
ملیحه محمودخواه | حادثه پالسکو را یادتان هست؟ حادثه ای که در آن تعدادی از آتش نشانان ما زیر آوار ماندند و به شهادت 
رسیدند؟ اگر شما هم مثل ما در آن زمان هر دقیقه پای تلویزیون بودید و ماجرا را پی گیری می کردید حتماً سگ هایی را می دیدید 

که هر از چندگاهی روی ویرانه ها به جست و جوی اجساد می پرداختند. این سگ ها پای ثابت امدادگران در حوادث مختلف هستند. 
این ها بی خود به سگ های امدادی تبدیل نمی شوند و برای هرکدام از آن ها دو سال وقت صرف می شود تا آن ها آن چیزی که امروز هستند 

بشوند.  سگ های امدادی در بسیاری از حوادث کشور پای ثابت کمک ها هستند، البته یک کمک درست و حسابی. آن ها می گردند و 
افرادی را که زیر آوار گرفتار شده اند را پیدا می کنند. در زلزله بم که سال های پیش اتفاق افتاد، نیروهای امدادی با کمک شامه این سگ ها 

توانستند ۶7 نفر آدم را زنده از زیر آوارها پیدا کنند. در آن سال ایران با وجود تنها ۶ قالده سگ و ۶ مربی، مقام اول سگ های زنده یاب 
را در سازمان جهانی IRO به دست آورد. اما همین مسئله باعث شد که این سگ ها در کشور ما بیشتر آموزش ببینند و روز به روز بر 

تعداد آن ها افزوده شود. در حال حاضر تعداد این سگ ها در کشور به 73 سگ رسیده است و تابه حال بیش از 300 عملیات موفق را انجام 
داده اند و هنوز هم در منطقه هیچ کشوری نتوانسته است از ما پیشی بگیرد.

نامگذاری متفاوت سگ های نجاتگر

جالبـی ماجـرا ایـن اسـت کـه ایـن سـگ  ها در داخـل 
کشـور خودمـان آموزش می بیننـد و این طور نیسـت که 

حاضـر و آمـاده از کشـور دیگـر وارد ایـران شـوند.
مربی هـا  دوماهـه هسـتند،  فقـط  ایـن سـگ ها  وقتـی 
خودشـان آن هـا را انتخـاب می کننـد و از همـان زمـان 
هـم آمـوزش را زیرنظـر همـان مربی شـروع می  کنند. در 
واقـع می توانیـم بگوییـم کـه موفقیـت ایـن سـگ ها نیز 
بـه رابطـه خوبی کـه آن ها با مربیانشـان برقـرار می کنند 
برمی گـردد. هـر سـگی یـک اسـم دارد و اگر سـر تمرین 
ایـن سـگ ها برویـد، می توانیـد با نام هرکدام شـان آشـنا 
شـوید؛ از »الکـس« و »موسـیو« گرفتـه تـا »رکـس« و 

»گورا«. 
اسـم گذاری بـرای هر سـگ هـم قواعـد و قوانیـن خاص 
اسـامی  فرهنگـی،  مسـایل  به خاطـر  دارد.  را  خـودش 
سـگ ها را فارسـی نمی گذارنـد و باید به ایـن توجه کنند 
کـه نـام سـگ ها حتمـا دو بخـش یـا بیشـتر باشـد و از 
حـروف صـدادار هـم تشـکیل شـود. این طور سـگ ها به 

نـام خودشـان حسـاس می شـوند.

عمر کوتاه سگ های زنده یاب

بـرای  فقـط  ناراحتـی  و  اسـترس  کـه  نکنیـد  فکـر 
انسان هاسـت. سـگ های زنده یاب و امدادی هم اسـترس 
می  گیرنـد و همیـن اسـترس ها هم باعث می شـود خیلی 

زودتـر از سـگ های دیگـر بمیرنـد. 
ایـن سـگ ها به خاطـر فعالیت هـای امـدادی کـه بایـد 
انجـام دهنـد، غذایشـان مثل سـگ های دیگر اسـتخوان 
نیسـت و چـون برای تأمیـن ویتامین های مورد نیازشـان 
بایـد غـذای خمیـری بخورنـد، این هـم عاملی می شـود 
کـه انـدازه سـگ های دیگر عمر نکننـد. درواقع اسـترس 
و نـوع تغذیـه بـا هم باعـث عمر کوتاهشـان می شـود. اما 
درعـوض آن هـا عمـر مفیدتـری نسـبت به بقیه سـگ ها 

دارند.

مراحل تربیت سگ ها 

آن  اول  مرحلـه  دارد؛  مرحلـه  سـه  سـگ  هـر  تربیـت 
فرمان پذیـری مثـل بشـین، بخـواب و بـرو اسـت. مرحله 
بـا  آن  در  سـگ  کـه  اسـت  نمایشـی  مرحلـه  آن  دوم 
می خواهنـد  او  از  و  می کنـد  بـازی  اسـباب بازی اش 
اسـباب بازی را بـه او بدهنـد. مرحله بعـدی هم که مرحله 
تخصصـی و زنده یابـی اسـت. اگـر سـگ مربـی اش را از 
دسـت بدهـد، خـودش هـم از چرخه کنـار مـی رود؛ زیرا 
دیگـر نمی توانـد بـا مربـی دیگـری ارتبـاط برقـرار کند و 
بـه همیـن دلیـل نمی تواند آن طورکـه باید، انجـام وظیفه 

. کند

روش های متفاوت مربیان

هـر مربـی روش خـودش را بـرای کار با این سـگ ها دارد 
و دو سـال سـگ را آمـوزش می دهـد. درواقـع می توانیـم 
کدگذاری هـای  حیـوان،  هـر  بـا  مربـی  هـر  بگوییـم 
مخصـوص خـودش را دارد کـه هنگام عملیـات بین آن ها 
رد و بـدل می شـود. بـه همیـن دلیـل هر سـگ به محض 
پیـدا کـردن فرد زنـده، واکنش متفاوتی از خودش نشـان 
می دهـد؛ مثـًا بعضـی سـگ ها می نشـینند، بعضی هـا 
پـارس می کننـد، و بعضی هـا دمشـان را تـکان می دهند. 
این هـا بسـتگی بـه ایـن دارد کـه مربـی چه چیـزی بـه 
آن هـا آمـوزش داده باشـد. اما جالب اینجاسـت که با پیدا 
شـدن هـر فـردی، سـگ اجـازه نـدارد بـه آن نقطـه و یا 
آن مصـدوم دسـت بزنـد؛ زیـرا در ایـن صـورت بـا تنبیـه 
مربـی اش روبـه رو می شـود. بسـته بـه نوع آموزش سـگ، 
رفتـار او نیـز متفاوت اسـت و بایـد مربـی اش را با عامت 

بـه محل پیـدا شـدن فرد مصـدوم برسـاند.

هر سگ یک اسباب بازی 

حـس بویایـی قـوی سـگ ها آن هـا را از حیوانـات دیگـر 
اگـر قرمه سـبزی را در ظرف هـای  جـدا می کنـد؛ مثـًا 
مختلـف بریزیـد، به خاطر شـرایط هر ظرف، بویـی که او از 
قرمه سـبزی احسـاس می کند هـم در هر ظـرف با دیگری 

دارد. فرق 
در طـول تمـام تمرین هایـی کـه انجام می گیرد، هر سـگ 
یـک اسـباب بازی دارد که باید آن را پیـدا کند و درصورت 
پیـدا کردن، توسـط مربی اش تشـویق می شـود؛ طوری که 
بعـد از مدتی به واسـطه همین شرطی شـدن، هـر عملیات 
بـرای سـگ های زنده یـاب حکـم بـازی ای را دارد کـه باید 
در آن، اسباب بازی شـان را پیـدا کننـد. درواقـع هـر سـگ 
درحـال عملیـات به دنبـال اسـباب بازی اش می گـردد، امـا 
اتفاقـی کـه می افتـد ایـن اسـت کـه بوی انسـان بـه بوی 
اسـباب بازی غالـب می شـود و سـگ فکـر می کنـد کـه 
اسـباب بازی اش دسـت آن آدم اسـت، بـرای همیـن هـم 
شـروع می کنـد بـه واکنش نشـان دادن که یعنـی من آن 

را پیـدا کرده ام.

