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فاطمـه نیـک |  همسـن و سـال شـما کـه بـودم، در آن روزهـای بد کنکـور تنها چیـزی که حالـم را خـوش می کـرد و حاضر بـودم در هر 
سـاعتی از شـبانه روز آن را بخوانـم ادبیـات بـود. خیـال نکنیـد خیلـی آدم اهل شـعر و ادبـی بودم ها، نـه! از این خبرهـا نبـود، اما وقتی 
ادبیـات می خوانـدم، چنـان در شـعر ها و متـون ادبـی غـرق می شـدم و از آن ها لـذت می بـردم که حال بـد و اسـترس کنکوری بـودن را 
فرامـوش می کـردم، انـگار فقـط و فقط من هسـتم و شـعر، همان روز هـا بود که عاشـق حافظ خواندن شـدم. هرچنـد بعضی از شـعرها را 
نمی فهمیـدم، بعضـی از عبـارات چنان دلنشـین بودند که از خواندن آن ها سـیر نمی شـدم. همیشـه ما خیـال می کنیم وقتی از یک شـاعر 
بـزرگ و قدیمـی حرف می زنیم خواندن اشـعارش کاری سـخت و به غایت دشـوار اسـت، امـا در مورد حافظ چنین نیسـت، زبان شـعرهای 

او چنـان نـرم و ماهرانه اسـت که هـر خواننـده ای را مجذوب خـودش می کند.

13 2
4

حافظ در فرهنگ ایرانی

اصـًا شـب یلداسـت و فـال حافظـش، یعنـی اگـر شـب 
یلـدا فـال حافـظ نداشـته باشـد قطعـاً چیـزی کـم دارد. 
نه تنهـا یلـدا بلکـه حافـظ و حافظ خوانـی گـره محکمـی 
بـا رسـوم و فرهنـگ مـا خـورده اسـت. در خانـه بیشـتر 
ایرانیـان دیـوان حافـظ پیدا می شـود و تقریبـاً همه آن ها 
بـه فـال حافـظ اعتقـاد دارنـد. هروقـت دلشـان می گیرد 
حمـدی بـرای حافـظ می خواننـد و دلشـان را بـه دریای 
تفـأل می زننـد. حافـظ هـم درسـت عیـن دلشـان را کف 
دستشـان می گـذارد. در یـک برنامـه تلویزیونـی کـه هـر 
شـنبه شـب حافظ خوانـی داشـتند، مجـری ادیبـی هـر 
هفتـه توصیـه می کـرد فـال حافـظ را در خلـوت بگیرید 
چـرا کـه حافظ آیینه دل اسـت یا اگر خجالت می کشـید 
سـفره دلتـان را پیـش دلـداری پهـن کنیـد محفـل فال 
حافـظ برگزار کنیـد، حافظ زحمتش را می کشـد. مجری 
راسـت می گفـت انـگار میان نیت هـای ما و دیـوان حافظ 
رابطه ای اسـت که موشـکافی آن از دسـت ما خارج است. 
عـده ای فـال حافـظ را بـا مـرغ عشـق می گیرنـد؛ یعنـی 
پرنـده از بیـن چندیـن کاغـذی کـه روی هـر کدامشـان 
یکـی از غزل هـای حافـظ اسـت برایتـان غزلـی انتخـاب 
می کنـد. کتاب هـای فـال زیـادی هـم وجـود دارد کـه 
براسـاس شـماره فـال می گیـرد. در دنیـای مـدرن امـروز 
فـال حافـظ اینترنتـی داریـم، اما خـدا می داند کـه وقتی 
دیـوان حافظ را دسـت می گیرید و به سـنتی ترین شـکل 
ممکـن فـال می گیریـد چـه لـذت بی ماننـدی نصیبتـان 

می شـود.

قصه عاشقی و شاخه نبات

عشـق در دنیای شـاعر ها اتفاق مهمی اسـت، این قدر مهم 
کـه آنـان را شـاعر و ادیـب می کنـد. بیشـتر این عشـق ها 
ناکام مانده و شـاعر در شـعرهایش همیشه از عطش عشق 
می گویـد و درد و رنج هـای فـراق. انـگار عشـق را بـه درد 
و رنـج و غـم و دوری و فـراق وصلـه زده باشـند. در بیشـتر 
شـعرها معشـوقه ای وجود داشـته که به اندازه خود شـاعر 
معروف اسـت؛ مثـًا همین »شـاخه نبات« جنـاب حافظ، 
دربـاره او داسـتان های زیـادی وجـود دارد کـه نمی توان به 
هیچ کـدام از آنـان اعتمـاد کرد. عده ای معتقدند که شـاخه 
نبـات دختـری کم سـن و سـال بـوده که بـا حافـظ ازدواج 
کـرده اسـت و درد و غـم و فـراق حافـظ بـه خاطـر مـرگ 
زود و ناگهانـی اوسـت. عده ای دیگر می گویند شـاخه نبات 
دختـری از بـزرگان بوده اسـت که بـرای ازدواجـش فراهم 
کـردن صـد درهـم را شـرط کـرده که بـرای حافـظ کاری 
سـخت بـوده و او در تـب عشـق ایـن دختـر می سـوخته، 
برخـی دیگـر نیـز معتقدند شـاخه نبـات تنها یک عشـق 
ادبـی اسـت. خاصـه که اطاعـات دقیقی از ایـن ماجرا در 

دسـت نیسـت و شـما به بزرگی خودتان ببخشـید!

شعرهایی که فراموش نمی شوند 

اگـر حافـظ نبـود دیگـر هیـچ عاشـقی وقتـی احوالـش را 
می پرسـیدی نمی گفـت: »و عشـق آسـان نمـود اول ولـی 
افتـاد مشـکل ها« یـا نمی توانسـتیم بـرای همـدرد شـدن 
بـا یـار فـراق دیـده ای بگوییـم »یوسـف گم گشـته بـاز آید 
بـه کنعـان غم مخـور«. نه تنهـا دیـوان حافظ بـا فرهنگ و 
رسـوم مـا گـره خورده اسـت بلکه اشـعار او نیز همیشـه در 
زندگـی مـا جریـان دارنـد و هیچ وقـت فراموش نمی شـوند. 
حافظ خوانی شـاید خیلی راحت نباشـد، اما لذت و اندیشـه 
فراوانـی را بـه شـما می دهـد چـرا کـه ایـن شـاعر از حیث 

دانایـی بـه »لسـان الغیب« معـروف شـده اسـت.

حافظ شناسی با کتاب ها

گرچـه سـخن برخاسـته از دل بـر دل می نشـیند، درک 
مفهـوم بعضـی از غزل هـای حافـظ سـخت اسـت. جـوری 
کـه حتـی با کمـک لغت نامـه ای که آخـر دیوان اسـت هم 
کارتـان راه نمی افتـد. بـرای همیـن ادیبان، شـاعران و عرفا 
همـه دربـاره زندگی و حـال و احواالت حافظ و شـعرهایش 
پژوهـش کرده انـد و کتاب هـای زیـادی دربـاره ایـن شـاعر 
بزرگ نوشـته شـده اسـت کـه به فهمیـدن مفاهیـم پنهان 
در شـعرش کمـک بسـیاری می کنـد. در ادامـه چند کتاب  

بـه شـما معرفـی می کنیم:
*کتـاب »جمـال آفتـاب و آفتـاب هـر نظـر« ازجملـه 
کتـاب  ایـن  اسـت.  جدیـد  و  خـوب  بسـیار  تفاسـیر 
مجموعـه اي ده جلـدی از »آیـت اهلل سـعادت پرور تهرانـی« 
اسـت که مجموعـه دروس حافظ شناسـی عامه طباطبایی 
را گـردآوری کرده اسـت. این کتـاب ارزش محتوایی باالیی 

