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لطفا تماشــــــــــــاچی نباشید
چـرا می خواهـی ایـن کار را انجـام دهـی؟ اصـًا آخـرش چـی؟ بعـداً پشـیمون 
نمی شـوی؟ شـرکت در انتخابات چـه فوایدی برای کشـور دارد؟ چـرا مناظره 
ببینـم؟ گاهی همیـن دعواهـای انتخاباتی و دلگیری های ناشـی از آن، دوسـتی و 
رفاقـت چندین سـاله را از بین برده اسـت.  چـرا برنامه های انتخاباتـی را دنبال 
کنـم و چراهـای دیگر.  کمـک کنید وظیفه ای که بر دوششـان قـرار گرفته را به 
بهترین شـکل انجـام دهند. قبل از آنکه مهم باشـد اطرافیان شـما به چه کسـی 
رأی می دهنـد، این مهم اسـت که آن هـا رأی بدهند.  این معیارهـا را به دیگران 
هـم معرفـی کنید. بـه دیگـران کمک کنید کـه منطقـی تصمیم بگیرنـد. کمک 
کنیـد وظیفـه ای که بر دوششـان قـرار گرفته را به بهترین شـکل انجـام دهند. 
اگـر شـما بتوانیـد به خوبی و بـا روش مناسـب از کاندیدای موردنظرتـان دفاع 
کنیـد، حتمـًا بر رأی دیگـران تأثیرگذار هسـتید. با ایـن روش نه یـک رأی، بلکه 
چندیـن رأی بـا نظر شـما بـه صنـدوق انداختـه می شـود. یکـی از چیزهایی که 
قبـل از شـروع هـرکاری آدم بایـد آن را چک کند، جنبه اسـت. جنبـه کًا خیلی 
مهم اسـت و آدم هـای باجنبه، افـراد محبوبی هسـتند. در جریـان انتخابات هم 
جنبـه مهم اسـت.  قبـل از شـروع رأی گیـری و در روزهـای تبلیغـات جنبه الزم 
اسـت. اگـر کسـی کاندیـدای موردنظـر شـما را نقد می کند، آتشـی نشـوید، 
منطقـی فکر کنیـد و پاسـخ صحیح بدهیـد. گاهی همیـن دعواهـای انتخاباتی و 
دلگیری های ناشـی از آن، دوسـتی و رفاقت چندین سـاله را از بین برده اسـت. 
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تکتم دره کی|  حاال که تنور انتخابات حسابی گرم شده و هرکس به نوبه خودش سعی می کند دستی بر آتش داشته باشد، ممکن است 
به این فکر کرده باشید که ما چه نقشی می توانیم داشته باشیم؟ انگار فقط کسانی می توانند در هیجان انتخابات به سر ببرند که به سن 

رأی دادن رسیده باشند. اما اصل ماجرا این طور نیست، یعنی تمام قضیه، رأی دادن نیست. انتخابات یک جشن بزرگ ملی است. مگر 
می شود شما وسط تدارکات یک جشن بزرگ باشید و هیچ کاری نکنید؟! عمراً اگر بتوانید بی تفاوت باشید. انتخاب کردن و انتخابات 

یک فرآیند است؛ یعنی از یک  جایی شروع می شود، چند مرحله دارد و به نقطه خاصی رسیده و تمام می شود. امسال نقطه آخر و اوج 
آن ، روز 29 اردیبهشت است، ولی بقیه مراحل آن خیلی وقت است که شروع شده. رأی دادن آخرین کاری است که انجام می شود و 

تنها در همین مرحله پایانی است که سن افراد مهم است. قبل از آن هرکس حق تالش و فعالیت دارد و نوجوانان یکی از پرانرژی ترین 
افرادی هستند که می توانند وارد میدان شده و هیجان انتخابات را هرچه بیشتر کنند. 

 چگونگی اثرگذاری نوجوانان بر انتخابات ریاست جمهوری 
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  جنبه داشته باشید 

یکـی از چیزهایی کـه قبـل از شـروع هـرکاری آدم بایـد آن را 
چـک کند، جنبه اسـت. جنبه کاًل خیلی مهم اسـت و آدم های 
باجنبـه، افـراد محبوبی هسـتند. در جریـان انتخابات هم جنبه 
مهـم اسـت.  قبـل از شـروع رأی گیـری و در روزهـای تبلیغات 
جنبـه الزم اسـت. اگـر کسـی کاندیـدای موردنظر شـما را نقد 
می کنـد، آتشـی نشـوید، منطقـی فکـر کنیـد و پاسـخ صحیح 
بدهیـد. گاهی همیـن دعواهای انتخاباتی و دلگیری های ناشـی 

از آن، دوسـتی و رفاقـت چندین سـاله را از بیـن برده اسـت. 
بعد از شـمارش آرا هم دوباره جنبه خیلی بیشـتر اهمیت پیدا 
می کند. اگر کاندیدای شـما پیروز شـده اسـت، جنبـه پیروزی 
داشـته باشـید و  سـایر کاندیداهـا و طرفدارانشـان را مسـخره 
نکنیـد.  اگـر هـم کاندیدای موردنظر شـما رأی نیـاورده، بازهم 
جنبـه باخـت داشـته باشـید و شـلوغش نکنیـد. اجـازه بدهید 
مثـل دیـدن یک فوتبـال شـیرین و رقابت دلچسـب، لذت یک 
انتخابـات خـوب زیر زبانتان بماند، با عصبی شـدن و سـروصدا، 

خـود و دیگران را بیشـتر ناراحـت می کنید. 

   خبردار  

زمانـی هرچنـد انـدک را بـه کسـب اخبـار و اطالعـات در 
مـورد انتخابـات اختصـاص بدهیـد. منظـورم ایـن اسـت کـه 
هنـوز  شـما  اینکـه  باشـد.  پـر  یک جورهایـی  دسـت هایتان 
نمی دانیـد چه کسـانی تأییدصالحیـت شـده اند و کاندیداهای 
اصلـی هسـتند، اصـاًل جالب نیسـت. داشـتن آمـار و اطالعات 
در مراحـل بعـدی هم به کمک شـما خواهد آمد. البته سـعی 
کنیـد اطالعات تـان را از منابـع درسـت و مطمئـن به دسـت 
انتخـاب  در  صداوسیماسـت.  منابـع،  ایـن  از  یکـی  آوریـد. 
باشـد  ایـن  تالش تـان  و  کنیـد  دقـت  خبـری  سـایت های 
کـه تحت تأثیـر اخبـار دروغ و شـایعات قـرار نگیریـد. اینکـه 
اطالعـات درسـتی در دسـت داشـته باشـید باعـث می شـود 
بتوانیـد بـه دیگـران هـم اطالعـات درسـت را منتقـل کنید و 

کم کـم بـه شـخص مـورد اعتمـادی تبدیـل شـوید. 

