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شاهکاربزرگشاهدزد
جایزه جهانی بهترین بازی چندنفره موبایل

به یک بازی ایرانی  رسید  صفحه 12 را بخوانید

جنگمیلیاردرها
مایکل بلومبرگ چهاردهمین ثروتمند جهان 

وارد کارزار انتخاباتی آمریکا می شود  صفحه 07

خبربدبرایتمام
اینفلوئنسرهایعزیزوطنی

 تعداد الیک های اینستاگرام از هفته آینده 
در ایاالت متحده مخفی می شود  صفحه 08

مومنتآقایان؛مومنت!
جدال توئیتری عباس عبدی و احمد پورنجاتی 

به جاهای باریک کشیده شده است  صفحه 02
یکعکسسنگینباحضورداییو

کالرنسوکریموعادلووحید صفحه 08

در مقاله این هفته قصد دارم برایتان از یک پدیده عجیب در آلمان 
بگویم که برای ما ایرانی ها ناشناخته است. چیزی که ما از شهربازی 
در ایران می شناسیم با تعریف شهربازی در آلمان مقداری متفاوت 
اســت. در آلمان  عالوه بر شهربازی با تعریف ســنتی در یک مکان 
مشخص و با وسایل بازی مشخص، شــهربازی متحرک وجود دارد. 
شاید تصور کنید منظورم چیزی شبیه همان چرخ وفلک های متحرک 
با ظرفیت چهار نفر است که در کودکی در محله هایمان وجود داشت. 
اما واقعیت این اســت که وقتی می گویم یک شــهربازی متحرک، 
منظورم دقیقا کل وسایل یک شهربازی بزرگ است، از چرخ و فلک 
بلندتر از 60 متــر گرفته تا بازی های بزرگی مثل ســفینه فضایی و 
بشقاب پرنده، همگی در این شهربازی با ابعاد واقعی حضور دارند و 

البته به صورت فصلی در رفت وآمدند.
 بزرگ ترین شهربازی ای را که در ایران دیده اید در نظر بگیرید. فرض 
کنید این شهربازی بزرگ با تمامی دستگاه هایش، در عرض یک شب 
تا صبح ناپدید شــوند! و چند وقت بعد مجددا طی دو روز در همان 
مکان بازسازی شــوند و شــروع به کار کنند! تا وقتی که این پدیده 
عجیب را با چشــمان خودتان نبینید باور نمی کنید. اما در آلمان، 
شــهربازی متحرک وجود دارد که به صورت فصلی، در شــهرهای 
مختلف برگزار می شود. یعنی یک شهربازی با تمامی تجهیزات، در 
هر فصل سال یک مرتبه تشکیل می شود، یک ماه مشغول به فعالیت 
می ماند و مجددا جمع می شــود. وقتی می گویم تمامی تجهیزات، 
یعنی در زمان برگزاری این فستیوال، بیش از 160 وسیله بازی بزرگ 
و کوچک، شامل دستگاه هایی که ما با اســامی رنجر و چرخ و فلک  
می شناسیم و حتی خودروی برقی و پیست آن، بیش از 60 رستوران 
و بیش از 40 فروشــگاه تنقالت در این مکان دور هم می آیند تا یک 

