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شماره 375

پیمان صادق زاده| از همان ابتدا که ال جی شروع به ساخت تلفن همراه هوشمند کرد، می دانست که با وجود رقبای سرسختی مثل سونی و سامسونگ 
برای اینکه نظر مردم را به سمت خودش جلب کند، باید ویژگی های منحصربه فردی را در گوشی های خود به وجود آورد تا بتواند در مقابل رقبا، 

پرچمش را باال نگه دارد. به همین دلیل هم یکی از نخستین تولید کننده هایی بود که نمایشگر خمیده را در موبایل G Flex استفاده کرد، »جی4« 
را با بدنۀ چرمی به بازار فرستاد و »جی5« هم اولین موبایل با قطعات قابل تعویض به حساب می آمد. اما در پرچمداری جدیدش نه خبری از نمایشگر 

خمیده است و نه بدنۀ چرمی و نه حتی قطعات قابل تعویض. ال جی در گوشی جدید خود یعنی »جی6« برای اولین بار ابعاد غیرمعمولی را برای نمایشگر 
خود امتحان کرده تا با وجود بزرگ ترشدن صفحۀ نمایش، ابعاد گوشی کوچک باقی بماند. اکنون »جی6« ال جی و »گلکسی اس8« سامسونگ دو 

رقیب اصلی در بازار به حساب می آیند. در شماره 347 روزنامه هشت، باهم پرچمدار جدید سامسونگ »گلکسی اس8« را بررسی کردیم. امروز قرار 
است باهم به بررسی کامل »جی6« ال جی بپردازیم تا خودتان بتوانید با اطالعات کافی، این دو رقیب سرسخت را باهم مقایسه کنید.

ابتکاری جدید در نمایشگر

حتمـاً بـرای شـما هـم صفحـۀ نمایش بـزرگ گوشـی جذاب 
اسـت. اّمـا خـب صفحـه نمایش بـزرگ باعـث می شـود ابعاد 
گوشـی هم به همان میزان بزرگ تر شـود و زیاد جالب نباشـد. 
اّمـا در مـورد ال جی »جی6« قضیه فـرق دارد. به محض اینکه 
گوشـی »جـی6« را دسـتتان بگیریـد، متوجـه صفحه نمایش 
عجیبش خواهید شـد. ال جی در گوشـی جدید خود از نسبت 
تصویـر 18:9 اسـتفاده کـرده کـه تـا به حال هیچ نمایشـگری 
این نسـبت تصویر را نداشته اسـت. با این نسبت، طول گوشی 
دقیقـاً دوبرابـر عرض آن اسـت. همین کار باعث شـده با وجود 
صفحـه نمایـش بزرگ، ابعاد گوشـی زیـاد بزرگ به نظر نرسـد 
کـه ایـن دقیقـاً همـان چیزی ا سـت که هرکسـی را به سـمت 
خـود جـذب می کنـد. »جـی6« دارای صفحـه نمایـش 5.7 
اینچـی  اسـت، امـا ازنظـر ابعاد بـا »جی5« که صفحـه نمایش 
5.5 اینچـی دارد، تفـاوت زیـادی نـدارد. حتمـاً می گویید خب 
چـرا تـا به حـال هیچ شـرکتی این نسـبت تصویر را اسـتفاده 
نکـرده اسـت؟ دلیلـش می تواند این باشـد که تمـام نرم افزارها 
برای نسـبت 16:9 درسـت شـده اند. بنابراین وقتـی نرم افزاری 
در »جی6« اجرا می شـود، کمی حاشـیه سـیاه در اطرافش به 
وجـود می آیـد که این قضیه در بازی ها بسـیار عذاب آور اسـت. 
بـه هرحـال بایـد منتظـر مانـد و دیـد ال جـی بـرای رفـع این 

مشـکل چه اقداماتـی را انجـام می دهد. 

مقاوم تر از همیشه

فـرض کنیـد چندیـن میلیـون پـول بـرای خریـد یـک 
کامـًا  به صـورت  آن وقـت  داده ایـد،  هوشـمند  گوشـی 
اتفاقی از دسـتتان می افتد و نابود می شـود. خوشـبختانه 
ال جـی »جـی6« در طراحـی تمرکز اصلـی اش را به جای 
زیبایـی بـر روی مقـاوم بـودن گوشـی قـرار داده اسـت. 
البتـه نـه به این معنا که گوشـی طراحی زیبایی نداشـته 
باشـد، اما در برابر سـایر رقبا، بیشـتر مقاوم بـودن برایش 
اولویت داشـته تا طراحـی منحصربه فرد. »جـی6« دارای 
بدنـۀ آلومینیومـی با لبه های گرد اسـت. همیـن لبه های 
گرد، هم سـبب زیبایی بیشـتر شـده و هـم اینکه ال جی 
ادعـا می کنـد در اکثر مواردی که گوشـی از دسـت شـما 
می افتـد، از طـرف همیـن لبه هـا بـه زمیـن می خـورد و 
هیـچ اتفاقی مثل شکسـتگی صفحۀ نمایـش یا خوردگی 
لبـه برایش رخ نمی دهد. هم چنین پشـت گوشـی دو لبۀ 
منحنـی شـکل دارد کـه بازهـم عـاوه بر زیبایی، سـبب 

مقاومـت بیشـتر گوشـی دربرابر ضربه می شـود. 
دکمـۀ قفل گوشـی مانند نسـل های قبلی سـری »جی« 
پشـت گوشـی و زیـر لنز دوربین قـرار دارد. خوشـبختانه 
ال جـی چنـد سـالی ا سـت کـه متوجـه شـده قـرار دادن 
کلید های کاهش و افزایش صدا در پشـت گوشـی اشتباه 
اسـت، بـه همیـن خاطـر در »جـی6« ایـن دکمه هـا بـه 

کنـار گوشـی منتقل شـده اند. 

دوربین دوگانه

چندوقتـی ا سـت کـه گوشـی های هوشـمند بـا دو لنـز 
دوربین در پشـت، ظاهر می شوند. کارایی و نحوه عملکرد 
ایـن دو دوربیـن در گوشـی های مختلف، متفاوت اسـت. 
در ال جـی »جـی6« هم مانند »جـی5« از دو لنز دوربین 
در پشـت گوشـی اسـتفاده شـده اسـت. یکـی از آن هـا 
به عنـوان دوربیـن اصلـی و دیگـری هم به عنـوان دوربین 
ال جـی در »جـی6«  اسـتفاده می شـوند.  عریـض دوم، 
رزولوشـن دوربیـن اصلـی را از 13 بـه 16 مگاپیکسـل 
کاهـش و درعـوض رزولوشـن دوربیـن عریـض دوم را از 
13 بـه 8 مگاپیکسـل افزایـش داده اسـت. چنـد ویژگـی 
کاربـردی جالـب هم بـه دوربین اضافه شـده اسـت؛ مثًا 
شـما اگر چنـد عکس را پشت سـر هم بگیریـد، گزینه ای 
را برایتـان نمایـش می دهـد کـه می توانیـد تمـام ایـن 
عکس هـا را به هـم وصـل کـرده و یک فایـل گیف)تصویر 
متحـرک( درسـت کنیـد. همچنیـن دوربیـن بـه فیلتـر 
صـدای باد هم مجهز شـده اسـت. شـما می توانید تعیین 
کنیـد کـه در هنگام فیلم بـرداری، صداهـای نزدیک روی 
ویدیـو ضبـط شـوند یـا صداهـای دور! دوربیـن جلـو هم 
بـا رزولوشـن 5 مگاپیکسـل تصاویر با کیفیتـی را برایتان 
ثبـت می کنـد. البتـه دوربیـن جلو هـم دو حـق انتخاب 
در اختیارتـان قـرار می دهـد، عکس هایی عریـض با زاویه 
دیـد بیشـتر بـرای سـلفی های دسـته جمعی، یـا تصاویر 
معمولـی بـا زاویـه محدودتـر بـرای عکس هـای تک نفره.

