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پرونده

میترا تاتاری

روســیه ،یکــی از پهناورترین کشــور روی کره زمین
اســت و با  14کشــور آســیایی و اروپایی مرز زمینی
دارد .با وجود پهناوری ،روســیه یکی از پایین ترین نرخ های جمعیت را

دارد و نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است .چرا که بیشتر مناطق
این کشــور (از جمله ســرزمین ســیبری) خالی از ســکنه اســت و حتی
کشــاورزی هم در آن جا میســر نیســت .آغاز دوران شــکوفایی و قدرت
روســیه از قــرن  18میالدی اســت .تــزار پتر بــزرگ در همــان دوره با
اصالحاتی که انجام داد ،این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند

پارادوکس ادبیات دلنشین و چهره خشک روس ها
تصویــری کــه در ذهن بیشــتر مــا از
روســیهوبیشــترکشــورهایپربرف
و سردســیری نقــش بســته اســت،
مردمانــی و خشــک و جدی اســت.
سابقهطوالنیبرخیرفتارهایشبه
نژاد پرســتانه قدیمی در روســیه هم
احتماالباعثمیشودحسسردیمردماینکشوررابیشتر
حسکنیماماخالفهمهایناحساساتمنفی،وقتیکتاب
هاینویسندگانبزرگاینکشورراورقمیزنیمچیزیفراتر
از انتظارمــان دریافت می کنیم .خوانــدن کتاب های فاخر
ادبیات این کشــور ،مردمانی قوی با روحیه سخت کوشی و
درعینحالگرموصمیمیرابهتصویرمیکشــد.روسیهبا
وجــوداینکهدرتاریخــشنهقرونوســطیراتجربهکردهو
نه خبری از رنسانس داشــته و تا مدت ها زیر سلطه مغول ها

بوده و تا آن موقع تعداد کمی با سواد
در آن بودند اما توانســته به مدت یک
قرن تاثیر به سزایی در ادبیات جهان
داشــته باشــد .نویســندگان بــزرگ
روســی حاصل رابطه این کشور بعد
از یک قرن همســایگی بــا اروپا بوده
اندوازنویسندگانکشورهایاروپاییبهخصوصفرانسوی
ها تاثیر گرفتــه اند .ایرانیان همیشــه یکــی از عالقهمندان
آثــار ادبی روســی بودنــد .شــاید یکــی از دالیل ایــن عالقه
نزدیکی جغرافیایی روســیه به ایران اســت .تقریبا همه آثار
مهمادبیاتروســیهازقدیمبهفارســیترجمهمیشــدنداز
تولســتوی و چخوف تا گورکی .از دیــدگاه روزنامه گاردین،
«لئوتولستوی»«،آنتوانچخوف»و«فئودورداستایوسکی»،
بهتریننویسندگانتاریخروسیههستند.

تبدیل شــد .در سال  ۱۹۱۷انقالب کمونیســتی در این کشور به وقوع
پیوســت و نام کشــور به «اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی» تغییر
یافت .اما در ســال  ،1970شــوروی پس از جنگ سرد طوالنی با غرب
فروپاشــید و فدراســیون روســیه به جای آن نشســت .هر چند حکومت
کمونیســتی بر روی خلق و خــو و فرهنگ مردم این کشــور تاثیر زیادی

تعصب خاص روس ها به زبان کشورشان

عشق به وطن و آمار پایین مهاجرت

روســیه کشــور پهناور اما متحدی اســت .روس ها
به شــدت میهن پرســت هستند و به ســختی تن به
مهاجرت می دهند .آن ها عالقــه زیادی نه تنها به
کشور بلکه به شــهر و روســتای مادری شان دارند
و آمار مهاجرت از روســتاها به شهر های بزرگ هم
پایین اســت .تا قبل از سال  2014و اعمال تحریم
های اقتصــادی ،آمار مهاجرت جوانان این کشــور
در کمترین حد خود قرار داشــت .بیشتر آن ها بعد
از اتمام دوره تحصیلی در اروپــا و آمریکا ،دوباره به
کشورخودشانبازمیگردند.روسهاخودشانرا
ناجیدنیادرجنگجهانیدوممیدانندوبههمین
دلیلبهخودشانوبازماندگانجنگیشانافتخار
می کنند .اولویت آن ها شــهر و روستا و کشورشان
استوخیلیسختتصمیمبهمهاجرتمیگیرند.

