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شماره 342

1396
ســـال

یه هشت

کنار هفت سین

»مجله سال هشت« هدیه  بهاری ما به 

ک سال پابه پای ما آمدند
رفقایی که ی

ش را جمـع می کنـد کـه بزند به پیچ جـاده و برود تـا در افق محو شـود و 
محمـد عـکاف | سـال 1395 هـم دارد باروبندیلـ

مـا می مانیـم و خاطـرات و اتفاقـات تلخ و شـیرینی که یک سـال پشت سـر گذاشـتیم؛ تجربه هایی که گذاشـتیم تـوی کوله بار 

داشـته هایمان و اخالق و رفتار و عادات بدی که شـیفت و دلیتشـان کردیم تا سـبک تر حرکت کنیم، تا با دقت و ظرافت بیشـتری 

ش نخوریم و برنگردیم سـر خانـه اول مان. زندگی همین اسـت. همیـن روزها و 
خانه هـای ماروپلـه زندگـی را پشت سـر بگذاریـم تا نیـ

دقایقـی کـه پشت  سـر می گذاریـم و از آن غافـل هسـتیم. همین بهانه هـای کوچک برای شـاد بـودن، همیـن دوست داشـتن های بی منت و 

همیـن باهـم بودن هـای خاطره انگیـز. خاطرات همیشـه با ما هسـتند، حتی اگر گوشـه ذهنمان کم رنگ شـوند. حاال هشـت هم بعد از یک سـال 

بـاال و پاییـن و تلـخ و شـیرین هایی کـه تجربـه کرده اسـت، می خواهـد توی ذهن شـما کنـار خاطرات شـما یک جایی برای خودش داشـته باشـد، 

ش کنید. این شـد که »مجله سـال هشـت« را برایتان تـدارک دیدیم تا 
ش بزنید و تماشـای

ش را کرد، بردارید و ورق
یک  جایی کـه هـر وقـت دلتـان هوای

ش را ورق بزنید و بهار امسـال همراه خودتان 
به عنوان هدیه بهاری، خاطراتتان را با هشـت تجدید کنید. اما این »مجله سـال هشـت« که قرار اسـت صفحات

از ایـن سـر ایـران ببریـدش آن سـر ایران، چـه مطالبی دارد؟ تقریبـًا در این مجلـه، همه مطالبی که در طـول یک سـال در ویژه نامه هشـت خوانده اید، مثل یک 

آلبـوم بـرای شـما انتخاب شـده اند کـه باهم تعدادی از این مطالـب را مرور می کنیم. شـاید از همین االن دلتـان را آب کردیم و بعد از تعطیالت نـوروز که این مجله 

به پیشـخوان روزنامه فروشـی ها می آید زودتر سـراغ مجله سـال هشـت رفتید.

از این سر دنیا تا اون سر دنیا

مجلـه سـال، بعـد از یادداشـت ها رفتـه اسـت سـراغ مـرور مهم تریـن رویدادهـای 

یک سـال گذشـته ایران و جهان و سـعی کردیـم تمام اتفاقات تلخ و شـیرین 

سـال گذشـته را برایتـان یک  جـا جمـع کنیـم تـا یادمـان نـرود سـال 

گذشـته را چطـور شـروع کردیـم و چطـور بـه آخر رسـاندیم.

یادداشت های رفقای ما

تعـدادی از نویسـندگان، شـاعران و پژوهشـگران نوجـوان بـرای شـما در ایـن مجلـه سـال 

یادداشـت اختصاصـی نوشـتند؛ از آقای سـیدضیاءالدین شـفیعی تا آقای حسـن احمدی، 

س، محمدجواد جزینی، قاسـم رفیعـا و خالصه 
محسـن هجـری، خانم سوسـن طاقدیـ

آدم هـای دوست داشـتنی کـه چـراغ مجلـه سـال را روشـن کردند.

از سینما تا ادبیات

در مجلـه هشـت هـم بـه دنیـای سـینما و انیمیشـن رفته ایـم و هـم بـا بـر و 

بچه هـای شـاهنامه یـک دیزی مشـتی زدیـم تـوی رگ و هم بـرای ورود 

جنـاب کلیله و دمنـه، یک مهمانـی گرفته ایم. البتـه با اینکه تـوی بهار 

اسـت و تازه شـما از تعطیالت برمی گردید و شـاید خیلی حوصله 

درس و مشـق نداشـته باشـید، امـا »مدرسـه هشـت« خیلـی 

ش خواسـت می تواند پشـت 
متفاوت اسـت و هرکسـی دل

نیمکت هـای مدرسـه روزنامه نـگاری، تصویرسـازی، 

شـعر و داسـتان هشـت بنشـیند و 4 کلمه مطالب 

غیردرسـی امـا مفید یـاد بگیرد. جـای دوری 
نمی رود!

گ
شهر هشت از همه رن

از »مـد و لبـاس« گرفتـه تـا »پخـت دونـات« و »درسـت کـردن جینگیـل پینگیل های 

دخترانـه«، از »کارهـای عجیـب و غریـب نوجوانـان« گرفتـه تـا »انـواع و اقسـام 

بازی های سـنتی و غیرسـنتی«، شـده اسـت یک شـهر هشـت از همـه رنگ که 

ش چشـم شماسـت و عمراً تـوی ایام بعـد تعطیالت حوصله تان سـر برود 
پی

و خسـته و کالفـه شـوید. خیلی از ایـن گزارش هـا برای اولین بار اسـت 

کـه در نشـریات نوجـوان منتشـر می شـود و فکـر می کنیـم کـه از 

ش کلی لـذت ببرید.
خواندنـ

گرم کردن سر هشتایی ها

در ایـن مجلـه سـال، فکر گرم کردن سـر شـما هم بوده ایـم و کلی طنز 

و سـرگرمی برایتـان دسـت و پـا کرده ایم که ایـام بهار کمتر بـه جان پدر 

و مادرهایتـان غـر بزنیـد و بهانـه بگیرید و مثل بچه آدم یک گوشـه بنشـینید و 

جـدول و سـرگرمی حـل کنید، بلکـه پـدر و مادرهایتان بـه جان ما دعـا کنند که 

از دسـت شـما و  اُردهای ناشـتایتان نجات پیـدا کرده اند.

دمتون گرم، دماغتون چاق...

خالصـه ایـن کاری بـود کـه از دسـت مـا بـرای سـال جدید شـما بر 

می آمـد و به قـول قدیمی هـا ظاهـر و باطن همیـن بـود. امیدواریم که 

ایـن هدیـه ناقابـل را به مناسـبت سـال جدیـد از بر و بچه های هشـت 

بپذیرید و همچنان پای کار هشـت خودتان باشـید. دمتـون گرم، دماغتون 

چاق، عیدتـون مبارک...

