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از روزى کــه از پله هاى صحنه زندگى باال رفت تا 
روزى که نغمه هایش را به یادگار گذاشت و از پله ها 

پایین آمد، 36 سال طول کشید.
ســال 1358 چشــم به روى دنیا باز کرد و سالها 
تــالش کرد بهترین بازیگر صحنه زندگى باشــد و 
حتى بى قرارى هــا و نامالیمات قلبــى که امانش 
نمى داد، او را از تالش باز نداشــت و ســالها براى 
نشاندن لبخندن بر لبان مردم، خندید تا همه امروز 
پس از خداحافظى مظاهر هندى، لبخندهایش را در 

ذهن مرور کنند.
همه دوستان و دوســتدارانش این روزها از تالش 
عاشقانه او در صحنه تئاتر و رادیو و تلویزیون سخن 

مى گویند؛ از اینکه گالیه از آوار سنگین هزینه هاى بیمارى همیشه پشت صداى 
بلند خنده ها و نگاه مهربانش پنهان مى شد.

شاید دیر باشد گفتن از هنرمندى که در آغوش همدان قد کشید و نمایش هاى 
رادیویى همچون «در و صدق»، «طمع»، «دل و دشــنه»، نمایش هاى صحنه 
اى «من دیگه آدم بشــو نیستم»، «مرگ آمد ما هم مردیم»، «یک کمى پیاده 
راه برویــم»، «در راه ماندگان» و فیلــم هایى همچون مرد هزار چهره و جایى 
نزدیک آســمان را به یادگار گذاشت اما جمع زیادى از مردم در زمان حیاتش 
از تالش صادقانه این هنرمند بى خبر بودند و ستاره شهرشان را حاال که لقب 
«زنده یاد» گرفته، شناخته اند.او بیش از نیمى از عمر خود را به هنرنمایى گذراند 
تا بتواند لبخند رضایت مردم را بخــرد اما امروز پس از نبودش مى توان جاى 

خالى لبخندها را احساس کرد؛ همان لبخندهایى 
که دوستان هنرمندش را بیش از هرچیز دیگرى در 

شوك عمیق فرو برده است.
او پس از سالها جنگیدن و دست و پنجه نرم کردن 
با بیمارى قلبى، 29 دى ماه 1394 در تهران جان 
باخــت و پیکر وى 30 دى ماه با حضور اهالى هنر 
در زادگاهش همدان به خاك ســپرده شد و تمام 
اشــک ها و لبخندهاى صحنه را با خود به آغوش 
خاك برد و اشک فراق و لبخند غرور را بر چشمان 

و لبان هنرمندان این شهر نشاند.
خاك هنرمند پرور همدان این روزها یک هنرمند 
دیگر را به آغوش کشید تا اوج هنر مظاهر هندى 
پس از سبک بال شدن و پر کشیدنش، در شرح حال او از زبان هنرمندان این 
شهر، هویدا شود. تلخى نبودن و جاى خالى مظاهر هندى در این روزها دردى 
دارد که براى هنرمندان دوچندان است اما شاید بسیارى از آنها از این موضوع 
گالیه دارند که هنر هنرمندان این شــهر تنها پس از مرگ شناخته مى شود و 

در دوران حیات، کمتر پیدا مى شود کسى که یاد هنرمندان را زنده نگه دارد.
یادمان باشد که صحنه پیوسته بجاست؛ گرچه نغمه هایى به یادگار سپرده شدند 

اما هستند کسانى که هنوز قلبشان در این صحنه مى تپد.
باشد که چشم بستن مظاهر هندى ورکانه به دنیا و کشیدن پرده آخرین صحنه 
زندگى او، تلنگرى باشد براى دل سپردن و در یاد داشتن هنرمندانى که امروز 

در کنارمان نفس مى کشند و به زندگى هایمان لبخند مى بخشند.

ورزش؛ واژه اى پرســروصدا، پرحاشیه و درعین حال مظلوم که سال هاست در 
جوامع بشرى به عنوان جزء الینفک زندگى مردم و در ایران به عنوان بخشى از 
زندگى افرادى قرارگرفته که دسترســى و امکانات الزم را براى پرداختن به آن 

در اختیاردارند. 
تربیت بدنى یا همان ورزش، سال هاست که به عنوان رشته اى مستقل و واحدى 
درسى به صورت عملى در مدارس و دانشگاه هاى جهان و ایران تدریس مى شود 

و به صورت علمى مورد بررسى، تحقیق و تفحص قرار مى گیرد.
اغلب دانشمندان علم پزشکى، ورزش را عامل اصلى پیشگیرى از بیمارى ها و 
درمان امراض گوناگون مى دانند؛ به طورى  که کمتر پزشکى را سراغ داریم که 

ورزش را براى درمان بیمارى  ها تجویز ننماید.
همه ساله مســابقات و رقابت هاى مختلف ورزشــى در سطوح گوناگون ملى، 
بین المللى و... برگزار مى شود که این مساله به بهانه اى براى اجتماع ملل و اقوام 
مختلف در کنار یکدیگر مبدل شــده و مجال صادرات و واردات فرهنگ هاى 
گوناگون را فراهم آورده که این مهم بى شــک نقشى بى بدیل در توسعه روابط 

داخلى و خارجى دارد.
به طــور معمــول مجموعه هاى ورزشــى از جمله بزرگ ترین تأسیســات و 
ساختمان هاى هر شهر به شمار مى روند و بعضاً به نماد آن شهر نیز مبدل شده 
و رویدادهاى بزرگ ورزشــى را در خود میزبانى مى کنند که در استان همدان 
نیز مجموعه ورزشى على مرادیان نهاوند، مجموعه ورزشى شهید حاجى بابایى 
مریانج و... از این  دست موارد به شمار مى روند و در دنیا نیز شاید به اندازه اى که 
جوانان و مردم سایر کشورها از نام ورزشگاه هاى شهرهاى بزرگ اطالع دارند، از 

سایر اماکن آنها بى خبر باشند.
دالیل و شواهد فوق الذکر حکایت از جایگاه ویژه ورزش در جهان امروز دارد که 
بى شــک بر هیچ عقل سلیم و چشم بصیرى پوشیده نیست و در کشور ما نیز 
کم وبیش ورزش جایگاه خود را یافته و مسئولین نظام و به طور ویژه مقام معظم 
رهبرى بارها و بارها جوانان را سفارش به ورزش و مسئولین را مکلف به حمایت 

از ورزشکاران و توسعه این امر خطیر نموده اند.
امروز که به مناســبت انتشار اولین شماره «اکباتان» به عنوان نخستین نشریه 
تخصصى استان همدان با محوریت ورزش، گوشه چشمى به اوضاع واحوال این 
فرزند مظلوم جامعه انداختیم، متوجه حلقه مفقوده اى براى هدایت و راهبرى 

بهتر و اساسى تر این مجموعه حساس و مهم شدیم.
در کنار دغدغه هاى فراوان و مشــغله کارى مســئولین و در کنار خیل عظیم 
جلسات، شــوراها، کارگروه ها، بازدیدها و... (صرف نظر از خروجى آن ها) شاید 

جاى خالى «کارگروه یا شوراى عالى ورزش» در استان همدان نمایان است و 
به زعم بســیارى از متخصصان این امر یکى از راهکارهاى برون رفت از شرایط 
فعلى ورزش در اســتان و ایجاد جنب وجوش و برنامه ریزى حداقل میان مدت، 
وجود تشکیالتى شورایى و هدایتگر براى مجموعه هاى متولى ورزش با نظارت 

عالیه باالترین مقام اجرایى در استان است.
کم نیســتند کارگروه هایى که در بخش هاى مختلف برگزار مى شــوند و در 
پیشبرد امر در این بخش ها اثرگذار هستند که به طور مثال مى توان به کارگروه 
گردشــگرى اشاره کرد که در اوقات مختلف سال تشکیل مى شود و خط مشى 
و سیاســت گذارى الزم در این حوزه را معین مى نماید و از پس آن جلســات، 
دســتگاه هاى متولى وظیفه اقدام مصوبات جلسات را برعهده خواهند داشت، 
بى شــک تشکیل کارگروه ورزش نیز مى تواند تأثیرى مثبت و عمیق بر ورزش 

استان بگذارد.
اما نگارنده بر این اعتقاد اســت که «کارگروه یا شوراى عالى ورزش» برخالف 
ظاهر آن، بســیار تخصصى و حساس بوده و نیازمند حضور مداوم متخصصین 
عرصه ورزش و دســتگاه هاى مرتبط در آن است. متخصصین و متولیانى که 
شامل ادارات مرتبط با ورزش از رده هاى سنى پائین تا سطح ورزش قهرمانى و 
حرفه اى هستند، پیشکسوتان، مربیان، ورزشکاران و رؤساى هیئت هاى ورزشى 
که قطعاً تجمیع این افراد در کنار یکدیگر مى تواند وضعیت فعلى را بهبود بخشد 

و شرایط ورزش استان را ارتقاء دهد.
جالب توجه آنکه در بسیارى از کالن شهرهاى کشور این کارگروه راه اندازى شده 
و مجموعه ورزش استان را حمایت کند؛ این نوع هدایت و برنامه ریزى مصداق 
عینى آیه شریفه «َو اَمُرُهم ُشورى بَیَنُهم» است که خداوند متعال نیز انسان ها 

را به شورایى زیستن و این گونه تصمیم گرفتن رهنمود مى نماید.
تشــکیل این کارگروه به ویژه در بخش ورزش که بر سالمت جسمى و روحى 
مردم اثر گذار است و با توسعه آن مى توان شادابى و نشاط را در جامعه نهادینه 
کرد، ضرورتى غیرقابل انکار به نظر مى رســد و از آنجا که اندیشه و همفکرى 
صاحــب نظران مى تواند به ایجاد این فضا کمک کند، ورزش به تشــکیل این 

کارگروه نیاز دارد. 
امید آنکه «اکباتان» فتح بابى باشــد براى اقدامى عاجل و صدالبته پر خیر و 
برکــت در حوزه ورزش که اثرات و برکات آن نه تنها بر جوانان اســتان هویدا 
خواهد شــد، بلکه ارتقاء ســطح کمى و کیفى ورزش و معرفى هرچه بهتر و 
بیشــتر پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در سطح ملى و بین المللى را در پى 

خواهد داشت.

 توصیه ى من این است که جوانها به من نگاه کنند. من وقتى به کوه 
مى آیم و گاهى مى بینم حّتى از من مسن تر هم کسانى مى آیند که با 
استحکام و استقرار جسمانى و قرص و محکم این راه را طى مى کنند، 

واقعاً لّذت مى برم.
مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما هنگام کوهپیمایى 1375/06/02

 جهت گیرى عمده ى مطبوعات، باید اصالح فرهنگ عمومى باشد.
در دیدار اعضاى  شوراهاى  فرهنگ  عمومى  استان ها  1374/04/19

یادداشت سردبیر ورزش و فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) [سرمقاله ]] ]

جاى خالى شوراى عالى ورزش در استان همدان

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

اشکان یوسفى

دوستداشــتنى  درس  تاریخ،  درس  شــاید 
خیلى هایمان نبود امــا نمى دانم چرا وقتى ما 
همدانى ها به درس شــیرین تقسیم آریایى ها 
به سه دسته مى رسیدیم و مادها سر از همدان 
درمى آوردند، چشــمانمان برق مى زد و غرور 

وجودمان را فرامى گرفت.
همین درس را بیشــتر از هــر درس دیگرى 
حفظ بودیم و با هزار ذوق و شــوق براى همه 
مى خواندیم و تأکید داشتیم که همه باید گوش 
کنند: همدان پایتخت مادها است و در آن زمان 

به آن هگمتانه یا اکباتان مى گفتند.
یکى از ســؤاالت امتحان تاریخ هم این بود: 
«اکباتان چه معنایى دارد؟» ما هم با همان ذوق 
سرشار مى نوشتیم: اکباتان یعنى محل اجتماع 

مردم.
حاال که بیش از ســه هزار ســال از تولد واژه 
اکباتان مى گذرد دوباره آهنربا یا قوه جاذبه اى 
به نام عشــق، «اکباتان» را زنده کرد و بازهم 
دریچه اى فراهم شد تا از آن بتوان محلى براى 
اجتماع ساخت اما شاید صاحب اندیشه اى که 
سه هزار سال پیش، حروف را از سر مى گذراند تا 
نام «اکباتان» را بر صفحه تاریخ حک کند بارها 
لوحى که در آن حروف را کنار هم مى گذاشت، 
همچون کاغذى که ما مچاله مى کنیم، شکست 

تا نام موردپسندش را بر آخرین لوح بنشاند.
پس ازاینکه لوح را پیــش روى مردم قرار داد، 
هرکسى نظرى داد و یکى تشویق و تمجید کرد، 
یکى با نگاهى عاقل اندر سفیه چشم بر چشم 
لوح دوخت و یکى هم همان طور که دستانش 
را در جیب گذاشته بود، از کنار مردمان رد شد 

و لوح را ندید.
سه هزار سال گذشــت و بارها کاغذها مچاله 
شــد و حرف ها خط خطى شد تا نامى بر لوحى 
بنشــیند و بازهم همان نگاه ها و نظرات تکرار 

شود.
شاید آن روزى که مردم مادستان جمع شدند تا 
نام شهر و پایتخت خود را انتخاب کنند، اشراف 
و اعیان و مردمان متواضع طبقه پایین در کنار 
هم بودند و صداى هر دو گروه بلند بود و در آخر 
صداى اعیان بود که برترى یافت و نام اکباتان را 
بر دروازه شهر آویختند و شاید هم برعکس؛ اما 
امروز «اکباتان» همه را صدا مى زند تا امضایشان 

را بر لوح خود ُمهر بزند و به تاریخ هدیه دهد.
او مى خواهد دوباره درس دوست داشتنى ماد 
و مادستان را تکرار کند و هربار که کتاب ورق 
مى خورد، در پس بندبند درس و در شــلوغى 
کلمات و واژه هایى که از هم سبقت مى گیرند، 
همه در ذهن خود تکرار کنند که اکباتان یعنى... 
حرف دل خانواده اکباتان این است که اگر قلم 
یارى دهد و به ناگاه رنگ پس ندهد، اگر برگه ها 
از زیر دستمان کشیده نشود، اگر همت و صبر 
و اراده بر جان مستولى شــود، اگر پروردگار 
یارى دهد، امید مى رود که روزى طفل نوپایى 
که به رسم ارادت نام زادگاهش را به یادگار برده 
دوران خردسالى، کودکى، نوجوانى و جوانى را 
ســپرى کند و همیشه بتواند برنا باشد؛ بتواند 
اکباتان را که بوى تمدن مى دهد اســتوار نگه 

دارد.
بى شک طفل خردسال هم بارها زمین مى خورد 
و دست روى زانوى خود مى گذارد تا بار دیگر 
بتواند قدم از قدم بردارد و اى کاش سنگریزه اى 

در مسیرش نباشد تا راه را طوالنى کند.
اکباتان قصد دارد از همان روز اول شعر و کتاب 
و گیتار و ســفال و خاك صحنه را در بقچه اى 
سنگین بپیچد و با دورنمایى دقیق و خط حمله 
منسجم به تور بچسباند و دروازه مملو شود از 

گنج هاى ماندگار.
گاهى قلم از دســت مى لغزد و خواص بر عوام 
سبقت مى گیرند و قلم ژســت بزرگ نمایى و 
بزرگ پردازى به خود مى گیرد اما گاهى انگار 
یادمان مى رود، هستند بزرگانى که در ذهن ما 
نیستند و هم وغم «اکباتان» این است که ببیند 
آنچه را که تا امروز ندیده است و محلى باشد 
براى گردهم آمدن بزرگانى که فراموششــان 

کرده ایم.
میهمــان  هــم  اکباتــان  کــه  باشــد 
کرسى نشــینى هایمان شــود، هم هم نشین 
پارك نشــینى هایمان، هم یار همراه خزانمان 
باشد و هم کنار پنجره هاى باران خورده بهارمان.
امید مى رود که اکباتان هنوز هم محلى باشد 
براى محل اجتماع مردم و رمزگشایى خطوطى 
که بر این کتیبه نگاشته مى شود از گزند حوادث 

دور بماند و مسیر ماندگارى را طى کند.

امروز سرآغاز یک تکرار است؛ تکرارى 
تفاوت هاى  قبل  مکررات  با  شــاید  که 

زیادى داشته باشد.
سال ها دل طلب جام جم از ما مى کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مى کرد

ورزشى نویسان همدان پیش ازاین بارها 
با انتشــار ویژه نامه هاى مختلف نشان 
دادند که از توان انتشــار یک رســانه 
برخوردار  ورزش  محوریــت  با  مکتوب 
هستند و البته خبرنگاران عرصه فرهنگ 
و هنر در استان همدان نیز بارها توانایى 
خود در این حوزه را با انتشار ویژه نامه ها 
اثبــات کردند؛ اما همــواره در مقاطع 
مختلف سیاست گذارى ها و گاهى اوقات 
باالدستى  مسئولین  سیاسى کارى هاى 
رسانه ها از یک ســو و عدم درآمدزایى 
مناســب از خروجى کارهــاى صورت 
گرفته از ســویى دیگر، منجر به توقف 
زحمات  ماندن  ابتر  و  ویژه نامه ها  انتشار 
خبرنگاران عزیز این دو عرصه در تداوم 

انتشار ویژه نامه ها مى شد.
اکنــون با تالش، همدلــى و همگرایى 
رســانه  و  قلم  عرصه  فعاالن  از  جمعى 
آن  بر  فرهنگى  و  ورزشى  حوزه هاى  در 
شدیم تا طرحى نو دراندازیم و «اکباتان» 

را پیش رو شما عزیزان قرار دهیم.
در شــروع هر کار قطعاً ایراداتى وجود 
دارد که از همــه مخاطبان عزیز تقاضا 
داریم از طریق کانال هاى ارتباطى، موارد 
را به اطالع ما برسانند تا در شماره هاى 

بعدى نسبت به رفع آن ها اقدام نمائیم.
توجه به مقوله فرهنگ، ورزش و فرهنگ 
در ورزش همواره در بیانات رهبر معظم 
انقالب و دیگر مسئولین کشور، به عنوان 
یکى از اصلى ترین موارد ارتقاء سالمت 
است  بوده  مطرح  جامعه  در  پیشرفت  و 
و ما نیز در این راســتا تالش مى کنیم 
که بتوانیم گامى مؤثر در استان همدان 

برداریم.
در هر شــماره بخشــى از مطالب به 
عناوین ورزشى و بخشى دیگر به مسائل 
فرهنگى و هنرى اختصاص دارد که سعى 
داریم با معرفى هر چه بهتر افراد توانمند 
در هر حــوزه و همچنین ارائه تحلیل و 
گزارشــات کامل از وضعیت موجود در 
رشــته ها و بخش هاى مختلف، با ارائه 
پیشنهاد و راهکار مناسب براى توسعه 
و ارتقاء ســطح فعلى و شرایط موجود، 
رسانه اى  رســالت  و  نقش  خود  به نوبه 

خویش را ایفا نمائیم.
زحمت کشان،  همه  دســت  راه  این  در 
صاحب نظران و افرادى که فکر مى کنند 
با مطالــب و دیدگاه هاى خود مى توانند 
در حوزه هاى ذکرشده، مؤثر واقع شوند 
را سخت مى فشاریم و از همه مخاطبان 
و هم استانى هاى عزیز درخواست داریم 
که ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات 
خود بهره مند نمــوده و مطالب خود در 
زمینه هاى فعالیت این رسانه را براى ما 

ارسال کنند.
امیدواریم خروجــى کار براى عزیزانى 
که در عرصه هــاى مرتبط با بخش هاى 
مختلف این رسانه فعالیت دارند، مطلوب 

و موردپسند واقع گردد.
«هدف و تالش خانــواده اکباتان بر این 
اســت که با یارى مردم عزیز اســتان 
پیرامون   مســائل  یادآورى  به  همدان، 
در  مغفول  اما  اساســى  اصل  دو  یعنى 
استان بپردازد و به طورقطع مسیر ما در 
این عرصه با همراهى فرهنگ دوستان و 
ورزش دوستان همدانى هموارتر خواهد 

شد.
مخاطبیــن با نــگاه تیزبینانه و دقتى 
هوشــیارانه مى توانند مــا را در رفع 

کاستى ها یارى کنند».

اکباتان یعنى...

یا على گفتیم 
و عشق آغاز شد

فرشته اکبرىعلى ثقفى / مدیرمسئول
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مرگ تدریجى ورزش اول استان

دهه 70 و 80 بدون تردید اوج جایگاه ورزش کشــتى استان 
همدان در کشور بود. ســتاره هایى در این ورزش روى تشک 
بودند که با مازنى ها ورزشــکاران مهد کشــتى ایران برابرى 

مى کردند.
ستاره هایى نظیر مسعود مصطفى جوکار، حمید سیفى، سعید 
ابراهیمــى، جالل لطیفى، جالل عســگرى، مرحوم علیرضا 
درویشى، جلیل جگرگوشه، عباس بیگلربیگى، مصطفى یونسى 
نیا، محمد سلطانى و ... که هر یک مدال هاى رنگارنگ ملى و 

بین المللى را در ویترین افتخارات کشتى همدان جاى دادند.
این ها ثمره دوره مدیریت حاج حســن سلیمانى رییس وقت 
هیئت کشتى استان و مربیان سازنده و خاك خورده اى بود که 
اکنون اغلب آن ها یا خارج از گودنشسته اند و یا در تهران بزرگ 

ادامه فعالیت دارند.
مربیانى که هرگز به معناى واقعى قدردان زحماتشان نبودیم. 
مربیانى نظیر ظفرى، سیف، گودرزى، نظرى، مالمیر، سامعى، 

مخزنى، مؤذن، ابرار خرم و ...
دهه 80 نیز هرچند نســل جدیــدى از قهرمانان نخبه نظیر 
میثم مصطفى جوکار، جمال میرزایى، مهران میرزایى و صادق 
گودرزى در کنار کشتى گیران پایه ازجمله وحید شاه محمدى پا 
به عرصه مدال آورى جهانى و آسیایى و حتى المپیک گذاشتند 
اما این روند قهرمانى هرگز دوام چندانى نداشت تا در این اواسط 

دهه 90 شاهد مرگ تدریجى ورزش اول استان باشیم.
در واقع عمر کشتى همدان در عرصه ملى و صاحب دوبنده در 
میادین بین المللى روبه پایان است و حتى آخرین شانس کشتى 
استان براى تصاحب دوبنده تیم ملى در مسابقات آسیایى هم 
چند روز قبل از گردونه مبارزات انتخابى تیم ملى کنار رفت تا 

استان حتى در آسیا هم فاقد نماینده باشد.
به راستى چه برنامه مدونى براى کشتى همدان طى سال هاى 
اخیر به ویژه یک دهه گذشــته پیاده شد؟ آیا با رفتن صادق 
گودرزى و مابقى نفرات سرشــناس، جایگزین مناسبى براى 
آن ها تعیین و پرورش یافت؟ آیا در 10 سال اخیر هیئت کشتى 
توانست همچون مازنى ها چرخه قهرمان پرورى را حفظ و تقویت 

کند؟
اینکه اکنون حتى دوبنده اى در تیم ملى براى قهرمانى آسیا 
نداریم، نه یک تأســف بلکه فاجعه اى اندوه بار است. این  در 
شرایطى است که کشتى همدان داراى زیرساخت هاى مناسب و 
حمایت هاى بى دریغ استاندار و مدیرکل ورزش استان نیز بوده 

است.

ضعف مدیریت بالى جان کشتى استان
تشدید اختالفات بین بزرگان کشتى طى سال هاى گذشته قطعًا 
آسیب جدى به این مجموعه بخصوص در شهرستان ها ایجاد 

کرد.
دو دســتگى بین اهالى کشــتى و برهم زدن نظم کشتى در 
شهرستان ها به قصد تخریب و فروپاشى این رشته ورزشى هم 
پیش رفت و باعث شد تا حتى در نهاوند و مالیر که روزگارى 
مهد کشتى ایران زمین بود، صرفاً شاهد بگومگو، قهر و آشتى 

پرچم داران این رشته ورزشى باشیم.
از سوى دیگر نادیده گرفتن مهره هاى جوان و سرشناس نظیر 
مســعود مصطفى جوکار نیز سبب شد تا این قهرمانان خارج 
از گودنشسته و همچنان شاهد فعالیت پیشکسوتان کشتى 
به عنوان مربیان آموزشى با دیدگاه هاى سنتى و فنون قدیمى 

باشیم!
عدم توجه به گرایش کشتى به صورت آکادمیک نیز از معضالت 
این رشــته ورزشى طى چند سال اخیر بوده تا همدان یکى از 

بیکارترین استان ها در کشتى پرورى باشد.
هرچند طى دو سه ســال اخیر برنامه ریزى بر روى پایه ها را 
شاهد بوده ایم که البته براى رساندن آنان به  صف برترین هاى 
ایران باید ســال ها منتظر ماند و نسبت به سربلندى آن ها در 

آزمون هاى مهم ملى خوش بین باشیم!
اصرار بر حضور مداوم در لیگ هاى کشــتى کشور نیز آسیب 

جدى به این رشته ورزشى وارد کرد.
صرف میلیون ها پول آن هم با استفاده از کشتى گیران درجه 
دو سایر استان ها، فقط به پر کردن جیب عده اى منجر شد و 

خروجى مثبتى دیده نشد!
در واقع اگر رقم قابل توجهى که به صورت ســالیانه به هیئت 
کشــتى همدان براى حضور در لیگ کشور داده شده را صرف 
برنامه هاى اســتعدادیابى مى کردند، اکنون کشــتى همدان 
همچون مازندران نسل هاى جدید را رونمایى مى کرد تا حداقل 
سهمیه تیم ملى نیز به آرزویى براى کشتى استان تبدیل نشود!

در روزگارى که کشتى همدان غرق در بى برنامگى ها شده است، 
استان هایى نظیر زنجان و لرستان در صف بهترین ها ظاهرشده 

و به استان هایى نظیر تهران و مازندران نزدیک شده اند.

کشتى نیازمند پوست اندازى
طبیعى است ماندگارى یک فرد طى سال ها در یک سمت خاص! 
نمى تواند اثربخش بوده و شیوه نوین و فرآیند مثبت را به دنبال 

داشته باشد.
طى ماه هاى اخیر شــاهد روى کار آمدن قهرمانان ارزنده اى از 
جمله مسعود مصطفى جوکار، سعید ابراهیمى و مهرداد سعدى 
نژاد در کشتى استان بوده ایم هر چند زمزمه هاى حضور صادق 
گودرزى و مابقى مفاخر کشتى نیز به گوش مى رسد که البته 
نیاز اصلى کشتى طى سال هاى اخیر نیز محسوب شده و این 
مطالبه گرى خانواده کشتى مبنى بر حضور فعال و تصمیم گیرنده 

قهرمانان ارزنده کشتى به حق بوده است.
بنابراین  به واسطه حضور این قهرمانان ارزنده، باید بستر فعالیت 
مستمر آن ها در ورزش کشتى همدان باهدف قهرمان پرورى و 
استعدادسازى فراهم شود که این نیاز به دیدگاه برخى اهالى 
کشتى فقط با تغییرات در رأس هیئت کشتى اثربخش خواهد 

بود.
در جایگاهى که امروزه کشتى کشور با نفراتى همچون خادم 
که خود از قهرمانان ارزنده کشــتى دنیا محسوب مى شود، به 
صورت علمى و فنى اداره مى شود، کشتى همدان نیز مى بایست 
به دســت قهرمانان ارزنده این ورزش سپرده شود و مدیریت 
این رشته ورزشى به افرادى داده شود که از تجارب ارزنده در 

مباحث فنى و مدیریتى برخوردار باشند.
ایراد بزرگى که همواره اهالى کشتى به آن خرده مى گیرند، عدم 
استفاده از تجربه و توان مدیریتى و فنى قهرمانان کشتى در 
رأس تصمیم گیرى هاى کالن این رشته ورزشى در استان است.

چرا نفراتى همچون صادق گودرزى که از پرافتخارترین کشتى 
گیران کشور به شمار مى رود و فردى تحصیل کرده است، نباید 
در تصمیم گیرى هاى کالن نقشى داشته باشد؟ چرا نباید تمایلى 
به حضور مستمر در هیئت کشتى استان با این شیوه مدیریت 

فعلى داشته باشد؟
چرا اکنون باوجود زیرساخت هاى فراهم شده، شهرستان هایى 
نظیر اســدآباد، نهاوند، مالیر و تویســرکان در حد انتظار به 

قهرمان پرورى کمک نمى کنند؟
چرا نمى بایست کشتى همدان همچون مازندران سهم بزرگ و 

اساسى در تیم هاى ملى داشته باشد؟
در واقع اینکه مشــکالت از چه نشأت مى گیرد و چرا دستگاه 

ورزش استان همدان چاره اندیشى نمى کند؟
آیا صرفاً برگزارى جلســات تشریفاتى به بهانه حل مشکالت 

ورزش کشتى کارساز خواهد بود؟
رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان همدان که از جنس کشتى 
است، قطعاً نقش کلیدى بر فراهم ســازى زمینه هاى رشد و 

بالندگى کشتى استان تا رسیدن به جایگاه مطلوب دارد.
باید بپذیریم کشــتى همدان طى سال هاى اخیر هر چند در 
رده هاى پایه شاهد تک چهره هاى مدال آور در کشور بوده اما 
در رده ملى تنها به یکى دو مهره باقى مانده از گذشته دلخوش 
کرده و همین روند سبب شــده تا کشتى استان دچار مرگ 

تدریجى شود.

دلسردى از عملکرد 
آخرین بازمانده قهرمانى!

آخرین شانس کشتى استان براى کسب سهمیه المپیک هم 
نتوانست مسیر موفقیت خود را تداوم بخشد.

میثم مصطفى جوکار در رقابت هاى انتخابى تیم ملى در ناباورى 
بــه رضا بیات از تهران باخت تا شــانس حضورش نه تنها در 

المپیک، بلکه در مسابقات قهرمانى آسیا هم به صفر برسد!
این کشتى گیر سوم شد تا احسان لشکرى رقیب دیرینه اش با 
کسب عنوان قهرمانى کشور، در جمع کشتى گیران اعزامى به 

آسیا قرار گیرد.
حاال باوجود کشتى گیر شاخصى نظیر علیرضا گودرزى در وزن 
86 کیلوگرم، احیاى دوباره احسان لشکرى و رضا بیات، آیا میثم 
مصطفى جوکار مى تواند امیدوار به کسب سهمیه المپیک باشد؟
کشتى گیرى که سال ها در صف قهرمانان بوده و مدال کسب 
کرده است اما عدم پشــتوانه قدرتمند در فدراسیون کشتى 
باعث شد حقش در بسیارى از مواقع خورده شود و با یک اشتباه 
و یک باخت، این بهانه را دست فدراسیون نشین ها بدهد که 

روى نامش براى حضور در شانس کسب سهمیه، خط بکشند.
حاال دستگاه ورزش استان همدان که 18 ورزشکار همدانى را 
شانس کسب سهمیه المپیک مى دانست، باید نسبت به اعزام 
میثم مصطفى جوکار به این عرصه مهم ورزشى نا امید باشد 
چراکه دو کشــتى گیر آماده و بانفوذ بر روى این کشتى گیر 

مالیرى سایه افکنده اند!

رییس هیئت کشتى در صف منتقدین
طى سال هاى اخیر به خصوص دو سال گذشته شاهد انتقادهاى 
گسترده برخى چهره هاى سرشناس از روند نامطلوب هیئت 

کشتى استان بوده ایم.
از حمید سیفى قهرمان سابق آسیا گرفته تا سایر اهالى کشتى 

که هرازگاهى به انتقاد از هیئت کشتى استان دست مى زنند!
در واقع این انتقادها کــه این روزها البته بنا بر فعالیت برخى 
چهره ها در بدنه هیئت کشتى، شیب مالیم به خود گرفته است، 

نوید تغییرات در دوره بعدى انتخابات هیئت کشتى مى دهد.
شنیده ها حاکى از بر روى کار آمدن قهرمانان کشتى در صف 

انتخابات هیئت کشتى استان است.
قطعاً دلیل اصلى آن ها براى ورود به انتخابات، ایجاد شوك تازه 
به حال نامطلوب ورزش اول استان و کمک به رشد و بالندگى 

دوباره این رشته ورزشى است.
کشتى همدان نباید از مرگ تدریجى به نابودى کشیده شود 
بلکه نیاز به شوك جدید و رسیدگى مطلق به رفع نقاط ضعف 

خود دارد.
در حال حاضر با علمى شــدن ورزش و ورود افراد متخصص 
به حوزه ورزش به ویژه کشــتى، دیگر نمى توان جایگاه را به 
افراد غیر ورزشى که از تخصص کافى براى هدایت یک رشته 

برخوردار نیستند، سپرد.
 20 سال پیش اگر سکان کشتى به دست افراد غیر متخصص 
سپرده مى شد، براى این بود که سطح علمى تمام افراد تقریبًا 
یکســان بود و هیچ فردى بر دیگرى از نظر علمى ارجحیت 
نداشــت، اما امروز تخصص حرف اول را مى زند. این گفته هاى 
حمید سیفى از قهرمانان ارزنده کشتى استان همدان در آسیا و 

از اساتید دانشگاهى است.
با این حال رییس هیئت کشتى استان همدان نیز در اظهارنظرى 
جالب مدعى است؛   در دو سال اخیر به اندازه سى سال گذشته 
در کشتى اســتان کارشده است! رئیس هیئت کشتى استان 
همدان با دفاع از عملکرد هیئت گفت: اینکه گفته مى شــود 
کشتى استان توجهى به پایه ندارد و تنها به چند ستاره و یا رده 
بزرگ ساالن توجه مى کند بى انصافى و بدون علم و کارشناسى 

است و این توهین به مربیان عزیزى است که با همه وجود در 
حال فعالیت هستند.

وى معتقد اســت توجه ویژه اى به رده هاى پایه دارند و اکثر 
فضاهاى تمرینى در همدان و شهرســتان ها متمرکز بر روى 
سنین پایه هستند و همه هدف مربیان عزیز و سیاست کلى 
هیئت کشتى استان بر پشتوانه سازى و تربیت قهرمانان در 

سطوح جوانان و بزرگ ساالن خواهد بود.
صابریون تصریح مى کنــد نباید انتظار داشــت اقدامات و 
تالش هاى مجموعه هیئت تنها در عرض یک سال جواب دهد 
زیرا اگر بخواهیم به مرحله تکامل برسیم قطعاً افت و خیزهایى 
خواهیم داشت و باید فرصت کافى داده شود تا جایگزین هاى 
مناسب براى جمال میرزایى ، صادق گودرزى و میثم مصطفى 
جوکار معرفى شوند و براى این پشتوانه سازى، حداقل 5 سال 

زمان الزم است.
او ادامه مى دهد علیرغم این مســائل در دو ســال گذشته 
توانسته اند با تالش مربیان و هیئت هاى شهرستانى 25 مدال 

خوش رنگ را در رده هاى پایه کسب کنند.
رییس هیئت کشتى مى گوید این تعداد مدال در تاریخ کشتى 
استان بى سابقه بوده و علیرغم اینکه گفته مى شود درگذشته 
به رده هاى پایه توجه مى شده است، آمار نشان مى دهد در سال 
70 علیرغم میزبانى همدان در رده نوجوانان تنها ســه مدال 
کسب شــده که بهترین نتیجه کشتى استان در رده هاى پایه 

محسوب شده است.
صابریون بیان مى داردیکى از کارهاى اساســى که در کشتى 
صورت گرفت جوانگرایى مربیــان در هیئت بود و با برگزارى 
کالس هاى متعدد زمینه حضور مربیان جوان را به این عرصه 
فراهم کرده اند به طــورى که در حال حاضر بیش از 80 درصد 

مربیان استان جوان هستند.
وى تأکید مى کند مربیان جوان در هیئت نشان دادند که دیگر 
وقت اعتماد کردن به آنها اســت و کشتى را باید با علم روز 
پیش برد و به جهت حرمت مربیان پیشکسوت سعى کردیم 
که ضمن حفظ احترام آن عزیزان تجربه و علم را در کنار هم 

داشته باشیم.
رئیس هیئت کشتى اســتان همدان اظهار داشت در دو سال 
اخیر شــاهد موفقیت مربیانى بودیم که عمر مربیگرى آن ها 
چندان زیاد نیست و سعید ابراهیمى و مسعود مصطفى جوکار 
نمونه بارز مربیان استان هستند که با حضور در تیم ملى نشان 

دادند ظرفیت باالیى در امر مربیگرى دارند.

دستاورد لیگ، بدهى هاى میلیونى!
یکى از مشکالت اساسى و غیرقابل حل کشتى همدان ، اصرار 
بر حضور مداوم در لیگ کشتى کشور و انباشته شدن بدهى ها 

است.
کشتى همدان طى ســال هاى گذشته که در رقابت هاى لیگ 
حضورداشته است، هرگز عنوان قهرمانى را حتى در زمانى که 

در اوج بود، کسب نکرد.
در حالى که میلیون ها تومان صرف کشتى گیران عضویت یافته 
در تیم استان شــد، نتیجه اش انباشته شدن بدهى هاى قابل 

توجهى بود که تاکنون نیز موفق به تسویه آن ها نشده است.
همین مشکل باعث سلب اعتماد کشتى گیران سرشناس براى 

حضور در تیم همدان نیز شد.
حاال هیئت کشــتى همدان نه تنها آه در بساط ندارد بلکه به 
عنوان یکى از بدهکارترین هیئت هاى ورزشى استان همدان 

مطرح است. 
بنابراین دستگاه ورزش همدان نمى تواند از ورزش اول استان به 
نیکى یاد کند چراکه این روزها به لحاظ مالى ، فنى و مدیریتى 
دچار مرگ تدریجى شده و امکان بازگشتش به حیات طبیعى 
نیاز به تغییرات، توجه به برنامه ریــزى علمى و به کارگیرى 

نیروهاى متخصص دارد.

رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان همدان که از جنس کشتى است، قطعاً نقش کلیدى 
در فراهم سازى زمینه هاى رشد و بالندگى کشتى استان تا رسیدن به جایگاه مطلوب دارد
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 بیوگرافى مرتضى تبریزى؟
متولد شــانزدهم دى ماه 1369 هســتم و زاده همدان. فوتبالم را ابتدا در تیم 
استقالل همدان و زیر نظر محمد همایى و همایون غفارزاده آغاز کردم و سپس 
در تیم تاالر وحدت که محمود الماسى سرمربى اش بود ادامه دادم تا اینکه راهى 

مس کرمان شدم.
 مس کرمان؛ چطور شد یک باره به این تیم مطرح رفتى؟

من در دوره هنرســتان در رشته تربیت بدنى درس خواندم و همین سبب شد تا 
دانشگاه کرمان و در رشته تربیت بدنى قبول شدم و به خاطر عالقه اى که به ادامه 
تحصیالت داشتم، بار این مسافت طوالنى را بر دوش کشیدم و همان جا بود که 

به خاطر شرایط بازى توانستم به تیم امیدهاى مس راه یابم.
 اما به تیم پاس برگشتى ؟

درسته. اتمام درسم مصادف شد با سال سوم انتقال پاس به همدان و عالقه مند 
بودم در این تیم که سوابق درخشــانى در فوتبال کشور داشت، عضو شوم. در 
تست گیرى این تیم حضور یافتم و ظرف یک ربع على اصغر مدیرروستا سرمربى 

وقت پاس انتخابم کرد.
 لحظه دوست داشتنى برایت بود؟

قطعاً... نفر اول بودم که خیلى ســریع توســط آقاى مدیرروستا انتخاب شدم و 
درواقع وى فوتبالم را احیا کرد.

 بنابراین جزو بازیکنان ثابت پاس شدى؟
من در آن سال جزو امیدها و زیر 23 ساله ها بودم و از این بابت خیلى خوشحال 

بودم که پاس را در لیگ برتر فوتبال کشور همراهى مى کنم.
 اولین قراردادت چقدر بود؟

درزمانــى که زیر 23 ســاله هاى پاس بودم، 15 میلیون قرارداد بســتم. انقدر 
خوشــحال بودم که در اوج شــادمانى این خبر را به خانــواده ام دادم و اعضاى 
خانواده هم بســیار خوشحال شدند. همیشه قدر قرارداد اولیه ام را مى دانم و یاد 
خوشحالى هاى آن زمان مى افتم. 15 میلیون در آن زمان و براى بازیکن زیر 23 

سال خیلى پول بود و از این بابت هم خوشحال بودم.
 بعد قراردادهایت افزایش یافت؟

بله – سال بعد شد 25 میلیون و سال بعدش هم به 40 میلیون رسید تا اینکه 
به ذوب آهن اصفهان رفتم.

