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فاطمـه نیـک|  ایـن روزها هرکسـی تـوی تقویم به شـکل رسـمی و غیررسـمی بـرای خـودش روزی دارد. آن هایی هـم که نداشـته اند به 
طـور خودجـوش بـرای خودشـان روز دسـت وپا کرده اند. به همیـن خاطر تقریبـاً از دوقلوهای ناهمسـان تـا موفرفری های قدبلنـد طرفدار 
عینک هـای خال خالـی بـرای خودشـان تـوی سـال یـک روز دارند. بـا این همه شـلوغ بازی هنـوز اعتبـار بعضی روزهـا از دسـت نرفته یا 
بـه  خاطـر حادثـه مهمی کـه در آن روز افتـاده یا بـه خاطر بزرگی صاحـب آن روز از دسـت نرفته اسـت. یکـی از این روزهـای خیلی مهم 
در تقویـم روز دانشجوسـت. این روز، به یاد سـه دانشـجو )مصطفـی بزرگ نیا، احمـد قندچی و مهدی شـریعت رضوی( که هنـگام اعتراض 
بـه دیـدار رسـمی »ریچارد نیکسـون«، معـاون رئیس جمهور وقـت آمریکا و هم چنیـن از سـرگیری روابط ایران بـا انگلسـتان در تاریخ ۱۶ 
آذر ۱۳۳۲ در دانشـگاه تهـران شـهید شـدند، گرامـی داشـته می شـود. ۱۶ آذر و یک هفتـه بعـد از آن در دانشـگاه ها برنامه هـای ویژه ای 
برگـزار می شـود؛ هـم بـه  خاطـر حرکتی کـه این سـه نفـر کرده اند و نشـان دادنـد که دانشـجو بی تفاوت نیسـت و نسـبت بـه اتفاق هاي 
کشـورش حسـاس اسـت و هم بـه  خاطر اهمیتی که دانشـجوها برای پیشـرفت و آینده هر کشـوری دارند، تـوی تقویم ایـران دارای اعتبار 
خاصـی اسـت. از آن جایـی کـه ممکن اسـت چند سـال دیگر که شـما قـد کشـیدی و از نوجوانی خـارج شـدی دری به تخته بخورد شـما 
هـم دانشـجو بشـوید و این روز خوش به حالتان باشـد، گفتیم سـری به حـال و احوال دانشـجوهای امـروز و الگوهای کنونی شـما بیندازیم.

دانشجوی حساس

هرچـه روز دانشـجو مهـم اسـت خـود دانشـجو طفلـک 
چنـد سـالی اسـت کـه اعتبـارش را از دسـت داده اسـت. 
سـال های قبـل وقتـی یـک نفـر دانشـجو می شـد همـه 
بـه او نـگاه ویـژه ای داشـتند. شـرایط طـوری بـود کـه تا 
شـما از مرحلـه پشـت کنکوری بـه مرحلـه پسـاکنکوری 
راه پیـدا می کردیـد، صاحـب قدرت هـای خارق العـاده ای 
شـده و انـگار شـانه تان بـه شـانه سـوپرمن خورده باشـد، 
توی چشـم خانواده و در و همسـایه و کل شـهر و کشـور 
هـر کاری از دسـتتان برمی آمـد. بـه همیـن خاطـر تـوی 
همه چیـز از شـما توقع داشـتند. ایـن همه چیـز از خرابی 
شـیر خانه شـهال خانم تا گرانی نفت و باال کشـیدن سهام 
کارخانه هـا و عـدم توجه به طبقه فرودسـت و گرم شـدن 
زمیـن را شـامل می شـد. بـرای همیـن تـا تقی بـه توقی 
می خـورد شـما بایـد درس و مشـق را رهـا می کردیـد و 
نسـبت به شرایط مملکت حساسیت نشـان می دادید. کاًل 
در نگاه عموم دانشـجو کسـی بود که حساسـیت داشـت، 
ولـي االن الزم نیسـت شـما خودتـان را بـرای چند سـال 
دیگـر کـه قـرار اسـت دانشـجو بشـوید، ناراحـت و اذیت 
کنیـد، چـون در حال حاضـر تنها چیزی که دانشـجویان 
نسـبت بـه آن حساسـیت نشـان می دهنـد، پشـه های 

خوابـگاه، غـذای سـلف و گرمایش کالس اسـت. 

دانشجو رؤیای یک ملت بود

اگـر سـری به تاریخ بزنید متوجه می شـوید کـه حرف های 
بـاال را بیخودی نزدیم. حداقل در قرن گذشـته دانشـجوها 
افـرادی بوده انـد کـه گام هـای تاریخـی در کشورهایشـان 
برداشـته اند و باعـث حرکـت رو بـه جلـوی ملت هایشـان 
بوده انـد. دانشـــجوها معمــــوالً قشــــری بوده انـد کـه 
سیاسـتمداران نتوانسته اند سرشان را کاله بگذارند و خیلی 
زود از بدبختی هـای کشورشـان یـا خیانت هـا و توطئه هـا 
سـردرآورده اند. هم چنیـن نیروهایـی بوده انـد کـه به خاطر 
پیشـرفت کشورشـان رو بـه جلـو از خـورد و خوراکشـان 
زده انـد و بـه جـای انتخاب پول یا شـهرت به سـمت علم و 
دانـش رفته انـد تـا دود چراغ خـورده و گره ای از مشـکالت 
مـردم و کشورشـان حـل کنند یـا علم را در سراسـر جهان 
یـک قـدم بـه پیـش ببرند و بـرای همیـن یک قـدم خون 
دل هـا خورده انـد، امـا االن داسـتان فرق کرده اسـت. چند 
وقتـی اسـت کـه دانشـجوها بـرای همه چیـز به جـز همان 
یـک قدم بـه دانشـگاه می رونـد. همه چیز می تواند شـامل 
پـول، مقـام و جایـگاه اجتماعـی حتـی ازدواج و تفریح هم 

باشد. 

 دانشگاه های دارقوزآبادی

سـختی های کنکـور و رشـته آوردن هـای عجیب وغریب، 
خوابگاه هایـی  دارقوزآبـادی،  دانشـگاه های  در  پذیـرش 
منابـع  گوانتانامـو هسـتند،  زنـدان  بیشـتر شـبیه  کـه 
درسـی عهدبوقـی، جزوه هـای تکـراری، اسـتاداني کـه 
معروف هایشـان همـان حرف هـای تـوی کتاب هایشـان 
را کـه صـد سـال پیـش نوشـته اند تکـرار می کننـد و 
جوجه هایشـان خیلـی بیشـتر از خودمـان سـواد ندارند، 
آمـاری،  نـگاه  پژوهـش،  و  تحقیـق  بودجـه  کمبـود 
شـیوه  و  ندارنـد  دبیرسـتان  از  کـم  کـه  آزمون هایـی 
ارزشـیابی فسیل شـده بـه همـراه جیـب خالی مـا بروبچ 
و کلـی ماجـرای دیگر باعث شـده اسـت که دانشـجو در 
حـال حاضـر هر چیـزی بجوید به جز دانـش و بعد از ترم 
یـک و دو بـا یک مشـروطی بیفتـد دنبـال کار نیمه وقت 
و تـازه اگـر بیـن راه عاشـق همکالسـی اش نشـود بعد از 
شـش، هفـت سـال مدرکـی بگیـرد و داسـتانش بـا یک 
کاغـذی کـه بـا آن یـک دانـه نـان هـم نمی دهنـد تمام 

 . د شو

مسابقه صندلی بازی

البــته از حق نبایــد بگـــذریم همــه چیز تقصیر نظام 
آموزشـی و اسـتادان محتـرم نیسـت. درسـت اسـت که 
تـوی این سـال ها نظام آمـوزش عالی ما برای رشـد علم 
کشـور بـه جـای زمینه سـازی تحقیـق و پژوهـش فقـط 
صندلـی بـه دانشـگاه ها اضافـه کـرد و سـاختمان های 
کاغـذی سـاخته، ولـي از آن طـرف هـم مـا عالقه مندان 
به علم و پیشـرفت انگار در مسـابقه صندلی بازی شرکت 
کـرده باشـیم فقـط بـه دنبـال پیدا کـردن یـک صندلی 
خالـی دور خودمـان چرخیده ایـم. بـرای همین هرسـاله 
مـا حدود سـه، چهـار میلیون دانشـجو داریم و مـدام به 
تعدادشـان اضافـه هـم می کنیـم؛ بـراي مثال بـا نگاهی 
بـر رونـد افزایشـی تعـداد دانشـجویان ورودی دانشـگاه 
تهـران در بسـتر زمـان، نشـان می دهـد کـه وقتـی 29 
سـال از پیـروزی انقالب اسـالمی می گذشـته، دانشـگاه 
تهـران تنهـا در یـک سال)سـال 1386( بـه انـدازه ای 
دانشـجویان  تعـداد  یک سـوم  بـا  کـه  داشـته  ورودی 
آن  از  قبـل  تهـران در کل 45 سـال  دانشـگاه  ورودی 
برابـری می کـرده اسـت. تـازه ایـن فقـط مربوط بـه آمار 
دانشـگاهی اسـت کـه ورود بـه آن به آسـانی آب خوردن 

نیسـت و اهـل درس و مشـق طرفـدارش هسـتند. 

