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وقتی مسافر آماده سفر شد غسل كند پس از آن دو ركعت مناز بگزارد و از خدا خیر خود را طلب مناید و آیة الكرىس بخواند و حمد و ثناى الهى بجا آورد و 

صلوات بر حرضت رسول و آل او بفرستد. سپس این دعا را بخواند:

اَللىُّهمَّ اِنىّ اَْسَتْوِدُعَك اْلَیْوَم

خدایا من خود را در این روز به عنوان ودیعت به تو سپردم

اِهَد ِمْنُهْم َواْلغآِئَب َنْفِس َو اَْهىل َو ماىل َو ُوْلدى َو َمْن كاَن ِمنىّى ِبَسبیٍل الشىّ

خودم و خاندانم و مال و فرزندانم و هر كه را با من راهى دارد حارضشان و غائبشان را

اَللىُّهمَّ اْحَفْظنا ِبِحْفِظ االِْْیامِن َواْحَفْظ َعَلْینا

خدایا حفظ كن ما را به حفظ ایامن و نگهبان بر ما باش

اَللىُّهمَّ اْجَعْلنا ىف رَْحَمِتَك واَل َتْسُلْبنا َفْضَلَك اِنىّا اِلَْیَك راِغُبوَن.

خدایا ما را در كنف رحمت خویش قرار ده و فضلت را از ما سلب مفرما كه ما به تو مشتاقیم.

ْنیا َواالِْخرَِة. ِء اْلَمْنَظِر ىِف االْْهِل َواْلامِل َواْلَولَِد ىِف الدُّ َفِر َو كاَبِة اْلُمْنَقَلِب َو ُسوَّ اَللىُّهمَّ اِنىّا َنُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثآِء السَّ

خدایا به تو پناه بریم از رنج سفر و اندوهناك برگشنت و بدى دیدار در خاندان و مال و فرزند در دنیا و آخرت.

باً اِلَْیَك. َه َطَلباً لَِمرْضاِتَك َو َتَقرُّ ُه اِلَْیَك هَذا التََّوجُّ اَللىُّهمَّ اِنىّ اََتَوجَّ

خدایا من به تو رو كنم در این رو كردن به خاطر این كه جویاى خشنودى تو و تقرب جسنت به درگاهت هستم.

ُلُه َو اَرُْجوُه فیَك َوىف اَْولِیآِئَك [ َفَبلِّْغنى ما اَُؤمِّ ]اَللىُّهمَّ

خدایا پس مرا به آرزویم و آنچه از تو و اولیائت است برسان

یا اَرَْحَم الرىّاِحمیَن.

امید دارم اى مهربان ترین مهربانان.



ْهُت َوْجهى اَلّلُهمَّ اَِلْیَك َوجَّ

خدایا به سوى تو گرداندم رویم را

َو َعَلْیَك َخلَّْفُت اَْهىل َو ماىل َو ما َخوَّْلَتنى َو َقْد َوِثْقُت ِبَك َفال

و به امید تو بجاى گذاردم خانواده و مامل و آنچه را به من مرحمت فرمودى

و به تو اطمینان كردم پس

ٍد َو اِلِه ُتَخیِّْبنى یا َمْن ال ُیَخیُِّب َمْن اَراَدُه واَل ُیَضیُِّع َمْن َحِفَظُه اَلّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

ناامیدم مكن اى كه ناامید نكند، هر كه را به او توجه كند، و ضایع نكند 

هر كه را او محافظتش كند خدایا درود فرست بر محمد و آلش،

وَاْحَفْظنى فیام ِغْبُت َعْنُه واَل َتِكْلنى اىِل َنْفىس

و محافظت كن آنچه را مربوط به من است و من از آنها دورم و مرا به خودم وامگذار

عاَء یا اَرَْحَم الرّاِحمیَن اَلدُّ

اى مهربانرتین مهربانان.

سپس مسافر سوره توحید را یازده مرتبه و سوره اِّنا اَْنزَْلناُه و آیة الكرىس و سوره ناس و سوره فلق را بخواند. 

و صدقه بدهد و سفر را آغاز کند.

مسـافر پس از دعـای صفحه مقابل تسـبیحات 
حضرت فاطمه سـالم اهلل علیها را بخواند و سوره 
حمـد را از پیـش رو و از جانب راسـت و از جانب 
چپ بخواند و همچنین آیة الکرسی را از سه جانب 

بخواند. و بگوید:

منبع:مفاتیح الجنان



وقایع و مناسبات مهم مـاه شوال
ماه شوّال با اين كه بعد از اتمام ماه رحمت و ميهماني 
خدا قرار گرفته اّما به جهت قرار گرفتن عيد بزرگ فطر 
در اوّل اين ماه ش��رافت زيادي پيدا كرده و ارزش اين 

ماه را باال برده است. اهّم وقايع اين ماه عبارتند از:

 اّول شّوال، عید بزرگ و با عظمت فطر و شب این عید از 
جمله آن سه شبي است که امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( در آن 
سه شب نمي خوابیدند و مي فرمودند )که در این شب( اجر هر 

زحمت کشي داده مي شود.

 روزه گرفتن شش روز بعد از ماه مبارک رمضان، مستحّب 
است که از دوم شّوال شروع مي گردد.

 شش��م ش��ّوال وارد ش��دن اّولین توقیع شریف حضرت 
وليّ عصر )ارواحنا فداه( به جناب حسین بن روح نائب سّوم آن 
حضرت که مناسب است در این روز از آن بزرگوار جهت رفع 

گرفتاري و مشکالت روحي و معنوي و ... استعانت جست. 

 هفت شّوال، نازل شدن ذوالفقار و نداي جبرئیل »ال فتي 
االّ علي ال س��یف االّ ذوالفقار« مناس��ب است شکر و سپاس 

خداي تبارک و تعالي در این روز.

 هشت شّوال، روز حزن و اندوه به جهت ویران شدن قبور 
مطّهر ائمه )علیه  الّسالم( در بقیع به دست گروه گمراه وهابیت 

)لعنة اهلل علیهم(

 پانزدهم شّوال، روز حزن و اندوه مؤمنین به جهت شهادت 
هداء )رحمة اهلل علیهم( و 61 نفر دیگر  حضرت حمزه سّیُدالشُّ

از مسلمانان در جنگ اُُحد.

 25 ش��ّوال، روز ح��زن و ماتم و عزاداري ش��یعیان به 
جهت مصیبت بزرگ و جانسوز شهادت حضرت امام جعفر 
صادق)علیه  الّسالم(. مناسب اس��ت در این روز عزاداري و 
غمگین بودن و برائت و بیزاري از دشمنان اهل بیت )علیهم 

 الّسالم(

 27 ش��ّوال، روز اذی��ت و آزار پیامبر)صلّ��ي  اهلل  علی��ه و 
آله( توس��ط مردم طائف و ثقیف به وسیله سنگ و ... و وارد 
نمودن جراحت هاي بسیار به آن حضرت به طوري که پاهاي 
مبارکش��ان خون آلود گردیدند. مناسب است یاد مصائب و 
زحماتي که آن حضرت جهت هدایت بش��ر متحّمل شدند و 
ازدی�اد محّبت آن حضرت و اهل بیت ایشان )علیهم  الّسالم( 

در دلهایمان.

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز
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فطر چه با اعراب گذاری کسره چه با فتحه، در 
لغت عبارت اس��ت از آفرینش و خلقت اولیه، اما 
در تبیین چرایی نامگ��ذاری عید پایانی رمضان 
با عنوان فطر باید گفت پ��س از یک ماه فرصت 
اس��تثنایی ماه مبارک رمضان ک��ه از طریق روزه 
داری و دیگر عبادات و مستحبات در سحر، نیمه 
ش��ب و دیگر اوقات ش��بانه روز به ویژه شب های 
احی��اء که یکی از آن ها لیله القدر اس��ت حاصل 
شده، انسان مومن که آگاهانه آماده تغییر و تحول 
شده و آهنگ حرکت را آغاز کرده است می تواند 
هجرت کرده و ب��ا خانه تکانی در حقیقت لباس 
کهنه ای که در طول یک سال زنگار به خود گرفته 

است را از قامت نفس خارج کند. 
انسان روزه دار پس از یک ماه جهاد و امساک از 
خوردن و آشامیدن و ترک محرمات و مبادرت به 
انجام واجبات و مستحبات، در واقع به معصومیت 
دوران والدت باز می گردد یعنی زمانی که تکلیفی 
نداش��ته و وجودش به گناهان آلوده نشده است 
بنابراین فطر یعنی بازگش��ت به فط��رت اولیه و 
خدایی ک��ه در آن خداپرس��تی، معنویت، توجه 
به ارزش ه��ا و دوری از گناهان و آلودگی ها موج 

می زند. 

 معنای حقیقی بازگشت و عید فطر
 اگرچه ممکن است پاسخ به این سوال منجر به 
یاس عده ای شود، اما باید گفت حقیقتا بندگانی 
ک��ه روزه دار حقیقی بوده اند و نتیجه این روزه را 
که در قرآن تقوا معرفی شده، بدست آورده اند عید 

فطر را به معنای حقیقی آن درک می کنند. 
از این رو کس��ی ک��ه با انجام واجب��ات دینی، 
مبادرت به مستحبات و ترک محرمات، مصمم به 
تغییر خود اس��ت و در این مسیر اخالص داشته 
و درپی کس��ب رضایت الهی اس��ت در این گروه 
جای می گیرد.  چه بس��ا بسیاری از افراد که روزه 
می گیرند اما روزه آن ها تنها به امساک از خوردن و 
آشامیدن محدود می شود که نتیجه چنین روزه ای 
نیز در همین حد اس��ت نه بیش��تر؛ در حالی که 
آهنگ تغییر برای سرعت گرفتن، به عزم جزم و 
دوری از محرم��ات و روزه فکر و دل در کنار روزه 
جس��م نیاز دارد که در مس��یر دوری از نفاق و... 

ضرورت می یابد. 

 تداوم آثار و برکات این ماه 
خداوند در قرآن می فرماید: »اذکرونی اذکرکم« 
یعنی مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم! اگر در دیگر 
ایام سال نیز همچون ماه مبارک رمضان خود را به 
خدا نزدیک کرده و با انجام واجبات و مستحبات 
خدا را یاد کنیم قطعا او نیز ما را یاد کرده و برکات 
رمضانی استمرار می یابد.  به عنوان مثال کسی که 
به حج مشرف می ش��ود پس از بازگشت تا چند 
روز حال و هوای س��رزمین وح��ی را دارد و رفتار 
و گفتارش این را نش��ان می دهد اما با گذش��ت 
تدریج��ی زمان، با خوردن برخ��ی غذا ها، برخی 
معاشرت ها و... این نورانیت و صفت حاجی بودن 

خود را از دست می دهد. 
البته باید توجه داش��ت که به ط��ور کلی امور 

عبادی اینگونه هس��تند و در گذر زمان و متاثر از 
اعمال ما زنگار می گیرند و جالی خود را از دست 
می دهند، اما انسان برای باقی ماندن بر این لذات 
معنوی باید آفات اعمال خود را بشناسد و با پرهیز 
از آن ها زمینه تداوم حاالت معنوی را در همه ایام 

برای خود فراهم کند. 

  ارتباط زکات فطریه و روزه داری 
در روایات به کرات از زکات سخن به میان آمده 
است آنچنان که روزه ماه مبارک رمضان را زکات 
جسم در طول سال خوانده اند که بدن را در برابر 
بیماری ها واکسینه می کند، اما این زکات جسم 
برای تکمیل ش��دن به پرداخت زکات مادی نیاز 
دارد که اگر پرداخت نشود روزه ماه رمضان ناقص 

می ماند. 
از این رو، روزه داران در پایان ماه مبارک رمضان 
و در روز عید س��عید فطر با پرداخت زکات فطر 

روزه یک ماهه خود را تکمیل می کنند. 
عالوه بر این، باید پایان ی��ک ماه روزه داری و 
پرهیز از خوردن و آش��امیدن باید کانالی باش��د 
ک��ه روزه دار را به محی��ط اجتماعی و جبرهای 
آن وصل کند تا بداند کس��انی هستند که چشم 
امید خ��ود را به این کمک ها دوخته اند. آن ها به 
دالی��ل مختلف از نظر مالی در مضیقه اند که اگر 
همه مردم ایران خود را موظف به پرداخت زکات 
فطر کنند با توجه به جمعیت کشور حداقل برای 
مدتی کوتاه می توان بخش��ی از مش��کالت مالی 

آن ها را برطرف کرد.

فلسفه عید فطـر چیست؟

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 »عقاب افشان« یکی از با سابقه ترین شرکت های خودروساز کشور
مهندس منفردی نماینده و کار ش��ناس اس��تاندارد کش��ور، شرکت عقاب افش��ان را یکی از با سابقه ترین 
ش��رکت های خودروساز کش��ور دانست که در س��اخت اتوبوس توانایی باالیی دارد و گفت: همه محصوالت 
عقاب افش��ان مشمول استاندارد اجباری بوده و اس��تاندارد ایران نیز هیچگونه مجوزی برای محصوالت این 

شرکت صادر نکرده مگر اینکه تمام استانداردهای اجباری را رعایت کرده باشد. 
وی با بیان اینکه باید مجموعه استاندارد ها را به عنوان یک بسته و پکیج ارزیابی کرد، افزود: استاندارد های 
خودرو ایران 51+1 مورد اس��ت که همه آن ها مشمول همه خودرو ها نمی شود. البته حدود ۳2 مورد از این 
اس��تاندارد ها مش��مول برخی خودرو ها و از جمله اتوبوس های اسکانیا می ش��ود و مابقی عمدتأ هرکدام به 

برخی خودرو ها اختصاص دارند. 

 شیشه اتوبوس های اسکانیا دارای پروانه استاندارد است
این کار شناس استاندارد ایران اضافه کرد: شیشه اتوبوس های اسکانیا تولید داخل است و محصول شرکت 
شیش��ه کویر اس��ت که دارای پروانه اس��تاندارد اس��ت. همچنین مهندس یگانه یکی دیگر از کار شناسان و 
نماینده س��ازمان اس��تاندارد در این نشست، نگرش سازمان استاندارد ایران به استاندارد ها را نگرشی به روز 
ارزیاب��ی کرد و افزود: اس��تاندارد ایران برای اینکه مانع طراحی های جدید نش��ود معموأل به جزئیاتی نظیر 
ابعاد شیش��ه و یا ضخامت باک سوخت وارد نمی شود و اصوالً استانداردی برای آن ها تعریف نشده است. در 
ادامه س��رهنگ احمد رس��تمی - معاون فنی و مهندسی خدمات ترافیک ناجا، با اذعان به اینکه، سازه یکی 
از مهم ترین ارکان هر خودرویی اس��ت اظهار کرد: محصوالت این شرکت و خصوصاً اتوبوس حاصل تالش و 

زحمت مجموعه پرسنل است و لذا باید بیشترین تالش و حساسیت در سازه و اتاق آن لحاظ شود. 

 عقاب افشان استانداردهای ملی و فراملی را رعایت کرده است

تع��دادی از مس��ئوالن ش��هر و 
انتظامی و مسئوالن شركت عقاب 
افش��ان به عن��وان توليدكننده 
اتوبوس ه��ای اس��کانيا دور هم 
جمع ش��دند ت��ا ضمن بررس��ی 
حوادث اخير ناشی از تصادفات 
اتوبوس های اسکانيا و خصوصأ 
آخري��ن  ش��هری  اتوبوس ه��ای 
ش��رايط توليدات اين شركت را 

بررسی كنند. 
طی نشستی با حضور رحمت اهلل 
حافظی - نماين��ده مردم تهران 
در شورای شهر، سرهنگ احمد 
رس��تمی - معاون فن��ی نيروی 
انتظام��ی كش��ور و نماين��دگان 
موسس��ه  از  كارشناس��انی  و 
استاندارد كشور، شركت عقاب 
افش��ان س��منان و... عوام��ل و 
دالي��ل موث��ر در ح��وادث اخير 
ناشی از تصادفات اتوبوس های 
اسکانيا و خصوصأ اتوبوس های 
ش��هری در داخ��ل ش��هر تهران 
م��ورد بررس��ی و واكاوی ق��رار 

گرفت. 

آمادگی برای رفع تمام دغدغه های پلیس
بازدید گروهی نمایندگان نیروی انتظامی، استاندارد و شورای شهر از کارخانه عقاب افشان در سمنان
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وی ب��ا ش��اره ب��ه حساس��یت نی��روی 
انتظام��ی و رعایت اس��تاندارد ها و ایمنی 
خودرو ها، یادآور ش��د: همین حساسیت ها 
در س��ال های اخیر باعث کاهش چشمگیر 
تلفات جاده ای در کش��ور ش��ده و از مرگ 
س��االنه 27 هزار نفر در حوادث جاده ای، 
میزان تلفات به حدود 1۸ هزار نفر رسیده 
اس��ت و بی تردید حساسیت پلیس و رصد 
وضعیت تصادفات و سوانح رانندگی عامل 

موثری در کاهش تلفات بوده است. 
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی پیرام��ون 
حساس��یت باال در اتوبوس های اس��کانیا و 
پرداختن به همه س��وانح آن در روزنامه ها 
و خبرگزاری ها تصریح کرد: پلیس فارغ از 
آنچه که گاه به صورت افراطی در مطبوعات 
ب��ه آن پرداخته می ش��ود در همه حوادث 
ورود پیدا می کند. پلیس نگاه کار شناس��ی 
به موض��وع دارد چنانچه در ماجرای آتش 
گرفتن خودروهای پ��ژو و یا حوادث اخیر 
محصوالت اس��کانیا پیگی��ری جدی کرده 
و اص��ل را بر پیش��گیری از وقوع حوادث 

مشابه قرار داده است. 

 اتوبوس های اسکانیای دچار حریق شده 
تولیدات قبلی عقاب افشانند

معاون فنی ناجا افزود: توجه به س��ازه و 
س��اختمان خودروهایی که شماره گذاری 

ش��ده و به جاده های کش��ور وارد می ش��وند وظیفه ذات��ی پلیس بوده 
و کنت��رل ترافی��ک و ورود ب��ه تصادفات و س��وانح ج��اده ای به عهده 
کار شناس��ان نیروی انتظامی اس��ت و لذا توجه به این نظرات ضروری 

است. 

 وجود استاندارد را نفی نمی کنیم
معاون فنی ناجا، با بیان اینکه ما وجود استاندارد را نفی نمی کنیم و 
خواهان استقالل استاندارد هستیم، افزود: نیروی انتظامی از سال۸۴به 
بحث ضرورت اس��تاندارد بودن خودرو ها ورود پیدا کرده و واقعیت این 
اس��ت که ما در استاندارد عقب هستیم و نیازمند تحول در این بخش 

هستیم. 

 نمی توانیم جلو تر از استاندارد حرکت کنیم
همچنین مهندس براتی مدیر داخلی کارخانه عقاب افش��ان به ملزم 
بودن شرکت های سازنده به استانداردهای تعریف شده از سوی موسسه 
استاندارد اشاره کرد و گفت: بدیهی است که هر شرکت و تولید کننده 
خودرویی ملزم به رعایت کلیه ضوابط و قوانین اعالم ش��ده از س��وی 
سازمان اس��تاندارد است اما نمی توان از تولید کننده انتظار داشت که 

الزاماتی فرا تر از آنچه سازمان استاندارد از او خواسته را رعایت کند. 
وی با انتقاد از نگاه غیر کار شناس��ی به س��ازمان اس��تاندارد یاد آور 
ش��د: استاندارد چکیده دانش فنی هر کشوری است و در مجموعه آن 
می بایست همه گروهای علمی، دانشگاهی، تجربی، انتظامی و... حضور 

داشته باشند. 
مدیر داخلی کارخانه عقاب افش��ان ادامه داد: اگر قرار اس��ت در این 
موسسه و ضوابط بازنگری صورت گیرد باید یک مرجع مشخص وجود 

 بدیهی است که هر شرکت 
تولیـد کننـده خودرویـی  و 
ملـزم به رعایـت کلیه ضوابط 
و قوانین اعالم شـده از سوی 
سـازمان اسـتاندارد است، اما 
نمی توان از تولید کننده انتظار 
داشـت که الزاماتی را فرا تر از 
آنچه سازمان اسـتاندارد از او 

خواسته رعایت کند.

 این انتظار که تولیدکننده 
پاسـخگوی آنچه باشد که در 
ضوابط قانونـی نیامده انتظار 

درستی نیست.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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داشته باشد که در آن همه دیدگاه ها 
از پلیس محترم و مراکز دانش��گاهی 
گرفته تا دیدگاه سازنده و راننده و... 
تجمیع و چکیده آن دیدگاه ها معیار 

استاندارد ها قرار گیرد. 

 نبای�د انتظ�اری فرا ت�ر از ضواب�ط 
استاندارد از تولیدکننده داشت

وی بابیان اینکه نمی توان انتظاری 
فرا ت��ر از ضوابط اس��تاندارد از تولید 
کننده داشت، تصریح کرد: این انتظار 
که تولیدکننده پاسخگوی آنچه باشد 
که در ضوابط قانون��ی نیامده انتظار 

درستی نیست. 

 ش�رکت عقاب بر اساس مستندات و 
استانداردهای ابالغی عمل کرده

همچنین دکتر هراتی از مدرس��ان 
دانش��گاه که ب��ه عنوان کار ش��ناس 
نیروی انتظامی در این نشست حضور 
یافته ب��ود، با بیان اینکه واقعیت این 
اس��ت که ش��رکت عقاب بر اس��اس 
مس��تندات و اس��تانداردهای ابالغی 
عمل کرده است، ادامه داد: چیزی که 
اتفاق افتاده این است که امروز   همان 
سازمان ناظر که مستندات و قوانین 
را از ش��رکت عقاب مطالبه می کرده 
می گوید فالن بخش بعهده ما اس��ت 
و فالن بخش نیس��ت. یعنی االن ما 
شاهدیم که ایمنی و استاندارد از هم 
منفک می ش��ود درحالی که اینگونه 

نباید باشد. 
هراتی ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه 
استانداردی که به تولیدکننده مجوز 
داده ام��روز از تولیدکنن��ده حمایت 
نمی کند. وی به برخی اشکاالت روند 

از  اسـتاندارد  موسسـه   
سـال 38 در ایران راه اندازی 
شـده و آنچه که در این قریب 
60 سـال بدسـت آورده و در 
آزمایشگاه ها و در روند کاری 
خود بـه آن رسـیده را نباید 
منتفی دانسـت چـرا که این 
کم لطفی در حق سـازمانی با 

سابقه است.
مـا نباید بـه دنبـال متهم 
کـردن همدیگر باشـیم باید 
نگاه و نظرات کار شناسی شده 
باشد. نمی شود که سازمانی که 
مرجع رسـمی و قانونی است 
را تعطیل شـده دانسـت و در 
مـورد همـه مـوارد اظهارنظر 

غیرکار شناسی کرد.

 این نگرش که یک سازمان 
نظیر اسـتاندارد که بیش از 60 
سـال تجربه در ایـن زمینه را 
دارد کال منتفـی بدانیم نگرش 
درست و کارشناسانه ای نیست.

صدور پروانه اس��تاندارد در کش��ور اش��اره و تصریح کرد: بطور مثال یک 
واحد تولیدی در هر کجای کش��ور ممکن است یک صندلی را که تولید 
کشوری مثل آلمان است به استاندارد بدهد و پروانه استاندارد اخذ کند و 
در ادامه از تولیدات دیگری در محصوالت خود استفاده کند و این اتفاقی 

است که متاسفانه در استاندارد می افتد. 

 نباید به دنبال متهم کردن همدیگر باشیم
در ادامه حیدری معاون اداره کل اس��تاندارد استان سمنان با طرح این 
س��وال که آیا پلیس که به فردی گواهینامه می دهد تضمینی وجود دارد 
که آن فرد دیگر مرتکب خالف قانون نشود؟، اذعان کرد: استاندارد امکان 

آزمون همه محصوالت تولیدی را ندارد. 
همچنین یگانه دیگر کار ش��ناس س��ازمان اس��تاندارد ایران گفت: این 
نگرش که یک سازمان نظیر استاندارد که بیش از 6۰ سال تجربه در این 
زمینه را دارد کال منتفی بدانیم نگرش درست و کارشناسانه ای نیست. 

این نماینده سازمان استاندارد در این نشست افزود: موسسه استاندارد 
از س��ال ۳۸ در ایران راه اندازی ش��ده و آنچه که در این قریب 6۰ سال 
بدست آورده و در آزمایشگاه ها و در روند کاری خود به آن رسیده را نباید 
منتفی دانس��ت چرا که این کم لطفی در حق سازمانی با سابقه است. ما 
نباید به دنبال متهم کردن همدیگر باشیم باید نگاه و نظرات کار شناسی 
ش��ده باشد. نمی شود که س��ازمانی که مرجع رس��می و قانونی است را 
تعطیل شده دانست و در مورد همه موارد اظهارنظر غیرکار شناسی کرد. 

 باید از تولیدکننده و کارآفرین حمایت شود
در ادامه دکتر حافظی - نماینده مردم تهران در ش��ورای شهر با اذعان 
به اینکه همه ما متفق القول عقیده داریم که باید تولیدکننده و کارآفرین 
حمایت ش��ود افزود: حمایت از اش��تغال و خصوصا ش��رکتی نظیر عقاب 
افش��ان که برای کش��ور ارزآوری دارد و محصوالت آن به دیگر کشور ها 

صادر می شود، امری الزم است. 
دکتر حافظی، ب��ا بیان اینکه دولت یازدهم فضای بازی ایجاد کرده که 
ج��ای تقدیر دارد، به مس��کوت ماندن برخی خبر ه��ا و ایرادات در دولت 
گذش��ته اش��اره کرد و گفت: بطور مثال در دولت گذش��ته کار شناس��ی 
اگ��ر می گفت میزان نیترات آب زیاد ش��ده روز بعد هیات دولت برخورد 
نادرس��تی می ش��د و ضمن نادیده گرفتن واقعیت ها و نظرات کار شناسی 
می گفتن��د ک��ه مردم هیچ مش��کلی ندارند در صورتی ک��ه واقعیت چیز 

دیگری بود. 
وی فض��ای باز رس��انه ای را به نف��ع جامعه و نظام اس��المی ارزیابی و 
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اظهار ک��رد: این فضا گذش��ته از اینکه مطالبه 
به حق مردم اس��ت به نفع کش��ور و دولت نیز 
هس��ت. خواس��ته و مطالبه مردم این است که 
مس��ووالن در هر بخشی که هس��تند پاسخگو 
باش��ند، چیزی که متاس��فانه دولت پیشین در 

عمل به آن احساس تکلیف نمی کرد. 

 اتوبوس های اس�کانیای دس�تکاری شده بمب 
متحرک اند

وی با اش��اره به دستکاری برخی اتوبوس های 
اس��کانیا توس��ط صاحب��ان اتوبوس ه��ا، گفت: 
متاس��فانه وقتی باک این اتوبوس ها دستکاری 
می ش��ود اس��کانیا به یک بمب متحرک تبدیل 

می شود که مردم را تهدید می کند. 
وی همچنین به عدم توج��ه نیروی انتظامی 
به برخی مس��ائل اشاره کرد و گفت: چرا مراکز 
معاین��ه فن��ی اغماض می کنند؟ چه کس��ی به 
مراک��ز معاین��ه فنی نظ��ارت دارد؟ چ��را برگه 
معاینه فنی برای اتوبوس های دس��تکاری شده 
صادر می شود؟ چه کسی متولی این امر است؟ 
آیا پلیس به الستیک های کهنه که عامل برخی 

تصادفات بوده اند توجه کامل داشته؟ 

 بای�د محصوالت تولیدی بع�د از ورود به بازار 
نیز نظارت شوند

وی به تجربه دس��تکاری اتوبوس های اسکانیا 
توس��ط خریداران اش��اره ک��رد و گف��ت: باید 
محص��والت تولیدی بع��د از ورود به ب��ازار نیز 

نظارت شوند. 

 عقاب افش�ان اس�تانداردهای ملی و فراملی را 
رعایت کرده است

در ادامه مهندس اکبری مدیرعامل ش��رکت 
عقاب افش��ان، گفت: ش��رکت عقاب افشان در 
کنار پلیس محترم، س��ازمان استاندارد و همه 
دس��تگاه های دیگر است و با حساسیت موضوع 

و  اشـتغال  از  حمایـت   
خصوصا شـرکتی نظیر عقاب 
کشـور  بـرای  کـه  افشـان 
محصـوالت  و  دارد  ارزآوری 
آن بـه دیگر کشـور ها صادر 

می شود، امری الزم است.

 چـرا مراکز معاینـه فنی 
اغماض می کنند؟ چه کسـی 
به مراکز معاینـه فنی نظارت 
دارد؟ چرا برگـه معاینه فنی 
برای اتوبوس های دسـتکاری 
شـده صـادر می شـود؟ چه 

کسی متولی این امر است؟

را پیگیری می نماید و مانند ش��رکت های اروپایی به دنبال ارتقاء 
کیفیت و ایمنی تر شدن محصول خود هستیم. 

 راننده در حادثه آزادگان سرعت غیرمجاز داشته
وی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در آزادگان تهران، اظهار 
ک��رد: در این حادثه راننده س��رعت غیرمجاز داش��ته و از این رو 
ما درخواس��ت کردیم ک��ه »ECU« خ��ودرو را در اختیار ما قرار 
دهند تا س��رعت اتوبوس در لحظه تصادف را مش��خص کنیم اما 
متاسفانه در اختیار ما قرار ندادند و این در حالی است که شرکت 
عقاب افش��ان تنها شرکت داخلی است که این توانایی را دارد. ما 
درخواست کردیم این مهم در حضور نمایندگان پلیس، استاندارد، 
قوه قضاییه و... انجام شود اما متاسفانه همکاری نشد. ضمن اینکه 
در حوادث اخیر جوی برعلیه شرکت عقاب افشان بوجود آورده اند 
که ارتباطی به ما ندارد، انشاهلل با هماهنگی بازپرس محترم پرونده 

موضوع بررسی دستگاه ECU تحت پیگیری است
مهندس اکبری با بیان اینکه عوامل موثر در حادثه متعدد است، 
تصریح کرد: باید این عوامل موثر در حادثه شناس��ایی شود و قوه 

قضاییه بر مبنا و اساس آن رای دهد. 
مدیرعامل شرکت عقاب افشان، با بیان اینکه ما آمادگی داریم همه 
دغدغه ه��ای پلیس محترم را رفع کنیم افزود: عقاب افش��ان نه تنها 
به همه اس��تانداردهای اجباری عمل کرده بلک��ه فرا تر از آن برخی 
استانداردهای بین المللی، اختیاری و استانداردهایی که از سوی خود 

اسکانیا لحاظ شده را در تولیدات خود اعمال کرده است.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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سخنگوی شرکت اسکانیا برخی اخبار مبنی بر 
خروج این شرکت از بازار ایران را شایعه خواند.

 )Hans-AkeDanielsson( دنیلسون  هانس 
با بی��ان این مطلب و با تاکید بر اینکه ماندگاری 
کیفیت اتوبوس های تولیدی به دو عامل »تولید 
و خدم��ات« و »س��رویس و نگهداری« وابس��ته 
است، تصویرسازی فعلی از عقاب افشان را اشتباه 

خواند.
وی ادامه داد: از آنجایی که درصد قابل توجهی 
از اتوبوس های بین ش��هری کش��ور به اس��کانیا 
اختص��اص دارد، بناب��ر ای��ن با توجه ب��ه تعداد 
اتوبوس های این شرکت، می توان گفت که تعداد 

سوانح پدیدآمده طبیعی بوده است.
سخنگوی شرکت اسکانیا با بیان اینکه همکاری 
با عقاب افشان از 15 سال قبل آغاز و در چند سال 
اخیر، ایران به بزرگترین تولیدکننده اتوبوس تحت 
نظر اس��کانیا در سراسر جهان تبدیل شده است، 
اضافه ک��رد: دو خصیصه ش��امل »قدیمی ترین 
اتوبوس س��از کشور« و »صادرکننده توانمند« به 
عنوان مهمترین دالیل انتخاب این شرکت ایرانی 

از سوی اسکانیا بوده است.
به گفته دنیلسون، حداکثر سرعت مجاز اتوبوس 
در اروپا 9۰کیلومتر در ساعت است و مدت زمان 
تردد استاندارد اتوبوس در جاده ها ساالنه 2۰۰ تا 
22۰ هزار کیلومتر می باشد در حالی که متاسفانه 
شاهد هیچ گونه محدودیت س��رعت برای تردد 

اتوبوس در ایران و همچنی��ن نظارت برای تردد 
بیش از 22۰ هزار کیلومتر در سال نیستیم.

وی، همچنین بس��یاری از تصادفات را ناشی از 
»رانندگی بسیار بد« دانس��ت و تاکید کرد: باید 
بگویم مشاهده کردیم بسیاری از مسائل مرتبط با 
کیفیت و امنیت اتوبوس های تولیدی اسکانیا پس 
از خروج خودرو از کارخانه تغییر کرده و تغییرات 

غیر مجاز روی خودرو انجام شده است.
دنیلسون، در همین زمینه به افزودن باک اضافه، 
تعمیرات خارج از ش��بکه نمایندگی های عقاب 
افشان و دستکاری های خارج از محدوده کارخانه 
اشاره و بیان کرد: مقامات مسئول ایرانی می توانند  
با بهینه سازی شرایط رانندگی در کشور موضوعات 
و مسائل مطروحه را تحت کنترل و نظارت خود 

قرار دهند تا شاهد برخی سوانح نباشیم.
س��خنگوی شرکت اس��کانیا در ادامه از موظف 
ش��دن نماینده این شرکت در ایران برای بازبینی 
مجدد اتوبوس های اسکانیا بدون دریافت هزینه 
خب��ر داد و افزود: این حرکت و تصمیم به منظور 
همکاری با پلیس ایران و آگاهی از شرایط فعلی 

اتوبوس های اسکانیا صورت خواهد گرفت.
وی به رغم اتفاق��ات چند وقت اخیر و با توجه 
به اینکه س��ال گذش��ته افزون بر 1۸ هزار نفر در 
تصادفات جان خود را از دست داده اند، تنها 1.2 
درص��د از این آمار را ب��ه دلیل تصادفات اتوبوس 
دانست در حالی که 7۰ درصد حمل و نقل مسافر 

در ایران به وسیله اتوبوس انجام می شود.
دنیلسون، با اشاره به برخی تحریم های ایران در 
دوره اخیر و دش��واری شرایط اقتصادی و افزایش 
هزین��ه های جاری از تحت فش��ار ق��رار گرفتن 
مصرف کنندگان س��خن گفت و معتقد است: با 
توجه به موارد مطروحه تعداد زیادی از رانندگان 
اتوب��وس دوره های س��رویس و نگهداری خود را 
برای اینکه هزینه های کمتری متحمل شوند، به 

تاخیر انداخته اند.
وی با توجه به اینکه ش��رکت اس��کانیا در سال 
1۸91 تاس��یس شده اس��ت و در بیشتر از 1۰۰ 
کش��ور جهان فعالیت دارد، متذکر ش��د: اسکانیا 
اتوبوس های کامل شامل اتاق و شاسی می سازد 
که این تولیدات در ش��رکت های طرف قرارداد و 

سازنده بدنه و اتاق تکمیل و عرضه می شود.
سخنگوی شرکت اسکانیا در پایان با تاکید دوباره 
بر اینکه اتوبوس های عقاب افشان الزامات اسکانیا 
را برآورده می کند به طوریکه تمام تولیدات این 
ش��رکت قابلیت صدور به کش��ورهای اروپایی را 
دارد، خاطرنشان کرد: به تازگی موضوعی مبنی بر 
جدایی اسکانیا از عقاب مطرح شده است که باید 
بگویم کامال اشتباه است چراکه ما به نماینده خود 

در ایران اطمینان کامل داریم.

سخنگوی شرکت اسکانیا:

خروج اسکانیا از ایران شایعه است
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سید جعفر تشکری هاشمی در 
پاس��خ به اینکه »ب��ا توجه حادثه 
آزادگان آی��ا ش��هرداری ته��ران 
سیاست خرید اتوبوس از شرکت 
اس��کانیا را دارد؟«، گف��ت: م��ا از 
تمامی صنعت گران داخلی از جمله 

اسکانیا حمایت می کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه 
خرید اتوبوس در دستور کار دارید، 
اع��الم کرد:  بله در ص��دد این کار 
هستیم و به عنوان شرکت سازنده 
داخلی از آنها حمایت کرده و وارد 

مذاکره می شویم.

