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گرینویچ

بازگشت دلفین ها به نیويورك

دهه ها پيش، رودخانه نيویورک چنان آلوده و از 
حالت طبيعی خارج شد که دلفين ها، موجودات 
زیبا و مالکان واقعی این رودخانه، از آنجا رفتند. اما 
حاال، بعد از چند دهه تالش برای تثبيت شرایط 
این رودخانه، نخستين دسته از دلفين ها در این 
رودخانه، در دل یکی از بزرگ ترین و شلوغ ترین 
شهرهای دنيا، مشاهده شده اند. در ابتدا فيلمی از 
یک دلفين در تویيتر منتشر شد ولی خيلی ها در 
اصالت آن تردید کردند تا اینکه اداره پارک های 
نيویورک، در بيانيه ای، رسما از بازگشت دلفين ها 
به رودخانه این شــهر خبر داد. این اتفاق، نتيجه 
ســال ها تميز نگه داشــتن آب رودخانه، رعایت 
شاخص های محيط زیستی و توجه ویژه به حيات 
حيوانات در این رودخانه اســت. اداره پارک های 
نيویورک، از مردم خواســته است که از بازگشت 
دلفين ها لــذت ببرند اما مراقب باشــند که این 
حيوانات را نترســانند و به آنها فضای کافی برای 

زندگی در رودخانه بدهند.

تمجید جهانی از جوانمردی ورزشکار مبارز

نیکوکار گمنام

آدم هایی که صادقانه کارهای خير می کنند، آخرین چيزی که 
می خواهند این است که هویت شان آشکار نشود. به همين خاطر، 
خيلی پيش می آید که تازه بعد از مرگ برخی افراد، مشــخص 
می شــود که آنها چقدر به فکر کارهای خير و کمک به دیگران 
بوده اند. در آمریکا، مردی با همين رویکرد، بيش از یک دهه به 
همسایگانش کمک می کرده و به تازگی و بعد از درگذشتش، 
هویتش مشخص شده است. هودی چيلدرس که یک کشاورز 
در آالباماست، در ســال2012 به یک داروخانه محلی رفت و 
آنجا متوجه شد که برخی از هم محلی هایش، پول دارو ندارند. 
به همين خاطر یک 100دالری به صاحب داروخانه داد تا وقتی 
کســی نســخه می آورد و پول ندارد، از این پول برای پرداخت 
اســتفاده کند. او از آن زمان، به صورت مرتب هر ماه 100دالر 
به همين منظور به این داروخانه می داد. البته از همان ابتدا، از 
مالک داروخانه قول گرفته بود به احدی درباره هویتش چيزی 
نگوید. در انتهای عمرش، چيلدرس توانایی راه رفتن نداشت و به 
همين خاطر، از دخترش خواست هر ماه 100دالر را از طرف او به 
داروخانه ببرد. این دختر گفته وقتی پدرش موضوع را به او گفته، 
 شوکه شده است. این فرد نيکوکار، حدود 3 هفته پيش درگذشت 
و تازه مردم بعد از فوتش متوجه شدند که در همه این سال ها،  او 

همان مرد نيکوکار بی نام و نشان بوده است.

تست دی ان ای از بابانوئل

کودکان در سراسر دنيا، تا سال های زیادی درگير این مسئله 
هستند که آیا بابانوئل واقعی است یا نه. این مسئله، برای یک 
دختر در آمریکا، چنان جدی بوده که ســرانجام، از پليس 
خواسته تا با تست دی ان ای، به او برای پيدا کردن حقيقت 
کمک کند. البته پليس هم درنهایت لطف و مهربانی، و البته 
بامزگی، از این دختر تشــکر کرده و به او گفته است که این 
کار را می کند و به زودی به او جواب می دهد. اسکارلت دوماتو 
که در رود آیلند زندگی می کند، یــک کلوچه و یک هویج 
را که شب کریسمس، براساس یک ســنت، برای بابانوئل و 
گوزن های شمالی او گذاشته بود، همراه با نامه  اش به پليس 
به عنوان مدارک ضميمه کرده و از پليس خواســته با تست 
دی ان ای، بررســی کند که آیا بابانوئل از این کلوچه خورده 
است یا نه. پليس هم در پاســخ به این دخترک کنجکاو، از 
تالش او برای کشف حقيقت تشــکر کرده و گفته است که 
»مدارک« را به آزمایشگاه ایالتی برای تست دی ان ای ارسال 

کرده است.

