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وقتی به دنیا آمدیم، اینترنت اختراع شده 
بود. اما وقتي كه پدرجان و مادرجان هایمان 
به دنیا آمدند، اینترنتی نبود. بنابراین  آن ها 
فرزندان بی نِت دوران بودند. اما ما این طوری 
نبودیم و وقتی به دنیــا آمدیم اینترنت بود، 
پس ما فرزندان بانِت دوران شــدیم. یعنی 
از ابتــدای تولد، كودكی و حــاال نوجوانی، 
زندگي را با نت سپری می كنیم. فکرش را 
هم نمی كردیم كــه روزگار بی نِت چگونه 
اســت؟ راســتش تجربه ی عجیبی بود... 
زندگِی بدون نت.فکرش ر ا هم نمي كردیم. 
تنهــا باتوجه به یــک آمــار، می توانید به 
وابستگی ما  نوجوانان به اینترنت پی ببرید؛ 
براساس آماری كه رئیس مركز آموزش سواد 
فضای مجازی اعالم كرده، در ایران،حدود 
۱۹میلیون و ۸۰۰هــزار كاربر اینترنِت زیر 
۱۸ سال هســتند یعني شــما  نمی توانید 
نیازهای آن ها  را به سادگی نادیده بگیرید. 

نقطه سر خط...

تجربه ی نوجوانان
 از زندگی بدون نت

اســتفاده  از اینترنت آن قدر در تار و پود 
زندگی مــا درهم تنیده شــده كه شــاید 
هیچ وقت نمی توانســتیم زندگی بدون آن 

را تصور كنیم.
امید،۱۶ ســاله می گویــد: »عــالوه بر 

كارهای درســی و ســرگرمی، با رایانه كار 
می كنم و خرجم را از این راه در می آورم. اما 
وقتی اینترنت قطع شد، دیگر نمی توانستم 

مانند گذشته با مشتری ها ارتباط بگیرم.«
هانیه ۱۵سال دارد و دانش آموز رشته ي 
انیمیشــن اســت. او می گوید: »بیش تر با 
دوستانم در شبکه هاي اجتماعي صحبت 
می كنم. بعضــی اوقات هم فیلــم دانلود 
می كنم  یــا تحقیق های مدرســه را انجام 

می دهم.«
شهرزاد هم ۱۵ ســاله است و با این كه 
در گذشــته بیش تر اســتفاده اش از 

  طاهره نمرودي

اینترنت صرف صحبت كردن و اینستاگرام 
می شــده، اما از قطعی اینترنت خاطره ي 
خوشــي دارد و مي گوید: »خانواده ي من 
در روزهاي قطع اینترنــت، خیلی بیش تر 
دور هم جمع می شــدند و بــا هم صحبت 
می كردند؛ وقتي نِت هســت، سر همه مان 

بیش تر در گوشی است.« 
اما بشــنوید از یک آمــار، بنابه گفته ی 
»حمیــد صدیق میرزایــی«، پژوهشــگر 
رسانه، دانش آموزان كشــور ما روزانه پنج 
 تا ۹ ساعت در شبکه های اجتماعی حضور 

دارند و این زمان بسیار مهمي است.
هانیه در ارتباط با تأثیــری كه قطعی 
اینترنت روی درس هایش داشته، می گوید: 
»تمام تحقیق هــای مدرســه ام در زمان 

قطع شدن اینترنت ماند و حتی از دست 
كافی نت هم كاری بر نیامد. اما حداقل 

بهانــه ي خوبــی برای 

انجام ندادن كارهای مدرسه بود!«
پریسا هم ۱۳ ساله است و با دوستانش 
قرار گذاشــته بودند در مدرسه، نمایشگاه 
صنایع دســتی برپا كنند، اما بــا توجه به 
وضعیــت اینترنــت در هفته ی گذشــته، 
نمی توانســتند از والدین دعــوت كنند یا 

حتی تبلیغی داشته باشند. 
اما مادر یکــی از همیــن نوجوانان هم 
می گوید: »برای فرزند مــن كه با اینترنت 
بزرگ شــده، قطعی اینترنت مشــکالت 
بسیار زیادی به وجود آورد؛ معموالً تکالیف 
مدرســه، در گــروه واتــس اپ گذاشــته 
می شود كه من و باقی والدین از آن ها خبر 
داشــته باشــیم.با این وضعیت، گفته شده 
تکالیــف را در دفترچه  یادداشــت كنند، 
ولي ایــن روش برای این نســل جواب گو 
نیســت. پیش از این، ما نمره هــا و حتی 
 وضعیت آموزشــی فرزندمان را در سایت 
می دیدیم كه در آن هفته، ارتباط مابا سایت 

مدرسه قطع شده بود.«

ِِزندگیبانت،زندگیبینت
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این دو نفر را همه می شناســیم؛ دو مربی اروپایي كه از وقتی به 
ایران آمدند توانستند حســابي طرفداران دو تیم باانگیزه را ناامید 
كنند؛ مارك ویلموتس بلژیکی، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 
تیم ملی كی روش  را هدایت كرده است و گابریل كالدرون، سرمربی 

آرژانتینی، پرسپولیس برانکو را.
این دو تیــم، حاال نمی تواننــد نیمي از توانایی هــای خود را هم 
به نمایش بگذارند و حداقل شبیه تیمی شوند كه قباًل بوده اند و نه بهتر.

این یادداشــت وقتی نوشــته می شــود كه خبرهایي مبني بر  
بازگشــت برانکو  ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرســپولیس به ایران 
شنیده مي شود و ظاهراً پیشنهادهایي از تهران براي او رسیده است. 
حاال برانکو در دو راهي جالبي قــرار مي گیرد. انتخاب بین تیم ملي 

فوتبال ایران یا تیم فوتبال پرسپولیس!
آن ســو ویلموتــس و كالــدرون قــرار دارند. شــش ماه قبل 
مارك ویلموتس ســرمربی بلژیکي تیــم ملي فوتبال كه عاشــق 
مرخصی است به سایت اسپورتساي كشورش گفته بود: »می توان 
با تیم ایران شــگفتی ســاخت. آن ها هیچ گاه از مرحله ي گروهی 
مسابقات جام جهانی صعود نکرده اند. همین مسئله می تواند برای 

من چالشی زیبا باشد.«
اما چالش زیبای ویلموتس، به این جا رسید كه در فیفادِی* و بازی 
دوستانه با تیم ملی برزیل به دلیل عدم حضور ویلموتس لغو شد. در 
حالی كه معموالً مربیان در فیفادی، تیم هــا را برای رقابت ها آماده 
مي كنند و به دنبال حفظ موقعیت یا باالبردن تیمشان در رده بندي 
فیفا هستند، او به جز حضور نمایشی در چند دیدار لیگ برتر و چهار 

دوره تمرین تیم ملی، كار دیگری انجام نداد و به كشورش برگشت.

گرچه وعده هاي مالي فدراســیون فوتبال عملي نشــده بود اما 
ویلموتس شا د و خندان به سفر مي رفت و هیچ وقت تیم ملی را جدی 
نمي گرفت. در این شــش ماه بارها همه منتظر بودنــد تا او از اروپا 

برگردد و تیم را تمرین بدهد. 
خب ویلموتس یک مربی پروازی اســت و از شش ماه حضور در 
ایران، ســه ماه را در مرخصی بوده كه ركورد مهمي است و ركورد 
دیگر این كه تیم ملی كی روش كه پــس از برزیل، به عنوان دومین 
تیم، راهی جام جهانی 2۰۱۸ شــده بود حاال با اشــتباهات فنی و 
بی اعتنایی های ویلموتس درخطر سقوط و بازماندن از جام جهانی 

2۰2۰ قرار دارد.
مربی خرابکار بعدی كالدورن اســت؛ گابریل كالدرون بیش تر از 
این كه حواسش به پرسپولیس باشد، دنبال مسائل حاشیه ای است. 
او بار ها  علیه اســتقالل و البته بازیکنان خودش مصاحبه كرده كه 
همه ي این ها 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 برانکو به ایران آمده باشد و چه نیامده باشد این دو 

سرمربي، احتماالً  تهران را به مقصد كشورشان ترك كنند.

