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به گزارش خبر نگار پرشین کشور شهر لندن، شهر صداها و تصویرها، رنگ ها و  قاب 
ها امسال برای نخستین بار میزبان سینما گران ایرانی  خواهد بود . 

جشنوارۀ فیلم ایرانی در بریتانیا از روز 19 نوامبر تا 26 نوامبر 2010 در سه سینمای 
لندن )آپولو، سینه لومیر و شورت ویو( سی و پنج فیلم ایرانی را نمایش خواهد داد که 
آمیزه ای است از فیلم های بلند و کوتاه هنری و مستند. بیشتر این فیلم ها از طریق پست 

به لندن منتقل شده اند.
مدیر جشنواره، این جشنوارۀ فیلم را به عنوان راه مستقلی برای توزیع فیلم های ایرانی 

در سراسر جهان می داند. 

حسین خسروجردی، کامبیز پرتوی )فیلمنامه نویس( و مجتبی میرطهماسب )فیلمساز( 
را که ایرانیان مقیم ایران هستند، در کنار غیر ایرانیانی چون "پتریک تاکر" )کارگردان 
داوران  هئیت  عنوان  به  شرقی(  اروپای  )فیلمساز  ولیکوویچ"  "زوران  و  بریتانیایی( 

خواهند بود...
صفحه  10

صفحه 28 خانواده

جایگاه شما جایي 
است که نشسسته اید!

طراحي در 
خانواده ها؛

طراحي  زیباشناسي 
خانواده ایراني و مقایسه 
غربي  هاي  خانواده  با 
را  برانگیزي  تأمل  نکات 
به ما نشان مي دهد. یکي 
از آن ها، میزان تمایل به 

قدرت، خودم ....

صفحه 16فرهنگ

زن  ارشد  مدیران  از  اویکي 
در یکي از کمپاني هاي بزرگ 
بسیار  بود.اگرچه  جهاني 
خوش  و  باهوش  کوشا، 
مشکل  یک  اما  بود  برخورد 
در  نظراتش  داشت.  بزرگ 

جلسات نادیده گرفته مي شد.

بزرگداشت سلیمان میناسیان در لندن

ادبیات صفحه 23

نقد؛ راه گریز از 
عقب ماندگی ها 

  افرادی که نقدپذیر باشند 
که  افرادی  مقابل  در  و 
شیوه های صحیح نقد را 
بدانند زیاد نیستند. این در 
حالی است که نقد پذیری 
و به کارگیری شیوه های 
درست نقد از بزرگ ترین 

چالش های کشورها ...

صفحه 6



اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. 
هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و 
هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که 
هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده 
شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد  
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای 
به  و  انتخاب  نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی 

چاپ می رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
کرده  استقبال  خوانندگان  و  نویسندگان 

ولي در ویرایش آنها آزاد است.
بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  مسئولیت 
پرشین  نامه  هفته  میباشد  آن  صاحبان 

درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار
 می باشد.

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه
 هفته نامه پرشین مالحظه نمائید

مال خوب بیخ ریش کی ؟
چند سالی  است که بازی عوض کردن نام خلیج فارس ّمد شده و یک نقشه، خلیج عربی  چاپ می کند و یک نقشه 
خلیج فارس.از همان زمان ها مناقشات لفظی برای برخورد با این موضوع آغاز شد و کار به جایی  کشید که حتی 
، تنب بزرگ و کوچک هم داشت زیر سوال میرفت.به هر حال این داستان همچنان ادامه دارد. اما یکی  از تمهیدات 

برای جلوگیری از اشاعه خلیج عربی  را می توان رسانه ی کردن این موضوع قلمداد کرد. 
برای  فوتبال  پخش  زمان  در  همواره  موضوع  این  و  فارس  خلیج  لیگ   : شد  فوتبال  برتر  لیگ  نام  مثال،  برای 
دوستداران فوتبالی و غیر فوتبالی خلیج فارس یادآوری می  شود. و البته سمینارها و برنامه ها با محوریت این 
موضوع که برگزار شده، به کنار. اما اخیراً در برگزاری بازیهای گوانگجو چین باز هم نام مجعول خلیج عربی  بر 

پای نقش خورده بود، و مسئولین حاضر از سمت ایران هم الاقل حاضر به ترک صحنه نشدند.

"(، کسانی   خلیج همیشه فارس   "  ( اینجاست که در زمان پخش فوتبال لیگ و اعالم مکرر این شعار  اما نکته   
مخاطب قرار میگیرند که این شعار برایشان بدیهی  است. من ایرانی  در همیشه فارس بودن این خلیج شک ندارم، 
باید فکری به حال دیگر مخاطبان کرد که عمدا یا سهوا به بیان خلیج عربی  می  پردازند. شاید، اگر چینی ها بی  

اعتنایی ما را ببینند فردا روزی به جای عربی  وفارسی، خلیج همیشه چین را هم ببینیم
مهدی تربتی

یادداشت هفته

 همکاری با  هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه نویسندگان 
اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا که باشند دعوت به 
همکاري مي نماید. دوستان مي توانند مطلب، مقاله، داستان، 
شعر، عکس، کاریکاتور و دیگر آثار خود را با رعایت نکات 

زیر، براي انتشار در این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
اخبار  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  مسائل  و  دانشجویان 
غیر  یا  مستقیم  باید  آثار  طبعا  و  می شود  منتشر  ایرانیان 
مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به این مورد، 
هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد آثار ارسالي و عناوین 

آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال کرده 
خودداري  جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و 

نمائید!
-3 آثار ارسالي باید ویرایش شده و عاري از اغالط امالیي 

و آماده براي انتشار باشند.
توضیح  و  )تیتر(،  عنوان  داراي  باید  ارسالي  مطلب  هر   4-
باشد.  متن  خود  از  برگرفته  )سوتیتر(  اي  جمله  یک  کوتاه 
که  کنید  نشریه، مشخص  قالب صفحات  به  توجه  با  ضمنا 
ارسال  نشریه  کدام صفحه  در  انتشار  براي  را  مطلب خود 
مي کنید. در صورت عالي بودن مطلب و دنباله دار بودن آن، 
صفحه جدیدي مخصوص آن ایجاد خواهد شد و نویسنده 

از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.
یا  یک  مطلب،  بیشتر  تاثیرگذاري  و  زیبا شدن  لحاظ  به   5-
چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال نمائید. 
در صورت عدم دسترسي به عکس مورد نظرتان مي توانید 
آن  تهیه  به  اقدام  خود  ما  تا  دهید  شرح  را  آن  مشخصات 

نمائیم.
-6 مطالب باید حداقل یک هفته قبل از انتشار نشریه ارسال 
گردند. با این حال ممکن است به علت زیادبودن تعداد مطالب 
رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از مطالب در شماره 

هاي بعدي منتشر شوند.
آثار  توانند  مي  ها  کاریکاتوریست  و  عکاسان، طراحان   7-
خود را با توضیحات مربوطه و با کیفیت خوب، براي نشریه 

ارسال نمایند.
مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-
را  خود  احتمالي  قبلي  تجربیات  و  وبالگ  آدرس  شخصي، 

ذکر کنید.

 notepad یا  word و  فایل  -9 مطالب خود را ترجیحا در 
ذخیره کرده و یا با فرمت Unicode یا Arabic تایپ کرده 

و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزینش و ویرایش آثار آزاد است. 
نویسنده  اطالع  به  انتشار  از  قبل  محتوایي  تغییر  هرگونه 

خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهی ها و تبلیغات
07811000455 
02084554203

نامه های شما
گرامی هفته نامه پرشین سالم و درودهای بی پایان 

همراه با خسته نباشید

و  زد  می  قلم  کیهان  روزنامه  در  داشتم  دوستی 
از  بله  آزادگی،  سر  از  عنوان  زیر  داشت  ستونی 
به  کیهان  زمانی  تا  که  گویم  می  صادقیان  شاهرخ 
نوشتن  بود مشغول  نیامده  در  قوم مهاجم  تصرف 
)حج  مهدیان  حسین  حاج  کله  و  سر  زمانیکه  اما 
دسته  دسته  و  شد  پیدا  کیهان  در  بزنه(  کمرش  به 
جماعت را بازخرید کردند آنهم با چک و سفته های 
مدت دار. او هم مثل بقیه راهی دیار و یا بازار کاسبی 

شد امیدوام هر کجا هست خداوند سالمت بدارش.
اما این حاج حسین مهدیان جانوری بود از آن هفت 
و  خرید  او  های  از شغل  یکی  و  روزگار  های  خط 
فروش آهن آالت و تیرآهن بود و ضمنا یار و غار 
دکتر مصطفی مصباح زاده صاحب موسسه کیهان 
و همو بود که سفته های مدت دار او را تبدیل به نقد 
می کرد. یک نزول خوری قانونی، اگر خداوند عمری 
برایم باقی بگذارد. چند صفحه ای از کیهان و جماعت 
آن برایتان خواهم نوشت و اما این روده درازی فقط 
مقدمه ای بود برای نوشتن در ادامه و عاریه گرفتن 
عنوان » از سرآزردگی« به مناسبت نمایش کابوس 

تهمینه کار خانم سوسن فرخ نیا. 
های  آگهی  ها  هفته  خوان  روزنامه  هموطنان  حتما 
آن چنانی را در بعضی نشریات فارسی زبان چاپ 
لندن رویت کرده بودند و متوجه شدند خرج برنامه 
و  شده  تامین  التاری  مثل  اسپانسرهایی  کیسه  از 
و  نداشتند  نگرانی  بلیت دل  بابت فروش  از  جماعت 

اما اصل مطلب: 

هیاهوی بسیار برای هیچ
من هم مثل آن 40 الی 50 نفری که برای دیدن برنامه 
به )Art Depot( رفته بودند، رفتم. جمعه 5 نوامبر 
راس  و  شد  شروع   8 ساعت  تاخیر  کمی  با  برنامه 
ساعت 8:30 به اتمام رسید و پس از آن جلسه بحث و 
گفتگو برگزار گردید. ای کاش آقای ارسالن یکتامنش 
برنامه را دیده باشد و با قلم لطیف و گزنده اش به 
بررسی آن بپردازد، اما آنچه که به نظر این بنده می 
رسد خیلی مختصر قلمی می کنیم و امیدوارم بتوانم 
حرفی برای گفتن داشته باشم و ایجاد سردرد و یا 
دردسر ننماید. در متن آگهی های تهمینه آمده بود 
که آن برنامه بر اساس داستان رستم و سهراب از 
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی تنظیم شده است. 
اما در جلسه بحث و گفتگو سوسن خانم اصال منکر 
این قضیه بود و گفت که هدف ما این است شاهنامه 

و فردوسی را فراموش کنید. 
آگهی  در  پهن،  و ریش  یعنی چی قضیه شد کوسه 
و  شاهنامه  داستان  اساس  بر  گوئید  می  هایتان 

کلک  همان  این  این قضیه می شوید.  منکر  در عمل 
مرغابی است و گول جماعت احمقی همچون من. کلی 
از وقت و پولم را هدر دادم و فریب هیاهوی بسیار 

برای هیچ را خوردم.
بسیار  کار  و  بهزاد  فرنوش  به  رسم  می  ادامه  در 
قشنگش در مجموعه نوار شاهنامه و چقدر افسوس 
کار  این  به  را  او  نیا  فرخ  سوسن  اینکه  از  خوردم 
پیش افتاده به بازی گرفته و از نامش سو استفاده 
کرده بود. در متن موزیکی که حال وهوای شاهنامه 
و یا زورخانه داشته باشد نشنیدم جز کشیدن آرشه 
سوهان  نتیجه  در  و  سل  ویلن  های  سیم  بروی 
روحی بود غیر قابل توجیه و بخشش و تاسفی برای 
فرنوش عزیز که آلت دست سوسن فرخ نیا شده بود.

و شاه بیت قضیه کار خود سوسن خانم بود و آنهم 
عالمی دارد، ای کاش سوسن خانم از اجرای خودش 
یک نوار ضبط می کرد و در خلوت با حوصله می 
می  قضاوت  منصفانه  و  کرد  می  تماشا  و  نشست 
کرد آیا او نیاز ندارد کسی کارش را کارگردانی کند؟

گذاشته شده  بدعت  این  تئاتر،  جدید  فرهنگ  در  آیا 
ادامه  را  اش  دیالوگ  تماشاچی  به  پشت  بازیگر  که 
تواند  می  ایشان  توضیح  است  چنین  این  اگر  دهد. 
از  امثال من بشود و مهمتر  برای من و  راهگشایی 
اند و  تئاتر زیاد بوده  همه سوسن خانم در صحنه 
که  اند  شده  متوجه  اند  دیده  نمایشنامه  نهایت  بی 
برد  می  همراه  به  را  بازیگر  صدایش  تئاتر  بازیگر 
و اگر بازیگری صدا نداشته باشد به مرده متحرکی 
بدل می شود، چقدر خوب بود برای کارهای بعدی 
ایشان فکر می کرد و این نقیصه را برطرف می نمود 

و یا حداقل به همان کارگردانی بسنده می کرد.
 Chris knightاز بنمایم  خیری  ذکر  پایان  در 
قول  به  اما  زیبایش  بسیار  کار  و  جوان  رقصنده 

همشهری های آذری زبانم :» هیچ دخلی مرار«
در پایان می رسم به آن »هیاهوی بسیار برای هیچ«

با تشکر – لندن - شفیعی

هفته نامه پرشین نسبت به محتوای نامه 
های وارده نفیاَ و اثباتاَ مسئولیتی ندارد. 
ضمنا مسئولین برنامه ها و یا مخاطبین 
نامه ها بر اساس قوانین روزنامه نگاری 
و مطبوعاتی می توانند پاسخ خود را به 
دفتر این نشریه از طریق نامه و یا ایمیل 

ارسال نمایند.

هفته نامه پرشین خود را موظف می داند 
جوابیه های وارده را در همان صفحه و به 

همان حروف و بطور مشابه چاپ نماید.
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به بهانه اجرای برنامه صوفی توسط فستیوال هنر در لندن

سودابه برنامه صوفی را 
اجرا می کند

گفتگوی کوتاه تلفنی با خانم سودابه فرخ نیا بازیگر تئاتر در لندن

پرشین: از خودتان و فعالیت هایی هنری تان بگوئید.
لندن زندگی می کنم و کار من  به بیست سالی است که در  نزدیک 
هنرپیشگی و کارگردانی است. اخیرا هم به کارهای ترجمه، پرداخته 

ام. 
نخستین کاری که در لندن به اجرا بردم؛ با نویسندگی و کارگردانی 
آقای ایرج جنتی عطایی به نام »پرومته در اوین« بود. این کار به زبان 
انگلیسی توسط یک کارگردان انگلیسی نیز به اجرا در آمد و خودم 

در آن ایفای نقش کردم.
پس از آن نیز چندین کار تئاتر باز هم به نویسندگی آقای عطایی کار 
کردم که از جمله می توانم » آه جنگ من آه« و یا » رستمی دیگر، 

اسفندیاری دیگر« را نام ببرم.  
آقای عطایی؛ »رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر« را بر اساس شاهنامه 
Festival Of Art، خانم فهیمه خرازی اسپانسر  نوشته بود که در 

آن شد.
در نمایش انگلیسی The women of Troy )زنان تروا( نیز اجرای 
نقش داشتم و بطور کلی کارهای تئاتر زیادی را به زبان فارسی و 
های  از سریال  برخی  در  و حتی  دادم  انجام  انگلستان  در  انگلیسی 
به عنوان  نیز  بریتانیا   BBC-Channel 4-Itv(( تلویزیونی  مشهور 

هنرپیشه مهمان ایفای نقش کردم.

پرشین: در حال حاضر چه کاری را پیش رو دارید؟
در حال آماده کردن تئاتری به زبان فارسی به نام »دعوت« نوشته 

دکتر واحدی می باشم.
عالوه بر آن 22 ژانویه هم برنامه صوفی برگزار می شود که درباره 
برنامه  این  که  باشد  به آن می  ریشه صوفی و موضوعات مربوط 
شامل موزیک زنده، شعرخوانی، رقص صوفی و ... است که من نقش 

مجری را دارم.
ای  برنامه  زن  روز  با  است  مصادف  که   2011 مارچ   11 همچنین 
برگزار می شود شامل رقص، آواز و جشن که فقط مختص خانم ها 

می باشد که بنده مجری این برنامه نیز هستم.

پرشین: آیا شما کالس های آموزشی برای تعلیم بازیگری در لندن 
دارید؟

بدین  این  اما  تئاتر هستم  التحصیل رشته  فارغ  درست است که من 
از  بسیاری  در  نمایم.  هم  تدریس  را  آن  توانم  می  که  نیست  معنی 
مثال  شود  می  تدریس  رشته  این  لندن،  در  زبان  فارسی  مدارس 
خواهرم، آموزش می دهد. اما من به دلیل اجرای برنامه های مختلف 

تئاتر نتوانستم در زمینه آموزش متمرکز شوم.

پرشین: با مخاطبان و فارسی زبانانی که برای دیدن تئاتر و برنامه 
های شما می آیند چه صحبتی دارید؟

در حال حاضر خارج از کشور، همه نوع کارهای تئاتری در حال اجرا 
هستند و روز به روز هم بر حجم این کارها افزوده می شود. مهم 
ترین مساله این است که بودجه مالی برای این کارها قبل از فروش 
بلیت فراهم شود. کار بسیار دشواری است. حرف من این است که با 
وجود همه مشکالتی که برای آماده شدن یک تئاتر وجود دارد، مردم 
از خانه های خود بیرون بیایند و تماشای تلویزیون و اینترنت را رها 
کنند. بیایند و این کارها را ببینند. پیام اصلی این برنامه ها را درک 
کنند. از لحاظ فرهنگی تجربه ای را کسب کنند و این باعث ارتباط و 

تعامل بیشتر فرهنگی میان ایرانیان می شود.

ایرانیان خارج  پرشین: اشاره کردید به کارهای تئاتر که در جامعه 
از کشور به شدت در حال افزایش است، سطح کیفی آنها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بسیاری از کارها دارای کیفیت و محتوای خوبی هستند و برخی نیز 
تماشای  به  مخاطبان  وقتی  باشند.  می  کیفیت  بی  و  سطحی  بسیار 
باعث  باشند،  پیام  و  محتوا  فاقد  ها  برنامه  این  اگر  روند،  می  آنها 
دلسردی مردم و سرخوردگی تهیه کنندگان این برنامه ها می باشند. 
من بسیاری از کارها را دیده ام و برخی بسیار مقبول و با کیفیت 
باال کار شده اند و برخی کیفیت چندانی ندارند. بهتر است که سرمایه 

کارهای بی کیفیت، صرف کارهای ارزشمند و پر محتوا شود.
پرشین: در آخر کالم خاصی دارید که بخواهید با ما در میان بگذارید؟
می خواستم از شما تشکر کنم که فرصت این گفتگو فراهم شد. اما 
توقعم این است که وقتی کاری را آماده اجرا می کنیم چه به زبان 
فارسی و یا انگلیسی، خبرنگاران و رسانه های فارسی زبان، برای 
پوشش خبری آن بیایند و در زمینه اجرای کار، اطالع رسانی نمایند 

تا مردم از انجام چنین برنامه هایی مطلع شوند. 
تشکر از وقت شما.

آرت  سالن  گذشته،  هفته  جمعه  روز  عصر 
دپوی محله ی فینچلی لندن شاهد یک برنامه 
از  ای  عده  برنامه  این  در  بود.  ایرانی  ی 
آمده  هم  گرد  موسیقی  و  تئاتر  اهل  جوانان 
ایرانی  موزیکال  نمایش  نخستین  تا  بودند 
لندن را ترتیب دهند. نگاهی به این نمایش را 

در ادامه ی صفحه می خوانید...

بهروز قائمی، نخستین بار  سال پیش در شوی تلویزیونی اکس 
فکتور انگلستان حضور پیدا کرد و در همان برنامه هم موفق شد 
مراحلی چند را  طی کند و به روی صحنه ی عمومی برنامه بیاید. 
از  تایید  رای  گرفتن  و  انگلستان  تلویزیون  در  او  موفق  حضور 
داوران برنامه باعث شد تا برای نخستین بار دیده شود و به چشم 
بیاید. هدف او از شرکت در این برنامه ی تلویزیونی هم همین بود، 
او خود در گوشه و کنار عنوان کرده بود که به اکس فاکتور رفتم 

تا دیده شوم و  از امکانات و تریبونی که هست استفاده کنم. 
 انصاف را که به نسبت شرایط موجود و آمدن از جامعه  مهاجر 
و خواندن به زبان دوم و عواملی دیگر از این دست، خوب از این 

تریبون استفاده کرد و خوب هم دیده هم شد.
وی در دومین گام حرفه ای اش، اینبار به سراغ نمایش موزیکال 
" سعید سعادت " رفته بود تا با همکاری دوستان و هم دانشکده 
ای های کالج موسیقی اش، بتواند ایده ی این نمایش موزیکال را 
آورد. سعید سعادت  روی صحنه  به  و  دهد  عملی  و شکلی  سر 
البته بیشتر از آنکه یک خط داستانی داشته باشد و نمایشی قصه 
مدار به حساب آید، یک فانتزی سورئال از آب در آمده بود که در 
آن قصه و نمایش به حاشیه ی تام رفته بودند و تنها چیزی که 
رو بود و هویدا، موسیقی بود و ساز بود و صدا... و البته باز از 
آنسوی ماجرا همین قصه ی بی نظم، در کار اجرای موسیقی و 
تداول صدای ساز، اختالل ایجاد کرده بود و این هر دو نتوانستند 

وصله های جوری بر قامت یکدیگر باشند.
ماجرای قصه ی به حاشیه رفته ی این نمایش موزیکال از این قرار 
است که سه جوان دانشجو در شبی معمول کنار هم نشسته اند 
و گپ می زنند. یکی از پنجره  اتاق به بیرون نگاه می کند، مردی 

بی هدف را می بیند که در خیابان پرسه می زند. او را به خانه 
دعوت می کند. مرد به جمع دوستانه و محقر آنها می پیوندد و 
اینگونه قصه آغازیدن می گیرد. سعید سعادت ) بهروز قائمی ( به 
میان بچه ها می آید. خودش را با ترانه ای که اجرا می کند، به بچه 
های خانه می شناساند. در ادامه قصه وارد درگیری های ذهنی 
سعادت می شود. همسرش قدسی می آید و او را آزار می دهد، 
آنجال معشوقه ی خیالی اش می آید و او را تنها می گذارد. بچه ها 
به یک میهمانی ذهنی می روند. به بهانه ی همان شادکامی درگیر 
پلیس و مامور امنیت می شوند، به زندان می افتند، از آنجا به لندن 
می آیند. بهزاد بلور بی بی سی را به طور اتفاقی در خیابان های 
لندن پیدا می کنند. بعد آن به یک کت واک) شوی مد( می روند. از 
بودنشان در خارج از کشور پشیمان می شوند و سرانجام به خانه 

ی محقر خویش در شهر دانشجویی شان بر می گردنند.
آنچه از همین گفتار در ذهن می آید، بی نظمی در خط قصه است 
و روالی که مخاطبین را به اصطالح میخکوب صحنه و حادثه نمی 
کند. هیجانی در کار نیست که این بچه ها سر آخر سعادت را باور 
می کنند یا نه، این بچه ها به پارتی می روند یا نه و یا از زندان 
خالص میشوند یا... نه. آنچه جذاب است و برای مخاطب گران، هم 
آن موسیقی ای است که از روی بد سکه، این بار به خاطر همین 

وصله های ناجور به کنار رفته و از متن فاصله گرفته. 

در این میان البته گاه زرق و برق صحنه به دلیل حضور دختران 
با  همکاری  پیمان  گویا  که  مد-  شوی  زیبای  های  مدل  و  جوان 
بسیار زیاد می شد. حضور مدلهای  گروه نمایش بسته بودند – 
زیبای اروپایی با طراحی لباس تمام مدرن که هیچ نشانی از ایران 
و فرهنگ سنتی لباس ایرانی نداشت، زرق و برق صحنه را به یک 
نمایش یا بهتر است بگویم شوی اروپایی ترفیع می داد اما هرگاه 
بهروز  هنر  از  غیر  به  نمایش  نبودند،  صحنه  روی  به  مدلها  این 
قائمی در گرداندن صحنه و گروه موسیقی اش در اجرای زنده، 

گیرایی بیشتری نداشت.
طراحی  با  اروپایی  زیبای  مدلهای  حضور   
ایران و  از  لباس تمام مدرن که هیچ نشانی 
و  زرق  نداشت،  ایرانی  لباس  سنتی  فرهنگ 
است  بهتر  یا  نمایش  یک  به  را  صحنه  برق 
بگویم شوی اروپایی ترفیع می داد اما هرگاه 
این مدلها به روی صحنه نبودند، نمایش به 
غیر از هنر بهروز قائمی در گرداندن صحنه 
و گروه موسیقی اش در اجرای زنده، گیرایی 

بیشتری نداشت.
و  موسیقی  اجرای  در  قائمی  هنر  که  است  این  هویداست  آنچه 
فعالیت های بداهه با گروه همکارانش قابل مقایسه بود و از همان 
چند دقیقه ی ابتدایی دستگیر بیننده می شد که در میان اعضای 
به  دیگران  و  دارد  نمایش آشنایی  و  با صحنه  او  تنها هم  گروه، 
نسبت با صحنه و هنر صحنه غریبه اند. هم این تنها بودن و تنها 
ماندن او بود که باعث شده بود تا موسیقی به نسبت قوی خوب 
پرداخت شده ی کار گاه و بیگاه در میان دیالوگ ها و شلوغی فضا 

گم شود و به چشم نیاید.

سرانجام کالم را اینگونه خالصه کنیم و به وادی انصاف برگردانیم 
که سر و شکل دادن یک گروه موسیقی و نمایش و آمیختن قصه 
اموری بس دشوار  و موسیقی و سرگرم کردن مخاطبین... همه 
هستند و زمان و انرژی زیادی می گیرند. هم اینکه یک گروه حرفه 
ای موسیقی می نوازد و قصه ای استوار بر فرهنگ و شرایط روز 
اتفاقی  آید، خود  به صحنه می  لندن  ما در سالن های  جامعه ی 
است میمون و نوید فرداهایی را می دهد که در راهند و با خود 

آورده هایی خوب از هنر و آمیختگی فرهنگ ها خواهند داشت. 

آیا شما نیز در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان 
در لندن شرکت می کنید؟

 لطفا نظرات  و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید تا در این نشریه به چاپ برسد.

هنر فردی در تقابل با کار گروهی...
امیر ارسالن یکتا منش
روزنامه نگار آزاد
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

جامعه شناسی خودمانی

نوشته حسن نراقی -پنجاه و یکم

و نمونه های دیگر از خلقیات ما
 

فکر می کنم  اگر بخواهیم باری هر روحیه و رفتارمان یک 
سرفصل جداگانه باز کنم همان داستان مثنوی هفتاد من این 
از  بسیاری  به  اشاره ی مجمل  یک  فکرم رسید  به  که  است 
به  را  بیشترش  تعمق  و  توضیح  و  بکنم  ها  سرفصل  همین 

عهده خود خواننده بگذارم.

صراحت ایرانی مخصوصا در بیان و گفتار اگر نگویم 
در حداقل است الاقل منصفانه اش این است که صراحت لهجه 
مان کم است. ممکن است این نقص را به معنی حجب و حیا 
به  بتوانیم  هم  را  ازآن  کوچکی  قسمت  اگر  حاال  کنیم.  تعبیر 
حساب حجب و حیایمان بگذاریم قست دیگرش برمی گردد 
به نیات احتماال و غیر مشروعمان. خیلی طبیعی است که اگر 
تو  از  را  دلخوری  فالن  به  و  باشیم  نداشته  لهجه  صراحت 
دارم این قسمت را درست نمی گویی و یا این اطالعاتی که می 
دهی غلط است پشت سر این عدم صراحت عیبت و بدگویی 
پیش می آید غیبتی که همه مان میدانیم غلط است می دانیم بد 
است ولی بینی و بین ا... خودتان قضاوت کنید که غیبت چه 
درصدی از گفتارهای روزانه مان را تشکیل می دهد؟ اصال 
من نمی دانم چرای کلمه نه را خیلی نمی توانیم  مصرف کنیم. 

حاضریم خفت بد قولی بد عهدی دورویی و خیلی چیزهای 
دیگر را به خودمان تحمیل کنم ولی د رمقابل تقاضای دوست 
و یا همکار حتی خیلی صمیمی که مطلبی را از ما می خواهد 
کلمه یه یا نمی توانم را به کار نبریم ولو آن که د رهمان لحظه 

خودمان قطعا بدانیم که نمی توانیم.
قرض  صورت  به  پول  کمی  اطرافیانتان  از  کنید  امتحان 
بخواهید محال است بین تمامی مراجعه شوندگان جمله دارم 
ولی نمی دهم را بشنوید همه یا ندارند و یا اگر دیشب گفته 
بودی... اگر یک کم زودتر گفته بودی... صحبت از آن تعدادی 
از بخش  کنند صحبت  اجابت می  را  آدم  که خواست  نیست 

دوم از ندهنگان!! است.

صحبتی  آن  ی  باره  در  اندکی  مندم  عالقه  که  بعدی  مطلب 
تمامی  که  این  یعنی  است.  ایرانی  خواهی  خود  باشم  داشته 
مسائل حوادث اتخاذ تصمیم ها قانون ها و حتی سرد و گرم 
ها یک متری دارد به نام خودم که تمامی دنیا را با آن متر می 
کند. کمتر اتفاق می افتد که بگوید فالن قانون که به تازگی در 
دولت یا مجلس وضع شد به ضرر من است ولی د رمجموع 

قانون سودمندی است ولی برای بقیه مردم مفید است.
این  با  و  است...  کم  خیلی  نباشد  صفر  اگر  امکانش  تقریبا   
شد  قانونگذار  حضرت  همین  اگر  فردی  طلبی  نفع  روحیه 
چگونه می شود از او توقع بی نظری را در اتخاذ تصمیمش 
داشته باشیم مگر آن که اصال قانون جدید در حیطه منافعش 
دخالتی نداشته باشد. )حاال این منافع می تواند مادی باشد و 

یا گرایشی و ایضا عقیدتی فرقی نمی کند(
از دیگر خصلت هایمان کلی نگری است... همه چیز به صورت 
مطلق یا سفید است و یا سیاه و یا خوب خوب است و یا بد 
بد. دوست و رفیقمان در رفاقت یا بی نظیر است و یا کال غیر 
قابل اعتماد. رهبرهای سیاسی مان هم همین طور... یا تقریبا 
هیچوقت  داریم.  نفرت  ها  آن  از  یا  و  کنیم  می  پرستششان 
انسانی  حاضر نیستیم بپذیریم که هر پدیده هر عارضه هر 
از  تعدادی  توانیم  ما می  تعدادی صفات که  از  ترکیبی است 
را مغایر...  تعدادی  بدهیم و  میلمان تشخیص  را مطابق  آنها 
از همسرمان هم همین انتظار را داریم... حتی شخصیت های 
تاریخی مان را هم به دو دسته سیاه و سفید قسمت می کنیم 

و درباره آنها به قضاوت می نشینیم. 

قوام السلطنه را یکسره نفی می کنیم و در مقابل امیرکبیر و 
دکتر مصدق را تا حدود یک افسانه باال می بریم و اگر طرفدار 
و یا مقابل هر کدام باشیم محال است کوچکترین استدالنی را 

در تصمیم مستحکم و غیر قابل نفوذمان دخالت دهیم.

برخورد قانونی با
 هفته نامه پرشین!

 روز جمعه هفته گذشته شخصی با نام دکتر 
بابک کروی که خود را نماینده و وکیل بنیاد 
یک  ارسال  با  نموده،  معرفی  توس  فرهنگی 
بدون  و  انگلیسی   متن  با  الکترونیکی  نامه 
امضای رسمی خواستار عذر خواهی رسمی 
مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه پرشین ؛ 
به دلیل چاپ مقاله "موسیقی فولک یا تبلیغ 
بنیاد توس" در شماره 171 شده است و در 
بدون  نشریه  این  عذرخواهی  عدم  صورت 
اقدام  قانونی  مراحل  طریق  از  قبلی  اطالع 
نشریه  با  قانونی  برخورد  یا  و  توقیف  به 
را خواهند داشت. الزم به یادآوریست هفته 

نامه پرشین 

*****************
آیا سقط جنین قتل 

است؟
به گزارش خبرنگار پرشین ، کانون فرهنگ 
و اندیشه مسیحی روز پنجشنبه 25 نوامبر 
جلسه  کننده  برگزار  عصر   7:30 ساعت 
سخنرانی تحت عنوان » سقط جنین؛ حق یا 

ناحق« خواهد بود.
مژده  دکتر  خانم  را  جلسه  این  سخنرانی 
در  که  داشت   خواهد  عهده  بر  شیروانیان 
پاسخ  نیز  حاضران  های  پرسش  به  انتها 
نیز  عموم  برای  شرکت  و  شد  خواهد  داده 

آزاد می باشد.
جنین  قبیل: سقط  از  مسائلی  جلسه  این  در 
چه اشکال و مراحلی دارد - ایا سقط جنین 
عوارض جسمی و یا روانی هم دارد -  نظر 
مورد  در  کتاب مقدس  به  معتقد  مسیحیان 
سقط جنین چیست - مواردی که علم اخالق 
چیستند-  می کند  مطرح  جنین  دربارۀ سقط 
این  با  که  کسانی  به  می توانیم  چگونه  ما 
مسئله دست و پنجه نرم می کنند کمک کنیم؟ 

و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

و  فرهنگ  "کانون  که  است  ذکر  شایان   
عقیدتی-  است  انجمنی  مسیحی"  اندیشه 
شکل  ایرانی  کلیسای  بطن  از  که  فرهنگی 
گرفته است و تعامل موثر با مقوالت متعدد 
یک  تشویق  منظور  به  اجتماعی  فرهنگی- 
زندگی ِخرد ورزانه، مسووالنه و تاثیرگذار 

را در دستور کار خود دارد.
می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
نمایند:   مراجعه  زیر  سایت  وب  به  توانند 

www.kfam.co.uk

*****************
پخش مستند

”Glass House“ 
به گزارش خبرنگار پرشین فیلم مستند  خانه 
و  پرسش  و  همراه سخنرانی  به  ای  شیشه 
پاسخ باحضور دکتر مهری هنربین-هالیدی 
و مرجانه حالتی شنبه 20 نوامبر در کانون 
توحید لندن برپا خواهد شد عالقمندان برای 
کانون  محل  به  میتوانند  فیلم  این  مشاهده 
اطالعات  برای  نمایند.  مراجعه  لندن  توحید 
به وب  توانید  فیلم می  این  بیشتر در مورد 

سایت هفته نامه پرشین مراجعه نمائید.

یادداشت 
اعتراض آمیز ایران 

به وزارت خارجه چین 
رب  ع  خلیج  جعلي  واژه  از  استفاده  درپي 
نقشه  نمایش  هنگام  فارس  خلیج  به جاي  ي 
آسیایي  بازي هاي  افتتاحیه  آیین  در  ایران 

اسالمي  جمهوري  سفارت  گوانگژو،   2010
را  اعتراض آمیزي  یادداشت  چین  در  ایران 
تسلیم وزارت خارجه این کشور و مسئوالن 

برگزاري این مسابقات کرد 
به گزارش واحد مرکزي خبر، مهدي صفري، 
شب  گفت:  ایران  اسالمي  جمهوري  سفیر 
گذشته)جمعه( در جریان پخش تصاویري از 
جهان براي چند ثانیه تصویر نقشه اي روي 
نمایشگرها پدیدار شد که واژه مجعول خلیج 
ع ر ب ي به جاي نام درست آن یعني خلیج 

فارس درج شده بود. 
سفیر ایران در چین گفت:درپي این موضوع؛ 

سفارت  سوي  از  اعتراض آمیزي  یادداشت 
وزارت  به  پکن  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
خارجه چین و مسئوالن برگزاري مسابقات 
تمامي  در  اینکه  بیان  با  صفري  شد.  تقدیم 
نقشه هاي دنیا بر نام خلیج فارس تاکید شده 
مسئوالن  اعتراض  این  درپي  گفت:  است، 
از  مسابقات  برپایي  و  چین  خارجه  وزارت 
و  کردند  تاسف  ابراز  رخدادي  چنین  بروز 
به جا  و  درست  را  ایراني  مقامات  اعتراض 
در  همچنین  چین  در  ایران  سفیر  دانستند. 

پاسخ به این پرسش که برخي از سایت هاي 
بلندپایه  مقامات  که  شده اند  مدعي  خبري 
کشورمان در بازي هاي آسیایي دراعتراض 
به این موضوع جلسه افتتاحیه را ترک کرده 
صحت  خبرها  اینگونه  انتشار  گفت:  اند، 
در  ایران  است. سفیر  کذب محض  و  ندارد 
چین گفت: همه مسئوالن اعم از علي سعید 
لو معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان 
رئیس  آبادي  علي  محمد  و  بدني  تربیت 
ورزشي  مقامات  دیگر  و  المپیک  ملي  کمیته 
افتتاحیه حضور  پایان مراسم  تا  کشورمان 

داشتند. 

آیا میخواهید راننده تاکسی لندن 
)Black Cab ( بشوید؟

رانندگی و کار با تاکسی های لندن )Black Cabs ( یکی از شغلهائی است 
که در آمد خوبی دارد و اجازه رانندگی با تاکسی لندن نیاز به پشتکار ، 

همت وزمان زیادی دارد.  
اگر بیکار هستید و یا مایلید که راننده تاکسی های لندن بشوید و نیاز به 
اطالعات دقیق پیرامون چگونگی این شغل دارید میتوانید در جلسه ای که 
به این مناسبت در روز سه شنبه 7 دسامبر 2010 در ساعت 3 بعد از ظهر 

درکانون ایرانیان لندن تشکیل میشود شرکت نمائید.

این جلسه چگونگی  در   )  Black Cab( لندن  تاکسی  راننده  مجتبی  آقای 
ورود به این بیزینس و چگونگی گرفتن گواهی نامه تاکسی لندن را به شما 

توضیح  و به سئوالت شما در این زمینه پاسخ خواهند داد.

 به افرادبیکار و به خصوص به خانمهائی که راننده هستند توصیه میشود 
تا در این جلسه شرکت نمایند.

برای اطالعات بیشتر پیرامون این جلسه با خانم سیما در بخش بیزینس 
کانون ایرانیان با شماره 02077000477 تماس بگیرید.