 در این سال ها که در پاس بودى با چه مربیانى کار کردى؟
با اصغر مدیرروســتا در لیگ برتر بودیم و ســپس با فراز کمالوند و دو دوره با 

بگوویچ در لیگ یک عضو پاس بودم.
 یاد دارم که از پرسپولیس هم پیشنهاد داشتى؟

بله زمانى که یحیى گل محمدى ســرمربى پرســپولیس بود براى فصل جدید 
انتخابم کرد و حتى قرارداد داخلى بستم اما همین که وى به ذوب آهن اصفهان 
رفت ترجیح داد به خاطر اینکه انتخاب این مربى بودم، در پرسپولیس ماندگار 

نشوم و درنهایت راهى ذوب آهن اصفهان شدم.
 بنابراین عالقه خاصى بین شما و گل محمدى هست؟

یحیى گل محمدى از مربیان بادانش و موفق فوتبال کشور است و افتخار مى کنم 
شاگردى این مربى بااخالق و دوست داشتنى را درکارنامه ام دارم.

 مرتضى تبریزى استقاللى است یا پرسپولیسى؟
من فقط به تیم ملى توجه دارم و آرزویم رسیدن به تیم ملى است. درواقع نه به 

پرسپولیس فکر مى کنم نه به استقالل، فقط تیم ملى برایم مهم است.
 اما امسال جزو ســتاره هاى ذوب آهن در بازى مقابل پرسپولیس و 

استقالل بودى.
خوب طبیعى اســت؛ بازى دو تیم پخش مستقیم داشت و تماشاگران زیادى 
این بازى را نگاه مى کردند. همه بازیکنان دوست دارند در بازى هاى این چنینى 
باانگیزه تر ظاهر شوند و جزو بهترین هاى زمین باشند. خواست خدا بود در این 

دو بازى براى تیم خود موفق باشم.
 مرتضى تبریزى با حضور در ذوب آهن چقدر قرارداد بسته است؟

نمى خواهم اشــاره اى به قراردادم داشته باشم اما این طور نیست که تصور کنید 
پول قابل توجهى گرفته ام. اینجا هم مشکالت مالى وجود دارد و بااین حال تالش 
ما موفقیت تیم است. من سال اول که به ذوب آهن آمدم لوکا بوناچیچ سرمربى 
بود و نتایج جالبى کسب نشد تا اینکه یحیى گل محمدى آمد و تیم را از انتهاى 

جدول خارج کرد و بهترین دوران فوتبالى را با این سرمربى تجربه مى کنم.
 چند ســال قبل با پاس تا یک قدمى لیــگ برتر بودید اما به همین 

ذوب آهن باختید و تیم نرفت باال، چرا؟
واقعاً با ســختى توانستیم از سد تیم هاى لیگ یکى عبور کنیم و براى رسیدن 
به لیگ برتر فقط ذوب آهن را مقابل خود داشتیم. مشکالت مالى اساسى ترین 
مانع در رســیدن ما به لیگ برتر بود. ببینید تیم ما قبل بازى با ذوب آهن تنها 
30 درصد گرفته بود و با این شــرایط به پلى آف رسیده بودیم. مسئوالن وعده 
وعیدهاى متعدد براى حل مشکالت مالى دادند. 12 روز بود تیم تمرین نکرد و 
به یک باره تصمیم به حضور در تمرین شد. آن هم در آستانه بازى مقابل ذوب آهن 

کــه بدن ها آمادگى الزم را نداشــت و به دلیل مشــکالت مالى نیز تمرکز 
بازیکنان بهم ریخته بود. مى توانستیم ذوب آهن را ببریم اما نه با این شرایط!

 همان سال راهى ذوب آهن شدى؟
بله با اُویس کردجهان و وحید على آبادى از ذوب آهن اصفهان پیشنهاد داشتیم 
و بــه این تیم رفتیم اما من ماندگار شــدم و اُویس و وحید به تیم هاى دیگر 

رفتند.
 چه موقع قرار است به پاس برگردى؟

زمانى که پاس به لیگ برتر برسد.
 وضعیت تیم پاس را چطور ارزیابى مى کنى؟

به نظرم تیم پاس نباید در لیگ یک بماند. به هرحال این تیم داراى افتخارات 
ارزنده اى اســت. زیرساخت هاى فوتبالى نیز در همدان مهیاى پیشرفت پاس 
و بازگشت به لیگ برتر است منتهى مسئوالن باید به لحاظ مالى این تیم را 

حمایت جدى کنند.
 در اصفهان هم به ناکامى پاس پرداخته مى شود؟

نه تنها اصفهان بلکه خیلى جاها به من مى گویند «بابا چه بالیى بود سر پاس 
آمد». نباید این شرایط را داشته باشد. از صمیم قلب دوست دارم پاس راهى 

لیگ برتر شود و براى استانم بازى کنم.
 امیدوار به حضور در تیم ملى هستى؟

چراکه نه. من دوران خوبى را پشت سر مى گذارم که قطعاً بهتر هم مى شود. 
امســال 5 گل در لیگ برتر و دو گل در جام حذفى به ثمر رســانده ام. روند 
موفقیتم را با برنامه ریزى پیش مى برم و آرزویم رســیدن به پیراهن تیم ملى 

است.
 در ذوب آهن بیشتر با چه بازیکنانى صمیمى هستى و اوقات فراغت 

چه کار مى کنى؟
بیشتر با کاوه رضایى و مسعود حسن زاده دوست هستم. اوقات فراغت چندانى 
نــدارم و صبح و عصــر در اصفهان تمرین داریم. مواقعى هم که اســتراحت 

چندروزه داریم به همدان مى آیم تا در کنار خانواده و دوستانم باشم.
 نحوه آشنایى ات با اکبر محمدى سرمربى پاس چگونه بود؟

آقــاى محمدى با آقاى تقوى آمده بودند ذوب آهــن و از قبل با این دو عزیز 
آشنایى دارم. اکبر محمدى یکى از بهترین مربیان بادانش فوتبال کشور است.

 تیم ملى امید هم سابقه دارید؟
بله در زمان علیرضا منصوریان در تیم ملى امید بودم.
 با ذوب آهن فصل را چطور سپرى مى کنى؟

دوســت دارم امسال هم قهرمان جام حذفى بشویم و در لیگ برتر هم دنبال 
بهترین جایگاه هستیم. ضمن اینکه امسال جام باشگاه هاى آسیا را در پیش 
داریم که فرصت بسیار خوبى براى تیم ما است تا قابلیت هاى خود را در صف 

آسیا نیز نشان دهیم.
 بهترین و تلخ ترین خاطره فوتبالى؟

بهترین خاطره قهرمانى در جام حذفى دوره گذشته با تیم ذوب آهن اصفهان 
بود و تلخ ترین خاطره نیز سقوط پاس به لیگ یک.

 خبر دارید جمشیدیان به پاس آمده؟
بله – خیلى خوشــحال شــدم. جمشــیدیان بازیکن بزرگى است و قطعاً به 
تیم پاس کمک شــایانى خواهد داشت. خیلى خوشحال شدم بابت گل سه 
امتیازى بازى قبل که جمشیدیان زننده گل بود. تجربه وى براى پاس بسیار 
اثرگذار خواهد بود. امیدوارم مشکالت مالى این تیم نیز حل شود تا به جایگاه 

واقعى اش که صعود به لیگ برتر است، برسد.
 اما انتقادها از پاس زیادتر شده است؟

چرا ســال اول که چهارم شدیم و ســال دوم در لیگ برتر هفتم شدیم را به 
یاد ندارند؟ خب نباید اجازه داد این شــرایط تداوم یابد. نیاز است برنامه ریزى 
مناســب براى تأمین منابع مالى باشگاه انجام شود و همه تالش کنند تا این 

تیم به لیگ برتر بازگردد.
 چند خواهر و برادر هستید؟

من فرزند ســوم خانواده هســتم. دو برادر از خودم بزرگ تــر و یک خواهر 
کوچک تر دارم.

 گویا برادر بزرگ ترت هم فوتبالى بود؟
بله اما ترجیح داد در محالت بیشتر بازى کند.

 مدیر روستا چقدر در پیشرفت فوتبالى ات نقش داشت؟
آقاى مدیر روستا باعث شــد تا فوتبالم احیا شود و بتوانم مسیر خوبى را در 

پیش بگیرم.
 از پدر و مادرت بگو.

دست آن ها را مى بوسم. همیشه و همه جا از من حمایت کرده اند. خیلى برایم 
زحمت کشیدند و قدردانشان هستم.

 حرف پایانى؟
پاس را حمایت کنید و همه کمک کنند پاس به لیگ برتر بازگردد.

استقاللاستقالل  و پرسپولیسپرسپولیس نه! 
فقط تیـم مـلى

گفت وگو تفصیلى اکباتان با ستاره همدانى ذوب آهن اصفهان:

پسر دوست داشتنى و بااخالق فوتبال همدان خیلى سریع مدارج 
فوتبالى خود را در عیــن جوانى طى کرد تا ثابت کند موفقیت در 
فوتبال پول و پارتى نمى خواهد بلکه تالش و پشــتکار اســت که 

بازیکن را به ستاره تبدیل مى کند.
مرتضى تبریزى جزو تک ستاره هاى فوتبال همدان است که توانست خیلى سریع 
به صف اول فوتبالى ها بپیوندد و تبدیل به مهره اى تأثیرگذار در مسابقات باشگاهى 

لیگ برتر همراه با ذوب آهن اصفهان شود.
بازیکنى که تا همین چند سال اخیر فوتبالش را همراه با برادر بزرگ خود در کوچه 
محله هاى منطقه جاده مزدقینه همدان در حاشیه شهر دنبال مى کرد، تیم استقالل 

همدان را به عنوان نخستین تجربه باشگاهى خود برگزید.
هافبک بلندقامت فوتبال همدان به قدرى جســور و با اعتمادبه نفس باال تمرین و 

مسابقه مى داد که رسیدن به تیم هاى مطرح کشور را غیرممکن نمى دانست.
درواقع مرتضى تبریزى با این دیدگاه که مى تواند تبدیل به بازیکن بزرگى در فوتبال 
همدان و حتى کشــور شود، گام هایش را اســتوار و باقدرت برداشت تا تبدیل به 

چهره اى نام آشنا در فوتبال ایران شود.
پسرى که از خانواده متوسط و از قشر حاشیه شهر همدان به لیگ برتر فوتبال کشور 
راه یافت اما هرگز خاطرات کودکى و بچه هاى محله مزدقینه را به فراموشى نسپرده 

و اولین انتخابش در سفر به همدان، دیدار با خانواده و دوستان قدیمى اش است.

او هرگز در زرق وبرق فوتبال خود را گم نکرد و درك این را داشت که همیشه به یاد 
گذشته اش باشد. اینکه ابتدا چه بود و چگونه شد که تبدیل به چهره فوتبالى شد.

مرتضى هنوز هم بازى در کوچه محله ها را یادش هست. بازى در استقالل همدان، 
رفتنش به امیدهاى مس، حضورش در امیدها و زیر 23 ساله هاى پاس و اینکه اصغر 

مدیر روستا تا چه اندازه فضاى پیشرفت را برایش در پاس فراهم ساخت.
مرتضى تبریزى هر اندازه که به قراردادهاى میلیونى و آنچه به واقع حقش است، 
رسیده اما مانند برخى از فوتبالیست هاى تازه به دوران رسیده، خود را محو مادیات 

نکرده و همواره خداوند را به خاطر داشته هایش شکرگزار بوده است.
خانواده پرجمعیت مرتضى تبریزى هم نقش کلیدى در پیشرفتش داشته اند. پدر 
و مادر مرتضى همیشه او را تشویق به ورزش کردند و برادر بزرگ مرتضى که خود 
از فوتبالیســت هاى خوب محالت بود نیز زمینه ساز رشد و بالندگى اش در عرصه 
فوتبال باشگاهى بود. حاال پسر دوست داشتنى فوتبال همدان اهداف بزرگ را در 
سر مى پروراند. رسیدن به تیم ملى فوتبال ایران آرزوى بزرگى است که فوتبالیست 

بزرگ اندیش همدانى براى تحقق آن تالش مى کند.
گفت وگوى تفصیلى این شــماره اکباتان به مرتضى تبریزى اختصاص یافته است. 
وى هافبک تأثیرگذار و یکى از مهره هاى کلیدى یحیى گل محمدى ســرمربى تیم 
ذوب آهن اصفهان اســت که از حضورش در عرصه فوتبال، تیم پاس و رفتنش به 

ذوب آهن مى گوید.

مشکالت مالى 
اساسى ترین مانع 
در رسیدن پاس 

به لیگ برتر بود. 
بینید تیم ما قبل 

بازى با ذوب آهن 
تنها 30 درصد 
گرفته بود و با 
این شرایط به 

پلى آف رسیده 
بودیم. مسئوالن 
وعده وعیدهاى 
متعدد براى حل 

مشکالت مالى 
دادند. 12 روز بود 
تیم تمرین نکرد و 
به یک باره تصمیم 

به حضور در 
تمرین شد. آن هم 

در آستانه بازى 
مقابل ذوب آهن 

که بدن ها آمادگى 
الزم را نداشت و 
به دلیل مشکالت 

مالى نیز تمرکز 
بازیکنان بهم ریخته 

بود. مى توانستیم 
ذوب آهن را ببریم 
اما نه با این شرایط!

15 میلیون در 
زمانى که زیر 23 

ساله هاى پاس 
بودم، قرارداد 

بستم. انقدر 
خوشحال بودم که 

در اوج شادمانى 
این خبر را به 

خانواده ام در جریان 
گذاشتم و اعضاى 
خانواده هم بسیار 

خوشحال شدند. 
همیشه قدر 

قرارداد اولیه ام 
را مى دانم و یاد 

خوشحالى هاى آن 
زمان مى افتم. 15 

میلیون در آن زمان 
و براى بازیکن زیر 
23 سال خیلى پول 
بود و از این بابت 
هم خوشحال بودم

میثم ناصرنژاد
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برترى مقابل مس بهترین نتیجه
بهتریــن نتیجه اى که مهابــادى در 10 دیدارى که 
هدایت پاس را عهده دار بود، برترى 3 بر یک مقابل 
مس رفسنجان بود. او تنها این برد را براى پاس کسب 
کرد. بردى که به گفته کارشناسان ناپلئونى به دست 
آمد و پاس در چند دقیقه طوفان به پا کرد. دیدارى 
که مهابادى همه بازیکنانش را در اختیار داشــت و 
هفته نهم، هفته اى شــیرین براى پاسى ها بود. این 

دیدار در همدان برگزار شد.

رکورددار تساوى
مهابادى از 10 بازى 5 بار تســاوى کسب کرد. تیم 
او در هفته هاى اول، ســوم، ششم، هفتم، یازدهم به 
ترتیب مقابل تیم هاى شهردارى اردبیل، فجرسپاسى 
شیراز، نســاجى مازندران، پارسه تهران و آلومینیوم 

هرمزگان مساوى کرد.
در واقع 3 بازى تساوى شده با تیم هاى پایین جدول 
بود. از این 5 بازى، 4 دیدار در خانه و یک بازى خارج 
از خانه برگزار شــد. این تساوى هاى خانگى قطع به 
یقیــن به ضرر پاس بود چراکه نیــم فصل دوم باید 

میهمان این تیم ها باشد.

4 باخت کشنده
تیم مهابادى در 4 بازى شکســت را پذیرا شد. هر 4 
باخت نیز خارج از خانه برگزار شده است. پاسى ها به 
ترتیب مقابل تیم هــاى داماش گیالن در هفته دوم، 
ایران جوان بوشــهر در هفته چهارم، ماشین سازى 
تبریز در هفته هشــتم و گل گهرسیرجان در هفته 

دهم شکست خوردند.
شکست پاسى ها در مدت سرمربى گرى مهابادى به 
باخت 3 بر یک مقابل ماشین سازى تبریز بر مى گردد. 
شکستى که حتى موجب شد مهابادى در رختکن از 

شاگردانش خداحافظى کند!

10 گل زده و 13 گل خورده!
تیم مهابــادى از 10 بازى انجام داده 10 گل به ثمر 
رســاند. یعنى در هر بازى یــک گل! اما 13 گل نیز 
دریافت کرد. یعنى 3 گل بیش از 10 گل خورده در 
10 بازى! در واقع تیم مهابادى عکس سال گذشته در 
خط دفاع بسیار متزلزل ظاهر شد و نتوانست آنطور 
که باید از دروازه خود دفاع کند. نکته اینکه بیشــتر 

گل هاى خورده پاس در دقایق پایانی دریافت شد.

استفاده از تمام نفرات
تیم تحت هدایــت مهابادى همه نفرات را در اختیار 
داشت. در واقع مهابادى با دست پر در میادین حضور 
مى یافت. البته در این بین روح ا... ســلطانى از هفته 
چهارم پاس را به دلیل مصدومیت شدید تنها گذاشت 

و جهانگیر عسگرى هم مدام مصدوم و محروم بود!
اما در مجمــوع مهابادى همه ابزارش براى کســب 
نتیجه را در اختیار داشت اما هرگز تمرکز الزم را براى 

موفقیت پاس نداشت!

آغاز طالیى منش 
با لشکر شکست خورده!

رضا طالیى منش اما زمانى تیم پاس را تحویل گرفت 
کــه پاس برخى بازیکنانش را از دســت داده بود. به 
مصدومیت زدن برخى بازیکنــان، محروم ها و اعزام 
نامطلــوب تیم به خرم آباد بــا تمرین نصفه و نیمه، 

نتیجه اى جز باخت به همراه نیاورد.
طالیى منش به دلیل کمبود بازیکن، به ناچار بیشتر 
زیر 23 ساله هایش را در ترکیب 18 نفره بازى مقابل 
خیبر قرار داد. باخت تیمش مقابل خیبر هم براساس 
اشتباهات فردى رقم خورد تا بدترین نتیجه پس از 

شکست 3 بر یک بازى با ماشین سازى رقم بخورد.
او در 10 بازى که هدایت پاس را برعهده داشت خیلى 
از بازیکنان را به دفعات در اختیار نداشت. چند بازیکن 
کلیدى جدا شــدند، عده اى هم مشترى پروپا قرص 

مصدومیت و شمارى هم محروم بودند.

سه برد حیاتى
تیم تحت هدایت طالیــى از 10 بازى انجام داده به 
سه برد رسید. هر 2 برد خانگى و به ترتیب برابر فوالد 
یزد در بازى هفته دوازدهم ، نفت مسجد سلیمان از 
معوقه هفته پنجم و شهردارى اردبیل در هفته بیستم 
بود. بردى که موجب شد پاس در پایان نیم فصل اول 

حداقل به رتبه هفدهم برسد!

سه تساوى با مدعیان صعود
پاس برابر گیتی پسند می توانست در خانه پیروز شود 
اما برابر این حریف تن به تســاوى داد و 2 مســاوى 
برابر نفت آبادان در هفته چهاردهم و پیکان در هفته 
شــانزدهم در واقع مقابل تیم هاى قدرتمند و مدعى 
صعود بود. البته نبایــد فراموش کرد که این بازي ها 
خانگی بــود و انتظار در خانه فقط کســب پیروزي 
است. از 10 بازى انجام شده، 3 بار شاگردان آن زمان 

طالیى به تساوى رسیدند.

چهار باخت عجیب
تیم تحت هدایت طالیى در 4 بازى به ترتیب مقابل 
تیم هاى خیبر خرم آبــاد، آلومینیوم اراك، خونه به 
خونه بابل و مس کرمان شکســت خورد. نکته مهم 
اینکــه تیم پاس در 3 بازى مقابــل تیم هاى پنجم، 

چهارم و سوم جدول شکست خورد.

بى رمق در گلزنى
تیم پاس درنیم فصل اول، در مجموع 10 بازى تحت 
هدایت طالیى منش کم گل زده است. آنها در 8 بازى 
تنها 2 گل زدنــد و در دو دیدار پایانى هم 5 گل به 
ثمر رساندند. آنها همچنین در 10 بازى پایان 9 گل 

دریافت کردند.

طالیى بهتر از مهابادى
آمار می گوید طالیی از مهابادي بهتر کار کرده است! 

تیم تحــت هدایت طالیى به مراتب بهتر از مهابادى 
کار کرد و به اذعان کارشناســان توانست ضمن ارائه 
بازى هاى زیبا، پایانى خوش را در نیم فصل اول با یک 

برد دیگر براى هواداران ثبت کند.
او در واقع عکس مهابادى بیشــتر میل به بازى هاى 
هجومى دارد. مهابادى در بیشــتر بازى ها سیســتم 
1-4-1-4 را بــه کار مى برد کــه حتى به 4-3-2-1 
هم مى رســید! اما طالیى در بیشتر بازى ها سیستم 
2-4-4 را پیــاده کرد و حتى در مواقعى با 3 مهاجم 
بازى کرد. مهم اینکه طالیى از وجود همدانى ها بیشتر 

بهره برده است.
بازیکنانى نظیر لطفى، صالحــى و عفراتى در زمان 
مهابادى فرصت حضور در بین 18 بازیکن را نداشتند 

اما طالیى منش به آنها حتی میدان هم داد.
طالیــى در حالى هدایت پاس را عهده دار شــد که 
نفراتى نظیر جهانگیر عسگرى، رسول پیرزاد، پیمان 
نامــور، مختار جمعه زاده، روح ا... ســلطانى و وحید 
محمدى رفته رفته به دالیل مختلف از تیمش کنار 
رفتنــد. در واقع او با کمتر از نصفى از ترکیب اصلى 

مهابادى توانست از وى سبقت بگیرد.

اخراج به سبک عرب ها
بعد از استعفاى مهابادى و سپردن سکان هدایت پاس 
به رضا طالیى منش، این مربى بومى هم دوام چندانى 
در تیم پاس نداشــت تا ثابت شود این تیم حتى به 

بومى ها هم رحم نمى کند!
در واقع به اذعان کارشناسان طالیى منش این اواخر 
خوب داشــت نتیجه مى گرفت. او دو برد پیاپى به 
دست آورد تا پاس از انتهاى جدول کنده شود منتهى 
دیر استارت زد و طالى رضا براى هیات مدیره دیگر 

بى رنگ شده بود.
در واقــع هیات مدیره تصمیم خــودش را مبنى بر 
تغییــرات گرفته بود و خیلى بى ســر و صدا طالیى 
منش را کنار زدنــد. هر چند این اقدام دور از انتظار 
بــود اما به هر حال تصمیمــات یهویى هیات مدیره 
بازهم سرانجامى تلخ و این بار براى رضا طالیى منش 

داشت.
این نــوع اخراج پیشــتر ما را یاد فوتبــال عرب ها 
انداخت. یعنى خیلى زود حوصله مدیران سر مى رود 

و تغییرات را بهترین راه حل مى دانند!

ورزکار و پورعلى ستاره پاسى ها
همیشــه مى گویند دود از کنده بلند مى شــود. دو 
مدافع و هافبک باتجربه پاسى ها که سن و سالشان 
بیش از سایرین اســت در نیم فصل اول بهترین ها 

بودند.
ورزکار در تمام 20 بازى انجام شده تیم پاس حضورى 
ثابت داشت و در تمامى بازى ها 90 دقیقه در میدان 
بود. امین پورعلى هم اگر دچار مصدومیت نمى شد به 

اندازه ورزکار مى توانست انجام وظیفه کند.
یکى از ویژگى هاى بارز محســن ورزکار که در هیچ 
جاى فوتبال کشور دیده نشده و مختص معمار پاسى 

ها است، پاس با زانو به عقب است!

امین پورعلى هم با گل هاى حساس خود و همکارى 
تاثیرگــذار در خط دفاعى پاس یکــى از مهره هاى 

کلیدى نیم فصل اول بود.

لطفى پدیده شد!
محســن لطفى به همراه محمدرضا موالیى جزو زیر 
23 ســاله هاى پاس بودند کــه در نیم فصل اول به 
خصوص بازى هاى پایانى و تحت هدایت رضا طالیى 
منش در ترکیب ثابت قرار مى گرفتند. لطفى در بازى 
مقابل نفت مسجد سلیمان و شهردارى اردبیل دو گل 
حساس به ثمر رساند و یکى از عوامل مهم در پیروزى 

هاى پاس بود.

نادر هوشیار، چپ پاى کالسیک
نادر هوشــیار بدون تردید چپ پاى کالسیک پاسى 
ها به شــمار مى رود. این بازیکن با ارسال هاى مواج 
و خطرناك خود بارها مهاجمان را در فرصت گلزنى 
قــرار داد. هر چند در نیم فصل اول زیاد به او فرصت 
همکارى در بازى هجومى داده نمى شد اما همچنان 

در تک نفوذهاى خود نیز خطرناك بوده و هست.

بازیکنان پرنوسان
میــالد صادقیان و وحید جاللــى نیا جزو بازیکنانى 
بودند که در نیم فصل اول نوســان زیادى داشــتند. 
گاهى در برخى دیدارها عالى و گهگاهى نیز عملکرد 
پرانتقادى داشــتند. به خصوص اینکه هر دو در نیم 

فصل اول یکبار از زمین اخراج هم شده اند.

بدشانس ها!
پیمــان نامور بدون تردید بدشــانس ترین بازیکن 
پاس محســوب مى شــود. بازیکنى کــه در اوج 
فوتبالــى خود دچــار پارگى رباط صلیبى شــد و 
خانه نشین شــد. روح اهللا سلطانى نیز با شکستى 
پا مواجه شــد و از فوتبال کناره گیرى کرد. مختار 
جمعه زاده نیز در شــرایطى کــه تازه خود را پیدا 
کرده بود، دچار مصدومیت شــدید شد تا چند ماه 

از میادین فوتبال به دور بماند.
کارشناســان دلیل اینگونه مصدومیت هاى شدید را 

بدنسازى نامطلوب ابتداى فصل مى دانند.

گلرهاى نامطمئن
اینکــه از فاصله 40 مترى چندین بار گل دریافت 
شــود، فقط براى مســعود همامى صدق مى کند. 
یکى از باالترین قراردادهاى تاریخ فوتبال پاس در 
لیگ یک را منعقد کرد و چنان گل هاى کشــنده 
اى دریافت کرد که پاس حاال حاال نمى تواند آنها 

را جبران کند.
دو گل از فاصله 40 مترى در بازى رفت مقابل ایران 
جوان بوشــهر و خیبر خرم آباد نسخه شکست پاس 
را پیچید. بازیکنى که خود را وارد حاشــیه ها کرد تا 
بهانه اى براى جدایى از این تیم با دریافت درصد قابل 

توجهى از قراردادش شود!

مسعود پورمحمد به مراتب بهتر ظاهر شد. سنگربان 
با اخالق پاسى ها هر چند در دیدارهایى نظیر داماش 
گیالن و آلومینیوم اراك در دریافت گل مقصر بود اما 
در برخى صحنه ها همچون بازى با شهردارى اردبیل 

در دور برگشت عالى کار کرد.

مهاجمان گل نزن و پرادعا
محسن آذرباد، سعید خردمند و جهانگیر عسگرى از 
همان ابتداى فصل مدام درگیر حاشــیه بودند. بهانه 
آنها پول بود و انقــدر در بازى هاى پاس موقعیت از 
دست دادند که تماشاگران از بازى آنها سیراب شدند.

البته جهانگیر عسگرى در چند بازى موثر واقع شد 
اما خصلت این بازیکن که مصدومیت هاى الکى و تن 
ندادن به مســابقات دور خارج از خانه بود، منجر به 

جدایى اش از پاس شد.
در این بین آرمان رمضانى و نیما پرتویى هم به اندازه 
کافى فرصت بازى پیدا نکردند تا به قدرى از آمادگى 
مطلوب سال قبل خود به دور باشند که نتوانند در حد 

انتظار موفق عمل کنند.

بى اعتمادى به بومى ها
در زمان مهابادى اعتماد چندانى به سه بازیکن بومى 
نشد! سیدجمال معصومى کمتر به بازى گرفته شد، 
آرمین طالیى منش دقیقه اى بازى مى کرد و حسین 
کاظمى هــم اگر بومى فرض بداریم زیاد مورد توجه 

مهابادى نبود.
طالیى منش برحسب موقعیت سرنوشت ساز پاس 
از هر سه بازیکن اســتفاده الزم را داشت و اتفاقا در 
ترکیب تیمش خوب بودند. اما حتى تالش این ســه 
بازیکن هم چیزى عاید تیم نکرد و در اغلب بازى ها 

در باخت ها به ناچار شریک شدند!

نیمکت نشینان بى ادعا!
صادق کرمى و مابقى نیمکت نشینان مطلق پاس هم 
در سکوت بســر برده و اثرى از حضورشان در زمین 
نبــود. البته صادق کرمى در ابتداى فصل در ترکیب 
اصلى حضور داشت اما رفته رفته کنار گذاشته شد. 
ســایر بازیکنان زیر 23 سال نیز فرصت حضور پیدا 

نکردند.

عزیزى جور یدى را کشید!
هر اندازه که گفته مى شــود بهرام یدى قراردادهاى 
تیم پاس را تا 5 میلیارد و خرده اى بســت! عزیزى 
مدعى اســت که قراردادها را در نیم فصل با جدایى 
چندیــن بازیکن و مربى به کمتــر از نصف کاهش 
داده اســت. بازیکنان زمان بهرام یدى 10 درصد از 
قراردادشان را دریافت کردند و عزیزى این رقم را به 

باالى 30 درصد رساند!
عزیزى سه بار دست به تغییر مربى زد که از این نظر 
به نوعى رکوردار است. حاال هواداران پاس منتظرند 
ببینند آش یدى و عزیزى در پایان فصل چه طعمى 

خواهد شد !؟

بررسى عملکرد نیم فصل پاسى ها؛

طالىطالى  رضا براى هیات مدیره رنگى نداشت!رضا براى هیات مدیره رنگى نداشت!

نیم فصل نخست لیگ دسته یک فوتبال کشور در حالى به پایان 
رسید که تیم تحت هدایت طالیى منش به مراتب عملکرد بسیار 
بهتــر از زمانــى که داوود مهابادى ســرمربى پاس بــود، به ثبت 

رسانده است .

مهابــادى در 10 بازى نخســت لیگ دســته یــک هدایت تیم 
پاس همدان را برعهده داشــت کــه حاصل آن فقط 8 امتیاز 
بود. مهابادى در 10 هفته نخســت ایــن رقابت ها به ترتیب 
بــا تیم هــاى چهاردهــم، ســیزدهم، دوم، دوازدهــم، نهــم، 

بیســتم، ششــم، هشــتم، هجدهم و شــانزدهم جدول بازى 
کرد.

در واقع بیشــتر بازى هایى که مهابادى سرمربى تیم پاس بود با 
تیم هاى نیمه دوم جدول برگزار شد.
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اکباتان: در ابتدا خودتان را معرفى کنید.
منعــم: من رســول منعــم، متولد ســال 1346 در 
شهرستان مالیر هستم و برخالف اینکه شاید برخى 
بر این عقیده داشته باشند که تاریخ تولد من با ظاهرم 
همخوانى ندارد اما باید بگویم که دوران پرفرازونشیبى 

را سپرى کرده ام.
رشــته  دانشــجوى  به عنــوان   1369 ســال  در 
تربیت بدنــى در دانشــگاه شــهید چمــران اهواز 
تحصیالت دانشــگاهى خود را آغاز کردم و زیر نظر 
ســازمان تربیت بدنى، تحصیالت خود را در مقطع 
کاردانى در اهواز سپرى کردم و براى گذراندن دوره 
کارشناسى نیز در بوشــهر حضور یافتم و ازآنجاکه 
از ابتــدا عالقه مند به فعالیت، آینده نگرى و نشــان 
دادن ذوق کارى ام بودم سه سال در استان بوشهر، 
به عنوان مسئول روابط عمومى سازمان تربیت بدنى 

بوشهر مشغول به کار شدم.
از بوشــهر براى ادامه تحصیل به تهران رفتم و دوره 
کارشناسى را در دانشگاه زیر نظر سازمان تربیت بدنى 
طى کــردم و پس از پایان تحصیل به همدان منتقل 
شــدم و در زمان سرپرســتى کیومرث هاشــمى در 
سازمان تربیت بدنى استان همدان، به عنوان مسئول 
روابط عمومى فعالیت خود را شــروع کردم و پس از 
مدتى تقدیر بر این بود که به عنوان مدیر شهرستانى به 
کبودرآهنگ منتقل شوم و به مدت چهار سال به عنوان 
رئیــس اداره تربیت بدنــى شهرســتان کبودرآهنگ 

مشغول به فعالیت شوم.
بنا بر ضرورت به مدت دو ســال در این شهرســتان 
مسئولیت داشتم و سپس به شهرستان نهاوند انتقال 
پیدا کردم و دو سال رئیس تربیت بدنى این شهرستان 

بودم و پس از نهاوند به زادگاه خودم شهرستان مالیر 
منتقل شدم و چهار سال مدیر تربیت بدنى شهرستان 
مالیر بودم و با توجه به شــرایط به استان قم منتقل 
شدم و به عنوان معاون در سازمان تربیت بدنى استان 
قم فعالیت خود را ادامه دادم و بنا بر اعتماد مجموعه 
این استان، در سال 91 سمت ریاست این سازمان به 
من پیشنهاد شد که با توجه به تمایل رئیس فعلى به 

ادامه ریاست، این پیشنهاد را نپذیرفتم.
پس از پایــان فعالیتم در قم به طور مجدد به همدان 
منتقل شــدم و سه ســال به معاون ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان مشــغول به کار بودم که بر اســاس 
تجاربى که به همراه داشــتم، بنا بر پیشنهاد وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان همدان انتخاب شدم و فعالیت خود را به عنوان 

مدیرکل از چندماه پیش آغاز کردم.
اکباتان: مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 

سابقه ورزشکارى هم دارد؟
منعم: تخصص اصلى من رشــته کشــتى است و از 
دوازده سالگى این رشته را شروع کردم، زمانى که وارد 

کشتى شدم کفش کشتى اندازه پاى من نبود.
از همان ابتداى ورود به ورزش اعتقاد زیادى به رعایت 
مســائل اخالقى داشــتم و در طول 9 سال فعالیت 
ورزشى، خاطرات خوبى را به جا گذاشتم و تالش کردم 
بُعد قهرمانى و اخالقى را به صورت توأمان دنبال کنم.

پس از رشته کشتى در رشته شنا و آمادگى جسمانى 
تجربه کسب کردم و در هر سه رشته موفق به کسب 

کارت مربیگرى شدم.
عالوه بر این یکى از عالقه مندان و بنیان گذاران ورزش 

صبحگاهى در شهرستان هاى استان بوده ام.

اکباتان: اهداف و سیاست هاى شما در اداره کل 
ورزش و جوانان چیســت و چه هدفى را براى 
توسعه ورزش در استان همدان در دستور کار 

خود قرار داده اید؟
منعم: در تالش هســتم که برنامه اى کوتاه مدت را با 
همکارى مجموعه اســتان براى مدیریــت ورزش و 
جوانان استان همدان تنظیم کنم و در کنار آن تدوین 
برنامه میان مدت را نیــز در نظر دارم که با همکارى 

مجموعه ورزش و جوانان انجام خواهد شد.
ما در این مجموعه به دنبال این هســتیم روندى که 
در چند سال اخیر در بخش زیرساخت هاى ورزش و 
جوانان فراهم شده و نتیجه تالش مدیرکل قبلى است، 
ارج بنهیم و وظیفه داریم این روند را هم حفظ کنیم 

و هم توسعه دهیم.
اعتقادداریم از زیرســاخت ها براى پیشــبرد اهداف 
استفاده کنیم و از طرفى دیگر تخصصى کردن فضاى 
ورزشــى را در قالب هیئت ها در نظر داریم و به دنبال 
این هستیم که از ظرفیت هیئت ها که در بهبود ورزش 

اثرگذار است، استفاده کنیم.
ورزشــکاران  حضور  جهت  آمادگى  ایجــاد  براى 
در المپیــک ریودوژانیــرو، کمیته مســتعدین را 
در اســتان تشــکیل دادیم و 18 قهرمان در 11 
رشــته ورزشى شناسایى شــدند و تالش کردیم 
علیرغم محدودیت هاى موجود، شرایط و امکانات 
ایــن ورزشــکاران را رصــد کنیــم؛ به طورى که 
کمک هزینه ماهیانه را براى این ورزشــکاران در 
نظر گرفته ایم و براى پیشبرد امور با فدراسیون ها 

در ارتباط بودیم.
در طول مدت اخیر با ســه فدراسیون ارتباط برقرار 

کردیم و از نزدیک با شــرایط ورزشکاران و قهرمانان 
این فدراسیون ها آشنا شــدیم و در اردوها با مربیان 
در ارتبــاط بودیم و توان خــود را به کار گرفتیم که 
از حمایت و عنایت فدراســیون ها براى توانمندسازى 

ورزشکاران رشته هاى مختلف استفاده کنیم.
تشکیل جلســات تخصصى با هیئت هاى ورزشى از 
دیگر برنامه هاى ما در طول مدت اخیر بود و معاونت 
ورزشى اداره کل به تشــکیل این جلسات با اعضاى 
هیئت ها مجاب شــد و با این اقدام، بیشتر به دنبال 
این هســتیم که برنامه هاى حــوزه ورزش پس ازاین 
جلسات جمع بندى شود و تأمین و تجهیز نیازمندى ها 
و امکانات و همچنین رفع مشکالت را در دستور کار 

قرار دهیم.
بر اســاس آنچه برنامه ریزى شده نشست هایى برگزار 
خواهد شد و در این نشســت ها، هیئت هاى ورزشى 
ارزیابى و به سه ســطح برتر، میانه و ضعیف تقسیم 
خواهند شــد و پس از این تقســیم بندى، جلســات 
مشترك با این هیئت ها برگزار و شاخص هاى مثبت 

و منفى موردبررسى و یا چالش قرار خواهد گرفت.
توجه به اســتعدادیابى از مهم ترین برنامه هاى ما به 
شــمار مى رود و به هیئت هاى ورزشى تأکید شده که 
عنایت کافى را در این زمینه داشته باشند چراکه آینده 

ورزش با استعدادیابى رقم خواهد خورد.
پایگاه قهرمانى استان همدان تجهیز شده و سعى بر 
این اســت که تجهیزات تکمیل و شرایط براى رشد 
و بلوغ نخبگان استان و بهبود شرایط جسمانى آن ها 

فراهم شود.
توجه به نخبگان ورزشى یکى از اولویت هاى کارى ما 
به شــمار مى رود و به دنبال این هستیم که آمادگى 

خود را براى حضور ورزشــکاران استان در بازى هاى 
آسیایى 2018 جاکارتا افزایش دهیم.

به هیئت هاى ورزشى ابالغ شده که اعتبارات بر اساس 
برنامه بین هیئت ها تقسیم خواهد شد و به این ترتیب 
هر هیئتى برنامه بیشــترى داشــته باشــد از اعتبار 

بیشترى برخوردار خواهد شد.
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصــى در ورزش بر 
اساس ماده 53 از فرصت هاى ورزش و جوانان به شمار 
مى رود که در این خصوص اطالع رسانى خواهیم کرد 
چراکه اگر بتوانیم حمایت بخش خصوصى و همچنین 
اعتبارات دســتگاه ها را براى توجه به ورزش قهرمانى 
جذب کنیم، توسعه ورزش را در آینده شاهد خواهیم 

بود.
توجه و حمایت از تیم هاى حاضر در لیگ هاى کشورى 
یکى دیگر از سیاست هایى است که باید در این زمینه 

برنامه ریزى و نظارت بیشترى را داشته باشیم.
تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیئت هاى ورزشى 
ازجمله برنامه هاى موردنظر ورزش و جوانان اســتان 
است و با تشــکیل آن، کارشناســان این کمیته در 
برنامه ها، مســابقات و اردوها حضور خواهند داشت و 

در این خصوص گزارش ارائه خواهند کرد.
در بخش جوانــان نیز اعتقادداریم کــه جوانان باید 
به خوبى حمایت شوند و در این راستا ستاد ساماندهى 
امور جوانان تشکیل شده که بیشترین نتیجه گیرى را 
در خصوص حمایت از جوانان به دنبال خواهد داشت.

حمایت از ســمن ها، کارآفرینى، اشــتغال و ازدواج 
ازجمله مهم ترین برنامه ها اســت که به شهرستان ها 
نیز تأکید شــده که توجه کافى را به این موضوعات 

داشته باشند.

