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دردسر فعاالن زیست محیطی با آغاز فصل طبیعتگردی

طبیعت یعنی پوشش سبزی برای زباله
گزارش ها :سهیال نوری
گزارش نویس

«زمیــن در دســتان ماســت ،امــا مــا اربــاب زمیــن نیســتیم ».ایــن شــعار گروهی از
جوانهای کازرونی است که مؤسسه مردم نهادشان در روز طبیعت و 13فروردین پا
گرفته و حاال بیشــتر از  15سال است با پایان تعطیالت نوروز به داد طبیعتی میرسند
که به دست مسافران و گردشگران نوروزی آلوده میشود .این جوانها معتقدند کره
زمین متعلق به تمام موجودات اســت و بهرغم اینکه ما انســانها به عنوان موجود
ش زمین کنترل آن را در دســت گرفتهایم ،ایــن حق را نداریم کــه زمین را تنها
باهــو 
متعلق به خودمان بدانیم بلکه رعایت حقوق همه جانداران بر ما واجب است.
اعضــای ایــن گــروه دوســتدار طبیعــت،
سالهاســت که در تعطیالت نــوروز ،با توزیع
کیسههای پالســتیکی قابل بازیافت در میان
مسافرین و کسانی که وارد طبیعت میشوند
آنها را دعوت میکنند تا در ازای هر کیســه پر
از زبالــ ه و تحویل آن به خودروها ،بن خرید از
فروشگاههدیهبگیرند.
مرضیــه روزبــه یکــی از این جوانهاســت
کــه در مــورد فعالیتهایشــان بخصوص در
روز طبیعــت این طور توضیــح میدهد« :در
روز طبیعــت تمام فعالیتهــای ما جدیتر
میشــود .بــه گروههــای چنــد نفــره تقســیم

میشویم و در ورودیها و خروجیهای شهر
مســتقر میشــویم تا کیســههای پالســتیکی
قابل بازیافت را بین مســافران و گردشــگرها
تقســیم کنیم ،بروشــورهایی را هم به منظور
یادآوری نکات محیطزیستی توزیع میکنیم.
این برای ما مهم نیســت که مسافرها داخل
کیســههای پالســتیکی را تا چه حد از زباله پر
میکنند ،همینکه مسئولیت زبالههایشان را
بپذیرند و آنها را به خودروهای حمل زباله که
معموالً در اطراف اماکن تفریحی و طبیعت
کازرون در تردد هســتند تحویل دهند کفایت
میکند .در مقابل ماهم با اهدای بســتههای

تشویقیازمسئولیتپذیریشانقدردانی
میکنیم».
دشــت َبرم کــه بــا انبوهــی از درختان
بلوط و تعداد محدودتری از درختهای
بنه پوشــیده شــده ،در ارتفاعــات زاگرس
زیبایــی چشــم نــوازی دارد و همچنیــن
دریاچه پریشان که تقریباً در 8کیلومتری
کازرون واقــع شــده و ایــن روزهــا یکســره
خشــکیده ،از مکانهــای تفریحــی و
طبیعتگردی کازرون هستند که هرسال
جمعیت زیادی از مسافران و گردشگران،
ســیزدهم فروردینشــان را آنجــا بــه در
میکننــد .در مــورد تأثیــر فعالیتهــای
محیطزیســتی جوانهــای کازرون در
ایــن مناطق که حجــم زیادی از مســافر و
گردشــگر را به خــود میبیند ،میپرســم.
یگوید:
روزبهم 
«خوشــبختانه فعالیــت جوانهــای
دوســتدار محیــط زیســت منطقــه ،تأثیر
خوبــی داشــته بهطوریکــه در ســالهای

اخیــر بعد از پایان تعطیالت نوروز  ،زباله
کمتری در طبیعت کازرون رها میشود.
بــا ایــن حــال رســم هر ســال ماســت که
بعــد از تعطیــات نــوروز یــک فراخوان
همگانــی میگذاریم و از افــراد داوطلب
دعــوت میکنیم تا در اولین جمعه بعد
از ســیزدهبدر برای سرکشی ،به طبیعت
منطقه برویم و بعد از رفتن مســافرها و
گردشــگرها  ،محیط را از وجود زبالههای
باقیماندهپاکسازیکنیم.
خوشــبختانه اتفــاق خوبــی کــه در
ســالهای اخیــر افتــاده ایــن اســت کــه
کمتــر زبالــهای را به صورت رها شــده در
طبیعت میبینیم .به غیر از این ،افرادی
هم که نتوانســتهاند کیسههای زباله را به
خودروهــای حمــل زباله برســانند ،آنها
را گــره میزنند و کنار جــاده میگذارند تا
کارگرهــای شــهرداری که با ماشــینهای
حمل زباله از آنجا عبور میکنند راحتتر
بتوانند زبالهها را جمعآوری کنند.