بازگشايی پیست اسکی تاريک دره همدان/عکس: ايمان حامی خواه اول آخر

شــاید در خبرها خوانده باشيد که نمایشگاه 
40 اثر منتخب نخســتين جشــنواره ادبی و 
هنری »عکس نگار« از اول بهمن در نگارخانه 
آفتاب مرکز آفرینش هــای فرهنگی و هنری 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
تهران دایر شده اســت. برای شمایی که اهل 
عکس گرفتن و عکاسی هســتيد یا به شعر و 
شــاعری عالقه دارید، خبر خوب این اســت 
که این نمایشــگاه تا آخر دهــه فجر یعنی تا 
22بهمن دایر اســت و کلی وقت دارید که به 
این نمایشگاه ســر بزنيد. در نمایشگاه عکس 
نگار، 40 اثر )شعر و عکس( شامل آثار برگزیده 
و شایسته قدردانی نخستين جشنواره ادبی و 
هنری عکس نگار، به نمایش در آمده است. در 
واقع عکس نگار از برنامه های مصوب معاونت 
فرهنگــی کانون و عنوان مســابقه ای بود که 
فراخوان آن جهت ایجاد بستری مناسب برای 

برقراری ارتباط متقابل عکاســی و ادبيات و 
تشویق اعضای نوجوان انجمن های عکاسان، 
شاعران و نویسندگان نوجوان کانون به مطالعه 
و پرورش نــگاه خالق و جســت وجوگر آنها 
در تابستان امسال منتشــر شد و موضوع آن 
خانه های قدیمی، محيط زیست، قهرمان من، 
خانواده  من و فضای مجازی بود. از عالقه مندان 
به شــرکت در این رویداد به تفکيک خواسته 
شده بود برای عکس های انتخاب شده از سوی 
دبيرخانه رویداد یا آثار عکاســی شده توسط 
خود، شــعر یا نثر و قطعه ادبی بنویسند. حاال 
این عکس ها و متن هــا در نگارخانه آفتاب در 
انتظار شماســت، یادتان نرود کــه هر روز از 
ســاعت 9 تا 17 می توانيد به نشانی: خيابان 
فاطمی، خيابان حجاب، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بروید و از این نمایشــگاه 

دیدن کنيد.

ایده خوب

نمايشگاه کانونی

روایتگر موسیقی به زبان ساده
سيدابوالحسن مختاباد، خبرنگار تخصصی موسيقی ایران درگذشت

ديدن تصوير آشــنای مردی که 
ســال ها در کنــارش آموختی و 
کار کــردی، روی صفحــه تلفن 
 1401 همراه، شوك ســوم بهمن
است. سیدابوالحســین مختاباد 
روزنامه نگار صاحب نام و با سابقه،  
در غربت درگذشت و گويا هیچ گاه 
به ايران بازنخواهد گشت. چهره ای 
نام آشنا در عرصه روزنامه نگاری و 
موسیقی، امروز از دنیا رفت و در 
غربت خواهد خفــت. مختاباد در 
همان نخستین روزهای شکل گیری 
همشــهری، وارد گروه ادب و هنر 
شد. مختاباد به دلیل عالقه اش به 
حوزه موسیقی به صورت حرفه ای 
خبرنگار حوزه موســیقی شد. تار 
می زد و کالس های آواز می رفت. 
هر بار که زبان به آواز می گشــود، 
انگار نت ها بی اختیــار از دهانش 
پرواز می کنند. شايد همو بود که 
راه را پیش روی برادرش باز کرد و 
عبدالحسین مختاباد در موسیقی 
اين سرزمین نام آور شد. او در جمع 
دوســتان خودش را به نام »سام« 
معرفی می کرد. خبرنگاری زبده، 
صاحب سبک و دارای روحیه  بسیار 
جست وجو گر.تالش سیدابوالحسن 
مختاباد برای معرفی موسیقی به 
مردم باعث شد تا صفحه موسیقی 
در روزنامه همشهری جايی برای 
خود باز کند. به جــرأت می توان 
گفت که او با موسیقی دانان رابطه 
خوبی داشــت و در زمان فعالیت 
او، روزنامــه همشــهری پاتوق 
بســیاری از موســیقی دان های 
برجسته اين کشور شد. او عالوه 
بر ارائه گزارش ها و مصاحبه های 
منحصربه فرد و خــاص، گزارش  
از کنســرت ها و نقــد آلبوم های 
موســیقی را بازتاب مــی داد. 
مختاباد در کنار فعالیت به عنوان 
خبرنگار تخصصی موسیقی، کار 
صنفی برای روزنامه نگاران را نیز 
آغاز کرد. سال ها به عنوان بازرس 
انجمــن صنفــی روزنامه نگاران 