زمان جلسه: روز سه شنبه 7 دسامبر 2010 ساعت 3 بعد از ظهر

مکان: کانون ایرانیان لندن
266-268 Holloway Road, London N7 6NE
Holloway Road Station :نزدیکترین ایستگاه آندرگراند
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چین با گسترش نفوذ خود در منطقه به نوعی 
همسایگان را عصبانی کرده است 

نگران  را  چین همه بخصوص همسایگان خود 
قدرت  به  تبدیل  واقعا  چین  اگر   . است  کرده 
این  دولتمردان  که  روزهایی  در   ، جهانی شود 
کشور بر سر مسائل کلیدی با دیگران اختالف 

نظر پیدا می کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟
چین همواره و به شکل کامال سنتی طمع خود 
و  آرامش  نوعی  به  توسل  با  را  قدرت  برای 
به همسایگان همراه کرده  اطمینان خاطر دادن 
بود . دولتمردان چینی همواره تاکید داشتند که 
یافته  توسعه  های  دولت  زمره  در  کشور  این 
است و البته برای رسیدن به قدرت هم به ابزار 
استراتژیست   . است  شده  متوسل  آمیز  صلح 
های چینی سالهاست که تاریخ دیگر کشورهای 
این  البته  یافته را موشکافی می کنند و  توسعه 

روزها درس پس می دهند.
نیت انگلیسی ها برای دوشادوش ایاالت متحده 
و  بیست  قرن  سالهای  نخستین  در  ایستادن 
به آن  بود که چینی ها  از جمله تجربیاتی  یکم 
اند. نمونه دیگر هم تالش آلمانی  توسل جسته 
به رشد  برای خنثی کردن موقعیت رو  بود  ها 
آخر  مورد  در  البته  اروپا.  اتحادیه  در  فرانسه 
روسیه  و  فرانسه   ، بریتانیا  میان  اتحاد  نتیجه 
با  مشترک  نبرد  سیاه  روزهای  خوردن  رقم   ،
المانی ها  . جنگی که با شکست  آلمانی ها بود 

به پایان رسید.
چینی ها اما به دنبال تکرار این بخش از تاریخ 
هم   1866 سال  در  و  المان  تاریخ  در  نیستند. 
بیش  بودن  تیز  نوک  متوجه  که  افرادی  بودند 
از اندازه شمشیر خصومت ورزی با همسایگان 
را  همسایگان  باید  که  داشتند  اعتقاد  و  بودند 
به حضور خود مطمئن کرد . چینی ها هم این 
اما مشکل  اند  نتایج مشابهی رسیده  به  روزها 
انعطاف  این جماعت  دارد که  این جا ریشه  در 
داده  دست  از  دیپلماسی  دستگاه  در  را  خود 
اند. دو مورد موضع گیری اخیر چین به خوبی 
بود  ماه سپتامبر  در   . است  مساله  این  گویای 
که ژاپنی ها کاپیتان قایق ماهیگیری چینی را که 
وارد آب های مورد مناقشه پکن و توکیو شده 
بود، آزاد کردند. اما این آزادی نتوانست خشم 
چینی ها از این ماجرا را خانمه دهد و یا دل آنها 
را آرام کند. چینی ها همواره به دنبال بهانه ای 
پکن هستند. چین  با  رابطه  در  تنش  برای خلق 
که  را  تجهیزاتی  فروش  راحتی  به  تالفی  برای 
آن  از  الکترونیکی  تجیهزات  تولید  در  ها  ژاپنی 
. در میانه  انداخت  به تعویق  استفاده می کنند، 
در  پکن   ، همسایه  دو  میان  لجبازی  و  لج  این 
برخی موارد به گونه ای برخورد کرد که گویا 
این ممنوعیت و تحریم  خود را برای برداشتن 
ژاپن مهیا می کند و البته در عمل خبری از این 
. دولتمردان چینی به هیچ  رفع محدودیت نبود 
وجه نگران این هم نیستند که ممکن است تحریم 

ها به دیگر کشورها آسیب برساند .
ماجرای  به  گردد  بازمی  هم  مورد  دومین 
جنجالی اهدای جایزه صلح نوبل به فعال چینی 

که طبیعتا دولت چین با آن مخالف است . 
لیو شیائوبو، نویسنده و منتقد سرسخت دولت 
اینکه  جرم  به  شهروندی  حقوق  فعال  و  چین 
یک بار مانیفستی را برای دموکراسی در چین 
نوشت، به زندان افتاد . دولتمردان چینی که داعیه 
دار تبدیل شدن به قدرت آتی در جهان هستند 
، این نویسنده را تهدیدی برای خود دانستند و 

در نهایت وی به زندان افتاد. زمزمه های اهدای 
این جایزه به لیو که به گوش دولتمردان در پکن 
شد  تهدید  جایزه  این  کننده  اهدا  کمیته  رسید، 
را  نروژ  با  رابطه  که  دادند  هشدار  ها  چینی   .
این در حالی   . به حالت تعلیق درخواهند آورد 
است که دولت نروژ اندک ارتباطی با تعیین این 
جایزه ندارد. چین حتی کمپینی را به راه انداخت 
لیو  به  جایزه  این  اهدای  برگزاری  از  پیش  تا 
نمایش  این  از  را  ها  اروپایی   ، ماه دسامبر  در 

منصرف کند .
اند  رسیده  نتیجه  این  به  روزها  این  ها  چینی 
البته  فاکتور ملی گرایی فکر کنند و  به  باید  که 
احساسات  که  اند  رسیده  هم  قطعیت  این  به 
 . ندارد  خریدار  چین  در  دیگر  سوسیالیستی 
مساله مهم تر اما رفتارهای تند و تیز چین است 
که می تواند همسایگان را هم به شدت عصبانی 
در  ابرقدرتی  به  تبدیل  چین  اگر  کند.  نگران  و 
منطقه شود، در صورت اختالف نظر با دیگران 
بر چه مداری حرکت خواهد کرد؟ این پرسشی 
است که هند، ویتنام، ژاپن ، اندونزی و بسیاری 
دیگر از کشورها از دولتمردان چینی می کنند. 
با  هم  و  ترس  با  هم  همگان  کشورها  این  در 
می  نگاه  افزایش چین  به  رو  قدرت  به  تحسین 
منطقه جغرافیایی  در  همگی  این کشورها  کنند. 
متحده  ایاالت  با  توانند  می  که  اند  شده  واقع 
دست دوستی دهند و اتحادی استراتژیک را با 

واشنگتن تجربه کنند.
موقعیت  در  همسایگان چین  از  کدام  هیچ  البته 
تصمیم گیری اینچنین و انتخابی اینچنین نیستند 
. چین بازی چماق و هویج را به خوبی آموخته 
این  از  تر  زیرک  هم  چین  همسایگان   . است 
دست  و  گیرند  قرار  مسیر  این  در  که  هستند 
دوستی با آمریکا دهند . اما نشانه هایی وجود 
دارد که نشان می دهد چین ، همسایگان را هم 
این  ایاالت متحده  . هند و  عصبانی کرده است 
روزها از همکاری استراتژیک با هم سخن می 
روزهای  رقیب  زمانی  که  کشوری  دو   . گویند 
جنگ سرد بودند اکنون تبدیل به شرکایی برای 
توافقنامه  آمریکا  اند.  شده  چین  قدرت  مهار 
تسلیحاتی با دهلی نو امضا می کند و به زودی 
نخستین محموله از این بار در اختیار هندی ها 
. باراک اوباما چهل و چهارمین  قرار می گیرد 
از  اخیرا  هم  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس 
سازمان  امنیت  شورای  در  هند  دایم  عضویت 

ملل حمایت کرده بود .
در چند سال اخیر، هند و ژاپن با هم نیز دست 
دوستی داده اند. دو کشوری که به دلیل دغدغه 
از  خارج  های  گیری  ارتباط  از  امنیتی  های 
گفتگوهای  اکنون  داشتند  حذر  ای  منطقه  حد 
دو کشور همراه  این  اند.  کرده  آغاز  را  امنیتی 
با ایاالت متحده ، رزمایش های مشترک نظامی 
ویتنام  با  اخیرا  واشنگتن  کنند.  می  برگزار  هم 
هم بر مبنای سیاستی خاص وارد تعامل شده 
است. دلیل تمامی این نزدیکی های استراتژیک 
ممنوعیت  : چین.  است  هم یک دغدغه مشترک 
اندونزی  به  متحده  ایاالت  از  تسلیحات  انتقال 
اتحادهای  قبیل  این   . است  شده  لغو  اخیرا  هم 
با  همگان  هستند.  خطرناک  بسیار  استراتژیک 
چین به گونه ای برخورد می کنند که گویا این 
کشور در قامت راستین دشمن فرو رفته است . 
همسایگان چین و آنها که نگران قدرت افروزی 
این کشور هستند باید بدانند که نمی توانند با بد 

و کج اندیشی مشکلی را حل کنند. 

ایران و جهان

آقای اوباما ! یک دوره 
ریاست جمهوری کافی است 

 اوباما باید هر چه زودتر درباره نحوه اداره امور در دوسال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری اش 
تصمیم گیری کند .

به  نیاز  به  مقطع  یک  در  و  کرده  مطرح  زمینه  این  در  را  متفاوتی  های  دیدگاه  اخیر  های  هفته  در  :او 
اصالحات میان دوره ای اشاره داشت .در فاصله کوتاهی اما اوباما خواهان اعمال ایده هایی از سوی هر 
دو حزب جمهوری خواه و دمکرات شده است .همه اینها در شرایطی است که قبل از برگزاری انتخابات 
کنگره او وعده مبارزه رودررو با جمهوری خواهانی را داده بود که گاهی از آنها با لقب دشمن یاد می 

شد.
با این شرایط واضح است او همچنان در ذهنش به بررسی گزینه های موجود بپردازد و به جمع بندی 
مشخصی در این زمینه نرسد.علیرغم این سردرگمی آمریکا در شرایط حساسی به سر می برد و از 
اوضاع بد اقتصادی تا مشکالت متعدد در سیاست خارجی ، بحرانهای متعددی کشور را تهدید میکند و 
تردیدهایی درباره آینده وجود دارد .در این شرایط نه چندان امیدوار کننده اوباما فرصت دارد تا بار 
دیگر اعتماد مردم را نسبت به حزب دمکرات و شخص خودش جلب کند و تنها راه برای رسیدن به این 
هدف مقدم دانستن منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی است .برای رسیدن به این هدف اوباما باید 
هر چه زودتر اعالم کند که برای انتخاب مجدد در سال 2012 کاندیدا نخواهد  شد.چون در این صورت 

کاندید شدن او برای دو سال دیگر هم درگیر مبارزات سیاسی خواهد بود.
 ولی در صورت تمرکز اوباما بر دو سال باقی مانده می توان امیدوار بود دو قطبی شدن سیاست داخلی 
و مبهم بودن هویت ملی آمریکا در خارج از این کشور از بین برود.رسیدن به این جمع بندی چندان 
دشوار نیست و آشکار است او بخش عمده ای از وعده هایش را بدون عمل رها کرده است.انتخابات 
اخیر نوعی رفراندوم برای ریاست جمهوری بود و حتی اگر نخواهیم بپذیریم که جمهوری خواهان با 
این رفراندوم شانس شان را برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری افزایش دادند، دمکراتها قطعا 
او به شکل محسوسی  اوباما و وعده های  اعتماد به  اعتماد مردم را به دست نیاوردند و میزان  رای 
کاهش یافته است .با این نگاه شاید بهترین راه برای مقابله با چالشهای رودررو و تهدیدهای جدی نسبت 
به اعتبارش اظهار صادقانه این موضوع باشد که در دو سال آینده تنها به دنبال حل مشکالت رودررو 
خواهد بود و برنامه ای برای کمپین انتخاباتی 2012 نخواهد داشت.او برای این کار می تواند با مشاوران 
و مدیران شرکتهای نظرسنجی و استراتژیستها مشورت کند و از نظرات آنها هم جویا شود.اوباما در 
گفتگویی با دایان ساویر در شبکه ان بی سی اظهار داشته بود :"من ترجیح می دهم یک رییس جمهور 
خوب یک دوره ای باشم تا رییس جمهور متوسط دو دوره ای ."حاال با توجه به نتایج انتخابات اخیر 
زمان آن رسیده باشد تا او این ایده را در عمل نشان دهد.اوباما در نطق های انتخاباتی اش وعده داده 
بود اتحاد ملی را درعرصه اقتصادی ایجاد می کند وصاحبان سرمایه مستقل و جمهوری خواه را هم به 

فعالیت هر چه بیشتر دعوت خواهد کرد.
حضور برای یک دوره دیگر در کاخ سفید می تواند تمامی این برنامه ها را با مشکالت جدی روبرو 
کند . میچ مک کانل رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس سنا که بزرگترین اولویتش را ممانعت از انتخاب 
مجدد اوباما اعالم کرده می تواند در دوره دوم موانع بیشتری را برای اوباما ایجاد کند و در کنار آن 
خبرهای خوبی از اردوی دمکراتها شنیده نمی شود .ننسی پلوسی نماینده دمکرات کالیفرنیا  اخیرا تاکید 
کرد "اصالحات وعده داده شده اوباما قبل از اجرا مرده است" .پس تالش دوباره برای احقاق وعده ها 
و اصالح ساختار اقتصادی تنها در صورتی می تواند عملی شود که نگرانی ها از بابت عدم انتخاب در 
دوره بعدی وجود نداشته باشد و اوباما تا حدی حسن نیت از خود نشان دهد که جمهوری خواهان 
درمیانه راه با او همراه شوند .درمورد سیاست خارجی هم در صورت عدم نگرانی درباره انتخابات آتی 
تصمیمات او به مراتب به منافع ملی آمریکا نزدیک تر خواهد بودو در عوض اینکه به نیازهای انتخاباتی 
بیندیشد ، با واقعیتهای حاضر در افغانستان و کره شمالی کنار خواهد آمد.اوباما در صورتی کاخ سفید 
را در ژانویه 2013 ترک خواهد کرد که بتواند نفوذش را در رهبری ملی و بین المللی به اثبات برساند و 

در غیر این صورت راه دشواری در پی خواهد داشت.
پاتریک کدل - واشنگتن پست هفتگی /15 نوامبر 

چرا همه از دست چین 
عصبانی هستند؟

راجان منون
لس آنجلس تایمز دوازدهم نوامبر / ترجمه : سارا معصومی
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فکر حمله را از
 سر بیرون کنید

 رابرت گیتس:هرگونه حمله نظامی ملت ایران 
را متحدتر خواهد کرد 

سخنانی  در  آمریکا  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
هشدار داد که هرگونه تجاوز نظامی به خاک 
ایران، مردم ایران را متحدتر از همیشه خواهد 

کرد. 

 به نقل از آنتی وار، "رابرت گیتس" وزیر دفاع 
هرگونه  که  داد  هشدار  سخنانی  در  آمریکا 
را  ایران  مردم  ایران،  خاک  به  نظامی  تجاوز 

به متحدتر از همیشه خواهد کرد.  نظامی  تجاوز  که  کرد  اذعان  همچنین  وی 

ایران تنها می تواند مدت دست یابی این کشور 
به انرژی هسته ای را به تاخیر اندازد اما قادر 
نخواهد بود ایران را از این انرژی محروم کند. 
تحریم ها  که  شد  مدعی  گیتس  حال  این  با 
ایران شود  در  تفرقه  ایجاد  به  منجر  می تواند 
و در ادامه گفت: تحریم ها بیش از آنکه فکر آن 

می شد به ایران لطمه زده است.

در  مسئول  مقام  این  امیدواری  ابراز  این 
آمریکا در حالی است که رسانه های آمریکایی 
بی تاثیری این تحریم ها بر اقدامات و فعالیت های 

ایران اذعان کرده اند.
آنتی وار تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همچنان بر عدم انحراف برنامه هسته ای 
ماه  که  است  این  بر  قرار  و  دارد  تاکید  ایران 
آینده تولید برق هسته ای در بوشهر آغاز شود. 

یا اسکن نیمه عریان شوید،
یا با هواپیما سفر نکنید

حامیان اسکن عریان بدن مسافرین آمریکایی در اظهارنظری 
مضحک عنوان کردند: شهروندان آمریکایی باید بپذیرند که 
با این دستگاه ها مورد بازرسی قرار گیرند یا اینکه اصاًل از 

خیر پرواز با هواپیما بگذرند! 
حامیان اسکن عریان بدن مسافرین آمریکایی در اظهارنظری 
مضحک عنوان کردند: شهروندان آمریکایی باید بپذیرند که 
با این دستگاه ها مورد بازرسی قرار گیرند یا اینکه اصاًل از 

خیر پرواز با هواپیما بگذرند! 
به گزارش سرویس بین الملل شبکه ایران به نقل از روزنامه 
آمریکایی "کریستین ساینس مانیتور"، با باال گرفتن بحث ها 
بدن  عریان  اسکن  بودن  غیرقانونی  یا  قانونی  در خصوص 
مسافرین در فرودگاه های آمریکا، برخی منتقدین این اقدام، 
مبنی  آمریکا  اساسی  قانون  چهارم  اصل  با  مخالف  را  آن 
فعاالن  از  می دانند. برخی  بی مورد  بازرسی های  تحریم  بر 
حقوق بشر نیز در همین زمینه، این اقدام دولتمردان آمریکا 
تاریخ آمریکا  را بزرگترین نقض حریم خصوصی در طول 
از  و  دانشگاه  حقوق  استاد  یک  شرودر"  می دانند."ویلیام 
حامیان اسکن عریان بدن مسافرین آمریکایی در اظهارنظری 
مضحک می گوید: شهروندان آمریکایی باید بپذیرند که با این 
اینکه اصال از خیر  یا  دستگاه ها مورد بازرسی قرار گیرند، 

پرواز با هواپیما بگذرند! 
* جبران بی عرضگی امنیتی از طریق اسکنرهای بدن!

امثال شرودر بر این باورند که چون مقامات امنیتی آمریکا 
با روش های دیگر نتوانسته اند جلوی ورود تروریست ها به 
فرودگاه های آمریکا را بگیرند، لذا حق دارند با نقض حریم 

خصوصی شهروندان، بی عرضگی خود را جبران کنند. 
به  مساله  این  اینکه  بر  تاکید  با  مانیتور  ساینس  کریستین 
نیازمند است، افزود:  نوعی تجریه و تحلیل "هزینه - فایده" 
اظهارنظر در مورد هزینه های این اقدام در اینترنت این روزها 
بسیار زیاد شده است. بسیاری این اقدام را بی مورد می دانند 
و حتی برخی نیز از آن به تجاوز جنسی تعبیر کرده اند. اما 
در مقابل کسانی می گویند که این طرح می تواند جلوی کسانی 
یک  سوار  بمب  با  که  را  عبدالمطلب"  فاروق  "عمر  هچون 
هواپیمای آمریکایی شده بود، به فرودگاه های آمریکا بگیرد!

این نشریه آمریکایی ادامه داد: اما مساله مهم اینجاست که 
واقعًا روشن نیست که آیا اسکن عریان بدن در فرودگاه های 
آمریکا می تواند منجر به امنیت بیشتر شود یا نه؟ سازمان 
حسابرسی آمریکا در گزارشی که در ماه مارس منتشر شد، 
این اسکنرها هم  تصریح کرده بود: کاماًل روشن نیست که 
می توانستند از ورود عبدالمطلب با بمب به فرودگاه جلوگیری 

کنند یا نه.
* اسکنرها بی فایده و ناکارآمد هستند

از  استفاده  گذشته  سپتامبر  در  ایتالیایی  امنیتی  مقامات 
رییس  ریگو"  "ویتو  کردند.  متوقف  را  مذکور  اسکنرهای 
نتیجه  ما  گفت:  خصوص  این  در  ایتالیا  هواپیمایی  سازمان 
ناکارآمد  این اسکنرها نگرفتیم چون بسیار کند و  از  خوبی 
هستند."محققین انگلیسی نیز اذعان کرده اند که این اسکنرها 
شیمیایی،  مواد  یافتن  قدرت  حساسند،  فلز  به  هرچقدر 

پالستیک و مایعات را ندارند! 
آمریکا  مدنی  آزادی های  اتحادیه  رییس  هرمان"  "سوزان 
اطالع  بیشتر  چه  هر  مردم  است:  گفته  زمینه  این  در  نیز 
داشته باشند، بهتر می توانند تصمیم بگیرند که آیا حاضرند 
چنین  به  بیشتر  امنیت  قبال  در  را  خود  مدنی  آزادی های 
دستگاه هایی بفروشند یا نه؟ البته مردم قطعًا حریم شخصی 
خود را به دستگاه هایی نخواهند فروخت که نمی توانند جلوی 

ورود بمب به فرودگاه ها را بگیرند."
هرمان همچنین با ذکر مثال هایی تاکید کرده که این دستگاه ها 

حریم شخصی افراد را کاماًل نقض می کنند.

انگلستان
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افزایش مجدد نرخ هاي بهره بانکي در چین و رشد ارزش دالر باعث 
خواهد شد 

کاهش قیمت نفت به 
80 دالر در هر بشکه 

درآینده نزدیک 
روز گذشته قیمت نفت خام در بازارهاي جهان اندکي افزایش یافت 
نرخ هاي  قریب الوقوع  افزایش  درباره  که  نگراني هایي  سبب  به  اما 
بهره بانکي چین وجود دارد، پیش بیني مي شود قیمت نفت در آینده 
بزرگ ترین  از  که  چین  در  بانکي  بهره  نرخ هاي  رشد  یابد.  کاهش 
و  اقتصادي  رشد  کاهش  به  است  جهان  در  نفت  مصرف کنندگان 
تقاضاي این کشور براي نفت منجر خواهد شد. هفته پیش قیمت نفت 
خام در بازارهاي جهان به باالترین میزان از اکتبر سال 2008 رسید. 
سپتامبر  ماه  در  چین  در  تورم  نرخ  شد  اعالم  هفته  اواخر  در  اما 
افزایش یافته است و همین امر احتمال افزایش نرخ هاي بهره بانکي 
را در این کشور مطرح کرد. اگرچه هنوز این امر اتفاق نیفتاده است، 
بازار نگران کاهش تقاضاست و همین نگراني به کاهش قیمت نفت 
نفت چین  کاهش مصرف  با  معتقدند  کارشناسان  است.  منچر شده 
قیمت نفت در بازارهاي جهان به حدود 80 دالر در هر بشکه کاهش 

خواهد یافت. 
البته رشد ارزش دالر و نگراني رو به افزایش از وضعیت مالي ایرلند 
نیز در کاهش قیمت نفت موثر بوده است. دولت ایرلند در برابر فشار 
اتحادیه اروپا براي پذیرفتن کمک مقاومت مي کند و این درحالي است 
ندارد.  است  فروخته  که  را  قرضه اي  اوراق  پرداخت سود  توان  که 
تحلیلگران بازار نفت دلیل دیگر کاهش بهاي نفت را شکست نشست 
گروه20 اقتصاد قدرتمند جهان مي دانند. این نشست دو روزه که در 
کره جنوبي و به هدف دستیابي به راهکاري براي علبه بر مشکالت 
مالي و اقتصادي جهان برگزار شد به نتیجه مورد انتظار نرسید و 
کشورهاي شرکت کننده در آن نتوانستند به راهکاري براي جلوگیري 
از بحران هاي آینده دست پیدا کنند. نگراني از تداوم تنش هاي ارزي 
کرده  اعالم  انرژي  بین المللي  آژانس  همچنین  است.  باقي  همچنان 

است در سال 2011 سرعت رشد تقاضا براي نفت کند خواهد شد. 
مجموعه این عوامل به کاهش بهاي نفت در آینده منجر خواهد شد. 

البته قیمت نفت اوپک در روزهاي اخیر باال باقي مانده است. دبیرخانه 
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت از تداوم افزایش قیمت سبد نفتي 
در  اوپک  دبیرخانه   داد.  خبر  دالر   85 سطح  از  باالتر  سازمان  این 
گزارش جدید خود عنوان کرد که سبد نفتي اوپک، متشکل از 13 نوع 

نفت  خام، در آخرین روز مورد بررسي به 85 دالر و 81 سنت رسیده 
و این در حالي است که این شاخص در مقایسه با دوره پیشین معادل 

افزایش پیدا کرده است. اعضاي اوپک در آخرین نشست  53 سنت 
خود که در وین برگزار شد، تولید نفت را بدون هیچ تغییري ثابت 
نگه داشتند. اوپک طي سال 2008 با چند بار کاهش تولید، تصویب 
کرده بود که سطح تولید روزانه این سازمان به 24 میلیون و 845 
هزار بشکه کاهش پیدا کند که هم اکنون این مقدار ثابت باقي مانده 
است. اوپک موفق شده قیمت نفت را پس از آنکه با تجربه قیمت 32 
دالري به پایین ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده بود بیش از 
دو برابر کند. وزیران کشورهاي عضو اوپک در نشست وین اعالم 
هنوز  دنیا  که  شرایطي  در  هستند.  راضي  کنوني  شرایط  از  کردند 
بر  افزودن  دارد،  اقتصاد  جهاني  وضعیت  بهبود  به  بدبینانه  نگاهي 
عرضه به کاهش شدید قیمت ها منجر خواهد شد. تعدادي از اعضاي 
اوپک معتقدند به سبب کاهش ارزش دالر قیمت نفت باال رفته است. 
شکري غانم، رئیس شرکت دولتي نفت لیبي مهم ترین عامل افزایش 
بهاي نفت در بازارهاي جهاني را افت ارزش دالر دانسته است. وي 
گفته است تاثیر افت ارزش دالر بر افزایش قیمت هاي جهاني نفت خام 

بیشتر از بنیادهاي بازار است. 

درآمد اعضاي اوپک 

اداره اطالعات انرژي آمریکا، درآمدهاي اسمي و واقعي اوپک در 10 
ماه نخست سال جاري میالدي را به ترتیب 613 و 540 میلیارد دالر 
اعالم کرد. اداره اطالعات انرژي آمریکا )EIA(، در تازه ترین گزارش 
درآمدهاي  داد  گزارش  همچنین  خود  انرژي  مدت  کوتاه  چشم انداز 
نفتي اسمي و حقیقي اعضاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت، 
میلیارد   510 و   571 ترتیب  به  نیز  میالدي  گذشته  سال  در  اوپک، 
دالر بود. این اداره همچنین پیش بیني کرد درآمد اسمي حاصل از 
صادرات نفت اعضاي اوپک در سال 2010 به 748 میلیارد دالر و 
درآمد حقیقي آنها 658 میلیارد دالر مي رسد. همچنین پیش بیني شده 
است درآمدهاي نفتي اسمي و حقیقي اعضاي اوپک در سال آینده 

میالدي به ترتیب به 840 و 726 میلیارد دالر برسد. 
میزان  لحاظ  از  ایران  کرد  عنوان  آمریکا  انرژي  اطالعات  اداره 
درآمدهاي نفتي اوپک در 10 ماه نخست امسال با کسب 59 میلیارد 
دالر درآمد اسمي و 52 میلیارد دالر درآمد حقیقي از محل فروش 
نفت خام، پس از عربستان در رتبه دوم قرار گرفته است، درآمدهاي 
اسمي و حقیقي این کشور در سال گذشته میالدي به ترتیب 53 و 
حقیقي  و  اسمي  درآمد  گزارش،  این  پایه  بر  بود.  دالر  میلیارد   48
عربستان که بیشترین درآمد نفتي اوپک دربازه زماني ژانویه تا اکتبر 

را داشته است، به ترتیب 164 و 145 میلیارد دالر بوده است. 

بازگشت رکود، 
اقتصاد انگلستان را 

تهدید مي کند 
بدهي  از  اعم  انگلستان  بدهي هاي  کل   2015 سال  تا 
خانوارها، شرکت ها و دولت، به بیش از 10هزار میلیارد 
کند  پیدا  ادامه  کنوني  روند  اگر  و  رسید  خواهد  پوند 
امکان دارد وضعیت از این هم بدتر شود. رشد شدید 
بدهي ها مانعي جدي در برابر رونق اقتصادي به وجود 
خواهد آورد. در نهایت دولت باید نرخ هاي بهره بانکي 
را که اکنون در پایین ترین میزان است باال ببرد و این 
اقدام با کاستن از نقدینگي در اقتصاد و نیز کاستن از 
توان مصرف شهروندان به رکودي دیگر در اقتصاد این 
کشور منجر خواهد شد. در سال 1987، کل بدهي ها در 
بریتانیا حدود دو برابر تولید ناخالص داخلي این کشور 
مسکن  وام  پرداخت  در  بانک ها  دستي  گشاده  اما  بود 
میزان  اخیر  سال هاي  طي  شد  باعث  قیمت ها  رشد  و 
بدهي خانوارها به شدت افزایش یابد. رقم بدهي ها در 
سال 2009 به 5.4 برابر تولید ناخالص داخلي انگلستان 
افزایش یافت و به 7.5 هزار میلیارد پوند رسید.با آنکه 
دولت جدید انگلستان تدابیر ریاضت جویانه اقتصادي 
افزایش  و  بودجه  کاهش  به  آن  طبق  و  کرده  اتخاذ 
اقتصادي  آماري  داده هاي  است،  کرده  اقدام  مالیات ها 
داخلي  ناخالص  تولید  به  بدهي  نسبت  مي دهند  نشان 

این کشور  تاریخ  در  باالترین حد  در  بریتانیا همچنان 
قرار دارد و در سال 2015 به 10.2 هزار میلیارد پوند 
گزارش  در  نیز  بریتانیا  ملي  آمار  رسید.اداره  خواهد 
جدید خود از وضعیت شاخص هاي کالن اقتصادي این 
کشور آورده است سرانه تولید ناخالص داخلي در ماه 
اکتبر سال جاري، در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته 
باالترین  کاهش  این  که  است  یافته  کاهش  درصد   5.5
میزان از سال 1949 است. البته به سبب کاهش هزینه 
پرداخت وام هاي مسکن، میزان مازاد درآمد خانوارها 
در  اقتصادي  رکود  است.  یافته  افزایش  1.2درصد 
بریتانیا که شش فصل ادامه پیدا کرد حداقل 600 هزار 
شغل را در اقتصاد این کشور از میان برده است. این 
رکود اواخر سال گذشته میالدي پایان یافت اما بریتانیا 
اکنون  است.  گریبان  به  دست  آن  تبعات  با  همچنان 
مردم این کشور خود را براي عمیق ترین کاهش بودجه 
دولت طي چند دهه گذشته آماده مي کنند. دولت جدید 
سیاست هاي  اجراي  آمریکا  دولت  خالف  بر  انگلستان 
ریاضت اقتصادي را براي غلبه بر مشکالت اقتصادي از 
جمله بدهي دولتي و کسري بودجه بهترین راه مي داند. 
از میان رفتن  این سیاست ها  تبعات اجراي  از  اما یکي 
در  است.  آینده  سال  پنج  طي  دولتي  شغل  هزار   500
این گزارش آمده است ثروت خالص  از  بخش دیگري 
هر بریتانیایي طي سال 2009 با 7.3 درصد کاهش به 
117 هزار پوند رسیده که در مقایسه با رقم 125 هزار 
پوند سال 2007 پایین تر است. علت این امر کاهش قیمت 
خانه و دیگر امالک در دوران اوج بحران مالي و رکود 
کرده  پیدا  ادامه  هم  کنون  تا  که  است  اقتصادي جهان 

است. 

با آبونمان )اشتراک( هفته نامه پرشین، به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی 
جدای از هرگونه گرایشهای سیاسی و مذهبی،  کمکی وافر میکنید. 
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اقتصاد   20 گروه  روزه  در  اجالس  پنجمین 
جمعه  روز  جهان  نوظهور  و  یافته  توسعه 
گذشته در کره جنوبي تقریبا با همان اختالف 
یافت.  پایان  بود  شده  آغاز  که  نظرهایي 
کارشناسان معتقدند اختالف نظرهاي عمیقي 
که بر اساس منافع هر یک از کشورهاي عضو 
به  باعث شده رسیدن  دارد  این گروه وجود 
اتفاق نظر غیرممکن شود. شرکت کنندگان در 
مراقب  کردند  توافق  تنها   20 گروه  نشست 
و  اقتصاد  ساختار  در  توازن  عدم  موارد 
سر  بر  رقابت  از  و  باشند  جهان  تجارت 
از ارزش پول ملي خود اجتناب کنند  کاستن 
پایبند  براي  سازوکاري  هیج  که  آنجا  از  اما 
خود  وعده هاي  انجام  به  کشورها  نگهداشتن 
کشورهاي  مي شود  پیش بیني  ندارد،  وجود 
و  مستقیم  شکل  به  همچنان   20 گروه 
غیرمستقیم به دستکاري در نرخ برابري ارز 
ادامه  آن  ارزش  از  کاستن  براي  خود  ملي 
نشست  این  گفت  مي توان  حقیقت  در  دهند. 
با اجالس  نتیجه متفاوتي در مقایسه  به هیچ 
20 روز پیش دست نیافت. بدین ترتیب جهان 
باید خود را براي جنگ ارزي که از چند هفته 
پیش بسیار واضح آغاز شده آماده کند. گروه 
پیش  دو سال  که  جهان  قدرتمند  اقتصاد   20
از  اقتصادي جهان  الگوي همکاري  به عنوان 
اقتصاددان ها و سیاستگذاران ستایش  سوي 
زیرا  یافت  پایان  نتیجه  بدون  امسال  مي شد 
اتخاذ  به  را  شرکت کنندگان  نتوانست  آمریکا 
ارزي  تنش  به  بخشیدن  پایان  براي  تدابیري 
متقاعد  اقتصادي  رونق  سوي  به  حرکت  و 
اجالس  نتایج  به  نسبت  مالي  بازارهاي  کند. 
زیرا  ندادند  نشان  خاصي  واکنش   20 گروه 
عمال تعهدي در این اجالس براي اقتصادهاي 
قدرتمند ایجاد نشد. روز پنج شنبه و جمعه تمام 
کاهش  جهان  مالي  بازارهاي  در  شاخص ها 
یافتند. قیمت تمام مواد خام نیز کاهش یافت.

نشست سران گروه 20 پس از تصویب »بیانیه 
رهبران شرکت کننده  پایان رسید.  به  سئول« 
در این اجالس متعهد شدند تا تعهدات خود در 
چهار دوره قبلي این نشست ها را عملي کنند 
و با هماهنگي و همکاري و تشریک مساعي، 
اقتصاد  متوازن  و  پایدار  نیرومند،  رشد  به 
این  در  حاضر  رهبران  کنند.  یاري  جهاني 
نشست، در بیانیه سئول اعالم کردند که طي 
دو سال گذشته، با تشریک مساعي گروه 20 
و جامعه جهاني، اقتصاد جهان به مسیر احیا 
افتاده، اما خطر خارج شدن آن از این مسیر 
هنوز وجود دارد. کشورهاي عضو گروه 20 
براي  الزم  تدابیر  اجراي  به  مي شوند  متعهد 
ادامه دهند و سیاست  بازار مالي  ثبات  حفظ 
پولي و ارزي مثبتي براي حفظ ثبات قیمت ها 
گیرند. پیش  در  اقتصادي  احیاي  به  یاري  و 

در  سئول  اجالس  در  هرچند شرکت کنندگان 
در  که  داده اند  قول  اجالس  این  نهایي  بیانیه 
را  دستورالعملي  آینده  سال  گفت وگوهاي 
تجاري  تراز  در  عدم توازن  با  مقابله  براي 
میان  عمیق  نظرهاي  اختالف  دهند،  ارائه 
و  یوان  برابري  نرخ  باره  در  آمریکا  و  چین 
نابرابري تراز تجاري، بر اجالس سئول سایه 
مورد  مهم  موضوعات  از  یکي  بود.  افکنده 
به  آمریکا  اعتراض   ،20 گروه  رهبران  بحث 
سیاست هاي ارزي چین بوده که بنابر ادعاي 
شغلي  فرصت هاي  رفتن  بین  از  به  آمریکا 
در  است.  شده  منجر  کشور  این  در  بسیار 
حقیقت بحث اصلي در این اجالس اتهام هایي 
بود که ایاالت متحده به چین وارد کرده است. 
که مشخص شد تالش هاي  پیش  ماه  از چند 
به  رونق  بازگرداندن  براي  آمریکا  دولت 
بیکاري  نرخ  کاهش  و  کشور  این  اقتصاد 
بر  آمریکا  اقتصادي  مقامات  است،  بي نتیجه 

کرده اند  اعالم  و  افزوده اند  چین  بر  فشارها 
پکن باید به سرعت بر ارزش پول ملي خود 
درصد   40 اکنون  یوان  ارزش  زیرا  بیفزاید 
پایین تر از حد واقعي است. مصرف داخلي در 
آمریکا دیگر مانند گذشته نمي تواند رونق را 
در این کشور ایجاد کند و مقامات اقتصادي و 
پولي آمریکا معتقدند رشد صادرات بهترین و 
موثرترین روش براي ایجاد رونق در اقتصاد 
بیکاري است. دو ماه پیش  از نرخ  و کاستن 
کرد  قطع  را  دالر  به  یوان  وابستگي  چین 
اما  افزود  خواهد  آن  ارزش  بر  داد  وعده  و 
از  یوان  ارزش  افزایش  میزان  مدت  این  طي 
دید آمریکایي ها بسیار اندک بوده است. پکن 
همواره اعالم کرده است افزایش ارزش یوان 
متناسب با منافع ملي چین انجام خواهد شد و 
فشارهاي آمریکا در این زمینه تاثیري ندارد.

فشار  تحت  را  چین  ماه هاست  آمریکا  دولت 
یوان،  ارزش  دهد  اجازه  که  است  گذاشته 
واحد پول چین افزایش یابد. آمریکا مي گوید 
بهاي  یوان،  ارزش  نگهداشتن  پایین  با  چین 
غیرعادي  به طور  را  خود  صادراتي  کاالهاي 
پایین نگهداشته و بدین ترتیب صادرات چین 
از واردات این کشور بیشتر شده است. روز 
تجاري  مازاد  شد  اعالم  گذشته  چهارشنبه 
چین پس از کاهش ماه سپتامبر، در ماه اکتبر 
بار دیگر افزایش یافته است و این امر فشارها 

بر چین را افزایش داده است. 

سیاست  که  مي کند  استدالل  مقابل  در  چین 
به  سرمایه گذاري ها  شده  باعث  غرب  پولي 
وادار  دولت ها  و  شود  سرازیر  آسیا  طرف 
کنند.  دخالت  پولي  بازارهاي  در  تا  شده اند 
باالي  رشد  با  آسیایي  اقتصادهاي  امر  این 

اقتصادي را در معرض خطر رشد شدید نرخ 
در اجالس  دیگر  قرار مي دهد.از سوي  تورم 
درخواست هاي  با  چین  و  آلمان   ،20 گروه 
ایاالت متحده مبني بر کاهش صادرات مخالفت 
دیگري  تعداد  و  کشور  دو  این  زیرا  کردند 
صادرات  اقتصادهایي   20 گروه  اعضاي  از 
محور دارند و کاهش صادرات به فروپاشي 

اقتصادي در آنها منجر خواهد شد. 
شرکت کنندگان در نشست گروه 20 از اوباما 
خواستند درباره تصمیم بانک مرکزي آمریکا 
به  نقدینگي  دالر  میلیارد   600 تزریق  یعني 
اوراق  خریدن  طریق  از  کشور  این  اقتصاد 
قرضه دولت که به کاهش ارزش دالر در برابر 
دیگر ارزها منجر خواهد شد توضیح دهد. از 
دید شرکت کنندگان در این اجالس اقدام بانک 
مرکزي آمریکا شروع تنش ارزي در صحنه 
اقتصاد جهان است. در حقیقت آمریکا با این 
جهاني  جنگ  در  را  گلوله  اولین  خود  اقدام 
ارزها شلیک کرده است و این درحالي است 
به ویژه  کشورها  دیگر  دائما  کشور  این  که 
چین را به دستکاري در نرخ برابري ارزهاي 
 ،20 گروه  اجالس  در  مي کند.  متهم  خود 
آلمان، چین و تعداد دیگري از شرکت کنندگان 
میزان  بر  دادند  قول  دارند،  تجاري  مازاد  که 
مصرف داخلي در اقتصاد خود بیفزایند و از 
این طریق مازاد تجاري خود را کاهش دهند. 

ماه ژانویه هو جین تائو، رئیس جمهور چین 
خواهد  دیدار  اوباما  باراک  با  واشنگتن  در 
ارزي  سیاست هاي  درباره  طرف  دو  و  کرد 
گفت وگو خواهند کرد. باید دید تا آن زمان این 
دو کشور براي بازگرداندن توازن به ساختار 
انجام  اقداماتي  چه  جهان  تجارت  و  اقتصاد 

داده اند. 
فرانسه،  آمریکا،  کشورهاي  و  اروپا  اتحادیه 
روسیه،  ژاپن،  چین،  ایتالیا،  آلمان،  انگلیس، 
برزیل،  ترکیه،  استرالیا،  اندونزي،  عربستان، 
آفریقاي  جنوبي،  کره  هند،  آرژانتین،کانادا، 

جنوبي و مکزیک اعضاي گروه 20 هستند. 

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380
jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

بي تفاوتي بازارهاي جهان به وعده هاي 
بدون پشتوانه اعضاي گروه 20 



جمعه 29  آبان ماه 1389   -  شماره 174هفته نامه پرشین10

info@persianweekly.co.uk

نخستین جشنواره 
فیلم ایرانی
 در بریتانیا

قاب  و   ها  رنگ  تصویرها،  و  لندن، شهر صداها 
گران  میزبان سینما  بار  نخستین  برای  امسال  ها 

ایرانی  خواهد بود .

پژمان دانایی، مدیر نخستین جشنوارۀ فیلم ایرانی 
لندن  در  خبری  کنفرانس  یک  در  بریتانیا   در 
کوچکی  روزنۀ  تنها  دیگر  "جشنواره های  گفت: 
باز می کنند، در حالی  ایرانی  فیلم های  به روی  را 

ایران  در  ارزشمندی  سینمایی  ساخته های  که 
بین المللی  مخاطبان  گوش  و  چشم  به  که  هست 

نرسیده است."
 19 روز  از  بریتانیا  در  ایرانی  فیلم  جشنوارۀ 
لندن  در سه سینمای  نوامبر 2010   26 تا  نوامبر 
)آپولو، سینه لومیر و شورت ویو( سی و پنج فیلم 
از  آمیزه ای است  که  داد  نمایش خواهد  را  ایرانی 
این  بلند و کوتاه هنری و مستند. بیشتر  فیلم های 
اما  منتقل شده اند،  لندن  به  پست  طریق  از  فیلم ها 
تدارکات، مدیریت جشنواره در  پایانی  در مراحل 
درخواست های  به  تا  کردند  افتتاح  دفتری  تهران 

تا  پنجاه  شود.  رسیدگی  محل  در  فیلمسازان 
برای  درخواست  مورد   471 از  درصد  شصت 
نمایش فیلم در این جشنواره از 53 کشور جهان، 

از داخل ایران برمی آید.

