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شماره 368

فاطمه نیک| آن طور  که اسناد برایمان خبر آورده اند، ایران در دوران باستان تا همین قرن 18 خودمان، تا دلتان بخواهد جنگل داشته و جنگل هایش 
هم خیلی متنوع و شیک بوده اند و ظاهراً تا پیش از حمله مغول های بی تربیت به کشورمان، حال همه، به خصوص جنگل هایمان خوب بوده است. اما 

پس از حمله آن خیرندیده ها، تخریب جنگل های ما شروع شده و تا همین حاال که ما در خدمت شما هستیم، ادامه دارد. درست است که همیشه 
شروع کننده دعوا یا جنگ یا یک بدبختی مثل از بین بردن جنگل ها، بیشترین تقصیر را دارد، اما گناه افرادی که ماجرا را کش می دهند هم کمتر از 
آن ها نیست. برای همین بهتر است قبل از اینکه رگ گردنتان را برای مغول ها کلفت کنید، یک توپ وتشری به خودتان بزنید، چون آن طورکه اسناد 

می گویند، ما در سه قرن اخیر شورش را درآورده و تا توانسته ایم، جنگل هایمان را خورده ایم. اگر دوست دارید بیشتر درباره این ماجرا و وضعیت 
این روزهای جنگل های ایران بدانید، در ادامه با ما همراه باشید.

ما و یک کف دست جنگل

همیـن اول آب پاکـی را روی دسـتتان بریـزم و خیالتـان را 
راحـت کنـم کـه از آن خانواده هـای جنـگل دارش نیسـتیم 
و ایـران بیـن 56 کشـور دارای جنـگل، در مقـام چهل وپنجـم 
ایسـتاده اسـت.  احتمـاالً وقتـی حـرف جنگل پیـش می آید، 
بیشـتر شـما از بس کـه نمـره جغرافی تـان خوب اسـت، فقط 
جنگل هـای شـمالی کشـور را که توی مسـافرت های نـوروزی 
بـه خدمتشـان رسـیده  اید، بـه یـاد می آوریـد. عرض شـود که 
مـا در کشـور تـوی پنج ناحیه جنـگل داریم؛ ناحیـه اول همان 
نـوار سـبزرنگ جنگل هـای شـمال اسـت. بعـد از آن مقداری 
جنـگل پراکنـده در دل کشـور داریـم. ناحیـه سـوم مربوط به 
غـرب کشـور و رشـته کوه های البرز اسـت. جنگل هـای زیبای 
شـاه بلوط در ایـن ناحیه قـرار دارند.  نوار ناحیه سـاحلی خلیج 
فـارس و جنگل هـای منحصر به فـرد حـرا و بعـد از آن جنـگل 
خـاص و کم نظیـر ارسـباران در شـمال غربی کشـور، ناحیـه 
چهـارم و پنجم هسـتند. درسـت اسـت که گفتیم ایـن مقدار 
جنگلـی کـه مـا داریم خیلـی زیـاد نیسـت، اما همیـن مقدار 
خیلـی ازنظـر زیسـت محیطی بـاارزش اسـت.  به طـور مثـال 
جنگل هـای ارسـباران به خاطـر داشـتن 785 گونـه گیاهـی، 
170 گونـه درختـی، 42 تیـپ مرتعـی و 143 واحـد جنگلی، 
یکـی از مناطق باارزش ژنتیکی جهان شـناخته شـده اسـت و 

جـزو ذخیره گاه هـای بین المللـی زمین اسـت. 

این جنگل واس ماس

هنـوز  دنیـا  چـون  اول هایـش  اول  آن  از  احتمـاالً 
صنعتـی نشـده بـود، مـردم خیلـی خـوب و گل و بلبـل 
بـا محیط زیستشـان کنـار آمـده و زیـر سـقف آسـمان 
به خوبـی زندگـی می کردنـد. اما بـا صنعتی شـدن جهان، 
روحیـه مـردم هـم کم کـم تغییـر کـرد و به طـور مثـال 
طمـع کار شـدند و بـه جـان زمیـن افتادند. یـک نمونه از 
ایـن بی مباالتی ها مربوط بـه تاریخ خودمان اسـت. حتماً 
تابه حـال نمی دانسـتید کـه در زمان قاجار بین سـال های 
1281 و 1291 نزدیـک بـه 130 هـزار تـن ذغال چوب از 
بریـدن درختان جنگلـی ایران تولید و به خارج از کشـور 
صـادر شـد. این جـوری شـد که یک عـده ای جمع شـدند 
و گفتنـد ایـن چه وضعی اسـت و جنـگل کـه ارث پدری 
یک عـده ای نیسـت و بیاییـد جنـگل را ملـی کنیـم. بـا 
این حرف هـا جنگل هـای ایران در سـال 1341 ملی شـد 
و ایـن عنـوان یعنـی اینکه جنگل حق همه اسـت و همه 

بایـد مواظبش باشـیم.

همه بالهایی که سرش آوردیم

مراقـب  مـا  ظاهـراً  قانـون،  ایـن  تصویـب  از  بعـد   
جنگل هایمـان بوده ایـم، امـا آمارهایـی کـه در سـال های 
بعد منتشـر شـد، نشـان داد که ما تقریباً در این سـال ها 
کاری جـز جنگل خـواری نکرده ایم. به طور مثال براسـاس 
آمارهـای دولتـی طـی سـال های 1389 و 1390، بیـش 
از 1/5 میلیـون مترمکعـب چـوب از جنگل هـای شـمال 
ایـران برداشـت شـده اسـت. ایـن را می توانیـد اضافـه 
کنیـد بـه بالهـای غیرمترقبـه ای که مـا در سـفرهایمان 
بر سـر این مناطـق می آوریـم. تازه اینکه چیزی نیسـت، 
حتمـاً شـاخ درمی آوریـد کـه بدانید تخریـب جنگل های 
منحصربه فـرد ارسـباران در ابتـدا نـه به وسـیله صنعـت، 
بلکـه به دلیـل برداشـت غیراصولـی محصـول زغال اخته، 
شکسـتن شـاخه ها و خشـک شـدن درختان این منطقه 
ایجـاد شـده اسـت. آن طورکـه کارشناسـان می گوینـد 
مـردم بومـی ایـن ناحیـه نیازمند هسـتند و تقریبـاً تمام 
مایحتاجشـان را بـرای تولیـد انـرژی از ایـن جنگل هـا 
تأمیـن می کننـد. ایـن یعنـی اینکـه درخت هـای جنگل 
را می برنـد تا بسـوزانند و خانه شـان را گرم کننـد و برای 

بپزند. بچه هایشـان غـذا 

همه مقصریم

حتمـاً می گوییـد این فیلم هندی چیسـت کـه داری برای 
مـا بـازی می کنـی و حرف هـای مـا را بـاور نمی کنیـد. 
دوسـت داریـد کـه برایتـان حرف هـای قلمبه سـلمبه بزنم 
و مثـاًل بگویـم کـه همیـن یـک کف دسـت جنگلـی کـه 
داریـم و عمـاًل شـش های مـا هسـتند، به خاطر فرسـایش 
خـاک درحـال از بیـن رفتننـد و نفهمیـد که چـی به چی 
شـد و بگوییـد  خـب! خـدا را شـکر کـه تقصیر فرسـایش 
اسـت و بـه ما ربطـی ندارد؟ یـا اینکه بشـنوید بهره برداری 
اسـت  شـده  تُنک شـدن جنگل هـا  باعـث  غیرتخصصـی 
و بـاز آب تـوی دلتـان تـکان نخـورد و بگوییـد خـب ایـن 
هـم کـه تقصیـر مـا نبـود، یـا تیتـر روزنامه هـا را برایتـان 
تکـرار کنیـم و بگوییـم کـه درخت هـا می میرند تا سـدها 
سـاخته شـوند و بازهم بگویید این مشـکل بزرگ ترهاست 
و کاری از دسـت مـا برنمی آیـد. از مـا اگـر می پرسـید، 
همیـن ادبیات خیلی شـیک، یکـی از متهمـان ردیف اول 
اوضاع بد محیط زیسـت ماسـت. بهتر اسـت تـوی این جور 
مواقـع خودمانی باشـیم و بگوییم که تبر کشـاورز مهربان، 
گوسـفند چوپان فـداکار، ویالهایـی که در تابسـتان اجاره 
می کنیـم و آشـغال هایی کـه مـا مسـافران خوشـحال در 
جنـگل می ریزیـم، دارند جنگل هـای ما را از بیـن می برند.