از « اکباتان»

توجه توجه به نخبگان ورزشى از مهم تــر
ماه  چهــار  بــه  نزدیــک 

از مدیریــت رســول منعــم در اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان همدان مى گــذرد و محوریت ورزش در نشــریه فرهنگى 

ورزشــى «اکباتان» فرصتى را فراهم کرد تا اولین واژه هاى ورزش اســتان در این نشــریه با سخنان 
متولى آن رقم بخورد. بدون شک آگاهى از پیشینه و سابقه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان براى مخاطبان ورزش دوست 

همدانى، یکى از دغدغه ها و ســؤاالت مهم اســت و با توجه به این موضوع اولین پرســش «اکباتان» از رســول منعم با معرفى خود و ارائه پیشینه 
و ســابقه ورزشــى و مدیریت او شروع شــد. ماحصل پرسش و پاسخ «اکباتان» با مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان را در ادامه مى خوانید.

EKBATAN
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حال حاضر 75 ســمن در استان 

فعال هســتند و 15 سمن در آستانه صدور مجوز قرار 
دارند که البته ظرفیت استان همدان بیش از این تعداد 

سمن است.
شــش کارگــروه در بخــش ســازمان هاى مردم نهاد 
تشکیل شده که مباحث موردنظر در این کارگروه ها در 

شوراى سمن ها بررسى مى شود.
در بخش زیرساخت هاى اداره کل ورزش و جوانان استان 
همدان، 70 پروژه نیمه تمام داریم که براى تکمیل نیاز 
به 65 میلیارد تومان اعتبــار دارد و اعتقادداریم که بر 
اســاس ماده 27 مبنى بر واگذارى به بخش خصوصى 
به خوبى وارد شــویم و در قــدم اول 10 پروژه را براى 
واگذارى به بخش خصوصى آماده کردیم و در این زمینه 

یکى از استان هاى پیشتاز هستیم.
در ماده 10 و 17 مبنى بر واگذارى پروژه هاى ورزشى 
به خیرین نیز اقداماتى همچون تشکیل مجمع خیرین 
انجام شده و امیدواریم لیســت طرح ها براى واگذارى 

هرچه سریع تر تکمیل شود.
امید مى رود با فروش فضاهاى مازاد بتوانیم پروژه هاى 
نیمه تمام را تکمیل کنیم که بر این اساس، سه سالن 

همدان با فروش این فضاها تکمیل مى شود.
از ســویى دیگر به دنبال افزایش حقوق کارکنان اداره 
کل ورزش و جوانــان هســتیم چراکه ایــن موضوع، 
انگیــزه کارکنان را افزایش خواهد داد و امید مى رود با 
هماهنگى استاندارى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

این هدف به نتیجه برسد.
بــه دنبال این هســتیم که به بازنشســتگان توجهى 
بیش ازپیش داشــته باشــیم که در این راستا در ابتدا 
سرکشــى از خانواده بازنشســتگان را در دستور کار 
قــرار داده ایم کــه به طورقطع هــم در تقویت روحیه 

بازنشستگان و هم جوانان اثرگذار خواهد بود.
در این راستا صندوق حمایت از بازنشستگان باید فعال 
شــود که مراحل اجرایى آن در حال پیگیرى است، از 
طرفى مجمع حمایت از پیشکسوتان نیز تشکیل شده 
اســت. بخش عمده برنامه ما این اســت که مشکالت 
مالى را با ارائه برنامه به سازمان مدیریت و اخذ اعتبار، 
برطرف کنیم که در این راســتا لیســت نیازمندى ها 

تهیه شده است.
در حال حاضر 400 هیئت ورزشــى فعال در اســتان 
همدان داریم و تأکید ما به هیئت هاى ورزشى این بوده 
که برنامه ریزى را تنها به شهرســتان همدان به عنوان 
پایتخت استان معطوف نکنند و برنامه ها استانى باشد.

ســاماندهى هیئت ها و مجامع انتخابــات آن ها به روز 
شــده و به جز مجامع انتخاباتى، مجامع ســاالنه نیز 
برگزار مى شود و اعتقاد بر این است که هرچه ارتباط 
با فدراسیون ها بیشتر شود ورزش موفق تر خواهد بود و 
از طرفى وظیفه فدراسیون ها این است که در استان ها 

حضورداشته باشند و مباحث را به چالش بکشند.
اکباتان: یکى از دغدغه ها و دل نگرانى هاى اهالى 
مدیرکل  بودن  به حیا  صبور و محجوب  ورزش، 
ورزش و جوانان است و اینکه آیا این صبورى در 

مدیریت هم جریان دارد؟
منعم: هر انسانى چارچوب ذهنى و تفکرى مخصوص 
به خود را دارد و همه انسان ها یک شکل نیستند؛ من 
معتقــدم که در کمال آرامش و بــا ایجاد فضاى آرام، 
مى توان کارها را به بهترین شــکل پیــش برد اما از 
طرفى اگر نیاز به جدى بودن و برخورد در کار باشــد، 

به هیچ عنوان مالحظه نخواهم کرد.
مــن در چهار شهرســتان مســئولیت داشــتم و بر 
اساس این ســوابق، تنها چیزى که در کار من نبوده 
مالحظه کارى است و به هیچ عنوان به دنبال مالحظه 
نبــودم و هرجا که نیاز به ورود به مســائل بوده، وارد 
شــدم؛ در کنار اینکه معتقدم باید امور را با مشورت 
پیش برد اما در هر کارى که نیاز بوده ورود پیدا کردم 
تا آن را به نتیجه برسانم؛ بنابراین به جرأت مى گویم که 
مالحظه گرى و برخورد آرام در مدیریت، هیچ خللى را 

به ورزش و مدیریت آن وارد نکرده است.
ضمیرى"  انتصاب"على  تبریک  ضمن  اکباتان: 
به عنوان معاون ورزش و جوانان استان همدان، 
آیا این انتصاب با نظر مســتقیم خود شــما 

انجام شده است؟
منعم: اعتقاد زیادى به اســتفاده از تجارب نیروهاى 
مجموعه دارم و تا جایى که این امکان وجود داشــته 
باشــد، از این نیروها استفاده خواهم کرد. اعتقاد دارم 
باید از توانایى موجود بهره گرفت و علیرغم سفارشات 
بســیارى که براى انتصاب افــرادى به عنوان معاون 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان انجام شــد، با رعایت 
احترام ســفارش دهندگان، على ضمیرى را به عنوان 
معاون انتخاب کردم و به جرأت مى گویم انتخاب وى 

سفارش هیچ کسى نبوده است.
ضمیرى هم نیرویى جوان است و هم سالمت کارى 
در وى دیده مى شــود و بر اساس اینکه او شخصیتى 

جویــاى 
نام، با انگیزه و با اشتیاق بود و از طرفى 

مدرك کارشناسى ارشــد تربیت بدنى داشت و مدرس 
فدراسیون فوتبال نیز بود، این انتخاب انجام شد.

اکباتان: آیا تغییرات دیگرى را نیز در دستور کار 
دارید؟

منعم: تغییرات طبیعى است اما با مجموعه فعلى، امور 
را به خوبى پیش مى بریم و سیستم به اندازه کافى نیروى 
با انگیزه دارد که اگر قرار باشد جابجایى صورت بگیرد از 

اعضاى این مجموعه استفاده خواهد شد.
اکباتان: نظر شــما در رابطه با استفاده از افراد 
غیرمرتبط بــا حوزه ورزش به عنوان رؤســاى 

هیئت هاى ورزشى چیست؟
منعم: در انتخاب و تعیین رؤساى هیئت ها باید شرایط 
ســنجیده شــود؛ در مواردى مى توان شاهد توفیقات 
رؤساى غیرورزشــى که صاحب جایگاه هستند، بود و 
از جایــگاه و موقعیت آن ها در کنار نیروهاى تخصصى 
براى بهبود ورزش بهره گرفت، البته در برخى موارد نیز 
انتخاب یک رئیس ورزشى مى تواند به توفیقات ورزش 

کمک کند.
این تفکر کــه اگر رئیس هیئت غیرتخصصى باشــد، 
توفیقى در ورزش حاصل نخواهد شــد، اشــتباه است 
و بدون شــک مى توان از موقعیت و جایگاه یک مدیر 
غیرتخصصى براى برقرارى ارتباط و توسعه امور ورزش 

استفاده کرد.
اکباتان: با توجه به پیش رو بودن انتخابات و اینکه 
انتخاباتى  مسائل  به  ورزشــى  هیئت هاى  ورود 
ممنوع اســت، چه تدبیرى براى نظارت بر این 

موضوع اندیشیده شده است!؟
منعــم: اعتقادداریم کــه فضاى مدیریتــى ورزش و 
هیئت هاى ورزشــى باید عارى از فعالیت هاى سیاسى 
باشد و در این راستا بخشنامه هایى به هیئت ها و ریاست 
ورزش و جوانان شهرســتان ها ابالغ شده و قرار بر این 
است که امانت دار باشیم و همه مى دانیم فضاى ورزش 

فضایى براى جانب دارى نیست.
به زیرمجموعه ورزش و جوانان توصیه شــده که افراد 
به هیچ وجه اجازه ورود به مســائل سیاسى را ندارند و 
استفاده از امکانات و تجهیزات ادارى و منابع ساختارى 

براى اهداف انتخاباتى ممنوع است.
فضاى ورزشى استان باید بى طرفانه باشد و جانب دارى 
را در این فضا از بین ببریم تا با عملکرد مثبت و ایجاد 
فضاى شــادى و نشاط زمینه حضور پرشور مردم را در 

انتخابات فراهم کنیم.
اکباتان: مردم از کارکنان مجموعه ورزشــى و 
ورزشــکاران انتظار ظاهر و اخالق ورزشى دارند 
و عملکرد برخى افراد با این اصول مغایرت دارد؛ 
تدبیرى در خصوص ملزم کردن کارکنان به رعایت 

حداقلى اصول ورزشى اندیشیده شده است؟
منعم: روح ورزش معنوى است و روحیه اى که باید در 
یک خدمتگزار و ورزشــکار وجود داشته باشد روحیه 
معنوى و اخالقى است، به طورى که بسیارى از مسائل 
نباید ایجاد شود و اعتقادداریم که یک خدمتگزار باید 
الگوى تمام عیار مردم از همه جهات باشــد و اگر شاهد 
این باشــیم که یک قهرمان خارج از چارچوب اخالقى 
عمل کند و به دنبال حاشیه ســازى باشــد، تذکر داده 

مى شود.
در نظرسنجى ها و تحقیقات صورت گرفته 27 درصد از 
مردم، ورزشکاران و قهرمانان ورزشى را به عنوان الگوى 
خود معرفى کرده اند و باید قدردان این فضا باشــیم و 

فضایى بدون شائبه ایجاد کنیم.
اکباتان: بر اساس انتقاداتى که هیئت هاى ورزشى 
مطرح مى کنند، اختصــاص اعتبارات به برخى 
هیئت ها که ازلحاظ امکانات سخت افزارى شرایط 
درآمدزایى دارند، در برخى موارد حتى بیشتر از 
دیگر هیئت ها بوده اســت؛ برنامه اى براى تغییر 
این روند دارید یا توزیع اعتبارات همچون گذشته 

انجام خواهد شد؟
منعم: همان طور که گفته شد توزیع اعتبارات بر اساس 
شاخص هاى مربوطه انجام مى شود و اختصاص اعتبارات 
به هیئت ها به گونه اى خواهد بود که برنامه هایى که هر 
هیئتى تدوین مى کنــد در صورت تصویب در کمیته 

فنــى اداره کل ورزش و جوانان اســتان، در صورت 
لزوم اعتبار دریافت خواهــد کرد؛ همچنین در 

توزیع اعتبارات، امکانات درآمدزایى هیئت ها 
موردتوجه قرار خواهد گرفت.

تــالش ما بر این بوده که نیــاز هر هیئت در 
صورت ضرورت تأمین شود و تا به امروز نیز در 
حد توان از هیئت هاى ورزشى حمایت کردیم 
و به بهبود شــرایط قهرمانــان، توجه ویژه اى 
داشتیم به طورى که هیچ ورزشکار و قهرمانى 

از حمایت ها محروم نمانده است.

ن:  تا کبا ا
ضعف عمده ورزش و جوانان اســتان 

همدان در شرایط فعلى چیست؟
منعم: یکى از ضعف هاى عمده در کشــور این است که 
روند برنامه ریزى در مجموعه هیئت هاى ورزشى سنتى 
اســت و اعتقاد و تأکید ما بر این است که هیئت ها در 
برنامه ریزى ها، اولویت هــا را موردتوجه قرار دهند و بر 
اساس رســالت، ظرفیت و امکانات موجود، برنامه هاى 
خود را تدوین کنند و از طرفى مجموعه شهرســتان ها 

را در نظر داشته باشند.
هیئت هاى ورزشــى استان به عنوان بازوان اجرایى باید 
اجــازه ورود بخش خصوصى به ورزش را بدهند اما در 
برخى موارد شاهد این هستیم که هیئت ها مقابل بخش 
خصوصى قرار دارند که این روند مى تواند به توســعه 

ورزش و قهرمان پرورى آسیب برساند.
شاید یکى از مشکالتى که مى توانیم به آن اشاره کنیم 
عدم به روز شــدن دانش و مهارت نیروهــاى ادارى و 
مجموعه هیئت هاى ورزشى باشد و باید دانش کارکنان 
و اعضاى هیئت ها به روز شــود و هیئت ها در این راستا 
برگزارى دوره هاى ارتقاء دانش را موردتوجه قرار دهند.

یکى دیگر از مشکالتى که متأسفانه در سیستم نظارتى 
استان شــاهد هســتیم برخورد همراه با امرونهى و با 
سازوکار قهریه با باشــگاه هاى بخش خصوصى است؛ 
اگر باشــگاه خصوصى در عرصه ورزش وجود نداشته 
باشــد ورزش و جوانان توان خدمت رسانى به مردم را 
نخواهد داشت لذا باید براى باشگاه ها ارزش قائل باشیم 
و فضاى تجلیل را در کنار تذکرات موردتوجه قرار دهیم 
به طورى که در ابتدا باید هشدارها را اطالع رسانى کنیم و 
درنهایت در صورت مشاهده تخلفات، برخورد قانونى را 

در دستور کار قرار دهیم.
اکباتان: در شرایط فعلى چند درصد از هیئت ها 
توانستند شــرایط ایده آل ورزشى را در استان 

فراهم کنند؟
منعم: در همین مدتى کــه برنامه محورى و توجه به 

آینده نگرى را براى هیئت ها تشریح کردیم، توفیقاتى 
را شــاهد بودیم، به طور مثال مى توان به این 

موضوع اشــاره کرد که شاید استان در 
برخى رشــته ها توان فنى نداشته 

باشــد و باید از مدرسین ملى و 
بین المللى استفاده کرد که در 

برخى از رشته ها این روند 
در دســتور کار قرارگرفته 

است.
تشــکیل مجامع سالیانه 
پیشــنهادات  از  یکــى 
ما بــه هیئت ها بــوده که 

مى تواند در بهبود و توسعه 
رونــد ورزش اثرگذار باشــد 

چراکه عملکرد اجرایى و فنى 
یک هیئــت وقتــى در جایگاه 

پاسخگویى قرار مى گیرد، به چالش 
کشیده مى شود و با این روند شاهد 
آینده بهترى در ورزش خواهیم بود.

افــراد  افزایــش  دیگــر  ســویى  از 
شــرکت کننده در مجامــع 

انتخاباتــى هیئت ها 
بــه  مى توانــد 

تقویت روحیه 
دموکراسى 
خدمت  و 

بــه 
ورزش 

کمک 
کند. در طــول مدت اخیــر رعایت 

انضباط مالى را به هیئت ها توصیه کردیم به طورى که 
درآمدها را به نحو مطلوب استفاده کنند و امیدواریم با 

این روش، شاهد شرایط خوبى در ورزش باشیم.
اکباتان: پرســش پایانى اینکه رویکرد شما در 

خصوص وضعیت باشگاه پاس چیست؟
منعم: علیرغم اینکه در محافل مطرح مى شــود وجود 
پاس به اســتان آسیب زده، اما اعتقاد قلبى بنده بر این 
است که پاس به عنوان موتور محرك ورزش تأثیرگذار 
است و ورزش قهرمانى را در سطح استان ارتقاء مى دهد 
به طورى که وقتى پاس با قوت ظاهر مى شود و عملکرد 
مثبتى دارد، نشــاط و پویایى در ورزش اســتان موج 

مى زند.
باید پاس را از قالب تک تیمى خارج کنیم و سه یا چهار 
رشته را تحت پوشش این باشگاه قرار دهیم و از طرفى 
دیگــر با تفکر جمعى و پرهیز از تصمیمات انفرادى به 

نتایج بهترى برسیم.
در طول مدت اخیر هیئت مدیره پاس قوت بیشترى 
گرفته و هرماه جلســات آن برگزار مى شود؛ انتخاب 
هیئت مدیره قانونى و ساماندهى پاس در دستور کار 
قرار دارد و با این شــرایط پاس مى تواند برندى براى 
توسعه ورزش قهرمانى باشــد و هر زمان پاس روند 
مثبتى داشته باشــد جذب عالقه مندان را به دنبال 

خواهند داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان این 
گفتگو تأکید کرد: نشریه "اکباتان" مى تواند در روند 
توسعه ورزش اســتان و ایجاد انگیزه در ورزشکاران 
اثرگذار باشــد و ویژگى بارز نشریه اکباتان این است 
که ماندگارى بیشــترى بین اقشار خواهد داشت و با 
توجه به این موضوع اداره کل ورزش و جوانان استان 
همدان آمادگى خود براى حمایت از این نشــریه را 

اعالم مى کند.

انتقال پاس به همدان آسیبى به ورزش نزد
 حمایت مى کنیم؛

ر ین اولویت هاى ورزش و جوانان است
توجه 
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را شــاهد بودیم، به طور مثال مى توان به این 
موضوع اشــاره کرد که شاید استان در

برخى رشــته ها توان فنى نداشته
باشــد و باید از مدرسین ملى و 

بین المللى استفاده کرد که در 
از رشته ها این روند برخى
در دســتور کار قرارگرفته 

است.
تشــکیل مجامع سالیانه
پیشــنهادات از  یکــى 

ما بــه هیئت ها بــوده که 
مى تواند در بهبود و توسعه 

رونــد ورزش اثرگذار باشــد 
چراکه عملکرد اجرایى و فنى

یک هیئــت وقتــى در جایگاه
پاسخگویىقرار مى گیرد، به چالش
کشیده مى شود و با این روند شاهد
آینده بهترى در ورزش خواهیم بود.

افــراد  افزایــش  دیگــر  ســویى  از 
شــرکت کننده در مجامــع 

انتخاباتــى هیئت ها
بــه  مى توانــد 

تقویت روحیه 
دموکراسى
خدمت و 

بــه
ورزش 

تخصص اصلى من 
رشته کشتى است و از 
دوازده سالگى این رشته را 
شروع کردم و زمانى که 
وارد کشتى شدم کفش 
کشتى اندازه پاى من نبود

در حال حاضر 400 هیئت 
ورزشى فعال در استان 
همدان داریم و تأکید ما 
به هیئت هاى ورزشى این 
بوده که برنامه ریزى را 
تنها به شهرستان همدان 
به عنوان پایتخت استان 
معطوف نکنند و برنامه ها 
استانى باشد

من معتقدم که در کمال 
آرامش و با ایجاد فضاى 
آرام، مى توان کارها را به 
بهترین شکل پیش برد 
اما از طرفى اگر نیاز به 
جدى بودن و برخورد در 
کار باشد، به هیچ عنوان 
مالحظه نخواهم کرد

ال

EKBATAN
SPORT

آرش یوسفى
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استان همدان ازجمله استان هاى غربى کشور است که به عنوان 
منطقه اى کوهســتانى، داراى آب و هوایى معتدل در تابستان و 
ســرد همراه با یخبندان در زمستان اســت  به نحوى که جز در 
دهه اخیر، همواره به عنوان سردترین نقطه ایران، طى سال هاى 
متمادى از آن یاد مى شــد. بارش هاى ســنگین، زمستان هاى 
ســخت و دره هاى پوشــیده از یخ و برف از ویژگى هاى همدان 
اســت و مخلوق چنین طبیعتى، رودهاى جارى در دامنه هاى 
کوه هاى استان است که در طول سال، با جریان خود، طراوت و 

شادابى خاصى را به مردمان دامنه هایش ارزانى مى دارد.
جدا از ارتفاعات زیباى شهر نهاوند که ادامه زاگرس میانى است، 
باید گفت آنچه بیش از سایر ارتفاعات استان در میان عالقه مندان 
به طبیعت گردى و کوهنوردى شهره است کوهستان و رشته کوه 
الوند اســت که هرساله بســیارى از عاشقانش را در دامان خود 
میزبانى مى کند و اغراق نیســت بگوییم که تاریخ ایران زمین و 
بلکه جهان وامدار آن اســت، زیرا الوند زادگاه هگمتانه اى است 
که پایتخت تاریخ و تمدن ایران به شمار مى رود و تاریخ جهان 
بى تأثیــر از حکومت مادها و امپراطورى ایران نبوده و همواره از 

آن سهمى داشته است.
این کوهســتان زیبــا و پرآب، با آب و هوایــى منحصربه فرد و 
هزاران هزارچشــمه با جهت جنوبى- شــمالى در غرب همدان  
به طول حدوداً 70 کیلومتر واقع شده و قللى چون کاله قاضى، 
شاه نشــین، یخچال، کمرلرزون، چهارقله، الوند، کالغ النه، دائم 
برف، قزل ارســالن، کرکسین و آلمابالغ را شامل مى شود که از 
ارتفــاع 2900 تا 3580 را در بردارد، گر چــه دراین بین الوند 
بــا ارتفاع 3428 متر، بیشــتر مورد اقبال عموم اســت و آن را 
بلندتریــن مى نامند اما قله یخچــال در 15 کیلومترى جنوب 
شــهر، مرتفع ترین قله است که براى رسیدن به آن باید بیش از 

الوند وقت و انرژى گذاشت.
وجود چنیــن ارتفاعاتى با پناهگاه هــا و جان پناه هایى درخور، 
باعث شــده تا هرســاله عالقه مندان زیادى خــود را به دامان 
الوندى بسپارند که جایگاه مقدسى در میان عموم داشته است، 
به نحوى که هرساله در موعدى خاص خود را مهیاى صعود به آن 
مى کنند و تماشاى طلوع خورشید از فراز آن را از آرزوهاى خود 

مى دانند تا قسمشان به نام «شاه الوند» به حق باشد.
مهربانى الوند و چشــمه هاى گواراى آن سبب شده تا هر کس 
کــه جرعه اى از چشــمه گوارایش را نوش کنــد، عرق و عالقه 
خاصى بدان پیدا کند، طورى که دل کندنش را ناممکن داشته 
و تا لحظه مرگ، زندگى و پویایى الوند را به فراموشــى نسپارند 
و هرســال و ماه به زیارتش بشــتابند کــه ماحصل آن پرورش 

بزرگ مردان کوهنوردى است.
همدان زادگاه کوهنوردى اســت، خالق کوهنوردانى که نه تنها 
در همــدان، کــه در کشــور پرآوازه اند و نام و خاطرشــان در 
خاطرات بســیارى جا گرفته و در دل خیلى از عالقه مندانشان 
حک شده که ازجمله «محمود اجل» که شاید بتوان او را که از 

پیشکســوتان تاریخ کوهنوردى است به عنوان «پدر کوهنوردى 
ایران» به شمار آورد، آن چنانکه در دهه 30 که کمتر فعالیتى 
در کوهنوردى کشــور به چشم مى خورد او قدم در فتح دماوند 
نهاد که بعدها بسیارى دنباله رو او شدند،  فریدون اسماعیل زاده 
و بســیارى دیگر پیشکســوتانى بودند که بســیارى از قلل را 
به عنــوان «نخســتین» صعود کردند، همچنیــن «نجاتیان» و 
زنده یاد «مقدم» که ســابقه درخشانى را در گشایش مسیرهاى 
صعود بر دیواره ها، بخصوص دیواره علم کوه بنام و افتخار همدان 
به ثبت رسانیدند و آقایان جالل چشمه قصابانى و حمید اولنج 
فاتحان اورســت...  تا جایى که امروز همدان را به عنوان «قطب 
کوهنوردى کشور» به شــمار آورند؛ افتخارى که در نزدیک به 
دو دهه اخیر به عللى تضعیف شــد و امید اســت مجدداً بدان 

دست یابیم.
دهه  سه  از  بیش  در  همدان  کوهنوردى  فضاى  به هرحال 
اخیر دستخوش تغییرات و اعمال مدیریت هایى بوده که 
گاه موفق و گاه ناموفق عمل شده اند که به اختصار به بیان 

آن مى پردازیم.
1. از ابتــدا اداره و مدیریــت کوهنوردى همــدان به صورت 
«شــورایى» بود که شور و مشــورت و اتخاذ تصمیم بر اساس 
اتفاق آرا و تســهیم مســئولیت  و خرد جمعى ازجمله مزایا با 
چاشنى اختالف سلیقه در گاهى مواقع بود که به رغم آن، همواره 

شاهد پویایى کوهنوردان همدانى بودیم.
2. پــس ازآن با انتخاب رئیس هیئــت و تصدى بیش از دو 
دهه بر هیئت توسط یکى از کوهنوردان آن دوره و بلندمدت 
بــودن آن در دل خــود مزیتى چــون وجــود برنامه ریزى 
کوتاه مدت جهت نیل به اهداف تعیین شــده را داشت و عدم 
ورود یا مهیا نبودن مســیر جهت ورود جوانــان و قهرمانان 
جهت تصدى بــه دالیل گوناگــون ازجمله فقــدان انگیزه، 
موجبات طوالنى شــدن این دوره را فراهم کرد که البته در 
کنار آن حواشــى و اختالفاتى هم بود که متأسفانه ریشه دار 
بوده و هم اکنون نیز جامعــه کوهنوردى همدان تاوان آن را 

مى دهد و هنوز درگیر آن است.
آن دوره فارغ از قضاوت جانب دارانه، دوره اوج موفقیت هایى 
بود که منجر به تبدیل شــدن همدان بــه قطب کوهنوردى 
شــد که البته این موضوع به معناى نقش صددرصدى هیئت 
وقــت در موفقیت نبوده، آن گونه که انــکار نقش  هیئت در 
صعودهــاى هیمالیانوردى، ســنگ نوردى و قــدم نهادن در 
بلندتریــن قله دنیا ممکن نیســت و بــه دور از حب و بغض 
باید به دنبال آن دهه همچنان به انتظار نشســت، دهه اى که 
همــت فردى، باالترین ابزار بود، آن هــم در میان  اختالفات 
ســطحى و گاهــى عمیق و البته در حوزه ســنگ نوردى هم 
نمى تــوان افتخارات ســنگ نوردان همدانى را بــا امکانات و 
فضــاى محدود با حــال قیاس کرد که آنچــه در آن دوران 

باعث رشد و تعالى و مدال آورى این رشته بود 
انگیزه هاى فردى و البته پشــتیبانى گاه به گاه 
متولیان بود که با شدت و ضعف وجود داشت، 
همتــى که در حال حاضر به واســطه رشــد و 
ترقى ســایر اســتان ها باید صدچندان شود تا 
به نقطه اوج نزدیک تر شــویم. گرچه نمى توان 
از آغاز تخریب و نابــودى الوند در طى مقطع 
موردنظر به واسطه ورود شرکت باالبر گنج نامه 
مماشات احتمالى  باهدف توسعه گردشگرى و 
مســئولین و اعالم موافقت یا سکوت در برابر 
آن،  در چنین طرح مخربى چشم پوشــى کرد 
که اگر در خانه کس اســت، یک اشــارت بس 

است.
3. در ادامــه، پــس از گذشــت نزدیک به 
ســه دهه مدیریت یک نفــر در هیئت ، ورود 
و تصــدى یکــى از قهرمانــان کوهنــوردى 
اســتان و کشور به رغم کشــمکش هاى فراوان 
بر ســر انتخــاب و انتصاب و برگزیده شــدن 
وى، با اختالف آراى شــدید بین فدراســیون 
و تربیت بدنــى وقت، آینده خوشــى را به رغم 
امیدهاى اکثریــت جامعه کوهنوردى رقم نزد 
و ســنگ اندازى ها و ناسازگارى ها باعث شد تا 
هیئتى که در نظر داشت با جذب حداکثرى با 
بنیه سازى و ایجاد فضایى مناسب براى ورود 
جوانان گامى در جهت ارتقاء و نزدیک شــدن 
به جایگاه دهه هاى قبل و برداشتن شکاف بین 
جوانان و پیشکسوتان بردارد مجبور به استعفا 
شــود تا کورســوى امیدى که در دل جوانان 
شــهر جوانه زده بود به خزان تبدیل شــود و 
به جــز چند برنامــه عمومى و صعــود به قلل 
مرتفــع که با اقبال عموم مواجه و تا ســال ها 
پیگیر زنده شدن همان خاطرات بودند اقبالى 
به دســت نیایــد و حتى برگــزارى اردوهاى 
هیمالیانوردى با جوانــان هم ابتر ماند و عدم 
حمایت ها باعث شــد تا دست رییس هیئت در 
حنایى بماند که قاعــده بازى حکم مى کرد با 
او چنان نکنند و بگذارند الاقل چهار ســالى را 
بر مســند بماند. رییس هیئت در شرایطى که 
تورم شدید دو رقمى بر کشور حاکم بود و نرخ 
صعودهاى برون مرزى بــه قیمت حراج کردن 
آینده جوانان وام گیرنده بود به کار خود ادامه 
نداد و آبروى خود را برداشت و به مقاومت در 

برابر «سایه ها» پایان داد. 

4. اســتعفاى صورت گرفته حــاوى پیامى 
بود که شاید شنیده نشــد و آن گونه که باید 
از رئیــس «مســتعفى» جهت بازگشــت و 
پى جویــى دالیل اســتعفا، حمایت و دلجوئى 
مى کردند، به انجام نشــد و معدود نفراتى هم 
که حمایت کردند کارســاز نشــد و قفلى که 
بر در هیئت زده شــده بود به دســت شخصى 
افتــاد که بالفاصلــه درحرکتى که نشــان از 
قدرت نمائى تربیت بدنى نســبت به ریاســت 
مســتعفى قبل و نمایش توانمندى به ریاست 
جدید بود، برنامه اى برون مرزى با ضرب االجل 
و فــارغ از مقدمات الزم انتخــاب نفرات، اجرا 
شــد و همچنین برنامه اى با همــان انگیزه و 
هدف براى بانوان اجرا شد که مى توان این دو 
برنامه را به عنوان آخرین برنامه هاى برون مرزى 
کوهنوردان  اســتان نامید که به واسطه تورم 
شــدید و هزینه هاى باال عطایش را به لقایش 
بخشیدند و صرفاً تکیه بر کارگاه هاى آموزشى 
و میزبانى مســابقات ســنگ نوردى و کسب 
امتیــاز در رتبه بندى کشــورى و چند صعود 
استانى، حائز اهمیت شد به نحوى که این قصه 
همچنان ادامــه دارد درحالى که هیئت فعلى 
مجهز به ســالن ســنگ نوردى منحصربه فرد 
و البتــه درامد زا براى خــود و یا تربیت بدنى 
شد که به دلیل عدم اشراف نگارنده به میزان 
دخل وخرج آن، با توجه بــه هزینه نگهدارى 
چنیــن امکاناتــى از ورود بدان خــوددارى 
مى شــود و البته داشــتن اطالعات منوط به 
ارائــه عملکرد اســت کــه در هیئت ها کمتر 
شــاهد آن بوده ایــم. نتیجه اینکــه با تمام 
فرصت هــا و تهدیدهایــى کــه در عرصــه 
کوهنــوردى همــدان خودنمایــى مى کند 
تمامى افتخارات در سایه همین ضعف ها و 
قوت ها و انگیزه هــاى عالى و بى انگیزگى ها 
اختالف سلیقه هاى  چنانچه  که  به دست آمده 
ســطحى و عمیق موجود باکمى «همدلى و 
هم زبانى» در ســالى که مقام معظم رهبرى 
آن را بــه همین نام، نام گــذارى کرده  اند، 
مســائل  از  بســیارى  راهگشــاى  مى تواند 
باشــد که دراین میان نقش پیشکسوتان و 
دســتگاه ورزش را در ایجاد چنین فضایى 
نباید مورد اغماض قــرارداد که اگر چنین 
شود مى توان بذر امید را دوباره  بارور کرد 

که آدمى به امید نفس مى کشد.

على بیاتعلى بیات

الـــوندالـــوند
تشنه دوران طالیى کوهنوردى

مهربانى الوند و 
چشمه هاى گواراى 

آن سبب شده تا هر 
کس که جرعه اى از 
چشمه گوارایش را 

نوش کند، عرق و 
عالقه خاصى بدان 

پیدا کند، طورى 
که دل کندنش را 

ناممکن داشته و تا 
لحظه مرگ، زندگى 
و پویایى الوند را به 
فراموشى نسپارند

با تمام فرصت ها و 
تهدیدهایى که در 
عرصه کوهنوردى 
همدان خودنمایى 

مى کند تمامى 
افتخارات در سایه 

همین ضعف ها و 
قوت ها و انگیزه هاى 

عالى و بى انگیزگى ها 
به دست آمده 

که چنانچه 
اختالف سلیقه هاى 

سطحى و عمیق 
موجود باکمى 

«همدلى و هم زبانى» 
در سالى که مقام 

معظم رهبرى آن را به 
همین نام، نام گذارى 

کرده  اند، مى تواند 
راهگشاى بسیارى از 
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سایه روشن هاى سایه روشن هاى 
ورزش همدانورزش همدان

 رضا حاتمى مدافع همدانى خیبرخرم آباد 
در حالى در لیست خریدهاى نیم فصل پاس 
قرار داشــت که خیبرى ها حاضر به صدور 
رضایــت نامه براى این مدافــع بلند قامت 

نشدند.

 حمید گلزارى و رضا حاتمى طى دو هفته 
اخیر با گل هاى سه امتیازى براى خیبر خرم 
آباد، شش امتیاز مهم را براى این تیم کسب 

کردند.

 مــادر مهرداد رضایى بــا حضور در دفتر 
باشــگاه پاس، خواســتار دریافت طلب 10

میلیونى فرزندش از این باشگاه شد.

 کسب سهمیه المپیک براى آرزو حکیمى 
در هالــه اى از ابهام قــرار دارد. گویا دیگر 
مسابقه اى براى سهمیه المپیک وجود ندارد 
و با این اوصاف باید حکیمى را از فهرســت 

شانس هاى کسب سهمیه المپیک خط زد!

 الوند همدان در یک قدمى سقوط قراردارد. 
گویا این تیم باید از 5 بازى 4 برد کسب کند. 
منوچهر بیگم جانى و مصطفى کاشى نیز از 
این تیم جدا شدند و فعال محمود الماسى به 

همراه امید خورج عهده دار الوند هستند.

 در حالى که سوشامکانى هنوز از  پرونده 
حاشیه ساز خود رها نشــده اداره مالیاتى 
اســتان همدان به تازگى با انتشــار آگهى 
از بدهى 53 میلیونى وى پرده برداشــته و 

خواهان پرداخت آن شده است.

 تاریــک دره همدان بــه زودى میزبان 
کشور  جوانان  ســنى  رده  اسکى  مسابقات 

است.

 در حالیکه مجمع انتخابات یکى از هیات 
هاى ورزشى همدان نزدیک است، قهرمانان 
گیرى  کناره  خواســتار  هیات  این  ورزشى 
رییس ســابق و عدم حضورش در انتخابات 
رایزنى  حال  در  قهرمانان  این  حتى  هستند. 
براى انتخاب فردى دیگر براى عهده دار شدن 

سمت ریاست این ورزش پرطرفدار هستند.

 هزینه میلیونى براى هیات هندبال همدان 
براى حضور در لیگ برتر و عدم کسب نتایج 
مطلوب موجى از انتقادها را به همراه داشته 

است. 

با ناکامى میثم مصطفى جوکار در مسابقات 
جام تختى، شــانس این کشــتى گیر براى 
حضور در المپیک ریو به شدت کاهش یافت.

 در حالیکه باشگاه پاس از آذرباد و خردمند 
دو مهاجم خود به دلیل جدایى خودسرانه از 
این تیم و پیوســتن به نفت مسجد سلیمان 
شکایت کرده، اما این دو بازیکن بدون توجه 
به شکایت پاســى ها ، تیم نفت را در بازى 

مقابل خونه به خونه بابل همراهى کردند.

 رییس فدراسیون بدمینتون کشور از امیر 
جبارى بدمینتون باز همدانى به عنوان یکى از 
بخت هاى اصلى کسب سهمیه 2020 یاد کرد. 
جبارى طى ماه آینــده به معتبرترین کمپ 

تمرینى آسیا واقع در مالزى اعزام مى شود.

 درحالیکه گفته مى شــد محمد بهگندم 
گزینه سرپرستى تیم فوتبال پاس است اما 

وى این سمت را قبول نکرد.

 پاســى ها همچنان در انتظار 300 میلیون 
کمک مالى فوالد ویان به عنوان اسپانســر 
مالى خود هســتند. گفته مى شود این پول 
قرار است به زودى به باشگاه پاس پرداخت 

شود.

 مدیرکل ورزش و جوانان همدان به هیات 
هاى کم کار هشدار داد که در صورت تداوم 
این روند، ریالى کمک از سوى دستگاه ورزش 

دریافت نخواهند کرد!

 اکبر صادقى فوتبالیست اسدآبادى با عقد 
قراردادى به صباى قم پیوست. صادقى یکى 
از بازیکنان مدنظر على دایى است. وى پیش 
از این در تیــم ذوب آهن اصفهان بازى مى 

کرد.
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 این روزها گویا براى المپیک آماده مى شوید؟
بله همین طور است؛ به نهاوند برگشتم تا از ارتفاعات مطلوب زادگاهم براى تمرین 
بدن سازى و هوازى اســتفاده کنم. هرروز به کوه مى روم تا بدنم در شرایط ایده آل 

قرار بگیرد.
 یعنى با کوه رفتن بدن دوچرخه سوار آماده مى شود؟

خیلى تأثیر دارد. به هرحال گام برداشــتن در کوهســتان و رفتن به ارتفاع، پاهاى 
ورزشکار را قوى و تنومند مى کند. البته کار با دوچرخه را هم دارم.
 گویا خیلى از تمرینات مهم را در نهاوند انجام مى دهید؟

مسیرهاى جاده اى نهاوند بهترین مکان براى تمرین آماده سازى است به خصوص من 
که کار استقامتى انجام مى دهد.

 چطور شد در میان شهر قهرمانان کشتى، به دوچرخه سوارى عالقه مند 
شدید؟

پدرم یکى از دوچرخه سواران قدیمى نهاوند است و کسب عنوان قهرمانى در اولین 
مسابقه رسمى ام باعث شد تا به این ورزش بیشتر عالقه مند شوم.

 یعنى در اولین مسابقه رسمى قهرمان شدید؟
بله- یک دوره مسابقه دوچرخه سوارى داخل شهرى برگزار کردند و توانستم عنوان 

قهرمانى را کسب کنم. سال 1389 بود که به این مقام رسیدم.
 پس عمر دوچرخه سوارى شما کوتاه است.

همین طور اســت؛ تقریباً 5 سالى مى شــودکه به صورت حرفه اى دوچرخه سوارى 
مى کنم.

 چطور شد در این مدت کوتاه پیشرفت قابل توجهى داشتید؟
پیشرفتم به دلیل شرایط جاده اى شهرستان نهاوند است. مسیرهاى این شهرستان و 
ارتفاع از سطح دریا بهترین مکان براى تمرین و آماده سازى است. به نظرم باید قدر 

این امکانات خوب را دانست.
 اما رشته پرهزینه اى را انتخاب کردید.

کمترین دوچرخه حرفه اى 18 میلیون تومان قیمت دارد. وسایل دوچرخه سوار هم 
چیزى حدود دو میلیون است. باید حداقل 200 هزار تومان هم ماهیانه براى تغذیه 
مناســب هزینه کنیم. ما با این شرایط تمرین و مسابقه مى دهیم. انگیزه ما عالقه 

ماست.
 در این سال ها مقام هاى ارزشمندى را کسب کردید.

سال 2011 در چهار کیلومتر مسابقات آسیایى مالزى به مدال نقره دست یافتم، 
ســال 2013 در رقابت هاى آسیایى اندونزى سوم شــدم و در جام باشگاه هاى 
همان ســال با تیم پیشــگامان به مدال طالى چهار کیلومتر رســیدم. در تور 
2015 مالزى هم نقره گرفتم و در مســابقات زوبارو قطر در سال 2015 نیز به 

نشان طال دست یافتم.

