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  ی یک ورزشی یک ورزشــظرفیت های فرهنگظرفیت های فرهنگ

هَضَػبتی وِ ثِ ظبّش ثسیبس هتفبٍت ٍ دٍس گبّی تب اتفبلی ًیبفتذ ٍ هبخشایی پیص ًیبیذ سخت هی تَاى ثبٍس وشد وِ وِ 

 ّستٌذ ثتَاًٌذ تب ایي حذ تبثیشات هتمبثلی ثشای ّن داضتِ ثبضٌذ.

ووتش ثِ ایي ثؼذ  اًدبم وبسّبی سٍصهشُ هبى،است؛ ضبیذ دس عی  رابطِ بیي ٍرزش ٍ سیاست ٍ اجتواعرابطِ بیي ٍرزش ٍ سیاست ٍ اجتواعیىی اص ایي هَاسد  

ی ثشای ًوبیص ٍ ضٌبسبًذى سشهبیِ ّبی فشٌّگی ٍ هلی استفبدُ اص ٍسصش تَخِ وٌین وِ هیتَاى اص آى ثِ ػٌَاى تشیجًَ

وشد تب دس ّیبَّی تخشیجی سسبًِ ّبی ثیگبًِ؛گَّش ًبة فشٌّگ؛هیْوبى ًَاصی؛سجه صًذگی؛سشهبیِ ّب ٍ داضتِ ّبی 

 فشٌّگی وطَسهبى سا ثِ ًوبیص ثگزاسین.

آًچٌبى خبرثِ ایدبد هی وٌذ وِ هخبعجص ایي هطخصِ ایشاى ٍ ایشاًی ثَدى است وِ ثب هٌص خَد ٍ ثب فشٌّگ خَد 

 ّوَاسُ دس ضگفتی آًشا ًظبسُ هی وٌذ..

ثب َاى  هی ت وِ ّش هَضَع ٍ سشفصل غیش ثَهی سا آًچٌبى ثب فشٌّگ خَد دس هی آهیضد وِایي هطخصِ فشٌّگ ایشاًیست 

 ذ خَاُ صٌؼت.اًذن تَخْی ایشاًی ضذى ٍ ثَهی ضذ آى هَضَع سا دس یبفت .خَاُ ٍسصش ثبضذ خَاُ ٌّش ثبض

  رالـیرالـیوِ دس هسبثمبت  ،،آقای هَلـر ٍرزضکار رضتِ اتَهبیلراًی اّل آلوــاىآقای هَلـر ٍرزضکار رضتِ اتَهبیلراًی اّل آلوــاىهتٌی وِ هغبلؼِ هی وٌیذ خبعشات 

 فذساسیَى هَتَسسَاس ٍ اتَهجیلشاًی خوَْسی اسالهی ایشاى ضشوت داضتِ است. کالسیک ایراىکالسیک ایراى

 

 



  

  سفـری که انتظارش را نداشتـمسفـری که انتظارش را نداشتـم

  (Claus Mullerاز نگاه از نگاه   ))

 

  کالسیک در ایران کالسیک در ایران   رالـیرالـیه ه ــمسابقمسابق

ثَد ، اتَهجیلْبی والسیه ٍاداسم وشد اتَهجیلْبی والسیه لذین ٍ خذیذ  اص آًدبیی وِ ػاللِ ضخصی ام دس خستدَی 

ثؼذ اص تدشثِ ام . یه سفشی داضتِ ثبضن ٍ فمظ ّن خَدم سا هحذٍد ثِ خبّبی ّویطگی ًىٌن دٍس دًیـب تصوین ثگیشم وِ 

سا  . همصذ ثؼذی ام بة وشدم خاًتذاى ثِ ایي هسبثمِ سا ،هٌٍ ػاللِ  هشا ثِ ساخستبى ثشد خبیی وِ هيدس ٌّذٍستبى وِ 

ساسَتب دس فلَسیذا هشتجظ   Café Racer، وِ ثب ْشاى استثِ ت)  Café Racer) 1. تْشاى هٌضلگبُ تْشاى دس ایشاى گزاضتن

 .اًذ

ساًذ  آهشیىبیی سا دس خیبثبى ّبی تْشاى ٍیشاج هی دّذ یب هی وِ هبضیٌْبی لذس،هي یه هشدی سا دس تْشاى هی ضٌبسن  

آخِ چغَس  ) ثب آگبّی ووی وِ اص ایي وطَ سداضتن اص خَدم هی پشسیذم،تَاًستن ثبٍس وٌن  چیضی وِ ثِ سختی هي هی،