* ســاالنه فيفا )فدراســيون بين المللي فوتبال(، بــرای بازی هايی  كه 
زير نظــر خودش برگزار مي شــود، تقويمي منتشــر مي كند كــه به نام 
»فيفا دی« شناخته می شود. اين تقويم، شامل توافقي كلی بين فيفا، شش 
كنفدراسيون فوتبال قاره های مختلف، باشــگاه های اروپايی و فيف پرو 
)فدراسيون بين المللی فوتباليســت های حرفه ای( است و در بسياری از 

ماه های سال، ديدارهايی دوستانه زير اين عنوان برگزار می شود. 

نوجوانان از زندگي بدون اينترنت مي گويند آيا آن ها به کشورشان بر  می گردند؟

آيا آن ها به کشورشان بر  می گردند؟
  اصغر بادپر
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منوزمستانوتاجالسلطنه!
نفيسهمجيديزاده

دماسنج
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ماجرا از يك ميهماني شــروع شد! 
»اليزايت مك نيل«، همسر فرستاده ي 
بريتانيــا در ســال 1827 ميالدي به 
ميهماني همســر اول فتحعلي شاه، 
دومين شــاه قاجار آمد؛ درحالي كه 
لباس ساتن ســفيد با چين هاي توري 
همراه با يك رداي قرمز ابريشــمي 
پوشيده بود. سادگي لباسش با لباس ها 
و جواهرات پــر زرق و برق خانم های 
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 تاج الســلطنه اســت. او را كه 
مي شناســيد؟ آن قــدر عكس هاي 
گوناگون او را در فضاي مجازي ديده ام 
كه انگار سال هاســت مي شناسمش! 
اصــالً  به نظــرم جايــش در آلبوم 
خانوادگي مان خالي اســت! فقط در 
عكس، لباس هايش كمي با لباس هاي 

ما متفاوت است.
* * *

بــراي اميرعلــي، ماجرا از يــك روز 
زمستاني آغاز شــد؛ آن ها تصميم گرفتند 
براي عكــس يــادگاري در مدرســه يك 
سوئيشرت ســاده ي پاييزي بپوشند؛ صبح 
زود، وضعيت هوا را ديدند و براي اين كه زير 
قولشان نزنند، كاپشــن و پالتو نپوشيدند و 
در آن روز سرد باراني، سرما خوردند و ديگر 
براي هميشــه دور تصميم هاي گروهي را 

خط كشيدند!
* * *

براي سها از يــك انتخاب عجيب شروع 
شده اســت؛ او چكمه ا ي پارچه اي خريده 
كه خيلي گرم اســت، اما كم ترين باران به 
آن نفــوذ مي كنــد و جوراب هايش خيس 

كه چنداليــه را به خاطر زيبايــي روي هم 
مي پوشــند و فقط براي يك ســري فضاها 
مناســب اســت؛ مثاًل براي كالس درس يا 
رســتوران رفتن و بيرون از خانه، اليه اليه 

مناسب است.
اما وقتي قرار است از خانه بيرون برويم، 
يادمان باشد گول ســرماي هوا را نخوريم و 

تمام لباس هايمان را گرم انتخاب نكنيم. 
توصيه اي زمستاني به نوجوانان؟ 

بهتر است هميشــه به هوا توجه كنند، 
بعد لباس بپوشــند. خيلي از نوجوان ها در 
هواي بسيار ســرد، بافت معمولي پاييزي 
مي پوشند، فقط براي اين كه استايلشان به 
هم نريزد! براي اين كه جذاب باشند لباس 
نازك مي پوشــند، اما خودشــان را سرما 
مي دهند و در نهايت به چشم هم نمي آيند. 
در زمستان، پوشيدن لباس ضخيم و گرم و 
يا حتي اليه اليه خيلي زيباتر است تا اين كه 

استايل مناسب فصل را نداشته باشند.

1. فكر می كنيد اگر جاذبه نبود و ما در حالت بی وزنی، معلق بوديم و پرواز می كرديم، باز 
هم به خاك نياز داشتيم؟ 

شايد نياز داشتيم! چون بيش  از 90 درصد غذای انسان از دل خاك به دست می آيد.
فقط غذا نيست؛ خاك، بستر آب هم هست و مثل يك مخزن، آب را حفظ می كند. 

فقط آب و غذا نيســت؛ خاك مادر همه ی ُگل ها، درخت ها، جنگل ها و باغچه هاست؛ ما 
همه در خاك ريشــه داريم. برای همين 14 آذر )5 دسامبر( از سوی فائو )سازمان خواربار و 

كشاورزی ملل متحد( به عنوان روز جهانی خاك، نام گذاری شده است.
2. درباره ی پسماندهای شيشــه ای تحقيق می كردم؛ كارشناس محيط زيست البه الی 
صحبت هايش گفت: »خيلی وقت ها ديدم كه نوجوانان بطری های شيشه ای را به درخت ها 
می كوبند، می شكنند و در باغچه رها می كنند و می روند؛ در حالی كه اين خرده شيشه ها خاك 

را زخمی می كند و به آن آسيب می رساند.
3. اما در كنار پسماندهای شيشه ای، جاری شدن شوينده ها، ريختن مواد رنگی روی خاك 

و انواع  پسماندها موجب تخريب خاك می شوند.
از سوي ديگر، طبيعت هم كار خودش را می كند؛ باد، باران، شيب زمين، كمبود پوشش 
گياهی و... باعث فرسايش خاك می شوند. خبرها می گويند ميزان فرسايش خاك در ايران 

باالست و ساالنه حدود 17تُن خاك فرسايش پيدا مي كند.
4. خاكی كه با انواع  پسماندها آلوده می شود، اصاًل به چشم نمی آيد كه می تواند مثل آب 
مهم باشــد و بحران ايجاد كند، چون توليد آن بسيار كند است و تحت تأثير عوامل و شرايط 

خاصی به وجود می آيد. 
در سايت وزارت جهاد كشاورزی آمده كه كنش و واكنش هاي طبيعي براي تشكيل خاك 
بسيار به كندي صورت مي گيرد و به طور متوســط 700 سال زمان الزم است تا طي مراحل 
مختلف يك ســانتي متر خاك زراعي و يا خاكي كه توانايي پرورش گياهان را داشته باشد 

به وجود آيد و گاهي به وجود آمدن يك سانتي متر خاك تا چهارهزار سال طول مي كشد.
5. خاك هم مثل بقيه ي طبيعت نيازمند توجه است. اصاًل می دانستيد خاك هم مرده و 
زنده دارد! سنگ های هوازده، مواد معدنی حاصل از پوسيدگی گياهان و جانوران بخش مرده ی 
خاك هستند و خاك زنده، خاكی است كه دارای جانداران كوچك، حشرات و كرم هاست و در 

آن گياهان، قارچ ها، باكتری ها و ساير ميكروب ها به راحتي زندگی می كنند.

مي شــوند  در روزهاي آفتابــي هم آن قدر  
پايش گرم مي شود كه نمي تواند بپوشد. 

