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حتما در فیلمها و سریا لهای
پرونده
هالیوودی دید هاید که وقتی
قــهــرمــان پــولــدار داســتــان از
دنیا و آد مها خسته میشود و
دلش میخواهد از لحاظ ذهنی به خودش کمی
استراحت بدهد ،وارد یک جزیره اختصاصی و
خلوت می شود و در آن جا از تنهایی و آرامش و
طبیعت استفاده میکند تا خودش را آرام کند و
به زندگی روزمره خود برگردد .اگر فکر میکنید
این جزیرهها مربوط به فیلمهاست و در واقعیت
وجود خارجی ندارد باید بگویم سخت در اشتباه
هستید .در پرونده امروز زندگی سالم به معرفی
سواحل دورافتاده و مکانهایی با طبیعت بکر و
جذاب میپردازیم.

پسر در مسیر پدر

مروری بر نامهای پدر و پسری فوتبال ایران ،ب ه بهانه لحظ ه های جذاب و
احساسی که امیر و احمد عابدزاده رقم زدند

ساحل ِرینیسف ِیرا در ایسلند| شن های سیاه و غول های باستانی

جزایر اوكلند در نیوزیلند| کشف
شده توسط شکارچیان نهنگها

اگر اهل آفتاب گرفتن برای رسیدن به آرامش هستید این ساحل انتخاب خوبی برای فرار از شلوغی روزانه نیست .آفتاب در
این جا گرمای چندانی ندارد اما زیباییهای ِرینیسفیِرا آن را منحصر به فرد کرده است .شنهای این ساحل برخالف دیگر
سواحل سیاه است .این شنهای سیاه رنگ شما را به سمت دو صخره دریایی هدایت میکنند که داستانهای عجیبی درباره
آن ها وجود دارد .ظاهر تاریک و ترسناک این صخرهها باعث شده تا اعتقادات جالبی در بین بومیهای این منطقه شکل بگیرد.
بر اساس این اعتقادات این صخرهها در واقع غولهای باستانی بودند که سعی داشتند یک کشتی را به خشکی بکشانند اما به دلیل
رفتارشان توسط روشنی روز تبدیل به سنگ شده و به صورت صخرههایی بی روح در آمدهاند.

ن بیچ در مکزیک| نیازمند شنا در محدوده خطرناک
هید 

این جزایر در سال  1806توسط گروهی از شكارچیان نهنگ
كشف شد.به دلیل طول جغرافیایی و نبود بافت مسکونی این
جزایر همیشه در معرض وزش بادهای شدیدی قرار دارند كه
همواره با سرعت باال در حال وزیــدن هستند .هر چند وزش
ایــن بادها در برخورد اول بــرای مسافران جــذاب نیست اما
همین شرایط خاص آب و هوایی باعث شده تا گونههایی از
پرندگاناینسرزمینهارابهعنوانوطنخودانتخابکنندوباعث
خاصبودناینجزیرهشوند.

ساحل چامونی در موزامبیک|
ناشناخته در کنار آتشفشان

چه چیز از این بهتر که برای رسیدن به یک ساحل رویایی قسمتی از
مسیر را شنا کنید! البته اگر از هیجان خوشتان بیاید چون شنا کردن
شما در یک محدوده نسبتا خطرناک است .زمانی که ارتش مکزیک از
این ناحیه برای آزمایشهای انفجاری استفاده میکرد ،این ساحل
ایجاد شد .اطراف آن غارهای کوچکی وجود دارد که منظره را جالبتر
کرده است .برای بازدید از این ساحل میتوانید حدود  30دقیقه سوار
بر کشتی شوید و بقیه راه را هم تا ساحل شنا کنید .منطقه شنا در زیر یک
غار آبی است و شنا کردن را برای شما جذاب خواهد کرد.

پینکبیچ در اندونزی| آبهای
ن های سفید
صورتی با ش 

اینجزیرهمیلیونهاسالپیشبهدلیلفعالیتهایآتشفشانی
دراینمنطقهتشکیلشدهو البتههماکنوناینآتشفشانکامال
غیر فعال است .ساحل چامونی به زیبایی جزایر هاوایی است و
مناظرشگفتانگیزیداردامابهعلتموقعیتمکانیوسختی
راهبرایاغلبگردشگرانچنداندوستداشتنینیست.برای
رسیدنبهاینجزایرحداقلدوروزدرراهخواهیدبودوبههمین
دلیلتاکنوناینمنطقهبسیارناشناختهماندهاست.

