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زندگیبا ِنت ،زندگیبی ِنت
نوجوانان از زندگي بدون اينترنت ميگويند

طاهره نمرودي

آيا آن ها به کشورشان بر میگردند؟

این دو نفر را همه میشناســیم؛ دو مربی اروپايي که از وقتی به
ایران آمدند توانستند حســابي طرفداران دو تیم باانگیزه را نااميد
كنند؛ مارك ویلموتس بلژیکی ،ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران،
تیم ملی کیروش را هدايت کرده است و گابريل کالدرون ،سرمربی
آرژانتینی ،پرسپولیس برانکو را.
این دو تیــم ،حاال نمیتواننــد نيمي از تواناییهــای خود را هم
ال بودهاند و نه بهتر.
بهنمایش بگذارند و حداقل شبیه تیمی شوند که قب ً
این یادداشــت وقتی نوشــته میشــود كه خبرهايي مبني بر
بازگشــت برانکوایوانکوویچ ،سرمربی سابق پرســپولیس به ايران
شنيده ميشود و ظاهرا ً پيشنهادهايي از تهران براي او رسيده است.
حاال برانكو در دو راهي جالبي قــرار ميگيرد .انتخاب بين تيم ملي
فوتبال ايران يا تيم فوتبال پرسپوليس!
آنســو ویلموتــس و كالــدرون قــرار دارند .شــشماه قبل
مارکویلموتس ســرمربی بلژيكي تيــم ملي فوتبال كه عاشــق
مرخصی است به سایت اسپورتساي کشورش گفته بود« :میتوان
با تیم ایران شــگفتی ســاخت .آنها هیچگاه از مرحلهي گروهی
مسابقات جام جهانی صعود نکردهاند .همین مسئله میتواند برای
من چالشی زیبا باشد».
اما چالش زیبای ویلموتس ،به اینجا رسید که در فیفادِی* و بازی
دوستانه با تیم ملی برزیل به دلیل عدم حضور ویلموتس لغو شد .در
حالی که معموالً مربيان در فیفادی ،تیمهــا را برای رقابتها آماده
ميكنند و بهدنبال حفظ موقعيت يا باالبردن تيمشان در ردهبندي
فیفا هستند ،او بهجز حضور نمایشی در چند دیدار لیگ برتر و چهار
دوره تمرین تیم ملی ،کار دیگری انجام نداد و به کشورش برگشت.

اصغر بادپر

گرچه وعدههاي مالي فدراســيون فوتبال عملي نشــده بود اما
ویلموتس شا د و خندان به سفر ميرفت و هیچوقت تیم ملی را جدی
نميگرفت .در اين شــش ماه بارها همه منتظر بودنــد تا او از اروپا
برگردد و تيم را تمرين بدهد.
خب ویلموتس یک مربی پروازی اســت و از شش ماه حضور در
ایران ،ســه ماه را در مرخصی بوده که ركورد مهمي است و ركورد
ديگر اينكه تیم ملی کیروش که پــس از برزیل ،به عنوان دومین
تیم ،راهی جامجهانی  2018شــده بود حاال با اشــتباهات فنی و
بیاعتناییهای ویلموتس درخطر سقوط و بازماندن از جام جهانی
 2020قرار دارد.
مربی خرابکار بعدی کالدورن اســت؛ گابريل کالدرون بیشتر از
اینکه حواسش به پرسپولیس باشد ،دنبال مسائل حاشیهای است.
او بارها علیه اســتقالل و البته بازیکنان خودش مصاحبه کرده که
همهي اینها به ضرر پرسپولیس تمام شده .اوچه از نظر فنی و چه
از نظر روحي و رواني روی پرسپولیس تأثیر مثبتی نگذاشته است.
به هر حال چه برانكو به ايران آمده باشد و چه نيامده باشد اين دو
سرمربي ،احتماالً تهران را به مقصد کشورشان ترک کنند.
* ســاالنه فیفا (فدراســيون بينالمللي فوتبال) ،بــرای بازیهايی كه

زیر نظــر خودش برگزار ميشــود ،تقويمي منتشــر ميكند کــه به نام
«فیفادی» شناخته میشود .این تقویم ،شامل توافقي کلی بین فیفا ،شش

کنفدراسیون فوتبال قارههای مختلف ،باشــگاههای اروپایی و فیفپرو
(فدراسیون بینالمللی فوتبالیســتهای حرفهای) است و در بسیاری از
ماههای سال ،دیدارهایی دوستانه زير این عنوان برگزار میشود.

وقتی بهدنیا آمدیم ،اینترنت اختراع شده
بود .اما وقتي كه پدرجان و مادرجانهایمان
بهدنیا آمدند ،اینترنتی نبود .بنابراین آنها
ین ِت دوران بودند .اما ما اینطوری
فرزندان ب 
نبودیم و وقتی بهدنیــا آمدیم اینترنت بود،
پس ما فرزندان بان ِت دوران شــدیم .یعنی
از ابتــدای تولد ،کودکی و حــاال نوجوانی،
زندگي را با نت سپری میکنیم .فکرش را
هم نمیکردیم كــه روزگار بین ِت چگونه
اســت؟ راســتش تجربهی عجیبی بود...
زندگیِ بدوننت.فكرش ر ا هم نميكرديم.
تنهــا باتوجه به یــک آمــار ،میتوانید به
وابستگی ما نوجوانان به اینترنت پی ببرید؛
براساس آماری که رئیس مرکز آموزش سواد
فضای مجازی اعالم کرده ،در ايران،حدود
اینترنت زیر
ِ
۱۹میلیون و ۸۰۰هــزار کاربر
 ۱۸سال هســتند يعني شــما نمیتوانید
نیازهای آنها را بهسادگی نادیده بگیرید.
نقطه سر خط...

تجربهی نوجوانان
از زندگی بدوننت
اســتفاده از اینترنت آنقدر در تاروپود
زندگی مــا درهم تنیده شــده که شــاید
هیچوقت نمیتوانســتیم زندگی بدون آن
را تصور کنیم.
امید۱۶،ســاله میگویــد« :عــاوه بر

کارهای درســی و ســرگرمی ،با رایانه کار
میکنم و خرجم را از این راه در میآورم .اما
وقتی اینترنت قطع شد ،دیگر نمیتوانستم
مانند گذشته با مشتریها ارتباط بگیرم».
هانیه ۱۵سال دارد و دانشآموز رشتهي
انیمیشــن اســت .او میگوید« :بیشتر با
دوستانم در شبكههاي اجتماعي صحبت
میکنم .بعضــی اوقات هم فیلــم دانلود
میکنم یــا تحقیقهای مدرســه را انجام
میدهم».
شهرزاد هم ۱۵ســاله است و با اینکه
در گذشــته بیشتر اســتفادهاش از

اینترنت صرف صحبتکردن و اینستاگرام
میشــده ،اما از قطعی اینترنت خاطرهي
خوشــي دارد و ميگويد« :خانوادهي من
در روزهاي قطع اينترنــت ،خیلی بیشتر
دور هم جمع میشــدند و بــا هم صحبت
میکردند؛ وقتي ن ِت هســت ،سر همهمان
بیشتر در گوشی است».
اما بشــنويد از يك آمــار ،بنابه گفتهی
«حمیــد صدیقمیرزایــی» ،پژوهشــگر
رسانه ،دانشآموزان كشــور ما روزانه پنج
تا  9ساعت در شبکههای اجتماعی حضور
دارند و اين زمان بسيار مهمي است.
هانیه در ارتباط با تأثیــری که قطعی
اینترنت روی درسهایش داشته ،میگوید:
«تمام تحقیقهــای مدرســهام در زمان
قطعشدن اینترنت ماند و حتی از دست
کافینت هم کاری بر نیامد .اما حداقل
بهانــهي خوبــی برای