، لیل وبفی ضذ ایي د ، ثِ ایي هؼٌب وِ چغَس دس چٌیي خبیی هیتَاى صًذگی وشد؟(.ثبضذهیطِ تَ ایي خَس خبیی ثمب داضتِ 

 ٍ ثب ایي آلب هاللبت ثىٌن ٍ ثجیٌن هبضیي ثبصّب چىبس هی وٌٌذ. تب ثشم ایشاى سا ثجیٌن

ایي کار  ؟دیَاًِ ای ؟ هگِداری هیری جاک،عکس العولص هعلَم بَد  .هیخَاّن برٍم ایراى: ٍلتی ثِ یه دٍست گفتن  

اًٍْا گفتٌذ حتواً هغسم را از دست ،سالِ ام را ًیس ببرم  11هی خَاّن زًن ٍ دختر :ٍلتی ثْص گفتن   .خیلی خطرًاکِ

 .ّن هَافمت وشدًذ وِ ثب هي ثیبیٌذ  مّوسشم ٍ دختش،ثؼذ اص یىی دٍ سٍص . دادم .)دیَاًِ ضذُ ام (

یه  ،صًذگی هی وٌٌذیی وِ اًٍدب داسى ثبالخشُ ثچِ ّب ّیچ چیض هْن ًجَد،ثشای هي وِ  .وٌدىبٍی ثش ًگشاًی غلجِ وشد

 .صًذگی ًشهبل  داسًذ 

 

 

                                                           
1
 Café Racer 

آنجا هستند .در ماشین بازهبسیاری از گروهی  یک کافه بسیاری  که ،  



ثؼذ اص ایٌىِ اص ایٌتشًت اعالػبت گشفتي ٍیضا سا  ثَد.  ثشًبهِ سیضی سفش ثشای هي هطىالت ػوذُ ایی سا خلَی چطون آٍسدُ

. هب ثبیذ اٍل یه تمبضبی یه صیبدی سا ثبیذ دس ًظش ثگیشین وِ هشثَط ثِ سفشهبى  ّست فْویذم وِ ػَاهل ،چه وشدم

 ، ثِ اضبفِ تْیِ ػىس ٍ تْیِ پبسپَستْب .وِ ایي ّن ثبیذ ّفتِ ّبی لجل اًدبم هی ضذ.سصسٍ ٍیضا هی وشدین  ضوبسُ ثشای

 

 .لًَی شّوسشش سبثجیٌب ٍ دختشٍ  Claus Mullerّوشاُ ثب  تْراى راهیي صالح خَ  Café Racer هذیردٍست ّب ٍ 

 شٍدگبُهب هی تَاًین ٍیضای ٍسٍد سا دس ثذٍ ٍسٍد دس ف گفت:  صبلح خَ وِ  هذیش وبفِ سیس دس تْشاى ثَد اهیيدٍستوَى س

هب تصوین گشفتین ّویٌغَی اص  ،ب وِ ّن صهبى تمبضبی هشاحل ٍیضا خیلی وَتبُ ثَدداص اًٍثگیشین.ثذٍى ّیچ هطىلی 

اص تَ گیطِ ٍیضا  ،ٍدگبُ یه هشدی ثسیبس دٍستبًِتَی فش ،ساهیي دسست هی گفتثِ تْشاى. پشٍاص وٌین ًیخ عشیك هَ

دلیمِ ثؼذ هب سفتین ثِ لسوت  5 .ایشاى هی ثیٌین ست ٍ ضوبسُ توبس ضخصی  وِ هب سا دهب سا خَاس سپَستْـبیپب،

Control Passport . هب ،شاتت سبدُ تش اص اًٍیىِ . فشآیٌذ خیلی خیلی ثِ هدس ػشض چٌذ دلیمِ ثؼذ داخل تْشاى ثَدین

 .ثبّبش ثشخَسد هی وٌین داضتین ، الً دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ ایبالت هتحذُ اهشیىب هؼوَ

هبضیي ّبی  اص  وِ ّوِ پش ،هب سا اص فشٍدگبُ سَاس وشد ٍ ووی ثؼذ دس ّوبى سٍص سفتین دٍتب وبسگبُ ثبصدیذ وشدین،دٍست هب 

ثؼذ اص اٍى هب  .Mustangs ، Camaro, Corvette,Buick,a Dodge Charger ,آهشیىبیی ثَد وِ ضبهل چٌذ تب

