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بروبچ، آماده رسیدن فصل مدرسه هستید؟ داره میادها...!

امسش »مهر«، صداش یم زنن »مدرسه«

تکتم دره کی| درست است که شما خیلی مشتاق علم و تحصیل هستید، 

این را هم می دانم که برای آمدن مهر دل توی دل تان نیست، مطمئن هم 

هستم که برای دیدن همکالسی ها لحظه شماری می کنید، اما این را هم 

می دانم و می دانید که حال وهوای تابستان و مدرسه خیلی با هم متفاوت 

است. نمی شود با همان تیپ و ترکیب به استقبال مهر رفت؛ یعنی راستش 

اگر با سر و وضع و دغدغه های تابستانی وارد مهر شوید شاید حتی به 

پاییز بربخورد. به هر حال اسمش هم رویش هست بوی ماه مدرسه، یعنی 

اسم دیگر مهر، مدرسه است؛ مثالً شاید اسم شناسنامه اش »مهر« است 

و در خانه »مدرسه« صدایش می زنند. به هر حال شما هم باید با ژست 

مدرسه ای وارد مهر شوید، پس تا دیر نشده دست به کار شوید. 

  وقت برگشتن از سفر است 

تیپ مدرسه ای گرفتن خیلی سخت نیست و نباید به خاطر آن روزهای 

باقیمانده تابستان را به کام خودتان تلخ کنید. سعی کنید کامالً طبیعی 

برخورد کنید و خیلی با آرامش وارد مهر شوید. اولین کار این است که 

کالس های تابستانی تان را با فاصله حدوداً دوهفته ای از مهر به پایان 

برسانید. علتش این است که شما فرصت جمع بندی و ساماندهی برای 

آن چه یاد گرفته اید داشته باشید و از طرفی هم با ذهن آسوده تری وارد 

فصل یادگیری بشوید. دو هفته باقی مانده را می توانید استراحت کنید و 

خرید های مدرسه و... را انجام دهید. تا حد ممکن از این که در این دو 

هفته به مسافرت طوالنی بروید پرهیز کنید، زیرا با خستگی بعد از سفر 

و حال وهوای سفر که چند روزی همراه شما خواهد بود، شرایط مناسبی 

برای ورود به مهر نخواهید داشت؛ البته سفرهای یکی، دو روزه برای 

این مدت گزینه خوبی است. 

  کتابخانه تکانی 

یکی از مهم ترین قسمت هایی که نیاز به آماده سازی دارد، کتابخانه است. کتابخانه 

را مرتب و گردگیری کنید. اگر کتابخانه تان خیلی فشرده و پر است، باید کتاب های 

غیرضروری را خارج کنید و به جایی مثل انباری منتقل کنید تا جا برای کتاب و 

دفترهای جدید باز شود. کتاب های جدید تقریباً ده جلد خواهند بود و به اضافه دفترها 

تقریباً یک طبقه از یک قفسه معمولی را نیاز دارند. بهتر است قسمتی از کتابخانه 

را که نزدیک به میز مطالعه است برای گذاشتن کتاب های جدید خالی بگذارید. 

کاغذهای اضافه و دفترهای پرشده را هم در مخازن بازیافت بریزد یا به دکه های 

جمع آوری زباله های بازیافتی شهرداری تحویل دهید و اطراف تان را در حد ممکن 
خلوت کنید. 

  چی کم دارم؟  
نوشت افزار جدید مورد نیازتان را فهرست کنید و در 

یک عصر تابستانی به فروشگاه بروید. حواس تان باشد 

که حین خرید غیرت ایرانی تان را خرد و خاکشیر 

نکنید. بین نوشت افزار موجود، اجناس ایرانی خیلی 

خوب و مرغوبی وجود دارد، آن ها را انتخاب کرده و 
بخرید. 

   تبلت تعطیل  

ممکن است یکی از مهم ترین تفریحات شما در تابستان 

چرخیدن در صفحات مجازی و گردش در نرم افزارهای مختلف 

بوده باشد، خودتان هم خوب می دانید که نمی شود با همان 

مقدار استفاده از گوشی و تبلت وارد فضای مهر شوید. الزم 

است کم کم ساعت استفاده از این وسایل را محدود کنید تا 

آمادگی ذهنی برای روزهای مدرسه داشته باشید.  هم چنین 

الزم است ساعت تماشای فیلم و تلویزیون را هم محدود کنید و 

کم کم آن را به حدود دو ساعت در روز برسانید.

   یه حالی بده به اتاقت!  

سروشکل اتاق تان هم باید به وضعیت دانش آموزی برگردد. 
وسایلی مثل دسته بازی باید به کشو و کمدهای دور از 

دسترس منتقل شوند و در عوض میز تحریر رنگ و روی 
تازه ای بگیرد. وسایل اضافه روی میز را بردارید و آن را 

حسابی خلوت کنید. میز را جایی قرار دهید که نور مناسبی 
داشته باشد و با خریدن یک گلدان یا یک تزئین دلخواه آن 

را برای خودتان دلنشین تر کنید؛ البته آماده کردن اتاق به 
این معنی نیست که وسایل آن را عوض کنید یا تزئین های 

شلوغ پلوغ داشته باشید، اتفاقاً هرچه اتاق خلوت تر و ساده تر 
باشد، تمرکز در آن برای درس خواندن بیشتر خواهد بود. 

به شور و شوق و خوبی های مدرسه حسابی فکر کنید.   بوی کتاب نو...! 
به این که دوستان تان را دوباره می بینید. به زنگ هاي 

تفریح فکر کنید. به بوی کتاب نو، پوشیدن لباس فرم 
جدید. به دفترهای سفید و تازه فکر کنید و با همه 

این فکرها حال خوب دانش آموز بودن را در خودتان 
تقویت کنید.  وقتی حال تان خوب شد دست به قلم 

شوید و برای سال تحصیلی جدید چند هدف بنویسید 
و برای هدف هایی که نوشته اید برنامه بریزید. با این 

زیاد خواهد شد. نوع فکر کردن انگیزه تان برای رفتن به مدرسه خیلی 

  بخور و بخواب تمام...! 

هرچقدر هم نوجوان پویا و بابرنامه ای باشید، اما باز هم فصل تابستان 

نسبت به روزهای مدرسه برای شما فصل بخور و بخواب حساب 

می شود. شما هر ساعتی که دوست دارید می خوابید و هر ساعت هم 

از خواب سیر شدید بیدار می شوید، اما این شرایط با مدرسه رفتن 

اصالً جور نمی شود. باید کم کم به اوضاع خواب تان سروسامان بدهید. 

