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سخننخست
بــه هنــگام خوانــدن مفاهیمــی از نــوروز کــه از ســوی همــکاران گرامــی
ابــراز گردیــده بــود ضمــن تمجیــد همــه آن هــا یکــی از اظهــار نظرهــا بســیار
بــه دلــم نشســت « هیــچ زمســتانی ماندنــی نیســت »...کــه بــه راســتی چنیــن
اســت .نــوروز همیــن را هرســاله بــه مــا یــادآوری مــی کنــد .مفهــوم زمســتان
هرچــه مــی خواهــد باشــد ولــی نــوروز بــه مــا مــی آمــوزد کــه زمســتان رفتنــی
اســت .شــاید همیــن امیــد بــه فــرا رســیدن نــوروز کــه طلیعــه دار بهــار اســت
مــا را در آخریــن مــاه ســال بــه تکاپویــی دو چنــدان وادار مــی کنــد و در همــه
مــا شــور وحالــی تــازه ایجــاد مــی کنــد.
نــوروز  96در شــرایطی فــرا مــی رســد کــه فــراز و نشــیب هــای بســیاری را در
ســالی کــه رو بــه اتمــام اســت تجربــه کردیــم .چــه در محیــط کارمــان و چــه
در زندگــی خصوصــی و خانوادگــی ایــن فــراز و فــرود را داشــته ایــم.
چهــره هــا و یــاران بســیار عزیــزی را امســال در میــان خــود نداریــم ولــی
یادشــان همــواره بــرای مــا گرامیســت وهمیشــه قلبـاً حضــور گــرم آن هــا را در
بیــن خــود احســاس مــی کنیــم.
ســالی کــه گذشــت ســختی هــای بســیاری را بــرای مــا همــراه داشــت کــه بــه
جــز بردبــاری مجموعــه عزیــز همــکاران آتــک و شــکیبایی آن هــا تحمــل آن
بســیار مشــکل بــود .و امــا ســال پیــش رو....
امیــد بســیار مــی رود کــه بــا گــذر از بحــران کالنــی کــه کل آحــاد کشــورمان
را دربــر گرفتــه و بــا همدلــی و پشــتکار ســالی پربارتــر در انتظارمــان باشــد.
تثبیــت شــرایط سیاســی کشــور در اوایــل ســال  96نقــش عمــده ای در ایجــاد
شــرایط رونــق خواهــد داشــت و شــرکت مــا بــا پشــتوانه علمــی و تجربــی زیــاد
مــی توانــد در شــرایطی کــه در ســال جدیــد پیــش بینــی مــی شــود نقــش
ویــژه ای داشــته باشــد.
بــه نوبــه خــود ضمــن سپاســگزاری از تــک تــک شــما همــکاران عزیــز مجموعه
بــزرگ آتــک اعــم از نیروهــای دفتــری و یــا نظارتــی و آرزوی روزهایــی خــوب
در ســال جدیــد بــرای شــما و خانــواده هــای گرامــی تــان امیــدوارم بــا
بزرگــواری کاســتی هــای پایــان ســال را بــر مــا ببخشــید.
سال نو بر همه شما مبارک باد ....
محمدحسنبدیع
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رازیگر راز آتک

چشم انداز سی و پنج سال همراهی صمیمانه
محمد حسن بدیع

از نصــرت الــه مجلســی /معمــار -شهرســاز
همکار پر توان و تالش خویش سخن می گویم.

آشــنایی مــن بــا نصــرت الــه مجلســی از اواســط ســال
 1340خورشــیدی آغــاز مــی شــود.
جوانــی بلنــد بــاال و بســیار آرام و تــا حــدودی
گوشــه گیــر و کــم حــرف بــود کــه بــا فاصلــه ای
 2ســاله بــا مــن در زمــان دانشــجوئی هــردو در دفتــر
«منقح-شــریعت زاده» کارمــیکردیــم و هــر دو از مریدان
یوســف شــریعت زاده معمــار بــزرگ و ارزشــمند
کشــورمان بودیــم.
آنجــا تنهــا دفتــری بــود کــه بــه ســبک شــرکت هــای
فرنگــی نقشــه هــا را بــا مــداد ترســیم مــی کردیــم کــه
اصطالح ـاً مــی گفتنــد شــیت مــدادی .تبحــر خاصــی
الزم داشــت و اساســاً شــیوه کاری آنجــا متفــاوت از
ســایر شــرکت هــای مشــابه بــود و بــه ارتقــاء دانــش
کارکنــان توجــه خاصــی مــی شــد .در همــان دوران
بــا نصــرت کمــی هــم رقابــت بــر ســر لبــاس و ســرو
وضعمــان داشــتیم کــه البتــه بــه خــوش تیپــی مــن
حســادت مــی ورزیــد .بعــد ازفــارغ التحصیلــی و
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جدایــی مــن از دفتــر مزبــور در ســال  1353دیگــر
خبــر چندانــی از او نداشــتم بجــز مــوارد معــدودی کــه
برحســب اتفــاق دیــدار هایــی کوچــک در حــد ســام
و علیــک رخ مــی داد تــا اینکــه مالقــات مجــدد مــا
کــه از آن پــس اســتمرار یافــت اواخــر ســال 1369
بــود کــه او در مقــام مدیریــت عامــل آتــک بصورتــی
مشــوقانه از مــن دعــوت بــه همــکاری نمــود .دیــدن
مجــدد او کمــی مــرا شــگفت زده کــرد .آن فــرد آرام
و خجالتــی دهــه  40تبدیــل بــه مدیــری توانمنــد
و بــا اعتمــاد بــه نفــس زیــاد شــده بــود کــه عــاوه
بربــه عهــده داشــتن مســئولیت مدیرعاملــی ،عم ـ ً
ا
کارهــای شهرســازی ومعمــاری آتــک را نیزخــودش
راهبـ�ری مـ�ی کـ�رد.
تــا آنجــا کــه مــی دانــم وی پــس از اتمــام تحصیــات
در دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران در رشــته
معمــاری و اخــذ درجــه فــوق لیســانس ،درضمــن انجــام
خدمــت نظــام کمــاکان بــکار معمــاری هــم مشــغول بــود
تــا اینکــه بــه انگلســتان عزیمــت کــرده و در دپارتمــان
ســویک دیزایــن دانشــگاه لیورپــول کــه خــود را معتبــر
تریــن دانشــکده شهرســازی دنیــا مــی داننــد بــه ادامــه
تحصیــل مبــادرت ورزیــد و موفــق بــه اخــذ مــدرک
فــوق لیســانس برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری گردیــد.

پــس ازمراجعــت بــه ایــران در ســال  1357در دفتــر
ســردار افخمــی کــه از معمــاران صاحــب نــام بــود
مشــغول بــه کار شــد و متعاقبـاً در ســال  1360شــرکت
آتــک را بــه اتفــاق  7یــار دیگــر تاســیس نمــود .وی
پــس از مهنــدس علیرضــا فاضــل کــه از موسســین آتــک
و اولیــن مدیــر عامــل شــرکت بــود بــه مدتــی بالــغ بــر
 12ســال مدیریــت عامــل آتــک را عهــده دار بــود و
پــس از او مهنــدس عــزت الــه خواجــه نــوری ســکان
رهبــری آتــک را در مقــام مدیرعاملــی بــه عهــده گرفــت.
بخــش عمــده ای از دوران مدیریــت مهنــدس مجلســی
مقــارن بــا زمــان جنــگ تحمیلــی وشــرایط بســیار
بحرانــی کشــور بویــژه در زمینــه برنامــه هــای عمرانــی
بــود کــه بــرای اداره امــور یــک شــرکت نوپــا چالــش
بزرگــی بــود .وی موفــق شــد در همیــن دوران بــه
ســاختار شــرکت نظــم و نســق داده و بصــورت نوینــی
آنــرا ســازمان دهــی کنــد بــه نحــوی کــه در خــور
یــک مجموعــه مهندســین مشــارو معمــاری شــاخص
(متف��اوت از دفات��ر معمـ�اری مت��داول آن زمــان)
عملکــرد داشــته و بــه نحــو متمایــزی از ســایر رقبــای
حرفــه ای پیشــی بگیــرد .در آن زمــان آتک اولین مشــاور
معمــاری بــود کــه بــه تکنولــوژی انفورماتیــک روی آورد و
خــود را بــه سیســتم کامپیوتــری مجهــز نمود.مجلســی

عکس از :پرستو فرهادزاده

اساسـاً فــردی پــرکار بــوده کــه بــه منظــور رســیدگی بــه
مســئولیت هایــش اوقــات زیــادی را در شــرکت ســر مــی
کــرد .در زمــان پــروژه هــای شــارت همــواره درکنار ســایر
کارکنــان حضــور داشــت و ســعی مــی کــرد پیونــد خــود
را بــا رده هــای پائیــن تــر تحکیــم نمایــد .گــو اینکــه
در کار هایــش بســیار کمــال گراســت ولــی هیچــگاه
عمــل گرائیــ را وق��ف ای��ده آل گرائ��ی نم��ی کن��د .خــود
را بســیار مســئول مــی دانســت و از همیــن رو در بــه
انجــام رســانیدن کار هــا بیــش از انــدازه جــدی بــود
بطوریکــه بعضــاً موجــب رنجیدگــی همــکاران و حتــی
نزدیــکان خــود مــی گردیــد لکــن بــا انعطــاف پذیــری و
قلــب رئوفــی کــه داشــت همــواره آنــرا زدوده و رابطــه را
بصورتــی صمیمانــه بــاز ســازی مــی کــرد.