 بنابراین یکى از بهترین دوچرخه سواران ایرانى هستید.
حریفان قدرتمندى در داخل کشور دارم و همین باعث شده تا سطح کیفى ما ارتقا 

یابد و بتوانیم در مسابقات برون مرزى نیز موفق عمل کنیم.
 گویا دوچرخه سوارى ایران سه سهمیه المپیک را تا به اینجا کسب کرده.

بله- سه سهمیه قطعى براى ایران ثبت شده است.
 براى المپیکى شدن چند درصد شانس براى خودت قائل هستى؟

به نظرم 85 درصد شانس حضور در المپیک ریو را دارم.
 پس 15 درصد باقى مانده چطور؟

فقط احتمال دارد مسئوالن این طور مطرح کنند که بهتر است باتجربه ها به المپیک 
ریو بروند؛ وگرنه مى دانم توانایى عبور از سد حریفان را دارم.
 حریفان شما در داخل کشور چه کسانى هستند؟

معظمى گودرزى، عسگرى، سهرابى، میزبانى، زرگرى و... این ها جزو بهترین هاى 
دوچرخه سوارى کشور هستند.

 امسال باوجوداینکه مى توانستید به مسابقات قهرمانى آسیا بروید اما 
منصرف شدید. چرا؟

همه شانس هاى کسب سهمیه المپیک از رفتن به مسابقات آسیایى منصرف شدند 
تا با برنامه ریزى بهترى بتوانند تمرینات آماده سازى خود را در کشور دنبال کنند. 

به هرحال سهمیه المپیک کجا و مسابقه آسیایى کجا...!!!
 قطعى شدن نفرات اعزامى به المپیک چه زمان مشخص مى شود؟

خردادماه ســال آینده، بعد از قهرمانى کشــور تعیین مى کننــد؛ امیدوارم جزو 
سهمیه هاى اعزامى باشم.

 چه انتظارى از مسئوالن دارید؟
توقع دارم ارتباط الزم را با مسئوالن فدراسیون داشته باشند تا حقم خورده نشود. به 
نظرم مدیرکل ورزش و جوانان و سایر مسئوالن پیگیر وضعیتم از سوى فدراسیون 
باشند. من تمام تالشــم را براى رسیدن به بهترین شرایط مطلوب آمادگى بدنى 

خواهم داشت و مسئوالن نیز کمک کنند.
 گویا حقوق ماهیانه دریافت مى کنید؟

بله- از مدیرکل ورزش و جوانان قدردانى مى کنم. به هرحال مبلغى را به عنوان 
کمک هزینه ماهیانه پرداخت مى کنند و این براى یک ورزشــکار حائز اهمیت 

است.
 تمرینات تیم ملى از چه زمان آغاز مى شود؟

اوایل فروردین ماه به اردو مى رویم و باید تا آن زمان ازنظر بدنى کامًال آماده باشم.
 جمله آخر.

مى خواهم به المپیک بروم. از خانواده  ام، مربیان و هیئت دوچرخه ســوارى استان 
همدان نیز کمال قدردانى را دارم.

85 درصد 
شانس حضور 
در المپیک 
ریو را دارم

پیشرفتم به دلیل 
شرایط جاده اى 

شهرستان نهاوند 
است. مسیرهاى این 

شهرستان و ارتفاع 
از سطح دریا بهترین 

مکان براى تمرین 
و آماده سازى است. 

به نظرم باید قدر 
این امکانات خوب را 

دانست

توقع دارم ارتباط 
الزم را با مسئوالن 

فدراسیون داشته 
باشند تا حقم خورده 

نشود. به نظرم مدیرکل 
ورزش و جوانان و 

سایر مسئوالن پیگیر 
وضعیتم از سوى 

فدراسیون باشند. من 
تمام تالشم را براى 

رسیدن به بهترین 
شرایط مطلوب آمادگى 

بدنى خواهم داشت 
و مسئوالن نیز کمک 

کنند

ق

«بهنام آرین» در خطه اى که مهد کشــتى به شمار مى رود، مجذوب ورزش پدرش شد 
تا پا در رکاب قهرمانى از ویژگى کوهســتانى زادگاهش نهاوند براى تصاحب مدال هاى 

خوش رنگ عمر ورزشى اش را سپرى کند.
آرین یکى از پرافتخارترین دوچرخه سواران استان همدان و اهل شهرستان نهاوند است.

پدرش یکى از نخســتین رکاب زنان تیم دوچرخه ســوارى شهرستان نهاوند محسوب 
مى شود و همین عالقه سبب شد تا فرزندش در شرایطى که خانواده هاى نهاوندى بیشتر 

دوستدار کشتى بودند، به دوچرخه سوارى گرایش یابد.
بهنام آرین سال ها پیراهن تیم ملى را بر تن داشته و صاحب مدال هاى رنگارنگ نیز شده 
است. او همیشه به سرعت عالقه داشته و قدرت بدنى اش باعث شد تا در رشته هایى نظیر 

استقامت نیز موفق باشد. آرین این روزها خود را براى المپیک 2016 ریو آماده مى کند. 
بزرگ ترین رویداد ورزشى جهان که هر ورزشکارى آرزوى حضورش را دارد.

این دوچرخه سوار حرفه اى اســتان همدان حتى براى حفظ و تقویت آمادگى مطلوبش 
تصمیم به انصراف از مسابقات قهرمانى آسیا گرفت.

او در مسیر المپیک رقباى سرسخت داخلى را پیش رو دارد اما شبانه روز در تالش براى 
عبور از حریفان داخلى و دریافت بلیت ریو برزیل است.

رد پاى بهنام آرین را این روزها باید در کوه و کمر اطراف شــهر نهاوند جســتجو کرد. 
ارتفاعات بهترین فضاى تمرینات هوازى براى این قهرمان ارزنده استان به شمار مى رود.

گفت وگوى اکباتان با این رکاب زن پرافتخار نهاوندى را بخوانید:

ملى پوش دوچرخه سوارى همدان در جاده هاى کوهستانى نهاوند؛

EKBATAN
SPORT

میثم ناصرنژاد



 شغل شما چیست؟
درحال حاضر تمرین و ورزش حرفه اى تنها شــغل من 

است.
 سابقه ورزش در خانواده شما وجود دارد؟

برادرم در رشته نجات غریقى فعالیت دارد و پسرخاله ام 
هم رزمى کار است.

 ورزش را از کجا شروع کردید و چه اتفاقى شما را به 
سمت ورزش سه گانه کشاند؟

ورزش را از دوران راهنمایى و با دوومیدانى شروع کردم 
و تا اواخر دبیرستان ادامه دادم و بعدازاینکه در دانشگاه 
استان یزد قبول شدم به همراه تیم دانشگاه دو بار مقام 
قهرمانى دانشجویان ایران را در دوى استقامت کسب 
کردم و این پایان فعالیتم در رشته دوومیدانى بود و با 
توجه به توانى که در خود دیدم در ســال 1387 رشته 
ســه گانه را انتخاب کردم. با حمایتى که در یزد از من 
شد دوچرخه اى در اختیارم قراردادند و از طرف دیگر 
تمرینات شــنا را نیز دنبال کردم، در فضاى مجازى در 
مورد این رشته تحقیق کردم و با تمرینات آن آشنا شدم.
از یزد که به همدان بازگشتم عدم وجود هیئت سه گانه 
و امکانات در تویسرکان باعث شد تمریناتم را با هزینه 
شخصى دریکى از اســتان هاى هم جوار انجام دهم تا 
اینکه از چهار سال پیش که هیئت همدان فعال شد، به 

همراه تیم همدان در مسابقات شرکت کردم.
 در دانشــگاه به خاطر عالقه، رشته تربیت بدنى را 

انتخاب کردید؟
در یزد ابتدا رشته صنایع مى خواندم اما بعدازاینکه با 
ورزش سه گانه آشنا شدم، تغییر رشته دادم تا فعالیتم 
هم از لحاظ عملى و هم تئورى هماهنگ باشــد چون 
ورزشکار تیم ملى هستم و حرفه اى کار مى کنم، به دنبال 

این بودم که ازلحاظ تئورى عقب نمانم.

 در مورد رشته سه گانه صحبت کنید.
سه گانه رشته نوپایى است که حدود ده سال پیش وارد 
کشور شده و یک رشته المپیکى است که متشکل از 
سه رشــته «شــنا، دوچرخه و دو» است به طورى که 
یک ورزشــکار 1500 متر در آب هاى آزاد شنا مى کند 
و بالفاصله 40 کیلومتــر را رکاب میزند و پس ازآن 10 

کیلومتر را مى دود.
 چه اتفاقى باعث شد به تیم ملى دعوت شوید؟

سال 1388 با درخشش در مسابقات کشورى و با نظر 
مربیان به اردوى تیم ملى دعوت شدم و از چهار سال 
پیش تاکنون نفر اول تیم ملى هستم، تمامى اردوهاى 
تیم ملى را شرکت کردم، در تمامى اعزام هاى خارج از 

کشــور، من اولین نفر بودم و تا امروز بهترین نتایج 
تاریخ ایران را در مسابقات آسیایى و جهانى رقم 

زدم.
 کرام یک از ماده هاى ورزشى سه گانه سخت تر است؟

(باکمى لبخند) دویدن به عنوان مرحله پایانى سخت تر 
است؛ هرچند که شنا کلید کار است اما به خاطر فشارى 
که در دویدن به سیستم بدن وارد مى شود و در آخرین 
مرحله انرژى بدن تحلیل مى رود، دویدن ســخت تر 

مى شود.
 سه گانه ایران نسبت به آسیا و جهان چه وضعیتى دارد 

و مهم ترین مشکالت شما در این رشته چیست؟
با تحریم ایران و رکود اقتصادى وضعیت تمام رشته ها 
ازجمله سه گانه نامناسب شد به طورى که فدراسیون پول 
این را نداشت تا براى ما مربى خارجى بیاورد یا اردوهاى 
مشترك خارجى با کشورهاى صاحب سه گانه برپا کند. 
ما تجربه کافى نداشتیم و باید از علم روز دنیا استفاده 
مى کردیم و همه این ها به دلیل بى پولى انجام نمى شد، 
اما امیدواریم با لغو تحریم ها و به نتیجه رسیدن برجام 
تمام این مشکالت برطرف شود. عمده مشکل ما مشکل 
مالى است چراکه ورزش حرفه اى تنها شغل من است 
و در سه گانه من باید به اندازه سه رشته ورزشى وقت و 
انرژى و هزینه بگذارم. در سال فقط بالغ بر 30 میلیون 
تومان هزینه تغذیه و مکمل هاى ورزشى من مى شود 
که نمى گویم تمامى، اما بیشتر آن را شخصى پرداخت 
مى کنم. بعضى اوقات پول قرض کردم تا بتوانم تمرینات 
خودم را پیش ببرم؛ مردم این را بدانند که وقتى کسى 
قهرمان مى شود پشت آن کلى هزینه بوده است. برخى 
از استان هاى صنعتى پشتیبان مالى دارند اما من بارها در 
استان و شهرستان فریاد زده ام اما دست رد به سینه ام 
زدند. شــرایط سختى را پشت سر گذاشتم اما امید به 
آینده دارم، ناامید نیســتم و امیدوارم با حمایت هاى 
مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیئت سه گانه استان 

موفق باشم.
 شرایط براى کسب سهمیه المپیک به چه شکل است؟
قاره آسیا فقط پنج ســهمیه در المپیک دارد که این 
شرایط را کمى دشــوار مى کند. دو نفر اول مسابقات 
قهرمانى آسیا و نفر اول رنکینگ آسیا به همراه دو نفر 
ورزشکار برتر آسیایى در رنکینگ جهانى مجوز 

حضور در المپیک را مى گیرند.
 کدام براى شما راحت تر است؟

در  مالى  مســائل  دلیل  به  ما  چون 
شــرکت  رنکینگ دار  مســابقات 
نمى کنیم تنها راه براى کسب سهمیه 
المپیک مسابقات قهرمانى آسیا 
است که اوایل اردیبهشت 
برگزار  ژاپــن  در  ماه 
مى شود و من خود 

را براى آن مســابقات آماده مى کنم و تمام امیدم براى 
کسب سهمیه المپیک 2016 ریو، موفقیت مسابقات ژاپن 

است.
 مهم ترین حریفان شما در مسابقات قهرمانى آسیا از 

کدام کشورها هستند؟
ورزشــکاران ژاپن، قزاقســتان، کــره، چین و حتى 
هنگ کنگ رکوردهاى خوبى دارند و از مهمترین رقبا به 

شمار مى روند.
 رکورد خودتان چقدر است؟

با رقیبان آسیایى تفاوت چندانى ندارم، اگر در شنا کمى 
تمرکز را بیشتر کنم به طور قطع یکى از برترین ها خواهم 
بود. مربى بوشهرى ام هرروز برنامه ورزشى ام را از طریق 
فضاى مجازى ارسال مى کند و تمریناتم را چک مى کند 

تا با تقویت شنا از حریفان آسیایى عقب نمانم.
 بهترین مقام هایى که تاکنون به دست آورده اید؟

از چهار سال پیش در تمام مسابقات داخلى قهرمان 
شدم و در رقابت هاى بین المللى مهم ترین عناوینى 

که به دســا آوردم مقام هشتمى آسیا در رشته 
دوگانه، مقام هفدهم در سه گانه، سى و چهارمى 

جهان در مسابقات 2014 کلمبیا است. اگر در 
دوچرخه ام  اسپانیا  جهانى 2015  مسابقات 

پنچر نمى شد مقامى کسب مى کردم که در 
تاریخ ایران ماندگار مى شد.

تیمورى  ســلمان  آرزوهاى  سقف   
کجاست؟

با این زحماتى که کشیده ام، وقت و 
هزینه اى که صرف کرده ام دوست 

دارم در المپیک 2020 توکیو ژاپن 
تاریخ  در  که  بگیرم  نتیجه اى 
ورزش سه گانه ایران جاوید و 

ماندگار باشد.
 و صحبت پایانى شما.

تشکر مى کنم از شما و ماه نامه 
اکباتان،  ورزشــى-فرهنگى 

رفع  و  برجام  اجراى  با  امیدوارم 
تحریم ها گشایشــى در ورزش 

کشور ایجاد شود.
همچنین از مدیــرکل ورزش و 
به  که  همدان  اســتان  جوانان 
همراه رییس هیئت برنامه من را 
اختصاصى دنبال مى کنند، تشکر 
مى کنم و امیــدوارم با پیگیرى 
تمریناتم و کســب نتایج خوب 
بتوانم جواب محبت هاى آن ها را 

بدهم.
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1500متر شــنا در دریا یا 
کیلومتر   40 آزاد،  آبهــاى 
دوچرخــه ســوارى و 10 
اســتقامت،  دو  کیلومتــر 
ورزش مهیــج ســه گانه 
و  مى دهنــد  تشــکیل  را 
و  توقف  بدون  ورزشــکار 
فوت وقت تمامى مراحل را 
قوانین  و  استانداردها  طبق 
این رشته انجام مى دهد و 
ورزشکارى موفق است که 
در پایان بتواند سه رشته را 
به ترتیب و با کمترین زمان 

ممکن به پایان برساند.

دوست دارم 
در المپیک 2020 

توکیو ژاپن نتیجه اى 
بگیرم که در تاریخ 

ورزش سه گانه 
ایران جاوید و 

ماندگار باشد.
اگر در مسابقات 
جهانى 2015 

اسپانیا 
دوچرخه ام 

پنچر نمى شد 
مقامى کسب 

مى کردم که 
در تاریخ 
ایران 

ماندگار 
مى شد

گپ و گفت صمیمى «اکباتان» با نفر اول سه گانه کشور؛

سلمان تیمورى متولد 29 شهریور 1366 
از شهرستان تویسرکان

فارغ التحصیل مقطع کارشناسى 
در رشته تربیت بدنى
داراى چندین مقام در فوتبال و بعد دومیدانى استان و کشور که دو مقام اولى دانشجویان 
ایران بهترین دستاورد او بود تا اینکه در استان یزد و در دوران دانشجویى با رشته ورزشى 
سه گانه یا triathlon آشنا شد و بنا بر استعدادى در خودش حس کرد فعالیت رسمى اش 

را در این رشته ورزشى جذاب و فوق استقامت و المپیکى شروع کرد.
سلمان از ســال 1386 وارد رشته سه گانه شد و بعد از دوسال به اردوهاى ملى رسید. وى 
دوسال هم با بى مهرى مسئولین و به خاطر شهرستانى بودن و نداشتن حامى با وجودى که 

در جمع سه نفر برتر ایران در رده سنى خودش بود، پشت درهاى تیم ملى ماند که این تلنگر 
باعث شد تمریناتش را جدى وحرفه اى تر از گذشته انجام بدم تا بتواند توانایى هاى خودش را 

ثابت کرده و نظر کادر فنى و فدراسیون را نسبت به خودش عوض کند.
همه این اتفاقات باعث شد دالور تویسرکانى از سال 1390 به بعد یکه تاز سه گانه ایران باشد 

و بهترین نتایج را در این رشته براى شهر و استانش به ارمغان بیاورد. 
کسب مقام اول در تک تک مراحل لیگ برتر سه گانه کشور و نفر اول رنکینگ و قهرمان 
قهرمانان سه گانه کشور در سال 90 و همچنین کسب مقام اول قهرمانى کشور همان سال و 
در نهایت اولین اعزام آسیایى به کشور قزاقستان که بهترین نتیجه تیم ملى سه گانه ایران در 
رده بزرگساالن  در همین مسابقات. کسب مقام نخست در تمامى مراحل لیگ سال هاى 91، 
92، 93 و 94 و همچنین نفر اول رنکینگ ایران و کسب 4 سال قهرمانى کشور به طور متوالى
حضور در تمامى اردوهاى ملى و تمامى اعزام هاى خارج از کشور تا جایى که به چندین کشور 
حتى دو یا سه بار براى مسابقات سفر کرد. کسب تنها سهمیه ایران در مسابقات آسیایى و 

مجوز حضور در بازیهاى جهانى و قهرمانى جهان در کشور کلمبیا

مردم بدانند وقتى کسى مردم بدانند وقتى کسى قهرمان قهرمان مى شود مى شود 
پشت آن کلى پشت آن کلى هزینههزینه بوده است بوده است EKBATAN

SPORT

جواد همدانى
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کودك از ابتداى ورود به دنیاى 
مدرسه، پیوسته در این تالش 
اســت که به زندگــى خوب، 

سالم و پرطراوت دســت یابد. در تأمین این نیاز و تحقق چنین 
هدفی، بهر ه مندى دانش آموزان از امکانات ورزشی، در کنار سایر 
عوامل تربیتی، بســیار ســازنده و مفید خواهد بود و لذا معلمان 
آگاه تربیت بدنى مدارس، بایستى به آموزش صحیح تربیت بدنى به 
دانش آموزان همت گمارند و در این راه از هیچ کوشش ثمربخشى 
دریــغ ننمایند. کلیه تالش هــا باید در جهت توســعه آموزش 
تربیت بدنى و دانش نوین این رشــته در بین دانش آموزان باشد 
چراکه از گذشته هاى دور، اعتقاد ما بر این است که «روح سالم در 
بدن سالم است». پس چه بهتر که این کار، از مدارس آغاز گردیده 
و به نحو صحیح و اصولى دنبال گردد. تربیت بدنى و فعالیت هاى 
ورزشى مدارس باعث بهبود وضعیت جسمانى و افزایش تحرك و 
پویایى در بین دانش آموزان عزیزمان است. معاونت تربیت بدنى و 
سالمت اداره کل آموزش وپرورش استان همدان به پشتوانه تالش 
و همت همکاران تربیت بدنى در کل اســتان در اجراى طرح هاى 
ملى در کف مدارس سراسر استان به نحو مطلوب و مقتضى موفق 
بوده اســت. که امیدواریم با اتکال به خداوند متعال این موفقیت 

روزبه روز افزون گردد. 

جملــه  از  ورزشــی  رقابت هــاى 
مدارس  در  تربیت بدنى  جاذبه هاى 
بــوده و از موضوعات مــورد اقبال 
و عالقــه دانش آموزان مى باشــد و 

از دیرباز از ابزارهاي بســیار قوى و در اختیار مدارس جهت رشــد و 
تعالی دانش آموزان درحوزه آموزشــی و پرورشى بوده است. با توجه 
بــه اثرات مثبت ورزش در بین دانش آموزان مدارس عالوه بر شــور 
و نشــاط و روحیه مثبت، زمینه اى فراهم مى آورد تا تفریحات سالم 
در جامعه گســترش یابد. با بهره مندى از حضور بیش از 700 معلم 
متخصص تربیت بدنى در مدارس سراســر استان کیفیت بخشى این 
درس را فراهم کرده اند. در سال گذشته مسابقات دختران و پسران در 
49 رشته مقطع با حضور 3700دانش آموز، مربى، سرپرست و عوامل 
اجرایى برگزارشــد و از بین این دانش آموزان تعداد 233 ورزشکار به 
مسابقات قهرمانى کشــور اعزام شدند و به لطف خدا نتایج مطلوبى 
هم کســب کردند که توانستیم با ســه پله صعود دربین33 استان 
شــرکت کننده در رتبه چهاردهم قرار بگیریم. المپیاد ورزشى درون 
مدرسه اى نیز با حضور 115 دانش آموز و تعامل بیش از 10000 معلم 
تربیت بدنى و همکاران آموزشى و عوامل اجرایى برگزارشد. همچنین 
ســایر برنامه ها و طرح هاى ملى درس تربیت بدنى با قوت عملیاتى 
شد و امسال هم با تعیین راه و هدف درس تربیت بدنى تحت عنوان 
«برنامه عملیاتى» با قوت و تالش همکاران بخش ستادى و صف در 

حال اجرا و پیگیرى مى باشد.

1- برگــزارى دوره هــاى تخصصــى - آموزشــى معلمان 
تربیت بدنى

 2-  اجراى برنامه نرمش صبحگاهى                                                    
داورى                                               و  مربیگــرى  آمــوزش  دوره هــاى  برگــزارى   -3

4-  برگزارى جشنواره هاى ورزشى
5- برگزارى جشنواره دفتر کار برتر، الگوهاى برتر تدریس 

و رقابت هاى علمى - تخصصى
6- تعامل و همکارى با هیئت هاى ورزشى

7- تجهیز و توزیع وسایل و امکانات ورزشى
8 - استعدادیابى و پرورش پتانسیل هاى ورزش دانش آموزى

9- پوشش دهى طرح هاى وزارتى 
10- برگزارى مســابقات ورزشى در ســطح شهرستان ها و 

نواحى
11-برگزارى مسابقات ورزشى استانى

12- برگزارى اردوهاى ورزشى و اعزام به رقابت هاى کشورى
13- اجــراى برنامه هــاى فرهنگى در حاشــیه رقابت هاى 

ورزشى 
14- اجراى برنامه المپیاد ورزشى درون مدرسه اى

15- اجراى طرح حیاط پویا 
16- کیفیت بخشى درس تربیت بدنى

17- تعامل با سرگروه هاى آموزشى سراسر استان 
18- اجراى طرح ساختار قامتى و طرح کوشا

19-  سالن هاوکانون هاى ورزشى سراسر استان 
20- مدارس ورزش

افتخارات کسب شده :
1-کسب مقام برتر اجراى طرح حیاط پویا  در کل کشور .

2-تائید طرح کوشــا و اجراى  مطلوب آن در سطح مدارس 
استان  توسط وزارت متبوع .

3-دریافت کاپ اخالق در رشته والیبال  توسط دانش آموزان 
پسر دوره متوسطه دوم  سراسر کشور.

4-کســب 7 مدال طال توسط دانش آموزان نوجوان  پسر در 
رشته کبدى سالنى در مسابقات کشورى .

5-کسب 2 مدال طال توسط دانش آموزان پسر دوم متوسطه 
در رقابت هاى کشتى پهلوانى سراسر کشور

6-کســب مدال طالى انفرادى توســط دانش آموز قهرمان 
مهدى بابایى در رشته کشتى پهلوانى . 

7- کسب مدال طالى انفرادى توســط دانش آموز قهرمان 
مهدى دباغى در رشته  ورزش باستانى .

8- کسب مدال طالى انفرادى توســط دانش آموز قهرمان 
شیما صفایى در ورزش تنیس روى میز .

9-کسب مدال نقره انفرادى  توسط دانش آموز قهرمان رضا 
کزازى در رشته پهلوانى .

10- کســب مدال نقره انفرادى  توسط دانش آموز قهرمان 
على حاجى بابایى در رشته دو 1500متر .

11- کســب مدال نقره انفرادى  توسط دانش آموز قهرمان 
مژگان عالمى در رشته دو 600 متر .

12- کســب 12 مدال برتر تیمى توسط دانش آموزان پسر 
مقطع ابتدایى  استان در رشته هندبال .

13-کســب 5 مدال برتر تیمى توســط دانش آموزان پسر 
مقطع اول متوسطه استان در رشته تنیس روى میز. 

14- کســب 5 مدال برتر تیمى توسط دانش آموزان دختر  
مقطع اول متوسطه استان

15- مــدال برتر انفرادى توســط دانش آموز قهرمان دانیال 
زارعى در رشته پرش ارتفاع .

16- کسب مدال برتر  دوبل توسط دانش آموز قهرمان شیما 
صفایى در رشته تنیس روى میز . 

17- کســب مدال برتر  انفرادى توسط دانش آموز قهرمان  
ندا یارمطاقلو در رشته طناب زنى .

18- کســب مدال برتر انفرادى توســط دانش آموز قهرمان  
مریم خوش نیت در رشته دو 1500 متر. 

19- کســب مدال برتر  انفرادى   توسط دانش آموز قهرمان 
فاطمه چنارى در رشته دوومیدانى ماده 1500 متر.

20- کســب مدال برتر  انفرادى توسط دانش آموز قهرمان 
نگار رضایى امیر در رشته دوومیدانى ماده پرتاب نیزه.

ورزشى  المپیاد  ســفیر  به عنوان  قادرى  محمدرضا 
درون مدرسه اى استان همدان معرفى مى گردد.

قرار است با این حکم معلم ارزشمند تربیت بدنى که 
قهرمانى دوچرخه سوارى جوانان آسیا را در کارنامه 
درخشان خود جاى داده اســت نسبت به شناسایى 
اســتعدادهاى برتــر دانش آموزان بــه مجموعه 

تربیت بدنى مدارس همدان کمک نماید.

آموزش وپرورش اســتان همدان بــا توجه به نیاز 
جســمانى  تحرك  افزایش  به  توجــه  بیش ازپیش 
دانش آموزان با اجراى المپیاد درون مدرسه اى تالش 
را  ورزشى  برنامه هاى  پوشش  تحت  جمعیت  مى کند 

افزایش دهد.
نقش قهرمانان ملــى و بین المللى در کنار مدیران و 
خانواده ها قابل توجه است و با همین نگاه محمدرضا 

قادرى مى تواند نقش مهمى را در کنار خانواده بزرگ 
معلمین ورزش همدان ایفا کند.

در کنــار اجراى طرح ملى المپیاد ورزشــى در 
دومین ســال اجرا همراه با ســایر استان ها این 
ســفیر  به عنوان  ســخت کوش  و  بااخالق  معلم 
معرفى  و  انتخاب  مدرسه اى  درون  ورزش  المپیاد 

شد. خواهد 

سفیر المپیاد ورزشى درون مدرسه اى استان همدان معرفى مى گردد

از ابتداى ســال1391معاونت تربیت بدنى و ســالمت اداره کل 
آموزش وپــرورش اســتان همدان بــا ســه اداره تربیت بدنى و 
فعالیت هاى ورزشى، اداره ى سالمت و تندرستى و اداره  مراقبت 

در برابر آسیب هاى اجتماعى، کار خود را در راستاى تحقق اهداف اسناد باالدستى وتالش در راستاى 
حفظ و ارتقاى سالمت جسمى و روحى دانش آموزان عزیز این استان آغاز نموده است.

حضور تاریخى تربیت بدنى در برنامه هاى درسى مدارس و سایر نهادهاى رسمى و غیررسمى اجتماعى 
گویاى این حقیقت است که تربیت بدنى به عنوان یک فعالیت آموزشى و پرورشى پذیرفته شده است. 
به راستى شواهد علمى بسیارى وجود دارد که بر نیاز اساسى کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش 
تربیت بدنى و نقش یک زندگى فّعال و سهم تربیت بدنى در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان و 

نوجوانان به شرکت در ورزش هاتأکید دارد .
تربیت بدنى در مدارس استان با حضور نیروهاى توانمند، طرح ها و برنامه هاى ابالغى از سوى وزارت 

متبوع ازنظر کیفى در حال پیشرفت است . 
بــا تعیین فعالیت ها و برنامه هاى معاونت تربیت بدنى که تفاهم نامه اى اســت فى مابین معاونت 
تربیت بدنى و ســالمت وزارت، با اســتان هاو همچنین معاونت تربیت بدنى و سالمت استان با 
شهرســتان هاکه به امضاء طرفین رسیده است، تحت عنوان «برش اســتانى» افق برنامه هاى 
تربیت بدنى را روشــن مى کند. که این برش اســتانى باعث تحرك، پویایى و شورونشاط درس 
تربیت بدنى شــده اســت. با داشــتن نیروهاى تربیت بدنى توانمند امیدواریم در اجراى تمامى 
فعالیت هــا به موفقیت هاى الزم دســت پیــدا کنیم. گذشــته از پرداختن به تربیت جســم 
دانش آموزان با اجراى برنامه هاى عملیاتى دو اداره  سالمت و مراقب زمینه پرورش روح و روان 

دانش آموزان را نیز فراهم کرده ایم.

دکتر فوالدوند 
مدیرکل آموزش وپرورش 
استان همدان

جعفرى
معاون تربیت بدنى و سالمت 
اداره کل آموزش وپرورش استان همدان

خدارحمى
رئیس اداره تربیت بدنى 
و فعالیت هاى ورزشى

اداره کل آموزش و پرورش 

  مهم ترین اهداف و برنامه هاى اداره تربیت بدنى:
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مدالعنوان هاى کسب شدهجنسیتمقطعتیم ورزشى
1 طال / 1برنزاول انفرادى / سوم انفرادىدخترابتدایىتنیس روى میز
5 برنزسوم تیمىدخترمتوسطه اولتنیس روى میز
1 نقره 1- برنزدوم انفرادى / سوم انفرادىدخترابتدایىدوومیدانى
1 برنزسوم انفرادىدخترمتوسطه اولدوومیدانى
------------------دخترابتدایىوالیبال
------------------دخترابتدایىهندبال
------------------دخترابتدایىبسکتبال
------------------دخترابتدایىبدمینتون
1 برنزسوم انفرادىدخترابتدایىطناب زنى
11 مدال--------------مجموع
------------------------پسرابتدایىفوتسال
------------------------پسرمتوسطه اولفوتسال
------------------------پسرابتدایىوالیبال
------------------------پسرمتوسطه اولوالیبال
----------کاپ اخالقپسرمتوسطه دوموالیبال
---------------------پسرابتدایىشنا

-------------------پسرابتدایىژیمناستیک
برنزسوم تیمىپسرابتدایىتنیس روى میز

----------------پسرابتدایىبدمینتون
---------------------پسرابتدایىدوومیدانى
1 نقره / 1 برنزدوم انفرادى- سوم انفرادىپسرمتوسطه اولدوومیدانى
برنزسوم تیمىپسرابتدایىهندبال

--------------------پسرابتدایىطناب زنى
------------------پسرابتدایىبومى - محلى

1 طالى تیمىاول تیمىپسرمتوسط اولکبدى

پسرمتوسطه دومکشتى پهلوانى
اول تیمى
اول انفرادى
دوم انفرادى

1 طالى تیمى
ا طالى انفرادى
1 نقره انفرادى

ا طالى انفرادىاول انفرادىپسرمتوسطه دومورزش باستانى
20 مدال----------------جمع کل :

ت
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«بهمــن» بهمن ماه 90 را بر همــه تلخ کرد و آرزوهایى 
را زیر ســپیدى برف برد و جز ســیاهى خاطره اى باقى 

نگذاشت.
در لغــت نام دهخدا به دنبال معنــى «فؤاد» مى گردم و 
با واژه «قلب» روبه رو مى شــوم و همیــن واژه، مردى را 
به خاطرم مى آورد که با فداکارى ثابت کرد که سراســر 
وجودش «قلب» بود، او با تمام وجود دل به دریاى برفى 

زد تا ماندگار شود.
14 بهمن ماه بود که خبر گرفتار شــدن یک زوج جوان 
در بهمن پیســت اسکى همدان و تالش انسان دوستانه 
فؤاد آزادیان و اکبر ســماوات براى نجات جان عروس و 
داماد که رخت سفید برف بر تن کرده بودند، به تیتر یک 

رسانه ها تبدیل شد.
همه بســیج شده بودند تا از زیر آوار سنگین برف، چهار 
نفر را نجات دهند و 6 روز از جان مایه گذاشتند تا به تن 

یخ زده این چهار نفر رسیدند.
سرمایى که به جان آن ها افتاده بود و روحشان را به یغما 
برده بود حاال چاشــنى بیان تلخ این حادثه شده است، 
حتى نوشتن از این ماجرا هم سرماى بهمن و یخ زدگى 
را به جان قلم مى اندازد و واژه ها را در لحظه اى مى بلعد؛ 
برفى که چهار ســال است کمتر روى خود را به همدان 
نشــان داده در آن سال آمد تا بهمن ماه را بر همدان تلخ 

کند و واژه ها را سرد کند.
اما سرماى قلم بهانه سردى دل ها و فراموشى نیست؛ قلم 
نمى تواند نلغزد در بیان خاطرات یک خانواده که هرلحظه 
ســال و هرروز زمستان را با سختى سپرى مى کنند و با 

عکس هاى فرزندشان روزگار مى گذرانند.
شاید اینکه دست تقدیر اولین شــماره «اکباتان» را به 
آغازیــن روزهاى بهمن ماه پیوند زد، بى حکمت نباشــد 
و شاید اینکه نشــریه «اکباتان» چهارمین سالروز پرواز 
قهرمان همدانى را به تصویر مى کشــد، ِدینى است که 

همدان باید به فداکارى هاى یک جوانمرد ادا مى کرد.
همین باعث شــد تا پس از گذشــت چهار سال از پرواز 
کبوترانــه فــؤاد آزادیان پاى حرف هاى پــدر و مادرش 
بنشینم و با یادآورى آن روزها شاهد اشک هاى مادر فؤاد 

باشیم و اشک هاى این مادر دستانم را بلرزاند.
یوســف آزادیان و همســرش کیهان رضوى از سال ها 
تالش و ســختى براى به ثمر رســاندن فؤاد و فاروق دو 
فرزند عزیزشان گفتند؛ از پرواز فؤاد و تالش فاروق براى 
آرزوهایى که به آن ها نرســید و امروز دیگر آرزوهایش از 

زبان تنبور به گوش مى رسد.
قرار نبود از همان ابتدا در رابطه با فؤاد شروع کنم و تلخى 
را از اولین واژه ها وارد گفتگو با خانواده آزادیان کنم و بر 
همین اســاس از سال ها تالش یوسف آزادیان در عرصه 

اسکى پرسیدم و او این گونه سخنانش را آغاز کرد:
اسکى همدان از ســال 1354 شکل گرفت و در انتهاى 
بلوار ارم که حاال به اســتخر شهداى غواص تبدیل شده، 
یک پیست اسکى راه اندازى شد و فعالیت اسکى بازان تا 
سال 57 که به انقالب ختم شد، ادامه پیدا کرد و پس از 

انقالب نیز قوت گرفت.
من از 35 ســال پیش یعنى از سال 1356 فعالیت خود 
را به عنوان دبیر هیئت کوهنوردى و سپس رئیس هیئت 
اسکى همدان شروع کردم و تا سال 92 به عنوان رئیس 
هیئت اسکى مشــغول به فعالیت بودم اما در این سال 
تصمیم بر کناره گیرى از این مسئولیت گرفتم که دلیل 
اصلى این کناره گیرى پسرم فؤاد و خاطرات تلخى بود که 
در هیئت اسکى برایم به یادگار مانده بود و روزهایى که با 

پسرانم اسکى کار مى کردیم.
فؤاد و فاروق با خواســت و تقاضاى من و همسرم و البته 
با عالقه وارد حیطه ورزش شدند و پیش از اینکه پیست 
اســکى در همدان راه اندازى شود، خیابان رکنى براى ما 
حکم پیست اسکى را داشــت به طورى که فرزندان من 
اسکى را در مسیر خیابان رکنى تا انتهاى خیابان میرزاده 

عشقى آموختند.
یوسف آزادیان مى گوید انتظارى از کسى نداشتم و بیشتر 
ســعى کردم که از چشــم ها دور بمانم اما گالیه دارم از 
اینکه هیچ گاه قدر و منزلت اهالى ورزش دانسته نمى شود 
و ریش ســفیدان و جوانان ورزش، همــه از این موضوع 

گالیه دارند.
به جرأت مى توانم بگویم شاید 90 درصد از کوهنوردان، 
من و هم نسل هاى مرا نمى شناســند؛ بااینکه من عضو 
اولین گروه صعود به قله هیمالیا بوده ام و در کشــف غار 
على صدر حضور داشتم و از طرفى نقشه تاالر اصلى غار 

را نیز طراحى کرده ام.

سال گذشته به عنوان چهره ماندگار از من تقدیر شد اما 
این چهره ها و تالش هایى که انجام داده اند هیچ جا ثبت 

نشد؛ مگر غیرازاین است که همدان نیاز به تاریخ دارد.
پدر ریش ســفید جوانمرد همدانى بااینکه چند سالى از 
اسکى دل کنده اما از دور اتفاقات را رصد مى کند و معتقد 
اســت که اسکى در همدان وضعیت بسیار خوبى دارد و 

امکانات در حال حاضر عالى است.
او مى گوید: من از ســال 1390 که این حادثه تلخ براى 
فرزندم اتفاق افتاد حتى یک بار هم به ســمت گنج نامه 
نرفتم، باوجوداینکه ســال ها در این مسیر در رفت وآمد 
بــودم اما حاال خاطرات تلخ جاى هیچ رغبت و انگیزه اى 

براى رفتن به پیست اسکى در من نگذاشته است.
پدر صبور قهرمان شــهر ما از آن حادثه تلخى گفت که 
مردم همدان و دیگر شهرها را در شوك عمیقى فرو برد 
و هنوز هم هســتند کسانى که در این شوك مانده اند و 

خاطرات این مرد پوالدین را هنوز از یاد نبرده اند.
14 بهمن ماه سال 1390 بود که به دلیل بارش سنگین 
برف و کوالك در جاده پیست اسکى و فروریختن بهمن 
به فؤاد و اکبر سماوات که در پیست حضور داشتند خبر 
دادند که یک عروس و داماد گرفتار بهمن شدند و چون 
پسرم مسئول کمیته فنى هیئت اسکى بود به همراه اکبر 
سماوات براى نجات جان آن زوج دل به دریاى سهمگین 

برف آلود زد و دیگر برنگشت.
در همین حین که یوسف آزادیان از این حادثه مى گوید 
چشــمانم بین نگاه هاى مادر و پدر در رفت وآمد است و 
نمى دانم چگونه از حال این مادر که زخمى 4 ســاله در 
دل دارد، بپرسم و وقتى اولین کلمه را به زبان آوردم و نام 
«فؤاد» بر زبانم جارى شد، اشک هاى این مادر مهربان و 

گرماى نگاهش، دستانم را لرزاند.
کیهان رضوى بغضش را به سختى فرومى خورد و مى گوید: 
یکى از آرزوهاى فؤاد قهرمانى اســکى بود، تمام انرژى و 
توانش را به کار گرفت تا جوانان این اســتان را به سمت 
اســکى هدایت کند اما آن حادثه تلخ اجازه طى کردن 

مسیر آرزوهایش را نداد.
فاروق هم خوشبختانه یا متأسفانه به دلیل موفقیت در 
رشته تحصیلى و مدرك کارشناسى ارشد تربیت بدنى، به 
هدفى که در نظر داشــت، نرسید و از این ورزش دلسرد 
شد و به سمت هنرى رفت که در خانواده ما ریشه داشته 
و دارد که خوشبختانه در موسیقى به جایگاه خوبى رسید.
پدر خانواده آزادیان دلخورى را چاشنى سخنان همسرش 
مى کند و این گونه ادامه مى دهد: ایشان دبیر تربیت بدنى 
بودند و 25 سال به عنوان نایب رئیس هیئت اسکى استان 
همــدان فعالیت کردند و از طرفــى خود من نیز رئیس 
هیئت اسکى بودم و سال ها در این رشته حضور داشتم و 
دو فرزند ما هم ورزشکار و داراى مدرك تحصیلى مرتبط 
با ورزش بودند، اما بااین وجود فاروق باوجود شــرکت در 
آزمون، موفق به اشتغال در آموزش وپرورش نشد که این 
موضوع جاى تأسف دارد؛ فاروق تالش بسیارى انجام داد 

اما حتى ذره اى از تالش او در ورزش دیده نشد.
مادر فاروق نیز از این موضوع گالیه دارد و معتقد اســت 

که اگر فاروق موسیقى را در کنار ورزش دنبال نمى کرد 
نمى توانست در ورزش موفق شود.

