حق :چه شد که سراغ رشتهی پرورش اندام رفتید و فعالیت
خودتان را از چه سالی آغاز کردید؟
سال هفتاد و شش و بهصورت کامال اتفاقی وارد این رشته شدم .من
در دوران دبیرستان ،قد بلندی نداش��تم اما تیپ بدنیام عضالنی و
درش��ت بود .در همان دوره به اصرار یکی از دوستانم ،یک جلسه به
باش��گاه رفتم و عضالتم را #تمرین دادم و با آنکه قصد ادامهدادن
نداشتم اما برای رفع کوفتگی بدنم مجبور شدم چند جلسهی دیگر
هم بروم تا بعد از آن ورزش را برای همیش��ه کنار بگذارم .در همان
ده روز آنقدر بدنم #تغییر کرد که اطرافیان��م مدام از من #تعریف
میکردند و میپرس��یدند« :آیا حرف��های ورزش میکن��ی یا دارو
میخوری؟!» اتفاقا همین حرفها که بعضا چاشنی متلک هم داشت،
باعث شد تا «بدنسازی» را به شکل ویژه ادامه بدهم ،نه اینکه احیانا
#مأیوس بشوم!
حق :آیا پیش از آن ه�م به #قهرمانی فک�ر میکردید؟ مثال
دوران کودکی ،در پاسخ به سؤال «میخواهید در آینده چه
کاره شوید؟» هیچ وقت گفته بودید قهرمان؟
نه ،اینطور نبود اما در سال چهارم یا پنجم دبستان ،یکی از دبیران
ورزش -که مربی کش��تی فرنگی ه��م بود -برای امتح��ان ثلث اول
از ما خواس��ت که بیس��ت ش��ماره بارفیکس برویم ولی من حدود
پنجاه ش��ماره بارفیکس رفتم! ایش��ان هم به من گفت« :تو وارد هر
ورزش انفرادی و قدرتیای بش��وی ،یقینا قهرمان دنیا میش��وی!»
من آنموقع س��نم کم بود و بدبختی یک الگوی قهرمان در مدرسه
یا محلهمان هم نبود .این شد که خیلی توصیهی معلممان را جدی
نگرفتم اما راس��تش جرقهی حضور در عرص��هی ورزش قهرمانی با
همان حرف در ذهن من زده شد.
حق :پس شما اولین عضو ورزشکار در خانوادهتان بودید؟
خیر! برادر بزرگترم هم بدنس��ازی کار میکرد؛ البته نه بهصورت
قهرمانی و حرفهای.
حق :مشوق شما در این مسیر چه کسی بود؟
همین برادر بزرگترم #مشوق و #مشاور من بود و بسیاری از کارهای
مهمی که بعدها موفق به انجامش��ان ش��دم ،حاصل راهنماییهای
ایشان بود.
حق :از مدالها و افتخاراتتان برایمان بگویید.
هفت دوره قهرمان ایران ،دو دوره قهرمان قهرمانان ایران ،پنج دوره
قهرمان قهرمانان در مسابقات گرندپریکس ،دو دوره قهرمان جهان،
دو دوره قهرمان آسیا و االن هم قهرمان حرفهایهای دنیا! در ضمن
دومین نفر در ایران هس��تم که موفق به دریافت «کارت حرفهای»
شدهام؛ یعنی نشان قهرمان قهرمانان آماتور.
حق :برای رسیدن به این همه افتخار ،چه مشکالتی را پشت
سر گذاشتید؟
اولین مشکلی که بنده در این مسیر با آن مواجه شدم ،مشکل مالی
بود؛ چون ورزش بدنسازی بسیار پرهزینه است و وضعیت مالی من
طوری نبود که بتوانم به راحتی از پس آن همه هزینه بربیایم .یا مثال
اولین دورهای که رژیم حرفهای گرفتم ،س��رباز بودم و خیلی اذیت
شدم .هر روز باید شش -هفت وعده غذا با خودم به پادگان میبردم.
یا اگر یک روز مرخصی را لغو میکردند ،نمیتوانستم برای تمرینات
خیلی فعال باش��م .هرچند در پادگان #باش��گاه بود اما فقط باشگاه
کافی نبود .بعد از آن هم که قهرمان ش��دم ،خیلیها س��نگاندازی
میکردند و تالش داشتند مانعم شوند .عالوه بر اینها من یکسری
اعتقادات مذهبی داشتم که خیلیها مخالف بودند و مسائلی از این
دست .ولی همیشه میگویم :بذر تا زمانی که زیر خاک است ،متحمل
هیچ سختی و مشکلی نیست اما وقتی میخواهد جوانه بزند و سر از
خاک بیرون بیاورد ،باید هم منتظر آفتاب و باران باش��د ،هم منتظر
باد و رعدوبرق .تمایلی هم ندارم که جنب��هی منفی ماجرا را بگویم.