ثَد ٍ  اتَباى کَریَ   k 545یىی اص تٌْب دٍ هشسذس ثٌض  راٍىَصُ هبضیي ّبی والسیه لذیوی، وِ دس یه هسفتین 

ػالٍُ ثش  ،تب لجل اص ایي دیذاس هي فىش هیىشدم فمظ یىی اص اٍى سبختِ ثَدًذ .سبختِ ضذُ اتَباى ًَر پریّن دس  یىی

)ضوارُ تَلیذ کِ ،VIN،ثب وذ سٍیض سٍیض  –پَسضِ –ثیضاسیتی ،الهجَسگیٌی ثَد ،وِ فشاسی ثَد وِ ثگن ، اٍى یبدم  سفتِ ثَد

 .(ّست

ثِ ثِ هي ٍ اتَهجیلشاًی خوَْسی اسالهی ایشاى سا هاللبت وشدم ٍ  وِ سئیس فذساسیَى هَتَس سَاسی،خیلی خَضحبل ضذم 

 وِ هب ،ثشگضاس وٌٌذُ سالی ثَد ، ٍاثستِ ثِ فذساسیَىوویتِ اتَهجیلْبی والسیه .خَضبهذ گفت ،اى هیْوبى ثیي الوللیػٌَ

  Marty Schorrّوچٌیي دٍست هب   ،وِ سئیس ایي وویتِ ّست، هب ساهیي . دٍست داضتین  دس آى سا  تصوین ضشوت

وِ  ،استجبط هي ثب ایي آلب ایي است.وِ هذیشیت یىی اص ایي وبفِ سیس ّب دس ایشاى )تْشاى ،اصفْبى ، ضیشاص ( داضت  ،ثَد

 .هًَیخ ّستن ش هذیش وبفِ سیسهي 

لذسی ّن  ٍ چٌذ سشی  هبضیي  Genv هثل یىی دٍ تب وبهبسٍ ٍ ، تب اتَهجیل  65وِ دس اٍى  .هسبثمِ ضشٍع ضذ،سٍص ثؼذ 

یك خبدُ وَّستبًی ساّی شهبضیٌْبی پطتیجبًی ثَدین ٍ اص عٍ هب تَ یىی اص  ،bold 454ساهیي دٍ اتَهجیل وبهبسٍی .ثَدُ 

ٍ افسشّبی پلیس ثِ خبعش  ینپلیس هتَلف ضذ  شّبی تَسظ افس ،ول سالیثب ثؼذ اص یه سبػتی ساًٌذگی .ضوبل ضذین 

یه لسوت  .سبػت عَل وطیذ . اٍى ساّی وِ اص عشف وَّستبى ثِ دسیبی خضس هی سفت 3 ،دیذى هدَص ثشگضاسی هسبثمِ



 ّبی  گهسش خبیی وِ ضت سا هبًذین پبسویٌهٌبظش دس خبدُ ثَد ثبالخشُ سسیذین ثِ ساثبسیه ثَد وِ یىی اص صیجبئی ّبی 

  ت، وبدیالن، ایوپبال،پًَتیبن  ٍ .........  .ّتل پش اص هبضیٌْبی والسیه آهشیىبیی ثَد هثل ضَسل

 

پسشّبیی وِ آًدب ثَد  هي اص یىی اص، ػبضك هبضیٌْبی آهشیىبیی ّستٌذ  ،ثِ هبضیي، ایشاًیْبی ػاللوٌذ ،ّیچ ضىی ًیست 

 . : )ثب ٍخَد دضوٌی ثیي ایشاى ٍ اهشیىب ، چغَس هوىٌِ ّوچیي چیضی ٍخَد داضتِ ثبضِ؟(پشسیذم 

 .هب ػبضك هبضیٌین . وِ هب  اّویتی ثِ سیبست ًویذین اًٍْب وِ سیبستِ ، جَاب:

س خبلت ثَد وِ اًتظبس ّوچیي ثشای هي ایٌمذ ،تب پبسی اص ًیوِ ضت تَی الثی ّتل ساخغ ثِ هبضیي صحجت هی وشدین 

 ایشاى ًذاضتن . پزیشایی سا دس

 

 :روز دوم رالی

ثِ ػٌَاى هیْوبى ٍیژُ .وِ لشاس ثَد اًٍدب ّن ًبّبس صشف وٌین  ،دسیبی خضس ثِ عشف ضْش سضت ثَدهسیشّب دس عَل  