هرچقدر این کار را زودتر شروع کنید در روزهای ابتدایی مهر کمتر 

اذیت خواهید شد. سعی کنید در روزهای باقیمانده برنامه خواب تان را 

خیلی خوب تنظیم کنید تا روزهای اول مدرسه چرت نزنید.

  لباس مدرسه را پرو کردی؟ 

برای آن که دانش آموز شسته رفته و مرتبی باشید، بهتر است لباس فرم تان را قبل 
از شروع مدارس بپوشید و آن را به قواره هیکل مبارک دربیاورید. به هر حال 
لباس ها طبق سایزبندی های استاندارد دوخته می شوند و عمراً که شما هم تیپ 

استانداردی داشته باشید، پس به احتمال خیلی زیاد این لباس به تن مبارک شما 
یک مقدار نافرم باشد؛ البته منظورم اصالً این نیست که به کلی مدل لباس را عوض 
کنید و شبیه لباس مجلسی آن را دربیاورید، منظورم این است که بجنبید و سریع تر 

دست به کار شوید تا روز یک مهر با آستین و پاچه های بلند به مدرسه مشرف 
نشوید و بعد تازه متوجه بشوید که لباس تان نیاز به اندکی تعمیر هم داشته است. 

 چی بخرم؟ کیف و کفش و کتاب  
از آن جا که شما دانش آموز بسیار فهیم و صرفه جو و محترمی تشریف دارید، حتمًا 

حتی اگر والدین تان التماس تان هم بکنند، ولی وقتی کیف تان سالم است، برای 

خرید کیف جدید زیر بار نمی روید، از همین جهت بهتر است قبل از ورود به مهر 

وسایلی مثل کیف ، کفش و جامدادی که ممکن است از سال قبل دارید و می خواهید 

برای سال جدید هم آن ها را استفاده کنید، حتماً اگر نیاز به تعمیر دارند آن ها را 

تعمیر کنید و اگر احیاناً نیاز به شست وشو دارند آن ها را بشویید و برای ورود به مهر 

آماده شان کنید. برخی وسایل هم که الزم است خریداری شوند، آن ها را در فهرست 

خرید بنویسید. هر وسیله ریزودرشتی را که به ذهن تان می رسد بنویسید تا وقتی 

وارد بازار می شوید هیچ چیز از قلم نیفتد. از طرفی هم وقتی که فهرست داشته باشید، 
از خرید وسایل اضافه و غیرضروری هم جلوگیری می شود. 
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تیپ مدرسه ای گرفتن 
خیلی سخت نیست و نباید 
به خاطر آن روزهای 
باقیمانده تابستان را به 
اکم خودتان تلخ کنید.

د مورد 
ت افزار جدی

نوش

ت کنید 
ن را فهرس

نیازتا

ی به 
صر تابستان

و در یک ع

ه بروید. 
فروشاگ

گردگیری کنید.است. کتابخانه را مرتب و آماده سازی دارد، کتابخانه قسمت هایی که نیاز به یکی از مهم ترین 

به شور و شوق و 

خوبی های مدرسه 

حسابی فکر کنید. به این که 

دوستان تان را دوباره 

می بینید.

هرچقدر هم نوجوان پویا 

و بابرنامه ای باشید، اما 

باز هم فصل تابستان 

نسبت به روزهای مدرسه 

برای شما فصل بخور و 

بخواب حساب می شود.
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عربـی، دومیـن درس دفترچه  عمومی آزمون سراسـری اسـت که بیشـتر 
داوطلبـان بـا آن دوسـت نیسـتند و رابطـه خوبـی بـا ایـن درس 

ندارنـد. بیشـتر داوطلبـان حتـی بچه های گروه انسـانی هم 
بـا این درس مشـکل دارند و وقتی اسـم عربـی می آید، 

حال شـان گرفتـه می شـود. آن طـور که در رسـانه ها 
آمده اسـت درس عربي، درسـي اسـت که بیشـتر 
داوطلبـان کنکـور بـه آن توجـه کمتـري دارند و 
ایـن موضـوع را مي توان در میانگیـن درصدهاي 
کسب شـده از سـوي داوطلبان در ایـن درس در 
کنکـور هـر سـال مشـاهده کـرد. به گفتـه آمار 
و ارقـام اگـر بـه سـیر صعـودي کنکـور در دو 
درس انگلیسـي و عربي در پانزده سـال گذشـته 

نـگاه کنیـم، متوجـه می شـویم کـه دانش آمـوزان 
در درس زبـان انگلیسـي پیشـرفت بسـیار زیـادي 

داشـته اند، ولـي در درس عربـي خـاف ایـن موضـوع 
اتفـاق افتاده اسـت.

تسلط نداریم
بعضی از کنکوری ها یکي از دالیل این موضوع را، مفهومي تر شـدن پرسـش هاي 
عربـي و نیـاز به تسـلط کامل بر مباحث این درس براي حل مسـائل مطرح شـده 
در کنکـور می داننـد، از طـرف دیگـر بسـیاری از داوطلبـان بـرای مسـلط نبودن 
بـه ایـن درس پاسـخگویی بـه عربـي را وقت گیـر می داننـد و تصـور می کننـد با 
جـواب دادن بـه سـایر دروس عمومـی ایـن کمبـود را می تواننـد جبـران کننـد؛ 
البتـه خیلی هـا هم هسـتند که از این فرصت اسـتفاده کـرده و با جـواب دادن به 
پرسـش های عربـی، برخـاف دیگـران مي تواننـد در کنکور درصد خوبـي بیاورند 
و رتبه شـان را تکانـی بدهنـد، چـون کاهش درصـد دانش آمـوزان در درس عربي 
باعث شـده اسـت که این درس در کنکور انحراف معیار باالیي داشـته باشـد، به 
ایـن معنـي که بیشـتر دانش آمـوزان، عربـي را با درصـد پایین مي زنند و کسـب 

نمـره بـاال در عربي، امتیاز بسـیار بزرگي محسـوب مي شـود.