دارد و جـزو بهتریـن تفاسـیر از دیـوان حافـظ اسـت.
*کتـاب »عرفان حافـظ«، اثری از اسـتاد بزرگوار شـهید 
مطهـری اسـت. این کتـاب در عیـن حال کـه حجم کمی 
دارد و به زبانی سـاده نوشـته شـده اسـت، محتوایی قوی و 
بسـیار عالـی دارد. فرقی نمی کند عارف و دانشـمند باشـید 
یـا فـردی عـادی، خوانـدن این کتـاب برای همـگان راحت 

اسـت و بـه همه اطاعـات خوبـی می دهد. 
*کتـاب »شـرح جنـون«، ایـن کتـاب بهتریـن تفسـیر 
موضوعـی از دیـوان حافـظ اسـت. نوشـته اسـتاد »احمد 
بهشـتی« که برای این کتاب زحمات بسـیاری کشـیده اند. 
از حـق نگذریـم بهتریـن تفسـیر اسـت و جـای بـرای هیچ 
»الهـی  دکتـر  بـا  ایشـان  نگذاشـته اند.  سـخنی  و  نکتـه 
قمشـه ای« مجموعـه ای به نـام »کیمیا« را منتشـر کرده اند 
کـه در آن بخشـی مجـزا به حافظ شناسـی اختصـاص داده 

شـده کـه در ادامـه کتـاب شـرح جنون اسـت.
* کتـاب » از کوچه رندان« دکتر »زرین کـوب«. در عرفان 
حافـظ ورود پیـدا نکـرده و بـه تاریـخ حافـظ بسـنده کرده 
اسـت، امـا کتابـی بسـیار پـر محتـوا و غنـی اسـت و ارزش 
خوانـدن را دارد. مثـل دیگـر کتاب هـای دکتـر زرین کـوب، 

ایـن کتـاب هم اعتبـار دارد.
و  »پنـد  »حافظ نامـه«،  هم چـون،  زیـادی  کتاب هـای 
پیونـد«، »آب طربنـاک«، »مکتـب حافـظ«، »حافظیات«، 
»شـرح شـکن زلف« و »سـواد باطنـی حافظ« نیـز ازجمله 
کتاب هایـی  اسـت کـه بـرای درک بهتـر و آشـنایی بیشـتر 
بـا حافـظ و اشـعارش خواندنـی هسـتند، اما مجـال معرفی 
همـه آن هـا در این جا نیسـت. برای آشـنایی بیشـتر و فهم 
غزلیـات حافظ خواندن کتاب های تفسـیر بسـیار تأثیرگذار 
اسـت، امـا از آن مهم تـر ایـن اسـت کـه دیوان شـعر شـما 
تصحیـح معتبری داشـته باشـد کـه در این زمینـه می توان 
بـه »حافـظ بـه سـعی سـایه« اشـاره کـرد کـه »هوشـنگ 
ابتهـاج« یکـی از بهتریـن و نامدارتریـن شـاعران معاصر آن 

را گـردآوری کرده اسـت.

شاعری که زیاد از او می شنویم، اما کمتر می شناسیم

فال حافظ و دیگر هیچ

عشق در دنیای شاعر ها اتفاق مهمی است، 
این قدر مهم که آنان را شاعر و ادیب می کند

گرچه سخن برخاسته از دل بر دل می نشیند، 
درک مفهوم بعضی از غزل های حافظ سخت 
است. جوری که حتی با کمک لغت نامه ای 
که آخر دیوان است هم اکرتان راه نمی افتد

اناگر میان نیت های ما و دیوان حافظ رابطه ای 
است که موشاکفی آن از دست ما خارج است

ــفال حافظ و دیگر هیچـــ
شاعری که زیاد از او می شنویم، اما کمتر می شناسیمش

ت و فال 
اصالً شب یلداس

حافظش، یعنی اگر شب 

شته باشد 
یلدا فال حافظ ندا

م دارد
ی ک

قطعاً چیز



فهرست سیاه جامائیکایی
بگذاریـد تـا از رشـته دوومیدانـی خـارج نشـدیم در مورد معروف ترین ورزشـکاران دوپینگی این رشـته بیشـتر حـرف بزنیم. جایی که تا دلتـان بخواهد نام ورزشـکاران جامائیکایی به چشـم می خورد، 
کشـوری کـه هرچنـد همیشـه جـزو بهترین هـا در این رشـته بودنـد، ولی قهرمانانشـان میل زیادی هـم به دوپینـگ دارند! چهار سـال پیش »تایسـون گای« دونده سـرعت صاحب نام آمریکا و »آسـافا 
پـاول« رکـورددار سـابق دوی 100 متـر جهـان از جامائیـکا دوپینگی اعام شـدند تا شـوک بزرگی به هواداران این رشـته وارد شـود. پاول قبل از »یوسـین بولت« آخرین فردی بود که رکورد سـریع ترین 
زمـان در دوی 100 متـر را در سـال 2008 در اختیـار داشـت. او کـه هم اکنـون چهارمین دونده سـریع تاریخ این رشـته ورزشـی به شـمار می رود، از اعضای تیـم جامائیکا در دوی 400 متـر امدادی بود 
کـه مـدال طـای المپیـک 2008 را کسـب کردند. هم چنین »بن جانسـون«، دونده سیاه پوسـت کانادایی که متولد کشـور جامائیکا بوده، یکی از موارد مشـهور در عرصه دوپینگ اسـت، در مسـابقات 
المپیک سـال1988 توانسـت مدال طاي مسـابقات را کسـب کند، اما سـه روز بعد ماده ممنوعه »Stanozolol« در نمونه ادرار جانسـون کشـف شـد، مدالش پس گرفته و از ورزش محروم شـد. 

او در سـال1991 میـادی دوبـاره بـه ورزش بازگشـت، امـا مجدداً به دلیل دوپینگ محروم شـد تـا مادام العمر از حضور در فعالیت های ورزشـی محروم شـود.

از سرطان تا دوپینگ
عجیب تریـن و طوالنی تریـن پرونـده دوپینـگ در دنیـا مربـوط بـه »النـس آرمسـترانگ«، دوچرخه سـوار آمریکایـی اسـت. فاتـح هفـت دوره »تـور دو فرانـس« کـه یکـی از بزرگ تریـن و 

قدیمی ترین رقابت های دنیا محسـوب می شـود و قهرمان عرصه نبرد با سـرطان اسـت. النس آرمسـترانگ که در سـال1996 به سـرطان مبتا شـد، در تصمیمی قابل تحسـین، دسـت 
بـه مبـارزه بـا ایـن بیمـاری کشـنده زد و پـس از حدود یک سـال در سـال1997 بـه تیم ملی دوچرخه سـواری آمریکا بازگشـت تا در سـال های 1999 تـا 200۵ افتخارات بزرگـی را در این 
رشـته ورزشـی خصوصـاً در تـور دو فرانـس کسـب کنـد. پـس از ایـن موفقیت ها امـا آژانس مبـارزه با دوپینـگ آمریکا در گزارشـی هزار صفحـه ای آرمسـترانگ را متهم به دوپینـگ کرد تا 
پـرده از پیچیده تریـن و حرفه ای تریـن دوپینـگ تاریـخ ورزش بـردارد. گزارش این آژانس شـامل شـهادت با قید سـوگند 26 نفر ازجمله 1۵ نفر از هم تیمی های پیشـین او بود. فدراسـیون 

