
عكس سهيال 
سعيد احمديان

      گفت وگو
لرســـتاني 
ســتاره تيم 
فوتبال سـاحلي بانوان ايران كه بـا بيل در 
كمك به سـيل زدگان شـهرش در پلدختر 
مشغول خارج كردن خاك از خانه ها بود، يكي 
از آن عكس هاي معروف سيل ويرانگر نوروز 
امسـال بود كه مردم سه اسـتان گلستان، 
لرستان و خوزستان را درگير كرد. ملي پوش 
پلدختري فوتبال سـاحلي كشـورمان كه 
شهرش يكي از كانون هاي سيل امسال بود، 
در گفت وگو با »جـوان« درباره حـال و روز 
مـردم سـيل زده سـخن گفتـه اسـت.

    
خانم لرستاني! شهرتان پلدختر يكي 
از شـهرهايي بود كه در سيل آسيب 
زيادي ديد. شايد يادآوري آن روزهاي 
تلخ سيل كمي سخت باشد.  برايمان از 

روزهاي اول سيل می گوييد. 
27 اسفند با خانواده ام به مسافرت رفته بودم 
اما هفته اول فروردين ك��ه يك مقدار آب باال 
آمد، نگران شديم و برگشتیم. ساعت بین 9، 
10 شب 11فروردين با بچه هاي امداد و نجات 
و هیئت كوهنوري با توجه به هشدارهايي كه 
پیش از اين اداره هواشناس��ي درباره احتمال 
وقوع سیل داده بود تا نزديكي هاي صبح محله 
به محله و خانه به خانه رفتیم و به مردم اعالم 
 كرديم كه خانه هايشان را تخلیه كنند. كمك 
كرديم مردم به اين س��مت آب و جاي ايمن 
برون��د و برخي ه��م در كوه ها پن��اه گرفتند. 
ساعت 7و نیم، 8 صبح بود كه آب باال آمد و تا 9 
صبح كل شهر را گرفت. اصاًل فكر نمي كرديم 
اينطور حجم آب زياد باشد. از سه نسل قبل از 
ما كه درباره س��یل گفته بودند و به ما رسیده 
بود، چنین س��یلي را نديده بودند. برخي كه 
االن نزديك به 80 سال س��ن داشتند عنوان 
مي كردند كه چنین سیلي نديده اند. من خودم 

پیش از اين س��یل در پلدختر ديده بودم كه 
اينگونه نبود، بلكه نهايت تا مچ پا بود. 

با وجود اطالع رساني اما به نظر مي رسد 
سيل همه را در پلدختر غافلگير كرد!

از قبل اطالع رساني ش��د اما كمتر كسي فكر 
مي كرد تا اين اندازه سیل زياد باشد. بعضي ها 
آمده بودند جلوي خانه شان يك رديف كیسه 
ش��ن گذاش��ته بودند كه آب وارد خانه نشود، 
اما كیسه شن كه س��هل بود، اين سیل تريلي 
اسكانیا را جابه جا و خانه اي كه شناژ داشت را 
خراب كرد!يك س��یل معمولي نبود، سونامي 
شايد 10 تا 20 ثانیه باش��د يا زلزله چند ثانیه 
طول بكشد يا زمان بمباران هواپیماها يك يا 
دو نقطه را هدف ق��رار مي دادند، تلفات جاني 
داشت و وحشتناك بود اما زمانش كوتاه بود. در 
زمان سیل  اما از ساعت 8 صبح تا 2 شب شهر 
زير آب بود و سرعت آب خیلي زياد بود كه هیچ 
چیز توان مقاومت برابر اين سیل را نداشت. يك 
فاجعه بود، خانه چهار طبقه را پايین آورد. خیلي 

وحشتناك بود و چیزي جلودار آب نبود! 
وضعيت كمك رساني ها بعد از وقوع 
سيل شـايد كمي از غم اين حادثه 
براي مردم پلدختر كم كرده باشد. 