شیر بی یال و دم و اشکم

از آن جایـی کـه ما هشـتی ها کاًل طرفدار عـدل و انصاف 
هستیم می خواهیــم کمــی فرمــان را عــوض کــرده 
و دسـت از سـر دانشـجو جماعـت برداریـم و کمـی بـه 
اوضـاع و احوالـی کـه کار را بـه این جـا کشـید بپردازیم. 
این کـه شـما بخواهـی رؤیای یـک ملت یا سـوپرمن یک 
کشـور باشـی و تمدن سـازی کنی اصاًل چیز بدی نیست 
و خیلـی هم شـیک و مجلسـی اسـت، ولي بـرای این که 
بتوانـی بـه چنیـن جایگاهی دسـت پیدا کنـی به جز مخ 
و همـت، به یکسـری ابـزار و شـرایط هم احتیـاج داری. 
االن زمانـه جـوری اسـت کـه بروبچ بـا هزار امیـد و آرزو 
وارد دانشـگاه می شـوند تـا خدمتی به کشورشـان کنند، 
امـا همـان تـرم اول سرشـان بـا دیـدن فضـای مـرده و 
بـدون جنب وجـوش دانشـگاه و اسـتادهای خواب آلـود 
که بیشـتر دنبـال ساخت وسـاز و معامله هسـتند یا اهل 
بیـگاری کشـیدن از دانشـجو و چـاپ کـردن مقاله هـای 
بروبـچ بـه نـام خودشـان، بـه سـنگ می خـورد آن هم با 
چنـان شـدتی کـه نه تنها تا چهار سـال لیسـانس که دو 
سـال کارشناسی ارشـد هـم از گیجی بیـرون نمی آیند و 
معمـوالً یـا همان طـور گیج و منـگ یک مدرکـی گرفته 
و دلشـان خـوش می شـود و بـا مـدرک می رونـد خانـه 
بخـت )دختـر و پسـر هـم نـدارد( یـا این کـه خـون دل 
خـورده و دق می کننـد و افسـرده می شـوند و فرار مغزها 
می شـوند یـا کمـی زرنـگ هسـتند و همرنـگ جماعت 
شـده و می رونـد تـوی دارودسـته کاسـب ها و چـه بسـا 
تـوی همـان دانشـگاه بـه پسـت و مقامـی هـم برسـند. 
این جـوری اسـت کـه گزینـه ای تحـت عنوان دانشـجو و 
مسـئولیت خطیـرش نسـبت بـه جامعه بـه کل فراموش 

می شـود.

دانشجویی، سبک زندگی، مشکالت و فعالیت های اجتماعی و سیاسی

پازلی به نام دانشجو

هرچه روز دانشجو مهم است خود دانشجو 
طفلک چند سالی است که اعتبارش را از 

دست داده است. سال های قبل 
وقتی یک نفر دانشجو می شد همه به او ناگه 

ویژه ای داشتند

اگر سری به تاریخ بزنید متوجه 
می شوید که حرف های باال 

را بیخودی نزدیم. حداقل در 
قرن گذشته دانشجوها افرادی 

بوده اند که اگم های تاریخی در 
کشورهایشان برداشته اند و باعث 

حرکت رو به جلوی ملت هایشان 
بوده اند.

از آن جایی که ما هشتی ها الًک طرفدار عدل 
و انصاف هستیم می خواهیم کمی فرمان 
را عوض کرده و دست از سر دانشجو جماعت 

برداریم و کمی به اوضاع و احوالی که اکر را به 
این جا کشید بپردازیم

سختی های کنکور و رشته آوردن های 
عجیب وغریب، پذیرش در دانشاگه های 
دارقوزآبادی، خواباگه هایی که بیشتر شبیه 

زندان گوانتانامو هستند

افسانه غیاثوند

تمرین پهلوونی
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         روی خط  هشـت      

آمارهـا می گوینـد: »ایـران در رده هفتادوهفتـم چاقـي دنیـا 
قـرار دارد«، »نزدیـک بـه 50درصـد مـردم اضافـه  وزن 

دارنـد« و »96درصـد از زنـان و 83درصـد از مـردان 
کمبـود فعالیـت فیزیکـي دارنـد«. ایـن آمارهـا را 

داشـته باشـید و بگذاریـد کنـار نظر کارشناسـان 
کـه می گوینـد: »دلیـل اصلـي چاقـي و اضافـه 
وزن ایراني هـا کم تحرکـي اسـت.« البتـه ایـن 
آمارهای وحشـتناک فقط مربـوط به بزرگ ترها 
نمی شـود بلکـه براسـاس گزارش هـاي رسـمي 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي بیش 

از 20درصـد از کـودکان ایرانـي دچـار اضافه وزن 
 . هستند

هـم  هیچ جـوری  کارش!  پـی  رفتـه  شـده ایم  چـاق 
نمی توانیـم ایـن حقیقـت را ندیـده بگیریـم یـا بی توجـه 

باشـیم؛ البتـه این کـه چـاق شـده ایم یـک طـرف ماجراسـت، 
طـرف دیگـر ماجـرا سـبک زندگـی مـا بروبـچ ایرانـی 

اسـت کـه بـه شـکل بی سـابقه ای بـه سـبک زندگی 
الک پشـت ها نزدیک شـده اسـت. ایـن حرف یعنی 
چـه؟ یعنی این که مـا نه تنها چاق تشـریف داریم 
بلکـه به انـدازه تکان دادن انگشـتان دسـت هم 
تحـرک نداریـم و اگـر بـا همیـن دسـت فرمان 
باریـک  جاهـای  بـه  کارمـان  برویـم  پیـش 
خواهـد کشـید و حـال و روزمان در بزرگسـالی 

از بزرگ ترهایمـان بدتـر خواهـد بـود. شـاید از 
خودتـان بپرسـید کـه چی شـد کارمان بـه این جا 

کشـید؟ عـرض شـود خدمت تان کـه این دفعـه تنها 
مـا بچه هـا و فضـای مجـازی به تنهایـی مقصر نیسـتیم 

بلکـه پـای بزرگ ترهایمـان و از همه مهم تـر آموزش وپرورش 
هـم در میـان اسـت. مطمئـن هسـتم کـه بـا شـنیدن ایـن 

حـرف کلـی حـال کردیـد و خوشـحال شـدید کـه در 
گـزارش خبـری امروز قرار نیسـت برای بـار هزارم به 

وابسـتگی زیاد شـما به فضای مجـازی و بازی های 
رایانـه ای و اسلوموشـن زندگـی کردنتـان اشـاره 
کنیـم بلکـه قرار اسـت برویـم سـراغ بزرگ ترها 
چـرا  بفهمیـم  و  آموزش وپـرورش  وزارت  در 
دسـت روی دسـت گذاشـته اند و حداقـل بـه 
انـدازه کالس هـای ورزش در مـدارس فکـری به 

حـال نوجوان هـای در حـال انفجـار و کم تحـرک 
نمی کننـد. 