میخواهم حداقل از زبان من ،فقط نقاط مثبت ورزش شنیده شود.
حق :در روزهایی که س�ختیها از حد معمول فراتر میرفت،
چه چیزی به شما انگیزه میداد برای ادامهی مسیر؟
دو چیز خیلی به من انگیزه میداد؛ یکی حرفهای منفی یا مثبتی که
میشنیدم .مثال برخی میگفتند امسال قطعا #مدال نمیآوری! و من
میخواس��تم به همه ثابت کنم که اینطور نیست .یا برخی دوستان
تشویقم میکردند و میگفتند حتما این کار را انجام میدهی! یکی
هم عالقهی زی��ادم به ائمهی اطه��ار و ارتباط قلب��ی محکمی که با
آنها -مخصوصا امام حسین علیهالسالم -برقرار میکردم و همیشه
از ایشان کمک میگرفتم.
حق :نگاه شما به #شکست چیست؟
تعبیر من از شکست ،رس��یدن به موفقیت از راهی دیگر است .مثال
خودم در مس��ابقات آس��یایی تهران ،بین یازده عضو تیم ملی ،تنها
کسی بودم که مدالی کس��ب نکرد .من در دس��تهی  ۷۵کیلو بازی
میکردم اما بعد از مس��ابقه به دوس��تانم گفت��م  ۴۲۸روز دیگر در
مسابقات هندوستان ،در دستهی  ۸۰کیلو (سه وزن باالتر) قهرمان
جهان خواهم ش��د؛  ۴۲۸روز بعد به عهدم #وفا کردم و نائبقهرمان
مسابقات هندوستان شدم .هرچند معتقدم که باید قهرمان قهرمانان
میشدم اما از نتیجه راضی بودم.
حق :در مورد مسابقات جهانی بلغارستان صحبت کنیم؛ چه
شد که تصمیم گرفتید با س�ربند «یا قمر بنیهاشم» در آن
رویداد حاضر شوید؟
یک سال قبل از مسابقات بلغارس��تان ،برای مسابقات جهانی هند،
به یکی از دوس��تانم -که ارادت مرا به اهل بیت میدانس��ت -گفتم
میخواهم یک بازوبند «یا علی» بنویس��م .چن��د روز بعد برایم یک
بازوبند «یا علی» فرستاد و من هم زمانی که در مسابقه ،نائبقهرمان
شدم ،آن بازوبند را بستم .ش��مارهی من در آن مسابقه  ۱۳۳بود که
به حروف ابج��د ،نام «حضرت عباس علیهالس�لام» اس��ت و انرژی
خاصی ب��ه من میداد .س��ال بعد برای مس��ابقات بلغارس��تان -که
در روزهای تاسوعا و عاش��ورا بود -این دوس��تم بدون هماهنگی با
من ،یک س��ربند «یا قمر بنیهاش��م» برایم به فرودگاه فرس��تاد تا
زمانی که در مس��ابقه حرفهای ش��دم ،آن را ببندم .من هم بس��یار
خوش��حال ش��دم؛ چون دههی محرم بود و م��ن از بچگی #هیئتی
بودم و آن اولی��ن محرمی بود که نمیتوانس��تم #ایران باش��م .دو
س��ال قبلش در ماه ذیالحجه ،السوگاس بودم و تمریناتم را آنجا
میگذراندم اما س��ه روز پیش از محرم ،طاقت نیاوردم و برگش��تم
ایران .اینها اعتقادات ش��خصی من اس��ت و آنقدر ه��م قدرتمند
است که هرجا شادم ،با اعتقاداتم شادم و هرجا ناراحتم ،با اعتقاداتم
ناراحت��یام را برطرف میکنم .خیلی از اطرافیان��م به من میگویند
ک��ه بیخیالتری��ن آدم روی زمین��م و واقعا هم آنق��در اعتقاداتم
محکم است که نه ش��ادی مفرط دارم نه ناراحتی مفرط .ماکسیمم
ناراحتی من برای بدترین اتفاقی که ام��کان دارد رخ دهد ،فقط ۲۴
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مهدی حاتمی (قهرمان جهان در رشتهی پرورش اندام) در گفتوگو با روزنامهدیواری حق:

با یاد #حسین ریکاوری میکنم

ذیالحجه را در السوگاس تحمل کردم اما سه روز قبل از محرم برگشتم ایران

زهرا حسنی :شاید بابا دوست داشت من آن دختری باش�م که هر صبح ،موج دامنش بر لطافت
تنش میرقصد ،غزلهای عاشقانه را البهالی تارهای موهایش میبافد ،قصهی «رومئو و ژولیت» را
مرور میکند و با قلپی از چای شیرین بغضش را قورت میدهد .البته خودم هم شیفتهی دامنهای
پرچین و شکن بودم .غزل هم میسرودم .نمایشنامههای شکس�پیر را هم از بر بودم اما چای...
