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گذار  اثر  معنوى  و  فكرى  هاى  جريان  مهمترين  جزو  ديرباز  از  عرفان 
برزندگى اجتماعى  و بخصوص هنر ايرانيان بوده است. در طريقت به 
منظور رسيدن به كمال مطلوب ،مراتب و مراحلى وجود دارد كه هر يك 
از رهروان با توجه به مقام معنوى و ميزان دريافت خود از طريقت آنها 
را برشمرده و نامگذارى كرده اند . تصوف نيز از همين طريق  به هنرها 
راه  هنرها  ديگر  و  مينياتور   ، معمارى  موسيقى،  خوشنويسى،  منجمله 
نحوى  به  و...  طلب،معرفت،عشق  جمله  من  عرفانى  مراتب  كه  كرده  پيدا 

در اين هنرها مورد توجه قرار داد.
به نظر گردآورنده اين مقاله روح هنر عرفانى، سير هنرمند از ظاهر به 
در  كه  نگارى  و  نقش  در  هنرمندان  يعنى  است.  هنرى  اثر  يك  در  معنى 
هر  در  او  نظر  در  بينند،  مى  وجود  عالم  از  خويش  خيالى  هاى  صورت 
هنرمند  معنى  بدين  يابند.  مى  را  الهى  مطلق  وزيبايى  حسن  جلوه  كدام 
همه موجودات را چون مظهرى از اسما خداوندى مى بيند و بر اين اساس 
اثر هنرى او بدعتى از تجليات وصورت ها و عكس هاى متجلى از باور 

مطلق است.
 روايات، خبر از اولين سماع موالنا د ر بازار زركوبان د اد ه اند .روزى موالنا 
از اين بازار رد ميشد كه ناگاه با صداى زدن ضربه به فلز زر به رقص و 

صفحه  14 چرخش در آمد و از خود بى خود شد.

به بهانه اولين فستيوال موالنا  و شب صوفيان در لندن 

صفحه  7



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

با پختن هر خوراكى براى ديگران، منتظر مى شويد تا نظرشان را درباره آن خوراك بشنويد. خوراكى 
كه ساعت ها براى تهيه اش، وقت صرف كرده و تالش نموده ايد چنان خوشمزه و دلچسب آنرا بپزيد 
كه ديگران از خوردنش لذت كامل ببرند. خوشحال مى شويد كه بشنويد آنچه تدارك ديده و پخته ايد 
باب ميل دوستان شما بوده است يا خير؟ اما وقتى هيچ واكنشى را از جانب ديگران، دريافت نمى كنيد 
كمى دلسرد مى شويد و با خود به فكر فرو مى رويد كه نكند خواركى كه آماده كردم؛ باب ميل آنها 

نبوده است.
اين مساله، بطور كلى در ميان ما ايرانيان بيش از اقوام ديگر، مصداق پيدا مى كند كه هميشه انتظار 
داريم ديگران نسبت به آنچه ما برايشان انجام مى دهيم، نظرشان را بيان دارند تا بدانيم چه كرده ايم. 
اگر كلى تر به اين امر نگاه كنيم و داستان پختن خوراك را فراتر به جامعه انسانى تعميم دهيم؛ خواهيم 
ديد كه در ابعاد گسترده تر در كليه سازمانهاى خدماتى و فرهنگى و همه ى آنها كه به نوعى به خدمت 
رسانى فعاليت دارند؛ اهميت بيشترى پيدا مى كند. چرا كه سازمان ها همواره دنبال كننده ى عقايد و 

بازخوردهاى فعاليت ها و برنامه هايشان در سطح جامعه و ميان قشرهاى مختلف، مى باشند.
را  دولتها  و  مردم  ميان  متقابل  ارتباط  برقرارى  در  اساسى  و  مهم  نقش  كه  ها  سازمان  اين  از  يكى 
داراست؛ رسانه هاى ارتباط جمعى مى باشد كه در اين ميان به نقش روزنامه ها و مطبوعات مى توان 

به طور خاص اشاره كرد. 
امروز در جامعه ايرانيان و پارسى زبانان انگلستان، هفته نامه پرشين با رويكرد فرهنگى – اجتماعى 
سعى دارد به عنوان پل ارتباطى، ميان ايرانيان در اين كشور فعاليت كند اما از آنچه در قالب گفتارهاى 
نوشتارى، عرضه مى دارد؛ اين انتظار كوچك و ساده را از مخاطبان خود دارد كه به نقد و نظر درباره 
تنوع  و  سبك  مطالب،  محتواى  درباره  را  خود  هاى  خواسته  و  آرا  ها،  ديدگاه  بپردازند.  نشريه  اين 

موضوع ها و ... با ما در ميان بگذارند. 
سبب خرسندى و افتخار هفته نامه پرشين است كه شما آنرا با نظرهاى سازنده و انتقادها و پيشنهادهاى 
اساسى خود هدايت و حمايت كنيد، زيرا همانگونه كه گفته شد؛ عدم واكنش شما به آنچه كه به شما 

مخاطبان گرامى، عرضه مى شود، سبب دلسردى و نااميدى همكاران اين نشريه خواهد شد.
هفته نامه پرشين

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح كوتاه يك 
جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد  مشخص  نشريه،  صفحات 
كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02084554203

نامه وارده
آقاى نجفى عزيز سردبير محترم

در چند شماره پيش خوانندگانت را مطمئن ساخته بودى كه ا گر حرف حسابى باشه، آنرا چاپ و منتشر مى كنى! 
خوب رفيق حاال چهار كلمه حرف حسابى دارم كه جاى شك و ترديد و چانه زدن هم نيست و ندارد!

در آخرين شماره در صفحه 23 ستون آخر، مطلبى تحت عنوان «بوى حلواى فوتبال» و به قلم آقاى اصغر شرفى 
پيشكسوت فوتبال چاپ نموده ايد:

-1 اوال آقاى اصغر شرفى با اينكه به خاطر چند بازى فوتبال به درجه سروانى شهربانى هم رسيده بود معهذا 
سواد درستى نداشت و من به عنوان شاهد هميشه در جايى كتاب يا خواندن مقاالت ايشان را يارى مى دادم!!!

-2 نوشته ايد پيشكسوت فوتبال؛ تصدقت گردم تا زمانى كه حشمت مهاجرانى زنده است و هنوز نمرده  و به 
عنوان يكى از بازيكنان خوب و معروف آن زمان و در چند نوبت هم سر مربى و مسوول تيم فوتبال ايران در جام 
جهانى و المپيك و صدها عنوان ديگر داشته است و يا چندين بازيكن خوش نام و معروف ديگر چگونه رفيق بايد 
آقاى اصغر شرفى پرچمدار ميدان فوتبال باشد و يا اصوال ده ها نام نيك ديگر كه سن و سال آنها از اصغر آقاى 
خودمانم بيشتر است مستحق ترند؟ تا اين دوست قديمى كه روزى براى تبانى نمودن و رشوه گرفتن براى بدبازى 
كردن كه سرانجام تيم باخت و همه فهميدند و در امجديه تهران، سى  هزار تماشاگر با هم مى گفتند: شرفى؛ بى 

شرفى!!! قربان سبيل مردانه ات روم... لطفا دستور چاپ بدهيد
 تصدقت - فوتبال نيا
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پذيرش غني سازي اورانيوم 
در ايران؟ 

كاخ سفيد  كه  كرد  اعالم  خبري  طي  فارس  خبرگزاري 
به  ايران  شود  موافقت  تا  كرد  خواهد  پيشنهاد  به زودي 
با  همچنين  و  خود  خاك  داخل  در  اورانيوم  غني سازي 
گزارش  به  دهد.  ادامه  سانتريفيوژهايش  موجود  تركيب 
روزنامه نگار  درايفوس،  رابرت  فارس  خبرگزاري 
بار  نخستين  براي  كرد:  تاكيد  گزارشي  در  آمريكايي 
اينكه  بر  مبني  است  شده  مطرح  واشنگتن  در  شايعاتي 
در  را  بهتر  بسيار  پيشنهاد  يك  اوباما  باراك  دولت 
گفته  طبق  مي گويد:  وي  مي كند.  مطرح  ايران  با  مذاكرات 
كنگره  آمريكايي،  انديشكده هاي  در  منابع  از  بسياري 
آمريكا و همچنين در ميان بسياري از كارشناسان مسائل 
كرد  خواهد  پيشنهاد  به زودي  آمريكا  ايران،  به  مربوط 
داخل  در  اورانيوم  غني سازي  به  ايران  شود  موافقت  تا 
خاك خود و همچنين با تركيب موجود سانتريفيوژهايش 
اين  به  پيشنهاد  اين  اگرچه  داد:  ادامه  وي  دهد.  ادامه 
توجهي  قابل  بخش  ايران  كه  بود  خواهد  برقرار  شرط 
از اورانيوم غني شده خود را براي فرآوري به خارج از 
اين كشور و به احتمال زياد به روسيه ارسال كند؛ جايي 
در  استفاده  براي  سوختي  ميله هاي  به  آن  از  بخشي  كه 
رآكتور تحقيقاتي تهران تبديل مي شود و بخش ديگري از 
به  كه  بوشهر  هسته اي  نيروگاه  سوخت  شكل  به  نيز  آن 

تازگي آغاز به كار كرد، بازفرآوري مي شود. 

اعزام ناو جنگي انگليس به 
خليج فارس 

روز  كشور  اين  دريايي  نيروي  كه  كرد  اعالم  بريتانيا 
اعزام  فارس  خليج  آب هاي  به  را  جنگي  ناو  يك  دوشنبه 
كرد تا از خطوط حمل و نقل دريايي اين منطقه محافظت 
براي  بريتانيايي  جنگي  ناو  عصرايران،  گزارش  به  كند. 
فارس  خليج  آب هاي  به  ماهه  شش  ماموريتي  انجام 
دوشنبه  روز  سي  بي بي  خبري  شبكه  است.  شده  اعزام 
«دوك  بريتانيا  جنگي  ناو  كه  كرد  اعالم  گزارشي  طي 
مقابل  در  تجاري  كشتي هاي  از  حمايت  منظور  به  آهني» 
تهديدات تروريستي و دزدان دريايي به اين منطقه اعزام 
در  شركت  و  عراق  نفت  چاه هاي  از  حفاظت  است.  شده 
اهداف  ديگر  از  منطقه  كشورهاي  با  مشترك  مانورهاي 
نخستين  اين  گزارش،  اين  براساس  بود.  خواهد  ناو  اين 
خليج  آب هاي  به   23 نوع  ناو  بريتانيا،  كه  است  باري 
فارس مي فرستد. ناو دوك آهني سال 1991 وارد ناوگان 
از  سپتامبر 2009  در  بريتانيا  شد.  بريتانيا  پادشاهي 

كوكائين  محموله  بزرگ ترين  توقيف  براي  ناو  اين 
( به ارزش 240 ميليون پوند انگليس) استفاده كرد. 

نماينده اي كه از سقوط 
هواپيما بازماند 

به گزارش تابناك، قرار بود رئيس كميسيون اجتماعي مجلس 
نيز در پرواز بوئينگ 727متعلق به ايران اير كه از تهران بـه 

مقصد اروميه پرواز كرده بود حضور داشته باشد كه به دليل 
مشكالت كاري از حضور در اين پرواز انصراف داد. نماينده 

مردم ماكو، چالدران، شوط و پلدشت ضمن ابراز همدردي 
با بازماندگان حادثه سقوط هواپيماي مسافر بري و با اشاره 

به اينكه تنها آرزويم شهادت است، گفت:«به دليل اينكه بايد 
براي انجام كاري در تهران مي ماندم پرواز را كنسل كردم. 

اين اتفاق من را به ياد حادثه ديگري انداخت در حقيقت دومين 
بار است كه به دليل انجام ماموريت كاري و رسيدگي به امور 

مجبور به بازماندن از پرواز شده ام كه هر دوي اين پروازها 
منجر به سقوط شده اند.» به گفته وي در پرواز قبل قرار بر 
اين بود كه همسفر شهيد احمد كاظمي باشد ولي با توجه به 

انجام ماموريت ديگر پرواز را كنسل كرده اند

ادعاهاي ديپلمات سعودي 
عليه ايران 

مهار  در  تاكنون  كشورش  كه  قاهره  در  عربستان  سفير 
گسترش نفوذ ايران در منطقه ناكام بوده است كشورهاي 
عربي را به مقابله با آنچه خطر ايران خواند دعوت كرد. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه  مصري اليوم، هشام 
در  گذشته  سه شنبه  كه  سميناري  طي  ناظر  الدين  محيي 
روابط  آينده  درباره  داد  ارائه  قاهره  اپرا  فرهنگي  سالن 
مصر و عربستان سخن گفت. سفير عربستان در بررسي 
و  دستگي  دو  است  روبه رو  آن  با  منطقه  كه  خطراتي 
اختالف واضح كشورهاي عربي را خطرناك خواند و گفت 
همين  به  نيز  مي افتد  اتفاق  لبنان  و  عراق  در  كه  حوادثي 
دليل است. وي در ادامه، نفوذ روزافزون ايران در منطقه 
را نيز خطرناك خواند و ادعا كرد كه ايران در هر كشوري 
نفوذ مي كند و در آن مشكل ساز مي شود. هشام ناظر با 
درخواست از دولت مصر براي تقويت همكاري هاي خود 
با رياض گفت: اوضاع كنوني منطقه همكاري بيشتر مصر 
منطقه  در  ايران  نفوذ  گسترش  مي طلبد.  را  عربستان  و 
و  سياسي  نفوذ  و  حماس  طريق  از  فلسطين  در  به ويژه 
بزرگ  دغدغه  همواره  حزب اهللا  طريق  از  لبنان  در  مذهبي 
رژيم سعودي بوده است اما موضوع مقابله با نفوذ ايران 
عربي،  كشورهاي  ميان  در  به ويژه  و  منطقه  در  تركيه  و 
چندي است كه با اجراي پروژه ايران هراسي آمريكا در 

منطقه با شدت و نگراني بيشتري دنبال مي شود. 

با عرض پوزش از خوانندگان و نويسنده محترم هفته نامه پرشين
به دليل اشتباهات مكرر اماليى و ويراستارى مطلب زير مجددا چاپ ميگردد

گلوباليزيشن در ايران باستان
پرويز آزاديان - دانشجو از لندن

شوم  مى  مشكل  دچار  دانشگاهى  يا   و  اشتغال  فرمهاى  كردن  پر  هنگام  هميشه  لندن،  در  اينجا   
مخصوصا زمانى كه به قسمت (مليت شما) مى رسم با واژه (white) سفيد وBlack  سياه ، مواجه 
مى شوم آسيايى يا خاورميانه اى كه اين دومى معموال در اكثر فرم ها موجود نيست. در يكى  از فرمها 
كه مربوط به يك كافه بزرگ بود، با چيز عجيبى  مواجه شدم، در قسمتى  از فرم نوشته شده بود آيا 
شما داراى پيشينه ايرانى  يا سعودى هستيد؟ جالب اينجا بود كه ايران و عربستان در كنار يكديگر 
قرار گرفته بودند، دو كشورى كه  حتى همسايه يكديگر هم نيستند. به هر حال خوشبختانه در خيلى  
ازموارد واژه (Middle eastern) خاورميانه اى  را پيدا مى كنم  و در مقابل آن عالمت ميزنم و در 
بعضى  از فرم ها هيچ چيزى پيدا نميكنم و فقط در كنار واژه (ديگران ) Others عالمت مى زنم. به 
ياد دارم كه در كالج، استادى انگليسى  ايرلندى داشتيم كه مى گفت: من گاهى به طعنه در فرمها مقابل 

واژه Others عالمت ميزنم در حالى  كه بريتانيايى هستم. 

واژه غريب Others هم خود به تنهايى جاى بسى  بحث دارد. فكر مى كنم بعدها از واژه  (aliens) به 
معنى موجودات فرازمينى هم استفاده بشود. از آن جهت كه واژه Others مرا به ياد آنها مى اندازد. 
به هر حال، ايران ما در خيلى  از فرمهاى شغلى   محلّى از اعراب ندارد و اين مساله داراى تضاد با 
توجه به با تعداد باالى جمعيت ايرانى  ها در بريتانياست كه قدرى كم لطفى به شمار مى آيد.هنگامى 
كه به سيماى جامعه ايرانى مى انديشيم، معموالن مردان و زنان سبزه رويى را به خاطر مى آوريم 
كه در بسيارى از موارد با يونانى ها، ايتالياى ها و هيسپانيك هاى آمريكاى التين،اشتباه گرفته مى 
شوند.  به راحتى ميتوانيم 4 ايرانى  را از 4 نژاد مختلف در كنار يكديگر قرار دهيم كه هيچ كس به اينكه 
آنها با يكديگر هموطن هستند پى  نبرد. فردى سفيد روى باموى روشن، چشمان آبى رنگ و قامتى 
بلند از ايل قشقايى كه به نژاد ژرمن ها بيشتر شباهت دارد، فردى سياه پوست كه مربوط به جنوب 
ايران است وكامال داراى پوست سياه و موهاى كوتاه و قامت آفريقايى است.فردى تركمن از شمال 
شرق ايران با قامتى كوتاه و پوستى همچون سرخ پوستان آمريكا و فردى آفتاب سوخته  كه رنگ 

پوستى مديترانه اى دارد.

شده  گسترده  ساسانيان  زمان  اروپاى  تا  چين  سرزمين  از  كه  پارس  بزرگ  امپراتورى  به  نگاه  با 
و حتى با اكتشافات اخير در مورد كشتيهاى دوران ساسانى كه قادر به دريانوردى تا دوردستها 
بوده اند و مصداق عينى آن داستانهاى سندباد بحرى از كتاب هزارو يك شب است، به نوعى ارتباط 
گسترده بين قوم ايرانى  و مردمان گوناگون سرزمينهاى مجاور بر مى خوريم .گويى كه يك جهانى 
شدن گسترده در عصر ساسانيان و چيزى حدود 1500 سال گذشته يعنى حتى دورتراز آن عصر 
در اين پهنه گسترده از گيتى برقرار بوده .چيزى كه بعدها فرهنگ چند وجهى ايرانى  را شكل ميدهد. 
امروزه در كمتر ادبياتى مثالهايى از اقوام مختلف به ميان مى آيد كمتر مردمى جايگاه و محل عبور 
اين ميزان از انديشه و تفكر مختلف متضاد همسو و  پرمعناست . فالت ايران همچون رابط شرق و 

غرب جهان، همواره  تضاد و احيانًا همگنى هاى آنها را بيكديگر مرتبط كرده است .

امروز اگر عكسى از يكى  از خيابانهاى لندن بگيريم و همزمان، تصويرى از يكى  از خيابانهاى نيو 
يورك ،تنها عامل تشخيص متفاوت بودن  اين دو تصوير، ساختمانها و بناها و نام خيابانهاست زيرا 
كه مردم از همه رنگ و همه نژاد در تصاوير ما ديده ميشوند.حال اين خاصيت در ذات جامعه ايرانى  
آن روزگار موجود بوده نه به اين ميزان امروزى اما در حدى بوده كه امروزه نتيجه آن را مشاهده 
مى كنيم بر اساس آنچه كه دهخدا به آن اشاره كرده، كشور ايران، مخلوطى از آداب و سنن فارس، 
مغول روم و ترك و عرب است.غربى ها آغاز گلوباليزيشن را از كشف قاره آمريكا توسط كريستف 

كلمبوس در نظر مى گيرند.

 در حالى  كه در جامعه ايرانى  زمان ساسانيان و حتى هخامنشيان هم نوعى گلوباليسم برقرار بوده 
است. ملل توابع بر اساس اصول ايرانيان زندگى  ميكردند و اين به نوعى ارتباطى  بزرگ با جهان 
اطراف بوده است. اينجا مفهوم جهانى شدن، معناى ديگرى مى دهد كشف آمريكا به معنى  آنست كه 
ديگر جايى نمانده ديگر همه جا كشف شده؟ اما بعد از قاره آمريكا جزاير ديگرى در نقاط ديگر جهان 
با مردمان متفاوت ترى كشف شد مانند  جزاير هاوايى در مركز اقيانوس آرام كه  سالها بعد توسط 
كاپيتان كوك انگليسى انجام گرفت  و قبل از او اكتشافات ماژالن كه به آنها  كمتر اشاره ميشود. هر 
چند كه فتح آمريكا آغاز دوره مهاجرتهاى عظيم از شرق به غرب  به شمار مى رود يعنى در واقع 

آغاز مهاجرت هاى بزرگ و تبادل فرهنگها .

اما در مورد ايران، تاثير پذيرى به صورت بيشترى انجام مى گيرد. در اثر آشنايى با چينى  ها نقاشى 
ما تغيير مى كند ازارتباط با مغولها زبان ما تغيير مى كند در جنوب ايران در اثر آوردن برده ها از 
شمال آفريقا، موسيقى جنوب شكل آفريقايى به خود ميگيرد. مردم آن منطقه آوا ها و كلماتى را  در 
آوازهايشان تا به امروز بر زبان مياورند كه معنى  آنها را نميدانند، اما معنى  آنها پيش مردمانى است 
كه در آفريقا به زبان سواحيلى تكلّم ميكنند. حتى در بعضى  موارد به ترانه ها و آواهايى يكسان هم 
بر مى خوريم. در مورد تركيبات نژادى هم بايد  بگويم ما مردمانى هستيم كه به مقدار زيادى با ديگر 
نژاد ها آميخته شده ايم .اين است كه هرگاه از خودم سوال مى كنم آيا من واقعا آريايى هستم با شك 
و شبهه مواجه ميشوم از آن جهت كه آريايئ ها مردانى با قامتى بلند، موى روشن، چشمانى روشن و 
پوستى روشن بوده اند  و من  از مجموع اينها فقط  چشمانى روشن در خود مى بينم .اما من و تقريبا 
بسيارى از ميليونها ايرانى  كه ميشناسم و نمى شناسم در بسيارى از خوى ها مشترك هستيم  ودر 
نوع نگاه و طرز تفكر و فرهنگ همسانيم به هر حال مردمان موجود در فالت ايران از چيزى بيشتر 
از 4000 سال پيش شهرنشينى داشته اند و اين آداب و منش در ژنم و نسلهاى  امروزيشان موجود 

است .آرامش ايرانى  و نگاه ايرانى چيزى است كه هنوز در هيچ يك از مردمان ديگر نقاط نديده ام. 

نكاتي بسيار قابل تامل درباره فقر 
 ف.ملحى 

فقر اينه كه 2 تا النگو توي دستت باشه و 2 تا دندون خراب توي دهنت
فقر اينه كه روژ لبت زودتر از نخ دندونت تموم بشه

فقر اينه كه شامي كه امشب جلوي مهمونت ميذاري از شام ديشب و فردا شب خانواده ات بهتر باشه
ماجراي  اما  باشي  حفظ  از  رو  وسطيش  پسر  اي  صيغه  زن  و  خانوم  فخري  عروس  ماجراي  كه  اينه  فقر 

مبارزات مشروطه خواهان رو ندوني
فقر اينه كه از مولوي و سعدي و پروين اعتصامي و شهريار و ستارخان و باقرخان چيزي جز اسم ندوني 

اما ماجراهاي آنجلينا جولي و براد پيت و سير تحولي بريتني اسپرز رو پيگيري كني
فقر اينه كه وقتي با زنت مي ري بيرون مدام بهش گوشزد كني كه موها و گردنشو بپوشونه، وقتي تنها ميري 

بيرون جلو پاي زن يكي ديگه ترمز بزني و بهش بگي افتخار ميدين برسونمتون !
فقر اينه كه وقتي كسي ازت ميپرسه در 3 ماه اخير چند تا كتاب خوندي براي پاسخ دادن نيازي به شمارش 

نداشته باشي
فقر اينه كه 5 بار مكه رفته باشي و توي همين كالنشهر تبريزت عده زيادي با شكم گرسنه شب رو كنار 

بچه هاشون صبح كنن !
فقر اينه كه كلي پول بدي و يك عينك ديور تقلبي بخري اما فالن كتاب معروف رو نمي خري تا فايل پي دي 

اف ش رو مجاني گير بياري
فقر اينه كه حاجي بازاري باشي و پولت از پارو باال بره اما كفشهات واكس نداشته باشه و بوي عرق زير 

بغلت حجره ات رو برداشته باشه
فقر اينه كه توي خيابون آشغال بريزي و از تميزي خيابونهاي اروپا تعريف كني

فقر اينه كه 10 ميليون پول مبلمان بدي اما غير از تركيه و دوبي هيچ كشور خارجي رو نديده باشي
فقر اينه كه ماشين 20 ميليون توماني سوار بشي و قوانين رانندگي رو رعايت نكني

فقر اينه كه بري تو خيابون و شعار بدي كه دموكراسي مي خواي، تو خونه بچه ات جرات نكنه از ترست 
بهت بگه كه بر حسب اتفاق قاب عكس مورد عالقه ات رو شكسته

فقر اينه كه ورزش نكني و به جاش براي تناسب اندام از غذا نخوردن و جراحي زيبايي و دارو كمك بگيري
فقر اينه كه در اوقات فراغتت به جاي سوزاندن چربي هاي بدنت بنزين بسوزاني

فقر اينه كه با كامپيوتر كاري جز ايميل چك كردن و چت كردن و موزيك گوش دادن نداشته باشي
فقر اينه كه كتابخانه خونه ات كوچكتر از يخچال هات باشه
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اشتون و وزراى خارجه 
آلمان، تركيه  و انگلستان  

تسليت گفتند
همدردى  اروپا  اتحاديه  خارجى  سياست  رييس   
در  هواپيمايى  سقوط  حادثه  دنبال  به  را  خود  عميق 

ايران ابراز داشت. 

اتحاديه  خارجى  سياست  رييس  ـ  اشتون  كاترين 
اروپا ـ  روز دوشنبه در نامه اى به على اكبر صالحى ـ 
وزير امور خارجه ايران ـ نوشت: من از شنيدن خبر 
كشورتان  در  هواپيما  سقوط  تاسف برانگيز  واقعه  
در روز يكشنبه، مورخ 9 ژانويه كه به مرگ تعدادى 
آنها  از  ديگر  تعدادى  شدن  زخمى  و  شهروندان  از 

انجاميد عميقا متاسف شدم.

اين  ادامه  در  اشتون  آلمان،  خبرگزارى  گزارش  به   
مرا  صادقانه ى  همدردى  لطفا  نوشت:  يادداشت 
بپذيريد. من با خانواده و دوستان قربانيان اين حادثه  

وحشتناك همدردى مى كنم و به فكرشان هستم.
نيز  تركيه  و  انگليس  آلمان،  خارجه   امور  وزيران   

همدردى خود را با ايران ابراز داشتند.

روز  آلمان  خارجه   امور  وزير  وستروله  گويدو   
صالحى،  على اكبر  با  تلفنى  گفت وگويى  در  دوشنبه 
هواپيمايى  حادثه ى  اين  از  را  خود  ناراحتى 

"شوكه كننده" ابراز داشت.
 وى نسبت به دولت و ملت ايران ابراز همدردى كرده 
آسيب ديدگان  خانواده هاى  براى  را  خود  تاسف  و 

ابراز كرد.
نظرات  و  عقايد  آن  بر  عالوه  وستروله  و  صالحى   
پيشرفت هاى  و  دوجانبه  روابط  زمينه ى  در  را  خود 

بين المللى رد و بدل كردند.
نيز  ـ  انگليس  خارجه   امور  وزير  ـ  هيگ  ويليام   
هواپيماى  سقوط  حادثه   خاطر  به  را  خود  همدردى 
ده ها  مرگ  كه  گفت  و  داشت  ابراز  اروميه  ـ  تهران 
شده  وى  عميق  ناراحتى  باعث  هواپيما  اين  مسافر 

است.
خبر  شنيدن  از  من  كرد:  اعالم  بيانيه اى  در  هيگ   
در  اروميه  نزديكى  در  ايران اير  هواپيماى  سقوط 
شد  ايرانى  ده ها  مرگ  موجب  كه  ژانويه   9 تاريخ 
با  را  خود  همدردى  مايلم  شدم.  متاسف  بسيار 
كسانى كه اعضاى خانواده شان را در اين حادثه از 
دست دادند ابراز كنم و اميدوارم كسانى كه زخمى 
شده اند هرچه زودتر سالمتى كامل خود را بازيابند.

 احمد داوود اوغلو ـ وزير امور خارجه  تركيه ـ نيز 
در گفت وگويى جداگانه با صالحى، به دولت و مردم 

ايران از طرف مقامات تركيه تسليت گفت.

نظرسنجى و اشتراك آبونمان 
حضورى هفته نامه پرشين در 

منطقه بارنت
با  زمان  هم  ژانويه   15 شنبه  روز  در 
وقفه  بى  تالش  با  كه  موالنا  جشنواره 
با  و  پيوند  افغان  خيريه  موسسه  مسئوالن 
حمايت هفته نامه پرشين در شمال لندن در 
سالن هاى آرت دپو برپا ميگردد هفته نامه 
پرشين در نظر دارد كه با حضور گسترده 

اقدام  يكروزه  جشنواره  اين  در  فعال   و 
نمايد  را  نشريه  آبونمان  و  سنجى  نظر  به 
نشريه  خوانندگان  و  عالقمندان  حضور   .
اين  كيفى  پيشبرد  باعث  برنامه  اين  در 
است  توضيح  به  الزم  شد   خواهد  نشريه 
كه همكاران اين نشريه  با حضور در اين 
حضورى  خوانندگان  پرسشهاى  به  برنامه 

پاسخ خواهند داد .
هموطنان  از  تعدادى  جشنواره  اين  در   
خوانى  شعر  و  سخنرانى  با  نيز  ايرانى 

شركت خواهند داشت .
آقاى دكتر عال امير شاهى  موسس سايت 

ساختار  باب  در  نيز    Democratise Un
اشعار موالنا سخنرانى خواهند نمود.

به  توان  مى  ايرانى  سخنرانان  ديگر  از 
سى  بى  بى  اسبق  مدير  معين  باقر  آقايان 
و  لويسون  ليونارد  دكتر  آقاى  فارسى 

منصور پرهيزكار پويان نام برد .
در پايان برنامه نيز آقاى داوود آزاد كنسرتى 

را از اشعار موالنا اجرا خواهند نمود .
عالقمندان مى توانند براى اطالعات بيشتر به 
وب سايت هفته نامه پرشين و يا  وب سايت 

www.londonrumifestival.co.uk مراجعه 
فرمايند.
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تنها عاملى كه مى تواند آمريكا را در برابر چين 
در  اوباما  بيشتر  نفس  به  اعتماد  كند،  قدبلندتر 

برابر هو جين تائو خواهد بود
 

مشترك  نشستى  خصوص  در  توانيد  نمى  شما 
حوادث  به  اشاره  با  تنها  جهان  رهبران  ميان 
يك  در  طرف  دو  ميان  يا  كشور  دو  در  جارى 
هفته منتهى به اين ديدار صحبت و قضاوت كنيد. 
ديدار  انجام  تا  مانده  باقى  هفته  يك  همين  در 
ميان دو طرف، كادرهاى دفترى تمام انچه را كه 
احتمال دارد در اين ديدار مورد نياز باشد،مهيا 
دارد  احتمال  كه  هايى  توافقنامه  متن  كنند.  مى 
امضا شود، يا مورد بحث و بررسى قرار گيرد و 
يا تمديد شود . در هفت روز منتهى به اين ديدار 
مى  فكر  موعود  روز  به  بينى  خوش  با  همگان 
كنند. اگر ميان دو كشور تنش و اختالفى وجود 
نابود  و  نيست  ناگهان  روز  هفت  اين  در  داشته 

خواهد شد.
خبرسازى  هاى  دولت  به  وابسته  هاى  رسانه   
كننده  اميدوار  و  خوب  جنس  از  هم  ان  كنند  مى 
اش تا فضاى حاكم بر اين نشست ها مثبت باشد 
همان  دقيقا  جنسى  اين  حوادث  از  اى  زنجيره   .
و  پكن  بر  حاضر  حال  در  كه  است  هايى  اتفاق 
واشنگتن سايه انداخته است. هو جين تائو رئيس 
متحده  اياالت  راهى  آينده  هفته  چين  جمهورى 
چين  خارجه  امور  وزير  گذشته  هفته  شود.  مى 
هاى  مقام  با  ديدار  در  و  زد  سر  واشنگتن  به 
كه  انچه  از  كلينتون  هيالرى  مانند  آمريكايى 
مطرح  جمهور  رئيس  دو  ميان  ديدار  در  احتماال 
آرام  براى  را  فضا  و  گفت  سخن  شد  خواهد 
خصوص  در  كرد.  مهيا  ديدار  اين  شدن  برگزار 
مذاكرات  اين  در  امريكا  نماينده  هم  شمالى  كره 
تا  است  شده  پكن  راهى  بوثورت  استفان  يعنى 
در  جهانى  جامعه  با  كشور  اين  همكارى  ميزان 

مقابل پيونگ يانگ را محك بزند.

روزهارا  اين  هم  گيتس  رابرت  دفاع  وزير  البته   
هاى  دغدغه  خصوص  در  تا  گذراند  چين  در 
رشد  و  چين  در  نظامى  اوضاع  از  كشورش 
چينى  همتاهاى  با  كشور  اين  ارتش  روزافزون 
باشد.  كرده  نظر  تبادل  و  بحث  و  گو  گفت  خود 
فروش  قرارداد  گذشته  سال  ها  امريكايى 
تسليحات به تايوان را امضا كردند و دل چينى 
.همزمان  است  خونين  ماجرا  اين  از  همچنان  ها 
با اين ديدارهاى در سطح وزير و مشاور دولت 
ميان دو طرف، نمايندگان كنگره هم به نوعى به 
واشنگتن  در  تائو  جين  هو  حضور  از  استقبال 
رفته اند و البته هشدار داده اند كه چينى ها بهتر 
با  خود  ارزى  مناقشه  مورد  ماجراى  در  است 
از  بيشترى  دارى  خويشتن  و  انعطاف  آمريكا 
خود نشان دهند. با در نظر گرفتن اين هياهو مى 
توانيد حدس بزنيد كه چه ديدار مهمى ميان هو 
جين تائو و باراك اوباما در حال رخ دادن است . 
اين قبيل ديدارها مانند اركستر بزر گى مى مانند 
كه ده ها نفر خود را براى برگزارى بهينه آن به 

زحمت مى اندازند . 

آنچه كه از اين همه هياهو مى آموزيم :
 • چينى ها مايل هستند كه همه چيز در اين ديدار 
صدور  اعالم  شود.  تمام  خوشى  و  خوبى  به 
گواهينامه هاى بانكى مشترك ميان دو كشور در 
حقيقت هديه و يا تحفه اى بود كه چينى ها براى 
امريكايى ها پيش از اين ديدار رسمى فرستادند.

 • چينى ها در خصوص اين ديدار و انتظار خود 
در  دائمى  مزاجى  دمدمى  همان  دچار  هم  آن  از 
دنياى سياست هستند. عقب نشينى آنها در برابر 
درخواست هاى اوباما در خصوص جنگ ارزى 

در حقيقت حركتى كامال ديپلماتيك بود.
 • در خصوص تجهيزات نظامى در اختيار چين، 
دخالت  به  تماييلى  اندك  كشور  اين  دولتمردان 

پيشنهاد  كه  البته  و  ندارند  حوزه  اين  در  امريكا 
رابرت گيتس براى همكارى نظامى بيشتر ميان 
شد  ها  آمريكايى  خجالت  مياه  بيشتر  كشور  دو 
سخنان  به  تمايل  با  چندان  ها  چينى  كه  چرا 

مهمان خود از امريكا گوش فراندادند.
ظاهر  به  هاى  حركت  تمام  ها  چينى  براى   •  
يك  از  بخشى  حقيقت  در  ها  امريكايى  دوستانه 
بازى عوام فريبانه جديد است . چينى ها به شدت 
خود را سرگرم بازى هاى ژئوپاليتيك كرده اند و 
اين مساله در اهم اولويت هاى كارى و سياسى 
آنها قرار دارد . تمامى قراردادهاى همكارى كه 
ميان چين و كشورهاى اروپايى نظير اسپانيا و 
بريتانيا در حوزه هاى متفاوت به امضا مى رسد 
در حقيقت تقالى چينى ها و يا زيركى انها براى 
دو  هر  در  نظامى  و  سياسى  قدرت  تعادل  حفظ 

حوزه منطقه اى و فرامنطقه اى است .

چين  كردن  علم  قد  بيم  از  تنها  ها  اروپايى   •  
در برابر يورو و مبتال شدن به سرنوشت دالر 
در برابر واحد پولى پكن است كه در برابر اين 
حجم  با  اكنون  اند.  كرده  اختيار  سكوت  كشور 
نظير  كشورهايى  و  چين  ميان  كه  قراردادهايى 
نشين  سبز  قاره  است،  رسيده  امضا  به  اسپانيا 
ها مطمئن هستند كه دوست آسيايى شان قرار 
هم  همچنان  بگيرد.اروپا  انها  از  را  يورو  نيست 

بزرگترين بازار خريد صادرات چينى ها است .
خاصى  هماهنگى  و  ظرافت  با  ها  چينى   •  
انداختند.  راه  به  متحده  اياالت  با  را  ارزى  تنش 
امريكايى ها تمام تالش خود را مى كنند تا انچه 
واشنگتن  بگيرند.  ها  چينى  از  توانند  مى  كه  را 
دارد  چين  با  كه  است  ارزى  مجادله  فكر  به  هم 
و البته قراردادهاى همكارى كه مى تواند با پكن 
ببندد و هم دغدغه حقوق بشرى را در سر دارد 
كه پكن را همواره به نقض آن متهم كرده است 
. اوباما اندك تمايلى ندارد كه نشستى بى ثمر و 

يا غيرديپلماتيك با هو جين تائو داشته باشد .
 اوباما در پرونده هايى مانند كره شمالى و ايران 
كه  دانند  مى  ها  چينى   . دارد  نياز  چين  كمك  به 
اوباما به نياز خود به پكن واقف است حتى اگر 
چندان در نگاه و كالم اين آگاهى را عيان نكند. 
در چند سال اخير توازن قدرتى و ارتباطى ميان 
دو كشور به پايين ترين حد خود رسيده است. 
عمومى  تصور  برخالف  رابطه  اين  وزنه  البته 
چندان هم به سمت چينى ها نبوده است . اما بايد 
اعتراف كرد كه از قدرت و ابهت امريكا نزد چينى 
ها در چند سال اخير چه از منظر سياسى و چه 

رهبرى جهان بسيار كاسته شده است.