دوبــاره یاد فؤاد بین حرف هاى مادر زنده مى شــود و از 
تقاضاى او براى نقل مکان به خانه اى نو سخن مى گوید، 
از تقاضایى که باعث شد خانواده آزادیان امروز در خانه اى 
جدید و به یاد فرزندشــان، زندگى را سپرى کنند البته 
کم نبودند خاطراتى که از فؤاد در خانه قدیمى به یادگار 
مانــده بود و نگاه به هر گوشــه آن، آوار غم و غصه را بر 
قلب پدر و مادر فرومى ریخت؛ همین بهانه اى شــد تا با 
منزلگاهى پر از خاطــره خداحافظى و به محله اى دیگر 
نقل مکان کنند. این خانواده از خانه که هیچ از زمستان و 
برف هم دل خوشى ندارند و هر قطره برف یک خاطره را 
برایشان زنده مى کند و مصداق این بى قرارى را مى توان 
از حرف هاى کیهان رضوى پى برد، اینکه مى گوید: هیچ 
خاطره خوبى از برف ندارم و وقتى برف مى بارد حال بدى 
دارم و مى توانم بگویم که برف با تمام ســفیدى براى ما 

سیاه شد...
یوســف آزادیان بازهم ماجرا را به فاروق پیوند مى زند و 
لبخنــد آرامى از اینکه فاروق هر هفته براى دیدن پدر و 
مادرش سختى راه را به جان مى خرد تا نگاه پر از عشق و 

مهربانى خانواده اش را بخرد، بر لبانش مى نشیند.
مادر هم از این دل بســتگى خوشحال است و مى گوید: 
فــاروق هم مثل همــه جوانان دیگــر مى تواند روزهاى 
پایانى هفته را براى خودش برنامه ریزى کند اما او پایان 
هر هفته کنار ما اســت.دوباره اشک در چشمانش حلقه 
مى زند و از فؤاد مى گوید؛ پس از 30 سال تحمل سختى 
و تالش هاى فراوان، مى خواستیم نفس بکشیم اما بهمن 
کاخ آرزوهایمان را فروریخت و مســیر دردناکى که فؤاد 
براى رســیدن به قله طى کرده بود و خم به ابرو نیاورده 

بود با یک حادثه به پایان رسید.
فؤاد تمام توانش را به کار گرفت تا خودش را به اوج قله 

برساند و در اوج قله پرواز کرد.
دوســتانش مى گفتند فؤاد در آخرین شب از آرزوهایش 
مى گفته و اینکه دوست دارد سیمرغ باشد چون سیمرغ 

30 سال بیشتر عمر نمى کند.
فؤاد در رشته اسکى تالش زیادى کرد و تحصیالت خود 
را در فرانسه تکمیل کرد و همان زمان پس از شرکت در 
مســابقه اسکى در فرانسه توسط شهردار یکى از شهرها 
نیز تقدیر شده بود؛ گاهى تالش فؤاد باعث غبطه برخى 
مى شد. پسر من 29 سال داشت اما بسیار مردتر از سن و 
سال اش بود و ما پس از پروازش، با مرور خاطراتش، با رو 
شدن داستاِن دستان پرمحبتش براى کمک به دیگران 
و با کارهاى بزرگى که انجام داده بود، به بزرگى وجودش 

پى بردیم.
فؤاد با پروازش نه تنها ما بلکه همه دوستانش را در شوك 
بزرگى فروبرد به طورى که بعد از گذشــت چهار ســال، 
دوستان فؤاد مثل گذشته شــور و شعف ندارند و هنوز 
هم عکس هاى یادگارى او را به ما هدیه مى کنند و براى 
دوستشان شعر مى سرایند؛ این هنر فؤاد بود که همه به 

یادش باشند نه هنر ما که به یاد او هستیم.

اشعارى را که دوستان فؤاد برایش سروده بودند یکى یکى 
ورق مى زد و با تک تک کلماتش آرام مى گرفت.

«که من گر نیستم در جمعتان دیگر
خداوندم به نیکى مهر زد تاریخ این دفتر»

حال دل مادر فؤاد در ابیات این اشعار هویدا بود و 
این گونه حال دل او را بیان مى کرد:

«دانى که چرا سوزد آن یار جفا دیده
زیرا که فؤادش را اى برف جدا کردى
آن گل به تو دادم من از بهر نگهدارى

این عهد چه شد دیگر، اى برف وفا کردى؟»
یوســف آزادیان هم هنر ماندگارى فرزنــدش را تأیید 
مى کند و از مردم که با حضور خود در مراسم تشییع پیکر 

این قهرمان صحنه اى بى بدیل ساختند، تشکر مى کند.
به گفته پدر فؤاد آزادیان از سال هاى پس از انقالب تا آن 
روز معدود تشییع جنازه اى با چنین عظمتى در همدان 
برگزار نشده بود و جمعیت به اندازه اى بود که مراسم ختم 
فؤاد در حســینیه امام خمینى (ره) شهر همدان برگزار 

شد.
کیهان نظرى در لحظاتى که به سخنان همسرش گوش 
فرا مى دهد، خاطرات فرزندش را مرور مى کند و این بار 
هم در اندیشه پرواز قهرمانش اشک را چاشنى احساسش 
کرده و گفت: فؤاد من پرواز کرد چون به نیت کمک به دو 
انسان گرفتار در بهمن، پا در جاده اى بى بازگشت گذاشت 

و من افتخار مى کنم که در اوج انسان دوستى رفت.
اگر فؤاد و اکبر ســماوات براى کمک به آن دو نفر نرفته 
بودند و اجازه ورود به پیســت را نمى دادند 150 خانواده 
عزادار مى شــدند؛ در آن لحظات مدیرکل سابق ورزش 
و جوانان نیز در پیســت اســکى حضور داشت و به قصد 
کمــک آمده بود اما فؤاد به او اجازه همراهى نداد و رفت 
و برنگشت.پنج هزار کارگر بدون هیچ گونه چشم داشتى 
6 روز تــالش کردند تا اثرى از عروس و داماد گرفتار در 
بهمن و فؤاد و اکبر سماوات که براى نجات آن زوج غرق 
در بهمن پیدا کنند و دیگر اســتان ها هم بسیج شدند تا 
پس از تالش شــبانه روزى و بى وقفــه در ابتدا عروس و 
داماد، ســپس اکبر ســماوات و در آخر هم فؤاد را از زیر 

برف بیرون کشیدند.
در همان سال مراسم هاى زیادى براى فؤاد برگزار شد و 
مردم محبت خود را نشان دادند اما امروز تنها خاطرات 
اســت که در اذهان مردم مانده و فــؤاد را ماندگار کرده 
اســت و هیچ تقویمى تالش هاى فــؤاد و آن روز تلخ را 

ورق نمى زند.
بزرگانى بودند که از این دنیا رفتند و پس از رفتن آن ها 
خیابانى به نامشــان نام گذارى شد اما فداکارى فؤاد هم 
خدمت بزرگى بود که جایى ثبت نشد و نامى از او نیست.

پدر هم این موضــوع را تأیید مى کند و مى گوید: روزى 
که رئیس فعلى فدراســیون اســکى به همدان آمد در 
خانــه ما حضور یافت و از من درخواســت کرد که باهم 
به پیست اسکى برویم اما من گفتم چگونه به جایى بیایم 
که هیچ بویى از فرزندم نمى آید و هیچ نامى از او نیست 
و همین بهانه اى شــد تا نام مدرسه اسکى همدان به نام 
فؤاد آزادیان نام گذارى شود.هم غم و غصه دلش را چنگ 
مى زد و هم فداکارى غرورانگیز پســرش دلش را تسلى 
مى داد اما اشک هایش گاهى بى امان مى بارید و با همان 
چشم هاى اشک بار و گلوى بغض آلود از این مى گفت که 
پسرش ساعت 6 صبح محیطى گرم را رها مى کرد و دل 

به کوه مى زد تا به آرزوهایش برسد.
فؤادش رفتــه اما دلش براى فــاروق مى تپد و از تالش 
فراوانى که فاروق براى کمرنگ شدن تلخى این داستان 
انجام داده، ســخن مى گوید و بازهم آن روز تلخ را مرور 
مى کند که فاروق در پیســت اســکى دیزین خبر جان 
باختن برادرش را مى شــنود و بــا همان لباس و کفش 
اســکى در هوایى ســرد و جاده هاى برف زده خودش را 

به همدان مى رساند.
کیهان نظرى مى گوید: خیلى نگران فاروق هســتم، او از 
خودش و تمام توانش براى ما مایه مى گذارد و همیشــه 
سعى مى کند کنار ما باشد بااینکه به دلیل مسائل کارى 
ناچار به دورى است. لبخندى مى زند و آرزو مى کند که 

پسرش سروسامان بگیرد.
ســخنان پایانى او با آرزویى براى جوانان ختم مى شود 
و مى گوید: وقتى شــادى جوانان را مى بینم ضربان قلبم 
تندتر مى شود و خوشحال مى شوم. براى همه جوانان آرزو 
دارم که به اندازه اى معرفت داشته باشند که به هم نوعان 
خود کمک کنند و انسان دوستى را سرلوحه کارشان قرار 

دهند.

دوستان فؤاد مثل 
گذشته شور و شعف 

ندارند و هنوز هم 
عکس هاى یادگارى او 
را به ما هدیه مى کنند و 

براى دوستشان شعر 
مى سرایند؛ این هنر 
فؤاد بود که همه به 

یادش باشند نه هنر ما 
که به یاد او هستیم

هیچ خاطره خوبى از 
برف ندارم و وقتى 
برف مى بارد حال 

بدى دارم و مى توانم 
بگویم که برف با 

تمام سفیدى براى ما 
سیاه شد...

پرواز فؤاد آزادیان به قله جوانمردى؛

برفى که دیگر برفى که دیگر سفیدسفید نیست... نیست...

خ چ

EKBATAN
SPORT

فرشته اکبرى
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این افتخارات نتیجه تــالش هاى بى وقفه و بى 
شــائبه فاروق آزادیان است اما حاال نوبت گوش 

سپردن به سخنان نوازنده مطرح همدانى است.
آزادیان سخنانش را از تفاوت رشته تحصیلى اش 
با شرایط کارش شروع مى کند و مى گوید: من در 
رشته تربیت بدنى فارغ التحصیل شدم اما امروز، 

مرا به عنوان نوازنده تار و سه تار مى شناسند.
دل مشغولى امروز فاروق آزادیان باعث شد که تار 

و سه تار آغازگر حرفهایش باشد.
او مى گوید: موسیقى را از سال 67 شروع کردم 
و در ابتدا سه تار و بعداً نوازندگى تار را فراگرفتم؛

الگوى نوازندگى من و اولین معلمم، استاد شادروان 
داریــوش زرگرى بود که به حق، مى توان از او به 
عنوان معلم اخالق یادکرد؛ موفقیت امروزم را نیز 
مدیون اســتاد بهرام ساعد و استاد بهروز همتى 

مى دانم.
پیروى از نوازندگى استاد شهناز و استاد شریف

همیشه پیرو نوازندگى استاد شهناز و استاد شریف 
بوده ام و همواره از نواى ساز و شیوه نوازندگى این 

دو استاد بزرگوار لذت مى برم.
از سال 75 تا 85 به طور قراردادى در صداوسیما 
کار کردم و در ســال 83 قطعه وعــده دیدار را 
ساختم که مقام اول جشنواره موسیقى تولیدات 

صداوسیما را کسب کرد.
نخستین اجراى کنسرت رسمى من در سال 70 و 
در تاالر معلم با حمایت صداوسیماى همدان و به 

سرپرستى استاد داریوش زرگرى برگزار شد.
اما اگر بخواهم از ورزش بگویم باید به پیشینه آن 

در خانواده ام اشاره کنم.
پدر من یوســف آزادیان از بــزرگان و مربیان 
پیشکســوت ورزش کوهنوردى و اسکى است 
که ســال 53 به عنوان عضوى از نخستین گروه 
کوهنوردى به هیمالیا صعود کرد. از سوى دیگر 
خانواده ما همواره فرهنگ و هنر را ارج مى نهند 
و اغلب آنان با سازهاى موسیقى آشنایى دارند؛ 
به طور مثال پــدرم تنبک و دایى ها نیز ســاز 
مى نوازند. حضور در این خانواده هنردوســت و 
ورزشکار موجب شــد که فعالیت هاى ورزشى، 
کوهنوردى را  کالس هاى سنگ نوردى، شــنا و 
از همان کودکى شــروع کنم و در سنین پایین 
همزمان با عضویت در تیم شــناى شــهردارى 
همدان، با حضور در تیم اسکى همدان، مقام هاى 
استانى و کشورى را کســب کردم و در سال 80 
عنوان مربى گرى ورزش اسکى را به دست آوردم.

با توجه به اینکه ورزش در سالمت ذهن، افزایش 
خالقیت، بهبود روند زندگى و پیشــرفت افراد 
اثرگذار است، مى توانم بگویم در بخشى از موفقیت 

من اثرگذار بوده است.
زندگى من همچون هنرمنــدان دیگر تالطمات 
خاص خــود را دارد اما هر انســانى برنامه ریزى 
روزانه اى دارد که من نیز از این داســتان مستثنا 

نیستم.
با تمرین موسیقى  فعالیت هاى روزانه من عموماً 
شروع مى شود، با تمرین در ارکسترها و تدریس 
موسیقى در آموزشگاه هاى مختلف دنبال مى شود 
و اغلب شب ها با پیاده روى و ورزش در پارك، بیان 
شعر و آهنگ ســازى در محیطى آرام تر سپرى 

مى شود.
من در کنار موسیقى، کار در حوزه نشر را نیز دنبال 
مى کنم و خوشبختانه مجوزهاى الزم را به منظور 
چاپ کتابى آموزشى براى هنرآموزان رشته تار 
و سه تار با الهام از کتاب استاد روح اله خالقى اما 
با روش تدریسى متفاوت، دریافت کرده ام و این 

کتاب به زودى در بازار منتشر مى شود.
از طرفى در حوزه رسانه نیز دستى بر آتش دارم و 
یک صفحه از ماهنامه «زیروبم» که مجید اخشابى 
مدیر مســئول آن اســت، به مطالب این جانب 

اختصاص دارد.
آزادیان که از رشته تحصیلى اش فاصله گرفته و 
با موسیقى روزگارش را مى گذراند، خود را عاشق 

موسیقى مى داند.
مى گوید: در گذشــته در شــرکت هاى مختلف 
ساختمانى کار دولتى انجام مى دادم اما بر آن شدم 
که موســیقى را به صورت حرفه اى با برگزارى و 

حضور در کنسرت هاى مختلف پیگیرى کنم.
من عاشق تدریس هستم و تالشم بر این است 
که عالقه به هنر و موسیقى در هنرآموزان متولد 
شود؛ از ورود آنان به عرصه هنر و مشاهده روند 

پیشرفت شان لذت مى برم.
موسیقى دلنواز؛ نوایى که 
به عشق معنا مى بخشد

او به حال و روز دنیاى موسیقى اشاره مى کند و 
اینکه «آنجا که زبان از سخن بازمى ماند؛ موسیقى 

آغاز مى شود».
 فاروز آزادیان معتقد اســت که بشر درگیر در 
زندگى روزمره، گاهى نیاز دارد که به عمق وجودى 
خود بیاندیشد و در این زمان موسیقى بیان کننده 
تمام حرف هاى هنرمند است به طورى که با شنیدن 
اثر خاصى از یک موزیسین، ابراز عشق درونى را 
مى توان به گوش جان شنید چراکه بیشتر بزرگان 
این عرصه حرف دل خود را با نواختن ساز مى زنند.

موســیقى دلنواز، نوایى است که از آن احساس 
و عشق دریافت شــود و به وجود عشق معنى 

ببخشد.
وضعیت موسیقى ایران نگران کننده 

است
این هنرمند همدانى و بهتر است بگوییم هنرمند 
ملى، دل نگران حال موســیقى ایران است و از 
اینکه نوازنــدگان در پس نام خوانندگان مغفول 

مانده اند، گالیه دارد.
آزادیان نظرش را او اینگونه مطرح مى کند: اظهار 
نظر در رابطه با وضعیت موســیقى سخت است 
اما باید گفت که وضعیت موسیقى امروز کشوِر 
پخش  محدودیت هاى  اســت.  نگران کننده  ما 
و نشــان دادن ساز در رســانه ملى از ایرادهاى 
اساسى عرصه موسیقى کشور است که موجب 
خوانندگان مطرح شوند و نوازندگان  شده صرفاً 
همکار ناشناخته بمانند. این موضوع در برنامه هاى 
تلویزیونى و رادیوئى نیز نمود دارد به طورى که در 
زمان پخش قطعه اى از رادیو، صحبتى از عوامل 
دست اندرکار این قطعه فاخر بیان نمى شود و این 

موضوع دلسردى نوازندگان را به همراه دارد.
دیجیتالى شدن سیستم هاى ضبط عامل 

کاهش تولید موسیقى هاى فاخر
گویا گسستن همبستگى در موسیقى، دلش را به 
درد آورده و او معتقد است که همبستگى گذشته 

امروز وجود ندارد.
آزادیــان مى گوید: در دهــه40 و 50 بین اهالى 
موسیقى همبســتگى زیادى وجود داشت و به 
دلیل ارتباط حســى قوى بین اعضاى گروه، آثار 
موسیقى ماندگارى در آن زمان تولید شد اما امروز 
همبستگى قدیم وجود ندارد و دیجیتالى شدن 
سیستم هاى ضبط موسیقى باعث کم شدن تعداد 

موسیقى هاى فاخر شده است.
با وجود این شرایط، امیدوارم همدلى و همبستگى 

بین هنرمندان قوت بگیرد.
باید به این موضوع نیز اشاره کنم که 

توسط  نوازندگان  اســتخدام 
رادیــو و تلویزیون در 
دهــه 50 و 40 یکى از 
موسیقى  رشد  عوامل 

کشور در آن دوران بود.
متأسفانه اداره کنندگان خانه موسیقى سال هاست 
که ثابت هســتند و تغییر نکرده اند و اتفاقات 
بســیارى که پیش آمده، اســاتید و هنرمندان 

موسیقى را دلسرد کرده است.
از سویى دیگر باید از اقدامات انجام شده توسط 
انجمن موسیقى که حدود 15 سال پیش توسط 
بزرگان موسیقى راه اندازى شد، به نیکى یاد کرد و 
برگزارى نشست هاى هفتگى با اهالى هنر و جوانان 
را که اقدام بسیار ارزشمند بودى بود، به فال نیک 
گرفت هرچند امروز از این انجمن جز نامى باقى 

نمانده است.
دخل تصرف نداشتن اهالى 
فرهنگ و هنر در تصمیمات

تارنواز همدانى از مجموعه فرهنگ و ارشاد نیز 
گالیه دارد و معتقد است که امروز وزارت ارشاد 
جاى افراد سیاسى است و اهالى فرهنگ و هنر 
هیچ گونه دخل و تصرفى در تصمیمات آن ندارند؛ 
از ســوى دیگر اغلب تحصیالت مسئوالن امور 
فرهنگى فرهنگ و ارشاد در شاخه هنر نیست 
درحالى که صرف نظر از تحصیالت دانشــگاهى، 
مســئوالن امور فرهنگى و هنرى باید آشنایى 

نسبى با هنر داشته باشند.
فاروق آزادیان پس از مرور وضعیت موســیقى 
کشــور، نگاهش را به سمت موسیقى زادگاهش 
بر مى گرداند و قدرت فوق العاده اهالى موسیقى 

همدان را تحسین مى کند.
نوازنده هایى که امروز در استان همدان و کشور، 
هنرنمایــى مى کنند بى نهایت قوى هســتند 
به طورى که توانمندى جوانان امروز بیشتر از 30 
سال گذشته است و آنان با عشق، عالقه و با تحمل 
سختى هاى فراوان کار مى کنند؛ متأسفانه بستر 
مناســبى براى ارائه کار موسیقى فراهم نیست 
به طورى که همواره با مشکالت عدیده اى همچون 

هماهنگى ســالن، تبلیغات، اسپانسر و 
شــعر  مجوز  دریافت 

مى شوند.  مواجه 
اغلب هنرمندان 
عرصه  ایــن 

دنبال  بــه 
مالى  عواید 
و  نیستند 
بعد از ماه ها 
تالش براى 
برگزارى 
 ، ت کنسر

مالى  سود 
نــى  ا چند

ن  نصیبشــا
نمى شود.

سیقى  مو

در ایران در سه ماه از سال تعطیل است و ارکستر 
باید چندین ماه تمرین کند تــا بتواند باوجود 
تعطیلى چندماهه موسیقى کشور، نتیجه تمرین ها 

را درصحنه به نمایش درآورد.
متأسفانه بســیارى از هنرجویان بااستعداد در 
اســتانها گمنامند که این موضوع وابســته به 
اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان است 
زیرا آدم هاى هنرمند اهل خودنمایى نیســتند 
و بدون تکبر و با عشــق و صفا کار مى کنند و در 
تمام شاخه هاى هنرى اساتید برجسته اى فعالیت 
مى کنند که متأسفانه آن طور که باید شناخته شده 

نیستند.
فراهم نشدن جایگاه رشد هنرى در 

شهرستان ها
شهرســتان ها جایگاهى براى رشد افراد فراهم 
همدانى  بزرگ  هنرمندان  از  بسیارى  و  نمى کند 
در تهران کار مى کنند، نیمى از اســاتید بزرگ 
موسیقى دانشــگاه هنر کرج و تهران همدانى 
هستند درحالى که شاید اگر این افراد در همدان 

مى مانند امکان رشد نداشتند.
تدریس رشته موسیقى در مرکز علمى کاربردى 
همدان قدم بسیار خوبى در رشد موسیقى استان 
است و این اقدام نوازندگى در همدان را علمى تر 
مى کند اگرچه مى توان گفت موسیقى و هنر رابطه 
چندانى با تحصیالت ندارد و بسیارى از اساتید 
برجسته این حوزه تحصیالت مرتبط با موسیقى 

ندارند.
علمى نبودن موسیقى کشور

دیدگاه هایى که در برخى محافل در خصص پایین 
آمدن سطح سلیقه مخاطبان موسیقى مطرح مى 
شود، ما را بر آن داشت که نظر نوازنده شهرمان را 
نیز بپرسیم و او اینگونه پاسخ داد: موسیقى پاپ 
یا سنتى در بسیارى از موارد علمى نیست و هر 
شخصى بدون گذراندن دوره آموزشى و فقط با 
داشتن پول، مى تواند خواننده شود 
و صدایش توســط سیستم هاى 
صدابردارى قابل شنیدن  شود.

البته نباید وظیفه و رسالت 
مردم و مخاطبان موسیقى 
را در قبال این هنر نادیده 
بتوان  شــاید  و  گرفت 
گفت حداقل حمایت از 
موسیقى رعایت حقوق 
زیرا  اســت  کپى رایت 
تهیه  براى  هنرمندان 
زحمت  بســیار  آلبوم 
مخاطبان  و  مى کشند 
نباید بــا دانلود کردن 
تالش ها  این  آهنگ ها 

را نادیده بگیرند.
یــن  ا

هنرمند معتقد است که فرهنگ سازى در حوزه 
موسیقى باید از دوران کودکى شروع شود و فضا 
براى آموزش موســیقى به کودکان فراهم باشد؛ 
من برگزارى دوره آموزش موســیقى به کودکان 
را تجربــه کردم و در دوره اى که به همین منظور 
برگزار شد آموزش مفاهیم موسیقى براى خانواده 
کودکان را نیز دنبــال کردم چراکه عالقه مندى 
والدین به موسیقى در تأثیرگذارى هر چه بیشتر 
آموزش هــا و پیگیرى تمرین هاى موســیقى و 

راهنمایى فرزندان بسیار مؤثر است.
براى یادگیرى موسیقى سن خاصى مطرح نیست 
اما بازدهى آموزش ها در هنرآموزانى که از کودکى 
شروع به یادگیرى مى کنند، بیشتر است زیرا در 
این مقطع ذهن افراد آزاد است همچنین افرادى با 
سنین باال نیز هستند که به خوبى و باعالقه بسیار 

ساز مى زنند.
بعضى هنرآموزان با اصرار والدین در کالس هاى 
موسیقى شــرکت مى کنند و ما نیز موظف به 
آموزش آنان هستیم برخى دیگر نیز به خواسته 
خود به کالس هاى آموزش موسیقى مى آیند که 

قطعاً این افراد پیشرفت بیشترى دارند.
همواره به هنرآموزانى کــه در آغاز راه آموزش 
یک  که  مى کنم  پیشــنهاد  هستند،  موسیقى 
هفته ســازها و تک نوازى ها را بشنوند تا ببینند 
که با شنیدن کدام ساز احساس خوبى به آن ها 
دست مى دهد و بعد با داشتن هدف مناسب، راه 

موردعالقه خود را انتخاب کنند.
ممنوعیت آموزش موسیقى 

در مدارس ایران
یکى از مشکالت ما در عرصه موسیقى این است 
که آموزش موســیقى در مدارس کشور ممنوع 
است در حالیکه کالس موسیقى در تمام مدارس 
دنیا به عنوان یکى از منابع درسى وجود دارد زیرا 
تأثیر موسیقى بر سالمت جسم و پرورش روح، 

موضوعى ثابت شده است.
من دو مقاله در زمینه موســیقى درمانى منتشر 
کرده ام و در این تحقیق مشخص شده است که 
بسیارى از بیماران اعصاب و روان با گوش کردن 

به موسیقى مناسب بهبود مى یابند.
وجود سالن هاى استاندارد موسیقى نیز در رشد 
این هنر ارزشمند اثرگذار است و باید در استانها 
سالن هایى براى تمرین موسیقى و اجراى کنسرت 
راه اندازى شود که در همدان مى توان به سالن ابن 

سینا اشاره کرد.
محدود شدن به موسیقى دوره 

قاجار عامل عقب ماندگى 
موسیقى کشور

یکى از دالیل عقب ماندگى موســیقى، محدود 
شدن آن به موسیقى دوره قاجار است؛ موسیقى 
سنتى بر اســاس ردیف نوازى گذشتگان شکل 
گرفته که اصل کار است اما براى کیفیت آن کافى 
نیست و باید موسیقى ما با پژوهش ها و تفکرها 

توسعه یابد.
یکى از دالیل بى ثباتى گروه هاى موسیقى، حمایت 
نکردن مسئوالن اســت به طوریکه بسیارى از 
ارکسترها در جشنواره فجر مقام مى آورند اما به 

خاطر حمایت نشدن از هم مى پاشند.
او اهمیت انتخاب ســاز را مثل انتخاب رشــته 
دانشــگاهى مى داند و معتقد است همانطور که 
افراد با توجه به عالقه مندى خود رشته دانشگاهى 
باعالقه،  بایــد  مى کنند  انتخاب  را  موردنظــر 
برنامه ریزى و برخوردارى از معلم مناســب؛ ساز 

دلخواه خود را انتخاب کنند.
فــاروق آزادیان جمالت پایانــى اش را با پرواز 
جوانمردانه برادرش «فؤاد» پیوند مى زند و معتقد 
است که پرواز ابدى فداکارانه اش او را جاودانه کرد. 
او مى گوید: برادرم فؤاد جزو ورزشکاران به نام و 
عضو تیم ملى اسکى بود که مدارك دوره هاى 
گرفته  فرانسه  کشور  از  را  خود  مربى گرى 
بود و با فداکارى جان خود را از دست 
داد و براى نجات همشهریان خود، 

پروازى جاودانه داشت.

نوازنده مطرح  همدانى :نوازنده مطرح  همدانى :
وضعیت موسیقى ایران وضعیت موسیقى ایران 

نگران کننده استنگران کننده است

فاروق آزادیان فاروق آزادیان 24  شهریورماه 1358 در همدان متولد شد. او فارغ التحصیل کارشناسى ارشد رشته تربیت بدنى و علوم 
ورزشى است و در نوازندگى و آهنگ سازى (تار و ستار) تخصص دارد. این هنرمند همدانى فعالیت حرفه اى در زمینه 
موسیقى را از سال 1367 آغاز کرد و از محضر اساتید ارزشمندى همچون داریوش زرگرى، بهرام ساعد و بهروز همتى 

بهره گرفت.
این عضو انجمن موسیقى ایران، افتخارات ارزشمندى دارد که مى توان به کسب مقام نخست جشنواره موسیقى سرود 
دانش آموزان در دوران تحصیل، انتخاب به عنوان نفر برگزیده جشــنواره موسیقى جوان در سال 74، تک نواز برتر 
جشنواره موسیقى سال 75، تک نواز برتر جشنواره موسیقى دانشجویى سال 76، کسب مقام اول گروه نوازى در جشنواره 
موسیقى دانشجویى منطقه غرب کشور، مقام اول بهترین آهنگساز تولیدات رادیوتلویزیونى صداوسیما در سال 83 و کسب 

مقام اول جشنواره موسیقى منطقه اى شمسه در سال 91-90 با اجراى گروه موسیقى همراز اشاره کرد.
آزادیان مدرس انجمن موسیقى از سال 75 در آموزشگاه هاى موسیقى رودکى، نى لبک، پرنیان، آهنگ و هزاردستان در 

همدان و همچنین مدرس آموزشگاه هاى موسیقى همراز، کوبه، آواى مهر، گام و... در تهران بوده است.

معصومه علیزاده

نبوو



اگرچه صنعت جهانگردى در حال حاضر یکى از سودمندترین صنایع در سطح جهان به شمار مى رود اما على رغم تأکید و تذکر بسیارى از صاحب نظران بر لزوم توجه به آن، متأسفانه 
هنوز جایگاه شایسته خود را در ایران نیافته است. 

این صنعت چندوجهى که داراى ابعاد بسیار گسترده اى در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و ... است؛ به ویژه در میان عامه جامعه، همچنان ناشناخته باقى مانده و بسیارى 
از افراد جامعه با توریست آشنایى ندارند. مسلماً در شناساندن این صنعت به مخاطبین و نیز اعمال آموزش هاى احتمالى بسیارى از عوامل و ابزارها مى توانند نقش آفرینى کنند و 

صدالبته یکى از این ابزارها، ابزار تصویر است. در این یادداشت به نقش متقابل هنر عکاسى در آشنا کردن جامعه با صنعت گردشگرى پرداخته ایم.
امروزه گردشگرى به ویژه گردشگرى هنرى و هنرگردى گستره جهانى یافته است؛ صفت گردشگرى هنرى یکى از استراتژى هاى توسعه هنرگردى براى ورود ارز، ایجاد اشتغال و 
حمایت از رشد همه جانبه است.  سرزمین باستانى ایران از کهن ترین تمدن هاى بشرى محسوب مى شود و در حال حاضر آثار هنر و معمارى در بناهاى تاریخى، هویت شناخته شده 
مملکت ماست. دراین  میان استان همدان را به اعتبار آثار و بناهاى تاریخى پرتنوعش باید در زمره استثنائى ترین شهرهاى ایران به شمار آورد؛ شکوه تمدن، معمارى بومى و سرشار 

از زیبایى، آن را در شمار نمونه هاى کم نظیردیدنى هاى جهان درآورده است.
 ازاین رو در اینجا سؤال این است که پتانسیل ها و محدودیت هاى توسعه گردشگرى هنرى کدام است و چه راهبردها و راهکارهایى جهت توسعه گردشگرى هنرى که منجر به جذب 
گردشگران داخلى و خارجى مى شود وجود دارد؟ با توجه به اینکه کشور ایران یکى از کشورهاى درحال توسعه و پرجاذبه هنرى در خاورمیانه به شمار مى رود بدیهى است که توسعه 

گردشگرى به طور اعم در کشور ما موردتوجه قرارگیرد؛ توسعه هنر عکاسى و توسعه گردشگرى دو عامل مرتبط با یکدیگرند که توسعه هرکدامشان تأثیرى مثبت بر دیگرى دارد.
نکته الزم به توضیح آنکه در تعیین یک ابزار، هنر عکاسى، به عنوان عنصرى تأثیرگذار در آموزش و گسترش هر وجه از وجوه جهانگردى –یا دیگر موارد – قصد بزرگنمایى اغراق آمیز 
در توانایى هاى عکاسى و کم اثر جلوه دادن دیگر جنبه هاى مؤثر در این آموزش مطرح نبوده است؛ بلکه هدف این بوده است تا بگوییم چنانچه عکاسى را به عنوان یکى از ابزارهاى 
مناسب در گسترش و آموزش فرهنگ پذیرش جهانگرد و گردشگر مورداستفاده قرار دهیم، مى توان از میان ابزارهاى متنوع آن، یک یا چند ابزار را که تناسب بیشترى با خواسته هاى 

عکاسى براى گردشگرى یا گردشگرى براى عکاسى؟
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نام:نام:  عباس عربزادهعباس عربزاده
پیشه: پیشه: عکاسى بر لبه تیغ در ایرانعکاسى بر لبه تیغ در ایران

خــرداد ماه ســال 1349 در محله کوچه قصابان همدان به دنیا آمد او که بیشــتر اوقات 
زندگــى را در خانــه کودکى پدرش و در کنار مادربزرگش ســپرى مى کرد از ســال 67 با 
گذراندن دوره آموزشى کالس هاى امیر لطفیان عکاسى را شروع کرد و یک سال بعد یعنى 
در ســال 1368 که حدودا 18 یا 19 ســال داشت وارد دانشــگاه هنر شد اما از آنجا که 

اساســا عکاسى برایش یک عشق بود و دغدغه همیشگى تصویر کردن خنده هاى مادرش 
در قاب زندگى بود این حرفه را که به گفته خودش یک عشق تعریف ناشدنى است انتخاب 
کرد و همین عشــق به عکاســى دلیل عدم احساس تمام شدنش و پایان لذت هایمادى در 

وجودش شده است.

شکوفه رنجبر

اکباتان: درســت نمى دانم در چه قالبــى تعریفش کنم، 
عکاس، فیلم ساز، شاعر، نویســنده و... چیزى که من از 
او دیــدم مجموعه اى کامل از همه آنهاســت. قلمم را با 
نگاهش به زندگى زنجیر کردم و مصاحبه ما با فالش بکى 

به گذشته او شروع شد.
عباس عربــزاده: وقتى به این فکر مى کنم که چه کســى بودم 
و امروز زندگى ام به چه شــکلى اســت به یاد مى آورم اولین و 
بزرگترین پتک زندگى را از کسى خوردم که نه نسبتى خونى با 
من داشت و نه استاد به مکتب رفته اى که من شاگردش باشم، 
این انسان عالیقدر به تعبیر من البته که معناى حقیقى و به تمام 
آزاد مردى اســت پیرمردى بود که سالهاى خیلى دور در محله 
کودکى من همان کوچه معروف بــه «کوچه قصابان» آهنگرى 

داشت و زنجیر ساز بود. 
اگر زنجیر را تعریف کنم باید هر دو معناى آن را در نظر بگیریم 
زنجیرى که حصر اســت و زنجیرى که معنــاى آزادى مى دهد 
چون به یاد آزاد مردى انســانى از تبارنور، به ســینه مى خورد تا 
زخمش تو را تبدیل به تویى کند که بتوانى پل میان انســانیت 
را به وارســتگى طى کنى، زنجیرى کــه حاج محمود قصه هاى 
کودکى من به هم وصل مى کرد از نوع آزادى بود و دقیقا باهمان 
پتک ســنگین ضربه زننده به آهن هاى گداخته چنان ضربتى بر 
وجود من زده شدکه امروز بزرگترین آرزویم عبور از پل انسانیت 
به وارســتگى است اما متاســفانه هم چنان در ابتداى این پل و 
تردید هاى درونــى  ام در جا مى زنم و عبــور از آن قابى رویاهاى 
دست نیافتنى من اســت، افرادى مانند باباطاهر این بزرگ مرد، 
افتخار اکباتــان و دیار همه دانان که امروز اولین عکس هاى من 
قبل از آمدن به دفتر شما در کنار این اسوه و الگوى انسانیت ثبت 
شد به باالترین درجات انسانیت رسیده  و همانطور که مى دانید 
و در شــرح حال او مى خوانیم زندگى خود را در گمنامى پشت 
ســر گذاشــته و به تدریج  بر اثر تهذیب نفس، خودسازى و بى 
عالقگى به امور دنیا داراى کراماتى شــده است که همیشه نام او 
را در تاریخ زنده نگه داشته است. من عاشق باباطاهر هستم چون 
از تمام از آالیش ها عریان است.  باباطاهر عاشق خداوند،طبیعت 
و انســان بودن اســت تا آنجا که بارها در کالمش از رفتو اخالق 
نیکو و ستایش خداوند سخن گفته است و امروزه به جایى رسیده 
اســت که من عربزاده آرزو دارم در کنارش لحظاتى از زندگیم را 
ثبت کنم تا با هر بار دیدنش سفرى کنم به اوج انسان بودن این 
شــخصیت وارسته در سراسر ســرزمین من کم نیستند کسانى 
که از مرز هاى انســانیت و تردید هاى درونى رد شده و به نگاهى 
رســیده اند که فهم و ثبتش در قــاب دوربین من به عنوان یک 
عکاس کارى اســت که هزاران سال زمان خواهد برد و شاید در 
فرداهایى دور پسر پسران من هم توان انجامش را نداشته باشند. 
به دلیل اینکه وارستگى دوره ندارد. من انسان 16 سالگى هزاره 
سوم هســتم ولى اگر برگردیم به اصالت انسانیت، هیچ دوره اى 
وجود ندارد و در هر دوره مى توانیم صاحب تفکراتى باشــیم که 
انتهایى ندارد و پایان پذیر نیســت و اساسا هر فردى که هنرمند 
خوانده مى شود این قابلیت را دارد که  در هر بازه اى از زندگى و 
در هریک از طبقات هفتگانه هنر صاحب تفکر و ایده باشد براى 

خلق اثرى که انتها ندارد و جاودانه است.

هنر یعنى «پل» میان 
انسانیت تا وارستگى

اکباتان: شــما از تعبیر جالبى براى عبور از کالبد انسانى 
که نماد دنیاى فانى است استفاده کردید و نامش را «پل» 
گذاشــتید؛ پل ذاتا داراى حرکت همراه با لغزش است، 
لغزشى ناشى از ترس، عبور، رفتن و ماندن؛ تعبیر عباس 
عربزاده از این پل و چگونگى نلغزیدن روى آن چیست؟

عباس عربزاده: پل یک مسیر و شاید یک میزان است به طوریکه 
اگر باور داشــته باشــیم هنر همان پلى است که وصل کننده به 
وارســتگى و مســیر دل کندن از نگاه هاى معمول زندگى است 
پس طى کننده این مســیر فردى اســت کــه هنرمند خوانده 
مى شــود. هنرمندى که نگاه، زندگى، برداشــت و اساسا عقاید 
و تفکراتش باید متفاوت باشد تا بتواند اثرش را متمایز از هزاران 
اثــرى کند که همزمان با خلق اثــر او موجودیت مى یابد و حاال 
همین هنرمند اگــر روى پل قرار بگیرد و کوچکترین خطایى از 
او سر بزند بزرگترین سقوط کننده خواهد بود و مى توان مدعى 
شــد که مرگش فرا رســیده، چراکه آنچنان که باید بر تردیدها، 
نفس ها و من بودن هایش تسلط نداشته و در جایى از مسیر هنر 
«پل» لغزیده، ســر خورده و در نهایت ســقوط کرده است. ما به 
عنوان یک هنرمند در هر حوزه اى از زیرشاخه هاى هنراگر نتوانیم 
از ایــن هنر پلى بزنیم که بتواند فــردى را از زنجیر پا به زنجیر 
عشــق وصل کنیم مقصریم و نتوانســتیم دین به هنر و مردمان 

هنردوست را اداکنیم

ایسم ها در عکس هاى من جایى ندارد
اکباتان: جدا از اینکه اهالى هنر، شما را عکاس، فیلمساز 

و تهیه کننده مى دانند اما به طور خاص قصد دارم در مورد 
عکاسى و عشق شما به آن با هم صحبت کنیم. در مورد 
سالیق و سبک خاص شما در عکاســى بیشتر بدانیم و 
کالسیک،  مکتب  کدام  در  عربزاده  عباس  عکاسى  اینکه 

اکسپرسیو و پست مدرن و... مى گنجد؟
عباس عربزاده: لطفا بنویسید عباس عربزاده عکاسى بدون سبک 
خاص اســت زیرا اعتقــاد دارم این بیننده اســت که با توجه به 
نگاهش و احساســى که از دیدن عکســهاى من مى گیرد وباید 
عکس را در ایسم هاى مختلف جاى دهد. عکاسى براى من یعنى 
ثبت لحظاتى از زندگى بشر که تکرار شدنى نیست و هیچ هنرى 
جز عکاســى با اینکه تنها 200 سال قدمت دارد توانایى انعکاس 
و ثبت آن را ندارد، چونانکه اگر به هنرهاى بصرى رجوع کنیم از 
ســینما، تئاتر، نقاشى، عکاسى و ... هیچ هنر بصرى که در زمان 
جریان داشــته باشد و بتوان با کمک آن قسمتى از زمان را ثبت 
کرد، پیدا نخواهیم کرد جز عکاســى، تا چه حد این شاخه بندى 

ها مى تواند ما را به اصول هنر عکاسى برساند؟
هنرى مثل نقاشى با هزاران سال قدمت نتوانست کار عکاسى را 

انجام دهد با اینکه عکاسى 200 سال بیشتر قدمت ندارد.
بیننده کارهاى من باید در مورد سبک هایم صحبت کند، بحث 
کند و به نتیجه برسد؛ عکسهاى من مختص خودم است، از سوژه 
هاى مختلف معمارى، مردم نگارى، مســتند اجتماعى، چیدمان 
تا طبیعت ســوژه هایى هستند که مجموعه عکسهایم را تشکیل 

مى دهد.
شــاخه بندى کارهاى من در قالب و مکتب هاى خاص چندان 
اهمیتى برایم ندارد اما نگاهم را طورى در پیرامونم مى چرخانم 
تا همان نگاه بتواند بیشــترین تأثیر را در بیننده عکسهایم ایجاد 

کنــد، او را تغییــر دهد و افق جدیدى را پیــش رویش بگذارد. 
این موضوع که چقدر توانســته ام به هدفم برسم باز هم اهمیتى 
ندارد، مهم این است که من در مسیر رسیدن به این خواسته که 

خواسته اى قلبى است قرار دارم.
تمام صحبت هاى من بر محور هنر، رسیدن به نقطه اى است که 
تفکر هر فرد را که به عنوان بیننده عکســهایم مى بینم در بند و 
اسیر اتفاقات روزمره زندگى نکند بلکه روح او را به سمتى پیش 

ببرد که معناى راستین وارستگى باشد.