سگ هایی که افسرده می شوند

سـگ ها اگر عملیاتشـان موفق نباشـد، افسـرده می شـوند. 
بعـد از حادثه پاسـکو، شـایعاتی درمورد آن ها گفته شـد؛ 
اینکـه می گفتنـد ایـن سـگ ها چندنفـر را پیـدا کرده اند، 
خودشـان سـوخته اند و شـایعاتی کـه خیلـی در فضـای 
مجـازی دسـت بـه دسـت می شـد. اما همـه این شـایعات 
اشـتباه بـود، جز یکـی از آن ها؛ آن هم این که این سـگ ها 
وقتـی عملیاتشـان موفـق نبـود و نتوانسـتند کاری کنند، 
دچـار افسـردگی و سـرخوردگی شـدند. در تمرینـات این 
سـگ ها طـوری برنامه ریـزی می شـود کـه سـه بار سـگ 
برنـده شـود و دوبار مربـی اش. به همین دلیل شـرایطی را 
ایجـاد می کننـد که سـگ دوبـاره برنده شـود و بـه کارش 

ادامـه دهد.
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سگ های ایل بختیاری بهترین نژاد 

اگر کمی در برنامه هایی که سگ های امدادی شرکت 
می کنند دقت کنید، می بینید که این سگ ها بیشتر نژاد 

»ژرمن شپرد« هستند و برای آن ها پول زیادی هم 
پرداخت می شود. این درحالی است که کارشناسان 

امدادی می گویند سگ های ایل بختیاری جزء بهترین 
نژاد سگ ها هستند و به جای این سگ ها می توانند به 

آن ها آموزش بدهند و از آن ها استفاده کنند. 

مراقب باشید هنگام درس خواندن به 
عضالت و ستون فقراتتان آسیب نرسد

قبولی به قیمت 
کج و کوله شدن
دستگاهی که 

 فکر را می خواند!

در بسته خبری بخوانید

2

من بندباز ماهری 
هستم اما

دل آدم باید 
قرص باشه

در بخش هدهد هشت بخوانید

یک زمانـی تـوی هـر خانه ای یک کتاب کلیات سـعدی یا بوسـتان و گلسـتان و غزلیاتش روی 
طاقچـه یـا در کتابخانه هـای چوبـی وجود داشـت که بزرگ ترها هرشـب آن را بـاز می کردند 

و بـرای اهل خانـه خصوصاً بـرو بچه های فامیـل می خواندند.
آن زمـان بـا خـودم می گفتـم پدربزرگـم بـا چـه مهـارت اعجاب انگیـزی بوسـتان و گلسـتان 
را می خوانـد؛ بـدون حتـی یـک تپـق زدن! بعدهـا فهمیـدم کـه کتاب هـای سـعدی کتاب های 
درسـی آن دوره بـوده و بچه هایـی کـه بـه مکتب خانـه می رفتند، حتمـاً بایـد روزی چندبار از 
کتاب هـای سـعدی سرمشـق می نوشـتند و بعـد مکتـب دار از همیـن کتاب هـا امـا یـا به قول 
شـما دیکتـه می گفتـه و خدای نکـرده اگـر کسـی امایـش پـر از غلـط بـوده، ترکـه و فلـک 

انتظـارش را می کشـیده اسـت.

خیلـی بـه  درسـتی یـا غلط بـودن روش هـای تربیتـی آن  زمـان کاری نـدارم، اما اینکـه یکی از 
مهم تریـن منابع فارسـی، کتاب درسـی آن زمـان بوده، باعث شـده که قدیمی ترها هم فارسـی 

را بهتـر صحبـت کننـد و هـم نگارش درسـت و درمان تری از ما داشـته باشـند.
نوشـته های آن زمـان از حسـاب های دفتـری کسـب وکار گرفتـه تـا نامه هـا، دسـتخط ها و 
قباله هـا و حتـی خاطـرت روزانه شـان، تمیـز و پاکیـزه و بـدون غلط امایـی و با رعایـت قواعد 
نـگارش ادبیـات فارسـی بـوده، امـا امروز مشـکل حـرف زدن مـا به کنـار، کافی اسـت ۲ خط 
بخواهیـم بنویسـیم، آنجاسـت که تـن سـعدی شـیرازی در خانه آخـرت بدجـوری می لرزد و 
می گویـد: »جـان مـن ننویـس!« حـاال نمی گوییـم تـوی مـدارس کتاب هـای بـزرگان ادبیات 
مـا مثـل سـعدی و فردوسـی تدریـس شـود، امـا حداقـل کاری کنیـم که ایـن آثار ارزشـمند 

نشـود. فراموش 
فـردا اول اردیبهشـت، روز آغـاز نـگارش کتاب گلسـتان اسـت که در کشـور ما روز سـعدی 
نام گـذاری شـده اسـت. همـان سـعدی کـه بسـیاری از ضرب المثل هـای فارسـی از آثـار او 
گرفتـه  شـده و تـاش زیـادی برای ساده شـدن زبان فارسـی کـرده و شـباهت بسـیار زیادی 
بیـن زبـان امـروز مـا بـا زبـان او وجـود دارد و همین کافی اسـت کـه بفهمیم سـعدی چه قدر 

بـه گـردن ما حـق دارد.

جان من ننویس!

محمد عاکف
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چهار سکانس از پرسپولیسی  که قهرمانی لیگ برتر فوتبال را خیلی زودتر از موعود جشن گرفت

پروفسـور  و بولدوزر قرمـزها
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برانکو و پرسـپولیس تابسـتان 1394 را بسـیار داغ پشت سر گذاشـتند. خانزاده، صادقیان، 
علی عسـگری، رضـا نـوروزی و میثـم حسـینی از خروجی هـای مطـرح باشـگاه بودنـد و 
بنگسـتون، رضاییان، احمدزاده، ماریچ، مسـلمان، انصاری و کامیابی نیا از خریدهای مطرح 
آقای پروفسـور. بوی تغییر و تحول به مشـام می رسـد. شـواهد نشـان می دهد که پروفسور 
می خواهد تیم را بکوبد و از نو بازسـازی کند. شـروع فصل اما پرسـپولیس همچنان شـبیه 
همان تیم همیشـگی چندسـال اخیر خودمـان بود تا هواداران دلشـان بریزد کـه مبادا قرار 
نیسـت پایان این داسـتان خوش باشـد! بازی به بازی، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه، قطار 
پرسـپولیس خیال صعود نداشـت. انگار زمین دهان باز کرده بود و می خواسـت پرسپولیس 
را بـه سـقوط ابـدی هدایت کند. انگار قـرار بر این بود که مقصد نهایی پرسـپولیس جهنم 
باشـد. پرسـپولیس در قعر مصایب بود. بسـیاری از پیشکسـوتان و هواداران رأی به اخراج 
برانکو دادند و طاقت زجرکشـیدن تیم محبوبشـان را نداشـتند، اما اکثریت آن هایی بودند 
کـه می ایسـتادند و تشـویق می کردنـد و امیـد می دادند. اتفاق خـوب اما اینکـه مدیریت 
پرسـپولیس نیز جزو همین اکثریت بود. پرسـپولیس شهر به شـهر و ورزشگاه به ورزشگاه 

می رفـت و ناامیـدی را به سـرخ ترین شـکل خود بـه نمایش 
می گذاشـت. مثل همیشه اولتیماتوم رسـانه ها خیلی زودتر از حرف 

و حدیـث اتاق مدیـران به آقای مربی رسـید. همان روزها بـود که کاروان 
قرمزها به اهواز رسـید تا همه چیز از اهواز شـروع شـود. پرسـپولیس، هفته پنجم 

فـوالد را بـا نتیجـه ۲ بر 0 شکسـت داد و آنجا بود که بارقه های امید نمایان شـد. 
توقف هـا لحظـه ای بود امـا کوتاه. پرسـپولیس می تاخت و نابود می کـرد. حاال نوبت 