تبديل  حال  در  كنترلى  غيرقابل  سرعت  با  چين   
شدن به قدرتى منطقه اى و فرامنطقه اى است . 
قدرتى كه ابهت خود را مديون تجارت و اقتصاد 
خيابانى است . بسيارى از تجار ، پكن را همان 
قلب اقتصادى مى دانند كه نبض اقتصاد جهانى 
در آينده در دست ان است . با توجه به اين حس 
كره  نظير  مسائلى  به  چين  ميلى  بى  و  رقابت 
شمالى و تسليحات هسته اى در اختيار پاكستان 
مى توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا رابطه 
ميان پكن و واشنگتن در آينده باز هم متشنج تر 

خواهد شد

 نبايد فراموش كنيم كه چينى ها با نحوه برخورد 
نه چندان گرم با رابرت گيتس در چند روز اخير 
، اندكى فضاى حاكم بر رابطه ميان دو كشور را 
اوباما  ديدار باراك  البته كه  به تصوير كشيدند. 
از چين هم به هيچ وجه مثبت نبود. وى در اين 
در  سخنانش  و  كرد  عمل  ضعيف  بسيار  كشور 
نشست گروه بيست هم چندان به كمكش نيامد. 
هفته آينده در واشنگتن، اوباما بايد جبران مافات 
برخورد  هم  وى  پيشروى  حل  راه  تنها  و  كند 

قاطع و اندكى سخت با چينى ها است.

ايران و جهان

ضارب چه كتاب هايى را مى خواند؟ 
ساكن  ساله  اي   22 جوان  سوءقصد  عامل  لوگنر  لي  جارد 
پليس  گزارش  به  كه  آمريكاست  آريزوناي  ايالت  توسان 
چندين پرونده جرم و جنايت نيز دارد. از زماني كه وي اين 
سوءقصد را مرتكب شده است گمانه زني ها در مورد گرايش 
سياسي او آغاز شده است. عده اي وي را از طرفداران جنبش 
زمينه  در  را  پيلن  سارا  مانند  افرادي  و  مي دانند  پارتي  تي 
سازي براي اين اقدام بي تقصير نمي دانند. به اعتقاد اين افراد 
ادبيات تند پيلن عليه مخالفان خود باعث تحريك اين جوانان 

مي شود.

گابريل  بود.  بدي  روز  دموكرات ها  براي  گذشته  شنبه 
گلوله هاي  هدف  دموكرات،  ساله   40 نماينده  گيفوردز 
وي  انگيزه هاي  از  هنوز  كه  گرفت  قرار  ساله اي  مهاجم22 
حدود  شنبه  روز  نيست.  خبري  سوءقصد  اين  انجام  براي 
ساعت 10 صبح به وقت آمريكا مقابل شعبه فروشگاه سوپر 
ماركت سيف وي در شهر توسان، گابريل گيفوردز، هنگام 
اصابت  با  انتخاباتي اش  حوزه  ساكنان  از  تعدادي  با  ديدار 
تا  بود  كافي  شليك ها  همين  شد.  مواجه  مهاجم  گلوله هاي 
مطبوعات  كه  حالي  در  كند.  وارد  آمريكا  به  بزرگي  شوك 
كردند  منتشر  را  آمريكايي  نماينده  مرگ  شايعه  مدتي  براي 
اما پزشكان معالج وي اعالم كردند كه گابريل گيفوردز زنده 
است و تحت عمل جراحي قرار دارد. جراح نماينده آمريكايي 
نسبت  و  است  كرده  رضايت  ابراز  خود  بيمار  وضعيت  از 
به  شده  شليك  گلوله  است.  خوش بين  گيفوردز  مداواي  به 
جمجه نماينده آمريكا اصابت كرده است. هر چند گيفوردز 
كشته نشد اما همراهان وي در اين سوءقصد كشته و زخمي 
زخمي  نفر   13 و  كشته  نفر  شش  سوءقصد  اين  در  شدند. 
اوباما،  باراك  كه  بود  حدي  به  فاجعه  اين  عمق  اند.  شده 
رئيس جمهوري آمريكا در تلويزيون حاضر شد و اين واقعه 
سخنان  در  او  كرد.  عنوان  آمريكا  براي  بزرگ  تراژدي  را 
به  مي شد  پخش  تلويزيون  از  مستقيم  صورت  به  كه  خود 
مرگ يك دختر 9 ساله و يك قاضي اشاره كرد و از كشته 
شدن تعدادي از افراد بي گناه ابراز تاسف كرد. باراك اوباما، 
رئيس  مولر،  رابرت  شنبه  روز  آمريكا،  رئيس جمهوري 
پليس فدرال (اف بي آي) را به آريزونا اعزام كرد. «جارد لي 
لوگنر» 22 ساله بالفاصله از سوي نيروي پليس شناسايي 
و بازداشت شد. اين در حالي است كه پليس اعتقاد دارد او 
سازماندهي  را  سوءقصد  اين  است  نمي توانسته  تنهايي  به 
اين  مورد  در  تحقيق  مسئوليت  كه  دوپنيك»  «كالرنس  كند. 
كه  دارد  وجود  داليلي  است  معتقد  دارد  عهده  بر  را  پرونده 
همچنين  دوپنيك  است.  داشته  همدست  ضارب  مي كند  ثابت 
و  ندارد  عادي  گذشته  ضارب  كه  است  كرده  نشان  خاطر 
داشته  وجنايت  جرم  ارتكاب  خاطر  به  قضايي  پرونده هاي 
است. وي تاكيد كرد كه ضارب بيمار رواني نيست. «جارد 
لي لوگنر» تا كنون به پرسش هاي بازجويان خود در مورد 
انگيزه سوءقصد پاسخ نداده و سكوت را انتخاب كرده است. 
عكس  با  فرار  هنگام  كه  داد  رخ  زماني  گيفوردز  بدشانسي 
يكي  خورد.  زمين  بر  و  شد  مواجه  شاهدان  از  يكي  العمل 
از شاهدان اين سوء قصد به (سي ان ان) گفته است كه او 

صداي حدود 15 تا 20 گلوله را شنيده است. 
بسته انفجاري قبل سوءقصد 

اين  از  پيش  آمريكايي  مقامات  كه  شده  مدعي  نيوز  فاكس 

گابريل  دفتر  به  انفجاري  بسته  ارسال  مورد  در  سوءقصد 
گيفوردز در حال تحقيق بوده است. اين بسته انفجاري يك 
اين  جزئيات  مورد  در  نيوز  فاكس  است.  بوده  قهوه  جعبه 
مدت  اما  است  نداده  توضيحي  آن  فرجام  و  انفجاري  بسته 
زماني است كه ارسال بسته هاي انفجاري نه تنها به دغدغه 
خاطر آمريكايي ها تبديل شده است بلكه كشورهاي اروپايي 

را نگران كرده است. 

قرباني:راستگرايي كه دموكرات شد 
گيفوردز تا كنون سه بار به عنوان نماينده مجلس نمايندگان 
نامزد  شد  موفق  به  نيز   2010 سال  در  و  شده  انتخاب 
اين  سي  بي بي  گزارش  به  دهد.  شكست  را  پارتي  تي  حزب 
نماينده دموكرات بر اصالح قوانين مهاجرت، مسائل نظامي، 
سلول هاي بنيادين و انرژي هاي جايگزين تمركز داشته است. 
گيفوردز جوان ترين سناتور زن منتخب ايالت آريزونا بود. 
وي  شد.  انتخاب  يهود  كنگره  در  كه  است  زني  نخستين  او 
نمايندگان  مجلس  منتخب  زن  سومين  آريزونا  تاريخ  در 
اصطالح  اين  مي نامند.  هم   « آبي  سگ   » را  گيفوردز  است. 
به  قبال  كه  مي شود  اطالق  دموكراتي  سياستمدران  به 
حمايت  با  او  اند.  داشته  گرايش  گرايانه  راست  سياست هاي 
مخالفان  خشم  درماني  خدمات  بيمه  اصالح  طرح  از  خود 
شكستند.  را  وي  كار  محل  در  كه  گونه اي  به  برانگيخت  را 
مارك كلي، شوهر گيفوردز، فضانورد آژانس فضايي آمريكا 

(ناسا) است. آنها صاحب دو فرزند هستند. 

هشدار پليس به اعضاي كنگره: مراقب باشيد 
تمامي  به  آمريكا  كنگره  پليس  سوءقصد  اين  دنبال  به 
آمدهاي  و  رفت  در  تا  داد  هشدار  آمريكا  قانونگذاران 
از  نقل  به  فارس  گزارش  به  باشند.  محتاط  خود 
در  كه  آمريكا  كنگره  پليس  ژورنال »،  روزنامه«وال استريت 
حال تحقيق درخصوص سوء قصد به جان «گابريل گيفورز » 
نماينده دموكرات ايالت آريزونا است، به تمامي قانونگذاران 
خود،  شخصي  امنيت  حفظ  منظور  به  تا  داد  هشدار  كنگره 
تمام جوانب احتياط را در نظر بگيرند. «اريك كانتور» رهبر 
اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا اعالم كرد كه با شماري از 
ديگر مقامات كنگره در تماس است و تمامي تغييرات صورت 
گرفته در برنامه هاي دستور كار هفته آينده كنگره دليل اين 

حادثه را به اطالع تمامي اعضاي كنگره خواهد رساند. 

تسليت منتقد سابق 
اما بعد از اين سوءقصد بسياري از شخصيت هاي سياسي 
كردند.  همدردي  ابراز  نمايندگان  مجلس  نماينده  با  آمريكا 
انجام  از  و  ناميد  خود  دوست  را  او  آمريكا  رئيس جمهور 
تحقيقي ويژه در مورد سوءقصد او خبر داد. نانسي پلوسي، 
رهبر اقليت دموكرات مجلس نمايندگان، اين واقعه را فاجعه اي 
ملي خواند و گيفوردز را نماينده شجاع و برجسته اي دانست 
به  را  سياسي  رهبران  از  جديد  نسلي  ديدگاه  خود  با  كه 

واشنگتن آورده است. 
عضو  و  رياست جمهوري  پيشين  نامزد  كين،  مك  جان 
كسي  كرد  اعالم  آريزونا  از  آمريكا  سناي  جمهوريخواه 
و  آمريكا  آريزونا،  شرم  «مايه  شده  جنايت  اين  مرتكب  كه 
را  سوءقصد  اين  پيامي  در  نيز  پيلن  سارا  است.»  بشريت 
منتقدان  از  پيلن  گفت.  تسليت  قربانيان  ساير  و  گيفوردز  به 
اصلي گيفوردز بود و نسبت به موافقت اين نماينده آمريكا 
با طرح اصالح بيمه خدمات درماني شديدا انتقاد كرده بود. 
منتقدان حتي پيش از انجام سوءقصد نسبت به ادبيات سارا 
پيلن معترض بودند. او از طرفداران خود خواسته بود عليه 
نمايندگاني كه به طرح بيمه خدمات درماني راي مثبت داده اند 

مبارزه كنند. 
كريستينا گرين قرباني 9 ساله در 11 سپتامبر به دنيا آمده 

بود 
قصد  سوء  اين  در  رول»  «جان  قاضي  اينكه  بر  عالوه  اما 
توجه  نيز  ساله   9 دختر  گرين»  «كريستينا  مرگ  شد  كشته 
گرين  كريستينا  كرد.  جلب  خود  به  را  آمريكايي  رسانه هاي 
كتاب  در  او  نام  و  بود  آمده  دنيا  به  سپتامبر 2001  در 11 
شده  ثبت   « اميد  «چهره هاي  نام  با  نامان»  پيزرا  «كريستين 
جمع  سپتامبر   11 متولد  كودكان  اسامي  كتاب  اين  در  بود. 
فراواني  عالقه  سياست  دنياي  به  گرين  بود.  شده  آوري 

داشته است. 

برابر اين مرد،اعتماد به نفس داشته باشيدكشتار بي سابقه درآريزونا 
ديويد رادكوپف - فارين پاليسى يازدهم ژانويه / ترجمه : سارا معصومى
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نگرانم در آمريكا به اعدام با 
صندلي الكترونيكي محكوم شوم 
جوليان آسانژ، بنيانگذار وب سايت جنجالي ويكي ليكس گفت 
كه نگران است در صورت منتقل شدن به آمريكا با مجازات 
خبري  شبكه  از  به نقل  ايلنا  به گزارش  شود.  روبه رو  مرگ 
اي بي سي، جوليان آسانژ، موسس وب سايت ويكي ليكس كه 
دست به انتشار گسترده اسناد طبقه بندي و محرمانه آمريكا 
زده و اكنون در انگليس در بازداشت خانگي به سر مي برد 
گفت كه نگران است در صورت فرستاده شدن به آمريكا با 
مجازات مرگ روبه رو شود. «مارك استفان»، وكيل دعاوي 
وي نيز نسبت به استرداد موكل خود از سوئد به آمريكا ابراز 
نگراني و اعالم كرد كه آسانژ ممكن است در اياالت متحده 
با اتهام هايي روبه رو شود كه در صورت محكوميت به اعدام 
با صندلي الكترونيك محكوم شود. بنا براين گزارش، آسانژ 
در حالي نسبت به استرداد به آمريكا ابراز نگراني كرده كه 
براي  كشور  به اين  وي  استرداد  خواستار  نيز  سوئد  دولت 

رسيدگي به اتهام اذيت وآزاد جنسي وي است. 

هيالري كلينتون:

 ايران و آمريكا تعامل 
محرمانه  اي باهم ندارند 

با  خود  خاورميانه اي  سفر  ادامه  در  آمريكا  خارجه  وزير 
و  ايران  محرمانه  گفت وگوي  درباره  گزارش ها  برخي  رد 
تعامل  يا  غيررسمي  ديپلماتيك  كانال  هيچ  گفت:  آمريكا، 
به گزارش  ندارد.  وجود  تهران  و  واشنگتن  بين  چشمگيري 
مصاحبه اي  در  هيالري  كلينتون،  بي بي سي،  از  به نقل  ايلنا 
برخي  رد  با  دوبي  در  العربيه  خبري  پايگاه  با  اختصاصي 
گزارش ها درباره گفت وگوي محرمانه ايران و آمريكا، گفت: 
چشمگيري»  تعامل  يا  غيررسمي  ديپلماتيك  كانال  «هيچ 
آمريكا  خارجه  وزير  ندارد.  وجود  تهران  و  واشنگتن  بين 
داد  ادامه  وي  نكرد.  اشاره  مشخصي  به مورد  اين باره  در 
اوباما»،  «باراك  كه  زماني  از  مي دانيد  كه  طوري  همان  كه 
وارد كاخ سفيد شد اعالم كرده ايم كه خواهان تعامل با ايران 
هستيم. هيالري كلينتون همچنين گفت كه هرگاه تغييري در 
همگان  به اطالع  را  آن  آمريكا  شود،  ايجاد  ايران  موضع 

خواهد رساند. 

تاجيكستان بخشي از خاك خود 
را به چين مي دهد 

 دولت تاجيكستان موافقت كرد كه بخشي از خاك خود را 
فرانسه،  خبرگزاري  از  به نقل  ايلنا  به گزارش  بدهد.  به چين 
كه  داد  راي  سه شنبه به اليحه اي  روز  تاجيكستان  پارلمان 
اين  خاك  از  مربع  كيلومتر  هزار  يك  حدود  آن  براساس 
كشور در منطقه كوهستاني «پامير» به چين داده خواهد شد. 
تاجيكستان  شهروندان  از  نفر  چند  كه  نيست  معلوم  هنوز 
در منطقه اي كه قرار است از اين كشور جدا شود، زندگي 
مي كنند. «محي الدين كبيري»، رهبر اپوزيسون در پارلمان، 
شكست  و  اساسي  قانون  خالف  بر  را  دولت  اقدام  اين 
حق  سر  بر  اختالف  است.  خوانده  تاجيكستان  ديپلماسي 
حاكميت در منطقه مورد نظر قدمتي طوالني دارد و به قرن 
بر  بود  تزاري  روسيه  از  بخشي  تاجيكستان  كه  نوزدهم 

مي گردد. 

قبرس: عضويت تركيه را در 
اتحاديه اروپا نمي پذيريم 

قبرس يوناني نشين در شفاف  ترين هشدار خود اعالم كرد كه قبل 
از حل مشكل قبرس به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا رضايت 
نخواهد داد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري شينهوا  ماركوس 
تلويزيون  در  يوناني نشين  قبرس  امور خارجه  وزير  كيپريانو ، 
اروپا  اتحاديه  به  تركيه  ورود  تنها  نه  ما  گفت:   كشور  اين  دولتي 
عضويت  مذاكرات  در  پيشرفت  هرگونه  مانع  بلكه  نمي پذيريم  را 

خواهيم شد. 

كيپريانو اين سخنان را در واكنش به حرف هاي احمد داوود اوغلو ، 
همتاي تركيه خود مطرح كرد كه گفته است هيچ كس نبايد سعي 

كند صبر تركيه را بسنجد يا آن را بين دو راهي انتخاب بين جدايي 
شمال قبرس و عضويت در اتحاديه اروپا قرار دهد. 

افسران  سوي  از  كودتا  يك  به  واكنش  در  سال 1974  در  تركيه 
ارتش يونان سربازاني را به قبرس اعزام كرد و بخش شمالي اين 
يكجانبه  به طور  بعدا  كه  جايي  درآورد  خود  اشغال  به  را  جزيره 
اعالم استقالل كرد كه تنها از سوي آنكارا به رسميت شناخته شد. 

كه  اوغلو  داوود  سخنان  درباره  سوال  اين  به  پاسخ  در  كيپريانو 
آنكارا مايل به مرتبط شدن حل مشكل قبرس به الحاق تركيه در 
حل مشكل  تركيه  اتحاديه اروپاست، گفت: ما اجازه نمي دهيم كه 
امور  وزير  كند.  منوط  اروپا  اتحاديه  به  خود  ورود  به  را  قبرس 
خارجه قبرس خاطرنشان كرد كه مذاكرات الحاق تركيه هم اكنون 
دچار مشكل است و آنكارا اگر خواستار تداوم روند الحاق است 

بايد مشكل قبرس را حل كند. 
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جهان در آستانه 
نفت صد دالري 

قرار گرفت 
همزمان با افزايش قيمت نفت، وزارت انرژي آمريكا 
جهان،  نفت  بازار  چشم انداز  ماهانه  گزارش  در 
پيش بيني خود از تقاضا و قيمت نفت در سال جاري 
ميالدي را افزايش داد. در اين گزارش سرعت باالي 
در  گوناگون  اختالل هاي  نيز  و  جهان  اقتصاد  رشد 
مصرف  و  قيمت  رشد  اصلي  علل  خام،  نفت  توليد 
نفت اعالم شده است. به اعتقاد كارشناسان وزارت 
انرژي آمريكا امسال متوسط قيمت نفت آمريكا به 

93.42 دالر در هر بشكه خواهد رسيد. 

يك ماه پيش اعالم شده بود در سال 2011 قيمت هر بشكه نفت وست 
شده  پيش بيني  همچنين  بود.  خواهد  دالر   86.08 اينترمديت  تگزاس 
بشكه  هر  در  دالر   97.5 به  سال 2012  در  نفت  قيمت  متوسط  است 
مي رسد. در سال 2008 متوسط قيمت نفت 99.57 دالر در هر بشكه 
بود. وزارت انرژي آمريكا در ادامه گزارش خود ميزان مصرف نفت 
خام در سال جاري را 88.02 ميليون بشكه در روز اعالم كرده است. 
سال آينده نيز تقاضا براي نفت خام در جهان 89.65 ميليون بشكه 

در روز خواهد بود. 

در اياالت متحده نيز امسال مصرف نفت به 240 هزار بشكه در روز 
افزايش با روزانه 19.29 ميليون بشكه خواهد رسيد. روز گذشته به 

دنبال كاهش توليد نفت در نروژ و نگراني هاي بين المللي در خصوص 
رشد تقاضا در آسيا، قيمت نفت برنت درياي شمال از مرز 98 دالر 

در هر بشكه عبور كرد. 

اكتبر 2008  از  بشكه،  هر  در  دالر  از 98  بيش  به  نفت  قيمت  افزايش 
گاز  و  نفت  بزرگ  ميدان  در  گاز  نشت  است.  بوده  بي سابقه  ميالدي 
اسنور واگديس شركت استات اويل نروژ موجب توقف توليد نفت در 
اين ميدان شده است. ظرفيت توليد نفت استات اويل در اين ميدان 157 
هزار بشكه در روز است و هنوز به درستي معلوم نيست توليد نفت 

اين شركت از اين ميدان بزرگ چه زماني از سر گرفته خواهد شد. اين 
مسئله موجب نگراني بازارهاي انرژي اروپا شده است. سرماي شديد 
هفته هاي اخير و بارش برف سنگين نيز موجب كاهش ذخاير انرژي 
اروپا شده است. در عين حال خط لوله ترانس آالسكا پس از انجام 
عمليات تعمير و بازسازي، از اواخر روز دوشنبه فعاليت عادي خود 
را مجددا آغاز كرده است. اين خط لوله 12 درصد نفت توليدي آمريكا 
را منتقل مي كند. توني نونان كارشناس ارشد انرژي در اين باره تاكيد 
كرد: با توجه به رشد تقاضاي آسيا، كاهش توليد و عرضه نفت بار 
ديگر موجب نگراني شده است. با توجه به شرايط سياسي حاكم بر 
جهان و كاهش ذخاير انرژي، كشورهاي مختلف از جمله آمريكا به 
دنبال باال بردن سطح ذخاير استراتژيك انرژي هستند. سرماي هوا 

نيز شرايط بازار نفت را حساس تر كرده است. 

در  شمال  درياي  برنت  نفت  بشكه  هر  قيمت  گزارش  اين  اساس  بر 
بيش  به  افزايش  سنت   65 با  فوريه  ماه  در  تحويل  براي  لندن  بازار 
از 98.29 دالر رسيد كه اين رقم باالترين ركورد در 27 ماه اخير به 
نيويورك  بازار  در  آمريكا  سبك  نفت  بشكه  هر  قيمت  مي رود.  شمار 
نيز با 3 سنت افزايش به بيش از 91.14 دالر رسيد كه اين رقم 7دالر 
كمتر از قيمت نفت برنت است. اين ميزان اختالف بين نفت آمريكا و 
نفت برنت از فوريه 2009 بي سابقه است. بر اساس آمارهاي موسسه 
امريكن پتروليوم، ذخاير نفتي آمريكا در هفته گذشته با رشد 57 هزار 
نفت  كننده  مصرف  بزرگ ترين  آمريكا  است.  شده  روبه رو  بشكه اي 

جهان نيز تاثير مهمي بر روي قيمت هاي نفت دارد. 

از سوي ديگر متوسط قيمت  هفتگي اوپك به مدت شش هفته متوالي در 
حال افزايش بوده و در مقايسه با هفته نخست دسامبر 2010، نزديك 
به 12 درصد افزايش يافته است. همچنين براي نخستين بار از هفته 
از 90  اوپك  نفت  هفتگي  قيمت  متوسط  كنون،  تا  اكتبر 2008  نخست 
دالر در هر بشكه فراتر رفت. در طول پنج روز معامالتي گذشته، قيمت  
نفت اوپك در حال نوسان بود و در دامنه باالي 90 تا 92 دالر در هر 
بشكه باال و پايين مي رفت اما اين افزايش پايدار قيمت ها نشان دهنده 
يك ظرفيت ناكافي نيز بود. روز گذشته قيمت نفت اوپك به 92.92 دالر 

در هر بشكه رسيد. 

مواد  براي  تقاضا  ميزان  كرده اند  پيش بيني  بين المللي  نهادهاي  تمام 
نه تنها  زيرا  يافت  خواهد  افزايش  جاري  سال  در  نفت  جمله  از  خام 
رشد اقتصاد جهان ادامه يافته است بلكه مصرف نفت در آسيا به ويژه 

اقتصادهاي نوظهور اين قاره باالست. 

ماكائو ركورد دار شاخص 
اميد به زندگي در جهان 

متوسط عمر جمعيت هر كشور به شرايط اقتصادي و 
و  بهداشت  حوزه  در  سرمايه گذاري  ميزان  اجتماعي، 
مردم  غذايي  عادات  و  هوايي  و  آب  وضعيت  سالمت، 
آن كشور بستگي دارد. در حال حاضر در بسياري از 
به  اميد  شاخص  يعني  جمعيت  عمر  متوسط  كشورها 

زندگي، باالي 80 سال است. 
ميزان  چه  هر  مي دهند  نشان  تفصيلي  گزارش هاي 
استرس كمتر و ميزان رفاه اقتصادي باالتر باشد مرگ و 
در  فوربس  نشريه  است.  كمتر  پايين  سنين  در  ميرها 
گزارشي به نام و رقم اميد به زندگي چند كشور برتر 
در اين زمينه اشاره كرده است. در صدر اين فهرست 
ماكائو قرار دارد كه در آن اميد به زندگي 82.19 سال 
است. اين كشور در جنوب چين قرار دارد و رشد باالي 
دولت  است.  گردشگري  صنعت  حاصل  آن  اقتصادي 
در  سرمايه گذاري  براي  خود  عظيم  درآمد  از  ماكائو 

بهداشت و درمان استفاده مي كند. 
محصور  كه  كشوري  مارينو  سن  دوم،  جايگاه  در 
و  واتيكان  از  پس  كشور  اين  دارد.  قرار  ايتالياست  در 
موناكو كوچك ترين كشور اروپايي است و در آن اميد 

به زندگي 81.71 سال است. 
اكثر مردم سن مارينو شغل اداري دارند و به ورزش و 
تغذيه سالم اهميت مي دهند. سومين كشور سنگاپور با 
اميد به زندگي 81.70 است. سرمايه گذاري عظيم دولت 
اين كشور در حوزه بهداشت عمومي و نيز رشد باالي 
در  است.  برده  باال  را  مردم  عمر  متوسط  اقتصادي، 
چهارمين جايگاه اين فهرست هنگ كنگ با اميد به زندگي 

81.59 سال ديده مي شود. 
در اين كشور نيز تغذيه سالم و مصرف باالي سبزي ها 
پنجم  جايگاه  در  است.  شده  منجر  مردم  عمر  طول  به 
و   81.25 زندگي  به  اميد  با  كانادا  و  ژاپن  ششم  و 
در  استراليا  و  سوئيس  سوئد،  دارند.  قرار  سال   80.9
جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. كارشناسان اقتصادي 
سالمت  حوزه  در  سرمايه گذاري  معتقدند  اجتماعي  و 
رفاه  و  اقتصادي  باالي  رشد  به  مدت  بلند  در  مردم 

جامعه منجر خواهد شد. 

با آبونمان (اشتراك) هفته نامه پرشين، 
به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى 

از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى،  
كمكى وافر مى كنيد. 
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سايه سنگين بحران 
بدهي هاي اروپا 

كشورهاي  به  كمك  براي  ژاپن  و  چين  وعده  خبر  اخير  هاى  ماه  در 
بدهكار عضو بلوك يورو سبب رشد شاخص هاي مالي شده است اما 
در روزهاي اخير خبرهاي منفي از وضعيت بازار كار اياالت متحده 
و نيز تداوم نگراني ها از ناتواني كشورهاي عضو بلوك يورو، عوامل 

كاهش شاخص هاي مالي بوده اند. 
ارزش يورو كاهش يافت و قيمت فلزات اساسي به علت رشد ارزش 
شغل ها  ايجاد  ميزان  شد  اعالم  گذشته  هفته  آخر  آمد.  پايين  دالر 
انتظار  حد  از  كمتر  بسيار  دسامبر  ماه  در  آمريكا  كار  بازار  در 
اقتصاددان ها بوده و به همين دليل در باره روند بهبود شرايط اقتصاد 
اين كشور همچنان نگراني هايي وجود دارد. در حال حاضر در چين و 
اقتصادهاي نوظهور آسيايي وضعيت مطلوب است و در اياالت متحده 
نيز روند بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي، با افت و خيزهايي ادامه 
كشورهاي  سرنوشت  اروپا  در  كه  است  اين  واقعيت  اما  است  يافته 
بدهكار منطقه يورو همچنان مبهم است. موسسات رتبه بندي نيز هر از 
چند گاه هشدارهايي در باره احتمال كاهش رتبه اعتباري اين كشورها 

مي دهند. 
اقتصادي  وضعيت  از  خود  اخير  گزارش  در  فيچ  رتبه بندي  موسسه 
و مالي در اروپا، با ابراز نگراني از تداوم بحران بدهي هاي دولتي در 
آسيب پذيري  عوامل  تشريح  به  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  برخي 
اين كشورها پرداخته است. در اين گزارش آمده است، بحران مالي و 
ركود اقتصادي در جهان ضعف هاي ساختار اقتصاد بلوك يورو را 
آشكار كرد. اين ضعف ها باعث شده منطقه يورو نسبت به تحوالتي 

كه در جهان رخ مي دهد بسيار آسيب پذير باشد. 
در  واحد  ارز  رفتن  ميان  از  و  يورو  بلوك  فروپاشي  ريسك  چه  اگر 
كوتاه مدت و ميان مدت بسيار كم است، تا زماني كه كسري بودجه 
و بدهي هاي دولتي در منطقه يورو در اين حد بسيار باال قرار دارد، 
كرد.  خواهد  پيدا  ادامه  همچنان  اروپا  مالي  بازارهاي  در  افت وخيزها 
علل اصلي نگراني سرمايه گذاران و تداوم بحران در بلوك يورو عبارت 
درباره  ترديد  اقتصادي،  و  تجاري  ساختار  در  توازن  عدم  از  هستند 
توانايي اقتصادهاي بلوك يورو در مقابله با مشكالت مالي و اقتصادي 
و نگراني درباره توان بازپرداخت بدهي ها. به سبب آنكه نظام ارزي 
در 17 كشور عضو بلوك يورو از انعطاف كافي برخوردار نيست و 

ياد  كشورهاي  مي كنند،  استفاده  واحد  ارز  يك  از  كشورها  اين  تمام 
شده براي كاستن از بدهي هاي خود و كاهش كسري بودجه نمي توانند 

به كاستن از ارزش ارز واحد اقدام كنند. 
اگر هر يك از اين كشورها ارز ملي خاص خود را داشتند با كاستن از 
آن به راحتي مي توانستند از طريق رشد صادرات به تدريج بر كسري 

بودجه و بدهي هاي دولتي غلبه كنند. 
از سوي ديگر ترديدهايي درباره پايبندي بلند مدت رهبران اروپا به 
اجراي طرح كمك به كشورهاي ضعيف اين قاره وجود دارد. نخستين 
بخش از كمك در نظر گرفته شده براي يونان به ارزش 14.5 ميليارد 
اتحاديه  معتقدند  سرمايه گذاران  اما  شده  پرداخت  كشور  اين  به  دالر 
پول،  بين المللي  صندوق  همكاري  با  كه  اروپا  مركزي  بانك  و  اروپا 
حل  در  كرده اند،  تاسيس  دالر  ميليارد  هزار  موجودي  با  صندوقي 
ريشه هاي بحران كنوني ناتوان خواهند بود و به همين سبب مشاهده 
مي شود كه وضعيت در بازارهاي مالي اروپا بسيار پر افت وخيز باقي 

مانده است. 
درباره  نااميد كننده  گزارش هاي  انتشار  اروپا  مركزي  بانك  مقامات 
وضعيت اقتصاد اروپا از سوي موسسات رتبه بندي را اقدامي منفي 
و از روي بي مسئوليت بودن اين موسسات توصيف كرده اند. اكنون 
احتياج  سرمايه گذاران  بين  در  اعتماد  ايجاد  به  شدت  به  بازارها  كه 
نمي كند  مشكل  حل  به  كمكي  تنها  نه  گزارش ها  اينگونه  انتشار  دارند، 
بلكه تالش هاي صورت گرفته از سوي كشورهاي اروپايي و نهادهاي 
بين المللي را بي نتيجه مي كند اما واقعيت اين است كه وضعيت مالي اين 

كشورها اميدواركننده نيست. 
بروز  سبب  به  صرفا  مي گويند  اروپا  مركزي  بانك  كارشناسان 
بحران مالي در برخي كشورهاي عضو بلوك يورو، ضروري نيست 

چارچوب سياست پولي منطقه يورو تغيير كند. 
كشورهاي  از  تعدادي  بلكه  نيست  يورو  بحران  موجود  بحران  اكنون 
عضو بلوك يورو به سبب فقدان انضباط مالي دچار حجمي عظيم از 
بدهي  شده اند و مشكل آنها با كمكي كه اتحاديه اروپا به آنها خواهد 
كرد، طي چند سال حل خواهد شد. چارچوب سياست پولي منطقه يورو 

به كمترين تغيير نياز دارد. 
تدوين  دقيق تر  پولي  و  مالي  مقررات  است  ضروري  اينكه  ديگر  نكته 
و اجرا شوند و از كشورهاي عضو اتحاديه پولي خواسته شود طبق 
ساختار  به  سالمت  بازگرداندن  جهت  در  مشخص  زماني  جدول 
اقتصادي و مالي خود حركت كنند اما در باره تاثير منفي سياست هاي 
اين  اقتصاد  رشد  بر  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  رياضت جويانه 

كشورها ترديدي وجود ندارد. 

كوچك ترين بورس دنيا 
آغاز به كار كرد 

نخستين  تيان،  وين  شهر  در  مراسمي  طي 
اندازي  راه  كشور  اين  بهادار  اوراق  بورس 
وين  شهر  آن  پايتخت  كه  الئوس  كشور  شد. 
در  كه  بود  كشورهايي  از  يكي  است،  تيان 
دوران جنگ ويتنام توسط آمريكا بمباران شد 
اظهار  الئوس  مقامات  شد.  يكسان  خاك  با  و 
اميدواري كردند تا از طريق بورس اين كشور 
و  كرده  هموارتر  را  اقتصادي  چرخه  بتوانند 
سرمايه گذاري  طريق  از  را  نقدينگي  ميزان 
خارجي در فقيرترين كشور از لحاظ مادي و 
صنعتي افزايش دهند. بر اين اساس، عده اي از 
مردم محلي اين شهر تاريخ افتتاح اين بورس 
را كه 11/ 01/ 2011 است فرخنده مي دانند و 
اميدوارند كشورشان روز به روز ثروتمندتر 
فوايد  از  يكي  كارشناسان،  عقيده  به  شود. 
ايجاد بازار بورس در اين كشور خارج شدن 
پتاسيل هاي  روي  بر  تمركز  و  انزوا  از  آن 
موجود در آن و تشويق مديران ماركسيستي 
و  خود  تجاري  موقعيت  كنترل  به  كشور  اين 
كشور  اين  بورس  بازار  در  سرمايه گذاري 

است. 
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اگر فيلم بود
                                                                      

  محمد بكايى

 ، گرم  تابستاِن  يك  آفتابى  روِز  در  بايست  مى  الياس  بود  فيلم  اگر 
ساعِت يازده صبح كه خورشيد تمام زواياى حياِط انيستيتو پاستور 
را روشن كرده بود ، واردِ حياط مى شد .  چشم هايش را از شدِت 
و  چشم  دوِر  ريزى  هاى  چين  تنگنا  همين  از  و  بود  كرده  تنگ  نور 
و  سن  شد  مى  باعث  ها  چين  همين   . بود  افتاده  اش  پيشانى  روى 
مى  مدتى   . كند  جلوه  بيشتر  داشت  كه  سالى  دو  و  سى  از  سالش 
ايستاد و به ساختمان آجرى انيستيتو زل مى زد و تالش مى كرد تا 

به ياد بياورد ، دفعه ى پيش از كدام در واردِ ساختمان شده بود .
 �

اگر فيلم بود ، نماى درشِت شكِم برآمده ايى در كادر ديده مى شد كه 
پيراهن چيت گلدارى روى برآمدگى را پوشانده بود و شكم آن قدر 
باد كرده بود كه انگار گل هاى باسمه ايى پيراهن ، بيشتر از معمول 
گل كرده بودند . نما كه بازتر مى شد ، آسيه با پيشانِى عرق كرده 
از روى تختى كه با گليم فرش شده ، برمى خاست و همان طور كه 
به طرف ساعِت شماطه دار مى رفت تا خاموشش كند ، ُغر مى زد 
كه « خفقان ، خروِس بى محل » بعد كه ساعت را از صدا مى انداخت 
از روى عسلِى كناِر تخت شيشه ى شربت تقويت را برمى داشت و 
قاشقك را لب ُپر مى كرد و با انزجار به دهان مى گذاشت ، با چهره 
اى در هم ، مايع را قورت مى داد و همان طور كه از پاكِت آبميوه 
دارن  انتظار  انگار   »  : گفت  مى   ، ريخت  مى  انبه  آِب  خودش  براى 
براشون بچه غول بزام ... هى شربت ، سِر ساعت ، هى آمپول ، پشِت 
آمپول ... كونم شده سوماخپاالن ... كدوم دختِر فاميل ، هم واليتى ، 

هشت ماهه يه همچين شيكمى هوا كرده بود ؟ » 
 �

اگر فيلم بود آقاى اكرامى  پشِت ميِز هاللى شكِل سبِز سيرش ، در 
تجارى اى كه بِر اتوباِن مدرس ،  طبقه ى هفتم ساختماِن ادارى – 
ساخته اند و نمايش از سازه هاى فضايى و شيشه هاى سكوريِت 
سبِز مغز پسته ايى است ، نشسته بود و با نيم چرخى به طرِف ديواِر 
شيشه اى ، در حالى كه به شدت تحِت تاثيِر مقاله اى بود كه تا نيمه 
بيشتر نتوانسته بود ادامه اش بدهد، به عبوِر تند و بى وقفه ى ماشين 
ها نگاه مى كرد و بى اختيار صداى ذهن اش را مى شنيد كه « به 
كجا چنين شتابان » و بعد مسيِر نگاهش از روى ماشين ها و بيدهاى 
پاركت  كِف  از  و  ُسريد  مى   ، اتوبان  وسِط  در  شده  كاشته  مجنوِن 
پوش و كفش هاى پيرگاردين ، باال مى خزيد و روى خط الراِس تيز 
و برنده ى خِط اتوى شلواِر دلوچى اش ، مى چرخيد و مى چرخيد تا 
مى رسيد به جمله ى آخر از پاراگراِف ششِم مقاله ى چاپ شده در « 
همشهرى » كه نوشته بود : « ... طبق نتايج آخرين تحقيقات مهندسى 
 ، فرد  شخصيتى  تحوالت  سير  و  آينده  بر  جنين  تاثيرات   ، ژنتيك 
ماندگارترين عامل سازنده ى مسير زندگى و خواسته هاى انسانى 
است . به عنوان مثال نوع موسيقى اى كه مادر در حين باردارى مى 
شنود ... » و همين جا بود كه حواِس آقاى اكرامى پريده بود توى 
اتوبان و قيقاج پر كشيده بود تا جمله ى حكيمانه ى « به كجا چنين 
شتابان » و ناگهان بى آن كه اصوال پلى براى چنين تداعى اى بتوان 
پيدا كرد ، انديشيده بود ( نكنه زنك جيمى هنريكس گوش كنه ؟ ) و از 
اين فكر تيره ى پشتش شده بود اتوبانى از گلوله هاى ريز و درشِت 
عرق كه هر كدام با صداى « ايتس ... ايتس ... » از كناِر هم اليى مى 

كشيدند و خال مى شدند در بندِ ليِف زيرپوِش كلوين كالين اش .
 �

اگر فيلم بود الياس از آنجا كه نمى دانست ، اصال متوجه ى اتومبيِل 
اُپل اُمگاى سوپر سالنى كه آن سوى خيابان پارك شده بود ، نمى 
شد و از آنجا كه اصوال از وجود همزاد و فلسفه ى تعاليم كاستاندا 
و كوئيلو ، اطالعى نداشت ، سنگينى نگاهِ مرد و زِن پا به سن گذاشته 
را روى ّگل و گردنش احساس نمى كرد و در نتيجه نمى ديد كه زن 
با دوربيِن نيكونى كه لنِز تله ى دوهزارى روى آن سوار بود ، دارد 
روى نيم رخش فوكاس مى كشد و تِر و تِر عكس مى اندازد و بى 
ترديد نمى شنيد كه مرد ( در اين متن پس از اين به اختصار اُمگاى 

مرد خوانده مى شود ) به زن ( به اختصار اُمگاى زن ) مى گفت 
  ـ خدا رو شكر كه كيفى همراهش نيست ...

