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گرینویچ

تصادف 2سارق خودرو

 

اورگون: پس از تصادف 2خودرو، افســر پليسی كه 
به صورت تصادفی در محل، حضور به هنگامی داشت 
متوجه شد هر دو راننده سارق خودرویی هستند كه 
پشت فرمان آن نشســته اند. به گزارش فاكس نيوز، 
لی كوپر 27ساله و كریســتين نيکول 25ساله مثل 
یک روز عادی مشغول رانندگی با خودروی مسروقه 
بودند كه این حادثه برایشان پيش آمد. البته جرائمی 
كه لی كوپر به آنها متهم است فقط به سرقت محدود 
نمی شــود و مواردی همچون حمــل مواد مخدر و 
مقاومت در برابر افســر پليس را شــامل می شــود. 
خودرویی كه كریستين نيکول سوار آن بود دست كم 
3هفته پيش سرقت شده و پليس به دنبال سارق اش 
بود. به علت جمعيت باالی آمریــکا و باال بودن آمار 
جرم های مرتبط با سرقت، بخش حوادث رسانه های 

این كشور هر هفته چند شگفتی قابل توجه دارد.

در مسیر نباش

1.44 میلیون خودروی الکتريکی
 

ســئول:  گروه خودروســازی هيوندای موتور اعالم كرد كه 
قصد دارد تا سال2030 ميالدی در مجموع 21تریليون وون 
)16.54ميليارد دالر( برای توسعه تجارت خودروهای الکتریکی 
خود در كره جنوبی ســرمایه گذاری كنــد و این یعنی صنعت 
خودروسازی جهان با سرعتی بيش از آنچه پيش بينی می شد 
به سمت خودرو های الکتریکی پيش می رود. به گزارش رویترز، 
فقط گروه خودروسازی كره جنوبی كه شركت هيوندای موتور 
و كيا موتورز را در اختيار دارد، قصد دارد تا سال2030 ميالدی 
ساالنه 1.44ميليون دســتگاه خودروی برقی در كره جنوبی 
توليد كند. گروه خودروسازی در بيانيه ای اعالم كرد كه حجم 
توليد 1.44ميليون دســتگاه خودروی برقــی در كره جنوبی 
حدود 45درصد از مجموع ظرفيت توليد جهانی 3.23ميليون 
دستگاه خودروی الکتریکی در سال2030 را تشکيل می دهد. 
رویترز هفته گذشــته گزارش داد كه هيوندای قصد دارد یک 
كارخانــه جدید توليــد خودروهای برقــی در ایالت جورجيا 
ایاالت متحده بســازد. گروه هيوندای موتور ســال گذشــته، 
اعالم كرد كه قصد دارد 7.4ميليــارد دالر در ایاالت متحده تا 
سال2025 برای توليد خودروهای الکتریکی، ارتقاي امکانات 
توليد و سرمایه گذاری بيشــتر خود در راهکارهای هوشمند 

تحرک، سرمایه گذاری كند.

سربازها ناظر داروخانه ها
 

پیونگ يانگ: كيم جونگ اون با انتقاد از مسئوالن كره شمالی، 
مقابله با شيوع جهش دار پاندمی كرونا را به ارتش واگذار كرده 
است. اكنون سربازان به داروخانه های پایتخت اعزام شده اند 
تا بر توزیع دارو برای مبتالیان به »موارد تب« نظارت كنند. 
به گزارش دویچه وله، حدود 2.5ســال پس از اعالم رسمی 
شناسایی نخستين مورد ابتال به ویروس كرونا، عامل بيماری 
كووید-19 در شهر ووهان چين، كره شمالی كه در همسایگی 
این كشور قرار دارد شيوع یکباره گســترده ای از پاندمی را 
تأیيد كرد. رســانه رسمی كره شــمالی و مقامات این كشور 
همچنان به تبعيت از كيم جونگ اون از به كار بردن واژه هایی 
مانند كرونا و كووید-19 خودداری می كنند و از »موارد تب« 
سخن می گویند. دولت كره شمالی تا هفته گذشته هيچ مورد 
از ابتال به كرونا در این كشور را به طور رسمی تأیيد نکرده بود. 
خبرگزاری رسمی كره شمالی 23اردیبهشت با تأیيد نخستين 
مورد مرگ یک بيمار مبتال به كرونا از شناسایی صدها هزار 

مورد ابتال به »تب« خبر داد.