فتـح بـود، آن ها کل ایـران را داشـتند می نوردیدنـد، حاال هیچ چیـز و هیچ کس توان 
متوقف کـردن ارتـش برانکو را نداشـت، حتی پـرواز فرمانده نـوروزی نیز خللی در 
تاختن پرسـپولیس ایجاد نکرد، بلکـه آن ها را مصمم تر کرد که فوتبـال کل ایران 
را فتح کنند و آخرین فتحشـان قطعه سـنگی سـرخ در کپورچال باشـد، وقتی که 
جـام را روی آن می گذارنـد. کشـنده، کشـنده و بی رحم، بهترین تعریـف از حال 
و روز پرسـپولیس برانکـو بـود؛ تیمی کـه درکنار بـازی زیبا، نتیجه گرایـی را هم 

خوب یاد گرفتـه بود.
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         روی خط  هشـت      

درسـت اسـت کـه سـال کنکـور و درس خوانـدن بـرای آن 
مهـم اسـت، امـا نمی خواهیـد که وقتـی در دانشـگاه مورد 
عاقه تـان قبول شـدید، کمـردرد و پادرد و هزارتا مشـکل 

دیگر داشـته باشـید.
این روزهایـی  در  ایـران  فیزیوتراپـی  انجمـن  رئیـس 
کـه کنکـور سـال 1396 نزدیـک اسـت می   گویـد اگـر 
کنکوری هـا بـرای مطالعه کـردن، زیاد بنشـینند، عوارض 

به وجـود می آیـد. برایشـان  جسـمی زیـادی 
به گفتـه دکتـر »محمدعلـی محسـنی بندپی« نشسـتن 
طوالنی مـدت و بـدون حرکـت در هر وضعیتی با خسـته 
کـردن عضـات و ایجـاد کشـش مـداوم رباط هـا و فشـار 

آوردن بـر مفاصـل، باعـث بروز آسـیب های جـدی و گاهی 
پایـدار در مفاصـل و سـتون فقـرات می شـود. بـرای همیـن 

توجـه بـه نحـوه مطالعـه مخصوصـاً به صـورت طوالنی مـدت، 
نیازمند توجه بیشـتر اسـت.

و  پاییـن  به سـمت  سـر  درحالی کـه  طوالنی مـدت  نشسـتن  مثـًا 
جلـو خـم می شـود، سـبب کوتاهـی عضـات جلـوی گـردن و ضعف 

عضـات عمقـی و پشـتی  گـردن می شـود و قـوس گـردن را هـم از حالت 
طبیعـی خـارج می کنـد.  شـنیده اید بعضـی از پابه سن گذاشـته ها می  گویند 
»دیسـک« کمـر دارنـد یـا آن را جراحـی کرده  انـد؟ حاال شـما هـم اگر موقع 

درس خواندن طوری بنشـینید که به کمرتان فشـار بیاید، شـاید 
خدای ناکـرده دیسـک کمـر بگیرید.

به گفتـه رئیـس انجمـن فیزیوتراپـی ایـران، فقرات کمـر خصوصاً 
در ناحیـه مهره هـای چهـارم و پنجـم و اول، به علـت وضعیـت 90 
درجه و تحمل وزن تنه، بسـیار آسـیب پذیر و مسـتعد بیرون زدگی 

دیسـک بین مهـره ای و درگیری عصب سـیاتیک اسـت.
دراز  شـکم  روی  درس خوانـدن  موقـع  دارنـد  عـادت  بعضی هـا 
می کشـند. ایـن هـم یکـی از وضعیت  هـای خطرنـاک اسـت کـه 
دکتـر محسـنی بندپی دربـاره آن می گویـد در ایـن وضعیـت تنه با 
سـتون کردن آرنج هـا بـاال قـرار می گیـرد و یـا دسـت ها زیـر چانـه 
واقـع می شـوند. ایـن وضعیـت در طوالنی مـدت فشـار را بـر روی 
مفاصـل پشـتی سـتون فقـرات اعمـال کـرده و بـا سـاییده کردن 
غضـروف مفصلـی باعـث بـروز آرتروز )یـک بیماری اسـتخوانی( 

و یـا قفل شـدن ایـن مفاصـل می  شـود.
رئیـس انجمـن فیزیوتراپـی ایـران می گوید هـر 15 تـا 20 
دقیقـه، وضعیـت مطالعـه خـود را تغییر دهیـد. همچنین 
موقـع مطالعـه، کتـاب یـا رایانه درمقابل سـر و چشـم ها 
قـرار گیرد تا سـر خم نشـود. در هـر روز 30 تا 45 دقیقه 
شـنای آرام و یـا پیـاده روی را در برنامه خـود قرار بدهید 

تـا از بـروز آسـیب های بدنـی در امان باشـید.
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دستگاهی که فکر را می خواند!

باالخـره رؤیـای خوانـدن فکر آدم ها به واقعیت تبدیل شـد و محققان دسـتگاهی سـاختند که می تواند ایـن کار را انجام بدهد. 
ایـن دسـتگاه بـا تشـخیص امـواج مغزی انسـان، کار خوانـدن فکر را انجـام می  دهـد. محققانی که این دسـتگاه را سـاخته اند 

می گوینـد کـه در آینـده نزدیـک احتمـال دارد این دسـتگاه به یک نرم افـزار موبایلی هم تبدیل شـود.

ایسنا

مسدود شدن تماس صوتی تلگرام و ماجراهایش

هنـوز چنـدروز از اضافه شـدن قابلیتـی جدیـد به برنامه تلگـرام که همان تماس صوتی اسـت نگذشـته بود که ایـن امکان در 
ایـران مسـدود شـد. آقـای واعظـی، وزیـر ارتباطات می گوید که مسـئول ایـن کار، قوه قضائیه اسـت و اپراتورهـای تلفن همراه 
براسـاس دسـتور قـوه قضائیـه ایـن قابلیـت را فیلتـر کرده انـد.  بعضی ها هـم می گوینـد اپراتورهـا به خاطر جلوگیـری از ضرر 

مالـی ایـن کار را کرده اند.

مهر

دانش آموزان، انتخابات و مشارکت سیاسی

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش شـهر تهران می گویـد که دانش آمـوزان نقش مؤثـری در تشـویق خانواده ها و افزایش مشـارکت 
سیاسـی دارنـد. به گفتـه آقـای کمره ائی، دانش آمـوزان در سـن رأی قـرار ندارنـد، امـا می تواننـد در مشـارکت خانواده هـا در 
انتخابـات نقـش مؤثـری داشـته باشـند. به همیـن خاطر یکـی از برنامه ها در سـند طـرح تحول آمـوزش و پرورش، آشـنایی 

دانش آمـوزان بـا مفاهیم مشـارکت سیاسـی و آشـنایی با انتخابات اسـت.

مهر

پلنگی در نزدیکی تهران!

سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان فیروزکوه، از مشـاهده و تصویربرداری یک پلنگ در ارتفاعات این شهرستان 
خبـر داد. به گفتـه آقـای فریـدی، دیدن این حیوانات کمیاب در محیط زیسـت، همیشـه خبر خوشـحال کننده ای بـرای اهالی 

این حوزه اسـت. این چندمین بار اسـت که در زیسـتگاه های شهرسـتان فیروزکوه پلنگ مشـاهده شـده است.

فارس

ایران امن ترین آسمان را دارد

فرمانـده قـرارگاه نظامـی شـمال غرب نیـروی زمینی ارتـش می گوید که ایـران امن تریـن آسـمان آسـیا را دارد. به گفته آقای 
کیومـرث شـرفی، بـا همـه ایـن توانمندی هـا، ارتـش روز بـه روز توانایی هـا و ظرفیت   هایش را بیشـتر می کند تا اجـازه حمله 

هیچ کشـوری به خـاک ایـران را ندهد.

