
فصلها،نسلهاواینچلوسنیمسوخته

تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد
گر خام بود اطلس و دیبا گردد

مندیش که هرکه یک نظر روی تو دید
دیگر همه عمر از تو شکیبا گردد

مؤجل:
 تعهدی که انجام دادن مشــروط به رسیدن اجل 

معین باشد.
ماترک:

مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث 
تعلق گیرد.

- هنوز هم دود از کنده بلند می شود!
- نــه دودی، نه کنده ای، هیچ نیســت! جز چلوســی 
نیم سوخته، شمعی نیم مرده به وخامت خاموشی، شعری 
نیم سروده لبریز کلمات منجمد و واژه های سنگ شده...

- بااین همه حرمت دارد هنوز این نسل دوده چراغ نفس 
کشیده!

- حرمت اگر بــه دود خوردن بود انســان مدرن امروز 
شهرها و خیابان ها که هر روزه کرور کرور دود می بلعند 
نفس تنگی و آسم نمی گرفتند و به سرفه مدام نمی افتادند، 
حرمت اگــر به تنفس دود و اســتخوان خرد کردن در 
کشاکش زندگی پر آزمون وخطا بود حتماً حاال هر یک 
از آن نسل سرپناهی داشتند، جیب پرپول و لب خندان 
و پاها مهیای سفر و شــادمانی بودند و به نیایش میان 
دشت و کنار کوه و کوهسار و کویر و دریا مشغول! تعارف 
کم کنیم و بپردازیم به گفت وگوی دراز دامن خود درباره 
تفاوت نســل ها و فصل های زندگی که تعارف حمومی 

کاری قلونی و شبه بیگاری است.
- ناســپاس نباشید! در هر حال نسل شما فصل هایی را 

زیسته است.
- تفاوت همین جاســت حتی اگر نمی زیستیم ناسپاس 
نبودیم، در هر حال ما نســل باورمندتری بودیم و هنوز 
هم رگه ها و رسوب هایی از آن باورها در وجودمان هست، 
شما چه؟! برای شما تغییر باور مثل تعویض یک پیراهن 
و در سخت ترین حالت مثل کندن و به دور انداختن یک 
دندان لــق و کرم خورده و جایگزین کردن دندانی دیگر 

به جای آن است.
- شما عصبی هستید و تهاجمی بحث می کنید!

- شما هم دارید انتقام بسیاری ناکامی هایتان را سر من و 
نسل من درمی آورید.

- این گونه نیست!

- این گونه هست! شــاهد مثالش، سیگاری که دارید با 
سیگار گره می زنید.

- با ســیگارم دارم تلخی های خودمو می سوزونم و دود 
می کنم می فرستم هوا.

- پس دود فقط از کنده نیست که بلند میشه!
- حاال هر چی، هر کی، هر قدر.

- میخوای ســکوت کنیم و کمی به تماشای پیچ و تاب 
دود هفتمین سیگار بپردازیم یا سکوت کنیم، بی حرف 

و بی تماشا؟!
- معذرت واقعاً! دعوای اصلی ام با خودمه، اینم یک تفاوته، 
نسل شــما غالب اوقات می تونن تاب بیارن، درد و رنج، 
احساسات و عواطف و حتی اشک هاشون رو پنهان کنند، 
بخندنــد در حالی که آن زیرهای وجودشــون در حال 

گریستن هستند.
- البته به طور قطع از ســر ریاکاری نیست بلکه دلیلش 

شاید تاب آوری است در برابر نامالیمات.
- راستش منکر بخشی از مسئله نیستم اما از پاستوریزه 
کردن، پنهان کردن رنج ها و دردها و حتی شــاد بودن و 
شــادی ها بیزارم، من دلم می خواهد وقتی گریه دارم زار 
زار، با صدای بلند، بی دغدغه و هر نوع پنهان کاری به هر 
دلیل و نــا دلیل گریه کنم، بخندم، با صدای بلند جیغ 