فعالیت کرد. همیــن اقدام او در 
شکل گیری و ثبات انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ايران، باعث شــد 
تا در دوره ای او فعالیت صنفی را 
به حوزه موســیقی تسری دهد و 
يکی از فعاالن شکل گیری انجمن 
صنفی موســیقی دانان نیز شد. 
تالش او برای حل مشکالت صنفی 
موســیقی دانان نیز در دوره های 

مختلف زبانزد بود.
شاخص ترين ويژگی سیدابوالحسن 
مختاباد در روزنامه نگاری، پیگیری 
و ذکاوتش بــود. او روزنامه نگاری 
باهــوش و دارای قــدرت تحلیل 
بسیار باال بود. استمرار در فعالیت و 
پیگیری های صبورانه و مجدانه اش 
از او چهره ای کامال حرفه ای و آگاه 
ســاخته بود. او در کنار موسیقی، 
خبرنگار تخصصی حــوزه کتاب 
و نشــر و زبان گويای ناشران اين 
سرزمین هم بود.  او روزنامه نگاری 
بود که موســیقی را با زبان ساده 
در اختیار مردم گذاشــت و زبان 
موسیقی دانان شــد برای جامعه. 
شــناخت دقیق اش از موسیقی و 
ارتباط با استادان بزرگ موسیقی 
ايــران، او را به مــردی معتمد و 
مطمئن تبديل کرد تا زبان گويای 

موسیقی دانان با جامعه باشد. 
در کنار اين دستاورد، سال ها عشق 
و عالقه اش به قلم زدن از موسیقی، 
از او چهره ای پیشــرو در رسانه ها 
ساخت.  سیدابوالحسن مختاباد با 
کارنامه ای ستايش آمیز، در غربت 

از دنیا رفت.

حافظ

ساقی به نور باده برافروز جاِم ما
مطرب بگو که کاِر جهان ُشد به کاِم ما

ویدئوی یک مبارز در یک مسابقه که قبل از مشت زدن به صورت 
حریفش، به او کمک می کنــد تا محافظ لثــه و دندانش را در 
دهانش بگذارد، ميليون ها بار در تویيتر دیده شده و بحث داغی 
درباره جوانمردی در یکی از خشن ترین رقابت های ورزشی دنيا 

به راه انداخته است.
آنطور که در این ویدئو مشاهده می شود، یک مبارز رشته رزمی 
ام ام ای )هنرهای رزمی ترکيبی(، رقيب خودش را به زیر انداخته 
و آماده است که با چند مشت به صورتش، بازی را به نفع خودش 
تمام کند. این رشــته ترکيبی از انواع رشته های ورزش ازجمله 
کشتی و جودو است و مبارزان گاهی سعی می کنند حریف خود 
را به اصطالح خاک کنند و با ضربه های مشــت و یا قفل کردن 
دست و پاهای آنها، برنده مسابقه شوند. در این صحنه هم، مبارزی 
که بر حریفش مسلط است، او را خاک کرده، بر او مسلط شده، و 
آماده است که کلک او را بکند. اما در کشاکش 2مبارز، گارد دهان 
نفر زیرین می افتد و نفر دیگر،  در کمال شگفتی، به جای اینکه به 
کارش ادامه بدهد، گارد را بر می دارد و در دهان رقيبش می گذارد. 
رفتار معمول این است که داور بازی را قطع کند و بعد از گذاشتن 