فیلم ها  بود  قرار  گوید:  می  جشنوراه  مدیریت 
بازگو  را  ایران  امروزی  جامعۀ  "واقعیت های 
کنند". از این رو خود پژمان دانایی به عنوان یک 
ایرانی برون مرزی مایل نبود عضو کمیتۀ گزینش 
جشنواره باشد. وی کامبیز پرتوی )فیلمنامه نویس( 
ایرانیان  که  را  )فیلمساز(  میرطهماسب  مجتبی  و 
چون  ایرانیانی  غیر  کنار  در  هستند،  ایران  مقیم 
"زوران  و  بریتانیایی(  )کارگردان  تاکر"  "پتریک 
عنوان  به  شرقی(  اروپای  )فیلمساز  ولیکوویچ" 

اعضای کمیسیون برگزید.
اعضای غیر ایرانی کمیسیون تحت تأثیر فیلم های 
آثار  این  که  می گویند  و  دارند  قرار  جشنواره 
سینمایی از لحاظ موازین فنی با سینمای اروپا پهلو 
می زند. زوران ولیکوویچ "ارزش های معنوی را که 
در همۀ فیلم ها موج می زد"، از جملۀ تأثیرگذارترین 
در  که  تاکر"  "پتریک  و  می داند.  آنها  ویژگی های 
نه  و  داشته  سروکار  عرب  فیلمسازان  با  گذشته 
پایان   و  که سوژۀ مرگ  ایرانی، می گوید  سینمای 
رازآلود و معمایی، مورد عالقۀ فیلمسازان ایرانی 
نتیجه  به  تا خود  وادار می کند  را  بیننده  که  است 
برسد. به گفتۀ تاکر، "سینمای ایران غنی تر است و 

چندین الیه پیام دارد". 
که  رسولف  محمد  سفید"  "کشتزارهای  فیلم 
شد،  خواهد  پخش  جشنواره  افتتاحیۀ  شب  در 
داستان  فیلم  این  می شود.  ارزیابی  شاهکار  یک 
در  که  پسربچه ای  است،  "رحمت"  افسانه گونۀ 
دیگر  جزیره ای  به  جزیره ای  از  ارومیه  دریاچۀ 
شنا می کند و اشک جمع می کند. اسطوره ای حاکی 
است که اشک مردمی که کفارۀ گناهانشان را پس 
داده اند، تبدیل به گوهر می شود. "تاکر" معتقد است 
که این فیلم "از آغاز تا به پایان شگفت آور است" با 

فیلم برداری خیره کنندۀ "سیاه و سفید".

در برنامۀ جشنواره فیلم های شاعرانه و اجتماعی 

و سیاسی را می توان دید. "مریم مهاجر" در فیلم 
نقاشی  از  استفاده  با  داشت"  ادامه  زندگی  "و 
زمان  پناهگاه های  دردناک  موصوع  به  متحرک 

جنگ ایران و عراق پرداخته است. 
زنان  تلخ  و  تند  موضوع  مستند  فیلم  دو  در 
کف  "مرواریدهای  مستند  فیلم  شده است.  مطرح 
آمریکایی،  کارگردان  آدانتو،  روبرت  اقیانوس" 
به طور محرمانه تجربیات و دیدگاه های هنرمندان 
نشاط  شیرین  قدیریان،  شادی  چون  ایرانی،  زن 
"خانۀ  مستند  و  می گوید  باز  را  فروهر  پرستو  و 
شیشه ای" حمید رحمانیان دخترانی را که در حال 

فرار از بد روزگار هستند، نشان می دهد. 
اصغر فرهادی که سر زبان ها  فیلم "در بارۀ الی" 
پرده  روی  جشنواره  این  در  هم  نشسته است، 
خواهد رفت، در کنار فیلم کوتاه جدید "آکاردئون" 

حعفر پناهی در بارۀ  دو نوازندۀ خیابانی.

لندن  در  ایرانی  فیلم  نخستین جشنوارۀ  جوار  در 
برای تجلیل از هنر عکاسی ایران، مسابقۀ عکاسی 
هم برپاست. پژمان دانایی که با عکاسان بسیاری 
مناسبی  فرصت  را  فیلم  جشنوارۀ  کرده ،  کار 
آثار  می داند.  ایرانی  هنرهای  از  تجلیل  برای 
در  عکاسی  مسابقۀ  نهایی  دور  شرکت کنندگان 
نمایش  به   Menier Gallery لندن  "منیر"  گالری 

گذاشته خواهد شد.
راه  عنوان  به  را  فیلم  جشنوارۀ  جشنواره،  مدیر 
سراسر  در  ایرانی  فیلم های  توزیع  برای  مستقلی 
توزیع  مورد  در  گفت وشنودها  می داند.  جهان 
جریان  در  امسال  جشنوارۀ  از  فیلم   سه  جهانی 

است. 
وب  به  لطفا  پخش  محل  و  زمان  دریافت  برای 

سایت هفته نامه پرشین
 www.persianweekly.co.uk مراجعه فرمائید.

30نما

خانه ترجمه
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دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آیا برای ترجمه مدارک خود با مشکل مواجه شده اید؟ 

مدارک خود )صورتحساب بانکی، شکایت نامه، دادخواه، وصیت نامه، گواهی 
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 دکترمریم تقوی – دارای دکترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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11 هفته نامه پرشین جمعه 28 آبان ماه 1389 - شماره 174

پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com گفتگو

نامه  هفته  در  شده  درج  خبر  اساس  بر 
به  مربوط  حواشی  و  مسائل  پیرامون 
بازتاب  و  سرنوشت  با  مالقات  سریال 
رابطه  در  گوناگون  اعتراضات  و  نظرات 
نامه  هفته  سایت  وب  )در  سریال،  این  با 
های  تماس  و  بوک  فیس  صفحه  پرشین، 
که  شدیم  آن  بر  خوانندگان(  متعدد  تلفنی 
جهت روشن شدن ابهامات، قضیه را پیگیری 
یاسمین  زهرا  خانم  با  گفتگویی  و  کرده 
سریال  تولید  مدیر  و  نویسنده  نادری 

داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

ساخت  در  که  گرفتید  تصمیم  چطور   پرشین: 
داشته  مشارکت  سرنوشت،  با  مالقات  سریال 

باشید؟
از آنجایی که در ایران رشته تحصیلی من جامعه 
نوشتن  و  تحلیل  و  تجزیه  همیشه  بود؛  شناسی 
که  زمانی  داشت.  جذابیت  برایم  جامعه  مسائل 
امیرمحمد طاهریان )کارگردان سریال(، طی تماس 
برای  داستانی  که  خواست  من  از  ایران  از  تلفنی 
به  من  بنویسم.  بسازد،  خواهد  می  که  سریالی 
او پیشنهاد دادم که نقش خانمی در آن باشد که 
اطرافیان او را به عنوان یک انسان با تجربه قبول 
داشته باشند و در مشکالت و مسائل مختلف از او 

راهنمایی بخواهند. 
به  تبدیل  خانم  این  نقش  نهایت  در  و  پذیرفت  او 
یک مشاور خانواده و دکتر روانکاو شد و از من 
خواست که خودم هم این نقش را ایفا کنم چرا که 
طبیعی تر خواهد بود. من هم پذیرفتم و شروع به 

نوشتن داستان کردم. 
 تنها موضوع سریال باقی می ماند. همانطور که 
گفتم آرزو داشتم صدایم به گوش مردم برسد که: 
بدون برنامه ریزی و پیش بینی، ترک وطن نکنید. 
را  این صدا  که  است  کردم چقدر خوب  احساس 
که  چرا  برسانم  مردم  به  کشیدن،  تصویر  به  با 
موثرتر خواهد بود. من هم نوشتن داستان را آغاز 

کردم.

پرشین: پس نویسنده اصلی سریال ، شما هستید؟
بله! من هستم. البته در طول جریان سریال، چند 
قسمت از داستان های من حذف شد چرا که آقای 
طاهریان خواست که قسمت هایی درمورد برخی 
اضافه  داستان  به  اعتیاد  جمله  از  دیگر  مسائل 
سه  یا  دو  او،  پیشنهاد  اساس  بر  هم  من  شود. 
توجه  قابل  نکته  اما  کردم.  اضافه  آن  به  داستان 
نوشتم؛  من  را  ها  داستان  که  وجودی  با  که  این 
آقای طاهریان بدون اطالع من در مصاحبه ای که 
کرد.  قید  سریال  نویسنده  را  خودش  داد،  انجام 
بعد از خواندن مصاحبه به او نسبت به این مساله 

اعتراض و کار را متوقف کردم.
 

مقابل  در  ایشان  توجیه  یا  و  واکنش  پرشین: 
اعتراض شما چه بود؟

از من عذرخواهی کرد و قول داد که با روزنامه 
تماس بگیرد و این مساله را تصحیح نماید که البته 
این کار را انجام داد. در آن زمان تصمیم گرفتم 
حقیقت  در  چون  ببندم.  او  با  رسمی  قرارداد  یک 
اعتماد به او از بین رفت و احساس ناامنی نسبت 
به آینده این کار داشتم. بنابراین قراردادی را با او 

بستم که به امضای هر دو طرف رسید.

پرشین: متن قرارداد چه بود؟
که  است  گفته شده  واضح  خیلی  قرارداد  این  در 
بدون موافقت طرفین )من و کارگردان(، هیچکدام 
شبکه  هیچ  به  را  سریال  این  توانیم  نمی  ما  از 
به  را  آن  حتی  یا  بدهیم.  نمایش  برای  تلویزیونی 
شکل ویدئو یا دی وی دی به جایی بفروشیم و یا 
هیچگونه تبلیغی بدون موافقت طرفین نمی توانیم 

برای سریال انجام دهیم. اما متاسفانه او اصول را 
زیر پا گذاشت و بدون اطالع من به آلمان )تی وی 
پرشیا( رفت و در یک مصاحبه تلویزیونی با این 
شبکه در مورد سریال تبلیغ کرد و سپس مالقات 

با سرنوشت در همین شبکه شروع به پخش شد.

جز  به  دیگری  نقش  کار  این  در  آیا  پرشین: 
بازیگری و نویسندگی داشتید؟

نود  تقریبا  بودم.  هم  سریال  این  تولید  مدیر  من 
کار  این  وارد  من  طریق  از  گروه  افراد  درصد 
با  آخر  تا  که  دارم  آنها  از  را  تشکر  کمال  شدند. 
وجود تمامی مشکالتی که به خاطر بی تجربگی ها 
و رفتارهای بد و نادرست کارگردان با آنها روبرو 

بودیم؛ مرا همراهی کردند. 

پرشین: چه رفتار خاصی از خودشان نشان می 
دادند که باعث دلخوری یا ناراحتی گروه می شد؟

شد.  می  افراد  نارضایتی  باعث  او  رفتارهای 
تاجایی که در همان شروع، چند نفر از افراد حرفه 
ای از جمله فیلمبردار، گریم مور، صدابردار را از 

دست دادیم. 
هیچ  به  عادت  یا  جوانی  علت  به  طاهریان  آقای 
عنوان، وقت شناس نبود. بارها با او صحبت کردم 
اما نتیجه نداشت. او حتی احترام الزم را به افراد 
نمی گذاشت و بیشتر مواقع رفتاری توهین آمیز با 
آنها داشت و زمانی پشیمان می شد که دیگر خیلی 
دیر بود. بطور کلی در طول کار حرفه ای نبود. با 
در رشته  آکادمیک  تحصیالت  که  بود  گفته  اینکه 
کارگردانی دارد اما در طول کار متوجه شدیم که 
هیچکدام از اینها حقیقت ندارد و فقط ما هستیم که 
کار را می گردانیم. ما ادامه دادیم چون تیم از آدم 
های خوبی تشکیل شده بود که آنها در مقابل هیچ 

دریافتی با جان و دل کار می کردند.

کار  رایگان  و  داوطلبانه  گروه  افراد  پرشین: 
کردند؟

موافقت  با  این  و  نداشتند  پرداختی  هیچ  هیچکدام 
که  بود  این  آزاردهنده  مساله  بود.  خودشان 
هیچگونه  گروه  افراد  های  خواسته  به  کارگردان 
اهمیتی نمی داد و همه را ناراحت می کرد. او افراد 
بروم  که  بود  این  کار من  ناراضی می کرد و  را 
ناراضی ها را راضی کنم و البته تنها من نبودم، 
مثال آقای آروین او هم  نقش میاندار را داشت که 

از افراد دلجویی می کرد.

های  هزینه  کردند،  کار  رایگان   عوامل  پرشین: 
جانبی به عهده کارگردان بود؟

تلفنش  داخل  حتی  نکرد.  ای  هزینه  هیچگونه  وی 
)اعتبار( نداشت که به کسی تلفن کنند. ما خودمان 
باید به او زنگ می زدیم. یکی از مشکالت ما هم 
داوطلبانه  افراد  بودند.  و همگی شاکی  بود  همین 
کار می کردند و حتی هزینه رفت و آمدشان هم 
با خودشان بود. اوایل کار متوجه شدم که مشکل 
غذا پیش آمده چرا که حتی حاضر نبود به تیم غذا 
بدهد من خرج کردم و غذا و نوشیدنی را متقبل 
شدم گرچه در حد باال نبود اما گرسنه نمی ماندند.  
شب ها که کار تمام می شد اگر کسی نبود بچه ها 
را به خانه هایشان برساند؛ با هزینه خودم تاکسی 
می گرفتم و همراهشان می رفتم تا مطمئن شوم 

رسیده اند در آخر خودم به خانه بر می گشتم.

پخش  از  پیش  را  نهایی  کار  شما  پرشین: 
تلویزیونی، دیده اید؟

با توجه به این که من صاحب این داستان هستم و 
باید یک نسخه از سریال را داشته باشم و یا قبل 
از پخش ببینم و نظر بدهم ولی او به هر شکلی که 
را  سریال  این  من  که  نداد  اجازه  هرگز  توانست 
پیش از پخش ببینم.حتی در تابستان ما به آلمان 
رفتیم و امیدوار بودم آنجا بتوانم سریال را ببینم 
اما قسمت فنی شبکه، فقط به اندازه پنج دقیقه از 

سریال را دیدند و گفتند اشکال فنی زیادی دارد و 
لندن،  به  بازگشت  از  ادیت شود. پس  باید مجددا 
قرار شد بعد از اصالح ایرادها، اول سریال را من 
ببینم و سپس برای مصاحبه و تحویل دادن آن به 

آلمان برویم. اما هرگز این اتفاق نیافتاد.
به آدم  ادیت  برای  تا سریال را  ایران رفت  به  او 

ایران بود، من  او  بدهد. زمانی که  های حرفه ای 
هم به آنجا رفتم و با او تماس گرفتم. او گفت که 
فیلم در ایران نیست و آن را به لندن ُپست کرده و 
منشی صحنه سریال نیز آن را از لندن به آلمان 
فرستاده است. اما گفت وقتی به لندن بازگردد یک 
نسخه از آن را قبل از پخش به من خواهد داد. باز 

هم این کار انجام نشد.

داده  سریال  دیدن  اجازه  شما  به  چرا  پرشین: 
نشد؟

تماس  او  با  اتفاقی  من  و  رفت  آلمان  به  خودش 
او  است.  کشور  از  خارج  که  زدم  حدس  گرفتم، 
دوست  بیشتر  شناخت  و  آشنایی  برای  که  گفت 
دختر جدیدش به سوئد رفته است. تاکید کردم اگر 
سریال  پخش  یا  مصاحبه  برای  من  اجازه  بدون 

رفته باشد مطابق قانون با او برخورد خواهم کرد.
بعد از بازگشت به لندن، گفت که شبکه طی تماسی 
اعالم کرده که سریال را از هفته آینده پخش می 
اینکار  چرا  ندیدم.  را  سریال  هنوز  من  گفتم  کند. 
تنها کاری که می توانم  را کردید؟ گفت: ببخشید 
انجام دهم این است که پس از پخش هر قسمت، 
در آخر هفته سی دی هر قسمت را به شما بدهم. 

پرشین: آیا با تی وی پرشیا تماس گرفتید و آنها 
را از قرارداد مطلع کردید؟

با آنها تماس گرفتم و قبل از پخش سریال، متن 
قرارداد را همراه با یک نامه برای آنها فاکس کردم 
است  انجام  در حال  کار  این  من  اجازه  بدون  که 
و نقش خودم را توضیح دادم و از آنها خواستم 
که مصاحبه او و سریال را پخش نکنند؛ چون می 
توانم اقدامات قانونی بر علیه آنها انجام دهم. اما 
با من صحبت کند.  مدیر شبکه حتی حاضر نشد 
در حال حاضر نیز وکال به شدت پیگیر این قانون 
همچنین  و  طاهریان  محمد  امیر  توسط  شکنی 

شبکه تی وی پرشیا می باشند.
 

پرشین: آیا به جز شما، افراد دیگری هم هستند که 
در این سریال همکاری داشتند و اکنون آنها نیز 

شاکی و معترض باشند؟
بله. تا زمانی که خبری که شما چند هفته پیش در 
از  من  بود؛  نشده  درج  کردید،  منتشر  نامه  هفته 
تماس  خبر،  این  درج  با  اما  نبودم.  مطلع  شاکیان 
های زیادی با من گرفته شد که متوجه شدم تعداد 
قانونی  اقدامات  انجام  حال  در  که  دیگری هستند 

هستند. 

 ادامه گفتگو در وب سایت هفته نامه پرشین و یا 
شماره آتی در دسترس می باشد.
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تولد شاهنامه آلمانی بعد از 
50سال در اروپا

منظوم  ترجمه  زودی  به  گفت:  ایسنا  به  موحدفرد  یاسر 
قبل  سال   50 و  است  پوالک  کار  که  »شاهنامه«  آلمانی 
نگارشش تمام شده، با ویرایشی مناسب در اروپا به چاپ 
نظارت  کار  این  بر  ایرانی  از پژوهشگران  یکی  می رسد. 
کرده و کار انتشار کتاب از سوی رایزنی ایران در اتریش 
شده،  انجام  مذاکرت  پیرو  همچنین  گیرد.  می  صورت 
را  برنامه های خوبی  نیز  دیگر  در کشورهای  امیدواریم 

برای بزرگداشت هزاره »شاهنامه« شاهد باشیم. 
برای  کشورها  دیگر  ی  ها  برنامه  درباره  ادامه  در  او 
ماه  در  کرد:  خاطرنشان  »شاهنامه«  هزاره  بزرگداشت 
هزاره  نکوداشت  گوناگون  های  برنامه  شاهد  آینده  های 
بود.  خواهیم  اروپایی،  کشورهای  در  بویژه  »شاهنامه«، 
بسیاری از موزه های جهانی برای این امر اعالم آمادگی 
کرده اند؛ از جمله پرگامون که بزرگ ترین موزه هنرهای 
شرقی و اسالمی در اروپاست، آمادگی دارد تا چهار تاالر 

ویژه برای »شاهنامه« راه اندازی کند. 
کنگره  پنجمین  به  اشاره  با  فردوسی  بنیاد  دبیرکل 
جاری  سال  خردادماه  هشتم  که  فردوسی  بزرگداشت 
افزود: در  در مرکز فرهنگی کنسرت هاوس برگزار شد، 
حاشیه این همایش، مذاکرات خوبی با مسؤوالن فرهنگی 
ایرانی در آلمان، بخصوص رایزن فرهنگی، انجام شد که 
تاالر  این چهار  امیدواریم  پرگامون،  موزه  با  توافق  طبق 
گشایش یابد. عالوه بر این، موزه پرگامون مشتاق است 
بسیاری از برگ های »شاهنامه« را با تبلیغات گسترده در 
آلمان به معرض دید عالقه مندان گوناگون بگذارد و برای 
اعالم  نیز  »شاهنامه«  برای  ویژه  همایش  سه  برگزاری 

آمادگی کرده است.

کوتاه از ادبیات

قوانین استرالیا برای دانشجویان 
خارجی سخت تر می شود

عنوان  به  استرالیا  در  ماندن  امید  به  که  خارجی  دانشجویان 
ساکنان دائم به این کشور رفته اند در این هفته با قوانین بسیار 
سختگیرانه ای که تحت عنوان تغییرات توسط کریس بون وزیر 

مهاجرت استرالیا ابالغ شد، مواجه شدند. 
،این  اسالمی  آزاد  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  کانون  گزارش  به 
تصمیم دولت تاثیر زیادی بر روند استخدام دانشجویان خارجی 

مخصوصا دانشجویان چینی و هندی خواهد گذاشت.
نیروی  و  دانشجو  فرستنده  عمده  کشور  دو  اکنون  هند  و  چین 
به  هند  و  چین  از  میرونددانشجویان  شمار  به  استرالیا  به  کار 
با  تحصیل  فرصت  از  استفاده  و  دائم  اقامت  به  یابی  امید دست 
استانداردهای اروپائی وارد استرالیا می شوند.البته این تصمیم به 
معنای تحت تهدید قرار گرفتن در آمدهای کالنیست که استرالیا از 
راه ارایه آموزش عالی خود در سطح جهان به دست می آورد چرا 
که از هرسه دانشجوی خارجی، یکی چینی و از هر 10 دانشجوی 

خارجی، یکی هندیست.
این کاهش در ثبت نام دانش آموز از هر دو کشور در پی اقدامات 
ارزش  افزایش  با  ؛توام  مهاجرت  گیرانه  سخت  قوانین  در  دولت 
و   ، غربی  دیگر  کشورهای  از  رقابت  افزایش   ، استرالیا  دالر 
گسترش حمالت خشونت آمیز به دانش آموزان هندی در ملبورن 
پنجشنبه  روز  اطالعیه  است.در  کرده  بدتر  را  اوضاع  سیدنی  و 
تر  سخت  اقامت  جدید  آزمون   : گفت  استرالیا  مهاجرت  وزیر   ،
به  دائم مجبور  اقامت  برنقاطی است که متقاضیان برای  ومبتنی 
رعایت مفاد آن هستند اهمیت زبان انگلیسی ، سابقه کار و سطح 
باال شرایط فردی از جمله مفادیست که تاره تضمین کننده صد در 

صد اقامت هم نیست
گفتنی است در پی کاهش بودجه آموزش عالی در بیشتر کشور 
سخت  ،روند  کانادا  و  استرالیا  و  انگلیس  جمله  از  اروپائی  های 

گیری به دانشجویان خارجی در این کشورها شدت یافته است.

»ووووزال« برترین واژه 
سال 2010 شد

 »ووووزال« واژه ای که با جام جهانی فوتبال وارد دایره واژگان مردم شد 
زبان ها  در  ماه  یک  برای  و 
پرکاربردترین  می گشت 

واژه سال 2010 شد.
که  جدیدی  تحقیق  طبق 
زبان«  جهانی  »دیده بان 
که  گزارشی  و  داده  انجام 
کرد  منتشر  یکشنبه  روز 
و  »ووووزال«  واژه  دو 
به  )اشاره   »Spillcam«
نشت  که  ویدیویی  تصویر 

نفت در خلیج مکزیک را نشان می داد( برترین واژگان سال گذشته میالدی 
بودند.

»Refudiate« واژه ای که سارا پالین با ترکیب »refute« به معنای تکذیب 
و »repudiate« به معنای انکار خلق کرد نیز در فهرست 10 واژه برتر 

سال 2010 قرار دارد.
این مرکز تحقیقاتی که در تگزاس مستقر است از فرمولی ریاضی برای 
پیدا کردن بسامد استفاده از واژگان و عبارات در مناطق انگلیسی زبان 
میلیون   580 و  میلیارد  یک  واژگان  تحقیق  این  در  کرد.  استفاده  زمین 

انگلیسی زبان بررسی شده اند.
در این تحقیق همچنین اعالم شده است »هو ژینتائو«، رئیس جمهور چین 
و آی پد، محصول جدید کمپانی »اَپل« نیز در فهرست برترین واژگان سال 
بودند. عالوه بر این در این فهرست عبارت »کارگران معدن شیلیایی« به 
چشم می خورد. این عبارت به لطف نجات 33 کارگر معدن در ماه اکتبر و 

پخش تلویزیونی آن به دایره واژگان مردم افزوده شد.
افراد  از واژه های امسال بود که در میان  »خشم و خشونت« یکی دیگر 
را  عبارت  این  و  می شد  برده  کار  به  یونان  تا  گرفته  آمریکا  از  سیاسی 
پرکاربردترین  که  کرد. »شوراوباما«  بدل  عبارت سال  پرکاربردترین  به 

عبارت دو سال گذشته بود به رتبه دهم سقوط کرد.
واژگان  »برترین  گفت:  زبان«  جهانی  »دیده بان  رئیس  پایاک،  پل جی جی 
امسال ما ناشی از یک فاجعه طبیعی، جام جهانی فوتبال، سیاست، نگاه 
نافذ دنیای اخبار به واژگان کهن، اقتصاد و نجات قهرمانانه کارگران معدن 

است.«
بزرگترین نشت  که  واژه ای  به عبارتی روزمره شد،  تبدیل   »Spillcam«
نفت تاریخ در دریا را به یاد می آورد. »ووووزال« بوق پالستیکی به رنگ 
روشنی که صدای یکنواخت و کرکننده آن به نشان جام جهانی فوتبال در 
آفریقای جنوبی بدل شد. هرچند استفاده از این بوق در مسابقات اروپایی 

مثل لیگ قهرمانان یوفا ممنوع شد.
در دنیای سیاست عبارت »تی پارتی« هم در صدر برترین عبارات سال 
 »!Man up« .2010 قرار گرفت و هم در فهرست برترین نام ها قرار گرفت

واژه ای که برای حاضرجوابی زنان سیاستمدار به مردان سیاستمدار به 
کار می رود نیز راه خودش را در این فهرست باز کرد.

»لیدی گاگا«، خواننده پاپ، »سه بعدی« در دنیای سینما، »کساد بزرگ«، 
و  »گوئیدو«  و  ام تی وی  شبکه  واقع نمای  مجموعه  نام  جرسی«  »ساحل 
نیز  مجموعه  این  آمریکایی-ایتالیایی  از شخصیت های  تن  دو  »گوئیدت« 

به این فهرست راه یافتند.
 »N1H1 سال گذشته واژه های »توئیتر«، »اوباما« و »ویروس آنفوالنزای

برترین واژه ها بودند.
رویترز / 14 نوامبر

»موزه بیگناهي« همچنان مي فروشد 
در آخرین فهرست اعالم شده نیویورک تایمز از رمان هاي پرفروش بازار 
کتاب آمریکا، »موزه بیگناهي« ترجمه انگلیسي رمان ترکي اورهان پاموک 
خبرگزاري  گزارش  به  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  بیستم  جایگاه 
کتاب ایران )ایبنا( به نقل از نیویورک تایمز، با گذشت دو سال از انتشار 
رمان »موزه بیگناهي« اثر نویسنده برنده نوبل ادبي همچنان بسیاري از 
نشان  پاموک  آثار  به  وافري  رغبت  آمریکا  داستاني  ادبیات  خوانندگان 
مي دهند. نسخه جلد کاغذي رمان پنجم اکتبر )13 مهر( از سوي ونتیج به 
بازار عرضه شد و به سرعت خود را در میان پرفروش هاي رمان آمریکا 
صورت  به  بین المللي  کتاب  بازارهاي  در  شده  چاپ  آثار  عرضه  یافت. 
نسخه جلد سخت با قیمتي گران تر و پس از آن نسخه جلد کاغذي با قیمتي 
ارزان تر صورت مي گیرد و انتظار هم مي رفت انتشار نسخه کاغذي رمان 
»موزه بیگناهي« یا »موزه معصومیت« با استقبال قابل قبولي همراه باشد.

کاریکاتوریست
چنانچه شما در زمینه طراحی 

کاریکاتور تخصص دارید لطفا با 
دفتر هفته نامه تماس بگیرید

info@persianweekly.co.uk

07811000455
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

استادان  از  یکی  با  پورپیرار،  ناصر  ادعاهای  درباره  می خواستیم 
استاد  بگوییم. سراغ  فارسی، سخن  ادب  و  زبان 
نامی  که  مردی  رفتیم.  کزازی  الدین  میرجالل 
بزرگ در ادبیات امروز ایران دارد و به استواری 

فرهیختگی شناخته شده . می دانستیم که اگر نامی و 
سخنی  همیشه،  چونان  او  بیاوریم،  پورپیرار  از 
نخواهد گفت، پس پرسش را چنین مطرح کردیم: 

از دیدگاه شما، توانمندی زبان فارسی تا کجاست؟ آیا این زبان، بر 
پایه گفته برخی، »الکن« است؟ 

و کزازی چنین پاسخ داد: زبان پارسی، نه تنها زبانی، چنانکه می 
گویید، الکن نیست، بلکه زبانی است، از دید من، روشن، رسا و مایه 
آمده  پدید  آن  در  زبان  که  است  فرهنگی  آیینه  زبان،  هر  زیرا  ور. 
آیینه آن  که  باشد، زبانی  نارسا  تاریک،  اگر فرهنگی آشفته،  است. 
مایه  تنک  و  ناتوان  بود  زبانی خواهد  همان سان  به  است،  فرهنگ 
می  را  این سخن  نگری  یکسو  و  اندیشی  هیچ خشک  بی  نارسا.  و 
اگر  است.  جهان  کشورهای  ترین  فرهنگی  از  یکی  ایران،  که  گویم 
بخواهیم چند فرهنگ دیرینه گرانسنگ را در تاریخ نشان دهیم، هر 
آینه فرهنگ ایرانی یکی از آن هاست. بسیاری از ارزش ها و واالیی 
های فرهنگ جهانی، از فرهنگ ایرانی ستانده شده است. پس زبان 
زبانی  تواند  نمی  است،  فرهنگ  این  بازتابنده  و  نماینده  که  پارسی 

فرومرده و نارسا و ناتوان باشد. 

این زبان پدید آمده است، خود  از آن، شاهکارهایی که در  گذشته 
پارسی.  توانمندی زبان  مایه وری و  برای  برهانی است  تنهایی  به 
کسانی که به درستی این زبان را نمی شناسند، یا به هر انگیزه ای 
با زبان پارسی بر سر کین و دشمنی هستند، تنها می توانند درباره 

این زبان بدین سان داوری کنند. 

کزازی، سخنان بیگانگان درباره زبان پارسی را استوارترین دانست 
و گفت: آنچه دیگران درباره ما می گویند، استوارترین است، زیرا 

که  ای  بیگانه  زیرا  داشت.  چونی  و  چند  کمترین  آن  در  توان  نمی 
درباره زبان یا فرهنگ ما سخن می گوید، تنها واالیی و توانمندی این 
زبان و فرهنگ را می نگرد و نمی توان گفت که از سر شیفتگی این 
سخن را گفته است. در کتابی خوانده ام که انگلس، فرزانه آلمانی، 
24زبان را به نیکی می دانسته است، اما گفته است در میان این زبان 
ها، بهترین و رساترین زبان، زبان پارسی است. او، اندرز گفته است 
که این زبان را چونان زبان فراگیر جهانی فراگیرند. از دید او، این 
زبان که زبانی است نژاده، به آسانی می تواند همان کارکردی را 

داشته باشد که برای نمونه، زبان برساخته اسپرانتو }دارد{. 

هنگامی که یک آلمانی ژرف اندیش و زبان دان و نکته سنج درباره 
زبان پارسی که در چشم او زبانی است بیگانه، همانند دیگر زبان 
ها، چنین دیدگاهی دارد، ما بی هیچ گمان و دو دلی، می توانیم برآن 

باشیم که این زبان، زبانی است توانمند، رسا و روشن. 

چگونه می توان کورش را رمنده خوی دانست؟ 

وقتی این سوال پاسخ داده شد، سراغ ادعای دیگری رفتم و گفتم: 
»کسانی کورش هخامنشی را وحشی و جنگجو می خوانند«، کزازی 
زود پاسخ داد: من تنها یک نکته را پایه سخن خویش می گیرم و 
گرنه می توان به فراخی در این باره سخن گفت. آن هم این که فرمان 
بیرون کشیده شده است و در  از دل خاک  نامه کورش بزرگ که 
نژادگی و دیرینگی آن، هیچ باستانشناسی کمترین گمان مندی ندارد، 
درخشان ترین سندی است که نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ 
ایران تاکنون یافته شده است. زیرا کورش در این فرمان نامه آورده 
است، فرمان هایی که او داده، آن چنان واال و پیشرفته، آن چنان از 
سر آزاد منشی و انسان دوستی است که هنوز، جهان نتوانسته است 
آن ها را به یکبارگی بورزد و به کار بگیرد.جهانی که بدان می نازد 

که مردمان در آن ارج و ارزش شایسته خود را یافته اند. 
اگر شما این فرمان نامه را بازگردانید به روزگاری که در آن پدید 
آمده است، آنچه کورش در آن خواسته است، اگر با رفتار و کردار 
این  درخشش  و  واالیی  و  شگرفی  شود،  سنجیده  پادشاهان  دیگر 
که  دهد  می  فرمان  کورش  شد.  خواهد  آشکارتر  بسیار  ها  فرمان 
شهرها  این  در  را  مردمان  نسوزند،  آتش  در  را  گشوده  شهرهای 
اندیشه  و  آیین  در  را  مردم  که  دهد  می  فرمان  او  نُکشند،  بیهوده 
هایی  فرمان  هایی،  اندیشه  هایی،  دیدگاه  چنین  بگذارند.  آزاد  خود 
به راستی در تاریخ جهان بی همانند است و مایه نازش و سرافراز 
ایرانیان است. چنین مردی را چگونه می توان ددآیین و رمنده خوی 
دانست؟ به راستی از همین روست که کسانی کورش را با خداوند 
در  تنها  نه  باشد،  چنین  اگر  اند.  دانسته  یکی  )ذوالقرنین(  شاخ  دو 
تورات کورش ستوده شده، در ُنبی )قرآن( هم از او چونان مردی 

واال و پاک سخن رفته است. 

خورشید را به گِل نمی توان اندود! 

و در آخر از کزازی پرسیدم: »در برابر کسانی که چنین می گویند، 
چه باید کرد؟« و کزازی، چه زیبا پاسخ داد: 

برهانی،  ای  شیوه  به  که  است  این  تنها  کرد،  بایدمان  می  آنچه 
دانشورانه به چنین کسانی پاسخ دهیم. هرچند که گاهی آن چه گفته 
دادن  پاسخ  بیراه است، که  بیهوده و  یا نوشته می شود آن چنان 
می  شمرده  بیهودگی  و  بیراهگی  به  نهادن  ارج  ای  گونه  به  بدان، 
این است که هرگز خورشید را به گِل نمی توان  اما داستان  شود. 
اندود. اگر کسی گِل به سوی خورشید بیفشاند، کمترین تیرگی در 
خورشید پدید نخواهد آورد، گِل به سوی او باز خواهد گشت و به 
روی او خواهد نشست. او تنها روی خویش را بدین سان گل اندود 

و تیره خواهد کرد. 
    