کوهگمشدهزباله
رفســنجان یکــی دیگر از مناطــق ایران
است که جوانهایش به واسطه نگهدارای
و پاســداری از طبیعــت آن بارهــا مــورد
تقدیر قرار گرفتهاند .یکی از ســازمانهای
مــردم نهاد برتر کشــور نیــز در این منطقه
فعالیت دارد و جوانهای آن توانســتهاند
در طول فعالیت 10سالهشــان ،اولین قرق
اختصاصی در سطح کشور را ایجاد کنند و
در حــوزه حفاظت از حیاتوحش منطقه
منصــور آباد رفســنجان به عنــوان مرکزی
شــاخص در ســطح کشور شــناخته شوند.
آنهــا در این مــدت توانســتهاند جمعیت
حیات وحش منطقه را از کمتر از  50رأس
به  995رأس برسانند.
محمــد مهــدوی جــوان رفســنجانی
کــه در ایــن ســازمان مردمــی مشــغول
فعالیت اســت  ،از بزرگترین خانه خشتی
جهــان بــه نــام خانه «حــاج آقــا علی» و
«دره راگــه» میگویــد کــه از بخشهــای
دیدنی رفســنجان هستند و در تعطیالت
نــوروز افــراد زیــادی از این اماکــن بازدید
میکننــد کــه همیــن افزایــش میــزان
بازدیــد  ،افزایش آلودگی منطقه را هم به
همــراه دارد و به فعالیــت دوچندان این
جوانها نیاز بیشــتری احســاس میشــود:
«ایــن دو منطقــه از بهتریــن جاذبههــای
رفســنجان هســتند .هــر یــک در مســیر
روستایی قرار گرفتهاند و حدود 10کیلومتر
بــا شــهر فاصلــه دارنــ د امــا از آنجاکــه
خیلــی از گردشــگرها آمــوزش ندیدهاند،
زبالههایشــان را مدیریت نمیکنند .برای
درستکردن آتش به جان پاک طبیعت
میافتنــد و با خیلــی از رفتارهای اشــتباه
دیگــری کــه انجــام میدهنــد طبیعــت
منطقــه را بــه خطــر میاندازنــد .همیــن
باعث میشود که ما جوانهای رفسنجان
دست به کار شویم و با اجرای برنامههای
متعدد پاکســازی به فکر نجات طبیعت
منطقه باشیم».
این طور که محمد تعریف میکند آنها
بافعالیتهایزیستمحیطیتوانستهاند
افــراد زیــادی را بــا خودشــان همــراه کنند
طــوری کــه امــروز دیگــر از کوه زبالــهای که
مسافران و گردشــگران در مسیر روستایی
منتهی به خانه حاجآقا علی میســاختند
خبری نیســت« :در مســیر هفت یا هشت
کیلومتــری روســتای قاســمآباد تــا خانــه
حاجآقاعلی کوهی از زباله ساخته میشد
کــه هم منظره زشــتی داشــت هم محیط
را بدبــو میکــرد .اوایــل که برای پاکســازی
منطقه برنامههای متعدد اجرا میکردیم
مــردم منطقــه و روســتاییها بــا تعجــب
بــه ما نــگاه میکردنــد،امــا مــدت زیادی
نگذشت که اهالی و اعضای شورای روستا
هم بــه جمع مــا اضافه شــدند و با کمک
هــم آن همــه زبالــه را پاکســازی کردیــم.