بکشم گاهی حتی ...!؟
- خصلت خوبی است، گاهی هم قابل تعمیم به نسل شما 

که خودتان را راحت تر از ما بروز می دهید.
- اما تفاوت ها از کجا آمده اند، مگر ما فرزندان شما پدران 
یا مادرانی که حاال نسل دیگری را تشکیل داده اید و در 
پس دیوار زمان ایستاده اید ما را تماشا و داوری می کنید؛ 
نیستیم، این همه شــکاف و تفاوت به راستی از کجا سر 

برآوردهاست؟!
- پرســش به جایی اســت، به وقت بودنش را نمی دانم، 
ترجیحم این است که ابتدا تفاوت ها را قطار کنیم و بعد 

کوپه کوپه به خاستگاه تفاوت ها بپردازیم.
- باشــد، صبوری می کنم، مشــروط به اینکــه ادامه 
ســیگارهایی را که دود می کنم نشــمارید و ندیده اش 

بگیرید تا بعد.

   علی داریا  
   جستارنویس

شمس را بعد از چند سال دیدم.پخته تر، زیباتر 
و اما کمی مشوش بود از دور روزگار...باید برویم 
به کنگره جهانی سلیمانیه عراق، تو هم هستی؟

- من هم هستم، چند سالی است که تو را ندیده ام 
...چه سال سلی بود، چه سال های سیاهی بود.چه 
می توان کرد.سعی می کند شمس، اندوه خودش 
را بروز ندهد.تشــویش خــود را پنهان می کند. 
می خواهــد پنهان کند.شــاید کمی کم حوصله 
شده اســت.دیگر دیر می خندد. سوتی می زند، 
شعری، ترانه ای تا خودش را بشاش نشان بدهد.

اما گاهی به دریا که می نگری، جای عمیق و آرام 
دارد، آدمی را دچار می کند، دچار هول ... نگاهش 
می کنی و می ترســی شــیرجه بروی، او را رها 
می کنی، می روی تا به حال خودش باشد.شمس 
از آینده می ترســد. می گوید ... نمی دانند...ادامه  
نمی دهد.چه کاری است درگیر شدن با یک خرس 
وحشــی که نمی داند که تو با او کاری نداری.به 
مرگ می اندیشد. عمیق می شود: »شعر رنج است. 
از دل رنج بیــرون می آید، کلمات کم اند کلمات 
نمی توانند درد و رنج های ما را برآورند، نمی توانند 
برطرف کنند. سینما به من حال می دهد، سینما 

از دل شــادی بیرون می زند بیــرون.« نگاهش 
می کنــم، می خواهد هر جوری با این رنج بی پیر 
درگیر شود:»مگر ما چند سال دیگر زنده  هستیم؟ 
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن، دنبال آهو دویدن، 

دنبال چشم غزل خون دویدن، فایده ندارد.«
- چه طوری قربان؟

- وقتی که می بینمت، حالم خوب می شود. بهتر 
می شود، سعی می کنم بهتر شود.

به هم مشــغول  شدیم، ترافیک شد، دیر شد، از 
هواپیما جــا ماندیم.یعنی فکر می کنی زمینی 
می کشیم از سلیمانیه تا تهران، راه گریز نیست، 
جای ستیز نیست. باید برویم.نکند این ها آن طرف 

مرز ما را به امان خدا رها کنند؟
- سیگار داری؟

فندکم را گم  کرده ام. من همیشه فندکم را جا 
می گذارم.