بین المللـی دوچرخه سـواری بـا تأییـد محرومیت هـای آژانـس ضددوپینـگ آمریکا، آرمسـترانگ را تا آخر عمـر از فعالیت های مرتبط با دوچرخه سـواری محـروم کرد و همـه عنوان هایش را 
پـس گرفـت. هم چنیـن اعـام کـرد همـه عنوان هایـی که این اسـطوره بزرگ دوچرخه سـواری از ژانویه سـال 1998 میادی به بعد کسـب کـرده، به خاطر اسـتفاده پیگیر از مـواد انرژی زا 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

فرار از دوپینگ
»آنـدره آغاسـی«، تنیسـور بـزرگ آمریکایی که 9 مسـابقه جایـزه بزرگ تنیس را با کسـب عنوان قهرمانی پشت سـر 
گذاشـت و مدت هـا در رتبـه نخسـت رده بنـدی بهترین هـای تنیـس جهـان قـرار داشـت، در سـال2003 از دنیـای 
قهرمانـی خداحافظـی کـرد. ایـن تنیسـور در کتـاب زندگینامـه خود اشـاره کـرده کـه در سـال1997 از مـواد نیروزا 
اسـتفاده کـرده، امـا بـه دروغ به مسـئوالن آزمایـش دوپینگ گفته اسـت که به طور سـهوی با مصرف یک نوشـیدنی 
دچـار ایـن اتفـاق شـده اسـت. پـس از اعتـراف آغاسـی، »راجـر فـدرر« و »مـارات سـافین« بـا انتقـاد از او خواسـتار 
پس گیـری همـه مدال هایـش شـدند، امـا هیچ وقـت ایـن اتفـاق نیفتاد تـا او با خوش شانسـی مشـکلش ختم 

بـه خیر شـود.

دوپینگ اعجوبه
»مارادونـا«، سـتاره  افسـانه ای تاریـخ فوتبـال جهـان کـه در جـام جهانـی سـال های 1986 و 1990 بـا آرژانتین خوش درخشـید و به تازگي هـم به عنـوان بهترین فوتبالیسـت تاریخ انتخاب 

شـد، دوبـار بـه صـورت رسـمی بـه جـرم دوپینگ از سـوی فیفا محروم شـد. آزمایش دوپینـگ مارادونا در ماه مـارس 1991 مثبت اعام شـد و 1۵ ماه محروم شـد تا عمـًا دوران طایی اش 
بـا ناپولـی در ایتالیـا بـه پایـان برسـد، ولـی اصـرار مردم و البته شـخصیت های اول کشـور آرژانتین باعث شـد تا مارادونـا برای کمک به تیم ملی کشـورش در سـال1994 دوبـاره به میادین 
بازگـردد. او برگشـت، ولـی دوبـاره بـه اتهـام دوپینـگ محروم شـد تا به کلی از مسـتطیل سـبز خداحافظی کنـد؛ البته مارادونـا که مدتی هم بـه کوکائین معتاد شـد، اعام کـرد با توافق 
فیفـا از داروی کاهـش وزن بـرای حضـور در جـام جهانـی 1994 اسـتفاده کـرده و این اتهام را نپذیرفت. بین فوتبالیسـت های سرشـناس که دوپینـگ کردند، نام »ریـو فردیناند« هم 

بـه چشـم می خـورد. مدافـع تیـم منچسـتریونایتد و تیـم ملـی انگلیس کـه از دادن آزمایـش دوپینگ امتنـاع کرد تا با محرومیت هشـت مـاه و پرداخـت جریمه ۵0هـزار پوندی 
مواجـه شـود. مدافـع شـیاطین سـرخ که بـه عنوان اولیـن بازیکن فوتبال به علـت ندادن تسـت دوپینگ دچار محرومیت شـد، به همین دلیـل فرصت حضور در یـورو 2004 

را از دست داد.
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مدتـی اسـت هـر وقـت حـرف از خرابـکاری و کاهبـرداری 
می شـود پـای دنیـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی 

هـم در میـان اسـت. کاهبـرداری از طریـق التاری 
ماجرایـی اسـت که خیلی تازه نیسـت، امـا ظاهراً 

شـورش درآمـده و تلفـات زیـادی هـم گرفته و 
هم چنـان در حال گسـترش بیشـتر در فضای 
مجـازی اسـت. بـه گفتـه رسـانه ها برخـی از 
شـرکت ها و مؤسسـات بـا آگاهـی از آشـنا 
نبـودن کاربـران بـا نحـوه ثبت نـام در التاری 
بـا گرفتـن هزینه هـای آن چنانـی اقـدام بـه 

ثبت نـام می کنند و کاه گشـادی سـر کاربران 
از همه جـا بی خبـر می گذارنـد.

اسمش را هرچه می خواهی بذار، جرمه!
مهم نیسـت اسـمش را چه بگذاریم: شـرط بندی، التاری، 

پیش بینـی یـا هـر اسـم دیگر. مهـم این اسـت که حـاال این 
اسـم ها و عناویـن از برگه هـای کاغـذی بـه فضـای 

مجـازی کـوچ کرده انـد و بـا تغییـر فنـاوری و 
پیشرفت گسـترده آن از دنیای فناوری عقب 

نمانـده و از طریق سـایت ها و شـبکه های 
اجتماعـی در فضای نامحـدود اینترنت 

پهـن کرده انـد. حـاال دیگـر  بسـاط 
بـه  نیـازی  شـرط بندی  بـرای 
خفـن  زیرزمین هـای  در  حضـور 
درب و داغـان  قهوه خانه هـای  و 
از  دسـته  ایـن  چـون  نیسـت، 
بازی های خیلی شـیک و مجلسی 
با اسـم های متفـاوت و متنوع وارد 
فضـای مجازی شـده و افراد زیادی 

را نیـز بـه خـود جـذب کرده انـد و 
طبیعـی اسـت بـه خاطـر اسـتفاده 

بـاالی جوانـان از فضـای مجـازی آن ها 
هـم درگیـر ایـن ماجـرا شـوند. آن طوری 

که رسـانه ها هـم می گویند آن قدر بازارشـان 
میـان  اعتیـاد  نوعـی  بـه  تبدیـل  کـه  گرفتـه 

بعضـی از جوانـان شـده اسـت. آن هایـی کـه می بازند 
بـرای برگردانـدن مـال از دسـت رفته شـان پای بـازی مجدد 

می نشـینند و آن هایـی هـم کـه می برنـد، طمـع کـرده و هم چنـان بـازی را 
ادامـه می دهنـد. بـه گفته مسـئوالن ایـن بازی هـا با هر نـام و عنوانـی، قمار 

بـه حسـاب آمـده و فعالیـت سـایت های مرتبـط بـا آن غیرمجـاز اسـت.