آشنایی که غریب مانده است
به جـز بحـث کنکـور، دبیرسـتانی ها هـم دل خوشـی از ایـن درس ندارنـد. حتی 
شـنیده شـده کـه خیلـی از دانش آمـوزان در زمـان هدایـت تحصیلـی و انتخاب 
رشـته ترجیـح می دهنـد به رشـته تجربی یا هنرسـتان برونـد، اما گرفتـار درس 
عربـی نشـوند. فوبیـای درس عربـی بیـن بچه هـای متوسـطه اتفـاق بدی اسـت 
کـه بـه خاطر بی توجهـی مسـئوالن آموزش وپـرورش اتفاق افتـاده اسـت. اگر به 
گذشـته برگردیـد متوجه می شـوید که آمـوزش زبان عربـی در ایران ریشـه دارتر 
از ایـن حرف هاسـت. ایرانی هـا زمانـی در زبان عربـی برای خود بروبیایی داشـتند 
و حـرف اول را می زدنـد. مـا ایرانی هـا در دوره ای آن قـدر بـا ایـن زبـان رفیـق 
شـده بودیـم و تحصیـل و علم مـان آن قـدر بـا ایـن زبـان آمیختـه شـده بـود که 

بیشـتر دانشـمندان و نویسـندگان مـا کتاب هایشـان را بـه زبـان عربی 
می نوشـتند، اما حاال طـی چند دهه سیسـتم آموزش وپرورش 
کاری کـرده اسـت کـه بچه هـا به طـور کلی آن گذشـته 
را فرامـوش کـرده و از زبـان عربـی در ذهـن خـود 
غـول بسـازند. کارشناسـان می گوینـد ایرانی ها در 
همـان قـدم اول با زبان عربی پسـرخاله نشـدند 
و آن هـا هـم مثـل همیـن بروبـچ دانش آمـوز 
اولـش با آمـوزش این زبان مشـکل داشـتند، 
امـا از زمانـی کـه اسـام را پذیرفتنـد از زبان 
عربـی حمایـت کـرده، حتـی بـرای تقویتش 
کارهـای بزرگـی انجـام دادنـد. جالـب اسـت 
بدانیـد کارهایی کـه ایرانیان بـراي احیای زبان 
عربـی انجـام داده انـد هیـچ ملت دیگـری حتی 
خـود عرب هـا هـم انجـام نداده انـد. بـا نگاهـی به 
زبـان فارسـی و عربـی متوجـه به هم آمیختگـی این 
دو زبـان می شـوید. ایـن همزیسـتی چـه از روی عاقـه 
بـوده یـا از روی اجبـار بـه هر حال تأثیـرش را در طـول تاریخ 
روی زبان ما گذاشـته اسـت و االن بعید نیسـت اگر دانشـمندانی مثل 
»ابن سـینا« یـا شـاعرانی مثـل »منوچهـری« سـر از خـاک درآورده و نمره هـای 
ناپلئونـی دانش آمـوزان ایرانـی را در درس عربـی ببیننـد، از خجالـت آب شـوند. 

زبانی که باید کاربردی باشد
کارشناسـان آموزشـی می گوینـد معلـم و شـاگرد و روش تدریـس از پایه هـای 
اساسـی هـر آمـوزش هسـتند. ظاهـراً مـا االن در درس عربـی در هـر سـه محور 
مشـکل داریـم. دانش آمـوزان نه تنهـا بـرای یادگیری عربـی انگیزه ندارنـد بلکه از 
آن می ترسـند. تدریـس درس عربـی نه تنهـا در دوره هـای راهنمایی و متوسـطه 
موجـب ارتبـاط بـا قـرآن و فهـم کام الهـی نشـده اسـت بلکـه خود ایـن درس 
بنـا بـه دالیلـی بـه یکـی از معضـات جـدی دانش آمـوزان به ویـژه در پایه هـای 
باالتـر تبدیل شـده اسـت. از عوامـل دیگر بی عاقگـی دانش آموزان بـه این درس 
اسـتفاده از نیـروی غیرمتخصـص اسـت. نیروهایـی که بـه  خاطر نداشـتن دانش 
کافـی کتاب هـای ترجمه شـده را در اختیار دانش آمـوز قرار می دهنـد و از او فقط 

توقـع حفـظ دارند تـا فهم!
یکـی دیگـر از مسـائلی که انگیـزه دانش آمـوزان را کم رنگ می کند این اسـت که 
بـرای دانش آمـوزان ارتبـاط بیـن زبـان عربی و زندگی شـان مشـخص نیسـت. به 
نظـر آن هـا نـه این زبـان در دانشـگاه به کارشـان می آید و نـه در زندگـی روزمره 
بـا آن سـروکار دارنـد. از نظـر روان شناسـی اگـر آن چه را که انسـان فـرا می گیرد 
قابـل ادراک و کاربـردی باشـد تمایـل بیشـتری بـه آن نشـان می دهـد، بنابراین 
اگـر می خواهیـم نـگاه دانش آمـوزان نسـبت به زبان عربـی تغییر کنـد باید روش 
برخوردمـان را بـا ایـن درس عـوض کـرده و البتـه وسـایل کمک آموزشـی مثـل 

فایل هـای صوتـی درسـی و فیلـم و کتـاب کار را هم از یـاد نبریم.

این شما و این با ارزش ترین 
باشگاه های فوتبال دنیا

باشگاه تون چند؟
فایننـس«  »برنـد  مشـاوره  هـر سـال شـرکت 
فوتبـال  برندهـای  باارزش تریـن  و  قوی تریـن 
جهـان را معرفـی می کند. با شـروع لیگ فوتبال  
شـرکت  ایـن  فهرسـت  مختلـف،  کشـورهای 
به روزرسـانی شـده و تازه ترین اطاعاتش منتشر 

است. شـده 
باشـگاه رئال مادرید با قهرمانی در اسـپانیا و دفاع 
موفـق از عنـوان قهرمانـی اش در لیـگ قهرمانان 
قوی تریـن  رده بنـدی  جدیدتریـن  در  اروپـا 
برندهـای فوتبـال در صـدر رده بندی قـرار دارد، 
امـا بـا وجود قـدرت بـاالی برند مادریدی هـا، نام  
و نشـان ارزش اش از ارزش برند منچسـتریونایتد 

کمتر اسـت.
گذشـته  فصـل  کـه  منچسـتریونایتد   باشـگاه 
در لیـگ اروپـا بـه قهرمانـی رسـید، بـا وجـود 
کسـب رده ششـم در لیـگ برتـر انگلسـتان بـا 
باارزش تریـن  هم چنـان  دالر  1٫733میلیـارد 
برنـد فوتبال جهان را در اختیـار دارد. ارزش برند 
رئال مادریـد 1٫419میلیـارد دالر اسـت. بـه این 
ترتیـب دومین برند ارزش فوتبـال جهان متعلق 