کاری که من و دوستانم در مازندران میکنیم
این است که کمک کنیم زباله از سطح طبیعت
جمعآوری شود اما این کار مثل این است که یک
فرد  60ساله را شبیه یک جوان  20ساله گریم
کنیم .شاید در ظاهر به یک جوان شباهت داشته
باشد اما واقعیت این است که  60ساله است.
ماهم شاید ظاهر استان را از آلودگی پاک کنیم اما
عمق فاجعه بسیار باالتر از این حرفهاست
البته در مناطق کوهســتانی رفسنجان هم
اقدامهای خوبی داشتهایم و خوشبختانه
فرهنگســازی شــده تا حــدیکــه االن در
مسیرهای کوهنوردی رفسنجان ،به ندرت
به زباله برمیخوریم حتی فیلتر سیگار».
فعالیت جوانهــای رفســنجان در روز
طبیعت به قدری کارگشــا بوده که دیگر از
حجم  10تنی زبالههایی که در دهه هشتاد
جمــعآوری میکردنــد خبــری نیســت و
حجــم فعالیتهــای خودجــوش بــرای
پاکســازی طبیعت هــم روز به روز بیشــتر
میشود.
پوششسبزیبرایپسماند
جوانهای دوستدار طبیعت مازندران
امــا بــه انــدازه جوانهــای رفســنجان
خوشبیــن نیســتند .اتفــاق تلخــی کــه
هرســاله در ایــن بخــش از کشــورمان
تکــرار و تکــرار میشــود ایــن جوانهــا را
آزردهخاطر کرده ،اما همچنان قلبشــان
به شوق طبیعت میتپد و از فعالیتهای
زیستمحیطیشاندستبردارنیستند.از
نگاه این جوانها شمال ایران به زبالهدانی
توریســتها تبدیــل شــده و کار بــه جایــی
رسیده که حتی اگر زبالهای در طبیعت رها
نشود باز هم سالمت طبیعت شمال ایران
در معرض خطر است.
مازنــدران  3میلیــون و  200هــزار نفــر
جمعیــت دارد .اگــر هــر مازنــی بــه طــور
متوســط روزانه یــک کیلوگــرم زباله تولید
کنــد  ،هر روز بیش از  3میلیــون و  200هزار
کیلو زباله در این استان تولید میشود که به
دلیل باال بودن سطح آب  ،امکان دفن آن
مثل سایر استانها وجود ندارد و این میزان
ت زبالــهای که در
از زبالــه بــه هشــت ســای 
جنگل  ،اطراف دریا و حاشیه رودخانههای
اســتان قــرار گرفتــه منتقل میشــود .حاال
حســاب کنید در ایام نوروز و فصل بهار که
مازندران یکی ازمســافرپذیرترین مناطق
کشــور میشــود ،این حجــم از زبالــه تا چه
میــزان افزایــش پیــدا میکنــد .از طرفــی
معموالً یک مســافر حجم بیشــتری زباله
تولیــد میکنــد و حتــی اگر یک تکــه از این
زبالــه هم در طبیعــت رها نشــود  ،باز هم
چنین حجم عظیمی توســط خودروهای

حمــل زبالــه بــه طبیعــت اســتان منتقل
میشود.
حمیــد موالنــا نگرانــیاش را بــا ایــن
مثــال توضیــح میدهــد« :کاری کــه من و
دوســتانم در این اســتان انجــام میدهیم
این اســت که کمــک کنیم زبال ه از ســطح
طبیعت جمعآوری شــود اما این کار مثل
ایــن اســت که یــک فرد  60ســاله را شــبیه
یــک جوان  20ســاله گریم کنیم .شــاید در
ظاهر به یک جوان شــباهت داشــته باشد
اما واقعیت این اســت که  60ســاله است.
ماهم شــاید ظاهر استان را از آلودگی پاک
کنیــم اما عمق فاجعه بســیار باالتر از این
حرفهاســت .بــا این حال خوشــحالم که
هنوز دلسرد نشدهایم و با فعالیتهایی که
انجام میدهیم الاقل از شدت گرفتن سیر
آلودگی جلو گیری میکنیم».
حمیــد و همراهانــش فعالیتهــای
زیســت محیطی بهارانهشــان را از ابتدای
اســفندماه و بــا نهالــکاری گســترده آغــاز
کردهاند .آنها هزاران گونه جنگلی بومی را
در بخشهای مختلف استان کاشتهاند تا
طبیعت را زنده نگه دارند .این فعالیتها
را بــا تبلیغهــای گســترده در روســتاها و
شهرهای اطراف ادامه دادهاند و هر کدام
در حــد بضاعتشــان به حفــظ طبیعت
منطقه کمک کردهاند .با نزدیک شدن به
روز طبیعت و حضور گسترده گردشگران
در مناطــق خوش آب و هوای اســتان هم
این جوانها به گروههای مختلف تقسیم
شدند که حمید اینطور توضیح میدهد:
«گروهی از جوانها در شهرهای ساحلی و
گروهی در مناطق جنگلی مســتقر شدیم
تا به حفظ منطقه کمک کنیم.
امــا راســتش را بگویــم هیــچ کــدام از
ایــن فعالیتهــا بــرای مــن دلخوشــی
نمــیآورد برایاینکــه  90درصــد زبالــه
اســتان در محیط های سرباز دپو میشود
و شــاید  10درصد آن هم مدیریت نشــود
و تــا زمانی که بودجه خوبی برای تفکیک
زبالــه از مبــدأ ،تبدیــل پســماند بــه کــود،
دســتگاه زبالــه ســوز مــدرن و تمهیداتــی
از ایــن دســت هزینــه نشــود ،نمیتوانیم
خیالی آسوده داشته باشیم».