گارد، مبارزه را ادامه دهد.
 مشخص نيســت این فيلم دقيقا برای چه مســابقاتی است و

چه زمانی گرفته شــده اما برخی کاربران گفته انــد که مبارز 
جوانمرد، دریکو پليســی از آفریقای جنوبی است. این ویدئو، 
بيشــتر از 10 ميليون بار در تویيتر دیده شده و کاربران، زیر آن 

بحث داغی را درباره جوانمردی این مبارز راه انداخته اند. طبيعتا 
این مبارز می توانسته بدون توجه به این مسئله، زودتر مشت های 
سنگينش را به صورت رقيبش بزند و کار را تمام کند اما با روحيه 
جوانمردی، مسابقه را متوقف کرده و به رقيبش کمک کرده است. 
برخی کاربران گفته اند فکرکردن به سالمتی رقيبش، آن هم در 
این شــرایط، فقط از افرادی که روحيه باالیی دارند بر می آید و 

کاربران زیاد دیگری همين روحيه را ستایش کرده اند.
این ورزش، با وجود خشونت گاهی غيرقابل تحملش، کم از این 
صحنه های جوانمردانه ندیده و فيلم های زیادی از مبارزانی منتشر 
شده که بعد و حتی هنگام وارد کردن ضربه های سنگين به رقبای 
خود، از آنها معذرت خواهی می کنند و این نکته را یادآوری می کند 
که این ورزش، شغلشان است و از این راه پول در می  آورند و این 

ضربه ها، بخشی از کار است.

اینکه بگویيم تحریم های اقتصــادی هيچ ضرری برای ما نداشــته، 
دروغ اســت، خيلی هایمان می دانيم که تحریم هــای ظالمانه رمق 
توليدکنندگان را گرفته و خســارت های زیادی برای اقتصاد کشــور 
داشته اســت. اما با وجود همين تحریم ها، توليدکنندگان ایرانی از پا 
ننشسته اند و خيلی از کارگاه ها و کارخانه ها سعی در ساخت نمونه های 
ایرانی محصوالتی کرده اند که پيش از این مجبور به وارد کردنشان از 
کشورهای دیگر بودند. نمونه اش کاالها و محصوالت توانبخشی است 
که به علت تحریم بودن کشورمان، کمياب و گران شده و دیگر کمتر 
فرد دارای معلوليتی اســت که توانایی خرید این محصوالت -به ویژه 
ویلچر- را داشته باشد. اما افرادی مانند »محمد براتی« توانسته اند با 
راه اندازی کارگاه ســاخت ویلچر ایرانی، بخشی از نياز کشورمان را در 
این زمينه تامين کنند. محمد براتی خود جزو جامعه معلوالن است. او 
یک مبتکر و خالق ایرانی است که ویلچر توليد می کند و نمی خواهد که 
ایرانی ها برای خرید محصوالت توانبخشی، مثل ویلچر، دستشان را پيش 
خارجی ها دراز کنند. به عالوه یک کارآفرین موفق هم هست و از آنجا که 
مسائل و مشکالت جامعه معلوالن را با گوشت و استخوانش حس کرده، 
در به کارگيری نيروی انسانی مورد نيازش در کارگاه ویلچرسازی، به این 
اقشار توجه داشته و بيش از 150معلول جسمی - حرکتی و مددجوی 
خاص را در این کارگاه مشغول به کار کرده است. همانطور که می دانيد 
پيدا کردن کار و شغل مناسب برای افراد دارای معلوليت سختی زیادی 
دارد. معموال این افراد برای شاغل شدن، باید راه درازی را طی کنند. اما 
افرادی مانند محمد براتی این راه را بــرای افراد دارای معلوليت کوتاه 
کرده است و با استفاده از توانایی این افراد، توانسته کارش را گسترش 
دهد. کاری که خيلی از توليدکنندگان می توانند انجام دهند تا یکی از 

مشکالت جامعه معلوالن، یعنی بيکاری به راحتی حل شود.