اسپانیایی هاسـت. بـه 
در رده بنـدی قوی ترین برندهـای فوتبال جهان، 
پشت سـر رئال مادریـد، بارسـلونا و بایرن مونیـخ 
قـرار دارند. باواریایی ها سـال گذشـته توانسـتند 
ارزش برنـد خـود را 41درصـد افزایـش دهنـد 
و بـه 1٫222میلیـارد دالر برسـانند.  البتـه ایـن 
باشـگاه های انگلیسـی هسـتند کـه باارزش ترین 
ایـن  در  دارنـد.  را  جهـان  فوتبـال  برندهـای 
رده بنـدی از 10 باشـگاه اول، شـش باشـگاه از 
لیـگ برتر انگلیس هسـتند. مجمـوع ارزش برند 
انگلیسـی 9٫3میلیـارد دالر  باشـگاه های  همـه 
بـرآورد شـده اسـت کـه 4۵٫7درصـد مجمـوع 
ارزش همـه لیگ هایی کـه اندازه گیری شـده اند، 
تشـکیل می دهد. در کنار منچستریونایتد، ارزش 
برندهـای چلسـی، قهرمـان لیگ برتر بـا افزایش 
472میلیـون دالری و تاتنهـام هاتسـپر، نائـب 
قهرمان انگلسـتان با افزایش 2۵۵میلیون دالری 
بیشـترین رشـد را بعد از فصل گذشته داشته اند. 

رشـد  اصلـی  دلیـل 
برنـد چلسـی بـه گفتـه 
عـاوه  پژوهـش،  ایـن 
لیـگ  در  قهرمانـی  بـر 
برتـر، بـه خاطر قـرارداد 
نایکـی  بـا  جدیـدش 
)900میلیـون پوند برای 
1۵ سـال( و همین طـور 

افزایـش ۵0درصدی گنجایش اسـتادیوم خانگی 
اسـتمفورد بریج نیز دخیل اسـت. افزایش ارزش 
نـام  و نشـان تاتنهـام نیز فقط بـه خاطر موفقیت 
ورزشـی اش در فصل گذشته نیسـت. این باشگاه 
لندنـی نیـز در حـال حاضـر در حـال بازسـازی 
ورزشـگاه وایـت هـارت لین و افزایـش گنجایش 
آن بـه 61هـزار نفر اسـت. اما خب احتماالً شـما 
هـم بـا خوانـدن این مطلـب متوجه شـده اید که 
بیـن قدرتمندتریـن برنـد دنیـا و باارزش تریـن 
آن فرقـی وجـود دارد. اگـر می پرسـید کـه فرق 
قـدرت و ارزش چیسـت؟ باید بگوییـم که قدرت 
یـک برنـد در فوتبـال براسـاس عملکـردش در 
زمیـن، بازاریابـی و درآمدزایـی و همین مدیریت 
برنـد باشـگاه سـنجیده می شـود. شـرکت برنـد 
فایننـس بـرای اندازه گیری قدرت برند شـاخص 
قـدرت برنـد )BSI( را ایجـاد کـرده اسـت. در 
ورزشـی،  نتایـج  عواملـی چـون  ایـن شـاخص 
جوانمردانـه،  بـازی  در  رتبه بنـدی  تیـم،  ارزش 
رضایـت هـواداران، گنجایـش اسـتادیوم و میزان 
اسـتفاده از آن و حضور در شـبکه های اجتماعی 
اندازه گیری می شـوند و براسـاس آن هـا برای هر 
برنـد یـک ارزش از صفر تا صد به دسـت می آید. 
در ایـن روش بـرای اندازه گیـری ارزش یک برند 
بـرآورد می شـود کـه در آینـده چـه درآمـدی از 
ایـن برنـد حاصـل می شـود و همین طـور اگـر 
شـرکتي  خواسـت حـق اسـتفاده از ایـن برنـد را 

بگیـرد، بابـت آن چقـدر بایـد پرداخـت کند.
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خبر فوری

دختران مرزنشین محروم از تحصیل

در شـرایطی کـه بیشـتر شـما از شـروع سـال تحصیلـی ناالن هسـتید و از اول مهـر باید بـا زور بابـا و قربان صدقه مامان به مدرسـه 
برویـد، هسـتند دختـران نوجوانـی که به خاطر مشـکات زیادی ازجملـه ازدواج در سـنین پایین مجبور به ترک تحصیل می شـوند. 

آن طـور کـه در خبرهـا آمده اسـت ۵0درصـد دختران در شـهرهای مرزی ایـران به این دلیـل از تحصیـل دور می مانند.

خبر فوری

فروش مو به شکل آنالین

خبـر دیگـر امـروز مربـوط می شـود بـه آگهـی فـروش عجیب وغریـب کـه ایـن روزهـا در فضـای مجـازی دست به دسـت می شـود. 
براسـاس ایـن آگهـی یک عـدد مامان، موهای بافته شـده دخترش را در سـایت های فروش کاال به فروش گذاشـته اسـت. در توضیح 
این آگهی آمده اسـت که موها خیلی هم سـالم، مرتب و مجلسـی هسـتند و ظاهراً هفته ای یک بار هم شسـته می شـده اسـت. کم 

مانـده بـوده بـرای تبلـغ ذکـر شـود موها متعلق بـه خانم دکتـري بوده انـد که فقط بـا آن هـا می رفته مطب و برمی گشـته! 

تحلیلی بر فصل جدید لیگ قهرمانان امسال که این هفته آغاز شد

شب های فوتبال و هیجان
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ش راست می گویند که »کلوپ« خودش هم نمی توانست قرعه به این خوبی برای تیمش در لیگ 
قهرمانان دست وپا کند. آن ها برای صعود هیچ مشکل خاصی ندارند و بزرگ ترین حریف 
پیش رویشان سویاي اسپانیاست؛ تیمی که بیشتر از هر چیزی قهرمانی در لیگ اروپا را به یاد دارد. 