اُمگاى مرد وقتى تعجِب اُمگاى زن را ديد كه با چشمانى به قاعده ى 

سكه اى رايج به او زل زده اضافه كرد :
ـ خب اگه ورقه دستش بود ، معلوم مى شه كه خودشه ...

ـ اگه گذاشته باشه توى جيبش ، چى ؟ 
اُمگاى مرد كالفه و از آن بيشتر درمانده با خودش انديشيده بود : ( 
هيچ وخ با من همراهى نكردى ) اما در انتهاى دلش نمى دانست در 
جواِب تشكيِك معقوِل زن چه پاسخى بايد بدهد و فقط اميدوار بود 
كه مردِ توى حياِط انيستيتو ، مثِل كيف ، جيب هم نداشته باشد . تا 

الاقل دماِغ زن حسابى جزغاله شود .
  �

اگر فيلم بود آسيه كه از سنگينى تواِن حركت نداشت و مثِل خرسى 
پس از يك فصل شكم چرانى ، چرت مى زد و خرناسه مى كشيد ، 
از صداى زنِگ تلفن سرآسيمه مى شد و ناغافل تيره ى پشتش را 
از روى ناز بالش هاى اهدايى ، مى ّكند كه همين حركت ، تسمه ى 
دردى از فرِق سر تا نوك پا را مى كشيد و نفسش را بند مى آورد 
و در دلش به هر چه دكتِر مراقبت هاى پيش از زايمان ، لعنت مى 
فرستاد كه چطور از او تعهدِ اخالقى و شرعى گرفته بودند كه هنگاِم 
استراحت به صورِت اِِل انگليسى با زاويه اى منفرجه كه مى شود اين        
شكل دراز بكشد و حتما پنج نازبالش از زيِر گردن تا ابتداى چاِك 
باسن ، بگذارد تا مبادا جنيِن متبرك و نظر كرده ، دچار پيچيدگى بندِ 
ناف شود ، خدايى نكرده و شسِت چپش برود توى چشِم راستش . 
بعد از همه ى اين احوال مى رفت و گوشى را برمى داشت و صداى 

زنى را مى شنيد كه :
ـ  آسى جون سالم !

ـ سالم ...
ـ خوبى عزيزم ... ؟ استراحت كرده بودى ؟

ـ ببخشيد ... شما ؟
ـ الهه ام ... از انيستيتو زنگ مى زنم ... مزاحم شدم ؟

ـ نه ... خواهش مى كنم ... چه مزاحمتى ...
ـ آسى جون ! تو كسى رو به اسم جيمى هنريكس مى شناسى ؟

ـ بله ... ؟! ... جيمى چى چى ؟
ـ هنريكس ... چطو بگم ... انگارى ... مى گن خواننده اس ...

ـ واله من اين خارجكى ها رو فقط تو تلوزيون ديدم ... اسِم هيشكدوم 
هم يادم نمونده ...

ـ تو چه ترانه هايى رو گوش مى دى ؟
ـ ترانه ... ؟

ـ آره ... از چه خواننده هايى خوشت مى ياد ؟
ـ واله خانوم ... چى بگم ... چطو بگم ... اصال يه جورايى گيج شدم 
... االن هيچ ... اصال ... يعنى همينى كه همه خوششون مى آد ديگه 
... آخه ... طورى شده ؟ ... خبط و خطايى كردم ؟ ... نكنه ناراضى 

... يعنى باقِى ...
جورايى  يه  تو  طرِف  اين   ، نكردى  كارى  تو   ، نترس   ... بابا  نه  ـ 
وسواسيه ... امروز زنگ زده اينجا و كلى همه رو زابه را كرده كه 
چى ؟ نمى دونم كسى چيزى بهش گفته يا چُغلى كرده ... نمى دونم 
... همه ى دكترا و پرستاراى انيستيتو رو قطارى آورده پشِت خط و 
اصرار كه : من بايد بفهمم حامِل فرزندِ من ، چه نوع موسيقى اى رو 

دوست داره و تا حاال به جيمى هنريكس گوش داده يا نه ...
ـ حاال ... الهى فدات شم الهه جون ... حاال من اين جيمى پييركس رو 

از كجا پيدا كنم ؟ نكنه دلخور شه و باقِى پولو ...
مصرِف  يكبار  هاى  ظرف  به  گفت  مى  كه  را  ها   جمله  اين  آسيه 
رستوران خان ساالر را نگاه مى كرد كه باقاالپلو با ماهيچه اش را 

تا آخر بلعيده بود . 
   �

ديده  قبل  بود الياس  باالخره همان دكترى را كه دفعه ى  فيلم  اگر 
بود ، پيدا مى كرد و شرايط و آخرين مبلِغ پيشنهادى انيستيتو براى 
خريدِ اسپرماتوزوئيد هاى سركش و پرقدرتش را مى پرسيد و مدام 
سعى مى كرد تا از فكِر آخرين تخم كشِى اسِب نژادِ عرِب مردِ سرخ 
موى جيپ سوار ، بيرون بيايد كه هشتصد هزارتومان گرفته بود تا 
اسِب سيلمى اش با مادياِن حاج ايوب ، جفت بخورد و تازه اسبه آن 
چنان اسِب  اسب هم نبود و ناقص بود و زانوى دسِت راستش نه كه 
توى چاله افتاده بود ، آب آورده بود و مى لنگيد و هيچ كس غير از او 
نديد كه ُسِم پاى چپش هم ّترك برداشته بود و اگر چه عيِب بزرگى 
نبود ، اما دسِت راستش كه ديگر درست شدنى نبود و از همه ى اينها 
گذشته باالخره اسبه بنا بود خودش ّفل بيايد و همه اش از اين فكر ها 
مى كرد و هرچه به پوسترهاى رنگى در و ديوار نگاه مى كرد ، ّبلكم 
از اين حال و هوا در بيايد ، نمى شد كه نمى شد . دكتِر انيستيتو هم 
آن قدر گرفتار بود و آن قدر حرف هايى مى زد كه ُپر بود از لغات 
فرنگى كه الياس  پاك گيج شده بود . نگاهش روى پوسترى بود كه 
دايره اى با ُدِم دراز را نشان مى داد كه مشتاقانه به طرِف توپى نه 
گِرد و نه لوزى ، مى لغزيد . باالى پوستر تابلويى قاب شده بود و 
رويش نشته شده بود : زندگى منشورى است دوار در گذر زمان ... 
و الياس فقط براى پرت كردِن حواسش آن را خوانده بود و بيشتر 

حواسش پرت شده بود . 

  �
اگر فيلم بود اُمگاى زن در حالى كه با مداد خِط چشمش را تقويت مى 

كرد به اُمگاى مرد مى گفت :
ـ اصال نمى فهمم ، ما كه تما حرفا رو زديم ... به توافق رسيديم ... 

حاال چرا بايد اينجا معطل بشيم ؟
اُمگاى مرد : ( در حالى كه چشم از دروازه ى فرفوژه و بلندِ انيستيتو 

برنمى دارد ) اشكالش چيه ؟
اُمگاى زن : ( ناراضى از خِط كشيده ، آن را با شيرپاك كن پاك مى 
كند ، قدرى كالفه است و بر هيچ كس معلوم نيست كه از دسِت خط 
و مداد است اين كالفگى يا از سِر تقصيراِت مرد ) اگه خالى از اشكال 
نبود اين قدر تاكيد نمى كردن كه واگذارنده نبايد حامل را بشناسد ...

اُمگاى مرد : ( لحظه اى سر مى چرخاند . p.o.v  او شكِم خوش تراِش 
دخترهاى  مثِل  يوگا،  و  شنا  متعددِ  هاى  كالس  مددِ  به  كه  است  زن 
و  تخم  بفهمم  باس  من   ... باباشون  گوِر   ( است  مانده  ساله  پانزده 

تركه ى كى رو بايد يه عمر به چشِم بچه ام نيگا كنم .
در  كه  چرا   ، دهد  مى  مرد  اُمگاى  دسِت  كار  چرخاندن  سر  همين 
پسزمينه ما مى بينيم كه الياس از دِر انيستيتو خارج مى شود و از 
قضا ورقه اى در دست دارد كه اگر اُمگاى مرد ديده بود و با هر 
ترفندى كه بلد بود ، نوشته هاى آن را خوانده بود ، خيلى خوشحال 
مى شد . نه از اين كه انتظارشان تمام شده بود ، شايد از آنجا كه 
دماِغ اُمگاى زن تا سر حدِ خبر كردِن آتش نشانى مى سوخت . الياس 

به محِض خروج ، واردِ سوپر ماركِت كناِر دِر انيستيتو مى شود . 
  �

اگر فيلم بود آسيه با نگرانى روى لبه ى تخت نشسته بود و عبوِر 
پراِن ثانيه شمار را تماشا مى كرد تا كِى به عددِ دوازده برسد و بعد 
صداى زنِگ در بيايد و آمپول زن ، پيدايش بشود تا سوراِخ ديگرى 
به سوراخ هاى آبكش ، اضافه كند . دست روى برآمدگى شكم مى 
روى  كلفتى  تاِش  و  افتاده  آن  روى  پنجره  از  نورى  نواِر  كه  كشيد 
چيِت گلدار انداخته و گل هاى خوش رنگ را خوش رنگ تر كرده بود 

. دسِت نوازشگر با صداى مهرباِن مادر همراه بود كه :
ـ عزيِز دلم ... پسرِك ُگنده ى خرس ّتن ّبِك من ... چرا اصال دلم نمى 
خواد بچه ّهكم صدات كنم ؟ چرا وول خوردنت فقط عذابم مى ده ؟ 
... خدايا آخرالزمون شده ... اگه هم واليتى ها بفهمن چى مى گن ؟ 
... اگه آقام بشنفه چى مى گه ؟ ... انگارى يه نهنگ بلعيدم ... شدم يه 
قابلمه ... توش نخود ريختن تا بپزه و بعد كه پخت ، نخودو بردارن 
و قابلمه رو بذارن واسه يه دفه ديگه ... يه عدس ... يه لپه ى ديگه 

... جل الخالق ...
دكمه ى ضبط صوت مى پرد باال و آسيه مثِل بچه هاى درسخوان و 
مرتِب كالس ، مى رود تا نوار را برگرداند و به توصيه ى الهه جون 
عمل كند و مدام به نوارهايى كه مردِ نديده اش فرستاده گوش كند و 
صداى مردِ توى نوار را زمزمه كند كه نمى داند چرا مدام ها ها هاى 

مى كند و صدايش را توى گلو مى غلتاند .
      �

اگر فيلم بود الياس يك پاكِت سيگاِر بهمنك مى خريد و قاطى دو سه 
آِب  همپاى  و  رفت  مى   ، خارج  يا  و  شدند  مى  وارد  يا  كه  ديگر  نفر 
جوى مى رفت سمِت جنوب و دلچركين بود كه چرا انيستيتو حمام 
نداشت تا آدم ها غسل كنند و از خيلى وقت ها پيش با خودش ّور 
نرفته بود و حاال احساس مى كرد اليه اى چرب و چيل به ّسق اش 
هر  و  پوشانده  را  تمامتش   ، چسبيده  احشايش  و  امعا   ، بدنش  به   ،
چى به سيگار ُپك مى زد ، انگار پِهِن مى كشيد و دود عوِض طعِم 
ّگس ، مزه ى ُگه مى داد . سئوال هاى ورقه را كه خوانده بود ، گيج 

شده بود :
ـ كدام شغل را بيشتر دوست داريد :

جنگلبان  .A
معلم  .B

آتش نشان    .C

ـ پهلوان مورد عالقه شما چه كسى است :
تختى  .A
آرنولد  .B

اسپارتاكوس  .C
كوراُغلو  .D

  �
   اگر فيلم بود اُمگا در تاريك روشِن گرگ و ميِش غروب آرام آرام 
محو مى شد . حاال ديگر دِر بزرِگ انيستيتو بسته بود و دِر كوچكش 
باز . اُمگاى زن دو ساعتى بود كه رفته بود و اُمگاى مرد كالفه تر 
از آنى بود كه از فضله ى گنجشكى كه روى آستيِن كتش افتاده بود 
حيرِت  در  پايش  و  زدن  استارت  ترديدِ  در  دستش   . باشد  دلخور   ،

ماندن يا رفتن بود . باالخره استارت زد و رفت .
    �

اگر فيلم بود و من كارگرداِن آن بودم ، به اينجا كه مى رسيد داد مى 
زدم : « كات » بعد طورى كه كسى نشنود به خودم مى گفتم ( مگه 

قراره بن هور بسازيم .... )     

        تابستان هشتاد و چهار 
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در زير، پاره نوشته اى هست كه آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را تكميل 
كنيد. به ذوق خود بخشى را به آن اضافه كنيد. 

به  بسازيد،  را  شخصيتها  ببريد،  ميخواهيد  كه  جا  هر  به  را  داستان  مختاريد  شما 
آتش عشق و انتقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را سازمان دهيد، و زمان 
را در به در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين خود فرمان برانيد، آن را آباد، خراب 

كنيد! آنگونه كه ميخواهيد با مردم و اتفاقا ت رفتار كنيد! 
داستان 1 

بچه  مثل  ميخواباند.  راننده  كنار  صندلى  در  را  گل  شاخه   40 ميرسد.  ماشين  به 
از  رها  بى حركت.  مينشيند،  فرمان  پشت  نخورد.  را  حسرتش  هرگز  كه  نداشته 
سنگينى 40 شاخه رز پر از بوى گند وفادارى و تظاهر...  سر تكان داد تا از شر هر 
چى  فكر آذر دهنده است خالص شود. از هر چه حّس به بدن فشردن زن چشم سبز 
به نام رزا يا پرستار كنار بالين زيباى خفته...نرگس 40 ساله خفته در 40 روزهاى 
بى انتها. و او هر 40 روز را با 40 شاخه رز بدرقه مى كند. آخ...ميسوخت از آرزوى 
فشردن زنى به سينيش. رنگ چشمانش مهم نبود، حتا 40 ساله بودن يا نبودنش،...
 از پارك خارج ميشود. و ميرود به دنبال جايى براى دور زدن و برگشتن به سمت 
بيمارستان با زنان چشم سبز بيدار و خواب كه هيچ كدام حقيقى نبودند. كه نبودند. 

حقيقت 40 شاخه رز در سندليى پهلو است. 
حقيقت...

مثل سحر شده ها ميراند. غرق در تفكرش. حقيقت. جلوى پاى دخترى، ترمز ميكند. 
دختر روسرى جا به جا ميكند. خم ميشود و لبخند ميزند. گفتگو كوتاه است. دختر 
بر  را  گلها  ميكشد.  شادى  و  تعجب  از  فريادى  ميبيند  كه  را  گلها  ميكند،  باز  را  در 
ميگذارد.  او  دامن  روى  را  گلها  ميگيرد.  جا  صندلى  در  دختر  رز.  گلهاى  ميدارد، 
شاد  و  شتاب  با  سبك،  ماشين  حقيقى.  زن  يك  حقيقى  پاهاى  روى  حقيقى،  گلهاى 

حركت مى كند....
داستان 2 

-بريم يك جا بشينيم. 
به اولين سندويچ فروشى كه رسيديم چپيديم تو.  روى اولين صندلى پخش شد. 
مثل يك عروسك پنبه اى. براش يك نوشابه گرفتم.  نصف نوشابه را يك ضرب 

رفت باال و افتاد به سرفه. بهش تشر زدم؛ 
- خوبه ديگه! نخورده� بدبخت! خفه ميشى خوب! اين گاز داره!

آرام  ميكوبم.  پشتش  به  و  ميشوم  بلند  سنگينى  ميشود...با  كبود  تا  ميكند  سرفه 
ميگيرد. به من نگاه ميكند و نفس نفس ميزند؛

_ بايد كارى بكنيم. 
_مثال چه كارى؟

جرعه نوشابه مينوشد. لب پائين را به دندان ميگزد، به من زل ميزند؛
_هستى؟؟

_ واسه چه كارى؟
نگاه از من بر نميدارد؛ 

- بايد بكشيمش!
با صندلى به عقب پرت ميشم؛

 _ ولم كن تورو حضرت عباس!
شيشه نوشابه را از دستش ميگيرم، بو ميكنم؛

_من كه برات زهر مارى نگرفتم!!! چرا پرت و پال ميگى؟؟؟ زده به سرت، نه؟؟؟
نفس عميقى ميكشد، نوشابه را از دستم ميقاپد و يك نفس همه� آن را خالى ميكند.

_چاره ديگم داريم؟؟؟
از جا بلند ميشوم و متحير و ناباور نگاهش ميكنم…/ آرتشين

داستان 2
وحشتزده.-  و  بود  گنگ  نگاهش  كردم.  نگاهش  متحير  ؟؟  چته  معلومه  اصال   -
رو  ترس.  و  بود  التماس  غرق  چشمانش  بود!  خودش  ديدمش،  خدا  به  ديدمش، 
نامنظمش  و  بريده  تنفس  صداى  كنم.  جمع  را  حرصم  و  عصبانيت  تا  برگردانندم، 
حواسم را پرت ميكرد. نفس عميقى كشيدم. انگار آرزو ميكردم مثل من نفس بلندى 
بكشد تا همه چيز منظم شود. برگشتم، سعى  كردم آرام باشم و متين؛- ببين عزيزم، 
تو نميتونى وسط ميدون يك باباى كه 5 ساله مرده را ديده باشى!- ولى  ديدمش.. 

- نديدى!
- پس چى  ديدم؟؟؟ به چشماى خودم ديدم! عصبانى و مستاصل نگاه ميكند، دور 

خود ميچرخد...ديدمش!
حالت عصبانى و وحشت زدش نگرانم ميكرد. نميخواستم به تشنج و اضطرابش 

اضافه كنم.- خيلى خوب ديديش. باشه. قبوله.  
نگاهم كرد. باورم نداشت، هنوز از وحشت و اضطراب سينه اش باال پائين ميرفت. 

انگار باورم نداشت، ولى  آرام تر شده بود. پرسيدم ؛
 - حاال ميگى چى  كار كنيم؟

نفس عميقى كشيد. لب جمع كرد و گفت؛...

ید ون 
قدرت  روز،  يك  فقط  روز،  يك  اگر 

مطلق داشتم...

يادداشتهاى نيمچه رسمى  يك محقق
  مهتاب و رضاى عزيز

اميدوارم خوب و خوش باشيد. احوال دايى جان چطور است ؟ عرض سالم 
دارم خدمت پرى خانم. ديشب با پدر و مادر صحبت كردم، هر دو به شدت 
نگران شما بودند. متاسفانه ارتباط اينترنتى بسيار بد بود و مرتب صدا قطع 
و وصل ميشد. من درست نفهميدم كه داستان چيست تنها از جست گريخته 
شنيده ها فهميدم كه گويا ، شما دو نفر ساز عصبانيت كوك كرديد با تك 
مضراب جدا شدن.ميان كلمات به غنيمت گرفته شده، چيزى راجع به فيس 
بوك شنيدم و همكار كارى و عصبانيت يكى  و جيغ ديگرى، نگرانى و زارى، 

كمى هم كافه به هم زدن.… 
نه دانستم چه كسى عضو كجا شده، و نفهميدم چه كسىl سر كار رفتن و 
همكار پيدا كردن دارد! ولى  از آنجا كه كالس تند خوانى رفتم اصل قضيه را 
در يافتم و التمس مادر و كلمات سنگين پدر كه كارى بكن را واضح شنيدم!

تركاندن،  بيشتر  شما  از  پيراهن  چند  ظاهرا  كه  كردم  امر  اطاعت  هم  بنده 
كردم  جستجو  كمى  كوتاه  فاصله  همين  در  كه  كنم  عرض  زاست!   حكمت 
و يافتم كه قوطى هاى ميسازند قد آدم. با جنس فلز، مقوا، چوب و شيشه. 
خوب از آن جا كه كسى نبايد مهتاب جان يا رضا جان را ببيند، پس شيشه 
كه  رضا  آخر  عكسهاى  باشد.  بد  نبايد  ديگه  جنسهاى  ولى  نميايد،  كار  به 
رستم صولت شده كمى نگرانم ميكند، شايد هزينه آن كمى زياد شود، ولى  
به هر حال در عالم فاميلى مى شه پولش را قسمت كنيم. بله من فكر ميكنم 
دو قوطى قدى، با قطر يك مترو نيم بس باشد با هواكش و البته چرخ زير 
پا تا براى جا به جايى مشكلى  نباشد، البته با درب پلم شده، با ضمانت كه 

عايق نگاه باشد از هر 2 طرف، معركست نه؟
به  را  شما  ندارم  حوصله  ولى  دارم  هم  ديگرى  پيشنهادهاى  البته  خوب، 

دنياى سرشار از خالقييتم ببرم.  
 و اما بعد! خوب آن چه مسلم است آن است كه حسادت، ريش در كمبود 
يا  مردى  اگر  شناخت.  كمبود  آن،  خفيف  شكل  در  و  دارد  نفس  به  اعتماد 
زنى از خود، توانش، و رابطش مطمن باشد، دليلى براى ترس و حسادت 
وجود ندارد. او ميداند كه به جز او زنها و مردان ديگرى در جامعه هستند، 
خانواده، فاميل، سر كوچه، سر كار، مغازه، سر كالس، در فضاى حقيقى و 
مجازى… پس اگر ”ديگرى“ را خطر بداند و ببيند، همه جهان پر از دشمن 
است! درمانش اطمينان است به خود و به او و باور اين كه از من (و او) 
قطعا بهتر هست، ولى  من (و او) به هم ايمان دارم كه كسى را كه پسنديديم، 
واقعا پسنديديم و به او وفاداريم. اين قدم بسيار مهم است ولى  كافى  نيست. 
قبل از آن، چيزى هست به اسم شناخت و دوست داشتن. در واقع اين كار 
اين  پرسيدن  و  او  به  اطمينان  او،  از  شناخت  و  مقابل  طرف  دارد،  سر  دو 
سوال كه چه چيزى در اين رابطه به او خواهى  داد و يا خواهى گرفت. اگر 
شناخت از خودمان، انتظاراتمان، آرمانهايمان، و همينطور او داشته باشيم، 

پيدا كردن نقاط مشترك يا نقاط تفريق مشكل نيست.

و  خودتان  به  بازگرديد،  عقب  به  دوباره  ميكنم  پيشنهاد  شما  دوى  هر  به 
رابطه، به آن چه شما را به هم وصل كرد تا پيدا كنيد چه چيزى شما را 
از هم دور ميكند. ترس از همكار يا دوستان گپى در فضاى مجازى، تنها 
تبلور يك عدم شناخت، يك عدم اعتماد به نفس، يا يك عوض شدن هدف و 

افق در زندگيست.
اگر واقعا آنقدر عوض شدى و يا او عوض شده،  شايد انسانيتر آن باشد 
كه واقعا هر كس به راه خود برود. ولى قبل از تصميم نهايى، يك بار ديگر 

از اول خود و ديگرى، رابطه و خصوصياتتان را مرور كنيد.
و در نهايت، پيشنهاد قوطى را هم مد نظر داشته باشيد، اگر چه ميدانم به 

نوعى خود با آن فكر كرديد! 
هم  ديگر  كنيد.بر  خبر  با  مرا  كار  نتيجه  از  باد.  شما  بر  سالمت  و  شادى 
خواستيد دعوا كنيد، قبلش با من مشورت كنيد كه يك كوه كار نداشته باشم! 

اين مشاوره را مهمان من باشيد!      قربان لطف هردو.

آتش عشق و انتقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را سازمان دهيد، و زمان 
را در به در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين خود فرمان برانيد، آن را آباد، خراب 

كنيد! آنگونه كه ميخواهيد با مردم و اتفاقا ت رفتار كنيد! 
داستان 1

بچه  مثل  ميخواباند.  راننده  كنار  صندلى  در  را  گل  شاخه  40 ميرسد.  ماشين  به 
از  رها  بى حركت.  مينشيند،  فرمان  پشت  نخورد.  را  حسرتش  هرگز  كه  نداشته 
40 شاخه رز پر از بوى گند وفادارى و تظاهر...  سر تكان داد تا از شر هر  سنگينى
چى  فكر آذر دهنده است خالص شود. از هر چه حّس به بدن فشردن زن چشم سبز 
به نام رزا يا پرستار كنار بالين زيباى خفته...نرگس 40 ساله خفته در 40 روزهاى 
بى انتها. و او هر 40 روز را با 40 شاخه رز بدرقه مى كند. آخ...ميسوخت از آرزوى 
فشردن زنى به سينيش. رنگ چشمانش مهم نبود، حتا 40 ساله بودن يا نبودنش،...

 از پارك خارج ميشود. و ميرود به دنبال جايى براى دور زدن و برگشتن به سمت 
بيمارستان با زنان چشم سبز بيدار و خواب كه هيچ كدام حقيقى نبودند. كه نبودند. 

حقيقت 40 شاخه رز در سندليى پهلو است. 
حقيقت...

كيكيكيكيكيكند.  مم م زمزززمز ترتترترتر مثل سحر شده ها ميراند. غرق در تفكرش. حقيقت. جلوى پاى دخختتختختختخترىرىرى،،،
د دد دخختخختخختختترررررر اساسااستت.تتت. ووكككوككككوكوتاتاتااههه دختر روسرى جا به جا ميكند. خم ميشود و لبخند ميزند. گفتگو 
بببررر رارارا گلها  شككششكشكشكشكشكشكشكشد.  مي شادى  و  تعجب  از  فريادى  ميبيند  كه  را  گلها  ميكند،  باز  ررررررا  دررررررر

اذااذاذذاذذاذارردرردردرد.  مممييييگيگيگ واواواواوااواوواواو دامن  روى  را  گلها  ميگيرد.  جا  صندلى  در  دختر  رز.  گگگگلگلگلگلهههههاى  ييميميميميميداداداردردرد،،،
شاد  و  شتاب  با  سبك،  ماشين  حقيقى.  زن  يك  حقيقى  پاهاى  ررروروروروروروى  حححقيقيقيقىقىقى،،، ىاىاااىاىىاىاىاىى هلههه گ

مممىمىمىىىمى كك كندندند......... حركتتت
داستان 2

مميميميميمم. نينيننن -بريم يك جا بببشبش
چپچپچپچچپچچپچپچپيديم تو.  روى اولين صندلى پخش شد.  كهكهكه ر ر رسيسيسيديديديممم شوشششششىىىى ففر س سسس سندووويچچ نننين به اول
گ گ گ گ گرررررفتم.  نصف نوشابه را يك ضرب  نونونوشاشاشابهبههبهه شاششاششاشاشششاش ي ي يككك اى. بر ببنبنبنبنبنبنبهه پپ ككيككككك عروسكسكسكك مثل 

ززز زز ز زدمدمدم؛؛؛ رشرشرشرشرش فرررفرفرفرفرفرفه. بهش ت س سس و افتاد به رفت باالالالالالالالال
دد دارارااراره!هه!ه!ه! ززاز گگ گ اا اينينين خوخوخوببب! شششيشششششىىىىىى ببببدبخت! خفه م ررروردهدهدهده����� نخ ييديييييگگگگگهگهگه! - خوبه 

- بايد بكشيمش!
با صندلى به عقب پرت ميشم؛

_ ولم كن تورو حضرت عباس!
يميميميكنم؛ بب ب ب ببوووووووو سدستشتششتشتتشتشتشتشتشتش ميگيرم، شيشه نوشابه را از 

ززز زده به سرت، نه؟؟؟ ز ز زهر مارى نگرفتم!!! چرا پرت و پال ميگى؟؟؟ تتات _من كه بر
ميميمممميميكنكنكننكنكنكنددد.د.د.د.د. را خالىىىىىىى كيكيكككشششد، نوشابه را از دستم ميقاپد و يك نفس همه� آآآآآآآننن نفس عميقى م مممم

يرييممممممم؟؟؟ _چاره ديگم دادادا
متحير و ناباور نگاهش ميكنم…/ آرتشين وووو ييييمييششوششششوشوشوشومممم از جا بلند 

داستان 22222
وحشتزده.-  و  بود  گنگ  نگاهش  كردم.  نگاهش  متحير  ؟؟  چچچتهتهتهتهتهته  معلولوللولوووومه اصال   -
رررررررروووووووو ترس. و  بود  التماس  غرق  چشمانش  بود!  خودش  ديديددديديديدددمش،  خخخخخخخخدا  به ديدمش، 
نامنظمششششششششششش و  بريده  تنفس  ددصددصدصددصداىاىاىااىاى  منم.  ك جمع  را  حححححححررصرصرصرصصرصرصرصرصمممممممم و بصببصبصبببانيت  ع تتتتتتتا  برگردانندم، 
بببلبلبلبلندىى ممييميمييكككردم مثل من نفسسسسسسس آآ آرزوو گگگنگنگنگنگاراراراااا عععععععميقى كشكشكشكشكشكشكشكشييييدم. ا كيككررررررد. نفسسسسسسس تتتتترتتتتتت م حواسم را پ

يزييييزززززمزمزمزمزم،  ببببببببببببببيينيينينينينينين ع مشمشششمشمشم و متين؛-- ابببا سسس سعععى  كركركردمدمدم آآآراراراممم وشوووشوشوووددددد. برگشتم، ظظظظنظننظظظظم  چچچچ چچچچچييييز م بكشد تا همه
ببابااباباششششى!- و وووو وللللى  ديدمش... اارا ديدهههه كككككككككيك باباى كه 5 سسسسسسسساللللهلهلهلهلهلهله مردههه ييميييييدددددددون  سسوسسسططططط تو نميتونى 

- نديدى!
وودوووورررررر م م م ميييكند،  ديدم! عصبانىنن و مستاصل نگاه هبهبهبهههه چشماى خودم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - پس چى  ديدم

مممدمممممشششششششششش! خود ميچرخد...دي
به تشنج و اضطرابش  مممنننمنمنمميخواستستستستستستمممم حالت عصبانى و وحشحشحشحشحشحشحشحشت زززززززدش نگرانم ميكرد...

ديديشييشيشيشيش. باشه. قبوله.   ببببوبببب د اضافه كنم.- خيلى خ
اضطراب سينه اش باال پائين ميرفت.  از وحشت وووووو نگاهم كرد. باورم نداشتتتتتتتت، هنوززززززز

شش ششششدددددده بود. پرسسيسيسسيسيسيسيدم ؛ تر انگار باورم نداشت، ولى  آراراراراراراراراممم
 - حاال ميگى چى  كار كنيم؟

.... ووو و و گفتفتفت؛.؛.؛. ددرددد نفس عميقى كشيد. لب جمع ك

م ق

يادداشششششششتتتتتتتتتههههااااااااىىىىىىىى نننننننننييييييييممممممممممچچچچچچچچچچچهههههههه رررررررررسسسسسسممممىىىىى  ييييكككككككككككك مممممممحححقققققق
مهتاب و رضاى عزيز  

عرضضضضضضسسسسالسسسالسالسالسالمممم ؟ اسااساساساستتت اميدوارم خوب و خوش باشيد. احوال دايى جان چطورررر
دددردردردممم، هر دو به شدت دارم خدمت پرى خانم. ديشب با پدر و مادر صحبت ككك
نگران شما بودند. متاسفانه ارتباط اينترنتى بسيار بد بود و مرتب صدا قطع
گ گگ گرريريريخته و وصل ميشد. من درست نفهميدم كه داستان چيست تنها از جست
شنيده ها فهميدم كه گويا ، شما دو نفر ساز عصبانيت كوك كرديد با تك
مضراب جدا شدن.ميان كلمات به غنيمت گرفته شده، چيزى راجع به فيس
بوك شنيدم و همكار كارى و عصبانيت يكى  و جيغ ديگرى، نگرانى و زارى،

كمى هم كافه به هم زدن.… 
نه دانستم چه كسى عضو كجا شده، و نفهميدم چه كسىl سر كار رفتن و
اصل قضيه را تتتتتفتمممممممم همكار پيدا كردن دارد! ولى  از آنجا كه كالس تند خوانى ر
و و وااضضاضاضاضضضح شنيدمممم! در يافتم و التمس مادر و كلمات سنگين پدر كه كارى بكن رارارا
تتتتتتتركرككككركاناناندندندن،،، رترترتر ببببيشيشيش شما از  پيراهن  چند  ظاهرا  كه  كردم  امر  اطاعت  هم  بنده 
كككردردردممم ججججستستستجوجوجو كمى كوتاه  فاصله  همين  در  كه  كنم  عرض  زاست!   حكمت 
شيشيشيشهشهشه... ووو وووچوچوووببببب و يافتم كه قوطى هاى ميسازند قد آدم. با جنس فلز، مقوا، 
شش شيشيشيشههه سپسپسپپسسسپسپس ىىسى نبايد مهتاب جان يا رضا جان را ببيند،  خوب از آن جا كه ك
كككككككههههههه رضضضاضاضاضضضاضاضا آخر  عكسهاى  باشد.  بد  نبايد  ديگه  هههههاهاهاى  سسنننسنسنسنسن ججججج ىلىىلىىلىلى و نميايد،  كار  به 

رگرگگرگرگرگرگرگرگرگرانم ميكند، شايد هزينه آن كمى زياد شود، ولى  نن ن ىىمى هدهدهده ك شششش شششش رستم صولت
مىمىمىمىمى شش ش شش شه پولش را قسمت كنيم. بله من فكر ميكنم ممممملم ف فففففامامامماماميليليليليلىىىى به هر حال در عععاعاععععا
وووروروووو نيم بس باشد با هواكش و البته چرخ زير مت ييي يييييكككككك اباباباباا ق ق قطرطرطرطرططر دو قوطى قدى، 
شششمشكككلكلكللكلكلى  نباشد، البته با درب پلم شده، با ضمانت كه ياييىىىىىى پا تا براى جا به ج

2 طرف، معركست نه؟ هه هرررررر عايق نگاه باشد از
به را  شما  ندارم  حوصله  ولى  دارم  هم  ديگرى  پيشنهادهااهاهاهاهاهاىىىىىىىىى البته  خوب، 

ررببربربربربرم.  بب ب ب بب ب دنياى سرشار از خالقييتمتمتمتم
اسساسااساساساست آن است كه حسادت، ريش در كمبود لسلللمم  و اما بعد! خوب آن چه م
يا مردى  اگر  شناخت.  كمبود  آن،  خخفخفخخفخفخفخفخفييفيفييفيف  شكل  در  و  دارد  نفس  به  اعتماد 
زنى از خود، توانش، و رابطش مطمن باشد، دليلى براى ترس و حسادت
وجود ندارد. او ميداند كه به جز او زنها و مردان ديگرى در جامعه هستند،
خانواده، فاميل، سر كوچه، سر كار، مغازه، سر كالس، در فضاى حقيقى و
مجازى… پس اگر ”ديگرى“ را خطر بداند و ببيند، همه جهان پر از دشمن
است! درمانش اطمينان است به خود و به او و باور اين كه از من (و او)
قطعا بهتر هست، ولى  من (و او) به هم ايمان دارم كه كسى را كه پسنديديم،
واقعا پسنديديم و به او وفاداريم. اين قدم بسيار مهم است ولى  كافى  نيست.
اين كار شناخت و دوست داشتن. در واقع قبل از آن، چيزى هست به اسم

وو خودتان  ببه  بازگرديد،  عععقببب به  هرهرهرهرهرهرهره اباااا دو ميكنم  پيشنهاد  شما  دوى  هر  به 
رررا  ااما ششش ىزى ديديدا كنيييد چه چي پپپپپ پ تتتاتاتاتاتا ببببببه آن چه شما را به هم وصل كرددد طططهططهطهطهطه،،،، ببابااا ر
تتتتتتننننها زازازازازازىىىى،ى،ى،ى،ى،ى، جججججججمج تتتتتتررسسرسرسرس از همكار يا دوستان گپى دردرردردردردردر ف ف ف فضضضضضاىىىىىىى ييميككنكنكنكنكنككند.دد.دددد دودودوررر ازازاز هه هممم
ي يك عوض شدن هدف وووووو سسسفسفسفس، ييييا ن نن ن بهههبهبهبهبه تعتعععتعتعتعتمامماممامماددددد يكيكيك عدددم ااااا شش شناناناختختخت،،، يكيكيك ع ع عدمدمدم تبتبتبلولولوررر

زنزنزندگدگدگيسيسيست.ت.ت. دد دررر قققفقفقفقفقفقفق ااااا
شاششدد آن ب ننانيييتررر شدشدشده،ه،ه،  شاشاشايديديد ا ا انسنسنس عوعوعوضضض يايايا ا ا اووو ووو شدشدشدىىى عوعوعوضضض آآآآنآنآنقدقدقدررر اواااااقعقعقعقعقعقعاااااا اگر 
د د ديگر بب بارارار ازازاز ت ت تصمصمصميميميم نننهاهاهايىيىيى، يكيكيك قبقبقبللل ولولولىىى بربربرودودود... رررراراراااراه خوخوخوددد كه واقعا هر ككسكك ببببههههههه

مرمرمرورورور ك ك كنينينيددد. صصخصخصصخخصخخصخصوصوصوصصوصوصوصوصيييياتتان ر ر رااا و  لولولولولولول خ خخخ خوووود و ديگرى، رابططططه ا ا ازازااز
ميدادااانمنننن بهه د، ااااگرگگگگگگ چههههه و در نهايت، پيشنهاد قوطى را هم مد نظر داشته بااااااشيشششش

نوعى خود با آن فكر كرديد! 
هم  ديگر  كنيد.بر  خبر  با  مرا  كاااراارارارار  نتيجه از  باد.  شما  بر  سالمت  و  شادى 
خواستيد دعوا كنيد، قبلش با من مشورت كنننيييييديديد كه يك كوه كار نداشته باشم! 

لللل لللطفططففطفطفطفف هردو. اين مشاوره را مهمان من باشيد!      قربان

جواب از شما . ستون سفيد مى ماند تا افتخار
 پر شدن با نوشته هاى شما را بيابد.