کمی تخصصی تر

ال جـی »جـی6« بـه 4 گیگابایـت حافظه رم و پردازشـگر 
گرافیکـی ادرینـو 530 مجهـز اسـت. همیـن مشـخصات 
انجـام  در  به راحتـی  اسـت  قـادر  کـه  می دهـد  نشـان 
باشـد.  داشـته  خوبـی  عملکـرد  سـنگین،  فعالیت هـای 
همچنیـن حافظـۀ داخلـی دسـتگاه 32 گیگابایـت اسـت 
کـه بـرای این گوشـی واقعـاً کافی نیسـت. اما خـب جای 
نگرانـی نیسـت. چـون »جـی6« از کارت حافظـه خارجی 
تـا 2 ترابایـت هم پشـتیبانی می کنـد. جالب اسـت بدانید 
که جای سـیم کارت دوم و کارت حافظه یکسـان اسـت. به 
همیـن دلیـل یا بایـد از سـیم کارت دوم اسـتفاده کنید یا 

از کارت حافظـه! 
ظرفیـت باتـری گوشـی هـم نسـبت بـه مـدل قبلـی از 
2800 به 3300 افزایش داده شـده که درصورت اسـتفاده 
معمولـی می توانـد یـک روز کامـل برای شـما کار کنـد. با 
ایـن حسـاب می تـوان گفـت باتری کامـًا معمولی  اسـت؛ 
نه خیلی سـریع شـارژش خالی می شـود و نه چندین روز 

برای شـما شـارژ نگه مـی دارد. 

قابلیت های پنهان

ال جـی »جـی6« مثل تمام گوشـی های هوشـمند دیگر، 
شـاید  کـه  دارد  منحصربه فـرد  قابلیت هـای  یک سـری 
بـا چنـدروز کار کـردن بـا آن هـم نتوانیـد بـه آن هـا پی 
ببریـد. بـرای مثـال می تـوان کیبـورد را بـه دو قسـمت 
مجـزا تقسـیم کرد، تا سـرعت تایـپ کردن با دو دسـت، 
افزایـش پیـدا  کند، چـون بخشـی از کلمـات در نزدیکی 
شسـت دسـت راسـت و بخشـی دیگـر هـم در نزدیکـی 
شسـت دسـت چپ قـرار می گیرنـد و به راحتـی می توان 
بـه حروف دسترسـی داشـت. از دیگر قابلیت هـای جالب 
ایـن گوشـی می تـوان بـه فیلترهـای متنـوع عکاسـی با 
دوربیـن، روشـن کـردن گوشـی بـا یـک ضربـه، تغییـر 
آیکـون همـه برنامه هـای گوشـی، تنظیـم دلخـواه بـرای 

عملکـرد کلیدهـای روی گوشـی و... اشـاره کـرد.

معرفی »جی6« محصول جدید »ال جی« که رقیب اصلی »گلکسی اس8« است

ـــد ــدار جدیـ پرچمــ

فیلترهای متنوع عاکسی با دوربین، 
روشن کردن گوشی با یک ضربه، 

تغییر آیکون همه برنامه های گوشی، 
تنظیم دلخواه برای عملکرد لکیدهای 

روی گوشی و... از قابلیت های 
جالب این گوشی است

معرفی چند کتاب دلنشین و جذاب برای خوره های فوتبال

کتاب  توی دروازه...!

این روزها، بازار فروش دارو 
در فضای مجازی داغ شده است

دلخوش کنک های  
تقلبــــــی

همه بدون مجوز هستند 

در صفحه دو و سه بخوانید

در بسته خبری بخوانید

تکه ای از ماه

4کاش برم پیش کفترا

6
حرف آخر! 

ال جـی در حـوزه سـاخت تلفـن همـراه، هنوز نتوانسـته 
شـاید  کنـد.  جلـب  خـود  به سـمت  را  همـه  اعتمـاد 
دلیلـش هـم سـاخت گوشـی های بی کیفیـت چندسـال 
قبلـش اسـت. اما امـروزه ال جـی بـه رتبه ای رسـیده که 
دربرابـر پرچمـداران سـایر شـرکت های بـزرگ سـاخت 
تلفـن همـراه هوشـمند مثـل سامسـونگ، قد علـم کرده 
و بـا تمـام تـوان قصـد رقابـت دارد. همین مسـئله باعث 
می شـود تا تمام تاشـش را بکند تـا محصولی با کیفیت 
و خاقانـه تولیـد کنـد. بنابرایـن اگـر یـک تلفـن همراه 
هوشـمند می خواهیـد کـه صفحـه نمایش بزرگ داشـته 
باشـد، مقـاوم باشـد، عکس های خوبـی بگیرد و بـا وجود 
اینکـه جزء بهترین گوشـی های موجود اسـت، گران ترین 
مـدل بازار هم نباشـد، ال جی »جی6« پرچمش باالسـت 
و پیشـنهاد خوبـی ا سـت کـه می تواند این نیازهای شـما 
را برطـرف کنـد، امـا اگـر حاضریـد بـرای متمایـز بـودن 
بیشـتری  پـول  منحصربه فـرد،  ویژگی هـای  داشـتن  و 
خـرج کنیـد، پیشـنهاد می کنـم به دنبـال رقبـای گـران 

قیمت تـری ماننـد »گلکسـی اس8« باشـید.

معرفی »جی6« محصول جدید »ال جی« 
که رقیب اصلی »گلکسی اس8« است
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Gپرچمدار  جدید
معرفی »جی6« محصول جدید »ال جی« 
که رقیب اصلی »گلکسی اس8« است

گوشی »جی6« را 
دستتان بگیرید، متوجه صفحه 
نمایش عجیبش خواهید 

شد.

ال جی در »جی6« 
رزولوشن دوربین اصلی را از 
13 به 16 ماگپیکسل اکهش 
و درعوض رزولوشن دوربین 

عریض دوم را از 13 به 8 
ماگپیکسل افزایش داده 

است.

درابتداييكرؤيا
سید ضیاءالدین شفیعی 
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تبلیغاتی که دروغ است

داروهـای عجیـب و غریبـی کـه با 
عنـوان الغـری، چاقـی، عضلـه آور 

یـا مکمـل در شـبکه های ماهـواره ای 
اسـت  مدتـی  می شـدند،  تبلیـغ 

مجـازی  شـبکه های  در  سروکله شـان 
متعـدد  گروه هـای  اسـت.  پیـدا شـده  هـم 

تلگرامـی و کانال هـای جورواجـور که هرکـدام با 
تیترهـای متفاوت و وعـده و وعیدهای عجیب و غریب 

راه افتاده انـد و دختـر خانم هـا و آقاپسـرهای خوش بـاور هـم 
مثـل مـن و شـما آن هـا را دنبـال می کننـد و اصـًا هـم بعیـد نیسـت کـه 
بعضی هایمـان گـول آن هـا را خـورده و دور از چشـم بزرگ ترهایمـان و گاه 
بـا اطـاع آن هـا، محصـوالت دارویـی یـا بهداشـتی ایـن گروه ها را سـفارش 
داده و تـازه تـوی دوسـت و آشـنا هم مجانی برایشـان تبلیغ  کنیـم، غافل از 
این کـه ایـن تبلیغـات، دلخوش کنک هـای دروغـی هسـتند کـه فقـط دنبال 
مشـتری های سـاده لوحی مثل ما هسـتند و برای پول های بی زبانمان نقشـه 
کشـیده اند. بمانـد کـه پـول، کمترچیزی اسـت که تـوی این ماجرا از دسـت 
مـی رود و معمـوالً باهـای بزرگ تـری در کمیـن خریـداران ایـن محصوالت 