شما هم بعد از پرخوری عید عذاب وجدان میگیرید؟

پایان تعطیالت نوروز ،آغاز مسابقات تناسب اندام

پای حرف بیشــتر جوانها که بنشینی ســال نو را با تصمیمهایی برای روزهای پیشرو
آغاز کردهاند؛ خریدن ماشــین ،تغییر شغل ،ســاختن یک زندگی دو نفره ،تهیه خانه و
صدها تصمیم دیگر ،اما نیازی به گفتن نیســت کــه این روزها یکی از پرتبوتابترین
تصمیمها ،تصمیم برای الغری اســت .تب الغری دختر و پســر نمیشناسد و آنهایی
که عید حســابی خوردهانــد و خوابیدهاند ،حاال بــا عذاب وجدانی عمیــق تصمیم به
بازگشت به روزهای اوج را دارند.
اگــر جوانهایــی را کــه بــه ایــن موضــوع
اهمیت چندانی نمیدهند فاکتور بگیریم،
جوانهای زیادی هســتند که اعتقاد سفت
و ســختی بــه الغــری بعــد از تعطیــات
دارنــد .نمونــهاش حامد که با تمام شــدن
تعطیــات نــوروز ،فکــر کاهــش وزن مثــل
خــوره به جانــش افتاده و تمــام تعطیالت
را بــا عــذاب وجدان ســپری کــرده« :مردم
بــا هــزار امید و انگیزه به اســتقبال ســال نو
میرونــد ،اونوقــت مــن تــا یــادم میــاد با
نگرانی ســالم را تحویل کردم .چون خودم
رو خــوب میشناســم .خوراکی که میبینم
دســت و پام شــل میشــه و حریف شکمم
نمیشــم برای همیــن از چند روز مانده به
تعطیــات نوروز عــذاب وجــدان میگیرم
تا خود ســیزدهبــدر .البته مدیونــی اگر فکر
کنــی این عذاب وجدان باعث شــده باشــه
تــوی تعطیــات عیــد بیخیــال خوراکــی
بشم؛ تازه چشــموهمچشمی هم که توی
عیــد چندبرابر میشــه ،هرجــا عیددیدنی
میرفتم غذاهای متنوع ،آجیل ،شــیرینی،
میوه،شــکالت و کلــی خوراکــی جورواجور
بــود کــه بــا زرق و بــرق ازشــون رونمایــی
میشــد .خداییش فکــر کن ایــن همه غذا
و خوراکی خوشــمزه توی ظرفهای شیک
با تزئینهای پدر و مادردار ،خب هرکســی
هــم جــای مــن بــود نمیتونســت جلــوی
اشتهاش رو بگیره».

ëëتعطیالت عذابآور
حامــد تیشــرت و شــلوار کتــان روشــن
پوشــیده؛ یــک تیــپ بهــاری کــه شــکم
برجســتهاش را خیلــی واضــح نشــان
میدهــد .اینطــور کــه از حرفهایــش
پیداســت این ســبک لباس پوشــیدن برای
او حکــم شــکنجه خودخواســته را دارد
تــا از نــگاه معنــادار بقیــه خجالت بکشــد،
رژیمــش را جدیتــر بگیــرد و زودتر هیکل
رو به راهی برای خودش بسازد .موضوعی
کــه برای میتــرا اصالً قابل درک نیســت .از
وقتــی یادش میآید هرســال یکــی دو ماه
بعــد از تعطیــات نــوروز را گن پوشــیده و
تمرینهای ورزشــی را جدیتر دنبال کرده
تا اطرافیان یا غریبههایی که در سطح شهر
او را میبینند متوجه اضافه وزنش نشوند:
«دروغ چــرا ،واکنش بقیه بــرای من خیلی
اهمیــت داره .وقتــی از تناســب اندامــم
تعریف میکنــن کلی انــرژی میگیرم ،اما
کافیــه یــک نفر به مــن بد نگاه کنــه ،بدون
اینکــه بدونــم علــت نگاهش چیــه ،اولین
چیزی که به ذهنم میرســه به هم خوردن
تناســب اندامــم هســت.نمیدونم شــاید
یک جور مریضی باشه ولی واقعاً برای من
مهمه که بقیــه در مورد من چی میگن .به
قــول دوســتام بزرگتریــن ایراد مــن اینه که
توی زندگی چیزی به اندازه تناســب اندام
برام مهم نیست».