   رأی من  

وقتـی اخبـار و اطالعـات دقیـق و مناسـبی در دسـت داشـته 
باشـید و کنـار معیارهـا بچینیـد می توانیـد، در انتخـاب فـرد 
ایـن  آن کـه  عالوه بـر  کنیـد.  کمـک  دیگـران  بـه  مناسـب 
اطالعـات در میـان بحث های داغ انتخاباتـی کمکتان می کند، 
می توانیـد آن را در اختیـار کسـانی که فرصـت کافـی بـرای 
تحقیـق و بررسـی ندارنـد قـرار بدهید. پس هیچ وقـت نگویید 
مـن کـه قرار نیسـت رأی بدهم، پس چرا مناظـره ببینم؟ چرا 

برنامه هـای انتخاباتـی را دنبـال کنـم و چراهـای دیگـر. 
اگـر شـما بتوانیـد به خوبـی و بـا روش مناسـب از کاندیـدای 
موردنظرتـان دفـاع کنیـد، حتمـاً بـر رأی دیگـران تأثیرگـذار 
هسـتید. بـا ایـن روش نه یـک رأی، بلکه چندیـن رأی با نظر 

شـما بـه صنـدوق انداخته می شـود.

    گیس کشی ممنوع 

وقتـی هیجـان بـاال مـی رود و تنور هـم از گرما گذشـته و داغ 
می شـود، خیلی هـا هـم حواسشـان به کلـی پـرت می شـود و 
جوگیـر می شـوند و کار بـه جایـی می رسـد که فکـر می کنند 
رقیـب انتخاباتـی، دشـمن اسـت. یـک عـده ای بایـد باشـند 
این وسـط کـه جـو را آرام کننـد و بـه هرشـکلی سـعی کنند 
آدم هـا را بـه منطقـی بـودن راهنمایـی کنند. این که دشـمن 
کسـی دیگـر اسـت و هـر کاندیدایـی هم کـه آمـده، به خاطر 
نظـام، مـردم و کشـور آمـده، پـس دلیل نمی شـود کـه با هم 
گیس و گیس کشـی راه بیندازیم. هرچه فضا منطقی تر باشـد 
و افـراد سـعی کننـد درست وحسـابی با هم صحبـت کنند، به 
نتایـج بهتـری هـم خواهند رسـید. شـایعه، دشـنام و تخریب 
کـردن رقیب های انتخاباتی کار درسـتی نیسـت. ایـن یکی از 
بهتریـن نقش هایـی اسـت که شـما می توانید داشـته باشـید. 
هـم خودتـان از انتشـار ایـن نـوع پیام هـا خـودداری کنیـد و 
هـم اگر به دسـتتان رسـید، به کسـی کـه آن را ارسـال کرده 
یـادآوری کنیـد که این یـک کار غیراخالقی اسـت. همچنین 
در بحث هـای خانوادگـی و دوسـتان درمورد انتخابات نسـبت 

بـه ایـن ماجرا حسـاس بـوده و تذکـر بدهید. 

   خط کش به دست  

بـرای اینکـه فـردی منطقـی باشـید، الزم اسـت حرف هایتان 
حسـاب وکتاب داشـته باشـد، یعنـی بدانیـد ایـن حرفـی کـه 
می زنیـد دقیقـاً چه چیـزی را ثابـت می کنـد. در بحث هـای 
انتخاباتـی و شـرایط قبـل از انتخابـات، این موضوع بیشـتر از 
همیشـه به درد شـما می خـورد. باید به خوبـی معیارهای یک 
رئیس جمهـور خـوب را پیـدا کنیـد، ببینید چـه ویژگی هایی 
بایـد داشـته باشـد و اگـر ویژگی هایـی منفـی داشـته باشـد، 
نبایـد بـه او رأی داد. معیارهـا مثل خط کش هسـتند، آن ها را 
دسـتتان می گیریـد و به راحتی می سـنجید که کـدام کاندیدا 

بـا ایـن معیارها بیشـتر جـور درمی آید. 
ایـن معیارهـا را به دیگران هم معرفـی کنید. به دیگران کمک 
کنیـد که منطقی تصمیـم بگیرند. کمک کنیـد وظیفه ای که 

بـر دوششـان قرار گرفتـه را به بهترین شـکل انجام دهند.

   تشویق کنید 

قبـل از آنکـه مهـم باشـد اطرافیـان شـما بـه چه کسـی رأی 
می دهنـد، ایـن مهم اسـت که آن هـا رأی بدهند. بایـد بتوانید 
به خوبـی دیگـران را تشـویق کنیـد تـا در انتخابـات شـرکت 
کننـد. بـرای این موضوع الزم اسـت اول از همه خودتان دقیقاً 
بدانید که شـرکت در انتخابات چه فوایدی برای کشـور دارد؟ 
بدانید شـرکت داشـتن و نداشـتن در انتخابات چه پیامدهایی 
خواهـد داشـت؟ حتـی بهتر اسـت شـیوه رأی گیـری و اینکه 
رئیس جمهـور بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـود را 
هـم بررسـی کنیـد. بـرای پیـدا کـردن جـواب هیـچ سـؤالی 
خجالـت نکشـید. جـواب سـؤال را کـه پیـدا کنید، هـم برای 
خودتـان و هـم بـرای دیگـران مفید خواهـد بود. ایـن یکی از 
مهم تریـن وظیفه هایـی اسـت کـه برعهده شماسـت و تـا روز 
قبـل از انتخابـات هم ایـن وظیفه تان را فرامـوش نکنید. حتی 
همـان روز هـم در هیجان آفرینـی بـرای شـرکت در انتخابـات 

تـالش کنید. 

  اول به آخرش فکر کنید  

معمـوالً این طـور اسـت کـه قبـل از ورود بـه هـرکاری و هـر 
فضایـی، اول بـه چنـد سـؤال کـه عقل مـان می پرسـد، جواب 
می دهیـم، مثـاًل می پرسـد چـرا می خواهـی ایـن کار را انجـام 
دهـی؟ اصـاًل آخـرش چـی؟ بعـداً پشـیمون نمی شـوی؟ اگـر 
جواب های خوبی برای این مدل سـؤال داشـته باشـیم، سـراغ 
آن کار می رویـم و اگـر جـواب درست وحسـابی پیـدا نکردیـم، 
بی خیـال می شـویم. بـه ایـن روش فکـر کـردن، فکـر کـردن 
منطقـی می گویند. یعنی همه چیز روی حسـاب وکتاب باشـد. 
البتـه گاهـی هـم می شـود کـه گوش هایمـان را می گیریـم تا 

سـؤاالت عقل را نشـنویم.
وقتـی با حسـاب وکتاب منطقـی وارد یک کار می شـویم، حاال 
دیگـر بـه جـواب آن سـؤاالت می گوییـم نیـت! انتخابـات هم 
اسـتثنائی نیسـت و بایـد مثـل همه کارهـای زندگـی برایش 
نیـت معلـوم کنیـم، آن هـم نیتی کـه بعدهـا اگر بـه آن فکر 
کردیـم، احسـاس نکنیـم که سـرمان کاله رفته اسـت. هرچه 
نیـت قیمتی تـر باشـد و انگیزه تان برای کار هم بیشـتر شـود، 
بـرای انتخابـات بهتـر اسـت.  نیـت را خدایی کنیـم و به بقیه 

هـم بگوییم کـه نیت خدایی داشـته باشـند.
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انتخـابات

 چگونگی اثرگذاری نوجوانان بر انتخابات ریاست جمهوری 

انتخابات

 چلسی خیلی زودتر از چیزی
  که پیش بینی می شد به

قهرمانی لیگ انگلیس رسید

جزیره 
آبـــی و32



چلسی خیلی زودتر از چیزی که پیش بینی 
می شد به قهرمانی لیگ انگلیس رسید

جزیره آبی
مرداِن »آنتونیو کونته« 

مـرداِن »آنتونیـو کونتـه« در راه ایـن قهرمانـی تمام 
کارهـای ابتدایـی و بنیادیـن را درسـت انجـام دادنـد، 