هرگز! روزهای پرتب و تاب مرا چای کفایت نمیکرد؛ م�ن به عطر تلخ قهوه وفادار بودم تا دختر
روزهای سخت روزگار باقی بمانم .راستش تولد من سالها بعد از تاریخ مسجل شناسنامهام بود؛ آنهم در یک
باشگاه ورزشی! برای منی که در بازیهای خیالی کودکانهام همیشه نقش #کماندو را داشتم ،ورزش دری به یک
دنیای ایدهآل بود و نقطهی آغاز زندگیام .وسعت دنیایی که قدم در آن گذاشته بودم ،از زمین مبارزهی دوازده در
دوازده (شیاپچانگ) فراتر نمیرفت اما سقفش بلند بود؛ آنقدر بلند که تنها آدمهایی با جسارت بیحد و حصر
و افقی بلندباال تاب و توان ایستادن پای آن را داشتند .آدمهایی که #عشق در وجودشان میجوشید و انگیزه در
رگهایشان جاری بود .میجنگیدند که ستارهای شوند در آسمان سرزمینشان .آدمهایی که غایت رؤیایشان،
برافراشتنپرچمیبودکهبهایشخونهزاراناللهیسرخ است.حقیقتاجنس آدمهای آنجابادنیایبیرونفرق
داشت و دنیای بیرون هم آنها را نمیفهمید .مثل روزهایی که بابا نگاه منزجرانهاش را به سرعت از من میگرفت
و به تلویزیون خیره میکرد؛ از نش�ان زخم روی ظرافت سرمشتهایم گزگزش میش�د .بدش میآمد از یاس
کبودی که زیر درخت سبز چشمهایم میکاشتند و شکافی که بر آلوی سرخ لبهایم مینشاندند .قلب پرمهرش
نمیتوانست چشمهایش را مجاب به تماشای رنج من کند ولی من در میان آن ریاضتهای جسمی و فشارهای
روحی ،لذتی معنوی را یافته بودم که با خطکش بابا و هیچکدام از آدمهای بیرون ،قابل اندازهگیری نبود .اشتیاق
وصول به مقصود ،چنان در قلبم ریشه دوانده بود که قرص جوشانی شده بودم در ظرف آب روزهایم .از کتابهای
کیوساکی و آنتونی رابینز تا سخنرانیهای جول استوین و برایان تریسی ،همه را در جستوجوی موفقیت ،زیر
و رو میکردم .هر از گاهی فیلم مبارزههای #کلی را نگاه میک�ردم و لذت میبردم از اینکه به قول خودش مثل
یک #پروانه در #آسمان شناور بود و مثل یک زنبور #نیش میزد .بیش از صدبار ،مسابقهاش با #فورمن را تماشا
کردم و هر بار به وجد میآمدم از آخرین مشتی که صورت #جورج را شکار میکرد و به پیروزی #محمدعلی ختم
میشد .من هرشب شاهنامه میخواندم و میخواستم گردآفرید قصهی زندگیام باشم و #ورزش این #شجاعت
را به من بخشید؛ شجاعت قربانیکردن آنچه هستم ،برای آنچه باید بشوم! اگرچه بعدها فهمیدم دستکش
مبارزه برای دستهای من زیادی بزرگ است و رسالتم جایی دیگر است (شاید همینجا ،میان سپیدی سیمای
اوراق و سیاهی پنجههای قلم) اما ورزش همچنان تیتر یک زندگیام باقی ماند و هفتهی تربیتبدنی برایم تبدیل
به پررنگترین مناسبت تقویم شد .حاال در ازدحام روزهایی که رسانههای معاند ،سعی در تطهیر عدهای قاتل و
جانی دارند و آنها را با عناوینی مانند #ورزشکار به جامعه معرفی میکنند ،من نگرانم برای نسل خودم! نسلی که
غالمرضا تختیها را ندیده و الجرم باید به ضرب و زور مجازستان ،دل به سلبریتیهای بیمایهی بادکنکی خوش
کند .نسلی که اگر مسئولین سازمانهای فرهنگی و صداوسیمای انشاءاهلل ملی تکانی به خودشان ندهند ،بیش
از پیش قربانی این جنگ رسانهای خواهد شد .من اما به گواهی این سطور به قدر وسع خود ،قدمی و قلمی در راه
این #مبارزه برداشتهام .آنچه در صفحهی بعد میخوانید ،مصاحبهای است که با مهدی حاتمی داشتهام؛ یلی از
دامنهی بیستون کرمانشاه ،متولد سال هزار و سیصد و شصت ،قهرمان جهان در رشتهی پرورش اندام و در یک
کالم؛ ورزشکار بامرامی که کاپ قهرمانیاش هرگز از سربند «یا قمر بنیهاشم» باالتر نرفت.