مسئولیت پذیر باشیم

از  چـه کاری  خـب  بپرسـید  خودتـان  از  االن  امیـدوارم 
دسـت مـا برمی آیـد تـا خدمتتـان عـرض کنـم. درسـت 
اسـت کـه در حوزه هایـی ماننـد سدسـازی، راه سـازی و 
اسـتفاده های صنعتـی غلـط از جنـگل، در ظاهـر کاری از 
دسـت مـا برنمی آیـد و ایـن مدیـران هسـتند کـه باید به 
خودشـان بیاینـد و جلـوی  کارهـای غلـط را بگیرنـد، امـا 
بـاور کنیـد همان طورکـه کارشناسـان می گوینـد و ما هم 
بـا آن هـا موافقیـم، کلیـد نجـات جنـگل فقط و فقـط در 
دسـتان ماسـت. وقتش اسـت که مـا مسـئولیت جنگل ها 
را بپذیریـم و در قـدم اول کافی اسـت اطالع رسـانی کنیم. 
به طـور مثـال کافـی اسـت کـه در صفحـه اینسـتاگرام یا 
و  کافی شـاپ  و  غـذا  درکنـار عکـس  تلگرام مـان  کانـال 
وضعیـت  دربـاره  یک پسـت  تنهـا  روزی  لباس هایمـان، 
محیط زیسـتمان بگذاریم و به همدیگـر خبر بدهیم که در 
چـه وضعیـت خطرناکی هسـتیم و بعد دربـاره راهکارهای 
اصالحـش بـا هم گـپ بزنیـم. مثاًل همیـن امـروز به جای 
انتشـار عکـس فـالن هنرپیشـه، بیاییـد ایـن راهـکار را 
 پسـت کنیـد و از دیگران هـم بخواهید که دست به دسـت 

به هم برسانند. 
 جنـگل جـزو حقـوق دسـته جمعی اسـت، یعنـی ارث 

نیسـت. هیچ کدام مـان  پـدری 
 توی جنگل و دشت آتش روشن نکنید.

 از بچه هـا بخواهیـد در طبیعت با کبریـت و فندک بازی 
نکنند.

 به خودتان قول بدهید که ته سـیگار و بطری شیشـه ای 
و پالسـتیکی را در جنـگل نمی اندازیـد و لطفاً اگر سـرتان 

رفت، قولتـان نرود.
 اگـر زمیـن کشـاورزی تان کوچـک اسـت، بـا تصـرف 

جنـگل بزرگـش نکنیـد.
 یـک شـاخه از درخـت را بی دلیـل و بادلیـل نشـکنید، 
چـه برسـد کـه بخواهید یـک درخـت را قطع کنیـد. این 
موضـوع شـامل حـال بوته هـا و درختچه هـا هم می شـود.

 گله تان را برای چرا در جنگل رها نکنید.  
 جـان هرکـی دوسـت داریـد، روی درخـت یـادگاری 

ننویسـید.
 جنگل باغچه شما نیست. زمینش را شخم نزنید.

 درختـان شـاه بلوط یکـی از بهتریـن تصفیه کننده هـای 
دی اکسـیدکربن هستند، با میوه هایشـان گوشواره نسازید. 

هـر شـاه بلوط، یک بذر اسـت.
ادامه دارد

درباره بالهایی که سر جنگل هایمان آمده است

جنگلهایمانراخوردهایم!

درباره فراز و نشیب های بهترین گلزن لیگ برتر  فوتبال ایران

مهدی آقای گل
در صفحه دو وسه  بخوانید

 درست است که گفتیم این مقدار 
جنلگی که ما داریم خیلی زیاد نیست، اما 
همین مقدار خیلی ازنظر زیست محیطی 

باارزش است

ابتال به سرطان پوست با 
مصرف زیاد کرم ضد آفتاب 

80هزارایرانی
اماسدارند

عربستان سومین خریدار 
تسلیحات نظامی جهان

در بسته خبری بخوانید

24

مکان ها مثل زمان ها دست 
از سرمان برنمی دارند 

دنجترینجای
دنیابرایتو
کجاست؟

درباره بالهایی که 
سر جنگل هایمان 
آمده است

جنلگ هایمان را
 خورده ایم!

همین اول آب پاکی را روی 
دستتان بریزم و خیالتان را راحت 

کنم که از آن خانواده های 
جنلگ دارش نیستیم و ایران 

بین 56 کشور دارای جنلگ، در 
مقام چهل وپنجم ایستاده است. 

 حتماً تابه حال نمی دانستید که در 
زمان قاجار بین سال های 
۱۲۸۱ و ۱۲۹۱ نزدیک به ۱۳۰ هزار 

تن ذغال چوب از بریدن 
درختان جنلگی ایران تولید و به 

خارج از کشور صادر شد

تولدترامپاروپا

»مارین لوپن« زنی که 
فرانسه را به هم ریخته است

 از تصویب این قانون، ظاهرًا ما 
مراقب جنلگ هایمان بوده ایم، اما 

آمارهایی که در سال های بعد منتشر 
شد، نشان داد که ما تقریباً در این 

سال ها اکری جز جنلگ خواری 
نکرده ایم
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         روی خط  هشـت      
  

»مارین لوپن« کیست؟ 
»ماریـن لوپـن« متولـد 5 آگوسـت سـال 

مـرز  در  تقریبـاً  کـه  االن  او  اسـت.   1968
پنجاه سـالگی اسـت، از 16 ژانویـه 2011 تـا 

حـاال تـوی فرانسـه رهبـر یـک حـزب بـه نـام 
جبهه ملی فرانسـه اسـت و چندسـالی اسـت برای 

پیـروزی حزبـش در انتخابـات و رییس جمهـور شـدن 
تـالش می کنـد. احتمـاالً اینکـه ماریـن به سیاسـت عالقه 

پیـدا کـرده، زیر سـر پـدر سیاسـتمدارش اسـت. او فرزنـد ژان ماری 
لوپـن سیاسـتمدار فرانسـوی، رهبـر سـابق و رئیـس افتخـاری کنونی جبهه 
ملـی اسـت. البتـه مارین مدت هاسـت کـه توی سیاسـت از پـدرش جلو زده 
و به خاطـر اینکـه در فرانسـه محبوبیـت پیـدا کنـد و روی صندلـی ریاسـت 
جمهـوری بنشـیند، کارهـای زیـادی انجـام داده و حتـی مخالف پـدرش هم 

حـرف زده اسـت.
ماریـن پسـت های زیـادی در دنیـای سیاسـت داشـته اسـت؛ به عنـوان مثال 
لوپـن از سـال 2004 تـا همیـن چندوقـت پیـش عضـو پارلمـان اروپـا بوده، 
امـا شـغل اصلـی اش وکالـت اسـت. او به جـای یکـی، دوتادوتا مـدرک دارد و 
کارشناسی ارشـد حقـوق خوانـده و پـس از دریافـت مدرک کارشناسی ارشـد 
حقـوق جزائی از دانشـگاه پاریس، گواهینامه شایسـتگی حرفـه وکالت  را هم 

گرفته اسـت.
لوپـن همچنیـن رئیـس افتخـاری انجمن ملـی دانش آمـوزان پاریس اسـت. 
در مـورد فعالیت هـای حرفـه ای اش همان طورکـه می شـود حـدس زد، مدتی 
به عنـوان وکیـل فعالیـت داشـته، امـا به خاطر اینکه در سیاسـت سـری توی 
سـرها دربیـاورد و حزبـی را کـه پـدرش راه انداخته در فرانسـه بـه موقعیتی 
برسـاند، همـه تالشـش را تـوی این حـوزه متمرکز کـرده اسـت. مارین لوپن 

تاکنـون دوبـار ازدواج کـرده و دوبـار طـالق گرفته و 3 فرزنـد دارد.