بهتریـن اسـتفاده را از برنامـه بازی های سبکشـان، به دلیل 
دهـم شـدن در فصـل پیـش و حضـور نداشـتن در بازی های 

اروپایـی بردنـد و تمـام ویژگی هـای یـک قهرمـان لیـگ برتـر 
دروازه بانـی  فصـل  ایـن  چلسـی  داشـتند.  را 

درجه یـک به نـام »تیبـو کورتوا« داشـت، 
خـط دفاعـی مسـتحکم، به خصـوص بعد 
از تغییـر سیسـتم، بـا درخشـش »داویـد 
لوئیـز« در بازگشـتش به اسـتمفورد بریج 

و جـا افتادن »سـزار آزپیلیکوئتـا« در نقش 
جدیـدش؛ خط میانـی ای، هم سـخت کوش 

و هـم خـالق و سـتاره ای در خـط حملـه بـه 
نـام »ادن آزار« کـه به تنهایـی و در یـک لحظـه 
می توانسـت سرنوشـت بازی هـا را عـوض کنـد و 

البته بـه این ها اضافه کنید »دیگو کاسـتا« را، 
مهاجمی که گل های الزم و حسـاس 
بـرای تیمش را مـی زد و ذخیره های 
»سسـک  مثـل  فوق العـاده ای 

فابرگاس« و »ویلیان«.
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باشگاه خبرنگاران جوان

کنترل دانش آموزان با مار

مـدارس در کشـورهای مختلـف قوانیـن متفاوتـی دارنـد، اما شـیوه عجیـب و غریب یـک بابای مدرسـه در عربسـتان همه را 
تـوی دنیـا شـگفت زده کرده اسـت. ایشـان بـرای اینکه دخترخانم هـای دانش آمـوز به موقع سـر کالس حاضر شـده و زود هم 

از مدرسـه جیـم نزننـد، به وسـیله یک مـار و یک چوبدسـتی کنترلشـان می کند. 

خبرگزاری فارس

»وبا« مردم یمن را تهدید می کند

حتمـاً شـنیده اید کـه می گوینـد گل بـود به سـبزه نیز آراسـته شـد! حاال حکایـت وضعیت وحشـتناک مردم یمن اسـت که 
به تازگـی به جـز جنـگ و بمباران و گرسـنگی، بیماری هم به سراغشـان آمده اسـت. یمـن این روزها بزرگ ترین بحران انسـانی 
جهـان را تحمـل می کنـد. براسـاس آمار سـازمان ملل حدود 7 میلیـون و 600 هزارنفـر از مردم یمن کـه در مناطق پرخطری 

زندگـی می کننـد، در معـرض ابتال به بیمـاری وبا قـرار دارند. 

ایسنا

بلژیک در شب از همه جا نورانی تر است

ما همیشـه عادت داشـتیم توی شـب به آسـمان نگاه کنیم و با تماشـای سـتارگان درخشـان در آن، از شـب لذت ببریم، اما 
یـک فضانـورد فرانسـوی باعـث شـد که مردم جهـان این بار در شـب از فضـا زمین را تماشـا کرده و از مشـاهده نقـاط نورانی 
در زمیـن شـگفت زده شـده و لـذت ببرند. توی عکسـی که ایـن فضانورد از داخل ایسـتگاه فضایی بین المللـی از زمین گرفته، 
کشـور بلژیـک در شـب از همه جا بیشـتر می درخشـد. تقریباً تمـام راه هـا و جاده های بلژیـک دارای تیرهای چراغ برق اسـت 
کـه چراغ هایشـان در تمـام طول شـب روشـن اسـت. جاده های بلژیـک را 2.2 میلیون المپ روشـن می کننـد؛ به عبارت دیگر 

186 المـپ بـرای هـر 2.5 کیلومترمربـع. پـس از بلژیک، پاریـس و لندن از همه جا نورانی تر هسـتند.

ایسنا

موزه ای برای نجوم

مـوزه علـوم و فنـاوری ایـران گالری نجـوم راه اندازی کـرد. در این گالری دسـتاوردهای علم نجوم معرفی شـده اسـت. یکی از 
بخش هـای جـذاب ایـن گالـری مربـوط بـه نمایـش ابزار کهـن علم نجوم مانند اسـطرالب و کره سـماوی اسـت. مـوزه علم و 
فنـاوری پیـش از ایـن تاکنـون 6 گالـری دیگر را بـا عناوین مورس تـا موبایل، انرژی های نـو، ابزار پزشـکی، فناوری های بومی، 

فیزیـک و مکانیـک و اپتیک راه انـدازی کرده بود.

نفـت تهـران از یک مسـیر دشـوار به فینال جام حذفی رسـید. تیم علی دایی، اسـتقالل را در یک مسـابقه دراماتیک شکسـت 
داد و سـپاهان را در یـک نبـرد جنجالـی به کمـک پنالتـی احسـان حاج صفـی در آخریـن ثانیه هـا از پیـش رو برداشـت تا 
فرصـت بـازی با تراکتـور در آخرین مسـابقه فصل فوتبـال ایران را به دسـت بیاورد، نبـردی که با برتری نفت و سـومین 
قهرمانـی شـهریار در جـام حذفی به پایان رسـید. قهرمانی نفت و تصاحب سـهمیه آسـیا، اتفاق فوق العـاده ای برای 
علـی دایـی بـود. بعـد از جشـن قهرمانی تیـم تهرانـی، خیلی ها رسـیدن به این جـام را معجـزه بـزرگ دایی با 
دسـت های کامـاًل خالـی نامیدند، اما آیـا قهرمانی نفـت در ایـن تورنمنت، با تعریفـی که از معجـزه در ذهن 

داریم، منطبق اسـت؟
عالقه منـدان بـه علـی دایـی، نفـت را در جایـگاه یـک باشـگاه مطلقـاً بـدون سـرمایه، بی پـول و 
بحـران زده ترسـیم می کنند و ظاهـراً این تصویر، موردعالقه شـهریار نیز هسـت، اما بد نیسـت 

 براسـاس تکمیـل آنالیـز تیـم برنامـه نـود، بهترین هـا و بدترین هـای لیـگ برتـر مشـخص شـدند. براسـاس نمـره 
آنالیزورهـای برنامه نود، ماشین سـازی سـقوط کرده، بیشـترین سـهم را در این فهرسـت دارد. خریـد گلر برزیلی 
سـپاهان کـه عبداهلل ویسـی بـا آن قصد رونمایـی از یک دخسـوس دیگر را داشـت، با شکسـت مواجه شـد 
و لی اولیویـرا هـم ضعیف تریـن دروازه بـان فصـل لقب گرفـت. بابـک حاتمی، قاسـم دهنـوی و حمیدرضا 
علی عسـگری هم بازیکنان سـابق پرسـپولیس هسـتند کـه در این فهرسـت یازده نفره حضـور دارند. 
جالـب اسـت که محسـن ربیع خـواه فقط به دلیل شـش صدم نمـره، در این فهرسـت قـرار نگرفت؛ 
اتفاقـی که می توانسـت حواشـی جدیـدی را برای تیـم قهرمان رقـم بزند، ضمـن این که حضور 
لوسـیانو ادینیـو هـم در رده هجده تـا مانـده بـه آخـر، جالب توجـه اسـت. ادینیـو رقابت 
نفس گیـری بـا غالمرضا رضایی برای کسـب عنوان بدترین ها داشـت. همچنیـن در تیم 
بهترین هـای لیـگ، بر این اسـاس می شـود تیم منتخبـی از بهترین هـای فصلی که 