براى ارسال پاسخ هاى خود ميتوانيد از طريق زير اقدام 
فرمائيد:

ارسال اس ام اس: 07733113137
artshin@persianweekly.co.uk :ايميل

www.persianweekly.co.uk/ hezardastan :وب سايت
www.facebook.com/persian.weekly :فيس بوك

نميگذاشتم  ميكوبيدم.  هم  به  را  زمان  و  زمين  سقف 
هيچ چيز بماند، تا هيچ كس ، هيچ وقت ديگر، در هيچ 

كجا،  بتواند چيزى را بسازد يا خراب كند./ چنگيز  

روز./  يك  براى  آيد…فقط  باز  او  كه  ميكردم  كارى 
بيدار 

يك  دنيا  بچهاى  همه  به  و  ميكردم  كن  ريشه  را  فقر 
عروسك ميدادم، شايدم 2 تا./ مينا بهرامى

من از همه چيزى مطلق بدم مياد، حتا از قدرت.  
ميا نداختمش سطل آشغال !/ ما اينيم

يك جنگ جهانى مشت! با كمى سس بمب اتم! اينم شد 
سوال؟؟/ رضا تربت

كارى ميكردم تا قدرت براى هميشه پيش خودم بماند 
/ سعيد!
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جنگ هاى  دوران  يعنى  بيستم،  قرن  اواسط  از 
ظهور  عرصه  به  پا  تئاترى  آن،  از  پس  و  جهانى 
به  تئاتر،  نوع  اين  دارد.  ادامه  تاكنون  كه  گذاشت 

عناصر  در  تحوالتى  جستجوى  در  كه  اين  جاى 
بصرِى موجود در هنر نمايش باشد، درصدد است 
هنرهاى  در  كه  معنايى  آن  به  نسبت  نو  نگاهى  تا 

كه  معنايى  باشد.  داشته  مى شود،  عرضه  نمايشى 
در سال هاى جنگ كمتر مى تواند خوش بينانه باشد. 
نيز  ”پوچ“  نام  و  گرفت،  لقب  ابزورد   كه  نمايشى 
ادبيات  پيشين  قواعد  از  بسيارى  نهاده اند،  آن  بر 
فاقد  ابزورد،  تئاتر  مى ريخت.  فرو  را  نمايشى 
آن  پايان  و  آغاز  است،  هويت  با  شخصيت هاى 
نامعينى  و  متناقض  مكالمات  با  و  نيست  مشخص 
امروز  انسان  كابوس هاى  و  نااميدى ها  ارائه  به 
مى پردازد. آن پوچى را آلبرت كامو  در مضمون، 
ساموئل بكت  در فرم و اوژن يونسكو  در ساختار 

نمايش پى افكندند.
ربطى  هيچ  يونسكو  طاس»ِ  خان  «آوازه  نمايش 
به نامش ندارد و نام آن كامًال پوچ برگزيده شده 
است. بسيارى از روابط حاكم در آثارش نيز پوچ 
است. بسيارى از وقايع صحنه بى سر و ته است. 
هيچ كوششى معنادار نيز براى مضامين نمايش ها 
وجود ندارد؛ چرا كه نمايش نيز پوچ است! و حتى 
بلكه  نيست،  سوژه  نمايش هايش  در  نيز  پوچى 
احساسى است كه از بى ربط بودِن تقريبا همه چيز 
بر تماشاچى تنها عارض مى شود. «عادل ها» چون 
خود كامو مبارزه مى كنند، ولى در مى يابند، كه اگر 
مى شوند  حامله  چيزى  همان  از  خود  دهند،  ادامه 
كه در حال مبارزه با آن بودند. از آن هم پيشتر 
مى روند و در مى يابند كه مبارزه شان به نفرت از 
است،  شده  بدل  خود  از  نفرت  جمله  از  چيز  همه 
در راه واژه اى به نام عدالت كه با آنچه به وقوع 
تروريسم  دهه  در  پوچ مى نمايد (كه  پيوسته اينك 
پرسش هاى  از  بسيارى  به  مى تواند  او  تأويل  اين 
معضِل تروريست پاسخ گويد). كامو از كامجويى 
صور  به  را  پوچى  گذشت،  كه  عيش  در  جوانى 
پوچ  قربانى  نخستين  از  ديد.  خود  مقابل  مختلف 
گاه  آن  عادل ها،  در  پوچ  مبارزه اى  تا  بيگانه،  در 
زندگى  نهايت  در  و  كاليگوال  چون  پوچ  ابرانسانى 
پوچ شده با مرگ در طاعون. اما اين پوچى مطلق 
از  نمى دانيم  حتى  كه  ندايى  و  نمى كشد  طول  زياد 
كجاست، ما را فرا خواهد خواند، همان طور كه «در 
انتظار گودو» نياز ناآگاه و ولو پوچ به گودو (حتى 
در كمال نااميدى نيز) ما را صدا مى زند و ساموئل 
بكت، آن پوچى را به زيباترين شكل ممكن بازنمايى 
در  نوشته اند،  منتقدان  بر  آنچه  برخالف  مى كند. 
ايمانى  براى  فراخوانى  وجه  هيچ  به  گودو  انتظار 
جديد نيست، بلكه دقيقا برعكس، دورى از هر نوع 
حادث  پوچى  نفِس  كامِل  درك  منظور  به  حل  راه 
شده است. جست و جو براى معنا را در كارهاى 
ديگران چون ژان پل سارتر  بايد جستجو كرد. اما 
سه نمايشنامه نويس مذكور هر يك در سطحى از 
زبان، پوچى را انعكاس مى دهند. در كارهاى كامو 
گفتارها با معنى است، اما اهداف و تالش هايى كه 
مى نمايد.  پوچ  دارد،  وجود  آن ها  به  رسيدن  براى 
ارتباط  و  گفتارها  گودو،  انتظار  در  كه  حالى  در 
كنشى بين افراد بى معنى مى نمايد. در آثار يونسكو 

عناصر  از  يك  هر  موقعيِت  طريق  از  ”حضور“ 
نمايشى واجد معناباختگى است.

اثر  يك  دورنمات   فردريك  كبير»ِ  «رومولوس  اما 
به  و  ابزورد  اثر  يك  غلط  به  را  آن  نيست.  پوچ 
رمولوس  شمرده اند.  تراژدى“  ”ضد  يك  درستى 
و  معاني  كه  آن  وجود  با  چون  نيست،  پوچ  كبير 
آرمان ها و افتخارات متداول را ويران مي سازد، 
آنچه باقي مي گذارد، پوچ و بي معني نيست، بلكه 
هاست.  آرمان  و  معاني  سازي  معكوس  نوعي  به 
امپراطور  اولين  نام  كه  گونه  همان  رومولوس، 
نزد  اعتباري  و  ارزش  چنان  او  هست.  نيز  روم 
روميان داشت كه داستان تولد و بزرگ شدن اش 
را چون بسياري از قهرمانان و قديسان به افسانه 
دوران  از  او  كنند،  مي  نقل  كه  چنان  اند.  كشانده 
از  و  شد  بزرگ  گرگ  ماده  يك  وسيله  به  نوزادي 
تربيت  حيوان  آن  توسط  و  خورد  شير  او  پستان 
را  افتخارات  نوع  اين  از  هرگز  كه  حالي  در  شد. 
اش  زمان  در  كه  نيستند  قائل  رومولوسي  براي 

امپراطوري روم سقوط كرد.
اما دورنمات درجهتي معكوس مي خواهد برساند 
سقوط  در  كه  نيست،  برافراشتن  در  بزرگي  كه 
همچون  اگر  كه  اي  امپراطوري  چون  هست.  نيز 
ها  انسان  هاي  نعش  ديگر،  هاي  نظام  از  بسيارى 
آجرهايش را ساخته باشند، همان بهتر كه ويران 
گردد. نكته اي كه در نمايشنامه رومولوس دقيقًا در 
ذهن امپراطور بوده است و از اين روي خواهان 
فتح  و  كشتار  و  كشت  پس،  است.  آن  فروپاشي 
سرزمين ها، افتخار و بزرگي و شجاعت نيست –

چون اين كار بسياري از جاه طلبان جنايتكار تاريخ 
بوده- بلكه بسيار شجاعت، بزرگمردي و انسانيت 
مي خواهد تا كسي كه امپراطور است، خود به اين 
نتيجه برسد كه، چون نظام اش روي درياي خون، 
برافراشته شده، پس اينك مي بايد ويران شود –

چه  و  اش!-  مقام  دادن  دست  از  قيمت  به  هم  آن 
افتخاري بزرگتر از اين براي يك انسان. متأسفانه 
اين ها معيارهايي است كه حتي امروزه از نظرها 
ديده  تا  آمده  صحنه  روي  بايد  پس  مانده،  دور 
شوند. اما چرا ضد تراژدي است؟ به اين سبب كه 
سقوط  افتخار  و  تاريخ  قرن ها  با  امپراطورى  يك 
زمانى  تراژدى  تراژدى!  هر  بدون  اما  مى كند، 
فاتحانه  هوراهاى  با  امپراطورى  كه  افتاد  اتفاق 
ما، ستون هايش را روى اجساد انسان ها در طي 
روم  امپراطور  رومولوس،  بود!  كرده  بنا  نبردها 
شخصى  بهترين  را  خود  بدان،  نسبت  آگاهي  با 
مى داند كه براى فروپاشِى چنان امپراطورى اى بر 
تخت نشسته است. نيازى به كارهاى قهرمانانه و 
حتى اراده و هدف نيز نيست. كافى است خود را به 
امور پيش پاافتاده معطوف سازد تا سقوط، خود 
به آرامى بر كرسى نشيند و رومولوس كبير اين 
چنين افتخارات جاه طلبانه را در يك ضد تراژدى 

ساقط مى سازد.

خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

رومولوس كبير؛ افتخاري براي فروپاشي
دكتر كاوه احمدي علي آبادي
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين

تهديد به كتاب سوزي در مالزي 
ائتالفي از گروه هاي هندي در مالزي تهديد كرده اند كه نسخه هاي يكي از كتاب هاي درسي اين كشور را آتش 
خواهند زد. آنها خواهان جمع آوري كتاب «اينترلوك» از مدارس مالزي شده اند و مي گويند كه تصويري كه 
در اين كتاب از هنديان مالزي ارائه مي شود، توهين آميز است و مي تواند به وحدت و همبستگي نژادي در اين 
كشور لطمه بزند. سه قوم مااليي، چيني و هندي، جامعه مالزي را تشكيل مي دهند. در كتاب «اينترلوك» كه 
نامش به زبان مااليي به معناي «به هم  پيوستگي» است، پيشينه ادغام و حضور اين سه قوم در كشور كنوني 
مالزي در قالب رمان روايت شده است. قرار بود «وحدت و همبستگي نژادي» پيام اصلي داستاني باشد كه 
در اين كتاب روايت شده است. اما ائتالفي از گروه هاي هندي مالزي مي گويند كه محتواي بخش هايي از اين 
كتاب، طوري است كه گويا هنديان مالزي از «كاست» (طبقه اجتماعي) پاييني از كشور هند به مالزي آمده اند. 
آنها همچنين اين موضوع را مطرح مي كنند كه در اين كتاب، هندي هاي مالزي به عنوان خانواده هايي فقير و 
مشكل دار تصوير شده اند كه مردان شان، همسراني وظيفه نشناس هستند. خواندن اين كتاب از امسال براي 
دانش آموزان سال دوم راهنمايي در مالزي اجباري شده است. نمايندگان يك ائتالف گروه هاي هندي مالزي 
مي گويند كه خواندن اين كتاب، نبايد به افراد كم سن و سالي كه زود تحت تاثير قرار مي گيرند، تحميل شود. 
به نظر آنها، اين اقدام در تضاد با تالش هاي نخست وزير مالزي براي ايجاد و تحكيم اتحاد و همبستگي بين 
نژادهاي مختلف ساكن اين كشور است. نژاد مااليي، اكثريت قومي مالزي را تشكيل مي دهد و گفته مي شود 
كه اعمال سياست هاي تبعيض آميز به نفع آنها باعث شده است هندي ها از فرصت هاي آموزشي و اقتصادي 
كمتري در مالزي برخوردار باشند و بسياري از هندي هاي اين كشور در مشاغلي با درآمدهاي كم مشغول 
به كار هستند.بزرگ ترين حزب هندي ها در مالزي هم خواهان جمع آوري اين كتاب از مدارس شده است. 
مقام هاي دولتي مالزي گفته اند كه قبل از هر تصميمي در اين باره، يك هيات مشخص، واكنش و بازخوردهاي 

جامعه هنديان را درباره اين كتاب جمع آوري خواهد كرد. 
 10 ژانويه 2011 
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كشف دست نويس لوركا 
در كتابخانه 

سروده  بدگويي»  و  شعر «دفتر  از  نويس  دست  نسخه اي 
«فدريكو گارسيا لوركا» در كتابخانه بخش موسيقي كنگره 
اسپانيايي  استاد  مائورر  كريستوفر  شد.  كشف  آمريكا 
دانشگاه بوستون از كشف اين دست نوشته كه تاكنون از 
ديد ديگر محققان پنهان مانده بود خبر داد. اين دست نويس 
شامل مصرع هايي از شعر است كه در نسخه نهايي حذف 
شده بودند. لوركا، در اين نسخه از شعرهاي «شاعر در 
ركود  دوران  در  آمريكا  به  او  نگاه  بيانگر  كه  نيويورك» 
اقتصادي است، مي نويسد: «خودم را در اختيار روستاييان 
تابستان  در  اثر  اين  ببلعند.»  را  من  تا  مي گذارم  اسپانيايي 
زبان  آموختن  براي  لوركا  كه  زماني  شده؛  سروده   1929
دستخط  اين  كشف  بود.  آمده  كلمبيا  دانشگاه  به  انگليسي 
شگفت انگيز براي آن دسته از استادان ادبيات كه به صورت 
ويژه در مورد آثار لوركا تحقيق مي كردند اهميت بسياري 
دارد. كريستوفر مائور، پروفسور ادبيات اسپانيايي دانشگاه 
بوستون كه اين دست نويس «خارق العاده» را كشف كرده، 
متعجب است: «خيلي شگفت انگيز است كه نسخه اصلي يكي 

از شعرهاي مجموعه «شاعر در نيويورك» را پيدا كني.» 
اياالت  سنگين  اقتصادي  بحران  زمان  در  درست  لوركا 
متحده و در روزهايي كه افسردگي شديد مردم، آنها را به 
خودكشي هاي پي در پي وا مي داشت، در آمريكا به تحصيل 
مشغول بود. اين اتفاقات شاعر را تا آنجا تحت تاثير قرار 
داد كه بخشي از تكان دهنده ترين آثارش را در همان دوران 

سرود. 
گفته مي شود لوركا پس از نوشتن شعر «دفتر و بدگويي» در 
سال 1930 به خانواده اش گفت تمامي شعرهايش در برابر 
اين شعر رنگ مي بازند اما اين شاعر اسپانيايي سال 1936 
پيش از اينكه توسط نيروهاي راست گرا در تپه اي مشرف به 
خانه اش در گرانادا تيرباران شود، اين مصرع ها را از «دفتر 
و بدگويي» حذف كرد. اين اثر بعدها در سال 1940 به چاپ 
به  شاعر  نمي دانست  كس  هيچ  هم  اين  از  پيش  تا  و  رسيد 

دست خودش شعرش را سانسور كرده بود. 
 ژانويه 2011 

فهرست  گاردين  بريتانيايي  روزنامه 
منتشر  را  تاريخ  پرفروش  كتاب   100
 100 مطلب  اين  عنوان  هرچند  كرد. 
كتاب پرفروش تاريخ است، اما اطالعات 
نيلسن  سايت  از  شده  جمع آوري 
تا   1998 سال  زماني  بازه  بوك اسكن 

2010 را دربرمي گيرد. 

داوينچي»  «رمز  مي دهد  نشان  فهرست  اين 
نوشته دن براون پرفروش ترين كتاب تاريخ 
يا حداقل يك دهه گذشته بوده است. پس از 
پاتر»  «هري  رمان هاي  مجموعه  رمان  اين 
قبضه  را  جدول  رولينگ  جي.كي.  نوشته 

كرده اند. 

يكي از نكات جالب  توجه قرار گرفتن سه گانه 
«هزاره» اثر استيگ الرسون در اين فهرست 
 2004 سال  سوئدي  نويسنده  اين  است. 
درگذشت و سه اثر او پس از مرگش منتشر 
مدت  در  آثار  اين  از  نسخه  ميليون ها  شدند. 

كوتاهي به فروش رفت. 
در ميان نويسندگان حاضر در اين فهرست 
چشم  به  چيره دست  نويسندگان  نام  كمتر 
مي خورد، مثال نامي از برندگان جايزه نوبل 

در اين فهرست نيست. 
جي.دي.  فهرست  اين  نويسنده  قدرترين 
رتبه  در  دشت»  «ناتور  با  كه  است  سلينجر 
فروش)  نسخه  هزار   668) ششم  و  هشتاد 

ايستاده است. 
(از  فهرست  اين  مطرح  نويسندگان  ديگر 
بازار)  و  فروش  نظر  از  فقط  نه  و  ادبي  نظر 
گريشام  جان  حسيني،  خالد  مك ايوان،  يان 
نويسندگان  اين  اما  هستند،  زبالد  آليس  و 
ادبيات،  غول هاي  با  بسيار  فاصله اي  هم 

و  گاري  رومن  و  ماركز  گارسيا  گابريل  از 
اميل  تا  گرفته  داستايوسكي  و  تولستوي 
زوال و چارلز ديكنز و جان آپدايك و ارنست 

همينگوي دارند. 

پائولو  حضور  جدول  اين  در  جالب  نكته 
كوئيلو با «كيمياگر» در رتبه چهل و هفتم با 
903 هزار نسخه، مايكل مور با «سفيدپوست 
نسخه  هزار  با 877  پنجاهم  رتبه  در  احمق» 
رتبه  در  مقلد»  مرغ  «كشتن  با  لي  هارپر  و 

هشتادودوم با 683 هزار نسخه است. 
سرويس  بزرگ ترين  بوك اسكن  نيلسن 
كتاب  فروش  آمار  كه  دنياست  كتاب  آماري 
ضبط  را  كوچك  و  بزرگ  فروشي هاي 
مي كند. اطالعات اين سايت 90 درصد كتاب 

فروشي هاي بريتانيا را پوشش مي دهد. 
هفته  هر  مي دهد  نشان  سايت  اين  آمار 
فروخته  بريتانيا  در  كتاب  نسخه  هزار   220
مي شود كه ارزش اين فروش حدود هفته اي 

30 ميليون پوند است. 

مشخصات 30 كتاب اول در اين فهرست به 
شرح زير است. 

1 - رمز داوينچي اثر دن براون 
جي.كي.  اثر  جادو  سنگ  و  پاتر  هري   -  2

رولينگ 
جي.كي.  اثر  اسرار  تاالر  و  پاتر  هري   -  3

رولينگ 
4 - فرشتگان و شياطين اثر دن براون 

جي.كي.  اثر  ققنوس  محفل  و  پاتر  هري   - 5
رولينگ 

نسخه  دورگه:  شاهزاده  و  پاتر  هري   -  6
كودكان اثر جي.كي. رولينگ 

7 - هري پاتر و يادگاران مرگ اثر جي.كي. 
رولينگ 

8 - هري پاتر و زنداني آزكابان اثر جي.كي. 
رولينگ 

9 - گرگ و ميش اثر استفاني ماير 
10 - هري پاتر و جام آتش (جلد شوميز) اثر 

جي.كي. رولينگ 
11 - نقطه فريب اثر دن براون 
12 - ماه نو اثر استفاني ماير 

13 - استخوان هاي دوست داشتني اثر آليس 
زبالد 

14 - دژ ديجيتالي اثر دن براون 
اثر  شب  در  سگ  براي  عجيب  اتفاق   -  15

مارك هدن 
16 - خسوف اثر استفاني ماير 

گانه  سه  اژدها:  خالكوبي  با  دختري   -  17
هزاره اثر استيگ الرسون 

18 - بادبادك باز اثر خالد حسيني 
19 - همسر مسافر زمان اثر آدري نيفنگر 

جرمي  اثر  كالركسن  روايت  به  دنيا   -  20
كالركسن 

21 - تاوان اثر يان مكايوان 
22 - نماد گمشده اثر دن براون 

23 - تاريخچه كوتاه تقريبا همه چيز اثر بيل 
برايسن 

24 - سپيده دم اثر استفاني ماير 
25 - هري پاتر و جام آتش (جلد گالينكور) 

اثر جي.كي. رولينگ 
26 - هري پاتر و يادگاران مرگ اثر جي.كي. 

رولينگ 
27 - دختري كه با آتش بازي كرد: سه گانه 

هزاره اثر استيگ الرسون 
28 - بچه اي به نام «اين» اثر ديو پلزر 

اثر  يك  جلد  زنان،  كاراگاهي  آژانس   -  29
الكساندر مكال اسميت 

30 - شما آنچه مي خوريد هستيد: برنامه اي 
جيليان  اثر  مي دهد  تغيير  را  شما  زندگي  كه 

مكيت 

چند اتفاق ادبي
 سال 2010 

ميشل  براي  مقدس  سالي  بايد  را   2010 سال 
هولبك دانست كه بعد از سال ها ناكامي سرانجام 
موفق شد جايزه گنكور را به دست آورد اما در 
بارگاس  ماريو  نبايد  و  نمي توان  ادبيات  صحنه 
لوران  بتانكور،  اينگريد  اونفراي،  ميشل  يوسا، 
دوتچ و چند نفر ديگر را از ياد برد. در اين مطلب 
كوتاه به برخي از كساني پرداخته ايم كه در زمينه 
ادبيات سال 2010 يك اتفاق محسوب مي شده اند. 
يك  انتخاب  سرشناس،  نويسندگان  اين  ميان  در 
عكس به عنوان يكي از اتفاق هاي ادبي سال 2010 

مي تواند جالب توجه باشد. 
ادبيات  نوبل  جايزه  او  يوسا:  بارگاس  ماريو 
سال 2010 را براي مجموعه آثار خود به دست 
آورد. اين نويسنده پرويي 28 سال بعد از گابريل 
خورده اش،  قسم  دشمن  كلمبيايي  ماركز  گارسيا 

موفق به كسب اين عنوان شد. 
ميشل هولبك: سال 2010 براي او سال مهمي بود. 
او سرانجام توانست جايزه گنكور را كه پيش از 
اين بارها در به دست آوردن آن ناكام مانده بود 
فروشي  با  سرزمين»  و  «نقشه  بياورد.  دست  به 
بيش از 330 هزار نسخه موفقيت چشمگيري در 

بين خوانندگان داشته است. 
يك  «افول  نام  با  خود  اثر  در  او  اونفراي:  ميشل 
اونفراي، روانشناس  مي كند.  حمله  فرويد  به  بت» 
آلماني را متهم به داشتن رفتاري ناشايست كرده 
تقريبا  مي برد.  سوال  زير  را  او  روان درماني  و 

100 هزار نسخه از كتاب او به فروش رفته است. 
منتشر  عكسي  اكسپرس  مجله  امسال  عكس:  يك 
نشده از آرتور رمبو را منتشر كرد كه از اين پس 
سنديت يافته است. به كمك محققان همه اشخاص 
حاضر در اين عكس شناخته شده اند. تهران امروز 
ماجراي اين عكس و حواشي آن را به زودي در 

همين صفحه منتشر خواهد كرد. 
ارتش  توسط  آزادي اش  از  پس  بتانكور:  اينگريد 
كلمبيا در سال 2008، او كتابي نوشت كه در آن 
دوران اسارت خود را در طول شش سال تعريف 
وجود  با  دارد»  پاياني  هم  سكوت  «حتي  مي كند. 
حواشي  برخي  و  وي  سابق  شوهر  اظهارات 
ديگر با فروشي بالغ بر 70 هزار نسخه موفقيتي 

چشمگير داشت. 
آمريكايي  اين  نام   2010 سال  در  ويلي:  آندره 
بسيار در جوامع ادبي شنيده شد. او كه ملقب به 
نويسنده هايي  كارگزار  و  نماينده  است،  «شغال» 
ديگر  نفر  چند  و  ناباكو  بورخس،  همچون 
به  ناشران  كه  مبالغي  است  معتقد  ويلي  است. 
برعهده  را  آنها  نمايندگي  او  كه  نويسنده هايي 
دارد مي پردازد كافي نيست. او امسال بسياري از 

ناشران را به دلهره انداخته بود. 

ياد  به  سالي  او  براي   2010 سال  دوتچ:  اوران 
ماندني خواهد بود؛ آن هم به خاطر كتابي كه در 
نسخه اي  هشت هزار  شمارگان  با  و   2009 سال 
متروي  ريتم  با  فرانسه  بود. «داستان  شده  چاپ 
پاريس» در اكتبر 2010، تاريخي كه نسخه مصور 
آن منتشر شد به فروشي بيش از 500هزار نسخه 

رسيد! 

جاي خالي برندگان نوبل در 
پرفروش ترين هاي تاريخ 
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مهمترين  جزو  ديرباز  از  عرفان 
جريان هاى فكرى و معنوى اثر گذار 
بخصوص  و  اجتماعى   برزندگى 
در  است.  بوده  ايرانيان  هنر 
طريقت به منظور رسيدن به كمال 
وجود  مراحلى  و  ،مراتب  مطلوب 
دارد كه هر يك از رهروان با توجه 
دريافت  ميزان  و  معنوى  مقام  به 
برشمرده  را  آنها  طريقت  از  خود 
و نامگذارى كرده اند . تصوف نيز 
از همين طريق  به هنرها منجمله 
 ، معمارى  موسيقى،  خوشنويسى، 
پيدا  راه  هنرها  ديگر  و  مينياتور 
جمله  من  عرفانى  مراتب  كه  كرده 
نحوى  به  و...  طلب،معرفت،عشق 
در اين هنرها مورد توجه قرار داد.
مقاله  اين  گردآورنده  نظر  به 
روح هنر عرفانى، سير هنرمند از 
هنرى  اثر  يك  در  معنى  به  ظاهر 
و  نقش  در  هنرمندان  يعنى  است. 
خيالى  هاى  صورت  در  كه  نگارى 
بينند،  مى  وجود  عالم  از  خويش 
در نظر او در هر كدام جلوه حسن 
يابند.  مى  را  الهى  مطلق  وزيبايى 
بدين معنى هنرمند همه موجودات 
خداوندى  اسما  از  مظهرى  چون  را 
مى بيند و بر اين اساس اثر هنرى 
ها  وصورت  تجليات  از  بدعتى  او 
و عكس هاى متجلى از باور مطلق 

است.
بازار  د ر  موالنا  سماع  اولين  از  خبر  روايات،   
رد  بازار  اين  از  موالنا  د اد ه اند .روزى  زركوبان 
زر  فلز  به  ضربه  زدن  صداى  با  ناگاه  كه  ميشد 
خود  بى  خود  از  و  آمد  در  چرخش  و  رقص  به 
موالى  وقتى  يارانش  از  زركوب  الدين  شد.صالح 
مواليمان  كه  زر  بر  گفت:بزنيد  ديد  چنين  را  خود 
سماع ميكند. موالنا تا پيش از آن فقيه بود  و چون 
سماع  به  هرگز  ند ارند ،  موسيقى  با  ميانه اى  فقها 
شروع  شمس  تاكيد   به  و  بعد   ولى  بود .  نپرد اخته 

به اين كار كرد .
موالنا موسيقى را طنين گرد ش افالك مى د انست و 
با نظريه «فيثاغورث» د ر باب موسيقى موافق بود  
كه: «اصول موسيقى از نغمه هاى كواكب و افالك 

اخذ شد ه است.»
مولوى قبل از مالقات با شمس بنابر شهادت كتب 
تاريخى وحتى فرزند مولوى اهل سماع وشعر ونى 

و رباب نبوده است.

سماع چيست؟
و  وجد  سرود  آواز،  شنوايى،  شنيدن،  سماع، 
پايكوبى و دست افشانى صوفيان منفردأ و جمعأ 
اصطالح  در  سماع  خاص.  تشريفات  و  آداب  با 
عاطفى،  هيجانات  اثر  بر  كه  است  حالتى  عارفانه 
و غليان و خروش درونى، و شور و وجد باطنى 
به عارفان راه معرفت، و سالكان طريق حقيقت، و 
واصالن به كعبهء وحدت، دست مى داده و گاه و 
خود  خواست  از  كه  داشته  وامى  را  آنها  گاه  بى 
برخاسته و بى خود از خود خويشتن، در هر زمان 
و  بدخواهان  طعن  و  قعر  از  پروا  بى  مكان،  هر  و 
الدين  جالل  موالنا  همچون  دشمنان،  شتم  و  لعن 
بر  پاى  و  بچرخانند  تن  و  بيفشاند  دست  محمد 

زمين بكوبند.
رحمت  مورد  سه  در  طايفه  اين  بر  گفت:  جنيد 
جز  آنان  چه  طعام  هنگام  يكى  ميشود:  نازل  حق 
و  گفتگو  هنگام  ديگر  و  نخورند  غذا  ضرورت  به 
و  انبياء  احوال  متذكر  پيوسطه  آنان  چه  مذاكره 
مقامات صديقينند. سوم هنگام سماع چه سماع را 
آنان به وجد شنوند و حق را در آن مشاهده كنند.

يا  و  خوش  آوازى  اثر  بر  كه  است  حالى  سماع، 
اين  در  ميدهد.  دست  را  صوفى  دلكش،  اى  نغمه 

حال بعضى حركات ناخودآگاه از وى سر ميزند 
پندارد،  رقص  نوعى  را  آن  بيننده  است  ممكن  كه 
كه  راست،  سماع  با  ارادى  غير  سماع  است  اين 

مولوى در باره اش گويد:

بر سماع راست هر تن چيره نيست   
   طعمهء هـــر مرغكى انجير نيست

با  صوفيان  كه  است  مجلسى  ارادى،  سماع  اما 
به  را  اشعارى  قوال،  ميدهند.  تشكيل  پير  حضور 
آواز گرم مى خواند كه گاهى با نغمهء دف و نى 
توأم است و صوفيان به ذكر قلبى مى پردازند و 
اين  در  ميكنند.  تكرار  را  كالمى  يا  مصرعى  بيتى، 
آن  كه  ميدهد  دست  آنها  به  حالى  و  وجد  مجلس 
خوانند.  سماع  حلقهء  يا  مجلس  و  گويند  سماع  را 

حافظ گويد:

مطرب چو پرده ساخت كه در پردهء سماع   
   بر اهل وجد و حال َدر ِ هــاى و هو ببست

 عطار گويد:
در حلقهء سماع كه درياى حالت است  
   از آتش ســماع دلى بيقرار كــــــو؟

در رقص و در سـماع ز هستى فنا شده   
   اندر هواى دوست دلى زره دار كــو؟

 در شرح تعّرف آمده است :
چندان  و  كردند  قهر  بسيار  را  نفس  متقدمان 
رياضت دادند كه ترسيدند از كار فروماند و براى 

تقويت نفس چيزى طلب كردند و با دو بيتى سماع 
ميكردند، البته بيتى موافق حال. حافظ گويد:

يار ما چون سـازد آهنگ ســـــماع     
   قدسيان در عرش دست افشانى كنند

خود  بى  خود  از  و  آمدند  مى  وجد  به  آنكه  تا 
توانستند  را  خود  سكر   مرحلهء  در  و  شدند  مى 

نگهدارند و به رقص در مى آمدند.

گهى اندر ســـماع شــــوق جـــانان    
   شده بى پا و سر چون چرخ گردان

الزم  نفس  تقويت  جهت  از  و  ممدوح  را  آن  و 
ميدانستند و مى گفتند: هر كه از آواز خوش لذت 
نيابد، نشان آن است كه دل او مرده است يا سمع 

باطنش كر گرديده است.
ابن عربى، سماع را به سه قسم تقسيم كرده است: 
اول سماع طبيعى كه بوسيلهء قواى انسانى و آالت 

موسيقى و اصوات حسى حاصل ميشود و باعث 
طرب و شوق ظاهرى ميگردد. دوم سماع روحانى 
كه سالك داراى نفس ملكوتى به وسيلهء آن حال و 
ذوق نمايد و از آن در صرير، قلم صنع را بر لوح 
محفوظ شنود و عالمت آن القاء  معانى  و معارف 
غريبه است در دل كه صاحب آن را به خشوع و 
خضوع و ركوع و سجود وا دارد. سوم سماع الهى 

است بالواسطه و عالمتش حيرت سامع است. 1
متصوفه  بين  در  هجرى،  سوم  قرن  از  سماع 
شيخ  و  بوده  معمول  و  مرسوم  اسالم  عرفاى  و 
ابوسعيد ابوالخير ميهنه اى ( 356 تا 440 هجرى) 
و  پير  از  پيامى،  يا  كالمى  يا  شعرى  شنيدن  با 
كالم  آيات  از  اى  آيه  خواندن  وقت  به  يا  عارفى، 
اهللا مجيد، يا به هنگام نقل حديثى از سيد المرسلين 
از  سعيد»  ابن  منور   » چنانكه  يا  شده.  مى  منقلب 

نوادگان شيخ ابوسعيد، از قول جدش مى نويسد:
از آن ساعت درها در سينهء ما گشادند، و   … »
بر  حال  و  بستدند،  ما  از  را  ما  كلمه  اين  سماع  به 

من ديگر شد».
شيخ در چنين حاالتى به وجد مى آمد، بر پاى مى 
خاست، و به دست افشانى و چرخ و پاى كوبى مى 
پرداخت، و اطرافيان و حاضران نيز به تبيعت از 

او به سماع برمى خاستند.
« گاهى به هنگامى كه شيخ مجلس ميگفت، سخن 
او در يكى از مستمعان درمى گرفت، شحقه اى مى 
مى  چرخ  و  سماع  به  اجازه  بى  و  اراده،  بى  و  زد 

پرداخت و غالبأ آتش او در مجلسيان هم در مى 
گرفت و آنها نيز به دست افشانى و پاى كوبى مى 
پرداختند، و شيخ را نيز اگر وجدى و حالى دست 
ميداد، ياران و مريدان را همراهى و هم پايى و هم 

چرخى ميكرد.»

 پيدايش سماع
آن   ، آفرينش  آغاز  در  ميدهد  نشان  تاريخ 
شايسته  و  شناخته  را  خود  انسان  كه  روزگاران 
تفكر و تصميم گيرى دانسته ، موسيقى را نخستين 
درونى  شوق  و  هيجان   ، شور  و  التهاب  انعكاس 
در خارج از وجودش تحقق  . كه  ديده است  خود 
يافته و موجب حالت و جد و حال ، طرب و نشاط 
گرديده ،زمانى هم حزن و اندوه ، اما در عين حال 
خود  با  آورنده  آرامش  و   ، دهنده  تسكين  اثر   ،
همراه داشته است . در پى اين دانشتن عده اى از 
بيوت   ، كردند  آغاز  را  تاريخ  در  سفر  تحقيق  اهل 
الهى كه در آنها بر پيامبران وحى نازل شده است 
و  ويران  كاخهاى   ، بازار  و  كوچه  ديار  و  شهر   ،

جهان پر سماع است و 
مستى و شـور   

  وليكن چه بيند در آيــــينه كــــــور؟

گردآورى و تاليف:   عباس نجفى زرافشان
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برقرار مانده را گشته اند تا شايد بر اين مدعا دليل 
ذوق   . كنند  پيشكش  محققان  جامعه  به  و  بيابند 
وادى  مسافران   ، مقصود  يافتن  شوق  و  دانستن 
هركدام   ، راسانيده  مقصود  سرمنزل  به  را  تاريخ 
به در يافتن از حقايقى مسرور گشته اند و همان 
يافته خويش را تاريخچه پيدايش سماع دانسته اند . 

سوره   )  " بيدى  خلقت   " تاج  كه  آنگاه   : اند  گفته 
ص آيه 75 ) را خداى تعالى به دوست خويش بر 
سر آدم نهاد و شرف " خلق اهللا آدم على صورته 
به   ( ص 217   5 ج  آملى  جوادى  تفسير  شرح   )  "
 )  " روحى  من  فيه  نفخت   " حله   ، گرديد  عنايت  او 
سوره ص آيه 72 ) در برش پوشانيده شد ، تكانى 
خورد عطسه اى زد و سربلند كرد و گفت " الحمد 
اهللا الرب العالمين " . پاسخ آمد : " يرحمك ربك يا 

آدم للرحمه خلقك " ( تاريخ انبيا ص 90 ) . 

 اسرار حروف سماع
بنى  ذريه  پروردگار  اينكه  از  پيش  ميثاق  روز  در 
ادم را مخاطب قراردهد . نخستين چيزى كه براى 
بنى آدم آفريد آلت " فهم" و سپس " سمع و نطق 
" بود و با خطاب " الست " و پاسخ " بلى " هر سه 
را بكار انداخت ، هرچند كه خلقيت نطق بر فهم و 
سمع تأخر دارد ، اتحاد فهم و سمع از پرتو نطق 
صورت مى گيرد و اگر خطابى از جانب پروردپار 
فهم  آلت  نه  و  ميشنيد  چيزى  گوش  نه   ، شد  نيم 

چيزى مى فهميد . 

آن  صورت   ، معنايى  و  دارد  صورتى  كالم  هر 
آن  معناى  و  ميشود  شنيده  كه  است  صوتى  لفظ، 
حقيقتى است كه فهميده ميشود . و همان گونه كه 
در شنوايى و تعقل و بينايى و قواى ديگر مناسب 
و ارتباطى موجود است ، در كلمات نيز ميان لفظ 
و معنى يك نوع مناسبت طبيعى و ذاتى وجود دارد 
را  مهم  اين  سماع  و  عشق  براى  غزالى  كه  چنان 
بيان كرده مى نويسد : " سين و ميم سماع اشارت 
مانند  سماع   (  SER سر(  يعنى   " ســم   " به  است 
است و شخص را از تعلقاتى كه به اغيار  سم "   "
دارد مى ميراند و به مقامات عينى ميرساند " عين 
و ميم " اشاره است به " مع " يعنى سماع شخص 
را به معيت ذات الهى مى برد . پيامبر "ص" فرمود 
ال  و  مقرب  ملك  فيه  يسعنى  ال  وقت  اهللا  مع  لى   "  :

نبى مرسل " . 
و سين و ميم و الف ، سماع اشاره است به سما 
مى  آسمانى  و  علوى  را  شخص  يعنى   ( آسمان   )
و  الف  و   . ميكند  خارج  سفلى  مراتب  از  و  گرداند 
ميم سماع اشاره است به ام ( مادر ) و منظور اين 
است كه صاحب سماع مادر هر چيز ديگر است و 
از پرتو روحانيت خود از غيب مدد ميگيرد و حيات 
( ّآ ب ) بدان اشاره مى  ماء "  علمى را كه كلمه " 
سماع  ميم  و  عين  و   . بخشد  مى  چيز  همه  به  كند 
سماع  يعنى   ( فراگيرى   )  " عم   " به  است  اشاره 
كننده با روحانيت خود علويات را و باحيات قلب 
خود انسانيت را و با نور نفس پاك خود جسمانيت 

و احوال ديگر را فر اميگيرد ( بوارق ص 165 ) 

 سماع خانه ها 
 ، زاويه   ، خانقاه  نامهاى  به  كه  صوفيانه  مراكز 
رباط ، صومعه ، دويره ، لنگر تكليه بر قرار ميشد 
شامل يك حياط مركزى و رواق هاى طووالنى در 
دوسوى آن ، در قسمت داخلى حجره هاى خلووت 
مسجد  و  بود  سالنى  سمت  يك  در  قرارداشت 

كوچكى براى اقامه نماز ، محلى براى قرائت قرآن 
آن  در  كه  مركزى   ، قرآن  آموزش  براى  مكتبى   ،
معارف تدريس مى شد ، اطالقى كه شيخ و ديگر 
بسر  فرزندان  و  همسر  مانند  او  بسته  وا  اعظاء 

ميبردند . 
بعد  به  چهارم  قرن  از  يادشده  مراكز  تمام  در  و 
يا "  بزم با خدا "  جهت سماع كه به قول موالنا " 
بزم معنوى " يا معركه يى روحانى يا سماع مقدس 
سماع خانه هاييى با شكل خاصى بنا نمودند كه با 
بهصورت  شده  برطرف  آن  نواقص  زمان  گذشت 

ايده آلى در آمد . 
البته گاهى هم شخص باذوقى عده اى را به منزل 
 ، آنان  از  پذيرايى  ضمن   ، كرده  دعوت  خويش 
سماعى نيز در آنجا انجام مى گرفت . و در بعضى 
ها  خانه  سماع  در  كه  اين  جاى  به  مراسم  مواقع 
برگزار گردد در بازار شهرها بر پا ميشد ، مثال " 
ابوسعيد  در بازار شهر مصر "  عمربن الفارض " 
محمد  الدين  جالل   "  ، بغشور  بازار  در  ابوالخير" 
خراسانى " در بازار زركوبان قونيه و مانند " اوحد 
مثال  مناسب  محلى  كردن  پيدا  با   " كرمانى  الدين 
الدين  نظام   " چون  يا  مصر  در  متروكه  اى  خانه 
عبداهللا رومى "  در دهليز خانه يا چون "  چشتى " 
در حجر درب به رويش بسته سماع ميكردند و يا 
در زيرزمينى كه بوى آشنايى استشمام مى نمودند 
گاهى در دبستان ها و زمانى در جماعت خانه ها 
در  يا  و  نزديكان  سراى  در  يا  ها  خانه  طشت  يا 
زير ديوار كوشك ها حال سماع دامن جان را مى 
گرفت و باالى بام جماعت خانه با غزل خوانى امير 
حاضرين  هيجان  و  شور  چشتى  دهلوى  خسرو 

تبديل به سماع مى شد . 