مسابقه باغ مارپیچـ
)با جایزه(

جبر
ی رن

دمهد
• محم

مراقب باشید 

درگیرش نشوید!

مراقـب  خواندیـد!  درسـت  بلـه 

باشـید درگیر این مسـابقه نشوید 

که اگـر درگیرش شـوید به راحتی 

رهایتـان نمـی کند!

ایـن بـاغ مارپیچ فسـقلی کـه 18 

تکـرار  صفحـه  دو  در  تصویـرش 

شـده، مـی تواند وقت شـما و همه 

اهـل فامیل تـان را طـوری پُر کند 

کـه خودتـان هـم متوجه نشـوید 

چطـور سـرِکار گذاشـته ُشـدید! 

ک سـرکاری مفید و سـالم! 
البته ی

و صـد البتـه باجایزه!

اگر احسـاس کردید معماها سخت 

اسـت و به راهنمایی نیاز داشـتید، 

 t.me/hashtaku تلگـرام  کانـال 

کنیـد  سـعی  البتـه  ببینیـد،  را 

قبل از اینکـه راهنمایـی در کانال 

ش را 
اعالم شـود، پاسـخ صحیحـ

فرسـتاده باشـید، چـون بـا اعالم 

س شما 
شـدن هر راهنمایی، شـان

برای برنده شـدن کمتر می شـود.

قانـون این مسـابقه خیلی سـاده 

اسـت! از سـمت چـپ وارد بـاغ 

شـوید و از تمـام گلهـا بـه مقدار 

مسـاوی بردارید و از سـمت راست 

بـاغ خارج شـوید.
چـه بـا راهنمایـی و چـه بـدون 

کـه  معمایـی  هـر  از  راهنمایـی، 

ش را پیـدا کردیـد بـا تلفن 
جوابـ

س بگیریـد و بـا 
همراهتـان عکـ

تلگرام بـه شـماره 09364037410 
بفرسـتید.

معمای شـماره 1 بسـیار سـاده است، 

معمای شـماره 2 سـخت تر می شود، 

امـا سـومی از دومـی هـم سـخت تـر 

اسـت و سـخت تریـن معمـای ایـن 

دو صفحـه معمای شـماره 18 اسـت. 

امـا باهـوش هـا کـه سـراغ معماهای 

سـخت تـر مـی رونـد، جایـزه هـای 

بزرگتـر مـی گیرند.

اگـر سـوال و ابهامی هم داشـتید 

شـماره  همیـن  از  تلگـرام  در 

بپرسـید، سـعی می کنیم جوابتان 

را زود بدهیـم.

قانون مسابقه 1 تا 6

 از ورودی باغ وارد شوید، در مسیرتان از هر رنگ گل، یک عدد بچینید و از خروجی خارج شوید.

 مسیری را دوبار نروید، مسیر خودتان را قطع نکنید، مسیرتان شاخه و دوراهی و عقب گرد هم نداشته باشد.

 معمای شماره 1 را ما حل کردیم، معماهای 2تا6 با شما.

قانون مسابقه 13 تا 18

 از ورودی باغ وارد شوید، در مسیرتان از هر رنگ گل، سه عدد بچینید و از خروجی خارج شوید.

 مسیری را دوبار نروید، مسیر خودتان را قطع نکنید، مسیرتان شاخه و دوراهی و عقب گرد هم نداشته باشد.

 معمای شماره 13 را ما حل کردیم، معماهای 14تا18 با شما.

 از ورودی باغ وارد شوید، در مسیرتان از هر رنگ گل، دو عدد بچینید و از خروجی خارج شوید.

 مسیری را دوبار نروید، مسیر خودتان را قطع نکنید، مسیرتان شاخه و دوراهی و عقب گرد هم نداشته باشد.

 معمای شماره 7 را ما حل کردیم، معماهای 8تا12 با شما.
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مهمانان ویژه

و  ویژه  خیلی  هشت«  سال  »مجله  آنجایی که  از 

کاردرست است، 2 مهمان ویژه و درجه یک هم دارد. 

شدند  هم صحبت  ما  با  و  دادند  افتخار  که  مهمانانی 

دلخوشی هایشان  و  زندگی  آرزوهایشان،  خودشان،  از  و 

و  تهران  دوالب  محله  بچه  بنا«  »محمد  آقای  زدند؛  حرف 

کشتی گیر و مربی سرشناس ایرانی و آقای »سردار آزمون« 

این روزها  که  ایران  فوتبال  بازیکن  و  گنبدکاووس  بچه 

و  خواندنی  گفت وگوهایی  با  است،  شده  معروف  خیلی 

می کند. شیرین  بهار  ایام  در  را  کام تان  حتمًا  که  شیرین 
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         روی خط  هشـت      
  

مهر

تجلیل دانش آموزان از ۱5 هزار مادر شهید

بـرای گرامیداشـت مـادران شـهدا طرح »مادران آسـمانی« در سراسـر کشـور از 24 اسـفند ماه آغاز شـده اسـت. 
آقـای حامـد عامتـی؛  دبیـر کل اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانش آمـوزان دربـاره این طـرح گفت: تعـداد 2۱ 
هـزار دانش آمـوز از تعـداد ۱۵ هـزار مـادر شـهید تجلیل می کنند. ایـن دانش آمـوزان به صورت گروهی بـا هدیه ای 
بـه منـزل مـادران شـهدا می رونـد و بـا دادن هدیـه ای کـه عکـس فرزنـد شـهید آنـان اسـت، از آن هـا قدردانـی 

می کننـد.

مهر

روباتی با پوست قابل ترمیم

محققـان دانشـگاه آکسـفورد در حـال طراحـی روبات هایی هسـتند که می توان به آن ها پوسـت مصنوعی پوشـاند 
تـا ظاهری کامًا شـبیه انسـان های معمولی پیـدا کنند.

پژوهشـگران ایـن پـروژه می گوینـد بافـت انسـانی خاصی که بـرای روبات هـا طراحی کرده انـد، شـباهت زیادی با 
پوسـت واقعـی بـدن انسـان دارد و می توانـد در صـورت کشـیده شـدن، خراشـیده شـدن و ایجاد هرگونه مشـکل 

دیگـر خـود را ترمیم و اصـاح کند!

باشگاه خبرنگاران جوان

نوشابه لبنی رسید

دانشـمندان دانشـگاه صنعتـی شـریف اولیـن نوشـابه لبنـی بـا پایـه شـیر را سـاختند. جالـب اینکـه این نوشـابه 
برخـاف بقیـه نوشـابه ها، باعـث تقویـت اسـتخوان ها و جلوگیـری از پوکـی اسـتخوان می شـود.