امـا  برسـد،  نظـر  بـه  عجیـب   شـاید 
بـرادران  از  برخـی  بـودن  دوتابعیتـی 
فوتبالیسـت مشـهور دنیـا باعـث شـده 
کـه هرکـدام راه جداگانـه اي را انتخـاب 
کننـد. ما برایتان شـش نمونـه از برادرانی 
را آوردیـم کـه نه تنهـا فوتبـال، مسـیر 
زندگی شـان را به کلـی از یکدیگـر جـدا 
کـرد که رنـگ پیراهن تیم ملی شـان هم 

تـا ابـد دورنـگ مانـد.
بواتنـگ«:  »ژروم  و  پرینـس«  »کویـن 
کویـن در برلین متولد شـد و در رده های 
پایـه برای تیم ملـی آلمان بازی کـرد، اما 
بـه علـت بدرفتـاری از تیم زیر 21 سـال 
آلمـان اخـراج شـد و پـس از آن بـرای 
تیـم ملـی غنا بـازی کـرد. بـرادرش ژروم 
اما سـتاره تیـم ملی آلمـان و بایرن مونیخ 

اسـت و ۵2 بـازی ملی داشـته اسـت.
گرانیـت  ژاکا«:  »توالنـت  و  »گرانیـت« 
از  یکـی  و  می زنـد  تـوپ  آرسـنال  در 
کاپیتان هـای تیـم ملی سـوئیس اسـت. 
وی در 41 بازی ملی شـش گل زده است. 
توالنـت که در بـازل متولد شـده با توجه 
به اصالـت خود تصمیم گرفتـه برای تیم 

ملـی آلبانـی بـازی کند.
»رافینیـا« و »تیاگـو الکانتـارا«: رافینیـا 
همیشـه خـود را برزیلـی می دانسـت. او 
کـه سـابقه قهرمانـی المپیک با تیـم زیر 
21 سـال برزیـل را هـم دارد در حـال 
حاضـر در تیم بزرگسـاالن تـوپ می زند. 
تیاگـو امـا با این کـه در ایتالیا متولد شـد 
و پـدر و بـرادرش بـرای تیـم ملـی برزیل 
بـازی کردنـد تصمیـم گرفت در اسـپانیا 
بازی کند؛ کشـوری کـه از کودکی در آن 
بزرگ شـده بود. او سـتاره فعلی تیم ملی 

اسپانیاست.
»کریستین« و »مکس ویری«: کریستین 
سـال ها سـتاره تیم های مختلـف فوتبال 
ایتالیـا و اتلتیکومادریـد بـود و یکـی از 
بهتریـن مهاجمـان الجوردی پوشـان در 
سـال های اخیر بوده اسـت، ایـن در حالی 
اسـت کـه بـرادرش مکـس هرچنـد در 
ایتالیـا بـزرگ شـد، تصمیم گرفـت برای 
تیـم ملـی اسـترالیا بـازی کنـد. مکـس 
ویـری فقـط شـش بـازی برای تیـم ملی 

داشت. اسـترالیا 
»اسـتیو« و »پارفایت مانداندا«: اسـتیو در 
سـال های اخیـر دروازه بـان فیکـس تیـم 
ملی فرانسـه نبـوده، اما بارها در فهرسـت 
ایـن تیم قـرار گرفتـه اسـت. پارفایت که 
مثـل بـرادرش درون دروازه بازی می کند 
در سـن بیست وهفت سـالگی 17 بـازی 
بـرای تیـم ملـی کنگـو داشـته اسـت. 
پارفایـت سـابقه حضـور در رده هـای پایه 

تیـم ملی فرانسـه را داشـته اسـت.
»پـل«، »فلورنتیـن« و »ماتیـاس پوگبا«: 
یعنـی  پوگبـا  خانـواده  بزرگ تـر  بـرادر 
کلیـدی  سـتاره  حاضـر  حـال  در  پـل 
منچسـتریونایتد و تیم ملی فرانسه است. 
این بازیکن در سـن بیست وچهارسـالگی 
47 بـازی ملـی داشـته اسـت. فلورنتیـن 
پوگبـا کـه در گینـه متولـد شـده، ملیت 
فرانسـوی دارد. وی در سـال 2010 در 
فهرسـت تیم ملی گینـه قرار گرفـت، اما 
هنـوز به صورت رسـمی در این تیم بازی 
نکرده اسـت. ماتیاس هـم مثل فلورنتین 
در گینـه متولد شـده و در تیـم ملی این 

کشـور بـازی می کند.

گاهی فوتبال دو برادر را مقابل 
یکدیگر قرار می دهد

برادران 
دورنگ A E  

B 

D

علیرضـا خسـروی | در روزگاری کـه خیلـی از طرفـداران فوتبـال از یکنواختـی مسـابقات لیگ کشـورهای مختلف خسـته شـده اند، چه 
دلخوشـی بهتـر از لیـگ قهرمانـان اروپا برای تماشـاي فوتبال نـاب. بازهم بعضـي از هـواداران فوتبال وجود دارنـد که لیگ قهرمانـان اروپا 
را هـم فاقـد جذابیـت می داننـد، ولی خـب وقتی قـدرت، امکانات و سـتاره تنها بیـن چند باشـگاه بزرگ اروپایی پخش شـده اسـت، چاره 
چیسـت؟ مهم نیسـت! می خواهیـم کمی دربـاره فصل جدید لیـگ قهرمانان کـه این هفته با برگـزاری مسـابقات فوتبال هفتـه اولش آغاز 

شـد، حـرف بزنیم. کوتاه و مختصر هشـت گـروه مسـابقات را زیر ذره بیـن بردیم.

تحلیلی بر فصل جدید لیگ قهرمانان امسال که این هفته آغاز شد

شب های فوتبال و هیجان

بنفیکا تیم سـرگروه این گروه محسـوب می شـود، اما بی تردید منچستریونایتد 
بیشـترین شـانس بـرای صعود بـه عنـوان تیـم اول را دارد. هواداران شـیاطین 
سـرخ حسـابی دل شـان برای جنگیدن بین بزرگان تنگ شـده بود، ولی آن ها 
خـوب می داننـد کـه با وجود بنفیـکا کارشـان آن قدرها هم در این گروه آسـان 
نیسـت. قرعه امسـال منچسـتر آن ها را به یاد پنـج ماه پیش می انـدازد، زمانی 
کـه تیـم »فرگوسـن« بـا بنفیکا و بازل هم گروه شـد و با کسـب تنهـا 9 امتیاز 
از راه یابـي بـه دور بعـد بـاز ماند. یادتان نرود که بازل قهرمان سـوئیس اسـت و 
مي توانـد یکـي از تیم هاي شگفتي سـاز مرحله گروهي باشـد، هم چنین زسـکا 
مسـکو روسـیه تنهـا تیـم این گـروه اسـت که بـا نائـب  قهرمانـي گام به لیگ 

قهرمانـان مي گذارد.