فروشنده دوره گرد سبزيجات در هندوستان ، جاده »در لداخ«    عکس: جنید بهت اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

امتداد  اردیبهشت ها 

 هر چند ســاله باشــيم، تفاوتی 
ندارد، اردیبهشــت كه به پایان 
خویش نزدیک می شود، اندوهی گس بر شاخ و برگ جان 
آدمی  می خلد. گيریم كه هزار سال از روزهای درس و مشق 
و امتحان دور شده باشيم اما باز این اضطراب غریب كه در 
آخرین روزهای اردیبهشــت، می لولد، رهامان نمی كند. 
هراس نزدیک و نزدیک تر شدن خرداد، شب های امتحان، 
خودكار دواندن های عرق ریز بر برگه های سؤال با ماست. 
هنوز هم كه هنوز اســت، نفس های خرداد آغاز نشــده، 
بيخ گوش هامــان، هرمی گــرم دميده می شــود و تصویر 
پنجره های باز كالس ها و صدای پند و اندرزهای آخر سال 
معلم ها انگار قد می كشد از سال های دور و خود را می رساند 
به ما. یک شب هایی هم كابوس تمام نشدن كتابی كه باید 
امتحان بدهيم و جزوه گمشده و خواب ماندن در صبح روز 

امتحان، شب مان را هراسناک می سازد.
كم نيســتند آنها كه اردیبهشت را قشــنگ ترین  ماه سال 
می دانند. ماهی كه می شود بهار را به دور از رسم و رسوم و 
فکر و خيال های فروردین و تصميم شروعی دیگر به تماشا 
نشســت، ولی امان از پایانش كه انگار آخر بهار است. انگار 
نه انگار كه خردادی مانده اســت هنوز. شاید این حس و 
حال عجيب و غریب مان بر می گردد به اردیبهشــت هایی 
كه دفترهای یادگاری را باز می كردیم و می دادیم دســت 
همشــاگردی ها و معلم هامان تا دو خط بنویســند و امضا 
كنند. شاید آن روزها حواسمان به فرداهای دور نبود یا اگر 
بود كمتر به این بود كه مثال سی، چهل سال بعد می خواهيم 
بنشينيم و خاطرات مان را مرور كنيم. ما همان اردیبهشت 
دلتنگ می شدیم برای در كنار هم بودن؛ دور ماندن ها در 
روزگاری كه كمتر خانه ای تلفن داشــت. اردیبهشت برای 
ما شــاید همان مهرماهی بود كه به آخر رســيده بود. این 
بود كه دیگر به قهر و آشــتی ها و آســان یا سختگير بودن 
معلم ها فکر نمی كردیم. پس بر حاشيه برگ برگ دفترهای 
ساده مان، كج و معوج، گل و بلبل نقش می زدیم تا معلم ها و 
همشاگردی ها برای مان چند كلمه بنویسند. كلماتی كه در 
شادمانی از راه رسيدن فصل تعطيالت و اندوه دور ماندن  ها 

برقصند و چراغ یادها را روشن نگه دارند.

می گویند حال ســينما خوب نيست و برای 
اثبات آن هم به ارقام ثبت شــده در گيشــه 
فيلم ها استناد می كنند و ســالن های غالبا 
خالی ســينماها؛ بيراه هــم نمی گویند، اما 
واقعيت این است كه این، همه ماجرا نيست و 

»حال سينما« اینقدرها هم بد نيست.
 اجازه دهيد مثالــی بزنم؛ فوتبــال ایران را 
در ســطح حرفه ای دنبــال می كنيد؟ حتما 
در جریــان كشــمکش ها و ضعــف و قوت 
تيم هــا و بازیکنان و كل كل های رســانه ای 
ميان ليدرهای دو طرف هســتيد، واقعا هم 
جای اميــدواری ندارد و قطعــا باید اعتراف 
كرد كه حــال فوتبال ما خوب نيســت، اما 
چه كسی می تواند با این استدالل حال خوب 
بروبچه هایــی را كه در یک زميــن خاكی پا 
به توپ می شــوند و با عبور توپ پالستيکی 
دوالیه شان از ميان پاره آجرهایی كه نقش 

دروازه را ایفا می كنند به هوا پرواز 
می كنند كتمــان كند؟ فوتبال 
هنوز هم در زمين های خاكی 
پر از »حال خوب« اســت. در 
مقياس ســينما هــم فرایند 
توليــد و عرضه فيلــم كوتاه 

چيزی شــبيه همين ماجرای 
زمين های خاكی فوتبال اســت. 