ست. ا

دارویی که دردی از شما دوا نمی کند

قدیم ترهـا یـک گـروه بودند که دوسـت داشـتند خوش تیپ و روفرم باشـند، 
امـا نمی خواسـتند زحمـت ورزش یا حتی یـک تمرین کوچک یا پیـاده روی 
سـاده را بـه خودشـان بدهنـد. بـرای همیـن متوسـل می شـدند بـه رژیـم و 
بعـد هـم داروهـای جورواجـور و هزارتـا قصه و ماجرا برای خودشـان درسـت 
می کردنـد. حـاال یک عـده پیدا شـده اند که دسـت آن بی خیال ها را از پشـت 
بسـته اند و حتـی زحمـت رفتـن به دکتـر و داروخانـه و این جور جاهـا را هم 
بـه خودشـان نمی دهنـد و با کمـی دوردور توی شـبکه های مجـازی، چهارتا 
قـرص و دوا پیـدا می کننـد و بعـد هـم تـوی یک چشـم به هـم زدن از طریق 
اینترنـت سفارششـان را می دهنـد و فکـر می کننـد خیلـی شـیک و باکاس 

قـرار اسـت چاق یـا الغر یـا خوش 
آب  و رنـگ شـوند، غافـل از اینکـه 
به  دسـت خودشـان تـوی دام افراد 
نیسـت  بعیـد  و  افتاده انـد  سـودجو 
هزارجـور با و مصیبت سرشـان بیاید.

خوش خیـال  گـروه  ایـن  کنیـد  فکـر 
به جـای رفتـن پیش پزشـک و مشـورت با 
کارشناسـان، براسـاس گفته های مدیـر کانال 
یـا گـروه تلگرامـی، محصـول بهداشـتی و دارویی 
را سـفارش می دهنـد، بـدون آنکـه توجـه کننـد ایـن 
مدیـر محتـرم فـوق فوقـش یـک بازاریـاب خانگـی اسـت کـه 
یـک محصـول بی نـام و نشـان یا قاچـاق را تبلیـغ می کند و نه تنهـا اطاعات 
دقیقـی دربـاره دارو و درمـان نـدارد، که خودش هم از ضـرر و زیان محصولی 

کـه می فروشـد، بی خبـر اسـت. 

همه بدون مجوز هستند 

آن طورکه کارشناسـان و مسـئوالن بهداشـت و تغذیه می گوینـد، داروها و 
محصوالتـی کـه در شـبکه های مجازی تبلیغ می شـوند، بیشترشـان مجوز 
سـازمان غـذا و دارو را ندارنـد و معمـوالً به جـای اینکـه دردی از مـا دوا 
کننـد، اصـًا بعید نیسـت کـه مشـکاتی را هم برایمـان به وجـود بیاورند.

درسـت اسـت کـه در تبلیغـات ایـن داروهـا، حـرف از گیاهـی بـودن و 
بی ضـرر بودنشـان اسـت، امـا از آنجایی کـه ایـن داروهـا یا قاچاق هسـتند 
و یـا در شـرایط نامطلـوب و غیر اسـتاندارد تولیـد شـده اند، دارای کیفیت 

هسـتند. پایینی 
به گفته کارشناسـان، وزارت بهداشـت تنها بر روی داروهایی که در داروخانه ها 
و بیمارسـتان ها موجـود هسـتند، کنتـرل و نظـارت دارد. این سـازمان حتی 
داروهایـی کـه در مطـب پزشـکان تولید می شـوند را هم تأییـد نمی کند، چه 
برسـد بـه داروهایـی که از محلی نامعلوم به شـکل پسـتی بـه در خانه هایمان 
می آیـد. درسـت اسـت که مـا خیلی به روز شـده ایم و کم کم نـان صبحانه مان 
را هـم اینتر نتـی می خریـم، امـا بهتـر اسـت دربـاره خریـد دارو و مکمل های 

تغذیـه کمی بیشـتر دقت کنیـم و دور ایـن نوع خریدها را خط بکشـیم. 

دلخوشــ  کنکــ   های

 تقلبـی
این روزها، بازار فروش دارو 

در فضای مجازی داغ شده است
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خبرگزاری مهر

شعارهای ضداسالمی صهیونیست ها در قدس

براسـاس گـزارش خبرگزاری هـای لبنـان، اهالـی شـهرک های صهیونیسـتی وارد مسـجد االقصـی شـده اند و بعـد از تجمـع، 
شـعارهایی برضد اسـام سـرداده اند. آن طورکه گفته شـده، این شهرک نشـینان ازطرف نظامیان، مجوز داشـته و این حرکت 

در روزهـای آینـده حتمـاً ازطرف فلسـطینیان بی جـواب باقـی نخواهد ماند.

ایسنا

آسمان خراش هایی که ناامن هستند

رئیـس مرکـز تحقیقـات مسـکن و شهرسـازی با یادآوری حادثه پاسـکو گفته اسـت که شـهرهای بزرگ ما ناامن هسـتند و 
همچنیـن اعتـراف کـرده اسـت کـه اسـتانداردهای الزم در سـاخت بعضـی از برج های شـهر تهران رعایت نشـده اسـت و این 
مسـئله باعث شـده که این شـهر آسـیب پذیر باشـد. او در پایان، برای اینکه خیلی نگران نشـویم گفته، قرار اسـت حوزه های 

حمـل و نقـل، شهرسـازی و سـاختمان بـا هم جمع شـوند و فکری به حال ایمن سـازی شـهر بکنند.

خبرگزاری مهر

یک ترانه برای روز مقاومت

»محسـن توسـلی« از خواننده هایـی اسـت کـه بیشـتر آثارش در حـوزه انقـاب اسـت. او به تازگی یک کار ضد صهیونیسـتی 
آمـاده کـرده کـه به گفتـه خـودش برگرفته از گفته هـای مقام معظم رهبری اسـت کـه فرموده انـد: »جوانان ما عاشـق مبارزه 
بـا اسـرائیل هسـتند« و قـرار اسـت در روز مقاومـت با حضـور برخی از اعضـای انتفاضه رونمایی شـود. این قطعه به سـه زبان 

انگلیسـی، عربی و فارسـی ارائه خواهد شـد. 

باشگاه خبرنگاران جوان

دور محصوالت پالستیکی را خط بکشید

این همـه مـا گفتیـم پاسـتیک نخریـد چـون بـرای طبیعـت ضـرر دارد و محیط زیسـت را بـه خطر می انـدازد، حـاال وقتش 
اسـت کـه بگوییـم به خودتـان رحم کنید و سـامتی تان را با خریـد ظروف پاسـتیکی ارزان قیمت به خطـر نیندازید. به گفته 
کارشناسـان، ظروف پاسـتیکی ارزان قیمت، مواد اولیه شـان ناسـالم و مضر اسـت و به شـدت سـامتی تان را تهدید می کند. 
پـس لطـف کـرده و بـا دیدن قیمت هـای پایین، هیجان زده نشـوید و هرچه زودتر دور محصوالت پاسـتیکی را خط بکشـید.