- من که سیگاری نیستم.
سردستی حســاب کردم، بیست وهشت ساعت 
توی راه، توی ماشــین، توی مرز بودیم. گاهی 
برمی گشتم به او نگاه می کردم. بی تابم، کی بره 
این همه راه را، گاهی خواب است، فکر می کنم 
خوابیده است. سعی می کنم تابلوهای راهنمایی 

را نگاه نکنم و بخوابم. قرص داری؟
صبح می شــود: »مــا را به ســخت جانی خود 
این گمان نبود ...« شــمس می گوید: »سعدی 
می گوید: ای که پنجاه رفــت و در خوابی/مگر 

این پنج روزه دریابی...« گفتم فردوسی می گوید: 
»کســی را که عمرش به دو سی رسید/امید از 
جهانش بباید برید ...« ناصر خســرو: »خسته از 
آنم که شست )شصت( ســال فزون است/تا به 
شبانه روزها بروم من« بیهقی می گوید: »چه عمر 
من به شست و پنج آمده است و نباید در تاریخی 
که می کنم ســخنی گویم که تعصب و تزیدی 
بکشــد ...« می گویم:»شــمس جان! در پنجاه 
تب شــدیدی کردم، چند آمپول زدم که شتر 
را گلوله پیچ می کرد، اگر زمان فردوسی، بیهقی 
و ناصر خســرو بودیم، غزل خداحافظی خوانده 

بودیم و این قدر کتاب نمی نوشتیم.«
- چه تفاوت دارد در این خشک سال بنویسی یا 

ننویسی، دیگر کسی کتاب نمی خواند.
می گویم: »شــمس جان! متوجه بودید که ما 
همیشــه جلو بوده ایم، با چمــدان می دویدیم، 

می خواستیم به کجا برسیم؟«
می گویــد: »برگشــته ام از سفر/ســفر از من 
برنمی گردد.« می گوید: »وقت را از دســت نده، 
برو در همین پاساژ آپادانا، تاکسی تلفنی هست، 

از پرواز باز نمانی.«
کتــاب »آنجا که وطــن بود« را توی دســتم 
می گذارد.آنجــا کــه وطن بــود، »اینجا« چه؟ 
»حجاب چهره جان می شود غبار تنم/خوشا دمی 
که از این چهره برفکنم...« کاش همیشه در راه 
بودیم: »گرچه ما می گذریم/می میریم/راه می ماند 
غم نیست.« این را من گفتم؟ شمس گفت؟ نه 

شاید مال اسماعیل خویی است ...

برگشتهامازسفر،سفرازمنبرنمیگردد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

آدم ها را زود از یاد می برم. کم و بیش شبیه هم 
هســتند . یک روز آمده اند و بساطشان را پهن 
کرده اند و هوار زده آمد و چیزی خریدوفروش 
کرده اند و بعد هم رفته اند. امیر هم یکی از این ها 
بود برام تا اون شــبی که سرزده اومد دنبالم و 
قدم زنان رفتیم تا آخر شهر و در آن یک ساعت 
پیاده روی هیچ حرفی نزد. نگاهش کردم، چند 
لحظه انگار نفس هم نمی کشید، بعد لب باز کرد 
بدون مقدمه گفت: »اگه تو سن بیست سالگی 
مستقل شدی که هیچی، اما اگه ماندگار شدی 
بعدش هر روز برابر یک ســال برات میگذره.« 
یادم میاد اون روز ازش پرسیدم چطور متوجه 

حرف نشــدم. بهم لبخنــدی زد و گفت:»اگه 
داخل جهنمی که مــن زندگی می کنم بودی 
حاال حرفمو بهتر درک می کردی. شاید روزی 
متوجه حرفم بشــی.« امیر رفــت. بعد از اون 
شب انگار گم شد. سراغش را که گرفتم حتی 
خونوادش ازش خبر نداشــتن. یــک بار که از 
پدرش سراغش را گرفتم گفت: »رفت که رفت! 
پسری که حرف گوش نمیگیره بهترش اینه که 
بره شرش کم بشه از سرم.« امیر فراموش شده 
بود برا همه تا پارســال که یه ماشین زد کنارم 
شیشه را داد پایین و صدایم زد. با تعجب دیدم 
امیر است و سوار شــدم. احوالپرسی کردیم و 
گفتم آخرش گمشــده پیدا شد.گفت: »دیدی 
موفق شدم. وقتی فرار کردم رفتم بندر به عنوان 
کارگر ســاده تخلیه بار داخل گمرک و بعد از 