انجامندادن کارهای مدرسه بود!»
پریسا هم ۱۳ساله است و با دوستانش
قرار گذاشــته بودند در مدرسه ،نمایشگاه
صنایعدســتی برپا کنند ،اما بــا توجه به
وضعیــت اینترنــت در هفتهی گذشــته،
نمیتوانســتند از والدین دعــوت کنند یا
حتی تبلیغی داشته باشند.
اما مادر یکــی از همیــن نوجوانان هم
میگوید« :برای فرزند مــن که با اینترنت
بزرگ شــده ،قطعی اینترنت مشــکالت
بسیار زیادی بهوجود آورد؛ معموالً تكاليف
مدرســه ،در گــروه واتــساپ گذاشــته
میشود که من و باقی والدین از آنها خبر
داشــته باشــیم.با این وضعیت ،گفتهشده
تكاليــف را در دفترچه یادداشــت کنند،
ولي ایــن روش برای این نســل جوابگو
نیســت .پيش از اين ،ما نمرههــا و حتی
وضعیت آموزشــی فرزندمان را در سایت
میدیدیم كه در آن هفته ،ارتباط مابا سايت
مدرسه قطع شده بود».
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بهمناسبت  14آذر،
روز جهاني خاك

خاك را
زخمي
نكنيم!

  نفيسه مجيديزاده
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ماجرا از يك ميهماني شــروع شد!
«اليزايتمكنيل» ،همسر فرستادهي
بريتانيــا در ســال  1827ميالدي به
ميهماني همســر اول فتحعليشاه،
دومين شــاه قاجار آمد؛ درحالي كه
لباس ساتن ســفيد با چينهاي توري
همراه با يك رداي قرمز ابريشــمي
پوشيده بود .سادگي لباسش با لباسها
و جواهرات پــر زرق و برق خانمهای
درباری در تضاد بود؛ اما سـادگي
لباس او چشــم بانوان
دربــار را گرفت و

آغازي شد بر طراحي لباس در ايران!
شايد خوب باشــد بداني سلطان
مد و اوليــن طراح لبــاس در ايران،
همان تاجالســلطنه اســت .او را كه
ميشناســيد؟ آنقــدر عكسهاي
گوناگون او را در فضاي مجازي ديدهام
كه انگار سالهاســت ميشناسمش!
اصــا ً بهنظــرم جايــش در آلبوم
خانوادگيمان خالي اســت! فقط در
عكس ،لبا سهايش كمي با لبا سهاي
ما متفاوت است.
***
بــراي اميرعلــي ،ماجرا از يــك روز
زمستاني آغاز شــد؛ آنها تصميم گرفتند
براي عكــس يــادگاري در مدرســه يك
سوئيشرت ســادهي پاييزي بپوشند؛ صبح
زود ،وضعيت هوا را ديدند و براي اينكه زير
قولشان نزنند ،كاپشــن و پالتو نپوشيدند و
در آنروز سرد باراني ،سرما خوردند و ديگر
براي هميشــه دور تصميمهاي گروهي را
خط كشيدند!
***
براي سها از يــك انتخاب عجيب شروع
شده اســت؛ او چكمهاي پارچهاي خريده
كه خيلي گرم اســت ،اما كمترين باران به
آن نفــوذ ميكنــد و جورابهايش خيس

ميشــوند در روزهاي آفتابــي هم آنقدر
پايش گرم ميشود كه نميتواند بپوشد.
***
براي من كه فكرم درگير تاجالســلطنه
بود از همان روز برفي شروع شد؛ در خيابان
مردمي را ديدم كه لباس مناسب زمستاني
نپوشيده بودند .فكر كردم چهطور ميشود
در زمستان ،لباس مناسب ،زيبا و كمهزينه
پوشيد؟
با «الههخانمحمدي» ،كارشناس ارشد
طراحي لباس كه در همين حوزه فعال است
گفتوگو كرديم.
لباس زمســتاني ،چهويژگيهايي
بايد داشته باشد؟
در درجهي اول بايد بدن را گرم نگه دارد
و جنس آن هم زمستاني باشد .پارچههاي
پشــمي ،فاســتوني ،بافتهــا ،بعضي از
پارچههاي كتــان ،پنبه و پارچههاي تريكو
براي اين فصل مناسب هستند.
رنگهاي مناسب زمستان كدامند؟
در فصــل زمســتان از رنگهاي خنثي
بيشتر اســتفاده كنيــد؛ رنگهايي مثل
طوســي ،قهوهاي و ســرمهاي .اگر هم كل
لباس رنگ خنثي است ،اضافهكردن لباس
ديگري با رنگ گرم ،باعث خوشپوشي فرد
ميشود؛ مثل كاله ،شالگردن و...

ال اگر سرتا پا آبي يا طوسي بپوشيد،
مث ً
شايد آنقدر خوشايند نباشد ،اما اگر بخشي
ال طوسي
از لباس ،رنگ ديگري باشــد ،مث ً
با ســرمهاي يا بنفش با طوســي ،ميتواند
زيبا شود.
لباسهاي زمســتاني گاهي بسيار
كهنهاند .ميتوان اين لباسهاي كهنه
را دوباره پوشيد ،طوري كه زيبا باشد؟
البته اآلن پارچههاي كهنه يكجور مد
به حســاب ميآيند و يكســري لباس در
برندهاي مهم توليد و توزيع شده كه حالت
ال زانوي شلوار افتاده است.
كهنگي دارد؛ مث ً
امــا اگــر نوجوانــي بخواهــد شــكل
مناســبتري داشــته باشــد ،بايــد بــه
تركيببندي لباس توجه داشــته باشد و از
رنگهاي مناسب ،كنار هم استفاده كند .در
اين صورت ديگر كهنگي لباسش به چشم
نميآيد.
از طرفي يكســري هنرهاي دستي هم
هست كه اينروزها در فضاي مجازي انواع
آن پيدا ميشــود و ميتوانند براي ترميم
لباس از آنها استفاده كنند و لباس كهنه را
به شكل جديد تبديل كنند و بپوشند.
پوشيدن اليهاليه چهطور؟
اليهاليهپوشيدن ،سبكي است

شوفاژهاي تراريخته!
  سيدسروش طباطباييپور

نام گروه ما «مافيا» است كه از حرفهاي اول اسمهايمان يعني متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون و اردالنخان،
يعني خودم ساخته شده است.
اول اينكه بچههاي كالس هشــتم بيجا كردهاند كه ميگويند اين گروه ،امسال تشكيل شــده كه آقاي رضايي ،ناظم جديد را
فيتيلهپيچ كند؛ اصالً! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي ،ناظم سال گذشته هستيم و نميدانم چرا امسال ما را تنها
گذاشت و از مدرسه رفت .او مردي پرانرژي و مهربان بود و با همهي ناظمهاي دنيا فرق داشت! ولي با سرنوشت كه نميشود جنگيد.
البته ...شايد هم بشود ...نميشود ...ميشود ...نميشود...
اين يادداشتها ،روزنگاريهاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه است و گروه مافيا!