داشــته اســت اما روســیه و روس ها مدت زمان زیادی اســت کــه دیگر
کمونیست نیســتند .آن ها میزبان جام جهانی  2018فوتبال اند که با
شــروع افتتاحیــه آن تنها چند ســاعت دیگر مانده اســت .اگر شــما هم
دوست دارید با سبک زندگی مردم این کشور و حال و هوای جام جهانی
در آن آشنا شوید ،این پرونده را از دست ندهید.

روس هــا تعصــب خاصــی روی زبــان
کشورشــان دارنــد .این تعصــب آنقدر
زیاد است که عده زیادی از افراد میان
ســال و حتی جــوان ایــن کشــور هیچ
عالقه ای به یادگیری زبان انگلیســی
ندارند .منوی بیشــتر رســتوران ها به
زبان روســی اســت و این عالقه نداشــتن مردم این کشــور به
فراگیری زبان بین المللی ،کار را برای گردشــگران خارجی
حســابی ســخت کرده اســت .اما وقوع رویداد های ورزشی
مثل المپیک زمستانی سوچی  2014و جام جهانی 2018
باعث شــده اســت که تا حد زیادی ایــن تعصب شــان را کنار
بگذارنــد .وزیــر ورزش این کشــور هم در طی هشــت ســالی
که روســیه برای جام جهانی آماده می شــد ،مجبور شد زبان
انگلیسی را به طور کامل فراگیرد و حاال با لهجه غلیظ روسی

می تواند انگلیسی صحبت کند .اگر در
گذشته به روسیه سفر می کردید و از آن
ها می پرســیدید که چرا زبان انگلیسی
را بلد نیســتند؛ پاســخ آن ها این بود که
نیازی بــه یادگیــری آن ندارنــد اما این
روزها وضع کمی متفاوت تر شده است
و تمایل مردم این کشور به خصوص جوان ها به یادگیری زبان
انگلیسی بیشتر شده اســت .جالب است بدانید که روس ها
یکی از سخت ترین زبان های دنیا را دارند و با این وجود عالقه
بســیار زیادی به زبان ســخت و پیچیده چینی دارند! کالس
های آموزش زبان چینی در این کشــور پر رونق است و بیشتر
دانشجویان این زبان را به عنوان زبان دوم انتخاب می کنند.
موقعیــت جغرافیایی و مراودات سیاســی و اقتصادی چین و
روسیه در این عالقه بی تاثیر نبوده است.

مردمانی اخمو اما مهربان!

تکریم جان باختگان جنگ

چهرهروسهاراازدیربازبااخمخاصیمیشناسیم.اخمیکهخاصچهرههر
فردروسیاستوگویاریشهدرنوعتربیتوفرهنگاینکشوردارد.روسهابا
آنابروهایگرهخوردهازاخم،آنقدرجدیبهنظرمیرسندکهکمترغریبهایبه
خودشاجازهمیدهدتابهآنهانزدیکشودوسوالیبپرسدامابرخالفچهره
درهمشان،بارویگشادهوبسیارخونگرمازگردشگرانوغریبههااستقبالمی
کنندوازهیچکمکیدریغنمیکنند.نسلجواناینکشورهممثلنسلجوان
بیشتر کشــورهای دنیا ،از آداب و رسوم قدیمی کمتر تبعیت می کنند و عالقه
بیشــتری به یادگیری زبان های خارجی و برقراری ارتباط با مردم کشورهای
دیگردارند.گردشگرانخارجیبرایآنهاحکمانسانهاییازفرهنگوکشور
ناشناختهدارندوسعیمیکنندارتباطخوبیباآنهابرقرارکنندوازکشورشان
بیشتربدانند.معموالآخرهفتههادرمسکووسنتپترزبورگبیشاز300اتفاق
فرهنگی–هنریبهزبانانگلیسیوجوددارد.ازجملهایناتفاقات،استندآپ
کمدیتئاتر،گالریهاینقاشیومجسمهسازیو ...رامیتواننامبرد.معموال
تعدادزیادیدانشجوازکاناداوآمریکادرمیانآنهادیدهمیشوند.