* * *
براي من كه فكرم درگير تاج الســلطنه 
بود از همان روز برفي شروع شد؛ در خيابان 
مردمي را ديدم كه لباس مناسب زمستاني 
نپوشيده بودند. فكر كردم چه طور مي شود 
در زمستان، لباس مناسب، زيبا و كم هزينه 

پوشيد؟
با »الهه  خان محمدي«، كارشناس  ارشد 
طراحي لباس كه در همين حوزه فعال است 

گفت وگو كرديم.
لباس زمســتاني، چه ويژگي هايي 

بايد داشته باشد؟
در درجه ي اول بايد بدن را گرم نگه دارد 
و جنس آن هم زمستاني باشد. پارچه هاي 
پشــمي، فاســتوني، بافت هــا، بعضي از 
پارچه هاي كتــان، پنبه و پارچه هاي تريكو 

براي اين فصل مناسب هستند.
 رنگ هاي مناسب زمستان كدامند؟

در فصــل زمســتان از رنگ هاي خنثي 
بيش تر اســتفاده كنيــد؛ رنگ هايي مثل 
طوســي، قهوه اي و ســرمه اي. اگر هم كل 
لباس رنگ خنثي است، اضافه كردن لباس 
ديگري با رنگ گرم، باعث خوش پوشي فرد 

مي شود؛ مثل كاله، شال گردن و...

مثاًل اگر سرتا پا آبي يا طوسي بپوشيد، 
شايد آن قدر خوشايند نباشد، اما اگر بخشي 
از لباس، رنگ ديگري باشــد، مثاًل طوسي 
با ســرمه اي يا بنفش با طوســي، مي تواند 

زيبا شود.
لباس هاي زمســتاني گاهي بسيار 
كهنه اند. مي توان اين لباس هاي كهنه 
را دوباره پوشيد، طوري كه زيبا باشد؟

البته اآلن پارچه هاي كهنه يك جور مد 
به حســاب مي آيند و يك ســري لباس در 
برندهاي مهم توليد و توزيع شده كه حالت 
كهنگي دارد؛ مثاًل زانوي شلوار افتاده است.

امــا اگــر نوجوانــي بخواهــد شــكل 
مناســب تري داشــته باشــد، بايــد بــه 
تركيب بندي لباس  توجه داشــته باشد و از 
رنگ هاي مناسب، كنار هم استفاده كند. در 
اين صورت ديگر كهنگي لباسش به چشم 

نمي آيد.
از طرفي يك ســري هنرهاي دستي هم 
هست كه اين روزها در فضاي مجازي انواع 
آن پيدا مي شــود و مي توانند براي ترميم 
لباس از آن ها استفاده كنند و لباس  كهنه را 

به شكل جديد تبديل كنند و بپوشند.
پوشيدن اليه اليه چه طور؟

اليه اليه پوشيدن، سبكي است 

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 
يعني خودم ساخته شده است. 

اول اين كه بچه هاي كالس هشــتم بي جا كرده اند كه مي گويند اين گروه، امسال تشكيل شــده كه آقاي رضايي، ناظم جديد را 
فيتيله پيچ كند؛ اصاًل! البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هستيم و نمي دانم چرا امسال ما را تنها 
گذاشت و از مدرسه رفت. او مردي پرانرژي و مهربان بود و با همه ي ناظم هاي دنيا فرق داشت! ولي با سرنوشت كه نمي شود جنگيد. 

البته... شايد هم بشود... نمي شود... مي شود... نمي شود...
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه است و گروه مافيا!

سيدسروشطباطباييپور

شوفاژهاي تراريخته!

واي دفتركم! نبودي كه ببيني امروز در كالس، سيل راه افتاد؛ يعني آن قدر آب از شوفاژ خراب كالس فوران كرد كه نيمي از بچه ها، وسط 
حرف هاي آقاي رضايي، از كالس فرار كردند و نيم ديگر، روي صندلي ها ايستادند تا غرق نشوند.

اآلن ماجرا را برايت تعريف مي كنم. زنگ سوم بود و طبق معمول، آقاي تقي زاده معلم خسته ي هندسه نيامده بود. بچه ها هم خوش و خرم،
 توي كالس نشسته بودند و درباره ي موضوع هاي ريز و درشت حرف مي زدند. گروه مافيا هم كنار شوفاژ  گرم پر سر و صداي ته كالس نشسته بودند و 

درباره ي كله ي گنده ي من حرف مي زدند. تا اين كه آقاي رضايي آمد و خلوت همه را به هم زد! نمي دانم؛ شايد هم خودش را مسئول مي دانست تا وقت ما تلف نشود!
البته استثنائاً اين بار، موضوع بامزه اي را مطرح كرد؛ محصوالت تراريخته! محصوالتي كه بذر آن ها با استفاده از فناوري بسيار پيچيده، دست كاري ژنتيكي مي شود تا كشاورز 

با آب و َسم كم تر و هزينه ي مناسب تر ، محصول خوش آب و رنگ تري توليد كند. اوايل حرفش، همه ساكت بودند و با دهن باز، محو آقاي رضايي شده بودند؛ 
غير از شوفاژ كالس كه صداي چك و چكش، همه را كالفه كرده بود.

آقاي رضايي مي گفت: »گروهي از دانشمندان معتقدند محصوالت تراريخته، هنوز آزمايش خودشان را پس نداده و شايد براي بدن انسان مضر باشند و بايد تا جايي كه 
مي توانيم، از اين محصوالت استفاده نكنيم.« البته بچه ها به عقيده ي دانشمندان و ضرر و زيان اين محصوالت، خيلي كاري نداشتند؛ جو كالس وقتي متشنج شد كه آقاي 

رضايي، بحث بوفه ي مدرسه و جمع كردن ذرت هاي تراريخته و بوداده  ي مراد برقي را مطرح كرد. 
آخر مرادبرقي، يعني همان بوفه دار مدرسه، مدت كوتاهي بود كه عالوه بر بيسكوئيت هاي تكراري و پيراشكي هاي يخ زده ي 

هميشگي، ابتكار به خرج داده بود و ذرت، بو مي داد.
هر كدام از بچه ها هم يك جور اعتراض خود را به تصميم آقاي رضايي اعالم  كرد؛ ياور با آقا بحث مي كرد كه من هم تحقيق كرده ام 
و هنوز نظر مخالفان محصوالت تراريخته، تأييد نشده. يكي از بچه ها كه نمي دانم چه كسي بود، هي پايش را روي زمين مي كوبيد، 

متين، تيكه مي انداخت كه آقا ريخت ذرت هاي مرادبرقي، تراريخته نيست و چه و چه و چه!
اما مدل اعتراض فرزاد كرگدن، خيلي عحيب بود؛ او هيكل گنده اش را انداخته بود روي شوفاژ كالس و با خودكار، به لوله هاي آن 

ور مي رفت؛ جوري كه هر لحظه، صداي چك و چك شوفاژ، بيش تر مي شد. كمي نگران شدم. وسط اعتراض هاي كالسي، به فرزاد گفتم: 
»پسر... داري چي كار مي كني؟ شوفاژ داغه و قديمي، كار دست خودت مي دي ها!« 

فرزاد با صداي بلند جواب  داد؛ آن قدر بلند كه من بتوانم وسط آن همه هياهو حرفش را بشنوم؛ اما از شانس گندش، يك هو همه ساكت شدند.
- دارم شوفاژ كالس رو تراريخته مي كنم، بلكه بي صدا بشه...