شنبه ،كالس شنا!
واي دفتركم! نبودي كه ببيني امروز در كالس ،سيل راه افتاد؛ يعني آنقدر آب از شوفاژ خراب كالس فوران كرد كه نيمي از بچهها ،وسط
حرفهاي آقاي رضايي ،از كالس فرار كردند و نيمديگر ،روي صندليها ايستادند تا غرق نشوند.
اآلن ماجرا را برايت تعريف ميكنم .زنگ سوم بود و طبق معمول ،آقاي تقيزاده معلم خستهي هندسه نيامده بود .بچهها هم خوش و خرم،
توي كالس نشسته بودند و دربارهي موضوعهاي ريزودرشت حرف ميزدند .گروه مافيا هم كنار شوفاژ گرم پر سر و صداي ته كالس نشسته بودند و
دربارهي كلهي گندهي من حرف ميزدند .تا اينكه آقاي رضايي آمد و خلوت همه را به هم زد! نميدانم؛ شايد هم خودش را مسئول ميدانست تا وقت ما تلف نشود!
البته استثنائاً اينبار ،موضوع بامزهاي را مطرح كرد؛ محصوالت تراريخته! محصوالتي كه بذر آنها با استفاده از فناوري بسيار پيچيده ،دستكاري ژنتيكي ميشود تا كشاورز
با آب و َسم كمتر و هزينهي مناسبتر  ،محصول خوش آب و رنگتري توليد كند .اوايل حرفش ،همه ساكت بودند و با دهن باز ،محو آقاي رضايي شده بودند؛
غير از شوفاژ كالس كه صداي چكوچكش ،همه را كالفه كرده بود.
آقاي رضايي ميگفت« :گروهي از دانشمندان معتقدند محصوالت تراريخته ،هنوز آزمايش خودشان را پس نداده و شايد براي بدن انسان مضر باشند و بايد تا جايي كه
ميتوانيم ،از اين محصوالت استفاده نكنيم ».البته بچهها به عقيدهي دانشمندان و ضرر و زيان اين محصوالت ،خيلي كاري نداشتند؛ جو كالس وقتي متشنج شد كه آقاي
رضايي ،بحث بوفهي مدرسه و جمعكردن ذرتهاي تراريخته و بودادهي مرادبرقي را مطرح كرد.
آخر مرادبرقي ،يعني همان بوفهدار مدرسه ،مدت كوتاهي بود كه عالوه بر بيسكوئيتهاي تكراري و پيراشكيهاي يخزدهي
هميشگي ،ابتكار به خرج داده بود و ذرت ،بو ميداد.
هر كدام از بچهها هم يكجور اعتراض خود را به تصميم آقاي رضايي اعالمكرد؛ ياور با آقا بحث ميكرد كه من هم تحقيق كردهام
و هنوز نظر مخالفان محصوالت تراريخته ،تأييد نشده .يكي از بچهها كه نميدانم چه كسي بود ،هي پايش را روي زمين ميكوبيد،
متين ،تيكه ميانداخت كه آقا ريخت ذرتهاي مرادبرقي ،تراريخته نيست و چه و چه و چه!
اما مدل اعتراض فرزاد كرگدن ،خيلي عحيب بود؛ او هيكل گندهاش را انداخته بود روي شوفاژ كالس و با خودكار ،به لولههاي آن
ور ميرفت؛ جوري كه هر لحظه ،صداي چكوچك شوفاژ ،بيشتر ميشد .كمي نگران شدم .وسط اعتراضهاي كالسي ،به فرزاد گفتم:
«پسر ...داري چيكار ميكني؟ شوفاژ داغه و قديمي ،كار دست خودت ميدي ها!»
فرزاد با صداي بلند جواب داد؛ آنقدر بلند كه من بتوانم وسط آنهمه هياهو حرفش را بشنوم؛ اما از شانس گندش ،يكهو همه ساكت شدند.
 دارم شوفاژ كالس رو تراريخته ميكنم ،بلكه بيصدا بشه...نيشها باز شد و نگاهها به طرف فرزاد چرخيد .آقاي رضايي گفت« :چي؟ داري چيكار ميكني؟»
فرزادِ ،من ِمنكنان ،خودكارش را پشتش پنهان كرد و گفت:
«هي...چي...آ ...آقا ...نميدونم چرا اين شوفاژ لعنتي صدا ميده ...آخه حسابي رو مخه!»
آقاي رضايي از سكوي كالس پايين آمد و به طرف فرزاد قدم برداشت؛ تق ...تق! رنگ همه پريده بود .آقاي رضايي همينطور كه بهطرف شوفاژ رژه
ال بايد يهتقهزد توي سرشون تا از صدا بيفتن »...وتق!
ميرفت ،ادامه داد« :اين شوفاژها گاهي بد ادا ميشن ،معمو ً
تقزدن همانا و فوران آب داغ از لولههاي پوسيدهي شوفاژ تراريخته به آسمان كالس ،همان! بندهي خدا ،صورت آقاي رضايي هم عين لبو ،قرمز
شده بود .از طرفي تالش ميكرد تا شير شوفاژ را ببندد و در ضمن ميخواست بچهها را هم از كالس بيرون كند.
آخرين نفري كه از كالس خارج شد ،آقاي رضايي بود و اولين نفر هم ،مَنِمَنِ كلهگنده!

كه چنداليــه را بهخاطر زيبايــي روي هم
ميپوشــند و فقط براي يكســري فضاها
ال براي كالس درس يا
مناســب اســت؛ مث ً
رســتورانرفتن و بيرون از خانه ،اليهاليه
مناسب است.
اما وقتي قرار است از خانه بيرون برويم،
يادمان باشد گول ســرماي هوا را نخوريم و
تمام لباسهايمان را گرم انتخاب نكنيم.
توصيهاي زمستاني به نوجوانان؟
بهتر است هميشــه به هوا توجه كنند،
بعد لباس بپوشــند .خيلي از نوجوانها در
هواي بسيار ســرد ،بافت معمولي پاييزي
ميپوشند ،فقط براي اينكه استايلشان به
هم نريزد! براي اينكه جذاب باشند لباس
نازك ميپوشــند ،اما خودشــان را سرما
ميدهند و در نهايت بهچشم هم نميآيند.
در زمستان ،پوشيدن لباس ضخيم و گرم و
يا حتي اليهاليه خيلي زيباتر است تا اينكه
استايل مناسب فصل را نداشته باشند.
دماسنج