کالهبرداری واقعی در دنیای مجازی
متأسـفانه فضـای گسـترده دنیـای مجـازی ایـن فرصـت را برای سـایت های 
غیرمجـاز قمـار ایجـاده کـرده کـه به راحتی داخـل کشـور فعالیت کننـد. از 
آن جایـی کـه گرداننـدگان ایـن سـایت ها سـود خوبـی از ایـن راه بـه جیـب 
انـگار دسـتگیری ها،  افـزوده می شـود.  تعدادشـان  بـر  روز بـه روز  می زننـد، 
فیلترینـگ و پیگیری هـا هـم نتوانسـته بـا این سـایت های غیرمجـاز چندان 
مقابلـه کنـد و از پـس آن هـا بربیایـد، چـون بعـد از فیلتـر  شـدن بـا نـام و 
آدرس هـاي دیگـر و از جایی دیگر سـر درمی آورند. سـودهای کان گرداننده 
ایـن سـایت ها و اطاعاتشـان فقـط در حـد حدس و گمان اسـت و نا شـناس 
 مانـدن در فضای مجازی فرصت مناسـبی بـرای ادامه فعالیت هایشـان فراهم 
کـرده اسـت. ایـن اعتیـاد جدیـد آنایـن خیلـی بدتـر از نسـخه سـنتی اش 
اسـت، زیـرا در گذشـته به راحتـی می شـد شـرایط کلـی ایـن بازی هـا را 

بررسـی کـرد، امـا در نسـخه آن الیـن یـک سـرور خـاص بـا 
مدیریـت ناشـناس بـازی شـما را کنترل می کنـد. هیچ 
تضمینـی وجـود نـدارد کـه ایـن بـازی جانبدارانـه 
نباشـد و کاهبرداری هـای خاصی صـورت نگیرد. 
بازی های قمار در کشـورهای پیشـرفته در حال 
گسـترش اسـت و جرم محسـوب نمی شود، اما 
این مسـئله در ایران جـزو موضوعات مجرمانه 
بـه حسـاب می آیـد، طبـق قانـون مجـازات 
اسـامی مـواد )70۵ تـا 711( و مـاده ۵64 
قانـون مدنـی، قمـار و شـرط بندی جـرم بوده 
و دایرکننـدگان و شـرکت کنندگان در این گونه 
مسـابقات بـه اسـتناد به مـواد فوق الذکـر مجرم 

بـه حسـاب می آیند. 

هیجانی که کار دست تان می دهد
بـه گفتـه کارشناسـان افـراد به چند دلیـل درگیـر بازی هایی 
بـه سـبک شـرط بندی و به اصطـاح قمـار می شـوند. 
کوچکـی  بچه هـای  افـراد  ایـن  همـه  از  اول 
هسـتند کـه فقـط قدشـان رشـد کـرده و به 
انـدازه همـه بچه هـای دنیـا عاشـق بازی 
دیگـر  طـرف  از  هسـتند.  هیجـان  و 
خیلـی راحت طلـب تشـریف داشـته 
خوش شـان  آورده  بـاد  پـول  از  و 
پـول  می کننـد  فکـر  یـا  می آیـد 
آن چنانـی کـه از این راه به دسـت 
مشکاتشـان  همـه  می آورنـد، 
تصـور  می کند. بعضـی  حـل  را 
می کننـد هیـچ راه دیگـری بـرای 
پیشـرفت و پولـدار شـدن ندارنـد و 
این تنها راه پولدار شـدن آن هاسـت. 
عـده ای هـم هسـتند کـه بـرای فرار 
از مشـکات بـه ایـن  کار معتـاد شـده 
و فکـر می کننـد بـا ایـن کار فکـر و خیال 
کـه  بمانـد  برمـی دارد.  سرشـان  از  دسـت 
ایـن افـراد اصـًا بـه فکـر باخـت نیسـتند و فکر 
می کننـد همیشـه برنده می شـوند. در آخـر این که در 
ایـن مواقـع همیشـه به جـز فضـای مجازی پـای رفیـق نابابي 
هـم در میـان اسـت، امـا ایـن کـودکان عاقه منـد بـه بـازی غافـل از اثرها و 
عواقـب ایـن هیجـان زودگـذر هسـتند و نمی داننـد قمـار برای خـود و حتی 
خانواده شـان هـم می توانـد خطرسـاز باشـد. بـه گفته کارشناسـان عـاوه بر 
کسـر شـدن پـول از حسـاب کاربـران ایـن بازی هـا درگیر مشـکات دیگری 
چـون اعتیـاد، افسـردگی و عصبانیـت می شـوند و کم کـم منـزوی شـده و از 
خانـواده و دوستانشـان دور می شـوند. درسـت اسـت کـه افـراد درگیر این 
بازی هـا معمـوالً بیـکار هسـتند، امـا با درگیـر شـدن در این ماجـرا تقریباً 
از خـواب و خـوراک افتـاده و همـان یـک ذره فعالیـت مفیدشـان را هم از 
دسـت می دهنـد. از طـرف دیگـر ممکـن اسـت به واسـطه ایـن بازی های 
قمـار از حسـاب بانکی افراد کاهبرداری شـود، زیرا مسـئوالن این دسـته 
از سـایت ها به راحتـی به حسـاب اینترنتـی بانکی اعضا دسترسـی خواهند 
داشـت. اعتیـاد بـه قمـار موضوعـی ثابت شـده و بیمـاری روانـی اسـت که 
نیازمنـد بررسـی پزشـک و روان شـناس اسـت، امـا جلوگیـری از فعالیـت 
افـراد سـودجو بر عهـده پلیس فتاسـت؛ البته مدت هاسـت با ایـن موضوع 
می جنگـد. شـاید سـاده ترین راه مبـارزه با چنیـن پدیده هایی اطاع رسـانی 

در رسـانه ها و باخبـر کـردن خانواده هـا باشـد.

ایرنا

انگلیسی ها نابرابری اجتماعی دارند

ایـن را مـا نمی گوییـم، در تازه تریـن تحقیقاتـی کـه دولت انگلیس منتشـر کرده اسـت مشـخص شـده عمق نژادپرسـتی در 
این کشـور زیاد شـده و نابرابری اجتماعی در انگلسـتان کوالک کرده اسـت. آمار باالی سـیگار کشـیدن نوجوانان انگلیسـی، 
افـت تحصیلـی دانش آمـوزان بومـی و آمار بـاالی اتهام افراد سیاه پوسـت در دادگاه، آمـار باالی بیکاری و شـانس پایین تجربه 
زندگـی بهتـر میـان اقلیت هـای قومی در مقایسـه با مردم بومی انگلسـتان و شـانس دوبرابـر زندگی آن ها عمق ایـن فاجعه را 
نشـان مي دهـد. جالـب این کـه دانش آمـوزان آسـیایی به ویـژه چینی سـطح دانش باالتری نسـبت بـه دانش آموزان انگلیسـی 
دارنـد کـه از غـذای رایـگان مدرسـه اسـتفاده می کننـد. فعاالن حقوق بشـر انگلیـس در واکنش به ایـن گـزارش از دولت این 

کشـور خواسـته اند تـا هرچه زودتـر به فکر مبـارزه با ایـن نابرابری اجتماعی باشـد.

جیز ه ...!

برنده های 
بازنـده

باالخره تکلیف نیمکت 
بایرن مونیخ بعد از اخراج »کارلو 

آنجلوتی« مشخص شد

دوباره » هاینکس« 
به بایرن رسید

»هاینکـس« هفتادودوسـاله روز جمعه 
هفتـه گذشـته بـار دیگـر بـه عنـوان 
سـرمربی بایرن مونیـخ معرفـی شـد. 
ایـن مربی در سـال ۲۰۱۳ بعد از کسـب 
سـه گانه تاریخـی با بایرن مونیـخ اعالم 
بازنشسـتگی کـرد و از آن زمان هدایت 
تیمـی را نپذیرفته بود تا این کـه دوباره 
به پیشـنهاد بایر ن مونیخ پاسـخ مثبت 
داد. حـاال در آسـتانه بازگشـت دوبـاره  
هاینکس به نیمکت مربیگـری، نگاهی 
داریـم بـه آمار و ارقـام جالـب از دوران 

او: مربیگری 
۱۰۱۱:  هاینکـس تجربـه ۱۰۱۱ بازی را در 
بوندس لیگا در کارنامـه اش دارد. ۶۴۲ 
بـار بـه عنـوان مربـی و ۳۶۹ بـار بـه 