عکسهاى ما کاسه 
ماست است!

اکباتان: شما به شــکلى از عکاسى صحبت مى کنید که 
تمام عشــق و احساس درونى خود را نسبت به آن به من 
به عنوان یک مخاطب القاء مى کنید، راز این اتفاق در چه 
چیزى گنجانده شده که باعث مى شود من به عنوان یک 
بیننده در دنیایى که هر روز هزاران عکس در آن چاپ و 
ارائه مى شود در کنار آثار شما مکث کرده و لحظه اى هر 

چند کوتاه در آن زندگى کنم.
عباس عربزاده: ببینید ما دقیقا مانند یک تولید کننده ماست که 
ماســت هاى زیادى با برندهاى مختلف تولید مى کند به نوعى 
تولید کننده یک عکس هســتیم و متأســفانه عکاسى ما دقیقا 
همان کاسه هاى ماست بندى مغازه هاى تولید ماست شده است 

یعنى هنوز در پله هاى اولیه عکاسى قرار گرفته ایم.
با پیکسل هاى عکسهایمان شعر نمى گوییم، توانایى تغییر مسیر 
تفکرى مخاطب را در دست نداریم. درد نسل امروز عکاسى این 
اســت که عکسهایش در صفحات کامپیوتر باقى مى ماند اما من 
به عنوان کسى که عاشق عکس گرفتن است و تمام زندگى اش 
را صرف این عشــق کرده است با تمام سرمستى ام، عکسهایم را 
چاپ کردم تا بتوانم باالخره به قابى برســم که بیشترین حالت و 

احساس عکس هایم را به بیننده القاء کند.
یک عکاس باید خود را عنصرى کوچک در دنیاى شــگفت انگیز 
خلقــت هاى خدا ببیند تا آوارگــى و خأل را حس کند تا آثارش 
ســوژه تئاترهاى بزرگ در دنیا، الهام شعر شاعران هم دوره اش 

و ... شود.

عکسهایى که عباس عربزاده را به 
خانه اجاره اى کشاند

من براى عشــقم که عکاسى اســت هزینه هاى زیادى داده ام اما 
بــا این وجود وقتى آن قابى را که مى خواســتم به من نمى داد 
بالفاصله عکس چاپ شــده را پاره مى کــردم و به دنبال قاب و 
چاپ دیگرى بودم. شاید امروز 200 تا حتى 300 میلیون تومان 
در این راه هزینه کردم و حاال به قول همســرم تمام دارایى من 
صرف کاغذ پاره شده است و مجبورم در محلى زندگى و کار کنم 

که اجاره اى است.
به عقیده من یک موى ســر هنرمندان ارزشــى هزاران برابر به 
اســم هایى دارد که بدون محدودیــت کار هنرى ارائه مى دهد. 
هنرمندانى مانند محســن راســتانى، على فریدونــى و هزاران 
راســتانى ها و فریدونى هایى که از محدودیت ها، نامحدود مى 

ى مادرش
ت انتخاب
یمادى در

بر

ـش رویش بگذارد.
سم باز هم اهمیتى
خواسته که  به این

ه نقطه اى است که
م مى بینم در بند و
 را به سمتى پیش

ه 
حبت مى کنید که
به من سبت به آن
این اتفاق در چه
من به عنوان یک
س در آن چاپ و
ده و لحظه اى هر

د کننده ماست که
د مى کند به نوعى
نه عکاسى ما دقیقا
د ماست شده است

ته ایم.
توانایى تغییر مسیر
 امروز عکاسى این
قى مى ماند اما من
اش زندگ ام ت
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ما دارند، معرفى و مورداستفاده قرارداد.
عکاسى محصول قرن بیستم اســت و در جریان انقالب صنعتى به عنوان ابزارى براى گذراندن 
اوقات فراغت انسان اسیر در سیطره ماشینیسم پا به عرصه گذاشت اما در مراحل تکامل خود، 
ضمن حفظ توانایى سرگرمى بخش و تفریحى خود به وسیله اى براى فرهنگ سازى و ایجاد تحول 

در افکار عمومى و یکى از مطبوع ترین سازوکارهاى سیطره و تبلیغ تبدیل شد.
بر این اســاس عکاسى و تولیدات مســتند مى توانند ضمن ایجاد فرصتى براى مطالعه جوامع 
مختلف ازلحاظ مردم شناســى و جامعه شناسى، جاذبه هاى فرهنگى، تاریخى و گردشگرى این 

جوامع را معرفى کرده و نقش مهمى در توسعه گردشگرى داشته باشند.
اقتصاد هنر به یکى از مهم ترین بحث هاى محافل اهل هنر و اندیشمندان تبدیل شده است؛ که 
همین راه را براى گردشگرى تاریخى و فرهنگى مى گشاید و آن را با هویت تاریخى ایران مرتبط 
مى کند. همدان اگرچه در طول تاریخ خود به سبک تهران، اصفهان و تبریز مکتب هنر دربارى 
در خود نداشته اما مردم هنردوست آن سبک و شیوه ویژه اى براى خود در هنر ایرانى در پیش 
گرفتند و مکتب نو را رقم زدند؛ هنرمندانى که هویت جویى همواره بخشى از هنرشان بوده است 

هنوز هم کارشان هویت جویانه و جست وجوگرانه است.
به نظر مى رسد ما نتوانسته ایم به اندازه کافى محصوالت فرهنگى تولید کنیم و در اختیار مردم 

قرار دهیم که غناى روحى و فکرى مطلوب را داشته باشد. این موضوعات بر عهده فعاالن حوزه 
فرهنگى اســت که باید حوزه اى مطلوب باشــد. حوزه مطلوب نیز حوزه اى است که باید تمام 
محصوالت هنر به طور جداگانه موردمطالعه قرار گیرد. اما متأسفانه مى بینیم که هیچ مطالعه اى 
در این حوزه انجام نمى شود. هنر عکاسى به صورت مستقیم و غیرمستقیم ضمن نمایش مفاهیم 
زیبایى شناختى و معرفى جاذبه هاى فرهنگى، تاریخى و گردشگرى جوامع مختلف، مى تواند نقش 

مهم و مؤثرى در توسعه و رونق صنعت گردشگرى داشته باشد.
درباره نقش عکاســى در توسعه صنعت گردشگرى باید گفت این موضوع در حوزه گردشگرى 
هنر جاى دارد و تولیدات عکاسى و مستند به عنوان ابزار تبلیغاتى مى توانند در جذب گردشگر 

نقش مؤثرى داشته باشند.
عکس در میان پل هاى ارتباط جمعى ابزار مهمى براى اطالع رسانى و تبلیغات است و گروه هاى 
مختلف ســنى مى توانند به این ابزار دسترسى داشته باشــند. عکس ابزارى قدرتمند است که 
مى تواند به صورت غیرمســتقیم بسیارى از مباحث و آموزه هاى فرهنگى را به مخاطبان آموزش 
دهد و به وسیله آن مى توان جاذبه هاى گردشگرى را برحسب شرایط سنى و جنسى به مخاطبان 

معرفى کرد.
معرفى جاذبه هاى گردشگرى باید باهدف، برنامه و ابزارى مناسب انجام شود؛ حال آنکه عکاسى و 

تولیدات آن مى تواند باعث ایجاد و توسعه فرهنگ گردشگرى و درنهایت جذب گردشگر و رونق 
این صنعت اقتصادى شود.

تولیدات عکاسى که باهدف گردشگرى ساخته مى شوند باید هدفمند انتخاب شده تا مخاطبان 
بتوانند با این آثار همزادپندارى کنند و براى دیدن جاذبه هاى معرفى شــده در آثار از شهر خود 

خارج و از این جاذبه ها دیدن کنند.
در جهان امروز، گردشگرى و تبلیغات از پرفروشترین صنعت هاى اقتصادى هستند که با حمایت 
از فعاالن و عکاســان استان که مى توانند به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در ایجاد و توسعه 

گردشگرى و آموزش مردم ایفاى نقش کنند.
آنچه مسلم است اینکه در دنیاى آینده، سهم تفکر و هنر در توسعه کشورها بیشتر خواهد شد 
و سرزمین ما نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود به همین دلیل الزم است طورى برنامه ریزى 
کنیم که اقداماتى هدفمند و مؤثر موجب توسعه بازارهاى هنرى بومى، ملى و حتى جهانى شود 
و بهره ورى از این طریق پویایى اقتصاد گردشــگرى، هنر گردى و معرفى کشــور در حوزه هاى 

مختلف را به همراه داشته باشد.
ادامه دارد...

مهدى شریفى

نام: عباس عربزاده
پیشه: عکاسى بر لبه تیغ در ایران

سازند بزرگ هســتند و آنقدر بزرگ که نامهاى بزرگ دنیاى هنر 
خارج از مرزها، در مقابلشان حرفى براى گفتن ندارد.

من عکاســى هستم که مى خواهم عکاسى را با موسیقى عجین 
کنــم و اگر از مــن بخواهید در مورد هنــر صحبت کنم جوابى 
از من نخواهید شــنید جز اشــک، چراکه باورم این اســت هنر 
چیزى فراتر از من اســت و من از زبــان چرخاندن در مورد آن 

ناتوان هستم.
اینکه امروز عکاســى را با بعضى رفتارهاى کوچک مورد تهمت و 
خیانت قرار مى دهیم زبینده ارزش آن نیست. عکسى که با عکاس 
هنرمندش مى تواند مرادنگى را در چهره پیرمردى کاله بر ســر، 
تسبیح به دست، با انگشترهاى یاقوتى در انگشتانش و جیب بدون 
تراول هاى بانکى او تصویر کند هنرى اســت ستودنى و به قدرى 
قابل احترام که اگر در موردش حرفى بزنیم فقط او را از این چیزى 

که هست، ویران تر کرده ایم.
امیدوارم عاطفه، زمان و عشق این فرصت را به من بدهد که با آن 
بتوانم دنیاى فکر، عقیده، باور و زندگى تنها یک نفر را تغییر بدهم.

لبو فروش 
اولین سوژه عکاسى من

اکباتان: از اولین عکسى که گرفتید و افتخارات کسب شده 
در این مدت که عکاسى کرده اید برایمان بگویید؟

عباس عربزاده: اولین عکســم را از لبوفروشى گرفتم که لبوهایش 
را بــار االغ کرده بود، هنوز هم ایــن عکس برایم بهترین عکس از 
دوران عکاســى ام است اما در مورد افتخاراتم (چند لحظه سکوت 
مى کند) من هیچ افتخار و مقامى ندارم و افتخار و مقام براى من 
روزى است که بتوانم همان پلى را که برایتان ترسیم کردم حداقل 
تا نیمه مسیر طى کنم.پس استدعا دارم بنویسید عربزاده عکاسى 

بدون افتخار و لوح و تندیس است.
اکباتان: ســطح عکاسى در استان همدان را چطور ارزیابى 

مى کنید؟
عباس عربزاده: عکاســى در همدان در حد متوسط است، نه پایین 
نه باال. اما عکاس هاى خوبى در این شهر وجود دارند که متأسفانه 
متعهد نیستند و همگى بخاطر همین نبود اتحاد و یکپارچگى در 
ســطح هنرجو باقى مانده اند و سعى دارند یکدیگر را خط زده و یا 
آثار یکدیگر را رد کنند و این یعنى نداشــتن نگاه حرفه اى به این 
وادى از هنر، به طوریکه سوپر حرفه اى ها هیچگاه یکدیگر را زیر 
سوال نمى برند زیرا باور دارند شعور هنر نمى تواند شعور و شعف 

هنر دیگرى را بى اثر و خنثى جلوه دهد.
زمانى عکاسى در همدان رشد مى کند که یاد بگیریم انسان باشیم، 
انسانى که من را دوست دارد، تو را دوست دارد و این یعنى معناى 
عبور از انسانیت به وارستگى است که در صحبت هایم بارها به آن 

اشاره کرده ام.
اکباتان: و سخن پایانى؟

مى دانم روزى، روزگارى به همدان شهر باباطاهر و بوعلى ها، شهر 
باورها و اعتقاداتم بازخواهم گشت. زنده و یا مرده برایم فرقى نمى 
کند اما آرزو دارم پرچم ایــران عزیزم که جوانى ام را برایش داده 
ام روى تابوتم انداخته شــود. جانم را براى ســربلندى و پیشرفت 
جوانانش که سرمایه هاى روزهاى بعد از من هستند، نثار مى کنم.

دنیاى هنر  ىاىاىى بزرگگگگ ناامه بزرگ کهههه آآنآنقققدقدرر سازند بزرگ هسسســــتنتنتند ووو
ندارد.ددد. ربربربراىاىاىاى گگگفتنننن ح حررفرفرفى  خارج از مرزها، در مقمقمقمقابابابللللشانانان

موسسسسیقىقىقىقى عجین ب ب بباااا را ساسسىى عک خواهم که مى من عکاســى هستم
جوجوجوابى  کنممم کنــم و اگر از مــن بخواهید در مورد هنننـــــر صحبحبحبتتتت
ااااین اســت هنهنهنرررر ببباورمممم وووخواهییید شــنید جز اشــک، چراککههه از من ن

خرخااندن در مورد آن  نننان چ زبــ منمنمنمن ازززز ووو چچچچییزیزیزیزى فراتر از من اســتتت
نااناناتوان هستم.

موموموموردردردرد تهمت و  ىىـى را با بعضى رفتارهاى کوچکککک رمرووزوزوز عکاااسسسسـ اینکه ا
هههدهییییم ز ز ز زبببینده ارزش آن نیست. عکسى که بابابابا ععکاکاکاکاسسسس مم مىى ى ى  خخخیانت قرار

مرمرمرمرادادادادنننگى را در چهره پیرمردى کاله بر سـسـسـســر،  شششدش مى تواناناناندددد ههههننننرمن
ووودونننن یاقوتى در انگشتانش و جیب ب تسبسبسبسبیح به دستتت،ت، ب با انگشترترترهاهاهاهاىى
ههههنرى اســت ستودنى و به قدرىىىى لللول هاى بانکى او تصویر ککندد ترا

فقط او را از این چیزى  بزنیم در موردش حرفىىىى حححاحترترترترام که اگر قابل 
که هست، ویران تر کرده ایم.

امیدوارم عاطفه، زمان و عشق این فرصت را به من بدهد که با آن 
بتوانم دنیاى فکر، عقیده، باور و زندگى تنها یک نفر را تغییر بدهم.

لبو فروش
اولین سوژه عکاسى من

اکباتان: از اولین عکسى که گرفتید و افتخارات کسب شده 
در این مدت که عکاسى کرده اید برایمان بگویید؟

عباس عربزاده: اولین عکســم را از لبوفروشى گرفتم که لبوهایش 
بهترین عکس از برایم عکس ایــن االغ کرده بود، هنوز هم را بــار

دوران عکاســى ام است اما در مورد افتخاراتم (چند لحظه سکوت 
مى کند) من هیچ افتخار و مقامى ندارم و افتخار و مقام براى من 
روزى است که بتوانم همان پلى را که برایتان ترسیم کردم حداقل 

عکاس بزاده ع د ی بن م دا استدعا پ کن ط م ه ن تا

باباطاهــر را به خاطر باباطاهــر را به خاطر 
عریانــى از آالیش ها عریانــى از آالیش ها 
عاشــقانه دوست دارمعاشــقانه دوست دارم

م و را  د  ی   آ
م و ه     م فلک را 
ی سا م ار  کارم را  و
م و ی یا  سا ی  ما  
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25 آبان سال 1350 در تهران چشم گشود اما 
اساســاً خود را یک همدانى مى داند و معتقد 
است عرق خاصى به زادگاه اجدادى خود دارد.
آرش معیریــان، کارگــردان و تدوین گــر 
سینماى ایران که ساخت مجموعه تلویزیونى 
جالل الدین و فیلم هاى ســینمایى چون کما، 
ساعت شــلوغى، شانس عشــق تصادف و 
کالسکه را در کارنامه کارى خود به همراه دارد، 
او که برادرزاده جالل معیریان گریمور صاحب 
سبک ســینماى ایران مى باشد بنا به گفته 

خودش، فیلم سازى تجارى است.
 معیریان تنها کارگردان سینما بعد از انقالب 
مى باشــد که تمام ژانرهاى جنگى، تاریخى، 
ملودرام، اجتماعى، کمدى، هنرى و... را تجربه 

کرده است.
با او درست زمانى آشنا شدم که قرار بود اولین 
شماره اکباتان با عنوان اولین نشریه فرهنگى 
ورزشى استان همدان شروع به کار کند و این 
ترغیب کننده من براى شروع گفت وگو با او بود 
که حاال عزم خود را جزم کرده تا در سرزمین 

پدرى خود استارت تله فیلم جدیدش را بزند.
گفت وگویــى که جدا از بررســى اجمالى بر 
ســینماى امروز ایران، دیدگاه خاص او را در 
زمینه فیلم سازى و اساس کار سینمایى اش به 

دنبال داشت.
آرش معیریــان که تبســم را مى توان عضو 
جدانشدنى از چهره اش عنوان کرد صحبت هاى 

خود را با تعصبش به همدان شروع مى کند.
بودنم  همدانى  بــه  مى گوید:  معیریان  آرش 
افتخار مى کنم و ازآنجایى که یک فیلم ســاز 
باید هر نقطه از ایران را براى به تصویر کشیدن 
در نظر داشته باشــد و به دنبال تنوع گرایى 
در لوکیشن باشــد، آمده ام تا دین خود را به 
همدان، استانى با جاذبه هاى باال در طبیعت، 
در  متأسفانه  که  گردشگرى  و  تاریخى  اماکن 
فضاهاى فیلم بردارى چه در ســینما و چه در 

تلویزیون مظلوم واقع شده را ادا کنم.
او از اینکه اهالى فرهنگ و هنر در همدان هنوز 
قدمى براى معرفى شهر خود در قالب یک اثر 
هنرى برنداشته اند، ابراز تأسف مى کند و همین 
موضوع را بهانه اى مى داند براى ساخت تله فیلم 
جدیدش در همدان با مضمونى اجتماعى که به 

بحث اهدا عضو مى پردازد.
 از او درباره اهدافش از فیلم سازى به خصوص 
ساخت تله فیلم اخیرش مى پرسم تا بتوانم با 
طرح این ســؤال، گریزى هم به وضعیت حال 
حاضر سینماى ایران بزنم و معیریان پاسخم 
را چنین مى دهد: کسى که شغلش فیلم سازى 
است وظیفه دارد هرآنچه بر اساس چارچوب 
قانونى جمهورى اســالمى ایران بر عهده او 

گذاشته مى شود را انجام دهد.
من نیز بنا بر هدفى که از همان ابتداى ورودم 
به عرصه سینما داشتم، فیلم سازى را به عنوان 
حرفــه انتخاب کردم؛ بنابرایــن هر نقطه از 
فرهنگى  مسائل  مختلف،  موضوعات  با  ایران 
و اعتقــادى آن براى مــن مى تواند موضوع 
مناســبى براى ساخت یک فیلم سینمایى یا 

سریال باشد.
آرش معیریان معتقد است نیروى انسانى 70 
شهرستانى ها  را  ایران  سینماى  اهالى  درصد 
تأمین مى کنند و ادامــه مى دهد: بیش از 20 
سال است که در رشته سینما تدریس مى کنم 
و به  جرأت مى توانم بگویم که اســتعدادهاى 
فعال و قابل توجه مربوط به شهرستان ها بوده و 
تنها 30 درصد از استعدادهاى فیلم سازى اهل 

پایتخت هستند.
برخالف این نگاه کلى نسبت به پتانسیل هاى 
موجود شهر تهران، من تصمیم بر تهران گریزى 
گرفتم و با این تفکر که استعدادهاى خوبى در 

شهرستان ها وجود دارد به ویژه شهرى که به 
کردم  انتخاب  را  همدان  دارم،  تعلق خاطر  آن 
و یکى از اهدافم را اســتفاده از استعدادهاى 
اســتان براى ســاخت این تله فیلم در نظر 

گرفته ام.
با توجه به این مى توان نتیجه گرفت پایتخت 
بودن تهــران بدین معنى نیســت که همه 
اســتعدادها در آن نهفته اســت، متأسفانه 
مهاجرت به شهرهاى کالن همیشه با این نگاه 
صورت گرفته و همین مســئله عاملى براى 
متمرکز شدن فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى 

و فرهنگى در این شهر مى شود.
یکى از مهم ترین اتفاقاتــى که مى تواند در 
اســتان همدان رخ بدهد جــذب چهره ها و 
اســتعدادهاى نهفته فیلم سازى است که بر 
استفاده  ما  دستمایه  عمده  بخش  اساس  این 
از فضاها، لوکیشن ها و موقعیت هایى مى باشد 
که همدان به عنــوان پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمین، هم از نظر ظرفیت هاى تاریخى و 
هم از نظر ظرفیت هاى جغرافیایى و طبیعى، در 
خود دارد اما متأسفانه در اکثر سریال ها از این 

قابلیت غفلت شده است.
تولید یک فیلم در شــهرى مثل همدان ما را 
ملزم مى کند که به بهترین شکل این فضا را به 
تصویر بکشیم و فیلمى تولید کنیم که نه تنها 
در سراســر ایران بلکه در بخش برون مرزى 
بتواند مخاطب خود را جذب کند تا اداى دینى 
باشد به قابلیت هاى فراوان این دیار که از توجه 

به دورمانده است.
نیت من این اســت که هم از منابع انسانى 
با اســتعداد در زمینه فیلم سازى و بازیگرى 
استفاده شود و هم فضاى دیده نشده استان 
را تا جایى که اقتضاى قصه مى طلبد به درستى 
به تصویر بکشــم تا مردم ایران چه امروز و 
چه در ســال هاى آینده این فیلم را ببینند و 
باقابلیت هاى کمتر دیده شده این استان آشنا 

شوند.
 موریانه اى بنــام فضاى مجازى در 

سینماى ایران رخنه کرده است
مهم ترین دلیل اینکه تعدادى از اهالى سینما 
معتقدند حال ســینماى ایران خوب نیست، 
این است که سینما تا یک مقطعى کامل ترین 
و هفتمین هنر تلقى مى شد و رقیب دیگرى در 
مقابلش نبود اما امروزه جریان هاى فرهنگى و 
هنرى به  موازات سینما رشد و نمو پیداکرده اند 
و این فضا هنر هفتــم را کنار مى گذارد و به 
هنر هشــتم تبدیل مى کند؛ این تعبیر آرش 
معیریان از حال وروز ســینماى ایران در حال 
حاضر اســت که در ادامه با اشــاره به ورود 
فناورى و تأثیر فضــاى مجازى آن را تکمیل 
مى کند و ادامه مى دهد: با پیشــرفت فناورى 
و گسترش فعالیت هاى مجازى، هنرى از نوع 
رسانه هاى مجازى، در شبکه ها و سایت ها در 
حال شکل گیرى اســت که رقیب سینما به 
شــمار مى رود؛ زمانى به شوق دیدن فیلم به 
ســینما مى رفتیم و سینما مناسبات و قواعد 
خودش را داشت اما امروز مى توانیم در موبایل 
جدیدترین فیلم را به بهترین کیفیت ببینیم 
بدون اینکه متحمل صرف انرژى خاصى شویم.
 تماشاى فیلم در سینما هزینه هاى 

سنگینى براى مخاطبان دارد
به این قسمت از بحث که مى رسیم جهت دهى 
گفت وگو را در دســت مى گیرم و به سمتى 
مى کشــانم که هدفم از پرسش اولیه ام بود و 
با تأکید بر این که حال ســینماى ایران خوب 

نیست از او مى خواهم که نظرش را بگوید
همیشگى  تبسم  با  سؤالم  پاسخ  در  معیریان 
خاص خودش عنوان مى کند: اینکه ســینما 

در ایران حال خوشى ندارد یک کلیت نسبى 
است و شاید به اعتقاد من حال سینما خیلى 
هم خوب باشد چون معتقدم دلیل جهانى براى 
این موضوع وجــود دارد به طورى که صنعت 
اقتصاد  نقدینگى،  به  وابسته  به شدت  سینما 
و جنبه هاى مالى شــده و مى توان مدعى بود 
وقتى یک نوع رکود اقتصادى کلى بر هرجایى 
حاکم باشد، همه شاخه ها را تحت پوشش قرار 
مى دهد و ســینما هم از این قاعده مستثنى 
نیست؛ تا وقتى که وضعیت اقتصادى ایده آل 
نشود، هر ساعت و دقیقه آن پیامدهاى مالى 
بنابراین  داشــت؛  خواهد  دنبال  به  را  کالنى 
فعالیت هاى  شاهد  نمى توانیم  طبیعى  به طور 
قابل توجهى در این عرصه و استقبال چشمگیر 

حوزه سینما و سالن هاى آن باشیم.
از طرفى دیگر بهانه هاى زیادى وجود دارد که 
انگیزه ما را به عنوان یک شهروند براى رفتن 
به سینما تضعیف کند؛ دالیلى چون آلودگى 
هوا، ترافیک، هزینه بر بودن حمل ونقل، بلیت 
سینما، شرایط سالن ها و درنهایت کیفیت فیلم 
ازجمله این عوامل به شمار مى رود. وقتى به 
این مراحل نگاه کلى داشــته باشیم نتیجه 
مى گیریم، تماشاى فیلم در سینما هزینه هاى 

سنگینى براى مخاطبان به دنبال دارد.
در حــال حاضر به راحتى و بــا هزینه اندك 
نمایش  قابلیت هاى  از  اســتفاده  با  مى توان 
خانگى فیلم هاى روز دنیا را در خانه دید و این 
خود ضربه مهلکى براى ســینما و به خصوص 
سینماى ایران است؛ فرهنگى که نشأت گرفته 
از سیستم غلط فرآیند اکران و توزیع نادرست 
فیلم ها در نمایش خانگى اســت به طورى که 
پیش از پایان اکران فیلم در ســینما، فیلم ها 
به نمایش خانگى مى رود، غافل از آن که این 
چالش هاى  مهم ترین  از  به خودى خود  مسئله 
حال حاضر در سینمایى است که عنوان «حالم 
خوب نیست» را این روزها با خود در محافل 

هنرى به یدك مى کشد.
را  خود  زندگى  دارند  دوست  مردم   

در فیلم ها ببینند
ســخنان آرش معیریان در رابطه با وضعیت 
ســینماى ایران باعث گپ وگفت صمیمانه با 
موضوع داغ حال سینماى ایران باعث مى شود 
آرش برهانى که به عنوان نویسنده این تله فیلم 
همراهى  همدان  به  ســفرش  در  را  معیریان 
مى کند و از ابتداى گفت وگو ســکوت کرده 

است، نظرات خود را در این زمینه بیان کند.
برهانى معتقد اســت سیاست هاى فرهنگ و 
ارشاد اسالمى فضا را از سینماگران گرفته و 
نمى توانند به سمت قصه هاى اجتماعى بروند و 
همین باعث مى شود که سیاه نمایى جاى خود 

را در سینما باز کند.
باورم این است اقتصاد در فیلم سازى مسئله اى 
اساسى و پایه مى باشــد؛ بنابراین زمانى که 
اقتصاد ضعیف شود فیلم ها به سمت آپارتمانى 
شدن سوق پیدا مى کند و کمتر مى توان فضا و 

لوکیشن جدید را در آن ها مشاهده کرد.
برهانى مخالفت خود را با بحث تضعیف سینما 
با ورود فناورى که در صحبت هاى معیریان به 
آن اشاره شــد ادامه مى دهد و من خوشحال 
از اینکه توانستم فضاى گفت وگو را به سمت 
مباحثه پیش ببرم به این نظریه دامن مى زنم و 
او را ترغیب مى کنم تا ادامه دهد: اگر بخواهیم 
پیشرفت فناورى را زنگ خطرى براى سینما 
بدانیم صنعت سینماى آمریکا به خوبى آن را 
نقض مى کند چراکه نه تنها پیشرفت فناورى 
در سینماى آمریکا تأثیر منفى نداشته بلکه 
وجود آن در این کشــور به قدرتمند شدن 
صنعت سینمایى کمک شایانى کرده است تا 
جایى که امسال آمریکا بیشترین میزان فروش 

سینما را در جهان با همین قابلیت براى خود 
ثبت مى کند.

برهانى ادامه مى دهــد: فیلم هاى ما به دلیل 
اقتصاد ضعیف تنوع نــدارد و این فضا اجازه 

نمى دهد قصه هاى جدیدى شکل بگیرد.
پیش تولید یک اثر نیاز به ســه یا چهار ماه 
زمان دارد اما متأســفانه براى اینکه فیلم ها 
به جشنواره ها برســد مدت زمان پیش تولید 
کاهش پیدا مى کند و همین ضریب کیفیت را 

در فیلم هاى تولیدشده پایین مى آورد.
بازیگرى  حوزه  در  سوپراســتار  دیگر  امروز 
کشور نداریم و کارگردانان ناچار به استفاده از 

سوپراستارهاى نخ نما در هر نقشى مى شوند.
درحالى که روزهایى نه چندان دور عطش الزم 
براى رفتن به سینما وجود داشت اما حاال غول 
کارگردانى نداریم و فیلمى که جذب کند در 
اقتصاد  وقتى  ندارد؛  وجود  ایران  ســینماى 
قوى باشــد یک کارگردان مجبور نیست از 
بازیگرى که عمر سوپراستارى او سال هاست 
به پایان رســیده استفاده کند ولى متأسفانه 
در حال حاضر چنین وضعیتى را در ســینما 
شاهد هستیم و مسئله کپى در این ماجرا که 
داستانى دراز دارد باعث پس زدن سینماگران 

شده است.
در شرایط سخت اقتصادى مردم به فکر تأمین 
نیازهاى اساســى زندگى هستند و رفتن به 

سینما جزء اولویت هاى آن ها نیست.
رســانه هاى تصویرى به همان نسبت که به 
ســینما کمک کرده اند به همــان اندازه هم 
لطمه زدند و همه در انتظار هستند تا فیلم ها 
در قالب دى وى دى به نمایش خانگى دربیاید 
و با کمترین هزینه به تماشاى فیلم بنشینند؛ 
متأسفانه ســطح فرهنگ پایین آمده است؛ 
وقتى فیلمى با هزینه ده ها میلیاردى ساخته 
مى شود و با کمترین میزان به فروش مى رسد، 

فاجعه است.
 وقتى در همدان ســینما کم است 

مردم کجا فیلم ببینند!
از برهانى در ارتباط با برداشــت اولیه اش از 
همدان و فضاى الزم براى فیلم ســازى در آن 
سؤال مى کنم و پاســخش براى من که یک 
همدانى هستم جالب توجه بود؛ آرش برهانى 
مى گوید: قبل از این هم به همدان سفر کردم 
و از فرهنگ مردمانش لــذت بردم اما وقتى 
همدان دو یا نهایتاً ســه سینما بیشتر ندارد، 

مردم کجا مى توانند فیلم ببینند.
سطح فرهنگ مردم پایین آمده و این موضوع 
از اســتانداردهاى زندگى نیســت؛ همه به 
مى شود  باعث  همین  و  مى کنند  فکر  اقتصاد 
که فیلم نامه نویس و کارگردان تعداد روزهاى 
کارى خود را کمتر کنــد تا بتواند پروژه هاى 
بیشترى را در دست بگیرد، درنتیجه کیفیت 

عملکرد آن ها پایین مى آید.
 مردم تشــنه دیدن کوه هاى برفى 

همدان در یک فیلم هستند
سخنان آرش برهانى در رابطه با همدان، دوباره 
گفت وگو را به ســمت صحبت هاى معیریان 
پیش مى برد و او چنین ادامه مى دهد: یکى از 
مواردى که باعث شده امروز در همدان باشم، 
بود  غیرازاین  اگر  و  است  زمانه  تغییر سالیق 
هرگز پاى من به شهر همدان باز نمى شد چون 
به این نتیجه رسیده ام که تماشاگر سینما بابت 
دیدن یک فیلم با فضاى تکرارى و آپارتمانى و 
سوژه هاى نخ نماى تکرارى، هزینه اى پرداخت 
نمى کند؛ با این وضعیت نمى توانیم توقع داشته 
باشیم مخاطب چنین فیلمى را دوست داشته 

باشد.
وقتى فعالیت هاى فیلم سازى به شهرستان ها 

متمایل شود، تماشاگر را بابت پولى که مى دهد 
و زمانى که صرف مى کند، قانع خواهد کرد و 
مخاطب مى داند که وقتى تلویزیون را روشن 

کند چشم انداز جدیدى را در فیلم ها مى بیند.
جاى تأســف و تأثر دارد که همــدان با این 
پیشــینه تاریخى در فیلم هاى 20 یا 30 سال 
اخیر دیده نشده است درحالى که بسیارى از 
شهرهاى مشابه ازنظر ابعاد فرهنگى با همدان 
حداقل در موارد انگشت شــمار هم که باشد 
موردتوجه قرارگرفته اند. مردم تشــنه دیدن 
کوه هاى برفى همدان در یک فیلم هســتند، 
صحنه و فضایى که سال هاست مردم ندیده اند.
در سال هاى پیش فیلم هایى وجود داشت که 
به دلیل استفاده از لهجه هاى مختلف، فروش 
خوبى را به دنبال داشتند، فیلمى مثل بیست 
که لهجه زیباى همدانى مهران احمدى در آن 
باعث افزایش مخاطب و جذابیت اثر شده بود 

ازجمله آن هاست.
تفکر و تالش من بر این اســت، فیلمى را که 
در همدان قصد تولید آن را دارم ظرفیت هاى 
گردشگرى را نیز به تصویر بکشد؛ متأسفانه 
هیچ گاه غار على صدر با ظرفیت هاى فراوانى 
که دارد، در هیچ فیلمى دیده نشده و پرداختن 
به این غار شگفت انگیز تنها به گزارشات کوتاه 
به عنوان  من  به طورى که  گردیده  ختم  خبرى 
مســافرى که سال هاســت به همدان سفر 
على صدر  غار  با  رابطــه  در  تصورم  نکرده ام 
قابلیت پنج درصدى از وضعیت فعلى آن است 
درحالى که اطمینــان دارم این غار به تنهایى 
کامل  سریال  یک  ساخت  استعداد  و  ظرفیت 

را دارد.
تالش بر این اســت تا ســاخت این فیلم تا 
جایى که امکان دارد قابلیت ها، فضاى شهرى، 
آب وهوا، بستر تاریخى و نگاه جامعه شناسانه 
و مردم شناسانه را موردتوجه قرار دهد و این 

اتفاق کار ساده اى هم نیست.
 مدیران بدانند کار فرهنگى در قالب 

بنرها و بیلبوردها نیست
آخرین جمالت این گفت وگو به سخنان آرش 
رسانه  اهمیت  به  که  مى شــود  ختم  برهانى 

تصویرى مى پردازد.
برهانى معتقد اســت در حوزه فرهنگى اهم 
و فى االهم داریم و تأکیــد مى کند وضعیت 
تأسف برانگیز  نشــر  و  چاپ  حوزه  و  مطالعه 
اســت؛ با توجه به این مسلماً رسانه تصویرى 
و فیلم ســازى براى فرهنگ ســازى در این 
زمینه جوابگو مى تواند باشــد و در این راستا 
یک مدیر توانمند استانى، با درایتى که دارد 
فرهنگ  از  شاخه  هر  شناختن  براى  مى تواند 
در زمینه رسانه تصویرى و فیلم سازى حمایت 
کند تا حرکت هاى مثبتى در این مسیر اتفاق 
بیفتد اما متأسفانه این موضوع چندان مورد 
اهمیت قرار نگرفته اســت و ما به عنوان یک 
فیلم ساز باید شفاف سازى و روشنگرى کنیم تا 
مسئوالن بدانند این اقدام هزینه نیست بلکه 
سرمایه گذارى در حوزه اى مى باشد که نیازمند 

توجه خاص مسئولین است.
مدیران باید بدانند که کار فرهنگى در قالب 
بنرها و بیلبوردها نیســت و سینما به راحتى 
مى تواند تمام توصیفاتى را که در بنرها به آن 

پرداخته مى شود نشان دهد.
ســرمایه هاى  و  عزیز  دو  ایــن  با  گفت وگو 
سینمایى کشور در حالى پایان مى گیرد که به 
نظر مى رسد مباحث مطرح شده خوشایند براى 
مصاحبه شونده و مصاحبه کننده بوده است و 
درنهایت دیدار و گفت وگوى ما با گرفتن عکس 
یادگارى با آرامگاه بوعلى که نمادى از همدان 

است به پایان مى رسد.

پاى فیلم ساز همدانى به اکباتان باز شدپاى فیلم ساز همدانى به اکباتان باز شد
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قصه را شروع کنیم از 29 تیرماه 1329 که 
بارقه امید در خانواده رحماندوست زنده شد 
و اندیشه اى نو در شعر کودك و نوجوان پا 

به دنیاى هستى گذاشت.