سی و پنجمین جشن سالگرد تاسیس /دفرت مرکزی

در رابطــه بــا کارفرمایــان بطــور اصولــی دیــدگاه وی
بــر جلــب اعتمــاد و نظرمســاعد ایشــان بــود و اساس ـاً
معتقــد بودکــه مــی توانیــم از پــس هرگونــه پــروژه ای
برآئیــم و عمــ ً
ا رد کــردن کارهــای ارجاعــی برایــش
بســیار دشــوار بــود .بــا توجــه بــه پــروژه هائــی از قبیل
مجتمــع فــوالد اهــواز /مجموعــه مرکــز تحقیقــات نیرو/
ســاختمان مرکــز مخابــرات /طــرح جامــع (ســاماندهی)
تهــران /طــرح اراضــی عبــاس آبــاد /فــرودگاه امــام(ره)/
دانشــگاه مفیــد /دانشــگاه مخابــرات در اصفهــان /طــرح
تعریــض نــواب و طــرح هــای بســیارمتعددی ازشــهرک هــا و
مجتمــع هــای مســکونی و غیــر مســکونی کــه درتعهد شــرکت
قرارگرفــت عمــ ًا در دوران مدیریــت مجلســی تنــه اصلــی
شــرکت آتــک بــه نحــوی شــکل گرفــت کــه آنــرا تبدیــل بــه
یکــی از معتبــر تریــن مهندســین مشــاور معماری و شهرســازی
کشــور نمود.
مهنــدس مجلســی در ســال  1374بــه آمریــکا عزیمــت نمــود
ولــی هرگــز ارتبــاط خــود را بــا آتــک قطــع نکــرد و همیشــه
عــرق ویــژه ای بــه آتــک داشــته و در آنجــا هــم شــرکت خــود
را بنــام آتــک تاســیس نمــود کــه در زمینــه طــرح و اجــرای
واح��د هــای مس��کونی فعالی��ت دارد .وی پــس از حــدود
پانــزده ســال بــه ایــران بازگشــت و خــود را صرف ـاً از جنبــه
فنــی بــا پــروژه هــای آتــک درگیــر نمــود کــه از آن میــان
مــی تــوان بــه پــروژه هــای مجتمــع شــاندیز و مجتمــع بــزرگ
مش��هد مـ�ال و ...اشــاره کــرد.
رازیگر( :معمار /مهندس) Arhcitect /
راز  ( :ساختار-عمارت -معماری -ساختمان ) Arhcitecture -
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ابراهیم حبیبی
آیا معابرپیاده شهرهای ما مناسب هستند ؟
ایــن مقالــه بــه بررســی معابرپیــاده شــهری و ارائــه
راهکارهایــی بــرای بهبــود آنهــا مــی پــردازد.
توســعه شــهر نشــینی و بــه دنبــال آن دانش شهرســازی
بــه ترتیبــی بــا انقــاب صنعتــی در اروپــا آغــاز شــد و
از آن زمــان تاکنــون بخشــی از تــوان و تمایــل ســیری
ناپذیــر بشــر بــرای رســیدن بــه کمــال و آرامــش
و آســایش صــرف توســعه شــهرها ،شهرنشــینی و
فن آوری های مرتبط شده است.
بنظــر مــی رســد کــه آســایش نســبی بدســت آمــده
اســت ولیکــن بجــای آنکــه شــهرها و تکنولــوژی در
خدمــت انســان باشــند ،انســان وســیله ای شــده بــرای
توســعه شــهر و افزایــش تعــداد خودروهــا و بزرگــراه هــا
کــه انــگار از کنتــرل خــارج شــده اســت.
آیــا احترامــی کــه شــهرهای جدیــد بــا توســعه بزرگراه
هــا و خیابــان هــا بــه خــودرو مــی گذارنــد بــه انــدازه
احترامــی اســت کــه بــه عابــر پیــاده کــه ذینفعــان
وحاکمــان اصلــی شــهر هســتند مــی باشــد؟
عابر پیاده  /نیاز به پیاده رو :
عابــر پیــاده جهــت تــردد نیــاز بــه پیــاده رو دارد کــه
در اماکــن مختلــف خصوصــی و عمومــی احــداث
مــی شــود ،ولیکــن در ایــن مقالــه پیــاده روهــای
عمومــی بخصــوص در مجــاورت ســواره رو خیابــان هــا
و فضاهــای عمومــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
پیاده روهای شهری  /تهدیدها و فرصت ها:
ســاخت مراکــز متمرکــز خدمــات شــهری ماننــد
مگامــال هــا ،مجتمــع هــای اداری و مســکونی و
تفریحــی و غیــره موجــب نیــاز بــه تــردد در مســافت هــای
بیــن منطقــه ای وطوالنــی شــده و احــداث بزرگــراه هــا را
در شــهرها و بخصــوص کالن شــهرها ســبب شــده و بدیــن
ترتیــب فعالیــت پیــاده روی تحدیــد شــده اســت.
عــدم وجــود پیــاده روهــای ایمــن بــرای تمــام گــروه های
اجتمــاع بویــژه کــودکان و افــراد کــم تــوان و ســالمندان،
عــدم امــکان رفــع کلیــه نیازهــای روزمــره بــا پیــاده روی،
وکمبــود وقــت در نتیجــه اتــاف ســاعت هــا وقــت در
ترافیــک شــهری ،از پیــاده روی در مقایســه بــا وســایل
نقلیــه موتــوری کمتــر اســتفاده مــی شــود.
پیاده روی /فرصت ورزش و سالمتی و گردشگری:
در صــورت وجــود معابــر پیــاده مناســب  ،فرصــت
پیــاده روی جهــت رفــع نیازهــای روزمــره فراهــم
شــده و عــاوه بــرآن پیــاده روی مــی توانــد بــه عنــوان
یــک ورزش ارزان قیمــت و در دســترس نیــز بحســاب
آمــده کــه نقــش بســزایی در حفــظ و ارتقــا ســامت
جســم و روح انســان دارد.
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پیاده رو  /فرصت زیباسازی شهر:
زیباســازی منظــر شــهری در معابــر پیــاده میتوانــد جذابیــت
پیــاده روی را افزایــش داده و بــه نشــاط شــهر بیفزایــد.
پیاده روی  /تهدید آلودگی هوا ،حوادث:
اســتفاده بیــش از حــد از خودروهــای شــخصی و
آلودگــی هــوای ناشــی از آن نیــز مانعــی بــرای پیــاده
روی شــده و ایــن ســیکل معیــوب بــا توســعه کمــی و
کیفــی پیــاده رو هــا و تشــویق بــه اســتفاده کمتــر از
خــودرو شــخصی  ،مــی توانــد راه حلــی بیابــد.
وضعیت پیاده روها در تهران:
درشــهر تهــران عــدم وجــود پیــاده روهــای ایمــن
ناشــی از ناهمــواری ســطح ،پلــه و دســت انــداز،
کانــال هــای آب روبــاز وغیــر بهداشــتی و غیــره،...
مزیــد بــر علــت عــدم اســتفاده مفیــد از پیــاده روهــا
بــرای کلیــه اقشــارجامعه بخصــوص افــراد کــم تــوان
جســمی/حرکتی شــده اســت.
بــرای پیــاده روی بــه عنــوان ورزش در تهــران
مســیرهای مختلفــی ماننــد ولنجک،کلــک چــال،
درکــه ،دارآبــاد ،دربنــد کــه پرتــردد و ایمــن هســتند
و همچنیــن حصــارک ،فرحــزاد و گالبــدره کــه کــم
اســتفاده و نــا ایمــن هســتند وجــود دارد کــه در ایــام
زیــادی از ســال پذیــرای ســیل عالقــه منــدان پیــاده
روی وکوهنــوردی بــوده و تعــداد روزهــای هــوای پــاک
آن بیشــتر اســت و مســیرهای دیگــری در شــهر ماننــد
پــارک هــای جنگــی پردیســان ،چیتگــر و لویــزان و
ســایر پــارک هــا نیــز وجــود دارد.
انــواع مســیرهای پیــاده روی و پیــاده رو مناســب و
نامناســب :
مسیرهای ایستگاه اول تا کابین وچشمه توچال – تهران
پیاده رو بهسازی شده خیابان ولیعصر (ع) تهران– ایران

تــردد و پــارک موتــور ســیکلت و خــودرو و وجــود موانع
زیبایــی کفپــوش و مبلمــان شــهری جذابیــت انســان را
دعــوت بــه پیــاده روی مــی نمایــد ولــی وجــود موانــع
و تــردد وســایل نقلیــه موتــوری در پیــاده رو تهدیــدی
جــدی بــوده و هرکســی در تهــران اضطــراب آن را
تجربــه نمــوده اســت.

عــدم وجــود پیــاده رو در ضلــع جنوبــی بزرگــراه شــهید
همــت در محــل پــل خ ولیعصــر (ع)  -تهــران – ایــران
تعــداد زیــادی از شــهروندان از جملــه همــکاران دفتــر
آتــک روزانــه و بــا اضطــراب از مســیر فــوق تــردد نموده
و یــا بایســتی  50پلــه ناپایــدار و بــا وضعیــت نامناســب
در مجــاورت پــل فــوق را پاییــن و بــاال برونــد و تمــاس
بــا ســامانه  137نیــز تاکنــون بــی ثمــر بــوده اســت.
عــدم وجــود پیــاده رو مناســب در ضلــع غربــی خیابــان
گانــدی شــمال  /پــل همــت و تــردد عابریــن از عــرض
ســواره رو و خطــرات احتمالــی  -تهــران – ایــران.
چند پیشنهاد برای مناسب سازی پیاده روها:
-1انجمــن هــای مــردم نهــاد حمایــت از عابریــن پیــاده
و دوچرخــه ســواران در شــهرها تشــکیل شــود.
 -2فرهنــگ ســازی اقشــار مــردم جهــت تمــاس و
پیشــنهاد مناســب ســازی معابــر پیــاده بــه ســامانه هــای
خــوب موجــود شــهری ماننــد  137و .1888
 -3بــروز رســانی قوانیــن حمایــت از افــراد ناتــوان مانند
مناســب ســازی معابــر و غیــره و تقویــت ســازمان هــای
متولــی مانند بهزیســتی کشــور.
 -4توســعه و بهســازی و مناســب ســازی خطــوط
اتوبوســرانی ومتــرو و ایســتگاه هــای مربوطــه بــرای کلیــه
اقشــار ماننــد کــودکان ،ســالمندان ،افــراد کــم تــوان
 -5تامیــن ایمنــی پیــاده روهــا ماننــد جلوگیــری از
ســقوط نمــای ســنگی و غیــره و بافــت هــای فرســوده
بــا اجبــار مالکیــن در مهــار نمــا و یــا ایجــاد حفــاظ
و جلوگیــری از تــردد خــودرو و موتورســیکلت و
جلوگیــری از ســد معبــر مغــازه داران.
 -6تــداوم تبدیــل خیابــان هــا بــه مســیر پیــاده
در مراکــز پرتــردد تجــاری و اداری ماننــد خیابــان
 15خرداد و سپهساالر.
 -7تــداوم بهســازی ومناســب ســازی پیــاده روخیابــان هــا
از نظــر شــیب ،کفپــوش ،مبلمــان و عالیــم راهنمایــی
و تاسیســات زیربنایــی و پوشــاندن کانــال آب هــای
ســطحی ماننــد ولیعصــر (ع).
 -8تفکیــک مســیرهای پیــاده رو و دوچرخــه بــا عالمــت
گــذاری الزم.
 -9تفکیــک تــردد بیــن منطقــه ای بــا ایزولــه نمــودن
شــبکه معابــردرون مناطــق از شــبکه بزرگراهــی بیــن