درباره كمك رساني ها  بگوييد. 
روز اول وقتي اين اتفاق افتاد و راه ها بسته شد 
گريه ام گرفته بود كه خدايا بايد چه كار كنیم؟! 
راه كه باز ش��د كمك هاي همان روزهاي اول 
به ما رسید. درود بر ش��رف تمام مردم ايران، 
ارتش، سپاه و نیروي جهادي كه خودجوش 
آمده بودند و براي مردم شهرمان سنگ تمام 
گذاشتند. يكي بیل مكانیكي داشت و از تبريز 
آمده بود، ديگري از مش��هد آمده بود و مردم 
از مس��افت هايي كه بیش از 2هزار كیلومتر با 
ش��هرمان فاصله داشت تا ش��هرهاي نزديك 
براي كمك آمده بودند. حتي بعضي از بچه هاي 
كوهنورد شهرهاي اطراف وقتي خبر سیل را 
شنیده بودند، با توجه به بستن راه ها از مسیر 

كوه آمده بودند. اين عزيزان دو روز كوه به كوه 
آمده بودند تا به پلدختر برسند و تا جايي كه 
توانسته بودند كنسرو با خودشان آورده  و در 

كوله شان گذاشته بودند. 
درباره آن عكس معروفتان توضيح 
مي دهيد؟ انگار به فكر فرو رفته ايد، 

به چه چيزي فكر مي كرديد؟ 
عكس مربوط به س��یزده فروردين اس��ت كه 
آب فروكش ك��رده بود و ما س��یزده بدر را در 
آن خاك و گل به جامانده از س��یل گرفتیم. 
كلي خاطره انگیز بود و براي روحیه دادن سر 
به سر هم مي گذاشتیم. وقتي داشتم خاك را 
بیرون مي ريختم، يك لحظه به فكر فرو رفتم و 
گفتم خدايا درست مي شود يا نه، خدايا چطور 
مي خواهیم اين همه خ��اك و گل را جابه جا 

كنیم؟! واقعاً آن لحظه خسته شده بودم. 
اما با روحيه ورزشكاريتان در كمك به 
مردم شهرتان  سنگ تمام گذاشتيد. 
خانه خود من را آب نگرفته است اما وقتي دو 
كوچه پايین تر يا يك محله ديگر خانه ش��ان 
زير آب رفته زجر مي كش��م. من وظیفه ام را 

انجام دادم، نه به دلیل اينكه چون خانواده ام، 
برادرم، خواهرم يا خواهرزاده ام آنجا بود، كمك 
كردم. كل شهر خانواده ام هستند و هیچ فرقي 
با خانواده م��ن ندارند. جز خان��ه خواهرم كه 
گل هايش را بیرون ريختم، خانه 10 نفر ديگر 
هم رفتم. از روز  اولی كه سیل آمد فقط يك روز 
نتوانستم با بچه های كوهنورد به مردم كمك 
رس��انی كنم  و  آن روز هم بايد در خانه براي 

جابه جايي برخي وسايل مي ماندم. 
در حال حاضر شرايط در پلدختر به 

چه صورت است؟
شرايط كمي بهتر شده اس��ت و گل و الي را 
جمع كرده اند. درست مي شود، مگر مي شود 
كه درست نش��ود. كم كم درس��ت مي شود. 
دولت ما را حمايت كن��د و تنهايمان نگذارد. 
خانواده ه��اي اينج��ا 17، 18 مت��ر خان��ه و 
زندگي شان زير آب بوده است. سدهاي اينجا 
12 متر ارتفاع دارند اما آب ببینید چطور بوده 
كه پنج،شش متر هم باالتر آمده  و ارتفاع آب 
به 17، 18 متر رس��یده بود. اگر فقط آب بود 
مش��كلي نبود اما گل و الي بود. زمین چمن 

پلدختر زير يك اليه 10متري خاك اس��ت 
كه ديگر براي بچه هاي ش��هر من چمني كه 
بخواهند فوتبال بازي كنند، نمي شود. مانند 
خیلي از ساختمان ها، محله ها و حتي روستاها 

كه به صورت صددرصد زير آب رفته است. 
چه كمك هايي مردم بيشتر نياز دارند 

و چه درخواستي از دولت داريد؟
در ح��ال حاضر ديگ��ر نیازي ب��ه كمك پك 
بهداشتي يا غذايي نیست و اگر نیاز باشد 50 
درصد نیاز است. اگر كسي مي خواهد كمك 
كند و دس��ت يك هموطن را بگیرد، ظروف 
خانه بفرستد. مردم همه وسايل آشپزخانه شان 
زير آب رفته است. كسي كه وسیله مي فرستد 
وسیله نو بفرستد. االن در كمپي كه با بچه هاي 
كوهنوردي به مردم كمك مي كنیم چند فرش 
آورده اند اما مستعمل است و در شأن خانواده 
پلدختري و هیچ خانواده اي در ايران نیست كه 
آن را استفاده كند. خواهش مي كنم همانطور 
كه ارتش، سپاه و مردم خودجوش به ما كمك 
كردند، دولت هم كاري ب��راي ما انجام دهد و 