 لباس در سماع
در جعبه آيينه هايى كه دروسط وكنارسماع خانه 
گذاشته اند، لباسهاى موالناوشمس الدين تبريزى 
اين  از  بعضى  شود.  مى  مالحظه  ولد  وسلطان 
هاى  پارچه  و  ابريشم  از  بعضى  و  كتان  از  البسه 

ديگر است. 

بنا به منابع قديم، موالناكاله قهوه اى رنگ روشن 
مى  ملون  دستارى  وبرآن  گذاشت  برسرمى 
بست، ولباده اى به رنگهاى مختلف مى پوشيد و 
پيراهن و قبايى بر تن مى كرد. موالنا مردى بلند 
باالوباريك اندام و رنگ پريده بود. لباسهائى كه از 
او باقيمانده مناسب وصفى است كه از قدو باالى 
او كرده اند. عمامه موالنا و شبكاله او كه «عرقيه» 
بعالوه  شود.  مى  نگهدارى  موزه  اين  در  دارد  نام 
سلطان  از  قبايى  و  تبريزى  الدين  ازشمس  كالهى 
ولد، و لباده اى از اطلس سبز از او در اين موزه 

وجود دارد. 

 آالت موسيقى سماع
موسيقى  آالت  نمايشگاه  به  خانه  درسمْا  محلى 
اختصاص داده شده است. مهمترين آالت موسيقى 
تنبور،  (دايره)،  دف  ازنى،رباب،  عبارتند:  سماع 
برتر  سازهاى  از  همگى  كه  تار.  كمان،  كمانچه، 

ايران در سطح جهانى است . 

 سماع گران تاريخ
عارفان طبعا اهل دل و احساسات مى باشند و 

به حكم تمايالت فطرى سرو كارشان با عواطف 
و تخيالت زيباست و اگر چنين نبود به راه سير 
و سلوك كشيده نميشدند ، به همين لحاظ مذاق 

جانشان از شنيدن آواز خوش و نغمه دلكش 
متلذذ مى شد . سماع گران تاريخ : 

 قرن سوم 
عمرو بن عثمان مكى ، ذوالنون مصرى ، سرى 

سقطى ، جنيد بغدادى ، ممشاد دينورى ، يحيى بن 
معاذ رازى ، البوالحسين دراج ، ابوالحسين نورى 
سمنون محب ابو سعيد خراز ، ابو اسحاق شامى 

چشتى . 

 قرن چهارم 
 ، ابوالخير  سعيد  ابو   ، شيرازى  خفيف  عبداهللا  ابو 
ابوعلى رودبارى ، ابوالقاسم نصر آبادى ، عبداهللا 
ابو   ، رودبارى  ابوبكر   ، بغدادى  راسبى  محمد  بن 
عثمان مغربى ، ابوالحسن حصرى ، ابوبكر شــبلى 

، احمد بن يحيى . 
 قرن پنجم 

ابويوسف   ، غزالى  احمد   ، كازرونى  اسحاق  ابو 
چشتى 

 قرن ششم 
اسماعيل قصرى ( كه نجم الدين كبرى خرقه اصل 
القضاه  عين   ،  ( است  پوشيده  ايشان  دست  از 

همدانى . 
 قرن هفتم 

شيخ شهيد نجم الدين كبرى ، شيخ شهيد مجد الدين 
بغدادى ، روزبهان بقلى شيرازى ( كه با روزبهان 
وزان مصرى دو شخصيت عالى رتبه جداگانه مى 
زكر  بهاءالدين   ، باخرزى  الدين  سيف   ،  ( باشند 
باملتانى ، حميد الدين ناگورى ، سعد الدين حموى 
، شمس تبريزى ،او حد الدين كرمانى ، رضى الدين 
عطار  الدين  فريد   ، گيلى  الدين  جمال   ، الال  على 
الدين  جالل  موالنا  پدر  العلما  سلطان   ، نيشابورى 
ناشران  و  ياران  از  تمامى  كه  جندى  كمال  بابا   ،
تفكر نجم الدين كبرى بوده اند . فخرالدين عراقى ، 
نظام الدين اولياء ، موالنا جالل الدين محمو مولوى 

خراسانى ، امير خسرو دهلوى . 
 قرن هشــتم 

ركن الدين احمد عالءالدوله سمنانى ، صفى الدبن 
اردبيلى ، محمد شيرين مغربى ، شاه نعمت اهللا ولى 

؛ 
قرن نهم 

خواجه مسافر خوارزمى ، شيخ محمد شمس الدين 
الهيجى شارح گلشن راز ، 

فهرست منابع:
- گوشه هايى از سخنرانى عبدالسميع رافى در  

  هشت صدمين سال تولد موالنا
- تاريخچه ى سماع و رقص در ”تاريخ هنر ايران“
   - وب سايت پايگاه تاريخ و تمدن ايران بزرگ
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info@persianweekly.co.uk هنر
ساخت فيلم سينمايي با  آي -  فون 

اين روزها حتي كارگردان هاي سينما هم كار كردن 
با «آي-  فون» را به كار با دوربين هاي فيلمبرداري 
چان  «پارك  افراد  اين  از  يكي  مي دهند.  ترجيح 
و  كره اي  كارگردانان  مشهورترين  از  يكي  ووك»، 
خالق فيلم هايي چون«پسر بزرگ» و «مادر» است. 
او آخرين پروژه سينمايي اش را كه فيلمي در ژانر 
فون   - «آي  گوشي  يك  با  است،  فانتزي-وحشت 
4» فيلمبرداري كرده. بودجه اين فيلم 30 دقيقه اي، 
130 هزار دالر بوده كه توسط بزرگ ترين كارخانه 
ارائه دهنده خدمات تلفن همراه كشور كره پرداخت 
شده است. پارك مى گويد ابعاد كوچك و وزن كم 
از  توانند  مى  همه  كه  اين  كنار  در  فون»،   - «آي 
همراه  تلفن  گوشى  اين  كنند،  استفاده  گوشى  اين 
را به ابزارى مناسب تبديل كرده است. در ساخت 
به  كره اي  زبان  در  كه   Paranmanjang فيلم 
معناي فراز و نشيب است، به دليل امكان استفاده 
از تعداد زيادى از گوشى هاى«آي - فون»، زاويه 
اختيار  در  متعددى  و  متنوع  تصويربردارى  هاى 

كارگردان بود و فضاى پردازش گرافيكى وسيعى 
براى تصحيح صحنه ها وجود داشت. «پارك چان 
ووك»تنها كارگردانى نيست كه با استفاده از «آي 
- فون4» فيلم ساخته است. شركت KT كه پخش 
محصوالت «آى- فون» را در كره جنوبى به عهده 
دارد، در اكتبر سال گذشته جشنواره فيلم كوتاهى 
را برگزار كرد كه در آن 12 فيلم كوتاه ضبط شده 

با استفاده از «آى - فون4» به نمايش درآمدند. 
همراه  تلفن  گوشي هاي  كمك  با  كه  كارگردان هايي 
فيلم مي سازند از تجربه متفاوت و امكاناتي كه يك 
گوشي سبك مي تواند در اختيارشان بگذارد راضي 
و  موبايل  تلفن هاي  امكانات  گسترش  با  هستند. 
بهبود كيفيت تصويربرداري، اين وسيله هاي ساده 
تجربي  كارگردان هاي  از  بسياري  اول  انتخاب  به 
تبديل شده است. بعد از تجربه بزرگ اين كارگردان 
هم  هاليوودي ها  داشت  انتظار  مي توان  سرشناس 
دوربين  جاي  به  فون»  «آي -  از  استفاده  براي 
بخصوص  مورد  اين  كنند.  امتحان  را  خود  شانس 
براي استوديوهاي فيلمسازي كه همواره در صدد 
كاهش هزينه هاي توليد هستند مي تواند جالب توجه 

باشد.   سى نت - 12 ژانويه 2011 

سازمان ملل براي 
حمله موجودات 

فضايي آماده شود 
وجود  هوشمند  بيگانه  موجودات  اگر 
داشته باشند بدون شك شباهت فراواني 

به انسان ها خواهند داشت 

ماوراي  و  فضايي  موجودات  وجود 
هميشه  كه  بوده  مسائلي  از  يكي  زميني 
كرده  مشغول  خود  به  را  بشر  ذهن 
است و اكنون دانشمندان مدعي شده اند 
خود  بايد  جهان  كشورهاي  همه  دولت هاي 
آماده  موجودات  اين  احتمالي  حمله  براي  را 

بخشي  بايد  ملل  سازمان  مي گويند  كنند.آنها 
را براي « امور ماورا زمين » اختصاص دهد 
تا در صورت مواجهه با اين موجودات بتوانند 

اقدامات الزم را به عمل بياورند. 

مورد  در  مقاله اي  از  بخشي  اظهارنظرها  اين 
زندگي موجودات ماورا زمين است كه دريك 
نشريه تخصصي به چاپ رسيده است در اين 
مقاله دانشمندان تمام جنبه هاي جست و جو 
شناسي  ستاره  از  زميني  ماورا  زندگي  براي 
كه  مذهبي  و  سياسي  سقوط  تا  بيولوژي  و 
مي شود  فضايي  موجودات  حمله  به  منجر 
در  جان   زارنكي  اند.پروفسور  كرده  لحاظ  را 
مقاله اين مطلب آورده است:« آيا بهتر نيست 

سال ها  دانشمندان  كه  مناسب  فرآيند  يك  در 
در مورد آن تحقيق و تفحص كرده اند تصميم 
گيري كرد و از اقدامات نامناسب دوري كرد.

نمي توان  و  دارند  وجود  فضايي  موجودات 
منكر آن شد. اگر دولت هاي كشورهاي جهان 
همكاري  هم  با  موجودات  اين  با  مقابله  براي 
نداشته باشند با بحراني عظيم مواجه خواهيم 
بدنه  يك  طريق  از  است  بهتر  اتحاد  اين  شد. 
است  همه  تاييد  مورد  كه  بين المللي  سياسي 
صورت بگيرد.» اين در حالي است كه سازمان 
ملل در حال حاضر يك بخش به نام « كميته 
كاربردهاي صلح آميز موجودات ماورا زمين» 
(Copuos) دارد. اين در حالي است كه چندي 
پيش استفان هاوكينگ دانشمند انگليسي گفته 
بود: «موجودات فضايي احتماال وجود دارند 
اما بشر بايد از تماس با آنها بپرهيزد چراكه 
داشت.  خواهد  پي  در  ناخوشايندي  عواقب 
احتماال  پيشرفته اي  فضايي  موجودات  چنين 
غني  سيارات  تمام  آوري  جمع  دنبال  به 
هستند. با توجه به مغز رياضي من اعداد به 
معقول  را  فضايي  موجودات  حضور  تنهايي 
است  مسئله  اين  سر  بر  اصلي  بحث  مي داند. 

كه آنها احتماال چه شكلي خواهند بود.» 

صلح  كاربردهاي  كميته   » مي گويد:  زارنكي 
 (Copuos) زمين»  ماورا  موجودات  آميز 
موجودات  اين  روابط  به  هم  را  بخشي  بايد 
كانوي  سيون  ميان  اين  در  دهد  اختصاص 
مي گويد  كمبريج  دانشگاه  پروفسور  موريس 
موجودات  با  تماس  مسئول  كه  ارگاني  هر 
بدترين  براي  را  خودش  بايد  است  بيگانه 

اتفاقات ممكن آماده كند او مي گويد: 
وجود  پيش  مدت ها  از  فضايي  موجودات   »
داشته اند و در اين مدت تكامل يافته اند درست 
همانند انسان ها. ما بايد براي بدترين اتفاقات 
هوشمند  بيگانه  موجودات  اگر  باشيم.  آماده 
شباهت  شك  بدون  باشند  داشته  وجود 
خشونت  داشت.  خواهند  انسان ها  به  فراواني 
و  دارد  وجود  هم  آنها  در  استعمارگري  و 
همين مسئله است كه براي انسان ها تهديدي 

بزرگ محسوب مي شود.» 

10 ژانويه 2011 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

ساركو باز هم فيلم شد 
در زماني كه ساركوزي سعي دارد از حاشيه ها دور بماند و برنامه 
هايش را براي دور دوم رياست جمهوري تنظيم كند، اين رسانه ها هستند 
رئيس جمهور  است  قرار  بكشند.  چالش  به  را  او  گرفته اند  تصميم  كه 
دوم  همسر  چرا  مي دهد  نشان  كه  باشد  جديدي  فيلم  سوژه  فرانسه 
ساركوزي درست در روزهاي سرنوشت ساز پيش ازانتخابات، او را 
اولين  شده  توصيف  خجالت آور  هم  بسيار  كه  فيلم «غلبه»  كرد.  ترك 
فيلم درباره رئيس جمهور فرانسه است كه در زمان حضورش در كاخ 

اليزه فيلمبرداري و پخش مي شود. 
محور اصلي اين فيلم پرداختن به پنج سالي است كه ساركوزي پيش 
از انتخابات سال 2007 در حال كسب قدرت بود. هر چند نكته جنجالي 
داستان پرداختن به اسراري است كه باعث شد «سسيليا ساركوزي» 
همسرش را شب پيش از رفراندوم ترك كند و تنها بگذارد. «غلبه» با 
قدم هاي ساركوزي در تنهايي براي رفتن به صحن اصلي كاخ اليزه و 

شركت در جشن پيروزي در انتخابات شروع مي شود. 
نماهاي بعدي به جست و جوي بي نتيجه رئيس جمهور تازه وارد براي 
يافتن همسري كه در سال 1996 با او ازدواج كرد و مادر كوچك ترين 
كه  روتمن»  «پاتريك  توسط  فيلمنامه  دارد.  اختصاص  است  پسرش 
تاريخ نگار و فيلمنامه نويس است نوشته شده. او داستان را بر اساس 
روايت  شنيده  پاپاراتزي ها  و  ماجرا  اصلي  شاهدان  از  كه  ماجراهايي 
كرده است. تهيه كننده فيلم هم اصرار دارد كه محصولش بر اساس 
داستاني واقعي ساخته شده است. نقش ساركوزي را هم بازيگري كم 
مدت  تمام  در  بود  ناچار  كه  مي كند  بازي  پوداليده»  نام «دنيس  با  مو 
مشخص  بگذارد.  سرش  روي  را  «ساركوزي»  مخصوص  كاله گيس 
نيست ساركوزي راش هاي اوليه فيلم را ديده يا نه اما مي گويند زماني 
كرده:«اين  اعالم  مي كند  ايفا  بازيگر  كدام  را  او  نقش  شده  متوجه  كه 

درست نيست، او موهايش خيلي خيلي از من كم پشت تر است!» 
12 ژانويه 2011 

تغيير هويت موناليزا 
يك مورخ ايتاليايي مدعي شد گره كور اسرارآميز 
است.  كرده  كشف  را  «مونا ليزا»  نقاشي  بودن 
زمينه  پس  در  كه  پلي  دارد  عقيده  گلوري»  «كارال 
و باالي شانه چپ «مونا ليزا» ديده مي شود زاييده 
دهكده  از  واقعي  منظره اي  بلكه  نبوده  نقاش  تخيل 
زن  اين  ادعاي  اگر  ايتالياست.  شمال  در  «بوبيو» 
«موناليزا»  هويت  باشد  درست  شناس  تاريخ 
كه  را  نظريه  اين  بايد  و  مي كند  تغيير  كلي  به طور 
«لبخند ژوكوند» متعلق به «ليزا دل جيوكندو»، همسر 
منتفي  بوده،  فلورانس  در  ابريشم  ثروتمند  تاجر  يك 
دانست چرا كه بر اين اساس نام زني كه «داوينچي» 
آن را جاودانه كرده «ربيانكا جيوانا اسفورزا» بوده 

است. 
نظريه او برمبناى كشف اخير مورخ هنرى ديگرى به 
نام «سيلوانو وينچتى» استوار است كه كشف كرده 
سنگ هاى  روى  بسيار  مهارت  با   «7» و   «2» ارقام 
به  مربوط  را  ارقام  اين  «گلوري»  بسته اند.  نقش  پل 
را  «بوبيو»  پل  شديد  سيلى  كه  مي داند   1472 سال 

پل  اين  مى دهد  نشان  تاريخى  سندهاي  برد.  بين  از 
با باال آمدن آب رودخانه «تريبا» پيش از بازسازي 
به كلي نابود شده بود. «گلورى» كه در كتابى جديد 
با عنوان «معماى لئوناردو» اين نظريه را بيان كرده 
مى گويد: «لئونارد عدد 72 را زير پل نوشته تا هم اين 
سيل ويرانگر را ثبت كند و هم كمك كند اين اشاره 
اثر  خبرسازترين  بايد  را  «موناليزا»  كنيم.»  درك  را 
در  يك بار  ماه  چند  هر  كه  چرا  ناميد  جهان  هنري 
صدر اخبار قرار مي گيرد. جدا از تعيين هويت چهره 
مدتي  پنهان  لبخند  بودن  رازآميز  و  نقاشي شده  زن 
قبل با كمك اشعه ايكس دو حرف «ال» و «وي» در 
چشم راست و حروفي مشابه «بي» يا «سي اي» در 
چشم چپ «موناليزا» كشف شد. با اين حال بسياري 
مورخان و متخصصان هم اين ادعاها و كشفيات را 
باور ندارند و مي گويند كد داوينچي امثال دن براون 
و  است  محدودي  عده  پردازي  رويا  و  تخيل  زاييده 
ترك هايى كه در طول زمان بر هر نقاشى رنگ روغن 

نقش مى بندد آنها را به اشتباه انداخته است. 
10 ژانويه 2011 
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يوسا فوتباليست 
مي شود 

داد  نشان  يوسا»  بارگاس  «ماريو 
هم  به فوتبال  ادبيات  بر  عالوه 
به عنوان  مي تواند  و  دارد  عالقه 
فوتبال  باشگاه  اعضاي  از  يكي 
كشورش، در ورزش هم تاثيرگذار 
سال  نوبل  جايزه  برنده  اين  باشد. 
اطالعيه اي  طي  گذشته  روز   2010
افتخاري  عضو  به عنوان  رسمي 
«يونيورسيتاريو  فوتبال  باشگاه 
دپورتس» انتخاب شد. قرار است اين 
در  فوريه  دوم  روز  پرويي  نويسنده 
بزرگ  استاديوم  در  ويژه  مراسمي 
تن  بر  را  تيم  اين  پيراهن  باشگاه، 
كند و رسما به عنوان عضو افتخاري 
معرفي  دپورتس»  «يونيورسيتاريو 

شود. 
خوشحالي  ابراز  با  نيز  يوسا 
تيم  در  افتخاري  عضويت  از 
را  خود  دپورتس»،  «يونيورسيتاريو 
فاقد مهارت الزم در اين بازي دانست 
به فوتبال  پرداختن  روزهاي  از  اما، 
به عنوان شادترين ايام زندگي اش ياد 
بازيكن  زندگي  ام  در  هرگز  كرد:«من 
اشتياق  اما  نبودم  خوبي  فوتبال 
مهارت  وجود  با  ورزش  به اين  من 
از  نشد  باعث  داشتم  كه  ضعيفي 
خودداري  بازي  و  زمين  در  حضور 
از  يكي  عمرم  روز  شادترين  كنم. 
بود  زماني  و  هميشگي  يك شنبه هاي 
به زمين  دانشگاه  تيم  پيراهن  با  كه 
بازي  شهرداري  تيم  مقابل  و  رفتم 

كردم.» 
رنگ  شيري  پيراهن  پوشيدن  او 
باشگاه و حضور در مستطيل سبز را 
بهترين اتفاق جهان مي داند. يوسا در 
كتاب «ماهي در آب» عالقه اش به U را 

به خوبي نشان داده است. 
دپورتس»  «يونيورسيتاريو  باشگاه 
كه به «يونيورسيتاريو» معروف است 
و با حرف U نشان داده مي شود يكي 
از محبوب ترين تيم هاي فوتبال ليما، 

پايتخت پرو محسوب مي شود. 
تحت   1924 سال  در  باشگاه  اين 
يونيورسيتاريا  فدراسيون  عنوان 
ماركوس  سن  ملي  دانشگاه  توسط 
 1931 سال  در  اما  شد  تاسيس 
و  دهد  تغيير  را  نامش  شد  مجبور 
فوتبال  در  زيادي  افتخارات  تاكنون 

اين كشور به دست آورده است. 
به عنوان  فيفا  سوي  از  تيم  اين 
موفق  باشگاهي  تيم  بيست و هشتمين 
جنوب آمريكا در قرن بيستم شناخته 

شده است. 

قرار  باشگاه،  عمومي  روابط  به گفته 
عضويت  ويژه  درمراسم  است 
افتخاري يوسا، گروهي از كانديداهاي 
جمله «پدرو  از  پرو  رياست جمهوري 
پابلو كوزيسنكي» نيز حضور داشته 
مشخص  هنوز   U تيم  تركيب  باشند. 
انتخاب  از  حاكي  شايعات  اما  نشده 
بازي  براي  آرژانيتن  آرسنال  تيم 

مقابل تيم يوساست. 
11 ژانويه 2011 

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعكس
 در كمتر از 15 دقيقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در كمتر از 24 ساعت ( جهت اختالف ساعت)

تخفيف ويژه براى دانشجويان و مشتريان داراى عضويت
قبل از تماس با ما قيمت هاى ديگر صرافى ها را چك كنيد.

با خريد از صرافى هستى و دريافت كد مخصوص از تخفيف 10 درصد 
كامپيوتر و لوازم الكترونيك از شركت A- Pox بهره مند خواهيد شد.

آدرس صرافى

117 station road, Edgware HA8 7JG
تلفن هاى صرافى:

مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811
موبايل 24 ساعته: 07551222729

كشف خواهرخوانده زمين 
در كهكشان هاي دور 

سياره  كوچك ترين  اخترشناسان، 
در  كردند،  كشف  را  فراخورشيدي 
و  بودن  سنگي  از  بار  اين  كه  حالي 
اطمينان  به زمين  آن  باالي  شباهت 
گيري هاي  اندازه  و  محاسبات  دارند. 
كپلر  سياره  داده اند  نشان  دقيق  بسيار 
و  داشته  زمين  برابر   1.4 قطري   10B
سياره  اين  از  بيشتر  بار   4.6 آن  جرم 
جديد  سياره  اينكه  به دليل  همه  اين  با  است 
است،  حركت  در  ميزبانش  ستاره  نزديكي  در 
باشد. حيات  براي  مناسبي  ميزبان  نمي تواند 

بزرگ ترين  از  يكي  به عنوان  كشف  اين  از 
اكتشافات در تاريخ بشر ياد شده و نتايج آن 
در دويست و هفدهمين نشست ساالنه انجمن 
نجوم آمريكا در سياتل و توسط تيم مطالعاتي 

كپلر ناسا اعالم شد.
جست وجوي  هدف  با  كه  كپلر  تلسكوپ   
نشانه هايي از سياره هاي دور افتاده طراحي و 
ساخته شده است، توانسته براي اولين بار اين 
سياره را در فاصله 560 سال نوري در كنار 
اين  كپلر  كند.  شناسايي  ديگر  سياره  صدها 
سياره را با استفاده از تكنيك «عبور» مشاهده 
عبور  روي  آن  تمركز  كه  تكنيكي  است،  كرده 
سياره هاي شبه زميني از ميان زمين و ستاره 
صورت  اين  در  است.  جديد  سياره  ميزبان 
به سوي  ميزبان  ستاره  نور  از  كوچكي  بخش 
مي شود  مشخص  و  شده  مسدود  زمين 
سياره اي در حال عبور از برابر ستاره است. 

مقدار  با  مستقيم  ارتباطي  نيز  سياره  شعاع 
اين  پي  در  داشت.  خواهد  شده  مسدود  نور 
كشف، محاسبات تلسكوپ كك در هاوايي نيز 
سياره  شدن  نزديك  و  دور  محاسبه ميزان  با 
 10B كپلر  وجود  ميزبانش،  ستاره  مدار  در 
باعث  كيهاني  مانور  اين  رساند.  به تاييد  را 
شده  ستاره  نور  در  كوچكي  رنگي  تغييرات 
اندازه  قابل  تلسكوپ  كمك  با  تغييرت  اين  كه 
مشابه مطالعات  مطالعاتي  است.اينها  گيري 
در  كه  ستاره هايي  روي  زميني  لرزه نگاري 
نوسانات  اين  است.  دارند،  قرار  فضا  اعماق 
ستاره  نوري  فركانس هاي  روي  ستاره اي 
ستاره  واقعي  ابعاد  از  نشانه اي  اصل  در  كه 
به شمار مي روند، تاثير داشته است. با آگاهي 
را  دقيقي  جزئيات  مي توان  ستاره  ابعاد  از 
و  سياره  و  دوجانبه ستاره  تعامالت  درباره 
شعاع سياره به دست آورد و در نهايت جرم 
 10B سياره را محاسبه كرد. فاصله نزديك كپلر
حرارت آن را در روزها به هزار و 300درجه 
را  سياره  اين  شانس  و  مي رساند  سلسيوس 
با  مي رساند.  به صفر  حيات  از  ميزباني  براي 
اين حال محققان كشف جديد كپلر را موفقيتي 

بزرگ مي دانند. 
11 ژانويه 2011 

داگالس سرطان را شكست داد 
ماه  به شش  نزديك  «مايكل داگالس» 
سرطاني  توموري  وجود  از  قبل 
همان  از  و  شد  خبردار  گلويش  در 
تشخيص  كرد.  آغاز  را  درمان  زمان 
اين  كه  داد  نشان  پزشكان  اوليه 
بوده  شانس  خوش  ساله  بازيگر66 
همان  در  سرطاني  سلول هاي  كه 
و  باقي مانده  گلو  و  حنجره  قسمت 
در كل بدن پخش نشده بودند. در آن 
باالي  «داگالس»  بهبود  شانس  زمان 
آغاز شد. او  80 درصد اعالم و شيمي درماني هاي سنگين اين بازيگر 
بعد از چند مرحله درمان به ناچار بايد يك شيمي درماني هشت هفته اي و 
سپس يك جراحي را پشت سرمي گذاشت. بعد از تمام اين مراحل سنگين 
در نهايت او روز گذشته به صورت رسمي اعالم كرد سرطانش به كلي 

بهبود يافته و از تومور گلويش كوچك ترين اثري نيست. 
در چند ماه گذشته «داگالس» به ندرت در رسانه ها حاضر مي شد و اين 
پاپاراتزي ها بودند كه عكس هاي مربوط به او به همراه همسرش «كاترين 

زتا جونز» و دو فرزندش در خيابان هاي نيويورك را ثبت مي كردند. 
صبحگاهي  برنامه  يك  در  اولين بار  براي  او  نسبي  بهبودي  از  بعد 
تلويزيوني حاضر شد و با 15 كيلو كاهش وزن همه را شوكه كرد هر 
چند خبر شكست سرطان از تاثير چهره ضعيف اين بازيگر برنده اسكار 
كم مي كرد. داگالس 66 ساله گفت:« تومور را برداشته اند ولي هم اكنون 
احساس  و  چكاپ كنم  هرماه  بايد  مي دانيد  كه  همانطور  و  درمانم  تحت 
خوب  خيلي  تغذيه ام  حاضر  حال  در  مي آيم.  بر  عهده اش  از  كه  مي كنم 
حال  در  نيز  هم اكنون  و  مي كنم  بازي  ژيمناستيك  آزاد  وقت  در  است، 
يك  نقش  فيلم،  اين  در  من  نقش  هستم،  سينمايي  پروژه  يك  در  بازي 
پيانيست معروف است. » پزشكان در آخرين معاينه بعد از عمل اعالم 
كردند تومور كامال ناپديد شده و «داگالس» مي تواند با خاطري آسوده 
به كارش ادامه بدهد. او در ماه هاي گذشته به جز سرطان با بسياري از 
ازدواج  حاصل  كه  بزرگش  پسر  محكوميت  جمله  از  خانوادگي  مسائل 
از  پيش  ساله   31 داگالس»  «كامرون  شد.  روبه رو  بوده  ناموفقش  اول 
اعالم خبر سرطان پدرش به جرم در اختيار داشتن و قاچاق مواد مخدر 
به پنج سال زندان محكوم شده بود. «داگالس» 
پدر در دفاع از كار فرزندش شرايط نامساعد 
كرده  اعالم  مقصر  را  خودش  و  خانوادگي 

بود. 
11 ژانويه 2011 

هتل هاي مينياتوري براي 
جذب گردشگران بي پول 

نو  سال  آغاز  و  بهار  فصل  تا  ماهي  چند  هنوز 
چيني باقي است اما مسئوالن شهر شانگهاي از 
حاال براي جذب گردشگران بيشتر برنامه ريزي 
گران  از  يكي  شانگهاي  كه  آنجا  از  اند.  كرده 
از  بسياري  است،  چين  كشور  شهرهاي  ترين 
گردشگران جوان و كم سرمايه آن را از فهرست 
از  تعدادي  اما  مي كنند.  حذف  شان  مسافرت 
معماران خوش فكر طرحي جديد ارائه كرده اند 
زير  يا  كم  بودجه  با  مسافراني  مخصوص  كه 
متوسط است. اين طرح يك هتل 300 متر مربعي 
شهر  آهن  راه  ايستگاه  نزديكي  در  كه  است 
دارد.  مانند  «كپسول»  اتاق   68 و  شده  ساخته 
هر يك از اين كپسول ها 1.1 متر ارتفاع، 1.1 متر 
عرض و 2.2 متر طول دارند. گفته مي شود تمام 
اصلي  زادگاه  كه  شده  وارد  ژاپن  از  كپسول ها 
سوكت هاي  كدام  هر  و  است  كپسولي  هتل هاي 
ال  تلويزيون  يك  چراغ،  ساعت،  مستقل،  برق 
است  طبيعي  دارد.  بي سيم  اينترنت  و  دي  سي 
كه با چنين ابعادي در هر كپسول فقط يك نفر 
جا مي شود و براي سفرهاي خانوادگي چندان 
مقبول نيست. البته مثل بيشتر هتل هاي كپسولي 
در ژاپن، اين هتل چيني هم فقط مردانه است و 
خانم ها جايي در آن ندارند. يكي از تفاوت هاي 
اين هتل اقتصادي و به صرفه با موارد مشابه 
در  كه  است  افرادي  مخصوص  بخش  ژاپني 
اقامت  شب  يك  هزينه  مي كنند.  خروپف  خواب 

در اين هتل 4.22 دالر اعالم شده است
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خواننده عزيز هفته نامه پرشين!
 اين حق شما است كه اين نشريه را مورد نقد و بررسى قرار دهيد و ما را در هر چه مطلوب 
ساختن سطح كيفى محتويات هفته نامه يارى رسانيد. براى دسترسى به اين هدف، سريع 
متقابل و انعكاس نظريات و انتقادات سازنده شما مى باشد. لذا  ترين راه برقرارى ارتباط 
با برقرارى تماس تلفنى و اينترنتى نظرات و ديدگاه هاى خود را با ما در ميان بگذاريد تا 
بتوانيم با يك ارتباط دو سويه و به عنوان يك رسانه ارتباط جمعى به درستى رسالت شغلى 

خود را ايفا نمائيم.

  07811000455-  02084554203

سينما

سرجيو  تولد  سالروز  ژانويه  سوم 
در  و  تاثيرگذارترين  از  يكي  لئونه، 
فيلمسازان  محبوب ترين  حال  عين 
تاريخ سينما بود كه به همين بهانه و 
با فاصله اي چند روزه تصميم گرفتيم 
و  مختصر  نگاهي  احترام  اداي  براي 
داشته  بزرگ  فيلمساز  اين  آثار  و  زندگي  به  گذرا 

باشيم. 
 1929 سال  ژانويه  سوم  متولد  لئونه  سرجيو 
از  بسياري  كه  ايتاليا  رم  شهر  در  است.  ميالدي  
فيلمسازان بزرگ ديگر را تحويل تاريخ سينما داده 
است چشم به جهان گشود و فرزند پدري مشهور 

در ايتاليا به نام وينچنزو لئونه مي باشد. وينچنزو 
كه  نامي است  صاحب  ايتاليايي  كارگردان  لئونه 
مي شناسند.  روبرتي  روبرتو  نام  با  را  او  بيشتر 
مادر وي نيز ادويچ والكرنگي است كه او هم در 
سينما و عرصه بازيگري فعاليت داشته است. البته 

او را نيز با نام بايس والرين مي شناسند. 
اگر بيوگرافي اكثر كارگردانان نامدار ايتاليايي را 

مرور كنيم قطعا به اين نكته برخورد خواهيم كرد 
كه جنگ جهاني دوم، جنگ هاي داخلي و فاشيسم، 
تاثير بسزايي در گرايش  آنان به سمت فيلمسازي و 
به طور خاص تر گرايش به سمت سبك فيلمسازي 
منحصر به فردشان داشته است. بي شك تلخي هاي 

جنگ  جهاني و پديده  فاشيسم بر زندگي اكثر مردم 
ايتالياي آن زمان سايه افكنده بود اما اين هنرمندان 
زمينه  عنوان  به  وقايع  و  اتفاقات  اين  از  كه  بودند 
فكري  و  هنري  رويكرد  و  نگاه  گيري  شكل  ساز 

خاص شان به طور ناخودآگاه بهره بردند. 
سال هاي  در  ترتيب.  همين  به  نيز  لئونه  سرجيو 
جنگ جهاني دوم او دوران كودكي و نوجواني اش 
را سپري مي كرد. در همين دوران كه سلطه  ننگين 
فاشيسم بر هنر و سينما بيش از هر زماني بود، 
پدر و مادر هنرمندش سخت در تنگنا قرار گرفته 

بودند. 
نوجوان  سرجيوي  كه  نشد  آن  از  مانع  اين  اما 
سرسختي  همين  و  شود  دلزده  سينما  و  هنر  از 
ترين  خاص  از  يكي  سينما  تا  شد  باعث  سرجيو 
از  سرجيو  بيابد.  را  فرزندانش  ترين  محبوب  و 
دل اين سختي ها به سينما عالقه مند شد و نه در 

فضايي روشنفكرانه و كامال راحت و آسوده. 
در دهه  پنجاه ميالدي تصميم گرفت كارش را در 
كند.  آغاز  نويسي  فيلمنامه  و  دستياري  با  سينما 
دهه  در  و  داشت  دهه  اين  در  زيادي  فعاليت هاي 
شصت پس از دو تالش نافرجام در جهت ساخت 
ساخت.  را  بلندش  فيلم  اولين  باالخره  بلند،  فيلم 
آغازگر  لحاظ  به  مهم  اما  مطرح  چندان  نه  فيلمي 

بودن در كارنامه فيلمسازي اش. 
اثريست  كه  است  ژود  از  كالسيوس  فيلم  اين  نام 
آثار  به  نسبت  ضعيف  اما  حماسي  تاريخي 
را  فيلم  اين  اينكه  از  پس  لئونه  لئونه.  تر  شاخص 
در  يعني  بعد  سال  سه  ساخت،   1961 سال  در 
را  مشهورش  سه گانه  از  فيلم  اولين   1964 سال 
ساخت. سه گانه اي پرفروش، مشهور و البته مهم 

و جريان ساز. 
در حقيقت توليد وسترن هاي موسوم به اسپاگتي 
چه پيش از اين سه گانه آغاز شده بود و چه پس 
از آن، اين سه فيلم بودند كه نام وسترن اسپاگتي 
وارد  تازه اي  خون  و  انداختند  زبان ها  سر  بر  را 

جريان اين ژانر محبوب ( وسترن ) كردند. 
گانه  سه  اين  از  فيلم  اولين  نام  دالر»  مشت  «يك 
آن  اصلي  نقش  بازيگر  ايستوود  كلينت  و  بود 
بود. نقشي كه پيش از ايستوود به هنري فاندا و 
چارلز برانسن نيز پيشنهاد شده بود اما در حقيقت 
فيلم بازهاي  ذهن  در  فعلي  كلينت ايستوود  تصوير 
امروزي حتي با وجود فعاليت در حوزه كارگرداني 
وسترن ،  ژانر  با  متفاوت  كامال  آثاري  ساخت  و 

تصويري است مبتني بر همين سه گانه. 
ايستوود  كلينت  سينما  عالقه مندان  تمام  هم  هنوز 
لئونه  فيلم هاي  هفت تيركش  يك  قامت  در  را 
مي شناسند هرچند كه ممكن است به خاطر ساخت 
آثاري چون «رودخانه مرموز» و يا «عزيز ميليون 
دالري» و ساير آثارش نيز صاحب مقام و احترام 

باشد. 
به  لئونه  جسورانه   ادب  عرض  دالر»  مشت  «يك 
فيلم «يوجيمبو» اثر كوروساوا بود كه البته برايش 
بهايي گران را به همراه داشت. لئونه براي همين 
كار مجبور شد جريمه سنگيني را بابت بازسازي 

يوجيمبو به كوروساوا بدهد. 
لئونه پس از اين فيلم و در سال 1965 دومين فيلم 
از اين سه گانه را باز هم با بازي كلينت ايستوود 
كارگرداني كرد: «به خاطر چند دالر بيشتر». فيلم 
و  دالر»  مشت  «يك  فيلم  سياق  و  سبك  همان  با 
اين  از  پس  اما  شد  ساخته  هوا  و  حال  همان  در 

وسترن هاي  تاريخ  فيلم  مشهورترين  لئونه  فيلم، 
اسپاگتي را ساخت. 