فدراسیون جهانی پیادگان:
فدراســیون جهانــی پیــادگان بعنــوان یــک چتــر
حمایتــی از گــروه هــای ملــی پیــاده در ســال 1966
تاســیس گردیــد .ایــن فدراســیون در ســالهای گذشــته
بــرای جنبــه هــای مختلــف افزایــش و بهبــود شــرایط
راه رفتــن تــاش هــای زیــادی انجــام داده اســت
منشــور جهانــی بــرای راه رفتــن خلــق جامعــه ای
ســالم ،کارا و پایــدار -جاییکــه مــردم راه رفتــن را
انتخــاب کننــد.
منطقــه ای بــه گونــه ای کــه بــرای تــردد بیــن منطقــه ای از
خیابــان هــا اســتفاده نشــود .ماننــد شــهرک غــرب و اکباتــان
 -10ســاماندهی مشــاغل مزاحــم ماننــد مشــاغل صنعتــی،
نمایشــگاه هــای اتومبیــل،کارواش و تعمیــرگاه هــا
 -11ســخت گیــری مزاحمــت ســاخت و ســازها ،در
پیــاده روهــا و جلوگیــری از دپــو مصالــح در آن.
 -12آمــوزش و فرهنــگ ســازی اســتفاده از وســایل
نقلیــه عمومــی و تــردد حداکثــری پیــاده جهــت کنترل
آلودگــی هــوا و صرفــه جویــی در منابــع مالــی کشــور و
ارتقــا بهداشــت و ســامت فــردی بــا ورزش پیــاده روی
 -13اســتفاده حداقــل از مصالــح بــرای ســاخت پیــاده
رو بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب منابــع محیــط
زیســت و توســعه پایــدار.
 -14برقــراری قانــون حــق تقــدم بــا عابــر پیــاده در
کلیــه معابــر بجــز بزرگــراه هــا و اختیــار ســبز نمــودن
چــراغ عابــر بــه عابــر پیــاده.
 -15وضــع بیمــه و مالیــات ســنگین بــرای اســتفاده
از خــودرو شــخصی و تشــویق تــردد بصــورت پیــاده
توســط ســازمان هــا و ارگان هــا و جریمــه هــای
ســنگین بــرای تخلفــات رانندگــی.
 -16اجتنــاب از فــروش هــوا و پیــاده رو بصــورت
کنســول و تراکــم هــای خــارج از طــرح تفصیلــی
جهــت جلوگیــری از کاهــش دیــد و منظــر شــهری و
کاهــش ایمنــی.
 -17نظارت بر حمل و نقل شهری.
 -18بــروز رســانی و تجدیــد نظــر آییــن نامــه هــای
تســهیالت پیــاده روی

این منشوربه موارد زیر متعهد می دانیم :
.1افزایش تحرک همگانی
 .2طراحی و مدیریت مناسب فضا و مکان برای همه مردم
 .3بهبود شبکه پیوسته
 .4کاهش خطرات جاده ای
 .5پشتیبانی بیشتر مسئولین
 .6برقراری فرهنگ راه رفتن
مقایسه پیاده روها در چند شهر:
برخــی شــهرها بــا گســترش ســطح و افزایــش
جمعیــت ،ضمــن بکارگیــری دانــش شهرســازی،
ازگســترش ناهنجــار شــهر جلوگیــری شــده و توســعه
آن را مهندســی نمــوده انــد نمونــه ایــن شــهرها جزیــره
کیــش مــی باشــد کــه بــا کنتــرل ســاخت و ســازها
احــداث مســیرهای مناســب دوچرخــه و پیــاده فضــای
مناســبی فراهــم نمــوده اســت.
نتیجه گیری :
بــا گســترش و مناســب ســازی پیــاده روهــا  ،شــهر بــه
محیطــی ســالم تــر بــرای زندگــی تبدیــل شــده وبــه
انســان محــوری نزذیــک تــر مــی شــود .همچنیــن
فرصــت پیــاده روی جهــت رفــع نیازهــای روزمــره،
ورزش ارزان قیمــت و در دســترس فراهــم گردیــده کــه
نقــش بســزایی در حفــظ و ارتقــا ســامت جســم و روح
انسان و اجتماع خواهد داشت.

منابع:
سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-/http://www.mporg.org
سایت دفرت تدوین ضوابط و معیارهای فنی شهرداری تهران
-/http://omrani.tehran.ir
سایت سازمان بهزیستی کشور
/http://www.behziSti.ir
وبالگ عابر  -شهر
International Federation pedeStrians
-/http://www.pedestrians-int.org/en
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سیمرغ سفید بال

یادمان شهدای گمنام
آرش ابراهیمی فخار

دانشــکده فنــی مهندســی؛ کتابخانه دانشــگاه
خلیــج فــارس و دانشــکده کشــاورزی برازجــان از
جملــه پروژههائــی اســت کــه در ســال 1386
بــه درخواســت مدیریــت دانشــگاه خلیــج فــارس
توســط مهندســین مشــاور آتــک طراحــی و در
دســت اجــرا قــرار گرفــت.
بنــا بــه درخواســت کارفرمــا ،و بــا هماهنگــی
مدیــر پــروژه مشــاور آتــک و شــرکت پیمانــکار
دســت انــدرکار یــک طــرح پیشــنهادی بصــورت
یــادگاری اهدایــی از ســوی ایــن مشــاور تهیــه
و بــه مــوازات عملیــات ســاختمانی در دســت
انجــام در مرکــز محوطــه ورودی دانشــگاه خلیــج
فــارس بــه اجــرا درآمــد.
در تحلیــل ویژگــی معمارانــه -ایــن طــرح نمــاد
«عــروج»« -ســبکباری» « -غنــای منظــر» و
«درک لحظــه» بعنــوان نمــاد زمــان حــال بــوده
و بــا ســازهای ابداعــی در کمتریــن نقطــه اتصــال
(نقطــه بعنــوان نمــاد لحظــه) از بلندتریــن شــاخه
بــال برابــر  21متــر -بــا حرکتــی نیلوفــری و
پیچشــی تــا بســتر زمیــن و مــزار شــهدا ِء تــداوم
مییابــد.
تعــداد یالهــا جمعــ ًا  30شــاخه در نظــر گرفتــه
شــده کــه نمــادی از روح پیونــد یافتــه و وحــدت
ســی مــرغ -یــا ســیمرغ «شــیخ فریدالدیــن عطار
نیشــابوری» در کتــاب ُمســتطاب «منطــق الطیــر»
را القــا ِء مینمایــد.
شــالوده ایــن یادمــان را شــناژی پیوســته
تشــکیل میدهــد کــه ایــن  30نقطــه را بهــم
پیونــد میدهــد.
نــور و حرکــت در ایــن پیکــره بســیار متنــوع
بــوده و در روز و شــب منظــری جــذاب -روحانــی
و فــرا «زمینــی» را تجســم میبخشــد.