او چه جور سیاستمداری است؟ 
بـرای پسـت ریاسـت جمهـوری تـالش می کنـد.  از سـال 2012  ماریـن 

فرانسـه  رسـانه های  و  اخبـار  آن جورکـه 
می گوینـد، پدر مارین فرد بسـیار تندرویی 
اسـت و در بین فرانسـوی ها بـه افراطی گری 
معروف اسـت. هرچنـد مارین بـرای اینکه در 
فرانسـه محبوبیت پیدا کند سـعی کـرده کمی 
فضـا را تلطیـف کند و خـود را مهربان تر و نرمال تر 
از پـدرش نشـان دهـد، اما او هم دسـت کمی از پدرش 
نـدارد و به عنـوان مثـال پارلمان اروپا مصونیـت او را به دلیل 
انتشـار تصاویر خشـن از جنایـات داعش در صفحـه توئیتری خود، 
لغـو کـرده اسـت. او هـم مانند پـدرش با غلظت کمتری ضدمسـلمان اسـت 
و بـا مهاجـران هـم میانه خوبی نـدارد. البته او سـعی دارد بـه یهودی ها روی 
خوش نشـان دهد و حمایتشـان را جلـب کند. با این همـه این روزها او کم کم 
دارد بـه ترامـپ اروپا مشـهور می شـود و توانسـته اروپـا را از تولـد یک ترامپ 
دیگـر نگـران کند. خانـم لوپن که شـعارهای انتخاباتی اش شـباهت زیادی به 
شـعارهای »دونالـد ترامـپ« رئیس جمهـور آمریـکا دارد، قـول داده درصورت 

ورود بـه الیـزه، فرانسـه را از ناتو خـارج و کشـورش را آزاد کند.

لوپن چه به روز فرانسه آورده است؟
شـعارهای تبلیغاتـی لوپن جـو متفاوتی در فرانسـه ایجاد کرده اسـت. با ورود 
لوپـن، جامعـه فرانسـه دچـار اختـالف شـده و بعضی هـا به شـدت موافـق و 
عده ای به شـدت مخالف او هسـتند. مخالفان لوپن بعد از اینکـه او مرحله اول 
انتخابـات را طـی کـرد و وارد مرحلـه دوم شـد، حسـابی نگران شـدند و برای 
نشـان دادن اعتراضشـان بـه خیابان هـا ریختنـد. دانش آمـوزان و دانشـجویان 
فرانسـوی از مخالفـان سرسـخت لوپـن و رویکرد نژادپرسـتانه اش هسـتند و 
آنقـدر توی مخالفتشـان جدی انـد که با پلیس هم درگیر شـده اند. شـمارش 
معکوس انتخابات فرانسـه آغاز شـده اسـت و به خاطر اعتراض هـا، فعاًل رقیب 
جـوان لوپـن در نظرسـنجی ها جلوتر اسـت، اما همه می گویند معلوم نیسـت 
ایـن جـوان کم تجربـه از پـس معضـل بیـکاری و مشـکالت دیگـر کشـورش 

بربیاد.

تولــدترامــپاروپــا
»مارین لوپن« زنی که فرانسه را به هم ریخته است
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فارس

80هزارایرانیاماسدارند

اگـر دقـت کـرده باشـید، این روزهـا دربـاره بیمـاری ام اس زیـاد می شـنوید و انـگار در اطرافمـان افـراد بیشـتری درگیـر این 
بیمـاری می شـوند. آن طورکـه رئیـس انجمن علوم اعصـاب ایران گفته اسـت، عواملی ماننـد کمبود ویتامیـنD، تغییرات آب 
و هوایـی و ژنتیـک در بـروز ام اس مؤثرنـد. در حال حاضـر 80هزارنفـر در ایران مبتال به این بیماری هسـتند و  دو شـهر تهران 
و اصفهان دارای بیشـترین آمار مبتالیان به ام اس هسـتند. ام اس شـایع ترین علت ناتوانی مغزی و جسـمانی در جوانان اسـت 
و آن طورکـه آمارهـا می گوینـد، خانم هـا بیشـتر بـه آن مبتـال می شـوند. البته رئیـس انجمن علوم اعصـاب ایران گفته اسـت 
14 داروی درمـان و کنتـرل ام اس را در کشـور داریـم و از آخریـن روش هـای تشـخیصی و درمانی در ایران بهره مند هسـتیم.

فارس

ابتالبهسرطانپوستبامصرفزیادکرمضدآفتاب

تحقیقـات جدیـد نشـان داده اسـت کـه اگر در مصـرف کرم های ضـد آفتاب زیـاده روی کنید، منافذ پوسـت صورتتان بسـته 
شـده و دیگـر نمی تواننـد ویتامیـنD  جذب کننـد و اگر همین جوری پیش بروید، ممکن اسـت خیلی فوری و فوتی سـرطان 
پوسـت تهدیدیتـان کنـد. آن جورکـه محققیـن می گوینـد، افزایـش مصـرف کرم هـای ضد آفتـاب یکـی از دالیل زیاد شـدن 

سـرطان پوست در سراسـر جهان است. 

ایرنا

عربستانسومینخریدارتسلیحاتنظامیجهان

معاون ولیعهد عربسـتان سـعودی و وزیر دفاع این کشـور خیلی باافتخار گفته اسـت که این کشـور، سـومین خریدار اسـلحه 
در جهـان اسـت و آن هـا کلـی پـول می دهند و از خارج سـالح می خرند. ظاهراً عربسـتان سـاالنه بین 50 تـا 70 میلیارد دالر 

بـرای خریـد سـالح هزینه می کند کـه 99 درصـد آن را از خارج از کشـور وارد می کنند.

ایرنا 

ساختباغچههوشمندسبزیخانگی

2 شـرکت دانش بنیـان اصفهانـی دست به دسـت هـم داده انـد و موفـق بـه طراحـی و سـاخت باغچـه هوشـمند سـبزی 
خودشـان  بـرای  بتواننـد  تـا  کرده انـد  طراحـی  ایرانـی  خانواده هـای  بـرای  را  دسـتگاه  ایـن  آن هـا  شـده اند.  خانگـی 
 سـبزیجات سـالم تولیـد کننـد و آن طورکـه گفته انـد، ایـن دسـتگاه بـدون خـاک و بـا یـک کف دسـت آب، گیـاه تولیـد 

خواهد کرد.

این روزهـا فرانسـوی ها هـم مثـل ما درگیر انتخابات هسـتند، بـا این تفاوت که آن ها کارشـان به دور دوم هم کشـیده اسـت و از بیـن نامزدهای موردنظرشـان، دونفـر به ماراتن 
نهایـی راه پیـدا کرده انـد؛ یـک مـرد به نـام مکرون که ظاهـراً خیلی طرفـدار دارد و دیگـری یک زن بـه نام مارین لوپن که حسـابی بـا حرف ها و عقایـدش توی فرانسـه و اروپا 

سـروصدا راه انداخته است.