پنـچ پیـروزی در شـش بازی با »لیونل مسـی« و یک پیروزی در هشـت بازی بـدوِن او. این آمار به تنهایی از اهمیت سـتاره  بارسـلونا 
بـرای آرژانتیـن خبـر می دهـد و حیاتـی بودن تصمیـم فیفا برای لغو سـه بـازی ادامـه  محرومیتـش در بازی های ملی را نشـان 
می دهـد. مسـی بعد از پیـروزِی 0-1 مقابل شـیلی به خاطر توهیـن به داور خط، در آسـتانه  بـازی مقابل بولیوی، کـه نهایتاً با 

شکسـت 0-2 تیمش به پایان رسـید، چهار جلسـه از سـوی فیفا محروم شـد.
 ایـن محرومیـت بـه ایـن معنا بـود که مسـی فقط بـه بـازی آخـر دور مقدماتـی آمریکای جنوبـی برای صعـود به 
جـام جهانی 2018 روسـیه می رسـید، تورنمنتی که شـاید آخریـن فرصت برای کسـب یک افتخار بـزرگ ملی، 
درحالی کـه هنـوز در اوج اسـت، برایش باشـد. امـا تغییر نظر فیفا حـاال شـرایط را بـرای آرژانتینی ها کاماًل 
دگرگـون کـرده و راه سـاده تری پیش پـای مربـِی آینـده اش، جانشـین »ادگاردو بائوزا« که بـه احتمال 
زیـاد »خورخه سـامپائولی« باشـد، می گذارد. سـامپائولی کـه در حال حاضر رهبری سـویا را برعهده 
دارد، بـا وسوسـه رهبـری مسـی می تواند بـه اولیـن ماجراجویی اروپایـی اش خیلـی زود پایان 

اگـر ادعـای پرسپولیسـی ها دربـاره خریـد گادوین منشـا درسـت باشـد، آن هـا فصل 
بعـد دو نفـر از سـه گلـزن برتر لیـگ را در اختیـار خواهند داشـت. مهـدی طارمی 
احتمـاالً فصل بعد هـم در جمع سرخپوشـان می مانـد و گادوین منشـا، بهترین 
خارجـی ایـن فصـل لیگ برتر بـه او اضافـه خواهد شـد. این دو نفـر در این 
فصـل، روی هـم 33 گل زده انـد و آمـار فوق العـاده ای داشـتند. کمتر از 
نصـف تیم های لیـگ، این فصل بیـش از این عـدد گل زده انـد. زوج 
طارمی و منشـا، شـاید روی کاغـذ فوق العاده به نظر برسـند، اما 
می تواننـد فصـل بعـد پرسـپولیس را بـا یک بحـران جدی 
مواجـه کنند. مهدی طارمـی در این فصـل، 18 گل زده و 
تقریباً همـه بازیکنان اصلی پرسـپولیس، او را تغذیه 

نیمچه پرونده

نیمچه پرونده

1

3
خـب باالخـره قابل پیش بینی تریـن نقـل و انتقـال فصـل جدیـد لیـگ برتر بـه وقـوع پیوسـت! به قول معـروف اظهر 
مـن الشـمس بـود که جناب »شـجاع خلیـل زاده« باالخـره قید سـپاهان را بزنـد و به پرسـپولیس بپیونـدد؛ بازیکنی 
کـه 2، 3 سـالی می شـود کـه دربـه در بـرای حضـور در جمع قرمزهـا بـه ایـن در و آن در می زنـد، تنها چنـدروز بعد 
از پایـان لیـگ بـه باشـگاه پرسـپولیس آمـد و قـرارداد داخلی دوسـاله امضـا کـرد. در مورد رقـم قرارداد شـایعات 
زیـاد اسـت، ولـی خـب چیزی کـه به نظـر قابل اعتنـا می رسـد، رقـم یـک میلیـارد و 200 میلیون اسـت کـه احتماالً 
در قـرارداد رسـمی 950 میلیـون ثبـت شـود! امـا اگر برای شـما هـم این پرسـش پیش آمده کـه شـجاع خلیل زاده 
بـا سـن تقریبـًا باالیش چـه نقطه مثبتـی دارد کـه برانکو حسـابی خاطرخواهش شـده، بایـد بگوییم کـه به طور کلی 
تجربـه نشـان داده اسـت کـه برانکـو از بازیکنانی که قابلیـت بازی در چند پسـت را دارند، خوشـش می آید. شـجاع 
مثـل »محمـد انصـاری« هـم می توانـد در دفاع مرکـزی بازی کنـد و هم در جناحیـن خط دفاعـی. تـازه عالوه بر این، 

تئوری
 توطئه

شکارچیان
 بدون طعمه

S H O J A E   K H A L I L Z A D E H

 نام کتاب: 
 زندگینامه الکس فرگوسن

قیمت:  24 هزار تومان
نویسنده:  الکس فرگوسن

ترجمه شایان سادات

دربـاره کتاب: کتاب هـای زندگی نامـه از متداول ترین 
کتاب هـای تولیـدی در زمینـه فوتبال اسـت که شـاید 
یکـی از مهم ترین هـای آن  کـه بـه فارسـی ترجمـه 
شـده، همین کتـاب جناب فرگوسـن باشـد. یک نکته 
قابل توجـه در مـورد این کتـاب در بازار این اسـت که 
دو ترجمـه کامـًا متفـاوت از ایـن کتـاب وجـود دارد. 
دو کتـاب بـا دو جلـد کاماً متفـاوت و سـرفصل هایی 
تـا حـدودی غیرهمسـان کـه حتـی شـاید شـما را در 
نـگاه اول بـه اشـتباه بینـدازد، ولـی بـا بررسـی ای کـه 
انجـام دادیـم متوجـه شـدیم نسـخه 24 هزارتومانـی 
کتـاب، کیفیـت بهتـری دارد و بـه 5 هزارتومان قیمت 
بیشـترش مـی ارزد. راسـتی در همین ژانـر زندگی نامه، 
کتـاب »کارلـو آنجلوتـی« هـم در بـازار موجود اسـت 
کـه بهار امسـال ترجمه شـده و 18 هـزار تومان قیمت 
دارد. همچنیـن کتـاب جنـاب »گواردیوال« هم منتشـر 
شـده تا اگر احیاناً خواسـتید در مورد ایـن نابغه دنیای 
مربیگـری اطاعاتـی کسـب کنیـد، حسـابی بـه شـما 

کمـک کند.

 نام کتاب: 
دیوانه های فوتبال

قیمت:  25 هزار تومان
نویسنده:        دومینیک آتون همراه با دنی دایر

 ترجمه وحید نمازی

دربـاره کتاب:یکـی از کتاب هـای جدیـدی کـه برای 
عاقه منـدان بـه فوتبـال ترجمـه شـده و انصافـاً کار 
از کار درآمـده، در مـورد داسـتان هایی  خوبـی هـم 
از سـخت ترین هـواداران دنیـای فوتبـال اسـت. اگـر 
و  سرسـخت ترین  انگلسـتان  کـه  می کنیـد  فکـر 
سـازمان یافته ترین هـواداران فوتبـال را دارد، احتمـاالً 
کتـاب  ایـن  گرفته ایـد.  را  تصمیمتـان  زود  کمـی 
توسـط یـک گـروه کوچک شـامل مدیـر تولیـد، یک 
آمـاده  را  و یـک محقـق کـه خودشـان  کارگـردان 
سـاخت یک سـریال تلویزیونـی می کردند، تهیه شـده 
اسـت؛ گروهـی کـه وقتـی از سـختی کارشـان در بین 
بعضـی از هـواداران متعصـب فوتبـال حـرف می زننـد، 
شـما چشـم هایتان از تعجـب گـرد می شـود. حـرف 
از تیرانـدازی و زد و خوردهایـی در حـد مـرگ بیـن 

هـواداران دو تیـم فوتبـال اسـت!