برگرفته از  وب سایت پرتال آفتاب

در نقد منکران فرهنگ ایران، کزازی؛ 

سنجش فرمان کورش با کردار شاهان، 
درخشش آن را آشکار میکند 

مقاله یک منتقد معروف آلماني درباره ارنست همینگوي 

قهرماناني که سر به 
بیابان مي گذارند 

رایش رانیتسکي 
ترجمه: زهرا ذوالقدري 

اول باید دید که درباره همینگوي که چند نسل از نویسندگان، همچنین 
نویسندگان آلماني را تحت تاثیر قرار داده است نظرما چیست؟ 

تکنیک همینگوي مبتني بر موجز نویسي و حذف اضافات در داستان 
است. شیوه بیان وي که به ظاهر ساده اما در واقع با گزیده گویي توام 
با ظرافت، شفافیت و دقت همراه بود به حق مورد توجه و ستایش 
افراد با ذوق و قریحه قرار گرفته است. نثر او حتي براي مخاطباني 
که با ادبیات بازاري دمخور بودند قابل فهم باقي ماند و باعث شد تا 
و  کنند  راحتي  احساس  داستان  خواندن  هنگام  ساده لوح  خوانندگان 

خوانندگان فرهیخته حس عذاب وجدان را کنار بگذارند. 
بدین ترتیب همینگوي توانست هم توماس  مان خوانندگان نوپا شود و 
هم کارل ماي کتابخوانان پرتوقع و حرفه اي، اما در هیچ جا، دست کم 
در هیچ کشور اروپایي، مثل آلمان مورد عشق و عالقه قرار نگرفت، 
آن هم در دوران هیتلر – اولین ترجمه هاي کتاب هایش به زبان آلماني 
در این دوره انجام شد و رمان »خورشید همچنان مي دمد« در سال 
به   1929 سال  در  زنان«  بدون  »مردان  داستان  مجموعه  و   1928
آلماني ترجمه شدند - و نیز بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، واقعا چرا 
آثار همینگوي در آلمان بعد از جنگ تا این حد مورد اقبال قرار گرفته 

بودند؟ 
علت را باید در این واقعیت جست که همینگوي نشان مي داد که هویت 
فرد تنها هنگام شکست است که قابلیت خود را به اثبات مي رساند به 
او از شأن انساني شکست خوردگاني تجلیل به عمل مي آورد و تفوق 
اخالقي مغلوب شدگان را مي ستاید. پیام همینگوي به مردم این بود: 
از شکسته  بعد  انسان ها  از  بسیاري  اما  مي شکند،  را  انسان ها  »دنیا 

شدن قوي تر از پیش برمي خیزند.« 
همینگوي و شیلر 

دوران  از  مربیانشان  که  را  آنچه  آلماني  خوانندگان  این  بر  عالوه 
نوجواني براي آنها وعظ مي کردند در همینگوي باز یافتند. دنیاي بیگانه 
و گاه عجیب و غریب همینگوي براي آنها کامال آشنا بود. در کتاب هاي 
تجلیل  مورد  انضباط شخصي  به خصوص  و  انضباط  نیز  همینگوي 
قرار مي گیرد و شرافت با وظیفه و مسئولیت پیوند مي خورد. بنابراین 
آنچه این داستان نویس آمریکایي در آثارش مطرح مي کند طنیني کامال 
پروسي دارد. تحلیل همینگوي از جنگ نیز یادآور اشعار شیلر، شاعر 
آلماني است آنجا که مي گوید: » جبهه جنگ جایي است که مرد هنوز 
انسان سنجیده مي شود.«  نیز محلي است که شهامت  ارزش دارد و 
هر چند که خود شیلر جنگ را تجربه نکرده بود. یا این جمله معروف 
از نمایشنامه ویلهلم تل شیلر: »آن کس که زیاد مي اندیشد کمتر عمل 
مي کند.« که انگار از زبان قهرمانان آثار همینگوي بیرون آمده است 
ممکن  »انسان  همینگوي:  دریا«ي  و  »پیرمرد  داستان  جمله  این  حتي 
است نابود شود اما نباید تسلیم گردد« که در آثار شیلر مشابه اش را 
مي توان یافت. آیا اکثر قهرمان هاي آثار همینگوي با کارل مور – یکي 
از شخصیت هاي آثار شیلر – نجیب، باشهامت و سرخورده که سر به 

بیایان مي گذارد خویشاوندي ندارند؟ 

آرمان هاي ساده با کیفیت ادبي باال 
انزجار همینگوي از کلمات پرطمطراق و توخالي و عالقه او به روایت 
بي اعتنا و سرد داستان در آلمان بعد از جنگ – سال هایي که نویسندگان 
هواخواهان  آلماني در جست وجوي شیوه تازه اي در ادبیات بودند– 
بسیاري پیدا کرد. آلماني هایي که نمي خواستند دیگر چیزي از سیاست 
بشنوند و از لفاظي هاي ملي گرایانه خسته شده بودند از آثار همینگوي 
که غیرسیاسي و فاقد گرایشات ملي بودند استقبال کردند. قهرمانان 
آثارش را که اخالقیات خاص خودشان را داشتند و به دنبال مفهوم 

تازه اي از شرافت بودند، ستودند. 
همینگوي  در  بودند  داده  دست  از  را  آرمان هایشان  که  آلماني هایي 
آرمان هایي نو یافتند. آرمان هایي که به آساني مي شد آنها را پذیرفت 
تنها  و  داشت  آلمان  قدیم  ادبیات  آرمان هاي  به  بسیار  شباهتي  و 

تفاوت شان در سبک ادبي آنها بود. 
)منبع: روزنامه فرانکفورتر آلگماینه( 

انگلس،   : کزازی  الدین  میرجالل 
نیکی  به  را  24زبان  آلمانی،  فرزانه 
است  گفته  اما  است،  دانسته  می 
و  بهترین  ها،  زبان  این  میان  در 
است.  پارسی  زبان  زبان،  رساترین 
را  زبان  این  که  است  گفته  اندرز  او 
چونان زبان فراگیر جهانی فراگیرند.
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 پرسه زني ذهني، عامل نارضایتي 
از زندگي 

دو روانشناس آمریکایي در تحقیقات خود کشف کردند 
که انسان ها نزدیک به 47 درصد از زمان بیداري خود را 
به چیزي غیر از آن کاري که در حال انجام آن هستند 
آموزه هاي  مهر،  خبرگزاري  گزارش  به  مي کنند.  فکر 
خوشبختي  که  مي دهد  نشان  مذهبي  و  سنتي  فلسفه 
مي تواند با زندگي کردن در لحظه پیدا شود به طوریکه 
که  کرده اند  تاکید  نیز  اسالم  دین  بزرگان  از  بسیاري 
»فرزند زمان حال خود باشید یا »در زمان حال زندگي 
 46  .9 انسان ها  که  دریافتند  محققان  کنید.«.درحقیقت 
از  متفاوت  چیزي  به  را  خود  بیداري  زمان  از  درصد 
این  دلیل  به  و  مي کنند  فکر  مي دهند  انجام  که  کاري 
نارضایتي  احساس  شدت  به  افراد  ذهن«  زني  »پرسه 
مي کنند.یکي از روانشناسان این تحقیق مي گوید: »ذهن 
بدبخت  سرگردان  ذهن  یک  و  است  سرگردان  انسان 
زمان  مي توانند  انسان ها  حیوانات،  است.«برخالف 
بسیاري را به فکر کردن درباره چیزي بگذرانند که در 
اطراف آنها وجود ندارد. این فکر کردن مي تواند درمورد 
حوادثي باشد که در گذشته رخ داده اند و یا حوادثي که 
مي توانند در آینده اتفاق بیفتند یا هرگز رخ ندهند حتي 
توسعه  آنچنان  ذهن  پرسه زني  افراد،  این  از  برخي  در 
فرض  پیش  حالت  یک  مي رسد  نظر  به  که  است  یافته 
ردیابي  منظور  به  دانشمندان  این  باشد.  آنها  مغز  در 
را  افراز  نرم  تلفن همراه »آي  فون« یک  براي  این رفتار 
توسعه دادند که به صورت تصادفي با دو هزار و 250 
داوطلب تماس مي گرفت و از آنها مي پرسید که در آن 
لحظه چقدر احساس خوشبختي مي کنند، مشغول انجام 
چه کاري هستند، آیا مشغول فکر کردن به کاري هستند 
به یک چیز مورد  یا  و  انجام مي دهند  لحظه  آن  در  که 
داوطلبان  مي کنند.  فکر  خنثي  یا  ناخوشایند  یا  عالقه، 
مي توانستند بین 22 فعالیت با ویژگي هاي کلي مثل راه 
رفتن، خوردن، خرید کردن، تماشاي تلویزیون و... یکي 
ذهن  که  داد  نشان  بررسي ها  این  کنند.نتایج  انتخاب  را 
از  درصد   46  .9 متوسط  به طور  شوندگان  مصاحبه 
دفعات تماس نرم افزار را مشغول پرسه زني در افکار 
 30 زیر  به  هرگز  ذهن  زني  پرسه  این  و  بود  متفاوت 
محققان  این  ساینس،  گزارش  براساس  نرسید.  درصد 
در  ذهن  زني  »پرسه  دادند:  توضیح  خصوص  این  در 
بسیار  ما  زندگي  مي شود  موجب  فعالیت ها  تمام  طول 

ناخوشایند باشد.«   14 نوامبر 2010

مجسمه دزدي این بار در هلند 
در  کشور  هر  ملي  قهرمانان  و  از شخصیت ها  برنزي  زیباي  مجسمه هاي 
همین  اما  کار مي روند  به  زیباسازي چهره شهرها  براي  دنیا  از  نقطه  هر 
نمادهاي برافراشته بعضي اوقات دردسرهاي بزرگي براي مسئوالن شهرها 
ایجاد مي کنند.به تازگي تعدادي از مجمسه هاي تاریخي در یکي از شهرهاي 
شهر  شهرداري  مسئوالن  امر  همین  و  است  رفته  سرقت  به  هلند  شرقي 
نایمگن را بر این داشته تا10 مجسمه را به منظور پیشگیری از سرقت آنها 
این  های  مقام  گفته  به  کنند.  آوری  خیابان ها جمع  از سطح  موقت  به طور 
شهر، این مجسمه ها پس از افزایش بهاي برنز برای استفاده از فلز موجود 
در بدنه آنها سرقت شده است.آنها مي گویند مجسمه هاي دزیده شده دیگر 
از  استفاده  براي  را  آنها  زیاد  احتمال  به  دزدان  چراکه  شد  نخواهد  پیدا 
برنزشان ذوب کرده اند. یکی از شهروندان شهر نایمگن می گوید که نزدیک 
به 60 مجسمه در میادین، خیابان ها و معابر عمومی شهر موجود است که 
ساکنان و بازدید کنندگان به هنگام سفرهای درون شهری خود روزانه با 
برخی از آنها مواجه می شوند، اما اکنون شهرداری برای محافظت بیشتر 
چند تایی از آنها را جمع آوری کرده است.جمع آوری مجسمه های برنزی 
پس از آن صورت گرفت که چهار مجسمه از جنس برنز در تاریکی شب از 
اماکن نصب شان ناپدید شدند. هنک بیرتن، یکی از مقام های شهر نایمگن 
باقی مانده را صادر کرده است می  که دستور جمع آوری مجسمه های 
ویژه  به  ناپدید شدن مجسمه ها شوکه شدند.  دیدن  با  »مردم شهر  گوید: 
مجسمه مارکن که در مرکز شهر قرار داشت و به نوعی با نمادی از هویت 
شهر همسان پنداشته می شود.«آقای بیرتن می افزاید: »ما به زودی برای 
نصب مجدد مجسمه های جمع آوری شده اقدام خواهیم کرد اگرچه هنوز 
اعضای شورای شهر در مورد چگونگی جایگزین کردن مجسمه ها تصمیمی 
 Mariken نگرفته اند.« در میان این 10 مجسمه جمع آوري شده مجسمه
در  شده  عنوان  شخصیت هاي  از  یکي  که  دارد  van Nieumeghenقرار 
کتاب هاي تاریخي قدیمي هلند است.هنوز مشخص نیست که آیا مسئوالن 
این شهر تمامي مجسمه هاي برنزي را از سطح این شهر جمع آوري خواهند 

کرد یا خیر.    رویترز-  14 نوامبر 2010

بیماري عامل موفقیت داوینچي و پیکاسو 
باور این مسئله که بیماري بتواند موفقیتي بي حد وحصر را براي فرد به ارمغان 
بیاورد بسیار دشوار است اما دانشمندان پس از مطالعات گسترده به 
و  پیکاسو  مانند  مشهوری  هنرمندان  موفقیت  راز  رسیده اند  نتیجه  این 
 )Dyselexia( لئوناردو داوینچی ابتال به اختاللی به نام خوانش پریشی

بوده است. 
این دو هنرمند مشهور توانایی مشاهده درست واژه های نگاشته شده را 
نداشتند و این ناتوانی عامل وجود تفاوت میان دست نوشته های درهم 
است.  جا مانده  به  آنها  از  که  است  هنری  شاهکارهای  و  و خط خطی 

کودک   12 هر  از 
اختالل  این  به  یکی 
دانشمندان  است.  مبتال 
میدل سکس  دانشگاه 
معتقدند خوانش پریشی 
مي تواند اسرار نهفته در 
آثار هنری  پس موفقیت 
بي نظیري  و  مشهور 
را  مونالیزا  لبخند  مانند 
برای  آنها  دهد.  شرح 
این  اختالل  اثر  بررسی 

بیماري بر فرد روی توانایی های بینایی-فضایی، توانایی که پردازش اطالعات 
در  توانایی  این  کردند.  آزمایش  زن  و  مرد   41 دارد،  عهده  به  را  بعدی  سه 
مي شود..  محسوب  امري ضروري  مختلف  افراد  میان  در  هنری  نبوغ  ایجاد 
و  بودند  پریشی  خوانش  به  مبتال  مطالعه  این  در  حاضر  داوطلبان  از  نیمی 
به همین دلیل در هجی کردن، خواندن و نوشتن دچار مشکل بودند. محققان 
دریافتند افراد مبتال به این اختالل در بسیاری از آزمایش ها از جمله تست به 
یاد آوردن تصاویر، نسبت به دیگران عملکرد بهتری دارند. این افراد همچنین 
در مسیریابی در میان شهری مجازی و سه بعدی توانایی قالب توجهی از خود 
افراد  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  آزمایش ها  این  از  پس  دادند.  می  نشان 
»نیکوال  برخوردارند. دکتر  باالتری  از درک فضایی  پریشی  به خوانش  مبتال 
برنزویک« از محققان حاضر در این پروژه مي گوید:»بسیاری از افراد خوانش 
پریش ترجیح می دهند کارهای خود را با فکر کردن و عمل کردن انجام دهند 
تا حرف زدن درباره آن. این رفتار می تواند باعث  شودافراد خوانش پریش 
مهارت های جدیدی را به دست آورند و از طریق این مهارت ها موفقیت آنها در 
خلق آثار هنری و خالقانه به گونه اي تضمین خواهد شد.پیکاسو و لئوناردو 
داوینچي هم به این دلیل بوده که توانسته اند آثاري تکرارنشدني را خلق کنند.« 

14 نوامبر 2010 

انهدام باند قاچاق بین المللي اعضاي 
بدن انسان 

از  بهداشتي  مقام  یک  و  پزشک  چندین  جمله  از  نفر  هفت 
سوي دادستان هاي اتحادیه اروپا به قاچاق کلیه از طریق یک 
درمانگاه در کوزوو، متهم شدند.این گروه قاچاق بین المللي در 
سال 2008 میالدي در درمانگاهي در شهر پریشتینا، پایتخت 
اینترپل،  بین الملل،  پلیس  اند.سازمان  مي کرده  فعالیت  کوزوو 
در رابطه با این پرونده حکم دستگیري یک تبعه کشور ترکیه 
این  جزئیات  سایر  و  است.اسامي  کرده  صادر  را  اسرائیلي  یک  و 
کیفر خواست  اعالم خواهد شد.  میالدي  ماه جاري  پایان  تا  پرونده 
این پرونده ماه گذشته میالدي و در پي تحقیقاتي که از سال 2008 
به وسیله افسران پلیس کوزوو و سازمان ملل انجام شده بود، به 
وسیله دادسراي محلي پریشتینا صادر شد. مظنونان این پرونده به 
قاچاق اعضاي بدن انسان، جنایت سازمان یافته، فعالیت هاي پزشکي 
غیرقانوني و سوء استفاده از قدرت و مقام متهم شده اند. از یکي از 
متهمان به عنوان کسي که پیش از این به عنوان یک مقام ارشد در 
وزارت بهداشت کوزوو کار مي کرده نام برده شده است. یک پزشک 
با  او  است.  داشته  برعهده  را  گروه  این  رهبري  کوزوو  اهل  جراح 
همدستي یک پزشک اهل ترکیه، قاچاق اعضاي بدن بیماران را در 
انجام  از سال 2008 تعطیل شده،  نام »مدیکاس« که  به  درمانگاهي 
مي داده است. جاناتان راتل، یکي از دادستان هاي اتحادیه اروپا در 
کیفر خواست، این گروه را به ارتکاب جنایت هاي سازمان یافته متهم 
کوزوو  به  قاچاقي  به طور  را  افراد  این  آنها  که  است  گفته  و  کرده 
آورده تا برخي اعضاي بدن آنها را براي فروش به افراد دیگري از 
بدن شان خارج کنند.بر اساس این گزارش آقاي راتل گفته است که 
قربانیان این باند که از 20 ملیت مختلف بوده اند در کشورهاي دیگر 
به  رسیدن  از  پس  و  مي شدند  آورده  کوزوو  به  و  شده  شناسایي 
فرودگاه پریشتینا، به دروغ به آنها مبالغي بابت کلیه هایشان پیشنهاد 
مي شد.به اهدا کنندگان کلیه حداکثر مبلغي تا حدود 14 هزار و500 
یورو وعده داده مي شد در حالي که این باند کلیه ها را به متقاضیان 
به بهایي در حدود 80 تا 100 هزار یورو مي فروختند.اهدا کنندگان 
اغلب از کشورهاي مولداوي، قزاقستان، روسیه و ترکیه بوده اند و 
اغلب آنها یا خیلي فقیر بوده یا دچار مشکالت شدید مالي بوده اند. 

کوزوو پیش از این نیز یک بار درگیر یک پرونده قاچاق اعضاي بدن 
انسان شده بود که قدمت این پرونده به زمان جنگ سال 1999 بر 
مي گردد.در آن پرونده که اتهامات مطرح شده در آن، هرگز به طور 
رسمي ثابت نشد، نیروهاي ارتش آزادي بخش کوزوو متهم به قاچاق 

اعضاي بدن اسیران پیش از کشتن آنها بودند. 

13نوامبر2010 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

به منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمی  و روحی توسط 

کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ریزی شده را برگزار می کند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن: 02072215763 یا 

07961447116
2 Thorpe Close

London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزدیک ترین ایستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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خواهر و برادرهاي 
عاریه اي 

بزرگ تر  برادر  یا  خواهر  نداشتن 
تک فرزندها  که  نیست  معنا  این  به 
که  کودکاني  بمانند.  تنها  ابد  تا  باید 
مي توانند  ندارند،  برادر  و  خواهر 
برادر  یک  یا  خواهر  یک  داشتن  از 
سال  در  ببرند.  لذت  عاریه اي  بزرگ 
نام  به  موسسه اي  آلمان  در   2007
تاسیس  بزرگ«  برادران  و  »خواهران 
که  کودکاني  براي  موسسه  این  شد. 
برادر  یک  یا  خواهر  یک  هستند  تک فرزند 

اختیار مي گذارد. تک بچه ها  بزرگ تر را در 
معموال کودکاني هستند که به خاطر تنهایي 
حوصله شان سر مي رود و آرزوي دوستي 
ایاالت  در  باشد.  کنارشان  در  که  دارند  را 
که  است  سال   100 حدود  آمریکا  متحده 
موسسه   هستند.  فعال  موسسه هایي  چنین 
آلمان  در  بزرگ«  برادران  و  »خواهران 
حدود 300 زوج را تحت پوشش خود دارد 

و درحال حاضر در شهرهاي اشتوتگارت، 
از  بسیاري  در  و  فرانکفورت  هامبورگ، 
شهرهاي غربي آلمان فعال است. خواهران 
این  در  عضویت  براي  بزرگ  برادران  و 
شرکت  ورودي  امتحان  یک  در  موسسه 
انتخاب مي شوند.  کار  این  براي  و  مي کنند 
مصاحبه هاي  در  آنها  آزمون،  این  طي 
موسسه  این  آزموده   کارکنان  با  مختلفي 
و  خواهران  این  سن  مي کنند.  شرکت 
 40 تا   20 بین  معموال  بزرگ  برادران 
موسسه  این  کارکنان  از  یکي  است.  سال 
ما  موسسه   براي  آزمون  »این  مي گوید: 
به  باید  ما  زیرا  است،  پراهمیت  بسیار 
بدهیم  اطمینان  کودکان  مادران  و  پدران 
خوب  را  برادران«  و  »خواهران  این  که 
مي شناسیم.« یکي از نتایج مفید ایجاد چنین 
روزمره   توانایي هاي  بخشیدن  زوج هایي، 
موارد،  از  بسیاري  در  است.  کودکان  به 
مي دهند  انجام  هم  با  زوج  یک  که  کاري 
بسیار ساده است؛ براي مثال آنها به اتفاق 
یا  مي روند  طبیعت  در  ماجراجویي  به  هم 
اینکه حتي  یا  با همدیگر مطلبي مي  آموزند 
همین  مي دهند.  گوش  هم  حرف  به  فقط 
فعالیت هاي ساده مي توانند باعث برقراري 
دوستي در تیمي کوچک بشوند اما فعالیت 
این موسسه تنها براي کودکان مفید نیست 
باعث  مي تواند  کودکان  با  کردن  کار  بلکه 
وسعت یافتن دید این »خواهران و برادران 
بزرگ« نیز بشود. یکي از همکاران موسسه 
در این باره مي گوید: »کار کردن با کودکان 
امکاني بزرگ به دست مي دهد تا آدم بتواند 

ببیند که آنان چگونه به دنیا مي نگرند.« 

15 نوامبر 2010 

غول هاي دنیاي تکنولوژي در کجا زندگي مي کنند؟ 

از اجاره نشیني زوکربرگ تا 
قصر مایکل دل 

عنوان  به  همگي  که  تکنولوژي  دنیاي  غول هاي 
مي شوند  محسوب  دنیا  در  ثروتمندترین ها 
مي کنند. زندگي  رویایي  خانه هایي  در  غالبا 

شبکه  خالق  زوکربرگ  مارک  میان  این  در 
اجاره اي  خانه اي  در  بوک  فیس  اجتماعي 
اپل  مدیرعامل  جابز  استیو  و  مي کند  زندگي 
هم قصد دارد خانه تاریخي اش را تخریب کند. 
از  تعدادي  زندگي  مکان  معرفي  به  اینجا  در 

غول هاي دنیاي تکنولوژي مي پردازیم: 

بیل گیتس: مدیرعامل و موسس ماکروسافت 
که ثروتمندترین فرد در آمریکا و دومین فرد 
ثروتمند جهان است با ثروتي بیش از 54 میلیارد دالر 
در هر خانه اي که دوست داشته باشد مي تواند زندگي 
او در نزدیکي سیاتل واقع  کند.خانه 6161 متر مربعي 
شده و هشت اتاق خواب و 25 سرویس بهداشتي دارد.

استخر18  مجهز،یک  کتابخانه  یک  آشپزخانه،  شش 
گفته  است.  گیتس  آقاي  خانه  تجهیزات  دیگر  از  متري 
پیشرفته اي  بسیار  امنیتي  سیستم  به  او  خانه  مي شود 
مجهز است.کارشناسان ارزش خانه بیل گیتس را بیش 

از 145 میلیون دالر ارزیابي کرده اند. 

این  مقامات  سایر  همانند  اپل  جابز:مدیرعامل  استیو 
است. برگزیده  اقامت  براي  را  کالیفرنیا  شرکت، شمال 

خانه جابز که در اوایل دهه 30 ساخته شده در 

پالو آلتو در خیابان ویورلي واقع است.خانه 535 متري 
بهداشتي  سرویس  پنج  و  خواب  اتاق  هفت  داراي  او 
هم  وودساید  در  تاریخي  خانه  یک  همچنین  است.او 

دارد. این خانه در سال 1929 براي دانیل جکلینگ غول 
صنعت مس ساخته شده بود. گفته مي شود او در سال 
1984 این قصر تاریخي را خریداري کرده است. او از 
سال 2001 در صدد است این قصر 30 اتاق خوابه را 
خراب کند و به جاي آن یک خانه مدرن بسازد.اما او با 
مخالفت شدید طرفداران میراث فرهنگي مواجه شده اما 
گفته مي شود مسئوالن وودساید با تخریب این خانه در 

سال 2010 موافقت کرده اند. 

ثروتمندترین اعضاي فوربس  از  مارک زوکربرگ:یکي 
بوک  فیس  موسس  زوکربرگ  است،  آمریکایي  یک  که 
هاروارد  اخراجي  دانشجوي  و  است.این مرد 26 ساله 
ثروتي 6.9 میلیارد دالر دارد همانند بسیاري از غول هاي 
دنیاي تکنولوژي منطقه پالو آلتو را براي زندگي انتخاب 

کرده است. 
این میلیاردر جوان شیوه زندگي ساده اي را براي خود 
برگزیده و در یک خانه اجاره اي در این منطقه زندگي 
تا  داد  اجازه  وینفري  اوپرا  برنامه  به  یکبار  او  مي کند. 
کند. فیلمبرداري  او  زندگي  شرایط  و  زندگي  محل  از 

او عالوه بر این، ماه به ماه خانه اجاره اي اش را تغییر 
مي دهد.تنها نکته اي که براي او در انتخاب خانه اهمیت 
فیس  دفتر  محل  به  نزدیک  خانه اش  که  است  این  دارد 

بوک باشد. 

مایکل دل: کمپاني دل دومین شرکت بزرگ تولید رایانه 
تا  که  خانه اي  ترین  گران  در  هم  دل  دنیاست.آقاي  در 
مي کند. زندگي  شده  ساخته  تگزاس  ایالت  در  کنون 

خواب،  اتاق  هشت  شامل  او  مربعي  متر   3065 کاخ 
در  آشپزخانه  یک  حمام،  و  بهداشتي  سرویس   21
یک  و  کنفرانس  اتاق  ها،یک  رستوران  آشپزخانه  حد 
استخر در داخل و یک استخر در خارج از خانه است.

در  دارد  میلیارد   13.5 معادل  ثروتي  که  میلیاردر  این 
قصرش همراه با همسر و چهار فرزندش زندگي مي کند. 
15 نوامبر 2010 

شركت صرافی هستی
شرکت صرافی هستی آماده همکاری

L/C با بازرگانان و متقاضیان گشایش 

انتقال ارز به ایران و بالعکس
 در کمتر از 15 دقیقه در حضور شما

انتقال ارز به دیگر نقاط جهان
 در کمتر از 24 ساعت ) جهت اختالف ساعت(

تخفیف ویژه برای دانشجویان و مشتریان دارای عضویت
قبل از تماس با ما قیمت های دیگر صرافی ها را چک کنید.

با خرید از صرافی هستی و دریافت کد مخصوص از تخفیف 10 درصد 
کامپیوتر و لوازم الکترونیک از شرکت A- Pox بهره مند خواهید شد.

آدرس صرافی
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن های صرافی:
مستقیم: 02089522044 - غیر مستقیم: 02089527811

موبایل 24 ساعته: 07551222729
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  افرادی که نقدپذیر باشند و در مقابل افرادی که شیوه های صحیح 
به  و  پذیری  نقد  که  است  حالی  در  این  نیستند.  زیاد  بدانند  را  نقد 
کارگیری شیوه های درست نقد از بزرگ ترین چالش های کشورها 

برای توسعه است. 

 به دهانی که تند و تند باز و بسته می شد زل زده بود. ابتدا سعی 
کرده بود به حرف هایی که به نام انتقاد بر سرش فرود می آمدند 
جوابی بدهد، بعد سکوت کرده بود و حرف هایش را خورده بود و 
حاال کم کم فشار خونش باال می رفت و قرمز می شد و بعد هر لحظه 

ممکن بود انفجاری رخ دهد. 

افرادی که نقدپذیر باشند و در مقابل افرادی که شیوه های صحیح 
به  و  پذیری  نقد  که  است  حالی  در  این  نیستند.  زیاد  بدانند  را  نقد 

کارگیری شیوه های درست نقد از بزرگ ترین چالش های کشورها 
برای توسعه است. 

گاهی فرهنگ صحیح نقد در برنامه های تلویزیونی خودش را نشان 
می دهد. در برخی از مناظراتی که در برخی از شبکه های تلویزیونی 
افراد با دقت به حرف های طرف مقابل گوش می  پخش می شود، 
دهند و بعد با متانت جواب او را می دهند. طرف دیگر هم با آرامش 
صبر می کند تا حرف های مخاطبش به پایان برسد و سپس مجدداً 
پاسخ دهد. در مقابل در شبکه الجزیره برنامه ای وجود دارد که به 

قول خود خبرنگاران الجزیره به میدان جنگ تبدیل می شود. 

خبرنگاران الجزیره عقیده دارند که »اعراب ده ها سال مسائل شان را 
قایم کرده اند و حاال وقتی این مسائل را بیرون می آورند مثل گلوله 
آتش حرف هایشان را به هم پرتاب می کنند و به خاطر همین است 

که گاهی الجزیره به میدان جنگ تبدیل می شود.« 

به عبارتی داشتن فرهنگ نقد تجربه ای طوالنی و ممارست زیاد در 
گوش کردن، فکر کردن و پاسخ دادن می خواهد. در کشور ما هم 
تجربه ای طوالنی در زمینه نقد و انتقاد وجود ندارد. به همین خاطر 
است که گاهی رسانه ها و یا خود مردم عادی حرف هایی را به نام 
نقد منتقل می کنند و یا چیزهایی را به نام جواب نقد به هم می گویند 
که به نظر نمی رسد بتوان نام آنها را نقد گذاشت و بیشتر به همان 

پرتاب گلوله آتش شبیه است. 

 نقدگریزی به عقب ماندگی می انجامد 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که حق را به تمامی در اختیار دارد و 
به  که  ای  فرد و هر جامعه  است. هر  بهره  بی  آن  از  کاماًل  دیگری 
اگر  است.  پایبند  نقد  مترقی  اصل  به  باشد،  معتقد  فلسفی  اصل  این 
از  خودمان  که  باشیم  مطمئن  باید  برنتابیم،  را  دیگران  نقدهای  ما 
پویایی الزم برخوردار نخواهیم شد و اگر در جامعه ای برنتابیدن 
نقد دیگران تبدیل به فرهنگ آن جامعه شده باشد، آن جامعه کارش 

به تحجر و پسرفت می کشد. 
اعضای  بین  روابط  در  را  خودش  نقد  فرهنگ  نداشتن  از  مواردی 

خانواده نشان می دهد. 
سیمین عفیفی روانشناس می گوید: »در بسیاری از خانواده ها، افراد 
به جای این که با هم صحبت کنند و انتقادات خود را نسبت به هم 
اول  حرف  خشم  به  تظاهر  یا  خشم  با  کنند  می  سعی  کنند،  مطرح 
به  را  مشکالتشان  توانند  نمی  آنها  ترتیب  این  به  بزنند.  را  آخر  و 
از خودشان است ولی  صورت ریشه ای حل کنند. چه بسا مشکل 
چون فرهنگ نقد ندارند و اجازه انتقاد هم به طرف مقابل نمی دهند و 
یا حاضر نیستند انتقادی را قبول کنند، هیچ گاه متوجه اشتباهات و 

اشکاالت کار خود نمی شوند.« 
نداشتن فرهنگ نقد تنها به خانواده ها و روابط بین اعضای خانواده 
بلکه وارد سطح کالن تر هم می شود و در روابط  ختم نمی شود 
ارباب رجوع و کارکنان و  بین  یا  بین کارمندان و مدیران و  کاری 
مدیران می شود. مدیری که نقدناپذیر است، می تواند نتیجه تالش 
کارکنانش را خنثی کند. یکی از نشریات غربی به نقل از یک کارشناس 
علم مدیریت به کارکنان توصیه می کند که در صورتی که مدیرشان 
خودش را برتر و عاقل تر از دیگران می داند، به خواسته ها و نظرات 
دیگران توجه نمی کند و می کوشد وضع موجود را حفظ کند، بهتر 

است شغل خود را تغییر دهند. 

»فقدان  گوید:  ارشد جامعه شناسی می  نسرین مشایخی،کارشناس 
روحیه نقدپذیری در جامعه ما و در پی آن در مدیران ما موضوعی 

به  ملزم  را  خود  مدیران  ایران،  تاریخ  طول  در  است.  تاریخی 
لزوم  اندکی است که بحث  تنها مدت  اند و  دانسته  نمی  پاسخگویی 
پاسخگویی مدیران مطرح شده است و تا زمانی که این بحث نهادینه 

او  بپذیرد، در حق  نقد کسی را  اگر  نشود، مدیر تصور می کند که 
بزرگواری کرده. در حالی که این وظیفه مدیر است که نقد منصفانه 

را بپذیرد.« 

البته الزم است سازوکارهایی وجود داشته باشد که بتوان براساس 
واکنش  آنها  به  نسبت  و  داد  تشخیص  را  عملکردها  درستی  آنها 
مناسب نشان داد. به عنوان مثال مدیر هتلی که می داند انتقاد مشتری 
موجب افزایش و یا کاهش امتیازات هتلش نمی شود، نسبت به این 
مشتریان  این صورت  در  و  دهد  نمی  نشان  العملی  عکس  انتقادات 

همیشه ناراضی خواهند بود. 
ویژگی  نقدناپذیر  »مدیر  گوید:  می  مدیریت  کارشناس  بهرامی  امیر 
های مشخصی دارد. او پله های ارتقای مقام را به طور تدریجی نمی 
پیماید و براساس شایستگی و تخصص انتخاب نمی شود. در نتیجه 
برنامه  کارش  برای  او  ندارد.  آشنایی  مدیریتش  تحت  مجموعه  به 
ندارد و طرح های غیرعلمی ارائه می دهد که غالبًا با شکست مواجه 
می شود. در نتیجه بیشتر فعالیت هایش براساس آزمون و خطاست 
و گاهی هزینه های زیادی را به شرکت و یا محل مدیریتش تحمیل 
می کند. در کشورهای پیشرفته این قبیل مدیران به سرعت برکنار 
می شوند. البته شرکتی که در این کشورها آنها را در استخدام دارد 
که  آنجایی  از  ولی  دهد.  قرار  به جایشان  که  دارد  گزینه  غالبًا چند 
اختیار  در  را  هایی  گزینه  چنین  ما  دوایر  و  ها  از شرکت  بسیاری 
مدیریت  تحت  حوزه  در  بحرانی  که  ها شاهدیم  وقت  گاهی  ندارند، 
مدیر رخ می دهد و مشخص می شود که وی حوزه مدیریتش را نمی 
شناخته و به همین دلیل از سمتش خلع می شود ولی بی کفایتی مانع 

از آن نیست که وی در جای دیگری مدیر نشود. 

در این مواقع دوستی ها و یا اعتماد منطق خود را تحمیل می کند. 
طبیعی است که مدیری که از نقد می ترسد، همین مدیر بی صالحیت 
است. چون می داند که اگر انتقادی مطرح شود بی برنامگی و سستی 
برنامه هایش مشخص می شود. چنین مدیری می کوشد جلوی ورود 
افراد متخصص به دایره اش را بگیرد و برای این که موردنقد قرار 
می  نگاه  اغماض  دیده  به  کارکنانش  عملکردهای ضعیف  به  نگیرد، 
و  مالی  منابع  از  درست  گیری  بهره  های  شیوه  مدیری  چنین  کند. 
انسانی را نمی داند و در نتیجه کیفیت کار را پائین آورده و هزینه ها 
را باال می برد. بی برنامگی این مدیر و درک ناقصش از کار، انگیزه 
های زیردستان را هم از بین می برد. در این شرایط صحبت از بهره 

وری ناچیز نیروی کار در کشور امری طبیعی است.« 

براساس  انتصاب  و  انتخاب  که  شود  می  توصیه  وصف  این  با 
صالحیت علمی و توان تخصصی مدیر باشد تا مشکل سوءمدیریت 

در شرکت و یا مرکزی که وی آن را مدیریت می کند از بین برود. 

 نقد راه و روش دارد 
کشور ما یک کشور در حال توسعه است. در چنین جامعه ای نقد 
منصفانه و درست می تواند به پویایی جامعه منجر شود و سرعت 
تحوالت مثبت را بیشتر کند. در ابتدا هر کس باید از خودش شروع 
کند و هم تحملش را مقابل نقد افزایش دهد و هم بیاموزد که چگونه 
به شکل صحیح نقد کند. نظر و عقیده هر فرد هر قدر به نظر خودش 
صحیح باشد تا در بوته نقد قرار نگیرد، صحت و سقمش مشخص 

نمی شود. 
مشایخی درباره این که چرا بسیاری در جامعه ما نقد را برنمی تابند 
می گوید: »در جامعه ما چندان روحیه نقدپذیری و فرهنگ نقد وجود 
ندارد. بسیاری احساس می کنند کسی که آنها را نقد می کند، منزلت 
شان را پائین می آورد و در نتیجه بالفاصله در مقابل نقد موضع 

می گیرند. 

در حالی که اگر افراد احساس کنند که انتقاد از آنها موجب می شود 
خود را ارتقا دهند و در واقع نقد باعث کاهش منزلتشان نمی شود، 
به شکل بدبینانه به نقد نگاه نمی کنند. همین طور کسی یا جامعه ای 
از نقد احساس می کند، قاعدتًا فکر می کند که  نیاز  که خود را بی 
نقطه ضعفی ندارد و یا اهمیتی به پیشرفت و توسعه و پویایی خود 
نمی دهد و همین طرز فکر موجب رکود و انحطاط است. البته خود 
بزرگ بینی هم از آن دسته ویژگی هایی است که با نقد سر سازگاری 

ندارد.« 

البته نقد لوازمی دارد. کسی که نقد می کند نباید عقیده اش را غیر 
قابل تزلزل بداند و وجود روحیه صبر و تحمل و دادن حق اظهارنظر 

به دیگران نیز از شرایط ضروری نقد است. 

مشایخی می گوید: »نقد باید مبتنی بر قضاوت منصفانه باشد. نقدی 
واکنش  با  باشد  عیب جویی  برای  یا  و  نباشد  انصاف  براساس  که 
مواجه می شود و مانع پذیرش آن از سوی طرف مقابل می شود. 
کسی که نقد می کند باید نشان دهد که به دلیل تخریب و تضعیف 
طرف دیگر نقد نمی کند بلکه نیت او خیرخواهانه است. در حالی که به 
نظر می رسد نقدهای تخریبی و غیرمنصفانه در جامعه نوعی هراس 

زدگی نسبت به نقد به وجود آورده است.« 

البته افزایش تحمل مدیران بلندپایه کشور نسبت به نقد، حتی نقدهای 
تخریبی و غیرمنصفانه هم کمک خواهد کرد تا جامعه سرانجام شیوه 

های صحیح نقد را بیاموزد. 

آموختن شیوه های نقد صحیح و انتقاد پذیری هم از جمله مواردی 
است که به توسعه جامعه می انجامد. چرا که همه از این راه درک 
بهتری از اوضاع پیدا می کنند و در سطح کالن تر هم به این طریق 

بهتر می توان برنامه های توسعه ای راپیش برد. 

جامعه 

با آبونمان )اشتراک( 
هفته نامه پرشین،

 به گسترش فرهنگ و هنر ایرانی 
جدای از هرگونه گرایشهای سیاسی و 

مذهبی، کمکی وافر میکنید. 

نقد؛ راه گریز از عقب ماندگی ها 
 

 حمیده احمدیان راد

از  خودمان  که  باشیم  مطمئن  باید  برنتابیم،  را  دیگران  نقدهای  ما  اگر 
نقد  برنتابیدن  ای  اگر در جامعه  و  نخواهیم شد  برخوردار  پویایی الزم 
به  کارش  جامعه  آن  باشد،  شده  جامعه  آن  فرهنگ  به  تبدیل  دیگران 

تحجر و پسرفت می کشد. 
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و  سعدي  کنار  در  حافظ  اینکه 
درخشان  ستاره   3 از  یکي  فردوسي 
آسمان ادب پارسي است چنان بدیهي 
است که شاید از خود نپرسیده ایم راز 
که  قرن هاست  چیست.  در  او  مانایي 
دیوان حافظ پس از قرآن مجید دومین کتابي بوده 

که در خانه ایرانیان یافت شده است...

نگراني  اندوه،  شادي،  مواقع  در  فارسي زبانان 
مراد  و  مي روند  حافظ  دیوان  سراغ  به  تردید  و 
خویش را از او مي جویند و آرام مي گیرند. اقبال به 
حافظ به گروهي ویژه منحصر نیست؛ از عارف و 

عامي و پیر و جوان همه به او ارادت دارند.
عنصري  حافظ،  شعر  محتواي  در  گفت  مي توان 
و  زمان  بعد  وجود  با  مي شود  سبب  که  هست 
آن  با  و  دریابند  را  آن  آدمیان  از  اکثریتي  مکان، 
هم حسي و همدلي کنند. پس با موضوعي در شعر 
حافظ سر و کار داریم که حکایت از ادراکي فراگیر 
ارزیابي  شایسته  و  دارد  آدمیان  همه  روان  در 

روان پزشکي است.
خواجوي  گفته اند  عده اي  حافظ  مورد  در  گرچه 
کرماني مقتداي او در غزل سرایي بوده و بهتر از 

او غزل سروده و حتي خود حافظ گفته است:

استاد سخن سعدي است نزد همه کس اما
دارد غزل حافظ نقش سخن خواجو

یا  نقش  به  نیز  ظرافت  با  بیت  این  در  حتي  اما 
ساختار سخن اشاره رفته  و نه به محتوا که عنصر 
اصلي غزل حافظ است؛ گرچه زیبایي ظاهري کالم 

حافظ نیز فراتر از دسترس خواجوست.

شعر حافظ به هر زباني زیباست
با  آن  لطف  و  نیست  ترجمه پذیر  شعر  مي گویند 
بین مي رود ولي محتواي اشعار حافظ  از  ترجمه 
چنان است که در ترجمه به زبان هاي عمده جهان 
دلبستگان فراوان یافته است و با احساس و ادراک 
است.  یافته  تماس  خواننده  عاطفه  و  اندیشه  و 
و  شاعر  جهان،  در  حافظ  ستایشگر  نام آورترین 
آلماني،  طبیعي دان  و  نمایشنامه نویس  و  نویسنده 
یوهان ولفگانگ گوته است که او را همراه هومر، 
ادبیات  بناي  ستون   4 از  یکي  شکسپیر  و  دانته 
اروپا دانسته اند. گوته چنان به حافظ، دلبسته شد 
حافظ  از  الهام  با  را  شرقي«   - غربي  »دیوان  که 
براون  ادوارد  حافظ  ستایندگان  دیگر  از  سرود. 
انگلیسي، هانري ماسه فرانسوي، یوهان کریستف 
ایران شناس،  اته،  هرمان  ادبي،  پژوهشگر  برگل، 
فردریش نیچه، فیلسوف و هاینریش هاینه، شاعر 
از  فراتر  حافظ  است شعر  آشکار  هستند.  آلماني 
ساختار زباني و زیبایي واژه ها به عنصري عام و 
جهاني  تکیه دارد که آن را مقبول همگان و به ویژه 
ادیبان، عالمان و فیلسوفان آلماني کرده است که 

مي کوشم در سطور بعد تبییني براي آن بیابم.

و  داشت  ایران  فرهنگ  به  تام  ارادتي  که  نیچه 
مهم ترین کتاب خویش را »چنین گفت زرتشت« نام 
نهاد در باب حافظ گفته است: »اعجاز توست که از 
طبع بشري فاني، اثري چنین جاوداني پدید آوردي 
و یک شبه ره صدساله رفتي«، که اشاره اي است 

به این بیت حافظ:

طي مکان ببین و زمان در سلوک شعر
کاین طفل یک شبه ره صدساله مي رود

شعر حافظ هر خواننده اي را جذب مي کند
نبوده  غزل  به صنعت سرودن  تنها  حافظ  وقوف 
است بلکه وي به رموز زبان فارسي، زبان پهلوي، 
زبان عربي، آیین زرتشتي، آیین مهر )میترا(، قرآن 
و اسالم آگاه و از مسایل انساني روزگار خویش 
که در واقع مسایل همه انسان ها در هر روزگاري 

است، مطلع بوده است.

ناخودآگاه  کلید  به  که  است  هنرمندي  حافظ 
به  انسان  نوع  و  خاص  به طور  ایرانیان  گروهي 
صورت عام دست یافت و آنچه بیان کرد از آنجا 
که با نمونه هاي باستاني موجود در ناخودآگاه هر 
انسان یکي درمي آید شنونده و خواننده غزلیاتش 
را جذب کرده و مصداق این گفته است که: »آنچه 
از دل برآید الجرم بر دل نشیند.« از همین روست 
باب  در  تذکره الشعراء  در  دولتشاه سمرقندي  که 
حافظ آورده است: »سخن او را حاالتي است که 
در حوزه طاقت بشري درنیاید، همانا واردات غیبي 

است، اکابر او را لسان الغیب نام کرده اند.«

حافظ  غزل هاي  در  نیاکان  باستاني  نمونه هاي 
ازجمله به صورت هاي زیر آمده است:

پیر مغان، جام جم )پیوند شهودي سالک با شعور 
مطلق(، نور و ظلمت ازجمله در این بیت:

حافظ شکایت از غم هجران چه مي کني
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

در این بیت بنیاد فلسفه ماني را بازمي شناسیم که 
مي گوید تاریکي نور را بلعید و در خود اسیر کرد. 
به صورت عشق،  انسان  نوع  باستاني  نمونه هاي 
خورشید،  و  مهر  فرمانروا،  معشوق،  و  عاشق 
شادي و رسیدن ایام شادماني، غم هجران که در 

نهایت به شادي مي رسد در اشعار او فراوان آمده 
است.