هنوز هم پيدا می شــوند فيلمسازان 
و فيلمبازهایی كه دل در گرو لذت سينما 

دارند و بــدون تن دادن بــه قواعد زمخت و 
بی قواره اكران و گيشه، »فيلم« می سازند و 
»فيلم« می بينند تا خودشان كيف كنند و از 

كارشان لذت ببرند.
 اگر در اصالت این لــذت تردید دارید، یک 
عصر دوشنبه از گرمای پایتخت به خنکای 
پردیس چارسو پناه ببرید تا مهمان »پاتوق 

فيلم كوتاه« شوید. پاتوقی كه به همت انجمن 
ســينمای جوانان به راه افتــاده و هر هفته 
به صورت رایگان 4فيلم كوتاه در آن به نمایش 

گذاشته می شود. 
می توانيد از تماشــای فيلم های فيلمسازانی 
كه شــاید در آینده ای نه چندان دور تبدیل 
به اسم های خبرساز و معتبر سينمای ایران 
شــوند لذت ببرید؛ مگر نه اینکــه از عباس 
كيارســتمی و ابراهيم حاتمی كيــا تا اصغر 
فرهادی و حتی همين ســعيد روســتایی 
دورخيز خود را از سينمای كوتاه آغاز كردند. 
این ستاره های دنيای ســينما هم  زمانی در 
زمين خاكی پا به توپ بودند و از »ســينما« 
لذت می بردند؛ اگر سينماباز هستيد، فرصت 
سهيم شدن در فرایند كشف ستاره های آینده 

سينمای ایران را از دست ندهيد!

فرهنگ و زندگي

بلندپروازی با فیلم کوتاه

تقويم/ سالروزعدد خبر

نویسنده تمام وقت

جعفر مدرس صادقی، از معدود نويســندگان 
ايرانی است که نوشتن را با سهل انگاری برگزار 
نمی کند؛ يک نويسنده تمام وقت که هیچ چیز 
برايش مهم تر و باالتر از نوشــتن نیست. همه 
اينها را از ساختمان مســتحکم و نشر دقیق و 
منحصر به فرد داستان هايش هم می توان فهمید. 
در داستان های او به شکل فشرده ای می  توان 
حیات ايرانی ها، آرزوها، آمال و کابوس  هايشان 

را ديد.
مدرس صادقی 29ارديبهشت 1333 در اصفهان 
به دنیا آمد. نوشــتن را از سال 1356 با »بچه ها 
بازی نمی کنند« آغاز کرد و به هر دو فرم داستان 
کوتاه و رمان به يک میزان دلبســتگی دارد و 
برخی از داســتان کوتاه هايش مثل »پدرها و 
پسرها« ، جزو بهترين داستان کوتاه های تاريخ 
ادبیات ايران به حساب می آيند. مشهورترين 
رمان او »گاوخونی« اســت که احتماال اقتباس 
غیرمتعارف بهروز افخمی هم به شهرت آن کمک 
کرده. مدرس صادقی تنها به واسطه داستان های 
پر تعدادش شــناخته نمی شود. او يک همه فن 
حريف به معنای واقعی کلمه اســت. عالوه بر 
نوشتن، ترجمه هم می کند، مصحح متون ادبی 
کهن هم هست و با میراث ادبی مملکتش مثل 
اشیای لوکسی که فقط به درد تزيین کنج قفسه 
کتابخانه می خورند، برخــورد نمی کند؛ آنها را 
بازخوانی کرده و تدوين مجددی از آنها ارائه داده 
است. با اين همه اما او اهل کالس برگزار کردن، 
شاگرد تربیت کردن و محفل و پاتوق درست کردن 
نیست. جعفر مدرس صادقی يک قانون دارد؛ 
ادبیات چیزی نیست که بشود به کسی ياد داد. 
ادبیات خواندنی اســت و تجربه کردنی؛ کشف 
و شهودی است که نويسنده در فرايند نوشتن 
به آن می رســد. او فقط دربند نوشتن داستان 
است؛ آنطور که بايد روايت شود و برای رسیدن 
به اين هدف هر کاری می کند. او از نقد ادبی بیزار 
است، از دسته بندی های تئوريک داستان کوتاه 
و داستان بلند و رمان متنفر است، از گروه بندی 
نويسنده ها در مکتب های ادبی مختلف حالش 
به هم می خــورد و از واکاوی شــخصیت های 