معرفی چند کتاب دلنشین و جذاب برای خوره های فوتبال

کتابــــــ
 توی دروازه...!
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کتاب های زندگی نامه 
از متداول ترین 
کتاب های تولیدی 
در زمینه فوتبال است 
که شاید یکی از 
مهم ترین های 
آن  که به فارسی ترجمه 
شده، همین کتاب جناب 
فرگوسن باشد

براساس اخبار رسانه ها 95 درصد داروهایی که در فضای مجازی و شبکه های 
ماهواره ای تبلیغ می شوند، تقلبی هستند.
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پنـچ پیـروزی در شـش بازی با »لیونل مسـی« و یک پیروزی در هشـت بازی بـدوِن او. این آمار به تنهایی از اهمیت سـتاره  بارسـلونا 
بـرای آرژانتیـن خبـر می دهـد و حیاتـی بودن تصمیـم فیفا برای لغو سـه بـازی ادامـه  محرومیتـش در بازی های ملی را نشـان 
می دهـد. مسـی بعد از پیـروزِی 0-1 مقابل شـیلی به خاطر توهیـن به داور خط، در آسـتانه  بـازی مقابل بولیوی، کـه نهایتاً با 

شکسـت 0-2 تیمش به پایان رسـید، چهار جلسـه از سـوی فیفا محروم شـد.
 ایـن محرومیـت بـه ایـن معنا بـود که مسـی فقط بـه بـازی آخـر دور مقدماتـی آمریکای جنوبـی برای صعـود به 
جـام جهانی 2018 روسـیه می رسـید، تورنمنتی که شـاید آخریـن فرصت برای کسـب یک افتخار بـزرگ ملی، 
درحالی کـه هنـوز در اوج اسـت، برایش باشـد. امـا تغییر نظر فیفا حـاال شـرایط را بـرای آرژانتینی ها کاماًل 
دگرگـون کـرده و راه سـاده تری پیش پـای مربـِی آینـده اش، جانشـین »ادگاردو بائوزا« که بـه احتمال 
زیـاد »خورخه سـامپائولی« باشـد، می گذارد. سـامپائولی کـه در حال حاضر رهبری سـویا را برعهده 
دارد، بـا وسوسـه رهبـری مسـی می تواند بـه اولیـن ماجراجویی اروپایـی اش خیلـی زود پایان 

بدهـد. اما اگر محرومیت مسـی لغو نمی شـد، سـامپائولی یـا هر مربی دیگـری که گزینه فدراسـیون فوتبـال آرژانتین بود، بـرای قبول 
کـردن ایـن شـغل با شـک و تردیدهای بیشـتری روبـه رو می شـد و باید تیمـی بدون سـتاره فوق العـاده تاثیرگـذارش بـرای صعود به 
جـام جهانی می سـاخت. با این  حال کل پروسـه محرومیت و بخشـش مسـی مسـخره به نظر می رسـد. محرومیت مسـی ابتـدای هفته 
به خاطـر نبـود مـدارک کافی لغو شـد، امـا گویا این مـدارک به انـدازه ای قوی بودند کـه صبح روز بـازی مقابـل بولیـوی او را از همراهی 

تیمش محـروم کردند.
تمـام اتفاقاتـی که در ایـن راه افتاد، همان حـس قدیمی فوتبال آمریکای جنوبـی را یک بار دیگر زنـده کرد: تئوری توطئـه. بعد از اینکه 
مسـی آن پنالتـی جنجالی مقابل شـیلی را گل کـرد، این تئوری مطرح شـد که فیفا بـرای حضـور آرژانتین در جام جهانی حاضر اسـت 
بـه هـرکاری دسـت بزنـد. این تئـوری البته بعـد از محرومیت چهـار جلسـه ای او از بین رفت و جـای خـودش را به تئوری دیگـری داد: 
ایـن انتقـام فیفـا از مسـی بابت حضـور پیدا نکردنش در مراسـم جشـن بهتریـن بازیکن سـال بود، امـا وقتـی درنهایت به تمـام باال و 

پایین هـای ایـن پرونـده نگاه می کنیـم، تئوری توطئه بیشـتر و بیشـتر جایش را بـه ضعف مدیریـت می دهد. 

اگـر ادعـای پرسپولیسـی ها دربـاره خریـد گادوین منشـا درسـت باشـد، آن هـا فصل 
بعـد دو نفـر از سـه گلـزن برتر لیـگ را در اختیـار خواهند داشـت. مهـدی طارمی 
احتمـاالً فصل بعد هـم در جمع سرخپوشـان می مانـد و گادوین منشـا، بهترین 
خارجـی ایـن فصـل لیگ برتر بـه او اضافـه خواهد شـد. این دو نفـر در این 
فصـل، روی هـم 33 گل زده انـد و آمـار فوق العـاده ای داشـتند. کمتر از 
نصـف تیم های لیـگ، این فصل بیـش از این عـدد گل زده انـد. زوج 
طارمی و منشـا، شـاید روی کاغـذ فوق العاده به نظر برسـند، اما 
می تواننـد فصـل بعـد پرسـپولیس را بـا یک بحـران جدی 
مواجـه کنند. مهدی طارمـی در این فصـل، 18 گل زده و 
تقریباً همـه بازیکنان اصلی پرسـپولیس، او را تغذیه 

کرده انـد. بخـش زیـادی از موقعیت هایـی کـه طارمـی داشـته، عالوه بر پاس های سـروش 
و مسـلمان و فرشـاد و رامیـن، روی بازی سـازی زوجـش در خـط حملـه بوده اسـت. وحید 
امیـری، ایـن فصـل 5 پـاس گل داده و علـی علیپـور هـم بـا وجـود بازی های کمـی که به 

میـدان رفته، 5 بار توانسـته گل سـازی کند.
دو بازیکنـی کـه این فصـل کنـار طارمی بـازی کرده انـد، مجموعـاً 10 پـاس گل داده اند که 

نیمـی از آن ها، مسـتقیم بـه طارمی بوده اسـت.
بـا اسـتفاده از زوج طارمـی و منشـا، دیگـر خبـری از یـک گل سـاز کنـار گلزنـان اصلـی 
پرسـپولیس نخواهـد بـود. طارمـی و منشـا، این فصل هرکـدام فقـط 2 پـاس گل داده اند و 
نمی تواننـد نقـش مکمـل را بـرای هم بـازی کنند. طارمی و منشـا، هـردو گلزن هسـتند و 
حضـور همزمان شـان کنارهـم می توانـد آن هـا را تبدیـل به شـکارچیان بدون طعمـه کند.
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خـب باالخـره قابل پیش بینی تریـن نقـل و انتقـال فصـل جدیـد لیـگ برتر بـه وقـوع پیوسـت! به قول معـروف اظهر 
مـن الشـمس بـود که جناب »شـجاع خلیـل زاده« باالخـره قید سـپاهان را بزنـد و به پرسـپولیس بپیونـدد؛ بازیکنی 
کـه 2، 3 سـالی می شـود کـه دربـه در بـرای حضـور در جمع قرمزهـا بـه ایـن در و آن در می زنـد، تنها چنـدروز بعد 
از پایـان لیـگ بـه باشـگاه پرسـپولیس آمـد و قـرارداد داخلی دوسـاله امضـا کـرد. در مورد رقـم قرارداد شـایعات 
زیـاد اسـت، ولـی خـب چیزی کـه به نظـر قابل اعتنـا می رسـد، رقـم یـک میلیـارد و 200 میلیون اسـت کـه احتماالً 
در قـرارداد رسـمی 950 میلیـون ثبـت شـود! امـا اگر برای شـما هـم این پرسـش پیش آمده کـه شـجاع خلیل زاده 
بـا سـن تقریبـًا باالیش چـه نقطه مثبتـی دارد کـه برانکو حسـابی خاطرخواهش شـده، بایـد بگوییم کـه به طور کلی 
تجربـه نشـان داده اسـت کـه برانکـو از بازیکنانی که قابلیـت بازی در چند پسـت را دارند، خوشـش می آید. شـجاع 
مثـل »محمـد انصـاری« هـم می توانـد در دفاع مرکـزی بازی کنـد و هم در جناحیـن خط دفاعـی. تـازه عالوه بر این، 