بــه ایــن شــدت کــه خــودش تعریــف
میکند نیســت .میترا در ظاهر اصالً اضافه
وزن نــدارد ،امــا خــب وقتی کنار دوســتش
روژیــن راه مــیرود درشــت اندامتــر بــه
چشــم میآیــد .بیشــتر از  13ســال اســت
کــه دوســت هســتند و بارهــا بــا هم ســفر و
میهمانــی رفتهانــد .روژین میگویــد میترا
بیشــتر از اینکــه چاق باشــد فوبیــای چاقی
دارد و جــای اینکــه از غــذا خــوردن لــذت
ببــرد ،حرص میخورد« :به غیــر از یکبار
کــه تولــد من بــود و خودم از بــس خوراکی
خــوردم که میترا هم جوگیر شــد و افتاد به
غذا خوردن ،تا حاال ندیدم بدون اســترس
غذا بخوره .برعکس من که اصالً شــرمنده
شــکمم نیســتم و بیرون یا سفر که میریم
محالــه دســت رد بــه ســینه غــذا ،دســر و
خوراکیهای خوشرنگی بزنم که یه سره به
آدم چشمک میزنن».
از روژین میپرســم یعنی تناسب اندام
برایــش اهمیــت نــدارد؟ جــواب میدهد:
«اینکــه از غــذا و خوراکیهــای خوشــمزه
نمیگذرم معنیاش این نیست که بیرویه
غذا میخورم ،من هم به فکر سالمتی ،هم
بــه فکر تناســباندامم هســتم اما بعضی
وقتــا یه کم زیــادهروی میکنم و بعدش با
ورزش جبرانــش میکنــم .خداییــش توی
عید ظلمه که خودتو از غذاهای خوشــمزه
و خوراکیهــای جــور واجــور که تــوی خونه
دوســت و فامیــل پیــدا میشــه محــروم
کنــی .تازه روزهای اول عیــد که من و میترا
بــا تــور رفتــه بودیــم شــمال ،شــبها توی
جنــگل میخوابیدیــم و آبوهــوای خوب
شــمال میطلبیــد یــه دل ســیر غذاهــای
خوش رنگولعاب شــمالی بخوریم .من
زیــادهروی نمیکــردم امــا لوسبــازی هم

درنمــیآوردم و تــا جایــی کــه ولعــم برای
غذا خوردن برطرف بشــه میخوردم ،ولی
میترا توی شــمال هم خودشو اذیت کرد و
بــا اینکه دلش میخواســت غــذا بخوره به
خودش سخت میگرفت».
ëëورزش از واجباته
ایــن اســترس چاقــی را که میتــرا به آن
دچار است ،خیلی از جوانها در تعطیالت
نــوروز تجربــه کردهاند .نمونــهاش مجتبی
کــه میگویــد« :نمیدونم چه ســری توش
هســت این عید لعنتی تا میرسه از خودم
بیخود میشــم .با اینکه میدونستم دارم
با خودم چــکار میکنم و بعد از تعطیالت
دمــار از روزگارم درمیــاد تــا پرخوریهــا را
جبــران کنم ،دلی از عزا درآوردم ،اما حتی
یــک روز هم خیالم آســوده نبود .همهاش
بــا اضطراب غذا خوردم و هیچی به جونم
نچسبید».
مجتبی جزو کســانی اســت کــه در طول
ســال ،هر روز صبــح خودش را بــه ترازوی
اتاقــش معرفی میکنــد منهای تعطیالت
نــوروز  13« :روز تعطیالت عیــد تنها وقتیه
که مــن و ترازو میانه خوبی بــا هم نداریم.
یعنی محاله نزدیکیهای ترازو پیدام بشه
چون از روبهرو شدن با واقعیت میترسم.
بیــن دوســتام مــن بــه شــکم نداشــتن
معروفــم امــا چــون الزمــه هر کســی چند
وقتی به خودش استراحت بده ،تعطیالت
نوروز وقت استراحت منه».
از دوســتش امید تعریــف میکند که در
طول سال برای تناسب اندام با هم رقابت
دارند« :نامردیه اگر دروغ بگم .هیکل امید
خیلی ردیفه ،درســته که گفتــم توی جمع
دوســتا مــن بــه شــکم نداشــتن معروفم،
امــا امید حتی یــک گرم چربی هــم نداره.