عکس از  :جهانگیر صفاوردی
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نو رو ز د ر ا یرا ن با ســتا ن
« آرتــور کریســتن ســن»  ،ایرانشــناس نــامدار دانمارکــی نوشتهاســت ،ســال ایرانیــان
باســتان ،بــه صورتــی کــه آن را در سنگنوشــتههای داریــوش بــزرگ در بیســتون مییابیــم،
در پاییــز آغــاز میشــد و جشــن بســیار معــروف مهــرگان (بگیــاد) ،در اصــل جشــن اول ســال
ایرانیــان بودهاســت .از جشــن نــوروز در اوســتا و ادبیــات اوســتایی هیــچ نــام بــرده نشــده،
چنانکــه از مهــرگان نیــز اشــارتی نیســت .در اواخــر فرمانروایــی داریــوش بــزرگ ،ایرانیــان کــه
تحــت تأثیــر تمــدن آســیای صغیــر و ســرزمینهای مدیترانــه ای قــرار گرفتــه بودنــد ،تقویــم
مصــری را پذیرفتنــد کــه بــر طبــق آن ســال بــه دوازده مــاه ســی روزه ،بــه اضاف ـهٔ پنــج روز
اضافــی (پنجــه دزدیــده یــا خمس ـهٔ مســترقه) تقســیم شــده بــود و در اعتــدال بهــاری آغــاز
میشــد .ایــن ســال ،یعنــی ســال اوســتایی جدیــد ،ســال دینــی زرتشــتی گشــت و تــا امــروز
در نــزد پارســیان حفــظ گردیدهاســت .روز اول ســال در اعتــدال بهــاری ،اول فروردیــن ،عیــد
نــوروز اســت.
اســتاد مهــرداد بهــار بــا نظریـهٔ وامگیــری عیــد نــوروز ایرانیــان ،از بیــن النهریــن موافق نیســت و
عقیــده دارد ،از ســه هــزار ســال پیــش از میــاد ،در آســیای غربــی دو عیــد ،رواج داشتهاســت،
عیــد آفرینــش در اوایــل پاییــز و عیــد رســتاخیزی کــه در آغــاز بهــار ،برگــزار میشدهاســت.
بعدهــا دو عیــد پاییــزی و بهــاری بــه یــک عیــد تبدیــل گردیــده و ســر بهــار جشــن گرفتــه
میشدهاســت .بــه اعتقــاد مهــرداد بهــار ،احتمــاالً نــوروز در ایــران قبــل از هخامنشــیان وجــود
داشــته ،در اوســتا مطــرح نمیشــود ،چــون یــک عیــد ملــی محســوب میشــده و اوســتا یــک
کتــاب دینــی اســت و جشـنهای خــاص خــودش را دارد .بعــد از گذشــت زمــان ،ســرانجام دیــن
زرتشــتی ،هــم جشــن مهــرگان را کــه در آغــاز یــک عیــد بومــی بــوده و هــم نــوروز را میپذیرد.
روز نخســت فروردیــن مــاه نــوروز عامــه یــا نــوروز کوچــک یــا نــوروز صغیــر خوانــده میشــد.
پنــج روز اول فروردیــن جشــن نــوروز گونـهای همگانــی داشــته و عمــوم مردمــان بــه اجــرای
مراســم و ســرور و شــادمانی مــی گذرانیدهانــد ،از اینــرو آنــرا نــوروز عامــه نامیدهانــد.
در گاهشــماری زرتشــتی ایــران باســتان ،روز ششــم هــر مــاه شمســی و مــاه ســوم هــر ســال
خورشــیدی ،بنــام خــرداد مــی باشــد .نــوروز بــزرگ یــا خــردادروز نــام ششــمین روز فروردیــن
مــاه در ایــران باســتان بودهاســت .خردادامشاســپند مــوکل بــر آب اســت و ایــن روز بــدو
منســوب میباشــد .ایــن روز در میــان جشـنها و اعیــاد فــراوان ایــران باســتان بــه ویــژه دوران
ساســانیان از اهمیــت و ارزش و تقــدس خاصــی بهــره داشتهاســت .بســیاری از حــوادث مهــم
بــه موجــب آن در چنیــن روزی واقــع شــده از جملــه زرتشــتیان بــدان بــاور دارنــد کــه تولــد
زرتشــت نیــز در چنیــن روزی اســت بعدهــا وقتــی ایرانیــان اســام و تقویــم عــرب را پذیرفتند،
جشــن زرتشــتی فــروردگان و نــوروز بــزرگ ،در ششــمین روز مــاه فروردیــن ،از بیــن رفــت
یکــی از آیینهــای کــه پیــش از نــوروز تــدارک آن مرســوم بــوده ،پــروردن ســبزه میباشــد .بــه
موجــب روایتــی کهــن ،بیســت و پنــج روز پیــش از عیــد ،ســتونهایی از خشــت خــام اطــراف
حیــاط دربــار برپــا میکردنــد و بــر فــراز هــر ســتونی نوعــی دانــه از حبوبــات میکاشــتند و
خوبــی و بــدی رویــش غــات را در ســالی کــه در پیــش بــود ،از چگونگــی روییــدن آن پیــش
بینــی میکردنــد .معمــول بــود بــه رشــد ایــن دانههــا نگریســته و هــر یــک از دانههایــی
کــه بهتــر بــار آمــده بــود ،تفــال میزدنــد کــه آن محصــول در ســال بیشــتر خواهــد بــود .در
خانههــا نیــز در ظــروف ویــژه ســبزه بــه عمــل میآوردنــد .هــر کــدام از مردمــان در ظرفــی
یــا چیــزی ماننــد آن اقالمــی از دانههــا از قبیــل گنــدم ،جــو ،برنــج ،لوبیــا ،عــدس ،ارزن ،نخــود،
کنجــد ،باقــا ،ذرت ،و مــاش میکاشــتند.
یکــی از جش ـنهای آتــش مرســوم جشــن ســوری پایــان ســال بــود .ایــن جشــن در یکــی
از چنــد شــب آخــر ســال کــه مســلماً چهارشــنبه نبــوده اســت برگــزار میشدهاســت .در
جشــن فــروردگان مــردم پیــش از عیــد نــوروز بــر روی پشــت بامهــا ،آتــش برمیافروختنــد،
اگــر چنیــن میکردنــد تصــور بــر ایــن بــود کــه فروهرهــا (ارواح مــردگان) بــه طــور گروهــی
بازگشــته و ماننــد یــک ســپاه بــه بازمانــدگان کمــک خواهنــد کــرد .در نتیجــه جنگهــای
خیلــی مهــم ،را ســعی میکردنــد کــه در بهــار آغــاز کننــد چــون فروهرهــا ،در بهــار بــه یــاری
بازمانــدگان میآینــد
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1438 -1439

خورشیدی
مهشیدی

 2 0 1 7 - 2 0 1 8ترسایی

5 5

3 7

زرتشتی

نسیم آشنا
فرانک دارایی

زکوی یار میآید نسیـم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
(حافظ)

وقتــی «ننــه ســرما» حــال و هــوای شــهرمون
را ســرد کــرده بود،دفتــر مــا گــرم بــود ،دالی
گــرم آدمــاش نفــس ننــه ســرما را گرفتــه بــود.
حــاال کــه بــا آمــدن عمــو نــوروز  ،دوبــاره بهــار و
ســبزه و گرمــا بــه شهربرگشــته  .بچــه هــای خــوش
ذوق دفتــر دوبــاره هفــت ســین چیدنــد ،همــکاران
خــوب دیگرهــم خونــه تکونــی کردنــد.
بقیــه هــم بــا خونــه تکونــی دل ،کــدورت و
خســتگی هــا را بیــرون کردنــد تــا جــای خالــی
بیشــتری بــرای دوســتی و محبــت و تــاش
بیشــتر بــرای رانــدن غــول ســرما و رکــود
کــه چنــد وقتیکــه بعــد زمســتون نیــز مهمــون
شــهرمونه بــاز کننــد.
دوبــاره دیــد و بازدیــد و خــوش و بــش عیــد و
ســال نــو،
نوید یک سال پر بار دیگر،
یــاد همســفران و هــم ســفره گان ،کــه اگــر
برکتــی هســت از همراهــی و هــم نفســی
آنهاســت.
جــای عزیزانــی خالــی اســت کــه یادشــان در
دل مــا روشــنی خانــه ی دوم ماســت.
تا باد چنین بادا...............
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محسن کاظم زاده بازرگان

حمید میرخانی

اسمعیل مبلغ حسینی

.................... :آغازی دوباره

 .................. :امسال ُسمه

..................... :دوباره از نو

مونا غفاری

سهند احمدیان

کامران سلیامنی

........................... :باز روئیدن

................. :فصل خوب تهران

ندا رستمی

ندا قامئی

لیلی صیرفی

........ :دایره واژگان طبیعت

......................... :تازگی و نور

.......................... :پیک شادی

سامنه رحیمی

گلرخ شیرزاد

آفاق عدیوی

.......................... :آئینه ایرانی

......................... :آغازی دوباره

................... :بوی باران
 ....................بوی سبزه
.....................بوی خاک

تیمور معصومی:

محمدرضا سلیامنی:

 ...................... :روز تولدم

.... :دوست داشته باشید و زندگی کنید
زمان همیشه از آن شام نیست....

نوروز

آئینه ی نگاه همکاران
گردآورنده :پرستو خاکسار
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... :زمان همیشه از آن من نیست

پس -دوست می دارم
زندگی می کنم

نادر خرسوانی:

.......:به نام خدای بهـار آفریـن
بهار آفرین را هزار آفریـن
به جمشید و آیین پاکش درود
که نوروز از او مانده در یادبود ...

محیا جاللی:

پرستو خاکسار

هوشنگ امیر اردالن

........ :امید بودن های بی پایان

.... :هیچ زمستانی ماندنی
نیست...

......... :رسمه ی چشم بهار

افسانه کریمی

الهام رضایی

هانیه ازهاری

...... :امسال نه فقط سال را،
که ب َـدی ها را تحویـل،
و ِمهر و دوستی تحویل بگیریم...

......... :مناد جاودان نو شدن

........................ :اخطار برای
نامهــربانی ها...

ماریا غفاری

پدرام مطلبی

امیر عباس ساالری

 .................. :دوباره نرگس

........ :سیم نخست ساز زندگی

 ............ :شعر بی غلط طبیعت

عیسی میر صفوی

سارا حق دین

علی اکرب بابائی

....................... :چغاله بادام،
گوجه سبز با منک...

..................بوی خوش زندگی

................ :خیلی وقته هیچ
احساسی به عید نوروز ندارم...