او تجربـه بـازی در پسـت هافبک دفاعـی را دارد تـا برانکو حسـابی روی این بازیکـن به عنوان یک آچار فرانسـه 
دسـت به نقد حسـاب بـاز کند. درکنـار این ویژگـی، شـجاع خلیـل زاده، قابلیت بازی سـازی و حمـل توپ در 

خـط دفاعـی را دارد و می توانـد در بازی سـازی از عقـب زمیـن بـه قرمزهـا حسـابی کمک کنـد. ویژگی 
حمـل تـوپ و بازی سـازی به همـراه پا بـه توپ شـدن، همـان چیزهایی اسـت که »جالل حسـینی« 

در آن ضعـف دارد و بـه همیـن دلیل برانکـو فصل اول حضورش در پرسـپولیس، مانـع قرارداد او 
بـا باشـگاه شـد، ولی فصـل بعد شـرایط تغییـر کرد. بـه هرحال چیزی که مشـخص اسـت، 

بـا  آمـدن شـجاع، اولین هـدف قرمزهـا در فصل نقـل و انتقاالت بـا موفقیت بـه انتها 
رسـید. البتـه هنـوز راه تـا انتهـای کار زیاد اسـت، هنوز دو، سـه تا از سـتاره های 

این تیـم راضی بـه تمدید قـرارداد نشـده اند.

تئوری
 توطئه

شکارچیان
 بدون طعمه

شجاع
 قرمزها

 نام کتاب: 
روزی روزگاری فوتبال 

قیمت:  25 هزار تومان
حمیدرضا صدر نویسنده: 

تولیـدات  مـورد  در  می شـود  مگـر  کتـاب:  دربـاره 
ادبـی فوتبالـی حـرف زد و پـای »حمیدرضـا صـدر« و 
کتاب هایـش بـه داسـتان بـاز نشـود؟ روزی روزگاری 
دیگـر  بـا  را  اسـت کـه صـدر  فوتبـال همان چیـزی 
کارشناسـان فوتبالـی رسـانه ها متفاوت می کنـد؛ یعنی 
نگاه جامعه شناسـی کـه او از دل اتفاقات فوتبالی خارج 
می کنـد و در قالـب تحلیل بـه مخاطب ارائـه می دهد. 
روزی روزگاری فوتبـال سـفری از یـک دنیـا به دنیای 
دیگر اسـت؛ وصف دل کسـانی اسـت که چشمانشـان 
عاشـقانه برای تماشـای مسـتطیل سـبز بـرق می زند و 
هیـچ گاه حاضر نیسـتند دل از این فوتبـال لعنتی بکنند. 
اگـر هنوز عاشـق فوتبال نشـده اید، قطعـاً از خواندنش 
لـذت نخواهیـد بـرد، چون قـرار اسـت در ایـن کتاب 
سـری بـه گذشـته پرهیجـان فوتبـال در کشـورهای 
مختلـف از انگلیـس تـا ایـران بزنیـد. اینجاسـت کـه 
شـما تـازه متوجه خواهید شـد کـه چرا لیـگ انگلیس 
بـه ایـن انـدازه جذاب اسـت، یـا چگونـه فوتبـال وارد 

فرهنـگ کشـور خودمان شـده اسـت.

 نام کتاب: 
دیوانه های فوتبال

قیمت:  25 هزار تومان
نویسنده:        دومینیک آتون همراه با دنی دایر

 ترجمه وحید نمازی

دربـاره کتاب:یکـی از کتاب هـای جدیـدی کـه برای 
عاقه منـدان بـه فوتبـال ترجمـه شـده و انصافـاً کار 
از کار درآمـده، در مـورد داسـتان هایی  خوبـی هـم 
از سـخت ترین هـواداران دنیـای فوتبـال اسـت. اگـر 
و  سرسـخت ترین  انگلسـتان  کـه  می کنیـد  فکـر 
سـازمان یافته ترین هـواداران فوتبـال را دارد، احتمـاالً 
کتـاب  ایـن  گرفته ایـد.  را  تصمیمتـان  زود  کمـی 
توسـط یـک گـروه کوچک شـامل مدیـر تولیـد، یک 
آمـاده  را  و یـک محقـق کـه خودشـان  کارگـردان 
سـاخت یک سـریال تلویزیونـی می کردند، تهیه شـده 
اسـت؛ گروهـی کـه وقتـی از سـختی کارشـان در بین 
بعضـی از هـواداران متعصـب فوتبـال حـرف می زننـد، 
شـما چشـم هایتان از تعجـب گـرد می شـود. حـرف 
از تیرانـدازی و زد و خوردهایـی در حـد مـرگ بیـن 

هـواداران دو تیـم فوتبـال اسـت!

 نام کتاب: 
فوتبال علیه دشمن

قیمت:  32 هزار تومان
سایمون کوپر نویسنده: 

ترجمه عادل فردوسی پور 

دربـاره کتـاب: خـب مگـر می شـود کـه اسـم عـادل 
فردوسـی پور روی جلـد کتـاب باشـد و حرفـی از آن در 
این بسـته به میـان نیاید؟ خب واقعـاً عادل خان در زمینه 
ترجمـه هـم نشـان داد که بی گـدار بـه آب نمی زنـد. او 
یکـی از بهتریـن کتاب هـای فوتبالـی بـازار را ترجمـه 
کـرده اسـت؛ کتابـی کـه بـه لطـف اسـم فردوسـی پور، 
پرفروش تریـن کتـاب این حوزه هم شـده اسـت. فوتبال 
علیـه دشـمن شـامل یادداشـت های کوپر از سـفرش به 
نقـاط مختلـف دنیا و تأثیـر فوتبال بر سیاسـت و فرهنگ 
ایـن کتـاب،  از حواشـی جالـب  مـردم کشورهاسـت. 
اعتراض دنباله دار سـایمون کوپر به نشـر چشـمه و عادل 
بـرای گرفتـن درصـدی از فـروش ایـن کتـاب در ایران 
بـود کـه هنوز کسـی نمی دانـد دقیقـاً داسـتانش به کجا 
انجامیـد. البتـه بگذاریـد ایـن موضـوع را هم در گوشـی 
به شـما بگوییم کـه ترجمه کتاب، بـه اندازه اسـم عادل 
خـوب نیسـت و اگر کمی کتابخوان باشـید، احتماالً لحن 

گاهـی مبهم کتـاب شـما را اذیـت می کند.

 نام کتاب: 
 پسری روی سکوها

قیمت:  19 هزار تومان
حمیدرضا صدر نویسنده: 

دربـاره کتـاب: بگذاریـد بـرای صـدر کـه سـه کتاب 
شـاخص در زمینـه ادبیـات فوتبالـی دارد، یک جـای 
دیگـر در ایـن بسـته قـرار دهیم. پسـری روی سـکوها 
یک واقعه نگاری ریزبینانـه از اتفاقات مهم و تأثیرگذار 
چهاردهـه فوتبـال کشـور اسـت؛ وقایعـی کـه از نـگاه 
تیزبینانه و جامع صدر رد شـده و حسـابی لحن جذابی 
در روایـت بـه خـود گرفته انـد. اگر سـنتان کم اسـت 
و حسـابی دوسـت داریـد از خاطره بـازی قدیمی هـای 
فوتبـال بیشـتر سـر دربیاورید، خوانـدن این کتـاب را 
بـه شـما توصیـه می کنیـم؛ خاطراتی کـه از نـگاه یک 
عاشـق فوتبـال روایـت شـده و هیچ قصـد و تعصبی در 
آن دیـده نمی شـود. البتـه بـرای تدوین کتـاب، تنها به 
اطاعـات شـخصی خودش بسـنده نکرده و حسـابی از 
منابـع و رسـانه های قدیمـی بـرای کامـل بـودن متـن 

کتـاب اسـتفاده کرده اسـت.