ساعت 3:15بامدادیکشنبه 22ژوئن 1941بهوقتمسکو،فرماندهکلورئیسستادارتشسرخبه
ژوزفاستالینرهبراتحادجماهیرشورویگزارشداد،نیرویهواییآلمان،حملهوبمبارانشدیدی
را شروع کرده است .پس از چند ســاعت هم رادیو اعالم کرد :توجه ،توجه .این جا مسکو است! اطالع
مهمدولتیگزارشمیشود.شهروندانشوروی؛امروزساعتچهارصبحبدوناعالنجنگ،نیروهای
مسلحآلمانبهمرزهاحملهبردند.جنگعظیممیهنیمردمشورویعلیهاشغالگرانآلمانینازیآغاز
شد .ما بر حق هستیم .دشمن نابود خواهد شد و پیروزی از آن ما است .نتیجه این نبرد برای شوروی از
نظر انســانی ،اقتصادی و نظامی بسیار سنگین بود ،ولی در پایان به پیروزی بزرگ و فتح برلین توسط
نیروهای مردمی و ارتش سرخ منجر شد 9 .ماه می هر سال روز ادای احترام رسمی و ملی به قهرمانان
قهرمان وطن در اتحاد جماهیر شوروی است که برای بیرون کردن نظامیان هیتلری از نزدیک شهر در
حال سقوط مســکو تا فتح برلین پایتخت آلمان جان دادند .گرامی داشت قربانیان زن و مرد نظامی و
غیرنظامی و نیروهای داوطلب مردمی در این جنگ با همراه داشتن تصاویر آن ها از جمله اصلی ترین
جلوه های همراهی مردم به ویژه نســل قدیمی همراه جوانان و نوجوانان اســت .مردم روسیه احترام
زیادی برای کشــته شــدگان جنگی قائل اند .یکی از سنت های مرسوم در این کشــور در روز عروسی،
حضور عروس و داماد با لباس عروسی در کنار مزار جانبخاتگان جنگی و ادای احترام به آن هاست.

روسیه و جنون کتاب خوانی
اگربهروسیهسفرکنید،یکیازتصاویرجالبیکهدرشهرهایاینکشوربهخصوص
مســکو و ســنت پترزبورگ با آن مواجه می شــوید ،کتاب خواندن دیوانه وار روس
هاست.فرقینمیکندکهدرتاکسیباشدیامترویااتوبوسویاحتیدرحالپیاده
رویباشــند،مردماینکشــوردرهرحالتیچشمانشــانبهکتابهایکاغذییا
صفحهتلفنهوشمندشاندوختهشدهاستودرحالکتابخواندنهستند.یکی
ازدروسیکهآنهادردورهدبیرستاندارند،خواندنکتابهایمشهورنویسندگان
روسیاست.جالباینجاستکهروسهابایداینکتابهارابهطورکاملبخوانند
وبرایامتحاناتارائهدهند.بهطورکلی،هنربخشمهمیاززندگییکروسبه
حســابمیآیدوهرکدامازروسهابایکیازهفتهنرآشــناییدارنــدوازدوران
کودکیشروعبهفراگیریآنمیکنند.رقصبالهوتئاترهمدرمیانروسهابسیار
مشهوراستومیتوانآنهادراینزمینهصاحبسبکدانست.

حقایقی جالب درباره جام جهانی  2018روسیه

منابع :کجارو ،ایلنا ،بوروپاندا

تنها چند ساعت دیگر به شــروع ۲۱امین جام جهانی
تاریخفوتبالباقیماندهاست.حالوهوایجامجهانی
فقط مختص به کشــور میزبان نیســت و همه دنیا را فرا
گرفته اســت .در کشــوری مانند نیجریه ،پیراهنهای
فسفریرنگکهلباستیمملینیجریهاست،همهجاراپر
کردهاست،آمارفروشنایکیدرنیجریهنشاندادکهسه
میلیونپیراهندرکسریازساعتفروختهشدهاست.
سایت Forwardkeyکه بیشبینی کننده و تحلیلگر
دادههای مســافرتی از ســایتهای گردشگری جهان
است،بابررسی17میلیوندادهازسایتهایمختلف،
متوجهحقایقجالبیدربارهجامجهانیوآمارکشورهای
درگیرومسافراتوگردشگرانخارجیشدهاست.این
سایت،نام۵۰کشوررابهترتیبمیزانتأثیرپذیریازجام
جهانیمنتشرکردهاست.
 -۱طبق آماری که این ســایت اســتخراج کرده است،
بیشــترین مســافر و بازدیدکننده جام جهانی از کشور
آمریکا خواهد بود .در ادامه این فهرست نام کشورهای
برزیل ،اسپانیا ،آرژانتین ،کره جنوبی ،مکزیک ،چین،
انگلســتان،آلمانومصربهچشممیخورد.جالباین
اســت که آمریکا در مقابــل دیگر کشــورهای حاضر در
جام جهانی از شانس کمتری برای قهرمانی برخوردار
اســت،اماباتوجهبهآمارهاآمریکاییهاباالترینمیزان
گردشگریرادرجهانبهخوداختصاصدادهاندونشان