ماجرای پیچیده

حتمـاً بـا خودتـان می گوییـد کـه این همـه داد و بیـداد نـدارد! خـب 
چهارتـا تـوپ بدهیـد دسـت بچه هـای مـردم و رهایشـان کنید تـوی حیاط 
مدرسـه تـا از کم تحرکی دربیاینـد. باید خدمت تان عرض کنیـم که ماجرا به 
این سـادگی ها نیسـت. مدت هاسـت که وزارت بهداشـت مانند من و شـما بر 
نقش مؤثر ورزش و فعالیت بدني در پیشـگیري از بروز بیماري هاي غیرواگیر 
و سـالمت جامعـه تأکیـد مي کنـد، امـا از طـرف دیگـر ایـن آموزش وپرورش 
اسـت کـه از کمبود معلـم تربیت بدني در مدارس شـکایت می کند؛ کمبودی 
کـه در جـدول دهـگان و صـدگان قرار نـدارد و رقمش بیشـتر از هزار اسـت. 
بـه گفتـه مسـئوالن، در حال حاضر آموزش وپـرورش با کمبود 3هـزار و 700 
نفـري مربیـان تربیـت بدنـی درگیر اسـت. کمبودی کـه طبق گفتـه معاون 
تربیت بدني و سـالمت وزارت آموزش و پرورش از سـال گذشـته آغاز شـده و 
هم چنـان ادامـه دارد و ظاهـراً حـاال حاالهـا هم قرار نیسـت رفع شـود؛ البته 
کـم بـودن معلـم در بدنه آموزش و پـرورش تنها یکـي از مشـکالت مربوط به 

کم تحرکـی بروبـچ دانش آمـوز اسـت و آن چه نقش مهمـی در این 
ماجرا دارد بیشـتر کیفیت فعالیت های ورزشـی دانش آموزان 
در زنگ هـای ورزش مـدارس اسـت. حـال آن که به گفته 
کارشناسـان یکـي از اصـول شـش گانه سـند تحـول 
بنیادیـن تربیـت زیسـتي و بدني دانش آموزان اسـت 
کـه سیسـتم آموزش و پـرورش کشـور و مـدارس را 
ملـزم بـه سیاسـت گذاري در ایـن جهـت مي کند، 
امـا در جـواب بـه جـاي نـو آوري و پویایـي آن چـه 
دیـده مي شـود، آمـاري بـوده کـه نشـان مي دهـد 
نه تنهـا تحولـي در امـر ورزش دانش آمـوزي صورت 
نمي گیـرد بلکه هم چنـان در اصول اولیـه و بدیهیاتي 

چـون تأمین نیروي انسـاني هم مشـکل وجـود دارد!

ورود به صنف چاق ها

شـاید بـا خودتان بگوییـد ای بابا این قدر بـه آموزش وپرورش 
طفلکـی فشـار نیاورید حاال یکـی، دو کیلـو چربی اضافه 
بابتـش  نیسـت  و الزم  نـدارد  را  ایـن حرف هـا  کـه 
این قـدر شـلوغ کاری کنید و سـند و قانـون و تبصره 
و آمـار را کنیـد. عـرض شـود خدمت تـان، آن طـور 
چندکیلـو  همیـن  می گوینـد  کارشناسـان  کـه 
چربـی ناقابل بـه همـراه بی توجهی بـه کم تحرکی 
شـما گل هـای نوشـکفته در آینـده نه چنـدان دور 
زیـادی روی دسـت کشـور،  می توانـد هزینه هـای 
وزارت بهداشـت و درمـان و خانواده هـا بگـذارد، چون 
بـا راهـي که ما بروبـچ در پیش گرفته ایم یکی، دو سـال 
دیگـر نه تنهـا مرز تپلـی را رد کرده و به صنـف چاق ها وارد 
می شـویم بلکـه بـه هزارتـا درد و بال هـم مبتال خواهیم شـد. به 
گفتـه کارشناسـان نبود آموزش صحیـح و الزام یـک دانش آموز 
بـه ورزش باعـث ایجاد آسـیب جسـمي و روحي مي شـود. 
چاقـی تنها یکی از نتایج این مسـئله اسـت و در پي آن 
شـیوع بیماري هایي مانند دیابـت، بیماري هاي قلبي، 
افزایـش ریسـک سـکته قلـب در میـان افـراد داراي 
اضافـه  وزن افزایـش خواهـد یافـت. در رده بندي اي 
کـه چنـدي پیـش از سـوي فوربس منتشـر شـد، 
یک سـوم ایراني هـا چـاق تشـخیص داده شـده و 
53درصـد افـراد نیـز داراي اضافـه وزن تخمین زده 
شـده اند. هم چنیـن 24درصـد از مـردم سـاکن در 
مناطق شـهري و 19درصد از مردم سـاکن در مناطق 
روسـتایي دچـار چاقـي هسـتند. براسـاس آخریـن آمار 
اعالم شـده از سـوي وبـدا، 96درصـد از زنـان و 83درصـد 
از مـردان کمبـود فعالیـت فیزیکـي دارنـد. 92درصد از مـردم در 
مناطـق شـهري و 82درصـد از مناطق روسـتایي کمبـود فعالیت فیزیکي 
دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه آموزش و پـرورش می گویـد کمبـود مربیـان 
تربیـت بدنـی نسـبت به سـال قبل افزایش بیشـتري هـم یافته اسـت. طبق 
گفتـه معـاون تربیـت بدنـي و سـالمت وزیـر آموزش و پـرورش کمبـود دبیـر 
تربیـت بدني ازجمله مشـکالت آموزش و پرورش به ویژه از سـال گذشـته بوده 
کـه اضافـه شـدن دو سـاعت درس تربیـت  بدني بـراي دوره پیش دانشـگاهي 
و یـک سـاعت درس تربیـت بدنـي بـه پایـه یازدهم هم بـه ماجرا دامـن زده 
و یکدفعـه آموزش و پـرورش بـا مشـکل کمبـود 3هـزار و 700 نفـري دبیـر 
روبـه رو شـده اسـت. آن طـور کـه گفته اند در حـال حاضر هـر دانش آمـوز در 
دوره تحصیلـي اش 302 سـاعت در کالس تربیـت بدنـي شـرکت می کند که 
اصـالً رقـم مناسـبی نیسـت و الزم اسـت مـا بروبچ کمی بیشـتر خودمـان را 
 تـکان داده وگرنـه چاقـی مزمـن و مصیبت هـای بعـدی اش چشـم انتظارمان 

خواهد بود.

FAT

ما در رده هفتادوهفتم 
چاقي دنیا قرار داریم

روسیه، عربستان سعودی، مصر و اروگوئه

شب عید
بـه  نظـر می رسـد آسـان ترین گـروه همیـن گـروه باشـد، ولـی قطعـاً پیش بینـی دو تیـم 

صعودکننـده از ایـن گـروه به همین راحتی ها نیسـت. روسـیه فـارغ از کیفیتش 

کـه مشـخص نیسـت در طول جـام جهانـی چگونـه خواهد بـود، امتیاز 

میزبانـی دارد و از طرفـی، اروگوئـه یکی از مدعیـان فتح جام جهانی 

اسـت. برنـده دو قهرمانـی جهـان، شـاید در اولویت آخـر مدعیان 

قهرمانـی قـرار بگیـرد. جـدال اعـراب بیـن مصـر و عربسـتان 

سـعودی می توانـد یـادآور دیـدار عربسـتان و تونـس در جـام 

جهانـی 2006 باشـد. بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد مصـر 

»هکتـور کوپـر« بـا سـتارگانش ازجملـه »محمـد صـالح« که 

ایـن روزهـا در انگلیـس بزرگی می کند، از نسـخه تونـس 2006 

قدرتمندتر اسـت. عربسـتانی ها ایـن روزها با تغییر مکرر سـرمربی، 

شـرایط عجیب و سـرگردانی را سـپری می کنند، اما نادیده گرفتن آن ها 

در حالـی کـه قرعـه، حداقل شـانس صعود را برایشـان قائل شـده، کار اشـتباهی 

خواهـد بـود. فرامـوش نکنیـد کـه عربسـتان هـم سـابقه غافلگیـر کـردن دنیای 

فوتبال در جام جهانی 1994 را در کارنامه دارد. رسـانه هاي عربسـتانی روز بعد از 

قرعه کشـی و مشـخص شـدن گـروه کشورشـان تیتـر زدنـد: »شـب عید!«

پرتغال، اسپانیا، ایران و مراکش

 خشکمان زد
قـرار گرفتـن بهتریـن تیـم آسـیا در رنکینگ فیفـا، اولین تیم قـاره آفریقا که مجـوز حضور 

در جـام جهانـی را کسـب کـرده، قهرمان یـورو 2016 اروپا و اسـپانیا کـه پرافتخارترین تیم 

دنیـا در قـرن بیسـت ویکم اسـت در کنـار هـم گـروه مـرگ مسـابقات را شـکل داده اسـت. 