حتي شايد مشهورترين فيلم سينماي وسترن يعني 
«خوب بد زشت». لئونه اين فيلم را در سال 1966 
ساخت و ايستوود را به يك ستاره  درخشان در 

عرصه بازيگري تبديل كرد. 
قهار  تيركش  هفت  سه  درباره   فيلم  اين  داستان 
راه  در  كه  است  زشت  و  بد  خوب،  به  موسوم 
مدت  به  دالري  هزار  دويست  گنج  يك  به  رسيدن 
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مي كنند. 
است  اين  گانه  سه  اين  ديگر  ذكر  قابل  نكات  از 
موريكونه  انيو  را  فيلم  سه  هر  متن  موسيقي  كه 
بزرگ ساخته است. به گفته موريكونه، لئونه پيش 
موسيقي  تا  مي خواست  وي  از  فيلم  ساخت  از 
براي  را  آن  فيلم  ساخت  حين  در  تا  بسازد  را 
به  را  مورد نظرش  تا حس  پخش كند  بازيگرانش 

دست آورد. 
وسترن  دنياي  با  گانه  سه  اين  از  پس  لئونه 
«روزي  فيلم   1968 سال  در  و  نكرد  خداحافظي 
روزگاري در غرب» را ساخت.« روزي روزگاري 
در غرب» را يكي از پخته ترين آثار لئونه مي دانند. 
در  وي  دست هاي  بستن  پينه  از  نشان  كه  اثري 

عرصه كارگرداني سينما داشت. 

گانه  سه   ساخت  با  كه  را  تجربياتي  لئونه 
آن  و  كرد  حفظ  بود  آورده  دست  به  اسپاگتي اش 
را با جهان بيني و انديشه هاي موخرترش در هم 
آميخت. موسيقي متن اين فيلم را نيز انيو موريكونه 
بزرگي ساخت كه بيش از هر آهنگساز ديگري بر 
بندي  عنوان  در  نامش  و  دارد  حق  سينما  گردن 
بسياري از شاهكار هاي تاريخ سينما وجود دارد. 
در  روزگاري  از «روزي  پس  او  اثر  مهم ترين  اما 
آمريكا»  در  روزگاري  «روزي  شاهكار  غرب»، 
است كه متاسفانه آخرين اثر او نيز هست. او اين 
و  كرد  كارگرداني  ميالدي  سال 1984  در  را  فيلم 
اين  به  و  داد  دنيرو  رابرت  به  را  اصلي اش  نقش 
ترتيب پرونده فيلمسازي اش را با يك اثر تحسين 
عالقه  مندان  براي  انگيز  خاطره  البته  و  برانگيز 

سينما بست. 

البته لئونه پس از اين فيلم سرگرم تحقيق و آماده 
سازي فيلمنامه اي بر اساس نبرد مشهور لنينگراد 
شد كه مرگ امانش نداد و بر اثر سكته قلبي و در 

سال 1989 از اين جهان رخت بر بست. 
زندگي اش  در  بزرگ  حسرت  دو  وي  مي گويند 
ديگري  و  بوده  مادرش  آزردن  يكي  است؛  داشته 
«پدرخوانده».  چون  بزرگي  پروژه   دادن  دست  از 
هرچند او با ساخت «روزي روزگاري در آمريكا» 
همان  با  حدودي  تا  و  و قواره  قد  همان  در  اثري 
را  آن  حسرت  هميشه  اما  ساخت  را  حال  و  حس 
مي خورد كه چرا «پدرخوانده» را او نساخته است. 
تاثيرات سينماي لئونه هنوز هم در آثار بسياري 
كلينت  چون  امروزي  نام  صاحب  فيلمسازان  از 
و  تارانتينو  كوئنتين  كوئن،  برادران  ايستوود، 
خيلي هاي ديگر قابل رويت است و هيچكس جرات 
نام  كه  بگويد  سينمايي  تاريخ  از  كه  ندارد  را  آن 

لئونه در آن خالي است. 

نگاهي به كارنامه فيلمسازي سرجيو لئونه به بهانه سالروز تولدش 

وسترن هاى  اسپاگتى
حسين گودرزي

با فيلم هايي از بني اعتماد، عبدالوهاب، اسعديان و... 

جشنواره فيلم هاي ايراني 
در موزه «بوستون» 

موزه  در  ايراني  فيلم هاي  ساالنه  جشنواره  هفدهمين 
 24 از  كه  جشنواره  اين  مي شود.  برگزار  «بوستون» 
دي تا 9 بهمن ماه در آمريكا برگزار مي شود، ميزبان 
فيلم هايي از كارگردانان ايراني چون رخشان بني اعتماد، 
اسعديان،عليرضا  عبدالوهاب،همايون   محسن 

داوودنژاد و.... مي شود. فيلم هاي «در پشت در خبري 
محسن  نشويد»  مزاحم  شبنم عرفي نژاد، «لطفا  نيست» 
عبدالوهاب، « طال و مس» همايون اسعديان، « چيزهايي 
داستان   صاحب الزماني، «  فردين  نمي داني»  كه  هست 
مرزي» بابك جاللي، «مانيمي از جمعيت ايران هستيم» 
داوودنژاد،  عليرضا  بني اعتماد،«مرهم»  رخشان 
من  «تهران  حائري،  رضا  محدوديت ها»  همه  «پايان 
بكتاش  «پارك مارك»  موسوي،  گراناز  فروش»  براي 
از  و...  رسو ل اف  محمد  سفيد»  آبتين،«كشتزارهاي 
ساالنه  جشنواره   در  كه  است  ايراني  فيلم هاي  جمله 
نمايش  به  «بوستون»  موزه  در  ايراني  فيلم هاي 

درمي آيند. 
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جنگ تمام عيار در الس وگاس

شاهد  تبلت  دستگاه   100 از  بيش  حضور  با  امسال  نمايشگاه 
معتقدند  كارشناسان  كه  هرچند  بود؛  اپل  آى پد  رقيبان  حضور 
آن ها  و  شده  محدود  گوگل  و  اپل  برند  دو  به  تب لت ها  جنگ 

بيش ترين عالقه مندان را جذب كرده اند.
از  بيش  كه  آى پد  عرضه  با  اپل  موفقيت  بى بى سى،  گزارش  به 
را  شركت ها  ديگر  رفته،  فروش  به  آن  از  دستگاه  ميليون   7.5
نيز به ورود به اين عرصه ترغيب كرده است. به همين دليل در 
نمايشگاه الكترونيك مشتريان در ال وگاس امسال بيش از 100 

كامپيوتر تبلت در معرض ديد عموم قرار گرفت.
 در اين بين سيستم عامل آندرويد توجه بسيارى از شركت ها 
از  بيش  عرضه  از  گوگل  به طورى كه  كرده،  جلب  خود  به  را 
100 دستگاه مختلف اعم از تلفن همراه و تبلت سازگار با اين 

سيستم عامل خبر داده است.
 در اين بين برخى از كارشناسان و عالقه مندان در بالگ هاى 
خود تبلت XOOM موتوروال را به عنوان يكى از رقباى آى پد 
رقباى  مهم ترين  از  يكى  را  آن  واشنگتن پست  كرده اند.  معرفى 
نسخه  آخرين  نيز  رويترز  كه  حالى  در  كرده،  معرفى  آى پد 
نرم افزار آندرويد را كه روى XOOM به كار رفته، برگ برنده 
فقط  حاضر  حال  در  موتوروال  است.  كرده  عنوان  وسيله  اين 
يك نمونه از اين وسيله را به نمايش گذاشته و انتظار مى رود 
مدل هاى نهايى آن ظرف چند ماه آينده در آمريكا عرضه شود.

 موتوروال XOOM اولين تبلت اين شركت است. اين وسيله كه 
 Fullداراى نمايشگر لمسى 10.1 اينچى است،مى تواند ويديوهاى
HD را پخش كند و به امكاناتى مانند شتاب سنج، ژيروسكوپ 
تماس هاى  برقرارى  براى  موبايل  جلوى  در  دوربين  يك  و 

ويديويى مجهز است.
 Lab Reviews جاناتان روبينى، ناظر صنعتى و از نويسندگان 
در اين باره گفت: «آندرويد3 كليد موفقيت هر وسيله اى است كه 
مى خواهد با آى پد رقابت كند. كار كردن با اين سيستم عامل به 
كامپيوتر  يك  با  كردن  كار  حال  در  مى دهد  را  تصور  اين  شما 

واقعى هستيد.»
 در عين حال شايعاتى مطرح شده كه اپل تصميم دارد نسخه 
هنوز  البته  كند.  عرضه  ماه  اين  آخر  تا  را  آى پد  از  جديدترى 
وجود  با  است.  نكرده  تائيد  يا  رد  را  شايعات  اين  شركت  اين 
اما  نيست،  آى پدها  فوق العاده  قابليت هاى  منكر  كس  هيچ  آن كه 
عامل  سيستم  با  مردم  آن كه  محض  به  معتقدند  كارشناسان 
مشكل  جابز  استيو  و  اپل  براى  اوضاع  شوند،  آشنا  آندرويد 

خواهد شد.
 در اين بين اچ پى هم قرار است در آينده تبلت خود را به بازار 
را   Palm شركت  اپل  جارى  سال  اوايل  در  اچ.پى  كند.  عرضه 
خريد و به همين دليل انتظار مى رود هر وسيله اى كه اين شركت 
ارائه مى دهد، بر اساس سيستم عامل Palm طراحى شود. البته 
فيل مك كينى مدير ارشد ا چ پى  هم مانند استيو جابز اين شايعات 
در  تبلت ها  پيشتازى  كه  كرده  اقرار  اما  نكرده ،  انكار  يا  رد  را 
گذشت.  آن  از  بتوان  كه  نيست  چيزى  سى.اى.اس  نمايشگاه 
به  اصل  در   2011 سى.اى.اس  مى رسد  نظر  به  دليل  همين  به 

فستيوال تبلت ها و اسليت ها تبديل شده است.
وسايل  اين  كاتالوگ  در  كه  قابليت هايى  تمام  بر  عالوه  البته   
بايد  تبلت ها  خصوصياتى  مهم ترين  از  يكى  مى شود،  مطرح 
ارتباط  بتوانند  بايد  آن ها  هم چنين  باشد.  آن ها  اتصال  قابليت 
شخصى،  كامپيوترهاى  مانند  خود  اطراف  وسايل  با  خوبى 

تلفن هاى همراه و مانند آن داشته باشند.

به  بايد  كنيد،  مى  استفاده   7 ويندوز  از  اگر 
از  محافظت  راهكارهاى  استراتژيك  طور 
هاى  سيستم  تمامى  براى  را  كاربران  و  داده 
بسيارى  راهكارهاى  كنيد.  مرور  ويندوز 
كوچك  از  اعم  سازمانى،  هر  كه  دارد  وجود 
سيستم  تا  كند  پيروى  آنها  از  بايد  بزرگ،  يا 
ها،  ويروس  حمالت  از  را  خود  ويندوز  هاى 
بدافزار  انواع  ساير  و  جاسوسى  ابزارهاى 
گام  يك  ايسنا  گزارش  به  كنيد.  محافظت 
ويروس  آنتى  از  استفاده  مهم،  ولى  واضح 
تمامى  حذف  و  تشخيص  جلوگيرى،  براى 
انواع بدافزارهايى است كه قادرند به سيستم 

داده هاى شما آسيب وارد كنند. 
تشخيص  هاى  روش  ترين  معمول  از  يكى 
مركز  سوى  از  كه  گزارشى  طبق  ويروس 
مديريت امداد و هماهنگى عمليات رخدادهاى 
وجو  جست  شده،  منتشر  (ماهر)  اى  رايانه 
امضاى  يا  شده  شناخته  الگوهاى  درباره 
ويروس ها در ميان كدهاى اجرايى است. البته 
با افزايش تعداد و پيچيدگى حمالت بدافزارى 
يك  كه  دارد  وجود  زيادى  امكان  ناشناخته، 
هنوز  كه  شود  آلوده  بدافزارى  توسط  كاربر 

شناخته نشده و امضاى آن وجود ندارد.
حمالت  به  كه  حمالتى  چنين  با  مقابله  براى 
«zero –day» معروفند، بايد از آنتى ويروسى 
محافظتى  هاى  روش  كه  كرد  استفاده 
پيشگيرانه را به كار مى برد و ويروس هاى 
جديد را با مطالعه رفتار آنها شناسايى كرده 
و از اجراى آنها جلوگيرى مى كند. براى اينكه 
خود  كار  درستى  به  بتواند  ويروس  آنتى 
از  شود.  روز  به  هميشه  بايد  دهد،  انجام  را 
آنجا كه ويروس هاى جديد مى توانند منتشر 
ساختار  يك  از  كه  است  مهم  بسيار  شوند، 
آنتى  روزرسانى  به  دريافت  براى  خودكار 

ويروس استفاده كنيد. 

� يك توصيه 
 (DEP) ابزار جلوگيرى كننده از اجراى داده ها
از  هايى  قسمت  در  اجرايى  كدهاى  اجراى  از 

گرفته  نظر  در  داده  ذخيره  براى  كه  حافظه 
شده اند، جلوگيرى مى كند. توصيه مى شود 
به  مربوط  بخش   ،BIOS تنظيمات  قسمت  در 
فعال سازى پشتيبانى DEP (NX enable) را 
عالمت زده و نيز DEP را براى تمامى برنامه 
حافظه  از  محلى   ASLR ابزار  كنيد.  فعال  ها 
هاى  كتابخانه  ويندوز  كه  را  شما  سيستم 
الزم سيستمى را در آنجا بارگذارى مى كند، 
به طور تصادفى تعيين مى كند. زمانى كه از 
DEP استفاده مى كنيد، ASLR كار بدافزارها 
را براى استفاده از آسيب پذيرى هاى امنيتى 
مرورگر، plugiها و برنامه ها سخت مى كند. 

� مرور امن وب 
انجام  براى  ابزارى  به  سرعت  به  اينترنت 
بسيارى از كارهاى تجارى تبديل شده است. 
هدف  به  گناه  بى  هاى  سايت  وب  نتيجه  در 
نويسندگان بدافزارها تبديل شده اند و هكرها 
انتشار  محرمانه،  اطالعات  سرقت  هدف  با 
كدهاى خرابكار يا حتى ساختن botnet براى 
به  ها،  هرزنامه  و  بدافزارها  بيشتر  انتشار 
زنند.  مى  ضربه  ها  سايت  وب  اين  كاربران 
هزاران سيستم هر روز به خاطر مشاهده وب 
تزريق  حمالت  هدف  كه  معتبرى  هاى  سايت 
آنها  در  خرابكار  كدهاى  يا  گرفته  قرار   SQL
جا گرفته اند، آلوده مى شوند. چند راه ساده 

براى رهايى از اين وضعيت وجود دارد. 

� اصالحيه ها را نصب كنيد 
امنيتى  هاى  حفره  بر  گذشته  از  بيش  هكرها 
pluginهاى شركت هايى به جز مايكروسافت 
مى  دريافت  اينترنت  از  كه  محتوايى  هر  و 
همچنان  مهاجمان  اند.  كرده  تمركز  شود، 
به  اما  دهند،  مى  قرار  هدف  را  عامل  سيستم 
شكل فزاينده اى به دنبال برنامه هايى هستند 
محتواى  مشاهده  براى  شما  مرورگر  كه 
چندرسانه اى، اسناد و ساير انواع فايل ها لود 
مى كند. به طور منظم وب سايت توليدكنندگان 

چك  را  خود  استفاده  مورد  افزارهاى  نرم 
را  آن  اصالحيه،  عرضه  صورت  در  تا  كنيد 
نرم  توليدكنندگان  از  بسيارى  كنيد.  دريافت 
افزارها، راهنمايى امنيتى نيز ارائه مى دهند، 
در  هشدارهايى  مايكروسافت  مثال  براى 
و  خود  محصوالت  امنيتى  هاى  حفره  مورد 
ميل  اى  ليست  به  را  آنها  هاى  اصالحيه  نيز 
توليد  كه  صورتى  در  كند.  مى  ارسال  خود 
شما  استفاده  مورد  افزارهاى  نرم  كنندگان 
در  هستند،  هايى  ميل  اى  ليست  چنين  داراى 

آن ثبت نام كنيد. 

اتالف  از  جلوگيرى  ابزار  تقويت   �
داده ها 

كامپيوترى،  معمول  جرائم  از  يكى  امروزه 
بنابراين  است.  شخصى  هاى  داده  سرقت 
از  راهكارها،  برخى  از  استفاده  با  بايد  شما 
جلوگيرى  خود  هاى  داده  تصادفى  افشاى 
كنيد. كنترل برنامه، شما را قادر مى سازد كه 
برنامه هايى را كه كارمندان مجاز به استفاده 
از آنها هستند مديريت كنيد. اين كار باعث مى 
شود داده هاى حساس از طريق برنامه هايى 
 P2P گذارى  اشتراك  به  هاى  برنامه  مانند 
شما  سازمان  از  فورى  پيغام  هاى  برنامه  يا 
را  اطمينان  اين  ها  داده  كنترل  نشوند.  خارج 
تصادفى  طور  به  كاربران  كه  كند  مى  ايجاد 
داده هاى حساس را به ابزارها و برنامه هاى 
خود منتقل نمى كنند. پياده سازى يك راه حل 
جلوگيرى از اتالف داده ها مى تواند هزينه بر 

و پيچيده باشد. 

� مديريت حق دسترسى كاربران 
ويندوز 7 راه هاى بيشترى براى اطمينان از 
مى  فراهم  امن  محاسباتى  محيط  يك  داشتن 
حساب  كنترل  معرفى  با  مايكروسافت  كند. 
كاربرى (UAC)، كنترل بيشترى براى مديران 
كاربران  به سادگى  تا  آورد  فراهم مى  شبكه 
استاندارد  كاربرى  هاى  حساب  با  كار  به  را 
وادار كنند. زمانى كه UAC فعال مى شود، از 
تغيير سطح دسترسى سيستم توسط كاربران 
بدون موافقت مدير جلوگيرى مى كند. اين كار 
از بسيارى از حمالت بدافزارى كه با استفاده 
كنند،  مى  كار   Admin كاربران  حقوق  از 
مجوز  پروسه  ضمن  در  كند.  مى  پيشگيرى 
مديران  براى  نيز  را  امن  رفتارهاى  به  دادن 

ساده تر مى كند. 

� پيشگيرى از روزنه هاى امنيتى 
هاى  سيستم  از  كارمندان  بيشتر  استفاده  با 
سطح  اينكه  از  اطمينان  حصول  حمل،  قابل 
امنيتى مورد نظر شما مانند استفاده از آنتى 
در  فايروال  كردن  فعال  و  روز  به  ويروس 
كار  است  شده  رعايت  ها  سيستم  اين  تمام 
 (NAP) سختى است. محافظ دسترسى شبكه
در ويندوز ويستا معرفى شده و همچنان يك 
براى   NAP است.   7 ويندوز  در  كليدى  جزء 
كمك به مديران طراحى شده است تا سالمتى 
در  كه  كند،  تضمين  را  شبكه  هاى  سيستم 
نهايت منجر به سالمت كل مجموعه شبكه مى 
شود. اين ابزار براى امن كردن يك شبكه در 

برابر كاربران خرابكار طراحى نشده است. 

� آموزش به كاربران 
باشد  قوانينى  شامل  بايد  امن  سياست  يك 
فايل  دانلود  كند:  جلوگيرى  زير  موارد  از  كه 
يا  اينترنت  از  مستقيمًا  اسناد  و  اجرايى  هاى 
از طريق اى ميل، اجرا يا باز كردن فايل هاى 
اجرايى، اسناد و صفحات گسترده ناخواسته، 
از  استفاده  يا  كامپيوترى  هاى  بازى  اجراى 
سيستم  همراه  به  كه  نمايشى  صفحه  محافظ 

عامل وجود نداشته اند.

ويندوز7 را ايمن سازى كنيد
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رايانه هاي لوحي
 انعطاف پذير مي شوند 

ابداع  نويني  روش   (Duke)دوك بريتانيايي  دانشگاه  دانشمندان    
نانوني  سيم هاي  از  وسيعي  حجم  مي توان  آن  كمك  به  كه  كرده اند 
حتي  و  شخصي  رايانه هاي  در  استفاده  قابليت  با  مس  جنس  از 
با  مسي  سيم هاي  كرد.  توليد  را  انعطاف پذير  لوحي  رايانه هاي 
ضخامت نانومتر (10 به توان منفي 9 متر) كه بسيار باريك هستند 
و البته با چشم غيرمسلح ديده مي شوند، مي توانند جايگزين اكسيد 
اينديوم قلع شوند. اكسيد اينديوم قلع هم اكنون براي برقراري ارتباط 
ميان پيكسل هاي الكترونيكي كه تصاوير را در تلويزيون هاي تخت 
پخش مي كنند و در رايانه ها، باتري هاي خورشيدي و نمايشگرهاي 
انعطاف پذير نيز استفاده مي شوند، به كار مي روند. مس كه بسيار 
ارزان تر، كارآمدتر و هزاران بار دردسترس تر از فلز اينديوم است، 
مي تواند در توليد سيم هاي نانويي كه بسيار نرم تر از اكسيد اينديوم 
قلع هستند به كار گرفته شود تا بر اساس آن نسل نوين نمايشگرها 

ودستگاه هاي الكترونيكي انعطاف پذير توليد شود. 

بازي رايانه اي خود را 
قابل حمل كنيد 

شركتي رايانه اي براي افرادي كه مي خواهند از كارايي هاي يك رايانه 
خانگي در قالب بازي هاي قابل حمل استفاده كنند، راه حلي ارائه كرده 
كه مي توان با استفاده از آن تمامي بازي هاي رايانه اي تحت ويندوز 
7 را به بازي هايي قابل حمل تبديل كرد. به گزارش خبرگزاري مهر، 
بازي هاي قابل حمل، بخشي بزرگ از بازار بازي هاي رايانه اي را به 
اجراي  براي  كه  بازي هايي  كارايي  محدوده  اما  كرده اند  جذب  خود 
كه  دارد  احتياج  فن آوري  به  است  نياز  خانگي  رايانه هاي  به  آنها 
جايگزين كردن آنها با استفاده از بازي هاي قابل حمل بسيار دشوار 
حمل،  قابل  غير  رايانه اي  بازي هاي  برتري  اين  به  توجه  است.با 
الكترونيكهاي  نمايشگاه  در  را  بازي  نمايشي  نمونه   Razor شركت 
بازي اي  دارد،  نام   Switchblade كه  است  كرده  رونمايي  مصرفي 
حمل  قابل  ابزاري  به  را  خانگي  رايانه اي  بازي هاي  قابليت هاي  كه 
دشواري هاي  حال  عين  در  و  برتري ها  از  يكي  است.  داده  انتقال 
بازي هاي رايانه اي خانگي، نياز كاربر به ماوس و صفحه كليد رايانه 
است، پديده اي كه Razor با استفاده از صفحه كليد لمسي فعالي كه 
آن  داد،  تغيير  انتخابي،  بازي  اساس  بر  را  آن  كاربردهاي  مي توان 
كليدهاي  از  استفاده  واسطه  به  كارايي  اين  است.  كرده  متحول  را 
شفاف بر روي يك صفحه LCD به وجود آمده است، به اين معني 
كه كليدها هم مي توانند نشانه هاي مربوط به بازي را نمايش دهند و 
هم مي توانند حروف و اعداد را به نمايش بگذارند. از سويي ديگر به 
منظور جايگزين كردن ماوس، اين بازي از صفحه اي فوق حساس 
چند لمسي برخوردار است و در عين حال براي افرادي كه ترجيح 
آن  اتصال  براي   USB پورت  كنند،  استفاده  ماوس  يك  از  مي دهند 
هدفن،  پورتهاي  از  حال  عين  در   Razor است.  شده  گرفته  نظر  در 
ميكروفن و ميني HDMI نيز برخوردار است تا در صورت تمايل 
بر  داد.  نمايش  بزرگ تر  نمايشگري  روي  بر  را  بازي  بتوان  كاربر، 
اساس گزارش گيزمگ، پردازشگر اين بازي قابل حمل اتم اينتل بوده 
و ويژه تمامي بازي هاي تحت ويندوز 7 طراحي شده است. همچنين 

اين بازي از توانايي اتصال واي-فاي و 3G نيز برخوردار است. 

خودروهاي هوشمند آينده به 
راننده نيازي ندارند 

ممكن است اين پديده در صنعت خودروسازي پديده اي عادي به 
حساب بيايد اما براي آنها كه از بيرون به اين صنعت نگاه مي كنند، 
دانستن اينكه خودروها در آينده به صورت خودمختار عمل كرده 
و نيازي به راننده ندارند، كمي شگفت انگيز خواهد بود. به گزارش 
خبرگزاري مهر، با اين حال برخي از خودروهاي امروزي نيز به 
گونه اي به سوي هوشمند شدن تكامل پيدا كرده اند. از جمله آنها 
خودروي جديد و 100 هزار دالري مرسدس بنز است كه قصد 
اين  دهد.  استراحت  راننده ها  پاي  به  ترافيكي  گره هاي  در  دارد 
خودرو مي تواند مسافت خود را تا خودروهاي جلويي احساس 
كرده و متناسب با اين مسافت سرعت خود را كاسته يا افزايش 
دهد. به اين شكل راننده نيازي ندارد تا در ميان ديگر خودروها 
مانور داده و به صورت مداوم پايش را بر روي پدال هاي گاز و 
ترمز بفشارد. تنها فرمان دادن به خودرو براي هدايت آن كافي 
تالش هستند  در  فن آوري  شركت هاي  همه  اين  با  بود.  خواهد 

از  دهند.  هم گسترش  باز  را  خودروسازي  از تكنولوژي  سطح  اين 
اين رو شركت گوگل در ماه اكتبر سال گذشته اعالم كرد ناوگاني 
حسگرهاي  از  استفاده  با  كه  است  آورده  هم  گرد  را  خودروها  از 
مختلف و نقشه هاي آنالين، مسير را درك كرده و در ميان جاده ها 
به  توانستند  خودروها  اين  مي كنند.  حركت  خودكار  صورت  به 
صورت خودكار و كامال هوشمندانه طول خيابان «لومبارد» را طي 

كرده و از پل «گلدن گيت» عبور كنند.

تحقيقات  اولين  به عنوان  آزمايشي  ماموريت  اين  از   شركت گوگل 
نسخه  ترين  جديد  مي برد.  نام  خودروسازي  صنعت  در  روباتيك 
پيشرفت در اين بخش از تكنولوژي، توسط شركت جنرال موتورز 
خودرو  يعني  خود،  دستاورد  آخرين  كه  است،  گرفته  صورت 
به  مصرفي  الكترونيك هاي  نمايشگاه  در  را  جديدش  و  هوشمند 
نحوه  درباره  ايده  دو   EN-V خودرو  ساخت  در  گذاشت.  نمايش 
ياد دادن رانندگي به خودروها با يكديگر تركيب شده اند، استفاده از 
جلوگيري  براي  صوتي  گيرنده هاي  و  دوربين ها  مانند  حسگرهايي 
برخورد خودروها با عابران پياده و فن آوري شبكه كه به خودروها 

امكان مي دهد با يكديگر صحبت كنند. 

بزوى نشريه ماهواره اى و تلويزيونى 

 نگاه 
منتشر خواهد شد

منتظر ما باشيد

با مطالب مفيد و خواندنى
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با اهالى 
شقايق ها 
در دامنه 

زاگرس 
آنقدر  اغراقى.  بى هيچ  مهربانى هاست  به  سفر  خرم آباد،  به  سفر 
مهربان و روراست تو را ميزبان مى شوند كه تنها مى توانى بگويى 
از سادگى اين قوم است كه هرچه در چنته دارند دودستى تقديمت 
به  مى كند  ميزبانيت  كه  لحظه اى  تا  است  ممكن  هرچند  مى كنند. 

خودشان اجازه ندهند حتى اسم تو را بپرسند. 
از  بيش  مهربانى  اما  نمى كنى،  غريبى  احساس  هيچ  آنها  كنار  در 
اندازه آنها ممكن است تو را رنج دهد كه دنياى امروزه همه قاعده و 

قوانين خاص دارد. حتى در مهربانى و مردمى. 

 در شهر چنارها و سروها 
اگر از جاده تهران، اراك و بروجرود به سوى خرم آباد حركت كرده 
باشى در بدو ورود پشت صدا  و سيماى محلى لرستان تابلويى تو 
را به پيشواز مى آيد و ورودت را به شهر شقايق ها گرامى مى دارد، 
و  سروها  مى گشايد  سويت  به  آغوش  هرچيزى  از  بيش  آنچه  اما 

چنارهاى اين شهرند كه درختان بومى آنند. 
از  بيش  خرم آباد  شهر  و  است  شهر  اين  بومى  گل  هم  شقايق  گل 
از  اگر  اما  است.  معروف  عاشق  هميشه  گل  اين  نام  به  هرچيزى 
جاده اهواز   انديمشك وارد شهر شده باشى نخستين جايى كه در 
ذهنت نقش مى بندد ميدان شقايق است. درباره ميدان شقايق باز هم 

خواهيم گفت. 
مطلوب  هواى  هرچيزى  از  بيش  مى شويم  كه  خرم آباد  شهر  وارد 
آن و پاكى بى غل و غش آن در ذهن ما حك مى شود. مسير رفت 
اصفهان  حتى  و  اراك  و  قم  چون  كويرى  دل  از  خرم آباد  شهر  به 
مى گذرد. وقتى اين مسير را پشت سر مى گذارى، تپه هاى بى رنگ و 

كويرى كم كم رنگ مى گيرند. 

از تك درختى و سبزينه اى در زير سنگى تا كم كم دو سوى جاده، 
شوالى سبزى به خود مى پوشاند و آنجا كه درختان سر به آسمان 
واقع  سرسبز  دره اى  ميان  در  شهر  اين  است.  خرم آباد  كشيده اند 
شده و به دليل فضاى محدود، خانه ها به پايه هاى كوه كشيده اند و 
رو به سوى كمر كش كوه نهادند. از دل شهر رودخانه آرام خرم آباد 

مى گذرد كه البته بسته به فصلش، شور مى گيرد يا آرام مى گذرد. 

 در 50 هزار سال تاريخ  
تمدن هايى  تاكنون  تاسيس  آغاز  از  و  است  كهنى  شهر  خرم آباد 
و  سلجوقيان  ساسانيان،  عيالمى ها،  بابلى ها،  كاسى ها،  قبيل  از 

خوارزمشاهيان را بخود ديده است. 
تاريخى  قديمى ترين  به  خرم آباد  به  ورود  ابتداى  همان  از  بنابراين 
كه پژوهشگران براى اين شهر كهن تخمين زده اند سفر مى كنيم و 
سرى به غارهاى تاريخى كه از جمله نخستين سكونتگاه هاى بشرى 
خرمى  و  آبادى  از  لبريز  خرم آباد  دره  مى زنيم.  است  كشور  در 
است. چوشش چشمه ها زمزمه تمام لحظاتش بوده است و امروز 
هم وقتى در دل كوه هاى اطراف اين شهر گام برمى دارى تو را به 
دنياى غريب، خنك و دوست داشتنى مى برد و چشمه سار روحت 
را سيراب مى سازد. از بلندى كه مى نگرى شهر در دل دره اى روانه 
است و قلعه فلك االفالك كه تا لحظاتى ديگر شما را در تاريخ روان 
مى كنيم، چون تاركى بربلندى شهر مى درخشد. قلعه فلك االفالك را 
در شب هاى خرم آباد و در نقطه اى دور به تماشا بنشينيد. لحظه اى 
زيبا در ذهنتان حك مى شود كه به اين زودى فراموش نخواهيد كرد. 
به  گذشته  روزگاران  از  را  بشر  نسل  كه  است  دلپذير  هواى  همين 
اين دره كشانده است. پژوهشگران تاكنون توانسته اند 17 سكونت 
بشر اوليه را در اين شهر رديابى كنند. اين سكونت گاه ها كه حتما 
نشان دهنده  يافت،  خواهد  افزايش  بيشتر،  تحقيقات  در  آنها  تعداد 
يافته هايى  است.  زاگرس  دامنه هاى  در  مدامى  و  دامنه دار  سكونت 
تاثير  و  كهن  اقوامى  زندگى  از  حكايت  دامنه  اين  در  پژوهشگران 

مردمان آن بر فرهنگ ايران باستان دارد. 
كاسى ها  بويژه  آنها  پيشرفت  مامن  كهن  روزگار  از  سرزمين  اين 
قديمى ترين ساكنان و حكام آريايى اين ديار كه 576 سال بر بابل 
دليل  همين  به  و  است  شده  جهانيان  اعجاب  باعث  كردند  حكومت 

لرستان را «مهد مفرغ» ناميده اند. 
منظم  طور  به  كه  دولت  نخستين  عنوان  به  عيالميان  نام  تاريخ  در 
حكومت  همچنين  است.  شده  ثبت  كرده اند،  حكومت  لرستان  بر 
اتابكان لرستانى كه در اين تاريخ از آن ياد مى شود شامل لرستان، 
خوزستان و كوه هاى بختيارى كنونى مى شود و از شهرهاى مهم 
خرم آباد  كنونى  شهر  همين  كه  برد  نام  «خايدالو»  به  مى توان  آن 
جاى  نزديكترين  مى كنيم.  مرور  را  خرم آباد  زيباى  تاريخ  است. 
تفريحى و زيبايى خرم آباد در بدو ورود، درياچه زيبا و فرح انگيز 
كيو است. درياچه كيو اسم خود را از رنگ پاك و آبى خويش گرفته 

است. رنگ «آبى» در گويش خرم آباد «كيو» ناميده مى شود. 
درياچه كيو در ميان زيبايى سبز درختان آرام گرفته است و بركناره 
شهرهاى  از  يكى  خرم آباد  است.  غوغايى  شهر،  شهربازى  در  آن 
غربى كشور است كه از لحاظ زيبايى به استان هاى شمالى كشور 
تنه مى زند و شايد هم زيباتر از آنها چون شرجى و باران يكريز 

شهرهاى شمالى كشور را ندارد. 

قلعه  راهى  مى گيرد  ارتفاع  كم كم  كه  اريب  و  سنگفرش  راهى  از 
را  ما  غظمتش  مى رسيم  قلعه  پاى  كه  همين  مى شويم.  فلك االفالك 
مى گيرد. قلعه روى تپه اى صعب العبور ساخته شده، به رسم تمامى 
دست  آن  ساحت  به  نتوانند  راحتى  به  تا  كشور  تاريخى  قلعه هاى 
چشم اندازى  با  دارد  مساحت  مترمربع   5300 قلعه  كنند.  درازى 
دژ  برمى گردد،  ساسانيان  دوران  به  كه  آن  قديم  نام  زيبا.  بسيار 
و  بلند  ديوارهاى  و  مدور  برج   8 داراى  و  بوده  خواست  شاپور 
بزرگ  نسبتا  تاالر   4 به  فعلى  بناى  داخلى  فضاى  است.  مستحكم 
حول دو حياط و تعدادى تاالر و اتاق تقسيم شده است. در ورودى 

بنا سمت شمال و در بدنه برج شمال غربى تعبيه شده است. 
قلعه امروز بيش از هر چيزى مردم شناسى لرهاى عشاير را پيش 
رويت مى گذارد و زندگى سنتى و معاش آنها را به تصوير مى كشد. 
و  تالش  و  كار  لحظات  مى توانى  قلعه  اين  مختلف  غرفه هاى  در 
عروسى و عزاى آنها را به تماشا بنشينى، اما قلعه همه اين نيست. 

و  تاريخى  اشياى  مى توانى  تو  و  است  بوده  مفرغ  مهد  لرستان 
باستانى باقى مانده از عهد كهن را در دل اين قلعه به تماشا بنشينى. 
پله پله قلعه را باال مى رويم تا در ميان برج هاى آن، شهر را به تماشا 
از  و  خرم آباد  رودخانه  به  جنوب غربى  و  شرق  از  قلعه  بنشينيم. 
غرب به خيابان و محله دوازده برجى و از سمت شمال به خيابان 
بن  زيد  آرامگاه  ما  روبه روى  درست  مى شود.  محدود  فلك االفالك 
پيرامونش  وى،  آرامش  ميان  در  و  كشيده  آسمان  به  گنبد  على ع 
از  را  خود  نگاه  است.  شده  گم  فروشنده  و  خريدار  هياهوى  در 
يك  براى  بسپارى،  قلعه  پايين  به  و  بگيرى  كه  شهر  دوردست هاى 

لحظه آرامشت را از دست مى دهى. 

قلعه فلك االفالك در تاريخ معاصر خود زندانى بوده است مخوف 
كه ازجمله زندانيان مهم آن مى توان از آيت اهللا كاشانى اشاره كرد. 
محل زندانى وى اتاقكى است با سقف كوتاه و با محدوده اى كوچك. 
براى ورود بايد خم شد. احساس خفگى به ما دست مى دهد. خيلى 
هرجاى  از  بيش  بازديدكنندگان  اما  است  زندان  برمى گرديم.  زود 
ديگر دوستدار ديدنش هستند، شايد مى خواهند جرات و قدرت خود 
را بيازمايند. ته دل ما آشوب مى گيرد. از قلعه بيرون مى زنيم و به 
سوى پل خرم  آبادى رها مى شويم. پل روى رودخانه خرم آباد و بر 

كناره پارك گل سرخ است. 

خر م آباد همه آنچه كه گفته شده و به محض ورود ديده مى شود 
بسيار  جنگل هاى  و  آبشارها  سراب ها،  خرم آباد  اطراف  نيست. 
زيادى وجود دارد كه تنها مختص به بخش هاى غربى كشوراست 
بنابراين گشت و گذار پيرامون اين شهر را از دست ندهيد. حيات 
وحش و طبيعت اين شهر خارق العاده است و معموال اگر كسى يك 

بار به اين ديار آمده باشد هرگز آن را فراموش نمى كند. 
كشور  شمالى  شهرهاى  با  شهر  اين  طبيعت  شد  گفته  كه  همچنان 
برابرى مى كند بعالوه از لحاظ جوى هيچ  گونه مزاحمتى براى مسافر 
سوى  از  درست  برنامه ريزى  و  معرفى  عدم  متاسفانه  اما  ندارد، 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى لرستان باعث 
بعدى  سفر  در  است.  شده  آن  شگرف  لحظه هاى  ماندن،  ناشناخته 

شهر خود سعى مى كنيم شما  اين  فراموش  دنج  گوشه هاى  به  را 
ببريم.
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سعى  و  زند  مى  غلتى  ديگر  بار  يك 
مى كند بخوابد. 

اين روزها به صورت خيلي گسترده 
كه  شغلي  كردن  پيدا  اهميت  درباره 
صحبت  باشيد  داشته  دوست  را  آن 

مي شود...