شـاید دقیقـاً کسـی ندانـد کـه واقعـاً داسـتان این کینه عمیق از کجا شـروع شـد. از کل کل های سـاده سـر تمریـن، از پاس ندادن های حین مسـابقه، از یک حسـادت سـاده به محبوبیـت طرف مقابـل، از عدم دعـوت به تیم ملی، یـا هرچیز دیگر. ولی چیزی که مشـخص اسـت این اسـت که حاال 
دعـوای دایـی و کریمـی چیـزی فراتـر از یک سـوءتفاهم اسـت. این هفته بار دیگـر دو علی بزرگ فوتبـال ایران از خجالـت هم درآمدند تـا دوباره کلیشـه وار بگوییم که دو پادشـاه در یک اقلیم نگنجنـد. بگذارید واقع بین باشـیم؛ ماجرا اصـاًل بازیکنان اوکراینی، نوراللهی و عالیشـاه نیسـتند، 
یعنـی اگـر هـم این هـا باشـند، تنهـا یک بهانه سـاده برای طـرح یک دعـوای قدیمی بین دو اسـطوره پیشکسـوت اسـت؛ دعوایی که طبـق معمول چندسـال اخیر با جمـالت داغ علی آقـای کریمی داغ تر شـد و همـان ادعاهای همیشـگی به عـالوه یک درخواسـت مناظـره تلویزیونی به 
سـبک سیاسـتمداران امـروزی مطـرح شـد؛ مناظـره ای که بر فـرض محال به تحقق پیوسـتنش، دقیقاً معلوم نیسـت کـه قرار اسـت چه حرفی در آن زده شـود. یعنی چـه موضوع بااهمیتـی بین دو ابرسـتاره تاریخ فوتبـال ایـران می تواند چالش برانگیز باشـد؟ علی کریمـی می خواهد 
ادعـا کنـد کـه ۵0 درصـد از گل هایـی کـه بـا لباس ملـی زده ای و سـال ها نانش را خـورده ای با پاس های طالیی من به ثمر رسـیده اسـت؟ خب که چـی؟ دایی می خواهـد تنبلی شناخته شـده کریمی را به یـادش بیـاورد و بگوید بـازی در بایرن مونیخ هم از سـرت زیادی بـود؟ کریمی 
فیلـم تـوی سـر توپ هایـش بـه سـتارگان آلمانـی را پخش کند؟ یـا از دایی بخواهـد که تعـداد دریبل خـوردگان در تصویر را مشـخص کند؟ دایـی کمی از قـدرت تمام کنندگـی اش بگوید و جشـن قهرمانی لیگ قهرمانـان اروپـا را بازپخش کند؟ خـب که چی؟ بیاییـم واقع بین 

باشـیم تـا اعتـراف کنیـم کـه جنگ دو علی بـزرگ فوتبال مـا هیچ انتهایـی ندارد. جنـگ آن ها چیزی فراتر از یک  دسـته گل یا یک مهمانی سـاده و روبوسـی های فرمایشـی اسـت. پس فعـاًل بی خیال شـوید و کمی بـه دعواهایشـان بی محلی کنید.

تنهـا یـک هفتـه پـس از بیـان این کـه گفت: »حس بنجامیـن باتن بـودن را دارم؛ من پیر زاده شـدم و جوان خواهـم مرد«، »زالتـان ابراهیموویچ« به نیمکت »منچسـتریونایتد« تبعید شـد و »ژوزه مورینیو« دلیلش را این گونه شـرح داد: »او خسـته بود، بسـیار خسـته«. هوادارانـی که وارد 
اولدترافـورد شـدند، بدون شـک نگـران ایـن شـدند کـه بدون مـرد 17 گله خـود در لیگ برتر، چـه کار باید بکننـد. آن ها نیازی بـه نگرانی نداشـتند. غیبـت ابراهیموویچ به منچسـتریونایتد اجازه داد تا به شـکلی کامـاًل متفاوت نسـبت به زمانی کـه مهاجم هدف بزرگشـان در زمین 
اسـت ، حملـه کننـد. رشـفورد کـه به نوک خط حمله آمده بود ، شـادابی نادری را به ترکیب منچسـتر بخشـید کـه در فصل جاری کمتـر آن را دیده بودیم؛ فصلی که در آن جوانان انگلیسـی نتوانسـتند خودی نشـان دهنـد. نتیجه اش را هـم که همه دیدند؛ یک پیروزی دلچسـب 
و قاطعانـه برابـر چلسـی صدرنشـین. حـاال آن هـا بعـد از ماه هـا، بـار دیگر حـس غرور و بـاور تیمی را بـه یـاد می آورند.  امـا آن طرف در یـک نبرد تاکتیکـی میان مربیان بـزرگ لیگ برتـر، آنتونیو کونته می دانسـت کـه به جد چلسـی باخته اسـت. اما کار او با یک سـری 

مشـکالت در ترکیـب اصلـی چلسـی طـی سـاعت های منتهی به بازی دشـوارتر هم شـد. نخسـتین غیبـت در اوایل روز هنگامی که باشـگاه چلسـی تأیید کرد کـه »تیبو کورتـوا« قادر به بـازی کردن نیسـت، رقم خـورد. چیزی که باشـگاه آن را فاش نکـرد این بود 
کـه دروازه بـان شماره یکشـان طـی شـرکت در یـک تبلیـغ بـرای NBA از ناحیـه مـچ پا مصدوم شـد. خب همیـن بهانه بـرای نمایش مـالل آور آبی ها کافی بـود؟ قطعاً نه! اصالً مهم نیسـت که چلسـی شـاید با همیـن باخت هـم قهرمان لیگ امسـال جزیره 

باشـد، مهـم این اسـت کـه هواداران ایـن تیم نگران قـدرت جنگندگی و روحیه ای هسـتند کـه تیم آن ها را متفـاوت از دیگران می کرد؛ حسـی کـه در بازی با منچسـتر خبـری از آن نبود.

       دوباره 
       دعـوا

جنگـــ   
    تاکتیکی

نیمچه پرونده

نیمچه پرونده

1

3
آژاکـس یکـی از مدعیـان مطـرح امسـال فتـح لیـگ اروپاسـت، ولی خـب این  موضوع برای ماشـین گلزنـی ما چه اهمیتـی دارد؟ ۹ دقیقه کافی اسـت تـا او کار خـودش را بکند، تـوپ را بگیرد، سـرش را باال کنـد و توپ را بـه تور بچسـباند. همین اتفاق باعث شـد تا آژاکـس هم وارد سـیاهه تیم هایی 

شـود کـه دروازه شـان ایـن فصـل توسـط رضـا قوچان  نژاد باز شـده اسـت. گوچـی این هفتـه و در زمیـن آژاکس، کمتـر از 10 دقیقه زمـان نیاز داشـت. او دقیقـه ۹ و با پـای راسـت دروازه میزبان را بـاز کرد تا تعـداد گل هایـش در این فصل به عـدد 18 برسـد. این بـازی درنهایت با نتیجـه ۵ بر یک 
بـه سـود آژاکـس تمـام شـد. ولـی خـب در بین  ایـن نتیجه هم می شـود یک گل برای خوشـحالی پیـدا کرد. بـا ایـن گل، قوچان نژاد به ریکـی فن ولفـس وینکل )ویتسـه( و انس اونـال )توئنته( رسـید. این 3 نفـر به طور مشـترک روی پلـه دوم بهتریـن گلزنان لیگ هلنـد قرار دارنـد. بهترین 

گلـزن اردویسـیه، نیـکالی یورگنسـن دانمارکـی از فاینـورد اسـت کـه 1۹ گل زده و خوشـبختانه چندهفته ای می شـود که در ایـن عدد قفل کرده اسـت. به جز گوچـی، هیچ کدام از ایـن بازیکنان در ایـن هفته موفق به زدن گل نشـدند. ایـن یعنی گوچی ایرانـی ما باالترین سـطح آمادگی را 
در ایـن بیـن دارد. حـاال تنهـا 3 هفتـه از لیـگ هلنـد باقـی مانده اسـت و هیرنفین و گوچی بایـد در هفته های آینده بـا ویلم تیلبـورگ )در خانه(، زوولـه )بیرون خانـه( و نایمخن )در خانه( بـازی کنند. هیرنفیـن در حال حاضر با 40 امتیاز هشـتم اسـت و 3۶ امتیاز با فاینورد صدرنشـین 

فاصلـه دارد. پـس تنهـا دلخوشـی طرفـداران ایـن باشـگاه؛ مثل ما ایرانیان، کسـب آقـای گلی لیگ توسـط قوچان نژاد اسـت؛ کاری که اگـر اتفاق بیفتـد، یک شـاهکار بی همتا در تاریخ آسیاسـت. اولیـن مهاجم آسـیایی که آقای گل یـک لیگ معتبر اروپایی شـده اسـت. وای که 
چقـدر این عنـوان به رضـا می آید.