اتفاقاتـی کـه در بـازی بـا چیـن از سـوی برخـی هواداران تیم ملی رخ داد، مشـخص بود از سـوی فیفـا بی جواب نمی مانـد؛ تخلفاتی مانند لیزرانـدازی، پرتاب نارنجـک و... کـه در بازی ایـران و چین از روی سـکوها صورت گرفت، فوتبـال ایران را نگـران کرده بود و حتی برخی اعتقاد داشـتند ممکن اسـت 
بـازی ایـران و ازبکسـتان بـدون حضـور تماشـاگر برگزار شـود، اما درنهایت فیفا، فدراسـیون ایـران را 50 هزار فرانک سـوئیس جریمه کـرد. جریمه ای که فیفا برای ایران درنظر گرفت باعث شـد تا فدراسیون نشـینان مجبور شـوند مبلـغ هنگفتی را به عنـوان جریمه تخلفـات در 3 میزبانی تقدیم فیفا 
کننـد؛ مبلغـی بـه میـزان 138 هـزار فرانـک سـوئیس. اولین بار تیـم ملی ایـران به خاطر درگیری های شـدید پایان بـازی رفت مقابل قطـر در ورزشـگاه آزادی توسـط فیفا ٤0 هـزار فرانک جریمه شـد. جواد نکونـام و چند تـن از بازیکنان دو تیـم هم با حکم کمیتـه انضباطی فدراسـیون جهانی 
محـروم شـدند. جریمـه بعـدی  بـه برگـزاری دیدار رفت تیم ملـی مقابل کره جنوبی در روز تاسـوعا ارتباط دارد که باعث شـده بود تا تماشـاگران در ورزشـگاه آزادی و در جریان مسـابقه به عزاداری مشـغول شـوند. بعد از آن مسـابقه بود کـه فیفا طبق گـزارش ناظران خود، ایـران را به خاطر 
سـردادن شـعارهای مذهبـی و نصـب بنرهـای دینـی به ٤5 هـزار فرانک، درج توبیـخ و یک اخطار محکوم کـرد. اعتراض های کارلوس کی روش به شـرایط برگـزاری بازی رفت تیم ملـی ایران در مالزی مقابل سـوریه در زمین و آب وهوای نامناسـب هم باعث شـده بود فدراسـیون با جریمه 
3 هـزار فرانکـی رو بـه رو شـود. بـا درنظـر گرفتـن جریمـه 50 هـزار فرانکی فیفا به خاطر حواشـی بـازی ایران مقابل چین مشـخص می شـود کـه در بازی های اخیر، فیفـا فوتبـال ایـران را  138 هزار فرانک سـوئیس جریمـه کرده اند که با احتسـاب هر فرانـک 3800 تومـان به پول 
ایـران،  مشـخص اسـت کـه فدراسـیون متحمـل جریمه 5٢٦ میلیون تومانی تا به امروز شـده اسـت؛ مبلغـی که در راه صعود به روسـیه، تیم ملـی با آن می توانسـت دو اردوی دو هفتـه ای در بهترین کمپ هـای تمرینی و کشـورهای دنیا در راه صعـود به جام جهانـی برگزار کند.

1نیمچه پرونده
بایـرن مونیـخ بـا بـرد پـرگل ٦-0 برابـر وولفسـبورگ و با توجه به نتیجه  تسـاوی ای که در بـازی همزمان الیپزیگ به دسـت آمد، قهرمانـی اش در بوندس لیـگا را قطعی کرد. بعد از حـذف تلخ باواریایی هـا از چمپیونزلیگ با دو شکسـت برابر رئال مادرید و شکسـت چنـدروز قبل برابر 

دورتمونـد کـه آن هـا را در مسـیر رسـیدن بـه فینـال جام حذفی نـاکام گذاشـت، قهرمانی در بونـدس لیـگا می تواند مرهمی بـر زخم های عمیـق بایـرن و هوادارانش باشـد. درحالی که ابتـدای فصـل را الیپزیگ با قدرتـی فوق العاده شـروع کرده بـود و تا میانه هـای فصل هم 
صدرنشـین بی رقیـب بونـدس لیـگا بـود، بـه یک  باره بـا افت قابل پیش بینی روبه رو شـد و بایرن به جایگاهی رسـید که همیشـه به آن تعلق داشـته. بـا بهترین خط حملـه، بهترین خط دفـاع و درواقع مجموعـه ای از بهتریـن آمارها که بایـرن را به تیم اول سـال های اخیر 

آلمـان تبدیـل کـرده. باشـگاه قدرتمنـد آلمانـی که سال هاسـت بی رقیب قهرمـان بوندس لیگا می شـود، با توجه بـه تجربه قهرمانـی آنچلوتی در لیـگ قهرمانان، این مربـی ایتالیایی را بـه مونیـخ آورده بود تا راه و رسـم قهرمانـی در چمپیونزلیگ بـه روش آنچلوتی 
امتحـان شـود. امـا بازهـم در ایـن راه موفـق نبود و پشـت در بسـته نیمه نهایی نـاکام باقی ماند. بعد از آن، خواسـته هـواداران به دسـت آوردن کاپ هـای داخلی بـود و این تنها چیزی بـود که می توانسـت دوباره آرامش را به سـکوهای آلیانـز آره نـا بازگرداند. اما 

آن هـا در خانـه و پیـش چشـم هـواداران برابر دورتموند شکسـت تلخی را متحمل شـدند و حتی کاپ حذفـی را هم از دسـت دادند. با این وجود، قدرتمندترین باشـگاه آلمان، سـه هفته مانده به پایان بوندس لیگا توانسـت قهرمانی را جشـن بگیرد و دسـت 
خالـی فصـل را بـه پایان نرسـاند. شـاید آنجلوتـی بتواند برای فصـل بعد برنامه هایـی جدی تر و البته جامع تر داشـته باشـد. آنچه که هـواداران و مدیـران را در مونیـخ راضی می کند، قطعاً چیزی بیشـتر از کسـب کاپ داخلی آلمان اسـت.

B A Y E R N  M U N C G E N

جریمهپشت
جریمــه

1

مهدیآقایگل

  سوسوی درخشش یک ستاره  

لیـگ  بـازی  اولیـن  10 مـرداد 1393 در 
در  تهـران  نفـت  درمقابـل  چهاردهـم 
دقیقـه 2+90 به جـای رضـا نـوروزی بـه 
زمیـن مـی رود، امـا زمـان بـرای شـروع 
مناسـب و کافی نیسـت. پنجشـنبه 16 
پرسـپولیس  بـازی  دومیـن  در  مـرداد 

در اهـواز مقابـل فـوالد، بازهـم بـه زمین 
مـی رود. کمـی زودتـر در دقیقـه 83 و این بـار 
به جـای محمـد عبـاس زاده. ایـن همـان بـازی 

معروفـی اسـت که پیـام صادقیـان در آن به دلیل 
مضروب کـردن داور از بـازی اخـراج و بعدتر محروم 

هـم می شـود. محرومیـت صادقیـان ایـن فرصـت را 
می دهـد کـه علـی دایـی، سـرمربی وقـت پرسـپولیس، در 

بـازی بعـدی مهـدی طارمـی را از همـان ابتـدای بـازی بـه میدان 
بفرسـتد. در دقیقـه 72 طارمـی بـا یک ضربه سـر کـه البته خیلی 
هـم دقیـق نبـود و بـا کمـی خوش شانسـی وارد دروازه محمدباقـر 
بزنـد.  موفـق می شـود گل  دروازه بـان ذوب آهـن شـد،  صادقـی، 
ایـن اولیـن گل طارمـی بـرای پرسـپولیس اسـت؛ اولیـن گل از 
سلسـله گل هایی کـه او را در مـدت سه سـال بـه اوج می ر سـاند. 
داربـی رفـت لیـگ چهاردهـم. پرسـپولیس بـا گلـی کـه سـجاد 

شـهباززاده در نیمه اول زده، یک گل از اسـتقالل عقب اسـت. 
حمیـد درخشـان در دقیقـه 60 طارمی را به جـای حمیدرضا 
علی عسـکری بـه زمین می فرسـتد. طارمی 12 دقیقـه بعد از 
ورودش بـه زمیـن تأثیرش را روی بازی می گذارد و زمینه سـاز 
گل تسـاوی پرسـپولیس می شـود. او چنان سـبک بال و آزاد 

در زمیـن بـازی می کنـد کـه آدم بـاورش نمی شـود این 
بچـه چندماه پیش از بوشـهر به تهران آمـده، اما این 

پسـر که در اولیـن فصل حضورش پیراهن شـماره 
17 را می پوشـد، به سـرعت بـرق و بـاد پله هـای 

ترقـی را طـی می کنـد.