نيش ها باز شد و نگاه ها به طرف فرزاد چرخيد. آقاي رضايي گفت: »چي؟ داري چي كار مي كني؟«
فرزاد، ِمن ِمن كنان، خودكارش را پشتش پنهان كرد و گفت: 

»هي...چي...آ... آقا... نمي دونم چرا اين شوفاژ لعنتي صدا مي ده... 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 همين طور كه به طرف شوفاژ رژه 

مي رفت، ادامه داد: »اين شوفاژها گاهي بد ادا مي شن، معمواًل بايد يه تقه زد توي سرشون تا از صدا بيفتن...« وتق!
تق زدن همانا و فوران آب داغ از لوله هاي پوسيده ي شوفاژ  تراريخته به آسمان كالس، همان! بنده ي خدا، صورت آقاي رضايي هم عين لبو، قرمز 

شده بود. از طرفي تالش مي كرد تا شير شوفاژ را ببندد و  در ضمن مي خواست بچه ها را هم از كالس بيرون كند. 
آخرين نفري كه  از كالس خارج شد، آقاي رضايي بود و اولين نفر هم، َمنِ َمِن كله گنده!

پس از گذشت قرن ها از عمر مكتب ها و مدرسه ها، هنوز كه هنوز است، يكي از گندترين ايام تحصيل هر دانش آموز، روز  گرفتن 
كارنامه هاست؛ با اين تفاوت كه اين روزها، به جاي اين كه كارنامه  ات را به دستت بدهند، 

آن را در فضاي بي رحم مجازي منتشر مي كنند و در و هم سايه و فك و فاميل را هم از ريز نمره هاي درخشانت مطلع مي سازند!
ولي خيلي حال كردم؛ به اميد خدا، دست كثيف جناب اينترنت، از زندگي ما دانش آموزان قطع شد و همه را غافل گير كرد؛ هم 

اولياي مدرسه را كه نمي دانستند چگونه والدين گرامي را از نامه ي عملمان آگاه كنند، هم والدين گرامي را كه دوست داشتند 
هرچه زودتر، دسته گل هاي امتحان هاي ميان  نيم سال اول ما را ببويند!

امروز، مثل زمان تحصيل اجدادمان، نامه ي دعوت اوليا را به بچه ها دادند؛ دعوت به جلسه ي توزيع كارنامه ي كاغذي!
ما هم در گروه مافيا، تندي تشكيل جلسه داديم؛ جلسه ي راه هاي بررسي مفقود شدِن خيلي اتفاقِي دعوت نامه!

البته نتيجه ي جلسه چندان خوش آيند نبود؛ قرار شد خيلي با احترام، آن  را البته نه به پدر، بلكه به مادر گرامي تقديم كنيم و هيچ 
بهانه اي به دست مدرسه و آقاي رضايي بي مزه ندهيم.

دفتر عزيز! از خدا كه پنهان نيست؛ از تو چه پنهان كه كمي نگران نمره ي حسابم، كمي هم هندسه... 
علوم هم مسئله هايش سخت بود... ادبيات... به خدا معني آن دو بيت را به كالس ما نگفته بود 

و.... اصاًل بي خيال. بايد از امروز، به فكر آزمون نيم سال اول باشم!

ديروز، موقع برگشتن از خانه، يك سگ به چه بزرگي، دنبالم راه افتاده بود. فكر مي كنم 
ده، بيست كيلويي الغر شدم. باز خدا به ياور خير بدهد. تا يك جايي همراهم بود.

 خدايا! مرا ببخش... آخر سر دوراهي خانه ي ياور، هي خداخدا مي كردم كه وقتي از هم جدا شديم، سگ شريف، دنبال ياور 
شريف راه بيفتد و دست از سر كچل من بر دارد؛ باألخره ياور، هم قدبلند تر بود، هم خوش بر و روتر! تازه من گوشت تلخ هم 
هستم و كمي هم چربي خونم باالست. اما سگ شريف، انگار چيزي در من ديده بود كه هيچ انساني تا به حال 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 مي توانستم بگويم بله!

اما امروز صبح، وقتي براي خريد نان رفته بودم، اتفاق عجيب تري افتاد. نزديك نانوايي محل، جماعتي جلوي مغازه اي جمع 
شده بودند. از سر كنجكاوي، نزديك جمعيت شدم و از اولين نفر، جوياي ماجرا. خانمي با چادري
 گل گلي و كهنسال گفت: »بال به دور مادر! خدا بيامرزتشون... اين بيچاره ها رو گازگرفته...!«

دوباره عين گچ، سفيد شدم و ياد ديروز افتادم كه سگ شريف دنبالم گذاشت و ول كن هم نبود. شانس آورده 
بودم كه سگ هار، مرا گاز نگرفت. بدو بدو، بدون اين كه طرف نانوايي بروم، از كوچه  اي باريك، سمت خانه ي ياور رفتم. اصاًل 

حواسم نبود كه اين موقع صبح شايد خواب باشد. زنگ... زنگ... مادرش با صدايي خواب آلود، در را باز كرد
 و بعد از چند دقيقه، خود خواب آلودش هم جلوي چشمم ظاهر شد. گفت: »اردل... يه پنج شنبه رو تعطيل كردن تا لنگ ظهر 

بخوابيم...« نگذاشتم ادامه بدهد:  »واي ياور؛ بايد صدقه بديم. سِگ ديروز رو كه يادته، انگار بعد از ما، رفته سروقت 
كارگرهاي كارگاه بغل خشك شويي؛ بيچاره ها رو گاز گرفته...

- خب... حاال زنده ن؟                  -نه انگار،انگار كمي مردن...                   -كمي ُمردن؟ چرا چرت و پرت مي گي پسر!
خالصه بدو رفتيم طرف خشك شويي.جمعيت، بيش تر شده  و چندتا ماشين آتش نشاني هم به آن ها اضافه شده بود.

 كمي تعجب كردم. به ياور گفتم: »حاال چرا آتش نشاني؟ شايد هنوز پاي كارگرها توي دهن سگه باشه!«
من كه جرئت نكردم نزديك بشوم؛ اما ياور خودش را در دل جمعيت جا كرد. چند دقيقه اي گذشت. وقتي از دل جماعت 

بيرون آمد،  پوزخند مي زد. گفتم: »َخره... اون بيچاره ها ُمردن... اون وقت تو مي خندي؟«
زد توي سرم و گفت: »ابله! اون بيچاره ها رو سگ گاز نگرفته؛ گاز  گرفته! يعني شب، بخاري استاندارد نداشتن و گاز دودكش، 

خفه شون كرده، اون سگ ِ بي چاره، آزارش به مورچه هم نمي رسه، چه برسه به توِي...«
براي ياور كلي خط و نشان كشيدم تا ماجرا را براي بچه هاي گروه مافيا تعريف نكند!

برديابادپر

اينترنت خيلي همراه!

پنج شنبه ي سگي!

شنبه، كالس شنا!

به مناسبت 14 آذر،
روز جهاني خاك
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آخردنياهمينجاست!
 الهه صابر

من چیز زیادی نمی دانم. یعنی باألخره فهمیده ام که هرچه هم بخواهم بدانم کافی نیست. شاید سوزن را 
بشود در انبار کاه پیدا کرد؛ اما می دانم هرچه هم که بخواهم فکر کنم، جواب بعضی مسئله ها را نمی توانم پیدا 
کنم. تصمیم گرفته ام حاال که نمی توانم جواب بعضی سؤال ها را بدانم حداقل زندگی خودم را بکنم. آخر من 

چه می دانم آخِر دنیا کجاست یا اصاًل به چه دردم می خورد وقتی قرار نیست به انتهایش برسم؟
بگذارید راحتتــان کنم. اصاًل آخِر دنیای من همین  جاســت. همین جا که من ایســتاده ام. اگر زندگی را 
دایره ای بسیار بزرگ تصور کنیم آخر دنیای من همین جاست که خودم ایستاده ام و آخر دنیای هرکسی نیز 
همان جاست که خودش ایستاده  است. مثل آشتی صفر با سیصد و شصت درجه است. آخِر دنیا همین جاست 
که آدم به آغاز خودش بازمی گردد و با خودش آشتی می کند. من هم تصمیم گرفته ام به خودم بازگردم یا به 