مردم اين منطقه را فراموش نكند. 
هر چند سـيل به امكانات ورزشي 
پلدختر آسـيب زيادي زد اما نقش 
ورزشكاران در اين كمك رساني ها 
پررنـگ بـود. در اينبـاره بيشـتر 

توضيح مي دهيد؟ 
اندك بضاعتي ك��ه پلدختر از نظ��ر امكانات 
ورزشي داشت هم از بین رفت. شايد ما بعد از 
سال ها صاحب استخر شده بوديم كه االن فكر 
نكنم قابل استفاده باشد. سالن هاي ورزشي از 
بین رفتند. ش��ايد اگر دو سالن ورزشي را آب 
نگرفته بود، امیدوار بوديم اما همه س��الن ها 
از رزمي گرفته تا كش��تي و زمین چمن همه 
دريك محدوده بود كه سیل آنها را در برگرفت 
و ديگر قابل استفاده نیست. امكانات ورزشی 
پلدخت��ر االن صفرصفر اس��ت و هیچ چیزي 
نداريم. قبالً با اندك بضاعتي كه داشتیم خیلي 
از نخبه ها به ورزش كش��ور معرفي شدند. با 
وجود چنین فاجعه اي اما ورزشكاران سراسر 
ايران در كمك به مردم سیل زده سنگ تمام 
گذاشتند؛ كشتي گیر، كاراته كا، تكواندوكار، 
ووشوكار و رشته هاي ديگر همه آمده بودند. 
بچه هاي ورزش��كار خرم آباد كنار ش��هر يك 
موكب زده بودن��د و غذا درس��ت مي كردند. 
بچه هاي كوهنوردي يك كمپ جدا داشتند 
و مواد غذايي و بهداشتي را جمع آوري و بین 

مردم توزيع مي كردند. 

زمان زيادي نگذشته بود 
دنيا حيدري
      گزارش

كه خود را رس��اندند. پر 
واضح بود كه دلشان طاقت 
نیاورده دست روي دست بگذارند و به تماشا و رصد اخبار 
بنشینند. اين را بارها ثابت كرده بودند. اينكه بهانه اي كافي 
است تا دست هايشان در دستان مردم گره شود؛مردمي كه 
اين بار شب عیدي خانه هايشان ويران شده بود. مردم هنوز 
در شوك بودند كه سیل شهر به شهر مي رفت و خانه ها را 
با خود مي برد و در اين آشفته بازار، حضور ورزشكاران در 
كنار مردمي كه همه زندگي ش��ان روي آب ش��ناور بود 
ُمسكني بود تا به خود بیايند و سعي در جمع و جور كردن 

اوضاع كنند.
گنبد و آق قال اولین قربانیان بارش بي امان سیل بودند و 
سردار آزمون اولین ورزشكاري بود كه خود را رساند. لژيونر 
جوان فوتبال ايران نتوانسته بود طاقت بیاورد و با هماهنگي 
مسئوالن باشگاه زنیت خود را براي حضور در كنار مردم 
شهرش و كمك به آنها رس��اند. اين حضور تأثیر بسیاري 
داشت. نه فقط از بُعد تبلیغاتي كه مي توانست كمك رساني 
به شهرهاي ش��مالي را سرعت بخش��د و ديگران را براي 
كمك رساني به سیل زده ها تش��ويق كند. عادل مجللي، 
قايقران گلستاني و نفر سوم بازي هاي آسیايي 201۴هم 
نفر بعدي بود كه به جاي نشستن سر سفره هفت سین و 
جش��ن گرفتن تولدش)يكم فروردين( براي كمك راهي 
مناطق سیل زده ش��د اما حمايت جامعه ورزش به همین 
دو نفر ختم نشد. الناز كمپاني، ملي پوش دوومیداني بانوان 
هم براي جمع آوري كمك هاي مردمي خود را به گلستان 
رساند. وزارت ورزش نیز با مديران كل اداره هاي ورزش در 
شهرهاي شمالي هماهنگي هاي الزم را انجام داد تا تمامي 
اماكن ورزشي مسقف و روباز ورزشي در اختیار ستاد بحران 

و آسیب ديدگان اين حادثه تلخ قرار گیرد. 