R E Z A

GHOCHAN NEJAD

خبـر کوتاه بود، پرسـپولیس قهرمان شـد، اما قابل پیش بینی بود، بسـیار قابل پیش بینی بود. برای پرسپولیسـی که همیشـه به حماسه سـرایی عـادت دارد، 
عـادت دارد کـه ثانیه هـای آخـر جام بگیـرد، عـادت دارد که هفته های آخر شکسـت بخـورد ولی از پا ننشـیند، عـادت دارد کـه در لحظه های 

غیرقابل پیش بینـی معجـزه کند، برای پرسپولیسـی کـه تماشـاگرانش را به اشـک ریختن عادت داده اسـت، حال چه اشـک غم، 
چه اشـک شـوق. پرسـپولیس قهرمان لیگ برتر امسـال شـد، زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید، قهرمانی ای 

کـه هیچ کـس نمی تواند ادعـا کند که بـه ناحق نصیب قرمزها شـده اسـت، قهرمانـی ای که 
هیچ کـس نمی توانـد آن را متعلـق به تیم دیگـری بداند.

داسـتان قهرمانی از فصلـی عجیب آغاز 
شـد؛ از جایی کـه سیاسـت بـر ورزش 
غلبـه می کند. »علـی دایی« سـرمربی 
پرسـپولیس بود و تیم نتیجـه می داد، 

هرچنـد سینوسـی، امـا بـه هرحال 
نتیجـه مـی داد، شـبیه تمـام نتایج 
از فصـل 1386-87  پرسـپولیس 
بـه بعـد. پرسپولیسـی که هرسـال 
بـا وعـده قهرمانـی فصـل را آغـاز 

می کـرد و در پایـان فصـل بازهم 
هوادارانـش آرزوی شـروع فصل 
بعـد را می کردنـد. علـی دایـی 

به خاطـر  تنهـا  قبـل  فصـل  کـه 
چند امتیـاز ناقابل قهرمانـی را به 
فـوالد خوزسـتان واگـذار کرده 
بـود، ناگهـان در توفان شـهریور 
1393 بـه جایـی دیگـر پـرت 

درخشـان«  »حمیـد  و  می شـود 
بـر روی نیمکـت پرسـپولیس می نشـیند. 

سـرمربی تغییـر کـرد، مدیریـت تغییـر کـرد و 
سرنوشـت نیـز همچنین. همه چیز طبـق پیش بینی 

جلـو رفت، دوبـاره وعده، دوبـاره حرف زدن 
از روزهـای روشـن پیـش رو و دوبـاره یک 
حمیـد  پرسـپولیس  تمام عیـار.  شکسـت 
درخشـان، برای تمام سـرخ های ایران 
نمـاد ناامیدی و افـول بود. تیمی که 
هیـچ اتفـاق امیدوارکننـده ای در 
خـود ندید، اما این تازه شـروع 
روزهـای خوب پرسـپولیس 
بـه  قرمزهـا  قطـار  بـود، 
انتهـای دره رسـیده بود 
صعـود  نوبـت  حـاال  و 
بـود. فروردیـن 1394 
چمـدان  بـا  مـردی 
مشـکی اش از  هواپیمـا پاییـن آمـد. 
پرسـپولیس  دسـت  تـا  آمـد  پاییـن 
را بگیـرد و بـا خـود بـاال ببـرد بـاالی 
بـاال، اوج قلـه. حـاال داسـتان ما شـروع 
می شـود؛ داسـتانی کـه سـناریوی آن را 
بایـد یـک مـرد خوش تیـپ و نام آشـنا 
بـه نـگارش دربیـاورد. بله، این شـما و این 

»برانکـو ایوانکوویـچ«.

 توفان آغاز می شود

شروع نا امیدکننده

قبولـی بـــه قیمتــ
ــه شدنــ کجـ  و کولـ

مراقب باشید هنگام درس خواندن به 
عضالت و ستون فقراتتان آسیب نرسد



می رفـت و ناامیـدی را به سـرخ ترین شـکل خود بـه نمایش 
می گذاشـت. مثل همیشه اولتیماتوم رسـانه ها خیلی زودتر از حرف 

و حدیـث اتاق مدیـران به آقای مربی رسـید. همان روزها بـود که کاروان 
قرمزها به اهواز رسـید تا همه چیز از اهواز شـروع شـود. پرسـپولیس، هفته پنجم 

فـوالد را بـا نتیجـه ۲ بر 0 شکسـت داد و آنجا بود که بارقه های امید نمایان شـد. 
توقف هـا لحظـه ای بود امـا کوتاه. پرسـپولیس می تاخت و نابود می کـرد. حاال نوبت 

فتـح بـود، آن ها کل ایـران را داشـتند می نوردیدنـد، حاال هیچ چیـز و هیچ کس توان 
متوقف کـردن ارتـش برانکو را نداشـت، حتی پـرواز فرمانده نـوروزی نیز خللی در 
تاختن پرسـپولیس ایجاد نکرد، بلکـه آن ها را مصمم تر کرد که فوتبـال کل ایران 
را فتح کنند و آخرین فتحشـان قطعه سـنگی سـرخ در کپورچال باشـد، وقتی که 
جـام را روی آن می گذارنـد. کشـنده، کشـنده و بی رحم، بهترین تعریـف از حال 
و روز پرسـپولیس برانکـو بـود؛ تیمی کـه درکنار بـازی زیبا، نتیجه گرایـی را هم 

خوب یاد گرفتـه بود.

فصـل 96-1395 از همـان تابسـتانش جـذاب بـود. برانکـو 
مهره های دلخواه را جذب کرد؛ بیرانوند، امیری، حسـینی و ماهینی، 
مطرح تریـن بازیکنـان موردعاقـه برانکو بودنـد، و مکانـی، نورمحمدی، 
حاتمی، کفشـگری و بنگـر از معروف ترین خروجی های تیم. اما حاشـیه 
پیش از آن زمان که فکرش را بکنید، خود را به پرسـپولیس رسـاند. در 
آسـتانه شـروع لیـگ و درحالی که پرسـپولیس تیم خود را تکمیل شـده 
می دیـد، سـتاره ها عـزم خـود را برای لژیونر شـدن جـزم کردنـد. مهدی 
طارمـی و رامیـن رضاییان در کمـال ناباوری، درحالی که محبوبیت خـود را در میان 
هواداران پرسـپولیس ریزریز می کردند، به ترکیه رفتند و با باشـگاه »ریزه اسـپور« 
به توافق رسـیدند، اما شـگفتانه ها به همینجا ختم نشـد و این دو در کمال ناباوری 
لبـاس ریـزه را درآوردنـد و پیراهـن سـرخ بـر تن کردنـد. از همین ابتـدای فصل 
معلوم بود که کاسـه ای زیر نیم کاسـه اسـت که حماسـه قرمزها را باشـکوه  تر از 
گذشـته جلـوه دهد. همه چیز آماده شـروع کار بولدوزر قرمزهـا بود.  فصل مطابق 