قول بزرگ ترها به خودم بیایم.
بیش تر آدم ها نمی دانند »به خودآمــدن« یعنی چه. آن ها تصور می کنند این جمله ای ا ســت که باید به 
تنبل ها گفت تا بلکه بیش تر درس بخوانند یا به جایگاه اجتماعی خوبی برسند؛ اما با تعریف ما، نقطه ي آغاز 
آدم ها جایگاه اجتماعی نیست. نقطه ي آغاز هرکسی از جای دیگری شــروع شده است، از جایی غیر از این 

جهان معروف.
نمی دانم آن جا را چگونه باید تعریف کنــم، وقتی که هیچ عبارتی نمی تواند بــه تمامی توصیفش کند. 
هیچ کس نمی تواند ابتدا را تعریف کند، اما به درستی آن را حس می کند و می داند این زندگی ها که خودمان 
را به آن ها مشــغول کرده ایم اصل نیستند. یعنی اصِل ما از جای دیگری اســت و هرکس خودش را با همان 

اصالت آغاز کرده  است.
شاید کلمه ي اصل، بهترین واژه برای توصیف من باشد. بهترین واژه برای توصیف من و همه ي آدم های 
اصیل. حتی آن ها که قبول ندارند اصالت در نام و جایگاه خانوادگی شــان نیســت و آن هــا که قبول ندارند 
رشته های نامرئِی اصالت، آن ها را به دوردست های نزدیک پیوند داده  است. آن ها را که فکر می کنند به اصالت 
متعلق نیستند و هنوز دارند معلق زندگی می کنند. درحالی که اصالت هیچ وقت کسی را رها نمی کند و حتی 

اگر آدم ها به اصالت خود بازنگردند اصالت، آن ها را به خودشان بازمی گرداند.
به گمانم گره ایــن قصه را هرچه بیش تــر بگویم کورتر می شــود. درحالی که اصالت گره گشــای تمام 
ندانسته هاست و خیلی ساده تر از این جمله های طوالنی است که من گفتم. او در تک تک ذرات عالم و حتی در 
تمام فکرهایی که کسی آن ها را نمی خواند، ترجمه شده  است. فقط باید چند ثانیه سکوت کرد و به صداهایی 
که در تپیدن ها شنیده  نمی شود گوش داد. هرکسی دارد از دورترین سرزمیِن نزدیک به خودش، خودش را 
صدا می زند و دارد برای خودش دست دوستی تکان می دهد تا فقط بتواند به خودش بگوید: »آهای رفیق، من 

خودت هستم و دلم برایت تنگ شده است؛ پس هرچه زودتر به خودت بیا.«

احتماالً در روزهای گذشته، حداقل یکی 
دوبار اسم »زهرا شاهی« به گوشتان خورده؛ 
چون همین چند روز قبــل، رونمایی کتاب 
جدیدش »رئیس باغ مــادام خل چه« بود که 
کلی طنزدوستان را خوشــحال کرد. چرا؟ 
چون معموالً کتاب هایی که خانم شاهی برای 
کودکان و نوجوانان می نویســد، طنز است و 

آن ها را حسابی می خنداند. 
او تا حــاال چندین کتاب نوشــته، مثل 
»باغ وحش روی ریل«، »کارآگاه بازی های یک 

این که می گویند در سفر باید شناخت، خیلی درست است. من حتی همسترم 

را هم در سفر شناختم. هرچند اصاًل قرار نبود با ما به این سفر بیاید. اما آمدنش 

باعث شد شخصیتش برایم رو شــود و اخالقش بیش تر دستم بیاید. غیر از 

همستر، بابام را هم در همین سفر شناختم. آن هم بعد از 14سال آزگار!

قرار بود 10 روز از عید را با قطــار برویم جنوب پیش عمه ام. 10 روز برای 

دوربودن از همستر شخصی انسان، خیلی زیاد است. مثل این است که آدم 10 

روز از مسواکش دور باشد. آیا این درست است؟

این درست نیســت و چون درســت نیســت، من به توصیه های ایمنی 

مامانم گوش نکردم. مامانم به من و بابا و بــرادر و خواهرم اولتیماتوم داد که 

اسباب بازی هایمان را به هم سایه ها بسپاریم. منظورش از اسباب بازی همستر 

من، کاسکوی بابا، گربه ی برادرم و جعبه ی کرم های ابریشم خواهر پنج ساله ام 
بود؛ توهینی نابخشودنی! 

گربه و کرم ابریشــم را نمی دانم، اما همســتر یک موجــود زنده و یک 

شــخصیت اجتماعی قابل احترام است. او یک دوســت و همراه همیشگی 

است که می تواند مقدار قابل قبولی از برگه های امتحانی را که معلم در دادن 

نمره ی خوب به آن ها خساست به خرج داده، با دندان هایش تیکه پاره کند و دل 

صاحبش را خنک. تازه اگر هیچ کدام از این هنرها را نداشت باز هم به کاسکوی 

بی اخالق بابام شرف داشت؛ چون همیشه خفه است و مثل پرنده ی بعضی ها 

حرف زشت از دهنش درنمی رود. 

من نمی دانم بابام از چه چیز این کاسکو خوشش آمد که آن همه پول باالیش 

داد و از رفیقش خریدش. کاسکو که اسمش را گذاشته ایم طلبکار )اسم قبلی اش 

بزرگمهر بود( پیش رفیق بابام تربیت شده. من و برادرم گاهی در مورد این که 

بابام چه رفیق بی تربیتی برای خودش انتخاب کرده درددل می کنیم.

در عوض همســتر یک حیوان مظلوم و بی سر و صداست که جای کسی را 

تنگ نمی کند و هیچ توقعی از اطرافیانش نــدارد. همین که بگذاری اش توی 

گوی تا برای خودش گردش کند و غذای مختصــری هم به او بدهی برایش 

کافی است. به خاطر تمام این دالیل محکمه پسند من تصمیم گرفتم همسترم 
را با خودم به قطار بیاورم!
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سوسک کم حافظه«، مجموعه ی چهار جلدی 
»دستورالعمل گیج بازی« و... 

به مناســبت چاپ کتاب هاي طنزشان، به 
ســراغ او رفتیم که بپرسیم چه طور این همه 
ایده ی خنــده دار برای نوشــتن به ذهنش 

می رسد.
* * *

شنیده ایم رئیس باغ مادام خل چه به بازار 
آمده. می شــود برایمان بگویید قضیه از چه 

قرار است؟
باغ مادام خل چه با نشــر زرافه و کلــی گربه به 

بازار آمده. قضیه از این قرار اســت که مادام خل چه 
و رئیس باغش که یک گربه اســت، به اضافه ی یک 
پسره که اسمش همین است، یعني »پسره«، کلی 
ماجرای خنده دار برای بچه ها درست کرده اند؛ پسره 
با آزمایش های عجیب و غریبش، مادام خل چه با باغ 
پر از گربه اش و یک گربــه ی بدبخت و دم بریده که 

مثاًل رئیس است. 
تا این جا اســتقبال از این کتاب خــوب بوده و 
امیدوارم خواننده هایی که بعــد از این هم کتاب را 

می خوانند دوستش داشته باشند.
می گویند شــما خیلی خالق هســتید. 