مصطفی افضلی فرد:
معاون شهردار تهران: 

برای تهران
 اسکانیا می خـریم

عدم شماره گذاری اسکانیا غیرقانونی است
سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عدم شماره گذاری اسکانیا غیرقانونی است، گفت: 

در صورت تخلف پرونده به قوه قضائیه ارجاع می شود.
مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل مجلس شورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ خانه ملت با 
اشاره به پرونده شکایت عقاب افشان )اسکانیا( از پلیس راهور ناجا، گفت: پیش از این مقرر شده بود که اشکاالت فنی 

اتوبوس ها طبق شاخص  های نیروی انتظامی رفع شود و نیروی انتظامی هم جلوی شماره گذاری ها را نگیرد.
وی اضافه کرد: قرار بود توافق ذکر ش��ده تا پایان اردیبهش��ت ماه اجرایی شود و اگر تاکنون شماره گذاری ها آغاز 
نشده غیرقانونی است. سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اگر خالف قانونی محرز ش��ود باید پرونده به قوه قضائیه ارجاع 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: باید روال طبیعی در این پرونده طی شود. پیش تر 
حجت االسالم حمید رسایی رئیس کمیته سالمت اداری مجلس با بیان اینکه 
پرونده شکایت وزارت صنعت و شرکت عقاب افشان از پلیس راهور در مراحل 
نهایی قرار دارد، گفت: بر اساس این گزارش رئیس پلیس راهور به دلیل اصرار 
بر اقدام غیرقانونی در عدم شماره گذاری تولیدات این خودروساز به قوه قضائیه 

معرفی می شود.
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مدیر روابط عمومی اسکانیای سوئد گفت: مالکان 
و رانندگان اتوبوس��های اس��کانیا این خودرو را از 

استاندارد خارج می کنند. 
»دنیل سون« از اسکانیا به عنوان یک برند معتبر 
بین المللی یاد کرد و تصریح کرد: آنچه مسلم است 
این اس��ت که تاکنون ب��ه موارد زی��ادی در ایران 
برخوردیم که مالکان و رانندگان با دس��تکاری در 

اتوبوس آن را از حالت ایمنی خارج می کنند. 
وی ادام��ه داد: دس��تکاری های انجام ش��ده در 
بس��یاری از موارد عامل از کار افتادن ترمز خودرو 

شده و همین عامل برخی سوانح شده است. 
مسوول روابط عمومی اسکانیای سوئد در پاسخ به 
پرسشی پیرامون توقف شماره گذاری این اتوبوس 
در ایران خاطرنشان کرد: ما از این تصمیم متعجب 
ش��دیم چرا که محصوالت عق��اب، از کیفی ترین 

محصوالت خودرویی در بازار ایران هستند. 
همچنین نوروزی - مدیر شبکه خدمات پس از 
فروش ش��رکت عقاب افشان - در گفتگو با ایسنا، 

گفت: این شرکت کار بازبینی و بررسی همه تولیدات 
اسکانیا در سراسر کشور را آغاز کرده و رانندگان و 
صاحبان اتوبوسهای این شرکت می توانند در سراسر 
کشور به نمایندگیهای ما مراجعه و نسبت به بازبینی 
خودروی خود توسط کار شناسان و متخصصان ما 

اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه این طرح در پاس��خ به دغدغه 
پلیس محترم، دستگاه قضایی و سازمان راهداری 
کش��ور اجرایی شده اس��ت، تصریح کرد: در حال 
حاض��ر هر روز تعداد قابل توجهی از اتوبوس��های 
اسکانیا در سراسر کش��ور با مراجعه به این مراکز 

بازبینی تخصصی می شوند. 
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا این مراکز 
جوابگوی کشور است، اذعان کرد: از آنجا که درصد 
بسیار باالیی از ناوگان جابجایی مسافر بین جاده ای 
کشور و بخش زیادی از اتوبوس های درون شهری 
کشور ساخت این شرکت است در حال حاضر 22 
مرکز بازبینی در شهرهای مختلف کشور راه اندازی 

شده و به مالکان خودرو ها خدمات ارایه می دهند. 
همچنین ابالغی��ه و فراخوانی در این خصوص در 
سراسر کشور و در سطح گسترده توزیع و به تمام 

مراکز استانی ابالغ شده است. 
وی همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون موانع 
پیش رو، یادآور ش��د: متاس��فانه در برخی موارد 
صاحبان خودرو ها با وج��ود رایگان بودن خدمات 
هم��کاری الزم را ندارن��د و از مراجع��ه ب��ه مراکز 

خودداری می کنند.

بازبینی اتوبوس های اسکانیا در مراکز استان ها
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امروزه در اغلب كشورهای 
پيشرفته به لحاظ اهميت 
و نق��ش فرهنگ پذي��ری 
و ويژگی های ش��خصيتی 
رانندگ��ی،  در  اف��راد 
قانونم��داری، اجتن��اب و 
پيش��گيری از ح��وادث و 
سوانح خيابانی و جاده ای، 
معض��ل  بررس��ی  در 
ترافيک و حوادث ناش��ی 
از رانندگی ه��ای تهاجمی، 
ب��ه  توج��ه  بيش��ترين 
روان شناس��ی رانندگ��ی 
معطوف می شود. درواقع 
محور ه��ا و مباحث اصلی 
روان شناس��ی رانندگ��ی 
يا روان شناس��ی ترافيک 
از  اس��ت  آمي��زه ای 
يافته های ديگر حوزه های 
روان شناس��ی  ب��ا  مرتبط 
روان شناس��ی  همچ��ون 
روان شناس��ی  اجتماعی، 
ش��خصيت، روان شناسی 
روان شناس��ی  رش��د، 
روان شناس��ی  س��امت، 
روان شناس��ی  و  بالين��ی 

كاربردی. 
همه س��خن اين است كه 
چگونگی نظ��ام ارزش ها، 
نگرش ه��ا،  و  باور ه��ا 
احساس��ات و انگيزه ها و 
مجموعه رفتارهای فردی 
و اجتماعی انسان می تواند 
به عنوان اصليترين عامل 
در تبيين معضل يا پديده 
ترافي��ک موردتوجه قرار 

گيرد. 

کنتـرل خشم در زمان رانندگی 
 رانندگی افراد پرخاشگر

راننده پرخاشگر، راننده ای اس��ت که با توسل به درگیری و 
خشونت، قصد انجام اعمال خالف مقررات راهنمایی و رانندگی 
را دارد؛ اعمالی همچون تغییر مسیر ناگهانی و خطرناک، سبقت 
غیرمجاز، رعایت نکردن فاصله مناس��ب طولی و عرضی، بوق 
زدن های مکرر، استفاده از نور باال برای تنبیه دیگران، حرکت 
س��ریع و تعقیب و گریز خودرویی، س��رعت های نا بجا، مانور و 
تغییر مسیر به طور مکرر، اشغال طوالنی خط سبقت، ترمزهای 
ناگهانی و مکرر، انحراف از مس��یر اصلی و عبور از خط مقابل 
برای رهایی از ترافیک غیرروان و قانون شکنی و دیگر رفتارهای 
ناپسند همراه با فحاشی و هتاکی به دیگران، در کارنامه رانندگی 
افراد پرخاشگر کامال مشهود است. از عوامل مؤثر در بروز رفتار 

پرخاشگرانه رانندگان می توان به این موارد اشاره کرد:
 صرف زمان، معطلی و کندی ترافیک؛ مهارت نداش��تن در 
رانندگی؛ آلودگی های صوتی موجود در محیط؛ مشکالت روانی 

راننده؛ نابسامانی ترافیک؛ تأثیر آلودگی هوا بر سیستم عصبی. 
این عوامل به طور مجزا باعث بروز عکس العمل های نامناسب یا 

کاهش توانایی های فکری و جسمی راننده خواهند شد. 
 رفتارهای تهاجمی در رانندگی

رفت��ار تهاجم��ی در رانندگی به آن ن��وع از رانندگی اطالق 
می شود که راننده متأثر از سلطه احساسات و هیجانات نامتعادل 
و نامعقول، وسیله نقلیه خود را به طرزی ناامن و خالف مقررات 

هدایت می کند. 
رفتار ها به طور اعم و رفتارهای تهاجمی به طور اخص، در بستر 
بازخورد ها، نگرش ها و باورهای خاص پدیدار می شوند و تکوین 
بازخورد ها و نگرش ها نیز متأثر از 2 عنصر شناختی و احساسی 
است. به عبارت دیگر آمیزه ای از تکوین تدریجی شناخت های 
حاص��ل از چگونگی قرار گرفتن پش��ت فرمان اتومبیل، تبلور 
رفتارهای کالمی و حرکتی، از دوران کودکی تا زمان رانندگی 
و احساسی که به تناسب آن به صورت خوشایند یا ناخوشایند 
در هر ف��ردی به وجود می آید، نگرش یا بازخورد او را نس��بت 
به چگونگی رفتار تهاجمی در رانندگی تشکیل می دهد و ریشه 

در اعماق وجود هر فرد دارد. 
به طور کلی هیجان زدگی یا هیجان خواهی یا آزردگی هیجانی 

در رانندگی متأثر از 3مولفه اصلی است: 
 1- وجود خصیصه های ش��خصیتی ناش��کیبا، بی قراری و 

بی دقتی در امور
 2- قدرت طلبی و زورمداری

 3- بی پروایی و یاغی گری خیابانی ) جاده ای(
ه��ر یک از مولفه های فوق می تواند به الگوهایی از رفتارهای 
تهاجمی و تخلفات خاص در رانندگی منجر ش��ود. از آنجا که 

ریشه اصلی رانندگی های تهاجمی و تخلفات رانندگی را می توان 
در شرایط روانی و خصیصه های شخصیتی افراد متخلفیافت، 
شایسته است که در مقابله با این پدیده شوم، توجه به مسائل 
روان ش��ناختی و الگوهای رفتار افراد قبل از اعطای گواهینامه 
رانندگی و پس از آن در اولویت برنامه های اصالحی قرار گیرد. 

 خشونت در رانندگی
ش��ما پ�شت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ هستید که 
م�اش��ی�ن عق�بی یک دقیقه مانده تا چراغ س��بز شود شروع 
می کند ب�ه ب�وق زدن و دس���ت ت��کان دادن که چرا حرکت 

نمی کنی!
خ�شون�ت و پ�رخ�اشگری برخی رانندگان حین رانندگی به یکی 
از معضالت و عوامل استرس زای زندگی روزمره تبدیل شده است 
و چنانچه با این معضل برخورد معقول و منطقی نشود می تواند 
به نزاع های خیابانی، تصادفات و حتی مرگ نیز منجر شود. برخی 

عوامل هستند که بروز این پدیده را افزایش می دهند:

1- عوامل محیطی: ترافیک سنگین، آب و هوا )گرما، سرما و 
رطوبت زیاد(، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تنگی وقت و عجله 

داشتن. 
2- عوامل روانی: تحت تأثیر خشم، ترس، اضطراب، ناکامی ها، 

خواب آلودگی، درد شدید و دارو ها رانندگی کردن. 
افرادی که حین رانندگی به خشونت دست می زنند به 2دسته 

تقسیم می شوند: 
1-  افرادی که مقصر هستند و از روی غرض و به عمد دست 

به رفتارهای خشونت آمیز و غیرقانونی می زنند. 
2- افرادی که س��هواً حین رانندگی رفتار خش��ونت آمیز و 
غیرقانونی از خود بروز می دهند و ما به اشتباه تصور می کنیم 

آن ها عمداً به چنین اعمالی دست زده اند.

آنچه باید هنگام رانندگی رعایت کنیم

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 نقاط قوت سيستم فين اتوبوس هاي اسکانيا از نظر مشا 
چيست؟ 

اس��کانیا اتوبوسي اس��ت که خیلي زود موفق شد از 
سایر رقباي خود پیشي بگیرد. مدل هاي مختلف این 
اتوبوس، ش��رایط مختلف اما نزدیک به هم دارد. براي 
مثال موتور این اتوبوس ها همواره مجهز به اینتر کولر، 
توربو ش��ارژ و خنک کن گازوئیل مطابق با استاندارد 
آالیندگي محیط زیس��ت ب��وده و مضاف بر آن دارای 
سیستم های مدرن ترمز ضد قفل ABS سیستم ضد 
لغزش TS گیربکس ه��ای مکانیکی با تعویض دنده 
اتوماتی��ک، کالچ های تم��ام اتوماتیک الکترونیکی، 
ترمز کمکی هیدرولیکی ریتاردر و سیس��تم کنترل 
سرعت قابلیت تنظیم ارتفاع اتوبوس نسبت به سطح 
جاده به صورت دستي، سیستم عیب یاب الکترونیکي 
و غیره، همه از نقاط قوت سیس��تم فني اتوبوس هاي 

اسکانیا است. 

 ي��ک راننده با رعايت چ��ه عواملي مي تواند اميين فين 
بيشتري براي اتوبوس اجياد کند؟ 

فکر مي کنم رسیدگي منظم به وسیله نقلیه و استفاده از 
قطعات اصلي، مهم ترین شرط حفظ ایمني خودرو باشد. 
اهمیت ندادن به معایبي که حتي هش��دار آن به وسیله 
سیستم خودکار دستگاه اعالم شده و پشت گوش انداختن 
رفع این عیوب، عدم اس��تفاده از خدمات پس از فروش و 
به جاي آن، مراجعه به تعمیرکاران غیرمتخصص و در کل 
بي توجهي رانندگان به آنچه به آن ها آموزش داده شده، به 

طور حتم ایمني کمتر و هزینه بیشتر در پي دارد. 

 رانندگان ايراين به اميين اتوبوس هايشان به قدر کايف 
امهيت مي دهند؟ 

کفه ترازو به سمت رانندگان بي توجه سنگین تر است. 
در اکثر موارد که نقص فني اتوبوس منجر به ایجاد حادثه 
شده، در واقع از کم توجهي رانندگان نشات گرفته است. 

 چه مواردي نيازمند توجه بيش��تر اس��ت، اما اغلب با 
يب توجهي راننده مواجه مي شود؟ 

نوع عیبي که دستگاه اعالم مي کند بسیار مهم است، 
مثال حرارت موتور از حالت طبیعي خارج ش��ده و چراغ 
هشدار هم روشن است و اعالم حریق مي کند، اما راننده 
بي توجه است. با اینکه چراغ را دیده باز هم پشت گوش 
مي اندازد و رفع عیب را به بعد از انجام این سرویس و آن 
سرویس موکول مي کند. یا قطعات را به جاي نمایندگي 
از بازار تهیه مي کند در حالي که اس��تاندارد نیست. مثال 
ظاهر قطعه یک فیوز 2۰ آمپر است اما در اصل ۴۰ آمپر 
است و همین به سیستم فني دستگاه فشار وارد مي کند و 
سیم کشي آسیب مي بیند. راننده ها نباید خود را تبدیل به 
موش آزمایشگاهي تعمیرکاراني کنند که تخصصي براي 
رسیدگي به اسکانیا یا هر اتوبوس دیگري ندارند و اینقدر 
به آن ها خسارت مي زنند تا تجربه کسب کنند، بعد هم 
مسئولیتي در قبال خسارت به گردن نمي گیرند. شرکت 
عقاب افشان خدمات پس از فروش خوبي دارد که یکي از 
نقاط قوت ماست. راننده موظف است براي تهیه قطعه به 

نمایندگي مراجعه کند. 

 چ��ه زماين براي مراجعه رانندگان به مراکز خدمات 
پس از فروش مناسب تر است؟ 

هن��گام نقص فن��ي، هر وقت که باش��د رانن��ده باید 
مراجعه کند. به غیر از این موارد، شرکت براي دستگاه ها 
سرویس های ادواري نیز مشخص کرده. مواردي از قبیل 
فیلر شدن موتور و تعویض روغن و فیلتر و غیره. در حال 
حاضر اتوبوس هایي ک��ه مراجعه مي کنند از نظر فني و 
ایمني مورد بازرسي و کنترل کامل قرار مي گیرند. شرکت 
در این مورد فراخوان داده و همه باید مراجعه کنند. بعد از 
آن برچسبي مانند برچسب معاینه فني روي ماشین زده 
مي شود که سفید به معناي شرایط مناسب، زرد به معناي 
مشروط و قرمز مردود است. اتوبوس ها بعد از رفع عیوب 

مي توانند مجوز شرکت را دریافت کنند. 

 به جز فراخوان براي کنترل فين، ديگر سياست هاي 
عملي ش��رکت »عقاب افش��ان« براي اجياد اميين بيش��تر 

چيست؟ 
قرار اس��ت براي باطري ماش��ین، کاور پالستیکي به 
عنوان عایق گذاشته شود. هم چنین قرار است تمام سیم 
کش��ي هاي عقب از خرطومي هاي نسوز رد شوند. نصب 

رسیدگی ادواری طول عمر اتوبوس را بیشتر می کند
کار شناس فنی واحد مهندسی خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان در گفتگو با »کالسکه سبز«:

ش��ايد كمتر كسی از ما می داند كه 
در بروز آسيب های فنی و حوادث 
مربوط به اسکانيا، درصد زيادی از 
تقصير متوجه رانندگان بی تجربه يا 
بی توجه بوده. رانندگانی كه مانند 
بس��ياری از ما نقص خودروی خود 
را جدی نمی گيرند و رفع آن را به 
فردا می سپارند و فردا كه می رسد 
از ي��اد می برن��د يا به هر ش��خص 
و تعميرگاه��ی مراجع��ه می كنن��د 
بی آنکه از تخصص تعميركار مطلع 
باش��ند. اي��ن در حال��ی اس��ت كه 
نشس��تن پش��ت فرمان اتوبوس، 
نياز به تخصص و تعهدی به مراتب 
بي��ش از نشس��تن پش��ت فرمان 
خوروهای شخصی دارد. رانندگان 
اين وس��ائط نقلي��ه در آن لحظه نه 
تنها مسئول جان خود كه امانت دار 
جان مسافرانی هستند كه با اعتماد 
به آن ها روی صندلی های اتوبوس 
نشس��ته اند. »علی محم��د عربی« 
كار ش��ناس فن��ی واحد مهندس��ی 
خدم��ات پ��س از فروش ش��ركت 
عقاب افشان، در گفتگو با »كالسکه 
س��بز« معتقد است: »كار كشيدن 
از خ��ودرو ب��دون رس��يدگی های 
الزم، عدم آشنايی راننده با خودرو، 
و مراجع��ه ب��ه تعمي��ركاران فاقد 
تخص��ص از عوام��ل اصل��ی ايجاد 
نقص های بزرگ، استهاک زودرس، 
و ب��روز ح��وادث اس��ت.« او كه از 
س��ال ۱۳۸۴ همکاری با ش��ركت 
عقاب افشان را آغاز كرده، ۷ سال 
سابقه تعمير مستقيم دستگاه ها و 
۲ سال سابقه كار شناسی فنی اين 
اتوبوس ها را در كارنامه خود دارد. 

اين گفتگو را در زير می خوانيد: 

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز
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باک های پلیمری و سیس��تم اطف��اي حریق نیز از 
جمله سیاست هاي قطعي در تولیدات آینده شرکت 

هستند . 

 چه عواملي باعث مي شود خودرو زود تر از موعد 
مستهلک شود؟ 

کار کش��یدن از خودرو بدون رس��یدگي که در 
مورد تمام خودرو ها صدق مي کند، هم چنین عدم 
آش��نایي راننده با خودرو. راننده اگر رسیدگي هاي 
ادواري را انجام دهد و در رفع عیوب پش��ت گوش 
انداز نباش��د، خودرو مس��تهلک نخواهد شد. مهم 
نیست راننده کجا باشد، در هر نقطه اي گرفتار نقص 
شود امداد خودرو در کمترین زمان ممکن آنجاست. 
این ها خدمات خوبي است که قدر آن را نمي دانند. 
مدتي قبل موردي داشتیم که فیوز خودرو مشکل 
پی��دا کرد، کمک راننده گفته بود مي تواند نقص را 
برطرف کند و فیوز قوي تر انداخته بود. نتیجه این 
شد که تا به تهران برسند، تمام سیم کشي آسیب 
دید و 12میلیون تومان هزینه برداش��ت، در حالي 
ک��ه هزینه اعزام نیرو و رفع عیب تنها یک میلیون 

 راننده اگر رسـیدگی های 
ادواری را انجـام دهـد و در 
رفع عیوب پشـت گوش انداز 
نباشـد، خـودرو مسـتهلک 
نخواهـد شـد. مهم نیسـت 
راننـده کجـا باشـد، در هـر 
نقطـه ای گرفتار نقص شـود 
امـداد خـودرو در کمتریـن 

زمان ممکن آنجاست.

توم��ان بود. یعني راننده خ��رج را 12 برابر کرد براي اینکه فقط در 
جاده نماند. متاس��فانه راننده ها اغلب تا ماشین از حرکت نیفتد، به 
آن رسیدگي نمي کنند. آشنایي محدود آن ها به سیستم فني و اتاقي 
خودرو و بي توجهي مالک اتوبوس به اینکه چه کس��ي با چه سطح 
اطالعات پشت فرمان مي نشیند از دیگر عوامل نقص یا استهالک 
زودرس ماش��ین است. مورد داشته ایم که راننده نمي دانسته منبع 
اگزوز کجاس��ت، وس��یله روي آن گذاش��ته و موجب آتش سوزي 
اتوبوس ش��ده. آشنایي راننده با خودرو از عوامل مهم در جلوگیري 

از استهالک است. 

 فکر مي کنيد چند درصد راننده ها، متعهد و متوجه باشند؟ 
هم��ان طور که گفت��م ترازو به س��مت راننده ه��اي بي توجه 
س��نگین تر اس��ت. فکر مي کنم باید آموزش هاي سفت و سخت 

تري داشته باشیم.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 مشا هم مالک اسکانيا هستيد، هم سابقه رانندگي 
داريد. در اين س��ال ها کيفيت اي��ن خودرو ها را چطور 

ديده ايد؟ 
کیفیت اسکانیا در حال حاضر از سایر برند ها مناسب تر 
است. من قبل از این ولوو داشتم اما در سال هاي اخیر، 
تنها از اس��کانیا اس��تفاده کرده ام. به خصوص لوازم و 
خدم��ات پس از فروش برایم حائز اهمیت بوده که در 
این زمینه اس��کانیا قوي عمل مي کند. ما در بیش��تر 
مراکز استان ها نمایندگي داریم و براي من به شخصه 
تا به حال پیش نیامده که اتوبوس به واس��طه کمبود 
قطعه ماش��ین، از کار افتاده باش��د در صورتي که در 
س��ایر برند ها این مورد پیش آم��د. حتي روز جمعه 
نیز نمایندگي پاسخگو است، یعني من در نمایندگي 

شیراز و اهواز این را تجربه کردم. مدیران شرکت خود 
را متعهد مي دانند که جنس را به دست مالک برسانند. 
هم چنین امداد خودرو بسیار خوب عمل مي کند. من 
در دوران رانندگ��ي ام، ابتداي جاده قم به تهران بودم 
که با مش��کل مواجه شدم و تماس گرفتم، امداد یک 

ساعته خود را رساند و نقص را برطرف کرد. 
 مهم ترين ويژگي که در اين اتوبوس ها ديده ايد چه 

بوده؟ 
اینک��ه به لح��اظ ل��وازم و قطعات، کمتر از س��ایر 
اتوبوس ها به هزینه مي افتند. مثال یک قطعه سوپاپ 
روي اتوبوس ه��اي ولوو نهایتا دوازده ماه کار مي کند، 
اما روي اس��کانیا هجده ماه. شایعاتي هست که به آن 
دامن مي زنند اما نظر من مصرف کننده را بخواهید، تا 

 خدمات پس از فروش اسکانیا بسیار قوی است

اسکانیا را بهترین اتوبوس جهان می دانم 
محمودعلیزاده، راننده سابق شرکت عقاب افشان در گفتگو با »کالسکه سبز«:

متولد س��ال ۱۳۴۲ است، مالک 
چند دس��تگاه اتوبوس اس��کانيا 
و رانن��ده س��ابق ش��ركت عقاب 
افش��ان. ۵۱ س��ال دارد و هنوز 
جوان اس��ت، خ��ودش می گويد! 
رانندگی را كنار گذاشته اما اين 
دليل پيری اش نيست، هنوز هم 
جوان است و مانند جوان ها انرژی 
دارد. »س��يد محم��ود عليزاده« 
سال ها در جاده های ايران و اروپا 
اتوب��وس رانده، از زمانی كه تنها 

۱۸ سال داشته.
او ك��ه ۳۳ س��ال اس��ت ك��ه ب��ا 
انواع و اقس��ام اتوبوس ها س��ر 
و كار داش��ته، ۱۲ س��ال اس��ت 
كه اس��کانيا را بهتري��ن اتوبوس 
جهان می دان��د و از جمله افرادی 
است كه توليد اول شركت عقاب 
افشان را تحويل گرفته. بيش از 
تمام برند ها از اسکانيا احساس 
رضايت می كند و معتقد اس��ت: 
»اي��ن خ��ودرو در جهان اس��می 

است، چرا راضی نباشم؟« 
عليزاده در گفت و گو با »كالسکه 
س��بز« ب��ا اش��اره به اينک��ه اگر 
طبق دس��تور العمل شركت عمل 
كنی، می توان��ی بهترين مراقبت 
و بيش��ترين اس��تفاده را از اين 
خ��ودرو داش��ته باش��ی، تاكي��د 
می كند كه اي��ن به معنای هزينه 
نکردن نيس��ت و اول و آخر برای 
هر دس��تگاهی بايد هزينه كرد: 
»ام��ا اگ��ر از روی انصاف بگويم، 
خدماتی كه در مقابل هزينه ارائه 
می دهند عالی اس��ت.« گفتگو با 
اين مالک فعلی و راننده سابق را 

در زير می خوانيد: 
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به حال مشکل خاصي نبوده. اگر هم بوده ناشي 
از دست کاري خود شخص است. 

 چند سال است مالک اسکانيا هستيد؟ 
دوازده س��ال، از سال 1۳۸1. از جمله افرادي 
که تولی��د اول ش��رکت را تحویل گرفتند من 
بودم. در مجموع از س��ال 1۳6۰ شروع به کار 
کردم و در برندهایي که آزمودم، اسکانیا از همه 

بیشتر پاسخ داده. 
 اسکانيادار بودن نيازمند چه مسئوليت هايي 

است؟ 
اول از همه مراقبت از س��المت فني خودرو. 
اگر ماشین فقط بدود و هزینه اي نکني مشکل 
آفرین خواهد شد. دوم هم اطالع از اینکه خودرو 
را به دست چه کس��ي مي سپاري. چه خودت 
راننده باشي و چه به دست راننده بسپاري، باید 
آموزش دیده باش��ي. دوازده سال قبل که من 
این خودرو را خریدم، به یاد دارم که تا آموزش 

 اگر ماشـین فقـط بدود و 
هزینه ای نکنی مشکل آفرین 
خواهد شد. دوم هم اطالع از 
اینکه خودرو را به دسـت چه 
کسی می سپاری. چه خودت 
راننده باشـی و چه به دسـت 
آموزش  باید  بسپاری،  راننده 
دیده باشی. دوازده سال قبل 
که من این خودرو را خریدم، 
به یاد دارم که تا آموزش کامل 

ندیدم به من تحویل ندادند.

 اسـکانیا در جهان اسمی 
اسـت، چرا راضی نباشـم از 
ایـن اتوبـوس؟ افـرادی کـه 
نیسـتند هـم فکـر  راضـی 
می کنند چون برند است پس 
هیـچ وقـت از کار نمی افتد. 
رسـیدگی نمی کنند و انتظار 
معجـزه دارنـد. چنین چیزی 
نیسـت، باید مرتب به خودرو 
رسـیدگی کـرد. چـه راننده 
باشـی و چـه مالـک، باید از 
اتوبوس مطمئن  سالمت فنی 
باشـی. من بی   نهایـت راضی 
هستم. شـرکت طوری عمل 
می کند که نیازی نباشـد من 
مالـک بـرای دو سـه فاکتور 
خدمات اسـیر بشوم و دنبال 
اجنـاس بـدوم. هزینه کردن 
یـک طرف اسـت، بـرای هر 
دسـتگاهی بایـد هزینه کرد. 
امـا از روی انصـاف بگویـم، 
خدماتی کـه در مقابل هزینه 

ارائه می دهند عالی است.

کامل ندیدم به من تحویل ندادند. اما دست کاري ماشین بعد تحویل 
توسط راننده ها همیشه دردسرساز بوده که متاسفانه به اسم شرکت 

تمام مي شود. 
 راضي هستيد از اتوبوس؟ 

این خودرو در جهان اس��مي است، چرا نباش��م؟ افرادي که راضي 
نیس��تند هم فکر مي کنند چون برند اس��ت پس هی��چ وقت از کار 
نمي افتد. رس��یدگي نمي کنند و انتظار معج��زه دارند. چنین چیزي 
نیس��ت، باید مرتب به خودرو رس��یدگي کرد. چه راننده باشي و چه 
مالک، باید از سالمت فني اتوبوس مطمئن باشي. من بي   نهایت راضي 
هس��تم. شرکت طوري عمل مي کند که نیازي نباشد من مالک براي 
دو سه فاکتور خدمات اسیر بشوم و دنبال اجناس بدوم. هزینه کردن 
یک طرف است، براي هر دستگاهي باید هزینه کرد. اما از روي انصاف 

بگویم، خدماتي که در مقابل هزینه ارائه مي دهند عالي است. 
 راه هاي نگه داري هبتر از اتوبوس اسکانيا چيست؟ 

بهترین راه این است که طبق دستورالعملي که شرکت   همان ابتدا 
مي دهد عمل کنیم. همین طور زیر نظر متخصصین ش��رکت عمل 

کنیم که گاهي حتي از کشور سوئد هم بهتر هستند. 
 وظايف يک راننده خوب در قبال مسافران چيست؟ 

بازدید خودرو قبل از خروج از شهر، خودداري از سرعت، تمیز نگاه 
داشتن ظاهر بیروني و داخل اتوبوس و احترام به مسافر. 

  وظايف مسافر در قبال اتوبوس و راننده چطور؟ 
اس��تفاده اس��تاندارد از وس��ایل داخل اتوبوس، خودداري از آسیب 
رساندن به وسایلي که براي مدتي حق استفاده از آن را دارند، متعلق 
به مالک است و بعد از او مسافران دیگر هم باید از آن استفاده کنند. 
حتما در مورد دستگاهي که استفاده از آن را نمي دانند سوال بپرسند. 
آسیب نزنند و بعد هم به روي خود نیاورند. به   همان اندازه که احترام 

مي بینند احترام هم بگذارند. 
 اين حقوق در حال حاضر از سوي راننده و مسافر رعايت مي شود؟ 

بینابین است، 5۰ درصد رعایت مي کنند و 5۰ درصد خیر. متاسفانه 
هنوز فرهنگ رفتار متقابل بین راننده و مسافر جا نیفتاده. 

 به عنوان راننده تا به حال با مسافري دعوا کرده ايد؟ 
نه، دعوا اثر گذار نیست. انسان را براي لجاجت سخت تر مي کند. 

 وضعيت جاده هاي کشور را چطور مي بينيد؟ 
چندان مطلوب نیس��ت. البته شکي نیست که نسبت به چند سال 
قبل خیلي بهتر ش��ده اما هنوز هم جوابگو نیس��ت و در مقایس��ه با 
کشورهاي اروپایي، خیلي عقب هستم، مخصوصا به لحاظ مهندسي 
پیچ ها. بزرگ ترین نقص در حال حاضر همین پیچ هاي خطرناک جاده 
هاس��ت و از همه بد تر جاده چالوس، که به ش��خصه با ترس و لرز از 

آن رد شده ام.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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 پایمال کردن حقوق و مسخره کردن دیگران
راننده ایرانی همیشه رانندگی دیگران را به تمسخر می گیرد و پایمال کردن حقوق دیگران را الزمه داشتن 
دست و فرمان خوب می داند. گناهی هم ندارد زیرا از کودکی به او تلقین شده است که زندگی یک مسابقه 
انفرادی است و در کوچک ترین مسئله ای هم باید ببرد و باخت قابل قبول نیست حتی گاهی برد را هم برای 

او به درستی تفسیر نکرده اند. 
در کودکس��تان های ایران یک بازی انجام می ش��ود که نام آن را فراموش کرده ام اما شیوه بازی به این گونه 
است که 1۰ کودک به دور 9 صندلی می دوند و با سوت مربی باید بر روی یک صندلی بنشینند و کسی که 
بدون صندلی می ماند باخته است و در دور بعد 9 نفر بر سر ۸ صندلی رقابت می کنند و بازی بدین گونه ادامه 
می یابد. در جایی خواندم که در ژاپن همین بازی به شیوه ای دیگر برگزار می شود. مربی مهد، کودکان را به 
تیم هایی تقسیم می کند و یک تیم به دور صندلی ها می دود با شنیدن صدای سوت همه باید بر روی صندلی ها 
بنشینند و در صورتی که از تیمی یک نفر بدون صندلی بماند آن تیم باخته است لذا کودکان خود را بر روی 
صندلی ها جمع می کنند تا هم تیمی هایشان هم بتوانند بر روی صندلی بنشینند و 1۰ نفر بر روی 9 صندلی 
جا بشود. همین بازی ساده به کودک می فهماند که مهم نیست تو چقدر چابک هستی اصل برنده شدن تیم 
است نه فرد. من ایرانی بازی زندگی را رقابتی انفرادی و هر فعالیتی را یک مسابقه می دانم به همین دلیل در 
جاهایی هم که نیاز به س��رعت و پایمال کردن حقوق دیگران نیس��ت اما چون به این کار شرطی شده ام این 

کار را انجام خواهم داد. 

 هر ۲۴ دقیقه یک ایرانی ...! مرگ
داستان کشته های تصادفات ایران دیگر تکراری شده است. آمار و ارقام هم دردی را درمان نکرده است. طبق 
گفته مس��ئوالن در طول هش��ت سال جنگ ایران و عراق تعداد کشته های ایران 21۸ هزار نفر بوده است اما 
در فاصله زمانی سال ۸1 تا ۸9 )هشت سال( حدود 25۳ هزار نفر در سوانح رانندگی در ایران جان خود را از 
دست داده اند. برای لمس این مورد الزم نیست زیاد تیز بین باشیم فقط کافی است تا نیم ساعت در اورژانس 
بیمارستان شهر خود معطل شویم تا کسانی را با دست و پای شکسته و یا فوت شده مشاهده کنیم. طبق اعالم 
رس��می پلیس در س��ال ۸9، در هر 2۴ دقیقه یک ایرانی بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست می دهد 

با فرهنگ ها و بی فرهنگ ها در رانندگی

»جامعه شناس��ی خودمان��ی« اثر 
»حسن نراقی« به زبان خودمانی 
در زمينه روان شناسی اجتماعی 
است؛ در اين كتاب نکات فراوانی 
مورد بحث قرار می گيرد كه يکی 
از اين موضوعات رانندگی است. 
اي��ن كتاب اگرچه س��ال ها پيش 
منتشر ش��ده اما واقعا امروز هم 
قابل مطالعه و مراجعه اس��ت. با 
خواندن اين كتاب، آدم احساس 
می كن��د بايد رفت��ارش را تغيير 
دهد يا الاقل در مورد آن تجديد 
نظر كند. بخش هايی از اين كتاب 

را با هم می خوانيم. 
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توجه کنید هر 2۴ دقیقه. 
مدتی است که به توپولف های روسی گیر 
داده ایم )در زمان انتش��ار کتاب این اتفاق در 
صدر خبر ها بود که توپولف قربانی می گیرد( 
و سوار ش��دن توپولف را قرعه مرگ حتمی 
می دانیم در حالی که کل کش��ته ش��دگان 
سوانح هواپیمائی در ده سال گذشته 9۸6 نفر 
بوده اس��ت که این رقم کمتر از تعداد کشته 
شدگان سوانح جاده ای در تعطیالت نوروز در 
یک سال است. فاجعه بسیار شدید تر از این 
حرف هاست که بش��ود با آمار و ارقام آن را 

وصف کرد. 
ما ایرانی ه��ا با خود درگی��ر یک جنگیم؛ 
جنگی خونین. متاسفانه این جنگ برنده ای 
ندارد و ت��ا فرهنگ رانندگی در ایران اصالح 
نشود به پایان این جنگ امیدی نیست. اگر 
چه اولین دالیلی که مس��ئوالن برای سوانح 
جاده عن��وان می کنن��د اس��تاندارد نبودن 
جاده ها و کیفیت پایین خودرو های داخلی و 
عدم استفاده خودرو سازان از تکنولوژی های 
ایمنی و کنترلی همانند کیس��ه هوا و ترمز 
ABS و... اس��ت ام��ا آیا من و ت��وی ایرانی 
نمی توانی��م طوری رانندگی کنیم که به این 
م��وارد اصال نیازی نباش��د. یا ع��ده ای دیگر 
افزای��ش تعداد ماش��ین ها را دلیل تصادفات 
می دانند اما بهتر اس��ت بدانیم که در کشور 
آمری��کا ب��ه ازای هر 1. 1 نفر یک ماش��ین 
وج��ود دارد و در اروپا ب��ه ازای هر 1. 5 نفر 
یک ماشین وجود دارد؛ در کشور ما به ازای 
هر 12 نفر یک ماشین وجود دارد )این آمار 
متعلق به زمان انتشار کتاب است(. معتقدم 
که ما به فرهنگ سازی بسیار بیشتر از کیسه 

هوا و ترمز ABS نیاز مندیم. 

 جامعه از من و شما ساخته شده 
ایمیل��ی از یکی از دوس��تانم در راس��تای 
فرهنگ س��ازی برای رانندگی دریافت کردم 
ک��ه آن را بدون کم و کاس��ت در اختیارتان 
قرار می دهم خواهش��مندم این مطلب را به 
دوستانتان پیشنهاد دهید تا بخوانند فراموش 
نکنیم که جامعه از من و ش��ما ساخته شده 

صحیـح«  »رانندگـی   
نوعـی مشـارکت در یک امر 
جمعـی اسـت. ایـن »جریان 
عبـور و مـرور« اسـت کـه 
راننده را به مقصد می رسـاند 
نه بـه اصطالح »زرنگـی« او. 
»رانندگـی صحیح« که نوعی 
مشـارکت در یک امر جمعی 
اسـت بـه معنـای »هدایـت 
خودرو خـود در جای صحیح 
در بیـن خودروهـای دیگر« 
بنابراین، اینکه خودرو  است. 
فرد در بین دو خودرو جلویی 
جا می شـود یا نه، تأثیری در 

نحوه رانندگی صحیح ندارد.

است و هر نکته ای که ما یاد بگیریم و به کار ببندیم قدمی در کاهش 
مرگ و میر ناشی از تصادفات است و این چیز کمی نیست. متن ایمیل 
به این شرح است: »شوخی نیست که یک ملت هر ساله حدود سیصد 
هزار نفر از افراد خود را کش��ته یا مجروح کند چون دارد به س��ر کار، 
مهمانی، خرید و یا مس��افرت می رود. تنه��ا در دوران پس از انقالب، 
الاقل 7۰۰ هزار قبر برای کش��ته های رانندگی حفر شده و دست کم 
15 میلیون نفر مجروح ش��ده اند که تع��دادی از آنان باید باقی عمر را 
بر روی تخت و یا ویلچر بگذرانند. همه قش��ر ها از وزیر، وکیل و استاد 
دانشگاه گرفته تا ورزشکار، بازیگر، کارمند و کارگر هر از چندگاهی به 
سوگ یکی از همکاران خود می نشینند. مثل بسیاری از ما، شاید این از 
دست رفتگان مانند مرحوم کریمی رادوزیر دادگستری، مرحوم آیدین 
نیکخ��واه بهرامی و مرحومه خانم گلدره گمان نمی کردند جان خود را 

در یک تصادف ناگهانی از دست بدهند. 
 