مهشید افتخارنوری
 ... :روزگارهمیشه بر یک قرار منی ماند روز و شب

مهران جمشیدی

هانیه بنی هاشم

............. :یگانـه یادگار جمشید

.............. :مهر بی دلیل

دارد  ،روشنی دارد  ،تاریکی دارد ،کم دارد  ،بیش دارد

دیگر چیزی از زمستان باقی منانده متام میشود بهار می آید.
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عکس از :فخرالدین فخرالدینی

اَنـــارک و آئیــنــه

ازمجموعة « سپیـد مشق هـای شبــانه »

هوشنگ امیراردالن

اَنــارک -در ُگلــدان ُســفالیش آرام آرام قــد برافراشــت
و بــاال آمــد و چــون واژه ای مــو ُزون کــه در َغ َزلــی
خــوش بنشــیند و جــا بیفتــد در دل مــن نشســت و
بــا مــن هــم خانــه شــد.
اَنــارک« -ناردانــه» نــام دارد ،نهــال ایــن درختچــه
را کــه بُوتــۀ بســیار کوچکــی بــود از مــادرم بیــادگار
دارم ،وقتــی آن یگانــۀ مهربــان بــه ســفر رفــت
بســیار چیزهــا هــم بــا او رفــت؛ ا ّمــا «ناردانــه»
مانــد تــا َهــر بــار نگاهــش ُکنــم َعطـ ِر صفــای مــادر
را بــه مــن بَرگردانــد و ســنگ صبــوری باشــد بــر
بیقــراری هــای کودکانــه ام در فراقــش.
پائیــز کــه آمــد «ناردانــه» را پژمــرده دیــدم،
آفــت بــه جانــش افتــاده بــود و بــرگ هایــش
رو بــه زردی نهــاده ،وقتــی بــا تُنــگ ب ُلــور بــه
پایــش آب مــی چکانــدم و نجواگونــه بــا او ُســخن
مــی گفتــم مــی دیــدم شــاداب نیســت،
زبانــش بســته و نگاهــش خســته اســت،
ُگل هــای کوچــک ُســرخش کــه هــر کــدام پیــش
درآمــد اَنــاری بودنــد پیــش از شــکفته شــدن
مــی پژ ُمردنــد و مــی ریختنــد ،کســی بــاور نمــی
کنــد -ا ّمــا حــس کــردم «ناردانــه» َگــر ِد َغمــی بَــر
روان گیاهیــش نشســته اســت.
دل و بــا ِر اندوهــی بَــر ِ
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ـل
ایــن گذشــت تــا از دوســتی َسبز َدســت و اهـ ِ
مِهــر و معنــا کــه بــه دیدنــم آمــده بــود چــاره
جوئــی کــردم ،گفــت ایــن هــا همــه از تنهائــی
ریشــه مــی گیــرد ،تنهائــی ُکــوه را هــم
مــی ترکانــد ،ایــن «ناردانــه» تــو تنهاســت،
ُگلدانــی دیگــر را همســایه اش ُکــن تــا تنهــا
نمانــد و خــود را تنهــا نیابــد.
*
*
*
اگــر َسـ ِر پریشــان و پــای گرفتــار مجالــم نــداد
تــا ســبزینه ُگلدانــی بگیــرم و کنــارش بنهــم،
ا ّمــا بجایــش دوپــاره لتــه آئینــه را کــه در خانــه
تکانــی از آن پُشــت و پس ـتُوها یافتــه بــودم در
دوســویش نهــادم -انگار خــود را در باغی دریافت،
ُ
خــودم هــم بــه شــگفتی افتادم-منظر باشــکوهی
مــی دیــدم تاچشــمکار میکــرد «اَنارســتان» بود،
بــه ســه هفتــه نکشــید کــه شــادابی و زندگــی
بــه او بازگشــت.
*
*
*
بــه فکــرم رســید کــه یــک بدنــه از دیــوار اتاقم را
آئینه کنم.
آئینه ســاز پنجشنبه می آید.......

مشق سبز
تینا بدیع

هــر ســال كــه مــى گــذره ســر ســال
تحويــل آدمــا يــه جوريــن نمــى دونــم
همــه اينجوريــن يــا نــه هــر لحظــه و
ثانيــه داره همــه چيــز تغييــر مــى كنــه
ولــى اون لحظــه ى آخــر اون ثانيــه اى
كــه قــدم بــه ســال تــازه مــى ذارى
يــه جــور ديگــس اون لحظــه دلــت
مــى خــواد بــا تمــام وجــودت دعــا كنــى
دعــا كنــى واســه كســانى كــه ســالها ى
پيــش بــودن و ديگــه نيســتن واســه
اونايــى كــه هســتن و قــدر بــودن رو
نمــى دونــن واســه اونايــى كــه چشــم
بــه راهــن عزيزشــون از راه بيــاد
واســه اونايــى كــه دوستشــون دارى
همــه چيــز در حــال تغييــره از حالــى
بــه حالــى و از ســالى بــه ســالى كاش
يــاد بگيريــم تَــو زندگــى هميشــه بهــار
باشــيم نــه اونقــدر زمســتون كــه تنــى
رو بلرزونيــم نــه اونقــدر تابســتون
كــه دلــى بســوزونيم بهــار باشــيم و
رويــش هديــه بديــم.
بهارتون مبارك
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اخبار ویـژه

آغاز دوره ی جدید جلسات شورای عالی معماری
بهرام عزیزی -دبیر شورا

دوره ی جدیــد جلســات شــورای عالــی معمــاری
بــا موضــوع پــروژه «برجهــای دوقلــوی مســکونی میــکا
(مهســا)» در روز ســه شــنبه ســوم اســفند مــاه 1395
آغــاز شــد .در ایــن جلســه بــا حضــور اعضــای شــورا،
آقایــان مهنــدس بدیــع ،دکتــر دیبــا ،مهنــدس صفــاوردی،
مهنــدس اردالن ،مهنــدس کاوه پیشــه و مدیــران طــرح
و پــروژه آقایــان مهندســین مبلــغ حســینی و فخــار و
همچنیــن طراحــان معمــار پــروژه خانــم هــا مهندســین
رضایــی ،کاشــانی ،رئوفــی و منافــی ،رونــد پیشــرفت
پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ابتــدای جلســه
آقــای مهنــدس فخــار بــه توضیــح پــان هــای مجموعــه
در طبقــات همکــف و زیرزمیــن و در ادامــه طبقــات
فوقانــی شــامل واحدهــای مســکونی و ارتباطــات داخلــی
آنهــا پرداختنــد .اعضــای محتــرم شــورا در خــال
توضیحــات ایشــان ،نظــرات خــود را بــه ســمع اعضــای
تیــم طراحــی رســاندند .در ادامــه از آقــای مهنــدس
باغچــه ای دعــوت شــد تــا توضیحاتــی در خصــوص ســازه
ســاختمان هــا ارائــه دهنــد .ایــن جلســه بــا توضیحــات
تکمیلــی تیــم طراحــی در خصــوص پالنهــای طبقــات
زیرزمیــن و نظــرات اعضــای شــورا در همیــن خصــوص
بــه پایــان رســید .مقــرر گردیــد جلســه آتــی شــورا در
روز ســه شــنبه دهــم اســفند مــاه برگــزار شــده و مجــددا ً
بــه بررســی پیشــرفت پــروژه میــکا اختصــاص پیــدا کنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه ســاختمان هــای مســکونی میــکا
در  17طبقــه روی زمیــن و  4طبقــه زیــر زمیــن در
زمینــی واقــع در تالقــی بزرگــراه باکــری و حکیــم واقــع
شــده و حــدود  190واحــد مســکونی را تأمیــن خواهــد
کــرد .ایــن پــروژه در حــال حاضــر در مرحلــه اجــرای
شــالوده قــرار دارد.

مهندسین آتک طراحان کیش
علی بدیع

مهندســین مشــاور آتــک دارای چنــد شــعبه و دفاتــر
اقمــاری در کشــور اســت کــه از جملــه ایــن دفاتــر
آتــک کیــش بــوده کــه از اوایــل ســال  1360در جزیــره
کیــش بــه عنــوان شــعبه مهندســین مشــاور آتــک در
کیــش بــه ثبــت شــرکت هــای کیــش رســید .در اواســط
ســال 1395بــا نــام مهندســین آتــک طراحــان کیــش بــه
صــورت شــرکتی مســتقل در اداره ثبــت شــرکت هــای
کیــش بــه ثبــت قانونــی رســید.
اعضاء هیئت مدیره این شرکت عبارتند از :
آقــای محمدحســن بدیــع (بــه نمایندگــی از شــرکت
مهندســین مشــاور آتــک) ریاســت هیئــت مدیــره،
مهنــدس حمیــد محمــد مفیــدی مدیرعامــل و آقــای
مهنــدس حســن میرمحمــدی عضــو هیئــت مدیــره .
ایــن شــرکت ضمــن دارا بــودن شــخصیت مســتقل
حقوقــی ولــی تحــت نظــارت مدیریــت دفتــر مرکــزی
مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.
از جملــه پــروژه هایــی کــه اخیــرا ً قــرارداد آن بــا
شــرکت مذکــور بــا کارفرمــا منعقــد گردیــد مــی تــوان
بــه پــروژه هتــل پنــج ســتاره آریــا باســتان کیــش بــا
متــراژ  31,000متــر مربــع اشــاره نمــود.

محمد حسن بدیع /مدیر عامل

مدیریت راهربدی آتلیه های معامری:
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مهنــدس حمیــد میرخانــی فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد
رشــته معــاری از دانشــگاه تهــران در ســال  1350و کارشناســی
ارشــد طراحــی شــهری از دپارمتــان شهرســازی دانشــکده هرنهــای زیبــا
دانشــگاه تهـران در ســال  ،1354بــا تجربــه ای بیــش از چهــل ســال در
زمینــه ی طراحــی و مدیریــت بــر طــرح هــای معــاری و شــهر ســازی
و مســئولیت هــای فنــی دیوانــی بــا حفــظ ســمت مدیریــت بخــش
فرودگاهــی ،بــه ســمت مدیریــت راهــردی کلــی آتلیــه هــای معــاری
این مهندسین مشاور منصوب گردیدند.

داراب دیبا  /رئیس شورای عالی معامری

مشاور عالی معامری داخلی:
مهنــدس مســعود تذهیبــی فــارغ التحصیــل رشــته
معــاری داخلــی از دانشــگاه هــر و ازمتخصصــان
و کارشناســان زبــده و صاحــب نــام و بــا ســابقه و
کارنامــه ای درخشــان از ســال  1353تــا کنــون مشــغول بــه
فعالیــت مــی باشــند.
در اواخــر ســال 1395بــه ســمت مشــاور عالــی بخــش
معــاری داخلــی مهندســین مشــاور آتــک منصــوب و
مســتقر گردیدنــد.