خالقیتتان را از کجا می آورید؟
البد فکر می کنید صبح هــا نان و پنیر و خالقیت 
می خورم! اما اصاًل این طور نیســت. شاید هم بهتر 
باشد جواب این سؤال را پسره بدهد. چون او خیلی از 
من خالق تر است. مثاًل به این فکر می کند که گربه را 
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 بچگی ام 
برگردیم. به بچگی خــودم و بچه های دیگر که نگاه 
می کنم می بینم پر از خالقیت اند. دنیای کودکی و 
نوجوانی پر از خالقیت، فکرها و حرف های نو است 

که می تواند کلی ایده برای نوشتن به آدم بدهد.
چه شــد که تصمیــم گرفتیــد بیش تر 

کتاب هایتان را طنز بنویسید؟
راســتش من هیچ وقت به طور رســمی تصمیم 
نگرفتم طنز بنویسم! من همان طوری که فکر می کنم 
می نویسم، اما معموالٌ بقیه به فکرهای من می خندند! 
کم کم وقتی این خنده ها تکرار شد متوجه شدم که 
انگار حرف های من برای بقیه بامزه اســت و به این 

مدلی که من می نویسم، طنز می گویند.

در زمان نوجوانی کتاب طنزی خوانده اید که 
یادتان مانده باشد؟

بارها و بارهــا کتاب هاي تن تــن را می خواندم و 
هربار از طنزی که در ماجراهایش بود لذت می بردم و 
تعجب می کردم که نویسنده ی تَن تَن چه طور توانسته 

این همه داســتان باحال و متنــوع و ماجراجویانه 
بنویسد که طنز هم باشد. توی دلم می گفتم: »خوش 

به حالش!«
نوجوان هایی که می خواهند نویسنده شوند، 

به خصوص طنزنویس، باید چه کار کنند؟

پیشنهادم به نوجوان ها این اســت که خوب به 
اطرافشان، به شخصیت و روابط آدم ها، به گفت وگوها 
و اتفاقات کوچکی که دور و برشــان می افتد، دقت 
کنند. اتفاقات معمولی و روزمره ی ما پر از طنز است. 
فقط کافی اســت زاویه مان را با آن ها طوری تنظیم 

کنیم که قسمت طنزشان به چشممان بیاید.

گفت وگو با »زهرا شاهی«، نویسنده و طنزنویس

گزَغ ها و گربولک ها در فكرهاي خنده دار خانم نويسنده!
 نيلوفر نيك بنياد

الُّوَن َقاَل َوَمْن َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه ِإلَّ الضَّ
گفت چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش 

ناامید می شود؟ 
سوره ي حجر، آیه ي 56

کوچک که بودم مامان بزرگ بافتني مي بافت. من 
کنارش مي نشستم و تماشایش مي کردم و مي گفتم: 
»چه خوب است که حواست به روزهاي سرد زمستان 
هست.« به نظرم او خیلي مهربان بود که براي تک تک 
بچه هاي فامیل جوراب هاي رنگارنگ مي بافت که تا 
وقتي به مدرسه مي روند گرم بمانند. سال ها گذشت 
و نوجوان شــدم. یک روز از او پرســیدم: »این همه 
مهرباني از کجا مي آید؟ چه طور است که حواست به 
تک تک بچه ها هست؟« پرسیدم این حوصله از کجا 

مي آید که مي تواني این همه جوراب ببافي؟
مامان بزرگ خندید و بــه روش خودش با قصه 
جواب مرا داد. برایم از روزگاري تعریف کرد که بسیار 
دور بود و شهري را توصیف کرد که مي دانستم روي 
زمین پیدا نمي شود. گفت زمســتان هاي آن شهر 
بسیار سرد بود و بعضي ها حتي از آن سرما جان سالم 
به در نمي بردند. گفت یک روز زني سال خورده به آن 
شــهر آمد که لباس هاي زیبایي مي بافت. لباس ها 
گرم بودند و به آدم ها کمک مي کردند سرماي سخت 
زمستان را پشت سر بگذارند. همه، لباس هایي را که 
پیرزن برایشــان مي بافت مي پوشــیدند و همیشه 
از خودشــان مي پرســیدند: »چه طور اســت که 
لباس هایي که او بافته این قدر گرم اند؛ اما لباس هاي 

دیگر این طور نیستند؟«
عده اي مي گفتند او سحر و جادو مي کند و ورد 
مي خوانــد. کم کم این حرف میان مــردم دهان به 
دهان چرخید. همه باور کرده بودند پیرزن لباس ها 
را جادو مي کند تا بســیار گرم کنند. مردم آن شهر 

جوراب هاي جادويي!

سال هاي سال با لباس هاي گرمي که پیرزن برایشان 
مي بافت زندگي کردند و زمســتان ها را به راحتي 
پشت سر گذاشتند. اما هیچ وقت هیچ کس نفهمید 

چرا آن لباس ها گرم تر از لباس هاي دیگر بودند.
قصه ي مامان بــزرگ که تمام شــد خندیدم و 
گفتم: »باألخــره چه شــد؟ راز آن گرما چه بود؟« 
مامان بزرگ خندیــد و گفت: »فقط من هســتم 
که رازش را مي دانم.« گفتم: »نکند تو از نســل آن 
پیرزن هســتي؟« مامان بزرگ بلند خندید و گفت: 
»شاید من نتیجه ي نتیجه ي نتیجه ي او باشم. کسي 
نمي داند. این یک راز اســت.« بعد گفت: »اما واقعاً 

پاي سحر و جادو در میان بود.«
چشم هایم را گرد کردم و گفتم: »سحر و جادو؟ 
این واقعاً مال قصه هاست.« مامان بزرگ آرام، طوري 

که هیچ کس جز من نشنود، گفت: »اما من مي گویم 
در واقعیت هم این سحر و جادو وجود دارد. نه این که 
فکر کني باید ورد بخوانیم. ســحر ما محبت است. 
آن پیرزن هم بافتني هایش را با مهر مي بافت. براي 
همین بود که آدم ها را گرم مي کرد. دل هاي آن ها 

که گرم مي شد جسمشان هم گرم مي شد.«
آخرش دست زدم و گفتم: »آفرین مامان بزرگ! 
تو به جز این که بافنده اي ماهر هستي داستان سرایي 
فوق العاده هم هستي.« و بعد به حرف هاي او خیلي 
فکر کردم. به داســتان آن شــهر دور و پیرزني که 

بافتني مي بافت. به مهر و دلگرمي ها. دســت آخر 
به این نتیجه رســیدم که بله، مامان بزرگ درست 
مي گوید. با مهر اســت که آدم ها سختي ها را پشت 

سر مي گذارند.
* * *

آن روزهــا گذشــته اســت. هنوز هــم وقتي 
مامان بزرگ کاموایي به دســت مي گیرد به قصه اي 
که برایم تعریف کرده بود فکر مي کنم. حاال بیش تر 
از سال هاي قبل درك مي کنم دنیا چه قدر به مهر 
نیاز دارد و آدم ها چه قدر نیاز دارند به مهري که به 

آن ها کمک مي کند امید ببندند.
مي دانم مهر در جهان وجود دارد. زندگي هرقدر 
هم که سخت باشد، توفان ها هرقدر هم که سهمگین 
باشند، روزهاي ابري هرقدر هم که طوالني شوند، 
نمي توانند حضور مهر را از جهان محو کنند. گاهي 
که از همه چیز خسته مي شوم دست از همه ي کارها 
مي کشم و چند دقیقه اي به خودم فرصت مي دهم 
تا از جهان فارغ شوم. گوشه اي مي نشینم و به مهر 
و رحمتي کــه در جهان وجــود دارد فکر مي کنم. 
مصداق هایش را در دنیایم پیدا مي کنم و بعد دل گرم 
مي شوم؛ دل گرمي هایي که مرا به زندگي امیدوارتر 
مي کند. به ماجراي پیرزن فکر مي کنم و مهر. بعد 
یکي از جوراب هایي را کــه مامان بزرگ برایم بافته 
به پا مي کنم. قلبم گرم مي شود و فکر مي کنم این 
جوراب ها سحري دارند که هرکس آن ها را بپوشد 
مي تواند همه ي سختي ها را پشت سر بگذارد و به 

مقصدش برسد.
و این ســحر واقعیــت دارد. 
ســحري به نام مهــر در تار و 
پود آن بافته شــده است. بعد 
از خیال هاي خــودم دل گرم 
مي شــوم و مي گویم این ســحر 
باارزش را تو در جهان قرار داده اي. 
تو که خودت سرچشمه ي مهر و رحمت 
هستي. راســتي که مامان بزرگ با آن مهر 
بي پایانش چه قدر تو را به یادم مــي آورد. تا وقتي 
تو هســتي و قلب هایمان را با مهــر یک دیگر گرم 
مي کني من از رحمتي که در جهانت جاري اســت 

ناامید نمي شوم.