 هشدار جدی نسبت به رانندگی خطرناک ایرانیان
 به راس��تی ما را چه ش��ده اس��ت که یکی از بی فرهنگ ترین مردم 
دنی��ا در رانندگ��ی از آب درآمده ای��م ب��ه طوری ک��ه در کنار معرفی 
جاذبه های گردش��گری در ایران، »هش��دار جدی نسبت به رانندگی 

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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خطرن��اک ایرانی��ان« یکی از بخش ه��ای جدایی 
ناپذیر کتابچه های راهنمای جهانگردان است؟ مگر 
ما چگونه رانندگی می کنی��م که فیلم رانندگی و 
نیز نحوه عبور عاب��ران در ایران، تبدیل به یکی از 
انواع کلیپهای پربینن��ده و خنده دار در اینترنت با 
صد ها هزار بیننده ش��ده و آب��روی »ایرانی« را به 
حراج گذاشته ایم؟ هر چه هست ما اصالح ناشدنی 
نیستیم و اال ایستادن خودرو ها در پشت خط عابر 
پیاده و نیز بستن کمربند ایمنی، امروز در میان ما 

فراگیر نشده بود.
 

 آیا رانندگان دیگر رقیب ما هستند؟
به نظر می رسد یک عامل اساسی که چنین ما را 
گرفتار کرده، این اس��ت که در ایران اساسا از ابتدا 
کلمه »رانندگی«، غلط معنا ش��ده است. رانندگی 
در دنیا یک امر »جمعی« اس��ت ولی در ایران یک 
امر »فردی« تلقی می شود. رانندگی در ایران یعنی 
»می خواهم خودم را با خودرو به مقصدم برسانم«. 
پ��س رانندگان دیگر، »رقیب« من هس��تند و من 
نبای��د از رقبا عقب بمانم. هر فضای خالی که پیدا 

شد باید زود تر از دیگران آن را پر کنم. 
چنین است که رانندگی ایرانی یعنی »چپاندن 
خ��ودرو یا موت��ور در اولی��ن فضایی ک��ه خالی 
می ش��ود«؛ یعنی »رفتن از هر مس��یر ممکن نه 
از مس��یر تعیین شده«؛ حاصل این نوع رانندگی 

چنین تصویری است:

 زرنگی در رانندگی!!
گر چه اتومبیل سال هاس��ت وارد ایران شده، اما 
تعریف رانندگی، چه رسد به فرهنگ آن، هنوز وارد 

کشورمان نشده است. 
»رانندگی صحیح« نوعی مش��ارکت در یک امر 
جمعی اس��ت. ای��ن »جریان عبور و مرور« اس��ت 
ک��ه راننده را به مقصد می رس��اند ن��ه به اصطالح 
»زرنگی« او. »رانندگی صحیح« که نوعی مشارکت 
در یک امر جمعی است به معنای »هدایت خودرو 
خ��ود در جای صحیح در بی��ن خودروهای دیگر« 
است. بنابراین، اینکه خودرو فرد در بین دو خودرو 
جلویی جا می شود یا نه، تأثیری در نحوه رانندگی 
صحیح ن��دارد. وقتی در جامع��ه ای این نگرش به 
رانندگی حاکم باش��د، یعنی هر کس قبل از آنکه 
به رسیدن به مقصدش فکر کند به دنبال مشارکت 
در حرکت جمعی خودرو ها باشد، این نظم در عمل 

چنین خود را نشان می دهد: 
 

 رانندگی اصولی
با این روش:

1. سرعت حرکت خودرو ها چند برابر می شود. 
2. احتمال تصادف اتومبیل ها به ش��دت کاهش 

می یابد. 

را چـه  بـه راسـتی مـا   
از  یکـی  کـه  اسـت  شـده 
بی فرهنگ تریـن مـردم دنیا 
در رانندگی از آب درآمده ایم 
به طوری کـه در کنار معرفی 
گردشـگری  جاذبه هـای 
ایـران، »هشـدار جـدی  در 
نسـبت به رانندگی خطرناک 
ایرانیان« یکـی از بخش های 
کتابچه های  ناپذیـر  جدایـی 
راهنمای جهانگردان اسـت؟ 
مگـر مـا چگونـه رانندگـی 
می کنیـم که فیلـم رانندگی 
و نیـز نحوه عبـور عابران در 
ایران، تبدیل به یکی از انواع 
کلیپهای پربیننده و خنده دار 
در اینترنـت بـا صد هـا هزار 
بیننده شده و آبروی »ایرانی« 

را به حراج گذاشته ایم؟
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۳. در صورت تصادف، با توجه به مس��یر خالی 
در دو ط��رف، خودروهای پلیس و آمبوالنس به 

سرعت به محل رسیده راه را باز می کنند. 
۴. در صورت پنچر شدن یا خرابی یک ماشین، 
به دلی��ل وجود فض��ای کافی راه بن��دان پدید 

نمی آید. 
5. از همه مهم تر، رانن��دگان با اعصاب راحت 
رانندگی می کنند. دیگر الزم نیست که آنان در 
هر لحظه چهار ط��رف را مراقبت کنند تا مبادا 
س��پر یا آینه اتومبی��ل کناری به اتومبیلش��ان 

برخورد کند یا از عقب کسی به آن ها بزند... 
همچنین کس��ی که می خواهد در بزرگراه به 
راست بپیچد از صد ها متر جلو تر در مسیر تعیین 
شده قرار می گیرد و خالی بودن باند کناری، او را 
به قانون شکنی نمی کشاند. )البته اعمال شدید 
قانون نقش خود را دارد که محل بحث در اینجا 

نیست( 
 

  فرهنگ رانندگی اصولی 
 ترافیک در همه ش��هرهای بزرگ دنیا وجود 
دارد. وقتی بناست چند صد هزار یا چند میلیون 
نفر در س��اعت معینی به س��ر کار بروند خود به 
خود ازدح��ام پدید می آید. اما تف��اوت ترافیک 
ش��هرهای بزرگ دنیا با ترافیک تهران این است 
که در کالنش��هر ها ترافیک باعث »تأخیر« است 
اما در ش��هری مثل تهران چ��ون رانندگی یک 
امر فردی است نه جمعی، ترافیک فقط موجب 
تأخیر نیست، موجب »کالفگی« و »خرد شدن 

اعصاب« هم هست. 
اما پرسش مهم این است که برای اصالح وضع 

موجود عمال از کجا باید آغاز کرد؟ 

 »راه گرفت�ن« یعنی جلوی دیگ�ری را بگیر تا 
خودت بتوانی بروی!

برای روشن ش��دن مطلب باید توجه کرد که 
رانندگی ایرانی، اصطالحات خاصی هم به دنبال 
آورده اس��ت که در کتاب های آموزش رانندگی 
هیچ کش��وری اصال »وجود ندارد«؛ اصطالحاتی 
مانن��د »راه گرفت��ن« و ی��ا »رد ک��ردن«. »راه 
گرفت��ن« یعنی جلوی دیگری را بگیر تا خودت 
بتوان��ی بروی. به دلیل نبود پ��اره ای مقررات در 
ای��ران )مثال قانون حق تق��دم هنگام گردش به 
چپ( مجبوریم تا می توانیم وسیله نقلیه خود را 
جلو تر و جلو تر ببریم تا خودرو مقابل چاره ای جز 

راه دادن به ما نداشته باشد. 
همچنین »رد کردن« را وقتی به کار می بریم 
که خودرو خود را از فاصله بسیار نزدیک از کنار 

اتومبیلهای دیگر یا پای یک عابر عبور می دهیم. 
پ��س در ه��ر دو اصطالح »راه گرفت��ن« و »رد 
کردن« که مختص به رانندگی ماس��ت، معنای 
»نزدیک ش��دن ش��دید به خودرو ها یا عابران« 

نهفته است. 
ح��ال چرا بدون »راه گرفت��ن« و »رد کردن« 
نمی ت��وان در ایران رانندگی ک��رد؟ نکته اصلی 
اینجاست: اساس��ا »رعایت فاصله« که عنصری 
بسیار اساس��ی در رانندگی اس��ت در کشور ما 
هی��چ جای��گاه و تعریف مش��خصی ن��دارد. اگر 
راننده س��پرش را از یک میلیمتری زانوی عابر 
رد کند، تخلفی مرتکب نش��ده؛ اگر پشت چراغ 
قرم��ز اتومبیل ها پنج س��انتی متر از هم فاصله 
داش��ته باش��ند قانون رعایت ش��ده؛ وقتی یک 
موتورس��یکلت با فاصله ۳۰ سانتی متر در پشت 

س��ر یک خودرو حرکت می کن��د خالف قانون 
مرتکب نشده و عمال تخلف محسوب نمی شود. 
باید حتما ب��ه اصطالح »بخورد و صدا بدهد« تا 

اتفاقی افتاده باشد. 
البته طبق قان��ون رانندگان موظفند »فاصله 
ایم��ن« را رعایت کنند، ولی این از   همان کلی 
گوییهایی است که مصادیقش نه تعریف شده و 
نه به مردم آموزش داده شده است و نه رعایت 
نکردن آن به چش��م کس��ی می آید، زیرا همه 
عادت کرده ایم چفت در چفت یکدیگر حرکت 

کنیم... 
برای اینکه ببینیم جزئیات رعایت فاصله چگونه 
در دیگر کشور ها یک به یک به رانندگان آموزش 
داده شده و چگونه اعمال قانون می شود مناسب 

است نمونه هایی در اینجا آورده شود.
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از وظایف مهم ارگان های مهم، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده 
جامعه این می باش��د که با باال بردن آگاهی های فردی و 
اجتماع��ی و آموزش های مناس��ب، از ب��ا کیفیت بودن و 
مناسب بودن ازدواج جوانان اطمینان حاصل کرده و در این 
راستا کمک شان نمایند و به آن ها نشان دهند که زندگی 
مشترکی که با انتخاب آگاهانه آغاز شود، نه تنها نگرانی و 
تشویش ندارد بلکه به رشد و تکامل و سالمت جسمانی و 

روانی فردی و اجتماعی نیز کمک می کند. 
ازدواج یک نیاز و خواست طبیعی در زن و مرد می باشد 
و همه مکاتب س��الم در جوامع بش��ری، به ویژه مکاتب 
آسمانی و خاصه دین مبین اس��الم، جوانان را به این امر 
مهم دعوت و ترغیب نموده اند. پیامبر اسالم، حضرت محمد 
)ص( می فرمایند: »هیچ بنیانی در اسالم بنیانگذاری نشده 
اس��ت که نزد خداوند محبوب تر از ازدواج باشد.« بنابراین 
ازدواج دارای فوایدی متفاوت برای فرد و اجتماع است، زیرا 
ازدواج از فطرت و آفرینش ویژه انسان ها نشات می گیرد و از 

ضروریات زندگی هر انسانی به شمار می رود. 
 هدف از ازدواج: 

همان طور که اشاره شد، ازدواج جزء امور ضروری زندگی 
انسان هاست و اهداف و نیازهای فراوانی را در زندگی انسان 
تامین می کند. در ادامه به اهداف ازدواج به اختصار اشاره 

می کنیم: 
رسیدن به آرامش: نیاز به آرامش در سرشت آدمی ریشه 
دارد و به اندازه ای مهم می باش��د که خداوند نیز در کالم 
خود به آن به کرات اشاره داشته است. بنابراین حضور زوج 
و همسر در کنار هر فردی برای او موجبات آرامش و امنیت 
خاطر و الفت را فراهم می کند که این ها خود از نشانه های 

حکمت و رحمت پروردگار هستند.

تامین نیازهای جنسی: انسان دارای مجموعه ای از نیاز ها 
و غرایز است که عدم ارضاء یا نقص در ارضای هر کدام از 
آن ها موجب تزلزل در شخصیت فرد می شود. یکی از آن ها 
نیاز جنس��ی است و تنها راه طبیعی و مشروع ارضای این 

نیاز، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. 
فرزند دار شـدن: یکی از موضوعات مهم در ازدواج و از 
ثمرات بزرگ آن، تولید مثل و بقای نسل است که از اهداف 
اساسی ازدواج نیز محسوب می شود. وجود فرزندان موجب 
گرمی، پویایی و صفای کانون خانواده می شود و انگیزه ادامه 

و تداوم زندگی را ایجاد می کند. 
تکامل: هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در 
جهت جبران نقص و کمبود خود تالش می کند. ازدواج و 
گزینش همسر مناسب از مهم ترین راه های رسیدن انسان 
به تکامل می باشد و انسان مجرد نیمی از راه تکامل را باید 
با ازدواج بپیماید. س��المت و امنیت اجتماعی: با ازدواج و 
تحکی��م کانون گرم خانواده، ب��ه گونه ای قابل مالحظه از 
فساد ها، انحرافات، بی بند و باری ها، تجاوزات جنسی و سایر 

جنایت ها کاسته خواهد شد. 
تامین نیاز های روانی – اجتماعی: ازدواج برای انس��ان 
نوعی کمال محسوب می شود و به وقوع پیوستن این امر 
مقدس در زندگی فرد نیاز های مختلف روانی – اجتماعی 
فرد را برآورده می کن��د. هر فردی برای ازدواج کردن باید 
ویژگی های الزم و ش��رایط مورد نیاز را داش��ته باش��د تا 
بتواند نسبت به ازدواج مناسب اقدام نماید که برخی از آن 

ویژگی ها به شرح زیر می باشد: 
1- رشد اجتماعی               2- رشد عقالنی

۳- رشد عاطفی                 ۴- رشد اجتماعی
5- رشد اخالقی

آیـا آمادگی ازدواج دارید؟

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعی و 
كوچک ترين هسته جامعه است 
كه پايه و بني��ان آن را در ابتدا 
زن و م��رد و س��پس فرزن��دان 
آن ها تش��کيل می دهند. اساس 
و ركن اصلی خان��واده، اين نهاد 
مه��م اجتماع��ی، ازدواج اس��ت. 
بدون ش��ک ازدواج بزرگ ترين 
زندگ��ی  رخ��داد  مهم تري��ن  و 
ه��ر انس��انی اس��ت، ب��ه طوری 
ك��ه موفقي��ت ي��ا شکس��ت در 
آن می توان��د ب��رای ه��ر يک از 
زوجي��ن و حتی فرزن��دان آن ها 
سرنوشت ساز باش��د. به همين 
پاي��ه  ب��ر  باي��د  ازدواج  دلي��ل 
اصول��ی صحي��ح و تصميم گيری 
مناسب صورت پذيرد تا بتواند 
زمينه س��از رش��د و ش��کوفايی 

افراد و در نتيجه جامعه گردد. 
پ��س برای ه��ر دختر و پس��ری 
الزم است كه قبل از آنکه برای 
ازدواج كردن تصميم بگيرد، در 
مورد همسر آينده خود اطاعات 
الزم و كافی را به دس��ت آورد و 

سپس اقدام به ازدواج نمايد. 
در  ني��ز  و  مختل��ف  جوام��ع  در 
كش��ور خودمان، شاهد بسياری 
از ناس��ازگاری های خانوادگ��ی و 
در نتيجه از هم پاش��يدگی و از 
هم گسستگی خانواده ها هستيم 
كه مهم ترين عوام��ل اين اتفاق 
ناخوشايند، عدم شناخت و درک 
صحي��ح زن و م��رد از يکديگر و 
در نتيج��ه داش��تن انتظ��ارات و 
توقع��ات نا معق��ول و غي��ر واقع 

بينانه از يکديگر می باشد. 

 سایناز مودت
 کار شناس ارشد روان شناسی
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گردشگري
  بهتـرین جاده های جهـان

   مشکالت گردشگران  جاده ای 
  نخستین پایتخت ایران را بیشتر بشناسید

  هفت شرط » مسـافر بودن« در ماه مبارک رمضان
  بـزرگ ترین شهـر بدون اتومبیل در اروپا!

 کدام شهرهای جهان با هم خواهـر و برادرند؟
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بهتـرین جاده های جهـان

به طور معمول، در مسافرت 
مقصد برای ما مهم است، اما 
اين يک اشتباه است، گاهی 
مسير مهم تر از مقصد است، 
باور نداريد؟ حيف نيست كه 
زيبايی های مس��ير را ناديده 
بگيريم؟ اين ها پيش��نهاد ما 
برای تماشای بهترين جاده های 

جهان است.
معموال  خارجی  مسافرت های 
ب��ه وس��يله هواپيم��ا انجام 
می شوند، بعد مسافت ميان 
كشورهای مختلف به گونه ای 
اس��ت كه نمی توان به س��فر 
زمينی با اتومبيل و اتوبوس 
فک��ر ك��رد، حاال حت��ی كار به 
جايی رسيده كه برای بازديد 
از شهرهای مختلف يک كشور 
از هواپيم��ا اس��تفاده  ه��م 

می شود.
طبيع��ی اس��ت ك��ه اينگونه 
سفر ها س��ريع تر و راحت تر 
هس��تند، اما اين وسط شايد 
ي��ک اتف��اق ب��د بيفت��د آن 
ه��م اين اس��ت كه يک��ی از 
جاذبه های توريس��تی مقصد 
می ش��ود،  گرفت��ه  نادي��ده 
جاذب��ه ای توريس��تی به نام 

»جاده ها« و »راه ها«. 

جاده هايی که شما را شگفت زده می کنندجاده امپراتوران روم

 جاده آمالفی، ایتالیا
ش��اید این ج��اده را در فیلم ه��ای ایتالیایی دیده 
باش��ید. جاده ای باریک که در یک سوی آن کوه های 
بلند و در س��وی دیگر آن دریا ق��رار دارد. این جاده 
بس��یار زیبا در جنوب ناپل اس��ت و از آنجا تا جنوب 
پمپئی ادامه می یابد، در اصل این جاده را قرن ها قبل 
امپراتوران روم ساخته اند و حاال   همان جاده آسفالت و 

بهینه سازی شده است.
تنها تغییر این است که در سمت دریا یک دیواره و مانع 
سیمانی یک متری قرار گرفته است تا مانع از سقوط 
اتومبیل ها به دریا شود )البته بسیاری از صحنه های 
س��قوط اتومبیل ها به دریا در این جاده فیلمبرداری 
می ش��ود( این جاده از زیبا ترین جاده های اروپاست، 
در پش��ت هر پیچ منظره ای زیبا و غافلگیرکننده در 
انتظار شماست و منظره درختان و گیاهان زیبایی که 
در میان صخره ها روییده اند هم زیبایی های بسیاری 
ایجاد کرده اس��ت. شکل خاص صخره ها هم از دیگر 
زیبایی های این جاده است که البته تنها 5۰ کیلومتر 
طول دارد اما بس��یاری از توریست ها ساعت ها برای 

گذشتن از آن وقت می گذارند.

شیش��ه اتومبیل را پایین می کش��ید، باد به صورتتان 
می خورد، هوای خنک و دلنشین روحتان را آرام می کند، 
زیبایی های طبیعت پیرامون، ش��ما را مسحور می  کند، 
چشم هایتان به دنبال نشانه های جدید و زیبایی های دیده 
نش��ده می گردد، این یکی از لذتبخش ترین ویژگی های 
س��فر اس��ت.  راه های زیبا، اتوبان ها و جاده های صاف یا 
پیچ در پیچ، در دل طبیعت، در مناطق عجیب و غریب، 
با زیبایی های طبیعی، یا گاه با زیبایی های ساخت دست 
بش��ر، حتما برای شما هم پیش آمده که طی یک سفر 
از جاده های زیبا و عجیب، شگفت زده شوید. این مطلب 
پیشنهاد بازدید از راه هایی است که گذر از آن ها خودش 

یک لذت و یک تجربه خوب گردشگری است. 
 

 جاده 3800 کیلومتری
در آمریکای شمالی به این جاده می گویند »مادر تمام 
جاده ها« این جاده دوطرفه و بسیار قدیمی، شهر شیکاگو 
را به ایالت کالیفرنیا وصل می کند و در گذشته مهم ترین 
جاده در آمریکای شمالی بوده است. البته حاال چندین 
جاده و اتوبان بسیار مدرن به صورت شهر به شهر ساخته 
ش��ده اند اما این هم باعث نش��ده که این اتوبان ۳۸۰۰ 
کیلومتری اهمیت خود را از دست بدهد. طی این جاده 
بسیار طوالنی ش��ما می توانید از کوه  ها، تپه ها، دره ها و 
جنگل ها بگذرید و انواع و اقس��ام طبیعت ها و شهر ها را 
ببینید و با فرهنگ های مختلف موجود در یک کش��ور  
آشنا  شوید. مطمئن باشید در این جاده آنقدر چشم انداز 
زیب��ا می بینید که تا س��ال ها می توانی��د در مورد آن ها 

صحبت کنید. 
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در دل توفان

در دل سرزمين اسرارآميز

در دل توفان

با حيوانات همسفر شويد

 جاده آتالنتیک، نروژ
این جاده تنها ۸ کیلومتر دارد، اما بسیار خاص است. 
این بخش از اتوبان موسوم به RV6۴ در سال 19۸9 
ساخته شده است و در منطقه هاستاویکا واقع است، 
منطقه ای که به دلیل اتفاقات طبیعی، مثل سیل، زلزله 
و رانش زمین و آب و هوای نامتعادل شهرت دارد.  در 
واقع توفان های ش��دید تمام جاده های این منطقه را 
غیرقابل استفاده و خطرناک می کردند اما حاال جاده 
جدید امکان ی��ک رانندگی امن در دل یک طبیعت 
عجیب را فراهم کرده است.  اگر در فصول مختلف از 
این جاده بگذرید می توانید از گوزن  و مرغ ماهی خوار 
تا نهنگ و حتی پنگوئن را در دریا یا حتی کنار جاده 
ببینید. زیبایی های این جاده در فصول مختلف غیرقابل 
توصیف اس��ت و طی این مسیر کوتاه می توانید ده  ها 

چشم انداز بسیار زیبا کشف کنید.

 راه بزرگ، افغانستان
ای��ن مس��یر 25۰۰ کیلومتری ش��هرهای بزرگ 
افغانس��تان را ب��ه هم وصل می کند. ج��اده ای که در 
دل کوه ها و دره های س��رزمین های بکر و با طبیعت 
دست نخورده کشیده شده اس��ت و در اصل هدف از 
س��اخت آن مقاصد نظامی بوده است.  شاید در هیچ 
جاده ای در جهان نتوان اینگونه از نزدیک زندگی مردم 
بومی، فرهنگ و رس��وم آن ها را تماشا کرد و به آن ها 
نزدیک ش��د. طی س��فر در این جاده ممکن است به 
اتوبوس ه��ا و اتومبیل های بس��یار قدیمی و عجیب 
و غری��ب و حتی ب��ه ارابه هایی که حیوان��ات آن ها را 

می کشند بربخورید. 

 جاده کناره، کانتی آنتریم، ایرلند شمالی
این جاده از جاده های مش��هور جزیره اس��ت و ممکن است بخش هایی از آن را در فیلم های 
سینمایی دیده باشید. این جاده در قسمت شمالی جزیره به صورت یک کمان، شهرهای الرن تا 

دانکل کاستل را به هم متصل می کند. 
طی عبور از این جاده می توانید از شهر ها 
و دهکده های بسیار زیبا و تاریخی که 

در مسیر قرار دارند دیدن کنید.
قصر مشهور دانکل جاده قدیمی نورث 
وس��تون و موزه چزن هام از مناطقی 
است که می توانید با عبور از این جاده 
آن ها را هم ببینید، البته اگر طبیعت را 
دوست دارید حتما سری به پارک ملی 

کارنفانوک کانتری بزنید و از منظره های زیبای آن لذت ببرید. اما قطعا زیبا ترین بخش این جاده 
دیواره سنگی موسوم به دیواره ساحلی،  یا دیوار بزرگ سنگی است که در واقع سدی است برای 
محافظت زمین ها از پیشروی آب دریا و با ۴۰هزار سنگ بسیار عظیم ساخته شده است. واقعا 

عظمت و زیبایی این مجموعه سنگی را باید از نزدیک تماشا کرد. 

 جاده پیکوس دی اروپا، اسپانیا
سواحل اسپانیا برای بسیاری از مردم جهان آشنا و شناخته شده هستند، اما در فاصله نزدیکی از 
این سواحل کوه هایی وجود دارند که مناظر زیبایی را در خود جای داده اند. جاده موسوم به پیکوس 
دی اروپا از کوه های مشرف به سواحل شمالی اسپانیا شروع می شود و مسیری طوالنی را در میان 
کوه ها طی می کند. تجربه رانندگی در این مسیر تجربه ای بی نظیر خواهد بود. البته پیمودن کل 

این جاده حداقل 7 س��اعت 
به طول می انجامد اما قطعا 
از این سفر چندساعته لذت 
خواهید برد. تپه ها و کوه های 
پوشیده از درختان و یکسره 
س��بز بر این جاده مش��رف 
اگر خوش شانس  هس��تند 
باش��ید می توانید طی این 
س��فر حیوانات خ��اص این 
ناحیه، از روباه های نارنجی، 
ت��ا خرس های موس��وم به 

خرس های قهوه ای ایبره، را از نزدیک ببینید و البته در این موارد باید مراقب هم باشید. در کناره های 
جاده شما می توانید تعداد زیادی از قصر ها و کلیساهای دوران رنسانس و قرون وسطی را ببینید و از 
دل تاریخ عبور کنید. با ترمز کردن در توقفگاه های کنار جاده هم می توانید بسیاری از چشم اندازهای 

فوق العاده ای که عکس های آن ها را در اینترنت یا روی کارت پستال ها دیده اید از نزدیک ببینید.
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بهتـرین جاده های جهـان
اتوبان رنگ هاکارت پستال ها را از نزديک ببينيد

اقيانوس زيرپای شماست

 جاده سان برناردینو، سوئیس
ای��ن جاده از آنهایی اس��ت ک��ه به آن می گویند »بهش��ت 
راننده ها«، در این جاده ش��ما از دل کوه های آلپ می گذرید و 
برای همین عجیب نیست که در پس هر پیچ جاده، منظره ای 

فوق العاده در انتظار شما باشد.
در کناره های جاده ش��ما می توانید تعداد زیادی از قصر ها و 
کلیساهای دوران رنس��انس و قرون وسطی را ببینید و از دل 
تاریخ عبور کنید.  با ترمز کردن در توقفگاه های کنار جاده هم 
می توانید بسیاری از چشم اندازهای فوق العاده ای که عکس های 
آن ها را در اینترنت یا روی کارت پس��تال ها دیده اید از نزدیک 
ببینید. یادتان باشد که ش��ماری از زیبا ترین پل های تاریخی 

اروپا هم در این مسیر منتظر شما هستند.
ب��ه خاطر بس��پارید که آب و ه��وای این منطق��ه غیرقابل 
پیش بینی اس��ت و برای همین پیشنهاد می شود که فقط در 
فصل های بهار و تابستان و در شرایطی که هوا آفتابی است از 

این جاده زیبای تاریخی عبور کنید.

 بزرگراه آیره، استرالیا
این اتوبان در واقع مس��یر حرکت ماموت های غول آسا بوده! نام این جاده از جان 
آیره کاوش��گر و س��یاح مشهوری گرفته شده که در س��ال 1۸۴1 به دنبال کشف 
نشانه هایی از زندگی در هزاران سال قبل و یافتن فسیل ها، طی مدت 5 ماه مسیر 
شرق تا غرب جنوب استرالیا را طی کرد. حاال در آن مسیر بزرگراهی به طول 15۰۰ 
کیلومتر کش��یده شده که پورت آگوستا در ش��رق را به نورسمان در غرب متصل 
می کند. این بزرگراه را »راه طبیعت« هم می نامند، زیرا بیش��تر از دوسوم از آن در 
دل طبیعتی است که کامال وحشی است و هیچ نشانه ای از زندگی انسانی در آن به 
چشم نمی خورد. عبور از این بزرگراه شما را در دنیایی از رنگ های مختلف، از انواع 

زرد و نارنجی تا سبز و آبی شناور خواهد کرد. 

 بزرگراه ساحلی پاسیفیک )بزرگراه شماره یک(، ایاالت متحده
این بزرگراه دو ش��هر توریس��تی محبوب این کشور را به هم وصل 
می کند. این بزرگراه از شهر سانفرانسیسکو آغاز و در شهر لس آنجلس 
پایان می یابد. طی این مسیر شما بخشی از چشم اندازهای زیبا را هم 

خواهید دید. 
البته اگر عجله دارید و می خواهید این مس��یر را به س��رعت طی 
کنید حداقل برای تماش��ای منظره های منطقه سان لوئیز اوبیسپو و 
مونتوری توقف کنید.  در این مناطق می توانید در حاش��یه اتوبان از 
روی صخره های بسیار زیبا به پایین پایتان که اقیانوس آرام است نگاه 

کنید و لذت ببرید.
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 مشکالت گردشگران  جاده ای 
از » راه ابـریشم« تا » مـارکوپـولـو«

سفرهای جاده ای آن هم با وسیله نقلیه شخصی مانند خودروهای سواری، 
کاروان، موتور و دوچرخه از پرطرفدار ترین مدل های سفر در دنیا و مشخصا 

در کشورهای اروپایی است. 
از سوی دیگر، وجود راه هایی مانند جاده ابریشم، ادویه و مارکوپولو، انگیزه 
حرکت بسیاری از این گردشگران است و این خوش شانسی ایران به شمار 
می آید که این مس��یر ها از آن می گذرند و گردشگران زیادی تمایل دارند از 
آنجا عبور کنند؛ ولی مهم ترین چالش گردشگران برای آمدن به ایران، امنیت 
است، دقیقا آنچه ما کمتر در بیرون از مرز ها درباره وجود آن تبلیغ کرده ایم. 
بنابر گزارش معاونت گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
بیشتر گردشگران خارجی تحت تاثیر تبلیغات شفاهی، ایران را برای مسافرت 
انتخاب می کنند و ورود گردشگران جاده ای، مهر تائیدی بر وجود امنیت و 
آرامش در کش��ور مقصد است و می تواند ش��یوه ای برای تبلیغ ایران، وجود 
امنیت در آن و متعاقبا جذب گردشگر بیشتر شود؛ اما این سفر زمینی برای 
گردشگر خارجی هفت خوان رستم ش��ده است، از کارانه گمرکی و روادید 

گرفته تا همراه شدن اجباری یک راهنمای تور. 
براساس بخش��نامه دفتر هماهنگی معاونت گردش��گری سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و مورد تائید وزارت امور خارجه، گردشگران خارجی 
که با وسایل نقلیه شخصی و از طریق آژانس های گردشگری به ایران می آیند، 
برای ورود و اخذ روادید حتما باید یک راهنمای مجاز و مورد تائید این دفتر 

را در طول سفر در ایران، همراه خود داشته باشند. 
در واقع، شکل این کار از نظر امنیتی مساله نیست؛ ولی برخی گردشگران 

را از آمدن به ایران منصرف می کند، چون آن ها تمایل دارند فقط روادیدشان 
را از طری��ق آژانس بگیرند و به دلیل همراه ش��دن اجب��اری راهنمای تور، 
هزینه ای را متقبل نشوند و با وسیله نقلیه شخصی خود به ماجراجویی در 

ایران بپردازند. 
این بخشنامه از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و مدیران 
آژانس ها باید آن را به گردشگرانی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی خود 
به ایران سفر کنند، اطالع دهند؛ ولی گاهی برخی از آن ها قبول نمی کنند و 

از آمدن منصرف می شوند. 
اگر آن ها این بخش��نامه را نپذیرن��د و از همراهی راهنما خودداری کنند، 

نمی توانند مجوز ورود به ایران و روادید را بگیرند.
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نخستین پایتخت ایران را بیشتر بشناسید
سفرنامه با »کالسکه سبز«

  دال از دست تنهایی به جونم ...
هنگامی که به سوی دیگر و میدان باباطاهر بروید، یادی می شود از عارف نامی قرن پنجم که به واسطه 
زندگی س��اده و بی پیرایه، باباطاهر عریان نام گرفت. وی دوبیتی های مش��هوری دارد که در آنها از واژه های 
عامیانه در دوران خود اس��تفاده شده است. پس از درگذش��ت، در دوران های مختلف، بناهای متفاوتی بر 

مزارش بنا شد تا آن که هم زمان با بنای آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه جدید باباطاهر نیز ساخته شد.
 دال از دس��ت تنهای��ی ب��ه جون��م / ز آه و ناله خود در فغونم/ ش��وان تار از درد جدای��ی/ کره فریاد مغز 

استخونم 
احداث این بنا در سال 1۳۴۴ شمسی با همت انجمن آثار ملی و شهرداری وقت همدان و توسط مهندس 

محسن فروغی انجام شده است. 

 »گنبد علویان« یادگار سلجویان در تمدن و معماری
دیگر اثر معروف شهر همدان، گنبد علویان است که از نظر هنر گچبری و آجرکاری کم نظیر 

همچنین گنبد حیدریه اس��ت. از برخی جهات ش��بیه گنبد س��رخ مراغه و 
میدان قزوین اس��ت. گنبد علویان در چهار باغ علویان،  نزدیکی  در 

ی ام��ام رزاده عبداله قرار دارد. این گنبد یکی از  ن ه��ا ما د یا
هجری متعلق به اواخر دوره س��لجوقیان در قرن  ششم 
مس��جد است، که توس��ط خاندان علویان ابتدا به  عن��وان 
بع��د ب��ا ایج��اد احداث ش��ده است و سپس در دوره های 
تبدیل شده است. سردابی در زیرزمین، به مقبره آن خاندان 
دو تن از خاندان علویان الزم به ذکر است گنبد این بنا که مدفن 
باقی نمانده است.بوده، در اثر گذش��ت زمان فرو ریخته و 
ق��رن هفت��م یا هش��تم  ب��رج قربان یکی دیگر از آثار تاریخی 
ش��هر همدان، در خیابان هجری اس��ت، که در محل زندی های 
اس��ت. این بنای آجری طالقانی، جنب دبیرستان ابن سینا واقع 
دارد، مدفن شیخ االسالم که تا حدی به گنبد قابوس ش��باهت 
و حافظان قرآن و جمعی از حسن بن عطار، یکی از زهاد، محدثان 

امرای دوره سلجوقی است.

گفته می ش��د كه »هگمتانه« نخستين 
ش��هر ايران اس��ت كه در حدود س��ال 
۷۲۸ پيش از مياد به دستور حاكم ماد 
به عنوان پايتخت بنا شد. هگمتانه كه 
به معنای محل تجمع است پس از دوره 
م��اد و در زم��ان هخامنش��يان پايتخت 
يياقی باقی ماند. اين شهر در دوره های 
اشکانی، س��لوكی، ساس��انی و پس از 

اسام نيز اهميت خود را حفظ كرد.
ش��ايد پيش از هر نقطه ديدنی ديگر، 
) البته پ��س از ديدن كهن ترين بخش 
ش��هر كه همان تپه هکمتانه و موزه آن 
است كه در خيابان اكباتان قرار دارد( 
آرامگاه ه��ای باباطاه��ر، ش��اعر نامی، و 
بوعلی سينا، دانشمند جهانی پرداخت 
كه هيچ مس��افری بدون ديدن اين دو 
اث��ر، همدان را ترک نمی گويد جذاب و 

ديدنی باشد. 
 ابن س��ينا، ن��ادره دوران خ��ود كه در 
عل��وم گوناگون منط��ق، رياضی، نجوم، 
ش��يمی و طب صاحب نظر ب��ود حدود 
9۸0 ميادی در ش��هر »خورميس« از 
تواب��ع بخارا به دنيا آم��د. به گرگان و 
ری س��فر كرد و مدت��ی نيز در همدان 
وزي��ر دربار ديلمی بود كه عاوه بر آن 
در مدرس��ه بزرگ ش��هر نيز تدريس 
می ك��رد. زمانی كه درگذش��ت در باغ 
دوس��ت خ��ود، ابوس��عيد دخ��وک به 
خاک س��پرده ش��د و بنايی به ش��کل 
چهارطاقی بر مزارش س��اخته شد. در 
زم��ان قاجار تجديدبنا ش��د، اما س��ال 
۱۳۳۳ خورشيدی بنای فعلی به دست 
هوش��نگ سيحون بر اساس برج گنبد 
قابوس اح��داث ش��د. بن��ای آرامگاه 
تلفيق��ی از دو س��بک معم��اری ايران 
باس��تان و ايران بعد از اس��ام است 
كه با بهره گيری از هنر معماری سنتی و 

شيوه های نوين استفاده شده است.
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 بزرگترین آرامگاه قوم یهود در همدان
آرامگاه اس��تر و مردخای در مرکز شهر همدان، 
ابتدای خیابان دکتر ش��ریعتی قراردارد. از ش��کل 
ظاهر و س��بک معماری این اثر، چنین بر می آید، 
که س��اختمان فعلی در قرن هفت��م هجری روی 
س��اختمان قدیمی تری بنا شده باش��د. این بنا از 
قس��مت های مدخل ورودی، دهلیز، مقبره، ایوان و 
شاه نشین تشکیل ش��ده که در وسط فضای مربع 
ش��کل مقبره ها، دو صندوق منبت کاری شده زیبا 

قرار دارد.
 اس��تر نام دختری است که با کمک عموی خود 
مردخای، همس��ر خشایارشاه هخامنشی می شود. 
این��ان از آن جهت که قوم یهود را از توطئه هامان 
وزیر خشایارشاه نجات دادند و یکی از اعیاد این قوم 
را به نام »جش��ن پوریم« رقم زدند، اهمیت دارند.  
این اثر تاریخی از یک طرف، برای قوم یهود زیارتی 
و قابل احترام است، و از طرف دیگر، به عنوان یک 
اثر تاریخی، واجد ارزش است. عالوه بر بنا، در سنگی 
ورودی، صندوق چوبی خوش تراش و کتیبه های به 
خط عبری که حاوی ده فرمان هستند، از آثار قابل 

توجه این اثر محسوب می شود. 