وب سايت هاي  از  خيلي  وبالگ ها،  از  خيلي  در   
و  زنده  برنامه هاي  از  خيلي  و  شخصي 
گفت وگوهاي زنده از اين صحبت مي شود كه افراد 
بايد به دنبال آنچه كه مشتاق آن هستند بروند و 
زندگي خود را بر آن بنا كنند. ولي طبق آمار 84 
كه  شغل هايي  در  كارگران  و  كارمندها  از  درصد 
به  ما  ادامه  در  مي شوند.  استخدام  ندارند  دوست 
شما نكاتي را مي گوييم تا با استفاده از آنها شغل 
مناسب خودتان را پيدا كنيد و پلكان موفقيت را به 

سمت باال طي كنيد نه پايين!

انتخاب  كه  شغلي  كنيد  سعي  هميشه  بايد  شما 
مي كنيد با شخصيت تان در ارتباط باشد

از  نمي توانيد  داريد،  شخصيت «مردمي»  شما  اگر 
رييس تان  و  شما  از  كه  شركتي  در  شغلي  داشتن 
تشكيل شده و با كسي به جز رييس خود ارتباط 
كار  عاشق  اگر  باشيد.  راضي  و  خوشحال  نداريد 
كردن با يك كامپيوتر هستيد از فروشندگي در يك 
ابتكار  از  اگر  برد.  نخواهيد  لذت  بزرگ  فروشگاه 
داشتن و در كنترل داشتن تنظيمات لذت مي بريد، 
پس از كار كردن در خط مونتاژ كارخانه خوشحال 
نخواهيد بود. چيزي كه بايد يادتان بماند اين است 
شخصيتي  مناسب  موقعيت ها  اين  از  كدام  هر  كه 
خاص خودش است و كليد آن اين است كه كشف 
كنيد از چه لذت مي بريد و سپس موقعيتي را پيدا 

كنيد كه با شخصيت شما جور درمي آيد.

در جهاني ايده آل، دنبال كردن چيزهايي كه مشتاق 
آنها هستيد فوق العاده است

ايده آل  جهاني  در  ما  كه  است  اين  مشكل  ولي 
زندگي  واقعي  جهاني  در  بلكه  نمي كنيم  زندگي 
مي كنيد  كه  كاري  به  شما  است  ممكن  مي كنيم. 
«دنبال  درباره  صحبت كردن  ولي  بورزيد  عشق 
آرزوهايمان بودن» هم كمي اغراق اميز است. چرا؟

در  مي بريد  لذت  آن  از  شما  كه  چيزهايي  آن   (1
اندازه  به  وقتي  شخصي  و  كوچك  اندازه هاي 

به  راحتي  به  مي توانند  مي شوند  تبديل  بزرگ تري 
تجربه هاي مكانيكي و خسته كننده و گيج كننده بدل 

شوند.
به عنوان نمونه اگر از چوب بري در انبار خانه تان 
لذت مي بريد آيا مي توانيد اين كار را براي 6 تا 7 
ساعت در روز و در طول هفته انجام دهيد و باز 

هم از آن لذت ببريد؟

از  مي توانيد  آيا  مي بريد  لذت  فروشندگي  از  اگر 
جمع  دريافتي،  و  پرداختي  حساب ها،  به  رسيدگي 
و  خرده فروش ها  با  كردن  معامله   بدهي  ها،  كردن 
و  فروش  متصديان  به  رسيدگي  توزيع كننده ها، 

اداره كردن كارمندان هم لذت ببريد؟

2) درآمد كم مي تواند بسيار فاجعه آميز باشد اگر 
شما به اندازه كافي سرمايه نداشته باشيد.

آيا خدمات شما در بازار به اندازه كافي تقاضا دارد 
تا شما با پشتوانه آن بتوانيد درآمد مورد نيازتان 
را به دست آوريد؟ چقدر تقاضا براي يك مجسمه 
براي  سرمايه تان  از  وقتي  دارد؟  وجود  سراميكي 
خرج  خدمات تان  يا  كاال  شدن  شناخته  و  تبليغات 
روي  از  مي ماند؟  باقي  آن  از  چيزي  آيا  كرديد، 

احساسات تان عمل نكنيد.

داشتيد  قبال  كه  چيزهايي  از  بايد  احتماال   (3
براي  تعطيالت  با  بايد  احتماال  كنيد.  چشم پوشي 
چند سالي خداحافظي كنيد. بايد خودتان، خودتان 
را بيمه خدمات كنيد. خودتان صندوق بازنشستگي 
ايجاد كنيد. كارمندان را بيمه كنيد و حقوقشان را 
انجام  را  كارها  اين  باز  آغوش  با  آيا  بپردازيد. 
باز  آغوش  با  همسرتان  و  خانواده  آيا  مي دهيد؟ 

اين مسايل را مي پذيرند؟

دنبال  به  واقعا  كه  هستند  افرادي  اوقات،  گاهي 
در  داستان هايي  ما  همه  مي روند.  آرزوهايشان 
كار  يا  موضوع  به  كه  شنيده ايم  افراد  اين  مورد 
يا فعاليت خاصي عشق مي ورزند و آن را به كار 
تمام وقت شان تبديل مي كنند. واقعيت اين است كه 
چنين افرادي خيلي بيشتر از بقيه مشتاق هستند و 
خيلي بيشتر از بقيه ما مسايل را مي پذيرند. اغلب 
كه  حقايقي  طبيعت شان  روي  از  انسان ها  اوقات 
پشت مسايل هستند را ناديده مي گيرند و اين گونه 
به  فقط  مي خورند.  شكست  تجارت ها  اغلب  در 
خاطر اينكه كسي مي تواند بهترين پنير شهرش را 

درست كند نمي تواند كارش را رها كند و صنعت 
خاطر  به  فقط  كند.  راه اندازي  را  پنيرسازي اش 
را  كارمندان اش  خوب  خيلي  مي تواند  كسي  اينكه 
يك  و  كند  رها  را  كارش  نمي تواند  كند  راهنمايي 

مركز مشاوره راه اندازي كند.
دانش  تجارت،  دانش  آوردن  دست  به  آن  كليد  و 
خوبي اي  همان  به  است  حسابداري  و  بازاريابي 
كه شما از روي عالقه دانش توليد محصول تان را 
ياد گرفته ايد. همچنين شما نياز داريد اطالعاتي در 
بفهميد  باشيد.  داشته  رقيب هايتان  و  رقابت  زمينه 
ارائه  بازار  به  را  محصوالت شان  چگونه  آنها 
مي دهند. نقاط قوت و ضعف آنها چيست؟ آيا شما 
از آنها قدرت بيشتري داريد؟ آيا شما نقاط ضعفي 

داريد كه نقاط قوت آنهاست؟
دنباله روي  بگويم  كسي  به  ندارم  سعي  من 

آرزوهايش نباشد

زيادي  اندازه  به  آرزوهايمان  دنبال  رفتن  ولي 
واقعيت  و  حقايق  دانستن  و  واقعيت گرايي  به  نياز 
به  را  تكاليف تان  آيا  كليدي:  سوال  يك  دارد. 
چه  به  اينكه  دانستن  فقط  داده ايد؟  انجام  خوبي 
همه  با  بايد  شما  نيست.  كافي  داريد  عالقه  كاري 
مسايل جنبي آن آشنا باشيد. آيا احساس مي كنيد 
دنبال  است  اين گونه  اگر  كنيد؟  فداكاري  مي توانيد 
آرزوهايتان برويد و پول پارو كنيد. ولي فكر نكنيد 
كه اين كاري آسان است و نگوييد كه قبال به شما 

اخطار داده نشده بود.

نبايد به كاري كه از آن نفرت داريد ادامه دهيد

كه  كاري  يا  مي شماريد  كوچك  را  آن  كه  كاري 
وقتي به ياد آن مي افتيد، معده درد مي گيريد. ولي 
بدون  ندهيد  دست  از  را  كارتان  هم  راحت  خيلي 
اينكه چيزي به دست بياوريد. شما بايد در كاري 

ايجاد  شما  در  كه  بگرديد  چيزي  دنبال  داريد  كه 
شوق و عالقه كند.

من قبال در صنعت خانه سازي كار مي كردم (كاري 
كه االن مرا آزار مي دهد) در آن كار خيلي چيزها 
چرخشي  كاري  آن  نداشتم.  دوست  من  كه  بود 
به  پول ها  فروش ها  و  خريد  در  بود.  تكراري  و 
صورت قسطي بايد از افراد گرفته مي شد. اليه هاي 
وجود  خريداران  و  باال  سطح  مديران  بين  زيادي 

داشت.
به  عالقه مند  مرا  كه  داشت  وجود  چيزهايي  ولي 
و  مي دانستم  اينكه  اول  مي كرد:  كار  اين  انجام 
فهميده بودم صنعت خانه سازي از خيلي از صنايع 
ديگر بهتر است. دوم اينكه من عاشق اين بودم كه 
درگير مراحل ساخت خانه ها شوم. من عاشق بوي 
فيزيكي  پيشرفت  داشتم  دوست  و  بودم  كارگاه 
خانه را ببينم و عاشق پيشرفت پروژه بودم. سوم 
اينكه هميشه خيلي چيزهاي جديد و نويي بود كه 
را  ساخت  پروسه  و  مي شد  وارد  صنعت  اين  به 
من  براي  بسيار  مساله  اين  كه  مي كرد  راحت تر 
هيجان انگيز بود و چهارم من عاشق محيط رقابتي 
اين صنعت بودم و دوست داشتم خريداران براي 

خريد از ما با هم رقابت كنند.

دنبال  نمي توانيد  دليلي  هر  به  اگر  اينكه  نهايتا  و 
آرزوهايتان برويد، در شغل فعلي تان چيزهايي را 
آن  روز  هر  و  داريد  عالقه  آنها  به  كه  كنيد  پيدا 

چيزهاي مثبت را با خودتان مرور كنيد.

شاد بودن بايد اساس و پايه طرزفكرتان باشد تا 
زندگي تان را جلو ببرد. روي رويدادها و اتفاقاتي 

كه در زندگي برايتان مي افتد كليد نكنيد.
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد

و  پدر  كه  آيد  مى  روزى  مطمئنًا 
مادر يا پدربزرگ و مادربزرگتان 
وقتى  كنند.  مى  پيدا  نياز  شما  به 
است  ممكن  رسد،  مى  زمان  اين 
قبول نكنند كه به شما يا هر كس 
در  اما  اند  شده  نيازمند  ديگرى 
واقعيت، آنها واقعًا به كسى نياز دارند درست مثل 
زمانى مى ماند كه شما بچه اى كوچك بوديد و به 
رفتن،  حمام  و  دستشويى  براى  داشتيد:  نياز  آنها 

غذاخوردن، لباس پوشيدن، و امثال اين. شايد آن 
روزها را به خاطر نياوريد اما مطمئنًا مى دانيد كه 
آن روزها وجود داشتند. پدرو مادر يا پدربزرگ 
به  كردند،  بزرگتان  كه  (كسانى  مادربزرگتان  و 

برايتان  كردند،  مراقبت  شما  از  دادند،  غذا  شما 
سرپناهى امن فراهم كردند،به شما عشق دادند و 
از شما حمايت كردند، ...) روزى پير مى شوند و 
به شما نياز پيدا مى كنند. آماده ايد؟ آيا مى دانيد 

بايد چكار كنيد؟ 

را  خودتان  كه  گيريد  مى  تصميم  (اگر  مهم  نكته 
بايد  كه  است  اين  كنيد)  دور  طبيعى  اتفاق  اين  از 
بهترين آسايشگاه سالمندان يا بهترين پرستار را 

همراه با تسهيالت الزم در خانه خودتان براى آنها 
مى  تصميم  من  مثل  هم  شما  اگر  اما  كنيد.  فراهم 
گيريد كه خودتان از والدين يا پدر و مادربزرگتان 
در  متفاوت مى شود.  مراقبت كنيد، داستان كامًال 

اين صورت نه تنها به چيزهاى زيادى نياز پيدا مى 
كنيد بلكه به گستره اى از احساسات و عواطف و 
توانايى ارجح دانستن كسى نسبت به خودتان هم 

نياز پيدا خواهيد كرد. 

1) يادتان باشد كه اين آنها هستند كه شما را آنچه 
همه  سال   10 تا   5 حداقل  آنها  اند.  كرده  هستيد 
نيازهاى ريز و درشت شما را برآورده كرده اند. 
اند،  كرده  حمامتان  اند،  كرده  عوض  را  پوشكتان 
برايتان الاليى خوانده اند كه بخوابيد، نيمه شب كه 
گريه مى كرديد از خواب بيدار شده اند و نيازتان 
را برطرف كرده اند و خيلى خيلى چيزهاى ديگر. 

كمى به آن فكر كنيد. 

احتماًال  آنها  كه  بگيريد  نظر  در  را  واقعيت  اين   (2
مبلمان  مسافرت؛  و  تفريح  مثل  تجمالتى  بدون 
جديد، جديدترين مد لباس، بهترين وسيله نقليه، و 
امثال اين همه اين كارها را برايتان كرده اند. آنها 

همه آنچه داشته اند را براى شما گذاشته اند. 

3) يادتان نرود كه بدون آنها اصًال وجود نداشتيد. 
آنها بودند كه انتخاب كردند شما به دنيا بياييد. چه 
چيز بهتر از اين عشق را به شما نشان مى دهد؟ . 

4) به اين فكر كنيد كه چقدر زندگى كه خودشان 
ساختند  شما  براى  كه  زندگى  به  نسبت  داشتند 
طبيعى  خيلى  است.  بوده  متفاوت  و  تر  سخت 
است كه پدر و مادر هميشه بهترين چيز را براى 
فرزندشان نگه دارند اما آيا واقعًا اينها را مى فهميد 

و قدردان آن هستيد؟ 

5) والدين يا پدر و مادربزرگ شما فداكارى هاى 
زندگى  بتوانيد  تا  كردند  زندگيشان  در  زيادى 
بايد  هم  شما  كنيد  نمى  فكر  باشيد.  داشته  بهترى 
توانيد  مى  چطور  بكنيد؟  آنها  براى  را  كار  همين 
همه آنچه كه به شما دادند را به آنها برگردانيد؟ 
آسايشگاه  يك  به  را  آنها  كه  بگيريد  تصميم  اگر 
كه  بكنيد  را  تالشتان  همه  بايد  بسپاريد  سالمندان 
بهترين مكان را براى آنها انتخاب كنيد. حتمًا مرتب 
به آنها سر بزنيد (حداقل هفته يك يا دو بار)، براى 
آنها وقت بگذاريد، نيازهايشان را فراهم كنيد و ... 
خودتان  خانه  در  را  آنها  كه  ميگيريد  تصميم  اگر 
نگه داريد، دقت كنيد كه همه مايحتاجشان را فراهم 
رژيم  پرستار،  بيمارستانى،  تخت  (ويلچر،  كنيد 
باشد  يادتان   .(... و  كافى  ورزش  مناسب،  غذايى 
كه آنها خيلى بيشتر از شما رنج مى كشند اما به 
راحتى  براى  زيادى  تالش  آنها  آوند.  نمى  زبان 
شما در طول زندگيشان كرده اند و حداقل حقشان 
برايشان  پيرى  دوران  در  را  زندگى  كه  است  اين 
فراهم كنيد كه سالهاى آخر عمرشان را در راحتى 

بگذرانند. 

و براى آن درصد كم از كسانى كه اين مقاله را مى 
خوانند و فكر مى كنند، "والدين يا پدر و مادربزرگ 
زندگى  "آنها  يا  نكردند"  من  براى  كارى  هيچ  من 
"وقتى  يا  كردند"  فراهم  من  براى  بدبختى  با  توام 
توانستند  مى  بيشترى  كارهاى  خيلى  بودم  بچه 
را  اين  كه  بگويم  بايد  اينها،  امثال  و  بكنند"  برايم 
در نظر بگيريد شما به خاطر "عشق و حمايت بى 
قيد و شرط" آنها بوده كه به اينجا رسيده ايد پس 
بااينكه ممكن است احساس نكنيد كه چيزى به آنها 
مى  بهترى  و  مهمتر  شخص  بايد  شايد  بدهكاريد، 
طريقى  به  شايد  ميكرديد.  كمك  آنها  به  تا  شديد 
متفاوت يا در سطحى متفاوت بايد آنها را بشناسيد 
بچه  وقتى  چرا  كه  بفهميد  باالخره  هم  شايد  يا  و 
بوديد، آنها اين انتخاب ها را كردند. اگر سعى نكنيد 
ديگر  كنيد،  كمكشان   . شويد  نزديك  آنها  به  االن 
هيچوقت اين فرصت را پيدا نمى كنيد. وقتى از اين 
دنيا بروند ديگر نمى توانيد پاسخى براى سواالت 

زيادى كه در ذهنتان وجود دارد پيدا كنيد. 

فكر  هميشه  رسيدند؟  نظر  به  پير  اينقدر  كى  از 
وقتى  كه  هستند  شكلى  همان  آنها  كه  ميكرديد 
دبيرستانى بوديد بودند اما اينطور نيست. يك روز 
نگاهتان به آنها افتاد و ديديد كه چقدر پير يا حتى 
فهميد  مى  كه  است  وقت  همين  اند.  شده  مريض 
بايد از آنها مراقبت كنيد درست مثل زمانيكه آنها 
از شما مراقبت مى كردند. اين موقع است كه بايد 
برنامه ريزى كنيد و زندگيتان را طورى تنظيم كنيد 

تا بتوانيد از آنها هم مراقبت كنيد. 
اولين كارى كه بايد انجام دهيد اين است كه با پدر 
و مادرتان حرف بزنيد تا ببينيد براى آينده شان 
چه برنامه ريزى كرده اند. هيچكس دوست ندارد 
پير و مريض شود تا ديگر قادر نباشد از خودش 
اتفاق  اين  زندگى  در  اوقات  گاهى  اما  كند  مراقبت 
براى  اتفاق  اين  كه  شديد  متوجه  وقتى  افتد.  مى 
درمورد  آنها  با  نبايد  ديگر  افتاده  پدرومادرتان 
آينده شان حرف بزنيد. به اين فكر كنيد كه آيا مى 
توانيد مسئول مراقبت از آنها و حفظ سالمتيشان 
باشيد؟ در يك جمع خانوادگى درمورد اين مسئله 
با آنها حرف بزنيد و وقتى تصميم گرفته شد كه 
شما از آنها مراقبت كنيد، بايد زندگيتان را براى آن 
آماده كنيد. ممكن است مراقبت از والدين تغييرات 

زيادى را در زندگيتان ايجاد كند. 

شوند،  منتقل  شما  خانه  به  مادرتان  و  پدر  وقتى 
ايجاد  تغييراتى  خانواده  اعضاى  همه  براى  يعنى 
هستند  سنى  در  كه  كنيد  مى  فكر  اگر  شود.  مى 
بايد  كند،  مراقبت  آنها  از  بايد  ديگرى  كس  كه 
كنيد.  مهيا  منظور  اين  براى  را  زندگيتان  و  خانه 
براى  را  خودشان  بايد  خانواده  اعضاى  همه 
شويد  مجبور  شايد  كنند.  آماده  تغييرات  اين 
تا  دهيد  تغيير  اى  اندازه  تا  را  خانه  دكوراسيون 
مجبور  هم  شايد  يا  شود  باز  بيشترى  فضاى 
شويد برايشان پرستار بگيريد كه خود به فضايى 
را  والدينتان  كه  است  قرار  اگر  دارد.  نياز  مناسب 
به آسايشگاه بسپاريد بهتر است كه به دنبال يك 
جايى  آنها  خواهيد  مى  شما  باشيد.  مناسب  محل 
باشند كه هم شما و هم خودشان احساس راحتى 
كنيد و بتوانيد به راحتى به آنها سر بزنيد. تا دقيقه 
آخر صبر نكنيد تا مجبور شويد در جايى كه پيش 
آمد آنها را بگذاريد. با دقت بهترين مكان را براى 
آنها پيدا كنيد كه همه نيازهاى آنها را برآورده كند. 
شما  با  خواهند  مى  والدينتان  بيمارى  بخاطر  اگر 
زندگى كنند، همه وسائل آسايش و راحتى آنها را 
كنيد.  مهيا  باشد  بهتر  بيماريشان  براى  كه  طورى 
نيازى نيست كه اين تغييرات يك شبه اتفاق بيفتد 
شما و خانواده تان مى توانيد از قبل برنامه ريزى 
كنيد.  آماده  مسئله  اين  براى  را  خودتان  و  كنيد 
والدينتان  كه  شود  اين  بر  تصميم  كار  آخر  وقتى 
ديگر نمى توانند از خود مراقبت كنند، براى هر دو 

شما به يك ميزان سخت خواهد بود. 
يكى  شوند  مى  بيمار  يا  پير  والدينمان  اينكه  ديدن 
از سخت ترين چيزهايى كه برايمان اتفاق مى افتد. 
هميش  ذهنتان  در  والدينتان  داريد  دوست  شما 
جوان، شاداب و فعال باشند ولى متاسفانه اينطور 
مى  مريض  و  پير  آنها  زمان  گذر  با  بود.  نخواهد 
مى كنند.  پيدا  نياز  شما  به  قبل  از  بيشتر  و  شوند 
سعى كنيد همين االن با اين موقعيت روبه رو شويد 
رفتن  باالتر  با  باشد.  شده  دير  ديگر  كه  وقتى  نه 
سنتان مى فهميد كه آنها هم دارند پير مى شوند و 
به موقعيتى در طول زندگيشان رسيده اند كه روز 
به روز بيشتر به شما نياز پيدا مى كنند. وقتى اين 
را فهميديد، زمانش مى رسد كه زندگيتان را براى 
مراقبت از آنها آماده كنيد. اين همان چيزى است 
انجام  عزيزانمان  براى  داريم  دوست  ما  همه  كه 
خوبى  بسيار  احساس  والدينتان  از  مراقبت  دهيم. 
به شما ميدهد و اگر داراى فرزند باشيد، مى توانيد 
الگوى خوبى براى آنها شويد. كسى چه مى داند، 

يك روز هم آنها بايد از شما مراقبت كنند.

چگونه از پدر و مادر پيرمان 
مراقبت كنيم؟

حسين خندان
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ثابت  پاي  تازه  سبزي هاي  و  ميوه ها 
به  آيا  اما  هستند  سالم  غذايي  رژيم 
موضوع باقي ماندن سموم و آفت كش ها 
كرده ايد؟  توجه  محصوالت  اين  روي 
مزرعه  در  كه  آفت كش هايي  و  سموم 
حشرات،  آفت ها،  بردن  بين  از  براي 
با  مي شود  استفاده  قارچ ها  و  كرم ها 
شير  زير  سبزي ها  و  ميوه ها  شستن 

آشپزخانه از بين نمي رود...
 اين سموم با مصرف ميوه ها و سبزي ها 
وارد بدن ما مي شود و در طوالني مدت 
مي تواند مشكالتي برايمان ايجاد كند و 

سالمت ما را به خطر بيندازد. 
با محدود كردن استفاده از محصوالت آلوده 
تا  را  آفت كش ها  با  تماس  مي توان  سموم  به 
كاهش  راه  بهترين  داد.  كاهش  درصد   80
محصوالت  از  استفاده  آفت كش ها  مصرف 
با  كه  ارگانيك  محصوالت  است.  ارگانيك 
شناسايي  قابل  بازار  در  خاصي  برچسب 
هستند، قيمت باالتري دارند اما به دليل اينكه 
آفت كش  و  سموم  از  آنها  تهيه  و  كاشت  در 
و  هستند  ايمن  و  سالم  نمي شود  استفاده 
پرورش  و  كاشت  دارند.  زيادي  طرفداران 
استفاده  بدون  ارگانيك  ميوه هاي  و  سبزي ها 
از سم و آفت كش و به روش سالم و طبيعي 
به  نياز  مراحل  همه  در  و  نيست  آساني  كار 
نشان  بررسي ها  دارد.  كامل  نظارت  و  دقت 
داده است حتي ميوه ها و سبزي هايي كه در 
حاوي  مي شوند  كاشته  خانگي  باغچه هاي 

باقيمانده سموم هستند.

سبزي هاي  و  ميوه ها  فهرست  جديدترين 
آلوده را در ادامه بخوانيد.

و  ندارد  محافظ  پوست  كرفس  1.كرفس: 
نتايج  مي مانند.  باقي  آن  در  آفت كش ها 
آزمايش ها نشان داده است كه 64 نوع مختلف 
آفت كش در اين سبزي وجود دارد. بهتر است 
از كرفس هايي كه به روش ارگانيك تهيه شده 
دسترسي  صورت  در  كنيد.  استفاده  است، 
نداشتن به انواع ارگانيك، كلم بروكلي، پيازچه 

و پياز جايگزين هاي مناسبي هستند.
و  دارد  نازكي  پوست  هم  ميوه  اين  2.هلو: 
باقي  آن  در  زيادي  آفت كش هاي  بنابراين 

مي ماند. محققان در بررسي هاي خود 62 نوع 
شناسايي  ميوه  اين  در  را  آفت كش  مختلف 
ارگانيك  هلوهاي  سراغ  است  بهتر  كرده اند. 
به  نداشتن  دسترسي  صورت  در  و  برويد 
نارنگي،  هندوانه،  از  ارگانيك  محصوالت 

پرتقال و گريپ فروت استفاده كنيد. 
فهرست  در  هم  توت فرنگي  3.توت فرنگي: 
آلودگي  احتمال  دارد.  قرار  آلوده  ميوه هاي 
توت فرنگي به سموم و آفت كش ها وقتي فصل  
نتايج بررسي  ها  بيشتر است. طبق  آن نيست 
مشاهده  توت فرنگي  روي  آفت كش  نوع   59
ارگانيك  نوع  به  اگر  است.  شده  شناسايي  و 
آناناس  و  كيوي  نداريد،  دسترسي  ميوه  اين 

جايگزين هاي بهتري هستند. 
4.سيب: سيب هم مانند هلو براي از بين بردن 
حشرات، آفت ها و قارچ ها سم پاشي مي شود. 
مختلف  نوع   42 است  داده  نشان  بررسي ها 
آفت كش روي سيب باقي مي ماند كه با شستن 
و پوست كندن به طور كامل از بين نمي روند. 
تهيه  را  آن  ارگانيك  نوع  است  بهتر  بنابراين 
سبزي  و  ميوه  كندن  پوست  ضمن  در  كنيد. 
نوع  به  اگر  مي كند.  كم  را  آن  غذايي  ارزش 
ارگانيك اين ميوه دسترسي نداريد، هندوانه، 

موز و نارنگي جايگزين هاي ايمني هستند. 
به   2010 سال  در  ميوه  اين  اخته:  5.زغال 
فهرست آلوده ترين ميوه ها و سبزي ها اضافه 
شده است و محققان در بررسي هاي خود 52 

نوع آفت كش روي آن شناسايي كرده اند. 
6.شليل: اين ميوه با 33 نوع مختلف آفت كش 
در گروه ميوه هاي آلوده قرار مي گيرد. براي 
انواع  سراغ  است  بهتر  هم  ميوه  اين  تهيه 
ارگانيك برويد و اگر به محصوالت ارگانيك 
دسترسي نداريد هندوانه و انبه جايگزين هاي 

مناسبي هستند. 
مانع  فلفل ها  نازك  پوست  دلمه اي:  7.فلفل 
ضمن  نيست  آفت كش ها  برابر  در  مناسبي 
زده  حشره كش  زيادي  مقدار  آنها  به  اينكه 
مقدار  كه  است  طبيعي  بنابراين  مي شود. 
زيادي آفت كش روي آنها باقي بماند. محققان 
شناسايي  محصول  اين  در  آفت كش  نوع   49
كلم  گل  و  بروكلي  فرنگي،  نخود  كرده اند. 

جايگزين هاي مناسبي هستند. 
در  بار  اولين  براي  هم  سبزي  اين  8.اسفناج: 

ميوه ها  آلوده ترين  فهرست  به   2010 سال 
نوع   48 با  كه  است  شده  اضافه  سبزي ها  و 
سبزي  آلوده ترين  آن  روي  آفت كش  مختلف 

برگ سبز به شمار مي آيد. 
سبزي  برگ  كلم  اينكه  وجود  با  9.كلم: 
به  بيماري ها  و  آفت ها  برابر  مقاومي در 
حساب مي آيد اما در بررسي ها تعداد زيادي 
آفت كش در آن مشاهده شده است. اگر به نوع 
گل  از  نداريد  دسترسي  سبزي  اين  ارگانيك 

كلم و بروكلي استفاده كنيد.
10.گيالس: حتي انواع محلي گيالس هم ايمن 
نيستند. نتايج تحقيقات جديد نشان داده است 
وجود  ميوه  اين  در  آفت كش  زيادي  مقدار 
شده  انجام  آزمايش هاي  نتايج  طبق  دارد. 
شده  مشاهده  ميوه  اين  در  آفت كش  نوع   42
است. در صورت دسترسي نداشتن به گيالس  

ارگانيك تمشك جايگزين مناسبي است.
اين  اما  نكنيد  باور  شايد  11.سيب زميني: 
سبزي محبوب هم با 37 نوع مختلف آفت كش 
توصيه  دارد.  قرار  آلوده ها  فهرست  در 
مي شود در صورت دسترسي نداشتن به نوع 
استفاده  كلم  گل  و  بادمجان  از  آن،  ارگانيك 

كنيد. 
رشد  زمان  طول  در  تاكستان ها  12.انگور: 
به  و  مي شوند  سم پاشي  نوبت  چند  انگور 
خاطر پوست نازك اين ميوه سموم باقيمانده 
بين  از  كندن  پوست  و  شستن  با  آن  روي 
آفت كش  مختلف  نوع   34 محققان  نمي رود. 
صورت  در  كرده اند.  شناسايي  ميوه  اين  در 
دسترسي نداشتن به انگور ارگانيك، كيوي و 

تمشك جايگزين هاي مناسبي هستند. 
نكته: اگر نگران هستيد كه فهرست اين ميوه ها 
و سبزي ها هنگام خريد يادتان برود پيشنهاد 
مي كنيم اين قانون كلي را به ياد داشته باشيد 
كه هرچه پوست ميوه و سبزي نازك تر باشد 
به  است.  بيشتر  آن  در  سم  وجود  احتمال 
كنيد.  مقايسه  را  موز  و  سيب  نمونه  عنوان 
وجود  سيب  روي  آفت كش  مختلف  نوع   42
طور  به  كندن  پوست  و  شستن  با  كه  دارد 
كامل از بين نمي روند اما با پوست كندن موز 

آفت كش ها به احتمال زياد از بين مي روند.

منبع: ريدرزدايجست

نتايج تازه ترين تحقيقات درباره باقيمانده سموم در ميوه ها و سبزي ها منتشر شد

آلوده ترين ميوه ها و سبزي ها
ترجمه: فرزانه فوالدبند/

زنان واقعا در زندگى خود 
چه مى خواهند؟

كه  كنند  ازدواج  مردى  با  مى دهند  ترجيح  زنان  از  بسيارى   
درآمد بااليى دارد تا به اين ترتيب آن ها بتوانند بدون نگرانى 
از  مراقبت  كار  به  و  مانده  خانه  در  مالى  مسائل  مورد  در 

فرزندان خود بپردازند.
حقوق  حامى  گروه هاى  توسط  كه  زيادى  ادعاهاى  وجود  با 
براى  بيش تر  شغلى  فرصت هاى  كردن  فراهم  براى  زنان 
هنوز  مى شود  مطرح  مردان  با  برابر  شرايط  ايجاد  و  زنان 
هم 64 درصد از زنان ترجيح مى دهند با يك فرد ثروتمند و 
با درآمد باال ازدواج كنند تا به اين ترتيب آن ها بتوانند بدون 
خود  فرزندان  از  مراقبت  كار  به  خانه  در  مالى  نگرانى هاى 

بپردازند.
با انجام يك نظرسنجى مشخص شد نزديك به 69 درصد از 
زنان ترجيح مى دهند كار نكنند و اوقات خود را در خانه و در 

كنار فرزندانشان سپرى كنند.
فقط 19 درصد از زنان تمايل داشتند همسرشان تحصيالت 
باالترى نسبت به آن ها داشته باشد، اما در عوض 62 درصد 

به دنبال همسرى بودند كه به اندازه آن ها باهوش باشند.
اين مطالعات توسط دكتر كاترين حكيم از مدرسه اقتصادى 
لندن انجام شده است تا اين ادعا را بررسى كند كه امروزه 
يك  كردن  پيدا  دنبال  به  بيش تر   1940 دهه  به  نسبت  زنان 

همسر ثروتمند هستند. 
كشورهاى  در  موجود  اطالعات  بررسى  با  كه  تحقيقات  اين 
امروزه  مى دهد  نشان  است  شده  انجام  بريتانيا  و  اسپانيا 
زنان نسبت به 50 سال پيش مردانى را براى ازدواج انتخاب 
و  دارند  آن ها  به  نسبت  باالترى  تحصيالت  كه  مى كنند 

ثروتمندتر هستند.

مطالعات انجام شده در ديگر كشورهاى اروپايى، آمريكا و 
استراليا هم نشان مى دهد تعداد زنانى كه به دنبال ازدواج با 
مردى با شرايط مالى و تحصيالت باالتر هستند تا دهه 1990 

رشد زيادى داشته و به باالى 38 درصد رسيده است.
به اين ترتيب مشخص مى شود برخالف تصور بسيارى از 
مردم به عهده گرفتن نقش هاى برابر در خانه و در محل كار 
ايده آل بسيارى از زنان نيست. اين بدان معناست كه بسيارى 
از زوج ها نمى خواهند كارهاى خانه، مراقبت از فرزندان و كار 
كردن در بيرون از خانه را به طور مساوى بين خود تقسيم 
كنند و هنوز هم درصد زيادى از آن ها همان نقش هاى سنتى 

را در زندگى زناشويى ترجيح مى دهند.

مطالعات ديگرى كه توسط YouGov كه روى 922 زن بين 
18 تا 65 سال انجام شده و در ساندى تايمز به چاپ رسيده 

است ادعاى دكتر حكيم را در اين مورد تائيد مى كند.
كه  كردند  اعالم  درصد   62 به  نزديك  زنان  اين  بين  از 
 16 فقط  و  دارد  آن ها  به  نسبت  باالترى  درآمد  همسرشان 
درصد داراى درآمد باالترى نسبت به شوهر خود بودند. 18 
نيز  درصد   4 و  بودند  يكسان  درآمدهاى  داراى  نيز  درصد 

اصال از ميزان درآمد همسرشان اطالع نداشند.
دليل  به  فقط  كردند  اعالم  زنان  اين  از  درصد  به 59  نزديك 
فشار جامعه و بحث هايى كه امروزه در مورد اشتغال زنان 
خودشان  حقيقت  در  و  مى روند  كار  سر  به  است  محطرح 
ترجيح  بيش تر  و  ندارند  كردن  كار  براى  تمايلى  چندان 

مى دهند در خانه بمانند.
در  كه  مى دهد  نشان  ما  تحقيقات  گفت:  ادامه  در  حكيم  دكتر 
اكثر خانواده ها هنوز هم مردان نان آور اصلى خانواده هستند 
آن ها  و  است  زنان  از  بسيارى  ايده آل  موضوع  اين  البته  و 
مردان  از  بسيارى  البته  مى پسندند.  بيش تر  را  شرايط  اين 
نيز چندان به شغل تمام وقت عالقه ندارند و اگر فشارهاى 
اجتماعى و نيازهاى اقتصادى نبود آن ها هم ترجيح مى دادند 

به صورت نيمه وقت كار كنند. 
پروفسور جود براون از دانشگاه كمبريج در اين باره گفت: 
البته زنان در بسيارى از خانواده ها چاره اى به جز كار كردن 
در بيرون از خانه ندارند، چرا كه شرايط اقتصادى آن ها را 
يك  اگر  كه  است  حالى  در  اين  مى كند،  وادار  شرايط  اين  به 
خانواده واقعا از لحاظ مالى مشكل نداشته باشد آن گاه زنان 

راحت تر مى توانند در مورد كار كردن تصميم بگيرند.

ديلى ميل، 10 ژانويه

خانه و خانواده
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پنهان كردن جسد مادر براي 
استفاده از بيمه 

يك بازيگر براي هفت ماه جنازه مادرش را در تخت 
خواب رها كرد تا بتواند از بيمه عمر او استفاده كند. 
و اكنون رسانه هاي دولتي انگلستان از دستگيري اين 
هفت  مدت  به  مادرش  جسد  از  نگهداري  اتهام  به  زن 
بازنشستگي  حقوق  و  عمر  بيمه  از  استفاده  براي  ماه 
دولتي  اسناد  جعل  به  همچنين  زن  دادند.اين  خبر  او 
«ياسمين  و  ساله   61 مادوك»  «هزل  است.  متهم  هم 
عالي  دادگاه  توسط  گذشته  روز  ساله   35 مادوك» 
از  نگهداري  اتهام  به  انگلستان  در  «بيركن هد»  منطقه 
جسد «اوليو مادوك» 95 ساله به مدت هفت ماه در منزل 

مسكوني اش و اعالم نكردن خبر مرگ او محكوم شدند.

 اين مادر و دختر در جلسه رسيدگي به پرونده  خود در 
سال  ژانويه  اول  «اوليو»  كه  هنگامي  كردند،  اعالم  دادگاه 
كه  آن  براي  در گذشت،  مسكوني اش  منزل  در  گذشته 

جسدش  كنيم،  استفاده  او  بازنشستگي  حقوق  و  بيمه  از 
را  ما  همسايه ها  كه  نمي كرديم  فكر  اصال  داشتيم.  نگه  را 
بازيگر  طراح،  خود  كه  ساله   61 مادوك»  «هزل  دهند.  لو 
اين  در  دخترش  همراه  به  است،  انگليسي  معروف  مدل  و 
فراواني  مشكالت  دليل  به  كه  كردند  اعالم  دادگاهي  جلسه 
بود،  آورده  وجود  به  برايش  حيات  زمان  در  مادرش  كه 
جسد وي را براي استفاده از بيمه و حقوق بازنشستگي نگه  
داشته است. عالوه بر اين، هنگامي كه ماموران پليس جسد 
اين پير زن 91 ساله را در خانه اش يافتند تمام منزل پر از 
موش، گربه و حيوانات موذي ديگر بود. اين زن از پزشك 
و  است  مي كرده  قفل  را  اتاقش  در  هميشه  و  داشته  ترس 
بقاياي  با  پيرزن  اين  اتاق  در  شكستن  با  پليس  نيروهاي 
جسد او مواجه شدند. همسايگان اوليو مادوك مي گويند او 
فردي منزوي بوده و با همسايگان رفت و آمدي نداشته و 
به همين جهت كسي به غيبت چند ماهه او شك نكرده است.