تالش خوب

دورزدن تحریم ها با ویلچر

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

باشگاهی برای دانش آموزان نخبه
در بيشتر شهرها مدرسه هایی وجود دارد 
که دانش آموزان نخبــه را پذیرش و این 
بچه ها را آماده المپيادهای علمی می کنند. 
عالوه بر این مدرسه ها، کالس های تقویتی 
یا مراکزی هم تاســيس شــده که بچه ها 
می توانند در ساعات فراغت و برای تمرین 
بيشــتر به این مراکز بروند. در همين راســتا مرکز دانــش پژوهان و 
تشکل های شاهد و ایثارگر هم قرار اســت برای دانش آموزان نخبه و 
المپيادی شاهد و ایثارگر، باشــگاهی را تاسيس کند تا بنيه علمی این 
دانش آموزان تقویت شــود. آنطور که مدیرکل دفتــر دانش پژوهان 
و تشکل های شاهد و ایثارگر گفته، بنياد شــهيد و امور ایثارگران در 
گذشته در تقویت علمی دانش آموزان برای شــرکت در المپيادهای 
علمی تأثيرگذار بود ولی برای مدت زمانی و بنا به دالیلی این فعاليت ها 
تعطيل شده بود که با تأکيد و دستور   قاضی زاده هاشمی برای تأسيس 
باشگاه پژوهشگران برنامه ریزی شده است. حاال اینکه این باشگاه چه 
زمانی تاسيس می شود و چه ویژگی هایی دارد، هنوز معلوم نيست اما قرار 
است دانش آموزان با عضویت در این باشگاه، برای شرکت در المپيادهای 
دانش آموزی در ســطح ملی و بين المللی آماده شوند. مرحله اول این 
آزمون ها هم در بهمن ماه و به صورت سراسری بين دانش آموزان متقاضی 
برگزار خواهد شد. درصورتی که دانش آموزان به حد نصاب تعيين شده 
برسند، آماده می شوند تا در مسابقه اصلی که خرداد ماه برگزار می شود، 
حضور پيدا کنند. درصورتی که در این مرحله هم موفق شوند می توانند 

به عنوان نماینده کشورمان در المپيادهای بين المللی شرکت کنند.

اتوبوس شب
سوز شــب های سرد زمســتان برای آنها 
که ســرپناهی ندارند و در گوشــه و کنار 
خيابان ها روی تکه ای کارتن شــب را به 
صبح می رسانند، کشــنده تر و سخت تر 
است. با وجود اینکه شــهرداری در نقاط 
مختلف شــهر گرم خانه هایی را برای این 
افراد راه اندازی کرده، اما خيلــی از کارتن خواب ها و بی پناهان، تمایل 
ندارند به هر دليلی به گرم خانه بروند و به همين دليل شهرداری برای 
اسکان موقت شبانه این افراد، اتوبوس هایی را با عنوان اتوبوس های سيار 
امدادرسان مجهز کرده اند تا سرپناهی برای این افراد باشد. در واقع این 
اتوبوس ها، اتوبوس هایی است که از ناوگان اتوبوسرانی خارج شده و در 
مسير و خطوط اتوبوسرانی تردد ندارند و فعال نيستند. این اتوبوس های 
سيار در چند نقطه در تهران مستقر می شوند و در ميدان هایی همچون  
تجریش، راه آهن یا نزدیک پایانه های مســافربری و ترمينال ها ثابت 
هستند. حتی مسافرهای شهرستانی که نيمه شب به تهران می رسند و 
جایی هم ندارند و نمی خواهند به گرم خانه یا مهمانسرا و هتل بروند، در 
این اتوبوس ها به آنها خدمات ارائه می شود. با اجرای این طرح در سال 
گذشته آمار معتادان خيابانی که شب را بدون سرپناه می گذراندند و بر 
اثر سرما فوت می شدند، به صفر رسيد. امسال هم اميدواریم با اجرای 
گشت سيار و اسکان اتوبوسی، دیگر فوتی  نداشته باشيم. این اتوبوس ها 
به سيستم گرمایشی مجهز است و بی خانمان ها با اسکان در داخل آن، از 
گزند سرما در امان هستند. در اتوبوس مددکار حضور دارد و یک نفر هم 
به عنوان پشتيبان مددکار است. همچنين عالوه بر سرپناه و جای خواب، 

یک وعده غذا هم در اختيارشان قرار می گيرد.