  شیری که سنگ شد!
شیر سنگی نام مجس��مه ای است در میدانی به 
همین نام بر محل یک تپه باستانی و محل کشف 
تابوت اش��کانی قرار گرفته است. این شیر و قرینه 
آن هنگام فتح همدان بر دو طرف دروازه شهر قرار 

داشتند.
 مرداویج دیلمی، قصد کرد این دو مجسمه را به 
ری منتقل کند که موفق نشد و به این ترتیب پنجه 
یک شیر را شکست و دیگری را به کل خراب کرد. 
شیر آسیب دیده در زمان نوسازی برخی آثار به وسیله 

مهندس سیحون در محل فعلی نصب شد.
 

 گنجنامه و پایتخت تابس�تانی هخامنش�ی در مسیر 
جاده شاهی

پس از حدود ۸ کیلومتر به س��مت جنوب غرب 
ش��هر به گنج نامه می رسید. گنج نامه در دامنه کوه 
الوند و دره عباس آباد قرار دارد. عالوه بر چشم انداز 
و آبش��ار زیبای منطقه که طبیعت��ی  خاص ایجاد 
کرده ان��د، کتیبه گنج نامه نیز بیانگر ارزش تاریخی 

 پس از حـدود 8 کیلومتر 
غـرب  جنـوب  سـمت  بـه 
شـهر به گنج نامه می رسـید. 
گنج نامه در دامنـه کوه الوند 
و دره عباس آبـاد قـرار دارد. 
عالوه بر چشـم انداز و آبشار 
زیبـای منطقـه کـه طبیعتی  
خاص ایجـاد کرده اند، کتیبه 
گنج نامـه نیـز بیانگـر ارزش 

تاریخی منطقه است.
از آنجا که هگمتانه، پایتخت 
تابستانی هخامنشی در مسیر 
جاده شـاهی قـرار داشـته، 
داریـوش اول پـس از اتمـام 
کار کتیبه بیسـتون، دسـتور 
ایجـاد ایـن کتیبـه را صادر 
می کند. پـس از او فرزندش، 
خشایارشاه نیز کتیبه دیگری 
کمی پایین تر، از خود بر جای 

می گذارد.

منطقه اس��ت. از آنجا که هگمتانه، پایتخت تابس��تانی هخامنشی 
در مس��یر جاده ش��اهی قرار داش��ته، داریوش اول پس از اتمام کار 
کتیبه بیس��تون، دستور ایجاد این کتیبه را صادر می کند. پس از او 
فرزندش، خشایارشاه نیز کتیبه دیگری کمی پایین تر، از خود بر جای 

می گذارد.

  کوه الوند ایستاده بر بلندای تاریخ 
 فاصل��ه فقط 25 کیلومت��ری همدان، کوه الوند ب��ا ارتفاع حدود 
۳5۰۰ متر واقع شده است. یک مسیر صعود از میدان میشان، یکی 
از دش��ت های ییالقی، آغاز می شود که پناهگاهی نیز در آن احداث 

شده است.
 

 بزرگترین غار آبی جهان
اگ��ر می خواهید در فضایی آرام و زیبا لحظاتی را با خود به دور از 
هیاهو و شلوغی های شهر خلوت کنید و از مشکالت دنیای امروزی 
فارغ ش��وید به بزرگترین، طوالنی تری��ن و زیباترین غار آبی جهان، 

بهشت خاموش یعنی غار علیصدر در همدان سفر کنید.
سفر به همدان بدون دیدن این غار به نظر ناتمام می آید، در مسیر 
شمال غرب، اگر از سر دوراهی به طرف صالح آباد و گل تپه بروید، به 
غار آبی علی س��رد یا علی صدر خواهید رسید که از این مسیر حدود 
7۰ کیلومتر با همدان فاصله دارد. این غار آبی زیبا از س��ال 1۳۴6 
مورد بهره برداری واقع شده و به همین دلیل آسیب زیادی نیز دیده 
است. زیرا بد نیست بدانید که سازه های طبیعی آهکی که در طول 
زمان اشکال مختلفی می یابند، در صورت تماس دست، دیگر افزایش 
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نخستین پایتخت ایران را بیشتر بشناسید
طول نخواهند داشت و به عبارتی می میرد.

 با این حال، این غار هنوز زیبا و تعداد زیادی از مردم را پذیراست. گشتی با قایق در این غار و دیدن 
استالگمیت و استالکتیت های عجیب و غریب که هر یک به نامی معروف اند، روزی پرهیجان رقم خواهد 
زد. فقط این نکته را نباید فراموش کرد که هر چند غار علی سرد یکی از جاذبه های شناخته شده است 

اما جاده دسترسی آن چندان مناسب نیست.

 بزرگترین دانشگاه تاریخ ایران مدیون شیخ فضل اله
سفر به همدان ناتمام به نظر می رسد، مثل آن که جایی ندیده یا موضوعی ناگفته باقی مانده است. 
درس��ت اس��ت، همدان بدون ذکر نامی از خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی و عین القضات همدانی 

ممکن نیست.
 خواجه رشید الدین، نویسنده »جامع التواریخ« و بانی »ربع رشیدی« یا بزرگترین مجتمع علمی در 
تبریز بوده که در شهرهای مختلفی آثاری از خود بر جای گذاشت و اینک وقف نامه  مشهورش در حافظه 

جهانی ثبت است.
 

 آرامگاه عین القضات شاگرد خیام نیشابوری
اما عین القضات همدانی، شاعر، مفسر و محدث معروف و از شاگردان حکیم عمر خیام بود که در عرفان 
و تصوف جایگاه باالیی داشت و چون حالج بر دار رفت. هر چند در بغداد محکوم به مرگ شد اما برای 

اجرای حکم به زادگاهش، همدان بازگردانده شد.
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 اگر مسافر دارای این هفت شرط باشد نباید روزه 
بگیرد: 

 1 - اینکه مس��افر نیت کند که هش��ت فرسخ 
)برخ��ی آن را حدود ۴5 کیلومتر، برخی دیگر در 
ح��دود ۴۳ و ع��ده ای آن را در حدود ۴۰ کیلومتر 
می دانند( مس��یر ممتد را طی کند، به این صورت 
که از شهرش به جایی برود و یا از جایی به شهرش 
برگردد، و یا اینکه مجموع رفت و برگشتش هشت 
فرسخ بشود، به شرط آنکه مسافت رفتنش کمتر از 
چهار فرسخ نباشد )بنابر احتیاط(، پس در جائی که 
رفتنش سه فرسخ وبرگشتش پنج فرسخ باشد باید 
احتیاط کند. و فرقی نمی کند که رفت و برگشتش 
متصل به هم و بالفاصله انجام ش��ود یا آنکه بین 
رفتن و برگش��تن فاصله شود و کمتر از ده روز، در 

آن محل اقامت کند. 
2- اینکه سفر قبل از ظهر باشد، پس اگر بعد از 
ظهر سفر کند باید روزه خود را تمام کند وقضا بر 

او واجب نیست. 
3 - اینکه به حد ترخص برسد، یعنی جائی که 
دیوارهای شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود 
و قبل از رسیدن به این مسافت نباید روزه خود را 

باطل کند. 
  4 - اینکه نیت نکند قطع کردن سفر را، و قطع 
سفر به چند چیز محقق می شود: اینکه نیت کند 
که ده روز یا بیشتر در جائی توقف کند، یا از وطن 

خود عبور کند، یا سی روز یا بیشتر در جائی توقف 
کند و مردد باشد که سفر کند یا همانجا بماند. و 
مانند این مورد اخیر است اگر قصد داشته باشد که 
روز بعد حرکت کند و حرکت نکند و باز قصد کند 
روز دیگ��ر حرکت کند و از آن محل حرکت نکند 

تا سی روز. 
5- اینکه سفرش، سفر شغلی نباشد مثل راننده 

وساربان و دریانورد. 
6 - اینکه خانه به دوش و کوچ نش��ین نباشد، 
و مقصود کسانی هستند که مسکن معینی ندارند 
و همیش��ه برای یافتن آب و چراگاه مناسب برای 

حیوانات خود در حال کوچ هستند. 
7- سفرش، س��فر مباح و جایز باشد، پس اگر 
س��فرش برای معصیت باش��د مثل دزدی یا گناه 

دیگر، باید روزه بگیرد. 

 »مسائل« 
1- هرگاه مسافری که دارای شرایط مذکور است، 
از روی جهل به حکم، روزه گرفت، اگر در بین روز 
فهمید که مس��افر نباید روزه بگیرد، روزه او باطل 
میشود، و اگر تا بعد از مغرب نفهمید، روزه آن روز 

او صحیح است.
2�  اگر کسی فراموش کرد که روزه مسافر باطل 
است و در سفر روزه گرفت، روزه اش باطل است و 

باید قضا کند. 

 ۳- اگر مس��افری قب��ل از اینکه به حد ترخص 
برسد، روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط واجب 

هم کفاره بر او واجب است و هم قضاء. 
۴- اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یابه 
جایی برس��د که می خواهد ده روز در آنجا بماند، 
چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، 
باید آن روز را روزه بگیرد و قضا بر او واجب نیست، 
و اگر یکی از مفطرات را قبل از رسیدن به آن محل 
انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و قضا بر 

او واجب می شود. 
5- اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یابه 
جائی برس��د که می خواهد ده روز در آنجا بماند، 
نبای��د آن روز را روزه بگیرد چ��ه کاری که روزه را 
باطل کند انجام داده باشد یا انجام نداده باشد وباید 

قضای آن روز را بجا آورد. 
 6- در اماک��ن چهارگان��ه ای که مس��افر بدون 
قصد اقامت ده روز، مخیر اس��ت در اینکه نمازش 
را شکسته یاتمام بخواند نمی تواند روزه واجب ماه 

رمضان را بگیرد و آن چهار مکان عبارتند از:
1-  مسجد الحرام

2- مسجد پیامبر )ص(
3- مسجد کوفه

4- حائر حسینی )علیه السالم( 

هفت شرط » مسـافر بودن« در ماه مبارک رمضان
احکام روزه برای مسافر
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بـزرگ ترین شهـر بدون اتومبیل در اروپا!
زیبا ترین قایق سواری در شهر عاشق ها

 ۴۰۰ پل در ونیز مردم را به هم وصل می کند
ونیز در جهان با کانال های آبی اش مش��هور است. 
ح��دود 15۰ کانال ی��ا آبراه، 11۸ جزی��ره ونیز را به 
یکدیگر ارتباط می دهند، جال��ب اینکه این جزایر را 
۴۰۰ پل به یکدیگر متصل کرده اند. در قسمت قدیمی 
و تاریخی ش��هر، کانال ها نقش خیاب��ان را دارند و در 
آن ها تاکسی ها و اتوبوس های آبی مسافران را جابجا 
می کنند. ونیز بزرگ ترین ش��هر ب��دون اتومبیل در 
اروپاست. قسمت شمالی شهر   همان بافت قرن های 
گذشته را حفظ کرده، به طوری که مردم برای رفت 
و آمد یا از قایق اس��تفاده می کنند یا با پای پیاده به 
مقصد خود می روند، ونیز شهری بدون خودرو سواری 

و کامیون است.
شهر ونیز 25 خط اتوبوسرانی آبی دارد. قایق سنتی و 
کالسیک ونیز به نام گوندوال امروزه عمدتا گردشگران 
را جابه جا می کند یا از آن برای مراس��م عروس��ی و 
جشن های دیگر استفاده می شود. بیشتر ونیزی ها برای 
رفت و آمد اتوبوس آبی سوار می شوند. شهر همچنین 
شمار زیادی قایق شخصی دارد که   همان خودروهای 

شخصی افرادند. 

 شهری که پناهگاه بود
ش��هر ونیز به صورت امروزی در س��ال ۸۰۰ بعد از 
میالد با پیشینه زیس��تی ماقبل تاریخ به وجود آمد. 
تاالب ونیز در س��ال ۸۰۰ بعد از میالد مسیح کم کم 
شکل امروزی را به خود گرفت؛ قبل از آن هم با توجه به 
منابع غنی برای شکار و ماهیگیری افرادی می زیستند 
به طور پراکنده، طبق شواهد تاریخی در زمان قبل از 
رومیان نیز تمدنی با مشاغلی از قبیل ماهیگیری، تولید 

نمک و حمل و نقل دریایی در این منطقه وجود داشته 
اس��ت؛ با آمدن رومیان به این منطقه مش��اغل رونق 
بیش��تری می گیرد و بنادر ساخته می شود )کیوجا( 
اولین بندر ساخت رومیان است در نزدیکی ونیز؛ آثار 
متعددی که هنوز هم پای بر جاست در همین دوران 
ساخته می شود و بنا بر ش��واهدی رومیان از ونیز به 
عنوان تفرجگاه برای تعطیالت نیز استفاده می نمودند. 
بن��ا بر نظر کرونیکن آلتیلالنته تاریخ نویس قرن 11 
می��الدی، برای اولین بار در 25 مارس ۴21 با افتتاح 
کلیسای سن جاکومتو بر روی پل ریآلتو شهر ونیز به 
طور رسمی ایجاد شد بعد ها ساکنان نواحی اطراف با 
پناه آوردن به ونیز بعد از حمالت مکرر لونگو باردی ها 

در سال میالدی 56۸ به جمیعت شهر افزودند. 

 دومین شهر بدبوی جهان! 
ونیز بسیار بسیار زیباست. اما باید عیوب آن را هم 
برای گردشگر بر شمرد. به دنبال انتشار فهرست پنج 
ش��هر بدبوی جهان، ونیز در رده دوم این فهرس��ت 
جای گرفته اس��ت. ونیز به دلیل آب راه های مشهور و 
کوچه های آبی تاریخی و توریستی اش، دومین شهر 
بدبوی جهان معرفی شده است. گروهی از متخصصان 
وحامی��ان محیط زیس��ت اخیرا نام پنج ش��هر را در 
جدول بدبو ترین شهرهای جهان قرار داده اند که ونیز 
توریستی ترین شهر ایتالیا، دومین شهر بدبوی جهان 

معرفی شده است. 
ش��هر توریس��تی ونیز در ایتالیا هم به رغم شهرت 
تاریخی و جایگاه فرهنگی آن به عنوان شهر رویایی برای 
هزاران توریست شناخته شده و ساالنه بیشترین تعداد 
توریست را از سراسر جهان به خود جذب می کند، در 

ش��هری افسانه ای؛ ش��هری كه بايد رفت 
و دي��د مردمانش چگون��ه در آن زندگی 
می كنن��د؛ چگونه ب��ا هم ق��دم می زنند؛ 
فروش��گاه می روند؛ ماهی صيد می كنند؛ 
بازار درست می كنند؛ جشنواره های متعدد 
برگزاری می كنند؛ و دس��ت آخر اينکه با 
هم روزگار می گذرانند.  ِونيزجزيره ای در 
شمال ايتاليا كه در ميان دريای آدرياتيک 
قرار گرفته  اس��ت و بصورت جزيره های 
كوچ��ک اس��ت ك��ه جزيره ها به وس��يله 
كانال هايی از هم جدا شده اند و تردد در 
شهر به وسيله قايق صورت می گيرد. شهر 
ونيز يکی از شهرهای گردشگرپذير جهان 
است و ساالنه ميليون ها گردشگر به اين 
ش��هر می روند. از ديدنی های اين ش��هر 
می توان به ميدان س��ن ماركو محل دفن 
مرقس يکی از حواريون حضرت مسيح كه 
به سن ماركو مشهور اس��ت، اشاره  كرد.  
شهر ونيز به خاطر شکل عجيب و همچنين 
تع��دد آثار تاريخی و هن��ری و معماری در 
ليس��ت ميراث جهانی يونس��کو نيز قرار 
گرفته كه همين امر موجب ش��ده ساالنه 
ميليون ها نفر )بيس��ت ميلي��ون به طور 
تخمينی( از سر تا س��ر جهان برای ديدن 
اين ش��هر زيبا به ايتاليا سفر كنند.  ونيز 
شهر جشنواره ها و كارناوال ها نيز هست. 
برای مثال جش��نواره  فيلم ونيز در اواخر 
اگوس��ت، هر س��ال يکی از اتفاقات مهم 
دنيای فيلم و هنر است. كارناوال مشهور 
وني��ز هم كه در ماه فوريه در تمام ش��هر 
برپاس��ت، از بزرگ تري��ن و قديمی ترين 
كارناوال های جهان است. اين كارناوال به 
كارناوال ماسک ها نيز مشهور است.   همان 
 Eyes Wide ماس��ک هايی ك��ه ش��ايد در
Shut ديده باشيد. ماسک های آن فيلم را 
نيز هنرمندان اين شهر ساخته اند. به غير 
از ماس��ک ها، كريس��تال های ونيزی هم 
ش��هرت فراوان دارند و طرز ساختش��ان 
ديدنی اس��ت. اين كريستال ها را هنوز با 
روش س��نتی در جزيره های اطراف ونيز 
)مورانو و بورانو( می سازند: ظريف وخارق 

العاده با قيمت های باال.
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  ونیز بسیار بسیار زیباست. 
اما باید عیوب آن را هم برای 
گردشگر بر شـمرد. به دنبال 
انتشـار فهرسـت پنج شهر 
بدبوی جهـان، ونیـز در رده 
دوم این فهرست جای گرفته 
است. ونیز به دلیل آب راه های 
مشـهور و کوچه هـای آبـی 
توریسـتی اش،  و  تاریخـی 
دومین شـهر بدبـوی جهان 

معرفی شده است.

ردیف دوم این فهرست طبقه بندی 
شده است. بنابراین توریست هایی 
که آرزو دارند در نهرهای تاریخی 
و مش��هور ونیز قایقرانی کنند و از 
خیابان های باریک و تاریخی این 
ش��هر عبور کنن��د، ناچارند صبر 
و تحمل زی��ادی را برخود هموار 
کنند، زی��را خیابان های ونیز بوی 
چندان خوشایندی ندارند و نکته 
اصلی هم   همان جاذبه این ش��هر 
یعنی کانال ها و راه آب هایی است 
که این ش��هر تاریخی و موزه های 
آن را با ش��هرتی جهانی محبوب 

همگان کرده است.
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 پیمان خواهر خواندگی چیست؟ 
در ابتدا باید بدانیم پیمان خواهرخواندگی چیست؟ پیمان خواهر خواندگی رابطه ای دوستانه و هدفمند 
اس��ت که به منظور تبادل اطالعات و تجربیات و توس��عة مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و 
سیاسی میان یک جامعة شهری با جامعة شهری مشابه خارجی برقرار می شود. این پیوند با اتمام جنگ 
جهانی دوم در سال 19۴5، برای نخستین بار در کشورهای اروپایی شکل گرفت. مدتی بعد در سال 1965، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، یعنی ژنرال آیزنهاور در ارائة برنامة »مردم به مردم« بر شکل گیری پیمان های 
خواهر خواندگی بین شهرهای آمریکا با شهرهای دیگر کشورهای جهان تاکید کرد و بدین ترتیب حرکتی 
جهانی در این موضوع ایجاد ش��د. هدف آیزنهاور از تاکید روی این طرح، درگیر کردن افراد و س��ازمان ها 
و گروه ها در تمامی س��طوح جامعه برای کاهش درگیری ها در س��طح جهان با انعقاد قراردادهای خواهر 
خواندگی بود. این پیمان در اروپا »شهرهای دوقلو«، در آمریکا و آسیا »شهرهای خواهرخوانده« و در روسیه 
»شهرهای برادر خوانده« نامیده می شود. تفاهم خواهر خواندگی بین شهرهایی امضا می شود که نوعی وجه 
تشابه و همسانی از قبیل ویژگی های باستان شناختی، تاریخی، فرهنگی، نمادهای مشترک و... داشته باشند 
تا از ظرفیت های یکدیگر برای پیشبرد اهداف خاص علمی، فنی، گردشگری و نظایر آن استفاده کنند. خواهر 
خواندگی بدون توجه به قراردادهای رسمی بین دولت ها و به وسیلة شهرداران و مدیران محلی، که ارتباط 

نزدیکی با شهروندان دارند، انجام می شود. 
 

 فواید خواهر خواندگی شهر ها:
نخستین تاثیر خواهر خواندگی توسعه پایدار شهری است. پیمان خواهر خواندگی ظرفیت الزم را برای 
مشارکت شهر ها فراهم می کند که این امر باعث توسعة پایدار شهرهای درگیر می شود. طرح های مشارکتی 
در بین این ش��هر ها در راستای برنامة نشست جهانی 2۰۰2 س��ازمان ملل در توسعة پایدار است. اهداف 
توسعة هزاره که مورد تاکید سازمان ملل است در امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی بین شهرهای جهان 
مورد توجه قرار می گیرد، چرا که این اهداف، توسعة پایدار را به دنبال خواهند داشت. دومین تاثیر اهداف 
بشردوس��تانه اس��ت: پیمان خواهر خواندگی اهداف بشر دوستانه را بین ش��هر ها دنبال می کند و آن ها را 

کدام شهرهای جهان با هم خواهـر و برادرند؟
معرفی تعدادی از شهرهای ایران که با شهرهای دیگر جهان برادر و خواهرند

اي��ن آم��ار البت��ه تقريب��ی اس��ت ام��ا 
ش��يراز با ۱۸ م��ورد خواهرخواندگی، 
اصفهان با ۱۷، تهران با ۱۱، نيش��ابور 
با ۱0، تبريز با 9، مش��هد با ۶ و رشت 
ب��ا ۴ م��ورد خواهرخواندگ��ی، از جمله 
شهرهای پيشتاز ايران در بستن پيمان 
نزديکی با شهرهای ديگر جهان به شمار 

می روند. 
از آن روزگار كه گردش��گری به عنوان 
صنعتی سرمايه س��از در جوامع در حال 
توس��عه مطرح ش��د؛ عناوين��ی همچون 
خواهر خواندگی و برادر خواندگی هم 
در مي��ان جوامع ش��کل گرف��ت. البته 
ويژگی هاي��ی نيز ميان جوام��ع می بايد 
وجود داش��ته باش��د تا اين عناوين در 

موردشان به كار گرفته شود.
از ميان آن ها می توان به مشخصه های 
مش��ترک قوم��ی؛ تب��اری؛ و در معن��ای 
عمومی تر فرهنگی اشاره كرد كه ممکن 
اس��ت ش��هرهايی در برخ��ی زمان های 
تاريخی در مبادل��ه اقتصادی فرهنگی 
ب��ا هم ب��وده و يا حتی مش��اهيرش در 
ارتب��اط علمی با هم قرار داش��ته اند و 
ام��روزه در جغرافيای سياس��ی از هم 

دور افتاده اند.
ش��ايد نخس��تين حركت ه��ا از زمان��ی 
ش��روع ش��د كه ش��هر »هت��را« كه در 
معماری و فرهنگ آن آميزه ای از س��ه 
تمدن ايرانی، يونانی و رومی به چش��م 
می خ��ورد و مهم ترين محوطه باس��تانی 
به جا مانده از دوران اش��کانيان است 
ب��ه خواهرخواندگی ش��هر »پالميرا« ی 

سوريه در آمد
 آثار اين شهر تاريخی در استان حمص 
واقع شده است. اين شهر به عنوان يک 
كاروانس��را برای افرادی كه از صحرای 
س��وريه عب��ور می كرده ان��د بس��يار با 
اهميت بوده و به همين دليل »عروس 

كوير« خوانده می شده است. 

 حسن گوهرپور
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در راه رساندن پیام صلح به سراسر 
دنی��ا پیش می برد. پیم��ان خواهر 
خواندگی در تغییر سطح فرهنگی 
دو ش��هر خواهر خوان��ده و تبادل 
فرهنگ ها نق��ش به س��زایی دارد 
که در این بین برخی از ش��هرهای 
خواهر خوانده هر س��اله با برگزاری 
مسابقه ها و نمایشگاه های مختلف 
به پیشبرد این هدف کمک بسیاری 
می کند. در ای��ران بعداز انقالب در 
سال 1۳7۳ برای نخستین بار تهران 
با بیش��کک پایتخت قرقیزس��تان 

خواهر خوانده اعالم شد. 

 برادرخواندگی بصره و خرمشهر 
مل��ت ایران و عراق ب��ا اعالم مرز 
دوستی و برادری دو کشور یک گام 
عملی دیگر در راه انسجام اسالمی 
برداش��تند. چهارم مهرماه هر سال 
برابر با 26 سپتامبر را به عنوان روز 
دوس��تی و برادری دو ملت ایران و 
عراق اعالم ش��د. قرار بود نظیر این 
مراس��م میان ش��هرهای العماره و 
دزفول، دهلران و علی شرقی، کوت 
و ای��الم، بدره و مه��ران، خانقین و 
قصر ش��یرین، پنجوی��ن و مریوان، 
س��لیمانیه و س��نندج و رواندوز و 
پیرانش��هر هم برگزار ش��ود. بنای 
یادبود ب��رادر خواندگی ش��هرهای 
بندری خرمش��هر و بصره در دروازه 
مرزی شلمچه با حضور مسئوالن دو 
استان خوزستان ایران و عراق تنی 
چند از مردم شهرهای استان بصره 

انجام پذیرفت. 
 

 برادرخواندگی کربال و ری 
و  ری  شهرس��تان  مس��ئوالن 
مسئوالن عراق توافق کردند که بین 
دو شهر کربال و ری برادرخواندگی 
اع��الم کنند و در این راس��تا روابط 
دو ش��هر در خص��وص موضوعات 

 پیمـان خواهـر خواندگی 
رابطه ای دوسـتانه و هدفمند 
اسـت کـه بـه منظـور تبادل 
اطالعات و تجربیات و توسعة 
مناسبات فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصـادی، فنـی و سیاسـی 
میـان یـک جامعة شـهری با 
جامعة شـهری مشابه خارجی 
برقرار می شـود. ایـن پیوند با 
اتمـام جنگ جهانـی دوم در 
سال 1۹45، برای نخستین بار 
در کشـورهای اروپایی شکل 

گرفت.

 مسئوالن شهرستان ری و 
مسـئوالن عراق توافق کردند 
که بین دو شـهر کربـال و ری 
برادرخواندگی اعـالم کنند و 
در این راستا روابط دو شهر در 
فرهنگی،  خصوص موضوعات 
مذهبی، زیارتی، اقتصادی و... 

گسترش پیدا کند.

فرهنگی، مذهبی، زیارتی، اقتصادی و... گسترش 
پیدا کند. احداث زائرسرا در این دو شهر زیارتی، 
تس��هیل در صدور روادید و مراحل سفر زیارت 
کنندگان به این دو ش��هر و توس��عه و تحکیم 
مناس��بات فرهنگی و مذهبی از جمله اقداماتی 
اس��ت که با نهایی ش��دن و انجام مقدمات این 

طرح، اجرا خواهد شد. 

 خواهرخواندگی اصفهان با الهور 
ش��هردار الهور پاکستان و ش��هردار اصفهان، 
ق��رارداد خواهرخواندگی این دو ش��هر را امضا 
کردن��د. اصفهان به عنوان یکی از هفت ش��هر 
مهم تاریخی جهان با یکی از شهرهای تاریخی 
و مهم پاکستان و جهان اس��الم قرارداد خواهر 
خواندگی منعق��د کرد. اله��ور از قدیمی ترین 
ش��هرهای پاکستان بوده که قدمت آن به بیش 
از چهار هزار س��ال قبل باز می گ��ردد و در این 
راستا هر دو شهر اصفهان و الهور از پیشینه غنی 
فرهنگی و تاریخی برخوردارند. شهر اصفهان با 
ش��هرهای فرایبورگ آلمان، فلوران��س ایتالیا، 

بارسلون اسپانیا، شیان چین، شهر کویت، 
یاش رومان��ی، کواالالمپور مالزی، هاوانا 
کوبا، ایروان ارمنستان و سن پترزبورگ 
روسیه، کیوتوی ژاپن و ... قرارداد خواهر 

خواندگی منعقد نموده است. 
گردشگری
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 خواهرخواندگی دلیجان ایران و ارمنستان 
تفاهم نام��ه خواهرخواندگی 2 ش��هر دلیجان ایران و 
ارمنس��تان میان جمهوری اس��المی ایران و جمهوری 
ارمنستان به امضا رسید. این تفاهم نامه به دلیل وجود 
نقاط مش��ترک فراوان میان 2 شهر تاریخی دلیجان در 
استان مرکزی و شهر دلیجان در استان تاوش ارمنستان 
که می تواند منج��ر به ارتباطات فرهنگی ش��ود میان 
استاندار استان مرکزی و استاندار استان تاوش در کشور 
ارمنستان به امضا رسید. بر مبنای این تفاهم نامه طرفین 
به مبادله گردشگر، تبادل تجربه در زمینه مرمت بناهای 
تاریخی و گس��ترش صدور صنایع دستی اقدام خواهند 
کرد. طرفین در زمینه حفاظت، نگهداری و بهره برداری 
مناس��ب از بناهای تاریخی با تبادل اطالعات و خدمات 

فنی یکدیگر را یاری خواهند کرد. 

 خواهر خواندگی ارومیه و وارنای بلغارستان 
وارنا و ارومیه از بسیاری جهات از جمله بافت شهری، 
جاذبه های گردشگری، صنعت و تولید شبیه هم هستند 
و ب��ا همکاریهای گس��ترده در این زمین��ه می توان از 

تجربیات دو شهر بهره برد. 
همچنین ش��هردار ترابوزان خواستارخواهرخواندگی 
شهرهای ارومیه و ترابوزان شده است. شهردار ترابوزان 
گفته است: با توجه به فاصله 11 ساعته ارومیه تا ترابوزان 
بنادر دریای سیاه می توانند جایگزین مناسبی برای بنادر 

خلیج فارس است. 

 شـهر اصفهان با شهرهای 
فلورانس  آلمـان،  فرایبـورگ 
اسـپانیا،  بارسـلون  ایتالیـا، 
شیان چین، شهر کویت، یاش 
مالزی،  رومانـی، کواالالمپـور 
هاوانا کوبا، ایروان ارمنستان و 
سن پترزبورگ روسیه، کیوتوی 
خواهـر  قـرارداد   ... و  ژاپـن 

خواندگی منعقد نموده است.

 وارنـا و ارومیه از بسـیاری 
جهات از جمله بافت شـهری، 
جاذبه های گردشگری، صنعت 
و تولید شـبیه هم هستند و با 
همکاریهای گسـترده در این 
زمینه می توان از تجربیات دو 

شهر بهره برد.

 خواهر خواندگی رشت و مولتان پاکستان 
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه شهر مولتان در پاکستان 
که زادگاه من محس��وب می ش��ود نیز از س��ابقه ای بیش از 5 
هزار س��ال برخوردار است، پیشنهاد کرده بود که مراسم ویژه 
خواهرخواندگی دو شهر رشت و مولتان پاکستان برگزار شود. 

 خواهر خواندگی شیراز با قونیه 
بحث خواهر خواندگی شهر شیراز با شهر قونیه ترکیه مطرح 
اس��ت که با توجه به روابط کشور ترکیه با ایران و قدمت شهر 
شیراز و شهر قونیه ترکیه این دستور کار مصوب شورای استانی 

شده است. 

 خواهر خواندگی اردبیل و تیساواشواری مجارستان 
امضای تفاهم نامه و قرارداد خواهر خواندگی دو شهر اردبیل 
و تپیساواش��واری ص��ورت گرفته اس��ت. در حالی که ش��هر 
تیساواشواری با ۳۰ هزار نفر جمعیت بسیار کوچک تر از شهر 
اردبیل است، اما به دلیل برخی مشترکات این خواهر خواندگی 
انجام ش��د. یک��ی از ویژگی های مش��ترک اردبیل با پایتخت 
مجارس��تان کم بودن ترافیک شهری است.  همانطوری که در 
اردبیل ترافیک س��نگین و طاقت فرسایی وجود ندارد در شهر 

بوداپست نیز روانی تردد را شاهد بودیم. 

 همدان خواهرخوانده کوالب تاجیکستان و اسپارتای ترکیه 
شهر همدان نیز همچون بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل 
دارا بودن ظرفیت های گوناگون از حیث داشتن خواهرخوانده 
محروم نماند و در همین راستا با شهرهای کوالب تاجیکستان 
و اس��پارتای ترکیه عقد خواهرخواندگی بس��ت. عقد قرارداد 
خواهرخواندگ��ی همدان و کوالب به ده��ه 7۰ باز می گردد و 
شاخصه قابل توجه و ریشه اصلی پیوند میان دو شهر را در اصل 
باید می رسید علی همدانی عنوان کرد. می رسید علی همدانی، 
عارفی اس��ت که در قرن هش��تم در همدان زاده شده و اکنون 
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مقبره وی در کوالب تاجیکستان واقع شده است. 
بعد از امضا قراردادخواهرخواندگی بلواری نیز به 
نام کوالب در میدان قائم همدان نامگذاری ش��د. 
در خصوص خواهرخواندگی همدان با اس��پارتای 
ترکیه نیز باید گفت در س��ال ۸۸ و در حاش��یه 
همایش بین  المللی س��رمایه  گذاری و توس��عه 
همدان، به دلیل تش��ابهات فراوان در زمینه های 
اقتصادی و کشاورزی، بحث خواهرخواندگی این 
دو ش��هر مطرح و پس از بررس��ی های مقدماتی 
همدان و اس��پارتا رس��ما خواهرخوانده یکدیگر 
شدند. بحث انتخاب سومین خواهرخوانده همدان 
نیز در همایش 15۰ س��ال دوستی ایران و ایتالیا 
مطرح و بنا بر این شد تا سفیر ایتالیا در ایران یکی 
از ش��هرهای ایتالیا را که از تمام جهات با همدان 
مش��ابهت داد، انتخ��اب و برای انج��ام مذاکرات 
خواهرخواندگ��ی زمین��ه ارتباط این دو ش��هر را 

فراهم آورد. 

 خواهرخواندگی خوی و قونیه 
در همای��ش »موالن��ا در آینه ش��مس« که با 
مح��ور خواهرخواندگ��ی خوی و قونی��ه و خوی 
و نیش��ابور برگزار ش��د، مقدمات امضای پروتکل 
خواهرخواندگ��ی و همکاری ه��ای فرهنگی بین 
خوی و قونیه فراهم شد. این همایش در ۴ محور 
خواهرخواندگی ش��هرهای خوی و قونیه و خوی 
و نیشابور، ایجاد تفاهم نامه علمی و فرهنگی بین 
دانش��گاه  آزاد خوی و نیشابور با دانشگاه سلجوق 
ترکیه برگزار شد. هدف اصلی همایش نشان دادن 
فرهنگ متعالی شمس و موالنا و عطار به جهانیان 
بود که به همین منظور چندین سخنرانی علمی با 
حضور چهره های مطرح فرهنگی و مولوی پژوهان 
و شمس شناس��ان در طول همایش برگزار ش��د. 
همچنی��ن چند برنام��ه فرهنگ��ی جانبی چون 
نمایشگاه خوشنویسی و مجسمه، مثنوی خوانی 
و اجرای موس��یقی توس��ط گروه اوستا با حضور 
اس��تاد جالل ذوالفنون نیز طبق پیش بینی های 
قبلی اجرایی ش��د. از برنامه های پیش بینی شده 

که محقق هم ش��د اه��دای کلید 

طالیی ش��هر خوی به شهردار نیشابور و نماینده 
شهردار قونیه بود. همچنین هماهنگی هایی برای 
خواهرخواندگی خوی و قونیه و خوی و نیش��ابور 
انجام داده بودیم که در همایش دو ش��هر خوی و 
نیشابور به طور رسمی با هم خواهرخوانده شدند 
و مقدمات امضای پروتکل خواهرخواندگی خوی 
و قونیه نیز انجام و مقرر ش��د در آینده نزدیک با 
حضور مسئوالن شهر خوی در قونیه این پروتکل 

تکمیل و نهایی شود. 

 خواهرخواندگی تبریز و ارزروم 
ش��هرهای ترکیه و ارزروم مشترکات تاریخی، 
مذهب��ی و تجاری به ویژه ش��هر تبریز به عنوان 

دروازه اروپا و مس��یر جاده ابریشم دارند. استفاده 
از تجربی��ات مفی��د دو ط��رف در بخش های��ی 
چون گردش��گری، ترویج فعالیت های فرهنگی، 
عم��ران ش��هری، حمل و نقل عمومی، مس��ایل 
زیست محیطی، شهرسازی و میراث فرهنگی را 

تسریع بخش گسترش روابط دوجانبه است. 
همچنین »نهایی شدن موضوع خواهرخواندگی 
تبری��ز با هامبورگ در حال پیگیری اس��ت« این 
خبری در آبان 9۰ از س��وی شهردار تبریز مطرح 
ش��د. وجود روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی 
گس��ترده میان ش��هرهای تبری��ز و هامبورگ از 
گذش��ته های دور و نیز برقراری روابط تجاری دو 
ط��رف در صنایعی چون چ��رم، کفش و فرش از 
یک س��و و حضور و سکونت بسیاری از ایرانیان و 
تجار ایرانی در این شهر صنعتی و تجاری آلمان از 
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سوی دیگر، لزوم تسریع در عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی 
می��ان این دو ش��هر را دوچندان می کند و الزم اس��ت با 
پی گیری ه��ای الزم از س��وی دو طرف زمینه برای نهایی 

سدن این امر فراهم گردد. 

 خواهر خواندگی کرج با یکی از شهرهای تاجیکستان 
همچنی��ن موضوع خواه��ر خواندگی کرج ب��ا یکی از 
ش��هرهای کشورتاجیکستان با حضور معاون سفارت این 
کش��ور در اردیبهشت ماه امسال بررس��ی شده است. بر 
اساس تفاهم نامه ای قرار است دفتر ارتباطات فرهنگی ایران 
و تاجیکستان در کرج راه اندازی شود. ایرانیان در نزد مردم 
تاجیکستان از محبوبیت باالیی برخوردار هستند. نخستین 
کش��وری که بعد از استقالل تاجیکستان، این کشور را به 
رسمت شناخت، جمهوری اس��المی ایران بود، که مردم 

تاجیکستان برای همیشه قدردان ایرانیان هستند. 

 برادرخواندگی شهرهای قم و ورامین 
با درخواس��ت شورای شهر و شهرداری وقت ورامین، در 
آستانه سالروز قیام تاریخی 15 خرداد 1۳۴2 به پیشنهاد 

ش��ورای اس��المی ش��هر و ش��هرداری ورامین، پیشنهاد 
برادرخواندگی شهرهای قم و ورامین مطرح شد. 