 سیل اما به شهرهاي ش��مالي ختم نشد. بارش بي امان و 
بي سابقه باران اين بار لرستان را مورد آماج حمالتش قرار 
داد و پلدختر را زير آب برد. اوضاع فاجعه بارتر از حد تصور 
بود. حاال ديگر ورزشكاران از هر س��و و با هر امكاناتي كه 
مي توانستند فراهم كنند روانه شهرهاي سیل زده  شدند. 
بیرانوند،گلر ملي پوش پرسپولیس در بازي با پیكان پیراهن 
سیاه رنگي برتن داش��ت كه روي آن نوشته بود»لرستان 
تنها نیست« و با انتشار ويدئويي از هواداران پرسپولیس 
درخواس��ت كمك كرد و خود آس��تین ها را براي كمك 
كردن به مردم و رس��اندن كمك هاي نقدي و غیرنقدي 
آنها به سیل زده ها باال زد. اين بار فوتبالي و غیرفوتبالي ها 
فرقي با هم نداش��تند همه براي ياري رس��اندن به مردم 
دست به دست هم داده بودند. رسول خادم، رئیس سابق 
فدراسیون كش��تي كه  همراه اصغر بذري، نايب قهرمان 
سابق كشتي جهان و سعید رياحي، قهرمان سابق كشتي 
آسیا كه پیشتر در آق قال به ياري مردم شتافته بودند، اين 
بار در كنار حسن رحیمي، ملي پوش سابق كشتي آزاد و 
همچنین پیمان ياراحمدي براي ياري رساندن به مردم 

راهي لرستان شدند. حضور آنها با دست پر مسكني بود بر 
درد مردمي كه نوروزي متفاوت را تجربه كرده بودند. 

ش��یراز يكي ديگر از ش��هرهايي بود كه درگیر سیل شد. 
سیلي كه صحنه هاي دلخراشي را به نمايش گذاشت. در 
شیراز هم اما حضور ورزشكاران براي پاك كردن گرد غم از 
چهره مردم مشهود بود به طوري كه امید نوروزي ملي پوش 
سابق كشتي فرنگي كه خود نیز شیرازي است، با حضور در 
گروه هاي امداد و با همكاري ديگر ورزشكاران شیرازي و 
ياري كسبه و خیران اين شهر بیش از 100خانوار را اسكان 
داد و بسیاري را براي دور كردن از خطر روانه مجموعه هاي 

ورزشي كرد. 
اوضاع خوزستاني ها اما شايد به مراتب بدتر از ديگران بود. 
همه سیالب ها قرار بود از خوزستان عبور كند. سیالب هايي 
كه ويراني هاي بسیاري به جاي گذاشته بود، با تمام سرعت 
روانه خوزس��تان  شد؛خوزس��تاني كه حاال سدهايش نیز 
در آستانه سرريز ش��دن بودند اما مثل همیشه با تمام قوا 
خود را آماده جنگي تازه  كرد. خوزستان هم اما تنها نماند. 
خوزستان قهرمان هم در اين بالي طبیعي ورزشكاران را 
در كنار خود ديد و كمك هاي مردمي كه بس��یاري از آنها 
را باشگاه هاي ورزشي چون پرس��پولیس و ورزشكاران و 
مربیان با خود آورده بودند. غالم محمدي، خادم و حمید 
بني تمیم، سرپرست فدراس��یون كشتي از جمله كساني 
بودند كه براي همدردي با مردم و باز كردن گره از مشكالت 
آنها راهي خوزستان ش��دند تا هم از نزديك شاهد باليي 
باشند كه بر سر مردم آمده و هم دستشان را براي ياري به 
سوي مردمي دراز كنند كه روزي براي موفقیت آنها دست 