ساعت است .تا االن پیش نیامده چیزی مرا بیشتر از دو یا سه ساعت «قمر بنیهاشم» باشد .وقتی کاپ اورالی را گرفتم ،خیلی خوشحال
درگیر کند .وقتی زندگی ائمه را جلوی چش��مانم میآورم ،س��بب بودم که در مملکت بیگانه ،س��رود ملی ایران نواخته میشود و همه
میشود ناراحتیام را فراموش کنم .حتی خیلی وقتها هست که از به احترام پرچم کشورم ایستادهاند .چند ثانیه بعد ،رئیس فدراسیون
قهرمانی خوشحالم اما فقط در فاصلهی ورزش��گاه تا هتل ،آن غرور جهانی به م��ن گفت« :بای��د کاپ را ب��اال ببری تا عک��س یادگاری
و سرخوش��ی را دارم و بعدش با یاد امام حسین علیهالسالم خودم را بگیریم» .اما من با حال��ت چهره به او فهماندم ک��ه هرگز این کار را
ریکاوری میکنم.
نمیکنم! ش��اید یکی از لذتبخشترین ثانیههای کل عمرم همان
حق :آن لحظاتی که کاپ قهرمانی در دستتان و سربند «یا موقع بود .البته من آن کار را از خودم نمیدانم بلکه از ائمه میدانم؛
قمر بنی هاشم» بر پیشانیتان بود ،چه حسی داشتید؟
چون آن روز فقط جسمم زمینی بود و روحم حتی یک ثانیه هم آنجا
[بغض میکند و بع��د از چند ثانی��ه میگوید] خیل��ی چیزها قابل نبود .آن روز خودم را فقط یک بچههیئت��ی میدیدم و اصال مهدی
توصیف نیست .شما بعد از س��الها این خاطره را برایم زنده کردید .حاتمی وجود نداشت!
من این موضوع را تا امس��ال جایی
حق :چند سالی اس�ت از سوی
نش��ر نداده بودم .امس��ال هم شاید
هم�ان رس�انههایی ک�ه تالش
کار خود امام حس��ین باش��د .وقتی
دارند ج�ای #جالد و #ش�هید
کسی «قهرمان قهرمانان» میشود،
را ع�وضکنن�د ،جریان�ی راه
مرسوم اس��ت کاپش را باالی سرش
افتاده تا ورزشکاران ،بازیگران
بگیرد؛ این یک س��نت اس��ت .شما
و س�لبریتیها از اظه�ار عقاید
حتی در #فوتبال نمیبینید کس��ی
مذهبیش�ان ه�راس داش�ته
کاپ را در س��ینهاش بگیرد؛ همه با
باش�ند و اال ب�ا ان�واع توهینها
افتخار آن را باالی س��ر میبرند .اما
و تهمته�ا م�ورد هجم�ه قرار
اولین مش�کلی که بنده در این مس�یر با آن
من زمانی که سربند را بسته بودم و
میگیرند .آیا آن موقع هم چنین
مواجه شدم ،مشکل مالی بود؛ چون ورزش
روی استیج میرفتم ،به خودم قول
جوی وجود داشت؟
بدنسازی بسیار پرهزینه است و وضعیت مالی
دادم #کاپ را قب��ول نکنم و اگر هم
نه به این صورت اما همان س��الها
من طوری نبود که بتوانم به راحتی از پس آن
قبول کردم ،هرگز آن را باالی س��ر
مرا به کنگرهای با موضوع #موفقیت
همه هزینه بربیایم .یا مثال اولین دورهای که
نبرم .این ش��اید چیز خاصی نباشد
دع��وت کردند ک��ه خیل��ی ادعای
رژیم حرفهای گرفتم ،س�رباز بودم و خیلی
اما برای م��ن خیل��ی #ارزش دارد.