 نام کتاب: 
دایره المعارف مصور فوتبال

قیمت:  75 هزار تومان
 )البته با تخفیف سایت ها تا60 هزار تومان هم می توانید خریداری کنید(

نویسنده:                دیوید گلدبالت و جانی آکتین
ترجمه رحیم قاسمیان

درباره کتـاب: خب از دایره المعارف ها انتظاری بیشـتر 
از ایـن نبایـد داشـته باشـید. از همان ابتـدا تکلیفتان با 
ایـن کتاب و محتوایش مشـخص اسـت، به همین دلیل 
ایـن کتـاب را به طرفـداران دو آتیشـه فوتبـال توصیه 
می کنیـم؛ کسـانی که دلشـان می خواهـد اطاعات خود 
را از فوتبـال و اتفاقـات گذشـته اش پررنـگ کنند. این 
کتـاب بـه شـرح تاریخچـه لیگ هـا، تیم هـا، قوانیـن و 
تاکتیک های فوتبـال می پردازد. کتاب در شـش بخش 
کلی تدوین شـده اسـت. »فوتبـال یک بـازی جهانی«، 
»چگونگـی بـازی فوتبال«، »مهـارت تیمـی«، »مهارت 
فردی«، »کنفدراسـیون های فیفـا« و »رقابت ها« عنوان 
بخش هـای کتاب اسـت. در توضیح پشـت جلد کتاب 
آمده اسـت: »کتاب حاضر از امتیازهای دفاع منطقه ای 
و نفربه نفـر گرفتـه تا سـرودهایی را که هـواداران روی 
سـکوها می خواننـد، عرضه مـی دارد. البـه الی صفحات 
ضربـات  چگونـه  کـه  گرفـت  خواهیـد  یـاد  کتـاب 
ایسـتگاهی بـه سـبک بکهام بزنیـد و با سـگی که جام 
جهانـی نهفتـه در باغچـه ای را پیدا کرد، آشـنا خواهید 
شـد و خواهیـد دیـد چگونـه یک بـازی باشـگاهی در 
ماداگاسـکار می توانسـت با نتیجه 14۹ بـر صفر پایان 
پذیـرد. کاری کـه این کتاب قادر به انجام آن نیسـت، 
ایـن اسـت که یـک توضیح قاطـع و نهایـی در این باره 
عرضـه دارد کـه چـرا مـردم تـا این حد شـیفته  فوتبال 
هسـتند. بـا این همـه، انداختن نگاهی اجمالـی به برخی 

نظریه هـا در ایـن زمینه، ضـرری نخواهد داشـت.«

علیرضـا گرانپایـه| راسـتش را بخواهیـد، معرفـی چند کتاب دلنشـین و جـذاب بـرای خوره های 
فوتبـال، کار سـختی نیسـت. البتـه ایـن خبـر اصالً خبـر خوبی نیسـت که شـما به واسـطه آن 
خوشـحال باشـید. تولیدات کم ادبـی در زمینـه ورزش و فوتبـال کار را به جایی رسـانده که کافی 
اسـت قبـل از نوشـتن ایـن مطلب سـری به چند کتابفروشـی معـروف شـهر بزنیـد و البته کمی 
مطالعـه در ایـن زمینه داشـته باشـید. حاال بـا حذف چنـد گزینـه می توانید به راحتی یک بسـته 

خـوب فوتبالـی بـرای مطالعه جمـع و جـور کنید. ما هـم همیـن راه را بـرای معرفی 
کتـاب بـه شـما خوره هـای فوتبـال انتخـاب کردیم، ولـی مطمئن هسـتیم که 

هیچ کـدام از کتاب هـای زیـر، شـما را خسـته و دلـزده نمی کند و اگـر دلتان 
مطالعات ورزشـی و فوتبالی بخواهد، حسـابی شـما را به وجد مـی آورد. پس 

این شـما و این یک بسـته کتاب فوتبالی گلچین شـده به سـفارش هشت!

معرفی چند کتاب دلنشین و جذاب برای خوره های فوتبال

کتابــــــ
 توی دروازه...!

مگر می شود در مورد تولیدات 
ادبی فوتبالی حرف زد و 
پای »حمیدرضا صدر« و 
کتاب هایش به داستان باز 
نشود؟ روزی روزاگری 
فوتبال همان چیزی 
است که صدر را با دیگر 
 اکرشناسان فوتبالی
 رسانه ها متفاوت می کند

B      K 



هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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ق عمر بی معرفت آبی است که از جوي رفته
این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز

ما در خانه  سلطان سروسامان داریم
هرچه داریم ز آقای خراسان داریم

با دم قدسی معشوق نفس تازه کنم
تا که قدری سخن از یار خوش آوازه کنم
صحن گردی حرم وقت سحر می خواهم

تا صفای دل شیدازده اندازه کنم 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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برترین تصاویر حیات وحش )5(
منتخبی از برترین عکس های حیات وحش که در هفته های گذشته در نقاط مختلف جهان گرفته شده است. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