اینساحلزمانیبهرنگصورتی درمیآیدکهلبهمرجان
قرمز با شن سفید مخلوط میشود .پینک بیچ در پارک
ملیجزیرهکومودوودر اندونزی واقعشدهاست.دراین
ساحل هیچ انسانی زندگی نمیکند و تنها موجودات
زندهاینساحلسوسمارهایبالدارهستند.اینساحل
دور افتاده یکی از بهترین گزینهها برای تنها بودن است
البتهاگرسوسمارهایبالدارمزاحمشمانشوند!

خلیج ریف در آمریکا| پیادهروی از
روی شاخههای درختان
برای رسیدن به سواحل
ایــن خلیج باید از بین
خــان ـههــای زراعـــی به
مدت حدود  20دقیقه
پـــیـــاد هروی و از روی
شـــاخـــه و بـــر گهـــای
درختان گرمسیری که
روی زمین افتاده است،
عبور کنید .آن جــا به
سواحل زیبا و بینظیر
کارائیب خواهید رسید
و در آرامش و بدون مزاحم میتوانید از تماشای مناظر خلیج ریف لذت ببرید.

بدریدس در اسکاتلند|
جزایر ُاو ِتر هِ
ِ
رانندگی از میان تپههای رنگی
برای لذتبردن از زیباییهای این ساحل بینظیر ،بهتر است فصل
تابستان به آن جا سفر کنید .شما میتوانید به رانندگی در جاده 12
مایلی آن بپردازید ،جادهای که از میان تپههای سبزرنگی عبور میکند
که روی آنها شن پاشیده شده است .با این که این جزیره از دریای
کارائیب بسیار فاصله دارد اما سفر به این جزیره کوچک احساس
حضور در سواحل زیبای کارائیب را به شما خواهد داد.

گلدنهاربر در
آمریکایجنوبی| در
انحصار پنگوئنها
اگــر دنبال یک مکان ســرد میگردید که
هیچ انسانی در آن جا زندگی نکند ،این
منطقه میتواند انتخاب مناسبی برای شما
باشد .ساحل بکر و مناظر فوق العاده این خطه برای تجربه آرامش عالی است اما اگر به فکر آفتاب
گرفتن هستید ،اصال گزینه مناسبی به نظر نمیرسد .گلدن هاربر در انحصار
حیوانات قطبی و پنگوئنهاست .در این جا شما حیواناتی مانند فیل دریایی و
آلباتروس دودی رنگ(نوعی مرغ دریایی با پنجههای چتری) را خواهید دید.
ِ
با توجه به اینکه حیوانات این منطقه انسا نهای کمتری را دید هاند ،از شما
نمی ترسند و کاری هم با شما ندارند .بنابراین شما میتوانید به راحتی در بین آنها
بگردید و تماشای شان کنید.