چند سال که جا افتادم خودم شرکت ترخیص 
زدم و پله پله رفتم باال.« جالب بودم برام وقتی 
از موفقیتش حرف زد. آدم حسابی شده بود برا 
خــودش. با وضعی که از خونــوادش و رفتار و 
اخالق زورگویانه پدرش سراغ داشتم و اوضاع 
مالی نامناسب با خودم همیشه می گفتم یا جای 
امیر زندون هســت االن یا هم گوشه خیابون، 
تازه اگــر از بین نرفته باشــه. می گفت: »هر 
کاری پدرم می خواســت من عکسش را انجام 
مــی دادم. از رفتار با فامیل تا کار کردن و نحوه 
پول درآوردن. درســته خونواده که اونا خیر و 
صالح من را می خواستند اما راه و روش درست 
را نمی دونستند.« بعد از امیر اغلب فکر می کنم 
سرنوشــت ما نانوشته اســت و باید خودمون 

بنویسیمش، حاال هر چه میخواد باشه.

نامهنانوشتهآدمی
   حسن صفرپور  

   داستان نویس

داستانک

عبدالعزیزفرمانفرماییان معمار معاصر، اســتاد 
دانشگاه تهران و از بنیان گذاران نظام مهندسی 
جدیــد در ایــران روز ۳۱خــرداد۱۳۹۲ بر اثر 
بیماری طوالنی مدت در شهر »پالما د مایورکا« 
درگذشت و در آرامگاه »مون پارناس« پاریس به 
خاک سپرده شد. وی که برای دیدار با خواهرش 
در اسپانیا به ســر می بُرد در آنجا درگذشت. او 
که فرزند عبدالحســین میرزا فرمانفرما یکی از 
رجال اواخر دوره قاجار بود، در سال ۱۲۹۹متولد 
شــد و تحصیالتش را در دانشسرای عالی ملی 
هنرهای زیبای پاریس )دانشکده بوزار( گذراند. 
وی در آوریل دهه ۳0 فارغ التحصیل شــد و به 
ایــران بازگشــت و در گاراژ پدرش کار طراحی 
را آغــاز کرد. زنده یاد فرمانفرماییان پس ازآن در 

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران زیر نظر 
محسن فروغی همراه با مهندس »آفتن دلیان«، 
هوشنگ سیحون و حیدر غیایی به کار و تدریس 
مشغول شد. استادیوم ورزشی آزادی، ساختمان 
شرکت نفت، مسجد دانشگاه تهران، ساختمان 
وزارت کشاورزی، برج های سامان، برج های ونک 
پارک، ســاختمان بورس، دانشکده دامپزشکی، 
کاخ مادر سعدآباد، کاخ نیاوران، ساختمان اداری 
صداوسیما و موزه فرش تهران برخی از آثار این 
هنرمند معمار به شمار می روند. شناخته شده ترین 
فعالیت شهرسازی زنده یاد فرمانفرماییان، تهیه 
نقشه جامع شــهر تهران با همکاری »ویکتور 
گروئن« بــود.او عالوه بر طراحــی معماری در 
طراحی شهری و شهرسازی به فعالیت مشغول 

شــد و در ســال های ۱۳46 تا ۱۳54 تمامی 
کارهای غیرصنعتی کنسرســیوم نفت شامل 
شهرسازی، مدرسه سازی، خانه سازی و ساخت 
دفاتر اداری در مناطق نفت خیز را به عهده داشت 
و شهرسازی و خانه سازی مجموعه شرکت مس 
سرچشمه کرمان، شرکت خانه در کرج، شرکت 
خانه در اصفهان و شرکت خانه در شرق تهران 

را نیز انجام داد.