محمد فرشاد کاوه پیشه  /قائم مقام مدیر عامل

جهانگیر صفاوردی  /عضو پیوسته شورای عالی معامری

بهرام عزیزی  /دبیر شورای عالی معامری

هوشنگ امیر اردالن  /عضو پیوسته شورای عالی معامری

اولین سمینار مدل سازی انرژی ساختمان

طراحی نشانه فصلنامه

سعید شایامهر
مهندســین مشــاور آتــک در اواســط دی مــاه 1395
بــه منظــور تشــویق و همدلــی بیشــر ،رقابتــی را طــی
فراخــوان داخلــی در زمینــه طراحــی لوگــو جهــت
فصلنامــه آتــک برگ ـزار و از کلیــه عالقــه منــدان دعــوت
منــود کــه در ایــن مســابقه رشکــت مناینــد ،پــی آمــد ایــن
دعــوت بیــش از  15نفــر در ایــن مســابقه رشکــت منودنــد
و در بیــن طــرح هــای ارائــه شــده  6طــرح بــه عنــوان
طــرح برتــر برگزیــده ،انتخــاب گردیــد کــه جوایــزی
نیــز بــه رشکــت کننــدگان اهــدا گردیــد .اســامی رشکــت
کننــدگان بــه تریتیــب حــروف الفبــا:
خانــم مهیــا جاللی،آقــای عــزت الــه خواجــه نــوری،
خانــم فرانــک دارایــی ،خانــم روشــنک ســمیع پــور،
خانــم ســایه رساییــان ،آقــای کامـران ســلیامنی ،محمدرضا
ســلیامنی ،آذیــن شــمس ،نســرن صنایــع ،لیلــی صیرفــی،
بهـرام عزیــزی ،علی غفــوری ،آرش فخــار ،آقای کفاشــیان،
آقای یزدی ،و ...
لــزوم بهــره گیــری از روش هــای نویــن مهندســی
بــه منظــور ارائــه خدمــات مناســب بــه کارفرمایــان بــرای
هــر شــرکت مهندســی مشــاور امــری اجتنــاب ناپذیــر و
بــه یــک اعتبــار تضمیــن کننــده بقــای آن مجموعــه در
بــازار مــی باشــد.
امــا بــرای مجموعــه ای همچــون مهندســین مشــاور
آتــک کــه همــواره نقــش پیشــرو و پایــه گــذار را در ارائــه
خدمــات مهندســی نویــن داشــته اســت ،ایــن موضــوع از
اهمیــت دوچنــدان برخــوردار اســت.
مــدل ســازی انــرژی ســاختمان ابــزاری اســت کــه عــاوه
بــر ایجــاد ارتبــاط منطقــی میــان تخصــص هــای مختلــف
فعــال در ســاختمان ،ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد کــه
تحلیــل جدیــدی از رفتــار ســاختمان بــه لحــاظ مصــرف
انــرژی در اختیــار داشــته باشــیم.
بــه عبــارت دیگــر ،بــه کمــک ایــن روش مــی تــوان تاثیــر
تــک تــک المــان هــای معمــاری ســاختمان و تاسیســات را
بــه صــورت منفــرد و یــا تلفیقــی بــر روی مصــرف انــرژی
ســاختمان بررســی کــرد و بــه همــراه مطالعــات اقتصــادی
مکمــل ،طــرح پــروژه مدنظــر را در تمامــی مراحــل
طراحــی بــه لحــاظ مصــرف انــرژی ارتقــاء بخشــید.
در جلســه نخســت اصــول و کاربردهــای مــدل ســازی
انــرژی ســاختمان کــه بــا حضــور همــکاران بخــش هــای
مختلــف برگــزار شــد ،مفهــوم مــدل ســازی و کاربردهــای
آن در کنــار بررســی ابزارهــای مــورد نیــاز ،ارائــه گــزارش هــای
نمونــه و همچنیــن متدلــوژی پیــاده ســازی آن در پــروژه
هــای آتــک ارائــه گردیــد.
نشست دوم در بهار  96برگزار خواهد شد.

فصلنامه

سایه رسائیان

فرانک دارایی

بهرام عزیزی

روشنگ سمیع پور

علی غفوری صنعتی

محمد رضا سلیامنی
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تکنولوژی
الناز نکته دان

معرفی Surface Book i7
مــدل هــای قبلــی رسفیــس بــوک و رسفیــس پــرو  ۴از بهرتیــن مــدل هــا هســتند ولــی
نــه در برابــر Book i7
در مــدل جدیــد رسفیــس بــوک بــه اســم  Surface Book I7عملکــرد دســتگاه نســبت بــه
نســخه هــای قبلــی چنــد برابــر شــده اســت و خصوصیاتــی از قبیــل دو برابــر شــدن گرافیــک
و عمــر بیشــر باتــری بــه صورتــی کــه توانایــی نگــه داشــن باتــری تــا  ۱۶ســاعت را دارد
یعنــی  ۳۰درصــد بیشــر از مــدل هــای قبــل کــه ماکروســافت آن را بهرتیــن لــپ تــاپ جهــان
تــا بــه امــروز نامیــده اســت کــه بــا وینــدوز  ۱۰و بــا قیمــت  ۲.۳۹۹دالر در مــاه نوامــر بــه
بــازار مــی آید.ماکروســافت همچنــان اضافــه کــرد کــه رسفیــس جدیــد بــا یــک خنــک کننــده
بیشــر بــه شــا امــکان کار در ســاعات طوالنــی را مــی دهــد.
معرفی تاچ بار در مک بوک پرو
مــک بــوک جدیــد رشکــت اپــل تحــت عنــوان  MacBook Proاز قابلیــت جدیــد نــوار
ملســی یــا  Touch Barرومنایــی کــرد کــه بــا قیمــت هــای  ۱.۷۹۹دالر بــا صفحــه منایــش ۱۳
اینچــی و  ۲.۳۹۹دالر بــا صفحــه منایــش  ۱۵اینچــی بــه بــازار عرضــه شــده اســت.
کلیــد هــای مجــازی بــر روی تــاچ بــار ایــن امــکان را بــه شــا مــی دهــد تــا آن هــا را بــا
نــرم افـزاری کــه کار مــی کنیــد ســازگار کنیــد بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد تنظیــات رنــگ
در نــرم اف ـزار فتوشــاپ را بــه صــورت نــوار در بیاوریــد یــا در مســنجر هــا ،ایموجــی هــا و
شکلک ها را به صورت نوار تنظیم کنید.
نــوار ملســی بــه مراتــب در طراحــی و ویرایــش تصاویــر بســیار بــه شــا کمــک مــی کنــد بــه
طــوری کــه مــی توانیــد ابـزار هــای خــود ماننــد  Crop,Add,Filters,Retouchingو مــوارد
دیگــر بــر روی نــوار تنظیــم کــرده و بــه راحتــی از ویرایــش عکــس هــای خــود لــذت بربیــد.

ده روش برای بهبود مهارتهای بین فردی
پرستو خاکسار

امــروزه خیلــی از افــراد اعــم از زن یــا مــرد شــاغل هســتند و ســاعت زیــادی از وقــت
خــود را در محیــط کار مــی گذراننــد پــس موفقیــت در محیــط کار و داشــتن وجــه ای
مناســب و آرامــش در محیــط کار برایشــان بســیار مهــم اســت .اهمیــت مهارتهــای بیــن
فــردی در محیــط کار را دســتکم نگیریــد.
اینکــه همــکاران ،چــه تصویــری از شــما در ذهــن دارنــد ،نقــش بزرگــی را در شــادمانی و
نشــاط روزانــه در محیــط کار و مهمتــر از آن در موفقیــت و کارایــی شــغلی شــما دارد.
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اگــر نتوانیــد بــا اطرافیــان ،ارتبــاط موثــر و خوبــی برقــرار کنیــد  ،بــا وجــود هم ـهی ایــن
قابلیتهــا ،در زندگــی شــخصی و حرفــهای بــا مشــکل روبــه رو میشــوید.
اگــر شــاغل هــم نباشــید مــی توانیــد از ایــن مهــارت هــا در ارتباطــات خانوادگــی
خــود اســتفاده کنید.بــا بــه کارگیــری توصیههــای موجــود در ایــن مقالــه  ،میتوانیــد
مهارتهــای اجتماعــی خودتــان را ارتقــاء دهیــد.
ن توصیههــا
مــی توانیــد بــا همــکاران ،صمیمیتــر شــده و در نهایــت بــا رعایــت ایــ 
میتوانیــد در دنیــای کاری امــروز ،موفــق شــوید:
لبخنــد بزنیــد /قدرشــناس باشــید /بــه دیگــران توجــه کنید/گــوش دادن موثــر
را تمریــن کنیــد /کار گروهــی را تجربــه کنیــد /تضادهــا را حــل کنیــد /ارتبــاط
شــفاف برقــرار کنیــد /شــوخ طبــع باشــید /از دریچــهی چشــم دیگــران بــه
موضوعها بنگرید.

معامری داخلی
مسعود تذهیبی

در هــر بنــا بکارگیــری صنعــت ســاختمان
الزامیســت ،امــا بکارگیــری هنــر بــا درجــات گوناگونــی
بــه نــوع و عملکــرد ســاختمان مرتبــط اســت .ترکیــب
صنعــت ســاختمان و هنــر میتوانــد بنــا را دارای
هویتــی یگانــه ســازد.
آفرینــش فضاهــای پــر و خالــی در بنــا یعنــی
بخشهــای ســاخته شــده بــا مصالــح ســاختمانی
مختلــف و فضاهایــی کــه در آن میتــوان حرکــت،
زندگــی و کار کــرد بترتیــب اولویــت بعهــده معمــاری،
معمــاری داخلــی و تزئینــات داخلــی اســت.
جایــگاه معمــاری داخلــی در اینجــا بیــن معمــاری و
طراحــی یــا تزئینــات داخلــی اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه مــرز مشــخصی بیــن معمــاری
و معمــاری داخلــی و بیــن معمــاری داخلــی و تزئینات
داخلــی وجــود نــدارد بلکــه ارتبــاط اینهــا بصــورت
طیفــی اســت کــه از معمــاری شــروع مــی شــود و
بــه تزئینــات ثابــت و متحــرک تمــام میشــود یعنــی
معمــاری داخلــی حلقــه اتصالــی اســت بیــن معمــاری
و تزئینــات داخلــی و در عیــن حــال میتوانــد
تزئینــات داخلــی را هــم شــامل شــود.
در نتیجــه معمــاری داخلــی باالخــص در بناهایــی کــه
در حــال طراحــی و ســاخت هســتند بایســتی امتــداد
خــط معمــاری باشــد ،امــا در ســاختمانهایی قدیمــی
و بــا ارزش میتــوان در معمــاری داخلــی نگرشهــای
متفاوتــی را مــورد توجــه قــرار داد.
بناهــا بــا کارکردهــای گوناگــون ماننــد اداری-تجــاری،
فرهنگــی ،نمایشــی ،درمانــی ،ورزشــی و غیــره هرکدام
تخصــص ویــژهای را میطلبــد کــه بایــد.
در معمــاری داخلــی تجربــه و دانــش آنــرا کســب کــرد و
بــا اشــخاصی حرفــهای آن رشــتهها همــکاری نمــود تــا
بتــوان فضاهایــی خلــق کــرد کــه مناســب کار زندگــی