نوشـابه لبنی که از دهه ۵۰ میادی در اروپا تولید و مصرف می شـود، نوشـیدنی محبوب کشـور سـوئیس اسـت. 
ایـن محصـول بـا تـاش پژوهشـگران دانشـگاه صنعتی شـریف بـرای اولین بـار در ایـران و در یکـی از بزرگ ترین 

شـرکت های لبنـی به تولید انبوه رسـیده اسـت. 

پانا

امتحانات پایه دهم کشوری نیست

مرکـز سـنجش وزارت آمـوزش و پـرورش در بخش نامـه ای برنامـه برگزاری امتحانـات خـرداد ۱396 دانش آموزان 
را اعـام کـرد. ایـن امتحانـات از 2 تـا 2۵ خـرداد برنامه ریزی شـده اسـت. اخیـراً در برخـی شـبکه های اجتماعی 
نامـه ای جعلـی از قـول مرکـز سـنجش آمـوزش و پرورش منتشـر و در آن ادعا شـده اسـت که سـؤاالت امتحانات 
پایـه دهـم در خردادمـاه ۱396 به صـورت هماهنـگ کشـوری برگزار خواهد شـد، اما آقـای عمـادی؛ رییس مرکز 
سـنجش وزارت آمـوزش و پـرورش ایـن خبـر را تکذیـب کـرد و گفـت: طراحـی و تصحیح سـؤاالت امتحـان پایه 

دهـم در خردادمـاه سـال آینـده برعهده مدارس اسـت.

ایسنا

فست فود کمتر، هوش بیشتر

یـک کارشـناس تغذیـه  گفـت: بهـره هوشـی  کودکانـی  کـه زیاد فسـت فـود می خورند، از هم سـن  و سـاالن خود 
کمتـر اسـت. به گفتـه خانـم زهـرا سلیمانی، فسـت فودها دارای ارزش غذایـی پاییـن از لحـاظ ویتامیـن، امـاح و 
سـایر مـواد مـورد نیـاز بـدن هسـتند. بـرای همین اگـر افـراد در سـنین کودکی تغذیه مناسـبی نداشـته باشـند، 

بدون شـک ایـن موضـوع بـر فراینـد رشـد جسـمی و ذهنی آن هـا تأثیرگـذار خواهـد بود.
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کـی گفتـه فقـط کشـوها و کمدهـا و کابینت هـا در ایـام عیـد بـه 
خانه تکانـی احتیـاج دارند؟ کامپیوترهای شـخصی هم مثل یک 

خانه هسـتند که در طول سـال هزاران سـند را در آن تلنبار 
کرده ایـم و البتـه شـاید بـا کندشـدن عملکـردش متوجـه 
بشـویم کـه چقـدر در انباری    هـای کامپیوترمـان چیزهای 
غیرضـروری ذخیـره کرده ایـم. گاهـی فکـر اینکـه یـک 
کامپیوتـر جدیـد بخریم بـه فکرمان می رسـد، امـا با چند 

ترفنـد سـاده هم می شـود تـوان و سـرعت کامپیوترمـان را 
افزایـش دهیـم و یک جورهایـی خانه تکانـی اش کنیـم.

برنامه های اضافی را حذف کنید
وقتی یک سیسـتم شـخصی نـو می خریـم، نرم افزارهایـی روی آن 

وجـود دارد کـه بـه کار خیلـی از ماهـا نمی آید. بهتر اسـت این 
برنامه هـا را از روی سیسـتمتان حـذف کنیـد، امـا نـه فقط با 
پاک کـردن خشـک و خالی! بـرای پاک کردن نرم افزارهـا وارد 
برنامه control panel بشـوید و از گزینه uninstall برای 

لغو نصـب برنامه ها اسـتفاده کنید.

اجرای برنامه های غیرضروری را متوقف کنید
موقـع بوت شـدن )بـاال آمدن سیسـتم( گاهـی برنامه هایـی به صورت 

خودکار اجرا می شـوند که موجب کندشـدن سیسـتم هسـتند. برای حذف 
ایـن برنامه ها برنامه Run را از قسـمت start اجرا کنید. بعد عبـارت msconfig را 
تایـپ کنیـد. فهرسـتی از برنامه هایی که در زمان اجرای سیسـتم فعال می شـوند به 

شـما نشـان داده می شـود. برنامه   های غیرضروری را غیرفعال کنید.

پاک سازی دیسک
وینـدوز خـودش یـک ابـزار پاک سـازی دیسـک دارد کـه بـه 
ایـن  می کنـد.  کمـک  خیلـی  سیسـتم تان  گرفتـن  نیـرو 
برنامـه   Disk Cleanup اسـت کـه فایل هـای اضافی را 
پـاک می  کنـد. برای دسترسـی بـه ایـن برنامه بـه آدرس  
 Disk و    Start، All Program، Aystem Tools

Cleanup  برویـد.
هارد دیسـک را یکپارچه کنید یکپارچه سـازی هارددیسک 
امـکان ذخیره سـازی اطاعات را به منظم ترین شـکل فراهم 
می کنـد. بـرای ایـن کار در پنجـره My Computer  روی 
هارددیسـک کلیـک راسـت کـرده و گزینـه Properties  را انتخاب 
  Defragment Now گزینـه Tools کنید. سـپس در برگـه

را انتخـاب کنید.

کامپیوتر را گردگیری کنید
خانه تکانـی  بـه  شـبیه  کار  همـان  بایـد  هـم  درنهایـت 
گردگیـری،  دسـتمال  یـک  بـا  و  بدهیـد  انجـام  را 
 گـــردوخـــــاک را از سیســــتم تان پــــاک کنیـــد.
گردوخـاک دشـمن درجـه یـک کامپیوتر اسـت. غبـار مانع 
جریـان هـوا و در نتیجـه گرمایش اجـرای الکترونیکی کامپیوتر 
می شـود. ایـن افزایـش دمـا کارآیـی سیسـتم را کاهـش می  دهـد و 
باعـث کنـدی آن می شـود. بـرای جلوگیـری از ایـن مشـکل در فاصله هـای 
زمانـی مشـخص کامپیوتـر را گردگیری کنید. بـرای انجام ایـن کار می توانید 

از جاروبرقـی هـم اسـتفاده کنید.