خوشحالی جنجال ساز        

»تـوپ را برداشـتم، گفتـم: مـادر دعایـم 
کن شـرمنده نشـوم. حتی یکـی از بچه ها 
کـه یـادم نیسـت کـدام بـود به مـن گفت 
دیوونه بـازی درنیـاری چیـپ بزنـی. گفتم 
اتفاقـاً می خواهـم چیـپ بزنـم. نقشـه را از 
چنـدروز قبـل کشـیده بـودم. دو شـب قبـل از 
بـازی یکـی از دوسـتانم منـزل ما بود. داشـتیم 
بـا هـم نقشـه می کشـیدیم چـه کار کنیـم کـه 
لطـف عربسـتانی ها را تالفی کنیم!)خنـده( گفتم 
یـا بایـد بـا قیچـی برگـردان گل بزنـم یا اگـر پنالتی 
شـد، چیـپ بزنـم. آن هایـی که بایـد بدانند منظـورم چه 
بـود، می داننـد. یادمـان نـرود مـن هم یک ایرانی هسـتم. کسـی 

حـق نـدارد بـه هم وطـن مـن توهیـن و جسـارت کند.«
پرسـپولیس در مرحله برگشـت لیگ قهرمانان آسیا درمقابل 

النصـر عربسـتان قـرار می گیـرد. بـازی رفـت بـا سـه گل 
به سـود سـعودی ها تمـام شـده و النصـر دو گل از سـه 
گل را در دقایـق پایانـی زده بـود. بـه  همیـن  دلیـل 
گل زن هایـش شـادی بحث برانگیزی کـرده بودند. این 
حرکـت بـرای پرسپولیسـی ها و هوادارانشـان بسـیار 
حسـابی  اول  نیمـه  در  بـازی  بـود.  ناراحت کننـده 

گـره خـورده اسـت. در نیمـه دوم و در دقیقـه 62 
پنالتـی به سـود پرسـپولیس  داور چینـی یـک 

می گیرد. دربرابر چشـمان نگـران صدهزار 
هوادار پرسـپولیس، طارمی پشـت ضربه 

می ایسـتد، ناگهـان خیلی خونسـرد یک 
ضربـه چیـپ به تـوپ می زنـد و دروازه 
تالفـی  نوبـت  حـاال  می شـود.  بـاز 
شـادی بعد از گل سعودی هاسـت. او 
دستش را به سـمت گردنش می برد 
و اشـاره می کنـد کـه سـر حریـف 
را بریـده و کارشـان را تمـام کـرده 
اسـت. فـردا ایـن تصویـر روی جلـد 
همـه روزنامه هـا دیـده می شـود؛ اعـم 
از ورزشـی و سیاسـی. البتـه این حرکت 
طارمـی بی پاسـخ هـم نمی مانـد و حملـه 
خودجوش مردم عربسـتان به اکانت اینسـتاگرام 

مهاجـم جـوان، تبعـات این خوشـحالی می شـود.

در دقیقه ۸5 پرسپولیس یک ضد حمله ترتیب 
می دهد؛ سه بازیکن درمقابل یک دفاع و 

رحمتی. طارمی درحالی که می تواند لگ بزند 
و هت تریک کند، توپ را به محسن مسلمان 

می سپارد و او لگ چهارم را می زند. 
قهرمان جدید پرسپولیس خودش را معرفی 

می کند؛ شماره ۹ مهدی طارمی

علیرضـا گرانپایـه| روزی کـه از بوشـهر بـه پرسـپولیس آمـد، چه کسـی 
فکـرش را می  کـرد کـه یک پسـر جـوان و سـربه زیر لیگ یکی به سـتاره 
پرسـپولیس تبدیـل شـود؟ مهـم نیسـت کـه او بـرای یـک گل، آنقدر 
حرصمـان می دهـد کـه گاهـی خونمـان به جـوش می آیـد، مهـم این 
اسـت کـه اول و آخـر کارش را انجـام می دهـد. مهـدی طارمـی حـاال 
فرصـت ایـن را دارد که نـام خـودش را درکنار بهتریـن مهاجمان تاریخ 
پرسـپولیس و فوتبـال ایـران جاودانه کنـد. او حاال آقـای گل لیگ برتر 
فوتبال کشـورمان اسـت، قبل از آنکه مسـابقات امروز برگزار شـود، کار 
همـه را یکسـره کـرده اسـت. در ادامـه به مرور مسـیر پر فراز و نشـیب 
»مهـدی طارمـی« از روزی که به پرسـپولیس آمـد، تا روزی کـه تبدیل به 

آقـای گل شـد، می پردازیم. 

درباره فراز و نشیب های بهترین گلزن لیگ برتر فوتبال ایران
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اتفاقاتـی کـه در بـازی بـا چیـن از سـوی برخـی هواداران تیم ملی رخ داد، مشـخص بود از سـوی فیفـا بی جواب نمی مانـد؛ تخلفاتی مانند لیزرانـدازی، پرتاب نارنجـک و... کـه در بازی ایـران و چین از روی سـکوها صورت گرفت، فوتبـال ایران را نگـران کرده بود و حتی برخی اعتقاد داشـتند ممکن اسـت 
بـازی ایـران و ازبکسـتان بـدون حضـور تماشـاگر برگزار شـود، اما درنهایت فیفا، فدراسـیون ایـران را 50 هزار فرانک سـوئیس جریمه کـرد. جریمه ای که فیفا برای ایران درنظر گرفت باعث شـد تا فدراسیون نشـینان مجبور شـوند مبلـغ هنگفتی را به عنـوان جریمه تخلفـات در 3 میزبانی تقدیم فیفا 
کننـد؛ مبلغـی بـه میـزان 138 هـزار فرانـک سـوئیس. اولین بار تیـم ملی ایـران به خاطر درگیری های شـدید پایان بـازی رفت مقابل قطـر در ورزشـگاه آزادی توسـط فیفا ٤0 هـزار فرانک جریمه شـد. جواد نکونـام و چند تـن از بازیکنان دو تیـم هم با حکم کمیتـه انضباطی فدراسـیون جهانی 
محـروم شـدند. جریمـه بعـدی  بـه برگـزاری دیدار رفت تیم ملـی مقابل کره جنوبی در روز تاسـوعا ارتباط دارد که باعث شـده بود تا تماشـاگران در ورزشـگاه آزادی و در جریان مسـابقه به عزاداری مشـغول شـوند. بعد از آن مسـابقه بود کـه فیفا طبق گـزارش ناظران خود، ایـران را به خاطر 
سـردادن شـعارهای مذهبـی و نصـب بنرهـای دینـی به ٤5 هـزار فرانک، درج توبیـخ و یک اخطار محکوم کـرد. اعتراض های کارلوس کی روش به شـرایط برگـزاری بازی رفت تیم ملـی ایران در مالزی مقابل سـوریه در زمین و آب وهوای نامناسـب هم باعث شـده بود فدراسـیون با جریمه 
3 هـزار فرانکـی رو بـه رو شـود. بـا درنظـر گرفتـن جریمـه 50 هـزار فرانکی فیفا به خاطر حواشـی بـازی ایران مقابل چین مشـخص می شـود کـه در بازی های اخیر، فیفـا فوتبـال ایـران را  138 هزار فرانک سـوئیس جریمـه کرده اند که با احتسـاب هر فرانـک 3800 تومـان به پول 
ایـران،  مشـخص اسـت کـه فدراسـیون متحمـل جریمه 5٢٦ میلیون تومانی تا به امروز شـده اسـت؛ مبلغـی که در راه صعود به روسـیه، تیم ملـی با آن می توانسـت دو اردوی دو هفتـه ای در بهترین کمپ هـای تمرینی و کشـورهای دنیا در راه صعـود به جام جهانـی برگزار کند.