پرتغـال بـه عنـوان قهرمـان اروپـا بـه جـام جهانـی 2018 می آیـد و »کریسـتیانو رونالـدو« 

به خوبـی می دانـد کـه بـرای کسـب افتخـار در جـام جهانـی، آخرین فرصتـش در روسـیه خواهد 

بـود. پرتغالی هـا از نظـر مهـره حتـی از تیـم یـورو 2016، کیفیت بهتری به خـود می بیننـد و این ذهنیت 

در »سلسـائو« دیـده می شـود تـا انتظـارات زیـادی از خـود داشـته باشـد. دیگر تیم مدعـی قهرمانـی در این گروه، اسـپانیا، 

همسـایه اروپایـی پرتغـال و قهرمـان جام جهانی 2010 اسـت که عملکـردی فوق العـاده در مقدماتی جام جهانـی 2018 ارائه 

کـرد. اسـپانیایی ها هـم بعد از تغییر نسـل با سـتارگان امروزشـان که تقریبـاً همه آن هـا در تیم های بزرگ جهان بـازی می کنند، 

دوبـاره جانـی بـه خود گرفته و از نظر بسـیاری از کارشناسـان فوتبال، یکی از سـه تیـم اصلی مدعی تورنمنت خواهـد بود. مراکش 

شـاید روی کاغـذ ناآشـنا بـه نظـر برسـد، ولـی وقتـی بدانیم که آن ها در مسـیر رسـیدن بـه جام جهانی حتـی یک گل هـم دریافت 

نکردنـد بایـد از آن هـا بترسـیم. قطعاً کلید دروازه امید کشـورمان در مسـابقه اول با مراکش اسـت. بـازی اي که اگر بتوانیم سـه امتیاز 

کسـب کنیـم، ورق ناامیـدی این روزهایمـان به کلـی برمی گردد.

فرانسه، پرو، دانمارک و استرالیا

استرالیاي خوشبخت
دیگـر گروهـی کـه نامـزد عنـوان آسـان ترین گـروه جـام جهانی اسـت، احتمـاالً این گروه اسـت. فرانسـه 

بـا »دیدیـه دشـام«، امـروزه به حـدی سـتاره و بازیکـن مشـهور در ترکیب خود می بینـد که قابلیـت این را 

دارد کـه تیـم دوم و سـوم در جـام جهانی داشـته باشـد. پرو پس از غیبتـی طوالنی به جام جهانی بازگشـته 

اسـت. سـفید و قرمزهـا برخـالف سـایر تیم هـای آمریـکای التیـن، حتـی در ترکیـب امـروز خـود هـم سـتاره 

مهمـی نمی بیننـد و »گوئـررو« و »فارفـان« سي وسه سـاله، امیـد مـردم پرو بـه درخشـش خواهند بـود. دانمارک 

امـا داسـتان متفاوتـی دارد. همسـایه شـمالی آلمان، مقدماتـی جام جهانی را با بدترین شـکل ممکن آغـاز کرد و 

بـا پیروزی هـای پیاپـی در دور برگشـت، موفق شـد بـه پلی آف برسـد. دانمارک حـاال کیفیت قابل قبولـی دارد 

و آن هـا ایـن مسـئله را در پلـی آف اخیـر با ایرلنـد به خوبی نشـان دادند. درخشـش دانمارکی هـا در لیگ برتر 

می توانـد تیـم ملـی این کشـور را هـم امیدوار نگـه دارد. نماینـده دیگر آسـیا در تورنمنت، این روزها شـرایط 

خیلـی خوبـی ندارد. اسـترالیا در حالی به سـختی به جام جهانی رسـید که تغییر نسـل، خیلی تیـم را رو به 

جلـو نبـرد و در آخـر، تیـم »کیهیـل« مانند چند سـال اخیـر، ناجی این تیم شـد.

آرژانتین، ایسلند، کرواسی و نیجریه

شبه  مرگ
در گـروه D جـام جهانـی 2018، تیـم ضعیفـی بـه چشـم نمی خـورد و هـر چهـار تیـم 

می تواننـد بـرای صعـود از گروه تـالش کنند. »آلبی سلسـته« در حالی باید بـه مصاف رقبایی 

نسـبتاً سـخت در روسـیه برود که در مرحله مقدماتی، مشـکالت زیادی در مواجهه با رقبا داشـت و تنها 

درخشـش »لیونـل مسـی« بـود کـه باعث شـد آرژانتیـن را در این مرحلـه ببینیم؛ البتـه آن ها هنوز مسـی را دارند. ایسـلند 

بـرای اولین بـار در تاریـخ بـه جام جهانی رسـیده اسـت. در حالی که ایسـلندی ها در یورو 2016، قرعه مناسـبی را پشت سـر گذاشـتند، 

در جـام جهانـی داسـتان متفاوت اسـت و مـردان یخی باید تالش زیـادی برای صعود از خود نشـان دهند. کروات هـا در گروه مقدماتی، 

جـدال را بـه همیـن ایسـلند باختنـد و ناچـار شـدند به پلـی آف بروند. باید دیـد که آیا تغییر سـرمربی، شـوک الزم را به کرواسـی وارد 

می کنـد یـا خیـر؟ نیجریـه بـه عنوان تیم سـید چهـارم این گـروه، قطعـاً حریف آسـانی به نظـر نمی رسـد. جوان ترین تیـم تورنمنت، 

ایـن روزهـا فوتبـال خوبـی را بـازی می کنـد و برابر هر تیمـی، آماده نشـان می دهد.

GROUP A

GROUP B

GROUP C

GROUP D

ُکپ کردیم...! تحلیلی بر 8 گروه 
مسابقات جام جهانی 
روسیه که باالخره 
مشخص شد

نسـل تُپل



 راحت الحلقومبرزیل، سوئیس، کاستاریکا و صربستان
اسـت. در حالـی کـه صرب هـا بـا میانگین سـنی نسـبتاً باالیـی به جـام جهانی سـید چهـارم ایـن گـروه، صربسـتانی اسـت کـه عملکردی سینوسـی داشـته و کاسـتاریکا حـاال فشـار بزرگـی را روی شـانه هایش حس خواهد کـرد. تیم هشـت تیـم برتر برسـند. مشـخصاً دیگر تیمـی آن ها را دسـت کم نمی گیرد کـه چهار سـال قبـل شگفتی سـاز تورنمنت بودنـد و موفق شـدند به جمع دیـروز نیسـت. یـاران »کیلـور نـاواس« در حالـی به جـام جهانـی می آیند در روسـیه هم به کارشـان بیاید. کاسـتاریکا دیگر تیم ضعیف یا ناشـناخته سـوئیس در پیروزی برابر تیم های متوسـط قابل تحسـین اسـت و شـاید بیشـتر بـه فکر اهـداف کوچک هسـتند تا خلق شـگفتی، اگرچـه توانایی نداده و شکسـت در خانه پرتغال به خوبی نشـان داد شـاگردان »پتکوویچ« در مقدماتـی جـام جهانـی، هنوز بزرگـی الزم را برابر تیم های بزرگ نشـان حـاال صعـود آن هـا را قطعـی بدانیـم. »سـوئیس« با وجود درخشـش حریـف بزرگـی روبـه رو نخواهنـد شـد و احتمـاالً بایـد از همین 2018 راضـی باشـند. شـاگردان »تیتـه« در ایـن گـروه بـا سـتاره های زیـادی را در ترکیـب می بیننـد، بایـد از قرعـه برزیلی هـا کـه دوبـاره بـه شـرایط آرمانـی بازگشـته اند و 
تیم هـای ایـن گـروه بربیایند و بـه دور بعد برسـند.می آینـد، شـاید همیـن تجربه باعث شـود کـه هماننـد مرحله مقدماتـی از پس 