کامپیوتر تکانی...!
در روزهای پایانی سال کامپیوترها هم احتیاج به خانه تکانی دارند

خــداحافظ 
آرسن خـان 1نیمچه پرونده

تـا دلتـان بخواهد لیگ امسـال والیبال کشـورمان حاشـیه داشـت؛ حاشـیه ای که بـا توجه به نزدیک بـودن قدرت 4 تیـم باالی جـدول، به هیجان هم کشـیده بود. قهرمان لیگ درحالی یکشـنبه این هفته مشـخص شـد که خالصه تمـام اتفاقاتی 
کـه در طـول لیـگ شـاهد آن بودیـم را در فینال تماشـا کردیـم. هیجان، حاشـیه، زد و خورد و کلـی اتفاق دیگر کـه بازهم در صدر همـه آن ها یک نام وجود داشـت؛ بله درسـت حدس زدید، سـعیدخان معـروف بازهم در زمین بـازی کلی داد 

و بیـداد کـرد، تـا جایی کـه داور مجبـور بـه درآوردن کارت قرمز از جیبش شـد. بانک سـرمایه سـه بر صفـر پیکان را شکسـت داد تا بـا دو برد پیاپی بتوانـد برای دومین بـار پیاپی به قهرمانی برسـد. از نـکات جالب این قهرمانـی باید به 
رکـوردی اشـاره کنیـم که »مصطفی کارخانه« سـرمربی نام آشـنای بانک سـرمایه به آن رسـید. او چهاربار بـا صنـام در سـال های 1379، 1380، 1382 و 1383، چهاربار بـا پیـکان در سـال های 1384، 1385، 1386 و 1387 و دوبار با 

بانـک سـرمایه در سـال 1394 و سـال جـاری به قهرمانی لیگ رسـید. مصطفی کارخانه در سـال  1381 با صنـام و در سـال 1391 با متین ورامین نیـز در رتبه دوم لیگ ایسـتاد. او حاال بـا 10 قهرمانی، رکورددار بیشـترین تعداد 
قهرمانـی بیـن مربیـان داخلی اسـت. همچنین او تنها مربی ای محسـوب می شـود کـه با 3 تیم مختلـف قهرمانی را به دسـت آورده و بـا 3 تیم قهرمانـی پی درپی را تجربه کرده اسـت.

I R A N

VOLLEYBALL

شـاید بـرای خیلی هـا مسـخره به نظر 
دیکتاتوری تریـن بیایـد، امـا بزرگ تریـن اسـتادیوم فوتبـال  از  یکـی  پایتخـت  در  گل زیبـای علـی کریمـی را در مسـیر خـوب ایـن ورزشـگاه را بـه یـاد داریـم، مخصوصًا ایـن اسـتادیوم میزبانـی می کننـد. مـا ایرانی هـا هـم که و زنـان کـره شـمالی هـم بعضـاً رقابت هـای خـود را در ایـن مـکان برگزار می شـود و تیم هـای ملی فوتبـال مردان صـدر جدول قـرار گیـرد. »فسـتیوال آریرانگ« همه سـاله در و بـدون هیـچ مراسـم خاصـی به سـادگی افتتاح شـد تـا با اختـالف در کـره شـمالی سـراغ داریـم؛ در همـان تاریخ اول مـی و در سـال 19۸9 معلـوم اسـت و بـا توجـه بـه عـدم ُحسـن سـلیقه ای کـه در بیـن مردم اسـتادیوم فوتبـال دنیاسـت. ایـن ورزشـگاه همان طورکـه از نامش ورزشـگاه »اول مـی« با 15۰ هزار نفـر گنجایش، بزرگ ترین کشـورهای دنیاسـت؛ بله، پیونگ یانگ در کره شـمالی. جهـان 

جهانـی  جـام  بـه  رسـیدن 
.2۰۰6

ورزشـگاه یـووا بهراتـی کریرانگان )یا ورزشـگاه جوانـان هند(  
بیشـتر به عنوان ورزشـگاه سـالت لیک شـناخته می شـود که 

یـک ورزشـگاه چنـدکاره در شـهر کلکتـه و در منطقـه 
بنـگال غربـی هنـد واقـع شـده اسـت. ایـن ورزشـگاه 

بـرای  و  اسـت  جهـان  بـزرگ  ورزشـگاه  دومیـن 
مسـابقات فوتبـال و دو و میدانـی اسـتفاده می شـود. 
سـاخت ایـن ورزشـگاه در سـال 19۸4 بـه پایـان 
رسـید و گنجایش 12۰،۰۰۰ هزار نفر را دار اسـت. 
لیـک کم وبیـش در 1۰ کیلومتـری شـرق  سـالت 

کلکته، در مرکز شـهر واقع شـده و شـکل ورزشـگاه 
بیضی اسـت. سـقف ورزشـگاه از لوله های فلزی و ورق 

آلومینیوم و بتن سـاخته شـده و سیسـتم روشـنایی خوب 
ورزشـگاه امـکان بـازی در شـب را به راحتـی فراهـم کـرده 

اسـت. ایـن ورزشـگاه میزبـان بازی هـای خانگـی از باشـگاه های 
محلـی موهانـگ بنـگال، کینگفیشـر بنگال شـرقی و 

محمـدان، سـه تا از باشـگاه های بزرگ 
فوتبـال در هند اسـت.

ورزشـگاه آزتک در تاریخ 29 می 1966 در شـهر مکزیکو سـیتی افتتاح شـد 
و مدت سـاخت آن 6 سـال به طـول انجامید. این ورزشـگاه بـا گنجایش 1۰۰ 

هـزار نفـر بزرگ ترین ورزشـگاه مکزیک و قاره آمریکا اسـت. همچنین شـاید 
بتـوان گفت آزتک پرافتخارترین ورزشـگاه دنیاسـت؛ جایی که دوبار در سـال های 

19۷۰ و 19۸6 فینـال جـام جهانـی فوتبـال در آن برگـزار شـده، دوتـا از عجیب تریـن 
گل هـای قـرن 2۰ در یک بازی در آن زده شـد، در دیدار آرژانتیـن و انگلیس در یک چهارم نهایی 

جـام جهانـی 19۸6، مارادونـا یکی از 3 بازیکن برتـر تاریخ و به اعتقاد خیلی هـا برترین بازکن دنیا، 
دوبـار دروازه سـه شـیرها را بـاز کرد، امـا نه با گل هـای عادی که همیشـه می بینیم.