که  کرماني  خواجوي  با  کنیم  مقایسه  را  او 
و  استوار  کالم  گفته اند  او  باب  در  تذکره نویسان 
سعدي وار داشت و لیکن در مورد اشعار او نکته 
با  خواجو  خود  ندارد.  وجود  مرموزي  و  گنگ 

واقع بیني تحسین برانگیزي سروده است:

اهل معاني که سخن پرورند
هر یک از این گنج نصیبي برند

آنکه در گلشن معني گشاد
برگ گلي بیش به خواجو نداد

شعري ویژه براي هر انسان
بر زیبایي شگرف صوري  افزون  در شعر حافظ 
اشاره رفته است،  انسان  بنیادي  به کشمکش هاي 
ایراني یا انیراني، زرتشتي یا مسلمان، امروزي یا 
دیروزي، عارف یا عامي، دیندار یا ناآگاه از دین 
مي شنود.  را  خویش  درون  سخن  حافظ  شعر  از 
شعري نیست براي خواننده اي ویژه، شعري است 
براي هر انسان. نه چون شاهنامه فقط ایراني و نه 
چون مثنوي فقط عرفاني است. شعر او ابهامي دارد 
که جان درمي یابد گرچه نمي تواند بیان کند. شعر 
حافظ فشرده ادبیات فارسي است. شعر فردوسي: 
ناصرخسرو:  شعر  عرفان،  مولوي:  شعر  ایران، 
شعر  و  جهان،  جلوه هاي  منوچهري:  شعر  ایمان، 

حافظ: آمیزه اي از همگان، یعني انسان است.
ایران  روح  فشرده  حال  عین  در  حافظ  شعر 
همه  در  که  مرموز  ملتي  روح  مي رود؛  به شمار 
جاي تاریخ و جهان اثر گذاشته است و مي گذارد 
عیان  تمام  به  را  خود  پرراز  درون  هیچ گاه  اما 
نکرده است. شمار و گونه گوني بینش هایي که طي 
شعر  دیدگاه،  اختالف  وجود  با  گذشته  سده هاي 
حافظ را به اقتضاي روحیه و زمان خویش تفسیر 
با  ما  دوران  در  حتي  است.  شگفتي آور  کرده اند 
هنوز  حافظ  پسندها  و  باورها  در  دگرگوني  همه 

زنده ترین شاعر است.

حافظ کم گوي و گزیده گوي است
قرآن  از  پس  را  تاویل پذیري  شگفتي زاي  ظرفیت 
نمي توان  حافظ  جز  به  دیگر  کالم  هیچ  در  مبین 
و  کم گویي  حافظ  توفیق  رموز  از  گرفت.  سراغ 
 35 منظومه  مقایسه،  براي  اوست.  گزیده گویي 
مصراعي بلند و کوتاه نیما یوشیج تحت عنوان »اي 
آدم ها« را بخوانید که از نظر پیروان نیما شاهکار 
او به شمار است و في الواقع مطلب ساده  اي را با 
فراوان  اغالط  و  ناهنجاري  و  ناهمواري  و  تکلف 
دستور زباني بیان کرده؛ چنانکه گویي ترجمه اي 
ناقص و تحت اللفظ از متني بیگانه است، سپس در 

برابر این بیت حافظ قرار دهید:

شبي تاریک و بیم موج و گردابي چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

و  قوي تر  و  زیباتر  یک  کدام  دهید  انصاف  آنگاه 
دل انگیزتر موضوع را بیان کرده است.

انسان اندیشه ورز  نگرش  که  حافظ  ویژه  نگاه 
درونگراي ایراني به جهان است در توفیق او موثر 
است. او از این دریچه خداوند و انسان و طبیعت 

را از چشم اندازي دیگر دید:

آن روز بر دلم در معني گشاده شد
کز ساکنان درگه پیر مغان شدم

در  نیز  را  خود  شخصي  تجربه هاي  اکثر  حافظ 
این  که  کرد  بیان  باستاني  نمونه هاي  کلي تر  قالب 
امر صبغه اي جاوداني به شعر او عطا کرده است.

روانشناسی
راز ماندگاري حافظ از منظر روان پزشکي

شعر حافظ به هر زبانی زیباست
دکترفربد فدایي/روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته 
روانکاوی و مشاوره

) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط
 وزارت بهداری انگلستان

قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن
عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 

مدرک تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در یک ساعت

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

مقدمه
ایراني  خانواده  طراحي  زیباشناسي 
غربي  هاي  خانواده  با  مقایسه  و 
نکات تأمل برانگیزي را به ما نشان 
مي دهد. یکي از آن ها، میزان تمایل 
اندیشه،  در  تجویزگري  و  خودمحوري  قدرت،  به 
احساس و گزینش هاست. بسیاري اقتدارگرایي و 
خودمحوري در کشورهاي استبداد زده را ناشي 
مي  سیاسي  قدرت  مناسبات  و  حکومتي  نهادهاي 
و  خودکامه  روح  خصلت  که  حالي  در  انگارند؛ 
یک  جمعي  روان  در"  ریشه  معمواًل  اقتدارطلب 
در  اش  نهایي  صورت  در  تنها  که  دارد  جامعه" 
نهادهاي سیاسي و حکومتي بروز مي یابد. امروزه 
به خانواده به مثابه کشتگاه خصلت هاي روحي و 
الگوهاي شخصیتي نگاه مي شود که در جامعه به 
شکل انواع کنش هاي اجتماعي و فرهنگي و غیره 
بروز کرده و فصل مشترک آن در قالب "شخصیت 

اساسي" یک ملت خود را نمایان مي سازد. 

با پیگیري "طراحي" در خصوصي ترین گروه ها و 
اجتماعات در صمیمي ترین و دوستانه ترین روابط 
اجتماعي نشان مي دهیم که روح اقتدارگرا خود را 
ها  آفرینش خانواده  چگونه در پس هر گزینش و 
در قالب الگوهایي پنهان و خاموش نشان مي دهد 
مي  متجلي  خانواده  زیباشناختي  ابعاد  در  و حتي 
آن  ناخواسته ،  و  بدیهي   گونه اي   به   افراد  و  شود 
ها را در "سبک هاي  زندگي " و "کارهاي  شان  در 
آثار  و  ها  فعالیت  در"  حتي  و  آورده   پدید  منزل" 
"تک  برند؛ جایي که  به کار مي  فرهنگي و هنري" 
و "تک مرکزي"، طراحي غالب آن را در  محوري" 
خانواده هاي ایراني متجلي مي سازد، در خانواد ه 
هاي غربي طراحي "متکثر"، "شناور" و "شبکه اي"، 
خود را آشکار مي سازد و خانواده هایي که تعامل 
در هر دو جامعه را تجربه کرده اند، امتزاجي از هر 
دوي آن ها به چشم مي خورد. در نهایت به ریشه 
هاي قدرت طلبي و روابط دو سویه آن مي پردازیم 
و تبیین مي کنیم که چگونه رواني که در خانواده 
خاستگاه خودکامگي قرار مي گیرد، در جامعه میل 
و  مدني  نهادهاي  در  را  خودمحوري  و  قدرت  به 

پردیسه هاي فرهنگ و هنر بازآفریني مي کند.

الگوهاي  خاموش  و پنهان 
قالب   در  که   موجودند  الگوهایي   جامعه اي   هر  در 
ها  کنش  ها،  عادت  ها،  ارزش  هنجارها،  باورها، 
و هنرها بروز مي کنند ، ولي  هرگز به  زبان  رانده  
نشده  و در بسیاري  از موارد افراد عمل کننده، حتي 
از وجودشان  نیز آگاهي  ندارند و فقط به  گونه اي  
بدیهي  و ناخواسته ، آن ها را در سبک هاي  زندگي  
در منزل  و فعالیت هاي  کاري  پدید آورده  و به  کار 
مي برند. آن  الگوهایي  که  افراد از وجودشان  آگاهي  
دارند، ولي  آن ها را به  زبان  نرانده  و در اظهارات  
رسمي  و رفتارهایي  که  اهداف شان  ذکر شود، به  
کار نمي  برند، بلکه  آن ها را به  گونه اي  خاموش ، 
ها  قضاوت  ها،  نگرش  دهنده   جهت   معنادار  ولي  
خاموش "  "الگوهاي   مي سازند،  رفتارهاي شان  و 
از  افراد  که  الگوهایي  از  دسته  آن  گفته  مي شود. 
وجودشان آگاهي ندارند و یا به گونه اي بدیهي و 
مفروض، آن ها را اعمال مي کنند و یا آنقدر کلي 
عمیق هستند  که کاماًل پنهان مي مانند، "الگوهاي 
را  ها  خانواده  در  طراحي  سازند.  مي  را  پنهان" 
این  طریق  از  اش  زیباشناسي  مختلف  صور  در 

الگوهاي پنهان و خاموش پي مي گیریم. 

فرش، موکت، پارکت و...
کهنترین  این  بیاندازید؛  نگاهي  ایراني  فرش  به 
خصایص  اي،  آئینه  چون  که  زمین  ایران  بافته 
زیباشناسي ما را در خود حفظ کرده و به ما مي 
آیا در همۀ طراحي هاي سنتي آن، چشم  نمایاند. 
اندازي تک محوري و تک مرکزي موج نمي زند؟ نه 
تنها حاشیه ها که حتي نقشمایه هاي اصلي )همۀ 
مرکز  یک  پیرامون  غیره(،  و  لوتوس  ترنج،  انواع 

یابد.  مي  تمرکز  و  شده  سو  هم  قدرتمند  بسیار 
حضور نامریي آن کانون بر تمام نقش هاي دیگر 
به  را  شان  جملگي  پنداري  و  است  انداخته  سایه 
سوي خود مي کشد؛ انگار که همه پیرنگ هاي قالي 
نه تنها در خدمت )زیبانمایي و زیباشناسي( او، که 
و  غربي  هاي  نمونه  در  که  حالي  در  اویند!  دربند 

مدرن چون موکت، پارکت و موزاییک، طرح ها در 
تمام سطوح شان به طرزي تقریبًا یکسان پخش اند 
و عمدتًا نمي توان نقطه یا محوري مرکزي برایشان 
"شبکه اي"  و  "موزاییکي"  بیشتر  ها  یافت و طرح 
از  برخي  در  اینجاست،  جالب  شوند.  مي  ردیف 
شده  طراحي  ایران  در  تازگي  به  که  هایي  موکت 
است، تأثیرات رگه هایي از مرکزگرایي را مي توان 

دید.

سفره آرایي و پذیرایي  
چینش سفره ها و پذیرایي به خصوص در میهماني 
ها را نظاره کنید؛ در جامعه ایراني معمواًل اشخاص 
آن مي نشینند  و "رأس"  مهتر و کهتر در "صدر" 

نمونه هاي  آن. در  "ذیل"  و اشخاص کوچکتر در 
قامت  در  چه  و  آشکار  شکلي  به  چه  تر،  سنتي 
الگویي خاموش، زنان حتي جایي در سفره ندارند 
ها!؟(  )مخفیگاه  پستوها  و  ها  مطبخ  در  را  غذا  و 
آرایش  نحوۀ  حتي  آرایي  سفره  در  خورند!  مي 
را  محوري  تک  نوعي  نیز  سفره   سر  در  غذاها 

"وزني یکسان در  با  ها   القاء مي کند و خوراکي 
هاي  خانواده  در  شوند.  نمي  پخش  سطوح"  تمام 
غربي چنین تفکیکي بین نحوه نشستن اشخاص و 
پنهاني  الگوي  و  نمي خورد  یه چشم  چیدن غذاها 
که حکایت از تکثري "متغییر" و" شناور" دارد، در 
آن کاماًل مشهود است. در تزیین غذاها و خوراکي 
ها در داخل ظروف و دیس ها نیز چنین دوگانگي 
که  است  تشخیص  قابل  پنهان  الگوهایي  در  اي 
اما  تاباند.  مي  باز  را  فرهنگ  دو  این  تمایز  عماًل 
توان در میهماني ها و  را مي  بارزترین جلوه آن 
صمیمانه  که  جایي  یافت.  ها  خانواده  هاي  پارتي 
ترین و دوستانه ترین روابط انساني حاکم است، 
طراحي ها خود را به گونه اي مستتر، اما موثر باز 

مي نمایانند.

میهماني ها و جشن هاي خانوادگي
میهماني هاي ایراني معمواًل تک محورگراست؛ بدین 
معني که تمامي وقایع و برنامه هایي که ترتیب داده 
مي شود، به گونه اي است که توجۀ همۀ شرکت 
کنندگان، حول محور مرکزي آن برنامه هاست و 
مثاًل  است؛  مرکزي  تک  شده  طراحي  هاي  کانون 
یا  شوند  مي  سخنران  یک  مستمع  حضار  جملگي 
به کر ات  گیرند.  قرار مي  میزبانان  همگي مخاطب 
پیش مي آید که برگزارکنندگان، همگان را دعوت 
به سکوت کرده و خواهان توجۀ جملگي میهمانان 
براي پیوستن به برنامه هاي بعدي مجلس شوند. 
اگر سخناني به مناسبت آغاز میهماني ایراد شود، 
همه سکوت کرده و گوش مي دهند، چنان که برنامه 
اي پایان پذیرد، براي همه پایان مي یابد و هر گاه 
یا  آغاز شود،  باز شوند، صرف شام  ها  کادویي 
برنامه هایي خاص روي صحنه بیاید، براي جملگي 
بدانند،  خود  که  این  بدون  آنان  و  است  حاضران 

حول این "محور نامریي میهماني ها" مي چرخند.

پیش  متفاوت  کاماًل  غربي جریاني  هاي  پارتي  در 
که  است  اي  گونه  به  ها  آن  در  طراحي  رود.  مي 
اجراء  هایي  برنامه  تا  آید  مي  پیش  بندرت  بسیار 
شود که جملگي شرکت کنندگان مخاطب اش باشند 
و کارهاي دیگر را رها کرده و به محوریت برنامه 
انجام  همگاني  کاري  اگر  و  پیوندند  به  خاص  اي 
با  و  گیرد  مي  صورت  "داوطلبانه"  کاماًل  شود، 
مشارکت  براي  قراردادي  قواعدي  و  نیست  اجبار 
چندنفره  هایي  کانون  معمواًل  شود.  نمي  تحمیل 
متغییر  کاماًل  که  گیرد  مي  مجالس شان شکل  در 
از  که مرتب اشخاصي  به طوري  است؛  و شناور 
هاي  گروه  به  و  شده  جدا  آن  کوچک  هاي  گروه 
این  بدون  ها  آن  برعکس.  یا  و  پیوندند  مي  دیگر 
ناخواسته  را دچار هرج و مرج سازند،  پارتي  که 
"هارموني اي از تکثر برنامه ها" را به شکلي شناور 
در جریان پیوستن و گسستن گروه ها، به اجرا مي 
گذارند. پایکوبي و سور نیز در حال و هوایي که 
مي  پا  بر  داوطلبان  توسط  دارد،  جریان  موسیقي 
شود و هرگز کسي را به زور براي رقصیدن بلند 

نمي کنند! 

جالب تر خانواده هایي ایراني است که یا سال ها 
در مغرب زمین زندگي کرده اند و یا یکي از والدین 
خانواده ایراني و دیگري خارجي است؛ در محافل 
نوع  از هر دو  توان  آنان مي  دوستانه و میهماني 
این  یافت.  را  زیباشناسي خاص شان  با   طراحي 
تعاملگران در دو دنیاي متفاوت، انگار پاره هایي از 
هر یک از آن طراحي ها را در خود دروني کرده 
میهماني-پارتي  از  بخش  هر  معماري  در  که  اند 
هایشان به کار مي گیرند. در حالي که گروه هایي 
کوچک با محوریت هاي مختلف را تشکیل مي دهند، 
همزمان هم آشنایان با هم به گفت و شنود و خنده 
و شوخي مي پردازند و هم گاه با پیوستن به غریبه 
ها، با آن ها آشنا شده یا پیوند دوستي هاي قدیمي 
را تقویت مي کنند؛ اما در کارهایي خاص مثل فوت 
کردن شمع هاي تولد یا باز کردن کادویي ها، تک 
محوري عمل مي کنند و همۀ توجه ها به آن برنامه 
شکل  دو  هر  به  نیز  غذاها  شود.  مي  معطوف  ها 
صرف مي شوند. براي عصر به شکل باز و آزاد، 
هر کسي خوردني اي کشیده یا نوشیدني اي بر مي 
دارد و به شکل سلف سرویس پذیرایي مي شوند، 
اما براي شام تا حدي فضا ایراني است و طراحي 
نیز از آن تبعیت مي کند و سر سفره نشیني با آن 
که به سر میزنشیني تغییر کرده است، چینش تا حد 
زیادي بو و مزۀ ایراني مي دهد. غالبًا در خانواده 
هایي با والدیني از ملیت هاي گوناگون، به تدریج 
دیگري  فرهنگ  از  را  الگوهایي  ها،  آن  از  یک  هر 

جذب کرده و به قامت رفتارش مي ریزد. 

فرهنگ

هنر از الگوهاي پنهان و خاموش درون خبر مي دهد

طراحي در خانواده ها؛
 فرش، سفره آرایي و میهماني

*دکتر کاوه احمدي علي آبادي
*عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین

قالب   در  که   موجودند  الگوهایي   جامعه اي   هر  در 
و  ها  کنش  ها،  عادت  ها،  ارزش  هنجارها،  باورها، 
هنرها بروز مي کنند ، ولي  هرگز به  زبان  رانده  نشده  
از  حتي  کننده،  عمل  افراد  موارد  از  بسیاري   در  و 
وجودشان  نیز آگاهي  ندارند و فقط به  گونه اي  بدیهي  
و ناخواسته ، آن ها را در سبک هاي  زندگي  در منزل  و 

فعالیت هاي  کاري  پدید آورده  و به  کار مي برند.
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برای  مخرب  نرم افزارهای  از  استفاده  که  حالی  در   
این  هنوز  است،  افزایش  حال  در  هوشمند  تلفن های 
برای  را  فرصت  بهترین  که  است  انسانی  اشتباهات 
فضای  مجرمان  اختیار  در  همراه  تلفن های  به  نفوذ 

سایبری قرار می دهد.

فرصت  خرید،  و  بانکی  عملیات  برای  همراه  تلفن های  از  استفاده 
نوشتن  با  تا  کرده  فراهم  سایبر  فضای  مجرمان  برای  را  مناسبی 

کدهای مخرب اقدام به کسب درآمد کنند.
شده اند،  هوشمند  موبایل ها  که  زمانی  از  بی بی سی،  گزارش  به 
نگرانی های زیادی وجود داشته که این ابزارهای همراه ممکن است 
ویروس های  مخرب،  نرم افزارهای  به  شخصی  کامپیوترهای  مانند 
اتفاق  این  تاکنون  البته  شوند.  آلوده  کرم ها  و  شونده  تکثیر  خود 
از  سیلی  با  اینترنتی  مجرمان  و  است  نداده  رخ  بزرگ  مقیاس  در 

بدافزارهای گوناگون به تلفن های هوشمند حمله نکرده اند.
باره گفت:  این  امنیت آنالین سیمانتک در  از شرکت  تونی اسبورن 
فکر  من  هستند.  پول  کسب  دنبال  به  خالفکار  افراد  یا  »سازمان ها 
مبادالت  انجام  یا  خرید  برای  بیش تر  موبایل ها  که  امروزه  می کنم 
بانکی استفاده می شود، باید انتظار حمالت بیش تری به این وسیله 

را داشته باشیم«.
دورنمای فریبنده

تحلیل گر  شرکت  است.  رشد  حال  در  زیادی  سرعت  با  بخش  این 
تجاری جونیپر ریسرچ پیش بینی می کند تا انتهای سال 2012 بیش 
بانکی روی  از سرویس های  نفر در سراسر جهان  میلیون  از 200 
تلفن های هوشمند خود استفاده کنند. این آمار تا انتهای سال 2013 
دو برابر شده و به 400 میلیون نفر خواهد رسید. چنین اعداد بزرگی، 

دورنمای فریبنده ای را برای هکرها تصویر می کند.
 ،GetSafeOnline.org سایت  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
معرض  در  را  خود  هوشمند  تلفن های  کاربران  سوم  دو  از  بیش 
خطر سرقت هویت و اطالعات شخصی قرار می دهند، چرا که روی 
نمی دهند.  قرار  پین  یا شماره  عبور  رمز  هیچ  همراه خود  تلفن های 
حتی بعد از این کار باز هم تلفن های همراه در معرض خطر هستند.

ویلیام بوچانان، استاد محاسبات دانشگاه ادینبرگ ناپیر در این باره 
گفت: »نفوذ به یک تلفن همراه چندان کار سختی نیست. کافی است 
این  اصلی  مشکل  کنید.  امتحان  را   9999 تا   0000 بین  اعداد  شما 
است که مردم نمی دانند اطالعات زیادی را روی این وسایل دارند 
برای  را  زیادی  فرصت های  می تواند  اطالعات  این  به  دسترسی  و 

مجرمان سایبری فراهم کند«.
گفت:  باره  این  در   GetSafeOnline.org سایت  مدیر  نیت  تونی 
استفاده  کوکی ها  از  برنامه ها  و  اجتماعی  سایت های  از  »بسیاری 
بدان  این  بیاورند.  یاد  به  را  فرد  هر  شخصی  اطالعات  تا  می کنند 
معناست که اگر شخصی تلفن همراه شما را داشته باشد، می تواند 
بدون نیاز به رمز عبور به پروفایل شما دسترسی پیدا کند. عالوه 
در  کامپیوتر شخصی خود  با  را  همراه خود  تلفن  اگر شما  آن  بر 
خانه هماهنگ سازی کرده باشید، آن ها می توانند به همه آن اطالعات 
می کنند  تالش  که  مجرمانی  مورد  در  کنند«.اما  پیدا  دسترسی  نیز 
از راه دور به تلفن همراه شما دسترسی داشته باشند چه می توان 
ابزارهایی  گفت؟ آقای اسبرون در این باره گفت: »مجرمان قبال به 
دسترسی پیدا کرده اند تا بتوانند کدهای مخرب را بنویسند و اجرا 
کنند. نسل جدید تلفن های همراه می توانند برنامه هایی را که توسط 
کاربران دیگر نوشته شده است دانلود کنند. همین موضوع راه را 

برای مجرمان باز می کند«.

نرم افزارهای جاسوسی
فناوری  بخش  روزنامه نگار  وارد  مارک  مرداد،   / آگوست  ماه  در 
بی بی سی تصمیم گرفت بررسی کند آیا می توان از این ابزارها برای 

نوشتن برنامه ای استفاده کرد که در ظاهر شبیه به یک بازی ساده 
باشد، اما در پشت صحنه اطالعاتی مانند فهرست تماس های کاربران 

را سرقت کرده و به ای میلی از پیش معین شده بفرستد.

او در این باره گفت: »عجیب ترین نکته برای من این بود که چه قدر 
ساده می توان این نرم افزارهای جاسوسی را در کنار یکدیگر قرار 
داد. ما فکر می کردیم باید برای این برنامه ها زحمت زیادی بکشیم، 
از  استاندارد  قسمت های  کردیم  استفاده  ما  که  کدهایی  تمام  اما 

برنامه هایی بودند که شما روی تلفن همراه خود دارید«.
قرار  دیگران  دسترس  در  را  مخرب  کد  این  هیچ گاه  مارک  البته 
در  هفته  هر  که  دارند  مخربی وجود  برنامه های  هم اکنون  اما  نداد، 
تلفن های همراه شناسایی می شوند. حتی اشخاصی که از تلفن های 
همراه خود برای مقاصد مالی استفاده نمی کنند، می توانند به ابزاری 
به  بدافزارها  از طریق  و  تبدیل شوند  مجرمان فضای سایبر  برای 
منبع درآمدی برای آن ها تبدیل شوند.برای مثل ویروس خود تکثیر 
سیمبین  سیستم عامل های  که   Commwarrior نام  با  شونده ای 
پیامک  صورت  به  می دهد،  قرار  هدف  را  نوکیا  همراه  تلفن های 
چندرسانه ای به تلفن های همراه ارسال می شود. اگر شما روی آن 
کلیک کنید، کد مخربی را اجرا می کنید که فهرست تماس های شما را 
اسکن کرده و یک کپی از خودش را به هر کسی که در این فهرست 
شد؛  شناسایی   2005 سال  در  کد  این  می کند.  ارسال  دارد،  وجود 
اما بر خالف نگرانی های کارشناسان تاثیر مخرب زیادی به همراه 
گوگل  آندروید  سیستم عامل های  برای  نیز  مشابهی  نداشت.برنامه 
در روسیه کشف شده بود که کاربران با تصور دانلود کردن یک 
ویدیوپلیر، آن را در تلفن همراه خود نصب می کردند. اگرچه به نظر 
می رسید این نرم افزار در زمان نصب هیچ کاری انجام نمی دهد، اما 
بررسی کد آن نشان داد این برنامه برای ارسال مخفیانه پیامک ها 

طراحی شده است.
تماس های مشکوک

بنابراین چگونه می توان اطمینان حاصل کرد برنامه هایی که دانلود 
می کنید، در پشت صحنه کار دیگری نمی کند؟

باشد  این جا  باره گفت: »من فکر می کنم مشکل  این  مارک وارد در 
که شما نمی توانید فرض کنید هر برنامه ای که می خواهد به فهرست 
تماس های شما دسترسی پیدا کند، مشکوک است. برای مثال بازی ها 
از  را  نفره  چند  بازی  یک  می خواهید  شما  اگر  بگیرید.  نظر  در  را 
طریق تلفن همراه خود انجام دهید، بازی باید موقعیت مکانی شما و 
دوستان شما را بداند. عالوه بر آن این بازی باید بتواند شما را به 
کنار یکدیگر بیاورد تا شما بتوانید با یکدیگر بازی کنید. خوب این 

کار مشکوک نیست«.
شما  می کنند  توصیه  همراه  تلفن های  اپراتورهای  حال  هر  به 
فقط  و  نکنید  دانلود  اینترنت  طریق  از  مستقیم  طور  به  را  برنامه ها 
اعتماد کنید، چرا که فقط آن ها  به فروشگاه های رسمی نرم افزارها 
در  را  شده  آزمایش  و  مطمئن  نرم افزارهای  می توانند  که  هستند 

اختیار شما قرار دهند.
توانسته  بدافزار  ارسال نشده که یک  تاکنون گزارشی  خوشبختانه 
باشد از میان مراحل آزمایش کد عبور کند و تشخیص داده نشود. 
هیچ  و  است  کار مشکلی  برنامه ها  این  کد  هزاران خط  بررسی  اما 
همیشه  آن ها  آزمایش  مراحل  که  کند  تضمین  نمی تواند  اپراتوری 

می تواند تمام برنامه های مخرب را شناسایی کند.
هر هفته نزدیک به 25 کد بدافزار برای تلفن های هوشمند شناسایی 
می شود. در حالی که در مقایسه با کامپیوترهای شخصی این رقم 
بسیار ناچیز است، اما برخی شرکت ها به طراحی آنتی ویروس هایی 
تلفن های  داخل  در  را  برنامه های مخرب  که می تواند  کرده اند  اقدام 

همراه شناسایی کرده و آن را حذف کند.

تکنولوژی و فناوری
نخستین آزادسازی پشه های 

دستکاری شده ژنتیکی در طبیعت

از نظر ژنتیکی دستکاری شده اند،  در  بار پشه هایی که  اولین  برای 
برای  پشه ها  این  از  بتوانند  امیدوارند  محققین  شدند.  آزاد  طبیعت 
انسان  بیماری هایی استفاده کنند که ساالنه جان دو میلیون  کنترل 

را می گیرد.
دستکاری ژنتیکی کم کم راه خود را به طبیعت باز می کند و انسان را 
به ابزاری تازه برای دستکاری طبیعت مجهز خواهد کرد. بسیاری از 
دانشمندان و محیط دوستان معتقدند اگر این اتفاق بیافتد،  ممکن است 
تاثیراتی بر اکوسیستم،  موجودات و طبیعت داشته باشد که در حال 
حاضر برای ما شناخته شده نیست. با این حال مدافعان این اقدام هم 

دالیل خاص خود را دارند.

در  را  پشه هایی  بار  اولین  برای  پاپ ساینس،  محققین  گزارش  به 
طبیعت آزاد کردند که از نظر ژنتیکی دستکاری شده اند. یک شرکت 
تحقیقاتی در آکسفورد نتایج اولین دوره آزاد کردن پشه های نر با 
ژنتیک دستکاری شده در جزایر کی من را منتشر کرده که طبق آن، 
بین ماه های مه و اکتبر گذشته/ اردیبهشت تا مهرماه، سه نوبت در 

هفته این پشه ها در مساحتی 160 هزار متر مربعی رها شده اند. 

این پشه های نر با دستکاری ژنتیکی عقیم شده بودند. بنابراین وقتی 
و  تخمگذاری  از  خبری  می کردند،  دیگر  جفت گیری  آن ها  با  ماده ها 
تولیدمثل نبود. در ماه آگوست/ مرداد،  تعداد پشه های منطقه تا 80 
درصد کاهش یافته بود و محققین انتظار داشتند که این کاهش تعداد،  
کاهش انتقال بیماری هایی مانند تب استخوان شکن را به همراه داشته 

باشد، چون این بیماری از طریق پشه ها منتقل می شود.

می شوند،   منتقل  ماده  پشه های  توسط  اغلب  بیماری ها  که  آن جا  از 
محققین در این طرح قصد دارند با کاهش تعداد پشه ها،  احتمال انتقال 
را پایین بیاورند. اما این کار تاثیری روی اکوسیستم و چرخه های 

طبیعت و در نتیجه سایر موجودات زنده ندارد؟

نر  پشه های  از  عقیمی  ژن  که  آن جا  از  معتقدند  طرح  این  مدافعین 
به نسل های بعدی منتقل نمی شود، در نتیجه اجرای این طرح تاثیر 
همیشگی نخواهد داشت. در واقع آن ها معتقدند استفاده از پشه های 
اصالح ژنتیکی شده برای کاهش تعداد پشه ها در یک منطقه، آن هم به 

طور موقت، نسبت به استفاده از مواد سمی خیلی بهتر است.

ناقل  پشه ها  مناطق،   از   بسیاری  در  که  این  گرفتن  نظر  در  با 
هستند،  ماالریا  و  زرد  تب  استخوان شکن،  تب  مانند  بیماری هایی 
زمان  می تواند  محدود،  دوره ای  برای  حتی  پشه ها  تعداد  کاهش 
بیشتری را در اختیار محققین قرار بدهد تا درمان یا واکسنی برای 
این بیماری ها پیدا کنند و به جمعیت هایی که به شدت از این بیماری ها 

رنج می برند کمک کنند.

که  بیماری هایی  اثر  بر  که  انسان هایی  تعداد  افزایش  با  واقع  در 
از  نفر  میلیون  از 2  بیش  ) ساالنه  ناقل آن هستند می میرند  پشه ها 
700 میلیون نفری که به این بیماری ها مبتال می شوند،  جان خود را 
از دست می دهند(،  علم انواع و اقسام روش ها را برای نجات جان 
انسان ها به کار برده است،  از لیزرها گرفته تا مواد شیمیایی. استفاده 
از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشند، گام بسیار  از موجوداتی که 
روش ها،  سایر  با  مقایسه  در  دید  باید  و  است  راه  این  در  جدیدی 
امیوارند  محققین  که  اندازه ای  به  روش  این  آیا  است.  موثر   چه قدر 

جواب می دهد؟

دزد در جیب شماست!
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com پزشکی

از 15 سال قبل ابتال به بیماری قلبی 
را پیش بینی کنید

به  ابتال  احتمال  قبل  از 15 سال  آزمایش خون ساده می توان  یک  با 
بیماری های قلبی را در یک فرد پیش بینی کرد.

می توان  خون  آزمایش  یک  از  استفاده  با  کردند  اعالم  کارشناسان 
را  آن  وقوع  احتمال  قلبی  بیماری های  عالئم  بروز  از  قبل  سال ها 
پیش بینی کرد. به این ترتیب فرد بیمار می تواند با تغییر عادات نادرست 

زندگی خود زمان ابتال به این بیماری را به تاخیر بیندازد.
در حال حاضر نزدیک به 720 هزار نفر در انگلستان با بیماری ها و 
نارسایی های قلبی زندگی می کنند. این بیماری زمانی به وجود می آید 
که بخشی از عضالت قلبی می میرند و به این ترتیب قلب قدرت کافی 

برای پمپ کردن خون به تمام قسمت های بدن را از دست می دهد.
کشور  در  را  نفر   500 و  هزار   11 سال  هر  قلبی  نارسایی های  این 

انگلستان می کشند.
تا زمان حال هیچ آزمایش خونی که بتواند احتمال ابتالی یک فرد به 
این  دلیل  همین  به  نداشت.  وجود  کند  پیش بینی  را  قلبی  بیماری های 
بیماری  می توانست به آرامی در بدن افرادی که ظاهرا سالم به نظر 

می رسیدند پیشرفت کند و به یک باره آن ها را از پای بیندازد.
اما اکنون پزشکان یک پروتئین را شناسایی کردند که می تواند تاثیر 

بلند مدتی در ابتال به بیماری ها و نارسایی های قلبی داشته باشد.
به این ترتیب دانشمندان معتقدند می توان از این خصوصیت به بهترین 
شکل استفاده کرد و قبل از آن که فردی به بیماری های قلبی دچار شود 

احتمال وقوع آن را پیش بینی کرد.
این پروتئین تروپونین تی نام دارد. قبال پزشکان با اندازه گیری کردن 
قبال  فرد  یک  آیا  که  می کردند  پیش بینی  بدن  در  پروتئین  این  مقادیر 
دچار حمله قلبی شده است یا خیر. اما اکنون با طراحی یک آزمایش 
خون جدید، پزشکان می توانند مقادیر 10 برابر ضعیف تر این پروتیئن 
را نسبت به آزمایش های قبلی شناسایی کنند و به این ترتیب می توان 
احتمال ابتال به بیماری قلبی را در یک فرد با دقت باالیی پیش بینی کرد.

تلگراف ، 17 نوامبر

مردان بیش تر از زنان سرطان می گیرند
مردان به دلیل شیوه زندگی ناسالم تری که نسبت به زنان دارند 

بیش تر از آن ها به سرطان مبتال می شوند.
 14 احتمال  با  مردان  انگلستان  کشور  در  می دهد  نشان  تحقیقات 

درصد بیش  از زنان به سرطان دچار می شوند.
این  در  تحقیقات سرطان  جهانی  از صندق  تامپسون  ریچل  دکتر 
و  ناسالم تر  غذایی  رژیم  موضوع  این  دلیل  مهم ترین  گفت:  باره 

مصرف بیش تر مشروبات الکلی در بین مردان است.
فاکتورهای  همه  نظر  از  تقریبا  مردان  می دهد  نشان  مطالعات 
خطرزا در ابتال به سرطان بدتر از زنان هستند و تنها استثنا در 
این میان فعالیت بدنی است. معموال فعالیت بدنی مردان نسبت به 
زنان بیش تر است، اما در دیگر موارد مانند رژیم غذایی ناسالم و 
الکلی مردان به مراتب وضعیت بدتری نسبت  مصرف مشروبات 
اطالعات  مردان  می دهد  نشان  بیش تر  دارند.بررسی های  زنان  به 
کم تری نیز در مورد رابطه بین شیوه زندگی و رژیم غذایی و ابتال 
به سرطان دارند و به همین دلیل صندوق جهانی تحقیقات سرطان 
به دنبال تهیه راهنمای سالمتی برای مردان است تا به این ترتیب 

اطالعات آن ها را در این زمینه افزایش دهد.
اثر  بر  انگلستان  کشور  در  نفر   594 هزار   156  ،2008 سال  در 
و 75  نفر مرد  بین 81 هزار 587  این  از  که  کردند  فوت  سرطان 

هزار و 7 نفر زن بودند.
سرطان عامل 28 درصد از مرگ و میرها در بین مردان است و 
بعد از بیماری های قلبی در مقام دوم قرار دارد. میزان مرگ و میر 

بر اثر بیماری های قلبی نیز 37 درصد است.
بیماری ها،  از  زیادی  تعداد  در  گفت:  باره  این  در  تامپسون  دکتر 
میزان ابتالی مردان بیش تر از زنان است و به نظر می رسد باید 
که  کنیم  باور  زندگی  حقایق  از  یکی  عنوان  به  را  موضوع  این 
مردان بیش تر از زنان بیمار می شوند.درست است که فاکتورهای 
بیولوژیکی در این میان تاثیرگذار هستند، اما ما معتقدیم تغییرات 

کوچکی در زندگی مانند خوردن میوه و سبزیجات بیش تر، داشتن 
وزن مناسب و خودداری از مصرف مشروبات الکلی می تواند به 

کاهش ابتال به سرطان کمک شایانی کند.
تلگراف، 15 نوامبر

به دلیل الگوي زندگي مدرن شهرنشیني؛

بیماری راشیتیسم دوباره در 
انگلیس قد علم کرده است 

بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان که یک بیماری مربوط به قرن 
و  برآورده  سر  انگلیس  در  دوباره  سال  از80  پس  است،  هفدهم 
پزشکان ادعا  کرده اند که بازگشت این بیماری نتیجه الگوی زندگی 
مدرن است.این بیماری ناشی از کاهش شدید ویتامین D در بدن 
است.پزشکان انگلیسی می گویند: به نظر می رسد که استفاده زیاد 
با  کودکان  مداوم  کردن  بازی  آفتاب،  کرم های ضد  از  افراطی  و 
آزاد  فضای  در  گرفتن  قرار  جای  به  تلویزیون  تماشای  و  رایانه  
بیماری  مجدد  ظهور  اصلی  عوامل  نامناسب،  غذایی  رژیم  نیز  و 
این  لندن،  چاپ  تلگراف  روزنامه   گزارش  هستند.به  راشیتیسم 
پزشکان تاکید کردند: در حال حاضر کودکان در هر طبقه اجتماعی 
و از تمام اقشار جامعه ممکن است به این بیماری مبتال شوند و 
این بار بیماری راشیتیسم فقط به خانواده های فقیر و بی بضاعت 

محدود نمی شود.
بر اساس این گزارش، نیکالس کالرکـ  پروفسور جراحی ارتوپدی 
اطفال در دانشگاه سوتامپتون و دستیارش دکتر جوستین دیوس 
اخیرا روی 200 کودک مبتال به مشکالت استخوانی مطالعه کرده و 

به این نتایج دست یافته اند.
شدید  کمبود  دچار  کودکان  این  از  بسیاری  کرد:  تاکید  کالرک 
ویتامین D بودند و نیاز به درمان داشتند. وجود این ویتامین برای 
و  استخوان ها  تقویت  آن  که حاصل  است  کلسیم ضروری  جذب 

دندان ها است.
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info@persianweekly.co.uk سرزمین مادری
در  سیاهکلی  یک  تعبیر  این  طبیعت«  »دروازه 
توصیف محل تولدش است. محمدحسن علی پور، 
استاد دانشگاه و متولد سیاهکل است. او در میان 
تاریخ و جنگل و طبیعت بکر سیاهکل متولد شده 
است و هنوز نیز روزهای فراغت را در سرزمین 
روز  هر  را  مادری  سرزمین  گذراند؛  می  مادری 
این که  نیز علی رغم  نفس می کشد و فرزندانش 
تاریخی  و  طبیعت  عشق  به  هستند  تهران  متولد 

که پدر در بطن آنها به هدیه گذاشته است، عالقه 
مندند که روزهای زیبای بهار و تابستان و حتی 
پاییز و زمستان را در موطن اجدادی سپری کنند. 
وی در ادامه سیاهکل را چنین به نظم واژه ها می 
کشاند: »سیاهکل دروازه ورود به طبیعت وحشی 
و بکر است با مردمانی بی بهره از جاه طلبی اما 

در عین حال مغرور و استوار.« 
کنیم،  می  بررسی  را  طبیعت سیاهکل  که  هنگامی 
های  جنگل  که  درفک  دامان  بر  آرمیده  شهر  این 
است  داده  جای  دل خود  در  نیز  را  دیلمان  انبوه 
کوه  و  جنگل  و  آبشار  و  رود  از  سرشار  آنقدر 
طبیعت  دروازه  را  آن  توان  می  براستی  که  است 

خواند. 
● سیاهکل در مسیر تاریخ 

سیاهکل همانقدر که از طبیعت کم ندارد، بهره اش 
دیلمان  تا  سیاهکل  از  است.  بسیار  نیز  تاریخ  از 
برانی  که  45کیلومتر  حدود  نیست،  زیادی  راه 
که  است  نگینی  دیلمان  راستی  به  اما  رسی؛  می 
درخشد.  می  سیاهکل  تارک  بر  فرهنگی  لحاظ  به 
منطقه تاریخی و باستانی دیلمان یکی از مهم ترین 
به واسطه  بخش های سیاهکل است؛ فرزندی که 
غنای فرهنگی و تاریخی اش پدر را متمایز ساخته 
بپرسی  که  هر سیاهکلی  از  همین سبب  به  است. 
جایی  اولین  تردید  بی  بگردم،  را  سیاهکل  کجای 

که می گوید دیلمان است با تمام آنچه که از تاریخ 
و طبیعت در دلش دارد و محمد حسن علیپور نیز 

همین تاکید را دارد. 
و  تنها  توان  که می  دارد  غنا  آنقدر  دیلمان  تاریخ 
یک  در  اما  نگاشت؛  و  نوشت  آن  در وصف  تنها 
از  یوحنا  که  است  ثبت  تاریخ  در  خالصه  نگاه 
حواریون حضرت مسیح و صاحب یکی از انجیل 
های چهارگانه مسیحیت متولد دیلمان بوده است. 