جوى آب، اسباب بازى 
روزهاى کودکى

حاال نوبت به شــاعر شــهرمان اســت که 
داستان زندگى اش را به زبان خود آغاز کند 
و از محلــه و خاطــرات کودکى بگوید و او 

این گونه شروع مى کند:
من در محله امامزاده یحیى همدان به دنیا 
آمدم، چند ســال در محله حاجى زندگى 

کردیم و دوباره به محله امامزاده برگشتیم.
دوران کودکى خاص و قابل بیانى نداشتم. 
مثل همه بچه ها بازى مى کــردم و درس 
مى خواندم. اسباب بازى مهمى هم نداشتم. 
وسیله بازى من جوى آب کوچه بود. سدى 
جلوى خانه مى ســاختم و جریان آب را به 
آن ســمت هدایت مى کــردم و با این کار 
حوضچه اى درست مى شد، پاچه شلوارم را 
باال مــى زدم و پاهایم را در آب خنک بازى 

مى دادم.
براى شروع تحصیل به مدرسه سعدى رفتم 
و دوران ابتدایى را در این مدرســه سپرى 
کــردم، کالس پنجم دبســتان بــودم که 
فهمیدم مى توانم شــعر بگویم؛ قصه ازآنجا 
شــروع شــد که هر هفته، نیمه شب مرا از 
خــواب بیدار مى کردند تا به حمام عمومى 
برویم چون حمــام عمومى محله ما روزها 
زنانه بود، و شــب ها مردانه بقچه ام را بغل 
مى گرفتم و با چشمان خواب آلود کوچه ها 
را پشت سر مى گذاشتم تا به حمام برسم. 
وظیفه ما بچه ها این بود که آب روى ســر 
دیگرى بریزیم و کیســه پشت هم بکشیم. 
یک شب وظیفه کیسه کشیدن پشت یک 
پیرمرد فقیر و بسیار الغر به من سپرده شد 
و وقتى به خانه رســیدم از فکر آن پیرمرد 
نتوانستم چشم روى چشم بگذارم و سعى 
کردم شــرح حال او را بنویسم و اولین بیت 
شعر این گونه رقم خورد: « بود مسافر، یکى 

اندر به راه، توشه کم راه فزون بى پناه»
این شــعر را ادامه دادم و فردا ســر کالس 
خوانــدم و معلــم گفت که تو شــاعرى و 
نوشته ات شعر اســت. جالب اینجا بود که 
بعدهــا فهمیــدم اولین مصرع این شــعر 
برگرفته از یکــى از ابیات صائب بروجردى 
اســت. پدرم در دوران کودکى پاى کرسى 
برایم صائب بروجردى مى خواند که روایت 

کربال بود و اشــک پدر را درمى آورد. دیدن 
اشــک پدرى که براى من بســیار قوى و 

تنومند بود عجیب به نظر مى رسید.
کمى که باســوادتر شــدم مثنوى مولوى 
حفظ مى کردم و مادر مرحومم گاهى برایم 

قصه هاى مثنوى مى خواند.
کتاب حافظ خاله و بداهه سرایى در مشاعره

یکى از پرطرفدارترین ســرگرمى هاى آن 
روزهاى من و هم سن وســاالنم، مســابقه 
«مشــاعره» بود و من همیشــه پاى ثابت 
این مســابقات بودم. هرروز به خانه خاله ام 
مى رفتم و کتاب حافــظ را باز مى کردم تا 
چند بیتى به خاطر بســپارم و با دست پر 
در مســابقه حاضر شوم. همه بچه ها سعى 
مى کردند شعرهایشان با حرف هاى سخت 
تمام شــود تا نفر بعد از شروع کردن شعر 
با این حروف بازبماند و از دور خارج شــود 
اما من وقتى هم کم مى آوردم چند بیتى از 
خودم مى سرودم و بحث را جمع مى کردم.

در مدرسه و محله انشاء بنویس بچه ها بودم 
و در همان زمان آرزو داشــتم یک سینما 
داشته باشــم و اسم ســینمایم را «ژاله» 
بگذارم و این آرزو را تا دبیرســتان در ذهن 
نگه  داشتم، تا زمانى که تئاتر و عکاسى هم 

به سرگرمى هاى موردعالقه ام اضافه شد.
ســه ســال اول دبیرســتان را در مدرسه 
ابن سینا گذراندم که کتابخانه خوبى داشت 
اما سخت مى توانستم ازآنجا کتاب بگیرم. 
هر شب یک ریال براى گرفتن کتاب کنار 
مى گذاشتم و خالصه بعضى کتاب ها را هم 
از بچه ها مى شنیدم تا کرایه کمترى بپردازم.

سه سال دوم دبیرستان را هم در دبیرستان 
امیرکبیر سپرى کردم که کتابخانه نداشت 
و تمام تالشــم را بــه کار گرفتم تا یکى از 
اتاق هاى مدرســه را به کتابخانه اختصاص 
دهم. دبیر ما آقاى اکرمى که پس از انقالب 
وزیر آموزش وپرورش شد براى راه اندازى این 
کتابخانه تالش زیادى کرد و یک کتابخانه 
دیگر هم در باالى مسجد میرزاتقى به نام 
کتابخانه «خرد» راه انــدازى کرد، اما حاال 
ببینید در همدان چند کتابخانه وجود دارد؟

در ســال آخر دبیرستان موسیقى را هم به 
لیســت عالقه مندى هایم اضافه کردم و تا 
جایى پیش رفتم که در مراسم هاى مدرسه 
سنتور مى زدم. بااینکه وضع مالى پدرم بد 
نبود به ســختى حاضر مى شــدم از ایشان 
پول بگیرم. از کارگرى ساختمان گرفته تا 
تزریقات، پانسمان، سیم کشى برق و نوشتن 
و ساختن تابلو براى مغازه ها انجام مى دادم.

دوست داشتم 
دبیر ادبیات شوم

در ســال 1349 پــس از گرفتن دیپلم در 
همدان، براى تحصیل در دانشگاه به تهران 
رفتم و پس از پایان تحصیالت براى سربازى 
به عنوان افســر وظیفه مأمور به خدمت در 
آموزش وپرورش، به همدان برگشتم. خیلى 
دوســت داشــتم دبیر ادبیات شوم، همه 
اتفاقات به خوبى پیش رفت اما چون سابقه 
سیاسى داشتم ســاواك با فعالیت من در 
آموزش وپرورش و دبیر شدنم موافقت نکرد 

و همه نقشه هایم نقش بر آب شد.
گفتند سر فالنى بوى 
قورمه سبزى مى دهد

البته ناگفته نماند دو نفر از دبیران همدان 
هم نامه هایى نوشتند که فالنى سرش بوى 
قورمه ســبزى مى دهد و نباید در همدان 
تدریس کند و همین اتفاقات باعث شــد 
در همدان نمانم و به تهران بروم و در آنجا 

ماندگار شوم.
این اتفاقات مصداق «عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد» است؛ چه کسانى که نامه 
آن چنانى نوشتند و چون زنده هستند نامى 
از آن ها نمى برم و چه ساواك که دشمن ما 
بود، باعث شدند که مسیر زندگى من عوض 
شود.در سال 57 ازدواج کردم و سه دختر به 
نام هاى مونس، متین و مرضیه دارم. همسر 

و فرزندانم، همه اهل کتاب و مطالعه اند.
بعد از انقالب از من درخواســت شــد که 
به عنــوان مدیــرکل صداوســیماى مرکز 
همدان مشــغول به کار شوم اما دل من در 
دنیاى کودکان مى تپید و این پیشــنهاد را 
قبول نکردم. هیچ وقت به این موضوع فکر 
نمى کنم که پس از ســال ها کار کردن در 
تهران به همدان برگردم و از صفر شــروع 

کنم، این کار برایم خیلى سخت است.
صله رحم تنها انگیزه 
براى سفر به همدان

درگذشــته براى دیدن پــدر مرحومم به 
همدان مى آمدم و امروز هم باانگیزه دیدن 
خواهرم و خانواده همسرم گاهى به همدان 
ســفر مى کنم و مى توانم بگویم انگیزه من 
براى سفر به زادگاهم، بیشتر صله رحم است.

امکاناتى که در تهران براى من به عنوان یک 
هنرمند وجود دارد در همدان وجود ندارد و 

نمى توان فعالیت کرد.
من نه به همدان فکر مى کنم نه به ایران بلکه 
به تمام بچه هاى جهان فکر مى کنم و به این 

فکر نیستم که با چه انگیزه اى به کجا بروم، 
فقط به دنبال این هستم که چگونه مى توان 
فضایى ایجاد کرد که کودکان بیشتر مطالعه 
کنند و شعور اجتماعى آن ها افزایش پیدا 
کند. در اشــعارى که سرودم هیچ شعرى 
مربوط به همدان نبوده و هیچ وقت نشد که 
شعرى در این رابطه بگویم جز شعر کوتاهى 
به لهجه همدانى که در مراسمى خواندم و 

امروز آن شعر را به خاطر ندارم.
رحماندوســت از آرزوهایش براى کودکان 
نیز گفت؛ اینکه معتقد است بچه هاى ایران 
حق دارند شاد باشند، خالق باشند، روى پاى 
خودشان بایستند و دیگران و تفاوت هایشان 
را بشناسند. آرزوى من این است که بچه ها 
اهل مطالعه شوند، بخوانند، بفهمند و لذت 
مطالعه را درك کنند که این اتفاق نیاز به 
تدوین یک برنامه کالن فرهنگى براى ترویج 
مطالعه دارد که همه نهادها و وزارتخانه ها را 
شریک کند و کارى نیست که از دست یک 

نفر و یک مؤسسه برآید.
حاال که فّناورى پیشرفت کرده، اگر از موبایل 
و تبلت خوب اســتفاده شــود و خانواده ها 
استفاده از هر وســیله را برنامه ریزى شده 
پیش ببرند و خواندنى ها را به دنیاى تبلت 
و موبایل هدایت کنند، آسیبى به کودکان 

وارد نخواهد کرد.
چیزى که امروز کودکان دنیا را رنج مى دهد 
اســتثمار مســتقیم و غیرمستقیم توسط 
سرمایه داران جهانى اســت که آن ها را به 
بردگى مى برد؛ در ایران هم بى ســوادى و 
سطح پایین فرهنگ در خانواده ها و نداشتن 
قدرت انتخاب و قدرت حل مسئله رنج آور 

است که به کمبود مطالعه برمى گردد.
امروز در شهرى مثل همدان باید دید چه 
تعداد کتاب فروشــى و کتابخانه داریم که 
خدمات ارائه مى کنند و کتاب مى فروشند 
و به امانــت مى دهند یا از طرف دیگر باید 
ببینیم که مراکز اشــاعه فرهنگ در سطح 
شــهر و اســتان به چه اندازه وجود دارد، 
هرچنــد رشــد ایســتگاه هاى رادیویى و 
تلویزیونى و آســان شدن ارتباطات جهانى 
تفاوت هاى عمــده اى را در فرهنگ امروز 

نسبت به گذشته ایجاد کرده است.
همدان استعدادهاى فراوانى دارد و مى تواند 
در صدر فرهنگى موردنظر خود بنشیند و 
همه مى دانند کــه همدان جایگاه و زادگاه 
دانشمندان، عرفا، سخن سرایان، انسان هاى 
بزرگ و سیاستمداران بزرگى بوده و هنوز 
هم محققان و بزرگان زیادى در این شــهر 

زندگى و فعالیت مى کنند.
من زمانى که دبیر جشنواره تئاتر کودك و 
نوجوان بودم خیلى سعى کردم که جشنواره 
به همدان برگردد چون زادگاه این جشنواره 

همدان بــود و برگزارى آن ســطح 
فرهنگ شهر و استان را باال مى برد.

از حال شعر کودك و نوجوان هم 
از مصطفى رحماندوست پرسیدم 

که این گونه پاسخ داد: 
حال شــعر کودك و نوجــوان تابع 
مطالعه است و اگر مطالعه بیشتر شود 
ســطح باالیى دارد اما اگر مطالعه در 
وضعیت فعلى باشد، حال خوبى ندارد.

اســتعدادهاى خوبى در حوزه شــعر 
کــودك و نوجوان در کشــور داریم 
که شــنبه هر هفته در جلســه شعر 
که در تهران برگزار مى شود، شرکت 
مى کنند و گاهى هفت یا هشــت نفر 
از شاعران همدانى هم در این جلسات 
شرکت مى کنند که توان باالیى دارند 

و شعرهاى خوبى مى سرایند.
مصطفى رحماندوست سخنانش را به 
ارزش قدم هاى «اکباتان» پیوند زد و 
ابراز امیدوارى کرد که این نشــریه به 

نیــاز مردم بپردازد و محتواى این نشــریه 
بتواند مردم را اغنا کند و از طرفى به توسعه 
فرهنگ اســتان همدان و یا حتى کشــور 

کمک کند.
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ى رحماندوست را 
یى که مصطف

نامه هایى که نامه ها

دان دور کرد
از هم

دان دور کرد
از هم

تا وقتى بچه ها 
هستند حال من 
خوِب خوب است

ست را را 

من زمانى که دبیر جشنواره 
تئاتر کودك و نوجوان بودم 

خیلى سعى کردم که جشنواره 
به همدان برگردد چون زادگاه 

این جشنواره همدان بود و 
برگزارى آن سطح فرهنگ 

شهر و استان را باال مى برد.
بعد از انقالب از من 

درخواست شد که به عنوان 
مدیرکل صداوسیماى مرکز 
همدان مشغول به کار شوم 
اما دل من در دنیاى کودکان 

مى تپید و این پیشنهاد را قبول 
نکردم.

چیزى که امروز کودکان 
دنیا را رنج مى دهد استثمار 

مستقیم و غیرمستقیم توسط 
سرمایه داران جهانى است که 

آن ها را به بردگى مى برد؛ در 
ایران هم بى سوادى و سطح 
پایین فرهنگ در خانواده ها 
و نداشتن قدرت انتخاب و 

قدرت حل مسئله رنج آور است 
که به کمبود مطالعه برمى گردد

از همدان با این نیت رفتم که روزى برگردم اما همه نقشه هایم نقش بر آب شد 
و سرنوشت من در پایتخت رقم خورد.

اتفاقات و شــرایط همچون «صد دانه یاقوت» دست به دست هم مى دهند تا 
شاعر محبوب همدانى ها عطاى زادگاهش را به لقایش ببخشد و امروز تنها به 

انگیزه دیدار با خانواده اش به همدان سفر کند.
باوجوداینکه ســال ها از سرودن شعر خاطره انگیز و زیباى «صد دانه یاقوت» 
گذشته اما این شــعر و خالق آن هنوز هم براى کودکان چهار نسل، جذاب و 
دوست داشتنى است و شنیدن و زمزمه این شعر حس و  دنیایى متفاوت براى 

کودکان دارد؛ این حس متفاوت در حالى است که مصطفى رحماندوست 163 
کتاب تألیف و ترجمه کرده اما نوستالژى ترین حس از دانه هاى یاقوت مى چکد.

رحماندوست معتقد است که همدان مفاخر و بزرگان زیادى را هم درگذشته و 
هم امروز پرورانده و متقابالً همدانى ها هم به خوبى مى دانند که یکى از مفاخر 

محبوب این دیار مصطفى رحماندوست است.
همین موضوع باعث شد که کلید «اکباتان» را به دست شاعر کودکى هایمان 
بدهیم تا قفل صفحه شــعر و ادب را باز کند و سخنان شاعر دوست داشتنى 

و مهربان، افتتاحى باشد براى معرفى مرواریدهاى فرهنگستان ادب همدان.

باوجوداینکه به لطف آزادراه ها و بزرگراه ها مســیر همدان به تهران طوالنى 
نیســت اما فناورى هم دست به دست راه ها داده تا مسیر براى گفتگو با شاعر 
همدانى هموارتر و کوتاه تر شــود و همین بهانه اى شــد تا از راه دور به پاى 

حرف هاى شاعر «صد دانه یاقوت» بنشینیم.
گفتگوى ما با مصطفى رحماندوست از سؤال در رابطه با حال دنیاى این شاعر 
شروع شد و ازآنجاکه رحماندوست عاشق بچه ها است و دنیاى خود را وقف 
احساســات ناب کودکانه کرده، مى گوید: تا وقتى بچه ها هستند حال من هم 

خوِب خوب است.
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هرروز  فناورى  پیشرفت  با 
شاهد گســترش وسایل و 
هستیم  ارتباطى  ابزارهاى 
که صرف نظر از انواع مختلف 
متفــاوت  کاربردهــاى  و 
شبکه هاى اجتماعى نسبت 
به یکدیگر، تأثیرات مثبت و 
اجتماعى  و  فرهنگى  منفى 
جامعه  در  زیادى  بســیار 

مى گذارند.
نقاط قوت و ضعف و چرایى 
این مســئله در بخش هاى 
مختلفى قابل طرح مى باشد 
تالش  یادداشت  این  در  که 

داریم به آن ها بپردازیم.

چرا شبکه اجتماعى؟
فرار از فناورى و یا بســتن 
ابزارهاى  از  استفاده  بستر 
هیچ  در  ارتباطــى  جدید 
امکان پذیــر  جامعــه اى 
گذشــته  در  و  نیســت 
ثابت شــده که مقاومت در 
سوى  از  فناورى  ورود  برابر 
موجب  اغلــب  دولت ها، 
در  ابزارهایى  حاکمیــت 
جامعه مى گــردد که بعضًا 
را  دردسرهایى  و  مشکالت 
در  مربوطه  مسئولین  براى 
حوزه هاى ارتباطات عمومى 

ایجاد مى نماید.
دولت ها  ســبب  همین  به 
از  مــردم  دارند،  تــالش 
حــوزه  در  ابزارهایــى 
اجتماعــى  شــبکه هاى 
از  کــه  کنند  اســتفاده 
آسیب هاى  و  باالتر  امنیت 

پایین ترى برخوردار باشند.
و  امــروزى  جامعــه  در 
شهرنشینى  زندگى  فضاى 
شــهرهاى  در  مخصوصاً 
مشغله هاى  از  افراد  بزرگ، 
و  برخوردارند  بســیارى 
زندگى  بر  زیــادى  عوامل 
که  است  شده  حاکم  مردم 
براى  گذاشتن  وقت  اجازه 
نزدیکان  و  اقوام  دوستان، 
مانند گذشته هاى نه چندان 
ترافیک،  نمى دهد؛  را  دور 
ذهنى،  و  کارى  درگیرهاى 
دور  اقتصادى،  مشــکالت 
روى  و  ســنت ها  از  شدن 
آوردن بــه زندگى مدرن، 
تجمل گرایــى، چشــم و 
مــواردى  و  هم چشــمى 
ازاین دســت موجب ایجاد 
فاصله بین افراد شده است.

اســتفاده از شــبکه هاى 
اجتماعى؛ گروه و کانال هاى 
خانوادگى و دوســتانه، به 
کردن  پر  بــراى  راهکارى 
بین  ایجادشده  رخنه هاى 
است،  تبدیل شــده  افراد 

البته به صورت مجازى.
اجتماعــى  شــبکه هاى 
اجتماعى  فواید  و  مضرات 
و فردى زیادى دارند که به 
تفکیک بــه آن ها خواهیم 

پرداخت.

فرهنــگ صحیِحفرهنــگ صحیِح  استفاده، مهمترین عامل بهره بردارى مفید از همه ابزارهاستفاده، مهمترین عامل بهره بردارى مفید از همه ابزارهاست

شبکه هاى اجتماعى؛ اى اجتماعى؛ آرى آرى یا یا خیر؟
فواید استفاده 

از شبکه هاى اجتماعى
11-  اطالع رسانى سریع-  اطالع رسانى سریع

در حوزه اطالع رســانى بــا روى کار آمدن 
و  وســیع  انقالبى  اجتماعى،  شــبکه هاى 
اتفاقات،  رویدادها،  گرفــت؛  صورت  عظیم 
گردهمایى ها و... به سبب دسترسى ساده و 
آسان به افراد جامعه هدف، به سرعت صورت 
مى پذیرد و با یک پیام حجم باالیى از افراد 

مرتب در جریان موضوع قرار مى گیرند.

2-  هزینه نسبتاً پائین
مانند موردى که در باال گفته شــد با ارسال 
یک پیام ســاده و کوتاه در یک گروه مثًال 
تلگرامى مى توان به سادگى تعداد افراد زیادى 
را با هزینه اى بسیار کم از موضوع موردنظر 
مطلع نمود اما اگر به عنوان مثال قرار بود با 
ارسال پیامک به فردفرد ایشان موضوع اعالم 

شود، قطعاً هزینه باالترى در پى داشت.

3- استفاده هاى تبلیغاتى
صفحه،  گروه،  ایجاد  با  شرکت ها  از  بسیارى 
کانال و روش هاى نرم افزارى ارســال انبوه 
پیام در شبکه هاى اجتماعى به خوبى تبلیغ 
را  خود  تولیدشــده  کاالهاى  و  محصوالت 
در یک فضا با مدیریت مســتقیم، به دست 

مخاطبان و مشتریان خود مى رسانند.
4- سهولت در استفاده

طراحى ساده این برنامه ها به شکلى است که 
افراد با کمترین ســطح برخوردارى از سواد 
به  مربوط  برنامه هاى  به ســادگى  مى توانند 
شبکه هاى اجتماعى را روى گوشى هاى تلفن 
همراه خود نصب کرده و از آن ها اســتفاده 

نمایند.

5-  دسترسى آسان
با خریدن یک تلفن همراه داراى سیستم عامل 
افراد  به ســادگى  ویندوز  اندروید،  IOSیا 
مى توانند با نصب نرم افزارهاى شــبکه هاى 
اجتماعى در آن ها عضو شده و از مزایاى آن 
ازجمله ایجاد ارتباط و تماس با آشنایان بدون 
در نظر گرفتن ابعاد مسافت و زمان به آسانى 
بهره مند شــوند. از دیگر مزایاى شبکه هاى 
اجتماعى اینکه حتى پیدا کردن دوســتان 
آن ها  از  کاربر سال ها  که  و آشنایان قدیمى 
جستجوى  یک  با  و  به سادگى  بوده،  بى خبر 

ساده امکان پذیر مى شود.

6-  ایجاد ارتباطات جدید
در گروه ها و فضاهاى ایجادشده در شبکه هاى 
اجتماعى با موضوعــات خاص اغلب امکان 
ایجاد ارتبــاط با افرادى جدید در حوزه هاى 
مختلف پیدا مى شود که ممکن بود در فضاى 
حقیقى هرگز این امکان بــراى فرد فراهم 
نشــود؛ مثالً یک مقام مسئول، یک چهره 

ورزشى معروف و مواردى ازاین دست.
7-  طرح موضوعاتى که امکان مطرح کردن 

رودررو براى افراد مشکل است
برخى اوقات حرف ها، عکس ها و فایل هایى 
که امــکان بروز آن ها به صــورت رودررو 
وجود ندارد به سادگى از طریق شبکه هاى 
اجتماعى ردوبدل مى شــود تا افراد پس از 

رویارویى به ســادگى بتوانند طرح موضوع 
نموده و نتیجه گیــرى کنند؛ به عنوان مثال 
انجــام یک کار بــا بازخوردهــاى مالى و 
محاســباتى بین دو دوســت یا یک پدر و 
فرزند یا ارائه تراز مالى شــرکت به اعضاى 
هیئت مدیره شرکت پیش از برقرارى جلسه.

8- ارســال ساده و ارزان فایل هاى صوتى و 
تصویرى

ارســال فایل هاى صوتى و تصویرى ازجمله 
فیلم  و  عکــس  صوتى،  پیام  موســیقى، 
با ســریع ترین ســرعت، کمترین زمان و 
مناســب ترین هزینه به سرعت بین افراد و 

گروه ها جابه جا مى شود.

مضرات استفاده از 
شبکه هاى اجتماعى

1-  آسیب هاى روحى و جسمى
هرچند تاکنون این مســئله به طور قطعى 
و علمى اثبات نشده اما به نظر مى رسد که 
قرار گرفتن در معرض اشعه و امواج مرتبط 
با تلفن هاى همــراه و اینترنت موبایل براى 
افــراد در درازمدت اثرات منفى جســمى 
داشته باشــد.همچنین استفاده مستمر از 
تلفن هاى همراه روى دید و ســطح بینایى 
افراد تأثیر مستقیمى خواهد گذاشت که در 
درازمدت این مســئله مى تواند آسیب هاى 

جبران ناپذیرى را به فرد وارد نماید.
رفتارها،  از  بسیارى  مشاهده  دیگر  طرف  از 
در  افراد  با  مرتبط  مســائل  و  ناهنجارى ها 
و  دســتیابى  امکان  عدم  و  مجازى  جامعه 
دسترســى به آن ها مى تواند اثرات روحى 

منفى اى در پى داشته باشد.

2-  امنیت اطالعات و حریم خصوصى افراد
ناآگاهى به مســائل و شــرایط محرمانگى 
و امنیــت ضعیــف برخى از شــبکه هاى 
موجب بروز مشکالتى براى  اجتماعى بعضاً 
اســتفاده کنندگان از شبکه هاى اجتماعى 
مى شــود به طورى که گاهى اوقات مشاهده 
مى شــود اطالعات و تصاویر افــراد مورد 
سوءاســتفاده برخى کاربــران قرارگرفته 
و موجب بروز دردســرهایى براى ایشــان 

مى گردد.

3-  ضعیف شدن روابط حقیقى
طریق  از  مجازى  ارتباطاعات  گســترش  با 
شــبکه هاى اجتماعى تمایل افــراد براى 

ارتباطــات 
و  حقیقــى 
دیدارهاى رودررو 
کاهش یافته است 

مســئله  این  که 
در درازمــدت موجب 

کاهش عاطفه و محبت 
خویشان،  اقوام،  بین  در 
دوســتان و آشــنایان 

مى گردد.

4-  مشکالت امنیتى
شبکه هاى اجتماعى از بعد 
صورت  در  اطالع رســانى 
و  صحیح  اســتفاده  عدم 

ســودجویى هاى افراد مغرض، گاهى اوقات 
جامعه  در  نیز  را  امنیتى  مشکالت  مى تواند 
ایجاد نماید که تبعات منفى زیادى را براى 
مســئولین  همچنین  و  فریب خورده  افراد 

امنیتى ایجاد نمایند.

5- شخصیت هاى کاذب
مى شود  مشاهده  موارد  برخى  در  متأسفانه 
که کاربران با هویت مجعول و تقلبى نسبت 
به ساخت اکانت و پروفایل هایى با نام افراد 
غیر اقدام مى نمایند که آن مسئله هم براى 
مشکل ساز  استفاده شده  او  نام  از  که  فردى 
مى شــود و اینکه مخاطبانى که باور دارند 
کاربر مخاطب همان فرد است، ممکن است 
تخلیه اطالعاتى شوند و مباحث و فایل هایى 
را ردوبدل کنند که در آینده انتشــار آن ها 

برایشان مشکل ساز شود.

6-  عدم توجه به سن کاربران
برخى خانواده ها بدون توجه به سن و سال 
و  همراه  تلفن  خرید  به  اقدام  فرزندشــان 
نصب نرم افزارهاى شبکه هاى اجتماعى براى 
آنها مى نمایند که بعداً با عضویت ایشان در 
است  ممکن  نامناسب،  کانال هاى  و  گروه ها 
مطالب و فایل هایى را دریافت و مشــاهده 
مناسب نباشد  کنند که براى سن شان اصالً 
و آثار مخرب جبران ناپذیرى را بر ایشــان 

بگذارد.
نکته دیگر اینکه اعضاى گروه ها نیز در ارسال 

فایل هاى 
صوتــى و تصویــرى و 
مطالــب اغلــب توجهى به 
سنخیت و تناســب آن ها با اعضاى 
گروه نمى کنند که این مســئله عمده ترین 
علت ورود آسیب به کودکان و نوجوانان در 

شبکه هاى اجتماعى محسوب مى شود.

7- سست شدن بنیان خانواده ها
وقت گذاشتن زیاد روى شبکه هاى اجتماعى 
و متمرکز شدن روى تلفن هاى همراه برخى 
اوقات موجب ایجاد فضاى منفى در خانواده ها 
به خصوص زوج هاى جوان مى شود؛ تردید در 
چگونگى استفاده طرف مقابل، شک در نحوه 
ارتباطات، عدم اختصاص وقت به طرف مقابل 
به ســبب تمرکز بیشتر بر روى تلفن همراه 
بنیان  سستى  موجب  ازاین دست  مواردى  و 
خانواده ها مى شــود که همه روزه در اخبار 
موارد ریزودرشتى را در این زمینه مشاهده 

مى نماییم.

8- فرهنگ پائین استفاده
امان از جهان ســوم؛ جایى که بیشــترین 
کاربران، کمترین استفاده  مفید از فناورى و 

علم روز مانند شبکه هاى اجتماعى را دارند.
اســتفاده طوالنى، اســراف دیتا و ترافیک 
صرفاً براى ردوبــدل کردن جوك، فایل هاى 
بى محتــوا و عدم اســتفاده هاى مفید مثل 
تبلیغات و اطالع رسانى، موارد آسیب پذیرى 
کاربران  بى فرهنگى  از  اغلب ناشى  که  است 
استفاده کننده از شبکه هاى اجتماعى مى باشد.

نتیجه گیرى:
شــبکه هاى اجتماعى در صورت استفاده ى 
بهینه، به اندازه و هدفمند مفید و در صورت 
استفاده ناصحیح، افراط و وقت گذرانى مضر 

است.

على ثقفى / کارشناس فناورى  اطالعات

ى
پس از 

طرح موضوع 
عنوان مثال 
ى مالى و 
پدر و 
اى

ارتباطــات 
و  قیقــى 
هاى رودررو 
است  فته

ســئله 
ت موجب 

حبت 
شان، 
ن

فایل هاى 
صوتــى و تصویــر

تو مطالــب اغلــب
آ سنخیت و تناســب

مس گروه نمى کنند که این
به علت ورود آسیب

شبکه هاى اجتما
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پس از گذشت نزدیک به 19 ماه از مدیریت ریحان سروش مقدم در 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان همدان به عنوان 
دســتگاه حســاس و مورد اهمیت دولت تدبیر و امید، حاال نوبت به 
على مالمیر رسیده تا به تپش قلب گردشگرى استان سرعت و شدت 

ببخشد.
به گزارش اکباتان، در چند ماه اخیر بارها زمزمه هاى تغییر مدیریت 
این نهاد دولتى در جلسات مختلف شنیده مى شد و استاندار همدان 
نیز در یکى از جلسات شوراى توسعه و برنامه ریزى استان از استعفاى 
سروش مقدم و عدم تمایل به فعالیت در میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى و بررسى براى جایگزینى مدیر جدید، خبر داده بود.
گردشــگرى به عنوان شعار دولت یازدهم مدتها بود که چه در کشور 
و چه در استان همدان به حیات خلوتى تبدیل شده بود که گهگاهى 
مدیران و صاحب نظران نگاهى به آن مى انداختند و جز سکوت، خبر 

قابل توجهى از این نهاد شنیده نمى شد.
مشــکالت اقتصادى نیز فضا را براى بــى توجهى و یا تالش هاى بى 
نتیجه فراهم کرده بود و همین باعث شد که اندك برنامه ریزى هاى 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى بى ثمر بماند که استان 
همدان نیز از این ماجرا مســتثنا نبود و تراژدى بى پولى در الیه هاى 
میراث فرهنگى همدان نیز رسوخ کرده بود و در کنار دالیلى دیگر به 

بهانه اى براى سکوت گردشگرى استان تبدیل شده بود.
همین شرایط باعث شد که مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان همدان و مدیریت ارشد استان تصمیم بر خانه تکانى 
این نهاد بگیرند و نتیجه تالش ها در این راستا به برگزارى مراسم تودیع 
و تقدیر ریحان ســروش مقدم مدیرکل ســابق و معارفه على مالمیر 
به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

استان همدان ختم شد.
در این مراسم که با حضور اسداهللا درویش امیرى معاون امور مجلس، 
حقوقى و امور استان هاى سازمان میراث فرهنگى کشور، محمدناصر 
نیکبخت استاندار همدان، آیت اهللا غیاث الدین طه محمدى نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه همدان و جمعى از مسئوالن استان 
همدان برگزار شد، ریحان سروش مقدم سکان میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى استان همدان را به على مالمیر سپرد.
همدان یکى از 5 شهر 
شناسنامه دار کشور است

معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى سازمان میراث فرهنگى در 
این مراســم، همدان را یکى از 5 شهر مهم گردشگرى کشور عنوان 
کرد و گفت: همدان یکى از شــهرهاى داراى شناسنامه تاریخى است 
و قابلیت هاى فراوانى در صنایع دستى به ویژه سفال دارد به طوریکه 
شــهر اللجین به عنوان پایتخت سفال ایران و یا حتى جهان در این 

استان واقع شده است.
اسداهللا درویش امیرى با اشاره به اینکه کشور، سى و هشتمین سالروز 
پیروزى انقالب اســالمى و دو انتخابات مجلس شــوراى اســالمى و 
خبرگان رهبرى را پیش رو دارد، اظهار داشت:  تالش وزیر امور خارجه 
قدرتمند، با کفایت و با تدبیر ایران اسالمى و مجموعه وزارت خارجه 
جاى تقدیر دارد چراکه پس از 12 ســال که ایران در سخت ترین و 

بدترین شرایط بین المللى قرار داشت، مذاکرات به نتیجه رسید.
وى از بى تفاوتى نسبت به این اتفاق بزرگ جهانى در کشور ابراز تأسف 
کرد و گفت: در ایران از کنار این دستاورد بزرگى که جهانیان را مات و 

مبهوت کرد، به سادگى گذشتند.
درویش امیرى در ادامه یادآور شد: با لغو تحریم ها 50 میلیارد دالر از 
دارایى هاى کشور در دسترس ایرانى ها قرار گرفت و 400 شرکت ایرانى 
از تحریم خارج شدند و این اتفاق در حالى صورت گرفت که ایران در 

بحران اقتصادى به سر مى برد.
وى با اشاره به نگاه جناحى و سیاسى برخى افراد به این دستاورد بزرگ 
بین المللى، اظهار داشت: یکى از مهمترین تأثیرات برجام، ایجاد تحول 

اساسى و بنیادى در حوزه گردشگرى است.
درویش امیرى افزود: گردشــگرى ایران نه تنها چــوب تحریم را بر 
شانه هاى خود احساس کرد بلکه سیلى محکمى خورد و آسیب جدى 
دید. وى با بیان اینکه صنعت گردشگرى سومین صنعت جهان است، 
خاطرنشان کرد: دنیا به خوبى از این صنعت بهره گرفت به طوریکه 10 
شهر اول حوزه گردشگرى دنیا در سال 2015 درآمدهاى قابل توجهى 

را از مسیر گردشگرى به دست آوردند.
معاون امور مجلس، حقوقى و اســتان هاى سازمان میراث فرهنگى با 
تأکید بر اهمیت ظرفیت گردشــگرى در ایران، یادآور شد: کشور ما با 
تمدن بیش از 10 هزار سال و با صدها هزار اماکن تاریخى و فرهنگى 
مهم، مى تواند منبع بزرگى براى اقتصاد کشور باشد و جایگزین نفت 
شود. وى تأکید کرد: براى جبران مسائل و مشکالت گذشته در حوزه 
گردشــگرى باید موانع را حذف کنیم و از مسیر گردشگرى مشکالت 

زیادى همچون اشتغال جوانان را برطرف کنیم.
درویش امیرى با اشــاره به ورود سرمایه گذاران به کشور پس از لغو 

تحریم ها و به نتیجه رسیدن برجام، اظهار داشت: ورود سرمایه گذاران 
به توســعه زیر ساخت گردشگرى و ســاخت هتل هاى 4 و 5 ستاره 
در کشــور از جمله نتایج مثبت برجام است که خوشبختانه در حال 
حاضر کشورهاى بســیارى در رابطه با گردشگرى در حال مذاکره با 

ایران هستند.
معاون سازمان میراث فرهنگى کشور با اشاره به نوسازى ناوگان حمل 
و نقل به ویژه ناوگان هوایى ایران نیز گفت: در دوران تلخ و آزاردهنده 
تحریــم، به دلیل عدم وجود یک قطعه مدتهــا هواپیماهاى ایران در 
آشیانه مى ماند اما خوشبختانه امروز قرار است  120 هواپیماى جدید 

به ناوگان ایران افزوده شود.
وى به آسیب هاى تحریم بانک ها و سیستم هاى اقتصادى نیز اشاره 
کرد و افزود: منع قانونى و تحریم باعث شــده بود که گردشگر ایرانى 
تنها بتوانــد 1500 دالر را با خود حمل کند که با لغو تحریم ها این 

موانع نیز برطرف خواهد شد.

درویش امیرى در بخش دیگرى از سخنان خود، همدان را یکى از پنج 
شهر داراى شناســنامه تاریخى در کشور عنوان کرد و گفت: همدان 
آثار طبیعى منحصر به فردى از جمله غار علیصدر را دارد که باید در 

شناسنامه یونسکو به ثبت برسد.
وى ادامه داد: تپه هگمتانه از مهمترین آثارى اســت که دنیایى را در 

خود جا داده و حرف هاى زیادى براى گفتن دارد.
معاون سازمان میراث فرهنگى کشور ابراز امیدوارى کرد که با کمک 
اســتاندار همدان، همراهى بخش خصوصى و به ویژه دســتگاه هاى 
اجرایى ســهم گردشــگر داخلى و خارجى را از میزان فعلى که 13 
درصد است، افزایش مى یابد. اسداله درویش امیرى با اشاره به وسعت 
مأموریت سازمان میراث فرهنگى، خاطرنشان کرد: هدف و برنامه این 
است که از ظرفیت نسل هاى بعدى در سازمان استفاده شود، با وجود 
اینکه افراد متخصصى در این ســازمان مشغول به فعالیت هستند اما 
افراد دیگرى نیز به ظرفیت ســازمان اضافه مى شــود. وى همچنین 
تصریح کرد مدیرانى که در ســازمان به کار گرفته مى شــوند باید از 

قدرت تعامل باالیى برخوردار باشند.
برجام؛ نعمتى که نصیب ملت ایران شد

اســتاندار همدان نیز سخنان خود را با برجام آغاز کرد و این اتفاق را 
نعمتى دانست که نصیب ملت ایران شده است.

محمد ناصر نیکبخت گفت: دالورمردان ســپاه پاسداران اسالمى در 
حفظ و حراست از مرزهاى کشور به خوبى عمل کردند و توفیق یافتند 
که قایق هاى جنگى دشمن را محاصره کنند و تفنگ داران آمریکایى 
را در اختییار بگیرند که باعث شد آمریکا عال وه بر اعتراف خود به خطا، 
ناوگان آمریکا و فرانســه به این نتیجه رسیدند که مرزهاى ایران قابل 

تعرض و ورود بى اجازه نیست.
وى افزود: عالوه بر این برجام به نتیجه رســید و توفیق بزرگى نصیب 
ملت ایران شــد به طوریکه پس از 12 ، ســال تحریم هاى ظالمانه و 
پس از 12 قطع نامه شــکننده اساســى که تصویب شد و هر یک از 
این قطع نامه ها یک کشــور معمولى را به زانو در مى آورد، مذاکرات 

نتیجه بخش بود.
استاندار همدان در ادامه یادآور شد:در طول این سالها انرژى صلح آمیز 
هسته اى به فصل هفتم شوراى امنیت برده شد که تصویب آن براى 
هر کشــور، بدون تغییر رژیم و نابودى آن به نتیجه نرسید اما با لطف 

خداوند، تدبیر دولت و به ویژه رییس جمهور برجام به نتیجه رسید.
نیکبخــت با بیان اینکه حمایت هاى خســتگى ناپذیر ملت ایران در 
این توفیق نقش اساســى داشت، خاطرنشان کرد:مردم خواستار رفع 
مشــکالت برجام و انرژى هسته اى بودند و حمایت ها و هدایت هاى 
کارســاز مقام معظم رهبرى از نمایندگان دولت در مذاکرات سازمان 

یافته باعث شد که ایران به توفیق دست یابد.
هیچ رخدادى پس از انقالب 

به عظمت برجام نبود
وى تأکید کرد: غیر از رخداد انقالب اسالمى ایران هیچ رخدادى را به 
این عظمت نداشــتیم، حتى ملى شدن صنعت نفت نیز به این اتفاق 
نمى رســد چراکه آن زمان حریف ایران یک کشور بود اما امروز شش 

کشور بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا در برابر ایران هستند.
استاندار همدان با بیان اینکه دشمن زمانى معتقد بود که تمام پیچ و 
مهره هاى انرژى صلح آمیز هســته اى ایران را باید دور بریزد، یادآور 
شد: امروز دنیا حقانیت ایران را پذیرفته است و ایران در حال حاضر در 

بازار جهانى حضور دارد که این دستاورد ستودنى است.
وى با اشــاره به برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى، گفت: بنا 
به فرموده مقام معظم رهبرى ، باید فضا به گونه اى باشــد که حضور 
حداکثرى را شاهد باشیم اما ممکن است با رویه موجود آسیبى به این 

حضور وارد شود.
نیکبخت با بیان اینکه شــوراى نگهبان مى تواند ورود سازنده اى به 
جریان انتخابات داشته باشد و امیدواریم با تجدید نظر شوراى نگهبان 
شاهد رفع پاره اى از اعاده حقوق تضییع شده برخى داوطلبین باشیم.

اســتاندار همدان گفت: اشتباهاتى در رد صالحیت ها صورت گرفته 
به طوریکه دلیل رد صالحیت 51 نفر از افراد رد صالحیت شده، عدم 
التزام به اســالم و نظام اسالمى بر اســاس بند یک ماده 28 است و 

صالحیت 72 نفر از آنها احراز نشده که این موارد قابل بررسى است.
نیکبخــت ابراز امیدوارى کرد که هیات نظارت و شــوراى نگهبان به 
خوبى در این زمینه وارد شوند تا مردم این تصور را نداشته باشند که 

رد صالحیت ها مهندسى شده است.
اســتاندار همدان در بخش دیگرى از ســخنان خــود گفت: میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى از اولویت هاى توسعه در استان 
همدان به شــمار مى رود و همدان تمام شرایط را دارد اما چیزى که 
باید باشد ورود بیشتر سیســتم ادارى است به گونه اى که از مناظر 
طبیعى، صنایع دستى و ظرفیت هاى تاریخى و گردشگرى به بهترین 

شکل استفاده شود.