پاسخگويی در مسجد
همانطور که کم کم بــه دهه مبارک فجر 
نزدیک می شــویم، برنامه ها و رویدادهای 
فرهنگی و اجتماعی هم که قرار اســت در 
این ایام برگزار شود، توسط نهادها و مراکز 
فرهنگی تنظيم شــده و برنامه ریزی های 
الزم برای این منظور صورت گرفته است. 
یکی از این برنامه های جالب به نقل از رئيس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد کشور، این است که مسئوالن و معاونين وزرا 
در دهه فجر به مســاجد تهران و شهرســتان ها می روند تا پاسخگوی 
سؤاالت مردم باشند. به این ترتيب حضور مردم در مساجد چند برابر 
شده و راحت تر می توانند با مسئوالن گفت وگو داشته باشند. مسئوالن 
هم چهره به چهره با مردم روبه رو می شــوند و به سؤاالتشــان صریح 
پاسخ می دهند. این حرکت می تواند موجب تقویت اعتماد بين مردم 
و مسئوالن شود. رئيس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشور گفته: حدود 80هزار مسجد، 26هزار کانون فرهنگی و 
هنری، 12هزار کتابخانه و 50هزار پایگاه بسيج در کشور وجود دارد که 
از سوی این مراکز رویدادهایی برای دهه فجر تعریف شده است و مردم 

هم باید سهم خود را در برپایی جشن ها انجام دهند.

ساخت بیمارستان در 3استان محروم
ساخت بيمارســتان و مراکز درمانی در 
مناطق محروم هر سال توسط خيران و 
مسئوالن انجام می شــود و در چند سال 
اخير به خاطر بيماری کرونا روند ساخت 
این مراکز تسریع هم شــده است. بنياد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( 
امســال هم برای مردم مناطق کم برخوردار 3 استان محروم کشور 
160بيمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی احداث کرده است. آنطور 
که معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنياد برکت گفته، این بنياد 
تا امروز 160بيمارســتان و مراکز بهداشــتی و درمانی شامل خانه 
بهداشت، مرکز جامع سالمت، آزمایشــگاه، پایگاه اورژانس، مرکز 
تجهيزات پزشکی و پایگاه ســالمت را در مناطق محروم و روستایی 
3 استان سيســتان و بلوچستان، خوزســتان و خراسان جنوبی به 
بهره برداری رســانده و تقدیم مردم این مناطق کرده است. در واقع 
بنياد برکت برای ساخت و تکميل 173بيمارستان و مرکز بهداشتی 
و درمانی در این 3 استان قرارداد دارد که تا امروز 160بيمارستان و 
مرکز به بهره برداری رسيده و 13مرکز دیگر هم در دست اجراست. 
از 160بيمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسيده، 
به ترتيب 96، 49 و 15بيمارستان و مرکز در مناطق محروم و روستایی 
استان های سيستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی واقع 
شده است. همچنين بنياد برکت ساخت و تکميل 298بيمارستان و 
مرکز بهداشتی و درمانی در کشور را در دستور کار دارد که تا  امروز 

249بيمارستان و مرکز را به بهره برداری رسانده است.

گرمای فوتبال در    زمهریر  سیبری 
انسان ها، چقدر عشق فوتبال هســتند؟ چه اتفاقی در دنیا بیفتد فوتبال تعطیل 
می شود؟ پاسخ اين پرسش ها، برای آنهايی که می دانند فوتبال چیست، خیلی ساده 
است؛ پاسخ اولی اين است که عشق به فوتبال حد ندارد و دومی اين است که فوتبال 
هرگز تعطیل نمی شــود. آنهايی که در اين عکس هستند، تجسم پاسخ سؤال دوم 
هستند. حتی تصور قدم زدن در زمستان های سرد منطقه چوکوتکا در شرقی ترين 
نقطه مسکونی سیبری هم استخوان های آدم را منجمد می کند اما تصورات عاشقان 
فوتبال، با آدم های معمولی متفاوت است، انتشار چند عکس از برگزاری يک تورنمنت 
محلی فوتبال در شهر اولن در اين منطقه، حســابی مورد توجه قرار گرفته است و 
خیلی ها به حال اين جوان ها غبطه می خورند، چون فوتبال در برف تجربه ای است که 

هر عشق فوتبالی دست کم بايد يک بار آن را چشیده باشد.
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