درابتداييكرؤيا

سید ضیاءالدین شفیعی 
کجاسـت؟ سـرزمینی که آشـیانه فرود آن 
پرنـده رؤیایـی و آشـیانه تحقـق آن وعـده 
بزرگ اسـت. کجاسـت آن آرامش وسـیع، 
آن خیـال دوردسـت. نـه اگر ظهـور منجی 
و تحقـق آن وعـده آسـمانی، پـاداش مـا 
مردمـان موحـد و خداجـو باشـد، نمی تواند 
دور و خیالـی و خـارج از دسـترس باشـد، 
آن سـرزمین رنگین کمانـی همین جاسـت، 
اینجـا:  اینجا نه جزیره ای  اسـت  در ناکجاي 
 زمیـن  و نـه  جنگلـي  در محاصـره  رنـگ ، 
اینجـا سـاحلي  اسـت  بـا ردپاهاي  فـراوان  و 
دریایـي  بـا موج هـاي  سراسـیمه  و ماهیانـي 
اسـکله ها  آخـور  در  سـر  قایق هـا   محـو. 
خرناس  مي کشـند و جاشـوان  در کومه هاي 
 لـرزان ، خـواب  را از گـرده  اي  به گرده  دیگر 
تُنـگ  خیالـي  در  ماهي هـا  مي چرخاننـد، 
 صیـادان ، تـور مي بافنـد و مرغـان  دریایـي 
 در آتش  چشـمان  صیادان  بریان  مي شـوند. 
ردپاهـاي  گمشـده ، مسـافران  توفان انـد و 
گوش ماهي هـا، رازهـاي  رسـوایي  کـه  دریا 
بـه  غضب  از خویـش  رانده  اسـت ، موج هاي 
 هراسـان ، دریازدگان  سراسـیمه اي   هسـتند 
که   به   سـاحلي  از نهنگ  پنـاه   مي آورند. در 
هیچ کجـاي  جهان ، آسـمان  تنهاتـر از اینجا 
نیسـت  و زمیـن  تنگ تـر از اینجا. خورشـید 
خسـته  و زخم آجیـن ، در غـروب  دریـا تـن 
 مي شـوید و عاقبـت  در آب هـاي  بي رمـق 
 دور، غـرق  مي شود.شـب  اندك انـدك  مـا 
را فـرا مي گیـرد. جـادوي  سـکوت  همهمـه  
 اشـیا را پوشـانده  اسـت . سـتاره اي  کال  در 
آسـمان  بـرق  مي زنـد. مـن  در ابتـداي  یک 
 رؤیا ایسـتاده ام  و قایقي  از خیال  در سـاحل ، 
بي قـرار مـن  اسـت . بایـد از توفـان  رنگ ها 
و صداهـا بگـذرم  و در ملتقـاي  آب  و زمین ، 
در همسـایگي  خـدا و خورشـید، بـه  زیارت  
نیمـه  دیگـر خویـش  بشـتابم  و در ازدحـام 
 نیمه هـاي  دیگـران ، هیمـه اي  باشـم  کـه  در 
کـوره  آفتـاب  خواهد سـوخت  و خیمه   ابدي 
 جهـان  را روشـن  نـگاه  خواهـد داشـت . از 
اینجـا، آن  جزیـره  کـه  تبعیدگاه  نسـل  آدم 
 و حواسـت،  از آنچـه  کـه  هسـت،  تنگ تـر 
به نظـر مي آیـد و حتـي  بـراي  همـان  یـک 
به انـدازه   کافـي  نیسـت .   جـا   نیمه  آدم هـا، 
در ایـن  بي کرانـه  مطلـق  در هـر نفس عطر 
آرامـش  و قـرار در ذهـن  مي پیچـد و لـذت 
 وصـل ، هـر دم  روح  و جـان  را لبریز مي کند. 
اینجـا ابدیتـي  جـاري  اسـت  کـه دل کندن 
 از آن  ممکـن  نیسـت . در کجـاي  خویـش 
 ایسـتاده اي  کـه  جهان  این چنین  بـه  تو خیره 
 مانـده  اسـت. کـدام  سـجده مـا را از زمین 
 نجـات  داد؟  کـدام  رکـوع  مـا را از خـاك 
 بي نیـاز کـرد؟ در کـدام  قنوت ، آسـمان  در 
دسـت هاي  مـا نشسـت ؟ در کدام   تشـهد، 
سـنگیني  هبـوط  از گرده هاي ما فـرو افتاد؟ 
در کـدام  تکبیر، ایـن  رؤیـاي  رحماني  به ما 
هدیـه  شـد؟ ظهـور منجـی بـزرگ مهدی 
مـرد  یـک  آمـدن  )عـج(،  صاحب الزمـان 
نیسـت؛ تحقـق همـه  خوبی هاسـت، یافتـن 
نیمه  گمشـده بشـر است، رسـیدن به یقین 
مطلق اسـت. آمدن نیمه شـعبان، سالگشت 
مهـدی  میـاد  شـیعیان،  شـیرین  رؤیـای 

صاحب الزمان)عـج(.
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وارد حرم که شدم، نقاره چی ها زدند. دلم پرپر زد و رفت پیش کفترای اسماعیل طا*. کاش برم پیش کفتـرا
دوست داشتم منم پرواز کنم و دورتادور حرم بچرخم. از بچگی آرزو داشتم برم 

باالی باالی گنبد آقا، مثل کفترا. اگه منم کبوتر بودم، حتی اگه پا هم نداشتم، با باالم 
می تونستم همه جا برم. هرروز میام اینجا و به آقا دخیل می بندم. هرروز میام و یه پارچه 

سبز دور پنجره فوالد گره می زنم تا شاید...! 
آقاجون خودت می دونی چی می خوام. می دونم که می دونی دلیلم این چرخ نیست، 

راستشو بخوای دیگه بهش عادت کردم. مثه یه دوسته برام... دوسش دارم.
ولی... ولی خیلی تنهام، دوست دارم یکی باشه که بهش تکیه کنم. 

می خوام یکی رو داشته باشم که کسی بهم نگاه چپ نکنه...
اگه تو قبولش داشته باشی، برام بسه!

می خوام اون کسی که قراره یه عمر باهاش زندگی کنم، تو حرمت پیداش کنم.
گلویم خشک شده... آب... آب می خوام.

چرخ های ویلچرم را چرخاندم. از خونه تا حرم با ویلچرم اومدم. دیگه دستام نای 
چرخوندن چرخاشو نداره.

رفتم طرف سقاخانه تا آب بخورم. وقتی رسیدم، یه پیاله برداشتم و آب خوردم.
ه... ه... سام بر لب تشنه حسین!

از سقاخونه که بیرون اومدم، رفتم یه دوری دور حرم زدم. حرم شده بود مثه باغ دلگشا 
برام.

دیگه می خواستم برگردم خونه. سرم را خم کردم و دستم را گذاشتم روی سینه ام
السام علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(. سرم را که باال آوردم، روبه روم قد کشیده بود. 

فکر کنم یه دو متری قد و باالش بود. 
همون جا بود که ذهنم راه کشید توی کمد مامان، پیش اون کفشای سفید پاشنه بلندش 

که دو سایزی برام بزرگ تر بود.  
از روی ویلچر خیز برداشتم که بلند شم، قد پاشنه های کفش مامان.

نمی شد، به خدا نمی شد. چشمامو زیر چادرم پنهان کردم...
شانه های دیوار تکان می خوردند رو به پنجره فوالد، صدای هق هق گریه اش پیچید توی 

گوشم. عصایش را باز کرد و دستانش را جلو آورد و تکان داد تا راه را نشانش دهند. 
آن موقع بود که فهمیدم او یک نابیناست

مشکات خودم یادم رفت و برای شفای او دعا کردم. بعدش دلم رو فرستادم توی 
آسمون حرم پیش کفترا...

* اسماعیل طایی یا اسمال طا نام سقاخانه ای در صحن انقاب )عتیق( حرم علی بن 
موسی الرضا)ع( است.

فاطمه امامی مقدم
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشهد

آفتاب از باالی دیوار خانه کدخدا می زند بیرون. مخابرات ننه را می خواهد، علی از پادگان زنگ زده 
البد. گوسفند ها برای خود می چرند.

نرگس سنگ ریزه جمع می کند، ستون برق روشن است. انگار حسن دوباره خواب مانده ! 
دست های مریم سرد است، مثل هوای کردستان که علی می گوید سرد است. عمه می گوید: 

غذا بخور تا خون بیاد توی دست و پات. حتماً نان و ماست سفتش را نخورده که خون ندارد و 
دستش سرد است. دنبال ننه می رویم. ننه زود چادر مکه اش را سر می کشد و می رود مخابرات.                                                                                    
دست مریم سرد است. فشارش می دهم ، نگاهم می کند و می گوید: ولم کن! و من دوباره با پایم یکی 

از سنگ هایی که جلوی پایم است را می فرستم به جلو. سگ عمورضا واق می زند. نرگس سنگ می زند 
بهش. سگ ساکت می شود و می نشیند سرجایش. همیشه همین طور است. قبا ً که آقاجان حالش خوب 

بود و یادش نمی رفت، می گفت: اگه بترسی، می گیردت.
گل بانو رضایی بیاد گوشی رو بگیره... و ننه گوشی را برمی دارد.                                                                                                                       

 ***
- خوبه واهلل خودت بریدی و دوختی، بفرما حاالم تنت کن... و حتماً صدای بوق پیچید توی گوش علی 

که ننه گوشی را کوبید روی تلفن. دهانم تلخ است. مثل اوقات ننه... ننه دستم را می کشد... ابرو گره 
می کند. چرا دستات یخه ننه؟

- مگه نگفتم تو این هوا دستکش بپوش...؟

زهرا فیروزآبادی 
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان مشهد

بــــوق
تلفن...!
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