مدیران شهری قم معتقدند؛ این مسئله موضوعیتی ندارد 
و این بحث بیش��تر در عرصه بین الملل و بین دو کشور 
مطرح است که با هدف گسترش روابط تجاری، فرهنگی 
و … انجام می شود. برادر خواندگی شهرهای قم و ورامین 
مورد تائید شورای اسالمی شهر قم قرار نگرفت. موضوعی 
که باعث شد این مساله مطرح شود یکی قیام تاریخی 15 
خرداد 1۳۴2 و تش��ابه آغاز قیام در قم و ورامین است که 
سوابق مبارزه های انقالبی مردم این دو شهر را تا پیروزی 

انقالب اسالمی و پس از آن در پی داشته است. 

 برادرخواندگی رامسر و گرگان 
همچنین یکم آذرماه سال 9۰ رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی رامسر گفت: از رئیس کمیسیون فرهنگی 
گرگان می خواهم تا پس از رایزنی با اعضای شورا، گرگان 
و رامسر را برادر خوانده فرهنگی اعالم کنند. پیشنهاد شده 
بود تا معبری در گرگان به نام رامسر و معبری در رامسر به 

نام گرگان نامگذاری شوند.

و  تفاهم نامـه  امضـای   
قرارداد خواهـر خواندگی دو 
شهر اردبیل و تپیساواشواری 
در  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
تیساواشواری  حالی که شهر 
نفـر جمعیـت  بـا 30 هـزار 
شـهر  از  کوچک تـر  بسـیار 
اردبیـل اسـت، اما بـه دلیل 
برخی مشـترکات این خواهر 

خواندگی انجام شد.

 شـهر همدان نیز همچون 
بسیاری از شهرهای ایران، به 
دلیل دارا بـودن ظرفیت های 
از حیـث داشـتن  گوناگـون 
خواهرخوانـده محروم نماند و 
در همین راسـتا با شـهرهای 
کوالب تاجیکستان و اسپارتای 
خواهرخواندگی  عقـد  ترکیه 

بست.
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فرهنگ و هنر
 دور از بدیهیات پیش پا افتاده سینمایی

 بـازارچه فرهنگ و هنـر 
 نگاهي به ردکارپت فیلم جدید رضا عطاران: پشت پـرده!

 فالمک جنیدی در گفتگو با »کالسکه سبز«: دوست دارم موزه ها را ببینم
 »برف« فیلمی ساده، سطحی و متوسط

 اصول اخالقی مدینه ثابت و بدون تغییر بود

فرهنگ و هنر
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دور از بدیهیات پیش پا افتاده سینمایی
نگاهی به فیلم »پنجاه قدم آخر« به کارگردانی کیومرث پوراحمد

»پنجاه قدم آخر« نه تنها روی سروش��کل قصه و روایت متمرکز نش��ده بلک��ه گاه از بدیهیات پیش 
پا افتاده س��ینمایی هم به دور اس��ت. چرا هیچ یک از دیالوگ هایی که به زبان کردی بیان می ش��وند 
زیرنوی��س ندارن��د؟ چند درصد مخاطبان فیلم با زبان کردی آش��نایند و می توانند بی نیاز از زیرنویس 
جمالت را درک کنند؟ آن رقص زوربا گونه شخصیت مهندس )که بابک حمیدیان نقشش را بر عهده 
دارد( چرا به لحاظ اجرایی و منطق روایت این همه سس��ت و الکن به نظر می رس��د؟ چرا لحن و حال 
و هوای فیلم به ویژه در زمان رویارویی نزدیک رزمندگان با نیروهای عراقی یاد آور فیلم های س��طحی 
و ضعیف دهه 1۳6۰ اس��ت که دشمنان را عده ای ابله و نادان تصویر کرده و نیروهای خودی را   نهایت 
رش��ادت و شجاعت و تیزهوشی؟ یعنی س��ه دهه پس از آن دوران هنوز هم سینمای ما باید با چنین 
خام دستی هایی مواجه باشد؟ آن هم از سوی فیلمسازی که به حکم کارنامه و سوابقش با زبان روایت 

و قصه گویی در سینما آشناست. 
چند فراز از روند گس��ترش پیرنگ داس��تانی را باید بر شمریم که از منطق روایت و قواعد کالسیک 
و حتی س��اختار شکنانه فیلمنامه نویس��ی به دور مانده اند؟ آیا روند س��ریع قانع شدن مهندس برای 
حضور در جبهه و انجام یک عملیات خطرناک به اندازه کافی پرداخت شده است؟ آیا حضور مهندس 
در جبهه و رویارویی اش با روحیات متواضع و متفاوت رزمندگان به جای آنکه تماش��اگر را اقناع کند، 
یادآور فیلم های سردستی و نازل دهه اول جنگ نیست؟ زدن به قلب دشمن و از کار انداختن راداری 
که اهمیتی اس��تراتژیک برای آنان دارد به همین س��ادگی و راحتی رخ می داده؟ این ها و هزار س��ئوال 

»م��ن تاش��م را ك��رده ام و فيلم همين 
است و كاريش نمی شود، كرد.« اين جمله 
را كيومرث پوراحمد در نشست مطبوعاتی 
فيلم »پنجاه قدم آخر« در جشنواره سی و 
دوم فجر بر زبان رانده است. با طرح اين 
موضع گيری فيلمساز در نشست خبری 
فيلمش عما راه بر نقد و بررس��ی فيلم 
بسته می شود. فيلمساز با ادای اين جمله 
كليدی عما منتقد را خلع ساح می كند. 
چون زين پس هر چه بنويسی و بگويی، 
به همين ديالوگ ارجاع داده خواهد شد. 
موض��وع فقط اين نيس��ت كه فيلمس��از 
پرس��ابقه و صاحب كارنامه دست هايش 
را به عامت تس��ليم باال می برد. موضوع 
اين اس��ت كه راه ب��ر هرگونه گفت و گو 
و مفاهمه ميان فيلمس��از و منتقد بسته 
می شود و اين اصا شايسته فيلمسازی 
كه در كارنامه پرفراز و نشيبش فيلم های 
محبوبی مثل مجموعه »قصه های مجيد«، 
»شب يلدا« و »خواهران غريب« به چشم 
می خورد نيست. »پنجاه قدم آخر« باز هم 
به دغدغه های شريف و انسانی پوراحمد 
در محکوم كردن س��ياهی و تباهی جنگ 
می پردازد. راهی كه فيلمساز با »اتوبوس 
شب« بنا گذاش��ت و اكنون بار ديگر به 
س��راغ اين موضوع می رود. »پنجاه قدم 
آخر« فيلمی متشتت و چند پاره است. چه 
به لحاظ ساختار روايت و چه به لحاظ لحن. 
فيلمنامه به شکلی آشکار و واضح فاقد 
مصال��ح كافی برای تبدي��ل به يک فيلم 
بلند داس��تانی است. به همين دليل هر 
جا كه احساس كمبودی می شود – به ويژه 
در بخش توزيع اطاعات الزم داستانی- 
فيلم ب��ه روايت راوی متکی می ش��ود تا 
برخی اطاع��ات و گره های مهم روايتی را 
به مخاطب ارائه دهد. اما در همين روايت 
راوی هم كاس��تی هايی اساسی به چشم 
می خ��ورد. در ميانه ارائه اطاعات از غير 
سينمايی ترين شيوه ممکن، ناگهان صدای 
راوی قطع می شود و فيلم با تغيير لحنی 
نامنتظره بار ديگر مخاطب را به مشاهده 
وقاي��ع فرا می خواند. رفت و برگش��ت و 
تغيير لحن بار ها در طول فيلم رخ می دهد 
تا جايی ك��ه ارتباط ذهنی مخاطب با آنچه 

روی پرده می بيند بار ها قطع می شود.

 مازیـار فکری ارشاد
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 »پنجـاه قـدم آخـر« باز 
هم به دغدغه های شـریف و 
انسـانی پوراحمد در محکوم 
کردن سیاهی و تباهی جنگ 
می پردازد. راهی که فیلمساز 
با »اتوبوس شب« بنا گذاشت 
و اکنـون بار دیگر به سـراغ 

این موضوع می رود. 
»پنجاه قـدم آخر« فیلمی 
متشـتت و چند پاره اسـت. 
چه به لحاظ ساختار روایت و 
چه به لحاظ لحن. فیلمنامه به 
شکلی آشـکار و واضح فاقد 
مصالـح کافـی بـرای تبدیل 
به یـک فیلم بلند داسـتانی 
اسـت. به همین دلیل هر جا 
که احساس کمبودی می شود 
– به ویـژه در بخـش توزیع 
داسـتانی-  الزم  اطالعـات 
فیلم به روایـت راوی متکی 
می شـود تا برخـی اطالعات 
و گره های مهـم روایتی را به 

مخاطب ارائه دهد.

دیگر باعث ش��ده اند نتوانیم فیلم »پنج��اه قدم آخر« را 
جدی بگیریم. چون خود فیلم هم مخاطبش را دس��تکم 
می گیرد و هیچ کوشش برای قانع کننده بودن و نزدیک 

شدن به واقعیت نمی کند. 
فصل رفتن مهندس به خانه آن خانواده کرد روستایی 
و آش��نایی اش با دخترک کرد چه کارکردی در داستان 
دارد؟ اگ��ر نب��ود چه اتفاقی می افتاد ج��ز اینکه قصه ته 
مایه ای عاش��قانه به خود نمی گرفت؟ آیا به وجود آمدن 
رابطه عاش��قانه ای به این ق��درت می ام مهندس و دختر 
کرد به قدر کافی برای تماش��اگر باور پذیر از آب درآمده 
اس��ت؟ همین چند دیالوگ و نش��انه هایی از هوشمند و 
دان��ا بودن دخترک برای مهندس کافی بود تا دل ببازد؟ 
نقش و تاثیر پرداخت سینمایی در این گونه موقعیت های 

روایتی چیست؟ 
در   نهایت برس��یم به آن پایان بن��دی عافیت طلبانه و 
محافظه کاری که دیگر پس از بار ها بازتولید در فیلم های 
مختلف رویکرد سینمای دفاع مقدس، در مخاطب دافعه 
ایج��اد می کند. آیا همه فیلم های ما به هر قیمت ممکن 

باید پایانی خوش و به سامان داشته باشند؟ 
کیوم��رث پوراحمد را چه می ش��ود؟ آیا او هم به مانند 
برخی همتایانش در سینمای ایران، به واسطه مشکالت 
و محدودیت های سالیان گذشته باید قید اعتبار و آبروی 
خود را به این س��ادگی بزنن��د؟ اعتبار و آبرویی که فیلم 
به فیل��م و به قول دیالوگ تکرار ش��ونده راوی منزل به 
منزل کسب شده را به این راحتی می توان نادیده گرفت؟ 
گاهی اوقات سکوت و فیلم نساختن برای کسی که فیلم 
س��اختن را بلد است اما گویا دیگر حوصله و تمرکزش را 

فرهنگ و هنرندارد، بهترین راهکار است. 
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بـازارچه فرهنگ و هنـر 
»رفتم و بار سفر بستم« با صدای علیـرضا قربانی

آلبوم »فردوسی و موسیقی« مجید کیانی 

آلبوم »وطن« ساالر عقیلی 

آلبوم »رفتم و بار سفر بستم« با صدای علیرضا قربانی از سوی انتشارات آوای باربد روانه بازار موسیقی شد. اشعار 
این اثر از اسماعیل نواب صفا، پرویز وکیلی، بیژن ترقی، رهی معیری است و آهنگسازی توسط علی تجویدی انجام 
شده است. همچنین تنظیم قطعات این اثر موسیقایی به عهده کامبیز روشن روان بوده است. این اثر شامل شش 
قطعه است و نام بعضی از قطعات آن »رفتم و بار سفر بستم«، »بگو چه کنم«، »حق ناشناس«، »مناجات«، «دیدی 

که رسوا شد دلم« و... است.
در این اثر ناثر رحیمی )فلوت(، فرشید حفظی پور )ابوا(، حسین پورمعین )کالرینت(، پدیده احرار نژاد )تار(، آذر 
هاشمی )سنتور(، ارژنگ صانعی )کمانچه(، کوروش بزرگ پور )تنبک/دف(، نازنین روستا، شیوا سروش، روشنک کی 
منش )گروه آواز جمعی( و.... از اعضا و نوازندگان این گروه هستند. علیرضا میرعلی نقی در مقدمه این آلبوم آورده 
است: آثار استاد علی تجویدی در مدتی بیش از پنجاه سال آفرینش گری مستمر در محیط موسیقی کالسیک ایرانی 
شنیده شدند. برخی سازی، برخی نیز آموزش و بخش اعظم آن آوازی و با کالم، به خصوص که استاد با ادب منظوم 
فارسی و اشعار متقدمین انس و الفت فراوان داشت. آموزش های دقیق او نزد استاد صبا، خوشه چینی از استادان قدیم 
در منزل حاج آقا محمد ایرانی مجرد و ژرف نگری هایش در آثار دو نوازنده نغمه پرداز برجسته نسل قبل خود مرتضی 

محجوبی و حسین یاحقی مختصات اصلی هنر نغمه پردازی علی تجویدی را در سال های دهه 1۳2۰ سامان داد.

مجید کیانی آلبومی پژوهشی با عنوان»فردوسی و موسیقی« را که شامل بخش های مختلف صوتی، تصویری و 
کتاب الکترونیکی است را منتشر کرد. مجید کیانی ضمن اعالم این خبر گفت: برای تهیه این آلبوم چند نسخه معروف 
و معتبر از شاهنامه را بارها مطالعه کردم و ابیاتی را که درباره سازها و موسیقی وجود داشت را جدا کردم که در هر 

نسخه بین 6۰۰ تا 7۰۰ بیت پیدا کردم. 
این پژوهشگر موسیقی ایرانی در ادامه افزود: این ابیات به دست آمده را از نظر واژه شناسی و موسیقی مورد بررسی 
قرار دادم که حاصل آن در آلبوم»فردوسی و موسیقی« راهی بازار شد. وی همچنین عنوان کرد: این آلبوم در دستگاه 
های سه گاه و همایون اجرا شده و از سه بخش تشکیل شده است. بخش تصویری این آلبوم حدود 2 ساعت است و 
عالوه بر آن نیز از یک بخش صوتی و یک کتاب الکترونیک 1۰۰ صفحه ای نیز تشکیل شده است. این نوازنده سنتور 
ادامه داد: آلبوم »فردوسی و موسیقی« یازدهمین آلبوم از مجموعه»شناخت هنر موسیقی« است که روانه بازار می 

کنم و در آینده ای نه چندان دور ۴ شماره دیگر از این مجموعه را به مخاطبان عرضه می کنم.

آلبوم وطن به خوانندگی ساالر عقیلی و آهنگسازی نوید دهقان و اجرای گروه قمر منتشر شد. آلبوم موسیقی قمر 
به عنوان تازه ترین کار ساالر عقیلی به آهنگسازی نوید دهقان و با اجرای گروه موسیقی قمر توسط شرکت ایران گام 
منتشر و به بازار آمد. در این آلبوم تصنیف بهار آمد، ساز و آواز، تصنیف بوی خوش عید، تکنوازی کمانچه 1، تصنیف 
نغمه نوروزی، تکنوازی تار، تصنیف آواز کرک، تکنوازی کمانچه 2 و تصنیف وطن عرضه شده اند . اشعار این آلبوم از 
سروده های شاعرانی چون خافظ، فریدون مشیری، سیاوش کسرایی، رهی معیری انتخاب شده است. در آلبوم وطن، 
بهزاد رواقی )تار(، نسیم اربابی )کمانچه(، علیرضا گرانفر )سنتور(، حسین محمد حسینی )نی(، امین گلستانی )عود(، 
فرهاد صفری )تنبک(، شهریار نظری )دف( و نوید دهقان به عنوان نوازنده )کمانچه( ایفای نقش کرده اند. آلبوم وطن 
بیستمین آلبوم رسمی ساالر عقیلی است. وی تاکنون آلبوم های عشق ماند، سایه های سبز، دریای بی پایان، سعدی 
نامه، به نام گل سرخ، مایه ناز، عاشقی، هوای آفتاب، ساالر خوانی ها، عشق دیرین، باده نوشین، یاد باد، سبوی تشنه، 

یار و دیار، نغمه همرازان، می تراود مهتاب، به سپیدی صلح، یار مست و به یاد من باش را منتشر کرده است
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»لطیفه های اسالمی« منتشـر شد

»ردیف چهارگاه« کیوان ساکت 

کتاب لطیفه های اسـالمی، گزیـده ای از جذاب ترین و شـیرین ترین لطیفه ها و 
طنزنوشته های فرهنگ و تمدن اسالمی است و بخشی از آن به لطیفه هایی درباره 
ماه مبارک رمضان اختصاص دارد. کتاب »لطیفه های اسالمی« به قلم حجت االسالم 
مهدی مسائلی توسط انتشارات تیسا چاپ و روانه بازار نشر شده است. این کتاب 
گزیده ای از جذاب ترین و شیرین ترین لطیفه ها و طنز نوشته های فرهنگ و تمدن 
اسالمی است که با رجوع به ُکتب و منابع گوناگون فرهنگ و ادب اسالمی گردآوری 
و در سـه فصل تنظیم شده است و فصل سـوم آن به طنزهای مرتبط با آموزهای 
دینی اختصاص دارد. یکی از پر بسـامدترین موضوعاتی که در این کتاب لطیفه ها 
را به خود اختصاص داده اسـت موضوع ماه مبارک رمضان و روزه داری است که در 

ادامه چند مورد از این لطیفه ها می آید:

 1. مردی صحرا نش��ین از علماء ش��نیده بود که ثواب روزه ی روز عرفه معادل یک 
سال است. پس روز عرفه تا ظهر روزه گرفت و سپس افطار کرد و چون ماه رمضان 
شد، دیگر روزه نگرفت. به او گفتند: چرا روزه نمی گیری؟ گفت: من نصِف روز عرفه را 
روزه گرفتم که معادل روزه گرفتن شش ماه اول سال است و ماه رمضان هم داخل 

در آن شش ماه اول بود.
2. عده ای در مورد شخصی تحقیق می کردند، از فردی که او را می شناخت، پرسیدند: 
آیا فالنی نماز می خواند؟ آن شخص گفت: من روزه خوردنش را دیده ام، اما راستش 
را بخواهید نماز خواندنش را ندیده ام.  ۳. گبری مسلمان شد، اما روزه گرفتن برای او 
خیلی سنگین بود؛ لذا داخل سرداب منزلش شد و روزه  خود را افطار کرد. مشغول 
غذا خوردن بود که فرزندش صدای او را حس کرد و گفت: کیست؟ پدرش در جواب 

گفت: پدر بدبخت تو است که دارد نان خودش را می خورد و از مردم می ترسد.

کتاب »ردیف چهارگاه« به روایت کیوان ساکت نوازنده تار و سه تار از سوی انتشارات تصنیف منتشر شد. کیوان 
س��اکت، نوازنده تار و س��ه تار درباره این اثر به هنرآنالین، گفت: این اثر یک جلدی و دارای 12۰ صفحه است و 
جنبه آموزشی دارد. ساکت با اشاره به اینکه به طور کلی ردیف های قدیمی هرچند ارزشمند هستند، اما امروزه به 
دالیل مختلف قابلیت اجرای صحنه ای را ندارند، گفت: به همین دلیل تصمیم گرفتم ردیفی را بنویسم که قابلیت 

اجرای صحنه ای را داشته باشد.
این نوازنده خاطرنشان کرد: ردیف های قدیمی و سنتی موسیقی ایرانی با تمام ارزش و احترامی که برای آن ها 
قائل هستیم به عنوان میراث به جا مانده از نیاکان ما است که امروزه جنبه عملی و کاربردی خود را در بسیاری از 
موارد از دست داده اند. کیوان ساکت افزود: با توجه به تحوالت قرن اخیر و تغییرات مناسبات اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی جامعه لزوم تدوین یک ردیف جدید با استفاده از تمام پارامترها و جزئیات ردیف های قدیم و 
حفظ اصالت آن ناگزیر به نظر می رسید، زیرا ردیف های قدیمی با تمام ارزش و اعتباری که برای آن ها قائل هستیم، 
به دالیل ذکر شده خاصیت کاربردی خود را در آلبوم ها، کنسرت ها، گردهمایی ها دارا نیست. این نوازنده سه تار در 
ادامه گفت: به همین دلیل سال هاست فقط به عنوان یک رپرتوار آموزشی از آن استفاده می شود و همین دالیل 

بود که استاد صبا، شهنازی، پایور را تشویق به تدوین و نوشتن یک ردیف تازه در زمان خود کرد.
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بـازارچه فرهنگ و هنـر 
مفاهیم اساسی طراحی در »اندیشه طراحانه«

کتاب »اندیشه طراحانه« پوستر، طرح های بسته بندی، پیکتوگرام، کارت ویزیت، لوگو، صفحه بندی، 
تصویرس��ازی ها، بروشور، تناسبات در طراحی، شکل ها در طراحی، جلد کتاب و مجالت را که توسط 
هنرمندان نامدار طراحی شده اند همراه با تجزیه و تحلیل این آثار به تصویر کشیده و مفاهیم اساسی 
اندیش��ه طراحانه را به صورتی کلی مطرح می کند. کتاب »اندیشه طراحانه« نوشته َگوین اَمبروز و پل 
هریس با ترجمه حسین شهرابی روانه بازار نشر شد. این کتاب با پوستری از »فوترو« آغاز شده است که در 
آن لوگوی فست فود مشهوری را تصرف کرده و آن را با شبیه کردن به بنای کلیسا یا تاج اسقف ها در متن 
تشکیالت مذهبی قرار داده است. این تصرف ویژگی ها و طرح رنگی برند فست فود را به این متن جدید 
انتقال می دهد و چنین تداعی می کند که نهادهای مذهبی به برندهای عظیم بین المللی با قدرت بازاریابی 

وسیع شباهت دارند که نگرش مردم به کمپانی های بزرگ و مذاهب را به چالش می کشد.
در مقدمه این کتاب می خوانیم: »کارهای متفاوت مستلزم به کارگیری فرآیند های اندیشه و تکنیک 
های متفاوت است تا ایده های خالق طراحی با هدف نهایی ارائه اطالعات به بهترین شکل ممکن برای 
برقراری ارتباط موثر با مخاطب، توسعه یافته و به پیش برود. این کتاب ساختاری برای فرآیند طراحی 
پدید می آورد که به طراح کمک می کند از مرحله خلق ایده ها یا مفاهیم به تولید و مرور نهایی کار برسد 
تا درک کامل مفاهیم ارائه شده در کتاب » اندیشه طراحانه«، همواره به دانش مهارت های طراحی مرتبط 
با تایپوگرافی، فرمت، رنگ، شبکه بندی و تصویر، طراح را به ابزارهایی قدرتمند مسلح می کند تا خالقیت 

های شگرفی را به کار گیرد.

لطیفه ها از کجا می آیند؟

کتاب »لطیفه ها از کجا می آیند« با اینکه در سال ۸۴ منتشر شده است اما به راحتی ذیل 
»ادبیات پشت پرده« قرار می گیرد.

»لطیفه ها از کجا می آیند« عنوان کتابی است از احمد اخوت که چاپ اول آن برمی گردد به 
9 سال پیش. اما در این 9 سال چند مطلب دیده اید که به این کتاب اشاره کرده باشند؟ چند 
بار این کتاب به واسطه مطالب منتشر شده در جراید توجه شما را به خود جلب کرده است؟ 
این در حالی اس��ت که باید بدانید احمد اخوت در این کتاب دس��ت روی موضوعی گذاشته 
اس��ت که حساس��یت برانگیز و پر اهمیت است. به تمام این ها اضافه کنید این موضوع را که 
میزان کتاب هایی که »لطیفه« را دس��ت مایه تحقیق خود قرار داده اند، بس��یار کم است. این 
کتاب را نشر قصه در 1۰۰۰ نسخه منتشر کرد که حاال هم معلوم نیست این 1۰۰۰ نسخه 
به تمامی فروش رفته اس��ت یا خیر. و اما در اهمیت »لطیفه« بد نیس��ت این گفته سقراط و 
تفسیر اخوت را بخوانیم: »سقراط گفت: هر چیزی را به منظوری ساخته اند. کار چکش کوفتن 
میخ و وظیفه ی اره بریدن چوب است. آسیا را برای آرد کردن درست کرده اند. وظیفه لطیفه 

خنداندن مردم است و باید خنده دار باشد.
لطیفه مانند فلسفه کارش را با چیزی به ظاهر ساده و پیش پا افتاده که ارزش سخن گفتن 
ندارد آغاز می کند و با چیزی بسیار پیچیده و گاه نقیضه آمیز به پایان می برد که کمتر کسی 
آن را باور می کند. کلیشه های زندگی و زبان را در برابر چشمان ما می گذارد و نگاهی تازه به 
آن می اندازد. حکایت آن مس��افر اس��ت که شبی سوار بر اتوبوس بی شهری نصف شب بیدار 
ش��د و دید همه ی مسافرها خواب اند و فقط راننده مشغول رانندگی بیدار است. ناراحت داد 
کشید: آی مردم، همه که خوابیدید پس این آقای راننده برای کی رانندگی می کند. این نگاه 

تازه ای به جهان نیست؟«
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عطاران از جمله بازیگراني است که کارش را بلد 
است و به خوبي موفق شده است، خود در دل تمامي 
اقش��ار جامعه جاکند و سرچشمه این عالقه هم با 
نمکي شخصیت حقیقي خود اوست که فیلم ها را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است. رضا عطاران چندي 
قبل با فیلم »طبقه حساس« مهمان سینما بود که 
فروش خوبي داشت اما فیلم خوبي نبود و اخیرا نیز 
»فرش قرمز« را با خود از فرانسه به سینماهاي ایران 

آورده است.
 داستان فیلم

یک بازیگر خرده پاي تئاتر و سینما )رضا عطاران( 
به منظور مالقات با استیون اسپیلبرگ و ارائه یک 
فیلم نامه به او، جهت ساخت فیلم سینمایي براساس 
آن، تصمیم مي گیرد به جش��نواره فیلم کن که در 
کشور فرانسه برگزار مي شود، سفر کند تا بتواند در 
آن جا با اس��پیلبرگ دیدار داشته باشد اما این سفر 

دردسرهایي براي او به همراه دارد.
به خاطر این ایده باید رضا عطاران را تحسین کرد. 
کارگرداني که نشان داد براي رسیدن به هدف خود، 
بس��یار خالق تر و خوش فکرتر از هم صنفان خود 
است اما دقیقا همین دلیل تحسین را هم باید نقد 
کرد، چرا که بسیار بي برنامه و غیر حرفه اي ایده خود 
را استفاده کرده است، مثالً وقتي که شخصیت اصلي 
از بي جایي جلوي فرش قرمز جشنواره کن مي خوابد، 

داستان اصلي ضد قصه مي شود.
 مستند یا فیلم؟!

نصف داستان روایتي است که پیش بیني نشده 
و حاصل موقعیت هاي لحظه اي اس��ت که عطاران 

به خوب��ي از پس آن بر آمده اس��ت ام��ا آن قدر از 
هم گسیخته و گاهي مس��تندوار در کنار هم قرار 
گرفته اند که بیننده گیج مي شود و شاید به خوبي 
با فیلم ارتباط نگیرد. شخصیت پردازي کاراکتر ایراني 
مقیم فرانسه هم بسیار ضعیف است، یک دفعه وارد 
قصه مي شود و به همان صورت هم از داستان بیرون 
مي رود. عطاران در آن بازیگر ساده در ظاهر حرفي 
ب��راي گفتن ندارد اما دیالوگ ه��اي آن ها پیام هاي 
اخالقي بسیاري را در خود داشت که باز هم قرباني از 
هم گسیختگي فیلم شده است. به قسمت هاي آخر 
فیلم که مي رسیم پیام هاي فیلم از گفتاري به بطن 
فیلم انتقال مي یابد، مثل دف زدن و گدایي عطاران 
و ی��ا حتي انداختن پرچم ایران بر روي خودش که 
آنقدر س��اده و تیز روایت شده است که اصال حس 
همزاد پنداري را انتقال نمي دهد. اس��تناد حرف ها 
صحبت هاي خود رضا عطاران است که گفته است: 
سادگي عنصر اساسي تولید فیلم »رد کارپت« است، 
یکي از دالیل کاربرد این س��ادگي نزدیک شدن به 
همان وجه مس��تند و اسنادي فیلم است که برایم 
خیلي مهم بود. در مقابل س��عي کردیم با حداقل 
وس��ایل ضروري مث��ل دو دوربی��ن 5۰ و یک پایه 
دوربین و تجهیزات معمول و مرس��وم صدا کارمان 

را انجام دهیم
 صحنه هاي طنز و بامزه

اس��تفاده از انواع طنز به صورت پراکنده را در این 

فیلم مي ت��وان دید، طنز بصري مثل صحنه اي که 
عطاران در خیابان با یک تصویر تبلیغاتي مستهجن 
مواجه مي ش��ود و یا به همراه بردن تن ماهي! طنز 
کالم��ي هم مثل انتقاد از آنجلینا جولي در انتخاب 
فیلم هایش و یا صحبت با خانم فرانسوي در مترو و 
گفت وگوي واقعي و بي واسطه با جیم جارموش که 
انصافا صحنه خنده داري را رقم زده اس��ت. و تیتراژ 
ابتدایي این فیلم که به شروع حال و هواي این فیلم 

بسیار کمک مي کند و بسیار جذاب است.
 فروش

رد کارپت بسیاري از رکوردها را شکست و سینماها 
را از کسادي در ماه رمضان در آورد. مثال در یک روز 
در سینماهاي مش��هد بیش از 12 میلیون فروش 
داشت و در یکي از سینماهاي تهران نیز در حدود 
15 میلیون فروخت. اگر نگاهي به هشت فیلم اخیر 
عطاران به عنوان بازیگر بیاندازیم فیلم هایش کم تر از 
یک میلیارد فروش نداشته اند و »ورود آقایان ممنوع« 
حتي به 5 میلیارد تومان هم رسید، از همین رو بعید 

نیست رد کارپت هم چند میلیاردي شود.
 خالصه این که

رد کارپت )فرش قرمز( فیلمي اس��ت مبتني بر 
طنزهاي ش��خصیتي رضا عطاران که گاهي لوس 
هم مي شود، ایده این فیلم بسیار عالي است اما رضا 
عطاران از اجراي آن به خوبي بر نیامده و ضعف هاي 
مشهودي دیده مي شود اما اگر صرفا جهت خندیدن 
و لذت بردن از ش��وخي هاي رضا عطاران به سینما 
مي رود، نمي توانید اش��کال زیادي به فیلم بگیرید 
و احتماال از آن خوش تان مي آید. راس��تي به علت 
فیلم برداري در فرانس��ه، در گوشه و کنار فیلم علي 
رغم سانسور گلدرشت، باز هم صحنه هاي منشوري 

به چشم مي خورد!

پشت پـرده!
نگاهي به رد کارپت فیلم جدید رضا عطاران

 محمد حسین وکیلي

فرهنگ و هنر

اسکانیـا

گردشگری
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آدم سختگیری در سفر نیستم
فالمک جنیدی در گفتگو با »کالسکه سبز«:

 علی اکبـر دهبان

فام��ک جني��دی، متولد س��ال ۱۳۵۱ و 
اصالتاً مشهدی اس��ت. دو خواهر و يک 
برادر دارد. زمانی كه س��وم دبيرس��تان 
ب��ود تصمي��م گرف��ت بازيگر ش��ود در 
نتيجه وارد دانش��گاه ش��د و در رش��ته 
نمايشنامه نويسی درس خواند. مخاطبين 
در مجموعه »جن��گ ۷۷« اولين بار او را 
ديدن��د و از آن به بع��د وی جزو معدود 
بازيگران زنی ش��د كه در عرصه كار های 

كمدی به خوبی شناخته شد.
مجموعه های »جايزه بزرگ«، »ببخش��يد 
شما«، »شب های برره« و »بدون شرح« 
بخش��ی از كاره��ای طن��ز تلويزيونی وی 
می باشد. بازی جنيدی در فيلم سينمايی 
»ورود آقاي��ون ممن��وع« ج��زو بهتري��ن 
بازی های او در يک نقش بس��ياری جدی 

است.
فامک جنيدی به دلي��ل اينکه با رامين 
ناصر نصير در دانشگاه همکاسی بود از 
طريق وی به مهران مديری معرفی شد و 
از آن پس راهش را در اين مسير ادامه 

داد.

 در مسافرت چگونه براي خودتان برنامه ريزي مي کنيد و به چه مکان هايي مي رويد؟
 واقعیتش این اس��ت که هر س��فر ویژگي هاي خاص خودش را دارد. خیلي از افراد زماني که به س��فر 
مي روند بیش از هر چیزي عالقه دارند موزه هاي آن شهر را ببینند اما متاسفانه من خیلي اهل این گونه 
مکان ها نیستم؛ البته شاید در آخر سري هم به این گونه مکان ها بزنم اما جزو برنامه هاي اصلي من نیست. 
اما چیزي که بیش از همه براي من اهمیت دارد اتمسفر کلي شهر است و براي شناخت این فضا خلق و 
خوي مردمانش عالقه مند هستم که بیش از همه پیاده روي هاي طوالني در شهر داشته باشم تا برخورد 

مردم و آداب و رسومشان را بهتر بشناسم.

 اصوالً به س��فر کردن عالقه مند هس��تيد يا اگر براس��اس اتفاي پيش آمد به جايي براي مس��افرت 
مي رويد؟

ش��خصاً به سفر بسیار عالقه دارم و در هر فرصت مناس��بي دوست دارم به مسافرت بروم. اما به دلیل 
ش��رایط کاري ام هماهنگ کردن این موضوع برایم بس��یار سخت اس��ت یا باید در گیر پروژه اي نباشم و 
یا اینکه کاري را کنس��ل نمایم که برایم بس��یار مشکل است. در نتیجه تعداد زیادي از سفر هایم کنسل 

مي شود.

کارتان مي رويد براي مشا مي تواند حکم   مهان  آي��ا س��فر هايي که ب��ه دليل 
مسافرت را داشته باشد؟

بدهم. برخي فکر مي کنند که ما چون به بگذارید این گونه جوابتان را 
مختلف مي رویم براي ما حکم   همان سفر دلیل کارمان به شهرستان هاي 
این گونه نیست از طرفي بنده کارهایي را را دارد در صورت��ي که اصاًل 

گ و هنر
فرهن
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  هر سـفر ویژگی های خاص 
خـودش را دارد. خیلی از افراد 
زمانـی کـه بـه سـفر می روند 
بیش از هر چیـزی عالقه دارند 
موزه هـای آن شـهر را ببیننـد 
امـا متاسـفانه من خیلـی اهل 
این گونه مکان ها نیستم؛ البته 
شاید در آخر سـری هم به این 
گونـه مکان هـا بزنـم امـا جزو 

برنامه های اصلی من نیست.

 برخـی فکـر می کننـد که 
مـا چـون به دلیـل کارمـان به 
شهرستان های مختلف می رویم 
برای ما حکم   همان سفر را دارد 
در صورتـی که اصـاًل این گونه 
نیست از طرفی بنده کارهایی را 
که در شهرستان باشد را خیلی 
قبـول نمی کنم و مـورد تاییدم 
نیستند چون در آنجا نمی توانم 
اسـتراحت و تمرکـز الزم برای 
پرداخت نقشم را داشته باشم و 

تمام انرژی ام به هدر می رود.

که در شهرستان باشد را خیلي قبول نمي کنم 
و مورد تاییدم نیستند چون در آنجا نمي توانم 
استراحت و تمرکز الزم براي پرداخت نقشم را 

داشته باشم و تمام انرژي ام به هدر مي رود.
 در س��فر ابت��دا از مکان ه��اي م��درن ديدن 

مي کنيد يا سنيت؟
دوس��ت دارم ابت��دا از مکان هاي س��نتي اش 
دیدن کنم و بعد از آن به س��راغ فروشگاه هاي 
مدرن بروم. انرژي فضا هاي س��نتي س��ریع تر 
منتقل مي ش��ود. البته ش��اید تعج��ب برانگیز 
باشد من جزو خانم هایي نیستم که خیلي اهل 
خرید باشم. در سفر هایم با یک کوله مي روم و 
ب��ا یک کوله هم مي آیم خیلي در میزان حجم 
و اندازه بارم تغییري ایجاد نمي شود. فقط براي 
دو خواهر زاده هایم تا جایي که مي توانم سوغاتي 

مي آورم.

 چه چيزي در متام سفر هاي تان براي مشا در 
اولويت است؟

در سفر هایم یک چیز را همیشه دوست دارم 
و آن ه��م امتحان کردن غداه��اي ملیت هاي 
گوناگون است که حتماً با تحقیق تالش مي کنم 
بهترین مکان را براي امتحان کردن غذا ها بیابم 

و به آنجا بروم.

 مهس��فر خوب به نظر مشا به چه کس��ي 
مي گويند و باي��د چه ويژگي هايي داش��ته 

باشد؟
در ی��ک کالم جواب ش��ما را مي دهم خوش 
سفر باشد. از نظر من هم فرد خوش سفر کسي 
است که اگر عادت هایش کمي تغییر کرد سخت 
نگی��رد و اصوالً با اتفاقات پیش آمده به راحتي 
برخورد نماید و به سرعت اعصابش خورد نشود 
و پرخاشگري نکند و البته حس کنجکاوي در 

سفر باعث لذت بخش تر شدن آن خواهد شد.

 آيا ت��ا به حال از طريق جايي براي رفنت به 
سفري دعوت شده ايد؟

یکي دوبار برایم پیش آمده ولي نتوانستم به 
دلیل درگیر بودن مسائل کاري بروم.

 خودتان تا به حال به کسي سفر هديه داده ايد؟
سفر هدیه دادن بسیار عالي است. راستش را بخواهید دوست 
داش��ته ام که من هم س��فر هدیه بدهم اما در دنیاي امروز اگر 
بخواه��ي همچین کاري را انجام ده��ي باید با افراد هماهنگ 
کني و ببیني که اصاًل وقت دارند که به آن سفر بروند یا خیر 
و از طرفي هم اگر آن را مطرح کني دیگر حالت هدیه بودنش 

از بین مي رود.