یىی اص  .لشاسثَد سشاسش ایشاى پخص ضَدوِ ،وبًبل ّبی سادیَ تلَیضیًَی ثب هي هصبحجِ وشدًذ ،ثشگضاس وٌٌذُ اٍلیي هسبثمِ 

ٍ تبصُ گفت اگش  .ًوبیٌذگبى هدلس ثب هي صحجت وشد هیخَاست هغوئي ضَد وِ ّوِ چیض خَة پیص هیشٍد ثشای هي

 .داضتٌذ  ای سفتبس هیْوبى دٍستبًِ ،دس ول هشدم ثِ صَست فَق . یبد ثگیي ووىی اص دست هي ثش ه
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هضاسع چبی ٍ وَّستبى ّبی سجض ٍ دسیبچِ ّبی هصٌَػی ٍسظ یه ،دس هسیش اص ضبلیضاسّبی ثشًح  . تْشاىذ ٌهب سا ثشگشداً

دس خظ پبیبى هسبثمِ دس یه استبدیَم  )الس وگاس (اًذاخت  نوادا دس mildدریاچه یبد  ووی وَیش سد ضذین هشا 

 ٌّگبم ضت توبم  هبضیي ّب ثِ سالهت سسیذًذ .، دیش  ،ثَد تْشاى

 Café Racerػلی سوٌذسیبى هذیش  ،دس خبیی وِ ساٌّوبی عَس هب .اصفْبى ثَد ایشاى،تَلف ثؼذی هب دس عَل البهت دس 

وِ ضبهل یه هشوض خشیذ ّن ثَد ٍ خالصِ خبًَادُ هَلش یه  ،اٍ صادگبُ صیجبی خَدش سا ثِ هبًطَى داد .دس اصفْبى ثَد

 دٍست خذیذ پیذا وشدًذ .



 شـی ضجیِ ثِ وَیــخیل .غ ضذُــبى ٍالــیي تْشاى ٍ اصفْثسشصهیي وَیشی وِ  . ی استــایشاى وطَس ثسیبس خبلج

Mojave Desert  لَ س آًدلس ٍ الس ٍگبس ثَد وِ ثیي. 

 .دس سغح خَثی تحصیل وشدُ ثَدًذ ى ٍووه سسب ،دٍست،ثسیبس هْوبى ًَاص ،هب هشدم هحلی سا وِ هاللبت وشدین  

چیضی وِ هشا خیلی هدزٍة خَدش وشد  ،ّن وِ سفتین پش اص هحصَالت گًَبگَى ثَدهغبصُ ّبیی سا ،غزا ػبلی ثَد  

 .ویفیت ػبلی خبدُ ّب ثَد ٍ ّوچٌیي لیوت ثٌضیي هؼبدل یه دالس آهشیىب ثَد 

ٍلی دس ول خیلی خَضحبل ثَدین وِ  ،ثشخَسد ًذاضتین،ػاللِ هٌذ ثِ سیبست ثیي الولل ثبضٌذ  هب هشدهی سا وِ

 .ٍ ّوچٌیي فؼبلیتْبی هبضیي ثبصی والسیه سا سا ثجیٌین  هبضیٌْبی آهشیىبیی

 بار فکر بکٌِ  2در کل خَبِ کِ آدم قبل از ایٌکِ هردم ٍ سیاست را در کطَرّای خارجی قضاٍت بکٌِ 

اهب خیلی  ،ثِ ػٌَاى وسی وِ ثِ دٍلتص اعویٌبى داسُ هي ثب اعالػبتی وِ داسم .تفبٍت ػظیویِ ثیي هشدم ٍ دٍلت ّب ایي

وشدُ ٍ گشفتي  اًتطبس ّن  آصسدُ ضذم اص ایي وِ اعالػبت غلظ دٍلت هي )آلوبى ثَد  بعش اعالػبتی وِ دٍلتن دادُثِ خ

هي ثِ  ،ظ ثَدُ ٍ پس اص دیذاس ایشاىغلآصسدُ خبعش ضذم . خیلی اص اًٍْب هؼلَم ضذ وِ (،ایشاى  ٍِیضا ٍ هلضٍهبت سفش ث

دس هَسد وطَسی وِ هیخَاى اصش دیذاس وٌٌذ ثیطتش تحمیك  ت وشدىلضبٍدیگشاى  پیطٌْبد هی وٌن وِ لجل اص ّشگًَِ 

   وٌٌذ ٍ ثب آدم ّبی ّوَى وطَس توبس داضتِ ثبضٌذ . 
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