  برديا بادپر

 .1فکر میکنید اگر جاذبه نبود و ما در حالت بیوزنی ،معلق بودیم و پرواز میکردیم ،باز
هم به خاک نیاز داشتیم؟
شاید نیاز داشتیم! چون بیش از 90درصد غذای انسان از دل خاک بهدست میآید.
فقط غذا نیست؛ خاك ،بستر آب هم هست و مثل یک مخزن ،آب را حفظ میکند.
فقط آب و غذا نیســت؛ خاک مادر همهی ُگلها ،درختها ،جنگلها و باغچههاست؛ ما
همه در خاک ریشــه داریم .برای همین  14آذر ( 5دسامبر) از سوی فائو (سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد) به عنوان روز جهانی خاک ،نامگذاری شده است.
 .2دربارهی پسماندهای شیشــهای تحقیق میکردم؛ کارشناس محیطزیست البهالی
صحبتهایش گفت« :خیلی وقتها دیدم که نوجوانان بطریهای شیشهای را به درختها
میکوبند ،میشکنند و در باغچه رها میکنند و میروند؛ در حالی که این خردهشیشهها خاک
را زخمی میکند و به آن آسیب میرساند.
 .3اما در كنار پسماندهای شیشهای ،جاریشدن شویندهها ،ریختن مواد رنگی روی خاک
و انواعپسماندها موجب تخریب خاک میشوند.
از سوي ديگر ،طبیعت هم کار خودش را میکند؛ باد ،باران ،شیب زمین ،کمبود پوشش
گیاهی و ...باعث فرسایش خاک میشوند .خبرها میگویند میزان فرسایش خاك در ایران
باالست و ساالنه حدود 17تُن خاك فرسايش پيدا ميكند.
ال به چشم نمیآید كه میتواند مثل آب
 .4خاکی که با انواعپسماندها آلوده میشود ،اص ً
مهم باشــد و بحران ایجاد کند ،چون تولید آن بسیار کند است و تحتتأثیر عوامل و شرایط
خاصی به وجود میآيد.
در سایت وزارت جهاد کشاورزی آمده که کنش و واکنشهاي طبيعي براي تشکيل خاک
بسيار به کندي صورت ميگيرد و بهطور متوســط  ۷۰۰سال زمان الزم است تا طي مراحل
مختلف يك ســانتيمتر خاك زراعي و يا خاكي كه توانايي پرورش گياهان را داشته باشد
بهوجود آيد و گاهي بهوجودآمدن يك سانتيمتر خاك تا چهارهزار سال طول ميكشد.
ال میدانستید خاک هم مرده و
 .5خاك هم مثل بقيهي طبيعت نيازمند توجه است .اص ً
زنده دارد! سنگهای هوازده ،موادمعدنی حاصل از پوسیدگی گیاهان و جانوران بخش مردهی
خاک هستند و خاک زنده ،خاکی است که دارای جانداران کوچک ،حشرات و کرمهاست و در
آن گیاهان ،قارچها ،باکتریها و سایر میکروبها بهراحتي زندگی میکنند.

اينترنت خيلي همراه!

پس از گذشت قرنها از عمر مكتبها و مدرسهها ،هنوز كه هنوز است ،يكي از گندترين ايام تحصيل هر دانشآموز ،روز گرفتن
كارنامههاست؛ با اين تفاوت كه اينروزها ،بهجاي اينكه كارنامهات را به دستت بدهند،
آن را در فضاي بيرحم مجازي منتشر ميكنند و در و همسايه و فكوفاميل را هم از ريز نمرههاي درخشانت مطلع ميسازند!
ولي خيلي حال كردم؛ به اميد خدا ،دست كثيف جناب اينترنت ،از زندگي ما دانشآموزان قطع شد و همه را غافلگير كرد؛ هم
اولياي مدرسه را كه نميدانستند چگونه والدين گرامي را از نامهي عملمان آگاه كنند ،هم والدين گرامي را كه دوست داشتند
هرچه زودتر ،دستهگلهاي امتحانهاي مياننيمسال اول ما را ببويند!
امروز ،مثل زمان تحصيل اجدادمان ،نامهي دعوت اوليا را به بچهها دادند؛ دعوت به جلسهي توزيع كارنامهي كاغذي!
ما هم در گروه مافيا ،تندي تشكيل جلسه داديم؛ جلسهي راههاي بررسي مفقودشدنِ خيلي اتفاقيِ دعوتنامه!
البته نتيجهي جلسه چندان خوشآيند نبود؛ قرار شد خيلي با احترام ،آن را البته نه به پدر ،بلكه به مادر گرامي تقديم كنيم و هيچ
بهانهاي به دست مدرسه و آقاي رضايي بيمزه ندهيم.
دفتر عزيز! از خدا كه پنهان نيست؛ از تو چه پنهان كه كمي نگران نمرهي حسابم ،كمي هم هندسه...
علوم هم مسئلههايش سخت بود ...ادبيات ...بهخدا معني آن دو بيت را به كالس ما نگفته بود
و ....اص ًال بيخيال .بايد از امروز ،به فكر آزمون نيمسال اول باشم!

پنجشنبهي سگي!
ديروز ،موقع برگشتن از خانه ،يك سگ به چه بزرگي ،دنبالم راه افتاده بود .فكر ميكنم
ده ،بيستكيلويي الغر شدم .باز خدا به ياور خير بدهد .تا يكجايي همراهم بود.
خدايا! مرا ببخش ...آخر سر دوراهي خانهي ياور ،هي خداخدا ميكردم كه وقتي از هم جدا شديم ،سگ شريف ،دنبال ياور
شريف راه بيفتد و دست از سر كچل من بر دارد؛ باألخره ياور ،هم قدبلندتر بود ،هم خوشبر و روتر! تازه من گوشتتلخ هم
هستم و كمي هم چربيخونم باالست .اما سگ شريف ،انگار چيزي در من ديده بود كه هيچانساني تابهحال نديده بود!
خالصه تا دم در ،رهايم نكرد .وقتي به خانه رسيدم ،مامان ،ترسيده بود .از ته اتاق گفت« :اردالن ،چرا رنگت عين گچ ،سفيد
شده؟ مگه سگ دنبالت كرده؟» و اين تنها باري بود كه با جرئت ميتوانستم بگويم بله!
اما امروز صبح ،وقتي براي خريد نان رفته بودم ،اتفاق عجيبتري افتاد .نزديك نانوايي محل ،جماعتي جلوي مغازهاي جمع
شده بودند .از سر كنجكاوي ،نزديك جمعيت شدم و از اولين نفر ،جوياي ماجرا .خانمي با چادري
گلگلي و كهنسال گفت« :بال به دور مادر! خدا بيامرزتشون ...اين بيچارهها رو گازگرفته»!...
دوباره عين گچ ،سفيد شدم و ياد ديروز افتادم كه سگ شريف دنبالم گذاشت و ولكن هم نبود .شانس آورده
بودم كه سگ هار ،مرا گاز نگرفت .بدو بدو ،بدون اينكه طرف نانوايي بروم ،از كوچهاي باريك ،سمت خانهي ياور رفتم .اص ًال
حواسم نبود كه اين موقع صبح شايد خواب باشد .زنگ ...زنگ ...مادرش با صدايي خوابآلود ،در را باز كرد
و بعد از چند دقيقه ،خود خوابآلودش هم جلوي چشمم ظاهر شد .گفت« :اردل ...يهپنجشنبه رو تعطيل كردن تا لنگظهر
سگ ديروز رو كه يادته ،انگار بعد از ما ،رفته سروقت
بخوابيم »...نگذاشتم ادامه بدهد« :واي ياور؛ بايد صدقه بديمِ .
كارگرهاي كارگاه بغل خشكشويي؛ بيچارهها رو گاز گرفته...
كمي مُ ردن؟ چرا چرتوپرت ميگي پسر!نه انگار،انگار كمي مردن... خب ...حاال زندهن؟خالصه بدو رفتيم طرف خشكشويي.جمعيت ،بيشتر شده و چندتا ماشين آتشنشاني هم به آنها اضافه شده بود.
كمي تعجب كردم .به ياور گفتم« :حاال چرا آتشنشاني؟ شايد هنوز پاي كارگرها توي دهن سگه باشه!»
من كه جرئت نكردم نزديك بشوم؛ اما ياور خودش را در دل جمعيت جا كرد .چند دقيقهاي گذشت .وقتي از دل جماعت
بيرون آمد ،پوزخند ميزد .گفتم« :خَ ره ...اون بيچارهها مُ ردن ...اونوقت تو ميخندي؟»
زد توي سرم و گفت« :ابله! اون بيچارهها رو سگ گاز نگرفته؛ گاز گرفته! يعني شب ،بخاري استاندارد نداشتن و گاز دودكش،
توي»...
خفهشون كرده ،اون سگ ِبيچاره ،آزارش به مورچه هم نميرسه ،چه برسه به ِ
براي ياور كلي خطونشان كشيدم تا ماجرا را براي بچههاي گروه مافيا تعريف نكند!
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گزغها و گربولکها در فكرهاي خندهدار خانم نويسنده!
گفتوگو با «زهرا شاهی» ،نويسنده و طنزنویس