انتظار آغاز شـد، پرسـپولیس بار دیگر با بی رحمی مضاعف شـهر به شـهر می گشـت 
و آتش بـازی می کـرد.  هیچ چیـز مانع توقف سرخپوشـان نبود، حتی هجرت سـربازان 
دوست داشـتنی اش به اردوگاه دشـمن. سروش رفیعی، سـامان نریمان جهان و شهاب 
کرمی به پرسـپولیس اضافه شـدند و تیم قدرتمندتر از همیشـه شد. شکست ناباورانه 
در دربـی 84، ناکامـی نصفـه و نیمه در آسـیا و بحران بی پولی نیز مانع توقف آنان نشـد، 
تـا آن هـا سـه هفته مانـده به پایـان لیگ قهرمان شـوند. برای پرسپولیسـی که همیشـه 
بـه حماسه سـرایی عـادت دارد، عـادت دارد که ثانیه های آخـر جام بگیرد، عـادت دارد 
کـه هفته های آخر شکسـت بخـورد، عـادت دارد کـه در لحظه هـای غیرقابل پیش بینی 
معجزه کند. برای پرسپولیسـی که تماشـاگرانش را به اشـک ریختن عادت داده اسـت؛ 
حـال چه اشـک غم، چه اشـک شـوق. این قهرمانـی زودهنگام عجیب اسـت و این یعنی 
پرسـپولیس دیگر یک تیم حماسه سـرای ایرانی نیسـت. آن ها به معیارهایی رسـیده اند 
کـه اثـری از احسـاس و حماسـه در آن دیده نمی شـود؛ یک مدیریت منطقـی، یک تیم 

منطقـی، یک بـازی منطقی و از همـه مهم تر یک پروفسـور منطقی.
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شـ فصل 96-1395 از همان تابستانش جذاب بود. برانکو مهره های دلخواه را جذب کرد؛ بیرانوند، امیری، حسینی 
و ماهینی، مطرح ترین بازیکنان موردعاقه برانکو بودند، و مکانی، نورمحمدی، حاتمی، کفشگری و بنگر از 
معروف ترین خروجی های تیم. اما حاشیه پیش از آن زمان که فکرش را بکنید، خود را به پرسپولیس رساند. 

شـاید دقیقـاً کسـی ندانـد کـه واقعـاً داسـتان این کینه عمیق از کجا شـروع شـد. از کل کل های سـاده سـر تمریـن، از پاس ندادن های حین مسـابقه، از یک حسـادت سـاده به محبوبیـت طرف مقابـل، از عدم دعـوت به تیم ملی، یـا هرچیز دیگر. ولی چیزی که مشـخص اسـت این اسـت که حاال 
دعـوای دایـی و کریمـی چیـزی فراتـر از یک سـوءتفاهم اسـت. این هفته بار دیگـر دو علی بزرگ فوتبـال ایران از خجالـت هم درآمدند تـا دوباره کلیشـه وار بگوییم که دو پادشـاه در یک اقلیم نگنجنـد. بگذارید واقع بین باشـیم؛ ماجرا اصـاًل بازیکنان اوکراینی، نوراللهی و عالیشـاه نیسـتند، 
یعنـی اگـر هـم این هـا باشـند، تنهـا یک بهانه سـاده برای طـرح یک دعـوای قدیمی بین دو اسـطوره پیشکسـوت اسـت؛ دعوایی که طبـق معمول چندسـال اخیر با جمـالت داغ علی آقـای کریمی داغ تر شـد و همـان ادعاهای همیشـگی به عـالوه یک درخواسـت مناظـره تلویزیونی به 
سـبک سیاسـتمداران امـروزی مطـرح شـد؛ مناظـره ای که بر فـرض محال به تحقق پیوسـتنش، دقیقاً معلوم نیسـت کـه قرار اسـت چه حرفی در آن زده شـود. یعنی چـه موضوع بااهمیتـی بین دو ابرسـتاره تاریخ فوتبـال ایـران می تواند چالش برانگیز باشـد؟ علی کریمـی می خواهد 
ادعـا کنـد کـه ۵0 درصـد از گل هایـی کـه بـا لباس ملـی زده ای و سـال ها نانش را خـورده ای با پاس های طالیی من به ثمر رسـیده اسـت؟ خب که چـی؟ دایی می خواهـد تنبلی شناخته شـده کریمی را به یـادش بیـاورد و بگوید بـازی در بایرن مونیخ هم از سـرت زیادی بـود؟ کریمی 
فیلـم تـوی سـر توپ هایـش بـه سـتارگان آلمانـی را پخش کند؟ یـا از دایی بخواهـد که تعـداد دریبل خـوردگان در تصویر را مشـخص کند؟ دایـی کمی از قـدرت تمام کنندگـی اش بگوید و جشـن قهرمانی لیگ قهرمانـان اروپـا را بازپخش کند؟ خـب که چی؟ بیاییـم واقع بین 

باشـیم تـا اعتـراف کنیـم کـه جنگ دو علی بـزرگ فوتبال مـا هیچ انتهایـی ندارد. جنـگ آن ها چیزی فراتر از یک  دسـته گل یا یک مهمانی سـاده و روبوسـی های فرمایشـی اسـت. پس فعـاًل بی خیال شـوید و کمی بـه دعواهایشـان بی محلی کنید.

تنهـا یـک هفتـه پـس از بیـان این کـه گفت: »حس بنجامیـن باتن بـودن را دارم؛ من پیر زاده شـدم و جوان خواهـم مرد«، »زالتـان ابراهیموویچ« به نیمکت »منچسـتریونایتد« تبعید شـد و »ژوزه مورینیو« دلیلش را این گونه شـرح داد: »او خسـته بود، بسـیار خسـته«. هوادارانـی که وارد 
اولدترافـورد شـدند، بدون شـک نگـران ایـن شـدند کـه بدون مـرد 17 گله خـود در لیگ برتر، چـه کار باید بکننـد. آن ها نیازی بـه نگرانی نداشـتند. غیبـت ابراهیموویچ به منچسـتریونایتد اجازه داد تا به شـکلی کامـاًل متفاوت نسـبت به زمانی کـه مهاجم هدف بزرگشـان در زمین 
اسـت ، حملـه کننـد. رشـفورد کـه به نوک خط حمله آمده بود ، شـادابی نادری را به ترکیب منچسـتر بخشـید کـه در فصل جاری کمتـر آن را دیده بودیم؛ فصلی که در آن جوانان انگلیسـی نتوانسـتند خودی نشـان دهنـد. نتیجه اش را هـم که همه دیدند؛ یک پیروزی دلچسـب 
و قاطعانـه برابـر چلسـی صدرنشـین. حـاال آن هـا بعـد از ماه هـا، بـار دیگر حـس غرور و بـاور تیمی را بـه یـاد می آورند.  امـا آن طرف در یـک نبرد تاکتیکـی میان مربیان بـزرگ لیگ برتـر، آنتونیو کونته می دانسـت کـه به جد چلسـی باخته اسـت. اما کار او با یک سـری 

مشـکالت در ترکیـب اصلـی چلسـی طـی سـاعت های منتهی به بازی دشـوارتر هم شـد. نخسـتین غیبـت در اوایل روز هنگامی که باشـگاه چلسـی تأیید کرد کـه »تیبو کورتـوا« قادر به بـازی کردن نیسـت، رقم خـورد. چیزی که باشـگاه آن را فاش نکـرد این بود 
کـه دروازه بـان شماره یکشـان طـی شـرکت در یـک تبلیـغ بـرای NBA از ناحیـه مـچ پا مصدوم شـد. خب همیـن بهانه بـرای نمایش مـالل آور آبی ها کافی بـود؟ قطعاً نه! اصالً مهم نیسـت که چلسـی شـاید با همیـن باخت هـم قهرمان لیگ امسـال جزیره 

باشـد، مهـم این اسـت کـه هواداران ایـن تیم نگران قـدرت جنگندگی و روحیه ای هسـتند کـه تیم آن ها را متفـاوت از دیگران می کرد؛ حسـی کـه در بازی با منچسـتر خبـری از آن نبود.