قهرمـان جهـان بـا قرعـه ایده آلی روبـه رو شـده و می تواند طلسـم ناکامـی قهرمان هـای جهان  کره به قهرمان رسیدآلمان، مکزیک، سوئد و کره جنوبی
در تورنمنـت بعـدی را به راحتـی بشـکند. آلمـان در حالـی بـه جـام جهانی خواهـد آمد کـه احتمااًل 
بخشـی از بازیکنانـش، تجربـه حضـور در ایـن تورنمنـت را ندارنـد. مکزیـک در مقدماتـی قـاره آمریکا 
به راحتـی بـه جام جهانی صعود کرد، اما مشـخص نیسـت که آیـا آن ها کیفیت الزم را برای درخشـش 
در ایـن تورنمنـت دارنـد. یـاران »چیچاریتـو« بـا وجـود ناکامـی در برابر تیم هـای بزرگ، معمـوالً در 
برابـر تیم هـای متوسـط موفـق بوده انـد و همیـن می توانـد آن هـا را امیـدوار نگـه دارد. سـوئد اما با 
غول کشـی بـه جـام جهانی رسـیده اسـت. سـوئدی ها کـه برخـالف تیم های سـابق خـود، این بار 
بـا رویکـردی تدافعـی و مسـتحکم بـه جـام جهانـی می آیند، هنـوز نمی دانند کـه آیـا »زالتان« 
حاضـر می شـود خداحافظـی اش را پـس بگیـرد و به روسـیه برود یا خیـر. احتمـاالً ضعیف ترین 
تیـم گـروه، کـره جنوبـی، دیگـر نماینده آسـیا اسـت که حتی در سـطح قـاره هم با مشـکالت مهمی روبه رو شـده 
اسـت. زمانـی عمـق فاجعـه را متوجه می شـوید که بدانیـد کره جنوبـی در 10 بازی خـود در سـال 2017، تنها 
»سـون هیونـگ مین« باشـد کـه هم چنـان در تاتنهام  »هاتسـپر« می درخشـد.یک بـار برنـده از زمیـن خـارج شـده اسـت. بـه نظر می رسـد همـه امیـد کره ای ها بایـد به درخشـش امثال 

چیـزی شـبیه وضعیـت گـروه B در این گروه هم اتفاق افتاده اسـت، با این تفاوت که دو تیـم قدرتمند این گروه،  قابل پیش بینی ترینبلژیک، انگلیس، تونس و پاناما
تـوان کمتـری نسـبت بـه اسـپانیا و پرتغال دارنـد، ولی تیم هـای صعودکننـده این گـروه قطعاً قابـل پیش بینی ترین 
حالـت ممکـن را دارنـد. بلژیکی هـا بـا سـتارگان خـود می تواننـد تیم منتخـب بسـازند، امـا در میدان عمـل، هنوز 
نتوانسـته اند در یـک تورنمنـت بـزرگ بـه موفقیـت مهمـی برسـند. انگلیس دوبـاره بـا آرزوهای خاص خـودش به 
تورنمنـت می آیـد. انگلیسـی ها دوبـاره ترکیـب خـود را با جوانـان عـوض کرده انـد و در روزهایی که تیم هـای رده 
سـنی انگلیـس در جهـان بـه موفقیـت رسـیده اند، بایـد دیـد که آیـا باالخره نوبـت تیم بزرگسـاالن می شـود یا 
خیـر. تونـس دوباره به جام جهانی رسـیده اسـت. تونـس، به عنوان نماینـده آفریقا هرگز در تاریـخ جام جهانی 
از گـروه صعـود نکـرده اسـت. آن هـا در 12 بـازی قبلی خود، تنها یـک برد کسـب کرده اند. پانامـا، تیم چهارم 
حضـور تاریـخ خود، قطعـاً ناشـناخته ترین تیم جام جهانی اسـت.ایـن گـروه اسـت؛ همان تیمی که سـایر کشـورها امید زیادی داشـتند بـه آن برخـورد کنند. پانامـا در اولین 

شانه به شانه هملهستان، کلمبیا، سنگال و ژاپن
شـاید در گـروه آخـر جـام جهانی، تیم ابرقدرتی حضور نداشـته باشـد، امـا در عین حال، 
شـما احتمـاالً نمی توانیـد به راحتـی حـدس بزنیـد چـه تیمـی از این گـروه صعـود می کند. 
لهسـتان یـا تیـم »لواندوفسـکی« امیـدوار اسـت بـدون مشـکل بـه دور بعدی برسـد، امـا آن ها کار 
آسـانی هـم در پیـش ندارنـد. کلمبیـا کمی در مرحلـه مقدماتی از خود افـت نشـان داد و »هامس رودریگز«، سـتاره این 

تیم در برزیل با بحران مهمی مواجه شـده اسـت. با این حال، مشـخص نیسـت شـرایط آمادگی کلمبیا در خرداد سـال 

آینـده چگونـه خواهـد بود. سـنگال دوباره بـه جام جهانی بازگشـته اسـت. آخرین باری که آن هـا در جام جهانـی بودند، 
شگفتی سـاز تورنمنـت لقـب گرفتند و موفق شـدند مدعـی قهرمانی را حذف کننـد. ژاپن به عنوان دیگر نماینده آسـیا، 

همان قـدر کـه می توانـد امیـدوار باشـد از ایـن گـروه صعود کند، شـانس حذف بـه بدترین شـکل را دارد.

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

پنجشنبه 16 آذر  1396
18 ربیع االول 7/1439 دسامبر 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

53
3 

ره
ما

شـ

روسیه، عربستان سعودی، مصر و اروگوئه

شب عید
بـه  نظـر می رسـد آسـان ترین گـروه همیـن گـروه باشـد، ولـی قطعـاً پیش بینـی دو تیـم 

صعودکننـده از ایـن گـروه به همین راحتی ها نیسـت. روسـیه فـارغ از کیفیتش 

کـه مشـخص نیسـت در طول جـام جهانـی چگونـه خواهد بـود، امتیاز 

میزبانـی دارد و از طرفـی، اروگوئـه یکی از مدعیـان فتح جام جهانی 

اسـت. برنـده دو قهرمانـی جهـان، شـاید در اولویت آخـر مدعیان 

قهرمانـی قـرار بگیـرد. جـدال اعـراب بیـن مصـر و عربسـتان 

سـعودی می توانـد یـادآور دیـدار عربسـتان و تونـس در جـام 

جهانـی 2006 باشـد. بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد مصـر 

»هکتـور کوپـر« بـا سـتارگانش ازجملـه »محمـد صـالح« که 

ایـن روزهـا در انگلیـس بزرگی می کند، از نسـخه تونـس 2006 

قدرتمندتر اسـت. عربسـتانی ها ایـن روزها با تغییر مکرر سـرمربی، 

شـرایط عجیب و سـرگردانی را سـپری می کنند، اما نادیده گرفتن آن ها 

در حالـی کـه قرعـه، حداقل شـانس صعود را برایشـان قائل شـده، کار اشـتباهی 

خواهـد بـود. فرامـوش نکنیـد کـه عربسـتان هـم سـابقه غافلگیـر کـردن دنیای 

فوتبال در جام جهانی 1994 را در کارنامه دارد. رسـانه هاي عربسـتانی روز بعد از 

قرعه کشـی و مشـخص شـدن گـروه کشورشـان تیتـر زدنـد: »شـب عید!«

پرتغال، اسپانیا، ایران و مراکش

 خشکمان زد
قـرار گرفتـن بهتریـن تیـم آسـیا در رنکینگ فیفـا، اولین تیم قـاره آفریقا که مجـوز حضور 

در جـام جهانـی را کسـب کـرده، قهرمان یـورو 2016 اروپا و اسـپانیا کـه پرافتخارترین تیم 

دنیـا در قـرن بیسـت ویکم اسـت در کنـار هـم گـروه مـرگ مسـابقات را شـکل داده اسـت. 