اگر در دفتر تاریخ یک گام جلوتر بگذاریم، دیلمان 
را می توان با شیعه و فرهنگ شیعی پیوند داد و به 
همین سبب، دیلمان مبدا شکل گیری حکومت شیعه 
آل بویه بوده است و هم اکنون نیز دیلمانی ها در 

تعلق داشتن به فرهنگ شیعی شاخص هستند. 
● پیوند دین و آیین 

دارای  خود،  تاریخی  سوابق  دلیل  به  سیاهکل 
مراسم آیینی خاص خود است. اگر مشهد اردهال 
را با مراسم قالی شوران می شناسند، بی تردید 
مراسم علم واچینی از جمله مراسم آیینی است که 
نشان از پیوند عمیق مردم این منطقه با اهل بیت 
در  که  مسافرانی  نسبت  ها  سال  این  در  و  دارد 
پیدا  افزایش  کنند  می  مشارکت  آیینی  مراسم  این 

کرده است. 
در  و  دیلمان  به  سیاهکل  جاده  الیه  منتهی  در 
نام  به  زیبا  روستایی  دیلمان  جنوب  8کیلومتری 
»شاه شهیدان« قرار دارد که مدفن 2 تن از نوادگان 

امام سجاد به نام »محمد« و »هادی« است. 
فردی  به  منحصر  مراسم  واچینی،  علم  مراسم 
پیوند  تشیع  با  یک سو  از  که  این  به سبب  است؛ 
شهیدان  ساالر  بزرگداشت  در  مراسمی  و  دارد 
است و از سوی دیگر ریشه در سنت های عمیق 
ایرانی دارد تا جایی که بسیاری از اهل فرهنگ این 
البته  اند؛  تعبیر کرده  به جشن شکرانه  را  مراسم 

نباید از نظر دور داشت که وجه تسمیه این شکرانه 
این  مردم  عمیق  تعلق  از  نشان  امام حسین)ع(  با 

منطقه به فرهنگ شیعی دارد. 
فرهنگ  عمق  بر  تاکید  در  نیز  علیپور  محمدحسن 
این منطقه چنین می گوید: شاید  شیعی در مردم 
در منطقه سیاهکل و دیلمان شکل افراطی اعتقادات 
فرهنگ  به  دلبستگی  اما  نشود،  مشاهده  مذهبی 
نهفته  مردم  این  خون  و  پوست  عمق  در  شیعی 
است و از مهم ترین نکات بارز آنها محسوب می 

شود. 
گیالن  در  محرم  سنتی  مراسم  یک  واچینی،  علم 
است، هر چند این سنت در بسیاری از مناطق با 
تقویت جلوه های شهرنشینی کمرنگ شده است، 
به  متفاوت است  دیلمان  اما در منطقه سیاهکل و 
ماه  با  ارتباطی  آن  برگزاری  زمان  که  این  سبب 
محرم ندارد و به صورت ثابت زمان برگزاری آن 
مردادماه است و پس از گذشت سال ها تبدیل به 

مراسمی ثابت و پایدار شده است. 
رنگی  پارچه  تکه   72 شهیدان  شاه  بندی  علم  در 
ارزشمند به نیت 72 شهید کربال بر بدنه علم چوبی 
یا فلزی نصب می شود. علم بعد از 3 بار گردش بر 
دور حرم شریف، بعد از اقامه نماز ظهر و عصر 
باشکوه در میان دستان  نظیر و  در مراسمی بی 
هزاران عاشق اهل بیت)ع( به حرکت درمی آید و 
هر تکه پارچه ای که بر بدنه علم بسته می شود 
در حقیقت خواهش و تمنای یک حاجتمند است که 

از بقعه یا امامزاده محل علم بندی دارد. 
مراسم علم واچینی یک مراسم 10 روزه است که 
روزهای جمعه  از  یکی  با  آن مصادف  دهم  روز 
اواسط مرداد است. از 10 شب قبل از این جمعه 
مراسم عزاداری حسینی در محل امامزاده برگزار 
می شود و در روز دهم در حالی که مردم بهترین 
لباس های خود را برتن دارند گردهم می آیند و 
در  و  شود  می  آغاز  گردانی  علم  سنتی  مراسم 
همین مراسم مردم با قربانی کردن تعلق خود را 
این سنت نشان می دهند و  این روز و  به  نسبت 
می  تهیه  ها  قربانی  گوشت  از  که  هایی  کباب  با 
شود به استقبال این روز و مهمانان شان می روند 
این با برپایی بازارچه های محلی به  و عالوه بر 
زیبایی این روز می افزایند. امسال نیز این مراسم 
در نیمه مرداد برگزار شده است و ده ها هزار نفر 

در این مراسم شرکت کرده اند. 
به عبارت بهتر علم واچینی یا همان علم گردانی به 
بخشی از فرهنگ این مردم تبدیل شده است و به 
میراث  از سوی سازمان  مراسم  این  همین سبب 
فرهنگی استان گیالن به عنوان میراث معنوی این 

منطقه به ثبت رسیده است. 
● درفک و آبشارهای پنهان در دل کوه 

به طبیعت زیبایش  نام آشناست که  درفک کوهی 
اشتهار دارد. برای صعود به این قله 2700متری 
راه های متفاوتی وجود دارد، حدود 6 راه که یکی 
از مهم ترین و البته آسان ترین راه صعود به این 

قله همین روستای شاه شهیدان است. 
درفک، آتشفشان خاموش گیالن، در لهجه گیلکی 
به معنای آشیانه عقاب است، چرا که بلند است و 
استوار و عقاب را تنها در ارتفاع و بلندی ها می 
به  از شاه شهیدان  ابتدای کوهپیمایی  یافت.  توان 
صورت مراتع و علفزار شروع می شود و بعد از 
حدود یک ساعت باید دل به جنگل بسپاری با همه 
تاریکی ها و روشنایی هایش و با همه دوستی ها 
و دشمنی هایش؛ عبور از جنگل ها نیز حدود یک 
وزنه  ییالق»  آن  از  پس  و  کشد  می  طول  ساعت 
بن« با چشمه آب گوارا در انتظار مسافران است. 

مسیر صعود به درفک مسیر سهل و ممتنع است؛ 
ای  کوهنوردان حرفه  بر  که عالوه  است  مسیری 
که  تری  به نسبت عادی  به روی مردم  آغوشش 
برنامه روزانه زندگی خود  ورزش روزانه را در 
افراد شاید  این  برای  است. صعود  باز  نیز  دارند 
در  که  چرا  نیست  غیرممکن  اما  باشد،  تر  سخت 
قله  یخچال  به  رسیدن  زمان  تا  حتی  مسیر  طول 
آثار خانه های روستایی که در تابستان ها مورد 
استفاده چوپان های محلی قرار می گیرد مشاهده 
می شود و همین امر بیانگر آن است که علی رغم 
سینه کش های سنگین آن که شاید برای ما پشت 
میزنشین ها کمی سخت است، اما کاری غیرممکن 

نیست. 
و در نهایت این که فراموش نکنید اواخر شهریور 
و اوایل مهر تقریبا از بهترین زمان های صعود به 
میزان شرجی  که  درفک محسوب می شود؛ چرا 
خیلی  هنوز  هوا  و  رسد  می  حداقل  به  هوا  بودن 
هم سرد نشده است؛ اما در هر صورت این امکان 
مه  و  باران  از  ای  توده  میان  در  که  دارد  وجود 
حس  به  پاسخی  تواند  می  البته  که  آیید  گرفتار 
صعود  قصد  هم  اگر  باشد؛  شما  ماجراجویی 
زمستانی به درفک را دارید بدانید کاری بس مشکل 
و ماجراجویانه را کلید زده اید که با بهره گیری از 
راهنمای محلی و توجه به هشدارهای هواشناسی 

می توانید ریسک صعود را کاهش دهید. 
شهر جلگه ای 50 هزار نفری سیاهکل، عالوه بر 
که  این  جمله  از  دارد؛  دیدنی  هم  باز  ها  این  همه 
از  را  آن  شهر  میانه  از  شمرود  رودخانه  عبور 
سایر شهرها متفاوت کرده است؛ در هر صورت 
اگر بیشتر جاذبه های شهری سیاهکل برای شما 
را  درفک  به  توانایی صعود  مثال  یا  دارد  جذابیت 
مراسم  برای  اید  نتوانسته  مرداد  نیمه  یا  ندارید 
علم واچینی به این شهر سفر کنید، باز هم مطمئن 
در  سیاهکل  آنقدر  سال  از  فصلی  هر  در  باشید 
از  ای  سفره  بتواند  که  دارد  انباشته  خود  درون 

زیبایی های خود را به روی شما بگشاید. 
از جمله این که سیاهکل با الهیجان تنها 15کیلومتر 
فاصله دارد، بنابراین می توانید بازدید از 2 بخش 
و  سیاهکل  مرکزی  بخش  یعنی  سیاهکل  مهم 
همچنین دیلمان را به عنوان یک برنامه یکروزه در 
کنار بازدید از الهیجان قرار دهید و به این ترتیب 
الهیجان،  اقامتی  و  رفاهی  امکانات  از  استفاده  با 
از شرایط بهتر اقامت بهره مند شوید یا شاید هم 
استفاده از خانه های روستایی را برای گذراندن 
روزهایی متفاوت ترجیح دهید؛ بویژه اگر دل در 

گرو طبیعت داشته باشید. 
● آبشار لونک و باباولی 

سیاهکل  معروف  آبشار   2 باباولی،  و  لونک 
دیگر  آبشارهای  چند  هر  شوند؛  می  محسوب 
لونک،  آبشار  شوند.  می  یافت  منطقه  این  در  نیز 
25کیلومتری  فاصله  در  که  دوقلوست  آبشاری 
شده  واقع  دیلمان  به  سیاهکل  کوهستانی  جاده 
است. سهولت دسترسی به این آبشار و همچنین 
وجود  طور  همین  و  بهار  فصل  در  آن  پرآبی 
امکانات رفاهی مانند رستوران های محلی از جمله 
مزیت هایی است که این آبشار را به یکی از قطب 
های گردشگری سیاهکل تبدیل کرده است و البته 
میثاق  مایلند  که  عروسان  تازه  برای  میعادگاهی 
به  و  برسانند  نیز  ثبت طبیعت  به  را  زندگی شان 
پاکی آب و به استواری کوه زندگی کنند و شما نیز 
اگر دوست دارید که مثال در یک روز اردیبهشتی 
گونه های تان سرشار از خنکی آب شود و نسیم 
کوهستان ریه های تان را پر از اکسیژن کند، بسم 

اهلل! 
است،  فصلی  آبشار  یک  بیشتر  باباولی  آبشار 
آبشاری در 50کیلومتری جاده دیلمان ـ سیاهکل 
گیالن  آبشارهای  سایر  مانند  که  آن  از  بیش  که 
در  صخره  باشد،  گرفته  دربر  جنگل  را  اطرافش 
بر گرفته و این خود باباولی را به جنسی متفاوت 

تبدیل کرده است. 
● و باز هم دیدنی 

مطمئن باشید که اگر به مدت یک هفته نیز بار سفر 
را ببندید و به این فکر کنید که می خواهید جنسی 
از تاریخ و طبیعت را در کنار یکدیگر تجربه کنید، 
سیاهکل  شماست.  برای  مناسبی  گزینه  سیاهکل 
تاریخی  حمام  از  دارد.  خود  دل  در  را  اینها  همه 
دیلمان گرفته تا چشمه های آب معدنی الریخانی 
در 5 کیلومتری دیلمان تا غار اسپهدان که مشهور 
تا  دارد  قدمت  اولیه  های  انسان  اندازه  به  است 
چشم اندازهای آغوزی و تا بازار هفتگی سیاهکل 

و تا غارهای یخی و آهکی تی تی. 
از  توامانی  به سیاهکل  با سفر  توانید  و شما می 
تاریخ و طبیعت را تجربه کنید و فقط پیشاپیش با 
خود عهد کنید که امانت طبیعت را به درستی پاس 
بدارید و مطمئن باشید که مردم خونگرم سیاهکل 
و دیلمان با مهربانی به استقبال تان خواهند آمد! 

سیاهکل،
 دروازه ورود به طبیعت و تاریخ

مریم چهاربالش
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کورسوي  و  بود  تیره  بختش  کودکي،  همان  از 
تمام  نمي شد.  دیده  زندگي اش  مسیر  در  امیدي 
به  چه کنم  کاسه  و  بیچارگي  براي  الزم  مواد 
پدر،  مرگ  داشت؛  اختیار  در  را  گرفتن  دست 

بي رحمي ناپدري، سابقه حبس و...
نام  به  نقش  این  قرعه  زندگي  صحنه  در  اگر 
انگ  بي شک  مي افتاد،  او  جز  دیگري  کس  هر 
بدشانسي و بدبختي را تا پایان عمر مي پذیرفت 
سرنوشت  جلوي  مردانه  گاردنر«  »کریس  اما 
را  زندگي اش  مسیر  شجاعانه  و  کرد  قدعلم 
زندگي اش  داستان  شما  که  امروز  داد.  تغییر 
میلیاردر سرشناس شده؛  یک  او  را مي خوانید، 

مي پرسید چطور؟ بهتر است با ما از پیچ وخم هاي 
زندگي اش بگذرید تا رمز موفقیت اش دستگیرتان 

شود.
سال 1982 بود. آن زمان ها یک سال و نیمي از 
پدر شدنش مي گذشت. فروشنده لوازم پزشکي 
و  خودش  امورات  عهده  از  زحمت  به  بود. 
پسرش، کریستوفر، برمي آمد. وقتي به ورودي 
جاده موفقیت رسید، 29 سال بیشتر نداشت. با 
به  روز  آن  بود.  سخاوتمند  نداري هایش  تمام 
یک  راننده  که  دید  و  آمد  بیمارستان  پارکینگ 
مي گردد.  پارک  جاي  دنبال  »فراري«  اتومبیل 
صدایش زد: »مي توانید جاي من پارک کنید.« و 
با راننده »فراري« گرم صحبت شد. مي خواست 
بداند او چه کار مي کند و چطور توانسته ماشیني 

به آن گراني بخرد.
راننده فراري به او گفت که در کار خریدوفروش 
سهام شرکت هاست. کنجکاوي گاردنر گل کرد. 
آقا  »آن  مي گوید:  مي افتد،  روز  آن  یاد  که  االن 

ماهي 80 هزار دالر درآمد داشت.«
با  را  ناهار  هرازگاهي  شدند.  رفیق  هم  با  آنها 
براي  متمول  سهام فروش  و  مي خوردند  هم 
گاردنر توضیح مي داد که چطور مي تواند وارد 
این تجارت شود و او را به سرشناس ترین هاي 
با  هم  گاردنر  داد.  ارجاع  سهام  خریدوفروش 
موفقیت اش  سررشته هاي  دنبال  اعتمادبه نفس 
اما کسي تحویلش نمي گرفت؛ نه به خاطر  رفت 
که  خاطر  این  به  بلکه  بودنش،  سیاهپوست 
خودش  کنند.  ریسک  نمي خواستند  ثروتمندان 
مي گوید: »آنها نژادپرست نبودند. حداقل چیزي 
که براي فروشنده سهام شدن مي خواستي، یک 
مدرک MBA بود. اما من اصال کالج نرفته بودم! 
من زیر خط فقر زندگي مي کردم و پولي براي 

گذراندن این دوره ها نداشتم.«
یک  تازه  بي حاصل،  دویدن هاي  ماه   10 از  بعد 
نفر پاپوش جاداري براي گاردنر درست کرد و 
او را به خانه اول باز گرداند: »باید براي پسرم، 
پدري مي کردم؛ پس دلسرد نشدم. هر کاري که 
دادم؛ هرس چمن ها،  انجام  مي آمد  بر  از دستم 
تعمیر  کردن،  جمع  آشغال  توالت ها،  شستن 
براي  تالشم  به  اما  ساختمان  نقاشي  و  سقف 
ورود به چرخه خریدوفروش سهام ادامه دادم.«

راحتش  بود.  گرفته  شوخي اش  زمانه  انگار 
با  که  کوچکي  جروبحث  سر  نمي گذاشت. 
و  کرد  خبر  را  پلیس  یک  داشت،  همسرش 
ماموران با استعالم مدارک و پیشینه گاردنر به 
به  را  او  پارکینگ،  قبوض  نکردن  پرداخت  دلیل 
مدت 10 روز به زندان فرستادند. همسرش هم 
و طالقش  کرد  ترک  را  او  برداشت؛  را  پسرش 

را گرفت.
»سراسیمه شده بودم. خود م بدون پدر بزرگ 
شده بودم و نمي خواستم پسرم سختي هاي تلخ 

داده  قول  خودم  به  بچشد.  مرا  کودکي  دوران 
بودم که برایش پدر خوبي باشم. قول داده بودم 
بدترین  روز ها  آن  باشم...  مراقب اش  همیشه 
و  قاتالن  کناردزد ها،  بود.  زندگي ام  روز هاي 
و  فکر  و  مي رساندم  شب  به  را  روز  تبهکاران 
نگراني پسرم آزارم مي داد. قبل از دستگیري در 
استخدام  فرم  یک موسسه خریدوفروش سهام 
یک  مصاحبه ام  روز  متاسفانه  بودم.  کرده  پر 
از آزادي ام تعیین شده بود. از زندان  روز قبل 
تماس گرفتم و التماس کردم که اجازه دهند یک 
وقت مصاحبه دیگر بگیرم. به محض آزادي به 
بود  شانسم  تنها  مصاحبه  این  رفتم.  موسسه 

پس  کنم.  بازي  نقش  برایشان  نمي توانستم  اما 

خانواده ام  ندارم،  پیشینه  اینکه  گفتم؛  را  حقیقت 
مالي ام  وضع  ندارم،  تحصیالت  کرده اند،  ترکم 
در  که  مي دانم  و  دارم  انگیزه  اما  نیست  خوب 

تجارت مي توانم موفق شوم.«
مصاحبه گر به فکر فرو رفت. گاردنر یک قدم به 
عامالن  از  یکي  با  گفت وگو  بود؛  برداشته  جلو 
انگار ورق زندگي اش برگشته  این تجارت!  مهم 
و  گرفت  تماس  همسرش  بعد،  چندماه  بود. 
حضانت کریستوفر را به او سپرد. اما پانسیوني 
بچه ها  بود  کرده  اجاره  اتاق  آن  در  گاردنر  که 
که وسایل ضروري  بود  این  نمي کرد.  قبول  را 
ساک  و  کالسکه  در  را  کریستوفر  و  خودش 
کریستوفر و کیف دستي خودش جا داد و راهي 
خیابان ها شد: »شب هاي زیادي را در توالت هاي 

عمومي گذراندیم.«
قدم  خیابان  در  ساله   5/2 پسر  و  پدر  روزي 
ساختمان  یک  به  چشمش  گاردنر  که  مي زدند 
رفته  باال  دیوارش  از  رزي  بوته  که  مخروبه 
بود افتاد. سرایدار آنجا را پیدا کرد و قرار شد 
اجاره  منصفانه اي  قیمت  به  را  مخروبه  عمارت 
کند. حاال دیگر سقفي باالي سر پسرش بود. طي 
چند سال به تدریج با تحمل شرایط طاقت فرساي 
رویایي اش  تجارت  وارد  توانست  موجود 
بنگاه  شیکاگو  در  توانست   1987 سال  شود. 
و  کند  تاسیس  را  خودش  سهام  خریدوفروش 
اتومبیل  آخر سر هم براي خودش یک دستگاه 

»فراري« بخرد.
نمي داند:  افسانه  را  زندگي اش  داستان  او 
که  مي آموزد  دیگران  به  من  زندگي  »داستان 
سپر  سینه  زندگي  موانع  جلوي  باید  چطور 
پا و  کرد. مي توانستم یک فروشنده بي دست و 
بي خانمان باقي بمانم اما من مي خواستم زندگي 
بهتري داشته باشم و االن زندگي ام عالي است. 
هم  در  را  زندگي  تندباد هاي  مي توانید  هم  شما 
و  کنید  مشخص  را  هدفتان  باید  تنها  بکوبید. 
قلب  قوت  و  پروردگار  به  توکل  امید،  اراده،  با 
گرفتن از کساني که دوستشان دارید، در راهتان 

 RD :ثابت قدم باشید.«  منبع

حس  چنان  خیلي ها  براي  موادمخدر  نام  شنیدن 
اخبار  پیگیري  از  که حتي  دارد  همراه  به  را  بدي 
اغلب  دلیل  همین  به  درست  دارند.  اکراه  هم  آنها 
مورد  در  را  اشتباهي  گاه  و  ناقص  اطالعات  ما 
با  داریم.  آنها  حواشي  و  مواد  سوءمصرف 
در  محاسباتي  اشتباه  این  حتي  گاهي  این  وجود 
و  کارشناسان  به  نفرت انگیز«  »چیزهاي  مورد 

متخصصان هم سرایت مي کند...
 )ISCD( بریتانیا  داروهاي  مستقل  علمي  کمیته 
بررسي هاي  آخرین  نتایج  اعالم  با  گذشته  هفته 
انواع  مورد  در  رایج  باورهاي  دیگر  بار  خود 

گوناگون موادمخدر را به چالش کشید.
محافل  حتي  که  آمده  بررسي  این  نتایج  در 
میزان  مورد  در  که  سال هاست  هم  دانشگاهي 
الکل  و  سیگار  با  مقایسه  در  موادمخدر  آسیب 

دیدگاه هاي نادرستي را بیان کرده اند.
داروهاي  مستقل  علمي  کمیته  بررسي هاي  در 
در  با  که  است  شده  آشکار  حقیقت  این  بریتانیا، 
نظر گرفتن معیارهاي جدید، مصرف الکل مي تواند 
براي فرد و اطرافیان اش حتي از مصرف هرویین 
اخیر  ماه هاي  در  باشد.  خطرناک تر  نیز  کراک  و 
با همکاري  بریتانیا  داروهاي  کمیته علمي مستقل 
اروپا  اتحادیه  مواد  سوءمصرف  پایش  مرکز 
معیارهاي  به  را  تازه اي  ضوابط   )EMCDDA(
افزودند  موادمخدر  مصرف  خطر  میزان  سنجش 
و پس از آن به نتایجي دست یافتند که چندان با 

باورهاي رایج همخواني نداشت.

نتایج مطالعات جدید
در  آن  نتایج  که  جدیدي  مطالعات  براساس 
الکل  است،  رسیده  چاپ  به  النست  معتبر  نشریه 
از  پس  و  است  مصرفي  ماده  خطرناک ترین 
سوم  و  دوم  رتبه هاي  در  کراک  و  هرویین  آن 
قرص هاي  بررسي ها  این  در  شده اند.  طبقه بندي 
جاي  خطرناک   مواد  هشتم  مقام  در  اکستازي 
کمیته  مدیر  نات،  دیوید  پروفسور  گرفته اند. 
علمي مستقل داروهاي بریتانیا پس از چاپ مقاله 
گذشته  هفته  النست  مجله  در  مرکز  این  خبرساز 
در یک نشست خبري گفت: »ما تا امروز از میزان 
خطري که الکل سالمت جامعه مان را تهدید مي کند 
کاهش  بنابراین  نداشتیم.  آگاهي  کافي  اندازه  به 
آسیب هاي ناشي از مصرف الکل باید به راهبردي 
ما  بهداشتي  سیستم هاي  در  و ضروري  اساسي 
تبدیل شود.« دکتر نات معتقد است که سیستم هاي 
طبقه بندي رایج براي تعیین میزان خطر موادمخدر 
همخواني  جامعه  واقعیت هاي  با  چندان  گوناگون 
تنباکو در  الکل و  نمونه مصرف  به عنوان  ندارد. 
براي  بریتانیا  جمله  از  و  غربي  کشورهاي  اغلب 
افراد بالغ منعي ندارد. در عوض مصرف حشیش 
محدودیت هاي  با  کشورها  اغلب  در   LSD و 
حمل  حتي  چنانکه  است؛  همراه  فراواني  قانوني 
حبس  به  مي تواند  هم  مواد  این  از  اندکي  مقادیر 
اشاره  با  نات  دکتر  بینجامد.  فرد  زنداني شدن  و 
ناقص  را  نظارتي  این موضوع ها، سیستم هاي  به 
 2 که  است  حیرت آور  »واقعا  مي گوید:  و  مي داند 
مواد  صدر  در  سیگار  و  الکل  یعني  قانوني  ماده 
آسیب هاي  دیگر  عبارت  به  دارند.  قرار  آسیب زا 
مواد  از  بیش  خطرآفرین  قانوني  مواد  از  ناشي 
غیرقانوني که نباشد کمتر از آنها هم نیست.« البته 
اظهارنظرهاي دکتر نات پیش از این هم موج خبري 
گسترده اي را به راه انداخته بود. مدیر کمیته علمي 
مستقل داروهاي بریتانیا سال قبل هم در گیرودار 
انجام پروژه تحقیقاتي این مرکز در یک گفت وگوي 
از  کم خطرتر  حشیش  که  بود  کرده  اعالم  خبري 
براي  چنان  نات  دکتر  اظهارنظر  این  است.  الکل 
از  استعفایش  به  سرانجام  که  شد  تمام  گران  او 
در  مواد  سوءمصرف  مشورتي  شوراي  ریاست 

دولت بریتانیا انجامید.

آمارهاي تلخ
براساس آمارهاي سازمان جهاني بهداشت ساالنه 
5/2 میلیون نفر به دلیل عوارض گوناگون مصرف 
الکل جان مي سپارند. عوارضي که طیف گوناگوني 
از مشکالت جسماني و رواني را شامل مي شود. 
ابتال  تا  گرفته  گوارشي  و  قلبي  بیماري هاي  از 

خودکشي  سرانجام  و  گوناگون  سرطان هاي  به 
ساالنه  دیگر  عبارت  به  مرگبار.  تصادف هاي  و 
نزدیک به 4 درصد موارد فوت در جهان به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم با الکل مرتبط هستند و این 
مرگ  براي  خطرزا  عامل  سومین  عنوان  به  ماده 
زودهنگام و ناتواني هاي جسمي و رواني در جهان 

به شمار مي آید.
در  چرا  که  است  باقي  سوال  این  همچنان  حال 
باید  که  آنچنان  الکل  گذشته  تقسیم بندي هاي 
خطرناک تلقي نمي شد. دکتر نات دلیل این اختالف 
را ناکارآمدي معیارهاي پیشین مي داند اما دستگاه 
جدید سنجش دکتر نات و همکارانش بر پایه یک 
سیستم  این  در  است.  استوار  عاملي  چند  نظام 
که  آسیب هایي  براي  معیار   9 ارزشیابي  جدید 
مي کند  وارد  فرد  به  مشخص  ماده  یک  مصرف 
و 7 معیار براي آسیب هایي که به اطرافیان وارد 
معیارهاي  است.  شده  گرفته  نظر  در  مي شود 
آسیب رسان به فرد مصرف کننده مواردي همچون 
به  ماده، آسیب  با مصرف  مرتبط  یا  ناشي  مرگ 
کاهش  و  ماده  به  وابستگي  جسماني،  سالمت 
از سوي  را شامل مي شود.  فرد  اجتماعي  روابط 
اطرافیان  به  مربوط  آسیب  رسان  معیارهاي  دیگر 
محیط  به  آسیب  خشونت،  مانند  دیگري  مواردي 
تبعات  و  هزینه ها  و  خانوادگي  مشکالت  اطراف، 
حال  دربرمي گیرد.  را  اجتماعي  و  اقتصادي 
مواد  از  یک  هر  سنجش  دستگاه  این  اساس  بر 
 100 تا  صفر  از  و  مي گیرند  قرار  بررسي  مورد 
تیم  ارزیابي هاي  اساس  بر  مي شوند.  امتیازدهي 
خطرناک ترین  منفي  امتیاز   72 با  الکل  نات  دکتر 
با  آن  از  و پس  انسان هاست  براي سالمتي  ماده 
یک فاصله معنادار هرویین با 55 امتیاز منفي قرار 
گرفته است. در این رده بندي کوکایین با 33 امتیاز 
منفي و تنباکو با 26 امتیاز منفي در رتبه هاي سوم 
آمفتامین ها  اینکه  سرانجام  دارند.  قرار  چهارم  و 
منفي،  امتیاز   20 با  و حشیش  منفي  امتیاز   23 با 
و  متادون  منفي،  امتیاز   15 با  بنزودیازپین ها 
اکتسازي با 14 امتیاز منفي به ترتیب در رتبه  هاي 

بعدي جاي گرفته اند.
منبع: رویترز

ترجمه: یاسمین ثریا/داستان زندگي کریس گاردنر

مـیـلیـاردري کـه از 
صفـر شـروع کـرد

هشدار کمیته علمي مستقل داروهاي بریتانیا

الکل از هرویین بدتر است
دکتر یاشا نهریني
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آفریقا،  چین،  هندوستان،  سنتي  طب  اصول 
سالم  تغذیه  پایه  بر  همگي  ایران  و  یونان 
است.  غذایي  مواد  بودن  مصلح  یا  مضر  و 
گیاه  یا  غذایي  ماده  نوعي  مصلح،  از  منظور 
غذاي  همراه  آن  مصرف  که  است  دارویي 
موردنظر، در اصالح و تعدیل عوارض جانبي 
احتمالي آن غذا موثر خواهد بود و در ضمن، 
فواید،  خواص،  و  بهتر  کرده  را  غذا  هضم 
جذب و اثرگذاري آن را در بدن بیشتر خواهد 
کرد. هیچ مي دانید پرمصرف ترین مصلح هایي 
به  چیست؟  مي کنید،  میل  هفته  طول  در  که 
ادویه  آبگوشت  به  که  هنگامي  نمونه  عنوان 
خوبي  طعم  اینکه  از  جدا  مي شود،  افزوده 
بودن  نفاخ  که  مي شود  باعث  مي دهد،  آن  به 
و  سازگاري  این  برود.  بین  از  نیز  غذا  این 
ناسازگاري هاي مواد در کتاب قانون ابن سینا 
و مخزن الدویه عقیلي شیرازي آورده شده و 
من نیز قصد دارم در این نوشته به اختصار 

به آنها اشاره  کنم.
نقش گیاهان معطر

هستند،  اسانس  و  رایحه  داراي  که  گیاهاني 
به  و  مي شوند  استفاده  غذاها  همراه  زیاد 
مانند  گیاهان  این  مي کنند.  کمک  غذا  هضم 
به  و....  آویشن  کاري،  شوید،  گشنیز،  نعناع، 
استفاده  تازه مورد  یا  ادویه، خشک  صورت 
قرار مي گیرند. در نتیجه، نقش آنها در کاهش 
بسیار  دل درد  و  ایجادشده  گازهاي  و  نفخ 
غذا  بهتر  جذب  و  هضم  باعث  و  است  موثر 
که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  مي شود. 
برخي  است.  متفاوت  هم  با  آنها  اثر  میزان 
گیاهان از اثر بیشتر، برخي متوسط و برخي 
دیگر از اثر ضعیفي برخوردارند. نکته بعدي 
عطري  گیاهان  این  از  کدام  هر  که  است  این 
این  افزودن  دلیل  همین  به  و  دارند  متفاوت 

گیاهان در هر غذایي مناسب نیست.
خاصیت نعناع و گشنیز

جمله  از  اثر،  چندین  در  معطري  گیاه  هر 
ضدمیکروب،  ضداسپاسم،  ضددرد،  خواص 
از  یکي  دارد.  دخالت  معده  تقویت  و  ضدنفخ 
گیاه  عنوان  به  که  گیاهاني  پرمصرف ترین 
قرار  استفاده  مورد  غذایي  مصلح  و  دارویي 
مي گیرد، نعناع است که یکي از خواص مهمش 
ضدنفخ بودن است و به همین دلیل مصرف 
آن به همه سنین توصیه مي شود. گیاه بعدي 
به  گیاه  این  دانه  و  برگ  که  است  گشنیز 
مي شوند.  افزوده  غذا  به  متفاوتي  شکل هاي 
و  ضدنفخ  به  مي توان  گشنیز  خواص  از 
را  گیاه  این  کرد.  اشاره  آن  ضددردبودن 
مي توان هم به غذا اضافه کرد و هم در کنار 

غذا از آن بهره برد.
30 خاصیت کاري 

و  شرق  ادویه هاي  پرمصرف ترین  از  یکي 

گیاه   20 حدود  از  کاري  است.  کاري  غرب، 
اسانس دار تشکیل شده که قسمت اعظم آن را 
تحقیقات  براساس  مي دهد.  تشکیل  زردچوبه 
صورت گرفته، ثابت شده است که اسانس این 
ادویه داراي بیش از 30 خاصیت )هضم کننده، 
کبد  آنتي اکسیدان، صفراآور، محافظ  مسکن، 
و ...( است. ادویه کاري به غیر از اینکه به غذا 
طعم و عطر خوبي مي بخشد، برخي از سموم 
که  را  موادي  اثر  و  مي کند  خنثي  نیز  را  کبد 
باعث ایجاد سرطان مي شوند، از بین مي برد. 
یا  اسپاسم  دچار  که  را  عضالتي  همچنین 
گرفتگي شده اند، شل مي کند و درد را تسکین 

مي دهد.
به چلوکباب تان سماق بزنید !

از گذشته هاي دور در ایران همراه چلوکباب 
مي شده  استفاده  سماق  غذاها،  از  برخي  و 
آن  از  حاکي  متعددي  مقاالت  امروزه  است. 
دارد  چندکاره  خاصیتي  ماده  این  که  است 
آن خواص ضدمیکروبي  در  موجود  مواد  و 
بسیار قوي دارند. به عنوان نمونه، از آنجا که 
گوشت مورد استفاده براي طبخ کباب چرب 
است، سماق موحب کاهش کلسترول و جذب 
چربي موجود در آن مي شود. همچنین سماق 
آلودگي موجود در گوشت را از بین مي برد 
اگر  یعني  دارد؛  قابض  خاصیتي  طرفي  از  و 
لوله گوارش  یا زخم هایي در مسیر  التهابات 
و  شده  آنها  بهبود  موجب  حدودي  تا  باشد 

محافظ خوبي براي کبد است.
گلپر، مصلح باقال

دانه  و  است  جعفري  خانواده  از  گلپر  گیاه 
این  است.  اسانس  داراي  آن  )میوه هاي( 
براي  قدیم  از  و  مي روید  ایران  در  فقط  گیاه 
مورد  غذا  به  بخشیدن  طعم  و  معطرکردن 
گلپر  از  استفاده  براي  است.  بوده  استفاده 
سپس  و  کرد  پودر  را  آن  دانه هاي  باید 
به صورت مستقیم یا مخلوط با گیاهان دیگر 
ایراني  ادویه جات  شکل  به  خصوص  به   -
از  گذشته  گلپر  داد.  قرار  استفاده  مورد   -
معده،  مقوي  است؛  خوبي  هضم کننده  اینکه 
ضدمیکروب و ضداسپاسم است و خاصیت 
ضدنفخ قوي دارد. به همین دلیل، معموال آن 

را به باقال که نفاخ است، مي افزایند.
خاصیت فلفل سیاه

درختي  دانه هاي  از  حاصل  پودر  سیاه  فلفل 
برخي  و  هندوستان  آن  موطن  که  است 
بدانید  است  جالب  است.  شرقي  کشورهاي 
که درخت فلفل در ایران نمي روید و از اقالم 
بر  عالوه  سیاه  فلفل  است.  وارداتي  گیاهي 
و  ضدنفخ  خاصیت  داراي  غذا،  تندکردن 
براي  خوبي  محرک  و  بوده  ضداسپاسم 
فلفل سیاه هضم کننده  در ضمن  است.  معده 
مناسبي براي غذا به شمار مي رود و خاصیت 
مي شود  بدن  گرم کردن  باعث  و  دارد  معرق 
و مصرف آن در سرماخوردگي مفید است. 
فلفل سیاه با فلفل سبز و قرمز کامال متفاوت 
به  ارتباطي  اینها  هم  نظر خواص  از  و  است 

هم ندارند.
فایده آویشن

از  که  است  معطري  گیاهان  از  یکي  آویشن 
غذایي   - دارویي  گیاه  یک  عنوان  به  قدیم 
کاربرد داشته است. اکثر خواص آن مربوط 
به اسانس برگ هاي آن است که بویي بسیار 
خاصیت  اسانس،  این  دارد.  قوي   و  نافذ 
همچنین  دارد.  نیز  ضدقارچ  و  ضدمیکروب 
براي هضم غذا بسیار مفید بوده و به عملکرد 
در  دلیل،  همین  به  مي کند.  کمک  معده  بهتر 
غذاهاي متعددي مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ضدنفخ  ضددرد،  اثرات  از  گذشته  آویشن 
خواص  داراي  دارد،  که  ضداسپاسمي  و 
ضداحتقان  و  ضدسرفه  و  ضدحساسیت 
و  هست  نیز  خلط آوري  و  بیني(  )گرفتگي 
مصرف  غذا  با  همراه  که  مي شود  توصیه 

شود.

جایگاه شما 
جایي است که 

نشسسته اید!
از کمپاني هاي  از مدیران ارشد زن در یکي  اویکي 
و  باهوش  کوشا،  بسیار  بود.اگرچه  جهاني  بزرگ 
داشت.  بزرگ  مشکل  یک  اما  بود  برخورد  خوش 

نظراتش در جلسات نادیده گرفته مي شد.
با  او  ارتباطات  بررسي  از  پس  مدیر  مشاور 
مهم ترین  که  کرد  مطرح  پیشنهاد  چند  همکارانش، 
آنها این بود: پشت به دیوار ننشیند و به جاي آن 

دور میز بنشیند. شش ماه بعد همکاران او مي گفتند 
که وي حضور مدیریتي پررنگ تري داشته و نظرات 

خود را با دالیل متقني ارایه مي کند.
تاثیر  مي نشینید  شما  که  جایي  که  این  نتیجه 
چند  در  دارد.  جمع  در  شما  موقعیت  مستقیمي در 
مدیریتي  مشاوران  و  روان شناسان  اخیر،  سال 
اداري  رفتارهاي  رازآلود  مفاهیم  تا  کرده اند  تالش 
از  یکي  تا  کرده اند  تالش  آنها  کنند.  رمزگشایي  را 
عمیق ترین رازهاي دنیاي تجارت را درک کنند: چرا 
افراد در جلسات روزانه تمایل دارند در جایي ثابت 

بنشینند؟
قدرت  داراي  که  رییس  کنید.  شروع  رییس  از 
چه  در  کسي  هر  که  مي کند  تعیین  است  بیشتري 
موقعیتي از میز مستطیلي جلسه بنشیند. به عنوان 
یک قاعده، مدیران تمایل دارند تا در انتهاي میز و 
نتواند  کسي  تا  بنشیند  اتاق  در خروجي  مقابل  در 

حرکتي پنهاني انجام دهد.
»شارون  مي شود.  پیچیده  مسایل  بعد،  به  اینجا  از 
موسسه  بنیانگذار  و  روانشناس  لیوینگستون«، 
در  را  کارمند  هزار  لیوینگستون40  تحقیقاتي 
به  و  داد  قرار  مطالعه  مورد  مختلف  کمپاني هاي 
در  که  مکاني  برحسب  افراد  که  رسید  نتیجه  این 
مي شوند.  تقسیم  دسته  هفت  به  مي نشینند  آنجا 
داستان سفید  از  مطلب  توضیح  براي  لیوینگستون 
در  کرد.آنهایي که  استفاده  کوتوله  هفت  و  برفي 
تظاهر   و  بدخلقي  به  تمایل  مي نشینند  رییس  مقابل 
دارند.  دو صفت  این  از  مرکب  اخالقي  یا  و  داشته 
هفت  از  یکي  »گرومپي«،  شخصیت  از  نمادي  آنها 
که  است  ترشرویي صفتي  داستان هستند.  کوتوله 
بسیار بحث برانگیز بوده و ممکن است به سختي 
که  است  افرادي  صفت  متظاهر  باشد.  کنترل  قابل 
گهگاه با رئیس مخالفت کرده و با او بحث مي کنند 
برخوردارند.  استعداد  و  هوش  از  دهند  نشان  تا 
شخصي که در سمت راست رییس مي نشیند روحیه 
اي شاداب داشته و همیشه با همه چیز موافق و به 
اصطالح »بله قربان گو« است. این شخص نیز نمادي 
از شخصیت »داک«، یکي دیگر از هفت کوتوله است. 
همین  در  پرسشنامه اي  لیوینگستون  شارون 
خصوص در اینترنت و در وب سایت شخصي خود 
منتشر کرد که 59 درصد از 20 هزار نفري که این  
قربان  »بله  افراد  در زمره  پر کردند  را  پرسشنامه 

گو« قرار گرفتند. 
با درک روانشناسي نشست هاي اداري،  مدیران این 
شانس را دارند تا افراد را وادار کنند عملکرد خود 
افرادي  باید  مدیران  مثال،  براي  ببخشند.  بهبود  را 
را که معموال موضع مخالف دارند در سمت راست 
خود بنشانند و به جاي آن افراد »بله قربان گو«  را 
در سمت چپ بنشانند. در این حالت ممکن است که 

آنها نظرات صادقانه تري ارایه کنند. 
در  معتقدند،  متخصصان  برخي  دیگر  سوي  از 
نشستن  محل  نگران  همیشه  آن  افراد  که  جلساتي 
ارند.  ناهماهنگ  گروهي  از  حکایت  هستند،  خود 
وجود  گروه  در  خاص  ناامني  نوعي  که  زماني 
مانند  مسایلي  به  بیشتر  گروه  افراد  باشد،  داشته 
»چه بپوشم؟ کجا بنشینم؟« اهمیت مي دهند اما اگر 
تیم کاري هماهنگ باشد و اعتماد باالیي میان افراد 
وجود داشته باشد، افراد کمتر به این مسایل توجه 

نشان مي دهند. 
 