نیمچه پرونده

F I F A  P E N A L T Y

2 بایـرن مونیـخ بـا بـرد پـرگل ٦-0 برابـر وولفسـبورگ و با توجه به نتیجه  تسـاوی ای که در بـازی همزمان الیپزیگ به دسـت آمد، قهرمانـی اش در بوندس لیـگا را قطعی کرد. بعد از حـذف تلخ باواریایی هـا از چمپیونزلیگ با دو شکسـت برابر رئال مادرید و شکسـت چنـدروز قبل برابر 
دورتمونـد کـه آن هـا را در مسـیر رسـیدن بـه فینـال جام حذفی نـاکام گذاشـت، قهرمانی در بونـدس لیـگا می تواند مرهمی بـر زخم های عمیـق بایـرن و هوادارانش باشـد. درحالی که ابتـدای فصـل را الیپزیگ با قدرتـی فوق العاده شـروع کرده بـود و تا میانه هـای فصل هم 

صدرنشـین بی رقیـب بونـدس لیـگا بـود، بـه یک  باره بـا افت قابل پیش بینی روبه رو شـد و بایرن به جایگاهی رسـید که همیشـه به آن تعلق داشـته. بـا بهترین خط حملـه، بهترین خط دفـاع و درواقع مجموعـه ای از بهتریـن آمارها که بایـرن را به تیم اول سـال های اخیر 
آلمـان تبدیـل کـرده. باشـگاه قدرتمنـد آلمانـی که سال هاسـت بی رقیب قهرمـان بوندس لیگا می شـود، با توجه بـه تجربه قهرمانـی آنچلوتی در لیـگ قهرمانان، این مربـی ایتالیایی را بـه مونیـخ آورده بود تا راه و رسـم قهرمانـی در چمپیونزلیگ بـه روش آنچلوتی 

امتحـان شـود. امـا بازهـم در ایـن راه موفـق نبود و پشـت در بسـته نیمه نهایی نـاکام باقی ماند. بعد از آن، خواسـته هـواداران به دسـت آوردن کاپ هـای داخلی بـود و این تنها چیزی بـود که می توانسـت دوباره آرامش را به سـکوهای آلیانـز آره نـا بازگرداند. اما 
آن هـا در خانـه و پیـش چشـم هـواداران برابر دورتموند شکسـت تلخی را متحمل شـدند و حتی کاپ حذفـی را هم از دسـت دادند. با این وجود، قدرتمندترین باشـگاه آلمان، سـه هفته مانده به پایان بوندس لیگا توانسـت قهرمانی را جشـن بگیرد و دسـت 

خالـی فصـل را بـه پایان نرسـاند. شـاید آنجلوتـی بتواند برای فصـل بعد برنامه هایـی جدی تر و البته جامع تر داشـته باشـد. آنچه که هـواداران و مدیـران را در مونیـخ راضی می کند، قطعاً چیزی بیشـتر از کسـب کاپ داخلی آلمان اسـت.

قهـرمان
بیرقیـب

جریمهپشت
جریمــه

3 2 خوشحالی جنجال ساز        

»تـوپ را برداشـتم، گفتـم: مـادر دعایـم 
کن شـرمنده نشـوم. حتی یکـی از بچه ها 
کـه یـادم نیسـت کـدام بـود به مـن گفت 
دیوونه بـازی درنیـاری چیـپ بزنـی. گفتم 
اتفاقـاً می خواهـم چیـپ بزنـم. نقشـه را از 
چنـدروز قبـل کشـیده بـودم. دو شـب قبـل از 
بـازی یکـی از دوسـتانم منـزل ما بود. داشـتیم 
بـا هـم نقشـه می کشـیدیم چـه کار کنیـم کـه 
لطـف عربسـتانی ها را تالفی کنیم!)خنـده( گفتم 
یـا بایـد بـا قیچـی برگـردان گل بزنـم یا اگـر پنالتی 
شـد، چیـپ بزنـم. آن هایـی که بایـد بدانند منظـورم چه 
بـود، می داننـد. یادمـان نـرود مـن هم یک ایرانی هسـتم. کسـی 

حـق نـدارد بـه هم وطـن مـن توهیـن و جسـارت کند.«
پرسـپولیس در مرحله برگشـت لیگ قهرمانان آسیا درمقابل 

النصـر عربسـتان قـرار می گیـرد. بـازی رفـت بـا سـه گل 
به سـود سـعودی ها تمـام شـده و النصـر دو گل از سـه 
گل را در دقایـق پایانـی زده بـود. بـه  همیـن  دلیـل 
گل زن هایـش شـادی بحث برانگیزی کـرده بودند. این 
حرکـت بـرای پرسپولیسـی ها و هوادارانشـان بسـیار 
حسـابی  اول  نیمـه  در  بـازی  بـود.  ناراحت کننـده 

گـره خـورده اسـت. در نیمـه دوم و در دقیقـه 62 
پنالتـی به سـود پرسـپولیس  داور چینـی یـک 

می گیرد. دربرابر چشـمان نگـران صدهزار 
هوادار پرسـپولیس، طارمی پشـت ضربه 

می ایسـتد، ناگهـان خیلی خونسـرد یک 
ضربـه چیـپ به تـوپ می زنـد و دروازه 
تالفـی  نوبـت  حـاال  می شـود.  بـاز 
شـادی بعد از گل سعودی هاسـت. او 
دستش را به سـمت گردنش می برد 
و اشـاره می کنـد کـه سـر حریـف 
را بریـده و کارشـان را تمـام کـرده 
اسـت. فـردا ایـن تصویـر روی جلـد 
همـه روزنامه هـا دیـده می شـود؛ اعـم 
از ورزشـی و سیاسـی. البتـه این حرکت 
طارمـی بی پاسـخ هـم نمی مانـد و حملـه 
خودجوش مردم عربسـتان به اکانت اینسـتاگرام 

مهاجـم جـوان، تبعـات این خوشـحالی می شـود.

    مثالً بزرگ تر تیم   

سـومین روز از اسـفند ماه 1394 اسـت. شـایعه شـده 
که بازیکنان پرسـپولیس به دلیل مسـائل مالی قصد 
اعتصاب کـردن دارنـد. خبرنـگاران هم مثـل هرروز 
درحـال ارسـال اخبـار هسـتند. طارمـی در یـک 
برخورد زشـت و غیر منتظره به مسئوالن برقراری 
نظـم ورزشـگاه درفشـی فر می گویـد: »چه کسـی 
این هـا را بـه داخل راه داده اسـت. آن هـا را بیرون 
کنیـد.« ایـن جملـه طارمی اعتـراض خبرنـگاران 

را به دنبـال دارد. یکـی از آن هـا می پرسـد: »مگـر 
تیـم بزرگ تـر نـدارد؟« طارمـی هـم پاسـخ می دهـد: 

»بزرگ تـر تیـم من هسـتم، چه کسـی می خواهـد حرف 
بزنـد؟« ایـن جمـالت طارمی فـردا تیتر یک 