ف نشده
گاالپاگوس در اقیانوس هند| مدفن گنجهای کش 
عالجزایرمحسوبمیشود،درمیاناقیانوسآرامازسایرجزایردورترافتادهوحدود
گاالپاگوسكهشمالیترینجزیرهاینمجم 
 490كیلومترازسواحلغربیكاستاریكافاصلهدارد.دراینجزیرهبهطورغیرمعمولیگلههاییازگوزنها،گرازهاوموشها
كهجمعیتثابتیدارند،زندگیمیكنند.افسانههایزیادیدربارهاینجزیرهوجودداردبرایمثالمیگویندکهاینجزیره
مدفنگنجهایبزرگیاستكهراهزناندریاییآنرادفنكردهاند.غنیتریناینگنجهاكهگفتهمیشوددرگوشهایاز
اینجزیرهدفناست،طالهایاینكاهاستكهبنابهشنیدههادرقرن 19ازشهرلیماپایتختپروهنگام جابهجاییرویدریا
توسطراهزناندریاییبونیتوبونیتوبهسرقترفتهودراینجزیرهدفنشدهاست.
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فرانسه با درخشش عقاب آسیا احمدرضا عابدزاده ،روز
جشنبهتیمملیکشورمانبادرخششامیرعابدزاده
پن 
بهجامجهانیقطرصعودکرد.امیربعدازبازیبابوسه
بر دستان پدر لحظات احساسی و زیبایی را رقم زد.
این صعود دلنشین با چاشنی آغوش پدر و پسری،
ن که معروفترین پدر و پسرهای
بهانهای شد برای ای 
فوتبالایرانرامرورکنیم:
سلطان و محمد ناموفقشون
عـــلـــی پـــرویـــن
فــوقســتــاره تیمملی و
پرسپولیسعمرطوالنیدرفوتبالداشتوحتی
دردههچهارمزندگیاشدرفوتبال میدرخشید
اما پسرش محمد در مستطیل سبز چندان موفق
نبود.محمدپروینفوتبالیستبااستعدادیبوداماچندانتمرکزیرویفوتبالنداشت.چندبازی
درخشان انجام داد و در سن کم از فوتبال کنار کشید و وارد دنیای تجارت شد که در آن هم خیلی
پرحاشیهظاهرشد.
ناصرخانوآتیالیخوشتیپ
ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایــران که جزو
بهترین دروازه بانان تاریخ آسیا هم هست با
گ نظریهایی در دوران فوتبالیاش حقش
تن 
را در فوتبال ملی و باشگاهی(مثل حضور در
منچستر) نگرفت اما تواناییهایش برهیچ کس پوشیده نیست .ولی پسرش آتیال که بازیکن
با اخالقی هم بود نتوانست در مستطیل سبز بدرخشد .اگر محمد پروین با استعداد اما بدون
پشتکاربود،آتیالاستعدادخاصیهمنداشتوبعدازفوتبالیکتجربهسینماییکوتاههمکنار
نیکیکریمیداشت.آتوساحجازیهمدخترناصربودکهدرلیگفوتسالبانوانآقایگلشد.
ابراهیمآشتیانیو اردالنبدشانس
ابراهیم آشتیانی یکی از فوتبالیست های
خوشتیپوخوشاخالققدیمیپرسپولیسبود
و در دورهای بازی میکرد که دیسیپلین و سواد
بازیکن بسیار مهم بود .اردالن پسر ابراهیم خان
چند دهه بعد از پدرش وارد فوتبال شد .در سن کم چند بازی در ترکیب پرسپولیس انجام داد اما
دوبارپارگیرباطصلیبیباعثشداردالنکههمپستپدرهمبودنتوانداستعدادشرابروزدهد.
فرشاد آقای گل و ماهان
فرشاد پیوس رکورددار آقای گلی در لیگهای
سراسری و تهران است و اگر بخش مهمی از
فوتبالش با سالهای دفاع مقدس تقارن پیدا
نمیکردبازیهایملیزیادودرخششبیشتری
داشت.امانسلاوبدشانسبودندوبهحقشاندرفوتبالنرسیدند.جالباستبدانیدپسرفرشاد
نجابهجواناناستقاللرفتتافرصت
خانحدودششسالقبلدرلیگیکبازیمیکردوازآ 
دیدهشدنوبازیراداشتهباشدامانتوانستبخشخیلیکمیازدرخششپدرراهمتکرارکند.
حسنصادقیانوپیامپرحاشیه
حسن صادقیان بازیکن تیم ماشینسازی تبریز
بود که در یک بازی به دلیل تکل خشن حریف
دچار مصدومیت شدیدی شد و نخاعش آسیب
دید.متاسفانههمانمصدومیتهمب همرورباعث
فوتاوشد.پیامکهتکنیکراازپدربهارثبردهبودبعدهاباتی مملینوجواناندرخشیدوبهذوبآهن
یکهفقط 21سالداشتبهپرسپولیسپیوستودرخشید.
رفت،بعدازدلبریدراصفهان،درحال 
اما حاشیهها زود سراغش آمد ،درگیری با داور ،محرومیت سنگین ،رفتارهای غیرحرفهای ،دور
شدن از پرسپولیس و تی م ملی ،حاشیههای عجیب در ترکیه و در نهایت هم راهاندازی سایت شرط
بندیکهباعثمحرومیتهمیشگیاوازفوتبالآنهمدر 27سالگیشد.شایددراینفهرستتنها
کسی که از پدرش بیشتر درخشید و مورد توجه قرار گرفته بود پیام بود اما قدر خودش را ندانست و
خیلیزودازفوتبالمحوشد.
شخندهوامیراخمو
عقابخو 
احمدرضا عابدزاده یکی از حماسهسازان ملبورن بود که خندههایش از
خاطر مردم محو نمیشود .عقاب محبوب قرمزها و تیم ملی ،پیش از
شروع بازیهای پرسپولیس پسرش امیر را برای گرم کردن وارد
چمن میکرد .امیر از کودکی زیر نظر پدر تعلیم و در فوتبال آمریکا
آموزشدید،دروازهبانچهارمپرسپولیسشدوبهاروپارفت.تسلیم
نشدن،رفتارحرفهای،جدیتوامیدازامیرکهمیتوانست
مثل بقیه آقازادههای فوتبال زود محو شود بازیکنی
ویژه ساخت که در اسپانیا میدرخشد و حاال حتی
بیرانوند را هم نیمکت نشین کرده است .امیر نه
کاریزماوخندههایپدررادارد،نهاستعدادامثال
نیما نکیسا و بیرانوند را ،اما بهخاطر آن که در
فوتبالپرحاشیهایراننماندوروندحرفهایاش
را در اروپا سپری کرد همیشه قابل اعتماد مانده
و یک روند حرفهای مستمر را طی کرده است
طوریکه شانس اول حضور در چهارچوب تیم
ملیدرجا مجهانیاست  .