نیمچه پرونده
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معجزه یا 
سخت کوشی؟ 

  نبرد هفت مربی بزرگ

وقتـی ایـن فصـل شـروع شـد، همـه از نبرد هفـت مربی بـزرگ لیگ 
حـرف می زدند و اکثراً انتظار داشـتند »ژوزه مورینیـو« و »پپ گواردیوال« 

تیم هـای  تنهـا سـایه  تیم هـا  باقـی  و  بـا هـم بجنگنـد  راه قهرمانـی  در 
منچسـتری را تعقیـب کنند. امـا وقتی ایده های پیچیـده  گواردیوال باعث گیج 

شـدن بازیکنان خودش شـد و مورینیـو تازه فهمید زندگی در منچسـتر خیلی 
سـخت تر از آنچـه فکـر می کـرده اسـت، این کونتـه بود که سـاده و بـدون ادا و 
اطـوار اضافـه، با چسـبیدن بـه اصول ابتدایی و سـعی و تـالش در زمین، صدر 

جـدول را گرفـت و دیگـر هرگز پسـش نداد.

ما دختر خانم های نوجوان همان طورکه گل سرسبد خانه ها و 
خانواده هایمان هستیم، معموالً زیادی هم موردتوجه رسانه ها قرار 
می گیریم و همیشه حرف و حدیث ما، موفقیت ها یا مشکالتمان 

تیتر رسانه ها می شود. متأسفانه یکی از تیترهای تکراری درباره ما 
دخترخانم ها، چه از نوع نوجوان و چه جوانش، 
مشکل کم تحرکی و توی مود افسردگی 

بودنمان است. به طور مثال به تازگی رییس 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، درباره این موضوع 
گفته است: »کم تحرکی، نابسامانی 

روانی، افسردگی و نبود نشاط به ویژه 
در بین دختران دانشجو زیاد است 

که باید به آن توجه کنیم.«

آیا راست راستکی افسرده ایم؟

همان طورکـه گفتـم، هـر از چندگاهـی رسـانه ها و مسـئوالن بـا خانواده های ما 
همـراه شـده و همـه یک صـدا ما را بـه کم تحرکی و بعد از آن افسـردگی ناشـی 

از آن متهـم می کنند. متأسـفانه ایـن موضوع درمورد مـا دختران واقعیت 
دارد و کم کم دارد به مرحله هشـدار می رسـد. آن طورکه کارشناسـان 

می گوینـد: »60درصـد زنـان مـا بـا فقـر حرکتـی از سـنین زیـر 
نوجوانـی مواجهنـد.« یعنی فقر حرکتی از سـن دبسـتان در زنان 
مـا شـروع شـده و تـا جوانی و میانسـالی مـا کش پیـدا می کند و 
درنهایـت باعـث بیماری و مشـکالت جسـمی و روحی می شـود.

چی شد که این جوری شدیم؟

بـا شـما هسـتم خانـم محتـرم! بـا شـما کـه صبـح 
دسـت ورو نشسـته و خسـته از رختخـواب بیـرون 
می رویـد و بـه زور خودتـان را تـوی روپوش مدرسـه 

می چپانیـد و همانطـور چشم بسـته سـر 
کالس حاضـر می شـوید. بـا شـما کـه 
تمـام سـاعت مدرسـه را پشـت نیمکت 
چسـبیده اید و زنگ آخر کـه می خورد، 
صندلـی  از  کاردک  بـا  دوسـتانتان 
جدایتـان می کننـد. بـا شـما کـه بعـد 
از مدرسـه تـوی مبـل ولـو می شـوید و 
بـه بهانـه درس و مشـق تـا بـوق شـب 
اگـر  و  نمی خوریـد  تـکان  جایتـان  از 
مامانتـان قطـره ای آب تـوی دهانتـان 
نریـزد، از تشـنگی تلـف می شـوید، بـا 
شـما هسـتم دیگـر! واقعـاً شـورش را 
درآورده ایـد! اگر شـما کمی بـه خودتان 
بیایید و دسـت از موبایل بـازی و دور دور 

تـوی فضای مجـازی بکشـید و به جایش 

روزی 20دقیقـه ناقابـل پیـاده روی کنیـد، یا به سـبک دختران قدیـم بی نیاز 
بـه باشـگاه و اسـتخر و کارهـای چیتان پیتـان، وسـط اتـاق نشـیمن روزی 
20تـا طنـاب بزنیـد، اینقـدر حـرف و حدیث پشت سـرمان نخواهد بـود. چی 
می گوییـد داریـم بی انصافـی می کنیـم و یک دهـم بودجه ای که بـرای ورزش 
پسـران در کشـور هزینـه می شـود، صـرف ورزش دخترخانم هـا نمی شـود! 
می گوییـد سـالن ورزشـی مناسـب و باکیفیـت کـم داریـم و همان هایی هم 
کـه داریـم، یـا اسـتاندارد نیسـتند یـا بـرای دخترخانم هـا امـن نیسـتند؟ 
می گوییـد پیسـت دوچرخه سـواری مناسـب بـرای دخترخانم ها نیسـت و 
شـما نمی توانیـد مثل پسـرها بی خیال داخـل پارک ها بدویـد و مجبورید 
کلـی متلـک و مشـکل را تحمـل کنیـد؟ بلـه، مـا هشـتی ها هم با شـما 
موافقیـم که امکانات موردنیاز ورزش دخترخانم ها نه در سـطح شـهر، 
کـه در مـدارس هـم وجـود نـدارد و مسـئوالن نمی خواهند 
تقصیـرات خـود را در ایـن زمینـه قبـول کننـد و فقـط و 
فقـط تقصیـر را بـه گردن سـبک زندگـی ما یـا اعتیاد به 

فضـای مجـازی می اندازنـد.

چه کار کنیم که کم تحرک نباشیم؟

بـا این همـه حـاال کـه وضعیـت مـا دخترخانم هـا بـه 
مـرز هشـدار رسـیده، بهتـر اسـت خودمـان بـه فکـر 
خودمـان باشـیم و اول تـوی سـبک زندگی مـان 
یـک تجدیدنظری بفرماییـم و از همین امکانات 
حداقلـی بـرای ورزش و تحـرک و تزریـق 
نشـاط تـوی زندگی مان اسـتفاده کنیم 
و بعـد هـم برویـم یقـه مسـئوالن 
دیـر  تـا  بخواهیـم  و  بگیریـم  را 
ورزش  به حـال  فکـری  نشـده، 
دخترخانم هـا بکننـد، چـون مـا 
به عنـوان زنـان فـردای جامعـه، 
نقـش مهمـی در سـالمت آینده 

خواهیـم داشـت.