بـزرگان  و  پیشکسـوتان  می شـود.  روزنامه هـا 
پرسـپولیس حمله شـدیدی به طارمـی می کنند 
اخـراج  را  او  می خواهنـد  باشـگاه  مدیـران  از  و 
کننـد، امـا او فـردای آن روز از خبرنـگاران و 
می کنـد  معذرت خواهـی  پیشکسـوتان 
و ماجـرا تمـام می شـود ظاهـراً، ولـی 
خـب هنوز هـواداران و بزرگ ترهای 
جملـه  ایـن  نگـران  پرسـپولیس 
هسـتند که چگونـه یـک بازیکن 
بـرای خـودش  تـازه  کـه  جـوان 
نامی دسـت و پا کـرده، به خودش 
اجـازه می دهـد کـه این گونه حرف 
مـاه  دو  امـا خـب همه چیـز  بزنـد. 
بعـد فرامـوش می شـود. چرا؟ چـون او 
حـاال تبدیـل بـه یک قهرمان شـده اسـت. 
پرسـپولیس  پانزدهـم.  لیـگ  برگشـت  داربـی 
برانکـو درمقابـل اسـتقالل پرویـز مظلومـی. درسـت در دقیقه پنج 
طارمـی شـوت نوراللهـی را که توسـط مهـدی رحمتی داده شـده، 
وارد دروازه می کنـد. یـک شـروع توفانـی و رؤیایـی. در دقیقـه 35 
فرشـاد احمـدزاده از راسـت سـانتر می کنـد و طارمـی گل دوم را 
بـا سـر می زنـد. دو دقیقـه بعـد داور یـک پنالتی برای پرسـپولیس 
می گیـرد. طارمـی بـا اصـرار زیـاد پشـت ضربـه می ایسـتد، امـا 
ضربـه اش را رحمتـی می گیـرد. در دقیقـه 85 پرسـپولیس یـک 
ضد حملـه ترتیـب می دهـد؛ سـه بازیکـن درمقابـل یـک دفـاع و 
رحمتـی. طارمـی درحالی کـه می توانـد گل بزنـد و هت تریک کند، 
تـوپ را بـه محسـن مسـلمان می سـپارد و او گل چهـارم را می زند. 
قهرمـان جدیـد پرسـپولیس خـودش را معرفی می کند؛ شـماره 9 

طارمی. مهـدی 

   دوباره چیپ   5

بیسـت و یکمین روز از فروردین همین امسـال. پرسـپولیس در بازی 
برگشـت بـا الریـان قطر نیاز بـه پیـروزی دارد. در نیمـه اول داور برای 
پرسـپولیس پنالتـی می گیـرد. طارمی بازهم پشـت ضربه می ایسـتد؛ 
این بـار هـم چیـپ می زند، اما تـوپ از بـاالی دروازه به بیـرون می رود. 
بـازی بـا وجـود فشـارهای پرسـپولیس بـدون گل تمـام 
می شـود. حـاال همـه بـه طارمـی حملـه می کنند که 
ایـن چه وقـت چیـپ زدن بـود. انـگار نـه انـگار که 
طارمـی در بـازی بـا النصـر هـم چیـپ زد و گل 
شـد و همـه از خوشـحالی و غـرور سـر به آسـمان 
می سـاییدند، ولـی خب مهم امـروز بود که دیگر خبری از خوشـحالی 
و سرمسـتی نبود. طارمی از پنالتی زدن منع می  شـود، ولی یک هفته 
هـم ایـن دسـتور دوام نمـی آورد تا دوبـاره طارمی پشـت ضربه پنالتی 
قـرار بگیـرد. یـک هفتـه می گـذرد تـا دوبـاره طارمـی به صـدر اخبار 
بیاید. بازی با پدیده و جشـن قهرمانی پرسـپولیس در ورزشگاه آزادی. 
وقتـی همه سرمسـت هسـتند و باال و پاییـن می پرند، صـدای هانی و 
پدربـزرگ عصبانـی اش بـه گیرنده هـای تلویزیونی نفوذ می کنـد. انگار 
همـه هانـی را فرامـوش کرده اند. طارمی جشـن را رهـا می کند و کنار 
تیـر دروازه می نشـیند. مـادر هانی آن طرف خط اسـت، امـا خود هانی 
کـه قـرار بـود بیاید روی سـکو، نیسـت. طارمـی به خاطر این مسـئله 
حسـابی با مدیر رسـانه ای باشـگاه جروبحـث کـرده و در مصاحبه بعد 

از جشـن از مدیران باشـگاه انتقـاد می کند. 

 پرسپولیس 
با لگی که سجاد 

شهباززاده در نیمه اول زده، 
یک لگ از استقالل عقب است. 

حمید درخشان در دقیقه 6۰ طارمی را به جای 
حمیدرضا علی عسکری به زمین می فرستد. طارمی 

۱۲ دقیقه بعد از ورودش به زمین تأثیرش را روی بازی 
می گذارد و زمینه ساز لگ تساوی پرسپولیس می شود

گلزده1818
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طارمی سـودای اروپا در سـر دارد. مدیر برنامه های ایرانی به او قول 
چنـد باشـگاه اللیگایـی را داده اند، ولی خب هرچـه جلوتر می رویم، 

شـرط و شـروط قراردادهـا بـاال می گیـرد. به نظـر می رسـد 
مهاجـم بوشـهری کمـی نرم شـده اسـت و می خواهد با 

پرسـپولیس مذاکره کنـد. عابربانـک به کمک طاهری 
می آیـد تا با پیشـنهاد وسوسـه انگیزش دل هـواداران 
قرمزهـا را به دسـت بیـاورد. رسـانه ها از توافـق اولیـه 

حـرف می زننـد، ولی تیتـر فـردای روزنامه ها عجیب تر 
از ایـن حرف هاسـت. رامیـن رضاییان و مهـدی طارمی 
در ریزه اسـپور. تصویـری از عقـد قـرارداد ایـن دو بـا 

باشـگاه ترکیـه ای منتشـر می شـود و هـواداران 
او  امـا  می کنـد،  عصبانـی  را  پرسـپولیس 

و  اسـت  شـده  پشـیمان  بعـد  چنـدروز 
در  پرسـپولیس  بازیکنـان  برمی گـردد. 
تونـل  برایـش  تمریـن  در  او  بازگشـت 
کمبـود  می کننـد.  درسـت  افتخـار 
مهاجـم در اردوی پرسـپولیس، برانکو 
را هـم راضـی می کنـد کـه بی خیال 

جوانـش  مهاجـم  بی نظمـی 
دوبـاره  طارمـی  شـود. 

می شـود.  قرمزپـوش 
هـم  رضاییـان  رامیـن 
چنـد هفتـه بعـد قیـد 

و  می زنـد  را  ریزه اسـپور 
بـا یـک کلیـپ عذرخواهی به 

بازمی گـردد. تهـران 

M E H D I
T A R E M I

توپ را برداشتم، گفتم: مادر 
دعایم کن شرمنده نشوم. 
حتی یکی از بچه ها که یادم 

نیست کدام بود به من گفت 
دیوونه بازی درنیاری چیپ 
بزنی. گفتم اتفاقاً می خواهم 

چیپ بزنم. نقشه را از چندروز 
قبل کشیده بودم. دو شب 

قبل از بازی یکی از 
دوستانم منزل ما بود. داشتیم 
با هم نقشه می کشیدیم چه اکر 

کنیم که لطف عربستانی ها را 
تالفی کنیم



هنـوز شـب نشـده. مـی روم روی پشـت بام؛ چـون شـبکه 
نمایـش را هرچـه می گـردم پیـدا نمی کنـم و آخریـن راه، 
چرخـش آنتـن اسـت. سـریال محبوبـم یک سـاعت دیگـر 
شـروع می شـود و دلـم نمی خواهـد بـه هیچ وجـه از دسـتش 
بدهـم. بـاالی پشـت بام پـر از آنتـن و دودکش و کولر اسـت. 
مـی روم نزدیـک لبـه پشـت بام و پاییـن را نـگاه می کنـم. از 
ایـن بـاال همه چیـز کوچـک اسـت؛ کوچه هـا، درخت ها 
و آدم هـا... بـاالی سـرم اما آسـمان بزرگ  اسـت. آبی 
و بی انتهـا... نزدیکی هـای غـروب اسـت، اّمـا آسـمان 
هنـوز آبی اسـت. یـاد شـب هایی می افتم کـه بی دلیل 
می آیـم بـاالی پشـت بام و بـه آسـمان نـگاه می کنـم. 
بـه سـتاره ها و مـاه... بندبازهـا عاشـق ارتفاع انـد. عاشـق نگاه 

کـردن بـه آسـمان و کوچـک دیـدِن گاه به گاهـی زمیـن...
از مکان هـای دنـج و آرام زندگـی ام، همیـن   شـاید یکـی 
پشـت بام پـر تیروتختـه باشـد... آنتن هایـی کـه می   خواهند 
آسـمان را خط خطـی کننـد و بندرخت هایـی خلـوت و 

بی مشـتری...