 برا مشا س��فر هايي که در دوران کودکي داش��تيد لذت 
خبش تر بوده اس��ت يا س��فر هايي را ک��ه در دوران جواين رفته 

ايد؟
خیلي آدمي نیستم که گذشته را از حال تفکیک کنم به این 
معني که جزو افراد که نوستالژي براي شان جذاب است نیستم 
که دائم با یاد و خاطره گذشته زندگي کنم. اکثر آدم ها دوست 
دارن��د به دوران کودکي برگردند و یا خاطرات آن دوره را مرور 
مي کنند اما من خیلي درگیر این نوع طرز فکر نیس��تم. اکثر 
سفر هایم خوب بوده و هرکدامشان به نوعي جذابیت داشته اند 
اما حسرتي که در دل دارم این است که همیشه فکر مي کنم 
تعداد سفر هایي که با پدر و مادرم رفته ام بسیار کم بوده است 
و در حال حاضر که دیگر آن ها را کنارم ندارم همیشه افسوس 

مي خورم.

 آيا در س��فر با برنامه مشخصي پيش مي رويد ونسبت به آن 
سختگريي مي کنيد؟

اصاًل در س��فر آدم سخت گیري نیستم چون مهم ترین چیز 
در س��فر برایم این اس��ت که آرامش داشته باشم. حتماً نباید 
خودمان را بکش��یم که تم��ام مکان هاي دیدن��ي را ببینیم و 
اس��ترس به خودمان وارد کنیم. داشتن آرامش در سفر برایم 

بسیار مهم است.

 از اينکه مردم مشا را مي شناس��ند و در هر جايي دوس��ت 
دارند ابراز عالقه کنند مهراهانتان اذيت مني شوند؟

زماني که ش��ما به عنوان یک هنرپیشه وارد شهري مي شوید 
و کس��ي را هم در آنجا ندارید احساس غریبگي نمي کنید چون 
مردم ش��ما را مي شناسند و این احس��اس بسیار عالي است اما 
همیش��ه نگران همراهانم هس��تم چون وقتي م��ن مورد لطف 
مردم قرار مي گیرم ممکن اس��ت آن ها حوصله ش��ان سر برود و 
همیش��ه هم مي ترسم همراهانم عصباني شوند و مرا بگذارند و 
بروند. اما خدا را ش��کر دوس��تاني که به امثال بنده لطف دارند 
خودشان مواظب هستند که اتفاقي نیافتد که باعث ناراحتي من 

و اطرافیان می شود.
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»برف« فیلمی ساده، سطحی و متوسط
نگاهی به فیلم »برف« ساخته مهدی رحمانی

  حمید سلیمی

 در انته��ای فیلم »زیر پوس��ت ش��هر« 
س��اخته درخش��ان رخش��ان بنی اعتماد، 
طوب��ا خانم با ب��ازی حی��رت انگیز گالب 
آدینه سوال مهمی می پرسد: این فیلما رو 
به کی نش��ون می دین؟ این سئوالی است 
که بس��یاری از فیلمسازان امروز سینما ما 
باید به آن پاسخ بدهند. از جمله، کارگردان 

محترم فیلم»برف«. 
 »برف« یک��ی دیگر از انب��وه فیلم های 
آپارتمانی – تک لوکیشنی سال های اخیر 
سینمای ماس��ت، یکی دیگر از فیلم هایی 
که اصل تنوع لوکیشن را حذف کرده و به 
تعدد شخصیت به عنوان جذابیت جایگزین 
فکر کرده است. »برف« فیلمی است بدون 
داس��تانی خطی، با موقعیتی که در عرض 
رشد می کند و شخصیت هایی که قرار است 
با تغییرات خود مخاطب را از نقطه شروع به 
باور و یقینی تازه در انتهای داستان برسانند. 
اما آیا فیلمنامه، کارگردانی و بازی بازیگران 

در این مسیر موفقند؟ 
بزرگ ترین مش��کل ساختاری فیلمنامه 
»ب��رف« ریت��م اس��ت. ح��ذف س��اختار 
کالسیک سه پرده ای و چینش سکانس ها 
با اس��تفاده از قواعد روایت پس��ت مدرن 
مینی مال، کاستن از دانسته های مخاطب 
و ریزش قطره چکانی اطالعات و پردازش 
شخصیت ها با ایجاد موقعیت های لبریز از 
تن��ش و واکاوی واکنش های آن ها در این 
موقعیت ها، برخی از ترفند ها و ش��یوه های 
روایی اس��تفاده ش��ده در مت��ن فیلمنامه 
»برف« است. با این وجود ریتم کند، بدون 
پیش��رفت و تکرارشونده فیلمنامه در کنار 
ناتوانی نویسنده در به اوج رسانیدن تنش ها 
– گرچ��ه برخی از بهترین س��کانس ها در 
اجرا نابود شده اند – و نیز فقدان شخصیتی 
فاع��ل و پیش برن��ده و اصرار ب��ه انفعال 
عمومی ساکنین خانه سبب شده مخاطب 
هیچگونه درگیری عاطفی مثبت یا منفی با 
شخصیت ها پیدا نکند. فیلمی که داستان 
خاصی را تعریف نمی کند و شخصیت های 
جذابی هم ندارد، عمال با دس��تانی خالی با 

 فیلـم حتـی در پاسـخ 
دادن بـه سـئواالت منطقی 
هم ناتوان است. مثال خانه ای 
که به عنوان لوکیشـن فیلم 
نشـان داده شـده، ارزشـی 
بسیار بیشـتر از آن دارد که 
نتواند مشـکل ایـن خانواده 
را بـا بانک حل کند. مخاطب 
هرگز از ابعاد مشکالت مالی 
مجیـد خبـردار نمی شـود و 
وضوح چندانی درباره روابط 
و جایگاه شخصیت ها در بطن 

این زندگی دیده نمی شود.

بیننده روبرو می شود. فیلمنامه مثل بیشتر فیلمنامه های سینمای ایران بر 
پایه ایده ای نگاش��ته شده که آشکارا برای یک فیلم سینمایی کافی نیست، 
درنتیجه نویسنده برای پرکردن حفره های زمانی و ساختاری ناچار به خلق 
داس��تانک ها روی م��ی آورد و آدم هایی را وارد قص��ه می کند که نه تنها به 
پیشبرد قصه کمک نمی کنند بلکه با ایجاد وقفه و سکته، ریتم کند فیلم را 

کند تر هم می کنند.
فیلم حتی در پاسخ دادن به سئواالت منطقی هم ناتوان است. مثال خانه ای 
که به عنوان لوکیشن فیلم نشان داده شده، ارزشی بسیار بیشتر از آن دارد 
که نتواند مش��کل این خانواده را با بانک حل کن��د. مخاطب هرگز از ابعاد 
مشکالت مالی مجید خبردار نمی شود و وضوح چندانی درباره روابط و جایگاه 
ش��خصیت ها در بطن این زندگی دیده نمی شود. حذف کامل پدر و تبدیل 
شدن او به جلیل جلیل گفتن های مادر، سبب شده یکی از قطب های مهم 
داستان عمال بدل به یک اسم شود و فرصت ایجاد تنش های دراماتیک بیشتر 
و بیشتر از بین برود. رابطه وحید و سارا عمال در دیالوگ بازگشایی می شود 
و نمود بیرونی ندارد و س��ئواالتی که رابطه امید و خاطره ایجاد می کند به 

بد ترین شکل و با رو ترین ترفندهای نمایشی بازگشایی می شود، و... 
اما واقعا تنها مشکل »برف« فیلمنامه نیست. حسین مهکام به مدد هوش 
واالیی که دارد در   نهایت با خلق چند سکانس دلچسب – از جمله آمدن زن 
عضو موسسه خیریه و محاکمه علنی اما زیرپوستی مادر – تاثیرگذاری نسبی 
قلم خود را حفظ می کند. ضعف بزرگ فیلم در اجرا نمایان می شود، جایی 
که نه کارگردانی می تواند ضعف های متن را پوشش دهد و نه بازیگران آنقدر 
درخشانند که مخاطب را از توجه به کاستی ها منصرف کرده و به هنرنمایی 
خود مجذوب کنند. دکوپاژ بسیار س��اده و گاه نادرست فیلم در کنار دوری 
کردن عجیب کارگردان از استفاده بصری از ویژگی های لوکیشن سبب شده 
فیلم عمال فاقد ویژگی های زیبایی شناسانه سینمایی باشد و بدل به یک تله 
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فیلم خوب و یک فیلم س��ینمایی معمولی شود. برای نمونه 
کافی است توجه کنیم به ناتوانی کارگردان در معرفی فضاهای 
خانه، غیر از سالن بزرگ اصلی. نه اتاق امید به درستی معرفی 
می ش��ود، نه اتاق سارا و نه دخمه ای که مجید خود را در آن 

حبس کرده کارکردی دراماتیک می یابد.
بازی بازیگ��ران هم چندان غافلگیرکننده نیس��ت. غیر از 
محمدرضا غفاری که در ادامه روند رو به پیشرفت خود اینجا 
هم موفق می شود چندگانگی شخصیتی را که بازی می کند به 
خوبی به نمایش بگذارد، بقیه در حال تکرار تیپ های آشنای 
همیشگی خود هستند. مینا ساداتی هرگز به عنوان دختری 
جوان و بازیگوش پذیرفتنی نیس��ت، رویا تیموریان فرا تر از 
نقش کلیشه ای مادر ایرانی رفتار نمی کند و افشین هاشمی 
هم همچنان مقابل دوربین بدل به بازیگر بدی می ش��ود که 
نس��بتی با بازیگر نخبه تئا تر ما ندارد. بازی آناهیتا افش��ار به 
رغم شروع دلچسبی که دارد، در ادامه بدل به کاریکاتوری از 
بازیهای باران کوثری می شود، و امیدواری ها را از بین می برد!

»برف« یک فیلم متوسط است، فیلمی ساده و سطحی که 
بدون در نظر گرفتن نیازهای مخاطب س��ینما ساخته شده 
و بیش��تر برای پخش در یک بعدازظهر جمعه از شبکه یک 
تلویزیون مناسب است. با ساخت و عرضه چنین فیلم هایی، نه 
تنها کمکی به سینمای مستقل نمی کنیم که روند فیلمسازی 
بدون بودجه های دولت��ی را هر روز بدون بازده تر و بیهوده تر 

جلوه می دهیم.
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اصول اخالقی مدینه ثابت و بدون تغییر بود
پریوش نظریه هنرپیشه سریال »مدینه« :

 بر اس��اس چه ش��رايطي در اولني کارمناسبيت کارنامه 
کاريتان بازي کرديد؟ 

نقش، نق��ش خوب و کاملي بود و نویس��نده و کارگردان 
درجه یک و توانایي پشت ساخت »مدینه« حضور داشتند. 
آدم هایي که کارشان را بلد بودند و مي دانستند باید چه کاري 
را بس��ازند. پس زمینه کاري سیروس مقدم واقعا درخشان 
است واغلب کارهاي ماندگار و درخشان تلویزیون را سیروس 

مقدم در این سال هاي اخیر ساخته است. 
 آيا با فيلم نامه کاملي در ابتدا روبه رو بوديد؟ 

نه، در حدود شش قس��مت متن نوشته سریال در شروع 
آماده بود و از سبک نوشتار و فضاي فیلم نامه خوشم آمد. 

 به نظر مشا نوع نگاهي که در ش��خصيت پردازي زنان در 
س��ريال »مدينه« اجنام شده چقدر مي تواند برخالف تصوير 

رايج و کليشه اي در سريال هاي تلويزيوين باشد؟ 
مس��ائلي وجود دارند که باعث پررنگ ش��دن کلیش��ه ها 
مي شوند. زني که قرار است در سریال هاي تلویزیوني نشان 
داده ش��ود، طبق یک قانون نانوش��ته بای��د حتما چادري 
باش��د. طبق همین قانون نانوشته همه شخصیت هاي زنان 
تلویزیوني باید یک شکل باشند و اگر زني لباس رنگي بر تن 
داشته باشد نقش منفي کار است. کل بازیگران زن سینما و 
تلویزیون بازیشان محدود به یک قاب از چهره شان و دو مچ 
دست شده است!. البته هیچ مخالفتي با چادر ندارم. اما نگاه 
کلیشه اي ارزش هاي چادر را کم رنگ مي کند. ممکن است 
زني در یک قصه آدم خوب و مثبتي باش��د و پوشش او هم 
چادر نباشد. باید این دیدگاه ها را وارد ساختارسریال ها کرد. 
 ب��راي خماطيب که زنان را با انواع و اقس��ام پوش��ش هاي 
خمتلف در جامعه مي بيند اين نوع برخورد دوگانگي به وجود 

مي آورد؟ 
بله، تماشاگر با این پرسش در ذهنش روبه رو مي شود که 
آیا یک زن با مانتو و روسري نمي تواند آدم خوب و متعهدي 

باشد؟ 
 مشا با اين حمدويت ها در ايفاي نقشتان چگونه کنار آمديد؟ 
چاره اي نیس��ت. باید من بازیگر در میان پیشنهادات کار 
بهتر را قبول مي کنم. در گذشته کارهاي خوب سینما بیشتر 
بود و بیشتر در سینما فعالیت مي کردم. االن وضعیت تغییر 
پیدا کرده اس��ت و کیفیت برخي از فیلم هاي س��ینمایي از 
کارهاي تلویزیوني پائین تر است. به همین دلیل من بازیگر به 

سمتي مي روم که کار بهتري را بازي کنم. 
 آيا مدينه را مي توانيم زين معتقد و مومن بدانيم؟ 

مدین��ه زني اخالق گرا اس��ت و اخ��الق گرایي اش باعث 
مي شود که هر چیزي را با دید انساني نگاه کند. 

 آيا اخالق گرايي مدينه در جامعه اي که به اخالق چندان 
هبايي داده مني شود باعث تنش او با جامعه مني شود؟ 

بله، در سریال دقیقا چنین اتفاقي رخ مي دهد و مدینه بر 
سر پایبندي به یک س��ري از اصول است که با اطرافیانش 
دچار درگیري مي ش��ود و خیلي طبیعي است که آدم هاي 
دیگر نیز باید به این اصول و اخالق پایبند و مقید باش��ند. 
آدم ها در ش��رایط سخت و دشوار واکنش هاي متفاوتي بروز 
مي دهند و اخ��الق گرایي را فراموش مي کنند. براي مدینه 

اصول اخالقي ثابت و بدون تغییر و تفسیر است. 
 مدينه در شرايط سخيت که دچارش مي شود چه تغيري و 

حتواليت پيدا مي کند؟ 
تغییراتي که ب��راي خیلي از آدم هاي دیگ��ر مي تواند رخ 
بدهد. سعید نعمت اهلل با هوشمندي حین نوشتن فیلم نامه 
به سمت قهرمان س��ازي نرفته است. بلکه آدمي را ترسیم 
کرده که شامل تمام نقاط ضعف و قوت انساني است و تالش 

مي کند نقاط قوتش را پر رنگ تر کند. 
 آيا مدينه شخصيت خاکستري دارد؟ 

مدینه داراي ویژگي هاي شخصیتي است که جاهایي بر اثر 
مصائب زندگي به اصطالح کم مي آورد و شاید اشتباهاتي هم 

مرتکب بشود. 
 در جاهايي با نسل جوان تر مثل هانيه و هبمن دچار اختالف 

عقيده مي شود؟ 
ریشه اصلي این اختالفات به دلیل 

فاصله سني آن ها است. مدینه در 
ارتباط با جوان ها دچار تنش حاد 
و جدي نمي ش��ود. باید در نظر 
داشت دیدگاه هاي اخالقي نسل 
جوان داراي تغییراتي نسبت به 
گذشته شده است و جامعه در 
این تغییرات بي تقصیر نیست و 
بي هویتي بین نسل جوان زیاد 

شده است.

پريوش نظريه كه با سريال 
م��اه  ميهم��ان  »مدين��ه« 
رمض��ان خانه ه��ای ايرانی 
اس��ت؛ می گويد در عرصه 
بازيگ��ری هميش��ه س��عی 
می كند كه بهترين فيلمنامه 

را انتخاب كند. 
نظريه ب��ا ب��ازی در نقش 
زنی می انس��ال به عنوان 
ش��خصيت محوری سريال 
قاب��ل  ب��ازی  »مدين��ه« 
تحس��ينی از خ��ود ارائ��ه 
خب��ری  پاي��گاه  می كن��د. 
نظري��ه  ب��ا  هنرآناي��ن 
و  حض��ور  اي��ن  درب��اره 
ويژگی های نقش »مدينه« 
گفت و گويی انجام داده  كه 
بخش هايی از آن را با هم 

می خوانيم. 
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سـالمت
 شمـا چه مزاجی دارید؟

 ترویج صلح و انسانیت از طریق سفر
 تغـذیه  در سفـرهای تابستانی

 فرهنگ رانندگی و رعایت فاصله ایمنی
 حقوق همسفر بر همسفر 
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شمـا چه مزاجی دارید؟
آنچه باید در مورد مزاج خود بدانید

  دکتر حسین روازاده

كلمه م��زاج برای هم��ه ايرانيان نام 
كاما آش��نايی اس��ت. افرادی را كه 
زود عصبانی می شوند آتشين مزاج 
می خوانن��د، افراد دي��ر جوش و كم 
ح��رف و غي��ر فع��ال را س��رد مزاج 
می نامند. حقيقتا معنی مزاج چيست؟ 
چگونه می توانيم م��زاج خود را يا به 
تعبيری درست تر طبيعت بدن خود 
را بشناس��يم. اختاف طباي��ع افراد 
هميش��ه مورد كنجکاوی و س��ئوال 
بوده اس��ت. در ي��ک روز پائيزی به 
مردمی كه بيرون از منازل خود و به 
جهت رفت��ن به محل كار در حركتند 
دقت كنيد تعدادی با پالتو و شال و 
كاه، تعدادی با يک ژاكت معمولی و 
تعدادی فقط با ي��ک پيراهن بيرون 
آمده اند، اين ها چ��ه تفاوتی دارند؟ 
تعدادی خيلی زود چاق می ش��وند و 
عده ايی با وجود خوردن مقدار قابل 
توجهی غذا، همچنان اندام مناسبی 
دارند، تعدادی خواب سبک دارند و 

ساعات خوابشان كم است، 
تع��دادی خ��واب س��نگين و طوالنی 
دارن��د، بعضی ه��ا خيلی تن��د و تيز 
هستند، بلند و سريع تکلم می كنند 
در حالی كه تع��دادی نيز خيلی آرام 
و منقط��ع و ب��ا تأنی ح��رف می زنند، 
برخی افراد با خ��وردن يک خيار دل 
درد می گيرن��د و ب��ه ق��ول معروف 
سرديش��ان می ش��ود در حال��ی كه 
بعضی ها با خوردن نيم كيلو خيار هيچ 
واكنش��ی ندارند. تمام آزمايش��ات 
بالينی اين افراد س��الم اس��ت و از 
لحاظ بررس��ی خون و بافت های بدن 
و اعضاء و تمام موارد آزمايش��گاهی 
همه طبيعی هستند پس اختاف اين 

افراد در كجاست؟ 
جواب تمام��ی اين س��ئوال ها را در 
طب س��نتی در بحث طباي��ع يا مزاج 
پي��دا می كنيم. طبيعت انس��ان ها با 
هم تفاوت دارد، اگر بخواهيم سبک 
زندگی س��الم و روش دس��تيابی به 
سامت واقعی را تجربه نمائيم، بايد 
به جسم و روان آدمی ازديدگاه طب 
سنتی يا طب مزاجی ايران نظر كنيم. 

 تعریف ارکان:
قبل از آنکه به تعریف مزاج بپردازیم الزم است که با 

چند اصطالح در طب سنتی آشنا شویم. 
از دیدگاه طب س��نتی عوامل تشکیل دهنده جهان 
خلقت و بدن انس��ان، چهار عنصر اصلی به شرح ذیل 
می باشند، به عبارتی دیگر اجزای اولیه بدن انسان و غیر 
انسان از اجسام بسیطی تشکیل شده اند که غیر قابل 
تقسیم به اجسام مختلفه دیگر می باشند که به آن ها 

ارکان گفته می شود. 
الف( آتش که گرم و خشک است. ب( هوا که گرم 
و تر است. ج( آب که سرد و تر است. د( خاک که سرد 

و خشک است. 

 تعریف مزاج:
هرگاه اجزای یک ارکان با دیگری در آمیزد به نوعی 
ک��ه اثر کند یکی در دیگری به قوت های خود که ضد 
هم اند و هر یکی تیزی دیگری را بشکند، همانندی فعل 

و انفعال در اجزا آن مرکب به حدی برسد که در همه 
اجزا کیفیتی یکسان پیدا گردد. این کیفیت مرکب را 

مزاج گویند. 
مزاج   همان طبع اس��ت و آن را نباید با خلط یا رکن 
اشتباه کنید، مزاج جسم نیست. بلکه گرمی، سردی، 

خشکی، و تری را مزاج گویند. 

 انواع مزاج: 
مزاج چ��ون از ترکیب ارکان با یکدیگر پدید می آید 
لذا بس��ته به میزان ترکیب هر رک��ن، مزاج متفاوتی 
حاصل می گردد ولی اگر بخواهیم مزاج ها را دسته بندی 
نماییم چون تعداد چهار رکن در هم ترکیب می شوند، 
مزاجهای اصلی را می توان در نه طبقه به ش��رح ذیل 

دسته بندی کرد: 
1- در تعدادی رکن آتش بیشتر ازسایر ارکان است 
این افراد مزاج گرم و خشک دارند آن ها را »صفراوی« 

می گویند. 
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2- در تع��دادی رکن هوا بیش��تر از س��ایر ارکان 
اس��ت این افراد مزاج گرم و تر دارند آن ها را »دموی« 

می گویند. 
۳- در تعدادی رکن آب بیشتر است این افراد مزاج 

سرد و تر دارند، لذا آن ها را »بلغمی« می گویند. 
۴- در تعدادی رکن خاک بیشتر است این افراد مزاج 
سرد و خشک دارند که آن ها را »سوداوی« می گویند. 
5- در تعدادی نیز این ارکان نسبتاً در حالت تعادل 

هستند این افراد مزاج »معتدل« دارند. 
6- در تعدادی ارکان آتش و هوا بیشتر از سایر ارکان 
هس��تند این افراد مزاج گرم دارن��د و از لحاظ تری و 

خشکی معتدل هستند. 
7- در تعدادی ارکان هوا و آب بیشتر از سایر ارکان 
هس��تند این افراد مزاج تر دارن��د و از لحاظ گرمی و 

سردی معتدل هستند. 
۸- در تعدادی ارکان آب و خاک بیش��تر است این افراد 
مزاج سرد دارند و از لحاظ تری و خشکی معتدل هستند. 

 از دیـدگاه طـب سـنتی 
عوامل تشکیل دهنده جهان 
خلقـت و بدن انسـان، چهار 
عنصـر اصلـی اسـت؛ هرگاه 
اجزای یـک ارکان با دیگری 
در آمیزد به نوعی که اثر کند 
یکـی در دیگری به قوت های 
خـود کـه ضـد هم انـد و هر 
یکی تیزی دیگری را بشکند، 
همانندی فعل و انفعال در اجزا 
آن مرکب به حدی برسـد که 
در همه اجزا کیفیتی یکسان 
پیدا گردد. این کیفیت مرکب 

را مزاج گویند.

 مزاج   همان طبع است و آن 
را نباید با خلط یا رکن اشتباه 
کنید، مزاج جسـم نیسـت. 
بلکه گرمی، سردی، خشکی، 

و تری را مزاج گویند.

9- در تعدادی ارکان خاک و آتش بیش��تر اس��ت این افراد مزاج 
خشک دارند و از لحاظ گرمی و سردی معتدل هستند. 

بنابراین هر فرد از بدو تولدش دارای حرارت و رطوبت غریزی است 
که به آن مزاج »اصلی« یا »جبلی« می گویند. 

در جدول باال این طبقات به صورت تصویری نشان داده شده اند:

  مزاج شناسی
یکی دیگر از اصطالحاتی که در این مبحث با آن آش��نا می شویم 
خلط است.  هر غذایی که می خوریم هنگامی که وارد بدن ما می شود 
در معده هضم آن آغاز می گردد، به کبد می رود در کبد چهار خلط 
یا چهار نوع مایع تولید می ش��ود که نام و خصوصیات آن ها به قرار 

ذیل است: 
الف( خلط »دم« که دارای مزاج گرم و تر است. 

ب( خلط »صفرا« که دارای مزاج گرم و خشک است. 
ج( خلط »بلغم« که دارای مزاج سرد و تر است. 

د( خلط »سودا« که دارای مزاج سرد و خشک است. 
اگر چه همه این اخ��الط در خون موجودند اما خدا برای صفرا و 

سودا جایگاه ذخیره در نظر گرفته است. 
طحال جایگاه ذخیره سودا و کیسه صفرا جایگاه ذخیره صفراست 
که در آن جمع باشند و در صورت نیاز به اندازه الزم در بدن انتشار 
یابن��د. اما »دم« و »بلغ��م« در عروق خونی ولنف��اوی و ... در حال 

گردش اند. 
وجود هر چهار خلط در بدن انس��ان ضروریست اما در حد خاص 
و معین و کمبود و یا فزونی هر یک از آن ها باعث سوء مزاج یا غلبه 
اخالط می گردد که در این حالت برای رفع مشکل باید تدابیر مربوطه 

رعایت و درمان صورت پذیرد. 
در این خصوص سعدی می فرماید: 

چهار طبع مخالف سرکش
 چند روزی بوند با هم خوش

چون یکی زین چهار شد غالب 
جان شیرین برآید از قالب
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آنچه باید در مورد مزاج خود بدانید

 هرچیزی مزاجی دارد؟ 
این نکته قابل توجه است که هر چیز در این عالم 
هستی دارای مزاج است. حیوانات، گیاهان، فصول، 
سنین و اعضاء بدن که به ترتیب به آن ها اشاره ای 

می کنیم: 

1-  حیوانات:
 هر موجود بس��ته به ن��وع فعالیت و خلقتش 
دارای م��زاج خاص خود اس��ت. مثاًل گرگ مزاج 
گرم و خش��ک دارد و عنص��ر آتش در آن برتری 
دارد، ش��یر که حیوان شجاع و درنده ای است از 
خون غالب آفریده شده است و اگر چنین نباشد 
که اصال شیر نیست و نمی تواند تمام خصوصیات 
یک ش��یر را داش��ته باش��د – مورچه از جنس 
سوداس��ت- زنبور از جنس صفراس��ت- االغ از 

جنس بلغم است. 

2-  گیاهان:
در گیاه��ان وجود عناصر چهار گان��ه ارکان را با 
خوردن یا لمس آن ها به وضوح می بینیم. گیاهانی 
ک��ه خوردن و حتی لم��س آن ها موجب گرمی و 
تشنگی فوری ش��ده ویا حتی با تکرار در آن ها در 
بدن ایجاد خارش وسوزش می شود را گرم وخشک 

می گوئیم. 
گیاهانی که خ��وردن آن ها موجب ایجاد گرمی 
می ش��ود را گیاهان گرم و تر می گوییم.  گیاهانی 
که موجب رفع حرارت، بدن ش��ده و رفع تشنگی 
می کند. سرد و  تر می نامیم. گیاهانی که از گرمی 
بدن می کاهد اما تش��نگی را برطرف نمی کند و با 
تکرار آن ها در بدن ایجاد خشکی و الغری می شود، 
سرد و خشک می گوئیم که مزاج تک تک گیاهان 
به تفکی��ک و با جزئیات در بحث مف��ردات، ذکر 

می شود. 

  همین جا یک نکته مهم الزم است ذکر شود: 
در مجموع عناصر گرم و خشک را صفرازا، گرم و 
 تر را مولد خون؛ در مجموع عناصر سرد وخشک را 

سودازا و سرد و تر را بلغم زا نامگذاری می کنیم. 

3- فصول: 
بهار، مزاج گرم و تر دارد. پاییز، س��رد وخش��ک؛ 

تابستان، گرم و خشک؛ زمستان، سرد و  تر؛ 

4- ساعات شبانه روز: 
صبح: مزاج گرم و تر- بهاری؛ ظهر: گرم وخشک- 
تابستانی؛ عصر: سرد وخشک- پاییزی؛ شب: سرد 

و تر – زمستانی

5- اسنان )سن ها(:
 انس��ان در س��نین مختلف مزاج های مختلفی 

دارد: 
1-  مرحله رش��د و نمو )از تولد تا ۳۰ سالگی(، 

دارای مزاج گرم و  تر است. 
2 - مرحله جوانی )۳۰ تا ۳5 سالگی(، مزاج گرم 

وخشک
۳ - مرحله می انسالی یا کهولت )۳5 سالگی تا 6۰ 

سالگی(، مزاج سرد و خشک
۴ - مرحل��ه پیری )بعد از 6۰ س��الگی(، مزاج 

سرد و  تر

6- انواع مزه ها: 
مزه ش��یرین: گرم؛ تلخی: گرم وخشک؛ ترشی: 
سرد وخشک؛ شوری و تندی: گرم وخشک؛ بی مزه 

و گسی: سرد و  تر؛ 
7- مزاج عضوی: 

ه��ر عضوی در بدن یک مزاج مخصوص به خود 
دارد مثالً: مغز، س��رد و تر/ اس��تخوان و مو، سرد 
وخش��ک / چربی، س��رد و تر / قلب، گرم و خشک 

می باشند. 

8 - مزاج جنسیتی:
جنس مذکر نسبت به جنس مونث گرم تر است. 

۹ - مزاج مکان ها: 
مناطق کوهستانی: سرد وخشک؛ مناطق بیابانی: 

گرم و خشک؛ مناطق کنار دریا: سرد و  تر.  
خالصه برای هر جسم، حالت و موقعیتی می توان 
مزاج قائل گردید که در ج��دول ذیل به پاره ای از 

آن ها اشاره شده است:
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سفر، یک سبک زندگی

 هنگامی که سفر می کنیم، دیدن این تفاوت ها برای ما تبدیل به یک جاذبه می شود. این امر حتی در ارتباط با سفرهای 
داخلی نیز مصداق دارد. افراد زیادی از هموطنان ما هستند که در برنامه ریزی زمانی شان کوچ عشایر را در برنامه خود 
قرار می دهند. جنس تجربه کردن فرهنگ های مختلف به یکی از مهم ترین شاخه های سفر تبدیل شده است. به عنوان 
مثال شهرنشین ها دوست دارند با سفر ذات زندگی ساده روستاییان و عشایر را درک کنند و این امر جز تجربه کردن 
و زندگی با آنها میسر نیست. این امر هنگامی که نگاه بین المللی داشته باشیم، ابعاد گسترده تری پیدا می کند. با سفر 
می آموزیم چگونه فرهنگ های مختلف، خودشان را با شرایط اقلیمی  منطبق می کنند؟ چگونه سنت های غذایی افراد 
مختلف منطبق با شرایط زندگی افراد 
شکل می گیرد؟ چگونه افراد متناسب با 
زیست بوم شان، شغل و اقتصاد معیشت 

خود را سامان می دهند؟ و...
 اینها همه نکات مهمی است که جز با 
سفر به دست نمی آید. افراد با سفر، شانه 
به شانه یکدیگر قرار می گیرند و برخالف 
دیگر مواقع با وجه انسانی یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنن��د و آرام آرام هنگامی که 
کمیت س��فرها افزایش پی��دا می کند، 
روحی��ه انطباق با فرهنگ های مختلف 
نیز در وجودمان تقویت می شود. این به 
آن معنا نیست که شبیه یکدیگر شویم، بلکه می آموزیم چگونه به تفاوت هایمان احترام بگذاریم و یاد می گیریم با توجه 
به اش��تراک هایمان زندگی کنیم؛ چ������راکه اصرار ورزیدن بر تمایزها کمتر می تواند نقطه اشتراک ایجاد کند، در 
صورتی  که دنیای امروز دنیایی است که افراد با کمترین اشتراک نیز تالش می کنند بر نقاط مشترک شان تاکید بورزند 
و آن را تقویت کنند.سفر در این شرایط فقط یک وسیله برای تحقق این هدف نیست، بلکه برای بسیاری از افراد یک 
هدف است، یک سبک زندگی؛ سبکی که برای آنها آشنایی بیشتر به ارمغان می آورد و به آنها کمک می کند تمایزها و 

اشتراک ها  جوامع مختلف را درک و تجربه کنند که چگونه می توانند حوزه اشتراک ها را گسترش دهند.

ترویج صلح و انسانیت از طریق سفر

ما آدم ها چه ارتباطی با هم داريم؟ 
چقدر شبيه هم هستيم و چقدر 
متفاوتيم؟ مثا چقدر فرق می كند 
كه ما كجا متولد شده ايم؟ در برابر 
اين تفاوت ها می توانيم دو رويکرد 
را دنبال كنيم؛ نخست اين كه بر 
تمايزها تمركز كنيم. دائم به اين 
فکر كنيم كه ه��ر اختافی عامل 
فاصله اس��ت و به صورت مداوم 
اين فاصله را دامن بزنيم رويکرد 
دوم اين است كه بپذيريم همه ما 
انسان ها در يک صفت مشترک � 
كه همان انس��ان بودن مان است 
� مش��تركيم و بقي��ه اختاف ه��ا 
تحت تاثي��ر اين اصل مه��م قرار 

می گيرد.
س��فر در حقيقت دريچه ای است 
به سوی رويکرد دوم؛ كسانی كه 
زياد سفر می كنند تنوع فرهنگ ها 
تمايزه��ای  ب��ه  می پذيرن��د،  را 
احت��رام  مختل��ف  فرهنگ ه��ای 
می گذارن��د و ت��اش می كنن��د با 
ديگر افراد نکات مش��ترک پيدا 
كنند. يکی از رويکردهای مهمی كه 
دنيا هم اكنون به آن رسيده همين 
اس��ت؛ ترويج صلح و انسانيت از 

طريق سفر.
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 چه غذایی در طول سفر بخوریم
مطمئن ترین راه این است که غذای ساده ای در منزل تهیه کنید و در یک ظرف خنک با خود بردارید. غذایی 
که برای بین راه تهیه می کنید، نباید آبکی باشد. غذاهای آبکی مانند انواع خورش ها، سریع تر فاسد می شوند چون 
میکروب ها و باکتری ها در فضای مایع، محیط مناسب تری برای رشد وتکتیر دارند. غذاهای خشک مانند انواع 
کوکو ها )کوکوی سبزی، سیب زمینی(، کتلت، شامی، انواع دلمه ها، انواع پلو ها )عدس پلو، لوبیا پلو( همراه با گوجه 

فرنگی، کاهو وخیار تازه و لیمو ترش که خوب شسته شده اند، غذاهای مناسبی برای سفر هستند. 
غذایی را که برای سفر آماده می کنید، در طول راه کامال خنک نگهدارید. غذاهایی مانند ساالد الویه، کالباس و 
سوسیس که سریع تر فاسد می شوند، برای سفر مناسب نیستند. اگر مایل هستید صبحانه را در طول راه میل کنید، 
می توانید از منزل، پنیر، گوجه فرنگی، خیار و یا تخم مرغ آب پز وسفت و کمی مربا یا عسل به همراه یک فالسک 
آب جوش برای چای با خودتان بردارید وبا نان محلی داغ و تازه نوش جان کنید. پنیر، سرشیر، خامه محلی اغلب 
از شیر پاستوریزه نشده تهیه می شود و مصرف آن ها خطر ابتال به بیماری تب مالت را به همراه دارد و یا ممکن 
است به دلیل کهنگی، خطر مسمومیت و اسهال و استفراغ را به دنبال داشته باشد. بهتر است از شیر محلی هم به 

  نویسنده: دکتر زهرا عبداللهیتغـذیه  در سفـرهای تابستانی

ب��رای  خص��وص،  ب��ه  تابس��تان 
خانواده هايی كه فرزندان مدرسه رو 
دارند، فصل مسافرت و خستگی در 
كردن يک سال تحصيلی واستراحتی 
برای تجديد قوا و آماده شدن برای 
سال تحصيلی ديگر است و اما چگونه 
می توان در طول سفر كه غذای روح 
فراهم می شود، با رعايت چند نکته 
س��اده تغذيه ای س��امت جس��م را 
تامين كنيم و سفری دلپذير را تجربه 

نماييم. 
از آب شروع می كنيم كه مايه حيات 
است، به اين شرط كه سالم باشد. در 
طول سفر حتما از آب معدنی استفاده 
كنيد ويا اينکه قب��ل از حركت و در 
من��زل آب س��الم را در چن��د بطری 
تمي��ز بريزيد و در فري��زر بگذازيد 
ت��ا يخ بزند. به اي��ن ترتيب در طول 
س��فر، باذوب شدن تدريجی يخ اين 
بطری ها، آب آشاميدنی خنک، سالم 
و گوارا در دس��ترس ش��ما و س��اير 
افراد خانواده قرار دارد. برای تهيه 
چای هم می توانيد يک فاس��ک آب 
جوش همراه ببريد و در طول راه از 
چای تميز و مطمئن برای رفع حستگی 

و تمدد اعصاب استفاده كنيد. 
برای شستن ظروف و ليوانهای مورد 
استفاده در طول سفر هم از آبی كه 
ازمنزل ب��ا خود آورده ايد اس��تفاده 

كنيد.
 آبهايی كه در طول مسير به صورت 
نهر وچشمه جاری ش��ده اند، اگر چه 
زيبا وبا صفا هس��تند، اغلب آلودگی 
ميکروبی دارن��د ويا به ان��واع تخم 
انگل ه��ا آل��وده ش��ده اند. ممک��ن 
اس��ت حتی، به دليل سرازير شدن 
فاضابهای صنعتی، انوای آلودگيهای 
شيميايی را داشته باشند و سامت 
ب��دن را ب��ه ط��ور ج��دی ب��ه خط��ر 

بيندازند. 
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دلیل پاستوریزه نشدن استفاده نشود. 
اگر مایل هستید در رستورانهای بین راه غذا بخورید، به چند 

نکته توجه کنید: 

 ماست به جای ساالد
به جای ساالد که احتمال آلودگی آن زیاد است، ماست بخورید. 
انواع آلودگی های انگلی و میکروبی با مصرف سبزی ها و ساالد آلوده 
به بدن منتقل می ش��ود. یک راه س��اده و مطمئن آن اس��ت که از 
منزل با خود گوجه فرنگی و خیار و لیمو ترش شسته شده همراه 
داشته باشید و در رستوران در کنار غذایی که سفارش می دهید، از 
گوجه فرنگی وخیار خرد شده خودتان استفاده کنید. به طور کلی 
مصرف سس مایونز و سایر سسهای چرب از نظر تغذیه ای توصیه 

 غذایـی را که برای سـفر 
آمـاده می کنیـد، در طـول 
راه کامـال خنـک نگهدارید. 
غذاهایی مانند سـاالد الویه، 
کـه  سوسـیس  و  کالبـاس 
سـریع تر فاسـد می شـوند، 
برای سـفر مناسب نیستند. 
اگر مایـل هسـتید صبحانه 
را در طـول راه میـل کنیـد، 
می توانید از منزل، نان، پنیر، 
گوجه فرنگی، خیار و یا تخم 
مـرغ آب پز و سـفت و کمی 
مربا یا عسـل بـه همراه یک 
فالسک آب جوش برای چای 

با خودتان بردارید.