چلسی خیلی زودتر از چیزی که پیش بینی 
می شد به قهرمانی لیگ انگلیس رسید

جزیره آبی
علیرضا گرانپایه| وقتی ابتدای فصل، نگاهی به ترکیب داخل زمین و 
روی نیمکت تیم های لیگ انگلیس انداختیم، باید هم دلمان را برای 

یک نبرد بی  نظیر صابون می زدیم. همه بودند؛ از »مورینیو« و 
»گواردیوال« گرفته تا »کونته«، »کلوپ«، »ونگر« و »رانیری« 
شگفتی ساز. همه چیز نوید یک رقابت نفس گیر را می داد، ولی 

خب هرچه جلوتر می رفتیم، اختالف تیم چلسی با دیگر تیم ها 
بیشتر نمایان می شد. کونته و شاگردانش در فاصله سه هفته 
مانده به انتهای لیگ، قهرمانی خود را مسجل کردند تا نشان 
دهند که فاصله کیفیت تیمشان با دیگر تیم ها در چه حد است. 

این شما و این چلسی، قهرمان لیگ جزیره!

  فوتبال واقعی  

فوتبـال واقعـی، بـازی سـاده ای اسـت و چلسـی بـا 
همیـن سـادگی فاتـح لیـگ برتـر شـد، همان طـور کـه 
»لسترسـیتی« دوازده مـاه پیـش بـه این افتخار رسـیده بود و 
همان طـور کـه »مورینیو« با »چلسـی« دو فصل پیـش لیگ را 
فتح کرده بود. نقطه  عطف فصل چلسـی در شکسـت 0-3 مقابل 
»آرسـنال« بـود. ایـن شکسـت کـه بعـد از 
»لیورپـول«  مقابـل   2-1 خانگـی  باخـت 
پدیـد آمـد، باعـث شـد تـا کونته سیسـتم 
تیمـش را از 1-3-2-4 بـه 1-2-4-3 تغییـر 
بدهـد و بـا این تغییـر، 13 بازی پیاپـی در لیگ 
را ببـرد؛ بازی هایـی که بـا 10 کلین شـیت )دروازه 
بسـته( هم همراه بود. چلسـی بعد از شکسـت مقابل 
آرسـنال، بـه رده  هشـتم جدول سـقوط کرد، امـا مردان 
کونتـه بـا پیـروزی0-5 مقابـل اورتـون در اسـتمفورد 
بریـج صدرنشـین شـدند و تـا پایـان فصـل هم 

در ایـن جایـگاه قرار خواهند داشـت.
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نفـت تهـران از یک مسـیر دشـوار به فینال جام حذفی رسـید. تیم علی دایی، اسـتقالل را در یک مسـابقه دراماتیک شکسـت 
داد و سـپاهان را در یـک نبـرد جنجالـی به کمـک پنالتـی احسـان حاج صفـی در آخریـن ثانیه هـا از پیـش رو برداشـت تا 
فرصـت بـازی با تراکتـور در آخرین مسـابقه فصل فوتبـال ایران را به دسـت بیاورد، نبـردی که با برتری نفت و سـومین 
قهرمانـی شـهریار در جـام حذفی به پایان رسـید. قهرمانی نفت و تصاحب سـهمیه آسـیا، اتفاق فوق العـاده ای برای 
علـی دایـی بـود. بعـد از جشـن قهرمانی تیـم تهرانـی، خیلی ها رسـیدن به این جـام را معجـزه بـزرگ دایی با 
دسـت های کامـاًل خالـی نامیدند، اما آیـا قهرمانی نفـت در ایـن تورنمنت، با تعریفـی که از معجـزه در ذهن 

داریم، منطبق اسـت؟
عالقه منـدان بـه علـی دایـی، نفـت را در جایـگاه یـک باشـگاه مطلقـاً بـدون سـرمایه، بی پـول و 
بحـران زده ترسـیم می کنند و ظاهـراً این تصویر، موردعالقه شـهریار نیز هسـت، اما بد نیسـت 

سـرمربی نفـت به چند پرسـش و ابهام سـاده نیز پاسـخ بدهد. باشـگاهی که هزینـه خرید آب معدنی هـم ندارد، 
چطـور در نیم فصـل با بازیکـن گران قیمتی مثل سـجاد شـهباززاده قرارداد می بنـدد؟ چطور آنـدو تیموریان 

را بـه خدمـت می گیـرد؟ چطور اجـازه خروج به ایگـور پراهیـچ نمی دهد و قیـد دریافت مبلـغ رضایتنامه 
او را می زنـد؟ نقـش شـهریار در قهرمانـی تیمش در جام حذفی انکارشـدنی نیسـت، اما زیر سـؤال بردن 
همـه بازیکنـان و همه داشـته های باشـگاه برای سـتایش علی دایـی، کار جالبـی به نظر نمی رسـد. از یاد 
نبریـم کـه نفت تهـران بـا گل بازیکنـی قهرمان جـام حذفی شـد که بـا تراکتور قـرارداد داخلـی امضا 
کـرد، امـا به خاطـر محرومیـت نقـل و انتقاالتی باشـگاه نتوانسـت به ایـن تیم اضافه شـود. بـا توجه به 

شـرایط دو تیـم قبـل از بازی فینال، قهرمانی تراکتورسـازی بیشـتر شـبیه معجـزه بود تا بـاال رفتن جام 
روی دسـتان کاپیتان نفـت تهران.

 براسـاس تکمیـل آنالیـز تیـم برنامـه نـود، بهترین هـا و بدترین هـای لیـگ برتـر مشـخص شـدند. براسـاس نمـره 
آنالیزورهـای برنامه نود، ماشین سـازی سـقوط کرده، بیشـترین سـهم را در این فهرسـت دارد. خریـد گلر برزیلی 
سـپاهان کـه عبداهلل ویسـی بـا آن قصد رونمایـی از یک دخسـوس دیگر را داشـت، با شکسـت مواجه شـد 
و لی اولیویـرا هـم ضعیف تریـن دروازه بـان فصـل لقب گرفـت. بابـک حاتمی، قاسـم دهنـوی و حمیدرضا 
علی عسـگری هم بازیکنان سـابق پرسـپولیس هسـتند کـه در این فهرسـت یازده نفره حضـور دارند. 
جالـب اسـت که محسـن ربیع خـواه فقط به دلیل شـش صدم نمـره، در این فهرسـت قـرار نگرفت؛ 
اتفاقـی که می توانسـت حواشـی جدیـدی را برای تیـم قهرمان رقـم بزند، ضمـن این که حضور 
لوسـیانو ادینیـو هـم در رده هجده تـا مانـده بـه آخـر، جالب توجـه اسـت. ادینیـو رقابت 
نفس گیـری بـا غالمرضا رضایی برای کسـب عنوان بدترین ها داشـت. همچنیـن در تیم 
بهترین هـای لیـگ، بر این اسـاس می شـود تیم منتخبـی از بهترین هـای فصلی که 

گذشـت را کنارهم قرار داد؛ تیمی که تنها نماینده اسـتقاللش، امید ابراهیمی اسـت. سـه کاپیتان نخسـت 
تراکتورسـازی هـم در این فهرسـت جای دارنـد و پنج بازیکن از تیـم منتخب را بازیکنـان تیم قهرمان 

تشـکیل می دهنـد، ضمن این کـه تمام ایـن بازیکنـان در تیم هایـی تـوپ می زدند کـه در رتبه های 
اول تـا ششـم جـدول حضـور داشـتند. از تیم هفتم بـه پاییـن، هیچ کـدام از تیم ها نماینـده ای در 
بیـن بهتریـن بازیکـن فصـل نداشـتند. در این تیـم منتخـب، احسـان حاجی صفـی دوازدهمین، 
امیرحسـین صادقـی چهاردهمین و علیرضـا بیرانوند بیسـتمین بازیکن فصل بودند کـه با توجه به 

بی رقیـب بودن در پست شـان در تیـم منتخب قـرار گرفتند، وگرنه ساسـان انصـاری، مهدی کیانی 
و وحیـد امیـری در بین یـازده بازیکن برتر فصل هسـتند، ولـی بازیکنان هم  پستی شـان نمره بهتری 

از آن هـا گرفته انـد و بـرای این سـه بازیکن، جایـی در تیم منتخـب قرار ندادنـد. یـازده بازیکن منتخب 
فصـل را بـدون توجه به پسـت بازی شـان مـرور می کنیم.