رییس:
 رییس در راس میز در حالي که به دیوار یا کنج اتاق 
پشت کرده است، مي نشیند. رؤسا دوست دارند در 
مقابل در ورودي اتاق بنشینند تا کساني را که تازه 

وارد مي شوند،  ببینند.
 مدیر سمت راست:  

شخصي که در سمت راست رییس مي نشیند عادت 
کند.  موافقت  مي گوید  مدیر  که  آنچه  هر  با  دارد 
کند  توجه  رییس  به  تنها  دارد  عادت  شخص  این 
اتاق هستند  اشیایي که در  یا  و  افراد  به  و معموال 

توجهي نمي کند.
  مدیر سمت چپ:

 این موقعیت کمي پیچیده است. شخصي که در این 
موقعیت مي نشیند در مجاورت قدرت قرار دارد. او 
مي کند.  حمایت  رییس  نظرات  از  که  مي دهد  نشان 
است.  اما...«  »بله،  گفتگوها عبارت  تکیه کالمش در 
با اصول موافقت مي کند اما به اجزاي آن از منظر 

مخالفت مي نگرد. 
مدیر کناري:

سعي  اغلب  مي نشیند  میز  گوشه  در  که  شخصي   
در  مکررا  او  کند.  پنهان  جمع  در  را  خود  مي کند 
آنکه  از  پیش  مي دهد.  تکیه  پشت  به  صندلي اش 
نظرات خود را بیان کند صبر مي کند تا حرف هاي 

دیگران را بشنود.
 مدیر وسط: 

مي نشینند  بزرگ  میز  وسط  در  که  اشخاصي 
تماس چشمي داشته  دیگران  با  به راحتي  مي توانند 

باشند. آنها اغلب افرادي برونگرا هستند.
مدیر روبه رویي: 

مي نشیند  رییس  برابر  در  مستقیما  که  شخصي 
حالي که  در  اغلب  او  است.  مباحثه  اهل  معموال 
مي نشیند.  است،  کرده  میز جمع  روي  را  دستانش 
مطرح  برانگیز  چالش  سواالت  معموال  شخص  این 

مي کند تا تخصص و توانایي خود را نشان دهد.
مدیر بیروني: 

این شخص دور از گروه و روي صندلي خارج از 
میز جلسه مي نشیند.  این مي تواند به این معنا باشد 
که او چشم اندازي وسیع دارد و البته مي تواند به 
این معنا باشد که دیرتر از بقیه به جلسه رسیده و 

جایي براي نشستن نیافته است.
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افزایش سن بر هر بخشي از بدن اثر مي گذارد؛ از 
جمله بر پوست صورت. هر چه سن باالتر مي رود 
تغییراتي  مي شود،  بیشتر  آدم  خرد  و  تجربه  و 
افزایش مي یابد؛  بیروني رخ مي دهد،  در ظاهر  که 
تغییراتي که بیش از همه، در پوست پیشاني قابل 

مشاهده است...
چند تغییر رایج با افزایش سن در پوست صورت 
و  آشناتر  آنها  از  برخي  البته  که  مي هد  رخ  ما 

آشکارترند:
وسیع  مو  رویش  خط  رفتن  پس  با  پیشاني   •

مي شود.

زیرا  مي شوند  درازتر  اندکي  اغلب  گوش ها   •
غضروف آنها رشد مي کند.

نوک بیني ممکن است به سمت پایین خم شود   •
بیني  غضروف  حمایت کننده  همبند  بافت  زیرا 

ضعیف مي شود.
همچنین تغییرات ساختاري اي نیز در پشت صحنه 
در  چربي  هستید،  جوان  که  هنگامي  مي دهد.  رخ 
و  مي شود  توزیع  یکنواخت  شکلي  به  صورتتان 
برخي از تجمعات چربي در اینجا و آنجاي صورت 
دهان  دور  نواحي  و  گونه ها  گیجگاه،  پیشاني،  در 
این  حجم  سن،  افزایش  با  دارد.  وجود  چشم  و 
سمت  به  و  مي زند  بیرون  مي یابد،  کاهش  چربي 
قبال گرد  که  بنابراین خطوط چهره  پایین مي افتد؛ 
بودند، ممکن است فرورفته شوند و پوست که نرم 
و کشیده بود، شل و آویزان مي شود. در عین حال، 
خصوص  به  صورت،  بخش هاي  سایر  در  چربي 
نیمه پاییني صورت و اطراف چانه و گردن جمع 
مي شود و فرد به اصطالح غبغب پیدا مي کند. البته 
چین و چروک هم در صورت پدیدار خواهد شد. 
پیشاني  در  که  آنهایي  عمیق،  چروک هاي  و  چین 
عاطفي«  »خطوط  مي شوند،  ایجاد  ابرو   2 میان  و 
انقباض  محصول  خطوط،  این  مي شوند.  نامیده 
روي  درنهایت  و  برآمدگي عضالت صورت اند  و 

پوست شیار ایجاد مي کنند.
هم  عمیق تر  است  ممکن  صورت  چین هاي  سایر 
پیدا  کاهش  آنها  اطراف  چربي  که  چرا  بشوند؛ 
چین  و چروک هاي  مي شود.  جابه جا  و  مي کند 
خورشید،  نور  آسیب  از  ناشي  صورت  ریزتر 
سیگار کشیدن و تحلیل رفتن طبیعي اجزاي پوست 
هستند که در شرایط معمول پوست را ضخیم و 

انعطاف پذیر نگاه مي دارند.

پیري پوست صورت چاره دارد؟
باشید  داشته  فوق العاده اي  اگر شما ژن هاي  حتي 
و بسیار جوان تر از سن واقعي تان به نظر برسید، 
چهره  ظاهر  در  سن  افزایش  به  مربوط  تغییرات 
تغییرات  این  است.  اجتناب ناپذیر  امر  یک  شما 
زندگي  طول  در  ما  رنج هاي  و  شادي ها  بیانگر 
و  که سنمان  است  این  برخورد  طرز  یک  هستند. 
ظاهرمان را همان طور که هستیم، بپذیریم. اما همه 
افراد این نوع نگرش را قبول ندارند و برخي ممکن 

بیندازند؛  تعویق  به  را  تغییرات  این  بخواهند  است 
با  آن،  در  که  پوست صورت  کشیدن  با  جمله  از 
و  برداشته  صورت  در  اضافي  بافت هاي  جراحي 
کشیده  صورت  پاییني  بخش  در  شل شده  پوست 

مي شود.
بهبود  امروزه  صورت  پوست  کشي  روش هاي 
بنابراین نتایج حاصل از آنها طبیعي تر  یافته اند و 
است  گران قیمت  جراحي  این  اما  مي رسند.  به نظر 
تا  شود  انجام  آن  همراه  باید  دیگري  کارهاي  و 
کشي صورت،  پوست  آید.  دست  به  مطلوب  نتایج 
و  است  پرطرفدار  زیبایي  جراحي  عمل  بیستمین 
دادن  تغییر  براي  دیگري  بسیار  گزینه هاي  اکنون 
گرچه  دارد.  وجود  شدن  پیر  حال  در  صورت 
صورت،  دوباره  جوان کردن  روش هاي  این  اغلب 
کم  هم  آنها  انجام  هزینه  اما  هستند  غیرجراحي 
مکرر  درمان هاي  به  نیاز  اگر  به خصوص  نیست، 

باشد.
براي  مي توان  که  کارهایي  از  رایج  نمونه  چند 
شرح  به  داد،  انجام  جوان تر  صورتي  به  رسیدن 

زیرند:
• محافظت در برابر نور خورشید: شاید محافظت 
صورت در برابر نورخورشید بهترین شیوه براي 
حفاظت از پوست باشد. بیشتر آسیب هاي پوست 
ماوراي بنفش  اشعه   A بخش  از  ناشي  صورت 
)UVA( نور خورشید است بنابراین الزم است که 
 UVA از کِِرم ضد آفتاب استفاده کنید تا در مقابل
مي شود،  آفتاب سوختگي  باعث  که   UVB نور  و 
نیز  لبه پهن  کاله  گذاشتن  سر  به  شوید.  محافظت 

ایده خوبي است.
مرطوب کننده،  کِِرم هاي  لوسیون ها:  و  کِِرم ها   •

پوست را تسکین مي بخشند و ممکن است به طور 
موقت باعث شوند چین و چروک هاي صورت کمتر 
آب  حاوي  مرطوب کننده ها  دهند.  نشان  را  خود 
شود  چرب  کمتر  پوست  شوند  باعث  تا  هستند 
مانند  موادي  حاوي  آنها  از  بسیاري  همچنین  و 
گلیسیرین هستند که ممکن است به اتصال آب به 
کِِرم هاي الیه بردار ممکن است  کنند.  پوست کمک 
با برداشتن سلول هاي پوستي مرده که به سادگي 
شوند  باعث  نمي ریزند،  فرد  جواني  دوران  مانند 

ظاهر پوست پیر شده جوان تر به نظر برسد. 
مي شود  تجویز  پزشک  وسیله  به  که  کِِرم  چند 
وجود  نیز   )A رتینا-  رنووا،  آواگا،  آویتا،  )مانند 
دارند که مي توانند باعث کاهش چین و چروک هاي 
روي  کبدي(  )نقاط  رنگ  قهوه اي  نقاط  و  پوست 
پوست ناشي از تابش اشعه خورشید شوند. همه 
و  هستند  رتینوییدي  ترکیبات  حاوي  کِِرم ها  این 
به  و  شبیه اند   A ویتامین  به  ساختماني  لحاظ  از 
نظر مي رسد از طریق القاي تولید کالژن در بخش 
میاني پوست )درم( و تغییر مالنین- رنگدانه اي که 
عمل  مي شود-  پیري  رنگ  قهوه اي  لکه هاي  باعث 

مي کنند.
تزریق  این  )بوتاکس(:  بوتولینوم  سم  تزریق   •
پیشاني  براي برطرف کردن خطوط عاطفي روي 
و بین ابروها به کار مي رود. تزریق این دارو باعث 
بي حرکت شدن نسبي عضالتي مي شود که خطوط 
عاطفي را تشکیل مي دهند و بنابراین پوست صاف 
عمیق تر  عاطفي  خطوط  از  برخي  البته  مي شود 

ممکن است برطرف نشوند.
میاني  بخش  پرکننده هاي  پوست:  پرکننده هاي   •
خطوط  کردن  برطرف  براي  )درم(  پوست 
و  چربي  رفتن  دست  از  دنبال  به  که  پوستي اي 
به کار مي روند. محل هاي  ایجاد مي شوند،  کالژن 
مجموعه   2 به صورت  تزریقات  این  براي  اصلي 
پرانتز هستند؛ یک جفت خطي که از بیني به سمت 
گوشه هاي دهان کشیده مي شود  و به نام چین هاي 

بیني- لبي شناخته مي شوند و زوج دیگر، خط هایي 
کشیده  چانه  سمت  به  دهان  گوشه  از  که  هستند 
مي شوند و به آنها خطوط ماریونت مي گویند. مواد 
استفاده  براي پرکردن درم مورد  بسیار متفاوتي 
از  روشي  کالژن،  شاید  امروزه  مي گیرند.  قرار 
ماده  پرطرفدارترین  و  شود  محسوب  افتاده  مد 
پرکننده، اسیدهیالورونیک باشد که یک قند پیچیده 
است و به طور طبیعي در بسیاري از بافت ها یافت 
و  گران تر  کالژن  از  اسیدهیالورونیک  مي شود. 
مدت اثر آن طوالني تر است )تا حداکثر 6 ماه براي 
نیز موقتي  اثر پرکننده درم  لبي(.  بیني-  چین هاي 
است و پس از چند ماه از بین مي رود. مدت اثر آن 
به محل تزریق بستگي دارد اما با تزریق هاي مکرر 

اندکي بیشتر طول مي  کشد.
براي  مي توان  را  لیزرها  لیزري:  درمان هاي   •
برطرف کردن برخي از رنگدانه هاي پوست به کار 
برطرف  )اگر هدف  قهوه اي  رنگدانه  از جمله  برد؛ 
باشد( و رنگدانه  پیري  لکه هاي  و  کردن کک و مک 
قرمز )اگر هدف محو کردن مویرگ هاي پاره شده 
پوست  کل  الیه برداري  براي  لیزر  از  باشد(. 
الیه هاي  باالترین  مي کنند.  استفاده  هم  صورت 
پوست برداشته مي شوند و همراه آنها چروک هاي 
ناشي از آسیب نورخورشید و جوشگاه باقي مانده 
از آکنه نیز برداشته مي شوند. در یک شیوه دیگر 
بدون الیه برداري با لیزر پوست را دوباره جوان 
مي کنند. انرژي ساطع شده از این نوع لیزر از الیه 
عمیق تر  سطح  به  تا  مي کند  عبور  پوست  بیروني 
پوست وارد شود و باعث ایجاد التهاب مي شود  و 
منتهي مي شود که ظاهر  به تشکیل کالژن  التهاب 
درمان هاي  اغلب  از  بعد  مي کند.  جوان  را  پوست 
لیزري باید به پوست زمان داد تا بهبود پیدا کند. 
این زمان بهبودي ممکن است شامل چند هفته بسته 
به نوع و وسعت درمان باشد. درمان هاي لیزري 

بدون برش اندکي سریع تر بهبود پیدا مي  کنند.
Harvard Healthbeat :منبع

تاثیر افزایش سن بر پوست صورت و روش هاي مقابله با آن

زیبایی صورت؛ به چه صورت؟
ترجمه:بهار خراساني
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خشکسالي بي سابقه در برزیل 
خشکسالی در برزیل باعث شده است تا میزان آب رودخانه 
نگرو به پایین ترین میزان خود در حدود 100 سال گذشته 
باستانشناسان  نگرو  رودخانه  آب  کاهش  با   . برسد 
توانستند سیاه نوشته هایی را روی سنگ ها کشف کنند. به 
گفته کارشناسان، قدمت برخی از این سنگ نوشته ها به هفت 
هزار سال می رسد. این میزان کاهش آب رودخانه نگرو 
از سال 1902 و نزدیک به 30سال پیش تاکنون بی سابقه 
بود . هم اکنون عمق رودخانه نگرو به 13 متر کاهش یافت 
درحالی که سال گذشته در رکوردی بی سابقه عمق آن به 

29 متر مي رسید. 

کشف یک قبیله ناشناخته در پرو 
ناشناخته  قبیله  یک  از کشف  گزارشی  در  پرو روز شنبه 
در این کشور خبر داد. این قبیله که در جنوب شرقی جنگل 
دنیای  با  ارتباطی  هیچ  است،  گزیده  سکنی  آمازون  های 
برهنه  بیشتر  که  قبیله  این  اعضای  است.  نداشته  خارج 
هستند از ابزارهای بسیار ابتدایی مانند نیزه، الیاف گیاهی 
و دیگر وسایل استفاده می کنند و چندان تمایلی به ارتباط 
مدیر  نمی دهند.  نشان  خود  از  خارج  دنیای  و  غریبه ها  با 
موسسه ملی بهبود شرایط قبایل بومی مي گوید:»ما موفق 
شدیم قبایل دورافتاده و آنهایی که برای اولین بار با دنیای 
ارتباط  آنها  با  و  کرده  پیدا  را  شوند  می  روبه رو  خارج 

برقرار کنیم. « 

چهارپایان به کمک نظامیان 
آلمانی در افغانستان می آیند 

نظامیان آلمانی برای تعقیب طالبان افغانستان در مسیرهای 
صعب العبور از االغ ها کمک می گیرند. 

تجهیزات  پیشرفته ترین  داشتن  وجود  با  آلمانی  نظامیان 
نظامی برای تعقیب و حمله به مواضع شبه نظامیان طالبان 
می شوند.فرماندهی  االغ ها  دامان  به  دست  افغانستان  در 
با  است،  مستقر  قندوز  شمالی  والیت  در  که  نظامیان  این 
ازشرکت چهارپایان درعملیات های ضد  این مطلب  اعالم 
بر  داد.  خبر  منطقه  این  ارتفاعات  در  آلمانی ها  تروریستی 
تجهیزات  حمل  حیوانات  این  وظایف  جمله  از  اساس  این 
کوهستانی  مسیرهای  در  نظامیان  غذایی  مواد  و  سنگین 
راس  هر  قیمت  اینکه  به  توجه  با  است.  صعب العبور  و 
از  استفاده  است،  تقریبا 70 دالر  افغانستان  بازار  در  االغ 
ماموریت  در  نظامیان  به  کمک  بر  عالوه  مذکور  حیوانات 
های دشوار، از هزینه های سنگین تهیه خودروهای ویژه 
تا حدی  ادوات نظامی را  نظامی جلوگیری کرده و کمبود 
جبران می کند. در ماه های اخیر حمالت شبه نظامیان به 
مناطق تحت کنترل نظامیان آلمانی افزایش یافته و تلفات و 
از سوی  و  نیروها کرده  این  متوجه  را  خسارات سنگینی 
دیگر دولت آلمان را در داخل با انتقادهای فراوانی مواجه 

ساخته است. 

پسرچهار ساله قرباني 
نوجوان مهاجم 

یک پسر بچه چهار ساله با ضربات قیچي مهاجمي 
قرباني  لین  داکوتا  داد.  دست  از  را  جانش  جوان 
کوچک به همراه برادر شش ساله اش در اتاق خواب 
خود در خانه شان در اوکالهاما خواب بودند که یک 
لین  نوجوان به زور وارد خانه شان شد. استفاني 
مادر خانواده که هشت ماهه حامله است سعي کرد 
جلوي این مهاجم را بگیرد و جان پسر کوچکش را 
در  داکوتا  و  نشد  کار  این  به  موفق  اما  دهد  نجات 
بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جانش را 

از دست داد. 

حادثه  این  از  پس  اندکي  ساله   18 الکنسلو  مایکل  آرون 
سرقت  اول،  درجه  قتل  جرم  به   Bacone کالج  کمپ  در 
مسلحانه و درگیري با سالح مرگبار بازداشت مي شود.به 
اوکالهاما پس  پلیس منطقه موسکوگي  پدرو زاردنتا  گفته 
به همراه پسرانش مورد  اینکه مادري  بر  از تماسي مبني 

حمله قرار گرفته اند تعدادي از افسران پلیس به محل حادثه 
فرستاده شدند. به گفته او ماموران پلیس قبل از رسیدن 
انجام  ساله  چهار  داکوتا  روي  را  احیا  عملیات  اورژانس 
بهداشتي موسکوگي  مرکز  به  ابتدا  بچه  پسر  این  داده اند. 
و پس از آن با هلي کوپتر به تولسا منتقل مي شود که در 
آنجا مرگ او اعالم مي شود.خانم لین که در درگیري با فرد 
مهاجم مصدوم شده بود در محل حادثه درمان شد.فرزند 
دیگر این زن در این حادثه آسیبي ندیده است. به گفته خانم 
لین او به هیچ وجه فرد ضارب را نمي شناخته و ماموران 
پلیس هم هنوز انگیزه این جنایت را پیدا نکرده اند.این جوان 
18 ساله در خیاباني که خانه خانواده لین درآن قرار دارد 

زندگي مي کند. 

هر  »براي  مي گوید:  موسکوگي  منطقه  دادستان  مور  لري 
که  تلخ  حادثه  این  براي  ما  اما  دارد  وجود  دلیلي  جنایتي 
شده  کشته  وحشتناکي  طرز  به  آن  در  بیگناه  کودک  یک 
هیچ دلیلي پیدا نکرده ایم.« الکنسلو سال گذشته به خاطر 
رفتارهاي خشونت آمیزش دو بار دستگیر شده بود.او در 

حال حاضر در بازداشتگاه موسکوگي نگهداري مي شود. 
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سندروم لهجه خارجي 
عجیب ترین  از  یکي  به  ابتال  از  پس  نیوزیلند  اهل  زن  یک 
بیماري هاي جهان لهجه اش تغییر کرده است. این بیماري 
که »سندروم لهجه خارجي« نام دارد باعث شده این زن با 
ترکیبي از لهجه هاي شمال لندن، ولز و اسکاتلندي صحبت 
ترین منطقه  فاکس 59 ساله، ساکن جنوبي  کند. برونوین 
نیوزیلند است و هرگز به بریتانیا سفر نکرده و هیچ آشناي 
ساکن  من  از  قبل  نسل  ندارد:»سه  هم  کشور  این  زاده 

نیوزیلند بوده اند .
 مادرو پدرم لهجه انگلیسي نداشتند، همینطور هیچ یک از 
آشنایان و افرادي که مي شناسم شان.« این زن که در یکي 
از دهکده هاي جزیره جنوبي به دنیا آمده 25 سال است که 
از بیماري چندگانه تصلب بافت ها رنج مي برد. او از دو 
سال قبل به شکل ناگهاني یک روز که از خواب بیدار شد 
تغییر لهجه داد و به قول دوستانش از آن به بعد با لهجه 
اتفاق در طول شب رخ داد.  عجیبي صحبت مي کند: » این 
سوي چشمان من یکباره رفت و همزان صدایم هم تغییر 
آنها  براي  هستم.  کجا  اهل  پرسند  مي  من  از  مردم  کرد. 
سخت است که بفهمند این لهجه از مغز من مي آید.« نتایج 
در قسمت عقب مغز  دهد دو جراحت  نشان مي  ام.آر.آي 

این زن وجود دارد. پزشکان و عصب شناسان مي گویند 
به احتمال زیاد همین آسیب هاي مغزي دلیل اصلي تغییر 
قدرت سخن گفتن وي هستند. فاکس مي گوید: »از این نتایج 
شگفت زده شدم. خانواده و اطرافیانم به این موضوع عادت 
کرده اند اما مالقات با دوستاني که بعد از مدت ها به دیدنم 

مي آیند، کمي دشوار است. 

وقتي پاي تلفن با آنها صحبت مي کنم باورشان نمي شود 
که خودم هستم. حتي یکي از صمیمي ترین دوستانم گوشي 
ولزي  کامال  که  زن  این  کوچک  نام  به  رغم  کرد.«  قطع  را 
و  ولز  به  اجدادش  از  یک  هیچ  که  دارد  اصرار  او  است، 
که  زماني  مادرم  اند:»  نبوده  مرتبط  اسکاتلند  و  انگلیس 
داستانش  از  خیلي  که  مي خواند  کتابي  بود  باردار  را  من 
خوشش آمد و اسمم را از همانجا انتخاب کرد.« فاکس بعد 
از تماشاي مصاحبه یکي از بازیکنان تیم راگبي ولز متوجه 
زیادي شبیه ولزي هاست. »سندروم  تا حد  اش  لهجه  شد 
از  معموال  که  است  نادر  اختالالت  از  یکي  خارجي«  لهجه 
عوارض آسیب هاي مغزي به دلیل ضربه یا زخم شناخته 
مي شود. این وضعیت اولین بار در سال 1907 شناسایي 
شد و در سال هاي 1941 تا 2009 تنها 60 مورد از آن در 

سراسر جهان گزارش شده است. 
13 نوامبر 2010 

رسیدگي به تخلفات بیمارستان مرگ 
بیش از 30 پزشک و پرستار به علت نقشي که در رسوایي بیمارستان استافورد 
انگلیس داشتند، با تعلیق مجوز کار خود روبه رو هستند. این افراد از جمله 
57 پزشک و پرستاري هستند که به علت نگراني هایي که از نقش آنها در این 
اند.  رسوایي وجود دارد، براي حضور در جلسات بازجویي معرفي شده 
این اولین بار است که این حجم از کادر پزشکي و پرستاري یک موسسه 
درماني با بازجویي ناظران بیمارستان ها روبه رو مي شود.گزارش ها حاکي 
احضار  این جلسات  به  بود  قرار  که  افراد  این  از  تن  که هفت  است  آن  از 

شوند، از کار خود استعفا کرده اند. 

بیمار   1200 از  بیش  شد  مشخص  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  اقدامات  این 
بي دلیل و فقط بر اثر ضعف استانداردهاي درماني که ناشي از تالش مسئوالن 
این بیمارستان براي کاهش هزینه هاي خود بود،جان باخته اند. بیماراني که آب 
بدن شان از دست رفته بود، به حال خود رها مي شدند تا آب گلدان ها را بخورند 
به  و  بودند  شده  سانحه  دچار  که  بیماراني  درمان  درباره  گیري ها  تصمیم  و 
فوریت هاي پزشکي نیاز داشتند به متصدیان دریافت وجوه درماني از بیماران، 
گفت:  مي کند،  بازجویي  متخصصان  این  از  که  تیمي  سخنگوي  مي شد.  واگذار 
اولیه بررسي شکایاتي هستیم که علیه حدود 28 پرستار  »ما هنوز در مراحل 
بیمارستان استافورد تنظیم شده است. این تعداد به شکلي غیرعادي زیاد است 
و تاکنون هیچ گاه این تعداد پرستار از یک بیمارستان احضار نشده اند.« به گفته 
ناظران بیمارستاني انگلیس شرایط مراقبت از بیماران در بیمارستان استافورد 
به حدي ضعیف بوده است که میزان مرگ و میر بیماران در این بیمارستان دو 
برابر میانگین مرگ و میر در دیگر مراکز درماني انگلیس برآورد شده است. قرار 
است حدود 100 عضو خانواده و قرباني این رسوایي بیمارستاني بیش از یک 

میلیون پوند خسارت پرداخت شود. 
15 نوامبر 2010 

حوادث
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پاسخ آن الین به تمامی مشکالت دانشجویی شما

www.iranianstudy.com

● فروردین ماه
اعتماد شما بوده  از مدتهای طوالنی متوجه خواهید شد که کسی که مورد  بعد 
است نسبت به شما احساسی عاشقانه دارد ؛ عجوالنه قضاوت نکنید و برای قبول 
این احساس بزرگ سعی کنید تالش مثبتی بکنید . موقعیت مالی ممکن است تغییر 
بخصوصی نداشته باشد ولی نگرانی نیز ایجاد نخواهد نمود ؛ از طرف بچه ها 
فوق العاده خوشحال خواهید شد وبا تمام تالش خواهید توانست بر سوءتفاهمات 

غلبه نمایید .

● اردیبهشت ماه
مجبور خواهید شد که با افراد مهمی به بحث بنشینید تا در رشته فعالیتتان موفقیتی 
را که شایسته تان است بدست بیاورید ؛ ممکن است این موضوع آنچنان که باید 
غرورتان  نگران شکستن  دارید  بکمک  احتیاج  اگر  هر صورت  به  ؛  نباشد  ساده 
نباشید زیرا که هستند افرادی که علیرغم توقعتان با جان و دل حاضر بکمک و 
همکاری با شما میباشند . در روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بیشتری احساس 

خواهید نمود ؛ متاهلین بهتر است همفکری بیشتر با همسرشان داشته باشند .

● خرداد ماه
اکنون که احساس میکنید آرامش بیشتری در زندگی پیدا نموده و اغلب نگرانی 
های مربوط به خانواده و سالمتی بپایان رسیده است ، بهتر است همه انرژیتان 
را صرف بهبودی بیشتر موقعیت اجتماعی و رشته فعالیتتان صرف نمائید . عشق 
همچنان بهترین پشتیبان شما خواهد بود و در زندگی زناشوئی آرامشی بی نظیر 
به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان  این هفته  ؛  نمود  را تجربه خواهید 

دوران کودکی و یا تحصیلی را مالقات خواهید نمود . 
● تیر ماه

بعد از چند سال تالش مداوم ، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را 
خواهید داشت ؛ وقت کافی برای مشغول شدن در انواع فعالیتهایی که از مدتها قبل 
در فکرتان بوده اند خواهید داشت و خواهید توانست وقت بیشتری را با دوستان 
به شب زنده داری بگذرانید . شاید میخواهید برای مدتی با خود بوده و به تفریح 
بپردازید و برای همین نیز اگر مجرد هستید ، آخرین نگرانیتان در رابطه با عشق 
خواهد بود ؛ متاهلین نیز سعی کنید در مقابل نامالیمات روابط زناشوئی صبوری 
و تحمل بیشتری نشان دهید ؛ در رابطه با پول تغییرات بسیار مثبتی و رضایت 

بخشی را تجربه خواهید نمود.
● مرداد ماه

موضوع مهم مالی که از مدتها قبل فکرتان را نگران ساخته بود ، در این دوره 
کامال روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف دیگر ، دوست و یا یکی از اقوام خانواده 
گرفتاری قانونی پیدا نموده و سعی خواهد نمود که شما را نیز آلوده سازد در این 
مورد با اعتماد ننمودن بدیگران میتوانید خودتان را گرفتار نسازید . به مهمانی 
؛  نمود  خواهید  پیدا  جدیدی  دوستان  و  شده  دعوت  متعددی  های  جشن  و  ها 
مجردین همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافق های رضایت بخشی 
خواهند رسید و متاهلین در به انجام رساندن مسئولیتهایشان با همدیگر شراکت 
و همکاری آغاز خواهند نمود ، احتمال بسیار زیاد گمشده ای را بعد از سالیان 

طوالنی پیدا خواهید نمود .
● شهریور ماه

مجرد  اگر  و  بود  خواهد  العاده  فوق  زناشوئی  و  روابط عشقی  برای  دوره  این 
هستید ، مطمئنا" گرفتار روابط احساسی چندگانه گشته و ممکن است در ابتدا از 
این موضوع احساس غرور نیز بکنید ولی اگر نتوانید در انتخاب جدی یکی از آنها 
ایجاد خواهید  ، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز ناراحتی  مصمم باشید 
نمود . متاهلین نگرانی نداشته و بیشتر تمرکزشان روی کار و فعالیت و مسائل 
مالی خواهد گشت ؛ امکان دوری از همسر بخاطر یک سفر شغلی وجود دارد ؛ 

بهتر است بیشتر به ورزشهای سبک بپردازید .
● مهر ماه

برای درصدی باال از متولدین این ماه ، عشق دردسرآفرین بوده است البته شاید 
برای بعضی این دردسرها شیرین و پرهیجان باشد ولی برای برخی مشکل ساز 
و مانع زندگی راحت . به هر حال با توجه به همین مسئله دختر خانمها و خانم 
های متولد این ماه اکثریت زندگی خود را بر مبنای عشق بنا میکنند ، آنها معتقدند 
هیچ پیمانی بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخی بهمین دلیل سالیانی از عمر خود 

را باخته اند ولی حداقل دل به روحانیت و پاکی عشق بسته اند .
● آبان ماه

خوش قلبی ؛ مهربانی و فداکاری اکثر متولدین این ماه سبب شده ، خیلی راه ها 
برویشان باز و بعضی ها نیز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم 
خیلی زود شناخته میشوند. به آن دسته از این افراد که ندانسته به مسیر بدگویی 

را  میگردد زودتر مسیر خود  تراشی کشیده میشوند توصیه  و غیبت و دشمن 
ای  نامه  هفته  این  آخر  ؛  شد  خواهند  دچار  دردسرهایی  به  وگرنه  بدهند  تغییر 

خوشحال کننده به دستان خواهد رسید .
● آذر ماه

زندگیشان  در  ناصالح  آدمهای  از  بعضی  بدهند  اجازه  نباید  ماه  این  های  زوج 
 . بعنوان مشاور سبب بهم ریختن شیرازه زندگی شان شوند  یا  دخالت کنند و 
اصوال دخالت در زندگی آدم ها اگر توسط نزدیکترین و دلسوزترین وابسته ها 
یاری رساند ولی وقتی قضیه بدست  بتواند در حل مسائل  صورت گیرد شاید 
آدمهای غیر مسئول میافتد همه چیز بهم میریزد. در حالیکه ثروت در زندگی چهل 
درصد از متولدین این ماه نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل مادی گاه نقش 
حیاتی ایفا میکند ، این گروه پیوندهای خود را با مسائلی عاطفی و احساسی و 

معنوی قطع میکنند .

● دی ماه
دلخواه  یک مسیر  در  برای حرکتتان  ای  مقدمه  این  و  میشود  زیاد  زحمت شما 
است ؛ فعالیتهای فرهنگی میتواند اصل وجودی شما را به اطرافیان بشناساند ، 
ضمن آنکه خودتان را نیز خوشحال میکند . اگر تصمیم گیری راجع به فعالیتهای 
اقتصادی خود را کمی به تعویق بیندازید، به نفع شما خواهد بود . به طور کلی 
طالع شما این هفته در زمینه امور عاطفی و فرهنگی روشن است ؛ یک نفر خیال 

دارد شما را متوجه خودش کند، با چشمانی باز اطراف خود را بنگرید .

● بهمن ماه
وقتی نمیتوانید راه حل های دائمی برای مشکالت خود پیدا کنید از حل موقت آنها 
خودداری کنید . تعهدات خود را به صورت کتبی درآورید ؛ برای انجام کارهایتان 
از سرعتی فوق العاده میتوانید استفاده کنید که هم به نفع شماست و هم اشخاص 
مهمی را متوجه حضور شما خواهد کرد ؛ در یک مهمانی مالقات مهمی خواهید 

داشت که برای آینده شما موثر واقع خواهد شد .

● اسفند ماه
خوب  از صفات  برخی  ؛  بگیرید  فاصله  خودخواه  افراد  از  کنید  هفته سعی  این 
شما در محیط کار باعث میشود وظایف مهمی به شما ارجاع شود . دو مالقات 
یکی در مورد مسائل تحصیلی و شغلی است و دیگری  که  مهم خواهید داشت 
در مورد زندگی آینده تان ؛ به یک سفر کوتاه ولی جالب خواهید رفت و یکی از 
دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه خود پی خواهد برد و از شما دلجویی 

خواهد کرد .

حوادث

فال هفته
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خدیجه آزاد پور سومین طالی کاروان ایران را کسب کرد

اولین مدال طالی تاریخ بانوان 
ایران در بازی های آسیایی

خدیجه آزاد پور موفق شد با شکست دادن حریف هندی خودش در 
وزن 60 کیلوگرم مدال طالی این وزن در رشته ووشو را بر گردن 
دارنده  اولین  به عنوان  را  نام خودش  توانست  پور  آزاد  بیاویزد. 

طالی بانوان در تاریخ بازی های آسیایی ثبت کند.
آزادپور در دیدار اول خود نماینده کره جنوبی را شکست داده بود 
و در مبارزه دوم از سد تان هی لی از ویتنام گذشته و راهی مرحله 

نیمه نهایی شده بود. 
او در دیدار سوم ووژوتی از تایوان را نیز 2 بر صفر مغلوب کرد 

و گام به دور آخر گذاشت.
و  هند  از  خم  وانگ  ساندهیارا  مصاف  به  آخر  دور  در  آزادپور 
توانست مدال طال را بر گردن بیاویزد.این برای اولین بار است که 

یک ووشوکار زن به مدال طال دست می یابد. 
تا کنون زنان ایرانی در المپیک آسیایی نیز به مدالی بهتر از نقره 

دست نیافته بود. آزادپور قهرمان جهان در سال 2009 است.
*******************

 با وجود اعالم رای محرومیت مادام العمر داریوش مصطفوی

 علیپور: به او فرصت دفاع داده ایم 
 دبیر هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال گفت: »محرومیت 

مصطفوی  داریوش 
می تواند  فوتبال  از 
و  نباشد  مادام العمر 
فرصت  او  به  هیات 
دفاع از خودش را داده 

است.«
علیپور  حجت االسالم 
صادر  حکم  درباره 
هیات  سوی  از  شده 

رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال درباره داریوش مصطفوی که 
از محرومیت مادام العمر او در فوتبال و لغو عضویتش از خانواده ی 

نباشد  مادام العمر  »این حکم می تواند  دارد می گوید:  فوتبال داللت 
به  مصطفوی،  پرونده ی  درباره ی  تصمیم گیری  از  پس  هیات  و 
برای  را  هنوز جلسه ای  است.  داده  را  از خودش  دفاع  او فرصت 
حضور مصطفوی و دفاعش تعیین نکرده ایم اما پیش بینی می کنم 

این کار در هفته  آینده انجام شود.«

علیپور ادامه می دهد: »مستندات و جزییات پرونده  مصطفوی بزودی  
منتشر می شود. این مستندات را منتشر می کنیم و تصمیمی را هم 
قوانین موجود  و  آیین نامه ها  گرفته ایم طبق  درباره  مصطفوی  که 
است. البته همان طور که گفتم مصطفوی فرصت دفاع دارد. ما باید 
دقیق تری  نهایی  تصمیم  به  تا  باشیم  هم  مصطفوی  پاسخ  منتظر 

درباره  او برسیم.«ووشوکاران ایرانی بعد از افتخارآفرینی در 

3هزار دالر در جیب مدال آوران طال
در  طال  مدال  سه  کسب  و  آسیایی  بازی های  دوره  شانزدهمین 
پاداش  ووشو  فدراسیون  رییس  از  نانشا  ورزشی  سالن  رختکن 

نقدی دریافت کردند. 
با  ووشو  فدراسیون  رییس  علی نژاد  مهدی  خبر  این  اساس  بر 
مدال  دارندگان  به  ایران  ملی  تیم  حضور در رختکن ورزشکاران 
طال مبلغ 3 هزار دالر و دارندگان مدال برنز 1500 دالر به عنوان 

پاداش پرداخت کرد. 

باز هم سقوط ایران 
در رده بندی فیفا

این بار شصت و ششم دنیا و چهارم آسیا 
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی فیفا با 5 پله سقوط در 

مکان شصت و ششم دنیا و چهارم آسیا ایستاد. 
در رده بندی بهترین تیم های فوتبال جهان در ماه نوامبر، تیم ملی 
به ماه گذشته،  پله سقوط نسبت  امتیاز و 5  با 479  ایران  فوتبال 

همچنان چهارمین تیم آسیاست.
امتیاز در مکان بیستم جهان و  با 853  در رده بندی فیفا استرالیا 
جای  رده سی ام  در  امتیاز   781 با  ژاپن  دارد.  قرار  آسیا  نخست 
نهم جهان و  امتیاز در مکان سی و  با 653  گرفته و کره جنوبی 

سوم آسیا ایستاده است.
در صدر جدول هم همچون ماه گذشته، اسپانیا در مکان نخست 
قرار  برزیل در مکان های دوم و سوم  هلند و  تیم های  و  ایستاده 

دارند.
رده بندی فیفا در ماه نوامبر:

1ـ اسپانیا 1920 امتیاز
2ـ هلند 1718 امتیاز

3ـ برزیل 1493 امتیاز
4ـ آلمان 1489 امتیاز

5ـ آرژانتین 1353 امتیاز
6ـ انگلیس 1250 امتیاز

ورزش ایران
 

بازی های آسیایی گوانگجو 

عذرخواهی رسمی ستاد برگزار 
کننده بازی های آسیایی از ایران 

 
   نماینده ستاد برگزاری بازی های آسیایی گوانگژو با ارسال نامه 
ایران از درج واژه  المپیک  رسمی به علی آبادی ، رئیس کمیته ملی 
به  افتتاحیه عذرخواهی کرد.  به جای خلیج فارس در مراسم  جعلی 
المپیک، نماینده رسمی این  ایلنا به نقل از سایت کمیته ملی  گزارش 
دوره از بازی ها با حضور در محل اقامت رئیس کمیته ملی المپیک 
ایران در نامه ای رسمی بابت استفاده از نام جعلی خلیج ع ر ب ی به 

جای خلیج فارس عذرخواهی کرد. 
در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی های آسیایی که روز 21 
آبان ماه برگزار شد مسئوالن برگزاری مسابقات در اقدامی عجیب 
از واژه مجعول خلیج ع ر ب ی به جای خلیج فارس استفاده کردند. 