نمی ش��ود. به خصوص در طول س��فر از مصرف سس 
مایونز ویا سسهای خامه ای خودداری کنید، می توانید با 
مخلوط ماست، آبلیمو، کمی نمک و فلفل و در صورت 
امکان کمی روغن زیتون یک س��س سالم برای ساالد 
تهیه کنید. غذاهایی را در رستوران سفارش دهید که 
سس، ادویه و چاشنی زیاد نداشته باشند. گاهی ممکن 
اس��ت دررس��توران ها به غذاهای کهنه و مانده مقدار 
زیادی سس و چاشنی اضافه کنند که تغیر رنگ و طعم 

نامطبوع ناشی از فساد غذا مشخص نشود. 

 کباب حتما خوب پخته شود
اگر کباب برگ و یا جوجه کباب سفارش می دهید، 
تاکید کنید که کامال پخته ش��ود تا در صورت وجود 
آلودگی اولیه، در اثر حرارت کافی از بین برود. کباب 
کوبیده و همبرگر و یا هرغذای دیگری که در رستوران 
با گوش��ت چرخ ک��رده تهیه می ش��ود، اغلب حاوی 
مقدار زیادی چربی اس��ت و به همین دلیل، احتمال 
فس��ادپذیری آن زیاد اس��ت. ضمن اینک��ه، این نوع 
غذا ها اغل��ب آنقدر حرارت نمی بینند که به اصطالح 
مغز پخت شوند. بنابراین احتمال آلودگی میکروبی و 
انگلی با خوردن این غذا ها که خوب پخته نش��ده اند، 
زیاد است.  در رستوران، حتما همراه با غذایی که میل 
می کنید، از ماست )کم چرب وپاستوریزه(، لیمو ترش 
و یا آبلیمو اس��تفاده کنید. با مصرف این ها، دستگاه 
گوارش اس��یدی می شود و در نتیجه، ازرشد و تکثیر 
میکروب ها در دستگاه گوارش و در نتیجه مسمومیت 

غذایی جلوگیری می شود. 

 دوغ کم نمک به جای نوشابه
به جای نوش��ابه های گازدار، هم��راه باغذا دوغ کم 
نمک وبدون گاز س��فارش دهید. نوشابه های گازدار 
ح��اوی مقدار زیادی قند هس��تند. یک قوطی ۳۰۰ 
میلی لیتری نوشابه درحدود 2۸ گرم )تقریبا دو قاشق 
غذاخوری پر( شکر دارد و مقدار زیادی کالری واردبدن 
می کند که نتیجه اش اضافه وزن و چاقی است. ممکن 
اس��ت بگویید از نوش��ابه های بدون قن��د ویا رژیمی 
استفاده می کنیم، ولی باید بدانید که حتی نوشابه های 
بدون قند هم حاوی مقادیر زیادی فسفات هستند که 
از جذب کلس��یم غذا که برای استحکام استخوان ها 
ضروری است، جلوگیری می کند و نتیجه اش در دراز 

مدت پوکی استخوان خواهد بود. 
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 دسر خامه ای نخورید
مصرف انواع دس��رهای خامه ای در طول س��فر 
توصیه نمی شود چون ممکن است با شیر و خامه 
پاستوریزه نشده تهیه شده باشد و یا اینکه به علت 
کهنگی، فاس��د شده باش��د. اگر مایل به مصرف 
بس��تنی هستید، حتما از نوع پاس��توریزه شده و 
کم چرب آن اس��تفاده کنی��د. از خرید و مصرف 
نوشیدنی های محلی مانند آب زرشک، آب آلبالو 
و… و همچنین لواش��ک، تمبرهندی، آلوچه، در 
صورتی که بس��ته بندی نش��ده و کد بهداشتی و 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت ندارند، خودداری 
کنید. انواع آلودگی های انگلی با خوردن این نوع 
موادغذایی غیر بهداش��تی ممکن اس��ت به بدن 

منتقل شود. 

 آجیل بخورید
در ط��ول راه، به عنوان تنقالت، مقداری آجیل 
مانند نخودچی، کش��مش، خرما، انجیر خشک، 
گردوبادام، پسته و فندق کم نمک و یا تخمه های 
کم نمک به همراه داشته باشید. این تنقالت بسیار 
سالم تر و کم ضرر تر از چیپس، پفک و نوشابه های 
گازدار هستند. از خرید و مصرف چیپس هایی که 
به صورت فله عرضه می شوند، خودداری کنید. این 
نوع چیپس ها اغلب ح��اوی مقدار زیادی نمک و 
روغن اس��ت و ممکن اس��ت روغن مورد استفاده 
در تهیه آن ها کیفیت مطلوبی نداش��ته باشد، به 

این دلیل، مصرف آن ها حتی می تواند سرطان زا 
باش��د. درباره مضرات پفک نیز بسیار شنیده اید. 
ب��ه خص��وص در تغذیه کودکان، پف��ک به چند 
دلیل جایگاهی ندارد. نم��ک آن، ذائقه کودک را 
به غذاهای ش��ور عادت می دهد و اغلب تمایل به 
خوردن غذاهای ش��ور زمینه را برای ابتال به فشار 
خون و بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالی فراهم 
می کند. اغلب با خوردن پفک، فرزند ش��ما دچار 
س��یری کاذب می ش��ود و از خوردن غذای اصلی 
خودداری می کند که نتیجه اش اختالل در رش��د 
و بروز کمبود انواع ریزمغذی ها مانند کمبود آهن، 
کمبود روی، کمبود ویتامین آ و سایر ویتامین ها 
اس��ت. مواد افزودنی ونگهدارندههایی که به انواع 
تنقالت صنعتی اضافه می شود، زمینه آلرژی را در 

افراد مستعد تشدید می کند. 

 فست فود ها برای سفر خوب هستند
بچه ه��ا عالق��ه وافری ب��ه خ��وردن کالباس و 
سوسیس دارند و به این دلیل، خانواده ها در طول 
سفر برای اینکه هم غذای مورد عالقه فرزندان را 
فراهم کرده باش��ند و هم وقت زیادی صرف تهیه 
غذا نکنند، کالباس و گوجه فرنگی و خیار شور را 
به عنوان غذای بین راه انتخاب می کنند. احتمال 
فسادپذیری کالباس زیاد است بنابراین برای سفر 

توصیه نمی شود. 
بس��یاری از افراد مایل هستند در طول مسیر، 

بس��اط پختن کباب و جوجه کباب برپا کنند که 
غذای سالم، مطبوع و با کیفیتی خورده باشند. در 

این باره به نکات ذیل توجه داشته باشید: 
گوشت و مرغ را از منزل در ظرف یخ گذاشته 
و دقت کنید در طول راه و پیش از کباب کردن، 
کامال س��رد نگهداری شود. از گوشتهایی که در 
هوای آزاد آویزان ش��ده به فروش می رسند، به 
خصوص در فصل تابس��تان اس��تفاده نکنید. به 
دلیل هوای گرم، انواع میکروب ها و تخم انگل ها 
با مصرف این گوش��ت ها که ممکن است خوب 
هم پخته نشده باشند، به بدن منتقل می شود.  
در موقع تهی��ه کباب و جوجه کباب، مواظب 
باشید که تمام قس��مت های آن و به خصوص 
داخل آن به طور کامل حرارت دیده و به خوبی 
پخته شود تا در صورت وجود آلودگی احتمالی، 
با پختن از بین برود. کبابی که خوب پخته شده 
باش��د، قهوه ای رنگ اس��ت و اگر قسمت داخل 
کباب هنوز قرمز رنگ است، به این معنی است 
که پخته نش��ده و آلودگ��ی احتمالی آن از بین 
نرفته اس��ت که نتیجه اش مس��مومیت غذایی 
همراه با اس��هال، اس��تفراغ، دل درد ودل پیچه 

خواهد بود. 
گوش��ت ماهی در هوای گرم حساس��تر اس��ت 
و س��ریع تر فاسد می ش��ود. اگر از سالمت ماهی 
مطمئن نیستید، بهتر اس��ت در طول سفر از آن 

استفاده نکنید.
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هرچند منطقی به نظر می رسید اما تا امتحان 
نکردم باورم نشد. اینکه گفتی فاصله توقف خیلی 
بیش از این س��ه چهار متر رایج اس��ت. دیروز در 
یک جاده خلوت خارج ش��هر امتحان کردم. پس 
از کنترل آیینه و اطمینان از پش��ت سر، از پسرم 
خواستم به محض رسیدن به اولین درخت عالمت 
دهد و من هم پا را کوبیدم روی ترمز. الستیک ها 
سوتی کش��ید و ماشین ایس��تاد. تا درخت قدم 
گرفتم. ۴۰ متر! باورم نش��د. آزمایش تکرار شد. 
ایندفعه ۴2 متر. قبولش مش��کل بود. چطور ۳۰ 
سال تجربه رانندگی کافی نبود بفهمم نمی شود 
خودرو را در چهار متر متوقف کرد؟ می خواستم 
مثل ارشمیدس فریاد »یافتم!! یافتم!!« سر دهم و 
به همه بگویم چقدر در خطرند. به محض ورود به 
اولین بزرگراه شهری تصمیم گرفتم جبران مافات 
بکنم. از این رو فاصله ام را با جلو قدری زیاد کردم. 
همینکه فاصله از ده متر گذشت خودروی پشت 
س��ر با عصبانیت به من نزدیک ش��د و چراغ داد. 
کم نمانده بود به س��پرم بچسبد. خونسردی ام را 
حفظ ک��ردم و به این اخطار توجه نکردم. بوقش 
را به صدا در آورد و آژیرکش��ان از کنارم گذشت 

و به س��رعت جلوی من پیچید ت��ا فضای خالی 
را پرکن��د! چیزی نمانده بود تصادف کنیم. بخیر 
گذشت. به خودم گفتم این یک استثنا بود. توجه 
نکن. تو خودت درست رانندگی کن و به دیگران 
کاری نداشته باش. پس از قدری تامل و آرام شدن 
اعصابم، به خودم ج��رات دادم و مجددا به آرامی 
فاصل��ه را زیاد کردم؛ اما چند ثانیه بیش��تر طول 
نکش��ید که ناگهان خودرو دیگری غرش کنان از 
کنارم گذش��ت و فضا را پر کرد. نا امید نشدم. به 
یاد داس��تان مورچه مصمم و حضرت سلیمان. با 
خود گفتم مگر من از یک مورچه کمترم! دوباره و 
سه باره. اما بی فایده بود. هر بار یکی دعوت مثل 
تندر از کنارم می گذش��ت و فاصله را پر می کرد. 
یکبار هم یک اتوبوس آنچنان از عقب نزدیک شد 
گویی می خواست مرا زیر بگیرد. از ترسم جا خالی 
دادم. خداخواست در کنارم ماشینی نبود و گرنه 
احتماال تصادف می ش��د. در آخر تسلیم شدم و 
گفتم درست راندن کار ما نیست. این هم ظاهرا از 
آن اموری است که درست شدنش منوط به ظهور 
حضرت است. این بود که خودم را سپردم به خدا 
که »رضاً به رضاک« که گفته اند: »گر نگهدار من 

آن اس��ت که من می دانم/شیشه را در بغل سنگ 
نگه می دارد« این ها را گفتم تا بدانی اگر چه من 
تاب��ع منطقم، مخصوصا منطقی ک��ه با آزمایش 
تایید شده باشد، اما رعایت فاصله ایمن در عمل 
بسیار مشکل است. با توجه به اینکه خطر جدی 
در کمین آنهایی اس��ت که فاصله ایمن را رعایت 
نمی کنند، به نظر تو چطور می توان این منطق را 

در عمل پیاده کرد؟ 
گفتم: از اینکه حقیقت را دریافتی خوش��حالم 
ام��ا الزام عموم به رعای��ت فاصله ایمن کار قانون 
اس��ت نه من و تو. عدم رعایت فاصله ایمن باعث 
ایجاد خطر جانی است و خاطی باید تحت پیگرد 
قانونی قرار گیرد. پس باید مواد قانونی مناس��ب 
برای برخورد با این جرم تصویب و توسط ضابطین 
قانون به اجرا در آید. به نظر می رس��د تا رسیدن 
به آن نقطه راه درازی در پیش است. فعالً باید با 
خطر ساخت و فقط یادمان و یادشان باشد وقتی 
بهم برخورد می کنیم آن را تصادف ننامیم زیرا با 
عدم رعایت فاصله ایمن ش��رایط را برای برخورد 

مهیا ساخته ایم.

  دکتر حسن مقدمفرهنگ رانندگی و رعایت فاصله ایمنی
استاد دانشگاه شریف
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انسـان تحولش زمانی آغاز شد که از سرزمینی به سـرزمینی دیگر سفرکرد و این سفر انقدر مهم بود برای 
انسان، که خداوند متعال در قرآن در آیات مختلف بر آن تاکید کرده و فرموده: »فسیرو فی االرض کیف کان 

عاقبة المکذبین«. در زمین گردش کنید و عاقبت انکارکنندگان را ببینید )آل عمران137(

همین امر باعث شد انسان هایی که باهم سفر می کنند نسبت به یکدیگر حقوقی داشته باشند وقتی انسانی 
با انسـانی درکنار هم می نشنند نسـبت به هم حقوقی دارند؛ در همین باره امام سجاد علیه السالم در رسالة 

»الحقوق« در باب حق همراه و همسفرچنین می فرماید: 
و اما حق همراه تو این است: با بخشندگی و انصاف با او مصاحبت کرده و او را هم چنان که تو را گرامی می دارد، 

گرامی شماری، و برای او لطف رحمت باشی، نه رنج و عذاب )و هیچ نیرویی جز به عنایت خدا وجود ندارد(.

زمان سفر و مصاحبت ممکن است طوالنی باشد؛ مثالً حتی اگر سفر با همین »کالسکه سبز« کوتاه باشد - - 
مثل یک سفر درون شهری - با این هم سفر، چنان باید باشی که دیگر بار آرزوی همسفر شدن با تو را داشته 
باشد نه اینکه سکوت اختیار کرده در کنارت باشد؛ اما صحبتی با تو نکند، فلذا ضرورت سفر در اسالم و حق 
همسـفر در اسـالم نشان از سفارش به سفر اسـت که بگردید و بچرخید در زمین عاقبت انسان ها را ببنید و 

درس ها بگیرید که گفته اند:

»کباب پخته نگردد مگر به گردیدن« این گردش چقدر مهم است در روابط انسان با انسان های دیگر که پخته 
شود و هم صحبتی مدام گردد.

حقوق همسفر بر همسفر
  حسین صفدری
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ورزش
  فرشتة خوشبختی برشانة ژرمن ها

 در ستایش رضا قوچان نژاد: جنگجوی مهاجم
 مهرداد پوالدی: از اتـوبوس سواری لذت می برم

 آرزوهای بـرباد رفته
 گزارشگری؛ از نود تا بیست چهارده
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 آلمان و آرژانتین چگونه به فینال رسیدند
آلمان قبل از رسیدن به فینال ، در هیچ کدام از بازی هایش باخت نداشت و فقط در برابر غنا به تساوی رسید؛ نتایج 
بازی های آلمان در بازی رقابت های این دوره بدین شرح است: برزیل )7 - 1(، فرانسه )1 - ۰(، الجزایر )2 - 1(، آمریکا 
) 1 - ۰(، غنا )2 - 2( و پرتغال )۴ -1( اما آرژانتین برای رس��یدن به فینال همه حریفان را برده بود: هلند )۴ - 2(، 
بلژیک )1 - ۰(، سوئیس ) 1 - ۰(، نیجریه )۳ - 2(، ایران )1 - ۰(، بوسنی و هرزه گوین ) 2 - 1( بدین ترتیب ، از نظر 
»برد-باخت- تساوی«، آرژانتینی ها با 6 برد برتر از آلمان بودند که 5 برد داشت ولی از نظر »گل زده و خورده«، آلمان 
ها برتر بودند که نقطه اوج آن، زدن 7 گل به میزبان بازی ها بود. )تفاضل گل آلمان 12+ و تفاضل گل آرژانتین 7+ با 

احتساب گل های زده شده در پنالتی ها(.
شرحی بر آنچه در جام بیستم گذشت

از همان دیدار افتتاحیه بین تیم های برزیل و کروواسی مشخص بود که در این جام هیچ تیمی ضعیف نیست و مدعیان 
نیز نمی توانند خود را از پیش برنده و قهرمان بدانند. نتایج ضعیف ودور از انتظار اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی و حذف در 
مرحله گروهی، حذف زودهنگام ایتالیا و انگلیس، فوتبال روان و تماشاگر پسند هلند، تحقیر برزیل در دیدار نیمه نهایی 
و رده بندی، راهیابی آرژانتین به فینال در حالی که کمتر کارشناسی روی این تیم حساب می کرد، بازیهای درخشان 
تیم هایی چون کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، بلژیک و مکزیک و در نهایت قهرمانی مقتدرانه آلمان در کنار درخشش دروازه 

فرشته خوشبختی برشانه ژرمن ها
پایانی بر جام جهانی 2014 برزیل که به تاریخ پیوست

ج��ام  داس��تان  ورزش-  گ��روه 
جهان��ی ۲0۱۴ برزيل هم باالخره 
ب��ه پايان رس��يد و آنچ��ه در يک 
ماه، بخش��ی از دلمش��غولی های 
مردم جهان بود، اينک به بخش��ی 

از تاريخ پيوسته است. 
فين��ال جام، برخاف بس��ياری از 
پي��ش بين��ی ه��ای اولي��ه بدون 
حضور ميزبان برگزار شد. آلمان 
ب��ه عن��وان نماين��ده ای از اروپا 
و آرژانتي��ن از آمري��کای جنوبی 
در ريودوژاني��رو ب��ه مصاف هم 
رفتن��د و اي��ن در حالی ب��ود كه 
ج��ام طايی، در كن��ار زمين، همه 
توجهات را به خود جلب كرده بود 
ك��ه آيا به بوينس آيرس می رود 
يا ب��ه برلين؟ بازی در 90 دقيقه 
قانونی بدون گل به پايان رسيد 
و فينال به وقت اضافی كش��يده 
ش��د و اين در حالی ب��ود كه يک 
بار در اواخر نيمه اول، آلمانی ها 
توپ را ب��ه تيردروازه آرژانتينی 
ه��ا كوبي��ده بودن��د و در اكث��ر 
دقاي��ق بازی هم س��رتر ازحريف 

بودند.
 ب��ازی در نيم��ه اول وقت اضافی 
هم بدون گل س��پری ش��د اما در 
دقيقه ۱۱۳، آلمان توسط "گوتزه" 
به گل ارزشمند خود دست يافت 
و توانس��ت همي��ن نتيج��ه را ت��ا 
پاي��ان ب��ازی حفظ كن��د و در حالی 
ك��ه صدراعظ��م آن��گا م��ركل در 
ورزش��گاه اين تيم را تشويق می 
ك��رد، برای چهارمين ب��ار و بعد از 
۲۴ سال قهرمان جهان شد و جام 
را به خود اختصاص داد و پرونده 
ج��ام جهان��ی ۲0۱۴ برزي��ل را با 
اثبات شايستگی های بامنازع خود 
مختومه كرد. آلمان با اين پيروزی 
اولي��ن تي��م اروپايی ش��د كه در 
آمريکای التين قهرمان جهان ش��د 
تا جام برای سومين دوره پياپی در 

قاره سبز باقی بماند.
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داد که چهره یک تیم مدعی را ندارد و با وجود 
حمایت های تماشاگرانی که مشکالت اقتصادی 
را فراموش کرده بودند برابر آلمان در نیمه نهایی 
هف��ت بر یک و مقابل هلند در رده بندی ۳ بر 
صفر مغلوب ش��د تا به عنوان چهارمی بسنده 
کند. تنها تیم پنج ستاره جهان به خوبی نشان 
داد که نیاز به تغییر نگرش و نسل دارد و باید 

فوتبال احساسی را فراموش کند.
هلند نیز با هدای��ت »لوییس فان خال« به 
مقام سومی رس��ید تا بازهم در جرگه بزرگان 
ق��رار گیرد. فان خال در این جام از تمامی 2۳ 
بازیکن خود استفاده کرد تا در تاریخ جام جهانی 
رکورد دار شود. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی با 
دو شکست پنج بر یک مقابل هلند و 2 بر صفر 
برابرشیلی به همراه انگلیس و ایتالیا در مرحله 
گروهی حذف ش��د تا ثابت ش��ود دیگر نام ها 
نمی توانند در فوتبال موفقیت آور باش��ند. در 
جام بیستم، ستاره ای به نام »جیمر رودریگز« 
از کلمبی��ا با 6 گل عن��وان آقای گلی را به نام 
خود ثبت کرد تا باش��گاه های بزرگ اروپایی 
را خواهان خود ببیند. این جوان کلمبیایی تا 
ح��دی زیبا و روان در می��دان جوالن می داد 
ک��ه خیلی ها وی را شایس��ته عنوان بهترین 
بازیکن جام جهانی 2۰1۴ می دانستند. یکی 
دیگر از نکات قابل توجه جام بیس��تم به ثمر 
رس��یدن 171 گل در 6۴ مسابقه بود تا از این 
بابت رکورد تازه ای در تاریخ جام جهانی به ثبت 
برسد. درخشش دروازه بانانی چون »اوچوآ« از 
مکزیک، »مانوئ��ل نویر« ازآلمان، »س��رخیو 
رومرو« از آرژانتین، »ناواس« از کاس��تاریکا و 
»کلودیو براوو« از شیلی را نیز باید نکته خاص 
این جام دانست. در واقع مربیان بزرگ در این 
جام نش��ان دادند که در فوتبال روز دنیا بازی 
سازی به جای خط دفاع از دروازه بان آغاز می 
شود و آنان عالوه بر محافظت از دروازه وظیفه 
بازی س��ازی را نیز برعهده دارند که نمونه بارز 
این ادعا »مانوئل نویر« آلمانی بود که در تیمش 
به خوبی نقش یک بازی ساز و حتی مدافع آخر 

را بازی می کرد.
 اشک ها و لبخندهای جام جهانی

1 ناکامی آسیا: چهار تیمی که از آسیا در 

  میروسالو کلوزه پابه سن 
گذاشـته با به ثمر رسـاندن 
شانزدهمین گل جام جهانی 
از رونالدو مهاجم سـابق تیم 
برزیل با 15 گل پیشی گرفت. 
ایـن مهاجم تیـم ملی آلمان 
کـه در کوشـش مقابـل غنا 
در دیـدار گروهی همسـطح 
رونالـدو قرار گرفتـه بود ، با 
زدن دومیـن گل دیدار هفت 
بر یـک مقابل برزیل در نیمه 

نهایی رکورد را برد.

بانان از زیبایی های فراموش نشدنی جام بیستم بود. دراین جام 
آلمان ثمره هش��ت سال برنامه ریزی و تالش خود را گرفت و 

س��زاوارانه جام را به برلین برد تا در کنار ایتالیا چهار ستاره 
ش��ود. نمایش دیدنی آلمان در دیدارنیمه نهایی برابر 

برزیل میزبان و پیروزی هفت بر یک، اتفاقی بود 
که هیچگاه از ذهن پاک نمی شود. آرژانتین 
تیمی متکی بر »لیونل مسی« فراتر از انتظار 
ظاهر شد و درحالی که از ابتدا چندان روی 
موفقیت این تیم حساب نمی شد حتی می 
توانست جام را به خانه ببرد،اما بی دقتی 
»گوانزالو هیگواین« و »رودریگو پاالسیو« 
آلبی سلس��ته را از جام دور کرد. برزیل 
میزبان مس��ابقات و امید اول قهرمانی از 
همان دیدار افتتاحیه برابر کرواسی نشان 

 درایـن جام آلمـان ثمره 
هشـت سـال برنامـه ریزی 
و تـالش خـود را گرفـت و 
سزاوارانه جام را به برلین برد 
تا در کنار ایتالیا چهار ستاره 
شود. نمایش دیدنی آلمان در 
دیدارنیمه نهایی برابر برزیل 
میزبـان و پیـروزی هفت بر 
یـک، اتفاقی بود که هیچگاه 

از ذهن پاک نمی شود.
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جام جهانی برزیل حضور داشتند از کسب پیروزی 
ناکام ماندند. برای نخس��تین بار بعد از جام جهانی 
199۰ است که آسیا بدون پیروزی با جام وداع کرد. 
سالی که امارات متحده عربی و کره جنوبی در هر 
سه بازی گروهی خود شکست خوردند. در این دوره 
جام جهانی تیمهای اس��ترالیا، کره جنوبی، ژاپن و 
ایران تنها به سه مساوی دست یافتند و همگی در 

قعر جدول گروه خود قرار گرفتند.
2 رکورد مجازات به جرم گاز گرفتن: لوئیز 
سوارز مهاجم اروگوئه بعد از فرو بردن دندانهایش در 
شانه جورجیو کیه لینی ایتالیایی با رکورد مجازات 
چهار ماه محرومیت از فوتبال و تعلیق از 9 بازی بین 
المللی روبرو شد. سوارز ابتدا منکر گاز گرفتن بود اما 

پس از مجازات فیفا مجبور به عذرخواهی شد.
3 رییـس جمهـوری درگیـر مشـکالت 
سازماندهی: مسابقات برزیل را می توان از بهترین 
ها خواند، اما مشکالتی که سازمان دهندگان مسابقات 
ب��ا آن ربرو بودند را نبای��د فراموش کرد. با توجه به 
عصبانیت بسیاری از برزیلی ها از ریخت و پاش های 
صورت گرفته برای جام جهانی و صرف 11میلیارد 
دالر برای برگزاری این مس��ابقات در شرایط ضعف 
اقتصاد این کش��ور و نیاز شدید به سرمایه گذاری 
در زمینه خدمات اجتماعی دیلما روس��ف رییس 
جمهوری برزیل و سپ بالتر رییس فیفا در مسابقات 

مرتب از سوی جمعیت هو می شدند.
4 حضور چشـمگیر تماشـاگران: باتوجه 
به تماش��اگرانی که از همه جای دنیا برای تماشای 
مس��ابقات جام جهانی به برزیل آمده بودند، تجربه 
ورزشگاههای خالی در جام جهانی افریقای جنوبی 
در چهار سال پیش تکرار نش��د. اکثریت هواداران 
فوتبال ازکشورهای آرژانتین، شیلی و کلمبیا بودند 
. برزیلی ها از نظر متوسط دیدارکنندگان از مسابقات 
جام جهانی دربین ۳2 کشور برگزار کننده بعنوان 

دومین کشور شناخته شدند.

5 بـازی های پـرگل: دیداره��ای گروهی پر 
ازلحظات خلق گل بود.درمرحله حذفی شاهدگلهای 
کمتری بودیم با این حال قبل از دو بازی نهایی 167 
گل به ثمر رسید . چهار گل کمتر از رکورد 171گل 

به ثمر رسیده در جام جهانی 199۸ فرانسه.
6 رکورد حضور پیشکسوت: میروسالو کلوزه 
پابه سن گذاشته با به ثمر رساندن شانزدهمین گل 
جام جهانی از رونالدو مهاجم سابق تیم برزیل با 15 
گل پیشی گرفت. این مهاجم تیم ملی آلمان که در 
کوشش مقابل غنا در دیدار گروهی همسطح رونالدو 
قرار گرفته بود ، با زدن دومین گل دیدار هفت بر یک 

مقابل برزیل در نیمه نهایی رکورد را برد.
7 سـودهای باداورده: تولیدات یک شرکت 
تقریبا کوچک ایتالیایی به لطف اجرای غیرمنتظره 
تیم کاس��تاریکا و راهیابی ب��ه یک چهارم نهایی بر 
بعض��ی از برندهای مهم در برزیل پیش��ی گرفت. 
فروش پیراه��ن های »تیکو« بع��د از این که تیم 
کاستاریکا با غلبه بر اروگوئه ، ایتالیا و دیدار با یونان 

2۰ برابر افزایش یافت.
8 نیمار: همه چیز برای بازیکن شماره 1۰برزیل 
ک��ه چهار گل در چهار بازی به ثمر رس��انده بود و 
ملتی از وی انتظارسنگین ششمین قهرمانی در جام 
جهانی و نخس��تین در خانه را داشت خوب پیش 
می رفت . اما در دیدار برابر کلمبیا پس از یک تکل 
سنگین و شکستگی مهره مسابقات برای وی پایان 
یافت . آسیب دیدگی وی موجب شدکه هم تیمی 
هایش کالهی با نوشته »فورزا نیمار« بر سر بگذارند 

و دیوید لوئیز لباس شماره 1۰این مهاجم را مقابل 
خود بگیرند، گرچه با همه اینها آلمان آنها را در هفت 

بر یک در هم کوبید.
۹ پیرترین بازیکن: فری��د موندراگون دروازه 
بان کلمبیایی با ۴۳سال سن پیرترین بازیکن شرکت 
کننده در جام جهانی بود وقتی در دیدار مقابل ژاپن 

در گروه سی وارد زمین شد.
10 رکـورد پنالتی: تعیین نتیجه چهار بازی از 
طری��ق ضربات پنالتی در جام جهانی برزیل نیز به 
نوبه خود رکوردی محسوب می شد. کاستاریکا در 
بازی مقابل یونان بازی را به این شیوه برد و در مقابل 
هلند به همین ش��یوه باخت . کیلور ناواس حضور 
موفقی به عنوان یک دروازه بان داشت اما نتوانست 
مقابل ضربات تیم کرول متخصص ضربات پنالتی 

ایستادگی کند.
11 بوسه ای از ملکه: ماریو بالوتلی که گل وی 
به ایتالیا کمک کرد تا انگلیس را شکست دهد گفت 
با پیروزی برابرکاس��تاریکا در دیدار بعدی شان به 
این تیم کمک خواهد کرد. همه انچه وی برای این 
کوشش انتظار داشت بوسه ای از ملکه بود . اما این 
مهاجم سابق منچستر سیتی به آرزویش نرسید چرا 
که ایتالیا در این بازی شکست خورد و انگلیس از دور 

مسابقات حذف شد.
12 افول اسپانیا: تیم اسپانیا با جاه طلبی ناشی 
از مدافع عنوان قهرمانی و چهارمین قهرمانی پیاپی 
در مسابقات مهم وارد برزیل شد اما در کمال تعجب 
با یک شکست پنج بر یک مقابل هلند و شکست دو 
بر صفر برابر شیلی در دیدارهای نخستین خود از دور 

مسابقات حذف شد.
13 اسـتفاده از فناوری های جدید: فناوری 
خط دروازه ) خط گل( برای نخس��تین بار در دیدار 
تیم فرانسه و هندوراس مورد استفاده قرار گرفت و 
به لطف ش��رکت آلمانی گل کنترل استفاده از این 
فناوری به مناقشه نوئل واندارس دروازه بان هندوراس 
پایان داد. نام فرانسه درتاریخ مسابقات به عنوان اولین 
تیمی ثبت ش��دکه گل آنها با استفاده از تکنولوژی 
خط دروازه به اثبات رسید. این گل به خودی توسط 
نوئل واالدارس دروازه بان هندوراس دردقیقه ۴۸ به 
ثمر رسیدکه با تایید ساندورو ریچی -داور بزریلی- 

برتری دو بر صفر را به تیم دیدیه دشان بخشید.
14 خداحافظ برزیل، سـالم روسـیه: پایان 
بخش یک ماه تب فوتبال در سرزمین قهوه سرآغاز 
تب و تاب توپ گرد در سرزمینی دیگر بود. حاال این 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که مجوز 
رسمی برگزاری جام جهانی 2۰1۴ را از فیفا را گرفته 
و قرار است میزبان چشمه دیگری از دنیای فوتبال و 

مستطیل سبزش باشد.
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در ستایش رضا قوچان نژاد که گلزنی در جام جهانی حقش بود

در جام جهانی او   همان س��تاره ای بود که نیاز داشتیم. 
س��تاره ای که ثاب��ت کرد که مهاجم فق��ط نباید مهاجم 
باش��د. مهاجم جزئی از یک تیم اس��ت و باید همانند هر 
1۰ بازیک��ن دیگر، بجنگد، توپ بگی��رد و دفاع کند. این 
رفت��ار رضا قوچان نژاد در ج��ام جهانی یک کالس درس 
واقع��ی بود. او در این کالس درس مثل یک اس��تاد زبده 
آموخت که وظیفه یک مهاجم فقط تهاجم نیست. شرح 
وظایف یک مهاجم تنها به زمین حریف و باکس محوطه 
1۸ قدم محدود نمی ش��ود. قوچان نژاد را در جام جهانی 
هم��ه جا می دیدیم. در یک لحظ��ه در باکس حریف که 
می دوید و با مدافعان حریف درگیر می شد تا به آن ها اجازه 
بازیسازی ندهد و لحظه ای بعد او را در میانه میدان رویت 
می کردی��م که همانند یک هافبک دفاعی تکل می زند و 
توپگیری می کند و چند ثانیه بعد او را در پیش��انی خط 
دفاعی ظاهر می ش��د که همانند یک مدافع تخصصی در 
حال دفاع از دروازه خودی اس��ت. جالب این که رضا این 
همه تاثیر را زمانی داشت که ایران قرار بود دفاع کند و به 
معدود تک حمله های کلیدی و تیغدار ایران او مرد اول بود 
که وظیفه اصلی خود را به بهترین ش��کل انجام می داد و 
دروازه حریفان را به لرزه می انداخت. قوچان نژاد برای ایران 

در جام جهانی ستاره ای فرا تر از یک مهاجم بود. ستاره ای 
که عالوه بر وظیفه اصلی خودش، بشدت در کار تیمی و 
تیم ورک مشارکت می کرد و یک دخالت تاثیرگذار داشت. 
ضربه س��ر در برابر نیجریه که توس��ط انیه ما از روی خط 
دروازه دفع شد، یک ضربه سر مشابه و یک شوت تماشایی 
برابر آرژانتین که رومرو به زحمت آن را جمع کرد و دست 
آخر تک گل او برابر بوسنی بزرگ ترین اتفاقات ایران در فاز 
تهاجمی در جام جهانی بودند. اتفاقاتی که در آن گوچی 
مرد اول و آخر بود و دست آخر جام جهانی خوب خود را 
با تک گل برابر بوسنی کامل کرد. گلی که البته کمترین 
پ��اداش او بود. گوچی در جام جهانی نش��ان داد که یک 

برند اصل است!

جنگجوی مهاجم

فوتب��ال در قل��ب اروپ��ا به او 
آموخته كه بايد برای تيمش جان 
بدهد. زندگی در يک سرزمين 
منظم ب��ه او آموخته كه هيچ گاه 
نبايد از پا افتاد و تسليم شد. به 
او آموخته كه فوتبال يک ميدان 
جنگ است و يک جنگجو بايد تا 
آخرين ثانيه بازی بجنگد و دست 

از جنگيدن برندارد.
حتی اگر رقيب��ش چند برابر از 
او بزرگ ت��ر، نامدار تر و قوی تر 
باشد. زندگی در قاره سبز او را 
به اين درک رسانده كه نبايد در 
مستطيل سبز تماشاگر شد. نه 
محو رقيب و نه ذوب در جريان 
بازی. او   همان س��تاره ای است 
كه برخاف خيلی ها فقط هنگام 
حمله و در زمين حريف به چشم 
نمی آي��د. او هميش��ه و همه جا 
موثر است حتی اگر قرار باشد 
استراتژی تيمش در جريان يک 
تورنمنت پرفشار بر پايه دفاع 

برنامه ريزی شده باشد. 
فرق��ی نمی كند؛ چ��ه دفع و چه 
حمله او هميشه هست؛ آماده، 
جنگجو و فداكار. يک سلحشور 

واقعی.

w w w . o g h a b a f s h a n . c o m
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از اتـوبوس سـواری لذت می برم
گفتگوی کالسکه سبز با مهرداد پوالدی موفق ترین ملی پوش ایران در جام جهانی

اب��وذر ماركائ��ی: مه��رداد 
پ��والدی يک��ی از بهتري��ن و 
آماده تري��ن چهره ه��ای تيم 
ملی فوتبال ما در جام جهانی 
۲0۱۴ ب��ود. او ب��ا عملکرد 
درخش��انی ك��ه در هر س��ه 
بازی تيم ملی داش��ت خيلی 
چه��ره ای  ب��ه  را  خ��ود  زود 
محب��وب در بين ه��واداران 
اين تي��م بدل ك��رد و حتی 
م��ورد توجه برخ��ی تيم های 
خ��وب اروپاي��ی ه��م ق��رار 

گرفت. 
ب��ا  ب��ازی  مه��رداد  كار  اوج 
آرژانيت��ن ب��ود ك��ه در يک 
حرك��ت ه��م ليون��ل مس��ی 
و ه��م هيگواي��ن دو تن از 
بهترين ه��ا فوتب��ال دنيا را 
دريبل ك��رد. با او به گفتگو 

نشسته ايم. 
ه��م در مورد ج��ام جهانی و 
هم عاقه اش به مسافرت با 
كاالسکه  گفتگوی  اتوبوس. 
س��بز ب��ا اين بازيک��ن خوب 
تيم ملی فوتب��ال را در زير 

بخوانيد. 