 ورزشگاه ملی کره شمالی
 پیونگ یانگ 

 ورزشگاه سالت لیک
 هند 

 ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی 
 مکزیک
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ش ورزشگاه یووا بهراتی کریرانگان )یا ورزشگاه جوانان هند(  بیشتر به عنوان ورزشگاه سالت لیک شناخته می شود که یک 
ورزشگاه چندکاره در شهر کلکته و در منطقه بنگال غربی هند واقع شده است. این ورزشگاه دومین ورزشگاه بزرگ جهان 
است و برای مسابقات فوتبال و دو و میدانی استفاده می شود

»آرسـن ونگـر« می گویـد تصمیمـات داور آن هـا را کشـته اسـت. می گوید اگـر پنالتی بـر روی »تئو ولـکات« گرفته می شـد، همه چیز تغییـر می کرد. می گویـد »لواندوفسـکی« تمارض کـرده و اخراج »کوشـیلنی« همه نقشـه های او 
را به هـم ریختـه اسـت. همـه ایـن حرف هـا درحالی زده می شـود که آرسـنال هفته گذشـته درمجموع بـا نتیجه 10 بـر 2 مقابل »بایـرن مونیخ« تحقیر شـد و برای سـومین بار پیاپـی در مرحله یک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانان 
اروپـا حـذف شـد. آرسـن ونگر حـاال از اشـتباه داوری می گوید که نفس تیمـش را گرفته اسـت، ولی کدام آدم فوتبال فهمی اسـت کـه نداند 8 گل اختـالف با یک اشـتباه داوری توجیه پذیر نیسـت. اصالً جناب آرسـن خان 
بی خیـال ایـن 10 گل و حـذف شـدن چندبـاره از لیـگ قهرمانـان، چه زمانـی قرار اسـت حسـرت 13، 14 سـاله طرفـداران توپچی های لنـدن برای قهرمانی شـان در لیـگ برتر جزیـره به پایان برسـد؟ نگاهـی به تمام 
تصمیمـات ونگـر بعـد از قهرمانی تاریخی سـال 2003 بیندازید تا متوجه شـوید کـه او تنها یک مربی خوب برای مدیران این باشـگاه بوده اسـت و بـس، وگرنه درآمدزایـی میلیون دالری از فروش سـتارگان فوتبال 
بـه باشـگاه های دیگـر، بدون کسـب قهرمانی چه سـودی بـرای هـواداران دارد؟ حـاال کار به جایی رسـیده که بـرای چندمین بار در طـول این فصـل، تماشـاگران توپچی ها برای اعتـراض به ونگـر و تیمش به 

خیابان هـای لنـدن ریخته انـد تـا دیگـر کمتر کسـی فکر تمدید قـرارداد آرسـن خان را در ذهن داشـته باشـد. احتماالً از همیـن حاال بایـد پیرمرد فرانسـوی به فکر جمع کردن وسـایل دفترش باشـد.

خــداحافظ 
آرسن خـان

نیمچه پرونده
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2 آقــای 
قهرمــان

تـا دلتـان بخواهد لیگ امسـال والیبال کشـورمان حاشـیه داشـت؛ حاشـیه ای که بـا توجه به نزدیک بـودن قدرت 4 تیـم باالی جـدول، به هیجان هم کشـیده بود. قهرمان لیگ درحالی یکشـنبه این هفته مشـخص شـد که خالصه تمـام اتفاقاتی 
کـه در طـول لیـگ شـاهد آن بودیـم را در فینال تماشـا کردیـم. هیجان، حاشـیه، زد و خورد و کلـی اتفاق دیگر کـه بازهم در صدر همـه آن ها یک نام وجود داشـت؛ بله درسـت حدس زدید، سـعیدخان معـروف بازهم در زمین بـازی کلی داد 

و بیـداد کـرد، تـا جایی کـه داور مجبـور بـه درآوردن کارت قرمز از جیبش شـد. بانک سـرمایه سـه بر صفـر پیکان را شکسـت داد تا بـا دو برد پیاپی بتوانـد برای دومین بـار پیاپی به قهرمانی برسـد. از نـکات جالب این قهرمانـی باید به 
رکـوردی اشـاره کنیـم که »مصطفی کارخانه« سـرمربی نام آشـنای بانک سـرمایه به آن رسـید. او چهاربار بـا صنـام در سـال های 1379، 1380، 1382 و 1383، چهاربار بـا پیـکان در سـال های 1384، 1385، 1386 و 1387 و دوبار با 

بانـک سـرمایه در سـال 1394 و سـال جـاری به قهرمانی لیگ رسـید. مصطفی کارخانه در سـال  1381 با صنـام و در سـال 1391 با متین ورامین نیـز در رتبه دوم لیگ ایسـتاد. او حاال بـا 10 قهرمانی، رکورددار بیشـترین تعداد 
قهرمانـی بیـن مربیـان داخلی اسـت. همچنین او تنها مربی ای محسـوب می شـود کـه با 3 تیم مختلـف قهرمانی را به دسـت آورده و بـا 3 تیم قهرمانـی پی درپی را تجربه کرده اسـت.

کمـپ نو )میـدان جدید( کـه غالبًا 
بین مردم و رسـانه ها »نیوکمـپ« خوانده 

می شـود، ورزشـگاه فوتبالـی شـهر بارسـلون در 
کشـور اسپانیاسـت؛ بزرگ تریـن ورزشـگاه اروپـا و 

یکـی از بزرگ تریـن و پرافتخارتریـن تیم هـای فوتبـال در 
اروپـا و دنیـا. بارسـلونا همان طورکـه همـه می داننـد سال هاسـت 

کـه بازی هـای خانگـی خـود را در رقابت هـای مختلـف در نیوکمـپ 
از مشـهورترین  اسـتادیوم بدون شـک یکـی  ایـن  و  برگـزار می کنـد 

بناهای ورزشـی در جهان اسـت. این ورزشـگاه که زمانی در دهه ۸۰ و 
اوایـل دهـه 9۰ میالدی جمعیتـی بیش از 121 هـزار نفر را 

نیـز در خـود می دیـد، حـاال 99354 نفر ظرفیـت دارد. 
کلنـگ اولیـه ایـن ورزشـگاه عظیـم در سـال 1954 

زده شـد و در 24 سـپتامبر 195۷ بازگشـایی شـد. 
نیوکمپ دوبـار طی سـال های 1995 و 2۰۰۸ مورد 
بازسـازی و تعمیـر قـرار گرفتـه و بـه  شـکل امروز 

خـود درآمده اسـت.