عبدالعزیزفرمانفرماییان؛معماربناهایمدرنایران
یاد

یادداشت های بدون مخاطب

سالروزکشتارپرونیستهادرفرودگاهبوئنوسآیرس
 »Juan D. Peron بیستم ژوئن ۱۹7۳ که »خوان پرون
پس از ۱8 سال دوری از وطن )تبعید( به آرژانتین بازمی 
گشت، ســه میلیون و پانصد هزارتن از هواداران او برای 
اســتقبال به فرودگاه رفته بودند. پیروان پرون دو دسته 
رقیب بودند؛ چپ گرایان و راست گرایان. راست گرایان که 
شــمار کمتری بودند چشم دیدن چپ ها را نداشتند زیرا 
نگران کمونیست شدن آرژانتین در دراز مدت بودند. این 
راست گرایان با طرح توطئه و ساعتی پیش از فرود هواپیما، 
پرونیست های چپ گرا را در فرودگاه به گلوله بستند که 
ضمن آن ۱۳ تن کشــته و ۳65 نفر مجروح شدند. این 
ارقام را پلیس داده است و مؤلفان تاریخ قرن بیستم شمار 
تلفات را چند برابر این ارقام ذکر کرده اند. رویداد فرودگاه 
 Ezeiza Massare بوئنوس آیرس در تاریخ زیر عنوان
درج شــده اســت که Ezeiza نام فرودگاه است. پرون 
رهبر وقت آرژانتین و صاحــب فرضیه عدالت اجتماعی 
)که ترکیبی از ناسیونالیسم و سوسیال دمکراسی است و 
حزب او همچنان فعال و توانمند است( در ۱۹55 در یک 
کودتای نظامی برکنار و تبعید شــده بود. پیروان فرضیه 
او موفق شــده بودند که در ســال ۱۹7۳ دمکراسی را به 
آرژانتیــن بازگردانند و از میان خود هتکور خوزه کامپورا 
از جناح چپ )پرونیستها( را رئیس جمهور کنند. او که در 

ماه می ۱۹7۳ رئیس جمهوري شده بود ترتیب بازگشت 
پــرون را داد تا پس از بازگشــت او کناره گیری کند و با 
تجدید انتخابات، پرون رهبر کشور شود. کامپورا در جریان 
انتخاباتی که یکی از نامزدهای آن بود گفته بود: »برای این 
می خواهم رئیس جمهوري شوم که بتوانم خوان پرون را 
به کشور بازگردانم و ترتیب انتخاب مجدد او را که نامزد 
اصلی خواهد بود بدهم«. کامپورا به وعده خود وفا کرد و 
عالقه و احترام آرژانتینی ها را به دست آورد و مجسمه او در 
نقاط مختلف این کشورـ  در اماکن عمومیـ  دیده می شود. 
پرون در همان تابستان با آرای چشمگیر آرژانتینی ها بار 
دیگر رئیس جمهور شد و از اکتبر ۱۹7۳ کار خود را آغاز 
کرد. فرضیه »عدالت اجتماعی« پرون اقتصاد کمونیستی و 
کاپیتالیستی را رّد می کند و راهی سوم ارائه می دهد که 
ترکیبی خاص از هر دو سیستم است. این فرضیه بر وجود 
یک دولت مرکزی توانمند که بتواند آزمندی و جاه طلبی 
شــرکت ها و رجال را کنترل و کشــور را از هر گونه نفوذ 
بیگانگان محافظت کند تأکید دارد. پرونیســتها پس از 
سقوط دولت ژنرال ها دوباره قدرت را در آرژانتین به دست 
گرفتند. بانو کریستینا کرچنر، رئیس جمهوري پیشین 
آرژانتین یک پرونیست است. رئیس جمهوری پیش از او 

)شوهر کریستینا( هم پرونیست بود.