راسـت می گوینـد کـه »کلوپ« خـودش هم نمی توانسـت قرعه بـه این خوبی 
بـرای تیمـش در لیـگ قهرمانان دسـت وپا کند. آن ها برای صعود هیچ مشـکل 
خاصـی ندارنـد و بزرگ ترین حریف پیش رویشـان سـویاي اسپانیاسـت؛ تیمی 
کـه بیشـتر از هـر چیزی قهرمانـی در لیگ اروپا را بـه یاد دارد. سـویا دو فصل 
قبـل قهرمانـي لیـگ اروپـا را از لیورپـول گرفـت، امـا حـاال بـا تیـم آن زمـان 
تفاوت هاي زیادي دارند. اسـپارتاک مسـکو، قهرمان روسـیه شاید بتواند سویا و 
لیورپـول را بـراي صعود به دردسـر بینـدازد، اما ماریبور که به سـختي از مرحله 

پلـي آف راهـي مرحله گروهي شـده گزینه اول قعرنشـیني در گروه اسـت.
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پاری سـن ژرمن که با سـودای قهرمانی در لیگ قهرمانان حسـابی در تابسـتان 
دسـت به جیب شـد، باید برای صعود دسـت به یقه بایرن مونیخ شـود. بایرنی 
کـه بعـد از یـک پیش فصل بسـیار ضعیف، لیگ را بـا برد آغاز کـرد، ولی هفته 
گذشـته مقابـل هوفنهایـم بازنده شـد تـا فشـارها روی »آنجلوتی« زیاد شـود. 
سـال 2000 این دو تیم در مسـابقات لیگ قهرمانان هم گروه شـدند که سـهم 
هرکـدام یـک پیـروزی بـود. اندرلخـت، قهرمان بلژیـک هم که فصـل قبل در 

لیـگ اروپـا حضـور داشـت ایـن فصل به لیـگ قهرمانان آمـده، امـا در گروه 
سـختي قـرار گرفته اسـت. سـلتیک هم که معموالً شـانس 

خوبـي در قرعه کشـي ها نـدارد بـاز هـم هم گـروه 
دو تیـم قدرتمنـد شـده اسـت. شـاگردان 

»راجـرز« فصـل قبـل هـم بـا بارسـا و 
سـیتي هم گـروه شـدند و در رده 

قـرار گرفتند. آخر 

بـاز هـم یوونتـوس و بارسـلونا به هـم رسـیدند، ولی این بـار نـه در فینال لیگ 
قهرمانـان و نـه در نیمه نهایـی! البته هـر دو تیم خوب می داننـد که دیگر هیچ 
چیزی شـبیه گذشـته نیسـت. نه بارسـلونا بی محابا گل می زند و نه یوونتوس 
قدرت و اسـتحکام سـه فصل گذشـته خـود را دارد، ولی به هر حـال صعود هر 
دو تیـم از گروه شـان قطعـی به نظر می رسـد. المپیاکوس با مهاجـم ایراني اش 
»کریـم انصاري فـرد« از قرعه اي که نصیبش شـده خوشـحال اسـت و مي تواند 
رقابـت بـا بـزرگان را تجربـه کنـد، اگرچـه از همین حـاال احتماالً در پي سـوم 

شـدن و حضـور در لیگ اروپا هسـتند. 

لیـگ  بـه  بازگشـت  در  چلسـي 
قهرمانـان با قرعه آسـاني روبه رو نشـد. 

اتلتیکـو و رم هـر دو تیم هایـي هسـتند که 
بـراي آن هـا چالـش ایجـاد خواهند کـرد؛ البته رم 

با »دي فرانچسـکو« شـاید تیـم خوب فصل قبل نباشـد و 
از قهرمـان لیگ جزیره و تیم سـوم اللیگا شـانس کمتـري براي صعود 

خواهد داشـت. هم چنین جدال تفکرات »کونته« و »سـیمئونه« که تفکراتي مبني 
بـر دفـاع و ضدحمله اسـت مي تواند جالب باشـد. چلسـی بـه عنـوان قهرمان لیگ 
جزیره به این مسـابقات آمده اسـت و حسـابی شـانس باالیی برای صعود دارد، ولی 
یادتـان نـرود کـه یکی از دالیل موفقیت سـال گذشـته چلسـی، غیبت ایـن تیم از 
لیـگ قهرمانـان و فشـار کـم مسـابقات بـوده اسـت. قره بـاغ آذربایجان هـم که چه 

عـرض کنـم! احتمـاالً گوشـت قربانی دعـواي این سـه تیم می شـود.

شـاید عجیب تریـن گـروه همیـن 
گروه G اسـت، چـون هـواداران پورتو 
قهرمانـان  لیـگ  از  خاطره شـان  بهتریـن 
سـال  پورتـو  نمي کننـد.  فرامـوش  هیـچ گاه  را 
2004 پـس از برتـري سـه بـر صفـر در فینـال برابـر 
موناکـو قهرمـان ایـن رقابت هـا شـدند و بي شـک از قرعـه اي کـه 
نصیب شـان شـده اسـتقبال مي کننـد؛ البتـه هـرگاه خواسـتید صعـود این دو 
تیـم بـه مرحلـه بعد را قطعـی بدانید، یادتـان بیاید که الیپزیـش چگونه فصل 
قبـل، بایرن مونیـخ را بـرای قهرمانـی در بوندس لیـگا به زحمت انداخت. شـما 
را نمی دانـم، ولـی مـن الیپزیش را رقیب جـدی برای موناکو و پورتو در مسـیر 

صعـود می دانـم!

گروهگروه

 Fگروه
»پـپ گوآردیـوال« پیش از قرعه کشـي لیگ قهرمانان این فصل خوشـحال بود 
کـه دیگـر برابـر بارسـلونا قـرار نخواهد گرفـت و هر دو تیـم در یک سـبد قرار 
دارنـد. پـس از قرعه کشـي او خوشـحال تر هـم شـد چـرا که بـا وجـود این که 
تیمـش سـرگروه نیسـت، امـا بـه تیم هـاي قدرتمندتر برخـورد نکـرد و باید با 
شـاختار دونتسـک مسـابقه بدهد. مدیران سیتی در سـال دومی که گوآردیوال 
را روی نیمکـت دارنـد، دل شـان جـام می خواهـد. آن هـا دیگـر طاقـت ندارنـد 
کـه شـاهد تحقیر تیم شـان مقابل تیمـی مثل موناکو باشـند، بـه همین دلیل 
تابسـتان پرخرجـی را پشت سـر گذاشـتند تـا بهانـه ای برای 
نتیجـه نگرفتن برای پپ باقی نگذارند. سـیتی برای 
صعـود بیشـتر از شـاختار باید نگـران ناپولی 
رونـد  باشـد کـه سـه فصـل گذشـته 
باثباتـی در نتیجـه گرفتـن داشـته 

است. 