خود  اعتراض  مراتب  ایران  ورزشی  مسئوالن  موضوع  این  از  پس 
را اعالم کردند و خواستار پیگیری آن از طریق مسئوالن برگزاری 

شدند. 
متن ترجمه شده نامه به شرح زیر است: 

به کمیته ملی المپیک ایران 
عنوان  از  اشتباهی  استفاده  جهت  عذرخواهی  و  توضیح  موضوع: 
خلیج ع رب ی در زمان جشن افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی های 

آسیایی گوانگژو 
ما ایمیل شما را به رئیس کمیته برگزاری بازی ها که نشان دهنده 
اشتباهی  استفاده  و  نمودار شدن  دلیل  به  اعتراض شما  و  ناراحتی 
افتتاحیه دریافت  از ویدئوی پخش شده در زمان جشن  در قسمتی 
این  دلیل  به  عمیق  عذرخواهی  تقدیم  ضمن  عالقمندیم  و  ایم  نموده 
اشتباه دالیل آن را توضیح داده که چرا و چگونه این اشتباه صورت 

گرفته است. 
زمان تهیه برنامه جشن افتتاحیه بازی های آسیایی یکی از موضوعات 
برنامه برای کارگردان و گروه تهیه کننده تغییرات حاصل شده در 
گوانگژو در زمان های مختلف بوده است. این شامل قسمتی از اصل 
قبل شروع  و چند سال  در چندین  از کشور چین  که  ابریشم  جاده 
شده و نقش مهم و اساسی در پیشرفت گوانگجو داشته، بوده است. 
راه های  از مهمترین  یکی  دانیم  ابریشم همانطور که همه می  جاده 
بازرگانی بین قاره ای بوده که کمک بسیاری به دوستی فی مابین 
کشورهای آسیایی و منطقه داشته است. به همین دلیل این جاده به 

عنوان سمبل صلح و دوستی در منطقه به شمار می رود. 
جهت پیدا کردن این جاده برای تماشاگران از یک نقشه چاپ مجدد 
در رابطه با مناطق مورد نظر در آسیا که توضیحات ناکامل و کمی 

مربوط به سال های گذشته داشت، استفاده گردید. 
این نقشه ای است که در قایق دریایی و در زمین و قسمت آب های 
زمین سرفصل 12 موضوع 15 تا موضوع 55 عالمت گذاری گردیده 

و در ویدئوی ما گنجانده شده است. 

مناطق کلیدی نشان داده شده در نقشه که به صورت انگلیسی بوده 
جهت استفاده تماشاگران غیرچینی بوده است. هر چند به این دلیل که 
ما میزبانی تمام آسیا در این رابطه در برمی گرفتیم و مورد استفاده 
قرار می دادیم اشتباه در ترجمه و توضیح باعث نشان دادن نقشه به 

صورت اصلی گردیده است. 
ما عالقه مندیم به اطالع شما برسانیم که استفاده از این نقشه توسط 
است  بوده  هنری  مسائل  به  ذوق  دلیل  به  صرفا  کننده  تهیه  گروه 
نبود و تحت هیچ شرایطی قصد  کار  در  و هیچگونه هدف سیاسی 

توهین به کمیته ملی المپیک ایران را نداشتیم. 
دوستی  آسیایی  های  بازی  دوره  شانزدهمین  طریق  از  داریم  امید 
رهنمون  ها  بازی  این  گردد.  ابدی  و  همیشگی  کشورها  مابین  فی 
بار  است.  آسیا  منطقه  در  تکامل  و  پیشرفت  با  توام  بزرگ  صلحی 
اشتباه غیرعمدی  این  از  را  نهایت عذرخواهی خود  دیگر عالقمندیم 
صورت گرفته در ترجمه و بازخوانی و تمام مشکالتی که برای شما 

ایجاد گردیده است، اعالم نماییم. 

با تشکر روی چنگ معاون شهردار گوانگجو 
معاون ارشد دبیر کل کمیته برگزاری بازی های آسیایی گوانگژو

ورزشی ایران و جهان
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آرسنال به دو امتیازي چلسي رسید 

معجزه گربه هاي سیاه در
 خانه آبي ها 

ساندرلند رقابت هاي لیگ برتر انگلیس را جذاب و پرهیجان تر کرد. 
»گربه هاي سیاه« در حالي چلسي را در ورزشگاه استمفورد بریج 
با نتیجه 3 بر صفر شکست دادند که آبي هاي لندن در هیچ یک از 
شش بازي گذشته شان در خانه امتیازي را به تیم هاي مهمان واگذار 
نکرده بودند. آرسنال در همین روز اورتون را برد و به فاصله دو 
امتیازي چلسي در صدر جدول رقابت هاي لیگ برتر رسید.ساندرلند 
کم و بیش حریف دلخواه چلسي شمرده مي شد؛ دست کم تا پیش 
در  پي  خود  قبلي  مسابقه   11 در  لندني ها  شب.  یک شنبه  دیدار  از 
بازي  شش  در  پیاپي  برد  شش  با  و  بودند  برده  را  ساندرلند  پي 
خانگي قبلي خود به دیدار این تیم در هفته سیزدهم رقابت هاي لیگ 
و  شد  خلق  بزرگ  شگفتي  یک  بریج  استمفورد  در  اما  رفتند  برتر 
ساندرلند با گل هاي »اونوها«، ژیان و ولبک یک شاهکار خلق کرد. 
پیروزي 3 بر صفر در خانه چلسي، ساندرلند را سزاوارنه در مکان 
ششم جدول رقابت هاي لیگ برتر جاي داد. مدافع عنوان قهرماني 
رقابت هاي لیگ برتر نیز سنگین ترین شکست خانگي خود را پس 
از آوریل 2002 تجربه کرد. چلسي هشت سال قبل 3 بر صفر برابر 

شیاطین سرخ تن به شکست داده بود. 
نمایش ضعیف  را حاصل  سرمربي چلسي شکست سنگین خانگي  
نتیجه  گفت:»  آنچلوتي  کارلو  دانست.  برانگیز شاگردانش  تعجب  و 
عجیبي نبود چرا که اصال خوب بازي نکردیم. با این وجود از این 
این هرگز  از  شکست سنگین خانگي شگفت زده شدم چرا که پیش 
در خانه اینگونه شکست نخورده بودیم. عملکرد تیم بسیار ضعیف 
بود البته ساندرلند هم در طرف مقابل عملکرد بسیار خوبي داشت. 
بازیکنان حریف از روحیه باالیي برخوردار بودند و این دقیقا تفاوت 
دو تیم بود. در فوتبال گاهي این اتفاق ها رخ مي دهد که نتایج غیر 
قابل پیش  بیني رقم مي خورد. پیش از این هم گفته بودم که باالخره 
روزي شرایط براي ما سخت خواهد شد و ما هم طعم شکست را 
خواهیم چشید. اکنون این روزها فرا رسیده و حاال باید تالش کنیم 

به شرایط مطلوب گذشته بازگردیم. « 

احتمال محرومیت سه 
بازیکن انگلیس 

فابیو کاپلو، سرمربي تیم ملي فوتبال انگلیس، به بازیکنانش در مورد 
استفاده بیش از حد از مشروبات الکلي هشدار داد و آنها را تهدید 
به محرومیت کرد. اخیرا جراید انگلیس عکسي مربوط به یک مهماني 
دانشجویي با حضور برخي از بازیکنان تیم ملي انگلیس چاپ کردند 

که آنها را در حال مستي نشان مي داد. 

او هم مثل کاپلو  تیم منچسترسیتي که  روبرتو مانچیني، سرمربي 
خاطر  به  را  تیمش  پوش  ملي  بازیکنان  از  نفر  سه  است،  ایتالیایي 
حضور در آن عکس توبیخ و سرزنش کرد. جو هارت، گرت بري 
و آدام جانسون سه بازیکن ملي پوش من سیتي هستند که در آن 
آنها چنین  انگلیس در مورد  تیم ملي  عکس بودند. کاپلو، سرمربي 
است، ولي همیشه  اینگونه  زندگي  دیدم.  را  آن عکس  مي گوید:»من 
باید مواظب بود. وقتي بازیکني به اماکن عمومي، بار یا هتلي مي رود، 
باید خیلي مواظب باشد. به خاطر اینکه تلفن به تازگي دردسرساز 
شده است. تلفن هاي جدید بسیار پیشرفته شده اند. امروزه با وجود 
تلفن ها  کشید.  سرک  هرکسي  شخصي  زندگي  به  مي شود  موبایل 
همیشه همه چیز را ضبط مي کنند. عکس مي گیرند.« کاپلو در هشدار 
با  را  چیز  همه  مي شود.  امروز  دنیاي  در   « گفت:  فوتبالیست ها  به 
وجود فیس بوک و... فهمید و این بدترین چیز است. مردم در حال 
حاضر به راحتي در مورد بیرون رفتن و مشروب خوردن بازیکنان 
ایتالیا و اسپانیا  صحبت مي کنند. من در مورد زندگي بازیکنان در 
هم  مشروب  مي خورند،  چیزي  وقتي  که  دارند  عالقه  آنها  مي دانم، 
بخورند. فقط همراه با غذا و نه بعد از آن. بازیکنان واقعا باید مواظب 
زندگي  جزو  خوردن  مشروب  »اگرچه  است:  معتقد  کاپلو  باشند.« 
آمادگي  و  تیم  در  عملکردشان  به  وقتي  اما  است،  افراد  شخصي 
جسماني شان ضربه بزند، باید از آن اجتناب کنند. اگر بازیکني زیاد 
بخورد، عمر بازي اش کوتاه مي شود و این خیلي مهم است. بازیکنان 
فیزیکیشان  شرایط  در  الکلي  مشروبات  مخرب  اثرات  متوجه  باید 
باشند. به نظر من نمي شود که هم یک ورزشکار موفق بود و هم 
بعد از هر بازي مشروب خورد و مست کرد.« احتماال این بازیکنان 
ملي  تیم  بازي چهارشنبه  از  الکلي  از مشروبات  استفاده  خاطر  به 
متوجه  گفت:»من  کاپلو  محروم خواهند شد.  فرانسه  مقابل  انگلیس 
شدم که بعضي بازیکنان در اینجا مشروب مي خورند، اما این فرهنگ 

فقط مختص انگلیس است.« 

ورزش

فتل، جوان ترین قهرمان 
فرمول یک 

و  شد  ابوظبي  بزرگ  جایزه  مسابقه  برنده  آلماني  فِتِل  سباستین 
به عنوان دومین آلماني پس از میشائیل شوماخر به قهرماني جهان 
او که براي تیم رد بول - رنو رانندگي مي کند، جوان ترین  رسید. 

قهرمان جهان در تاریخ فرمول یک لقب گرفت. فتل در جایزه بزرگ 
ابوظبي، نوزدهمین و آخرین مرحله قهرماني جهان، مسافت 305 
کیلومتري پیست »یاس مارینا« را در یک ساعت و 39 دقیقه و 36 
ثانیه و 837 هزارم ثانیه طي کرد و زودتر از رقیبان از خط پایان 
آخرین  و  هفتمین  از  پس  روز   324 و  هزار  دو  دقیقا  او  گذشت. 
قهرماني شوماخر در سال 2004 این افتخار را براي آلمان تکرار 
اول  شانس  اسپانیایي  آلونسو  مسابقه  این  شروع  ز  ا  پیش  کرد. 
استراتژیکي  اشتباه  با  اما  مي شد  محسوب  قهرماني  عنوان  کسب 
اگر  او  شد.  هفتم  مسابقه  این  در  او  شد  مرتکب  فراري  تیم  که 
براي  مي توانست  مي یافت  دست  چهارم  رتبه  به  حتي  ابوظبي  در 
سومین بار قهرمان جهان شود.هواداران فِراري که فرمول یک در 
ابوظبي را به صورت زنده بر روي پرده هاي عظیم نمایش در ایتالیا 
تماشا مي کردند، به شکست آلونسو با احساسي آمیخته از خشم و 

سرخوردگي واکنش نشان دادند. 
مسئوالن  ایتالیا،  دولت  کابینه  وزیران  از  یکي  کاردرولي،  روبرتو 
کرده  متهم  احمقانه«  »راهکارهاي  به  را  فراري  اتومبیلراني  بخش 
شد.  فراري  مدیرعامل  دي مونتزمولو،  لوکا  استعفاي  خواستار  و 
ما،  )دي مونتزمولو( مسئول شرم  »او  ایتالیایي،  وزیر  این  گفته  به 

هواداران فراري است.« 
و  رئیس جمهور  مرکل،  آنگال  و  وولف  کریستیان  دیگر  سوي  در 
وولف،  گفته  به  گفتند.  تبریک  را  فتل  قهرماني  آلمان،  صدراعظم 
آن هم در 23 سالگي«.   – تبدیل شد  به یک قهرمان  »یک استعداد 
او  به  قلب«  صمیم  »از  را  فتل  سباستین  قهرماني  نیز  صدراعظم 
تیم مک الرن-مرسدس  از  بریتانیایي  لوئیس همیلتون  تبریک گفت. 
حدود   2008 سال  قهرماني اش  در  ایستاد،  دوم  سکوي  روي  که 
شوماخر  مایکل  گرندپري  این  در  بود.  فتل  از  بزرگ تر  ماه  پنج 
هموطن فتل بسیار خوش شانس بود که پس از تصادف شدیدش با 
ویتاتونیو لیوتزي آسیبي ندید. در گراند پري ابوظبي جنسن باتن، 

هموطن و هم تیمي همیلتون نیز سوم شد. نیکو رزبرگ آلماني از تیم 
مرسدس، روبرت کوبیکا لهستاني از تیم رنو، ویتالي پتروف روس 
هم تیمي کوبیکا، فرناندو آلونسو اسپانیایي از تیم فراري و مارک 
وبر استرالیایي از تیم رد بول ــ رنو به ترتیب در رده هاي چهارم 

تا هشتم جاي گرفتند. 
رده بندي انفرادي مسابقات فرمول یک سال 2010: 

1 – سباستین فتل) آلمان – ردبول ( 256 امتیاز 
2 - فرناندو آلونسو ) اسپانیا – فراري ( 252 امتیاز 

3 - مارک وبر ) استرالیا – رد بول ( 242 امتیاز 
4 – لوئیس همیلتون ) بریتانیا – مک الرن ( 240 امتیاز 

5 - جنسون باتن ) بریتانیا – مک الرن ( 214 امتیاز 

رده بندي تیمي مسابقات فرمول یک سال 2010: 
1 - ردبول 498 امتیاز 

2 - مک الرن 454 امتیاز 
3 – فراري 396 امتیاز 

انگلیس یک – فرانسه 2
فرانسه در اوایل بازی عالی بود و در نهایت در دقیقه 15 توانست 
با ضربه کریم بنزما روی یک و دو با فلوران مالودا گل اول خود را 

بزند. بنزما با ضربه ای زمینی دروازه بن فاستر را گشود. 
به  آماتور  بودند  آمده  میدان  به  ترکیب جدیدی  با  که  ها  انگلیسی 
نظر می رسیدند و همه تالش می کردند توپ را از فاصله 40 متری 
برای اندی کارول 190 سانتی متری بفرستند که اولین بازی ملی 
اش را تجربه می کرد. اما این اقدام آنها هیچ سودی در پی نداشت. 
انگلیس تاکتیک جدیدی نداشت و فرانسه پس از گلی که زد باز هم 
به پیش تاخت و با بازی عالی بنزما و به ویژه سمیر نصری چند بار 
روی دروازه حریف خطرساز شد. یک بار روی حرکت آنها توپ 
داشت وارد دروازه می شد که ریو فردیناند مانع گل شدن آن شد. 
فابیو کاپلو در بین دو نیمه تعویض هایی انجام داد و تئو ولکات و 
ریو فردیناند را بیرون آورد و آدام جانسن و میکا ریچاردز را به 

جای آنها به میدان فرستاد تا انگلیس در ویمبلی شکست نخورد. 
فرانسه در دقیقه 55 به گل دوم رسید. روی بازی سازی عالی یوان 
گورکوف، توپ به باکاری سانیا رسید و او پس از جا گذاشتن کیه 
ران گیبس، هم تیمی اش در آرسنال توپ سانتری عالی برای متیو 

والبوئنا انجام داد که او هم با بغل پا گل دوم را زد. 
جو بوتروید، مهاجم بلندقد و دیگر بازیکنی که اولین بازی ملی خود 
را تجربه می کرد در اواسط نیمه دوم به جای اندی کارول میدان 
آمد. پیتر کراچ سومین مهاجم بلند قامت انگلیس هم در اواخر بازی 
به جای استیون جرارد که آسیب دیده بود وارد بازی شد و در 
نهایت توانست روی یکی از سانترهای پرشمار، اما این بار موفق 

انگلیس با بغل پا دروازه حریف را باز کند 

و 22امین گل خود در 42 امین بازی ملی اش را بزند. 
با این حال انگلیس این بازی خانگی را واگذار کرد. آنها با بازیکنان 
را  قدیمی  های  تاکتیک  و  روش  همان  اما  کردند،  بازی  جدیدی 

برگزیده بودند و به جواب نرسیدند.

تمجید از مربي سابق 

رونالدو: فرگوسن 
بهترین مربي دنیاست 

در صحبت هایي  مادرید  رئال  باشگاه  مهاجم  رونالدو،  کریستیانو 
دنیا  مربي  بهترین  را  منچستریونایتد  باشگاه  در  سابقش  مربي 
نامیده. فرگوسن تاثیر فراواني در پیشرفت رونالدو داشت و زماني 
انگلیس آورد،  به  لیسبون  از اسپورتینگ  را  او  که در سال 2003 
گرفت.پس  کار  به  رونالدو  مهارت هاي  پرورش  در  زیادي  تالش 
یک  و  برتر  لیگ  در  قهرماني  توانست سه  رونالدو  که  بود  آن  از 
قهرماني در لیگ قهرمانان اروپا را در طول شش سال حضورش 

در منچستریونایتد کسب کند. 
نقش موثر فرگوسن  از  مترو،  با روزنامه  رونالدو در گفت و گو 
در رشد و پرورش او به عنوان یک بازیکن به نیکي یاد کرده و در 
مقایسه فرگوسن و مربي کنوني اش ژوزه مورینیو گفت:» از برخي 
نظرها، آنها شباهتهاي زیادي دارند. هردوي آنها باتجربه اند و هر 
عنوان ممکن در دنیاي فوتبال را کسب کرده اند. تنها تفاوتي که بین 
مورینیو و فرگوسن در ذهن من مي آید این است که فرگوسن مسن 
تر از مورینیو است. من کار کردن با سر الکس را دوست داشتم. 

ما رابطه خیلي خوبي داشتیم و االن هم او دوست من است. به نظر 
من، سرالکس فرگوسن بهترین مربي دنیاست.« 

ستاره پرتغالي در ادامه با اشاره به انتقاداتي که در مورد شروع 
تغییري  من  وظایف  گفت:»  فصل  این  رقابت هاي  در  او  ضعیف 
همه  تا  مي دهم  اجازه  و  دارم  آرامش  و  مي کنم  تالش  من  نکرده. 
چیز به سمت من بیاید. من باید چند مسابقه اي براي رسیدن به گل 
صبر مي کردم ولي از آن زمان تابه حال همه چیز تغییر کرده است. 
این نشان دهنده آن است که فوتبال غیرقابل پیش بیني است. این 
شرایطي است که در حال تجربه آن هستم و از این بابت خوشحالم 

و امیدوارم که بتوانم این روند را ادامه بدهم.« 

هم  برروي  مورینیو  عمیق  تاثیر  مورد  در  ادامه  در  رونالدو 
و  گفت:»نظم  اوزیل  مسعوت  و  خدیرا  سامي  جدیدش،  تیمي هاي 
کرده  تنظیم  را  تیم  بازي  شیوه  مورینیو  داریم.  بیشتري  انسجام 
تیم هاي  با  او  که  عناویني  و  است  العاده اي  فوق  مربي  او  است. 
مختلف کسب کرده، ارزش هاي او را ثابت مي کند اوزیل و خدیرا 
بازیکنان فوق العاده اي هستند. آنها همچنان مرا سورپرایز مي کنند، 
در  کردن  بازي  از  من  و  بودند  جام جهاني  در  که  همانطور  دقیقا 
کنار آنها لذت مي برم.«در نهایت رونالدو در پایان صحبت هایش در 
مورد توپ طالي فیفا گفت:» این سوال سختي است.باید ببینیم که 

فیفا امسال چه کسي را انتخاب مي کند.« 
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The oldest extant Persian writing is found in Persian 
inscriptions, but it is only of historical interest. The 
first major literary works are the scriptures of Zoro-
astrianism and the Pahlavi writing of Parthian and 
Sassanian Iran, when there was an active literary 
life. 
But all that we know of it consists of a few indi-

rect references and brief works in Middle Persian or 
Pahlavi which were preserved, along with religious 
books, in the Zoroastrian communities and collec-
tions of maxims, Salamiran reported. 

Origin and Development 
Poetry was cultivated by minstrels. The names of 
some of these poet musicians have come down to us 
like Barbod who was the favorite of Khosrow Parviz, 
but their work was never written down and has been 
lost. 
Fragments of Manichaean religious poetry have been 
recorded by archeologists and are of such high qual-
ity that they may be assumed to belong to a well-
established tradition. Some of these are to be found 
as far away as in China today. 
The Arab Conquest (7th century AD) made Arabic 
the literary language and Islam the dominant literary 
theme. Many notable works of Arabic literature are 
by Persians. 
Persian reemerged as the literary language in the 9th 
century AD and in the following centuries, classical 
Persian literature flowered. 
This literature is undoubtedly the most brilliant ex-
pression of the Iranian genius. While there are also 
interesting works in prose, it is poetry--the most var-
ied in the Islamic world--that gives Iranian literature 
special value. 
Cherished over a period of more than 10 centuries, it 
was enjoyed and imitated well beyond the confines 
of the Iranian Plateau: in Asia Minor, Central Asia and 
in the Muslim communities of India. The literature of 
Turkey and India developed under its influence. 
Of the early known poets, one should count Roudaki 
who was blind and Daqiqi. Of Roudaki’s poems dat-
ing 940 AD, few remain to this day though he is re-
puted to have written several thousand. 

Shahnameh 
Ferdowsi, an epic poet, was commissioned to write 
‘Shahnameh’ (The Grand Book), the national epic. It 
took him about 30 years to compose 60,000 couplets 
of the Shahnameh, which gives the history of Iran to 
the end of the Sassanian period. 
He is said to have been promised a gold coin for eve-
ry couplet of his Shahnameh by the reigning court. 
However, when he completed the monumental work 
in 999 AD, the reigning monarch, Sultan Mahmud 
Ghaznavi, was staggered by the size of it and instead 
offered him a silver coin for each couplet. 
Ferdowsi turned down the offer and returned to Tus, 
brokenhearted, where he composed a sharp satire 
against the Sultan. He died penniless, but his Shah-
nameh lives forever in the heart of every Iranian. 
Sultan Mahmud is reputed to have had 400 poets 
attached to his court. These included many poets 
who were great in their own right: Onsori, Farrokhi, 
Manouchehri and Asadi. Al-Birouni, who wrote the 
Chronicle of Ancient Nations, was also at his court. 

Patronages 
Classical Persian literature has developed under two 
powerful patronages: royal and religious. Though 
existing fragments of Persian verse are dated by ex-
perts as early as the 8th century AD, the known his-

tory of Persian literature begins in the 9th century, 
with the beginning of the decline of the caliphs at 
Baghdad. 
At that time, local royal dynasties were rising in Iran 
and increasingly asserting their independence of the 
caliphs. The resulting dynasties established their 
own courts and patronized poets and scholars. 
It was in Bokhara, at the Samanid court, that Avi-
cenna improved the medicine and philosophy of 
ancient Greece. Until two centuries ago, his treaties 
and books were used as textbooks in some schools 
of medicine in Europe. He is said to have started 
writing his encyclopedia when only eight years old. 
Prose--tales, fables, allegories and philosophical and 
scientific works--also flourished. The most outstand-

ing prose works were histories: many of these sur-
passed their Arabic models. 
The Seljuk period stands out in the history of Iranian 
literature--a period rich in both verse and prose. The 
latter included such outstanding books as Ghazali’s 
‘Revivification of Religious Sciences’ and its Persian 
summary ‘Alchemy of Happiness’; Bayhaqi’s ‘History 
of the Ghaznavids’, Nezamol-Molk’s ‘Book of Govern-
ment’ and Kaykavous’s ‘Book of Qabous’; the fables 
of ‘Kelikeh va Demneh’ and Nezami Arouzi’s ‘Four 
Discourses’. All of these are still considered master-
pieces of Persian prose. 

Khosrow and Khayyam 
In a class by himself was Nasser Khosrow, a poet 

and great scholar whose travel books are among the 
seven or eight of his 15 works in prose and some 
30,000 verses still survive. 
His best known book is his ‘Travelogue to Egypt’. 
Khosrow’s poems are mainly lengthy odes on reli-
gious and ethical subjects. Some Iranian scholars 
believe that Khosrow should join the five in the Ira-
nian Hall of Fame of outstanding poets-- Ferdowsi, 
Khayyam, Molavi, Sa’di and Hafez. 
Omar Khayyam (11th century AD), both a poet and a 
mathematician, while combining two opposite attrib-
utes, craftes his well-known ‘Rubaiyat’. Also among 
the great poets are the poets of sufism: Farideddin 
Attar and Jalaleddin Rumi. 
In addition, the Seljuk period can boast of other gi-
ants in literature, such as Onsori, Abu Saeed, Baba 
Taher, Masoud Sa’d Salman, Gorgani and Sanaei. 
Moezzi, Anvari and Khaqani are masters of Persian 
poetry of the more sophisticated style which is im-
possible to translate. Hence, they remain relatively 
unknown outside the country. 

Decline and Rise

After the 15th century, Persian literature went into a 
decline that lasted until the 19th century. 
In the 20th century, western influence and the strug-
gle for independence and social justice in Iran made 
political and social themes paramount, and literary 
language became simple and direct. 

Modern poets include Iraj Mirza, Aref Pishavari, Mal-
wk-osh-Shoara Bahar, Houshang Ebtehaj, Parvin Ete-
sami, Nima Youshij, Ahmad Shamlou, Mehdi Akhavan 
Saales, Forough Farrokhzad and Sohrab Sepehri. 
Sadeq Hedayat, Jamalzadeh, Dolatabadi, Darvishian, 
Ali Mohammad Afghani, and Jamal Mir Sadeqi are 
the country’s celebrated novelists in modern times. 

IRANICA
5Persian Weekly | Friday 19 November 2010

Tell us what 
you think

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

PERSIAN 
LITERATURE 

Persian Weekly |  Friday 19 November 2010

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203



Vocalist Alireza Qorbani was invited to 
join Shams ensemble led by Keikhosro 

Purnazeri after 30 years of being estab-
lished. 
Members of the band known for their 
beautiful group performance of tanbur 
(an Iranian string instrument) gath-
ered at the Music Museum of Iran on 
Wednesday to honor their 30 years of 
activity where they also introduced Qor-
bani as the vocalist of the band. 
“Over the past 30 years we experienced 
many ups and downs. The band began 
performing at a time when music was 
forbidden up to the present time when 
musicians are able to have an active 
presence,” said conductor Purnazeri in 
his opening address. 
“In those years many chose to be inac-
tive, some left the country but others 
tried to protect and preserve Iranian mu-
sic so that today the youth can work in 
Iran with love and hope,” he said. 

“Everybody is tired these days. I some-
times go to Vali-e Asr intersection to 
watch people and their faces. I think 

about what I should compose that would 
attract these exhausted faces to listen to 
it. I believe attracting those individuals 
who were fans of my music is no longer 
an art,” Member Tahmures Purnazeri 
said about composing Iranian music. 
He continued that Qorbani is a different 
singer among the vocalists with which 
the band has collaborated. 
“We are currently working on recording 
compositions with Qorbani. We are also 
planning to hold a tour across Europe 
and the United States that will begin in 
winter under the title of ‘Noruz Outside 
Iran’,” he said. 
Tahmures added that Qorbani has an es-
pecially attractive tonal quality of voice, 
which should help the band produce an 
impressive album. 
“I am quite familiar with the personali-
ties in the group and I enjoy collaborat-
ing with the band. I have known the 
members for years and I am happy to 
work with them on the 30th anniversary 
of their establishment,” Qorbani said. 
“When I listened to the repertoire of 
songs composed by Keikhosro, I liked all 
the pieces and congratulated him for his 
great work,” he remarked. 
He next talked about the concerts in 
Iran and said that the bands in Iran have 
only begun giving concerts over the past 
20 years. “It will take at least 100 years 
before listeners find their own tastes. In 
Iran the tastes of audiences is not clear 
yet. For example, the individual who 
listens to pop music may attend a tradi-
tional mystic concert as well.” 
Tahmures and renowned Indian sitar 
player Shujaat Husain Khan will give 
joint concerts at Tehran’s Vahdat Hall 
on November 25 and 26. 

Photo: Vocalist Alireza Qorbani (R) and 
Shams ensemble leader Keikhosro Pur-
nazeri attend a press conference at the 
Music Museum of Iran in Tehran on No-
vember 10, 2010. (ISNA/Ruhollah Vah-
dati) 
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Iranian graphic designer Moham-
mad Jamshidi took third place at 
the International Poster Biennial of 
Mexico. 
He was selected for the third place 
for his poster “Fear and Mental An-
guish” in Category A of the biennial 
which is dedicated to cultural post-
ers. 
The first place was taken by Ste-
phan Bundi from Switzerland with 
a poster named “The Moliére’s 
Tartuffe”. Lance Rutter from Unit-
ed States took second place with his 

artwork “Homage to Alphonse Mu-
cha” in this edition of the biennial. 
Jamshidi previously won third 
award at the 10th Tehran Interna-
tional Poster Biennial in 2009 and 
received honorable mention at the 
International Poster Biennial of 
Mexico in 2008. 
The International Poster Biennial of 
Mexico has opened up a new space 
for the diffusion of universal visual 
culture. 
For twenty years, it has enabled the 
presentation of creative proposals 
from the five continents. 

Continued from page 1

“When I am asked where I come from, 
I say my home is in Istanbul, my spirit 
in Konya and my heart in Khoy. I am so 
delighted to be here in this city that bears 
such a great man as Shams,” she said. 

Mevlana Museum Deputy Director Naci 
Bakirci, also present at the ceremony, ex-
pressed his satisfaction in attending the 
congress and said, “This event is a great 
honor and I thank the organizers for 
their strenuous efforts in arranging such 
an event.” 

Expressing his pleasure, Nazeri spoke 
briefly before his concert at the tomb of 
Khoy, and said, “It is a great honor for me 
and members of the band to be here for 
this concert. We are proud to attend this 
congress and perform selections of poetry 
by Molana and Shams.” 

Esin Çelebi was also awarded with the 
Shams Medal at the ceremony. 

The International Congress of Shams-i 
Tabrizi was held for three days open-
ing on Monday in Urmia, the capital of 
West Azerbaijan Province and closing 
Wednesday in Khoy. 

The congress included several sessions 
with scholars and experts on Shams, as 
well as side section programs exhibit-
ing calligraphy and unveiling a stamp in 
honor of Shams. 

Photo: Iranian vocalist Shahram Nazeri 
(R) thanks Rumi’s 22nd niece Esin Çelebi 
(L) after receiving a medal of honor of 
Turkey’s International Mevlana Founda-
tion from her during a ceremony at the 
tomb of Shams-i Tabrizi in Khoy on No-
vember 10, 2010. (Mehr/Ali Abbaspur) 

Iranian illuminator 
invited to hold courses 
at Shanghai University
The Shanghai University has invited 
Iranian illuminator Mostafa Aqamiri 
to hold courses at the university. 
The invitation was recently offered 
by officials of the Chinese university 
after Aqamiri participated in a session 
at the Iranian Consulate in Shanghai, 
Aqamiri told the Persian service of 
the Mehr News Agency on Friday. 

He has given the Shanghai University 
a résumé and is waiting for an official 
response from the university. 

Aqamiri, 43, was raised in an artist 
family. He and his brother Alireza 
have been invited to hold exhibitions 
in Algeria in May 2011. 

He won the second award at the 4th 
International Illumination and Min-
iature Festival of Algiers in October.

Vocalist Alireza Qorbani joins 
Shams ensemble

Iranian graphic 
designer awarded at 
Mexican biennial
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Iran has “successfully” test fired an 
upgraded version of a Soviet-era mis-

sile, a commander said in a report 
on Thursday, after Moscow dropped 
plans to supply Tehran with S-300 
missiles.

The website of Iran’s English-language 
Press TV reported that the Islamic re-
public had “designed an air defence 
system that has the same capability 
as the Russian-made S-300 system.”
“We have developed the system by 
upgrading systems like the S-200, 
and we have tested it successfully us-
ing all our potential and experience in 
the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC), the Army and the Defence 
Ministry,” it quoted Brigadier General 
Mohammad Hassan Mansourian, the 
deputy commander in the Iran’s air 
defence unit, as saying.

It was unclear from the report about 
the nature of the test, and whether it 
was carried out during ongoing aerial 
defence war games.

Last week Mansourian had told the 
state news agency IRNA that “very 
soon we will test long-range aerial 
defence missiles, including Iranian S-
300s.”

Iran’s military has long touted its in-
tentions to come up with a long-range 
anti-aircraft missile system compara-
ble to the S-300, after Moscow’s re-
fusal to deliver that system because 
of UN sanctions against Tehran over 
its nuclear drive.

“Long-range threats comprised some 
20 percent of threats against the na-
tion, and we have developed solutions 
for it, including an improvement of 
the S-200 system,” Mansourian was 
quoted as telling IRNA on Wednesday.
The S-300 is a ground-to-air missile 
system of medium and high altitude 
and with a long-range capability (up 
to 150 kilometres, 90 miles), accord-
ing to specialised military and aero-

nautics websites.

It was developed by Russia in the 
1980s to intercept multiple targets, 
aircraft or missiles, like the US Patriot 
system.

The S-300 is the next generation of 
the S-200, which uses technology that 
dates back to the 1960s. Tehran pur-
chased S-200s from the former Soviet 
Union in the 1980s.
Russian President Dmitry Medvedev 
signed a decree in September banning 
supplies of S-300 missiles and other 
arms to Iran, citing UN Security Coun-
cil Resolution 1929.

Moscow came under strong US and 
Israeli pressure not to go ahead with 
the sale of the weapons system which 
was seen as complicating any military 
action against Iran over its nuclear 
programme.

Both Israel and the United States have 
refused to rule out resorting to mili-
tary action to prevent Iran acquiring 
what they suspect is nuclear weapons 
capability, an ambition Tehran strong-
ly denies.

Top Iranian officials, including Presi-
dent Mahmoud Ahmadinejad, have 
lashed out at Russia for “selling out” 
to the United States by cancelling the 
S-300 deal.

Moscow, which has been a strong ally 
of Iran and built the Islamic republic’s 
first nuclear power plant in the south-
ern city of Bushehr, said it would re-
imburse Tehran for its downpayments 
on the deal.

The contract was estimated to be 
worth a total of 800 million dollars 
(572 million euros).
Ahmadinejad was to meet Medvedev 
later on Thursday on the sidelines of 
a regional summit in the Azerbaijani 
capital Baku.

NEWS

Iran celebrates 
golden day at 
Asiad

Iranian taekwondo athletes have glittered in 
China’s southern city of Guangzhou, where 
the 16th edition of the Asian Games, official-
ly known as Asiad, is underway. 

Iran’s taekwondo fighter Yousef Karami 
fetched the gold medal for his country on 
Wednesday in the under-87 kilogram after 
he managed to beat his South Korean oppo-
nent Yong Hyun 4-3 in the final, IRIB re-
ported. 

Earlier in the day, another Iranian taek-
wondo competitor Alireza Nasr Azadani had 
grabbed the first gold medal in men’s under-
74kg division for the Iranian sports delega-
tion. He defeated Dmitriy Kim of Uzbekistan 
11-2 in the final. 

The 22-year-old Iranian female taekwondo-
ka Sara Khosh Jamal Fekri secured the third 
place in women’s under-46kg category on 
Wednesday. Yung Huang Hsien of Taiwan 
snatched the gold medal and Jordanian Dana 
Touran won the silver medal. 

Iranian athletes have taken their metal tal-
ly up to 14 at the 16th edition of the Asian 
Games in Guangzhou, China. 

Chinese athletes are leading the medal tally 
list, followed by South Koreans who have 
managed to fetch 72 medals altogether. 

The South Koreans have grabbed 24 gold, 19 
silver and 29 bronze medals so far. Japan is 
placed third with 15 gold medals, according 
to the official website of the 16 Asian Games. 
Iran ranks tenth in the ongoing event. 

The 16th Asian Games opened in Guang-
zhou, China, on November 12. A total of 476 
events in 42 sports will be contested by ath-
letes from 45 countries until November 27. 

Iran test fires upgraded 
Soviet-era missile
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BP GAS FIELd 
SHUT dOWN 
OVER IRAN 

Â5

 Actions at the Rhum gas 
field in the North Sea are 
suspended in order to 
seek clarification on Eu-
ropean sanctions in Iran, 
British oil company BP 
confirmed.

London’s Independent 
newspaper last week re-
ported that BP was taking 
measures to halt work at 
the North Sea natural gas 
field because there was a 
possible conflict of interest 
in terms of Iranian sanc-
tions.

The United States and Eu-
ropean Union in July im-
posed sanctions on Iran 
that target the country’s 
energy sector.

BP confirmed Wednesday 
that it suspended work at 
the Rhum gas field pend-
ing clarification on EU reg-
ulations against Iran. The 
Iranian Oil Co. Ltd. holds 
a 50 percent stake in the 
field.

Trevor Garlick, regional 
president for BP opera-
tions in the North Sea, 
said he believed his com-
pany was complaint with 
EU regulations concerning 
the monitoring of safety 
and integrity of the field.

“However, the conditions 
required for continued 
production remain subject 
to further clarification,” he 
said in a statement. “Once 
we obtain such clarifica-
tion from the government, 
we will review the situa-
tion and will take whatev-
er action is appropriate in 
light of that clarification.”

The Rhum gas field pro-
duced more than 200 mil-
lion cubic feet of natural 
gas during the first six 
months of 2010. That’s 
about 1 percent of what 
British consumers con-
sume during the peak 
heating season during the 
winter.

Would you, as an Iranian, take  
part in London 2012 olympic?

1-Yes  2-No
Text YES or NO followed by 
 your name to 07733113137
 
www.persianweekly.co.uk/polls 

TURkISH FOUNdATION 
HONORS SHAHRAM NAzERI
Turkey’s International Mevlana Foundation paid homage to Rumi-focused Iranian vocalist Shahram Nazeri 
during the closing ceremony of the International Congress of Shams-i Tabrizi on Wednesday in the city of 
Khoy where the tomb of Shams lies. 

Rumi’s 22nd niece Esin Çelebi who is also the deputy director of the foundation handed the medal to Nazeri 
in appreciation of his efforts in promoting Rumi’s poetry around the world. 

“Nazeri has been walking the path of Molana since he was very young. He has always been singing Rumi’s 
poetry and helping to promote the thoughts of Molana. I think he deserves more than just this medal,” Esin 
Çelebi said in her short speech at the ceremony. 

YES   89%
NO    11%

Iran celebrates golden day at Asiad
ranian taekwondo athletes have glittered in China’s southern city of Guang-
zhou, where the 16th edition of the Asian Games, officially known as Asiad, is 
underway. 
Iran’s taekwondo fighter Yousef Karami fetched the gold medal for his country 
on Wednesday in the under-87 kilogram after he managed to beat his South 
Korean opponent Yong Hyun 4-3 in the final, IRIB reported. 
Earlier in the day, another Iranian taekwondo competitor Alireza Nasr Azadani 
had grabbed the first gold medal in men’s under-74kg division for the Iranian 
sports delegation. He defeated ... Page 3