نيلوفر نيكبنياد

احتما الً در روزهای گذشته ،حداقل یکی
دوبار اسم «زهرا شاهی» به گوشتان خورده؛
چون همین چند روز قبــل ،رونمایی کتاب
جدیدش «رئیس باغ مــادام خلچه» بود که
کلی طنزدوستان را خوشــحال كرد .چرا؟
چون معموالً کتابهایی که خانم شاهی برای
کودکان و نوجوانان مینویســد ،طنز است و
آنها را حسابی میخنداند.
او تا حــاال چندین کتاب نوشــته ،مثل
«باغوحش روی ریل»« ،کارآگاهبازیهای یک

الضالُّونَ
قَالَ وَ مَنْ َي ْقن َُط مِنْ رَ حْ مَةِ رَ بِّهِ إ َِّل َّ

گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش
ناامید میشود؟
سورهي حجر ،آيهي 56
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جورابهايجادويي!

ياسمن رضائيان

سالهاي سال با لباسهاي گرمي كه پيرزن برايشان
ميبافت زندگي كردند و زمســتانها را به راحتي
پشت سر گذاشتند .اما هيچ وقت هيچكس نفهميد
چرا آن لباسها گرمتر از لباسهاي ديگر بودند.
قصهي مامانبــزرگ كه تمام شــد خنديدم و
گفتم« :باألخــره چه شــد؟ راز آن گرما چه بود؟»
مامانبزرگ خنديــد و گفت« :فقط من هســتم
كه رازش را ميدانم ».گفتم« :نكند تو از نســل آن
پيرزن هســتي؟» مامانبزرگ بلند خنديد و گفت:
«شايد من نتيجهي نتيجهي نتيجهي او باشم .كسي
نميداند .اين يك راز اســت ».بعد گفت« :اما واقعاً
پاي سحر و جادو در ميان بود».
چشمهايم را گرد كردم و گفتم« :سحر و جادو؟
اين واقعاً مال قصههاست ».مامانبزرگ آرام ،طوري

كه هيچكس جز من نشنود ،گفت« :اما من ميگويم
در واقعيت هم اين سحر و جادو وجود دارد .نه اينكه
فكر كني بايد ورد بخوانيم .ســحر ما محبت است.
آن پيرزن هم بافتنيهايش را با مهر ميبافت .براي
همين بود كه آدمها را گرم ميكرد .دلهاي آنها
كه گرم ميشد جسمشان هم گرم ميشد».
آخرش دست زدم و گفتم« :آفرين مامانبزرگ!
تو به جز اينكه بافندهاي ماهر هستي داستانسرايي
فوقالعاده هم هستي ».و بعد به حرفهاي او خيلي
فكر كردم .به داســتان آن شــهر دور و پيرزني كه

بافتني ميبافت .به مهر و دلگرميها .دســت آخر
به اين نتيجه رســيدم كه بله ،مامانبزرگ درست
ميگويد .با مهر اســت كه آدمها سختيها را پشت
سر ميگذارند.
***
آنروزهــا گذشــته اســت .هنوز هــم وقتي
مامانبزرگ كاموايي بهدســت ميگيرد به قصهاي
كه برايم تعريف كرده بود فكر ميكنم .حاال بيشتر
از سالهاي قبل درك ميكنم دنيا چهقدر به مهر
نياز دارد و آدمها چهقدر نياز دارند به مهري كه به
آنها كمك ميكند اميد ببندند.
ميدانم مهر در جهان وجود دارد .زندگي هرقدر
هم كه سخت باشد ،توفانها هرقدر هم كه سهمگين
باشند ،روزهاي ابري هرقدر هم كه طوالني شوند،
نميتوانند حضور مهر را از جهان محو كنند .گاهي
كه از همهچيز خسته ميشوم دست از همهي كارها
ميكشم و چند دقيقهاي به خودم فرصت ميدهم
تا از جهان فارغ شوم .گوشهاي مينشينم و به مهر
و رحمتي كــه در جهان وجــود دارد فكر ميكنم.
مصداقهايش را در دنيايم پيدا ميكنم و بعد دلگرم
ميشوم؛ دلگرميهايي كه مرا به زندگي اميدوارتر
ميكند .به ماجراي پيرزن فكر ميكنم و مهر .بعد
يكي از جورابهايي را كــه مامانبزرگ برايم بافته
به پا ميكنم .قلبم گرم ميشود و فكر ميكنم اين
جورابها سحري دارند كه هركس آنها را بپوشد
ميتواند همهي سختيها را پشت سر بگذارد و به
مقصدش برسد.
و اين ســحر واقعيــت دارد.
ســحري به نام مهــر در تار و
پود آن بافته شــده است .بعد
از خيا لهاي خــودم د لگرم
ميشــوم و ميگويم اين ســحر
باارزش را تو در جهان قرار دادهاي.
تو كه خودت سرچشمهي مهر و رحمت
هستي .راســتي كه مامانبزرگ با آن مهر
بيپايانش چهقدر تو را به يادم مــيآورد .تا وقتي
تو هســتي و قلبهايمان را با مهــر يكديگر گرم
ميكني من از رحمتي كه در جهانت جاري اســت
نااميد نميشوم.

آخر دنيا همينجاست!