نیمـچه پرونـده
نیمـچه پرونـده

نیمچه پرونده
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بعـد از این کـه مجتبی جبـاری برای پیوسـتن دوبـاره به ایـن تیم ابـراز عالقه کـرد، آندرانیک 
تیموریـان هـم تمایل خود را برای بازگشـت به اسـتقالل اعالم کرد. تیموریـان در نقل و انتقاالت 
نیم فصـل لیگ شـانزدهم هم به اسـتقالل پیوسـت، امـا به دلیل محرومیـت اسـتقالل از نقل و 
انتقـاالت، نتوانسـت بـرای این تیـم بـازی کنـد. او در ادامه به نفت تهـران پیوسـت و پس از 

قهرمانـی ایـن تیم در جـام حذفی، حاال ابـراز عالقه کـرده که دوبـاره به اسـتقالل برگردد.
آنـدو پیـش از ایـن هم دوبـار پیراهن اسـتقالل را پوشـیده بود و هـر دوبار در اواسـط فصل 
ایـن تیـم را تـرک کرد. بـار اول به دالیلی که مشـخص نشـد، در میانه های لیـگ دوازدهم به 
الخریطیـات قطـر پیوسـت و بار دوم پـس از این که با امیر قلعه نویی دچار مشـکالتی شـد، در 

نیم فصل لیـگ چهاردهم از اسـتقالل جدا شـد و به تراکتورسـازی رفت.

هـر دو جدایـی آندو از اسـتقالل به شـکلی بود کـه دلخوری هـواداران ایـن تیـم را به دنبال 
داشـت و خیلـی از آن هـا معتقد بودنـد که تیموریـان در شـرایطی اسـتقالل را ترک کرد 

کـه این تیـم بـه او نیاز داشـت. حاال امـا به نظر می رسـد ماجرا برعکس شـده اسـت. 
اسـتقالل از لحـاظ بازیکـن، به خصوص در خـط هافبک مشـکلی نـدارد و عالوه بر 

بازیکنـان فصـل پیش، روزبه چشـمی و سـرور جپاروف هـم به این تیـم اضافه 
خواهنـد شـد و ترافیـک زیـادی در خـط هافبـک بـه وجـود خواهـد آمد، 

امـا مشـخص نیسـت منصوریـان کـه در نیم فصـل از جـذب تیموریـان 
 اسـتقبال کـرده بـود، در شـرایط فعلـی بازهـم به دنبـال او خواهـد

 بود یا نه.

بهترین ها 
و بدترین ها

برگشـت 
رؤیایـی

معجزه یا 
سخت کوشی؟ 

1 منچستر سیتی  چلسی 2 

چهار روز بعد از شکسـت عجیب مقابل کریستال 
پـاالس کـه بدتریـن نتیجـه  آبی های غـرب لندن 
از مـاه سـپتامبر بدین سـو بـه حسـاب می آمـد، 
چلسـی بایـد با چالشـی بـزرگ روبه رو می شـد و 
در خانـه مقابـل منچسـتر سـیتی قـرار می گرفت. 
مـردان کونتـه این بـازی را بـا درخشـش آزار در 
خـط حملـه و مقاومـت دفاعـی فوق العاده شـان 
بـا پیـروزی پشت سـر گذاشـتند تـا هـم فاصلـه  
هفت امتیازی شـان بـا تاتنهام را حفظ کرده باشـند 
و هم به کورسـوی امید سـیتی برای باقی ماندن در 
کـورس قهرمانی پایان بدهند. کونته بعـد از پایان 
ایـن بـازی بـزرگ گفـت: »مـا بایـد از خودمـان 
راضـی باشـیم، چـون بهترین تیـم لیـگ را بردیم. 
بـردن چنیـن بازی هایی در چنین مقطعـی از فصل 

واقعـاً عالی اسـت.«

3 چلسی اورتون 0 

سـفر به گودیسـون پارک )ورزشـگاهی در شـهر 
لیورپول و ورزشـگاه خانگی باشـگاه فوتبال اورتون 
چلسـی  باقی مانـده  بـازی  سـخت ترین  اسـت( 
در مقطـع پایانـی لیـگ بـود. تاتنهامی کـه در این 
دوران روی فـرم بـود و بازی هایـش را پشت سـر 
هـم می بـرد، منتظـر کوچک ترین لغزش از سـوی 
صدرنشـین نشسـته بود تـا فشـار را روی مـردان 
کونتـه در هفته هـای پایانـی بـه نهایـت خـودش 
بـازی در زمیـن  اول  برسـاند. در یـک  سـاعت 
اورتـون بـه  نظـر می رسـید ایـن اتفـاق دقیقـاً رخ 
خواهـد داد و چلسـی در گودیسـون پـارک، امتیاز 
از دسـت می دهـد. امـا به یک بـاره پدرو با شـوت 
از راه دورش دروازه  شـاگردان رونالـد کومن را باز 
کـرد و در ادامـه کیهیـل با هشـتمین گل فصلش 
نتیجـه را دو برابـر کرد و در پایـان هم ویلیان گل 

سـوم را زد. 

0 چلسی  آرسنال 3 

شکسـت سـنگین در امیریتـس مقابـل آرسـنال، 
مهم تریـن نقطـه  عطف فصل چلسـی بود. چلسـی 
پیـش از ایـن بـازی، مقابـل »سـوانزی« بـه یـک 
تسـاوی رسـیده بـود و در »اسـتمفورد بریـج« هم 
مقابـل »لیورپول« شکسـت خـورده بـود، اما کمتر 
کسـی انتظار داشـت آبی های لنـدن در همان نیمه  
اول ایـن دربی با سـه گل از »الکسـیس سـانچز«، 
»تئـو والـکات« و »هکتـور بلریـن« نابـود شـوند. 
این شکسـت بـا وجود فشـارهای زیـادی که روی 
چلسـی و مربـی جدیـدش »آنتونیو کونتـه« آورد، 
باعـث شـد تـا مربـی سـابق »یوونتـوس« و تیـم 
ملـی ایتالیـا سیسـتم تیمـش را از دفـاع چهارنفره 
به سـه نفره تغییـر دهد؛ تغییـری کـه 13 پیروزی 
پیاپـی در لیـگ برتر را بـه همـراه آورد و به قدری 
تأثیرگذار بود که بسـیاری دیگـر از تیم های لیگ 

هـم بـه نمونه بـرداری از آن روی آوردنـد.