نکته

جزئیات سعدی

مشق کلمات

  ترمیم سلول های قلب پس از سکته
 با ژن درمانی

محققان دانشــگاه هیوستن آمریکا روش جدیدی ارائه 
داده اند که به بازتولید ســلول های قلب پس از سکته 
 mRNA کمک می کند. ایــن روش با کمک فناوری
ســلول ها را به وضعیتی مشــابه ســلول های بنیادین 
برمی گردانــد. آزمایش روی موش هــا حاکی از بهبود 
قابل توجه عملکرد قلب یک ماه پس از حمله قلبی بود. 
سلول های قلب برخالف دیگر بافت های بدن انسان پس 
از جراحت توانایــی اندکی برای بازتولید دارند. یکی از 
دالیل مهــم مرگبار بودن حمالت قلبی نیز همین امر 
اســت؛ زیرا پس از حمله قلبی نوعی بافت اسکار غیر 
تپنده در قلب به وجود می آید که به حمالت بیشتر و در 
نهایت ازکارافتادن قلب منجر می شود. در سال های اخیر 
محققان پژوهش های مختلفی درباره ترمیم قلب های 
آســیب دیده به وســیله احیای ســلول ها انجام دادند. 
روش هایی مانند استفاده از سلول های بنیادی جنینی، 
برنامه ریزی دوباره ســلول های ساختاری به سلول های 
تپنده یا اســتفاده از پیام رسان های سلول بنیادی برای 
تحریک قلب به ترمیم خود. محققان عوامل رونویسی 
مختلفی را شناسایی کردند که سلول های قلب را وادار 
به تکثیر دوباره می کند. عامل رونویســی در حقیقت 
نوعی پروتئین اســت که مســتقیم یا غیرمســتقیم 
موجب تنظیم مثبت یا منفی رونویســی ژن می شود. 
در تحقیق پیش رو پژوهشــگران دانشگاه هیوستن دو 
عامل رونویســی جهش یافته دیگر بهنام های استمین 
)Stemin( و YAP5SA را شناسایی کردند که نرخ 
تکثیر سلول های قلب به نام کاردیومیوسیت را افزایش 
می دهد. آزمایش روی سلول های موش کشت شده در 
آزمایشگاه، نشان داد استمین ویژگی هایی مانند سلول 
بنیادی در کاردیومیوسیت ها را فعال می کند. از سوی 
دیگر YAP5SA با ترویج رشد عضو بدن این فرایند را 
ارتقا می دهد. این دو عامل رونویسی با استفاده از سنتز 
mRNA به سلول های قلب منتقل شدند. این فناوری 
به ریبوزوم سلول دستور می دهد پروتئین های خاصی 
)در این تحقیق اســتمین و YAP5SA( تولید کند. 
در آزمایش های دیگر محققان mRNA حاوی عوامل 
رونویســی را به قلب زنده موش ها پس از حمله تزریق 
کردند. ۲4 ساعت پس ازاین روند، تکثیر سلول های قلب 
حیــوان حداقل ۱5 بار افزایش یافت که این امر به طور 

قابل توجهی عملکرد قلب را بهبود بخشید.
البته نتایج ایــن پژوهش نیز مانند تحقیقات حیوانی 
دیگر لزوماً برای انسان ها کاربردی نیست، اما محققان 
معتقدند این نوع از ژن درمانی پتانســیل الزم را دارد 
تا به تدریج برای درمان بیماری های قلبی در انسان ها 

به کار رود.