و  هشـت ضلعی  سـفید  میزهـای  کانـون.  بـه  رسـیده ام 
صندلی هـای سـبز، نه خیلی بلنـد و نه خیلی کوتـاه، نه خیلی 
کودکانـه و نـه خیلی بزرگانـه، از دور به مـن لبخند می زنند. 
شـاید گاهی پشـت این میز و صندلی ها، وقتی داشـته ام کتاِب 
تـازه ای را می خوانـدم، یـا درباره موضـوع خاصی نظر مـی دادم، 
یـا داسـتان یـا نوشـته ای را بـه بهانـه کالس ادبـی نوشـته ام، 
احسـاس آرامـش، لـذت و فراموشـی از دنیا را کرده ام.  شـاید 

یکـی از مکان هـای دنج زندگـی من، همیـن میزهای 
چندضلعـی و صندلی هـای سـبز باشـد کـه نـه 

خیلی بلند اسـت و نـه خیلی کوتـاه... نه خیلی 
نـه  و  اسـت  کودکانـه 

بزرگانه... خیلـی 
مکان هـا همه جا هسـتند؛ مثـل زمان که دسـت از سـرمان برنمی دارد. 

مـا در مکان هـا و زمان هـای مختلـف زندگـی می کنیـم؛ در محیط هـا و 
مسـاحت های گوناگـون... صبـح از جایی بـه نام خانـه بیرون می زنیـم و در 
جایـی به نام خیابـان در انتظار وسـیله ای عمومی که مکانی اسـت همگانی، 
بـرای رسـیدن به مدرسـه کـه جایی اسـت آموزشـی، در ایسـتگاه منتظر 
می مانیـم. حتـي همیـن ایسـتگاه اتوبوس هـم یک مـکان اسـت. مکان ها 
دسـت از سـرمان برنمی دارنـد. مـا هرکجاکـه هسـتیم، در مکانـی به سـر 
می بریـم کـه لزومـاً دنـج و آرامش بخـش نیسـت. چه طـور می توانم از 

بیـن این همـه مـکان، دنج ترین مـکان زندگـی ام را پیـدا کنم. 

مکان ها مثل زمان ها دست از سرمان برنمی دارند 
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دوست نوجوان من! هدهد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي با همکاری روزنامه هشت به سمت شما پرواز کرده تا شما پرنده هاي شجاع و زیبا را ببرد به کوه قاف. اگر شما هم به هدهد کمک کنید، ما زودتر به آنجا مي رسیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

موضـوع انشـا ایـن هفته مـان همین اسـت: دنج تریـن جای دنیـا برای 
کجاسـت؟  تو 

اتوبـوس می آیـد. طبق معمول این سـاعت، شـلوغ اسـت. کوله پشـتی ام 
را از شـانه پاییـن مـی آورم و بغل می گیرم به سـختی خـودم را در این 

مکان مستطیل شـکل شـلوغ جـا می دهم و بـه این فکـر می کنم که 
چه قـدر مکان  هـای دنـج در زندگی ام کم اسـت. 

شـب شـده اسـت و مـن بـه نتیجه هـای خوبـی رسـیده ام... دانسـته ام کـه 
مکان هـا دسـت از سـرمان برنمی دارنـد. مـا در مکان هـای مستطیل شـکل، 

در مسـاحت های دایـره ای یـا محیط هـای مربعی، پشـت میزهـای چندضلعی 
هـرروز داریـم زمان را از دسـت می دهیم، بدون اینکه حواسـمان باشـد می توانیم 

گاهـی در یکـی از ایـن مکان هـا با خودمـان خلوت کنیم، زمـان را فرامـوش کنیم و با 
خودمان روبه رو شـویم، لذت ببریم و از چیزهای سـاده و دم دسـتی احسـاس های خوب 
تولیـد کنیـم.  ما هـرروز بارهـا و بارها از یک مـکان به مکان دیگر می رویم و همیشـه 
بـرای رسـیدن بـه آرامـش تعلـل می کنیـم. فکر می کنیـم برای رسـیدن بـه یک جای 
آرام، حتمـاً بایـد به یک جای دور سـفر کنیـم، یا توی یک تور طبیعت گـردی یک روزه 
ثبت نـام کنیـم... مـا همیشـه به دنبـال راه های سـخت هسـتیم، غافـل از این کـه گاهی 
تـوی شـلوغ ترین اتوبوس های مسـتطیلی هـم می توانیم بـا دیدن گنبد یک مسـجد از 
قـاب پنجـره یا گلدسـته های حرم امام رضـا ع(، دلمـان را پرواز بدهیـم و از مکان ها و 

اضالعشـان فاصله بگیریم...
 گاهـی می شـود از سـایه یـک درخـت، بـوی جنـگل را شـنید. از صـدای یـک 
فـواره، طعـم آبشـار را چشـید... مکان  ها شـاید بهانه باشـند.... آدم باید بلد باشـد 

چه طـور پـرواز کنـد....

رسـیده ام خانـه... مامـان یادداشـت گذاشـته رفته خانـه خاله و نوشـته که یادم 
نـرود عصـر بـه گلدان هـا آب  بدهـم. مـی روم تـوی بالکـن و آبپـاش را پـر از 

آب می کنـم. بالکـن مـا در بهـار پـر از گلـدان اسـت. شـمعدانی ها تکیـه داده اند به 
حسن یوسـف ها... مرجان هـا بـا گل هـای کوچـک، بغل دسـت اطلسـی ها نشسـته اند. گوشـه 
تـراس، یـک  تنـه درخت اسـت کـه سـیزده به در پارسـال از گوشـه جـاده پیدایـش کردیم 
و بـا خودمـان بـه خانـه آوردیـم و جـای صندلی گذاشـتیمش توی بالکـن. بعـد از آب دادن 
گلدان هـا طبق معمـول هرعصـر می نشـینم روی تنـه درخت و به آسـمان نگاه می کنـم. هوای 
بهـاری را بـه ریه هایـم می دهـم. بـوی عطـر گلبرگ هـای خیـس شـمعدانی آرامـم می کند. 
ناخـودآگاه یـاد موضـوع انشـا می افتـم و بـه یـاد مـی آورم کـه بالکـن خانه مـان بـا همه 
کوچکـی اش، یـک مـکان آرام بخش و دنج اسـت بـرای لحظه هـای من. خیلـی اوقات 
آنجـا درس می خوانـم یـا چیـز می نویسـم یـا آهنـگ گـوش می دهـم... کسـی چـه 
می دانـد؟! شـاید دنج تریـن جـای دنیا بـرای من، همیـن بالکن کوچک مربعی باشـد. 
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دنجترینجایدنیا2
برایتوکجاسـت؟
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4
* هانیه سالمی راد، مربی ادبی
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد

5 ما هرروز بارها و بارها 
از یک ماکن به 

ماکن دیگر می رویم 
و همیشه برای 

رسیدن به آرامش 
تعلل می کنیم. 

فکر می کنیم 
برای رسیدن 
به یک جای 

آرام، حتماً باید به 
یک جای دور سفر 
کنیم، یا توی یک 
تور طبیعت گردی 
یک روزه ثبت نام 

کنیم

ناخودآاگه یاد موضوع انشا 
می افتم و به یاد می آورم 
که بالکن خانه مان با همه 
کوچکی اش، یک ماکن 
آرام بخش و دنج است 

برای لحظه های من. 
خیلی اوقات آنجا درس 

می خوانم یا چیز می نویسم یا 
آهنگ گوش می دهم... 
کسی چه می داند؟! شاید 

دنج ترین جای دنیا برای 
من، همین بالکن کوچک 

مربعی باشد