1 چلسی وست بروم 0 

چلسـی بـا ایـن آگاهی پـا بـه اسـتادیوم هاوتورنز 
گذاشـت کـه سـه امتیـاز از ایـن بـازی، قهرمانی 
لیـگ برتـر را قطعی خواهد کـرد. امـا در جدال با 
تیـم منظم و مسـتحکم تونـی پیولیس، سـتاره های 
چلسـی بـرای بـاز کـردن دروازه  وسـت بـروم به 
مشـکل خوردنـد، تـا اینکـه »میچـی باتشـوایی«، 
مهاجـم ذخیـره و بلژیکـی آن هـا، بازیکنـی که از 
مـاه آگوسـت بـه این سـو در لیـگ گل نـزده بود، 
در فاصله  هشـت دقیقه به پایان بازی روی ارسـال 
سـزار آزپیلیکوئتا، دروازه  میزبـان را باز کرد و کار 
تمام شـد. چلسـی قهرمان لیگ برتر بـود و کونته 
با همان شـور و هیجان همیشـگی، جشن قهرمانی 

را رهبـری می کـرد.

0 منچستر یونایتد چلسی 4 

»ژوزه مورینیو« در اولین بازگشـتش به »استمفورد 
بریج« شکسـت سختی مقابل تیم سـابقش خورد. 
شـاگردان کونتـه تنهـا 30 ثانیـه در ایـن بـازی 
فرصـت می خواسـتند تا روی اشـتباه خـط دفاعی 
منچسـتر یونایتد دروازه  »داوید دخیا« را باز کنند. 
بعـد از گل »پدرو«، »گری کیهیـل« هم روی یک 
ضربـه  کرنـر، گل دوم را زد و بعـد در نیمـه  دوم 
»ادن آزار« و »انگولـو کانتـه« هـم کار شـیاطین 
سـرخ را یکسـره کردنـد. بـردن یونایتـد اولیـن 
پیـروزی بزرگ چلسـی در این فصل بـود، پیروزی  
کـه بعـد از شکست هایشـان مقابـل لیورپـول و 
آرسـنال به لحـاظ روحی و  روانی کمـک زیادی به 
آن هـا کرد. هرچند چلسـی در این مقطع همچنان 
در جـدول چهارم بود، پایین تر از منچسـتر سـیتی، 
شـاگردان  به یک بـاره  امـا  لیورپـول،  و  آرسـنال 
کونته به خودشـان و توانایی هایشـان ایمان آوردند 

و آمـاده  نبرد قهرمانی شـدند.
در ادامه نگاهی می اندازیم به 5 بازی 
کلیدی که بیشترین نقش را در مسیر 
قهرمانی چلسی در لیگ جزیره داشت.

یــد قهرمانـــی5
کل

امـا موفقیـت بـزرگ چلسـی در ایـن فصل، بـدون انتقـاد رقبا 
هـم نبـوده. مورینیـو از آن هـا به عنوان تیمی بسـیار دفاعـی که از 

ضربـات آزاد اسـتفاده می کنـد نـام بـرده، یورگن کلـوپ گفته تیمی 
کـه فوتبال واقعی بازی می کند، منچسـتر سـیتی اسـت و برای همین 

قرار گرفتن مقابلشـان از همه سـخت تر اسـت و آرسـن ونگـر هم نگرانی 
خـودش را از فوتبالـی کـه باعث پیروزی تیم هایی می شـود کـه رویکردی 
واکنش گـرا دارنـد، ابراز کرده اسـت.  درسـت اسـت که چلسـی این فصل، 
آن عامـل جـذاب تیم هـای قهرمـان ونگر و یونایتد سـر الکس فرگوسـن را 
نداشـت، امـا بـه هیچ وجـه تیمـی کسـالت بار نبـود. گل فوق العـاده ای کـه 
آزارد بـه وسـتهم زد نشـان از سـرعت و قـدرت فوق العاده  ایـن تیم در ضد 
حمله هـا داشـت؛ تیمـی کـه می توانـد فصـل را بـا داشـتن بهتریـن خط 
حملـه  لیـگ به پایان ببرد، تیمی کـه پنج گل به اورتـون زده، چهار گل 

به یونایتد و سـه گل به آرسـنال و سـیتی.

 کدام تیم فوتبال 
 واقعی بازی می کند  

اما موفقیت بزرگ چلسی در این فصل، بدون انتقاد رقبا هم نبوده. مورینیو از آن ها به عنوان تیمی بسیار دفاعی که از ضربات آزاد استفاده می کند 
نام برده، یورگن کلوپ گفته تیمی که فوتبال واقعی بازی می کند، منچستر سیتی است و برای همین قرار گرفتن مقابلشان از همه سخت تر است 
و آرسن ونگر هم نگرانی خودش را از فوتبالی که باعث پیروزی تیم هایی می شود که رویکردی واکنش گرا دارند، ابراز کرده است. 
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بازارچه های شناور
برای گردشگرانی که به کشورهای شرق آسیا سفر می کنند، بازارچه های شناور بر روی آب یکی از جاذبه های دیدنی این کشورهاست. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

10روز زودتر

حسن احمدی
خیلـی سـخت اسـت کـه نمی توانـم در 
جمهـوری  ریاسـت  امسـال  انتخابـات 
شـرکت کنم. من ده روز از سـن قانونی 
کـه بتوانـم رأی بدهـم کـم دارم. دلـم 
کشـورم  سرنوشـت  در  می خواسـت 
بـه کسـی که دوسـت  باشـم و  سـهیم 
دارم رأی بدهـم. حـق مـن اسـت کـه 
و  بزرگ تریـن  سرنوشـت  تعییـن  در 
مهم تریـن مسـئله کشـور وارد بشـوم.  
بایـد چهارسـال دیگر صبر کنـم. گاهی 
بـه آدم هایـی کـه بی تفـاوت از کنـار 
چنیـن اتفـاق بزرگـی عبـور می کننـد، 
بـرای  خیلـی فکـر می کنـم. نمی دانـم 
آن هـا ایـن موضوع چـرا بی اهمیـت و یا 
کم اهمیـت اسـت. دوسـت دارم انسـان 
مفیـدی در تصمیم گیری هـای کشـورم 

باشـم و از همه چیـز سـر دربیـاورم.
می گویـم  مدرسـه  در  دوسـتانم  بـه   
دربـاره  باشـند.  پرسشـگری  آدم هـای 
همه چیز بپرسـند، بداننـد، تحقیق کنند، 
کنجـکاو باشـند. به نظرم کسـانی که به 
ایـن مسـائل اهمیـت نمی دهنـد یـا در 
این بـاره کوتاهـی می کنند، انسـان های 

بی تفـاوت و کم توجهـی هسـتند. 
می دانم در گذشـــــــته، در زمـــان 
ایـران،  علیـه  عـراق  تحمیلـی  جنـگ 
رفتـن  بـرای  کم سن وسـال  بچه هـای 
بـه جبهـه در شناسنامه هایشـان دسـت 
بـه  تـا  می رفتنـد  هـزارراه  می بردنـد. 
هـدف و مقصـدی که داشـتند برسـند. 
فکـر کـردم مـن هـم ده روز بـه تاریخ 
تولـدم اضافـه کنـم، یـا روز رأی گیری 
بـروم بگویـم ده روز از من طلب داشـته 
باشـند، در چهارسـال بعدی یک جوری 
مهـم  کـه  ده روز  می کنـم.  جبـران 
نیسـت! مربـوط بـه خـودم می شـود. به 
کسـی آسـیب نمی زنـم. به کسـی بدی 

و یـا ظلـم نمی کنـم.  
 اگـر درس بود، شـاید می شـد بدهکار 
باشـم و در امتحـان بعـدی از نمره های 
خوبـم کـم کننـد و بـه درس دیگـرم 
اضافـه کننـد! شـنیدم در کشـور ژاپـن 
بچه هـا می تواننـد نمـره قـرض بگیرند. 
کاش مـن هـم می توانسـتم، ولـی درس 
و مدرسـه نیسـت. سرنوشـت انتخابات 
ریاسـت جمهوری و شـورای شهر است. 
خیلـی مهـم اسـت.  کاش ده روز زودتر 

بـه دنیـا آمـده بودم.
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من از اشتباه در انتخـــــــــاب می ترسم، شما چطور؟

ــــــدم دوبارهـ ــگیج شـ

لم داده ام روی مبل و دارم 
عکس های موبایلم را برای 

هزارمین بار نگاه می کنم. دنبال 
یک عکس خوب و آبرومند هستم 
که بگذارم جای پروفایل موبایلم. 