گروه

 Hگروه
کهکشـاني ها بـا وجـود این که مدافع عنـوان قهرماني هسـتند و در لیـگ قهرمانان 
یکه تـازي مي کننـد، دل خوشـي از هم گـروه شـدن بـا زنبورهـا ندارنـد. فصل قبل، 
قهرمـان لیـگ قهرمانـان در مرحله گروهي با دو تسـاوي مقابـل دورتموند به عنوان 
تیـم دوم صعـود کـرد. در کنـار این دو تیم تاتنهامـی هم وجود دارد که حسـابی در 
لیـگ انگلیـس چشـم نواز بـازی می کند، ولی سـال گذشـته نشـان داد کـه تجربه 
حضـور در لیـگ قهرمانـان اروپا را ندارنـد. آن ها در گـروه راحت موناکـو، لورکوزن و 
زسـکا سـوم شـدن تا راهی لیگ اروپا شـوند. باید منتظر باشیم و ببینیم که تاتنهام 
می توانـد امسـال مانعـی سـر راه صعود رئـال و دورتمونـد به مرحله بعد باشـد یا نه!

گروه

 Gگروه Cگروه
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طوفان ایرما
طوفان ایرما با سرعت ۱۳۰ مایل در ساعت فلوریدای آمریکا را درنوردید. نمــــا  هشــت
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ق  روزی سه بار سمت حرم می دهم سالم

 زیباترین جواب »سالم علیکم«ی
 کار خداست اینکه به ایران رسیده ای
 اصاًل تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

ـــذر هلل  کبوترانن
ت ا

صم
ه ع

واج
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

سـالم دوسـت خوب من! آخریـن روزهای 
آلبومـي  داشـتم  امـروز  بخیـر!  تابسـتان 
قدیمـی را ورق مـی زدم. روزهـای خـوب 
نوجوانـی مثـل بـرق و بـاد گذشـتند و حاال 
عکس هایـی هسـتند کـه حتی دیدن شـان 
هـم  نشـاط  و  شـور  آن همـه  یـادآوری  و 
لذت بخـش اسـت. شـاعر می فرمایـد: »بر 
لـب جـوی نشـین و گذر عمـر ببیـن« البته 
ایـن مـال وقتـی اسـت کـه شـاید دوربین 
اختـراع نشـده و بـرای تماشـای گـذر عمر 
شـاعر گزینـه بهتـری نداشـته! خـب البته 
بـا مختصـات  االن جویـی  بعیـد می دانـم 
آن جویـی کـه شـاعر لـب آن نشسـته و 
بـرای همـه  تماشـا کـرده  را  گـذر عمـر 
میسـر باشـد! حاال بـه جای گـذر عمر فقط 
می شـود گـذر زباله ها را در جوی مشـاهده 
کـرد!  مـا کـه بچـه بودیـم مامـان  ذره بین 
بـه دسـت در کمیـن بـود که مبادا پوسـت 
روی  بـوداده ای  ذرت  دانـه  یـا  تخمـه ای 
فـرش پیدا شـود کـه آن وقت سـروکارمان 
بـا کرام الکاتبیـن بـود. روی همین حسـاب 
تـوی کتاب فارسـی مان درسـی بـود به نام 
شـهر مـا خانـه مـا! آن قـدر اسـترس توی 
جان مـان بـود که تـوی خیابان هـم جرئت 
نمی کردیـم پوسـت تخمـه کوچولویـی را 
حتـی آزادانـه فوت کنیـم و چرخ زنان فرود 
بیایـد تـا از دیدنـش ذوق مـرگ شـویم! و 
این گونـه بـود کـه شـهر مـا خانه ما شـد و 
سـایه  مالقـه مـادرـ  کـه خدایـش محفوظ 
بـداردـ  همیشـه بـاالی سـرمان!  قرارمـان 
بـر مهربانـی بـود بـا طبیعـت و این قـرار از 
خانـه اول شـروع می شـد! خانه به خانه عطر 
بهارنارنـج بود و شـلوغ بازی گنجشـک های 

بازیگـوش و خوشـحال!
نوجوانـی فرصت مغتنمی بود بـرای کارها و 
راه هـای خـوب! در آغوش مهربـان طبیعت 
تمریـن مهربانـی کردیـم و زبـان گل هـا و 
درخت هـا و پرنده هـا را یـاد گرفتیـم. بـه 
زبـان عشـق سـخن می گفتنـد و یادمـان 
دادنـد از زیبایی هـا پاسـبانی کنیـم. حـاال 

نوبـت توسـت دوسـت من! 
آلبـوم دلـت را نـگاه کـن و بـرای جاهـای 
خالـی بـه عکس هایی فکـر کن کـه روزی 
جهـان  کار  خوب تریـن  یادآوری شـان 
باشـد. جهانـت را دریـاب و خـدا را نفـس 
بکـش، اگـر به خورشـید سـالم کنـی و هر 
صبـح گلدان های لـب پنجـره را آب بدهی 
یعنی دوسـت طبیعتی! و کسـی که دوسـت 
طبیعـت باشـد دوسـت خداسـت! خدایـی 
کـه زیبایـی را در قالـب مهربان و شـگرف 
اسـت!...  داشـته  ارزانـی  مـا  بـه  طبیعـت 
مراقـب حال گل هـا و درخت هـا و پرنده ها 
باشـیم و مهربانـی خـدا را پـاس بداریـم...