الهه صابر

من چیز زیادی نمیدانم .یعنی باألخره فهمیدهام که هرچه هم بخواهم بدانم کافی نیست .شاید سوزن را
بشود در انبار کاه پیدا کرد؛ اما میدانم هرچه هم که بخواهم فکر کنم ،جواب بعضی مسئلهها را نمیتوانم پیدا
کنم .تصمیم گرفتهام حاال که نمیتوانم جواب بعضی سؤالها را بدانم حداقل زندگی خودم را بکنم .آخر من
ال به چه دردم میخورد وقتی قرار نیست به انتهایش برسم؟
چه میدانم آخ ِر دنیا کجاست یا اص ً
ال آخ ِر دنیای من همینجاســت .همینجا که من ایســتادهام .اگر زندگی را
بگذارید راحتتــان کنم .اص ً
دایرهای بسیار بزرگ تصور کنیم آخر دنیای من همینجاست که خودم ایستادهام و آخر دنیای هرکسی نیز
همانجاست که خودش ایستادهاست .مثل آشتی صفر با سیصد و شصت درجه است .آخ ِر دنیا همینجاست
که آدم به آغاز خودش بازمیگردد و با خودش آشتی میکند .من هم تصمیم گرفتهام به خودم بازگردم یا به
قول بزرگترها به خودم بیایم.
بیشتر آدمها نمیدانند «بهخودآمــدن» یعنی چه .آنها تصور میکنند این جملهای اســت که باید به
تنبلها گفت تا بلکه بیشتر درس بخوانند یا به جایگاه اجتماعی خوبی برسند؛ اما با تعریف ما ،نقطهي آغاز
آدمها جایگاه اجتماعی نیست .نقطهي آغاز هرکسی از جای دیگری شــروع شده است ،از جایی غیر از این
جهان معروف.
نمیدانم آنجا را چگونه باید تعریف کنــم ،وقتی که هیچ عبارتی نمیتواند بــه تمامی توصیفش کند.
هیچکس نمیتواند ابتدا را تعریف کند ،اما به درستی آن را حس میکند و میداند این زندگیها که خودمان
را به آنها مشــغول کردهایم اصل نیستند .یعنی اصلِ ما از جای دیگری اســت و هرکس خودش را با همان
اصالت آغاز کردهاست.
شاید کلمهي اصل ،بهترین واژه برای توصیف من باشد .بهترین واژه برای توصیف من و همهي آدمهای
اصیل .حتی آنها که قبول ندارند اصالت در نام و جایگاه خانوادگیشــان نیســت و آنهــا که قبول ندارند
رشتههای نامرئیِ اصالت ،آنها را به دوردستهای نزدیک پیوند دادهاست .آنها را که فکر میکنند به اصالت
متعلق نیستند و هنوز دارند معلق زندگی میکنند .درحالیکه اصالت هیچوقت کسی را رها نمیکند و حتی
اگر آدمها به اصالت خود بازنگردند اصالت ،آنها را به خودشان بازمیگرداند.
به گمانم گره ایــن قصه را هرچه بیشتــر بگویم کورتر میشــود .درحالیکه اصالت گرهگشــای تمام
ندانستههاست و خیلی سادهتر از این جملههای طوالنی است که من گفتم .او در تکتک ذرات عالم و حتی در
تمام فکرهایی که کسی آنها را نمیخواند ،ترجمه شدهاست .فقط باید چند ثانیه سکوت کرد و به صداهایی
که در تپیدنها شنیدهنمیشود گوش داد .هرکسی دارد از دورترین سرزمینِ نزدیک به خودش ،خودش را
صدا میزند و دارد برای خودش دست دوستی تکان میدهد تا فقط بتواند به خودش بگوید« :آهای رفیق ،من
خودت هستم و دلم برایت تنگ شده است؛ پس هرچه زودتر به خودت بیا».

عكس :گِيل مارسل

كوچك كه بودم مامانبزرگ بافتني ميبافت .من
كنارش مينشستم و تماشايش ميكردم و ميگفتم:
«چه خوب است كه حواست به روزهاي سرد زمستان
هست ».به نظرم او خيلي مهربان بود كه براي تكتك
بچههاي فاميل جورابهاي رنگارنگ ميبافت كه تا
وقتي به مدرسه ميروند گرم بمانند .سالها گذشت
و نوجوان شــدم .يك روز از او پرســيدم« :اينهمه
مهرباني از كجا ميآيد؟ چهطور است كه حواست به
تكتك بچهها هست؟» پرسيدم اين حوصله از كجا
ميآيد كه ميتواني اينهمه جوراب ببافي؟
مامانبزرگ خنديد و بــه روش خودش با قصه
جواب مرا داد .برايم از روزگاري تعريف كرد كه بسيار
دور بود و شهري را توصيف كرد كه ميدانستم روي
زمين پيدا نميشود .گفت زمســتانهاي آن شهر
بسيار سرد بود و بعضيها حتي از آن سرما جان سالم
بهدر نميبردند .گفت يك روز زني سالخورده به آن
شــهر آمد كه لباسهاي زيبايي ميبافت .لباسها
گرم بودند و به آدمها كمك ميكردند سرماي سخت
زمستان را پشت سر بگذارند .همه ،لباسهايي را كه
پيرزن برايشــان ميبافت ميپوشــيدند و هميشه
از خودشــان ميپرســيدند« :چهطور اســت كه
لباسهايي كه او بافته اينقدر گرماند؛ اما لباسهاي
ديگر اينطور نيستند؟»
عدهاي ميگفتند او سحر و جادو ميكند و ورد
ميخوانــد .كمكم اين حرف ميان مــردم دهان به
دهان چرخيد .همه باور كرده بودند پيرزن لباسها
را جادو ميكند تا بســيار گرم كنند .مردم آن شهر

سوسک کمحافظه» ،مجموعهی چهار جلدی
«دستورالعمل گیجبازی» و...
به مناســبت چاپ کتابهاي طنزشان ،به
ســراغ او رفتیم که بپرسیم چهطور اینهمه
ایدهی خنــدهدار برای نوشــتن به ذهنش
میرسد.
***
شنیدهایم رئیس باغ مادام خلچه به بازار
آمده .میشــود برایمان بگویید قضیه از چه
قرار است؟
باغ مادام خلچه با نشــر زرافه و کلــی گربه به

بازار آمده .قضیه از این قرار اســت که مادام خلچه
و رئیس باغش که یک گربه اســت ،به اضافهی یک
پسره که اسمش همین است ،يعني «پسره» ،کلی
ماجرای خندهدار برای بچهها درست کردهاند؛ پسره
با آزمایشهای عجیب و غریبش ،مادام خلچه با باغ
پر از گربهاش و یک گربــهی بدبخت و دمبریده که
ال رئیس است.
مث ً
تا اینجا اســتقبال از این کتاب خــوب بوده و
امیدوارم خوانندههایی که بعــد از این هم کتاب را
میخوانند دوستش داشته باشند.
میگویند شــما خیلی خالق هســتید.
خالقیتتان را از کجا میآورید؟
البد فکر میکنید صبحهــا نان و پنیر و خالقیت
ال اینطور نیســت .شاید هم بهتر
میخورم! اما اص ً
باشد جواب این سؤال را پسره بدهد .چون او خیلی از
ال به این فکر میکند که گربه را
من خالقتر است .مث ً
با وزغ ترکیب کند و موجود عجیبی به اسم «گزغ»
بسازد .یا یک ترکیب جدیدي از گربه و مارمولک به
دنیای جانوران به اســم گربولک اضافه کند .اما اگر
بخواهم در مورد خودم بگویم ،باید به دنیای بچگیام
برگردیم .به بچگی خــودم و بچههای دیگر که نگاه
میکنم میبینم پر از خالقيتاند .دنیای کودکی و
نوجوانی پر از خالقیت ،فکرها و حرفهای نو است
که میتواند کلی ایده برای نوشتن به آدم بدهد.
چه شــد که تصمیــم گرفتیــد بیشتر
کتابهایتان را طنز بنویسید؟
راســتش من هیچوقت بهطور رســمی تصمیم
نگرفتم طنز بنویسم! من همانطوری که فکر میکنم
مینویسم ،اما معمو ٌال بقیه به فکرهای من میخندند!
کمکم وقتی این خندهها تکرار شد متوجه شدم که
انگار حرفهای من برای بقیه بامزه اســت و به این
مدلی که من مینویسم ،طنز میگویند.