 ياسمن رضائيان

َُ
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از ما پرسیده بوديد که مدرسه چه طور باشد بهتر اســت! خب مدرسه بايد خیلي طورها 
باشد تا باب میلمان شود. اول از همه، اين جريان را تعطیل کنند که ساعت هشت صبح بايد 
کالس ها شروع شوند. بعدش هم اگر به ز نگ هاي تفريح، کمي و فقط کمي اضافه کنند و از 

ساعت کالس ها، کمي و فقط کمي کم کنند، مشکالت عمده ای حل مي شود!
کاش بوفه ها، چیزبرگر و سس قارچ مخصوص همراه آيسي مانکي خنك می فروختند! و 
کاش به جاي اين میز و صندلي هاي خیلي غیراســتاندارد که ستون فقرات آدم با ديدنشان 

تعجب مي کند، يك سري مبلمان راحت بود!
خالصه که کلي کارها مي شود انجام داد تا بچه ها کمي مشتاق تر مدرسه بروند!

هستي هاشمي، 16ساله از ايالم

انــگار همین ديــروز بود کــه اولین بار  
اســمم را به عنوان خبرنــگار افتخاری در 
صفحه هايــت ديدم و به انــدازه ی يك دنیا 

ذوق کردم...
 برايم غم انگیز اســت که آخرين دوره ی 
خبرنگاری ام تمام شــد و ديگــر نوجوان 
دوچرخه ای نیســتم... حاال هی بیا و به اين 
شناســنامه ی زبان نفهم حالی کن: »به خدا 
من برای ورود به لیســت خبرنگار »جوان« 

کوچك و خامم!«

البته من قلباً، تا آخر عمرم، نوجوان باقی 
می مانم و هرپنج شنبه به يادت هستم. خدا 
را چه ديدی؟! شايد بعد ها در جمع همکاران 
دوچرخه نويــس قديمــی ات، جايی برای 
آمدن حرف های من هــم روی کاغذهای 

کاهی ات باشد! 
آرزو می کنم در مسیر دوستی و همراهی 
نوجوان ها هیچ وقت پنچر نشوی، زنجیر پاره 

نکنی و به تته پته نیفتی...
متينه خداوردي از تهران

- قدقدقدقدقدا... قدقدقدقدقدا...
داشــت ديوانه ام می کــرد اول صبحی. 
ســاعت هنوز هشت هم نشــده بود. پتو را 
دور سرم پیچیدم، شايد صدايش را نشنوم؛ 
اما فايــده ای نداشــت. همان طور که کش 
می آمدم، از رخت خواب بلند شــدم. پیش 
خودم فکر می کردم، خروس ها بايد آدم را 

اول صبح بیدار کنند، نه مرغ ها.
بابا نبود. احتماالً رفتــه بود نان بگیرد و 
مامان به شکل حیرت انگیزی هنوز خواب 

بود و از سروصدای مرغ بیدار نشده بود.
رفتم توی آشــپزخانه پیش مادرجون. 
داشــت صبحانه را آماده می کرد. پرسیدم: 

شکارتخممرغ

و پاييز بهانه اي شده
براي پنهان كردن اشك هايم
البه الي باران هاي غم انگيز 

و برگ هاي بي رمقش!
نازنين حسن پور 
17ساله از تهران

ساعت هشت صبح تعطیل!بهانه

»مادرجون اين مرغه چشه؟«
- تخم گذاشته فکر کنم.

- هم چین ســروصدا می کنه، آدم فکر 
می کنه مدال طالی المپیك گرفته! 

- همیشــه همینه. تا بــری تخمش رو 
ورداری، همه رو ديوونه می کنه.

 به ذهنم رســید بد نیســت برداشتن 
تخم مرغ را امتحان کنم. شايد هم مادرجون 
برای صبحانه نیمرو درســت کند. من که 

عاشق نیمروی صبحانه بودم.
قفس مرغ ها گوشه ی انتهای حیاط بود و 
دور از خانه. سقف هم نداشت. در را باز کردم 
و آرام آرام رفتم تو. دوتا از مرغ ها، گوشه ی 

قفس آب می خوردند و خروس هم کنارشان 
ايستاده بود و مرا می پايید.

آرام آرام رفتــم ســمت اتاقکی آجری 
که شــب ها مرغ ها توی آن می خوابیدند. 
دستم را بردم توی آن. خیلی تاريك بود و 
چیزی نمی ديدم، کورمال کورمال آن جا را 
می گشتم تا سطح سرد و صاف و محکمی 
زير دستانم حس کردم. برداشتم و خواستم 

از قفس بروم بیرون.
ناگهان يك ُکپه پَر با سروصدا پريد توی 
صورتم. جیغ کشیدم. يا خدا! خروس داشت 

با عصبانیت نگاهم می کرد.
خــروس بال هايش را باز کــرد، پرهای 
گردنش را باد کرد و دوباره به سمتم پريد. 
جاخالی دادم. چرخید و اين بار دويد سمتم. 
پريدم و پاهايم را از وسط باز کردم و خروس 
از بین پاهايم رد شد. خدا را شکر، همیشه 
وســطی ام حرف نداشــت. هیچ وقت فکر 
نمی کردم مهارت داشــتن در بازی وسطی 

به درد فرارکردن از دست خروس بخورد. 
رفتم توی آشپزخانه و مشتاقانه تخم مرغ  
را باال گرفتم تا مادرجون نتیجه تالش هايم 
را ببیند. لبخندی به من زد و بعد هم خنديد. 
به خــودم آمــدم ديدم عــوض تخم مرغ، 
قلوه سنگي توی دستم است و صدای قدقد 

مرغ هنوز از توی حیاط می آيد.
حديث گرجی، 15ساله از تهران
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منتظر مطالب، عكس  ها يا تصويرگري هاي شما 
با موضوع »شب يلدا« هستيم.