بازیکن. عنـوان 
۱: رده اول رکوردشـکنی در بازگشـت 
به یـک تیم. هیـچ مربـی ای در تاریخ 
بوندس لیـگا چهاربار بـه نیمکت یک 

است. برنگشـته  تیم 
نیمکـت  روی  بـازی  تعـداد   :۲۲۱
بایرن مونیـخ در بونـدس لیـگا )طـی 

حضـور(. دوره  سـه 
۶۲،۴: درصـد بردهـا در بونـدس لیگا 
با بایرن مونیـخ. ۱۳۸ پیـروزی در ۲۲۱ 

. بقه مسا
۳: سـه قهرمانـی در بونـدس لیگا در 

سـه دوره حضـور در بایرن مونیـخ.
۲،۴۱: میانگین امتیـاز در آخرین فصل 
حضـورش در بایرن مونیخ کـه البته در 

دوران »پپ« شکسـته شد )۲،۵۲(.
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رکورد گل های ملی »علی دایی« 
شکسته خواهد شد؟

 »رونالدو« 
به دایی رسید

»کریسـتیانو رونالـدو« با گلزنـی برابر 
آنـدورا اکنـون ۳۰ گل تـا رسـیدن بـه 
دارد.  فاصلـه  دایـی«  »علـی  رکـورد 
رونالـدو توانسـت در بازی برابـر آندورا 
بازیکـن  عنـوان  بـه  کـه  حالـی  در 
تعویضـی بـه زمین آمـده بـود، گلزنی 
کنـد و تعـداد گل هـای خـود را به عدد 
۷۹ برسـاند. مهاجم پرتغالـی اکنون ۳۰ 
گل تـا رسـیدن به رکـورد علـی دایی 
فاصلـه دارد. به نظر می رسـد بـا توجه 
بـه آمادگـی بدنی اي کـه رونالـدو دارد، 
برنامـه ای برای خداحافظـی از بازی های 
ملی نداشـته باشـد و بتوانـد هم چنان 
در تیـم ملـی بـازی کنـد. رونالـدو دو 
سـال اسـت که رونـد گلزنـی خوبی در 
تیـم ملی پیـدا کـرده اسـت. او سـال 
گذشـته در یـک سـال ۱۳ گل بـه ثمر 
رسـاند و در سـال ۲۰۱۷ نیـز تاکنون در 
۱۰ بـازی ۱۱ گل بـه ثمر رسـانده اسـت. 
اگـر رونالـدو بتوانـد تـا جـام جهانـی 
بعـدی در تیـم ملـی باقی بمانـد، بعید 
نیسـت بتواند رکورد گلزنـی علی دایی 
را بشـکند. فهرسـت برتریـن گلزنـان 
دنیـا در رده ملـی تـا بـه این جـاي کار 

این گونـه اسـت:
۱- علی دایی )ایران( ۱۰۹ گل

۲- فرانس پوشـکاش )مجارسـتان( ۸۴ 
گل

۳- کونیگیشه کاماموتو )ژاپن( ۸۰ گل
۴- کریستیانو رونالدو )پرتغال( ۷۹ گل

۴- گادفری چیتالو )زامبیا( ۷۹ گل
۶- حسین سعید )عراق( ۷۸ گل

۷- پله )برزیل( ۷۷ گل

بازی های آنالینی
که نباید اصالً سراغش بروید



فهرست سیاه جامائیکایی
بگذاریـد تـا از رشـته دوومیدانـی خـارج نشـدیم در مورد معروف ترین ورزشـکاران دوپینگی این رشـته بیشـتر حـرف بزنیم. جایی که تا دلتـان بخواهد نام ورزشـکاران جامائیکایی به چشـم می خورد، 
کشـوری کـه هرچنـد همیشـه جـزو بهترین هـا در این رشـته بودنـد، ولی قهرمانانشـان میل زیادی هـم به دوپینـگ دارند! چهار سـال پیش »تایسـون گای« دونده سـرعت صاحب نام آمریکا و »آسـافا 
پـاول« رکـورددار سـابق دوی 100 متـر جهـان از جامائیـکا دوپینگی اعام شـدند تا شـوک بزرگی به هواداران این رشـته وارد شـود. پاول قبل از »یوسـین بولت« آخرین فردی بود که رکورد سـریع ترین 
زمـان در دوی 100 متـر را در سـال 2008 در اختیـار داشـت. او کـه هم اکنـون چهارمین دونده سـریع تاریخ این رشـته ورزشـی به شـمار می رود، از اعضای تیـم جامائیکا در دوی 400 متـر امدادی بود 
کـه مـدال طـای المپیـک 2008 را کسـب کردند. هم چنین »بن جانسـون«، دونده سیاه پوسـت کانادایی که متولد کشـور جامائیکا بوده، یکی از موارد مشـهور در عرصه دوپینگ اسـت، در مسـابقات 
المپیک سـال1988 توانسـت مدال طاي مسـابقات را کسـب کند، اما سـه روز بعد ماده ممنوعه »Stanozolol« در نمونه ادرار جانسـون کشـف شـد، مدالش پس گرفته و از ورزش محروم شـد. 

او در سـال1991 میـادی دوبـاره بـه ورزش بازگشـت، امـا مجدداً به دلیل دوپینگ محروم شـد تـا مادام العمر از حضور در فعالیت های ورزشـی محروم شـود.

از سرطان تا دوپینگ
عجیب تریـن و طوالنی تریـن پرونـده دوپینـگ در دنیـا مربـوط بـه »النـس آرمسـترانگ«، دوچرخه سـوار آمریکایـی اسـت. فاتـح هفـت دوره »تـور دو فرانـس« کـه یکـی از بزرگ تریـن و 

قدیمی ترین رقابت های دنیا محسـوب می شـود و قهرمان عرصه نبرد با سـرطان اسـت. النس آرمسـترانگ که در سـال1996 به سـرطان مبتا شـد، در تصمیمی قابل تحسـین، دسـت 
بـه مبـارزه بـا ایـن بیمـاری کشـنده زد و پـس از حدود یک سـال در سـال1997 بـه تیم ملی دوچرخه سـواری آمریکا بازگشـت تا در سـال های 1999 تـا 200۵ افتخارات بزرگـی را در این 
رشـته ورزشـی خصوصـاً در تـور دو فرانـس کسـب کنـد. پـس از ایـن موفقیت ها امـا آژانس مبـارزه با دوپینـگ آمریکا در گزارشـی هزار صفحـه ای آرمسـترانگ را متهم به دوپینـگ کرد تا 
پـرده از پیچیده تریـن و حرفه ای تریـن دوپینـگ تاریـخ ورزش بـردارد. گزارش این آژانس شـامل شـهادت با قید سـوگند 26 نفر ازجمله 1۵ نفر از هم تیمی های پیشـین او بود. فدراسـیون 

بین المللـی دوچرخه سـواری بـا تأییـد محرومیت هـای آژانـس ضددوپینـگ آمریکا، آرمسـترانگ را تا آخر عمـر از فعالیت های مرتبط با دوچرخه سـواری محـروم کرد و همـه عنوان هایش را 
پـس گرفـت. هم چنیـن اعـام کـرد همـه عنوان هایـی که این اسـطوره بزرگ دوچرخه سـواری از ژانویه سـال 1998 میادی به بعد کسـب کـرده، به خاطر اسـتفاده پیگیر از مـواد انرژی زا 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

فرار از دوپینگ
»آنـدره آغاسـی«، تنیسـور بـزرگ آمریکایی که 9 مسـابقه جایـزه بزرگ تنیس را با کسـب عنوان قهرمانی پشت سـر 
گذاشـت و مدت هـا در رتبـه نخسـت رده بنـدی بهترین هـای تنیـس جهـان قـرار داشـت، در سـال2003 از دنیـای 
قهرمانـی خداحافظـی کـرد. ایـن تنیسـور در کتـاب زندگینامـه خود اشـاره کـرده کـه در سـال1997 از مـواد نیروزا 
اسـتفاده کـرده، امـا بـه دروغ به مسـئوالن آزمایـش دوپینگ گفته اسـت که به طور سـهوی با مصرف یک نوشـیدنی 
دچـار ایـن اتفـاق شـده اسـت. پـس از اعتـراف آغاسـی، »راجـر فـدرر« و »مـارات سـافین« بـا انتقـاد از او خواسـتار 
پس گیـری همـه مدال هایـش شـدند، امـا هیچ وقـت ایـن اتفـاق نیفتاد تـا او با خوش شانسـی مشـکلش ختم 

بـه خیر شـود.