دنیای علم

 مانور ایستگاه فضایی بین المللی 
برای فرار از زباله فضایی

ایستگاه فضایی بین المللی برای اجتناب از برخورد 
بــا یک زباله فضایی مربوط به ماهواره آزمایشــی 
ضد تســلیحات، یک مانــور فضایی انجــام داد. 
راسکاموس، ســازمان فضایی روسیه با استفاده از 
کشــتی فضایی باری بی سرنشین »پروگرس 8۱« 
که خارج ایســتگاه فضایی بین المللی پارک شده 
بود، این آزمایشــگاه فضایی را از مسیر زباله های 
فضایی مربوط به ماهــواره Cosmos۱408 دور 
کرد. روسیه در نوامبر ۲0۲۱ میالدی این ماهواره 
قدیمی را نابود کرده بود. دیمیتری راگوزین رئیس 
راسکاموس دراین باره نوشت: من تایید می کنم در 
ساعت ۲۲:0۳ به وقت مســکو، موتورهای کشتی 
باری فضایی پروگرس MS-۲0 روشــن شدند و 
برای اجتناب از برخــورد خطرناک بخش هایی از 
ایســتگاه فضایی بین المللی  با   Cosmos۱408

یک مانور برنامه ریزی نشده انجام دادند.

فناوری
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  مــا از بچگی بهمون گفتن بخون تیزهوشــان قبول 
شی، تیزهوشان رفتیم گفتن بخون معدلت خوب شه، 
بعد گفتن بخون کنکور قبول شی. اومدیم پزشکی گفتن 
بخــون نیفتی؛ یعنی گند بزنن زندگی رو که ما از هفت 
سالگی تا ۲5سالگیش یسره درحال درس خوندنیم اگرم 

درس نمیخونیم عذاب وجدان نخوندنشو داریم. 
)دیگو کسین(  

 امروز یه لیوان شکستم. در عین ناباوری مامانم گفت: 
عیبی نداره حتما حواســت نبــوده! رفتم تحقیق کردم 

فهمیدم این لیوان رو عمم قبال کادو آورده بود. 
)poya(  

  همه رو می بخشم جز اون که سر جلسه امتحان هنوز 
بقیه دوتا ســئوال جواب ندادن پامیشد با سیس قیصر 
می رفت برگه شو تحویل می داد و یجور که همه بشنون 
می گفت تموم شد اقا خیلی راحت بود. جوری گند می زد 
به اعتماد بنفس بقیه که همون چهار تا جواب درســتم 
)شهروند ساده( یادشون بره.  

 باباها وقتی میخوان کولرو خاموش کنن تاریخچه آب 
و هوارو میارن جلوی چشــمت. خامــوش کن پدر من 
)حانیکا( خاموش کن.  

مجازستان

 سرپرســت هیات دوچرخه ســواری خراسان 
رضوی گفت: لیال حیــدری اولین مدال تاریخ 
دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 
را کســب کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت. 
مجید طهوریان عســکری افــزود: در دومین 
روز مسابقات دوچرخه ســواری قهرمانی آسیا، 
اولین مدال برنز تاریخ دوچرخه ســواری ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا توسط لیال حیدری 
بانوی دوچرخه سوار مشهدی در بخش 500متر 
کسب شــد.وی اضافه کرد: کسب اولین مدال 
تاریخ دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا بانوان، افتخار و مایه غرور تمامی دختران 

و بانوان دوچرخه ســوار استان خراسان رضوی 
و نویدبخش آینده روشــن ورزش دختران این 
شهر است.مســابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
آســیا از تاریخ ۲8خرداد لغایت دوم تیرماه در 
دهلی نو هندوستان در حال برگزاری است. لیال 
حیدری رکاب زن رده ســنی جوانان کشورمان 
توانســت در ماده 500متر با زمــان ۳8.0۳۳ 
ثانیه به مدال برنز دست پیدا کند. در این ماده 
ورزشــکاران کره جنوبی در رده های اول و دوم 
قرار گرفتند.بدین ترتیب لیال حیدری اولین مدال 
تاریخ دوچرخه سواری بانوان ایران را در مسابقات 
قهرمانی پیست آسیا کســب کرد.این مدال با 

ارزش در حالی به دست آمده که دوچرخه سواری 
زنان در کشورمان با مشکالت متعدد همراه است 
و هر از گاهی با برخوردهای ناشایست از سوی 

عده ای همراه است.

لیال حیدری مدال برنز مسابقات دوچرخه سواری پیست آسیا را کسب کرد
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