شهربازی کامل را تشکیل دهند.
اما تمامی این دستگاه ها، متعلق به افرادی است که در خودروهای 
کاروان زندگی می کنند و این وســایل بازی را بــا خودروی خود به 
شــهرهای مختلف می برند. این افراد که غالبا ملیتــی غیر آلمانی 
دارند، زندگی شان در حرکت اســت و محل زندگی ثابتی ندارند و با 
این فســتیوال که DOM نام دارد به شهرهای مختلف آلمان سفر 
می کنند، در مکانی ثابت مستقر می شوند، دســتگاه ها را که جمع 
شده اند دوباره سرهم  می کنند و بعد از چند روز دوباره با جمع آوری  
همه وسایل به شهر دیگری نقل مکان می کنند. با دیدن ابعاد برخی 
از این دستگاه ها باور نخواهید کرد که جابه جایی آن ها بتواند با این 
ســرعت اتفاق بیفتد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در آلمان، 
برای هر کاری نیاز به کســب مجوز و تاییدیه از اداره های استاندارد 
وجود دارد و هر بار که این شهربازی قصد شروع به فعالیت دارد باید 
تمامی دستگاه ها معاینه فنی دریافت کنند و این اتفاق سه مرتبه در 
سال تکرار می شــود. برای برگزاری رویدادهای مختلف، شهرداری 
هامبورگ یک قطعه زمین به وســعت 16 هکتار در مرکز شــهر را 
تخصیص داده که در زمان برگزاری این شــهربازی هم از این زمین 
استفاده می شود. هر بار که شهربازی به هامبورگ می آید، حدود یک 
ماه فعالیت دارد و پس از آن، مجددا کامال ناپدید می شــوند و فقط 
یک قطعه زمین خالی باقی می ماند. تقریبا هر 100 روز یکبار، مجددا 
نوبت به برگزاری شهربازی ُدم  می رسد. در زمان های مختلف سال 
هم در این قطعه زمین، رویدادهای مختلفی برگزار می شود، مثال در 
زمان برگزاری جام جهانی فوتبــال، با قرار دادن صفحه نمایش های 
بزرگ در این مکان، عالقه مندان به فوتبال دور هم جمع می شوند و 
در اجتماع های چند هزار نفری به تماشای بازی ها می پردازند. تصور 
کنید یک روز صبــح از خواب بیدار شــوید و ببینید که بزرگ ترین 
شهربازی شــهر به طور کلی جمع شده، طوری که در آن زمین هیچ 
آثاری از اینکه روزی چنین هیجانی موج می زده وجود ندارد! مسلما 
دیدن این قطعه زمین خالی، حس بدی به همراه دارد، اما وقتی که 
بدانید این رفتن همواره با برگشتن همراه است، شوق برگشت این 
فستیوال و ساخته شــدن مجدد همه اون دستگاه ها در کمتر از 48 
ساعت باعث می شــود که این غیبت سه ماهه شــهربازی در شهر، 

آزاردهنده نباشد و ارزش صبر کردن برای برگشت را داشته باشد.

شهربازی سیار!

ستونیکشنبه
شهروز ُچرکچی

روزنامه فرهنگي ،  
اجتماعي، شهري  

واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |19 آبان  1398 

16 صفحه
شماره 2513

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

آبدستتاناستزمینبگذارید...
امشب نبرد بزرگ گواردیوال و کلوپ را از دست ندهید 

زمانی بادوگانه پپ و مورینیو زندگی می کردیم. زمانی بود که دوستداران پپ او را کسی می دانستند که 
در باد مهارت مسی خوابیده است ...اما حاال از آخرین موفقیت مورینیو سال ها گذشته و او تیمی ندارد و 
گواردیوال همچنان در سطح اول فوتبال جهان به سر می برد. نابغه ای که استراتژی های واترپلو و هندبال 

و بسکتبال را به داخل مستطیل سبز آورده . تنهارقیب بزرگ او در سال های اخیر یورگن کلوپ بوده است. 
مردی که حتی کاریزمایش از گواردیوال افزونتر است وجاذبه حریف را به چالش کشیده است. امشب 

بهترین تیم های فوتبال جهان نبرد مرگ و زندگی  برگزار می کنند. پس امشب را به مغزتان استراحت 
بدهید ،  از شر تفسیرهای عبث سیاسی و اقتصادی خودتان راخالص کنید ،  ماهواره را خاموش کنید، 

چشم از اسمارت فون های خود برگیرید و این بازی زیبا را نگاه کنید .  صفحه 10 را بخوانید

جعلگذشته
تخریبآینده

حمله غافلگیر کننده 
خواننده مهاجر ایرانی به 

شبکه ماهواره ای من و تو 
 یک سفر شخصی ؛ از 

ترنج تا خط بکش
علی رستگار | روز گذشته محسن نامجو 
خواننده ایرانی خارج از کشور از استفاده 
غیرقانونی یکی از آهنگ هایش در شبکه 
من وتو شــکایت کرد. او یک ویدئو در 
اینستاگرام منتشر کرد و جمالتی درباره 
این شبکه تلویزیونی به کار برد که خیلی 
از کاربران شبکه های اجتماعی را غافلگیر 
کرده و بحث های زیادی به دنبال داشته. 
او خیلی رک و پوســت کنده این شبکه 
ماهواره ای را سطحی و مبتذل توصیف 
می کند و می گوید از نظر حقوقی هم این 
ماجرا را پیگیــری خواهد کرد. اعتراض 
نامجو به اســتفاده غیرقانونی از آهنگ 
»نامه« در یکی از برنامه های طنز سیاسی 
شبکه من وتو اســت. در هر قسمت از 
این برنامه متن یکی از ترانه ها را تغییر 
می دهند با استفاده از ملودی آن اهداف 
سیاسی خاص خود را دنبال می کنند. اما 
یک  جمله از این ویدئو  به خصوص خیلی 
مورد توجه قــرار گرفته. جمله ای که به 
شکل رک و پوست کنده استراتژی این 
شبکه تقریبا سلطنت طلب را به نمایش 
می گذارد؛ من وتو به دنبال ساختن یک 
گذشــته جعلی و خراب کردن آینده در 

ذهن نسل جوان داخل کشور است  . 
ایــن جمله به شــکلی موجــز بیانگر 
تاکتیک این شــبکه ماهواره ای است . 
اما برخی بدبین ها هم پا پیش گذاشــته 
اند و از زمینه سازی خواننده مهاجر برای 

بازگشت به کشور سخن گفته اند.