داستان هايش ديوانه می شود.

حافظ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

در جاده، در بزرگــراه، در خيابان و خالصه در هر 
راهی ممکن است ببينيدشان. همان فروشنده های 
سياری كه بخشی از این راه ها را مسدود می كنند 
تا اجناسشــان را به رانندگان بفروشند. نمونه اش 
را وقتی دارید در جاده چالوس به ســمت شمال 
حركت می كنيد حتما زیاد دیده اید. از فروش دوغ 
خنک و تمشک و بالل بگيرید، تا روسری و لباس و 
كاله. اتفاقی هم كه می افتد این است كه خيلی ها 
با دیدن این فروشندگان توقف می كنند و به این 

فکر نمی كنند كه با اشغال كردن یک الین از مسير 
تردد خودروها چه دردسری برای دیگر رانندگان 
به وجود می آورند. گذشــته از ترافيکی كه ممکن 
است به وجود بياید، حضور هر عاملی به جز خودرو، 
به ویژه این فروشنده ها در ابتدای بسياری از راه ها 
و آزادراه ها یا مناطق نزدیک به بافت مسکونی كه 
باید فنس كشی شود تا حتی حيوانات هم نتوانند 
وارد راه شوند، راننده را دچار استرس های ناشی از 
تصادف می كند. به جز این، متأسفانه وانت بارهای 
فروش ميوه و ...  نفراتی را هم چند متر جلوتر با یک 
دست نوشته به حالت ایستاده در حاشيه جاده نگه 
 می دارند كه این اقدام، هم احتمال تصادف با عابر 
پياده را افزایش می دهد و هم به دليل تغيير مسير 

ناگهانی خودروها منجر به افزایش احتمال تصادف 
و نيز اخالل در ترافيک می شود. بنابراین به عقيده 
كارشناسان، از این نظر فقط حدود 10 تا 15 درصد 
از راه های كشورمان دارای ایمنی كامل و مناسب 
هستند و باقی راه ها نقاط حادثه خيز بسياری دارد.
رئيس پليس راه پایتخت ســال گذشته از اجرای 
طرحی گفت كه براســاس آن، این دستفروشان 
از حاشيه راه ها جمع آوری می شــوند. این طرح 
از ابتدای ســال 1400به اجرا در آمده، اما هنوز 
به سرانجام نرسيده و احتماال تا جمع شدن همه 
این دستفروشان راه درازی باقی است. تا آن موقع 
بهتر اســت وانت بارها و فروشــندگان در اقدامی 
خودجوش، در محلی امن و مجــاز توقف كرده و 
محصوالت خود را به فروش برسانند. رانندگان هم 
با مشاهده چنين مواردی از تغيير ناگهانی مسير، 
كاهش سرعت و... پرهيز كنند، چرا كه رفتار آنان 

ریسک تصادف را باال می برد.