هیــکل عضلهایش حرف نــداره .امید هم
مثل من توی غذا خوردن خودشــو عذاب
نمــیده ،امــا از بس خــوب ورزش میکنه
کــه کالــری حریفش نمیشــه .تــوی همین
عیــد هــم اگــه یــه روز ناپرهیــزی میکــرد
غروبش سختتر ورزش میکرد .خالصه
کــه خیلــی حواســش به خودش هســت و
همونقدر که از غذا خوردن لذت میبره با
ورزش کــردن هم کیــف میکنه .اصالً هم
ت توی سفر ،مهمونی،
مهم نیست کجاس 
خونه ...هرجا که باشــه ورزش براش جزو
واجباته».
ëëت همانده فروردین
ســانس ایروبیک باشــگاه بانوان تمام
شــده .دخترهای جــوان یکییکی از پلهها
بــاال میآینــد .ورودی باشــگاه حســابی
شــلوغ اســت ،امــا جالــب اینجاســت کــه
دخترهــا چشمشــان را روی مغازههــای
آنطرف خیابــانمیبندند .از رفتار بهاره
و افســانه مشــخص اســت نمیخواهنــد
ســراغ آبمیــوه ،بســتنی و خوراکیهای آن
طــرف خیابــان برونــد .جلوی در باشــگاه

ایستادهاند ،بهاره زود نگاهش را از روبهرو
میدزدد ،اما افســانه دســتبردار نیست.
بهــاره در حالی که میگوید «اصالً فکرش
را هم نکن!» دســتش را میکشد تا هرچه
زودتر دور شوند.
علتــش را کــه میپرســم جــواب
میدهد« :توی عید به اندازه کافی خوش
گذراندیــم و از هلههولــه گرفتــه تــا انــواع
غذاها خوردیم .االن دیگه وقتشــه هرچی
وزن اضافــه کردیم ،کــم کنیم .این برنامه
هر سال ماســت .مامانمون همیشه میگه
آدم نبایــد چشــمش رو گرســنه نگــه داره
و مدیــون شــکمش باشــه .تــوی عیــد این
نظریــه مامــان جدیتــر میشــه ،بــرای
همین شــاید حریف اشــتهامون بشیم اما
حریــف مامان نــه .یــه جورایی بعــد عید
کارمــون ســختتر میشــه ولی چه میشــه
کــرد .مجبوریــم برعکــس همیشــه کــه
بعد باشــگاه میریــم اون طــرف خیابون
آبمیــوه و بســتنی میخوریــم تــا یکــی
دومــاه بعــد از تعطیــات نــوروز بیخیال
اون ســمت خیابون بشیم.افســانه که این

بیخیالــی برایــش راحــت نیســت ،ادامه
میدهــد« :من یکــی هیچوقت نتونســتم
اون آدمهایــی که بســتنی وانیلی با ســس
شــکالت ،نوتال ،معجون ،ذرت مکزیکی و
این جور خوراکیهای خوشــمزه را دوست
ندارند درک کنم .یعنی توی طول سال از
محاالت هســت که من باشــگاه بیــام و به
اون سمت خیابون سر نزنم.
اگــر قرار باشــه یه چیز ســبک بخوریم
بعــد از باشــگاه و اگــر بخواهیــم معجون،
بســتنی یــا خوراکــی درســت درمــون
بخوریم قبل باشــگاه بــه خودمون خوش
میگذرونیــم و بعــدش تــوی باشــگاه
یسوزونیم».
م 
خالصــه اینکــه ایــن جوانهــا همــه
ماههای سال را دوست دارند به غیر از این
تهمانــده فروردیــن و یکماه اردیبهشــت
کــه بــه آنها خیلــی ســخت میگــذرد،اما
آنهایــی کــه همین دومــاه را به خودشــان
ســخت میگیرند بقیه روزهای سالشــان
را درمییابنــد و آنهایی که نه ،ســال پیش
رو را با عذاب وجدان به انتها میرسانند.