»سفر شخصی« و تحول محسن نامجو
1  برای پاســخ به این ســوال که آیا 
نامجو به دنبال بازگشــت به ایران است 
هنوز جواب مشــخصی وجود ندارد اما 
اگر بپرســیم آیا او  تغییر کرده؟ پاسخ 
قطعا مثبت است. ســیر تحول نامجو به 
خصوص پس از دوران مهاجرت دست کم 
در آثارش کامال مشهود است. او از اواسط 
دهه 80 با ترانه ترنج و مستند آرامش با 
دیازپام ده ساخته سامان سالور به شهرت 
رســید. در آن دوران پیوند سبک های 
مختلف غربی با اشعار کالسیک فارسی 
و حتــی ادبیات کوچه و بــازار ایرانی و 
گوشه های موسیقی سنتی و نواحی در 
آثار او به شــدت مورد توجه قرار گرفته 
بود. بعضی نقدهای تنــدی می کردند و 
عده ای هوادار او شده بودند. در نهایت 
آلبوم او با مجوز حوزه هنری به بازار آمد 
و اتفاقات دیگری افتاد که دیگر یادآوری 
نمی کنیم که در نهایت به شــکایت یک 
قاری قرآن از او منتهی شد . اصل ماجرا اما 
از وقتی شروع شد که در نیمه دوم دهه 80 

شمسی او از ایران مهاجرت کرد.
 ادامه در صفحه 03

راهنمای  رام کردن هیوال
فعالسازی رمز دوم پویا کار پردردسری است که از دی ماه اجباری می شود  اما... صفحه 04 

وداعباکاسب
موفقچهارراه
پارکوی

نکاتی از زندگی 
چهره مشهور

صنعت خشکبار که 
پنجشنبه درگذشت 

کورش طبری| آقاي »تواضع«، جلیــل تواضع از این دنیا 
رفت. بعید است کسي شــهروند پایتخت یا كه تبریز باشد 
یا حتي مقیم  دوبي ولي نام خشــکبار تواضع به گوشــش 
نخورده باشد. خشکبارفروشي اي که به سراسر اروپا، چین 
و کشورهاي عربي صادرات دارد. ماجرا گویا از یک هجرت 
شروع شد؛ از آمدن دختر بزرگ خانواده از تبریز به تهران، 
پس از آن همسر جلیل تواضع که طاقت دوري دختر بزرگتر 
را نداشت با دوفرزندش راهي پایتخت مي شود. جلیل تواضع 
هم تنهایي را تاب نمي آورد و کمي  بعد راهي تهران مي شود. 
جلیل به تهران که آمد، در حوالي چهارراه پارک وي مغازه 
خشکباري را به راه انداخت. همان مغازه که به شهرت فراوان 
رســید و تواضع را تبدیل به برندي پرآوازه کرد، آن قدر که 
در پایتخت پنج شــعبه و نمایندگي فعــال دیگر هم دارد. 
یکي دوسال بعد از بازشدن همین مغازه پارک وي بود که پاي 
عربستاني ها به این مغازه باز شــد. عالقه وافر آنها به آجیل 
ایراني، همان مي شود که او بدون بازاریابي متوجه پتانسیل 
صادرات آجیل مي شود. اولین محموله ها بدین ترتیب سر از 

عربستان درمي آورند.
جلیل تواضع، پنجشــنبه گذشــته در ســن 83ســالگي 
درگذشت. او که متولد 1315 در تبریز است، از هفت سالگي 
راه و رسم حجره داري و حساب  و کتاب را از پدر مي آموزد. 
او که از چهارسالگي به مکتب رفته بود، هرچقدر در دیکته 
و انشــا به گفته خودش ضعیف بود، حساب و هندسه اش 
حرف نداشت. چهارکالس بیشتر درس نخوانده بود که دیگر 
تمام وقت درگیر کار در مغازه پدر مي شــود. برخالف تصور 