پرتغـال بـه عنـوان قهرمـان اروپـا بـه جـام جهانـی 2018 می آیـد و »کریسـتیانو رونالـدو« 

به خوبـی می دانـد کـه بـرای کسـب افتخـار در جـام جهانـی، آخرین فرصتـش در روسـیه خواهد 

بـود. پرتغالی هـا از نظـر مهـره حتـی از تیـم یـورو 2016، کیفیت بهتری به خـود می بیننـد و این ذهنیت 

در »سلسـائو« دیـده می شـود تـا انتظـارات زیـادی از خـود داشـته باشـد. دیگر تیم مدعـی قهرمانـی در این گروه، اسـپانیا، 

همسـایه اروپایـی پرتغـال و قهرمـان جام جهانی 2010 اسـت که عملکـردی فوق العـاده در مقدماتی جام جهانـی 2018 ارائه 

کـرد. اسـپانیایی ها هـم بعد از تغییر نسـل با سـتارگان امروزشـان که تقریبـاً همه آن هـا در تیم های بزرگ جهان بـازی می کنند، 

دوبـاره جانـی بـه خود گرفته و از نظر بسـیاری از کارشناسـان فوتبال، یکی از سـه تیـم اصلی مدعی تورنمنت خواهـد بود. مراکش 

شـاید روی کاغـذ ناآشـنا بـه نظـر برسـد، ولـی وقتـی بدانیم که آن ها در مسـیر رسـیدن بـه جام جهانی حتـی یک گل هـم دریافت 

نکردنـد بایـد از آن هـا بترسـیم. قطعاً کلید دروازه امید کشـورمان در مسـابقه اول با مراکش اسـت. بـازی اي که اگر بتوانیم سـه امتیاز 

کسـب کنیـم، ورق ناامیـدی این روزهایمـان به کلـی برمی گردد.

فرانسه، پرو، دانمارک و استرالیا

استرالیاي خوشبخت
دیگـر گروهـی کـه نامـزد عنـوان آسـان ترین گـروه جـام جهانی اسـت، احتمـاالً این گروه اسـت. فرانسـه 

بـا »دیدیـه دشـام«، امـروزه به حـدی سـتاره و بازیکـن مشـهور در ترکیب خود می بینـد که قابلیـت این را 

دارد کـه تیـم دوم و سـوم در جـام جهانی داشـته باشـد. پرو پس از غیبتـی طوالنی به جام جهانی بازگشـته 

اسـت. سـفید و قرمزهـا برخـالف سـایر تیم هـای آمریـکای التیـن، حتـی در ترکیـب امـروز خـود هـم سـتاره 

مهمـی نمی بیننـد و »گوئـررو« و »فارفـان« سي وسه سـاله، امیـد مـردم پرو بـه درخشـش خواهند بـود. دانمارک 

امـا داسـتان متفاوتـی دارد. همسـایه شـمالی آلمان، مقدماتـی جام جهانی را با بدترین شـکل ممکن آغـاز کرد و 

بـا پیروزی هـای پیاپـی در دور برگشـت، موفق شـد بـه پلی آف برسـد. دانمارک حـاال کیفیت قابل قبولـی دارد 

و آن هـا ایـن مسـئله را در پلـی آف اخیـر با ایرلنـد به خوبی نشـان دادند. درخشـش دانمارکی هـا در لیگ برتر 

می توانـد تیـم ملـی این کشـور را هـم امیدوار نگـه دارد. نماینـده دیگر آسـیا در تورنمنت، این روزها شـرایط 

خیلـی خوبـی ندارد. اسـترالیا در حالی به سـختی به جام جهانی رسـید که تغییر نسـل، خیلی تیـم را رو به 

جلـو نبـرد و در آخـر، تیـم »کیهیـل« مانند چند سـال اخیـر، ناجی این تیم شـد.

آرژانتین، ایسلند، کرواسی و نیجریه

شبه  مرگ
در گـروه D جـام جهانـی 2018، تیـم ضعیفـی بـه چشـم نمی خـورد و هـر چهـار تیـم 

می تواننـد بـرای صعـود از گروه تـالش کنند. »آلبی سلسـته« در حالی باید بـه مصاف رقبایی 

نسـبتاً سـخت در روسـیه برود که در مرحله مقدماتی، مشـکالت زیادی در مواجهه با رقبا داشـت و تنها 

درخشـش »لیونـل مسـی« بـود کـه باعث شـد آرژانتیـن را در این مرحلـه ببینیم؛ البتـه آن ها هنوز مسـی را دارند. ایسـلند 

بـرای اولین بـار در تاریـخ بـه جام جهانی رسـیده اسـت. در حالی که ایسـلندی ها در یورو 2016، قرعه مناسـبی را پشت سـر گذاشـتند، 

در جـام جهانـی داسـتان متفاوت اسـت و مـردان یخی باید تالش زیـادی برای صعود از خود نشـان دهند. کروات هـا در گروه مقدماتی، 

جـدال را بـه همیـن ایسـلند باختنـد و ناچـار شـدند به پلـی آف بروند. باید دیـد که آیا تغییر سـرمربی، شـوک الزم را به کرواسـی وارد 

می کنـد یـا خیـر؟ نیجریـه بـه عنوان تیم سـید چهـارم این گـروه، قطعـاً حریف آسـانی به نظـر نمی رسـد. جوان ترین تیـم تورنمنت، 

ایـن روزهـا فوتبـال خوبـی را بـازی می کنـد و برابر هر تیمـی، آماده نشـان می دهد.

GROUP E

GROUP F

GROUP G

GROUP H

ُکپ کردیم...!
علیرضا خسـروی|  باالخره روز سرنوشـت رسـید و ۳۲ تیـم راه یافته 

به جـام جهانـی روسـیه حریفـان خـود را شـناختند. ۲4 خـرداد ۱۳97 جام 
جهانـی با مسـابقه روسـیه و عربسـتان شـروع خواهد شـد، ولی شـک نکنیـد که تا 

آن لحظـه در دل میلیون هـا هـوادار فوتبال آشـوبی به پا خواهد بود. آن ها تا سـوت شـروع 
مسـابقات، هـر روز بازیکنـان و حریفـان تیم هـای کشـور خـود را بـاال و پایین می کنند تا شـاید 

بتواننـد شـانس خـود را برای صعـود به مرحلـه بعـد اندازه گیری کننـد. بگذاریـد ما هم کمـی با این 
هـواداران همـراه شـویم و در مورد هشـت گـروه مشخص شـده با هم حـرف بزنیم. 