جدیدترین اسـتادیوم ساخته شـده در فهرسـت ما که درواقع در 
سـال 19۸9 )136۸( بـا نـام اف ان بـی )نخسـتین بانـک ملی 
آفریقـای جنوبـی( و بـا سـرمایه همین بانـک آفریقـاي جنوبی 
سـاخته شـده اسـت، طی چندسـال تغییرات اساسـی را به خود 
دیـد تـا بتوانـد بـرای میزبانـی از اصلی ترین بازی هـای جام 
جهانـی 2۰1۰ آفریقای جنوبی آماده شـود. سـاکر سـیتي 
درواقـع بخشـي از یـک ورزشـگاه بـزرگ در مجـاورت 
شـلوغ ترین شـهرک سیاهپوسـت و فقیرنشـین آفریقاي 
جنوبي یعني »سـووتو« اسـت. ورزشـگاه 94۷36 نفری 
»ساکرسـیتی« کـه دیدار اسـپانیا – هلنـد در فینال جام 
جهانـی مهم تریـن رخـدادی اسـت کـه در آن اتفـاق 
افتـاده، کل آفریقا بـه آن می بالد. این ورزشـگاه عالوه بر 
فوتبـال، میزبـان رقابت هـای تیـم ملـی راگبـی آفریقـای 
جنوبـی اسـت کـه از برترین هـای دنیا در این رشـته اسـت.

آمریـکا پر اسـت از ورزشـگاه های عظیم که البتـه هیچ کدام بـرای فوتبال یا 
به قول خودشـان »سـاکر« نیسـت و معمـوالً بـرای بیسـبال و فوتبال آمریکایی 

کاربـرد دارد. امـا بـرای فوتبـال نیـز آن هـا چندی اسـت کـه سـرمایه گذاری 
کـرده و سـتاره های چندسـال پیـش فوتبـال مثـل پیرلـو و لمپـارد و جـرارد را به 

کشـور خـود برده انـد. ورزشـگاه »کاتن بـول« در سـال 193۰ افتتاح شـد و سـاخت آن 
فقـط یک سـال به طـول انجامیـد، و در سـال های 196۸, 1994, 2۰۰۸ بازسـازی شـد. ورزشـگاه 

کاتـن بـول بـا گنجایـش 92 هـزار نفـر، بزرگ تریـن ورزشـگاه آمریـکا محسـوب می شـود. ایـن 
ورزشـگاه دارای زمیـن تخصصـی بـرای بازی هـای فوتبـال آمریکایی اسـت. ورزشـگاه کاتـن بول در 

جـام جهانـی 1994 آمریـکا مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. همچنیـن ورزشـگاه رز بول با 
91 هـزار نفـر گنجایـش، دومین ورزشـگاه بزرگ آمریکاسـت که تفـاوت چندانی 

با کاتـن بول نـدارد.

شـاید بـرای خیلی هـا مسـخره به نظر 
دیکتاتوری تریـن بیایـد، امـا بزرگ تریـن اسـتادیوم فوتبـال  از  یکـی  پایتخـت  در  گل زیبـای علـی کریمـی را در مسـیر خـوب ایـن ورزشـگاه را بـه یـاد داریـم، مخصوصًا ایـن اسـتادیوم میزبانـی می کننـد. مـا ایرانی هـا هـم که و زنـان کـره شـمالی هـم بعضـاً رقابت هـای خـود را در ایـن مـکان برگزار می شـود و تیم هـای ملی فوتبـال مردان صـدر جدول قـرار گیـرد. »فسـتیوال آریرانگ« همه سـاله در و بـدون هیـچ مراسـم خاصـی به سـادگی افتتاح شـد تـا با اختـالف در کـره شـمالی سـراغ داریـم؛ در همـان تاریخ اول مـی و در سـال 19۸9 معلـوم اسـت و بـا توجـه بـه عـدم ُحسـن سـلیقه ای کـه در بیـن مردم اسـتادیوم فوتبـال دنیاسـت. ایـن ورزشـگاه همان طورکـه از نامش ورزشـگاه »اول مـی« با 15۰ هزار نفـر گنجایش، بزرگ ترین کشـورهای دنیاسـت؛ بله، پیونگ یانگ در کره شـمالی. جهـان 

جهانـی  جـام  بـه  رسـیدن 
.2۰۰6

ورزشـگاه یـووا بهراتـی کریرانگان )یا ورزشـگاه جوانـان هند(  
بیشـتر به عنوان ورزشـگاه سـالت لیک شـناخته می شـود که 

یـک ورزشـگاه چنـدکاره در شـهر کلکتـه و در منطقـه 
بنـگال غربـی هنـد واقـع شـده اسـت. ایـن ورزشـگاه 

بـرای  و  اسـت  جهـان  بـزرگ  ورزشـگاه  دومیـن 
مسـابقات فوتبـال و دو و میدانـی اسـتفاده می شـود. 
سـاخت ایـن ورزشـگاه در سـال 19۸4 بـه پایـان 
رسـید و گنجایش 12۰،۰۰۰ هزار نفر را دار اسـت. 
لیـک کم وبیـش در 1۰ کیلومتـری شـرق  سـالت 

کلکته، در مرکز شـهر واقع شـده و شـکل ورزشـگاه 
بیضی اسـت. سـقف ورزشـگاه از لوله های فلزی و ورق 

آلومینیوم و بتن سـاخته شـده و سیسـتم روشـنایی خوب 
ورزشـگاه امـکان بـازی در شـب را به راحتـی فراهـم کـرده 

اسـت. ایـن ورزشـگاه میزبـان بازی هـای خانگـی از باشـگاه های 
محلـی موهانـگ بنـگال، کینگفیشـر بنگال شـرقی و 

محمـدان، سـه تا از باشـگاه های بزرگ 
فوتبـال در هند اسـت.

ورزشـگاه آزتک در تاریخ 29 می 1966 در شـهر مکزیکو سـیتی افتتاح شـد 
و مدت سـاخت آن 6 سـال به طـول انجامید. این ورزشـگاه بـا گنجایش 1۰۰ 

هـزار نفـر بزرگ ترین ورزشـگاه مکزیک و قاره آمریکا اسـت. همچنین شـاید 
بتـوان گفت آزتک پرافتخارترین ورزشـگاه دنیاسـت؛ جایی که دوبار در سـال های 

19۷۰ و 19۸6 فینـال جـام جهانـی فوتبـال در آن برگـزار شـده، دوتـا از عجیب تریـن 
گل هـای قـرن 2۰ در یک بازی در آن زده شـد، در دیدار آرژانتیـن و انگلیس در یک چهارم نهایی 

جـام جهانـی 19۸6، مارادونـا یکی از 3 بازیکن برتـر تاریخ و به اعتقاد خیلی هـا برترین بازکن دنیا، 
دوبـار دروازه سـه شـیرها را بـاز کرد، امـا نه با گل هـای عادی که همیشـه می بینیم.