ــکتلت های نذری
صـدای جلـز و ولـز کتلت هایـی کـه مـادر جـون باحوصلـه و دقـت یکی یکـی تـوی 
ماهی تابـه پشت ورویشـان می کـرد، آشـپزخانه را پر کـرده بود و بوی خوشـمزه اش همه 
خانه را. گاز کوچک تک شـعله را کف آشـپزخانه گذاشـته بود ؛ پاهایش را دراز کرده 
بـود و بـا آرامـش آشـپزي مي کـرد.  چقـدر آرام و پرحوصلـه بـود. انـگار مهم ترین کار 
دنیـا را انجـام مـی داد. گلوله هـای کوچـک و یـک انـدازه را کف دسـتش ورز مـی داد و  

می کرد. پهـن 
کیف می کردم وقتی مشـغول کار اسـت بنشـینم و تماشـایش کنم. نگاهم از دست هایش 
بـاال رفـت و به صورتش رسـید. چقدر زیبا بود. چه آرامشـی داشـت. توی ذهنـم او را به 
سـن و سـال خـودم تصـور کردم. یـک دختر چهـارده پانزده سـاله. بـا صورتـی به رنگ 
مهتـاب و چشـمانی بـه رنگ دریـا. صورتی کشـیده و لب هایی خندان که بـا یک  لبخند 

ردیـف دندان های صدفی اش می درخشـید.
حتمـاً آقاجـان شـیفته و شـیدایش شـده بـود کـه درسـت اول پانزده سـالگی او را از 
آقابـزرگ خواسـته بـود و دل بـه مهـرش سـپرده بـود. خـوب حق هـم داشـت. دختری 
بااین همـه ویژگـی خـوب و اخالقـی کـه زبانزد بـود را نباید از دسـت می داد. تـه دلم به 
آقاجـان و سـلیقه اش آفریـن گفتـم. نگاه مـادر جون بـه چشـمانم گره خـورد. خجالت 

کشـیدم و خندیدم.
-ای ناقال چیه باز این طور زل زدی به من؟

این هـا را مـادرم گفتـه بـود. می گفـت هیچ وقـت ندیـدم مـادرم یعنـی مـادر جون سـر 
مـا داد بزند.کـه نـق بزنـد کـه دعوایمان کند. مـادر جون کتلت هـا را توی ظـرف در دار 
چیـد؛ سـبزی های شسـته شـده را تـوی ظـرف دیگـر و نان هـای بـرش داده شـده را هم 

گذاشـت تـوی کیسـه نـان و همه را تـوی زنبیـل قرمز .
بعـد بـه من که مـات نگاهـش می کـردم و از این همه حوصلـه اش کیف می کـردم نگاه 
کـرد و گفـت: چـرا وایسـتادی نـگاه می کنـی؟ مگـه بـا مـن نمیـای؟ بـه خـودم آمدم، 
رفتـم تـوی اتـاق و مانتـو پوشـیدم و روسـری سـر کردم . مـادر جـون چادر سـیاه نویی 
را از تـوی کشـو بیـرون آورد و آن را از پشـت، روی سـر مـن کـه روبروی آینه ایسـتاده 
بـودم انداخـت و گفت: این جـوری بریم پیش آقاجونت بیشـتر دوسـت داره. از اتوبوس 
پیـاده شـدیم. مـادر جـون زنبیـل را ازاین دسـت بـه آن دسـتش داد و گفـت: بریـم که 
دیـر شـد. کنار سـنگ مـزار آقا جـون نشسـتیم. مـادر جـون آرام ضربه ای روی سـنگ 
زد و لب هایـش آهسـته شـروع کردنـد بـه تـکان خـوردن. مـن هـم کنارش نشسـتم و 

فاتحـه ای خواندم.
مـادر جـون زیرانـدازی پهـن کـرد. بعـد همـه آن چیزهایـی را کـه تـوی زنبیـل چیده 
بـود بیـرون آورد و شـروع کـرد بـه درسـت کـردن سـاندویچ های کوچکـی بـا کتلـت 
و سـبزی و گوجـه و خیـار شـورهایی کـه همـه اش محصـول و سـاخته دسـت خـودش  
بـود. سـاندویچ ها را تـوی پالسـتیک پیچیـد و کنـار هم توی سـینی کوچکی چیـد و داد 
دسـت من تـا بین آدم هایـی که هرکدامشـان یادگاری در دل گلزار شـهدا جاگذاشـته 
بودنـد؛ بگردانـم. ایـن نذر بیسـت وچند سـاله مـادر جون بود که هر شـب جمعـه غذای 
موردعالقـه آقاجـان را سـر مزارش پخـش کند و من خوشـحال از این کـه دیگر آن قدر 
بزرگ شـده ام کـه مي توانـم او را در اداي نـذرش همراهـي کنـم. نـذري با عطـر و رنگ 

مهربانـي و وفاداري.

زهره اکبرآبادي
مربي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور

نخودی خندیدم و گفتم: مادر جون چی شد که با آقا جون ازدواج کردین؟
خندید و گفت: مگه قرار بود چیزی بشه؟ اومدن پسندیدن جواب گرفتن.

- همیشه که همین رو می گین!
- خوب غیر این نیست.

- دوستش داشتین؟
- معلومه خوب. مرد زندگی ام بود. پدر بچه هام.

- پس چرا گذاشتین بره جبهه؟
زیـر گاز را خامـوش کـرد و آخریـن کتلت هـا را توی بشـقاب گذاشـت و یـا علی گفت 

و بلند شـد.
رفتم جلو تا گاز را کناری بگذارم .

- داغه مادر نسوزی!
- جوابم رو ندادین؟!

- اون روزا نمی شد به کسی که می خواست از کشورش دفاع کنه نه بگی.
آقا جونتم مثل بقیه جوونا احساس وظیفه مي کرد که بره بجنگه.

- چند سالتون بود که رفت؟
- اولین بار که رفت ۱6 سالم بود...

- با یک بچه دوماهه!
- خوب تو که اینا رو می دونی چرا می پرسی؟

-آخه شنیدنش از زبون شما مزه می ده.
- بلـه بـا یـک بچه دوماهه و بـار آخری که رفت و دیگه برنگشـت سـه تا بچه داشـتم. 

مامانت، خالـه ات و دایی محمد.
- شما چند سالتون بود؟ منظورم وقتی رفت و دیگه...

آهی کشید و گفت: بیست ودو سال.
بیست ودو سال با سه تا بچه کوچیک!

هرچقدر تالش مي کردم این مسئله را برای خودم حل کنم، نمی توانستم.
چطـور ممکـن بـود یـک زن جـوان به تنهایی بار یـک زندگـی را به دوش بکشـد آن هم 

با سـه تـا بچه؟!
اصـاًل مگـه امکان داشـت؟ شـاید برای همیـن بود که همیشـه فکر می کردم مـادر جون 
آدم خاصي سـت. یـک زن بـا ویژگی هـای باورنکردنـی. زنـی کـه دسـت تنها بچه هایش 
را بـزرگ کـرد و تنهایـي را بهانـه نکـرد تـا آه و نالـه کند که زندگی سـخت اسـت که 

بچه هـا اذیـت می کننـد، که خسـته شـدم از این همـه کار، این همـه تنهایی.
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