دهندهعالقهزیادمردماینکشوربهسفرکردناست.
 -۲بـــــــر اســــــــاس تحـــلـــــیلهای ســـــایـــــــت
 ،Forwardkeyکشورهایبرزیل،مصر،مکزیکوپرو
بیشترینتأثیرراازجامجهانیبهخودگرفتهاندوافزایش
تعدادگردشگرآنهابهاینجامجهانیخیلیبیشتراز
دورههایقبلاست.بنابراینشایستهاستکهآنهارا
جوگیرترینکشورهایجامجهانیبنامیم.
 -۳درمجموع ۵هزارو ۵۰۰اتوبوسوتراموابرایجابه
جایی مسافران در مســیرهای ویژه شامل فرودگاهها،
هتلها و ورزشگاهها در مســکو اختصاص یافته است.
اتوبوسهایاینمسیر،مجهزبهپیشرفتهترینتجهیزات
هســتندودرتماماتوبوسهایویژهتردددرمسیرهای
جامجهانی،دوربینهایمداربستهوتجهیزاتدیگراز
جملهبرایانتقالمعلوالنتعبیهشدهاست.
 -۴درطولزمانبرگزاریمسابقات،قطارهایداخل
شهری روسیه که به سفرهای شــبانه معروف هستند،
رایــگان در خدمت گردشــگران قرار خواهــد گرفت تا
بتوانند همه جای روسیه را زیر پای بگذارند .پروازهای
بینشهری برای همه مسابقات وجود خواهد داشت تا
طرفدارانفوتبالهیچبازیراازدستندهند.
 -۵روســیه بــرای زیباســازی شــهرهای میزبــان جام
جهانی از هیــچ کاری دریغ نکرده اســت و در یک اقدام
عجیب ،هزاران کیوســک خیابانی ،ایستگاه اتوبوس و

فروشگاههایبینشهریکهزیباییبصریورزشگاههارا
نابودمیکردند،تخریبکردهاست.دریکیازشهرهای
میزبان50،خانهقدیمیباخاکیکسانشدندوبهجای
آنپارکساختهشدهاست.
 - ۶مــردم مســکو در طــول هفــت ســال گذشــته
روزی را بــدون صــدای متــه و دســتگاههای حفــاری
و ساختمانســازی نگذراندهانــد .نزدیــک بــه ۱۱۹
خیابان در مسکو از نو زیرسازی و آسفالتریزی شدند؛
همچنین خطوط مترو جدید احداث شــد .بیش از پنج
هزارساختمانقدیمیدرمسکوباخاکیکسانشدند
وبهجایآنهاساختمانهایجدیدومدرنسربهفلک

کشیدند.
 ۷شــهرهایمیزبانجامجهانیدرطولبرگزاریاین
مسابقات،امنترینوپاکترینشهرهایجهانهستند.
برایرسیدنبهاینهدف،دولتروسیهکارخانههارابه
چندین طبقه از نظر آلودگی تقسیمبندی کرده است و
کارخانههاییکهآلودگیبیشتریتولیدمیکردند،بر
اساساهمیت،بهمدتزمانهایمختلفدرطولزمان
برگزاریمسابقاتجامجهانیازکارخواهندایستادتا
مردم هوای تمیزتری استشمام کنند .از همه کارگران
این کارخانهها خواسته شده که برای مدتی به خانواده
خودشانبرسندوازدیدنجامجهانیلذتببرند.