دوپینگ اعجوبه
»مارادونـا«، سـتاره  افسـانه ای تاریـخ فوتبـال جهـان کـه در جـام جهانـی سـال های 1986 و 1990 بـا آرژانتین خوش درخشـید و به تازگي هـم به عنـوان بهترین فوتبالیسـت تاریخ انتخاب 

شـد، دوبـار بـه صـورت رسـمی بـه جـرم دوپینگ از سـوی فیفا محروم شـد. آزمایش دوپینـگ مارادونا در ماه مـارس 1991 مثبت اعام شـد و 1۵ ماه محروم شـد تا عمـًا دوران طایی اش 
بـا ناپولـی در ایتالیـا بـه پایـان برسـد، ولـی اصـرار مردم و البته شـخصیت های اول کشـور آرژانتین باعث شـد تا مارادونـا برای کمک به تیم ملی کشـورش در سـال1994 دوبـاره به میادین 
بازگـردد. او برگشـت، ولـی دوبـاره بـه اتهـام دوپینـگ محروم شـد تا به کلی از مسـتطیل سـبز خداحافظی کنـد؛ البته مارادونـا که مدتی هم بـه کوکائین معتاد شـد، اعام کـرد با توافق 
فیفـا از داروی کاهـش وزن بـرای حضـور در جـام جهانـی 1994 اسـتفاده کـرده و این اتهام را نپذیرفت. بین فوتبالیسـت های سرشـناس که دوپینـگ کردند، نام »ریـو فردیناند« هم 

بـه چشـم می خـورد. مدافـع تیـم منچسـتریونایتد و تیـم ملـی انگلیس کـه از دادن آزمایـش دوپینگ امتنـاع کرد تا با محرومیت هشـت مـاه و پرداخـت جریمه ۵0هـزار پوندی 
مواجـه شـود. مدافـع شـیاطین سـرخ که بـه عنوان اولیـن بازیکن فوتبال به علـت ندادن تسـت دوپینگ دچار محرومیت شـد، به همین دلیـل فرصت حضور در یـورو 2004 

را از دست داد.
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شـ »مارادونا«، ستاره  افسانه ای تاریخ فوتبال جهان که در جام جهانی سال های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ با آرژانتین خوش درخشید و به تازگي هم به عنوان بهترین 
فوتبالیست تاریخ انتخاب شد، دوبار به صورت رسمی به جرم دوپینگ از سوی فیفا محروم شد. آزمایش دوپینگ مارادونا در ماه مارس ۱۹۹۱ مثبت 
اعالم شد و ۱۵ ماه محروم شد تا عمالً دوران طالیی اش با ناپولی در ایتالیا به پایان برسد

شاید دوپینگ کشف شده 
در ایران نسبت به 

کشورهای دیگر کم باشد، 
ولی بازهم می توانیم بین 

ورزشکاران سرشناس 
نام هایی را پیدا کنیم. 
کسانی که به صورت 

رسمی، دوپینگ شان 
مثبت اعال شده است.

ن 
رما

قه
تی

ش
ی ک

رنگ
ف

ب 
جی

ع
عی

واق
ی 

ول
نر 

ژیو
ل

گی
پین

دو
ت 

س
الی

وتب
ن ف

ولی
ا

گی
پین

دو
زن

ن و
گی

سن
غه 

ناب

»علی اکبری«، فرنگی کار سنگین وزن ایران بود که ابتدا به 
دلیل دوپینگ حضور در مسابقات المپیک 2010 لندن 

را از دست داد. چهره ای که مدعی اصلی مدال طای آن 
رقابت ها بود و بعد از درخشش در مسابقات جهانی 2013 
بوداپست مجارستان و کسب مدال طا، بازهم آزمایشش 

مثبت درآمد تا برای همیشه از حضور در عرصه کشتی 
محروم شود. او که در وزن خود بی رقیب بود، می توانست 

با ادامه روند روبه رشدش در المپیک آینده هم طا بگیرد، 
اما اسیر پدیده دوپینگ شد تا به کلی قید این رشته را بزند 

و با مهاجرت از ایران وارد رقابت های UFC شود.

اما جالب تر از همه دوپینگ دروازه بان سوم ذوب آهن 
است! »عباس قاسمي« که سال 1390 خیلي به ندرت 

نیمکت نشین بود و بیشتر وقت ها را روي سکوها سپري 
مي کرد به جرم دوپینگ محروم شد و بدون بازی کردن 

وارد دوران محرومیت شد. شاید این عجیب ترین و 
بي دلیل ترین دوپینگ دنیا باشد. 

»حامد کاویانپور«، لژیونر فوتبال ایران در لیگ ترکیه بود 
که به جرم دوپینگ محروم شد و مجبور شد به ایران 

برگردد؛ البته خودش زیر بار این که دوپینگ کرده نرفت 
تا بار دیگر در لیگ نهم حرفه اي و دوران مربیگري »حمید 

استیلي« در استیل آذین این اتفاق برایش تکرار شود. 
جواب آزمایش دوپینگ کاویانپور مثبت اعام شد، اما بعد 
از آن به دلیل وجود ناخن در نمونه جواب از اعتبار ساقط 

شد! به هر حال کاویانپور تصمیم گرفت بعد از همه این 
حواشی از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

در فصل 7۵-1374 پرسپولیس به سرمربیگري »استانکو 
پاپلکوویچ« کروات در جام باشگاه هاي آسیا شرکت کرد. 

»فرشاد فاحت زاده« و »خداداد عزیزي« به عنوان یار 
کمکي به ترکیب سرخ ها اضافه شدند. در این بازي ها و 

آزمایش هایي که زیر نظر AFC برگزار شد جواب آزمایش 
دوپینگ فرشاد فاحت زاده و »نعیم سعداوي« مثبت اعام 

شد؛ البته این دو نفر زیر بار این اتهام نرفتند و تقصیر را 
به گردن گوشت هایي که مصرف مي کردند، انداختند. به 

هرحال نام آن ها به عنوان اولین فوتبالیست های دوپینگی 
وارد تاریخ ورزش کشورمان شد.