نمی دانم چرا هیچ کدام از عکس ها 
چنگی به دل نمی زند. در یکی 
از عکس ها موبایل را روی میز 
تحریرم تنظیم کرده ام و سرم 

را به طرف سقف، باال گرفته ام و 
دستم را گذاشته ام زیر چانه ام... 

انگار خیلی متفکرم و خیلی چیزها 
می فهمم که دیگران به ذهنشان 

هم خطور نمی کند و خیلی هم بابت 
فهم آن چیزها افسرده ام. توی یکی 
دیگر از عکس ها، موبایل به دست 

روبه روی آینه  ایستاده ام، 

عینک دورمشکی خاله ناهید را 
زده ام و رو به  آینه طوری خوشحال 

خندیده ام که انگار دانشمندترین 
آدم روی زمین بعد از مهم ترین 

کشف آزمایشگاهی اش با افتخار از 
خودش عکس گرفته....  هیچ کدام 
از عکس ها چنگی به دل نمی زند... 
نه عکس های سلفی، نه عکس های 

بریده شده  از کله خودم در 
جمع های خانوادگی... کنار شانه بابا، 

مامان یا خواهر کوچیکه....

پای پخچال بستنی های میوه ای ایستاده ایم. 
دوستم به سرعت پنج اسکوپ انتخاب 

می کند و بستنی فروش دایره های خوشمزه را 
می گذارد روی نان قیفی و می دهد دستش... 

من مانده ام پای ویترین بستنی فروشی و 
مرد بستنی فروش معطل من.... اسپرسو یا 

قهوه؟ شاتوت یا تمشک؟ پرتقال یا موز؟ از 
بین این همه طعم و مزه، فقط پنج تا را باید 
انتخاب کنم. اگر اسپرسو را انتخاب کنم، 
پس با هوس قهوه چه کنم؟ موزی همیشه 

دوست داشتنی بوده،  اما آخر پرتقالی چه؟  
دوستم دو اسکوپ از بستنی اش را خورده 

که به کمکم می آید، کنارم می زند و به 
سلیقه خودش بستنی ام را سفارش می دهد. 

دو دقیقه بعد، بستنی فروش بستنی ام را دستم 
می دهد. از خودم لجم گرفته وقتی نمی توانم 
از بین چند مزه محدود، پنج طعم محبوبم را 

انتخاب کنم. 

توی کتابخانه  کانونم. پای قفسه کتاب ها 
ایستاده ام. انتخاب، دست از سرم برنمی دارد. 

دوتا کتاب باید انتخاب کنم از بین این همه 
کتاب خواندنی. دستم مردد بین انتخاب این 
رمان و آن رمان می رود و برمی گردد. روی 

عطف کتاب ها دست می کشم، خوبی انتخاب 
توی کتابخانه  این است که  اگر اشتباه کنم، 

می توانم هفته بعد جبرانش کنم، کتاب را 
پس بدهم و هفته بعد انتخاب دیگری داشته 

باشم. می توانم به تعداد سال های مجاز 
عضویتم در کانون هی اشتباه کنم و هی 

جبران کنم.   ناگهان چیزی توی ذهنم جرقه 
می زند. من از اشتباه در انتخاب می ترسم. 

می ترسم چیزی را انتخاب کنم و بعد 
پشیمان شوم و جای جبران هم نداشته باشم. 
می نشینم پشت میز کتابخانه و فکر می کنم. 

چه طور می شود انتخابی کرد که درست 
باشد؟ چه طور می شود دست به  انتخابی زد 
که فردا و پس فردا و حتی یک لحظه بعدش 

پشیمان نشد؟  اصالً آیا این کار شدنی 
است...؟

جلوی کمد لباس هایم هستم و فکر 
می کنم که توی کمد لباس های 

همه آدم ها حتماً لباس هایی هست 
که به  اشتباه  انتخاب شده اند. یک 

انتخاب آنی باعث شده آن ها را 
بخرند و بعد پشیمان شوند. توی 
ویترین اسباب بازی های خواهرم 

هم پر از اشیایی است که  او آن ها 
را خواسته و بعد از انتخاب، حتي 
یک بار هم با آن ها بازی نکرده. 

توی قفسه کتاب های پدرم هم پر 
از کتاب هایی است که پدرم آن ها 

را از کتاب فروشی خریده و بعد 
از چندورق خواندن، از انتخابشان 
پشیمان شده و آن ها را در قفسه 

گذاشته. من فکر می کنم دنیا پر از 
انتخاب های اشتباه  است، با این حال 

باید پای انتخاب هایمان بایستیم. نباید 
از انتخاب بترسیم و هرروز بیشتر 

باید انتخاب کردن را تمرین کنیم. از 
اشتباه  ترسیدن و انتخاب نکردن، راه 

درستی نیست.  

می ایستم جلوی ویترین پررنگ ولعاب 
بستنی فروشی و با انگشت اشاره 

می کنم به مزه ها، قاطعانه و مطمئن 
پنج طعم انتخاب می کنم و منتظر 

می مانم دوستم هم انتخابش را بکند. 
بعد با تی شرت تازه ای که همین 
هفته خودم انتخابش کرده ام، با 

دوست بستنی به دستم یک عکس 
شاد می گیرم و فکر می کنم این 
انتخاب خوبی است برای عکس 

پروفایل موبایلم... انتخاب کردن به 
آدم قدرت، اعتماد به نفس و شادی 

می دهد... حسی که مزه اش شبیه 
یک بستنی میوه ای پنج اسکوپی توی 
هوای گرم روزهای آخر اردیبهشت 

بدجوری می چسبد... .

پای ویترین مغازه  ایستاده ام. مامان 
می گوید: یه چیزی بردار که بتونی همه جا 

بپوشیش...  رنگ ها دوره ام کرده اند، 
مدل ها، نوشته ها و عکس های روی لباس ها.  

بعضی ها زیادی گشاد و راحت هستند و 
بعضی ها زیادی تنگ و عصا قورت داده. 

بعضی ها زیادی شاد و خوشحال هستند و 
بعضی ها زیادی غمگین و افسرده. مامان 
می رود توی فروشگاه و رگال لباس ها را 
می چرخاند. آستین ها برایم دست تکان 

می دهند و پاچه ها در مغزم راه می روند. از 
بین این همه طرح و رنگ، از بین این همه 

گزینه انتخاب، کدام بهترین است؟ شاید 
بهتر باشد بسپارم به مامان و خودم را از شّر 

این همه  تردید خالص کنم... 
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