 به تازگي از جام جهاين برزيل برگشيت. تيم ملي در 
اين مسابقات چطور بود؟ 

خوب بود اما به نظرم رضایت بخش نبود. ما باید صعود 
مي کردیم اما در روز آخر و بازي با بوسني اتفاقات به نفع 
ما رقم نخورد. تیم ملي حضور خوبي داشت. تقریبا به آنچه 
مي خواستیم رسیدیم. ما مي خواستیم آبرو داري کنیم اما 
بسیار فراي این ظاهر شدیم. حتما دیدید که تیم ملي تا 
روز آخر حتي مدعي صعود بود. اي کاش صعود مي کردیم 

اما خب نشد. 
 خيلي ها منتظر س��ه شکست مفتضاحانه از تيم ملي 

بودند اما اين اتفاق نيفتاد. چرا؟ 
دالیل زیادي داش��ت اما فکر مي کنم بیش از هر فرد یا 
چیزي این کارلوس کي روش بود که روحیه خودباوري را 
در ما تقویت کرد. تیم ملي براي اولین بار در این مسابقات 
با سبک مشخصي بازي مي کرد و در دو مسابقه به نتیجه 
دلخواهش هم رسید. حتما شما بازي ایران و آرژانتین را 
دیدید. ما در این دیدار حتي مس��تحق پیروزي بودیم اما 
داور بازي ش��رایط را کامال تغییر داد. بازي با نیجریه هم 
تیم ملي شرایط خوبي داشت. تیم ملي در این مسابقات 

اگر قدري خوش شانس تر بود مي توانست به جمع 16 تیم 
بر ت��ر هم صعود کند. هرچند که ناراحت عدم تحقق این 

شرایط هم نیستیم. 
 تو يکي از هبترين بازيکن��ان تيم ملي در اين تورمننت 

بودي. از عملکرد خودت بگو. 
این لطف شماس��ت. به هر حال من فقط آنچه که کي 
روش خوس��ته بود را در زمین پیاده کردم و خوش��حالم 
که موفق هم بودم. قاعدتا حضور در جام جهاني براي هر 
بازیکني در هر س��طحي یک افتخار بزرگ است. من در 
این مس��ابقات سه دیدار کامل را در زمین مسابقه بودم و 

خوشبختانه خودم هم از عملکردم راضي بودم. 
 اوج هنرمنايي ات در ب��ازي با آرژانتني بود. هرچند که 
مسي در دقيقه پاياين بازي آب سردي بر پيکره پر اميد تيم 

ملي رخيت. 
واقعا بازي با آرژانتین عالي بودیم. نه فقط من همه عالي 
بودند. گفتم که ما مي توانستیم برنده باشیم اما نشد. من 
در این بازي ش��رایط ویژه اي داشتم. مسي و هیگواین را 
دریبل کردم و در س��مت چپ خط دفاع هم سعي کردم 

بهترین باشم. 
 به نظرت تيم ما مقابل بوس��ين ب��ازي قابل قبويل اجنام 

داد؟ 
نتیجه بازي ب��راي ما خوب نبود و م��ا به تجربه باال تر 
بازیکنان این تیم باختیم اما وجدانمان راحت اس��ت که 

چیزي کم نگذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. 
  به نظر رسيد که بازيکنان مقابل بوسين از حلاظ بدين 

کم آورده اند. 
نه، ما اصالً مشکل بدني نداشتیم. هرچند که هر چهار 

روز یک بار بازي کردیم و بازي ها هم بسیار سنگین بود. 
  بعضي منتقدان هم مي گويند داستان جام ۹۸ تکرار و 
بازيکنان ما بعد از بازي با آرژانتني فکر کردند جام جهاين 

متام شده! 
این یک فک��ر پوچ و باور نکردني اس��ت. هیچ کس اندازه 
بازیکنان دوس��ت نداش��ت بازي را ببریم و صعود کنیم. از 
طرفي کي روش باالي س��ر تیم ملي ایران اس��ت که یک 
لحظه اجازه نمي دهد کسي بخواهد بي انگیزه شود یا خداي 

ناکرده از روي شکم سیري بازي کند. 
  تو معتقدي بازيکنان کم انگيزه نبودند در حايل که 
ک��روش در نيمه دوم بازي با بوس��ين دائمًا کنار زمني 
حرص مي خورد و سعي داشت به بازيکنان تيمش انگيزه 

بدهد! 
من مي خواه��م بگویم ما بي انگیزه نبودیم، کي روش 

 ابوذر مارکوالیی
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هم مربي بزرگي اس��ت که باید با 
او کار کنی��د تا بفهمید چه مربي 
فوق العاده اي است. او نقش بسیار 
پر رنگي در موفقیت هاي تیم ملي 
داش��ته و مطمئنم اگر کي روش 
باز هم باش��د م��ا مي توانیم نتایج 
بهتري بگیریم. اگر ما یک بار دیگر 
با بوسني بازي کنیم قطعاً بهتر کار 

کرده و نتیجه خواهیم گرفت. 
  فکر مي کين چرا به بوسين 

باختيم؟ 
م��ا گل اول را روي غافلگی��ري 
دریافت کردیم و تیم ما تا حدودي 
به هم ریخت. گل دوم را هم روي 
ضد حمله خوردیم. بوسني مقابل 
ما استرس��ي نداش��ت اما ما باید 
مي بردیم و فشار زیادي روي تیم ما 
بود. اگر توپ هاي مسعود شجاعي و 
رضا قوچان نژاد گل مي شد شرایط 

بازي فرق مي کرد. 
  در بني تيم هاي آس��يايي فکر 
مي کين کدام تيم عملکرد هبتري 

داشت؟ 
ایران و اس��ترالیا. فوتبالي که ما 
بازي کردی��م در جام جهاني قابل 
قبول بود و از س��وي دیگر ش��ما 
وقتي تدارک ما را با سه تیم دیگر 
یعني کره، ژاپن و استرالیا مقایسه 
کنی��د، مي فهمید ما چقدر خوب 

کار کردیم. 
 از ش��رايط ميزباين برزيلي ها 

براميان بگو. 
فک��ر مي کنم همه چی��ز عالي 
ب��ود. غذا، اس��کان، حمل و نقل و 
هتل. شاید پیش از آغاز مسابقات 
فکر مي کردیم به خاطر وضعیت 
اعتراض ها قدري ش��رایط سخت 
باش��د ام��ا انصافا هیچ مش��کلي 
نداش��تیم و هم مردم برزیل و هم 
مسئوالن برگزاري برایمان سنگ 

تمام گذاشتند. 

 قاعدتـا حضـور در جـام 
جهاني براي هـر بازیکني در 
هر سطحي یک افتخار بزرگ 
است. من در این مسابقات سه 
دیدار کامل را در زمین مسابقه 
بودم و خوشبختانه خودم هم 

از عملکردم راضي بودم.

 فیفـا بـراي حمـل و نقل 
تیم هـا با کمپانـي هیوندا که 
مـدرن  فـوق  اتوبوس هـاي 
داشـت قرارداد بسـته بود و 
براي خبرنگاران و اهالي رسانه 
هم از کمپاني اسـکانیا کمک 
گرفته بود. به لحاظ ترافیکي 
همه چیز هماهنگ شده بود و 
ما براي هر جابجایي یک تیم 
اسکورت کامل داشتیم. واقعا 
 اي کاش مسـئوالن کشور ما 
بودنـد و مي دیدند چه نظمي 
بر بخش بخش این مسابقات 

حاکم بود.

 اما وضع آب و هوا خيلي مناسبتان نبود. 
درست است؟ 

بله خ��ب ما هم به لحاظ زماني و هم به 
لحاظ آب و هوایي تفاوت هاي بس��یاري با 
ش��هرهاي برزیل داشتیم اما سعي کردیم 
زود ت��ر به آنجا برویم و قدري خودمان را با 

شرایط وفق دهیم. 
 قدري روي موضوع محل و نقل مسابقات 
حبث کنيم. تدارک خويب براي جاجبايي مشا 

ديده شده بود؟ 
باور کنید همه چیز عالي بود. فیفا براي 
حمل و نقل تیم ها با کمپاني هیوندا که 
اتوبوس هاي فوق مدرن داش��ت قرارداد 
بسته بود و براي خبرنگاران و اهالي رسانه 
هم از کمپاني اسکانیا کمک گرفته بود. 
به لحاظ ترافیکي هم��ه چیز هماهنگ 
شده بود و ما براي هر جابجایي یک تیم 
اس��کورت کامل داشتیم. واقعا  اي کاش 
مس��ئوالن کش��ور ما بودند و مي دیدند 
چه نظمي بر بخش بخش این مسابقات 

حاکم بود. 
 مسافرت با اتوبوس برايت سخت نبود؟ 

خب با توجه به مسافت شهرهاي برزیل 
ما در مواقع نیاز با پرواز جابجا مي ش��دیم 
اما شخصا با اتوبوس مشکلي ندارم و اتفاقا 
فکر مي کنم اتوبوس یک وسیله جابجایي 
مطمئن و راحت است. من از سفر با اتوبوس 

لذت مي برم.

 يع��ين در ايران هم از س��فر با اتوبوس 

ناراحت مني شوي؟ 
نه به هی��چ وجه. خوش��بختانه امروزه 
دیگ��ر مثل گذش��ته نیس��ت ک��ه همه 
چیزهاي خوب در کشورهاي توسعه یافته 
باشد و ما از تجهیزات قدیمي و مستهلک 
شده اس��تفاده کنیم. شما یک نگاهي به 
ناوگان اتوبوس ران��ي خودمان بیاندازید. 
واقعا همین اتوبوس هایي که در کشور ما 
هس��تند در کشورهاي دیگر هم استفاده 
مي شوند. شاید اتوبوس هیوندا در کشور 
ما کمتر باشد اما اتوبوس اسکانیایي که در 
برزیل براي خبرنگاران استفاده مي شد در 
همین ایران خودمان هم با   همان امکانات 

وجود دارد. 
 به عنوان يک فوتباليست ساالنه جمبوري 
مس��افرت هاي زيادي را مهراه تيمت بروي. 
ترجيح مي دهي با چه وس��يله اي س��فر 

کين؟ 
خب در فواصل طوالني به خاطر کمبود 
وقت معموال از هواپیما استفاده مي شود اما 
وقتي در تیم هاي تهراني باشي و در شمال 
کشور بازي داشته باشیم طبیعي است که از 
اتوبوس استفاده مي کنیم. من هیچ مشکلي 
با اتوبوس سواري ندارم و اتفاقا اگر فرصت 
باش��د با اتوبوس که باش��ي مي تواني یک 
سفر خاطره ساز هم در کنار دوستان و هم 

تیمي هایت بسازي. 
و صحبت پاياين؟ 

از همه مردم که مش��وق ما بودند تشکر 
مي کنم. 
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 داستان یک صعود
قصه ما از مقدماتی جام جهانی شروع می شود و شاید 
قبل تر. آن روزی که قرار شد مربی به نام کارلوس کی روش 
سرمربی تیم ملی کشور ما شود. بدون اغراق او یکی از به 
نام ترین مربیان خارجی بوده که وارد فوتبال وطنی شده 
اس��ت. نام او بزرگ بود و البته خودش هم بزرگ. او وارد 
فوتبال و داس��تان زندگی ما شد. چه جالب که روز ورود 
این مرد پرتغالی با وارد شدن بزرگ مرد والیبال دنیا یعنی 
خولیو والسکو یکی شد. اتفاق جالب و ناگهانی بود. والسکو 
آمده بود تا والیبال ایران را متحول کند و کی روش هم این 
ماموریت را داشت تا فوتبال ایران را به باالی بلندی برساند. 
داس��تان این بود که کی روش وارد فوتبال ما شد با کلی 
نابسامانی. در دوره قبل ایران نتوانسته بود به جام جهانی 
صع��ود کند، پس هدف اول صع��ود به جام جهانی بود و 
بس. کی روش این چنین بود که با این هدف مصمم وارد 
فضایی شد که شاید چندان برایش تازگی نداشت. اصوال 
کی روش مرد آرام و متواضع و صبور و خودخوری نیست. 

او برون گرا است. کی روش تاب تحمل هیچ گونه کم کاری 
به زعم خود را ندارد، تحمل پرداخت نشدن مطالباتش را 
ندارد، از کوچک ترین نقد ها توسط مربیان ایرانی نمی گذرد 
و کس��ی را هم بی جواب نمی گذارد. او همیش��ه دوست 
دارد روحیه جنگجو طلبی داشته باشد. کی روش با این 
خصوصیات اخالقی به هزارتوهای فوتبال ایران وارد شد 
و البته بر کس��ی پوشیده هم نیست که فوتبال ایران هم 
رم��ز و رازهای خودش را دارد. آنروز بد را خدا برای مربی 
یا بازیکنی نیاورد که در چرخ گردون فوتبال دچار دردسر 
ش��ود و کی روش با همه تج��ارب، بزرگی و بین المللی 
بودن��ش گای روز ها بد در پیچ و خم های بیهوده و عبث 
فوتب��ال ایران گیر کرد. از درگیری لفظی با مربیان لیگ 
برتری گرفته تا ناراحتی های گاه به حق و گاه به ناحقش با 
مسئوالن فدراسیون. او از کوچک ترین مسئله ای نمی گذرد 
و نگذشت اما با همه این مسائل تیم ملی را به جام جهانی 
رساند. او در این راه کم حرف نشنید. از روزی که رحمتی 
را برای همیش��ه در تیم ملی به دلی��ل خداحافظی اش 

آرزوهای بـرباد رفته
نگاهی به آنچه که بر تیم ملی در جام جهانی گذشت

 مهستا  اخباری

همه كيف جام جهانی به همين 
ب��رد و باخت ها، ش��گفتی ها، 
متفاوت بودن ها و ديدگاه های 
متفاوت تمامی افراد روی كره 
زمين اس��ت. واقع��ا روزهای 
لذت بخش��ی اس��ت. فارغ از 
اينکه آيا پش��ت پرده از قبل 
تصميم گيری می شود كه جام 
قهرمانی نصيب چه تيمی يا چه 
قاره ای شود؟ فارغ از اينکه چه 
تيمی به لحاظ سبقه و پيشينه 
قوی تر از ديگری است و فارغ 
از رنگ و پوست و نژاد و دارا 

و ندار بودن. 
اص��ا قش��نگی كار به همين 
اس��ت. اينکه تو فقير باش��ی 
يا غن��ی، دارای س��واد و علم 
باشی يا بی سواد، اخمو باشی 
يا خوش خن��ده، اهل هيجان 
باش��ی يا س��اكت و صامت از 
هر نوع قشر بشری كه باشی 
به خاطر كش��ورت و شايد به 
خاطر تيم های مورد عاقه ات 
برای يک ماه همه چيز را كنار 
می گ��ذاری تا فقط به يک چيز 
فکر كنی. همه كنار هم برای 
يک چي��ز. اين ايج��اد وحدت 
قشنگ است و چه مورد نياز. 
ش��ايد هيچ مس��ابقه يا هيچ 
برنام��ه ای در جهانی كه در آن 
هس��تيم قدرتمند تر از جام 
جهانی برای به وحدت رسيدن 

انسان ها به هم نباشد.
 اصا اس��اس ج��ام جهانی بر 
همين اس��ت. ش��ايد به طور 
نهفته ای برای ما ايرانی ها هم 
يکی از داليل ش��ادی كردن و 
جستن شادی و هيجان و تب 
رفتن ب��ه ج��ام جهانی همين 
نزديک تر شدن به هم باشد 
ام��ا حيف.. حيف ك��ه ما خيلی 
زود با ي��ک قوره س��رديمان 

می شود و با يک مويز گرمی. 
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نخواس��ت تا این مورد که ک��ی روش تغییری 
در روند س��اختاری فوتبال ای��ران انجام نداده 
است. ش��اید اکثر مردمی که فوتبال را تماشا 
می کنند نوع بازی تیم ملی را دوست نداشتند 
به خصوص که مقابل کره جنوبی بیشتر از اینکه 
در نقش حمله کننده باش��یم مدافع بودیم اما 
وقتی تیم ملی به هدفش که جام جهانی است 
می رس��د چطور می توان کی روش را زیر تیغ 
حمالت برد اما م��ا این کار را کردیم. ما یعنی 
همه آنهایی که همیشه دید منفی به کی روش و 
تفکراتش داشتند و شاید هم حق داشتند. اصال 
تیم ملی برای همه مردم و اقش��ار است و بیان 
نظر آزاد. شاید هر کسی دوست داشته باشد به 
تیم ملی کشورش افتخار کند و از آن لذت ببرد. 
این حق کمی نیست. تیم ملی به جام جهانی 
رسید و این وسط خیلی ها خوشحال شدند و به 
خواسته ش��ان رسیدند ولی در این بین عده ای 
ش��اید لذت رس��یدن به جام جهانی را حس 

  انصافـا فوتبال آرژانتین 
و نیجریـه چنـد سـال با ما 
تفاوت دارد؟ این درسـت که 
مقابل آرژانتین بازی فاخری 
از خود به نمایش گذاشـتیم 
اما آیا روی کاغذ و در کلیات 
فوتبال ایران و آرژانتین قابل 
قیاس هستند؟ آیا غیر از این 
است که حتی خوشبین ترین 
مردم هم تصور نمی کردند که 
اینگونه  کشورشان  سربازان 
مقابـل سـتارگانی قـد علم 
کنند که مدعـی بردن بودند 
و بـا تفکر اینکـه امیدواریم 
بـا تعداد گل کمتـری ببازیم 
چشـم به صفحات تلویزیون 

خود دوختیم.

 هیچ مربی مثل کی روش 
نمی توانسـت با وجود دوران 
آمادگـی پـر التهـاب جهت 
حضـور در جـام جهانی این 
چنیـن وجـد و سـرور را در 
بین بازیکنانی که شاید فکر 
می کردیـم عالقـه ای به هم 
ندارند و به دلیل حضور چند 
بازیکن دو رگه و دو ملیته از 
هم دور و تعلق خاطری به هم 
نداشته باشند ایجاد کند اما 
کـی روش ایـن کار را به نحو 

احسن انجام داد

کردند اما کیف نکردند. حظ نبردند. قضاوت بر عهده ما نیست. تاریخ گواه 
همه چیز خواهد بود. کی روش اتفاقی که چهار سال قبل تر از آن رخ نداده بود 
را به سرانجام رساند. پس تا اینجای ماجرا نه می توان کی روش را زیر گیوتین 
برد نه می توان از او اسطوره ای جاودان در فوتبال ایران ساخت. هر چه بود با 

تفکری حرفه ای و منطقی ما به برزیل رسیدیم. 

 آرزوی صعود و راه کج آماده سازی
از   همان روزی که ایران به جام جهانی رس��ید یک نکته در صحبت های 
کی روش بیش از همه به چش��م خورد. کی روش دوست داشت ایران فقط 
صعود کننده به برزیل نباشد. او دوست داشت طوری برنامه ریزی کنیم که 
تیم ملی به مرحله بعدی برسد. آیا این خواسته و آرزو شدنی بود؟ کی روش 
چه در فوتبال ایران دیده بود که چنین هدفی داش��ت و برایش فریاد زد؟ 
آیا کسی از ما حرف کی روش را فهمید؟ آیا کسی با چشم و عقل او به این 
قضیه نگریست؟ در هیاهوی اینکه چه کنیم تا بهتر آماده شویم شاید چند 
کار شناسی که شاید حب و بغض هم در کالمشان هویدا بود و شاید هم نگاه 
دلس��وزانه ای داشتند اما بد ترین نوع ادبیات را برای عنوان کردنش استفاده 
کردند بر طبل این زدند که همین که صعود کردیم خوب است و ما را چه 
به شاهکار. موج منفی از   همان روز ها کلید زده شد و ما چه خوب و زود این 
موج های منفی را جذب می کنیم. گویا که ما را به مثبت اندیشی و جور دیگر 
دیدن و شستن چشم ها راهی نیست و شعر معروف سهراب سپهری- چشم ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید- فقط برای اس ام اس ها، استاتوس ها و قاب 
روی دیوارهای ما است. منصفانه نیست که بگوییم کی روش برای چاپلوسی 
و راه پیدا کردن به دل ایرانی ها چنین خواسته ای داشت او آن قدر جاه طلب 
و خواهان موفقیت هست که این خواسته را فقط برای این مسائل نخواسته 
باشد اما ما او را جدی نگرفتیم. البته ساختار و سیستم فوتبال ایران هم در به 
وجود آمدن اما و اگر ها بی تقصیر نیست. در هر حال کی روش بابت آمادگی 
تیم ملی حرص زیادی خورد. شاید بخشی از حرص هایش شخصی بود که 
بی شک بود ولی تیم ملی آن طور که او می خواست آماده نشد ولی هر طور 
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بود این تیم راهی برزیل شد. از قصه آل اشپورت و بهانه های 
شخصی کی روش هم با دیده اغماض گذشتیم. بماند که 
شاید همین موضوع نیمی از ذهن مرد اول فنی تیم ملی 
ما را اشغال کرد و نمی دانیم چرا فدراسیون سر این موضوع 

دست روی دست گذاشت! 

 تب بازی با آرژانتین، مسی و انگشت حیرت یک دنیا
شاید حاال که تیم ملی حذف شده شمشیر ها برنده تر و 
رو تر از همیشه برای کی روش بسته شده باشد. شاید که نه 
برای برخی حتما همین طور است. به خصوص برای آنهایی 
که از روز اول و از بازی اول و از برخورد اول با مرد پرتغالی 
آبشان با او در یک جوی نرفت که نرفت. آنهایی که هر که 
پا در عرصه تیم مل��ی می گذارد فقط نیمه خالی لیوان را 
می بینند و آنهایی که باد به پرچم هستند. با برد تیم ملی 
کی روش مربی خوبی می شد و با باخت او مربی بی کفایت 
که فقط به ایران آمده تا پولی بگیرد و برود. چه جالب؟ ما 
در اینجا سرزمین خودمان به اینکه چرا سرمربی کشورمان 
ای��ن همه پول می گیرد ایراد می گیرم؟ پ��ول او را به بیت 
المال نسبت می دهیم و مثل ماجرای اینکه اول تخم مرغ به 
وجود آمد یا مرغ هنوز به این فکر می کنیم باالخره باید برای 
تیم ملی که حمایت مردمی را دارد باید پول خرج بشود یا 
نشود؟ اگر بشود یک حرف است و اگر نشود حدیثی دیگر. 
ش��اید اگر این پول به جیب مربیان وطنی می رفت تعداد 
شاکیان نسبت به پرداخت مبلغ هنگفت دستمزد کی روش 
کمتر می ش��د اما اگر ماییم آن هم داستان دیگری بود. ما 
در جام جهانی نسبت به نتیجه گیری، آمار گل زدن و گل 
خوردن از سه دوره گذشته حضورمان در جام جهانی بد تر 
عم��ل کردیم پس ما روی کاغ��ذ از ضعیف ترین دوره ها را 

گذراندیم. اینکه چرا یک بحث آماری ساده و کامال مستند 
باعث ناراحتی برخی شده و آن را مغرضانه می دانند جای 
تام��ل دارد. ما با یک روی قضیه با منطق و واقعیت طرف 

هستیم و یک روی با حقیقت. 

 واقعیت انکارناشدنی
آنچه در جام جهانی گذش��ت واقعیت ما بود اما حقیقت 
این بود که تیم ملی به لحاظ نمایش تصویری فاجعه نبود. 
واقعیت این است که فوتبال ما به دلیل ساختارهای اشتباه 
از گذشته دور به اصطالح دیمی است. یعنی یک روزهایی 
فوق خوب است و آنچنان است که آرژانتین نامی و پر ستاره 
را کالفه می کند و یک دنیا را به تحس��ین وادار می کند و 
یک روز شاید در همین ورزشگاه آزادی خودمان به کویت 
یا عراق ببازد. این اس��ت که شاید از شب گذشته به ذوق 
خیلی ها زده باشد و بر پایه همین استدالل با تحلیل های 
خود خواسته باشند کمر به انتقاد کی روش و آنهایی که او را 

انتخاب کردند ببندند.
مسئله این است که هیچ مربی مثل کی روش نمی توانست 
با وج��ود دوران آمادگی پر التهاب جه��ت حضور در جام 
جهان��ی این چنین وجد و س��رور را در بین بازیکنانی که 
شاید فکر می کردیم عالقه ای به هم ندارند و به دلیل حضور 
چند بازیکن دو رگه و دو ملیته از هم دور و تعلق خاطری 
به هم نداش��ته باشند ایجاد کند اما کی روش این کار را به 
نحو احس��ن انجام داد و اگر منصف باشیم و تنگ نظری و 
بخل را کنار بگذاریم ش��ده در خلوت خود قبول می کنیم 
که این یک کار کی روش بی نظیر بوده اس��ت. زمان پخش 
سرود ملی باید قیافه بازیکنان تیم ملی را متصور شوید که 
چطور دس��ت در گردن هم و متحد به خواندن سرود ملی 

نگاهی به آنچه که بر تیم ملی در جام جهانی گذشت

  ایـران به نسـبت دیگر 
تیم هـای آسـیایی در جـام 
جهانی مفتضح نبوده اسـت 
و ایـن مسـئله ای اسـت که 
نباید به راحتی از آن گذشت. 
بی شک تیم های آسیایی که 
در این دوره افت چشمگیری 
داشته اند برای جبران مافات 
نگاه خود را به جام ملت های 

آسیا می دوزند.

 کـی روش بابـت آمادگی 
تیم ملی حرص زیادی خورد. 
از حرص هایش  شاید بخشی 
شـخصی بود که بی شک بود 
ولی تیم ملـی آن طور که او 
می خواسـت آماده نشد ولی 
هر طـور بود این تیـم راهی 

برزیل شد.

ای: 31 ۷1 ۴۶ 33–۰21  شامر سامانه پیام کوتا رشکت عقاب افشان:  31۵  111 ۸۰۰  3۰۰۰۵          شامر متاس دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات: ۶2 ۴2 ۴۵ 33-۰21          امداد جاد  

اسکانیـا

گردشگری

گ و هنر
فرهن

سالمت

ش
ورز

]70[
 ماهنامه داخلی رشکت عقاب افشان

 شمـاره 2 تیـر ماه 1393



مش��غول شدند و این دوستی و همدلی به راستی 
مدت ها بود که از تیم ملی ما رخت بربسته بود. آیا 
نه اینکه هدف اصلی جام جهانی نزدیکی دل ها و 
ایجاد وحدت است؟ شاید ساده و حتی خنده دار از 
این مسئله بگذریم اما همین کار ساده را سال ها بود 

انجام نداده بودیم.
کی روش نام ایران، حس وطن دوس��تی بیشتر 
و پررنگ ت��ر را بار دیگر زنده کرد. بهترین حرف را 
شاید در مورد او سید جالل حسینی زد؛ کی روش 
مثل یک معلم رفتار کرد. البته هنوز هم به شدت 
معتقد به این هستیم که تیم ملی می توانست به 
جای ضعیف ترین نتیجه در دوران های حضورش 
در جام جهانی پر افتخار ترین باشد. این قابلیت در 
بازی با آرژانتین دیده شد. حتی در بازی با نیجریه با 
وجودی که عدم اعتماد به نفس در چهره بازیکنان 
موج می زد این رگه ها دیده شد اما در بازی بوسنی 
انگار که انگیزه ای برای تکرار حماس��ه نبود. مثل 

عادت های همیشگی به یکباره فرو ریختیم. 
مس��لما نه با یک بازی می توان به کی روش لقب 
پادشاه داد و نه با یک شکست حتی تلخ می توان او را 
نامربی ای خواند که هیچ فایده ای برای ایران نداشته 
است. یادمان باشد که همین بوسنی مقابل آرژانتین 
نفس س��تاره های این تیم را گرفته بود و اگر شاید 
گل به خودی زودهنگامشان نبود اکنون آن ها جزو 
صعود کنندگان به مرحله بعدی بودند. بهتر است 
واقع بین باشیم و از پوسته غیر منطقی و احساسی 
خود بیرون بیاییم که نه برای کی روش و یا طرفداران 
بی منطق و سینه چاکش بلکه به این دلیل که مگر ما 

چه کاشته بودیم که انتظار برداشت داشتیم؟ 

 آن ها بهترند! 
انصافا فوتبال آرژانتین و نیجریه چند سال با ما 
تفاوت دارد؟ این درس��ت که مقابل آرژانتین بازی 
فاخری از خود به نمایش گذاشتیم اما آیا روی کاغذ 
و در کلی��ات فوتبال ای��ران و آرژانتین قابل قیاس 
هستند؟ آیا غیر از این است که حتی خوشبین ترین 
مردم هم تصور نمی کردند که سربازان کشورشان 
اینگونه مقابل ستارگانی قد علم کنند که مدعی بردن 
بودند و با تفکر اینکه امیدواریم با تعداد گل کمتری 
ببازیم چشم به صفحات تلویزیون خود دوختیم. 
آیا این بی انصافی نیست که حرکت روان شناسانه 

کی روش را بابت آمادگی روحی بازیکنان ستایش 
کنیم؟ شاید او نباید مقابل آرژانتین این چنین تیم 
را با انگیزه می کرد تا حاال اکنون زانوی غم نگرفته 
بودی��م و او را بی کفای��ت نمی خواندیم. کی روش 
هر چه بر این فوتبال نکرد حداقل از نظر س��اختار 
دفاعی توانست تیم ملی را دارای پتانسیل کند. به 
دفاع تیمی ایران ش��خصیت داد و البته که کاش 
کی روش یا آنهایی که به او مش��اوره دادند اندکی 
تفکرات هجومی و تماشاگر پسندتری را چاشنی 
کار می کردند. تیم ملی مقابل بوسنی یارای مقابله 
هجومی با حریف را نداشت و این بزرگ ترین نقطه 

ضعف ایران در بازی های این دوره بود. 

 و اکنون آروزهای بربادرفته 
کی روش را باید یک مربی جنجال دوست نامید. 
مربی ای که نگاه اولش مهربان است و شفاف اما اگر 
نخواهد بسازد روی دیگر سکه را نشان می دهد. ما 
می توانستیم در جام جهانی پرآوازه تر از این باشیم. 
حتی به این فکر کنیم که در صورت صعود چطور 
این موقعیت را حفظ کنیم اما نشد که بشود. حاال 
همه این آروزهای قش��نگ و رویایی که فقط چند 
قدم به ما دور بود زیر بحث ماندن و رفتن کی روش 
در حال دفن ش��دن اس��ت. انگار ما عادت به تکرار 
مکررات داریم. تجرب��ه می آموزیم که از تجاربمان 
استفاده نکنیم. قبل از تصمیم گیری باید فرضیه 
س��اخت. آیا رفتن کی روش از فوتبال ایران تمامی 
مش��کالت فوتب��ال ملی م��ا را حل می کن��د؟ آیا 
تضمینی هس��ت حفظ کی روش ما را در آسیا به 

قهرمانی که سالهاست از آن فاصله گرفته ایم نزدیک 
کند؟ آیا زمان مناسبی برای تغییر سرمربی داریم؟ 
ش��اید حفظ کی روش هزینه سنگینی روی دست 
فدراسیون بگذارد ولی آیا حضور سرمربی جدید - 
که ایرانی بودنش یک مسئله است و خارجی بودنش 
چندین مسئله- هزینه های دیگری برای فدراسیون 
ن��دارد؟! ما با کی روش راهی را آغاز کردیم. خوب و 
بد هم زیاد داشته ایم. بهتر است فدراسیون فوتبال 
ک��ه تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه اس��ت نه 
آنچنان عاشق کی روش باشد که نقاط ضعف فنی و 
خواسته های فردی او را نبیند و نه آن قدر شکم سیر 
باشد که چشم بر روی تاثیرگذاری او ببندد. تیم ملی 
به اندازه کافی محل آزمون وخطا بوده است. اینک 

فکر دیگر باید کرد و طرح نو دیگری باید انداخت. 

 این نیز بگذرد
این جام جهانی هم تمام ش��د و رفت. همیشه 
جای دیگری آمدن کار سختی بوده است. ایران 
آوردگاه آسیایی را در پیش دارد و انتظار می رود 
که تصمیمات بر پایه عقل و هوشیاری باشد نه بر 
اساس معیارهایی شخصی. قطعا ایران به نسبت 
دیگر تیم های آس��یایی در جام جهانی مفتضح 
نبوده اس��ت و این مسئله ای اس��ت که نباید به 
راحتی از آن گذش��ت. بی شک تیم های آسیایی 
که در این دوره افت چش��مگیری داشته اند برای 
جبران مافات نگاه خود را به جام ملت های آسیا 
می دوزند. این نش��ان می دهد س��ران فدراسیون 

بالفاصله باید به فکر باشند.
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گزارشگری؛ از نود تا بیست چهارده

این انتهای پرواز بود دیگر. از ش��فیع رسیدیم به عباس 
بهروان. به گزارش��گری که حتی در تلفظ کلمات فارسی 
هم مش��کل داش��ت و گزارش هایش را »با سالم خدمت 
بینندگان عزیز« ش��روع می کرد. هفت��ه نامه ها را جلوی 
خود پهن می کرد و از روی آن اطالعات دس��ت اولش را 
با تپق های ریز و درش��ت روخوانی می کرد، غافل از اینکه 
بیننده پیگیر جلو تر از او آن ها را بلعیده بود. نام بازیکنان را 
اشتباه می گفت و در حین بازی دستورات تاکتیکی عجیب 
صادر می کرد، از بازی عقب بود و همه بازی ها را یکنواخت 
گزارش می ک��رد، در وقت اجرا به دوربین زل می زد و در 
برنامه ورزش و مردم ابایی از این نداش��ت که جلد دنیای 
ورزش و ورق زدن��ش را ببینیم ک��ه از این صفحه به آن 

صفحه می رفت برای پیدا کردن اسمی، تیمی، چیزی... 

جام 9۰ و فینالش بدل شد به یک خاطره ای که همیشه 
م��ا را در حالتی دو گانه قرار می دهد. لذت تماش��ا کردن 
هرشب فوتبال و موسیقی سحرانگیز ابتدای هر مسابقه و 
رنگ و نور و کیفیت تصاویر تلویزیونی و مارادونای سحر 
انگیز و آلمان فوق العاده آنجام و باجو و اسکیالچی و کانی 
جیا و ماتئوس و کلینزمن و بابی رابسون و کامرون و روژه 
می ال و هیگوییتا و والدراما با ناگواری مفرطی همراه شده 
بود که با گزارش هایی که می ش��د به راحتی صدایشان را 
بست و در سکوت فوتبال را دید که بد ماجرایی ست این 

در سکوت فوتبال دیدن... 
در جریان تکرار فینال 199۰ بین آلمان و آرژانتین در 
برزیل 2۰1۴ اوضاع گزارش��گری بهتر شده بود. به لطف 
اینترنت و فیس بوک و شبکه های تلویزیونی متعدد قابل 
دسترسی، روزگارمان جذاب تر شده است. االن شاید همه 
مشکلمان در این عرصه به اصرار بر دفاع غیر خطی و تکرار 
چند باره نام »فغولی« خالصه ش��ده است. اما همچنان 
دوره می کنی��م روزگار را و در مس��یر تکراری قدم برمی 
داریم و مزدک 2۰1۴ می شود شفیع و صالح نیای 199۰. 
تکرار تاریخ همیشه هم به تراژدی و کمدی ختم نمی شود، 
گاهی هم نش��انه بی انضباطی و هر کسی را در هرجایی 

گذاشتن است و ربطی به فلسفه تاریخ ندارد.

 نقدی بر ضعف اطالعاتی مجریان و گویندگان ورزشی تلویزیون

 مهدی شمس - روزنامه نگار

كاش در   هم��ان مس��ير نروي��م. 
فرقی هم نمی كند كه اين ماجرا 
از ش��فيع و صالح ني��ای ايتاليای 
90 شروع شده باشد و به مزدک 
ميرزايی و برزيل ۲0۱۴ برسد. 
همچنان دور می زنيم در بی برنامه 
بودن و دل بس��تن هميشگی به 
جادوی »ايشاال درست می شه«. 
يادمان نرفته اس��ت جام 90 را. 
اعزام شفيع و صالح نيا به ايتاليا 
يکسال بعد از خاتمه جنگ ايران 
و عراق دل هم��ه را خوش كرده 
بود به اينکه قرار است اتفاقاتی 

در رسانه بيفتد.
 اي��ن اتف��اق پي��ش از اي��ن در 
عرصه مکتوب و در دنيای ورزش 
وكيهان ورزشی افتاده بود. ويژه 
نامه ه��ای پر و پيم��ان آن ها تنها 
منبع قابل اتکا برای عاقمندان 
بود تا جزييات تيمهای جام جهانی 

را پيگيری كنند. 
اطاعات گزارشگران تلويزيونی 
)بجز جهانگير كوثری آن سال ها( 
در ح��د نازل��ی ب��ود. ب��ا كوثری 
می شد حتی از تيمی بنام »زيگما 
اولم��وگ« خب��ر دار ش��د ك��ه تا 
مراحل باال تر جام باشگا های اروپا 
باال امده بود و واژه ای بنام »تيم 
ُورک« را به ادبيات گزارشگران 
فوتب��ال اضاف��ه ك��رد، ام��ا مثا 
صالح نيا تا   همان سالهايی كه در 
فضيلت قلم می زد هم معتقد بود 
كه گل دوم تيم جوان شده ايران 
به كويت در زمان پرويز دهداری 
با ضربه عابدزاده مستقيما وارد 

دروازه كويت شده است.
 ب��ا هم��ه اي��ن ضعف ه��ای نهان 
و آش��کار، ش��فيع و صال��ح ني��ا 
خيرالموجودين عرصه گزارشگری 
تلويزي��ون بودن��د. ول��ی افت��اد 
مش��کل ها. از ب��ازی اول به بعد 
ص��دای آن دو قطع ش��د و ديگر 
خبری از آن ها نبود. حتی ش��فيع 
در اج��رای ورزش و م��ردم ه��م 

مدتی طوالنی ديده نشد... 
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