قلب ها 
علیه عقل ها

علیرضـا گرانپایـه| آن قـدر دسـت و دلمـان از 
هم گروهـی با اسـپانیا و پرتغـال لرزید کـه باالخره 
»کافـو« آن گـوی لعنتـی را بـاز کـرد: ایـران! از 
هرچـی کـه می ترسـیدیم، سـرمان آمـد. مراکـش 
هـم کـه از راه رسـید، نـور علـی نـور شـد. شـاید 
پرچـم و نـام کشـور بـرای مـردم تـازه بـه فوتبال 
فوتبالی هـای  ولـی  باشـد،  گول زننـده  رسـیده 
دوآتیشـه می دانسـتند چـه بالیـی سـرمان آمـده! 
مراکـش بـا آن سـد دفاعی غیرقابل نفـوذ و نظمی 
که مرد فرانسـوی بـه آن ها داده بـود، اصاًل انتخاب 
ایده آلـی از سـید چهـارم نبـود، ولـی سرنوشـت 
رقـم خـورده و کار از کار گذشـته بـود. لبخندي به 
تلخـی لبخند »کـی روش«، تنهـا کاری بـود که از 
دسـتمان برمی آمـد. خیلـی زود دسـت هایمان را 
بـاال گرفتیـم و پرچـم سـفید را بـاال بردیـم. یکی، 
دو حملـه تکـراری بـه صفحـه »رونالـدو« و کافـو 
ایـده بـدی بـرای خالـی کـردن خشـم درونی مان 
نبـود، ولی انـگار دل هایمـان به این راحتی هـا آرام 
نمی شـدند. بـاورش سـخت بـود؛ هیچ وقـت امیـد 
تـا به ایـن انـدازه در دل هایمـان جا خـوش نکرده 
بـود. رؤیـای صعـود به مرحلـه دوم جـام جهانی را 
بارهـا در ذهنمـان مـرور کـرده بودیـم. خیالبافـی 
نبـود! عملکـرد کـی روش و یارانـش این جسـارت 
را بـه مـا مـی داد کـه توقـع صعود داشـته باشـیم. 
توقـع حرکـت رو بـه جلـو در اولین حضـور پیاپی 
در جـام جهانـی، ولی وقتـی کافو گـوی را باز کرد، 
بدنمان سـرد شـد. نقشـه هایمان نقش بر آب شـد. 
جوک سـاختیم و به حال وروزمـان خندیدیم، ولی 
خودخـوری ولمـان نمی کرد، این که چـرا از حضور 
در سـید سـه مسـابقات خوشـحال بودیـم؟ این که 
ای کاش جایمـان بـا عربسـتان عـوض می شـد تـا 
حـاال مـا خوشـبخت ترین آسـیایی دنیـا بودیـم. 
این کـه چـه کسـی قانـون مسـخره قـرار نگرفتـن 
بیـش از دو تیـم اروپایـی در یـک گـروه را تصویب 
کـرده اسـت؟ این که خدایـا مگر بدتـر از این بالی 

فوتبالـی هـم می شـد، سـرمان بیاید؟
امیـد در قلبمـان به حد مرگ که می رسـید، کمی 
خاطره هایمـان را هـم می زدیـم تـا چهـار سـال 
پیـش و جـدال بـا »مسـی« دوبـاره سـرپا نگهمان 
دارد. بـه هرحـال 90 دقیقه مقابـل بهترین بازیکن 
تاریـخ دنیـا و تیـم نائب قهرمـان جهـان فوق العاده 
بودیـم، ولـی کابـوس »بوسـنی« چنـد روز بعـد از 
همـان شـگفتی رقـم خـورد. آن قـدر در دل تاریخ 
فوتبـال مصادیـق شگفتی سـازی وجود داشـت که 
بتوانـد حـس همزادپنداری مـان را قلقلـک دهـد، 
ولـی نـه مـا یونـان بودیـم و نـه اسـپانیا و پرتغـال 

همـان تیم هـای یـورو 2014!
هـر انـدازه دودوتـا چهارتـا کردیـم، شانسـی برای 
تحقـق رؤیاهایمـان پیـدا نکردیـم، ولـی دسـت و 
رأی  خودمـان  حـذف  بـه  کـه  نمی آمـد  دلمـان 
دهیـم. نظرسـنجی های اینترنتـی را کـه در فاصله 
چنـد سـاعت بعـد از قرعه کشـی انجـام شـده نگاه 
کنیـد، حضـور ایـران در رده دوم بیشـترین رأی را 
داشـته اسـت. شـک نکنیـد اگـر تنهـا یک تیـم از 
گـروه باال می رفت، بیشـترین رأی به حضـور ایران 
در رده اول داده می شـد. چـرا؟ چـون دل هایمـان 
راضـی به حذف نبـود، وقتی انگشـت هایمان آماده 
لمـس گزینه ها بـود، عقلمان حریف قلبمان نشـد 
تـا به نابـودی رؤیاهایمان رأی دهیـم. در این چند 
سـاعت هـزاران کلمـه علیـه خودمـان نوشـتیم، 
ولـی وقتـی پـای تصمیم گیـری وسـط می آیـد، 
قلب هـا بـر عقل هـا پیـروز می شـوند. مـا ایرانی هـا 
بـه ایـن مـدل تصمیم هـا عـادت کردیم. هـر وقت 
نتوانسـتیم با عقل رؤیاهایمـان را تعبیر کنیم، پای 
قلبمان را وسـط می کشـیم. به همین سـادگی، به 

همین خوشـمزگی!

قرار گرفتن بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا، اولین تیم قاره آفریقا که مجوز حضور در جام 
جهانی را کسب کرده، قهرمان یورو 2016 اروپا و اسپانیا که پرافتخارترین تیم دنیا در قرن 
بیست ویکم است در کنار هم گروه مرگ مسابقات را شکل داده است. 
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با قرعه کشی جام جهانی فوتبال 201۸ روسیه، موضوع جام جهانی در ایران داغ شده است. نگاهی داریم به پوستر دوره های مختلف جام جهانی نمــــا  هشــت
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ق عمر بی معرفت آبی است که از جوي رفته

این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز
ما در خانه  سلطان سروسامان داریم
هرچه داریم ز آقای خراسان داریم

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

تا صفای دل شیدازده اندازه کنم

ـــذر تی  کبوترانن
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م ن
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ق

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

از خودت برایمان بگو

کتابخانـه بـه دیـدار شـما می آیـد. ایـن اتفـاق بیـش از نیم قـرن اسـت کـه در کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان مي افتـد. کتاب هـا به دیـدار روسـتاهای مرزی، 
مناطـق محـروم یـا عشـایر می رونـد. کتاب هـا در ماشـین کتابخانـه سـیار شـهری یـا 
کتابخانـه سـیار روسـتایی در عناوین مختلف رمان، داسـتان و شـعر کـودک و نوجوان، 
تاریـخ و کاردسـتی و کتاب هـای دینـی و علمـی و جغرافیایـی همـه در قفسـه های این 
مینی بـوس سـیار نشسـته اند. داخـل مینی بـوس، غیـر از قفسـه و کمدهای کتـاب چیز 
دیگـری نمی بینـی. مسـافران ایـن ماشـین کتاب هـا هسـتند؛ کتابخانـه سـیار کانـون 

پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان.

    شاعر نوجوان و تجربه هایش   

»کبـری بابایـی«، شـاعر و نویسـنده نوجوان اسـت. او خالـق کتاب هاي »سـتاره ات گم 
شـد«، » مـن آدم آهنـي شـدم«، »لباس غول گم شـد« و »شـهري که راه افتاد« اسـت. 
ایـن نویسـنده نوجـوان در هفتـه کتـاب و کتابخوانـی مهمـان کانـون پـرورش فکـري 
خراسـان رضـوي بـود کـه به همـراه مربي کتابخانه سـیار شـهری شـماره یك مشـهد 
مهمـان دبیرسـتان دوره اول »حجـاب« در خواجـه ربیـع مشـهد شـد. دانش آمـوزان و 
معلمـان ایـن مدرسـه دوسـتی دیرینـه اي بـا کتـاب دارنـد و بـا روی بـاز از کتابخانـه 
سـیار اسـتقبال می کننـد. بچه های مدرسـه که عضـو مکاتبـه ای کانون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان هسـتند دور هـم جمع می شـوند تـا از کتاب و تجربه های نوشـتن 
بگوینـد و بشـنوند. دختـران نوجوان می نشـینند و کبـری بابایی از خـودش می گوید که 
نوشـتن را از همـکاري بـا روزنامه هـا شـروع کـرده و االن هـم روزنامه نگار اسـت و هم 

بـراي نوجوانان شـعر و داسـتان مي نویسـد. 