»علی  حسینی«، نابغه جوان وزنه برداری ایران بود که 
ابتدا در پنج روز مانده به مسابقات جهانی 2006، نامش 
بین 10 وزنه بردار دوپینگی قرار گرفت و پس از این که 

در سال1389 دوباره به انجام دوپینگ محکوم شد، 
وداع تلخی با عرصه قهرمانی داشت. او البته همیشه به 

مثبت اعام شدن آزمایشش اعتراض داشت و فدراسیون 
وزنه برداری را که در رأسش »حسین رضازاده« بود عامل 
دوپینگش می دانست. علی حسینی که رکورددار جوانان 
جهان است، بعد از اعتراضات فراوان توانست حکم خود 

را کاهش دهد. حاال او از اواخر امسال می تواند دوباره 
به میادین برگردد، ولی واقعاً علی حسینی همان نابغه 

سال های قبل باقی مانده است؟

نگاهی به ورزشکاران ایرانی که اسیر دوپینگ شده اند

دوپینگـــ 
ــثبتـ م

برنده های 
بازنـده

اگر نگوییم مهم ترین خبر، قطعاً یکی از سه خبر 
مهم و جنجالی ورزشی هفته را می توانیم به موضوع 

دوپینگ بازیکن لیگ برتری اختصاص بدهیم. 
بازیکنی که حدس و گمان بیشتر رسانه های ورزشی را 

به سمت »سید جالل حسینی«، کاپیتان پرسپولیس 
و تیم ملی برد، ولی خب دفاع جانانه »کی روش« و 

»تاج« به کلی این فرضیه را رد کرد تا هم چنان معمای 
نام فوتبالیست دوپینگی حل نشود. از این داستان 

که بگذریم، دوپینگ در طول سالیان اخیر چهره های 
سرشناسی را در ورزش ایران و دنیا قربانی کرده 
است. بگذارید به بهانه جنجال این خبر، سری به 

فهرست ورزشکارانی بزنیم که دام دوپینگ آن ها را 
بدجور گرفتار کرده است.

آغاز ماراتن دوپینگ
حتماً برایتان این سـؤال پیش آمده اسـت که اولین نفری که به عنوان ورزشـکار دوپینگی گرفتار شـد، چه کسـی اسـت؟ »هانس گونار لیجینوال«، ورزشـکار سـوئدی 
به نوعـی نخسـتین مـورد مثبـت دوپینگ پس از تشـکیل کمیتـه بین المللی دوپینگ در سـال1967 میادی بوده اسـت. او که در رشـته پنج گانه »دوندگی در شـرایط 
سـخت، سـوارکاری، تیراندازی، شـنا و شمشـیربازی« فعالیت داشـت، در المپیک سـال1964 در شـهر توکیو به مقام سـوم دسـت پیدا کرد، ولی خب خوشـحالی او و 
هم تیمی هایـش چهـار سـال بعـد سـرانجام تلخـی داشـت. در سـال1968 و در جریان بازی های المپیک در مکزیکوسـیتی این ورزشـکار به همراه تیم سـوئد در رشـته 
پنج گانـه شـرکت کـرد و بـا وجـود این کـه اعضـای این تیـم موفق شـدند تا در ایـن پنج رشـته مدال های مختلفی را کسـب کننـد، امـا در جواب آزمایش ها مشـخص 

شـد لیجینـوال الـکل مصـرف کرده اسـت. این مسـئله باعث شـد تـا هم مدال هـای این ورزشـکار و هم مدال سـایر نفـرات این تیم پس گرفته شـود.
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مسابقه خودروهای خورشیدی
مسابقات بین المللی خودروهای خورشیدی با حضور 4۲ خودرو از ۲۱ کشور جهان در استرالیا برگزار شد. نمــــا  هشــت

تی
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م ن
اس
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ق  پیوسته دست بر سر زوار می کشی

 تو کیستی که ناز گنه کار می کشی
 پاییز بوستان دل ما بهار توست

 در شهر طوسی و همه عالم دیار توست

 گل بوسه امام زمان بر مزار توست
 شیعه به هر کجا که رود در کنار توست
 چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا
هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا

ـــذر گار  کبوترانن
ساز

ضا 
مر

غال

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 کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

پاییز تنها فصل مدرسه 
و باران و انار نیست

پاییـز تنهـا فصل مدرسـه و بـاران و انار نیسـت. 
خـوب که نگاه کنـی می بینی دلیل هـای دیگری 
بـداری.   دوسـتش  این کـه  بـرای  هسـت  هـم 
می توانـی  هـم  چشم بسـته  کـه  دلیل هایـی 
پیدایشـان کنـی. مثـل درخت هایـی کـه تـن از 
زردی ایـام می تکاننـد بـه امیـد روزهـای سـبز! 
راسـتی گفتـم روزهـای سـبز، یـاد ایـام خـوش 
کودکـی افتـادم. خدا رحمـت کنـد مادربزرگم 
را. وقتـی دار قالـی اش را به پـا می کـرد دسـتش 
را می گذاشـت روی قسـمت های بافته نشـده و 
می گفـت: این جا قـرار اسـت یك گل بـکارم... 
)بـز کوهـی( می آیـد لـب  پـازن  آن جـا یـك 
چشـمه آب بخـورد... آن طرف تر چشـمه کبکي 
نشسـته اسـت با جوجه هایـش و همین طور همه 
نقشـه ذهنـی اش را برایم بـه تصویر می کشـید. 
وصـف دنیایـي خیالی که بـه زودی قـرار بود در 
آن قـدم بزنـم برایـم خیلـی شـگفت انگیز بود. 
همیشـه ایـن سـؤال تـوی ذهنـم بـود کـه چـه 
حوصلـه ای دارد ایـن زن؟ چطـور حوصلـه اش 
می شـود کله سـحر بلند شـود و خانـه را پر کند 
از بـوی نـان تـازه. بعـد بـرود بـرای درو کردن 
گندم هایـی که خودش بذرشـان را پاشـیده بود 
و عصرهـا نیـز پـای دار قالـی اش بـه رؤیاهایش 
جـان بدهد. تا پاسـی از شـب معجزه دسـتانش 
بـه زندگی مـان شـور مـی داد. قصـه اش را کـه 
می گفـت تـازه کوله بـار خسـتگی اش را زمیـن 
می گذاشـت تـا دمـی بیاسـاید. یـك روز کـه 
داشـت همـان گل قرمز خیالـی اش را رج می زد 
و دلـش لـك زده بـود بـرای دیـدن کبـك لب 
مادربـزرگ!  گفتـم:  جوجه هایـش،   و  چشـمه 
دلـت  تـالش؟  این همـه  از  نمی شـوی  خسـته 
نمی خواهد بیکار باشـی و فقط اسـتراحت کنی؟ 
عینـك ته اسـتکانی اش را روی بینـی اش جابه جا 
کـرد و ریزریـز خندیـد و گفـت: »شـیطان هم 
پیشـنهادهایش این قدر فریبنده نیست شیطانك 
مـن! خـدا آدمـی را آفریـده تا چیزی بـر جهان 
بیفزایـد و زنـده بودنـش هم برای خـودش و هم 
بـرای دیگران سـود داشـته باشـد. امید داشـتن 
باعث می شـود خسـتگی ها رنـگ ببازنـد. آدمی 
بـه امیـد زنـده اسـت. مثل هواسـت اگر نباشـد 
نمی توانی نفس بکشـی. همیـن گل قرمز را نگاه 
کـن. اگـر امید نباشـد هیچ گلـی بـر دار جهان 
نمی شـکوفد.« دوسـت نوجوانـم همیـن  کـه هر 
صبـح بـه خورشـید سـالمی دوبـاره می دهـی و 
راهی مدرسـه می شـوی تا برای آینده کشـورت 
مفیـد باشـی یعنـی جوانـه امیـد در دلت ریشـه 
زده و روزی درخـت تنـاوری خواهـد شـد کـه 
جهانـی در سـایه اش به زندگی خواهد نشسـت. 

بـه امیـد آن روز ...جانـت لبریـز روشـنی باد!

یادداشت
محدثه الماسی

هرقـدر گشـتم نبـود. همـه کفش هـا را زیـرورو کـردم. حتـی پشـت کمـد کفش های 
نمازخانـه را هـم گشـتم، نبـود. انـگار آب شـده و رفته باشـد تـوی زمین.