در آن باشــد و ترکیــب انســان بــا فضاهــای ایجــاد شــده
ارتباطــی ارگانیــک باشــد تــا انســان بتوانــد هماهنــگ بــا
فضاهــای بوجودآمــده ترکیبــی متعــادل داشــته باشــد.
رعایــت تناســبات درســت و اســتفاده از مصالــح
مناســب بــه ایــن موضــوع کمــک میکنــد و بــه
زیبایــی فضــا نیــز میفزایــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد مــوارد زیــر در
نظــر گرفــت و بــکار بــرد:
-1ســاختار هندســی و حجمــی بــا تناســبات زیبــا و
ســازه مطالعــه شــده.
-2نظم و تعادل در فضاها و مصالح بکارگرفته شده
-3نور
-4رنگ و روانشناسی رنگ و فرم با توجه به نور
-5مسائل کنترل صدا(آکوستیک)
-6توجــه بــه ارگونومــی و ابعــاد فرهنگــی اجتماعــی و
جنبــه روحــی و روانــی کاربــران بــا محیــط پیرامــون خــود
بدیهیســت هرکــدام از مــوارد ذکــر شــده در بــاال میتوانــد
موضــوع بحــث مفصــل و جداگانهای باشــد.
در هــر ســاختمان بــا کاربریهــای مختلــف بصــورت
گوناگونــی بایــد مــوارد فــوق را رعایــت کــرد و نــگاه
صرفـاً زیبایــی شناســانه بــدون توجــه بــه عملکــرد و
جایــگاه هــر بنــا نادرســت اســت.
هــدف در معمــاری داخلــی بایــد بگونـهای باشــد کــه
ترکیــب هوشــمندانه اجــزا و عناصــر بــکار گرفتــه
شــده در بنــا بتوانــد بــه شــکلی باشــد کــه ترکیــب
مجموعــه آن نمایــش و کارکــردی فراتــر از تــک تــک
عناصــر بــکار گرفتــه شــده داشــته باشــد ،بدیــن
معنــا کــه کل بدســت آمــده از اجــزا تشــکیل دهنــده
آن باالتــر باشــد.
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سینامیی
تینا بدیع

هشتاد و نهمین اسکار هم با پیروزی دوبارهی اصغر فرهادی به پایان رسید
فروشــنده فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی اصغــر فرهــادی اســت .ایــن هفتمیــن
فیلــم بلنــد وی اســت کــه ابتــدا «برســد بدســت آهــو» نام داشــت امــا در اواســط فیلمبــرداری
نامــش تغییــر کــرد و بــا عنــوان فروشــنده اکــران شــد.
فرهــادی ششــمین کارگــردان در تاریــخ سینماســت کــه موفــق شــده دو بــار بــه عنــوان
کارگــردان جایــزهی اســکار را از آن خــود کنــد .همانطــور کــه انتظــار میرفــت فیلــم La
 La Landبرنــدهی بــزرگ امســال بــود و بــا شــش اســکار از میــان  ۱۴نامــزدی ،بــه عنــوان
پرافتخارتریــن فیلــم ســال  ۲۰۱۶شــناخته شــد .فیلمهــای  Moonlightبــا ســه اســکار از
جملــه اســکار بهتریــن فیلــم و  Manchester by the Seaبــا دو اســکار در رتبههــای بعــدی
قــرار گرفتنــد.
متن نامه اصغر فرهادی كه توسط انوشه انصارى خوانده شد:
افتخــار بزرگــی اســت کــه بــرای دومیــن بــار ،ایــن جایــزه بــا ارزش را دریافــت مــی کنــم.
دوســت دارم کــه از اعضــای آکادمــی ،تهیــه کننــده هــای فیلمــم و ســایر نامزدهــای فیلــم
خارجــی تشــکر کنــم.
غیبــت مــن بــه خاطــر مــردم کشــورم و شــهروندان  ۶کشــور دیگــری اســت کــه بــه خاطــر
قانــون غیرانســانی ممنوعیــت ســفر بــه آمریــکا ،مــورد بــی احترامــی قــرار گرفتــه انــد.
فروشــنده توانســت در ایــن رقابــت گــوی ســبقت را از چهــار فیلــم دیگــر مخصوص ـاً فیلــم
موفــق تونــی اردمــن گرفتــه و در جایــگاه نخســت بایســتد.
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ورزشی
امیرپاشاقویمی

«ماجرای نیمروز» رکورددار
جشنواره سی و پنجم شد
فجــر :35بــا اعــام برگزیدههــای ســی و پنجمیــن
جشــنواره فیلــم فجــر «ماجــرای نیمــروز» بــه کارگردانــی
محمدحســین مهدویــان توانســت بیشــترین تعــداد
آن خــود کنــد.
ســیمر غ جشــنواره را از ِ
«فِــراری» بــه کارگردانــی علیرضــا داوودنــژاد و تهیهکنندگــی
جهانگیــر کوثــری بــا  ۴ســیمرغ صدابــرداری ،نقــش اول
مــرد ،بهتریــن فیلمنامــه و جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای
داوودنــژاد در مقــام دوم قــرار گرفــت.
«رگ خــواب» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی حمیــد
نعمــتاهلل و «ویالییهــا» بــه کارگردانــی منیــر قیــدی و
تهیهکنندگــی ســعید ملــکان هــر کــدام بــا ســه ســیمرغ
در رده بعــدی قــرار گرفتنــد.
فیلمهای«زیــر ســقف دودی» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی
پــوران درخشــنده« ،بــدون تاریــخ ،بــدون امضــا» ســاخته
وحیــد جلیلونــد و تهیهکنندگــی علــی جلیلونــد و «تابســتان
داغ» بــه کارگردانــی ابراهیــم ایــرجزاد و تهیهکنندگــی جــواد
نوروزبیگــی هرکــدام موفــق بــه دریافــت دو ســیمرغ شــدند.
«زیــر ســقف دودی» ســیمرغ بخشهــای چهرهپــردازی و
بازیگــر نقــش اول زن« ،بــدون تاریــخ ،بــدون امضــا» ســیمرغ
بخشهــای صداگــذاری و بازیگــر نقــش مکمــل مــرد و
«تابســتان داغ» ســیمرغ بخشهــای تدویــن و فیلمبــرداری
را از آن خــود کردنــد.
در نهایــت فیلــم «نــگار» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی
رامبــد جــوان نیــز ســیمرغ بهتریــن موســیقی فیلــم را از
آن خــود نمــود.

شاهدان شادی

در 24بهمن 1395بازی استقالل و پرسپولیس از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه
آزادی در ســاعت  15برگـزار شــد کــه بــا موافقــت مدیریــت محــرم عامــل مهندســین مشــاور آتــک کارکنان
موفــق بــه متاشــای دســت جمعــی این بازی حســاس در ســاختامن مرکزی شــدند کــه در پایان تیم اســتقالل
با نتیجه ی  3بر  2به برتری رسید.

دوازده فیلم متقاضی اکران نوروزی
«گشت »۲
«هاری»
«رگ خواب»
«زرد»
«فراری»
«آباجان»

«ماجرای نیمروز»
«یک روز بخصوص»
«سه بیگانه»
«بدون تاریخ ،بدون امضاء»
«آشوب»
«کارگر ساده نیازمندیم»

در نهایت  ۵فیلم از میان آثار ذکر شده به همراه «خوب ،بد ،جلف»
اکران نوروز  ۹۶را شکل خواهند داد.
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نرم نرمک می رسد بوی بهــار

تینا بدیع

اسفند

خواهش پسر بچه ای ست وسط پیاده رو که:
«-ماهی قرمز می خواهم!»

شوق زوجی ست که در شلوغ ترین عصر شهر به دنبال لباس نامزدی،
مغازه ها را می گردند.

حال خوش دستفروشی ست که می تواند چند روزی بی دغدغه ی مامورین بساط کند

قول پدری ست به دخترش که:

«-بازار شب عید خوب است؛ لباس عیدت جور است!»

امید یک بیمار سرطانی ست به بهار؛ به رویش دوباره ی موهایش

غرغر دخترکی ست که به اجبار مادر باید دستی به سر و روی اتاقش بکشد!

شک و تردید پیچاندن کالس ها:

«-از بیستم یا بیست و پنجم؟»

اسفند

حس هم آغوشی گربه های روی بام و

عطر گندم هایی که

کم کم باید سبز شوند......
عطر خوشی است!