عموم نام تواضع و پایه گذار این برنــد، نه جلیل تواضع که 
پدرش حاج علي یوسف پور بود. نام »تواضع« هم برگرفته 
از مغازه خشکبارفروشــي او در چهارراه شهناز تبریز است. 
در تاریخچه این خشکبارفروشــي روي ســایت آن آمده 
است: »آخرین سال هاي قرن پیش بود و حکومت قاجار بر 
مسند قدرت که »حاج علي یوسف پور« ملقب به »حاج علي 
تواضع« در یکي از خیابان هاي مرکزي تبریز، کسب و کاري 
را آغاز کرد... »آجیل تواضع« نامي  بود که بر پیشاني دکان 
خود نهاد و او و خانواده اش به همین نام شهره شدند. اوکه 
متولد سال 1272 خورشیدي در شــهر تبریز بود، پس از 
آنکه کودکي و نوجواني خود را در کنار پــدر و با کمک به 
کشاورزي و باغداري او گذراند، در جواني با مشارکت دوست 
خود، آقاي رحمان سرشت شغل تازه اي را پیش گرفت که 
تا آن روز کسي به آن جدي نگاه نمي کرد. هرچند که تجارت 
خشکبار قرن ها در تبریز سابقه داشت ولي مردم آجیل را از 
بقالي تهیه مي کردند. آجیلي که تنها به شاهدانه و نخودچي 
و کشــمش و تخمه محدود بود. از بسته بندي هاي امروزي 
هم خبري نبود. محصوالت را درون گوني مي ریختند و به 
مغازه مي بردند. اما »حاج علي تواضع« در مغازه خود که هنوز 
هم در چهارراه شریعتي تبریز برپاست، با همین چندقلم، 
آجیل فروشي خود را گشود. در آن زمان مصرف آجیل مثل 
امروز گسترش نداشت و مردم بیشتر در ایام خاص و اعیاد از 
آن استفاده مي کردند. اصرار و وسواسي که حاج علي تواضع 
در انتخاب و دســتچین کردن بهترین محصوالت منطقه 
به خرج مي داد، باعث شــد تا روز به روز بر تعداد مشتریانش 

افزوده شود و به این صفت شناخته شود. با گذشت زمان از 
مزارع و باغ هاي تبریز و آذربایجان دیگر اقالم آجیل به سبد 

فروش تواضع اضافه شد.« 
چهاربرادر تا زمان فوت پدر در همین مغازه کار مي کردند. با 
فوت پدر اما هرکدام مستقل مي شوند و جلیل هم براي خود 
مغازه بزرگي در چهارراه آبرسان دســت وپا مي کند. زمان 
ترک تبریز که فرامي رسد منزلش در این شهر را مي فروشد 
تا تابلوي خشکبارفروشي اش در پارک وي تهران، باال برود. 
اشتباه نکنید، این یک آگهي نیســت؛ مگر چند برند ملي 
و صاحب کســب وکار،  تاجر یا کارآفریــن ایراني داریم که 
ســاده از کنار قصه هایشان بگذریم؟ به ســایت تواضع که 
مراجعه مي کنیم،  متوجه مي شــویم این خشکبارفروشي 
حتي دو شــعبه در چین و بحرین هــم دارد اما متواضعانه 
احتماال جلیل تواضع، نگذاشته جز نام پدرش تاریخچه اي 
از کارهایش در این ســایت حک شــود. این پدر و پسر، با 
تغییر نحوه عرضه، بســته بندي و افزایش تنوع محصول و 
درنهایت شناسایي پتانســیل صادرات، با خشکبار از سنت 
در دونســل به مدرنیته رســیدند؛ چراغي براي بسیاري از 
کارآفرینان جوان امروز. در اینجا جــا دارد که یادي کنیم 
از محمدتقــي توکلي)متولد 1310(  و درگذشــته در روز 
18دي 97 و اسداهلل عســگراوالدي )متولد 1312(  که در 
22 شهریور 98  درگذشت. که هر دو در کنار جلیل تواضع از 
بیزینسمن های شاخص ایراني بودند که در سال اخیر و در 
دهه نهم عمرشان، درگذشتند. یکي همشهري تواضع بود و 

دیگري هم صنف تواضع! روحشان شاد.

سوزاندن
2میلیوندالر
برایگرمکردن
دختربچه!

تا آخر پاییز، تصاویری  از تاریخ 
 معاصر همراه با پند و اندرز و 

حکمت ! صفحه 08 را بخوانید

20لحظهانفجاري
درقسمتاول

درباره اولین قسمت سریال »فوق لیسانسه ها«  
كه پخش آن از جمعه شب شروع شد صفحه 09
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