حـاال بایـد چـه کار می کردم؟ زنـگ بعد ریاضی داشـتیم؛ آن هم با معلمـی که جدیت 
و سـختگیری اش کـوه را بـه زانـو درمـی آورد. چـه برسـد به مـن که بـا کوچك ترین 
اخمـی دلـم ُهـری می ریخت پاییـن و باید خیلی خـودم را کنترل می کـردم که به قول 

مریم اشـك دم مشـکم فرو نریزد. 
درسـت کـه شـاگرد زرنـگ کالس بـودم، ولـی خـب دلـم هـم نـازک بـود و انتظـار 

نداشـتم کسـی نازک تـر از گل بـه مـن بگویـد.
بـه قـول خانـم رحمانی، معـاون پرورشـی، اگر همیـن دل نازکـی را کنار می گذاشـتم، 

دیگـر هیـچ مشـکلی نداشـتم: درس خـوب، قلم خـوب و اخـالق خوب. 
ایـن حرف ها را درسـت همین امروز در جلسـه زد. وای جلسـه! اصـاًل همه بدبختی من 
از همیـن جلسـه بـود. کلـی بـه خودم بـد و بیـراه گفتم که چـرا تـوی کالس نماندم؟ 
حـاال گیـرم تـوی جلسـه شـورای دانش آمـوزی شـرکت نمی کردم، آسـمان بـه زمین 

می آمـد؟ 
آن هـم جلسـه ای کـه همـه اش به جر و بحث سـر انتخـاب رئیس گذشـت. کل کل با 
شـقایق کـه نمی دانـم چطور و با چه وعـده ای توانسـت رأی بیاورد و حـاال جزء اعضای 

انتخابی شـورای دانش آموزی باشـد و تازه ادعای ریاسـت هم داشـته باشـد؟ 
آن هـم در شـرایطی کـه هیچ کـدام از بچه هـا بـا او رابطه خوبـی نداشـتند. خب جای 
شـاگرد تنبـل کالس کـه غیر از سربه سـر بچه هـا و معلم هـا گذاشـتن کاری بلد نبود 
کـه میـان بچه های شـورا نبـود، حتـی محض رضـای خدا تـوی یك درس هـم حرفی 

بـرای گفتـن نداشـت و همیشـه خدا یـك پایش تـوی دفتر مدرسـه بود. 

حـاال درسـت کـه بعـد کلـی بحـث و جـدل نتیجه جلسـه این شـد 
کـه بـه جـز یـك رأی کـه آن هـم معلوم بـود مال چه کسـی اسـت، 

همـه بچه هـا بـه مـن رأی دادند و شـدم رئیس شـورا. ولـی خب که 
چـی؟ رئیـس شـورا شـدن مهم تر بـود یا ریاضـی و خانـم معلم که 
حسـابی روی مـن بـاز کرده بـود و میان همـه توپ و تشـرهایی که 
بـه بقیـه بابت درک نکـردن درس ریاضی مـی زد، مدام مـرا به رخ 

می کشـید؟ بقیه 
انصافـاً روبه رو شـدن با خانم رحمانـی و جواب پس دادن بـه او و بهانه 

آوردن بـرای شـرکت نکـردن در جلسـه، خیلی سـاده تر از چشـم دوختن 
بـه نگاه هـای خشـم آلود خانم »ریاضـی« بود. منظـورم همان معلـم ریاضی 

اسـت کـه به طـور اتفاقی فامیلـي اش هم ریاضـی بود.
چیـزی بـه شـروع کالس نمانده بـود. حاال باید چـه کار می کـردم؟ با پای 
بـدون کفـش چطوری بـه کالس می رفتم؟ شانسـی کـه نداشـتم، اگر مرا 

پـای تخته می بـرد و درس می پرسـید چی جـواب می دادم؟ کـه پابرهنه به 
مدرسـه آمـده ام؟ وای خدا! چـه فکری دربـاره ام می کرد؟

تـوی همیـن فکر و خیال ها بـودم که خودم را وسـط کالس دیدم. خدا را شـکر 
کـه هنـوز زنگ تفریح تمام نشـده و بچه ها به کالس برنگشـته بودند. سـریع خودم 

را به نیمکت رسـاندم و نشسـتم کنار دیوار و سـرم را گذاشـتم روی میز. 
زنـگ کالس زده شـد و بچه هـا یکی یکی بـه کالس آمدند. سـروصدا و هیاهوی آن ها 

باعـث نشـد که سـرم را بلند کنم. 
مریـم کنـارم نشسـت و مینا کنـار او. حس کـردم که با چشـم و ابرو از هم پرسـیدند: 
چـی شـده؟ مریـم بـا آرنجش بـه پهلویـم زد. به روی خـودم نیـاوردم. عاطفـه مبصر 

کالس میـان آن همـه هیاهو و سـروصدا بلنـد داد زد: برپا!
و در یـك لحظـه کالس در سـکوت فـرو رفـت. مریـم آهسـته در گوشـم گفـت: هی 

دختـر چتـه؟ ریاضـی اومد.
آهسـته سـرم را بلنـد کـردم. نگاهـم که بـه خانم افتـاد، دلم هـری ریخـت پایین. هر 

لحظـه منتظـر بـودم دفتر اسـامی را باز کند و همـان اول، اسـمم را صدا بزنـد و...
فکر هایـم مثـل فیلـم سـینمایی جلوي چشـمم رژه می رفتنـد که خانم ریاضی کشـوی 
میـزش را بـاز کرد. چنـد لحظه مبهوت ماند و بعد جسـمی را از کشـوی میزش بیرون 

آورد و رو بـه بچه هـای کالس گرفت. 
شـلیك خنـده بچه هـا تـوی فضا پخش شـد. چشـمانم سـیاهی رفت. لنگـه کفش من 

تـوی دسـت او چـه کار می کرد؟ پـس لنگه دیگر کفشـم؟ 
ناخـودآگاه نـگاه مـن و بقیه بچه ها به طرف سـقف کالس چرخید. لنگه دیگر کفشـم 
بـه سـیم المپ بسـته شـده بـود و در هـوا می رقصید. چشـمانم داشـت می سـوخت و 
چیـزی نمانـده بود اشـکم راه بیفتد که چشـمم به نگاه و خنده پر از شـیطنت شـقایق 

افتاد.
کار خـودش بـود. اگـر لبخنـد معلـم را نمی دیـدم حتماً اشـك هایم سـرازیر می شـد. 
خانـم ریاضـی بعـد از این کـه پرس وجـو کرد و فهمید کار کیسـت یـك عالمت منفی 

جلوی اسـم شـقایق گذاشـت تـا دل من هـم کمی خنك شـود. 

زهره اکبرآبادی
مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور.

ــلنگه
کفشم  ـ 
ــکو؟

هرقدر گشتم نبود. همه کفش ها 
را زیرورو کردم. حتی پشت کمد 
کفش های نمازخانه را هم 

گشتم، نبود. اناگر آب شده و رفته 
باشد توی زمین.

حاال باید چه اکر می کردم؟ 
زنگ بعد ریاضی داشتیم؛ 

آن هم با معلمی که جدیت و 
سختگیری اش کوه را به زانو 

درمی آورد. چه برسد به من که با 
کوچک ترین اخمی دلم ُهری 

می ریخت پایین و باید خیلی 
خودم را کنترل می کردم که به 
قول مریم اشک دم مشکم 

فرو نریزد. 
درست که شاگرد زرنگ الکس 
بودم، ولی خب دلم هم نازک 
بود و انتظار نداشتم کسی نازک تر 

از لگ به من بگوید.