موبايل دوچرخه:09334121489
 docharkheh@hamshahri.org

افسانه ي 
غول هاي يخي

نگاهي به صعود تاريخي تيم ملي فوتبال فنالند به يورو 2020

 علي مولوي

هنوز در قرن بیست و يکم هم مي شود 
تاريخ ســاز بود؛ مي شــود براي يك کشور 
قهرمان ملي شــد يا در تاريخ يك ورزش، 
اتفاق، پديده يا افسانه اي تازه؛ درست مثل 
افسانه ي امروز غول هاي يخي، يعني اولین 
راه يابي تیم ملــي فوتبال فنالنــد به جام  

ملت هاي اروپا )يورو(.
بــه جشــن صعــود فنالندي هــا که 
نــگاه مي کردم، ناخــودآگاه يــاد کارتون 
»فوتبالیســت ها« و »کاپیتان ماتْسوياما« 
و تیم »فورانــو« افتادم؛ همــان نوجوانان 
باانگیزه اي که برخــالف بقیه ي تیم ها، در 
مناطق سردســیر ژاپن زندگي مي کردند 
و تمرينــات ســختي را در هــواي برفي و 
يخ بندان انجــام مي دادند. حــاال حکايت 
غول هاي ســرزمین يخي اســت که براي 
اولین بــار در 112 ســال گذشــته موفق 
شــدند جواز حضور در يکي از معتبرترين 

رقابت هاي فوتبالي دنیا را کسب کنند.
فنالند يا به زبان خودشان »سوئومي«، 

پس از ايسلند، شــمالی ترين کشور جهان 
اســت. در شــمالی ترين نقطه ي فنالند، 
خورشــید براي 73 روز در تابستان  غروب 
نمی کنــد و 24 ســاعت روز، هوا روشــن 
اســت. در زمســتان هم 51 روز خورشید 
طلوع نمی کند! با خــودم فکر مي کنم اين 
فوتبالیست هاي تاريخ ساز در چه هوايي و 
چه ساعتي در روز تمرين مي کنند و چه قدر 
دنیاي فوتبالي آن ها با چمن سبز و گرمي 

که ما مي شناسیم فرق دارد.
 کشــوري با پنــج و نیم میلیــون نفر 
جمعیت با بهترين نظام آموزشــي دنیا که 
چند سالي اســت در صدر جدول کیفیت 
باالی زندگی در جهان قرار گرفته اســت. 
زادگاه »لینوکس« و »نوکیا«، تاريخ ورزشي 
بزرگي ندارد و به جز ورزش هاي زمستاني و 
هاکي روي يخ، مشهورترين ورزشکارانشان، 
يکي »پــاُوو يوهانس نورمی«، ســتاره ي 
بزرگي در دو و میداني است که بین سال های 
1920  تــا 192۸ میالدی 9 مــدال طال و 
ســه مدال نقره از المپیك به دست آورد و 
22 رکورد جهاني را به نــام خود ثبت کرد! 
ديگري هم »يــاري لیتمانــن«، مهاجم و 
هافبك ســابق تیم هاي آژاکس، بارسلونا و 
لیورپول بوده که با 137 بازي ملي و 32 گل، 
رکورددار فوتبال ملي فنالند است؛ هرچند 
هیچ وقت جام جهاني و يورو را تجربه نکرد. 
البته نمي شود »سامي هوپیا«، مدافع سابق 
تیم هاي لیورپــول و باير لورکــوزن را هم 

ناديده گرفت.
اما حاال و در بیســتمین ســال از قرن 
بیســت و يکم، وقتش رســیده که فوتبال 

فنالند هم ســهمي از جهان فوتبال داشته 
باشــد. تاريخ فوتبال فنالند از 112 ســال 
قبل و تأســیس انجمن فوتبال فنالند در 
ســال 1907 میالدي آغاز مي شــود. در 
آن زمان فنالند، »دوک نشین بزرگ فنالند« 
نام داشــت که يکي از مناطق خودمختار 
امپراتوري روسیه در شمال اروپا بود و زير 

نظر روسیه اداره مي شد.
پايیز ســال 1911 میالدي، نخستین 
بازي بین المللي و رســمي اين کشــور در 
برابر سوئد، هم سايه و رقیب همیشگي شان 
برگزار شــد که بازي را پنج بــر دو واگذار 
کردند. يك ســال بعد، اين تیم در المپیك 
تابستاني 1912 استکهلم حاضر شد که در 
نخستین بازي اش شگفتي ساز شد و ايتالیا 
را سه بر دو شکســت داد. در مرحله ي بعد 
روسیه را هم دو بر يك از پیش رو برداشت، 
امــا در نیمه نهايي چهار بر صفــر در برابر 
 بريتانیا شکســت خورد و در رده بندي هم

9 بر صفــر مغلوب هلند شــد و در رتبه ي 
چهــارم جاي گرفــت! پس از ايــن دوره، 
تنها حضور جهاني تیــم فوتبال فنالند، در 
المپیك هــاي تابســتاني 1936، 1952 و 
19۸0 میالدي بود که بــه مقامي بهتر از 

نهمي و چهاردهمي دست پیدا نکرد.
اما چه طور شد که حاال اين غول هاي يخي 
موفق شــدند بلیت حضور در مسابقات مهم 

و حساس يورو 2020 را به دست بیاورند؟
فنالند در مسابقات انتخابي اين دوره ي 
جام ملت هــاي اروپــا در گروه دهــم و با 
کشورهاي ايتالیا، يونان، بوسني و هرزگوين، 
ارمنســتان و لیختنشــتاين هم گروه بود. 

»مارکو کانِروا«، ســرمربي 55ساله ي اين 
تیم، تمام عمر فوتبالــي اش را چه به عنوان 
بازيکن و چــه به عنوان مربــي در فنالند و 
ســوئد گذرانده است. او از ســال 2004 تا 
2010 میالدي سرمربي تیم ملي زير 21سال 
فنالند بود و از سال 2011 تا 2016 میالدي 
نیز دستیار سرمربي تیم ملي فنالند؛ از سال 
2016 هم خودش بر روي صندلي سرمربي  
فنالند نشسته و حاال مهم ترين مربي تاريخ 
فوتبال فنالند است؛ کسي که اين تیم و اين 

کشور را به آرزوي بزرگش در اروپا رساند. 
فنالندي هــا نخســتین بازي شــان در 
مرحلــه ي انتخابي يــورو را در برابر ايتالیا 
انجام دادند که دو بر صفر شکست خوردند، 
اما موفق شدند در گام دوم ارمنستان را دو 
بر صفر شکســت دهند. در گام هاي بعدي، 
بوسني و هرزگوين و لیختنشتاين را دو بر 
صفر از پیش رو برداشتند و در مقابل يونان 
هم به پیروزي يك بر صفر دســت يافتند. 

چهار پیروزي و يك شکســت، آمار بسیار 
خوبي بود، اما در بازي برگشت مقابل ايتالیا 
در خانه، دو بر يك مغلوب اين تیم شدند و 
در بازي بعدي نیز چهار بر يك از بوســني 
و هرزگوين شکســت خوردند. با نتايج به 
دســت آمده تا پايان هفتمین بازي، شايد 
کم تر کسي تصور مي کرد که فنالند شانس 
صعود از گروه را داشــته باشد، اما آن ها در 
هشتمین و نهمین بازي شان، ارمنستان و 
لیختنشتاين را ســه بر صفر مغلوب کردند 

و پیش از بــازي پاياني گروه، صعودشــان 
را قطعي کردند. هرچند بازي پاياني شــان 
را در برابر يونان دو بر يــك واگذار کردند، 
اما اين شکســت چیزي از شادي افسانه ي 
غول هاي يخــي کم نکرد و آن ها با شــش 
 پیروزي و چهار شکســت، پس از ايتالیاي

30 امتیازي به عنوان تیم دوم با 1۸ امتیاز، 
جواز حضــور در يورو 2020 را در دســت 
گرفتند. »تیمو پوکــي«، مهاجم تیم ملي 
فنالند و باشگاه نوريچ ســیتي انگلیس در 

حالي که تنهــا دو گل با »هــري کین«، 
مهاجم سرشناس انگلیس فاصله داشت، با 
10گل زده چهارمین گلزن برتر رقابت هاي 
انتخابي يورو 2020 لقب گرفت و از همین 
حاال يکــي از مهره هاي اصلــي و مهم اين 
تیم خواهد بود. حاال جهان فوتبال منتظر 
است ببیند آيا فنالند هم مانند ايسلند، به 
پديده ي يورو تبديل مي شود و مثل شادي 
ايسلندي، اتفاق تازه اي را به فوتبال جهان 

اضافه مي کند يا نه.
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