     دغدغه نوشتن  

شـاعر کتـاب من آدم آهنـی شـدم از دانش آموزان خواسـت تا دربـاره ادبیات صحبت 
کننـد و احسـاس خـود را از کتاب هایي کـه خوانده اند بگویند. دانش آمـوزان کتابخوان 
گفتند: کتاب »هسـتی« نوشـته »فرهـاد حسـن زاده« را خوانده اند. »قلب زیبـای بابور«، 
»جمشـید خانیـان« را دوسـت دارنـد. دیگری گفـت که »غـرور و تعصـب« را خوانده 
اسـت و االن می خواهـد رمان بزرگسـال بخوانـد. آن ها از دغدغه های خـود براي قلم به 
دسـت گرفتن و نوشـتن گفتند. می خواسـتند بدانند چگونه داسـتان هایي بنویسـند که 
کمتـر ایراد داشـته باشـد؟ شـعر می گویند، امـا هنوز هم بـا وزن و قافیه مشـکل دارند.
مهمـان شـاعر برنامـه بـه نوجوانـان توصیه کـرد که نوشـتن از خـود را جـدی بگیرند 
و تـاش کننـد تـا بـا روزنامه هـا و مجـات در ارتباط باشـند و آثارشـان را بـرای آن ها 
ارسـال کننـد. او هم چنیـن تأکیـد کـرد کـه مطالعـه، انسـان را بـا دنیای بزرگی آشـنا 
می کنـد کـه می تواند در تعیین سرنوشـت و انتخاب درسـت هدف، بسـیار مؤثر باشـد.

     دنیای نوجوان امروزی   

نوشـتن از دغدغه هـای نوجوانـی و اتفاقـات خـاص و منحصربه فرد ایـن دوره که دیگر 
در هیـچ سـنی اتفـاق نمی افتد نیز مسـئله اي بود کـه بابایي بر آن تأکید داشـت. مهمان 
نوجـوان از سـوژه های دوران نوجوانـی حـرف زد که شـاید بـرای خود نوجوانـان عادی 
باشـد، امـا بسـیار مورد توجـه و خواندنی اسـت و از تاش هایش براي نزدیك شـدن به 

دنیـاي نوجوانان و نوشـتن بـراي آن ها گفت.
بابایـی بـا اشـاره بـه این کـه شـعر سـرودن بـرای نوجوانـان و کودکان سـخت اسـت 
توضیح داد که شـاعر بزرگسـال ابتدا باید از بزرگسـالی خود به نوجوانی برگردد و آن 
حال وهـوا را در ذهـن بیـاورد و در عیـن حال دنیـاي نوجوان امـروزی را در نظر داشـته 
باشـد چـرا کـه بدون شـك نوجوانی هر عصـر بـا دوره دیگر متفـاوت اسـت و این کار 

نویسـنده را سـخت مي کند.
در ادامه این جلسـه دانش آموزان شـعرها و نوشته هایشـان را خواندند و نوجوان شـاعر، 
آن هـا را نقـد و بررسـي کـرد. قـرار بر این شـد کـه اجرای طـرح ادبی با موضـوع »من 
آدم آهنـی نیسـتم« و »بـرای تو که نیسـتی« برنامه بعدی نشسـت باشـد. دانش آموزان 
بـا ایـن موضوعـات مطالبـی نوشـتند. اهـدای کتاب مـن آدم آهنی شـدم،  جشـن امضا 
بـا حضـور نویسـنده و گرفتـن عکـس یادگاری در ماشـین سـیار شـهری مشـهد برای 
دانش آمـوزان نوجـوان مدرسـه حجـاب از دیگـر بخش هاي خاطره سـاز ایـن روز بود.

با هم یکي از شعرهاي مجموعه  من آدم آهني شدم را مرور مي کنیم:

      آدم آهنی    
زیر گنبد کبود، 

طعم خنده های کوچکم تلخ تلخ بود
من 

رفته رفته آدم آهنی شدم.
بوی تند مرگ،

پخش شد
توی بندبند پیکرم.

بی دلیل
دیدم از سکوت،

درد می کند
قوطی سرم

غصه ای که الی چرخ دنده هام گیر کرده بود،
آخرین براده دل مرا
بهانه گیر کرده بود
ناگهان سکوت ُمرد
پشت خنده های تو.

در فضای خالی تن دوید
لرزش صدای تو.
من اگرچه آهنم، 

لحظه ای 
گوش کن به زنگ قلب من.

لطف کن
چند چکه عشق روغنی
به چرخ دنده دلم بزن!

تهیه گزارش از: عزت صدیقي لویه، کارشناس ادبي کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان خراسان رضوي. وی
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تمرین پهلوونی

انـگار تـوی یه تشـت خـاک، حسـابی زیر و 
روش کـرده بـودن. دستشـو به شـونه گرفته 
بـود و نالـه می کـرد. مـادر پرسـید: بـاز چی 
شـده؟   گفـت: هیچـی بابـا! پـای »پرهـام« 
خـورد به دسـتم. بعد صداشـو پاییـن آورد و 

گفـت: همین جـوری! 
مـادر کـرد.  بـه  معنـاداری  نـگاه  »صیلیـا« 
صـدای زنـگ در کـه اومد، »محمدحسـین« 
نفس بریـده گفـت: فکر کنـم خانـم قاعدیه! 
بـا شـما کار داره، امـا نمی خواد دربـاره دعوا 
ظرفشـویی  ماشـین  قـرص  شـاید  بگه هـا! 

می خـواد.
صیلیـا گفـت: مامـان خانـوم بفرما! لـو رفت 
کـه کتك خـورده. االنـم چاخـان می گه که 
دعـوا نکرده. می ترسـه بابـا دیگه نـذاره بره 

پارکینگ.
مـادر کـه رفـت پـای آیفـون، محمدحسـین 
خودشـو رسـوند بـه صیلیـا، روی پـای چپش 
زانـو زد، با دسـت راسـت بـه نشـونه قدرت 
بازو گرفـت و گفت: باالخـره خاکش کردم. 
صیلیا چشماشـو با تعجب گشـاد کـرد یعنی 
دروغـه؟ امـا محمدحسـین گفـت: زیـر یـه 
خمشـو گرفتـم. همون جـور کـه گفتـی. دو 
بـرادر بـه عامـت همدلـی مشتاشـونو به هم 
کوبیـدن. صیلیـا ذوق زده رومیـزی ترمـه رو 
داد دسـتش کـه به جـای پرچم باهـاش دور 
افتخـار بزنـه. خودشـم مثل گزارشـگرها در 
حالـی  که کف دستشـو مـی زد رو زمیـن، بنا 
کرد به تشـویق کردن: خسـته نباشـی دالور! 

خـدا قـوت قهرمان.
مـادر صـورت مثل گـچ سـفیدش رو گرفت 
سـمتش و با لحنی کـه انگار ادامه گزارشـه، 

ادامه داد: خداقـوت پهلوون!
 صیلیـا پرسـید: مـن!؟ مـادر گفت: بلـه، تو! 
بـه خاطـر کارهایـی که یـاد بـرادرت دادی. 
مـا تـو رو بـه مـرام و مهربونـی می شـناختیم 
صیلیـا. چقـدر خوشـحال بودیـم کـه رفتـی 
سـراغ ایـن ورزش، اما حیف! حیـف که فکر 
و ذکـرت فقط شـده گوش شکسـته و کلفتی 
بـازو. بچـه مـردم ضربه مغزی نشـده باشـه 

به. خو
بچه هـا اون قـدر سرشـون گرم شـیطنت بود 
کـه نفهمیـدن مـادر بـا چـادری که داشـت 
بـه  زده  تکیـه  ِکـی  از  می افتـاد  سـرش  از 
از  بـودن کـی  ندیـده  چارچـوب در، اصـًا 

خونـه زده بیـرون.
بـه چندتـا  بـرای سرکشـی  قاعـدی  آقـای 
جایـگاه، مأموریتـی رفتـه بود چالـوس، پس 
چـاره ای نداشـتن جـز این که زنـگ بزنن به 

. پدر
بـرادر،  ایـن دو  اون شـب همـه مخصوصـاً 
پلـك رو هـم نذاشـتن تـا وقتی کـه مصدوم 

مرخـص بشـه و ماجـرا ختـم بـه خیـر.
محمدحسـین کـه ایـن روزهـا تحـت تأثیـر 
صیلیـا از زمیـن چمـن، گریـزی بـه تشـك 
آشـتی کنون  مراسـم  از  بعـد  زده،  کشـتی 
تونسـت پرهـام رو بـا خودشـون همـراه کنه 
تـا سـه تایی تو یه باشـگاه بـه مربیگـری آقا 

اژدر، تمریـن پهلوونـی کنـن.

یادداشت
افسانه غیاثوند