در زمان نوجوانی کتاب طنزی خواندهاید که
یادتان مانده باشد؟
بارها و بارهــا كتابهاي تنتــن را میخواندم و
هربار از طنزی که در ماجراهایش بود لذت میبردم و
نتَن چهطور توانسته
تعجب میکردم که نویسندهی تَ 

اینهمه داســتان باحال و متنــوع و ماجراجویانه
بنویسد که طنز هم باشد .توی دلم میگفتم« :خوش
به حالش!»
نوجوانهایی که میخواهند نویسنده شوند،
بهخصوص طنزنویس ،بايد چه کار کنند؟

پیشنهادم به نوجوانها این اســت که خوب به
اطرافشان ،به شخصیت و روابط آدمها ،به گفتوگوها
و اتفاقات کوچکی که دور و برشــان میافتد ،دقت
کنند .اتفاقات معمولی و روزمرهی ما پر از طنز است.
فقط کافی اســت زاویهمان را با آنها طوری تنظیم
کنیم که قسمت طنزشان به چشممان بیاید.
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عكس :ياسمنسادات شريفي17 ،ساله از اراك

همهي پنجشنبهها

شکار  تخممرغ

البته من قلباً ،تا آخر عمرم ،نوجوان باقی
میمانم و هرپنجشنبه به یادت هستم .خدا
را چه دیدی؟! شاید بعدها در جمع همکاران
دوچرخهنویــس قدیمــیات ،جایی برای
آمدن حرفهای من هــم روی کاغذهای
کاهیات باشد!
آرزو میکنم در مسیر دوستی و همراهی
نوجوانها هیچوقت پنچر نشوی ،زنجیر پاره
نکنی و به تتهپته نیفتی...
متينه خداوردي از تهران

حدیث گرجی15 ،ساله از تهران

موضوع تختهسياه:

ساعت هشت صبح تعطیل!

بهانه

شب يلدا

و پاييز بهانهاي شده

عكس :بهناز سراواني

منتظر مطالب ،عكسها يا تصويرگريهاي شما
با موضوع «شب يلدا» هستيم.
موبايل دوچرخه09334121489:
docharkheh@hamshahri.org

تصويرگري :نگار مطيع16 ،ساله از اهواز

انــگار همین دیــروز بود کــه اولینبار
اســمم را بهعنوان خبرنــگار افتخاری در
صفحههايــت دیدم و بهانــدازهی یک دنیا
ذوق کردم...
برایم غمانگیز اســت که آخرین دورهی
خبرنگار یام تمام شــد و دیگــر نوجوان
دوچرخهای نيســتم ...حاال هی بیا و به این
شناســنامهی زباننفهم حالی کن« :بهخدا
من برای ورود به لیســت خبرنگار «جوان»
کوچک و خامم!»

 قدقدقدقدقدا ...قدقدقدقدقدا...داشــت دیوانهام میکــرد اول صبحی.
ســاعت هنوز هشت هم نشــده بود .پتو را
دور سرم پیچیدم ،شاید صدایش را نشنوم؛
اما فایــدهای نداشــت .همانطور که کش
میآمدم ،از رختخواب بلند شــدم .پیش
خودم فکر میکردم ،خروسها باید آدم را
اول صبح بیدار کنند ،نه مرغها.
بابا نبود .احتماالً رفتــه بود نان بگیرد و
مامان به شکل حیرتانگیزی هنوز خواب
بود و از سروصدای مرغ بیدار نشده بود.
رفتم توی آشــپزخانه پیش مادرجون.
داشــت صبحانه را آماده میکرد .پرسیدم:

«مادرجون این مرغه چشه؟»
 تخم گذاشته فکر کنم. همچین ســروصدا میکنه ،آدم فکرمیکنه مدال طالی المپیک گرفته!
 همیشــه همینه .تا بــری تخمش روورداری ،همه رو دیوونه میکنه.
به ذهنم رســید بد نیســت برداشتن
تخممرغ را امتحان کنم .شاید هم مادرجون
برای صبحانه نیمرو درســت کند .من که
عاشق نیمروی صبحانه بودم.
قفس مرغها گوشهی انتهای حیاط بود و
دور از خانه .سقف هم نداشت .در را باز کردم
و آرامآرام رفتم تو .دوتا از مرغها ،گوشهی

قفس آب میخوردند و خروس هم کنارشان
ایستاده بود و مرا میپایید.
آرامآرام رفتــم ســمت اتاقکی آجری
که شــبها مرغها توی آن میخوابیدند.
دستم را بردم توی آن .خیلی تاریک بود و
چیزی نمیدیدم ،کورمالکورمال آنجا را
میگشتم تا سطح سرد و صاف و محکمی
زیر دستانم حس کردم .برداشتم و خواستم
از قفس بروم بیرون.
ناگهان یک کُپه پَر با سروصدا پرید توی
صورتم .جیغ کشیدم .یا خدا! خروس داشت
با عصبانیت نگاهم می کرد.
خــروس بالهایش را باز کــرد ،پرهای
گردنش را باد کرد و دوباره به سمتم پرید.
جاخالی دادم .چرخید و این بار دوید سمتم.
پریدم و پاهایم را از وسط باز کردم و خروس
از بین پاهایم رد شد .خدا را شکر ،همیشه
وســطیام حرف نداشــت .هیچوقت فکر
نمیکردم مهارت داشــتن در بازی وسطی
بهدرد فرارکردن از دست خروس بخورد.
رفتم توی آشپزخانه و مشتاقانه تخممرغ
را باال گرفتم تا مادرجون نتیجه تالشهایم
را ببیند .لبخندی به من زد و بعد هم خندید.
به خــودم آمــدم دیدم عــوض تخممرغ،
قلوهسنگي توی دستم است و صدای قدقد
مرغ هنوز از توی حیاط میآید.

براي پنهانكردن اشكهايم
البهالي بارانهاي غمانگيز

و برگهاي بيرمقش!

نازنين حسنپور
17ساله از تهران

از ما پرسیده بودید که مدرسه چهطور باشد بهتر اســت! خب مدرسه باید خیليطورها
باشد تا باب ميلمان شود .اول از همه ،اين جريان را تعطيل كنند كه ساعت هشت صبح بايد
كالسها شروع شوند .بعدش هم اگر به زنگهاي تفريح ،كمي و فقط كمي اضافه كنند و از
ساعت كالسها ،كمي و فقط كمي كم كنند ،مشکالت عمدهای حل ميشود!
کاش بوفهها ،چیزبرگر و سس قارچ مخصوص همراه آیسيمانكي خنك میفروختند! و
كاش بهجاي اين ميز و صندليهاي خيلي غيراســتاندارد كه ستون فقرات آدم با ديدنشان
تعجب ميكند ،يكسري مبلمان راحت بود!
خالصه كه كلي كارها ميشود انجام داد تا بچهها کمي مشتاقتر مدرسه بروند!
هستي هاشمي16 ،ساله از ايالم

نگاهي به صعود تاريخي تيم ملي فوتبال فنالند به يورو 2020

هنوز در قرن بيست و يكم هم ميشود
تاريخســاز بود؛ ميشــود براي يك كشور
قهرمان ملي شــد يا در تاريخ يك ورزش،
اتفاق ،پديده يا افسانهاي تازه؛ درست مثل
افسانهي امروز غولهاي يخي ،يعني اولين
راهيابي تيم ملــي فوتبال فنالنــد به جام
ملتهاي اروپا (يورو).
بــه جشــن صعــود فنالند يهــا كه
نــگاه ميكردم ،ناخــودآگاه يــاد كارتون
«فوتباليســتها» و «كاپيتان ماتْسوياما»
و تيم «فورانــو» افتادم؛ همــان نوجوانان
باانگيزهاي كه برخــاف بقيهي تيمها ،در
مناطق سردســير ژاپن زندگي ميكردند
و تمرينــات ســختي را در هــواي برفي و
يخبندان انجــام ميدادند .حــاال حكايت
غولهاي ســرزمين يخي اســت كه براي
اولينبــار در  112ســال گذشــته موفق
شــدند جواز حضور در يكي از معتبرترين
رقابتهاي فوتبالي دنيا را كسب كنند.
فنالند يا به زبان خودشان «سوئومي»،