به آسمان مي شدند. 
جامعه ورزش باز هم ثابت كرد هرگز خود را از مردم جدا 
نمي داند و در هر فرصتي براي ياري در صحنه حاضر خواهد 
شد. مسئله اي كه البته پیشتر نیز بارها و بارها ثابت شده 
بود اما اين نبايد پايان داستان تلخ سیلي باشد كه هنوز هم 
شهرهاي زيادي را تهديد كرده و همچنان زندگي مردم را 
تحت الش��عاع خود قرار داده است. حضور جامعه ورزش و 
ادامه كمك هاي آنها مي تواند در ادام��ه نیز باري از دوش 
اين مردم ستمديده بردارد اما به شرط آنكه بعد از اين به 
نامگذاري يك هفته از بازي هاي لیگ به ياد مردم سیل زده 
اكتفا نكنیم و همچنان ش��اهد كمك هاي ورزشكاران به 
سیل زده ها باش��یم. برگزاري بازي هاي دوستانه، حضور 
در مناطق س��یل زده و دي��دن اوضاع م��ردم از نزديك و 
رايزني هاي مختلف مي تواند كمك رس��اني به مردمي را 
كه دست سرنوشت خانه و كاشانه آنها را به آب داده است 
تداوم بخشد و گره اي از اين معضل باز كند و ادامه اين روند 
انتظار بحقي است كه از جامعه ورزش مي رود؛جامعه اي كه 
همواره در سختي ها كنار مردم بوده است، اما انتظار مي رود 
كه همچنان به اين حضور ادامه دهد و مردم را به دس��ت 
فراموشي نسپارد و با ادامه گلريزان هايي كه در طول اين 
مدت برگزار كرد، برنامه اي براي حمايت هاي هرچه بیشتر 

از اين مردم داشته باشد. 
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ورزش و ورزشی ها همواره در سختي ها 
كنار مـردم بوده اند، اما انتظـار مي رود 
كه همچنان به اين حضور ادامه دهند و 
مردم را به دست فراموشي نسپارند و با 
ادامه گلريزان هايي كه در طول اين مدت 
برگزار كردند، برنامه اي براي حمايت هاي 

هرچه بيشتر از اين مردم داشته باشند

 سهيال لرستاني ملي پوش فوتبال ساحلي بانوان اهل پلدختر
 در گفت وگو با »جوان« از سيل مي گويد

 مردم سنگ تمام گذاشتند
دولت فراموشمان نكند

جامعه ورزش؛ حامي مردم در روزهاي سخت سيل

ورزشكاران آستین هایشان را باال زدند

سیل ش��ديد شمال و 
شيوا نوروزي

     نگاه
جنوب كش��ور اگرچه 
خسارت هاي سنگیني 
را روي دست مردم و مسئوالن گذاشت اما ثابت كرد در 
مواقع ضروري و بحراني آحاد ملت حامي يكديگر هستند. 
نیروهاي نظامي، جهادي و مردمي همه پاي كار آمدند تا 
از گرفتاري هموطنان خود بكاهند و باري از دوش آنها 
بردارند. در میان خیل عظیم داوطلبان، ورزشكاران هم 
تالش كردند گوشه اي از كار را بگیرند و اين بار معرفت و 

پهلواني را در خدمت به هموطنان معنا كنند. 
ش��رايط بحراني،غريبه و آشنا نمي شناسد هركس 
در هر لباس و صنفي و با هر طرز تفكري بايد دست 
از شعار دادن و شوآف بر دارد و وارد گود شود. اين 
همان روحیه اي است كه بس��یاري از ورزشكاران 
كش��ورمان دارند و به تبعیت از الگوهاي ارزش��ي 
و ورزش��ي خود دوش��ادوش س��ايرين هر كمكي 
از دستش��ان بر مي آيد انجام مي دهن��د. برخي به 
شهر و ديارش��ان رفتند تا با كمك به سیل زدگان 
دينشان را به همشهري هايش��ان ادا كنند، برخي 
با جمع آوري كمك هاي نقدي و غیرنقدي كاماًل به 
مناطق آسیب ديده ش��تافتند و عده اي هم با توجه 
به گستردگي ش��بكه هاي اجتماعي هموطنان را 
به ي��اري مردم س��یل زده دعوت كردن��د. خالصه 
اينكه اهالي ورزش مثل همیش��ه بي ادعا به شیوه 
خود در دستگیري از آس��یب ديده هاي سیل اخیر 
نقش داشتند،كمك هايی كه همچنان ادامه دارد.  
ش��دت س��یل ويرانگر فروردين ماه آنقدر زياد بود 
كه كل كشور را تحت تأثیر قرار داد و بالطبع نحوه 
امدادرساني به آسیب ديده ها نیز بیشتر از همیشه 
به چشم آمد. جدا از بحث چالش ها و انتقادهايي كه 
در اين زمینه وجود داشته و دارد حضور ورزشكاران 
در كنار م��ردم را بايد به فال نی��ك گرفت. ورزش 
همواره س��رگرمي و دلخوش��ي ايراني ها بوده و با 
عالقه اي كه ملت به اين مقوله دارند نبايد از آن غافل 
شد. پیگیري نتايج ملي پوش��ان در تورنمنت هاي 
مهمي چون بازي هاي آس��یايي، المپیك و جهاني 
حساس��یت مردم به عملكرد ورزش��كاران وطن را 
نشان مي دهد؛مردمي كه با افتخارآفريني قهرمانان 
خود ش��اد مي ش��وند و از ناكامي آنها ناراحت، اين 
انتظار را دارند تا در مواقع ضروري در كنار هموطنان 
خود باشند و آنها را تنها نگذارند. جامعه ورزش نیز 
الحق و االنصاف تاكنون از عهده اين مس��ئولیت به 
خوبي برآمده است. غیر از بحث سیل اخیر، اهالي 
ورزش در حوادث ناگواري چون زلزله كه كشور را 