       دوباره 
       دعـوا

جنگـــ   
    تاکتیکی

نیمچه پرونده

Z L A T A N  IBRAHIMOVIC

ALI DAEE ALI KARIMI

ماشین
 گلزنی

آژاکـس یکـی از مدعیـان مطـرح امسـال فتـح لیـگ اروپاسـت، ولی خـب این  موضوع برای ماشـین گلزنـی ما چه اهمیتـی دارد؟ ۹ دقیقه کافی اسـت تـا او کار خـودش را بکند، تـوپ را بگیرد، سـرش را باال کنـد و توپ را بـه تور بچسـباند. همین اتفاق باعث شـد تا آژاکـس هم وارد سـیاهه تیم هایی 
شـود کـه دروازه شـان ایـن فصـل توسـط رضـا قوچان  نژاد باز شـده اسـت. گوچـی این هفتـه و در زمیـن آژاکس، کمتـر از 10 دقیقه زمـان نیاز داشـت. او دقیقـه ۹ و با پـای راسـت دروازه میزبان را بـاز کرد تا تعـداد گل هایـش در این فصل به عـدد 18 برسـد. این بـازی درنهایت با نتیجـه ۵ بر یک 

بـه سـود آژاکـس تمـام شـد. ولـی خـب در بین  ایـن نتیجه هم می شـود یک گل برای خوشـحالی پیـدا کرد. بـا ایـن گل، قوچان نژاد به ریکـی فن ولفـس وینکل )ویتسـه( و انس اونـال )توئنته( رسـید. این 3 نفـر به طور مشـترک روی پلـه دوم بهتریـن گلزنان لیگ هلنـد قرار دارنـد. بهترین 
گلـزن اردویسـیه، نیـکالی یورگنسـن دانمارکـی از فاینـورد اسـت کـه 1۹ گل زده و خوشـبختانه چندهفته ای می شـود که در ایـن عدد قفل کرده اسـت. به جز گوچـی، هیچ کدام از ایـن بازیکنان در ایـن هفته موفق به زدن گل نشـدند. ایـن یعنی گوچی ایرانـی ما باالترین سـطح آمادگی را 

در ایـن بیـن دارد. حـاال تنهـا 3 هفتـه از لیـگ هلنـد باقـی مانده اسـت و هیرنفین و گوچی بایـد در هفته های آینده بـا ویلم تیلبـورگ )در خانه(، زوولـه )بیرون خانـه( و نایمخن )در خانه( بـازی کنند. هیرنفیـن در حال حاضر با 40 امتیاز هشـتم اسـت و 3۶ امتیاز با فاینورد صدرنشـین 
فاصلـه دارد. پـس تنهـا دلخوشـی طرفـداران ایـن باشـگاه؛ مثل ما ایرانیان، کسـب آقـای گلی لیگ توسـط قوچان نژاد اسـت؛ کاری که اگـر اتفاق بیفتـد، یک شـاهکار بی همتا در تاریخ آسیاسـت. اولیـن مهاجم آسـیایی که آقای گل یـک لیگ معتبر اروپایی شـده اسـت. وای که 

2چقـدر این عنـوان به رضـا می آید.
VS

خبـر کوتاه بود، پرسـپولیس قهرمان شـد، اما قابل پیش بینی بود، بسـیار قابل پیش بینی بود. برای پرسپولیسـی که همیشـه به حماسه سـرایی عـادت دارد، 
عـادت دارد کـه ثانیه هـای آخـر جام بگیـرد، عـادت دارد که هفته های آخر شکسـت بخـورد ولی از پا ننشـیند، عـادت دارد کـه در لحظه های 

غیرقابل پیش بینـی معجـزه کند، برای پرسپولیسـی کـه تماشـاگرانش را به اشـک ریختن عادت داده اسـت، حال چه اشـک غم، 
چه اشـک شـوق. پرسـپولیس قهرمان لیگ برتر امسـال شـد، زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید، قهرمانی ای 

کـه هیچ کـس نمی تواند ادعـا کند که بـه ناحق نصیب قرمزها شـده اسـت، قهرمانـی ای که 
هیچ کـس نمی توانـد آن را متعلـق به تیم دیگـری بداند.

چهار سکانس از پرسپولیسی  که قهرمانی لیگ برتر فوتبال را خیلی زودتر از موعود جشن گرفت

پروفسـور  و بولدوزر قرمـزها

سکانس سومسکانس اول

جلـو رفت، دوبـاره وعده، دوبـاره حرف زدن 
از روزهـای روشـن پیـش رو و دوبـاره یک 
حمیـد  پرسـپولیس  تمام عیـار.  شکسـت 
درخشـان، برای تمام سـرخ های ایران 
نمـاد ناامیدی و افـول بود. تیمی که 
هیـچ اتفـاق امیدوارکننـده ای در 
خـود ندید، اما این تازه شـروع 
روزهـای خوب پرسـپولیس 
بـه  قرمزهـا  قطـار  بـود، 
انتهـای دره رسـیده بود 
صعـود  نوبـت  حـاال  و 
بـود. فروردیـن 1394 
چمـدان  بـا  مـردی 
مشـکی اش از  هواپیمـا پاییـن آمـد. 
پرسـپولیس  دسـت  تـا  آمـد  پاییـن 
را بگیـرد و بـا خـود بـاال ببـرد بـاالی 
بـاال، اوج قلـه. حـاال داسـتان ما شـروع 
می شـود؛ داسـتانی کـه سـناریوی آن را 
بایـد یـک مـرد خوش تیـپ و نام آشـنا 
بـه نـگارش دربیـاورد. بله، این شـما و این 

»برانکـو ایوانکوویـچ«.

۲7  فروردیـن 1395، پرسـپولیس 
در آزادی زیـر بـاران اسـتقال را 
با چهار گل تسـلیم کـرد. ناگفته 
نمانـد کـه شـیرینی ایـن 4 گل 

هـم به تنهایـی بـرای جشـن و 
پایکوبـی تمـام فصـل کافـی 
مسـلمان  جایی کـه  بـود. 
بـا گل چهـارم،  و طارمـی 
دستشـان را به نشانه عدد 
نشـان  دوربین هـا  بـه   4
دادنـد تـا دل هـواداران 
سـرخ خنـک شـود. حاال 
فاصلـه دسـتان هانـی تا 

جـام چنـد وجـب ناقابـل 
بـود، امـا همیـن چند وجـب، چند 

هفتـه بعـد در آزادی کار خـودش 
را کـرد. مهاجمـان پرسـپولیس برای 
اولین بـار در فصـل موفـق بـه گلزنی 
نشـدند تـا علیرضا منصوریان شـانس 

ایـن را داشـته باشـد تا پیـش از آن که 
سـرمربی اسـتقال شـود، با نفتی ها سـد 

محکمـی باشـد بـر تمـام آرزوهـای 
قرمزهـا. همه چیـز بـه هفتـه آخـر 
رسـید. پرسـپولیس با راه آهن در 
تهران، اسـتقال بـا صبا در قم 
و استقال خوزستان در اهواز 
سرنوشـت  ذوب آهـن،  بـا 
جـام را رقـم می زدنـد. نـه 
اسـتقال  و  پرسـپولیس 
خوزسـتان لغزیدنـد که 
اسـتقال قهرمان شود، 
نه اسـتقال خوزستان 
وا داد تـا پرسـپولیس 
قهرمـان شـود، بلکـه 
گمنامـش  شـاگردان  و  ویسـی 
معجـزه کردند و ایران آبی شـد. 
پررنگ تریـن آبـی ممکـن. آبی 
ارونـد.  همچـون  خروشـان،  و 
حماسـه برانکـو زیـر پایکوبـی 
جنوبی هـا گم شـد. او حسـرت 
پایـان  بـه  را  فصـل  دل  بـه 

ند. رسا

س دوم
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سکانس چهارم

 دربی تاریخی
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سـیب غـزلم رسـیده می شد
بـا نام رضـا)ع( سـیاهـه دل
با معجزه ای سپیده می شد

آهـوی اسـیر اشـک هایم
از کنج نظر رهیده می شد

یا اینکه کشان کشان به سویت
پـیشـانی مـا کشـیده می شـد

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

برترین تصاویر حیات وحش )3(
منتخبی از برترین عکس های حیات وحش که در هفته های گذشته در نقاط مختلف جهان گرفته شده است. نمــــا  هشــت

از ماه تكه اي  هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر 

hodhod8@kpf-khr.ir  :به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکي مـا