سبقت کشورهاى مختلف 
براى ورود به ایران

وى همچنین تصریح کرد: در این ایام و سالها اهمیت این بخش بیشتر 
از همیشه است چراکه کشورهاى پیشرفته دنیا در حال سبقت گرفتن 

براى ورود به ایران هستند.
مدیر ارشــد استان همدان با اشاره به فضاى امن کشور، اظهار داشت: 
در کشورهاى اطراف ناامنى وجود دارد وشهرهایى همچون استانبول 
که گردشگران زیادى را جذب کرده بوند دیگر امنیت چندانى ندارند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر مقصد گردشگرى است 
و کشــورها یکى پس از دیگرى به دنبال جلب نظر ایران هستند که 

نتیجه برجام ومقاومت مردم است.
وى بــه طور مجدد تأکید کرد: تقضــاى رهبر معظم انقالب و رییس 
جمهور براى حضور در انتخابات این است که دنیا بداند که اگر ایران 

در مذاکرات موفق بوده به دلیل حضور پرشور مردم است.
استاندار همدان همچنین تصریح کرد:هیچ کشورى نیست که شرایط 

ایران و آرامش و امنیت ایران را داشته باشد.
رییس میراث فرهنگى از سربازى 

به سردارى رسیده است
وى با بیان اینکه ســازمان گردشگرى متولى خوبى دارد، خاطرنشان 
کرد: مســعود سلطانى فر رییس این ســازمان از سربازى به سردارى 

رسیده است.
استاندار همدان گفت: شرایطى که در میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى در استان وجود دارد وظایف را سنگین تر مى کند و از همه 
دستگاه ها تقاضا مى شود که به رییس جدید این سازمان براى تحقق 

اهداف کمک کنند چراکه گردشگرى براى ما مهم است.
گردشگرى همدان با وضعیت فعلى 

به قله نمى  رسد
وى با بیان اینکه صنعت گردشــگرى باید به گونه اى احیا شــود که 
استان را نجات دهد، خاطرنشان کرد :با توجه به فعالیت و شرایط فعلى 
کشــور با این میزان اعتبارات قله اى که براى میراث فرهنگى در نظر 

گرفته شده، تحقق نخواهد یافت.
استاندار همدان ضمن تقدیر از تالش مدیرکل سابق میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى استان همدان، گفت: مدیرکل قبلى این 
ســازمان در همدان با وجود تمام مشــکالت و مصایب تالش خود را 
انجام داد. وى ادامه داد:52 فیلم مستند از استان همدان براى پخش 
در این استان در حال ساخت است که نتیجه تالش و پیگیرى مدیرکل 

میراث فرهنگى و کارکنان این مجموعه است.
روى مدیر جدید میراث فرهنگى 

تعصب دارم
وى تأکید کــرد: مدیرکل جدید میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان انتخاب خودم بوده و بر وى و عملکردش 
تعصب دارم و همه باید براى توســعه این بخــش با مدیرکل جدید 
همکارى کنند اما عالوه بر همکارى دستگاه هاى استان نیاز به اعتبار و 
همکارى سازمان میراث فرهنگى کشور وجود دارد. نیکبخت در پایان 
سخنان خود خاطرنشان کرد: خط قرمز توسعه استان همدان بسیار 
متمایل به میراث فرهنگى است و رویکرد باید رویکرد تغییر و توسعه 

باشد و هیچ کم کارى و سکونى پذیرفتنى نیست.
مى خواهم از همدان قلبى پر از عشق ببرم

مدیرکل ســابق میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
همدان نیز در این مراسم در ابتدا تأکید کرد که همچون دیگر مراسم 

هاى تودیع و معارفه، نمى خواهد کلیشه اى سخن بگوید.
ریحان سروش مقدم گفت: اگر کارى در حوزه گردشگرى استان انجام 
شده نتیجه تالش زنجیره اى در درون و برون سازمان و درون و برون 
استان بوده و عالوه بر این، همه نهادها نیز براى توسعه گردشگرى در 

استان با سازمان میراث فرهنگى همکارى کردند.
وى با تأکید بر تأثیر تدابیر دولت تدبیر و امید بر رونق گردشــگرى، 
اظهار داشــت:  این تدابیر باعث شد تا رویاهاى دست نیافتنى حوزه 
گردشگرى در سال هاى قبل و حالت امنیتى گذشته به فضایى امن در 

بخش اقتصادى تبدیل شود که این اتفاق ارزشمند است.
سروش مقدم با اشاره به اهمیت انجمن ها و سازمان هاى مردم نهاد در 
استان همدان، خاطرنشان کرد: سازمان هاى مردم نهاد در این حوزه با 

کمترین هزینه و بارى بر دوش دولت فعالیت کردند.
وى تأکید کرد: فعالیت در حوزه میراث دارى هگمتانه و آرامگاه بوعلى 

سینا و باباطاهر براى من از افتخاراتى بود که به انجام رسید.
مدیرکل سابق میراث فرهنگى اســتان همدان با بیان اینکه همدان 
قابلیت هاى فراوانى براى جهانى شــدن دارد، اظهار داشــت: رقیب 
همدان در داخل کشور نیست، بلکه شهرهایى همچون استانبول، قاهره 
و دبى در خارج از مرزها هســتند که گردشگر ما را به سرقت بردند، 
اما امروز با وجود شــرایط نا امن منطقه، این فرصت فراهم شده که با 

ارزیابى میراث ارزشمند، گردشگر را به استان جذب کنیم.
وى با بیان اینکه سال 2016 اللجین به عنوان پایتخت سفال جهان، 
همدان را جهانى مى کند، خاطرنشــان کرد: در سال 2017 نیز یکى 
از آثار طبیعى یا تاریخى همدان براى ثبت در فهرســت آثار جهانى 

انتخاب خواهد شد.
ســروش مقدم همچنیــن تصریح کرد: همدان به واســطه میراث 
معنوى، مکتوب، ملموس و ناملموس خود در کشــور و فراتر از آن 
ایفــاى نقش مى کند و چندین اثر این اســتان در آینده در جهان 
به ثبت خواهد رســید که مى تواند همدان را به مقصد گردشگرى 

تبدیل کند.
مدیر کل سابق میراث فرهنگى استان همدان گفت: من نمى خواهم از 
همدان زباله دانى از اتفاقات تلخ و افکار اشتباه با خود ببم و مى خواهم 
قلبى آکنده از عشــق را با خود از همدان ببرم و در هرجایى که باشم 

خود را در خدمت گردشگرى مى دانم.
ریحان ســروش مقدم در پایان ســخنان خود ابراز امیدوارى کرد 
که میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان همدان در 
ادامه مسیر با حضور و فعالیت مدیرى جوان، خوش فکر و توانمند 
از جنس فرهنگ اســتان و آشــنا با فرهنگ غنى همدان به نقطه 
خوبى برســد و این تغییر رونق گردشگرى و میراث فرهنگى را در 

استان رقم زند.

گـــــــردش ،گرى 

EKBATAN
CULTURE
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صنعت گردشگرى امروزه به یکى از مهم ترین منابع اقتصادى از سوى 
دولت ها تبدیل شده و چند سالى است که در کشور ما نیز حرف هاى 
جدیدى در این حوزه مطرح گردیده و نگاه جدیدى نزد متولیان امر 
براى بهره مندى از این صنعت جهت رشــد اقتصادى کشور با توجه 
به ظرفیت باالى ایران، در راســتاى سیاست هاى اقتصاد بدون نفت 

حاکم شده است.
مواردى که در گردشــگرى بســیار حائز اهمیت است بیشتر در دو 
مقوله مى گنجد که بیشترین گردشــگران را مجذوب خود کرده و 
همچنان خواهد کرد؛ زیبایى هاى طبیعى و اماکن تاریخى که همواره 
موردتوجه گردشــگران بوده است و دراین بین سهم اماکن تاریخى 

براى گردشگران خارجى معموالً بیشتر است.
در این راســتا در ســالیانى نه چنــدان دور ســازمان ایران گردى و 
جهانگردى تشــکیل شــد تا وظیفه انجام این مهــم و تبلیغات در 
حوزه هاى داخلى و خارجى براى گســترش صنعت گردشگرى در 
ایران را بر عهده بگیرد؛ اما نزدیکى موضوع فعالیت این ســازمان با 
ســازمان میراث فرهنگى به سبب مرکزیت توجه به اماکن تاریخى 
در بحث گردشــگرى، منجر به ادغام دو سازمان و تشکیل سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى شد که درنهایت سازمان صنایع دستى 
نیز به عنوان یکى از محورهاى توسعه صنعت گردشگرى با دو سازمان 
قبلى ادغام شد تا سازمانى عریض و طویل با مسئولیتى خطیر شکل 
گیرد. هماهنگى دســتگاه هاى متولى با این ادغام براى کسانى که 
دغدغه گردشگرى را داشتند و در این سازمان صاحب سمت شدند، 
مطلوب و تســریع کننده بود؛ چراکه همه ابزارهاى الزم جهت انجام 
کار در اختیار ایشــان قرار گرفت و ازنظر منابع انسانى نیز سازمان 

ارتقاء ویژه اى پیدا کرد.
شرایط براى انجام کار در این حوزه نسبت به گذشته هموارتر شده 
بود اما کارســازى و تأثیر این نهاد بر توسعه گردشگرى با توجه به 
ظرفیت هاى استان، توان، تخصص و دلســوزى مدیران و کارکنان 
زیرمجموعه و مشــارکت و آمادگى ذهنى و فعلى مردم در مناطق 
مختلف کشور نســبت به هم متفاوت بود؛ استان هاى غربى کشور 
و به ویژه همدان باوجود ظرفیت باال در حوزه گردشــگرى تاریخى و 
طبیعى بنا به دالیل متعددى که در نکات ذکرشده در مطالب قبلى 

مستتر است، همچنان در توسعه این صنعت مغفول مانده است.
توسعه گردشگرى در یک منطقه تنها با تشکیل کارگروه و کمیته و 
مواردى از این قبیل در استاندارى یا سایر دستگاه هاى ذى ربط میسر 
نمى شود؛ شاید بتوان گفت که بخش اصلى و مهم در توسعه صنعت 
گردشگرى در هر منطقه، ارتقاء فرهنگ پذیرش و جذب گردشگر نزد 

فرد فرد مردم آن منطقه مى باشد.
حــال اینکه اســتارت و نقطه شــروع این حرکت از جایى شــکل 
مى گیرد که این فرهنگ در جامعه هدف ازجمله: کسبه و بازاریان، 
ساکنین روستاها و مناطق گردشگرى، هتلداران، رانندگان تاکسى 
و به طورکلى همه واحدها، اشــخاص و نهادهاى خدمات رســان به 

مسافران و گردشگران، نهادینه شود.
نکاتــى که در این مطلب تحلیلى به آن ها به طور تخصصى خواهیم 
پرداخت، حاصل چندین سفر تفریحى، گردشگرى به مناطق مختلف 
کشور و مقایسه وضعیت گردشگرى و فرهنگ برخورد با گردشگر در 

مناطق مختلف کشور در مقایسه با همدان است.
شــاید تا چندى پیش چندان توجهى به جاذبه هاى گردشــگرى 
روستایى وجود نداشــت، اما امروزه با افزایش جمعیت در شهرها و 
مشــکالت جدید ناشى از شهرنشینى ازجمله ترافیک، آلودگى هوا، 
تشــدید استرس و ... مردم به گذراندن زمان خالى و وقت آزاد خود 
در طبیعت و مناطق بکر و به طورکلى اماکنى که از هرگونه ترافیک 
و تنش و آلودگى صوتى و مواردى ازاین دســت مبرى باشد، تمایل 
زیادى پیداکرده اند؛ نشســتن در کنار آبشارى زیبا در منطقه بکر و 
کمتر دست یافته شــده و گوش سپردن به صداى آرام بخش ریزش 
آب در قیاس با شــلوغى هاى زندگى شهرنشینى، لحظاتى مفرح را 

براى دوستداران طبیعت فراهم مى آورد.
مقایسه رویکرد ســاکنین مناطق جذاب براى گردشگران در سایر 
مناطق کشور با موارد مشــابه در استان همدان چه از بعد برقرارى 
روابط با گردشــگران و چه درزمینه بازاریابى، تبلیغات و درآمدزایى 
در این حوزه، دست آوردهاى ویژه اى را براى متولیان امر گردشگرى 
در پى خواهد داشــت که با توجه به موارد دیده شده در برنامه هاى 
تفریحى به طرح موارد در زیر خواهیم پرداخت تا شــاید موردتوجه 

مسئولین قرارگرفته و برنامه ریزى الزم در این زمینه به عمل آورند.

کندوان روستایى با سازه هاى کله قندى

روســتاى کندوان در نزدیکى تبریز مرکز اســتان آذربایجان شرقى 
واقع شده و گردشگران بســیارى در طول سال از این روستا بازدید 

مى کنند.
نکته قابل توجه و اصلى این روستا در جذب گردشگران، بافت جالب 
روستاست که با تراشیدن بخش تحتانى سنگواره هاى عظیم طبیعى 
به شــکل کله قند که به تعدد در این منطقه و چسبیده به یکدیگر 

وجود دارند، به عنوان سازه هاى مسکونى ساکنین روستا مى باشد.
ساخت هتل پنج ستاره گردشگرى، تنوع صنایع دستى، محصوالت 
دارویى، عســل، تولیــدات لبنى، گیاهان و عرقیــات گیاهى، عبور 
رودخانه خروشــان از دل روســتا و هواى خوب در فصول گرم سال 
ازجمله مواردى اســت که عالوه بر نظاره فضاى زیبا و منحصربه فرد 

این روستا، جذب مستمر گردشگران را به دنبال دارد.
نکاتى که گفته شد براى تبدیل روستا به یک منطقه خوب و کامل 
گردشگرى الزم است اما کافى نیست؛ رویکرد بسیار خوب و برخورد 
مناسب مردم روستا با گردشگران به سبب نقش عمده اى که ایشان 
در تثبیت درآمد و رونق اقتصادى روســتائیان دارند و رســیدن به 
این درك، ریشــه اصلى رشد گردشگرى در روستا و درنتیجه رونق 

اقتصادى و انتفاع روستائیان از این امتیاز ویژه شده است.

آن ها با کیاســت از ســازه هاى کله قندى براى اســکان مسافران و 
گردشگران نیز استفاده مى کنند؛ کرایه هر شب اسکان در یک واحد 
کله قندى بین 50 تا 100 هزار تومان متغیر است که شاید این مبلغ 
براى گردشــگرانى که دوست دارند تجربه شیرین استراحت در این 
فضا را تجربه کنند مبلغ اندکى باشد اما براى مالک که در طول سال 
مرتب آن فضا بدون صرف کمتریــن هزینه اى اجاره مى دهد مبلغ 

قابل توجهى باشد.
بازهــم این پایان کار نیســت؛ مرد روســتایى در ابتداى صبح با 
نیمرویى متشــکل از تخم مرغ و روغن محلى به اســتقبال شما 
مى آید و درحالى که لقمه اى متشــکل از خامه و عسل تولیدشده 
در روســتا را به شــما تعارف مى کند، از شــما بــراى بازدید از 
محصوالت و عرضه صنایع دســتى و لبنى در مغازه اش دعوت به 

عمل مى آورد.
آرى آن مرد روستایى به خوبى درك کرده که نعمت حضور گردشگر 
در روســتا چقدر با رنگین شدن ســفره و تأمین آینده خانواده اش 
ارتباط مســتقیم و تنگاتنگ دارد و این روستا مملو بود از مردان و 
زنانى این چنین که بدون طى مدارج تحصیلى در عرصه گردشگرى، 
آیتم هــاى مؤثر این علم را به خوبى واقــف بودند و بدون حضور در 

جلسات و نشست هاى فوق تخصصى موارد را به کار مى بستند.
از حق نگذریم مســئولین مربوطه نیز حمایت هاى خوبى از ایشان 
داشــتند؛ ایجاد بسترهاى مناســب، تبلیغات خوب در رسانه ملى، 
روزنامه ها و فضاى مجازى و فشــار کم براى اخذ عوارض و مالیات، 

اصالح مسیر جاده اى منتهى به روستا و مواردى ازاین دست.

پالنگان؛ پلکانى از فرش تا عرش

روســتاى پلکانى پالنگان در شهرستان کامیاران از استان کردستان 
واقع شده است.

بافت این روستا به شکلى است که خانه ها به صورت پلکانى در 
دو طرف رودخانه اى خروشــان و بر دامنه کوهستانى مرتفع و 
ســنگى قرارگرفته که به ویژه در فصل بهار، گردشگران بسیار 
زیــادى نه تنها از نقاط مختلف کشــور که حتى گردشــگران 
خارجــى، از ایــن منطقه دیــدن مى نمایند. در بــدو ورود به 
روســتا؛ اســتقبال گرم ســاکنین با لبخندى بر لــب و نداى 
«خــوش هاتى» ایشــان خطاب به مســافران موجب دلگرمى 
و خوش ذوقى گردشگران مى شــود.از همان ابتدا غرفه هاى فروش 
صنایع دســتى، محصوالت لبنى و گیاهان بومى و دارویى منطقه در 
مسیر عبورى کنار رودخانه توجه گردشگران را به خود جلب مى کند 

و مدتى از زمان خود را به این بازدیدها اختصاص مى دهند.
در قســمت هاى باالتر به سفره خانه هاى سنتى برخورد کردیم که با 
بهره مندى از نعمت وجود رودخانه، پرورش ماهى را در دســتور کار 
قــرار داده بودند و به خوبى از طریق طبخ و توزیع ماهى امرارمعاش 
و درآمدزایى مى کردند.اجاره خانه هاى روستایى با بافت مشخص و 
خاص روستا یکى دیگر از راه هاى کسب درآمد ساکنین پالنگان بود.

ورکانه روستایى منحصربه فرد اما مغفول
بعد از برگشــت از این دو سفر این فکر تمام ذهن من را در برگرفت 

که چرا کندوان و پالنگان بله اما ورکانه نه!
بااینکه قبًال به ورکانه زیــاد مراجعه کرده بودم، مجدداً با نگاهى 
نو به این روســتا ســر زدم تا ظرفیت ها را بررسى و مقایسه کنم؛ 
وجود آب در روستا، عبور از کنار سد اکباتان که امکان بسیارى از 
تفریحات کنار آبى و آبى را فراهم مى کند، اصطبل باستانى مهرى 
قراگوزلو، باغات فراوان انگور و گردو باقابلیت برپایى جشنواره هاى 
فصلى مربوطه، شهر زیرزمینى ارزانفود در فاصله اندك با ورکانه 
و بافت سنگ فرش و سازه هاى سنگى روستا ازجمله ظرفیت هایى 
بــود که حتى در ذهــن فضایى به مراتب مهیاتــر ازنظر جذب و 
حفظ گردشــگر را در ذهن تداعى مى کرد. با چند تن از بزرگان 
روســتا وارد صحبت شــدیم که چرا در این روستا نگاه اقتصادى 
به مقوله گردشگرى وجود ندارد؟ چرا به جاى ارزان و کلى فروشى 
محصوالت دکه هایــى جهت عرضه محصوالت به مســافران در 
ورودى روستا تعبیه نمى شــود تا هم ایشان از محصوالت روستا 
مطلع شوند و هم  سود بیشتر حاصل باغداران و کشاورزان روستا 
شود؟ چرا کســى به فکر اجاره دادن خانه هاى روستایى نیست؟ 
چرا زنان روستا محصوالت لبنى جهت فروش به گردشگران تهیه 

نمى کنند؟ و ...
مشــکالتى مطرح شــد اما قانع کننده نبود. نیاز به ترویج فرهنگ 
اســتقبال از گردشــگر و فرهنگ ســازى در خصوص درك منافع 
اقتصادى جهت ایجاد نگرش نو در روســتا بــراى درآمدزایى از راه 

جذب گردشــگر، به شدت محسوس 
بود اما ســؤال اینجاست که این کار 

وظیفه چه کسى است؟
هرروز شاهد تخریب هر چه بیشتر 
اصطبل مهــرى قراگوزلو مخصوصاً 
از نواحى ســقف آن بــه علت عدم 
نظــارت صحیح هســتیم و با ادامه 
این روند شاید یکى از ظرفیت هاى 
مکمل روســتاى گردشگرى ورکانه 
به زودى از بین برود. آیا مســئولین 
و متولیان امر گردشگرى در استان 
مســیر  یک  ایجاد  بــراى  فکــرى 
جاده  ابتداى  از  خوب  گردشــگرى 
ســد اکباتان تا رسیدن به ورکانه و 

ارزانفود کرده اند؟
وقتى شرایط پیرامونى ورکانه را با دو 
مورد روستایى که در باالتر مثال زدیم 
در  عمده  ضعف  مى کنیم،  مقایســه 
عقب ماندگى روستا ازلحاظ صنعت و 
اقتصاد گردشگرى را عدم پرداختن به 
مباحث فرهنگى و تفهیم اهالى روستا 
و افــراد مرتبط در خصــوص منافع 
مستقیم اجرایى اقتصادى شدن طرح 

براى ایشان است.
مردم  برخــورد  دیگــر  طرفــى  از 
ازلحاظ  گردشــگران  بــا  ورکانــه 
حضور،  از  اســتقبال  و  خوش رویى 
به نســبت روستاهاى یادشده، اصًال 
توجه  با  که  نیســت  قابل مقایســه 
به عــدم منفعت حضور گردشــگر 
در روســتا در شــرایط فعلــى این 
امر جــز مزاحمت براى ســاکنین 
روســتا، عوایدى را در برندارد که با 
فرهنگ سازى در این زمینه پس از 
اجرایى شــدن طرح کامل گردشگر 
پذیرى در روستا، مرتفع خواهد شد.

هتل گردشــگرى سال هاست که در 
ورودى روســتا در حال ساخت است، اما هنوز هم خبرى از تکمیل 

و افتتاح آن نیست.
تبلیغات درخور و مناســبى نیز از سوى نهادهاى ذى ربط جهت 
معرفى روســتا صــورت نپذیرفته و حتى هتل هــاى همدان هم 
باوجودى کــه مى توانند در تورهاى نیم روزى خود بازدید از این 
روستا را براى مسافران پیش بینى کنند، در این زمینه برنامه اى را 
در دستور کار ندارند. شرکت هاى گردشگرى و خدمات مسافرتى 
اســتان همدان هم بیشتر از این که به فکر جذب گردشگر باشند، 
به هماهنگ کننده اخذ بلیط و تورهاى گردشگرى از شرکت هاى 
بزرگ مقیم پایتخت براى همدانى ها تبدیل شــده اند تا بیشتر از 
اینکه آورنده درآمد و اشــاعه دهنده گردشــگرى استان باشند، 
ناوگان دورریزى از ســرمایه وجوه نقد استان به سایر استان هاى 

کشور باشند.
این درست که ارتقاء وضعیت موجود نیازمند حرکت خودخواسته 
مردم ورکانه است اما چه کســى باید این فرهنگ سازى را انجام 

دهد؟
اگر یک بار این فرهنگ سازى به درستى صورت بگیرد و متولیان امر 
با اهالى روستا نشســت هایى جهت ترغیب ایشان به تغییر رویکرد 
در زمینه گردشــگرى برگزار کرده و منافع این کار را براى ایشــان 
تشریح نمایند، این مهم بعد از اجرایى شدن دیگر مزاحمتى را براى 
مسئولین بخش گردشگرى ندارد و با انجام این زحمت (فقط یک بار 
براى همیشــه)، مادام از مزایاى وجود این مرکز پایلوت گردشگرى 

رونق یافته، بهره بردارى خواهند کرد.
امیدواریم مســئولین به جاى شعار دادن و برپایى جلسات دورهمى، 
به کار عملى، تحقیقى و تحلیلى روى بیاورند که گســترش و رونق 
صنعت گردشگرى با پشت میزنشــینى و به کار بردن جمالت زیبا 

میسر نخواهد شد.

با شعار گردشگرى همدان توسعه پیدا نخواهد کرد؛

ازازکندوان وو پالنگان تــاتــا ورکانه

شاید بتوان گفت 
که بخش اصلى 

و مهم در توسعه 
صنعت گردشگرى 

در هر منطقه، 
ارتقاء فرهنگ 

پذیرش و جذب 
گردشگر نزد فرد 

فرد مردم آن 
منطقه مى باشد

على ثقفى

فرهنگ پذیرش و جذب گردشگر در همدان پائین استفرهنگ پذیرش و جذب گردشگر در همدان پائین است

شاید بتوان 
گفت که بخش 
اصلى و مهم در 
توسعه صنعت 
گردشگرى در 

هر منطقه، ارتقاء 
فرهنگ پذیرش 

و جذب گردشگر 
نزد فرد فرد 

مردم آن منطقه 
مى باشد
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بیش از 87 روز از عمر دولت یازدهم نگذشته بود که محمدناصر نیکبخت به عنوان سیزدهمین 
استاندار همدان معرفى شد. «نیکبخت» در نخستین مصاحبه اش گفت: «توسعه استان، معیشت 
مردم، ایجاد اشتغال و بهبود وضع اقتصادى» اولویت برنامه ها و اهداف ما است که استاندار همدان 

در گفته هاى خود  آنگونه که باید و شاید به موضوع فرهنگ نپرداخته است. 
«محمدناصر نیکبخت» در شــش ماهگى انتصاب خود باتوجه به اینکه «خسرو بیات» مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان در آستانه بازنشستگى قرار داشت، باید دست به انتخاب مدیر 
جدیدى مى زد، چرا که مدیریت فرهنگ و ارشاد منصبى است که همیشه با حاشیه ها، موافق و 

مخالفانى در استان روبرو بوده است.
بعد از شــایعات مختلف در انتخاب نفرات متعدد سرانجام در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 93، فاضل 
عبادى که سابقه فعالیت در معاونت فرهنگىـ  هنرى اداره کل ارشاد، رئیس اداره فرهنگى فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همدان، رئیس انجمن کتابخانه هاى همدان، مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان 
و مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان را در کارنامه کارى خود داشت به عنوان 

مدیرکل جدید ارشاد اسالمى استان همدان انتخاب شد. 
«فاضل عبادى»در مراسم معارفه خود به چند دقیقه سخن از دیپلماسى فرهنگى و اهداف دولت 

تدبیر و امید و همچنین بخشى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بسنده کرد 
و ســخنى از برنامه هاى فرهنگى خود نگفت که عملکــرد وى تا امروز در این 

مقال نمى گنجد.
یک ماه پس از انتصاب عبادى، شــایعات جابجایى یک مدیر فرهنگى 
دیگر استان یعنى مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان به گوش رسید؛ شایعاتى که این بار بیش از آنکه به اسامى افرادى 
که احتمال انتصاب آن ها اســت دامن بزند، به نحوه کنارگیرى مدیر 

سابق یعنى علیرضا ایزدى مى پرداخت.
مراسم معارفه «ایزدى» (مدیرکل اسبق میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى اســتان) بدون حضور 
خبرنگاران برگزار شــد، اما مراسم تودیع وى همراه با 
حاشیه هاى مختلف در خرداد ماه سال 93 انجام شد 

و «ریحان سروش مقدم» که درکارنامه خود، سابقه 
چهارسال ریاست ســازمان مسکن وشهرسازى 
چهارمحال و بختیارى و سه سال ریاست مسکن 

و شهرسازى همدان را داشت و در سال هاى اخیر 
دبیر کمیسیون راهبرى سازمان، مجرى ساختمان ها و 

تأسیســات دولتى و عمومى بوده است، به عنوان مدیرکل 
جدید معارفه شد.

بسیارى از منتقدین مدیر جدید، عدم  سابقه و تحصیل «سروش مقدم» را دلیل بر نقدهاى خود 
به این انتخاب مى دانستند.

عمر مدیریت «ریحان ســروش مقدم» به نیمه عمر مدیریت «علیرضا ایزدى» نرســیده بود که 
شــنیده ها حاکى از اســتعفاى او از این سمت بود و ســرانجام در دى ماه 94 دومین مدیرکل 
میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى استان در دولت تدبیر و امید در دوران «محمدناصر 
نیکبخت» استاندار همدان منصوب شــد و «على مالمیر» مدیرکل جدید و حال حاضر میراث 

فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى استان معارفه شد.
ســوالى که مطرح اســت، اینکه چرا انتصاب على مالمیر که فارغ التحصیل رشــته MBA در 
مقطع کارشناسى ارشد و مهندسى صنایع است و همچنین تجارب و سوابق وى مربوط به بحث 

گردشگرى و فرهنگ نمى شود، با حاشیه ها و انتقادهاى علنى روبرو نشد؟ جاى بسى تأمل دارد.
این دو سمت فرهنگى در استان را به عنوان اصلى ترین ارکان بحث فرهنگ استان مثال زدیم تا 
گوشه اى از انتخاب هایى که مى شود بهتر و با تأمل بیشتر انجام شود را بازگو کنیم؛ کما اینکه در 

انتصاب هاى مختلف فرهنگى نیز این مشکل وجود دارد.
متأســفانه مدیران فرهنگى در مقابل فشارهاى مختلف به افزایش کمى 
فعالیت هاى خود روى مى آورند و این کار از کیفیت و محتواى خوب 

فعالیت ها مى کاهد.
در آخر ســؤال هایى از استاندار محترم همدان به عنوان مدیریت 
ارشد استان مطرح مى کنیم که براى انتخاب و انتصاب این مدیران 
مدنظر است و امیدواریم شاهد پاسخى از سوى جناب آقاى 

محمدناصر نیکبخت باشیم.
آیا میــزان مهارت هاى مختلف در بین مدیران 
فرهنگــى و مدیــران دیگر ادارات یکســان 

مى باشد؟ 
دستیابى به توسعه فرهنگى و حصول فرهنگى 
پیشــرو، پویا و غنى در اســتان همدان چه 

جایگاهى دارد؟
آیا مدیران فرهنگى اســتان ویژگى هاى یک 

مدیر فرهنگى را دارند؟
آیا مظلوم تر از قشر فرهنگى براى ایجاد سابقه 
براى انتصاب مدیران غیر متخصص در این حوزه 

وجود ندارد؟
چند درصد از مدیران فرهنگى استان رضایت 

خاطر شما را جلب نموده اند؟

قبایل و نژادها در کشورها و شهرها داراى فرهنگ هاى متفاوتى 
هستند و ازاین رو مردم هر منطقه براى بیان فرهنگ و نژاد خود 
زبــان و گویش مختص به خــود را به کار مى برند. پس نتیجه 

مى گیریم زبان و گویش جزئى از فرهنگ است.
گویش مــردم همدان از زمان پهلــوى به جامانده تا جایى که 
کاربرد و اســتفاده از واژه هاى کهــن در این گویش بیانگر این 

موضوع است. 

همدان از ســال هاى کهن تا به امروز داراى فرهنگى غنى بوده 
است و با کمى تفحص به راحتى مى توان به تاریخ سه هزارساله 

این شهر پى برد.
این شهر در زمان پیش از اسالم در دوران میانه (ایالت جبال) و 
از زمان سلجوقى «عراق عجم» نامیده مى شده که این امر باعث 
شد تا زبان مشترك مردم آن ایالت را (فهلوى) و آثار ادبى آن 

را (فهلویات) بنامند که شامل سروده ها و ترانه نیز بوده است.

فهلوى را در آن دوران لهجه اى مى دانستند که ویژه مردم مغرب 
و جنوب غربى ایران بود که در مقابل لهجه «درى» مربوطه به 

مردم مشرق و خراسان قرارگرفته بود.
حال اگر بخواهیم لهجه و گویش همدانى را موردبررســى قرار 
دهیم عناصرى در پى آن وجود دارد. عناصرى که طى شش-

هفت قرن گذشــته در گویش و فرهنگ مــردم همدان تأثیر 
بسزایى داشته، که مختصر مرورى بر آن ها داریم.

در قرن پنجم و ششم که ابتداى راه تسلط ترك زبانان بر سطح 
کشور بود، واژه هایى بسیار از این زبان وارد گویش همدانى شد 
که تا به امروز شاهد آن هستیم و زبان روستانشینان استان غالباً 

زبان ترکى است.
همچنین پس از حمله اعراب مقدارى از واژه هاى عربى و سامى 
نیز به گویش همدانى اضافه و باعث شد این گویش دستخوش 

تغییراتى شود.
در تقســیم بندى گویش ها، به دلیل شرایط جغرافیایى گویش 
همدانى جزء گویش هاى جغرافیایى محسوب مى شود؛ به نوعى 
که شاهد هستیم بعد از گذشــت قرن ها، نژاد مردم آن تغییر 
خاصــى نکرده و دلیل این امر تأثیر گویش اصیل پارســى در 

آن است.
لهجه مردم همدان میراث گران بهایى است که از زبان هاى کهن 
ایرانى به یادگار مانده است و کاربرد واژه هاى کهن در این لهجه 

بیانگر این موضوع است.
گستردگى اقوام در استان همدان باعث شده تا لهجه و گویش 
همدان روزبه روز بیشــتر به فراموشى ســپرده شود. زبان هایى 
چون فارسى که اغلب شهروندان شهر همدان به این زبان تکلم 
مى نمایند و البته در شهرستان ها نیز رایج است، زبان ترکى که 
ســاکنان هم جوار استان زنجان به این زبان سخن مى گویند و 
ساکنین این منطقه از قرن یازدهم به ایران آمدند که زبان آن 
به آذربایجان نزدیک است اما از کلمات فارسى به آن اضافه شده 
اســت. همچنین زبان لرى که ساکنان شهرستان هاى نهاوند، 
ســامن و مالیر به این زبان صحبت مى کنند، زبان کردى که 
ساکنان منطقه غرب استان و هم جوار با استان هاى کرمانشاه و 

کردستان به این زبان تکلم دارند.
عده اى نیز در شهر همدان هستند که به زبان مخصوص ارمنى 

سخن مى گویند که تعداد آن ها بسیار کم است.
از ویژگى هاى دستورى گویش همدانى مى توان «ابتدا به کسر 
کردن»، به هنگام تلفظ واژه ها را نام ببریم. مانند «پَِدرِ َمن» که 

در گویش همدانى به صورت «پِِدرِ َمه»، تلفظ مى شود.
از دیگر ویژگى هاى این لهجه که با لهجه تاجیکى همانندى هاى 
فراوانى دارد، جمع بســتن واژه اى با «ها» مى باشد. اگر حرف 
یکى مانده به حرف آخر فتحه باشــد تبدیل به کسره مى شود. 

پاکت ها مى شود پاِکتا ودفَترها مى شود دفِترا.
در این لهجه حتى گاهى یک واژه جانشــین یک جمله کوتاه 
مى گردد براى مثل واژه (َمچیم به این معنى مى باشد: من چه 

میدانم
اگر بخواهیم از ویژگى ها و عناصر گویش همدانى بنویســیم، 

نثرها باید نوشت که در این مقال نمى گنجد.
نکته اى که در پایان قابل ذکر است زنده نگه داشتن این گویش 
است که فرهنگ ناب و غنى همدانى را زنده نگه مى دارد. اگر ما 
شهروندان همدانى بخواهیم این لهجه و گویش زیبا و تاریخى 
را به فراموشى بســپاریم و کمتر در مکالمات روزمره استفاده 
کنیم درواقع فرهنگ همدان و همدانى را به دســت فراموشى 

سپرده ایم.
در شــمارگان بعدى «اکباتان» شمارا بیشتر با گویش همدانى 

آشنا خواهیم کرد.

ی دا وش 

ىاداره کل ارشاد، رئیس اداره فرهنگى فرهنگ 
 همدان، مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان 
مدان را در کارنامه کارى خود داشت به عنوان 

بشد.
سخن از دیپلماسى فرهنگى و اهداف دولت  ه

م معظم رهبرى بسنده کرد 
این ملکــرد وى تا امروز در

ى یک مدیر فرهنگى
 دستى و گردشگرى 
که به اسامى افرادى 
یدیدیررررر مم م وه کنارگیرىى

نگى، 
ضور 
ه با 
د

ها و
 مدیرکل 

گردشگرى و فرهنگ نمى شود، با حاشیه ها و انتقادهاى
این دو سمت فرهنگى در استان را به عنوان اصلى ترین
گوشه اى از انتخاب هایى که مى شود بهتر و با تأمل بیش
وجود دارد انتصاب هاى مختلف فرهنگى نیز این مشکل
متأســفانه مدیران فرهنگى در

فعالیت هاى خود روى مى آو
فعالیت ها مى کاهد.

از اس ســؤال هایى آخر در
ارشد استانمطرح مى کن
مدنظر است و امیدو
محمدناصر
آیا میـ
فرهن
مى با
دستی
پیشـ
جایگ
آیا مد
مدیر
آیا مظ
براى انت
وجود
چند
خاط

از قلب تاریخ تـا امروز

در هنگام عبور 
از چراغ قرمز 

با حداکثر 
سرعت مجاز 

از چراغ 
عبور نمایید 

تا تعداد بیشترى 
از خودروهاى 

پشت سر 
بتوانند 

از چراغ عبور 
نمایند و 

ترافیک کمترى 
حاصل شود.

 طرح: محمود نظری

گرامى!!
شهرى 

هم

ـکاتور
ترافی

ـکاتور
ترافی

زمزمه هاى 
به یاد 

ـــار
ماندگ

م  ما  روزگاری دا د ر   یادش 
م ی و کاری دا ود  وق  ِمان آ ِدس ِپ
ود ده  وازو دل ز ود د ده  یاطامان 
م مان  ما آب جاری دا یان خا 
بار ِ و مان  ودار دو وض و  ه و  َ
م ری دا ول  یا ما ه  و اش

م  ودو   ه  م   و دادا و  ھ
م  باری دا وام ما ا م  ا ی ا

ت  نگ و را ی دنگ و 
ت  مان فال ر

م ری دا ورو  ود  ساط چای َاَم 

 وثاقچند سوال از استاندار...
مودى

بر مح
لى اک

ع  

EKBATAN
CULTURE

امیر غالمى پارسا

سا
پار

ى 
الم

 غ
یر
ام



شماره 1  بهمن ماه 1394

همدان، ابتداى خیابان سعیدیه
برج تجارى سعیدیه، طبقه ششم، واحد 614
تلفن: 6-38311155 / فکس: 38311177
امور تبلیغات و بازرگانى: 09183114900

سامانه پیام کوتاه اکباتان:    30006758
کانال تلگرام:

www.ekbataan.irوب سایت    : 
https://Telegram.me/ekbataan
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صاحب امتیاز و مدیرمســئول................................على ثقفى
قائم مقام مدیر مســئول................................ على جیحونیان
اکبرى فرشته  سردبیر...............................................................  
یوسفى اشکان  اجرایى....................................................  مدیر 
مدیر هنرى.......................................................  جالل محمدکریمى

عکاسان: 
غالمرضا زنگنه ،عبدالرحمن رافتى، مصطفى اسدبیگى

همکاران این شماره:
میثم ناصرنژاد، شکوفه رنجبر، آرش یوسفى، معصومه علیزاده 
امیر غالمى پارسا، جواد همدانى، على بیات، مهدى شریفى

مجتبى مظاهرى، زهرا محمودى

چاپ: امید نشر ایرانیـــــان
نسخه  5000 شمــــــارگان: 

مسعود رحیمى، متولد 1356، سابقه 2 سال 
دیاف 5,6 - شاتر 1,160 - ایزو 200

چرخ و فلک / بوستان مردم همدان

عادل باخدا، متولد 1373، سابقه 5 سال
دیاف 4 - شاتر 1,125 - ایزو 1600

تئاتر بیدلى بیدالن / جشنواره تئاتر کودك و نوجوان / آوینى - همدان

غالمرضا زنگنه، متولد 1365، سابقه 6 سال
دیاف 4,5 - شاتر 1,125 - ایزو 100

آرامگاه بوعلى سینا / همدان

مصطفى اسدبیکى، متولد 1372، سابقه 2 سال 
دیاف 14 - شاتر 1,125 - ایزو100

شهر سرکان باالى محل دکل تلویزیون / تویسرکان

مصطفى شیرمحمدى، متولد 1363، سابقه 16 سال
دیاف 5,6 - شاتر 1,250 - ایزو 6400

سفال گرى / اللجین

منصور رضایى زاده،متولد 1348،سابقه 6 سال 
دیاف 3,2 - شاتر 1,8000 - ایزو 100

روستاى گاوزبان از توابع بخش سردرود / رزن

محمدابراهیم ارجى،متولد 1356،سابقه 2 سال
دیاف 3,2 - شاتر 1,8000 - ایزو 100

پیست اسکى تاریک دره / همدان

زوم

زومزوم

زوم