درگیر خود مي كند در حد توان ايفاي نقش كرده اند. 
نكته مهم اينكه حضور ورزش��كاران در فعالیت هاي 
اجتماعي كه جنبه كمك رساني به آحاد مردم را دارد 
حتي بیشتر از موفقیت هاي ورزشي در اذهان باقي 
مي ماند. كمك جهان پهلوان تختي به سیل زده هاي 
بوئین زهرا هنوز به عنوان يك نماد و الگو از ياد مردم 
نرفته اس��ت.  در ش��رايطي كه ورزش��كاران میدان 
كمك رساني به سیل زده ها را خالي نكردند، مسئوالن 
ورزش نیز كوش��یدند تا به نوعي ايفاي نقش كنند. 
برگزاري مراسم گلريزان، دعوت از مردم و اختصاص 
امكانات س��خت افزاري ورزش به آسیب ديدگان از 
جمله اقدام��ات وزارت ورزش و فدراس��یون ها بود. 
البته براي رس��یدگي به حال و روز هموطنان نبايد 
به اين اقدامات بس��نده ك��رد و دس��ت اندركاران و 
مدي��ران ورزش مي توانند با اس��تفاده از اختیارات 
خود كمك هاي بیشتري به سیل زدگان انجام دهند. 
در همین رابطه برخي از رؤس��اي فدراس��یون ها با 
جمع آوري كمك ه��اي مردمي ش��خصاً به مناطق 
آسیب ديده رفتند تا هم از نزديك شرايط را ببینند و 

هم از ساكنان آن مناطق دلجويي كنند. 
همان ان��دازه كه بس��یاري از چهره هاي ورزش��ي 
ب��راي خدمت به س��یل زده ها زحمت كش��یدند و 
خون دل خوردند، بس��یاري ديگر از همین جامعه 
ورزش خنثي ظاهر شدند و برخالف همیشه خود 
را به بي خیالي زدند. كم نیس��ت تعداد ورزشكاران 
رشته هاي پرطرفداري كه در شبكه هاي اجتماعي 
به تعداد ب��االي فالوورهاي خود مي نازن��د و آن را 
نشانه محبوبیت شان مي دانند. همین افراد عادت 
دارند عالوه بر مس��ائل مربوط به ورزش، در س��اير 
مباحث نیز دخالت و اظهارنظرهاي��ي كنند اما در 
بحث حوادث طبیعي چون س��یل كه در نخستین 
روزهاي سال جديد چند استان كشور را فرا گرفت 
منفعل عمل كردند و اصاًل به روي مبارك نیاوردند. 
بايد از اي��ن چهره هاي به اصطالح محبوب س��ؤال 
كرد كه چطور نس��بت به غم و اندوه هموطنانشان 
بي تفاوت بودند در حالي كه مي توانستند از طريق 
همان صفحات مجازي كه به صورت شبانه روزي در 
آنها فعال هستند قدمي براي سیل زده ها بر دارند؟! 

قطعاً اين بي تفاوتي از يادمان نخواهد رفت. 
برطرف ش��دن مشكالت ش��هرهاي س��یل زده و 
بازگشت مردم به خانه و كاش��انه خود آرزوي همه 
ايراني هاست؛ چه آنها كه در اين امتحان تالش شان 
را براي گرفتن نمره قبولي انجام دادند و چه آنها كه 

بي تفاوت از كنار آن گذشتند. 

»سیل« امتحاني دوباره براي ورزش
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