بوی عیدی بوی کاغذ رنگی...........
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پیر مرد و دریا به روایت آتک
برداشت از داستان «پیرمرد و دریا» /اثر «ارنست همینگوی»
هوشنگ امیر اردالن

عکس از :حمیدرضا احمدی

یاد داشت های

مهندس پیاده

نوشــن مطلــب ب ـرای فصلنامــه حکــم وظیف ـهای را برایــم پیــدا
کــرده اســت کــه کمــر از رفــع دســت اندازهــا و انجــام کارهــا و
پروژههــای در دســت انجــام رشکــت نیســت.
دو شــاره پیشــین بدســتتان رســید ،کار دشــواری بــود کــه
بــه مثــر رســید امــا بــه نظــر نیامــده دشــواری اینجــا تعریــف
خــاص خــود را دارد .کنــار آوردن چنــد جریــان مخالــف هــم و
از آنهــا خروجــی مشــرک گرفــن بیــان آن دشــواری اســت امــا-
دلگرمیهــا و امیدواریهــا و چشــماندازهای در آینــده نیــز
کــم نبودهانــد و کــم نیســتند.
در ترکیــب مطالــب دو شــاره قبــل -اینطــور جــا افتــاده کــه
مــن آخریــن نفــری باشــم کــه در قالــب یــک مهنــدس پیــاده
و تنهــا مهنــدس پیــاده در ورق آخــر حرفــی ب ـرای گفــن دارد
کــه حتـاً شــنوده ای باشــد کــه شــنونده اش هم-حتـاً هســت.
و امــا پایــان بخــش «نــوروزی نامــه» داســتانکی اســت
برگرفتــه از یکــی از آثــار مشــهور نویســنده صاحــب نــام
«اِرنِســت همینگــوی» بــا نــام «پیرمــرد و دریــا» ،کــه رنــگ و
بــوی «آتــک» میگیــرد و «آتــک» در ایــن «نــوول» کوچــک
شــخصیت و هویتــی تــازه در ایــن داســتان پیــدا مــی کنــد .او
اینــک ماهیگیــری اســت بــا تجربــه ای برابــر جوانــی اش  -ولــی
خســته و همچنــان در تــاش.
اکنــون از پنجــره خیــال نــگاه مشــرکی را بــا مــن و از ورای قلــم
مــن بــا هــم تجربــه کنیــم.
کنــار اقیانــوس تنهــا نشســتهام ،هــر جــا باشــم چــه در جمــع و
چــه تنهــا ...بــاز تنهایــم ،از دور شــاها را میبینــم کــه فــوج-
فــوج از راه میرســید ،بعضیهاتــان «پیــش ســام» و گــرم
رفتــار؛ بعضیهاتان«بیتفــاوت» ،بعضیهاتــان «رس بــه زیــر»
و «نجیــب»؛ بعضیهاتــان «رسِگــران و از خــود سپاســگزار»،
بعضیهاتــان بــا «نگاهــی شیش ـهای» و بیجــان و بــا فکــری کــه
گویــی جاهــای دیگــر در پــرواز اســت؛ بعضیهاتــان «دملشــغول و
نابــاور» و بعضیهاتــان «همـراه» و «ســاده رفتــار» و «صمیمــی»؛
هــر چــه هســت «آتکــی» هســتیم و خویشــاوندان باختیــار و
یــاران و یــاوران همســفر هــم ســفره هم ـراه.
چشــم اندازمــان خانـهای قدیمــی اســت کــه بــا هــم شــیبدارش
بــا پوشــش پوشــال هــای برنــج و شــلتوک بهــم فــرده و
پنجرههــای کوچــک بــر مــا ُرخ میگشــاید.
خانــه را کــه دور بزنیــم بــه ســاختامن کوچکــری مــی رســیم
و بعــد پهنــه ی کرتبنــدی جالیــزی خانگــی ظاهــر مــی شــود
کــه بســیار بــا صفــا اســت و مرتســکی کنــارش بــر افراشــته انــد.
از پرنــدهای کــه بــر شــانه مرتســک نشســته میشــود فهمیــد
کــه او بــا پرندههــا دوســت اســت و بــه نظــر میرســد کــه
بــودناش بــا نبودنــش فرقــی نــدارد ،ا ّمــا حضــور مجــازی آدم یــا
آدمکــی را تداعــی میکنــد کــه نقــش یــک هــم خانــه را هــم
ایفــا مــی کنــد.
بــا نیــم چرخــش دوبــاره بــه مقابــل منــای روبــرو بــاز میگردیــم
کــه بــه دریــا نــگاه دارد.
«در» پهــن چوبــی کهنــه نشــان میدهــد کــه از الوارهــای
قایقــی بــوده و شــاید «کمــر شکســته» از موجــی کوبنــده –
دســت تقدیــر آن تختــه پــاره را در پاشــنه و آســتانه درگاه ایــن
خانــه نشــانده اســت.
دســتگیره «در» میچرخــد و مــردی درشــت انــدام و ســترب
شــانه در آســتانه درگاه ظاهــر میشــود ،کاله گشــادی بــر رس
دارد و پیراهــن گشــاد و چــروک بــر تــن ،حلقــه طنابــی بهــم
پیچیــده بــر شــانه انداختــه و ُچوبدســت خیزرانــی در مشــت،

نــوع ایســتادنش از قامــت اســتوار دوره جوانـیاش خــر میدهــد؛
ا ّمــا حــاال بفهمــی -نفهمــی خمیــده پشــت و لنــگ رفتــار اســت؛
پوســت ســوخته و محاســن ســپید او «ارنســت همنیگــوی»
را بیــاد مــیآورد ،چشــان ک ُبــود نافــذ محزونــی دارد و بــاال را
مینگــرد ،پــاره ابرهائــی بــر آســان نیمــه آبــی -نیمــه خاکســری
پراکندهانــد کــه هــر کدامشــان نشــانه خــری هســتند کــه از هــر
جــزء شــان خــری مــی گیــرد ،از هــوا ،از وزش بــاد -از صــدای
پرنــدگان -از رنــگ آب -از صیــد ماهــی کــه  40روزی میشــود
برکــت از تــور و قایــق و قــدم او رخــت بربســته اســت.
همچنــان بــر آســتانه «در» ایســتاده و چپــق چــاق میکنــد و در
حلقــه دُود بــاز بــه افــق نظــر میانــدازد ،در تردیــد اســت کــه بــه
دریــا بــرود ،یــا مبانــد و بوتههــای کــدو و کلــم و کاهــو وقــت
بگذرانــد و بــا مرتســک و ّراجــی و ج ـ ّر و بحــث کنــد.
اوضــاع زیــاد هــم بــد نیســت (زیــر لــب بــا خــودش حــرف مــی
زنــد) ،ه ّمتــی دور در او می ُجوشــد و مــوجِ ارادهاش بــه ُجنبــش
در میآیــد ،مــا را منیبینــد -امــا صدایــش را مــی شــنویم کــه
بلندتــر از قبــل بــا خــود مــی گویــد ....... :بــروم شــاید امــروز
بخــت بــا مــن یــار باشــد.
در داســتان «پیرمــرد و دریــا»« -ارنســت همینگــوی» رشح  3روز
مبــارزه ماهیگیــری نــا امیــد را بــه تصویــر میکشــد کــه چگونــه
بــا رسنوشــت خویــش بــه چالــش میافتــد ،منــاد ایــن جــدال-
شــاه ماهــی غــول پیگیــری اســت کــه محــک تجربــه و ذخیــره
باقیامنــده نیــروی ایــن ماهیگیــر پیــر شــده اســت.
پایــان داســتان «همینگــوی» بــا نتیجــهای تلــخ همــراه اســت،
قایقــی شــانه در داده بــه ماس ـههای خیــس ســاحل و در کنــارش
ســتون فقــرات عظیــم از پیکــرهای نهنــگ ماننــد و پیچیــده در
تــوری مچالــه و رهــا شــده.
از یکســو ایــن اســتخوان ســپید تنومنــد نشــانه ای اســت از
پیــروزی یــک پیــر دریــا دیــده کــه تحســین و نابــاوری را در هــر
کســی کــه آن را بنگــرد برمیانگیــزد و از ســوئی دیگــر نشــانه یــک
تــاش پــوچ و بیحاصــل.
نــه مثــل همیشــه؛ امــا اگــر ایــن بــار بــا هــم تصمیــم بگیریــم کــه
ایــن داســتان را چگونــه پایــان بخشــیم  -چــه خواهیــم گفــت و
چــه خواهیــم نوشــت و چگونــه خواهیــم خوانــد.
آنهــا کــه همــدل و همراهنــد بــا او همـراه مــی شــوند و بــه آب
مــی زننــد و تــور ماهیگیــر را بجــای شــکار شــاه ماهــی از
ماهیهــای کوچکــر -باندازهتــر -پرخریدارتــر -انباشــته میکننــد
و بــا پیرمــرد بــاز میگردنــد و مثــل همیشــه صیــد پربرکــت را از
تور میگیرند و به بازار میرسانند.
آنهــا کــه رس ِگ ـران و از خــود سپاســگزارند در خانــه میماننــد و بــه
جالیــز مــی رســند تــا دخــر همســایه مثــل همیشــه کــه بـرای چیــدن
خیار و تربچه و بادنجان و سبزیجات میآید بی سالم مناند.
آنهـا که بیتصمیماند-رفنت و ماندن برایشان فرقی ندارد.
آنهــا کــه دریــا دلانــد -بــه دریــا میزننــد و بــا صیدشــان در
میافتنــد تــا حــد بــه خطــر افتــادن جــان و از یــاد میبــرن
چ ـرا آمدهانــد و انگیــزه ی آمدنشــان چــه بــوده اســت.
آنهــا کــه فرصــت طلبنــد -صیــد را تــا ســاحل میکشــانند
ولی«مببــک» (کُوســه)های وســط راه را پیــش بینــی نکردهانــد
و هامن کار را می کنند که در «پیر مرد و دریا» خوانده ایم.
آنهــا کــه موجودیــت خــود را در کنــار جمــع میبیننــد
دو ماهیگیــر جــوان دیگــر را بــا خــود همـراه کننــد تــا «مببک»ها
یــا ایــن ماهیــان درنــده گوشــتخوار را از اطـراف صیــد براننــد و
بتارانند تا این ذخیره عظیم -بسالمت به ساحل برسد.

*

*

*

پیرمــرد همچنــان در آســتانه زیــر ســایبان ایســتاده و در ابــر
دُود توتــون در مــرز بیــن رفــن و مانــدن -همــه مــا را چشــم
بـراه نگهداشــته اســت آرام صدایش مــی زنــم...................... :
«.....-کاپیتان آتک» سالم  ،ما همه اینجاییم.
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