آشنایی با بزرگ ترین ورزشگاه های فوتبال دنیا

چند صد هزار نفر، یهویی...!
 ورزشگاه ملی کره شمالی

 ورزشگاه نیوکمپ پیونگ یانگ 
 اسپانیا 

 ورزشگاه ساکر سیتی 
 آفریقای جنوبی

علیرضـا گرانپایـه| باالخره افتتاح شـد. ورزشـگاه 
فـوق مجهـز امام رضا)ع( شـهر مشـهد را می گوییـم. حاال شـاید بتوانیم 

بـه کمک ایـن ورزشـگاه و البتـه تجهیـز زیرسـاخت هایمان بـه میزبانی مسـابقات جام 
ملت هـای آسـیای چندیـن و چنـد سـال بعـد امیـدوار باشـیم. حاال کـه حرف از ورزشـگاه شـد، 
بگذاریـد کمـی دربـاره بزرگ تریـن ورزشـگاه های حال حاضر دنیا حـرف بزنیم. اگر فکـر می کنید 
ورزشـگاه آزادی در بیـن برترین ها قرار دارد، سـخت در اشـتباه هسـتید، چون بـا صندلی گذاری 
طبقـه بـاالی آزادی، گنجایـش ورزشـگاه به زیـر 90 هـزار نفر کاهش پیـدا کرده اسـت. ولی خب 

تـا دلتـان بخواهـد ورزشـگاه مـدرن و بـزرگ در دنیـا وجـود دارد. ایـن شـما و ایـن بزرگ تریـن 
ورزشـگاه های حال حاضـر دنیـا.

ورزشگاه کاتن بول
 آمریکا
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هر سال صدها هزار عکس برای شرکت در مسابقه عکس سونی که بزرگترین رقابت عکاسی جهان است ارسال می شود. تعدادی از این عکس ها را با هم تماشا می کنیم. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن
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صدسال به این سال ها
سـتون  آخریـن  بـه  رسـیدیم  کـه  حـاال 
»هشـتک« در سـال 1395، بدانیـد و آگاه 
باشـید که نگارنده سـتون بـرای پیدا کردن 
سـوژه هرروزه چه خـون دل ها کـه نخورده 
اسـت. گفتـم ایـن را بگویـم کـه منـت بـر 
سـرتان نگذاشته، سـال را تمام نکرده باشم:  
رسـیدیم به دومین عید با شما »هشتایی«ها 
و سـتون »هشـتکی« که بارها رفت  و آمد و 
معروف شـد به »هشـتِک رفت و برگشت«، 
ولـی درنهایـت بـا چنـگ و دنـدان حفظش 
کردیـم تا اینجا سـتونی باشـد بـرای حرف 
زدن مسـتقیم و بی واسـطه، حتـی گاهـی بـا 
امـر و نهـی و گلـه و شـکایت کـه می دانـم 
هیچ جوره به مذاق شـما »هشـتی«ها خوش 
نمی آیـد، امـا از قدیـم گفته انـد نصیحـت 
هشـتک ُگلـه و مصـراع بعـدی را سانسـور 
در  هـم  بعـد  سـال  بتوانیـم  تـا  می کنیـم 

باشـیم! خدمتتان 
اینجـا قـرار بـود یادداشـت هایی باشـد بـه 
سبک شـبکه اجتماعی اینستاگرام با چاشنی 
طنـز، اما با محتـوای جدی که مـا را به خاطر 
کارهایـی که روزانه انجـام می دهیم و گاهی 
اصـاًل به آن هـا فکـر نمی کنیم، به فکـر فرو 
ببـرد. حـاال اینکـه چقـدر موفـق بوده ایـم، 
نظـر شماسـت و اگـر موفـق بوده ایـم نظـر 
لطفتـان اسـت. آخرین هـا هـم تلخ اسـت و 
هـم شـیرین. تلـخ اسـت از ایـن جهـت که 
یک سـال دیگـر گذشـته و خاطراتـی تـوی 
این سـال ها باقـی مانده کـه در آینده دلمان 
برایشـان تنگ می شود و شـیرین است چون 
بـا بایگانـی همین خاطـرات به سـال جدید 
می رویـم و خـب زندگـی همین اسـت.  االن 
کـه دارم آخریـن کلمات این سـتون در این 
سـال را می نویسـم، توی تحریریه »هشـت« 
به خاطـر آماده شـدن »مجله سـال هشـت« 
صـدا به صـدا نمی رسـد! و این یعنـی اینکه 
مـا ایام عید هم جایـی نمی رویـم و از طریق 
ایـن کاغذهـای روزنامـه سـعی می کنیـم با 
شـما همراه باشـیم )من فقط دسـتم بـه اون 
کسـی که دارد می گویـد عیـد هم دسـت از 
سـرمان برنمی دارند، برسـد!( راسـتی الیک 
و کامنـت ایـن سـتون را هـم بـرای اولین بار 
بسـتم. مثـل مغازه هـا کـه در ایـام تعطیـل 
کرکـره را پاییـن می دهند و می رونـد دنبال 

زندگی شـان.
القصـه و خالصـه اینکـه عیدتـان مبـارک، 

صدسـال بـه ایـن سـال ها.
برداشت و الهام آزاد

از اسامعیل فیروزی

 فرازهاي اول و دوم دعای 24 صحیفه سجادیه

الهـی! با کدام واژه می توان به اسـتقبال بهار 

رفـت و بـا کدام کلمـه می توان یـک نفس از 

زمیـن کنـد و بـه آسـامن رسـید؟ کلیـد همه 

درهـای بسـته را با کدام ذکر می توان گشـود 

و کـدام رمـز؟ می دانـم... آری تنهـا بـا یـک 

سـام... یـک سـام بر محمد و آل محمـد... .

بارالهـا! حـاال کـه ریشـه در خاک اسـتجابت 

دوانـده ام و رسی بـه آسـامنت سـبز از دعـا 

باغبان هـای  سـایه  می خواهـم  تـو  از  دارم 

زندگـی ام را بـر ایـن بـاغ، بلنـد و به سـامت 

نگـه داری... .

الهـی! آن دسـتان معطـر بـه رنج نـان را توان 

بـاش و آن زانـوان رنجور بـه التامس افتاده بر 

سـجاده را درمان باش... آمین یا رب العاملین.

اللُّهـّم َصـّل َعـَى ُمَحّمٍد َعْبـِدَك َو رَُسـولَِك، َو 

أَْهـِل بَْيِتـِه الطّاِهِريـَن، َو اْخُصْصُهـْم ِبأَْفَضـِل 

َصلََواتِـَك َو رَْحَمِتـَك َو بَرَكَاتِـَك َو َسـَاِمَك.

َو اْخُصـِص اللُّهـّم َوالِـَدّي ِبالْكَرَاَمـِة لََديْـَك، َو 

الّصـَاِة ِمْنـَك، يَـا أَرَْحـَم الرّاِحِمـَن.           