روشنفکری داشتند و اصال بینشان
اذیت شدم
نمیخواس��تم چیزی باالت��ر از نام
چیزی به اس��م #دین مطرح نبود.

آنها خیلی از من تمجید کردند و پرس��یدند« :به عنوان یک جوان
ایرانی چگونه موفق به برندسازی شدی؟» پاسخی که دوست داشتند
بشنوند ،چیزی مثل #تالش و #پشتکار بود اما من گفتم« :آنچه مرا
به اینجا رساند ،صددرصد امام حسین علیهالسالم بود که از کودکی
عاشقش هستم» .مصاحبهکننده ،حدود پانزده سؤال پرسید تا یک
خطای لفظی از صحبتهایم دربیای��د و بگوید این موفقیت ،حاصل
تالش خودش بوده اما من با جوابهایم ثابت کردم که اگر به موفقیت
رسیدم ،فقط به مدد امام حسین بوده و الغیر! حمید علیمی در یکی
از مداحیهایش میگوید« :من عوض شدم ولی تو حسین بچگیمی».
شاید درست نباشد اما همیشه میگویم :من عوض شدم ،تو هم عوض
شدی! من عوض شدم ،چون آن موقع خودشناسیام خیلی کمتر بود.
تو هم حسین بچگیام نیستی! حسین بچگی من خیلی کوچک بود،
چون شناخت من از او کم بود .حسینی که االن میشناسم ،فقط از
#خدا پایینتر است!
حق :واکنش مسئولین به آن اقدام شما چه بود؟
خدا را شکر ،مسئولین بعد از آن مسابقه ،یک رم سهگیگ به من دادند
که موجب شادی دلها ش��د! من این کار را برای مسئولین یا کسی
دیگر نکردم! این کار را فقط برای امام حس��ین ک��ردم .بعد از آنهم
که برگش��تم ،مدال و کاپ را تقدیم به «موزهی حضرت عباس» در
#کربال کردم.
حق :از تمریناتی بگویید که با مداحی سپری میشد! سخت
نبود؟
شاید اصال خندهدار باش��د اما من تمرینات وزنه را با صوت #قرآن و
تمرینات هوازی را با #مداحی انجام میدادم .یک بار یکی از دوستانم
پرسید« :چی در تمرینات هوازی گوش میدهی که اینقدر قدرتمند
کار میکنی؟!» بعد هنزفری را از گوشم کش��ید! با اینکه اصال آدم
مذهبیای نبود ،تا مداحی را ش��نید ،اشک در چشمانش جمع شد؛
مثل ابر بهار گریه کرد و گفت« :تو عجب آدمی هس��تی که در فشار
تمرینات ،این چیزها را گوش میده��ی! عجب اعتقاداتی داری! من
فکر کردم چه آهنگی گوش میدهی ،میخواستم مچت را بگیرم!»
چون در تمرینات هوازی باید بدن مقداری #تحریک شود و با موزیک
تند ،ضربان قلب باال برود.
حق :از چه سالی مربیگری را آغاز کردید؟
از س��ال  ۷۹فکر میکنم .اوایلی که ما ورزش را شروع کردیم ،ایران
در این زمینه چندان پیش��رفت نک��رده بود و چون م��ن با بهترین
مربیها در تهران کار میکردم ،برنامههایی را که به من میدادند ،به
همشهریهایم میدادم و اینطور مربیگری را آغاز کردم.
حق :وضعیت فعلی پرورشاندام در ای�ران را چطور ارزیابی
میکنید؟
از نظر فنی بین آماتوره��ا حرف اول را میزنی��م .در بحث حرفهای
هم روزبهروز پیش��رفت میکنیم و به نظر من تا ده سال آینده ،بین
حرفهایه��ا ه��م اول خواهیم بود .از نظ��ر علمی نیز خیل��ی به روز
شدهایم .واقعا بچههای ایران ،هم از نظر ژنتیکی و هم از نظر تالش و
اراده ،فوقالعادهاند.