پس از ایسلند ،شــمالیترین کشور جهان
اســت .در شــمالیترین نقطهي فنالند،
خورشــيد براي  73روز در تابستانغروب
نمیکنــد و  ۲۴ســاعت روز ،هوا روشــن
اســت .در زمســتان هم  ۵۱روز خورشید
طلوع نمیکند! با خــودم فكر ميكنم اين
فوتباليستهاي تاريخساز در چه هوايي و
چه ساعتي در روز تمرين ميكنند و چهقدر
دنياي فوتبالي آنها با چمن سبز و گرمي
كه ما ميشناسيم فرق دارد.
كشــوري با پنــج و نيم ميليــون نفر
جمعيت با بهترين نظام آموزشــي دنيا كه
چند سالي اســت در صدر جدول کیفیت
باالی زندگی در جهان قرار گرفته اســت.
زادگاه «لينوكس» و «نوكيا» ،تاريخ ورزشي
بزرگي ندارد و بهجز ورزشهاي زمستاني و
هاكي روي يخ ،مشهورترين ورزشكارانشان،
يكي «پــاوُو یوهانس نورمی» ،ســتارهي
بزرگي در د ووميداني است كه بين سالهای
 ۱۹۲۰تــا  ۱۹۲۸میالدی  9مــدال طال و
ســه مدال نقره از المپيك به دست آورد و
 22ركورد جهاني را بهنــام خود ثبت كرد!
ديگري هم «يــاري ليتمانــن» ،مهاجم و
هافبك ســابق تيمهاي آژاكس ،بارسلونا و
ليورپول بوده كه با  137بازي ملي و  32گل،
ركورددار فوتبال ملي فنالند است؛ هرچند
هيچوقت جامجهاني و يورو را تجربه نكرد.
البته نميشود «سامي هوپيا» ،مدافع سابق
تيمهاي ليورپــول و باير لوركــوزن را هم
ناديده گرفت.
اما حاال و در بيســتمين ســال از قرن
بيســت و يكم ،وقتش رســيده كه فوتبال

شادي پس از گل سوم فنالنديها در برابر ليختنشتاين و قطعيشدن صعود به يورو 2020

افسانه ي
غو ل هاي يخي

علي مولوي

فنالند هم ســهمي از جهان فوتبال داشته
باشــد .تاريخ فوتبال فنالند از  112ســال
قبل و تأســيس انجمن فوتبال فنالند در
ســال  1907ميالدي آغاز ميشــود .در
آنزمان فنالند« ،دوکنشین بزرگ فنالند»
نام داشــت كه يكي از مناطق خودمختار
امپراتوري روسيه در شمال اروپا بود و زير
نظر روسيه اداره ميشد.
پاييز ســال  1911ميالدي ،نخستين
بازي بينالمللي و رســمي اين كشــور در
برابر سوئد ،همسايه و رقيب هميشگيشان
برگزار شــد كه بازي را پنج بــر دو واگذار
كردند .يك ســال بعد ،اين تيم در المپيك
تابستاني  1912استكهلم حاضر شد كه در
نخستين بازياش شگفتيساز شد و ايتاليا
را سه بر دو شكســت داد .در مرحلهي بعد
روسيه را هم دو بر يك از پيش رو برداشت،
امــا در نيمهنهايي چهار بر صفــر در برابر
بريتانيا شكســت خورد و در ردهبندي هم
 9بر صفــر مغلوب هلند شــد و در رتبهي
چهــارم جاي گرفــت! پس از ايــن دوره،
تنها حضور جهاني تيــم فوتبال فنالند ،در
المپيكهــاي تابســتاني  1952 ،1936و
 1980ميالدي بود كه بــه مقامي بهتر از
نهمي و چهاردهمي دست پيدا نكرد.
اما چهطور شد كه حاال اين غولهاي يخي
موفق شــدند بليت حضور در مسابقات مهم
و حساس يورو  2020را به دست بياورند؟
فنالند در مسابقات انتخابي اين دورهي
جام ملتهــاي اروپــا در گروه دهــم و با
كشورهاي ايتاليا ،يونان ،بوسني و هرزگوين،
ارمنســتان و ليختنشــتاين همگروه بود.

«ماركو كان ِروا» ،ســرمربي 55سالهي اين
تيم ،تمام عمر فوتبالــياش را چه بهعنوان
بازيكن و چــه بهعنوان مربــي در فنالند و
ســوئد گذرانده است .او از ســال  2004تا
 2010ميالدي سرمربي تيم ملي زير 21سال
فنالند بود و از سال  2011تا  2016ميالدي
نيز دستيار سرمربي تيم ملي فنالند؛ از سال
 2016هم خودش بر روي صندلي سرمربي
فنالند نشسته و حاال مهمترين مربي تاريخ
فوتبال فنالند است؛ كسي كه اين تيم و اين
كشور را به آرزوي بزرگش در اروپا رساند.
فنالنديهــا نخســتين بازيشــان در
مرحلــهي انتخابي يــورو را در برابر ايتاليا
انجام دادند كه دو بر صفر شكست خوردند،
اما موفق شدند در گام دوم ارمنستان را دو
بر صفر شكســت دهند .در گامهاي بعدي،
بوسني و هرزگوين و ليختنشتاين را دو بر
صفر از پيش رو برداشتند و در مقابل يونان
هم به پيروزي يك بر صفر دســت يافتند.

چهار پيروزي و يك شكســت ،آمار بسيار
خوبي بود ،اما در بازي برگشت مقابل ايتاليا
در خانه ،دو بر يك مغلوب اين تيم شدند و
در بازي بعدي نيز چهار بر يك از بوســني
و هرزگوين شكســت خوردند .با نتايج به
دســت آمده تا پايان هفتمين بازي ،شايد
كمتر كسي تصور ميكرد كه فنالند شانس
صعود از گروه را داشــته باشد ،اما آنها در
هشتمين و نهمين بازيشان ،ارمنستان و
ليختنشتاين را ســه بر صفر مغلوب كردند
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و پيش از بــازي پاياني گروه ،صعودشــان
را قطعي كردند .هرچند بازي پايانيشــان
را در برابر يونان دو بر يــك واگذار كردند،
اما اين شكســت چيزي از شادي افسانهي
غولهاي يخــي كم نكرد و آنها با شــش
پيروزي و چهار شكســت ،پس از ايتالياي
 30امتيازي بهعنوان تيم دوم با  18امتياز،
جواز حضــور در يورو  2020را در دســت
گرفتند« .تيمو پوكــي» ،مهاجم تيم ملي
فنالند و باشگاه نوريچســيتي انگليس در

حالي كه تنهــا دو گل با «هــري كين»،
مهاجم سرشناس انگليس فاصله داشت ،با
10گل زده چهارمين گلزن برتر رقابتهاي
انتخابي يورو  2020لقب گرفت و از همين
حاال يكــي از مهرههاي اصلــي و مهم اين
تيم خواهد بود .حاال جهان فوتبال منتظر
است ببيند آيا فنالند هم مانند ايسلند ،به
پديدهي يورو تبديل ميشود و مثل شادي
ايسلندي ،اتفاق تازهاي را به فوتبال جهان
اضافه ميكند يا نه.
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