خدايـا! رحمـت فرسـت بـر محمـد، بنـده و 

پيغمـرت و بر خانـدان پاكش و ايشـان را به 

بهرتيـن صلـوات و رحمـت و بـركات و سـام 

خـود امتيـاز بخـش و پـدر و مـادرم را.

خدايـا! بـه كرامـت نـزد خـود و رحمـت از 

جانـب خـود اختصـاص ده، اى مهربان تريـن 

مهربانان.  

ده
ی زا

رض
ف

نمی خوابم، فقط یک چرت کوچولو...

نامه ات همين االن رسيد...

مـاه اسـفند داشـت بـه آخرهـای خـودش نزدیـک می شـد. ننه سـرما دوبـاره بـه جان 
خـودش افتـاده بـود. هرصبـح کـه از خواب بیـدار می شـد، ناشـتایی خـورده و نخورده 
دسـت بـه کار می شـد. یـک روز مالفه هـا را بـاز می کـرد و یکی یکی توی تشـت بزرگ 
مسـی خیـس می کـرد. با وسـواس پـودر رختشـویی می ریخـت و چنگ مـی زد و چنگ 
مـی زد. خوب که سـفید می شـدند و کثیفی ها از تنشـان بیـرون می رفت، آن هـا را رو به 
آفتـاب کـه این روزهـا مهربان تـر و گرم تـر شـده بـود، پهن می کـرد و می نشسـت تاب 

خوردنشـان را تماشـا می کرد.
بعـد نوبـت فرش هـای الکی بـا نقش گل هـای بهاری بـود که تـوی حیاط پهنشـان کند 
و بیفتـد بـه جانشـان و گردوغبـار یک سـال را از تنشـان پاک کنـد. روز بعـد یکی یکی 
اسـباب و اثاثیـه را از کمدها بیرون می کشـید، گردوخاکشـان را می گرفـت، بعضی ها را 

می شسـت و خشـک می کرد و با سـلیقه سرجایشـان می گذاشـت.

یک روز نوبت باغچه بود.

گل هـای بنفشـه و اطلسـی را ردیـف بـه ردیـف مرتب دور تـا دور درخت هـای گیالس 
و آلبالـو می کاشـت، کـود مـی داد و آب مـی داد تـا باغچـه زودتـر از بهار رنـگ عید به 

خـودش بگیرد.
آخـر اسـفند وقتی کـه دیگر خاطـرش جمـع می شـد از اینکه هیـچ کاری نمانـده، وقتی 
نـگاه بـه پرده هـای تـوری می کرد کـه از سـفیدی و تمیزی بـرق می زدند، وقتـی لبخند 
گل هـای قالـی را می دیـد، وقتـی باغچـه پـرگل، حیـاط خانـه اش را زیباتـر کـرده بود، 

نوبـت می رسـید بـه چیدن سـفره هفت سـین.
سـفره ترمـه دوزی را از بقچـه بیـرون می آورد و وسـط اتـاق مهمانی پهن می کـرد و بعد 

یکی یکـی هفت سـین را می  چید..
سـیب، سـماق، سـرکه، سـنجد، سـمنو، سـیر و سـبزه. ماهی قرمـز را هم با تنگـش کنار 
آینـه می گذاشـت. وقتـی ظـرف پـر شـیرینی و نقـل را هـم تـوی سـفره جـا مـی داد، 
می نشسـت و نـگاه می کـرد مبـادا چیـزی کم باشـد. خاطرجمع که می شـد، تـازه نوبت 

خـودش بـود. صورتـش را بـا صابونی که عطـر گل های بهاری داشـت می شسـت. کمی 
سـرخاب سـفیداب بـه لپ هایـش مـی زد. چشـم هایش را سـرمه می کشـید. پیراهـن 
سـفید و روسـری گلـدارش را سـر می کرد، چشـمکی توی آینـه به خودش مـی زد. ریز 

می خندیـد و کنـار سـفره می نشسـت بـه انتظار صـدای در.
سـال های سـال کارش همیـن بـود؛ به عشـق دیدن عمـو نوروز کـه روزی در سـال های 
دور، وقتـی ننـه خیلـی جـوان بـود، بـه او قـول داده بـود برمی گـردد و ننه را بـا خودش 

می بـرد.

ننه سرما همه این سال ها را به عشق همان قول منتظر مانده بود.

امسـال هم مثل همیشـه کنار سـفره که نشسـت، نفسـی به راحتی کشـید و چشم دوخت 
بـه سـاعت. خسـته که شـد، سـرش را روی بالش گذاشـت. زیرلـب گفـت نمی خوابم. 

فقـط یک چـرت کوچولو... و چشـم هایش گرم شـد.
خـواب دیـد عمـو نوروز با یک اسـب سـفید جلـوی در ایسـتاده بـود تا ننه چـادرش را 
سـر کند و پشـتش بنشـیند. بعـد با هم رفتـه بودند به دشـت های پرگل، بـه مزرعه های 
لبریـز از گنـدم، بـه خانـه قـوم و خویش ها، بـه کوچه های تر و تمیـز و ننـه خندیده بود 

از ته دل.
بـوی عطـری در خانـه پیچیده بود. ننه چشـم هایش را بـاز کرد. انگار کسـی آمده بود و 
رفتـه بـود. دور و بـرش را نگاه کرد. همه چیز سـرجایش بود، اما سـیب سـفره از وسـط 

نصف شـده بود.
بازهـم عمـو نـوروز آمـده بـود سـهم سـیبش را از سـفره برداشـته بـود و بی آنکه دلش 
بیایـد ننـه را از خـواب سـنگین و رؤیـای شـیرینش بیـدار کنـد، رفتـه بود تا سـال بعد 

بیاید. دوبـاره 

 برگرفته از افسانه هاي کهن ایراني
زهره اکبرآبادی، مربي کانون پرورش فکري نیشابور

ماه اسفند داشت به آخرهای خودش نزدیک 

می شد. ننه سرما دوباره به جان خودش افتاده بود. هرصبح 

که از خواب بیدار می شد، ناشتایی خورده و نخورده 

دست به اکر می شد.

آخر اسفند وقتی که دیگر خاطرش جمع 

می شد از اینکه هیچ اکری نمانده، وقتی ناگه به 

پرده های توری می کرد که از سفیدی و تمیزی 

برق می زدند، وقتی لبخند لگ های قالی را می دید، 

وقتی باغچه پرلگ، حیاط خانه اش را زیباتر کرده 

بود، نوبت می رسید به چیدن سفره 
هفت سین.