خانه هرچند كه پوسته ای قابل 
لمس از دیوار و در و پنجره دارد 
اما از اینها ساخته نمی شود. چيزی كه خانه را می سازد روحی است 
كه توسط انسان در خانه دميده می شــود. رابطه انسان و خانه اما 
رابطه خالق و مخلوق نيست. با اینکه انســان با حضورش زندگی 
را در خانه جــاری می كند اما اینکه زندگی به چه شــکلی جریان 
پيدا كند تابع خانه هم هســت. اینجاست كه معماری وارد صحنه 
می شود. معماری اســت كه تعيين می كند كه چه فضایی كجای 
خانه قرار بگيرد و این فضاها چه ارتباطی با هم داشته باشند. نحوه 
قرارگيری فضاها هم به طور مستقيم بر نحوه زندگی در این فضاها 
اثر می گذارد. در واقع خانه كالبدی خنثی نيست كه هر نوع زندگی 
را بشود در آن پياده كرد. شکل خانه و محل قرارگيری فضاها تعيين 
می كند كه ســاكنان كجای خانه جمع شــوند، كجا مکث كنند، 
ميز و كمد و تلویزیون را كجا قرار بدهند. كجا بنشــينند، كجا غذا 
بخورند و تختخواب را در كدام جهت قرار دهند. معماری در مجموع 
ســناریویی برای زندگی می چيند كه فقط جزئياتش قابل تغيير 
هستند. در خانه های كوچک یا در آپارتمان های متوسط شهری، 
انعطاف كمتری در معماری خانه ها وجود دارد كه بخشی از آن تابع 
مسائل شهری، قوانين شهرداری و محدودیت های زمين است. اما 
خيلی از مشکالتی كه خانه های امروزه درگيرش هستند به سادگی 

می شد كه نباشند.
این روزها كه فصل جابه جایی و تغيير مکان اســت حتما این را از 
بسياری دوستان می شنوید كه چقدر مسير یافتن یک خانه خوب 
ناهموار است. حتی بدون درنظر گرفتن مسائل اقتصادی، باز هم 
پيدا كردن خانه ای كه كيفيت قابل قبولی به زندگی ببخشد به این 
آسانی ها نيســت. )بماند كه درنظر گرفتن مســائل اقتصادی هم 
ناممکن است وقتی كه بيشــترین هزینه خانواده ها هزینه مسکن 
اســت.( خيلی از خانه هایی كه باصرف هزینه های زیادی ساخته 
می شوند با اصول اوليه زندگی غریبه هستند. سازنده ها تجسمی از 
اینکه یک خانواده قرار است در این خانه زندگی كنند ندارند. فکر 
نمی كنند كه كودكی قرار است در این خانه نخستين قدم هایش 
را بردارد. فکــر نمی كنند كه باید پنجره ای رو به كوچه باشــد كه 
بشود وقت دلتنگی كنارش ایستاد. هيچ وقت زوج جوانی را تجسم 
نمی كنند كه با ذوق خانه را برای شــروع زندگی مشترک شــان 
می چينند. انســان زندگی بخش اســت اما همين انسان هم باید 
پنجره ای رو به آسمان و آسمانی پشت پنجره اش باشد كه بتواند 

بنایی را به خانه تبدیل كند.

مان

شیدا اعتماد

خانه خوب، خانه بد 

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مريم ساحلی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

پيرمردی بود كه تنها در قایقی 
در گلف استریم ماهی  می گرفت 
و حاال 84روز می شد كه هيچ ماهی اي نگرفته  بود. در 
40روز اول پسربچه ای با او بود. اما چون 40روز گذشت 
و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند كه دیگر محرز و 
مسلم است كه پيرمرد »ساالئو« است  كه بدترین شکل 
بداقبالی است  و پسر به فرمان آنها با قایق دیگری رفت 
كه همــان هفته اول 3ماهی خوب گرفت. پســر غصه 
می خورد، چون می دید پيرمرد هــرروز با قایق خالی 
برمی گردد  و هميشه می رفت چنبر ریسمان یا بُنتوک 
و نيزه و بادبان پيچيده به دكل را برای پيرمرد به دوش 
می كشيد. بادبان با تکه های گونی آرد وصله خورده بود و 

پيچيده، انگار كه پرچم شکست دائم بود.

»امروز روز مباهله اســت آقا 
داوود، یا تو بــر حقی یا من. 
می بينی، نه دادگاهی هســت و نه مردمــی، محبوبه 
شــاهده و خدا كه اون باال قضاوت می كنه. اگر حق با 
تو باشه جزاش مينی هســت كه ميره زیر پای من ولی 
اگر تو ناحق باشــی آقا داوود... به این دادگاه شک نکن 

پاشو بيا.«

ارنست همینگوی 

ابراهیم حاتمی کیا

پیرمرد و دريا

دیالوگ

بوک  مارک

روبان قرمز 

آخر مصور
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