نباید می ترسـیدم. بندبازها که از یک تکان سـاده چندریشـتری نباید رنگشـان بپرد. اما 
آن روز مـن هـم ترسـیدم. زمین زیر پایـم، زمین محکم همیشـگی نبود. تـکان می خورد 
و تـکان مـی داد. قلبـم را... کاس درسـم را... و همـه شـهرم را... . فـرار احمقانه بود. حتی 
مبتدی تریـن بندبازهـا هـم می دانند کـه فـرار از تکان های سـطح زیرپـا کار احمقانه ای 

اسـت. امـا فکـرم کار نمی کنـد،  قلبـم  تند می تپـد و دلم شـور می زند. 
بـا صـدای معلـم کـه بلنـد فریـاد می زنـد: بروید زیـر میز، بـه خـودم می آیم. دسـتم را 
می گیـرم کنـار سـر و گوش هایـم، و پنـاه می گیـرم زیـر میز. چشـم هایم بسـته اسـت و 
قلبـم تندتند در سـینه ام می تپد. درسـت مثـل زمین زیرپایم کـه دل می زنـد و می لرزد. 
زود تعطیلمـان کرده انـد. بایـد می رفتـم کانـون و کتاب های امانتـی را پس مـی دادم. اما 
دلـم شـور می زنـد. نگـران مامـان هسـتم. یعنـی خواهـر کوچکم هـم تـوی مهدکودک 

همان قدرکـه من ترسـیدم، ترسـیده؟ بابا حتماً مثل همیشـه محکـم و قوی بـوده، اما 
عزیزجـون چـی؟ این وقـت روز همیشـه تنهای تنهاسـت. بـا تکان های دیـوار و 

زمیـن و گلدان هـا... بـا تکان قـاب عکس آقاجـون روی تاقچه چـه کار کرده 
است؟

تـوی اتوبـوس به نظـرم رنـگ همه مسـافران پریده اسـت. خیلی هـا از زلزله 
می گوینـد، از مرکـزش، از تعـداد خانه هـای ویران شـده، از مجروحـان و 

چندنفـر کـه زیـر آوار مانده انـد. اتوبـوس ترمز بـدی می زنـد،  قلبـم دوباره 
تنـد می زنـد و بـا اینکـه گمـان می کنـم بندبـاز ماهـری هسـتم، تعادلـم به هم 

می خـورد... ولـو می شـوم روی مسـافر کناردسـتی ام و او را هـل می دهم و او مسـافر 
کناردسـتی اش را و دیگـری دیگـری را... درسـت  مثل بازی دومینو کـه هفته پیش توی 
کانـون دیدمـش؛ همین کـه یکـی کـج می شـود و می افتـد، بقیـه سـازه ها هـم محکـوم 
می شـوند بـه افتـادن، مثـل وقتی کـه زلزلـه می آیـد و یـک دیـوار محکـم نیسـت و فرو 
می ریـزد... دلـم شـور می زنـد و بـا اینکه خـودم را در آینـه ندیده ام حـس می کنم رنگم 
به شـدت پریده اسـت... رسـیده ام خانه. کوله پشـتی ام را پـرت می کنم گوشـه اتاق کنار 
مبل. مامان گل گاوزبان دم کرده اسـت. بعد از زلزله با یک تاکسـی، اول رفته مهدکودک 
و خواهـرم را برداشـته و بعـد عزیزجـون را. بابـا تلفن کـرده و گفته حالش خوب اسـت 
و امـروز زودتـر از همیشـه بـه خانه می آیـد. عزیزجون تـوی گل گاوزبانم لیموی تـازه را 
می چکانـد و می گویـد: »دل آدم بایـد محکم باشـه.... وااّل به زمین و آسـمون که اعتباری 
نیسـت ننه... یک  روز از آسـمون سـیل مـی آد... یـک روزم زمیـن زیرپات می لـرزه... آدم 

بایـد دلـش قـرص لطف و حکم خدا باشـه...« بعد نبات نسـبتاً بزرگی را با کف دسـتش 
خـورد می کنـد و زیـر لب ذکـری می گوید کـه نمی دانم چیسـت. همه جا حـرف از پس 
لرزه هاسـت. بابـا می گویـد: زمیـن بیشـتر انـرژی اش را بـا همـان زلزلـه اول آزاد کرده 
اسـت. مامـان می ترسـد، ولی سـعی می کند بـه روی خودش نیـاورد. عزیزجـون بی اعتنا 
بـه اخبـار، یک گوشـه بـا خواهر کوچکـم بازی می کنـد.ـ  دومینـوـ  خودم هفتـه پیش از 
فروشـگاه کانـون برایش خریدم. سـازه ها را کنارهـم می چینند و یک هـو خواهرم با یک 
حرکـت دسـت، همه شـان را خـراب می کنـد. زمیـن به نظرم هرلحظـه درحـال لرزیدن 
اسـت. بابـا می گوید: زمین بیشـتر انـرژی اش را آزاد کرده اسـت. مامـان می گوید: خاله 
ناهیـد تـوی تلگـرام پیـام داده امشـب توی ماشـین می خوابنـد.  من به رنگ هـای پریده 
مـردم شـهرم فکـر می کنـم... به خانه هایـی که در مرکـز زلزله دیگـر وجـود ندارند. به 

خـراش دسـت وپای مجروحـان و بـه رنگ پریده شـهر... 
مـا زود می خوابیـم. بابا سـیم وای فـای را قطع می کند و تلویزیون را بعد از شـنیدن 
گـزارش شـبکه اسـتانی خاموش می کند. مردی از سـتاد بحران بـه ما دلگرمی 
می دهد که امشـب هیـچ اتفاقی نمی افتد. مامـان خواهـرم را در آغوش گرفته 
و زیرلـب فکـر کنم آیه  الکرسـی می خواند. عزیز وضوی آخر شـبش را گرفته 
و زیرلـب می گویـد: دل آدم بایـد قرص باشـه، بقیـه ش دیگه با خداسـت.....  
مـی روم تـوی تختـم و سـعی می کنـم بـه هیچ چیز فکـر نکنـم. زیرلـب تکرار 
می کنـم: دل آدم بایـد قـرص باشـه.... دل آدم بایـد قـرص باشـه.... دل آدم باید 
قـرص باشـه.... دل آدم بایـد قرص باشـه.... و نمی دانـم بعد از چنددقیقه چشـم  هایم 
روی هـم می افتـد و بـه خـواب مـی روم. صبـح فـردا بیـدار می شـوم. تـوی اتاقم هسـتم و 
هیـچ زمیـن لـرزه ای دیوارهـای خانه مـان را خراب نکرده اسـت. تـوی دلم خوشـحالم و 
حـس می کنـم به قول عزیـز »آدم باید اسـکلت و ایمنی قلبش... اسـتحکام آجرهای دلش 
محکـم باشـد...« در زندگـی ممکـن اسـت گاهـی بـرای آدم اتفاق هایی بیفتـد که دلش 
بلـرزد. باید این طور وقت ها سـاختمان دل آدم محکم باشـد و مثل دومینـو دیوار ها و طاق 
و سـقف خانـه دل آدم روی هـم آوار نشـود. صبحانـه ام را که می خورم، چشـمم می افتد به 
کوله پشـتی ام کنـار مبـل. بایـد زنگ بزنم به کانـون و کتاب هایـم را تمدید کنـم. می روم 
سـمت تلفـن... مامان می گویـد به خاطر پـس لرزه ها همه جا تعطیل اسـت. مـن می خندم 

و بلنـد می گویـم: به قـول عزیـز... دل آدم باید قرص باشـه....
هانیه سامي راد. مربي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. مشهد

برترین تصاویر حیات وحش )3(

منتخبی از برترین عکس های حیات وحش که در هفته های گذشته در 
نقاط مختلف جهان گرفته شده است.

من بندباز ماهری هستم اما

دل آدم باید قرص باشه

نباید می ترسیدم. بندبازها 
که از یک تاکن ساده 

چندریشتری نباید رنگشان 
بپرد. اما آن روز من هم 
ترسیدم. زمین زیر پایم، 
زمین محکم همیشگی نبود. 

مبتدی ترین 
بندبازها هم 
می دانند که فرار 
از تاکن های 
سطح زیرپا اکر 
احمقانه ای است