حق :نگاه مردم به رشتهی پرورشاندام چگونه است؟
راستش مردم دید مثبتی به رشتهی ما ندارند؛ چون یک ورزش غربی
است و از نظر پوشش ،وجههی اجتماعی خوبی ندارد .این نگاه منفی،
بین مسئوالن هم وجود دارد.
حق :گاهی ورزشکاران و قهرمانان ،از ناداوری و بیعدالتی در
ورزش میگویند! آیا واقعا همینطور است؟
قطعا هرجا انسان باشد ،خطا هم وجود دارد؛ بعضی عمدی و بعضی
هم غیر عمدی .مثال خودم مس��ئول کمیتهی بدنس��ازی اس��تان
کرمانش��اهم و گاهی پی��ش میآید که به من برچس��ب حقخوری
میزنند و من هم هیچوقت جلوی کس��ی نایس��تادم؛ مگر کسیکه
شعور این را داشته باشد تا برایش توضیح دهم از نظر فنی #ضعیف
است .من موقعی که میخواهم برای وزنکشی از خانه بیرون بیایم،
سه بار سورهی #نبأ را میخوانم و از حضرت علی علیهالسالم #مدد
میخواهم که #حق کسی را #ضایع نکنم و همیشه هم تالش کردم تا
#عدالت را اجرا کنم ،اما باز میبینی در همین سیستمی که خودم نفر
اول آن هستم ،نمونههایی از بیعدالتی وجود دارد که حاال همهاش
هم عمدی نیست!
حق :به نظر شما چگونه یک قهرمان میتواند در عین شهرت،
محبوبیت خود را هم حفظ کند؟
شما میتوانی یک ش��به قهرمان بشوی و همه ش��ما را بشناسند اما
#محبوبیت چیزی نیست که یک شبه بهدس��ت بیاید .امام حسین
هم در روز عاشورا علیالظاهر شکست خورد! ولی امروز یک نفر از دل
شهری در غرب ایران که ش��اید برخیها مردمش را #الئیکبدانند،
بیرون میآید تا پرچم امام حس��ینی که هزار و چهارصد سال پیش،
ظاهرا در #کربال شکس��ت خورد را #باال ببرد؛ این یعنی محبوبیت!
یعنی سیدالشهدا صفاتی داشته که توانسته آن فرد را حتی با وجود
گذر قرنها جذب کند و بر تمام ابع��اد زندگیاش تأثیر بگذارد .پس
ک نفر در دورهی خودش محبوبیت عام نداشته
این امکان هست که ی 
نباشد اما در دورههای بعد محبوب دل همگان شود.
حق :معموال به نوجوانان ،درس را پیشنهاد میکنید یا ورزش
حرفهای؟
من هرکس را دوست داشته باش��م ،درس را به او پیشنهاد میکنم،
مگر برخی افراد مس��تعد که از نظر ژنتیکی هم خاص باشند! به این
افراد حتما ورزش را پیشنهاد میکنم اما درس را هم کنارش داشته
باشند.
حق :توصیهتان به افرادی که میخواهند قدم در مسیر ورزش
حرفهای بگذارند چیست؟
توصی��ه میکنم که #علم��ی ورزش کنن��د و علمی پی��ش بروند و
تجربیاتی که به دست میآورند ،به بهترین نحو در اختیار دیگران و
نسل بعد از خودشان قرار بدهند .نکتهی دیگر اینکه آینهها #دروغ
میگویند؛ یعن��ی بزرگنمایی میکنند! هرگ��ز بزرگنمایی نکنید!
کوچکنمایی هم نکنید! خودتان باشید! سعی کنیم ایراداتمان را
ببینیم و آنها را برطرف کنیم .هرکس هم میخواهد معایب خودش
را بداند ،برود معایب پنج نفر از نزدیکترین افراد زندگیاش را بنویسد
و روی آن معایب در خودش کار کند.
حق :به رسم یادگاری ،جملهای به خوانندگان روزنامهدیواری
حق هدیه دهید.
امام حس��ین علیهالس�لام میفرمایند« :اگر #دی��ن ندارید ،الاقل
#آزاده باش��ید» .جملهی «یاعلی گفتیم و #عش��ق آغاز شد» را هم
خیلی دوس��ت دارم .در یکی از مصاحبهها وقتی پرسیدند« :عاشق
شدی؟» از #سعدی مایه گذاشتم و گفتم« :عشق محمد بس است
و آل محمد!»