يكي از همسايگان اين زن مي گويد:« اوليو هيچ گاه به حمام 
وادار  را  ياسمين  نمي كرد.او  تميز  را  خانه اش  و  نمي رفت 
يك  مثل  او  با  و  كند  تميز  را  خانه اش  كثافت هاي  مي كرد 

برده رفتار مي كرد.» 
9 ژانويه2011 

حراج مرگ در آمريكا 
نرخ قتل با اسلحه در آمريكا 13 برابر آلمان و 44 

برابر انگليس و ولز است 

و  شده  محروم  كالج  در  حضور  از  الگنر  لي  جارد 
بازجويي ها  ترين  سخت  جوابگوي  بايد  روزها  اين 
باشد.با وجود اين، او به راحتي مي تواند يك اسلحه 
تيراندازي  گيفوردس  گابريله  به  و  كرده  خريداري 
كند و شش نفر را هم به قتل برساند.آمريكا با چنين 
حوادثي به هيچ وجه بيگانه نيست.آريزونا در حال حاضر 
اسلحه  مالكان  نرخ  بيشترين  كه  است  مكان هايي  جزو 
فدرال  قوانين  كه   2004 سال  از  داراست.  را  جهان  در 
قدرتمند  اسلحه هاي  مورد  در  را  كمتري  محدوديت هاي 
عموم  اختيار  در  راحتي  به   اسلحه ها  اين  گرفت  نظر  در 
اين  از  يكي  با  چو  سيونگ هوي  دارد.  قرار  آمريكا  مردم 
اسلحه هاي پيشرفته در سال 2007 به دانشگاه ويرجينيايا 
حمله و 32 نفر را قتل عام كرد و جارد لي الگنر هم درست 
با همان اسلحه در تاكسن ايالت آريزونا حمام خون به راه 
انداخت و گابريله گيفوردس نماينده كنگره را زخمي كرده 
و شش نفر را كشت.الگنر در 30 نوامبر 2010 اسلحه اش 
را خريداري كرده بود اين در حالي بوده كه يك ماه قبل 
از اين او به خاطر رفتارهاي غيرقابل تحملش از كالج محل 
كرده  اعالم  كالج  مسئوالن  بود.  شده  اخراج  تحصيلش 
بودند اگر سالمت رواني جارد تاييد نشود او حق بازگشت 
اين  مي شود  مطرح  اينجا  در  كه  ندارد.سوالي  را  كالج  به 
اختيار  در  راحتي  به  پيشرفته  اسلحه  يك  چگونه  كه  است 
صدهزار  ساالنه  آمريكا  مي گيرد؟در  قرار  فردي  چنين 
اسلحه  با  قتل  مي شوند.نرخ  زخمي  و  كشته  اسلحه  با  نفر 
در  ولز  و  انگليس  برابر   44 و  آلمان  برابر   13 آمريكا  در 
دم  كه  آمريكا  دولتمردان  چرا  راستي  به  اما  است  سال 
اسلحه  با  كه  جنايت هايي  برابر  در  مي زنند  دموكراسي  از 
مي كنند؟آمارهاي  سكوت  مي گيرد  صورت  كشور  اين  در 
اسلحه  انواع  ميليون   200 حدود  مي دهد  نشان  رسمي 
كه  دارد  قرار  آمريكايي  شهروندان  مالكيت  در  شخصي 
باندهاي  اختيار  در  يا  نشده  ثبت  سالح هاي  بررسي  اين 
تبهكاري را نيز شامل نمي شود. همچنين براساس بررسي 
در  فقط  متحده،  اياالت  بيماري  كنترل  و  پيشگيري  مركز 

سال 2007 يك ميليون و 350 هزار دانش آموز حداقل يك 
بار با اسلحه زخمي شده يا مورد تهديد قرار گرفته اند.هر 
مي گيرد  صورت  آمريكا  در  فجيع  عام  قتل  يك  كه  زمان 

شكل برخورد با آن تقريبا يكسان است.

صحبت هايي  مي كنند،  اعالم  را  خود  انزجار  دولتمردان   
مبني بر عوض كردن قوانين تملك اسلحه مطرح مي شود... 
و ديگر هيچ. در سطح فدرال از زماني كه باراك اوباما در 

بحث  در  گردي  عقب  آمريكا  آمد  كار  روي   2009 ژانويه 
كنترل سالح داشت. با روي كار آمدن اوباما فروش اسلحه 
مردم  يافت.  افزايش  شدت  به  باره  يك  به  كشور  اين  در 
اسلحه  تملك  بابت  سختگيرانه اي  قوانين  او  مي ترسيدند 
جديد  نبود.رئيس جمهور  نگراني  جاي  واقعا  اما  كند  اتخاذ 
هم همانند روساي جمهور قبلي بدون توجه به جناياتي كه 
بوش  و  كلينتون  رو  دنباله  مي گيرد  صورت  كشورش  در 
بود.قانون «آزادي حمل اسلحه براي همه»در آمريكا سبب 
انتقامجويي هاي  يا  كور  و  بي هدف  كشتارهاي  است  شده 
شود  تبديل  كشور  اين  در  عادي  خبر  به  خونين  شخصي 
مسئول  مقامات  موثر  واكنش  يك بار  حتي  كه  گونه اي  به 
آمريكايي را برنينگيخته و هميشه با سكوت به فراموشي 
سالح،  حمل  ممنوعيت  است.طرفداران  شده  سپرده 
كشتار  واقعه،  صدها  برابر  در  آمريكا  دولت  بي تفاوتي 
عام هاي  قتل  و  رستوران  كليسا،  فروشگاه،  مدارس،  در 
آمريكايي  قانونگذاران  گسترده  حمايت  دليل  را  خانوادگي 
تبهكاري  باندهاي  و  سازي  اسلحه  شركت هاي  تجارت  از 
مي دانند كه با آزادي خريد و فروش اسلحه، مردم به ويژه 

زنان و كودكان و سالمندان را قرباني مي كنند. 

افزايش جرايم ميان نوجوانان انگليسي 
جرايم  وقوع  ميزان  كه  كرد  اعالم  گزارشي  در  انگلستان  دادگستري  وزارت 
سازمان يافته در ميان نوجوانان اين كشور 47 درصد افزايش يافته است. اساس 
ميان  مجرمانه  فعاليت هاي  گسترش  و  يافته  سازمان  جرايم  وقوع  گزارش،  اين 
كودكان و نوجوانان 10 تا 17 ساله در انگلستان به شدت رو به افزايش است، به 

طوري كه هم اكنون وقوع اين جرايم به 47 درصد افزايش يافته است. 
در سال 2009 ميالدي اين رقم 17 هزار و 590 مورد بود در حالي كه در سال 
بسياري  گزارش،  اين  پايه  بر  رسيد.  مورد   102 و  هزار   24 به  ميالدي   2010
اقدام  مردم  گذاشتن  سر كار  و  براي سرگرمي  نو جوانان انگليسي  و  كودكان  از 
و  مي كنند  مجرمانه  و  خالفكاري  يافته  سازمان  گروه هاي  اين  در  عضويت  به 
آمد  و  رفت  پر  و  خلوت  مناطق  در  قتاله  آالت  ساير  و  چاقو  گرفتن  دست  به  با 
پرسه مي زنند تا طعمه خود را به دست آورند. عالوه بر اين در گزارش وزارت 
دادگستري اين كشور آمده است كه افزايش 47 درصدي خشونت  و وقوع جرايم 
سازمان يافته ميان نو جوانان و كودكان طي سه سال گذشته رخ داده است و 
تامين  در  خانواده ها  توانايي  عدم  و  اقتصادي  بحران  مي تواند  آن  اصلي  علت 

نيازهاي فرزندان شان باشد.
اين  دولتي  رسانه هاي  در  كه  بيانيه اي  در  هم  انگلستان  پليس  روساي  انجمن    
گذشته  دهه  دو  يكي  طي  كه  است  كرده  اشاره  نكته  اين  به  شد،  منتشر  كشور 
ميزان مالكيت اسلحه هاي سرد به ويژه  انواع چاقو در ميان كودكان و نو جوانان 
يك هزار  رقم  اين  ميالدي  سال 1997  در  كه  طوري  به  است،  شده  زياد  بسيار 
به  ميالدي  گذشته  سال  در  ويژه   به  اخير  سال هاي  در  اما  بود  مورد   909 و 
چهار هزار و 181 مورد رسيده است. اين موضوع، خشونت طلبي اين قشر از 
نظر  و  گزارش  اين  اساس  بر  مي كند.  نمايان  پيش  از  بيش  را  انگلستان  جامعه 
سنجي دپارتمان جرايم انگلستان، اين موضوع مشخص شد كه قضات اين كشور 
نمي توانند در صورت وقوع جرم توسط يك كودك يا نوجوان، اين فرد را همانند 

يك بزرگسال مجازات كنند. 

قانوني  سن  زير  مجرم  فرد  يك  براي  حكم  صدور  در  اصلي  مشكل  بخش،  اين 
است. عالوه بر اين، دپارتمان حمايت از كودكان انگلستان نيز در گزارشي اعالم 
كرد كه 24 عامل اصلي چون طالق و جدايي والدين، تنبلي در مدرسه و داشتن 
والدين معتاد يا دائم الخمر از مسائل مهم در پيوستن فرزندان به گروه هاي خشن 
و باندهاي خالفكار به شمار مي روند كه مي توان با حمايت از اين افراد آنان را 

به زندگي عادي بازگرداند. 
10 ژانويه 2011 
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«ملكه آمفتامين» بازداشت شد 
مقامات پليس دپارتمان مبارزه با مواد مخدر كلمبيا از دستگيري «ملكه آمفتامين» خبر دادند. بر اساس گزارش مقامات پليس 
دپارتمان مبارزه با مواد مخدر كلمبيا، «بئاتريس النا هانائو» كه به «ملكه آمفتامين» معروف است، روز گذشته توسط پليس 
از  يكي  در  كه  كلمبيا  كشور  وزارت  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  اعالم  اساس  بر  شد.  زندان  روانه  و  دستگير  كشور  اين 
روزنامه هاي دولتي اين كشور هم چاپ شده است، اين زن كه يكي از سه عضو اصلي باند مواد مخدر «راستر وخوس» است 
در حمل و قاچاق مواد مخدر به ويژه  آمفتامين به اسپانيا، آمريكا و هلند دست داشته است. همچنين دولت آمريكا از كلمبيا 
درخواست كرده تا براي محاكمه كردن اين زن او را به دولت آمريكا تحويل دهند، اما تاكنون دولت اين كشور نسبت به اين 
روند پاسخ مثبت نداده است. هانائو 45 ساله متهم است كه در قاچاق بيش از 300 هزار قرص مخدر در سال گذشته ميالدى 
دست داشته است. هانائو يكى از افراد تحت تعقيب پليس بين الملل بود كه در ليست اينترپل يكى از 10 نفر اول زنان تحت 

تعقيب به شمار مى رفت. 
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� فروردين ماه
اين هفته شما احساس مى كنيد اگر روى يك سيم فشار قوى گردش 

كنيد، ممكن است جريانات الكتريكى اخير روشن و خاموش شوند. 
لحظه اى كه صاعقه ضربه مى زند و همه جا روشن است، شما فكر مى 
كنيد رازهاى جهان را مى دانيد، اما در لحظه بعد كه همه جا تاريك مى 

شود نمى توانيد به ياد بياوريد كه لحظاتى قبل چه ديده ايد. 
اگر چه شما ممكن است وسوسه شويد كه اين جريانات پى در پى را 
كنترل كنيد، اما بايد براى اين كار وقت خود را هدر دهيد. زمانيكه شما 
واكنش خود را نسبت به تغييرات پايدار مى بينيد، به راحتى مى توانيد 

بر آنها سوار شويد و كنترل آن را دست داشته باشيد. 
هدف شما اين هفته اين است كه در پايان هر كارى كه انجام مى دهيد 

آسايش و آرامش وجدان داشته باشيد. 
� ارديبهشت ماه

شما اين هفته بوسيله عكس العمل ناگهانى خود متعجب مى شويد. 
اگر در گروه هاى اجتماعى عضو هستيد يا در محل كار خود گروهى 
كار مى كنيد، ممكن است بسيار مشكل باشد كه احساسات تان را براى 
بوجود  درگيرى  تا  كنيد  جلوگيرى  آن  ابراز  از  و  داريد  نگه  خودتان 

نيايد. 
آنچه كه براى شما مهم و پرمعنى است را ناديده نگيريد، حتى اگر آن 
به معنى اين باشد كه ديگر نمى توانيد جزئى از گروه باشيد ؛ راستى 
و درستى بسيار مهم تر از اين است كه شما بخواهيد موافقت ديگران 

را بدست بياوريد.
� خرداد ماه

اين هفته حق شماست كه فكر كنيد و ببينيد چه چيزى مهمتر است 
و  اختيارات  فشار  زير  اينكه  يا  تان  آزادى  و  استقالل  كردن  بيان   ،
عهده  بر  را  بيشترى  وظايف  بخواهيد  و  شويد  خم  خود  تعهدات 

بگيريد. 
داريد  خانه  در  كه  وظايفى  از  كه  شود  موجب  است  ممكن  كار  اين 
غافل شويد اما هر چرا انتخاب كنيد، نتيجه دقيقا آن چيزى نمى شود 

كه شما انتظارش را داريد. 
در نهايت، انجام دادن آنچه كه باعث شود درك و دانش شما افزايش 
در  ؛  كنيد  رها  را  خود  وظايف  كه  است  اين  از  مهمتر  بسيار  يابد 

تعطيالت وقت آن را پيدا مى كنيد كه تعهدات خود را انجام دهيد.
� تير ماه

اين هفته شما ممكن است خودتان را از داشتن يك هفته عجيب كنار 
نخواهد  پيش  شما  انتظار  و  برنامه  طبق  كه  دانيد  مى  چون  بكشيد 

رفت. 
احتمال دارد اين هفته كسى در زندگى شما وارد شود كه بدون هيچ 
دليلى دنياى شما را بهم بريزد و شما را از وضعيت كنونى خارج كند 
؛ اگر چه اين هيجان ممكن است شما را از حالت تعادلى كه در زندگى 
تان وجود داشت بيرون بياورد اما بهتر است كه نيروى زيادى را 

بكار ببريد تا اين قضيه را ناديده بگيريد. 
اين هفته سعى كنيد تغييرات پيش روى تان را ناديده نگيريد، اين فقط 

باعث وخيم شدن اوضاع و تشديد مشكالت مى شود.
� مرداد ماه

اين هفته شما ممكن است وظايف و تعهدات مالى اى داشته باشيد 
كه بايد آنها را همين حاال انجام دهيد اما هنوز قطعه هايى از پازل 

مشكل شما گمشده هستند. 
سازماندهى  براى  را  نياز  مورد  اطالعات  همه  بتوانيد  كه  زمانى  تا 
بخواهيد  كه  است  سخت  خيلى  كنيد،  گردآورى  را  خود  وضعيت 
موقعيت اخير را اداره كنيد با اين وجود شما نمى توانيد همين طور 

دست روى دست بگذاريد و هيچ كارى انجام ندهيد. 
اين هفته بر اساس اطالعاتى كه تا كنون داشته ايد تصميم بگيريد و 

مى توانيد وقتى كه همه حقايق را كشف كرديد، آن را اصالح كنيد.
� شهريور ماه

ممكن است اين هفته كسى از اطرافيان تان كارى فوق العاده شگفت 
انگيز انجام دهد كه شما را شوكه كند. 

ابراز وجود ديگران مى تواند بسيار خارج از موضوع باشد كه شما 
حتى ندانيد چگونه بايد به آن فكر كنيد ؛ به جاى اينكه حرف هايى 
از  فعال  است  بهتر  شويد،  پشيمان  شان  گفتن  از  بعدها  كه  بزنيد  را 

واكنش نشان دادن درباره احساسات تان خوددارى كنيد. 
اجازه بدهيد ديگران بفهمند شما تا بحال احتياط مى كرديد، و نياز به 
زمان داريد كه قبل از اينكه بتوانيد پاسخ گوى مسئله اى باشيد بايد 

آن را به خوبى بررسى كنيد.
� مهر ماه

قابل  غير  وقفه  يك  تان  كارهاى تكرارى  ميان  هفته  اين  ممكن است 
پيش بينى پيش بيايد كه شما را تا حدودى دلسرد كند اما مى تواند 
شما  آور  مالل  و  كننده  خسته  كار  و  زندگى  به  آورى  نشاط  معنى 

دهد؛ پس از اين فرصت استفاده كنيد. 
احتماال براى تصميم گيرى زمان سختى خواهد بود، چون كه نمى 

دانيد راه جديدى در زندگى تان انتخاب كنيد يا اينكه يك برنامه ساده 
از فعاليت هاى معمولى براى خود انتخاب كنيد. 

زياد نگران اين نباشيد كه بايد چه كارى بكنيد و اجازه دهيد قلب تان 
شما را در طول هفته در تصميم گيرى هايتان راهنمايى كند.

� آبان ماه
آماده  و  شده  بيدار  خواب  از  خالقانه  بسيار  نيرويى  با  احتماال  شنبه 
اما  كنيد  تبديل  خاص  بسيار  اى  هفته  به  را  هفته  اين  كه  ميشويد 
تصميمات تان احتماال به خاطر شرايط غير قابل انتظارى لغو مى شود 
يا ممكن است رئيس تان به شما ماموريت سخت و دشوارى محول كند 
يا دوستى از شما انتظار مساعدت و يارى داشته باشد، ولى بهر حال 
شما مجبورهستيد زمان زيادى را براى كار بگذاريد، به جاى اينكه به 

تفريح و گردش بگذرانيد. 
به ياد داشته باشيد اكنون بادهاى مهمى در آسمان زندگى شما در حال 
وزيدن است، پس وقت خود را براى اين تلف نكنيد كه در مقابل شرايط 

غيرقابل اجتناب ايستادگى كنيد.
� آذر ماه

اين هفته تعهدات كارى كه داريد ممكن است خيال استفاده از تعطيالت 
شما را به خيالى موهوم تبديل كند.

كارهاى  با  زدن  سروكله  براى  بايد  كه  نيست  اين  درباره  فقط  اين 
دشوارتان به محل كارتان برگرديد يا اينكه درباره زمان دشوارى كه 
در پيش رو داريد نگران باشيد؛ شما نمى خواهيد امور به روال گذشته 
پيش بروند بلكه مى خواهيد حتى اگر كمى هم كه شده در راه ترقى و 

پيشرفت گام برداريد فقط به اين منظور كه تغيير كنند. 
؛  دهيد  انجام  عجله  با  و  زور  به  را  كارها  كه  نكنيد  سعى  هفته  اين 
زمان زيادى براى تان وجود خواهند داشت و مى توانيد در طى آن 

كارهايتان را با صبر و حوصله و بهتر انجام دهيد.
� دى ماه

اين هفته مسئوليت هايتان پيچيده ميشود به خاطر اينكه شما در قبال 
چندين نفر مسئول هستيد و حتى ممكن است وعده و تعهد شما 

با همديگر در تضاد باشند. 
داريد اوضاع  با توانايى و شايستگى كه  هفته زمان اين است كه  اين 
پيچيده و درهم ريخته را كمى سر و سامان دهيد و بديهى است با اين 

اوضاع شما نمى توانيد هيچ كارى انجام دهيد،.
استعدادها و امكانات تان را آشكار كنيد و بگذاريد ديگران بفهمند شما 
چه كارى مى توانيد انجام دهيد و چه كارى را نمى توانيد و مطمئن 

باشيد ديگران از اين صداقت شما قدردانى خواهند كرد.
� بهمن ماه

اين هفته در رقابتى كه پيش رو داريد ميان آنچه كه دوست داريد انجام 
دهيد و آن كارى كه بايد انجام دهيد استقالل و بى نيازى به ديگران 
بر مسئوليت هايتان پيروز خواهد شد اما اين يك راه حل طوالنى مدت 

نيست ؛ اين فقط واكنشى موقتى است در برابر اتفاقات اخير.
تصميم ناخودآگاه و ناگهانى شما ممكن است آنقدر ديگرى را ناراحت 
كند كه او مانع برنامه ها و پيشرفت هاى آينده شما شود ؛ از اين رقابت 
عقب نشينى نكنيد كه فقط كارها را دشوارتر و پيچيده تر خواهد كرد. 
اگر براى زمان طوالنى ترى بتوانيد از مواجهه مستقيم با او خوددارى 
كنيد موفق تر خواهيد بود ؛ كمى فاصله گرفتن از اين موقعيت به شما 
به  جديد  اندازى  چشم  بتوانيد  كه  دهد  مى  جديدى  نيروى  و  توانايى 

زندگى داشته باشيد.
� اسفند ماه

به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور كنيد ، هر چند انجام اين 
كار براى شخصى مثل شما بسيار دشوار است ولى الزم است اجازه 
دهيد كه زمان مشكالت زيادى را حل كرده و مسايل راه تدريجى خود 
را طى كنند . سرنوشت و تقدير بهترين ها را برايتان رقم ميزنند ، در 
اين هفته از دروغگويى بپرهيزيد و مواظب باشيد حرفى نزنيد كه بعدها 
در  و  باشيد  مالى  مشكالت  بروز  انتظار  در   . شود  تمام  ضررتان  به 
مورد هر كارى ابتدا مشورت نماييد در غير اين صورت با هزينه هاى 
باليى  چنين  نيستيد  مايل  قطعا"   ، شد  خواهيد  مواجه  آورى  سرسام 

سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد. 
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فردوسي پور، غايب بزرگ 
جام ملت ها 

غيبت عادل فردوسي پور در جام ملت هاي آسيا براي اهالي 
فوتبال ايران قابل لمس است. فردوسي پور البته اين روزها 
خبرساز  چهره هاي  از  يكي  به  تبديل  گذشته  از  بيشتر 
فوتبال ايران شده و غيبت او در بين گزارشگران جام ملتها 
به غيبت يك ستاره بزرگ در جام ملت هاي آسيا شبيه شده 
نيشدارش  جمالت  و  متفاوت  گزارش هاي  با  عادل  است. 
تلويزيوني  بينندگان  براي  را  بازي ها  تماشاي  مي توانست 
حتي  روزها  اين  انتظار،عادل  خالف  بر  اما  كند  تر  جذاب 
طرفدران  نمي شود.  آفتابي  هم  سه  شبكه  نزديكي هاي  در 
كشيده  پايين  از  پس  كه  فردوسي پور  مهيج  گزارش هاي 
شدن كركره برنامه 90 داليل غيبت او در جريان برگزاري 
جام ملت ها را جست وجو مي كنند امروز بايد گوش شان را 
به گزارشگراني عادت بدهند كه تجربه زيادي در اين زمينه 

ندارند و در ابتداي راه به سر مي برند. 
***********

داستان تكراري عربستان در تورنمنت هاي مهم 

پسيرو اخراج شد، الجوهر آمد 
تا  بود  كافى  عربستان  ملى  تيم  مسوالن  براى  باخت  يك 
سرمربى پرتغالي خود را بركنار كنند و چهره اى نام آشنا 
بنشانند.  نيمكت  روي  او  جاي  به  را  ناصرالجوهر  نام  به 
در  سوريه  مقابل  عربستان  يك  بر  دو  شكست  از  پس 
به  كه  پسيرو  آسيا،  خوزه  هاي  ملت  جام  روز  سومين 
عربستان  نيمكت  روي  تصور  حد  از  بيش  خيلي ها  اعتقاد 
كه  ناصرالجوهر  و  شد  بركنار  كار  از  بود  آورده  دوام 
بارها به جاي مربيان اخراجي روي نيمكت تيم ملي نشسته 
راهي  مسابقات  ادامه  در  عربستان  ملي  تيم  هدايت  براي 
دوحه شد. اين مربي پنجمين حضورش روى نيمكت تيم 
ملي عربستان را تجربه مى كند و اميدوار است بتواند با 
تيم  اين  گروهي  مرحله  مانده  باقي  بازي  دو  در  پيروزي 
براى  الجوهر  هدايت كند.  جام  برتر  تيم  هشت  به جمع  را 
اولين بار در سال 2000 و در جام ملت هاى لبنان بعد از 
ميالن  جانشين  عنوان  به  ژاپن  مقابل  صفر  بر   4 شكست 
را  تيم  اين  توانست  و  نشست  سبزها  نيمكت  روى  ماچاال 
تا فينال بازى ها باال ببرد. در سال 2002 و بعد از باخت 
عربستان مقابل ايران باز هم الجوهر در نقش ناجى ظاهر 
رقابت ها  اين  در  اما  برد  جهانى  جام  به  را  تيم  اين  و  شد 
پس از باخت 8 بر صفر مقابل آلمان با اين تيم خداحافظى 
كرد. در سال 2004 هم براى دوره اى دو ماهه جانشين 
واندرليم شد. در همكارى چهارم، اين مربى در يك دوره 
9 ماهه به جاى ماريو ژوزف آنخوس روى نيمكت نشست 
اما به دليل نتايج ضعيف در بازى هاى مقدماتى جام جهانى 
جاى  به  هم  باز  اكنون  و  داد  پسيرو  به  را  جايش   2010
اينكه  رغم  به  پسيرو  است.  بازگشته  نيمكت  به  پسيرو 
نتوانست تيم ملي عربستان را به جام جهاني 2010 برساند 
اتفاق  عربستان  فوتبال  در  اين  و  شد  ابقا  خود  سمت  در 
بي سابقه اي بود اما اين مربي هم با اولين شكست در جام 

ملت ها اخراج شد
***********

مارادونا در راه مربيگري در 
انگليس 

قرار  مارادونا  ديگو  كه  خبردادند  آرژانتيني  رسانه هاي 
است ماه آينده به لندن برود تا پيشنهاد يكي از باشگاه هاي 
ليگ برتر انگليس را بررسي كند. روزنامه هاي الناسيون و 
كالرين به نقل از مارادونا نوشتند:  «ماه فوريه به انگليس 
مي روم تا در جريان جزئيات يك پيشنهاد قرار بگيرم. اگر 
آنها من را متقاعد كنند پيشنهادشان را مي پذيرم.اوتوضيح 
كالريون  روزنامه  ولي  نداد  پيشنهاد  اين  درباره  بيشتري 
به نقل از منابع نزديك به مارادونا نوشت كه او قرار است 
با باشگاه فوالم مذاكره كند. مارادونا پيش از اين در يك 
مي دانم  ولي  نيستم  درمانده  من  بود:  گفته  خبري  نشست 
روزي مي رسد كه دوباره مربي يك تيم شوم. مارادونا از 
زماني كه تيم ملي آرژانتين با نتيجه 4 بر صفر به آلمان 
در جام جهاني باخت و از پست سرمربيگري اين تيم كنار 
رفت تاكنون هيچ شغلي نداشته است. رسانه ها اين روزها 
متمركز  آرژانتين  ملي  تيم  سابق  كاپيتان  شغلي  آينده  بر 
شده اند و خبرهايي تاييد نشده از پيشنهاد باشگاه استون 

ويال به مارادونا منتشر كرده بودند. 

بازتاب سياسي- ورزشي موفقيت تيم ملي ايران در خبرگزاري هاي معتبر 
دنيا 

پيروزي در جنگ 
بدون تفنگ! 

سوت هاي ممتد و سروصداي تماشاگران عراقي به قصد شكسته شدن 
سكوت يك دقيقه اي ورزشگاه الريان اولين نشانه پررنگ از جو ملتهب و 

نامتعارف مسابقه اي بود كه ريزترين اتفاقات آن زيرذره بين خبرنگاران 
بازي  شروع  از  پيش  قرارداشت.  خارجي  معتبر  خبرگزاري هاي  و  عرب 
ايران و عراق حاضران در ورزشگاه براي اداي احترام به كشته شدگان 
تماشاگران  اما  كردند  اختيار  سكوت  دقيقه  يك  اروميه،  هوايي  سانحه 
عراقي كه در مسابقات غرب آسيا هم هنگام پخش سرود ملي ايران سرو 
صداي عجيبي به را انداختند زير بار چنين قول و قراري نرفتند و سكوت 
دادند.  كاهش  ثانيه  ده  به  را  قطر  الريان  ورزشگاه  حاضردر  تماشاگران 
اشغال شدن اغلب صندلي هاي ورزشگاه، واكنش هاي پررنگ تماشاگران 
دو تيم به عادي ترين اتفاقات اين بازي و بازتاب پيروزي تيم ملي ايران 
در رسانه هاي عربي حوزه خليج فارس نشان مي داد جدال حيثيتي ايران 
مسائل  و  تاريخي  سابقه  و  نبوده  فوتبال  مسابقه  يك  صرفا  عراق  و 
سياسي بين دو كشور در سال هاي قبل به اهميت تقابل قدرت هاي سنتي 
آسيا افزوده است. خبرگزاري هاي معتبر خارجي پس از پيروزي تاريخي 
مثل  نامتعارفي  كلمات  به  بازي  اين  اهميت  توصيف  براي  ايران  ملي  تيم 
جنگ و تفنگ و آتش متوسل شدند. روزنامه وال استريت ژورنال آمريكا 
تاثير  و  عراق  و  ايران  سياسي  روابط  تحليل  بهانه  به  كه  گزارشي  در 
آن در اين بازي حيثيتي به چاپ رسيد از گل دقيقه 84 ايمان مبعلي به 
عنوان پاسخي به آتش جنگي كه رهبران سابق عراق به پا كردند: «پس 
ديگر  يك بار  ميالدي،  دهه 80  در  ايران  عليه  عراق  ساله  هشت  جنگ  از 
اين دو كشور همسايه در قالب يك مسابقه داغ فوتبال رودرروي يكديگر 
ايستادند. دو تيم بازي پرافت وخيزي را به نمايش گذاشتند اما اين ايران 
حساس  جو  داد.»  را  عراق  جنگ  آتش  پاسخ  مبعلي  ايمان  گل  با  كه  بود 
تيم  دو  بازيكنان  بي گاه  و  گاه  درگيري  با  مقدماتي  مرحله  بازي  ترين 
در ابتداي بازي علني شد. در يكي از صحنه ها برخورد عادي آندرانيك 

تيموريان با هوار مال محمد به درگيري شديد لفظي بين آنها كشيده شد تا 
جايي كه دو بازيكن همديگر را با اشاره دست به سكوت وادار كردند. در 
ساير دقايق نيمه اول كامال مشخص بود كه حساسيت بازي چنان روي 
كيفيت بازيكنان دو تيم تاثير گذاشته كه تعدادي از آنها از كنترل ساده 
توپ عاجز هستند. با اين حال بازي در نيمه دوم به يك جنگ تمام عيار 
بين بازيكنان دو تيم تبديل شد و جنگ هاي تن به تن بازيكنان ظرافت هاي 
در  تريبون  روزنامه قطر  داد.  قرار  سايه  در  بازي را  و تاكتيكي  تكنيكي 
شماره ديروز خود در توصيف فضاي اطراف اين بازي نوشت: «از بازي 
تفنگ»  بدون  خليج فارس  «جنگ  نام  با  اغلب  عراق  و  ايران  تيم  دو  بين 
سه شنبه  بازي  اطراف  فراواني  احساسات  انتظار  مطابق  و  مي شود  ياد 
شب بود. ايمان در دو نقش بازي ساز و مهاجم ظاهر شد تا در حالي كه 
بودند،  متمركز  غالمي  محمد  و  رضايي  غالمرضا  روي  عراقي  مدافعان 

ضربه نهايي را وارد كند. سايه هادي عقيلي هم در تمام طول بازي باالي 
جنگ  وصف  اين  با  مي كرد.  فلج  را  عراق  اين  و  بود  محمود  يونس  سر 
خليج فارس، بدون تفنگ به سود ايران تمام شد. مهاجم عراقي اما منكر 
تاثير گذاري مسائل گذشته در روند اين بازي شد. يونس محمود پس از 
باخت تيم ملي عراق به ايران در گفت و گو با سايت كنفدراسيون فوتبال 
آسيا از تمركز رسانه ها روي جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران 
انتقاد كرد: «عده اي مي گويند به خاطر جنگ هشت ساله اي كه بين ما و 
ايران وجود داشته، رقابت نزديكي بين دو تيم وجود دارد اما بايد بگويم 
اين مسائل مربوط به گذشته است و ديگر اهميت چنداني ندارد.» سرمربي 
تيم ملي بازي درگيرانه بين بازيكنان دو تيم را بي ارتباط با مسائل سياسي 
بين دو كشور دانست: «وقتي دو كشورهمسايه با هم بازي مي كنند، خود 
زمين  در  بازيكنان  درگيري  و  مي شود  زياد  مسابقه  حساسيت  خود  به 
مسابقه ربطي به مسائل سياسي نداشت.» به نظرمي رسد اظهارنظرهاي 
يونس محمود كاپيتان تيم ملي عراق و سرمربي تيم ملي ايران اغلب براي 
تلطيف فضاي اطراف اين بازي در تورنمنت با اهميتي مثل جام ملت هاي 
از  پس  عراق  نيمكت نشين  بازيكنان  واكنش  چنانكه  مي شود.  بيان  آسيا 
دريافت گل دوم از تيم ملي ايران از نگاه خبرنگاران و تماشاگران حاضر 

در ورزشگاه الريان دور نماند. 

لفظي  مجادله  به  كارشان   ، دوم  گل  از  بعد  عراق  نشين  بازيكنان نيمكت 
كشيد و تا مرز درگيري فيزيكي پيش رفتند و سرمربي آلماني تيم ملي 

عراق اعتراف كرد تيم ايران يك جنگ واقعي را برد. 
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مردم آرژانتين به بازيكنانشان در هر كجا كه بازى كنند افتخار مى 

كنند، حال اين تيم ها در كشورهايى چون انگلستان يا اسپانيا باشند يا 
ليگ هاى كوچكى در ويتنام و آلبانى. 

يا  ويمبلى  در  بازى  روياى  توانند  مى  كشور  اين  جوان  بازيكنان 
اين  بزرگ  استعدادهاى  حضور  و  كنند  تبديل  واقعيت  به  را  نيوكمپ 
و  رسد  مى  نظر  به  شده  تضمين  جهان  هاى  ليگ  بهترين  در  كشور 
حتى براى بازيكنان نه چندان بااستعداد هم تيمى پيدا مى شود. گرچه 
باشگاه هاى آرژانتينى چون «ريورپالته» يا «بوكا جونيورز» بايد بهاى 
و  استعدادها  شكار  با  آرژانتينى  هاى  تيم  بپردازند.  را  موضوع  اين 
بعد فروش آنها به باشگاه هاى اروپايى به حياتشان ادامه مى دهند، 
كشور  اين  از  بازيكن   2000 از  بيش   2010 سال  در  كه  طورى  به 
صادر شده است البته اين صادرات در كنار خالى شدن ليگ داخلى 
شده  سبب  و  زده  ضربه  اين كشور  فوتبال  به  خوب  استعدادهاى  از 
است تا كسب سومين جام جهانى براى آرژانتينى ها دور از دسترس 

جلوه كند. 
در عين حال داستان انتقال بازيكنان به خارج از كشور هميشه خوش 
نيست و هزاران بازيكن از اين باشگاه به باشگاهى ديگر و كشورى 
به كشور ديگر نقل مكان مى كنند. «كريستين كولوسو» هم دوره اى 
ليونل مسى بود و هر دو آنها در شهر روزاريو بزرگ شدند و اميدوار 

بودند به باشگاهى خوب اروپايى بروند. 
شناسايى  برسد  سالگى  سن 18  به  كه  اين  از  قبل  را  «مسى»  بارسا 
كرد و او را به اسپانيا برد تا به عنوان بهترين بازيكن جهان جانشين 
مارادوناى بزرگ شود، اما كلوسو در سن 19 سالگى به باشگاه سويا 

منتقل شد ولى در آنجا خوش شانس نبود. 
بد  روزهاى  اين  درباره  كند  مى  بازى  آرژانتين  در  حاال  كه  كلوسو 
مواجهه  آمادگى  تجربه  بى  و  جوان  بازيكن  يك  عنوان  به  «من  گفت: 
با شرايط بد را نداشتم. قبل از اين كه كشورم را ترك كنم در نهايت 
آمادگى بودم و احساس مى كردم كسى نمى تواند مرا متوقف كند ولى 
در سال 1997 درگير ماجراى تقلب مدير برنامه هايم شدم و او سعى 

كرد يك ميليون دالر به جيب بزند و تقلب كند. 
پس از آن به مكزيك رفتم و براى چند سالى آنجا بازى كردم. ولى 
شرايط روانى من چندان مناسب نبود چون از آن پس به كشورهاى 
زيادى رفتم و به باشگاه هايى در آرژانتين، انگلستان، اكوادور، ايتاليا، 
ونزوئال و حتى 2باشگاه در آمريكا رفتم و حتى براى 3 ماه در يك 
باشگاه الجزايرى بودم. من قراردادم را با آنها در پاريس امضا كردم 
و نام مدير برنامه ام را به خاطر نمى آورم زمانى كه به آنجا رسيدم 
بليدا  باشگاه  دوم  نفر  چون  كرد  استقبال  من  از  كشور  پليس  رئيس 
محسوب مى شد. او گذرنامه مرا گرفت و مرا به اتاقى در داخل يك 
فروشگاه فرستاد. من اجازه كار نداشتم و نمى توانستم بازى كنم و 
حتى غذاى كافى هم نداشتم و در طول مدتى كه آنجا بودم 6، 7 كيلو 
كم كردم و تنها با كمك سفارت آرژانتين توانستم از آنجا فرار كنم». 

اما با تمام اين افت و خيزها كلوسو موفق به جمع كردن سرمايه اى 
براى زندگى شده و همراه با خانواده اش در شهر روزاريو زندگى مى 
كند. او كه حقوق پايه اش در سويا بين 300 هزار تا 400 هزار دالر 
بوده، به اين ترتيب توانسته زندگى خوبى را با تمامى سختى ها داشته 
باشد و در سال هاى آخرش در ليگ آرژانتين بازى كند:من به حرفه 
ام افتخار مى كنم و هر كارى كه از دستم برمى آمد انجام دادم، اما 
متوجه شدم گاهى همه چيز را خود بازيكن تعيين نمى كند. هر بازيكنى 
بايد از نظر روانى هم قوى باشد و بتواند خودش را با شرايط خوب 
و بد وفق بدهد. من به بازيكنان توصيه مى كنم در انتخاب باشگاه و 
مدير برنامه هايشان دقت كنند و با توجه به منافع بلند مدت آنها را 

در نظر بگيرند. 
آرژانتين  ماركتينگ،  اسپورتس  شركت  از  مولينا»  «جراردو  گفته  به 

حتى از برزيل هم پيش افتاده و با صادر كردن بيش از 2024 بازيكن 
در سال 2010 رتبه اول را در جهان دارد در حالى كه برزيلى ها در 
همين سال تنها 1674 بازيكن را صادر كردند و به اين ترتيب بيش از 
500 ميليون دالر درآمد براى باشگاه هاى اين كشور به دست آمد. 
بيش از 45 درصد اين بازيكنان در كشورهاى ايتاليا، هلند، انگلستان، 
اسپانيا، فرانسه و آلمان حضور دارند و باقى در كشورهاى مختلف 

جهان ازجمله اندونزى، فنالند و مكزيك بازى مى كنند. 
او در ادامه مى گويد: «باشگاه ها با درآمدى كه از اين راه دارند مى 
توانند بدهى هايشان را در اقتصاد نه چندان باثبات آرژانتين بپردازند 
برسند.  آورى  سود  به  تلويزيونى  درآمد  گرفتن  نظر  در  با  حتى  و 
گرفته،  پيشى  برزيل  از  بازيكن  صدور  در  است  سالى  چند  آرژانتين 
اما اين لزوما به معناى كيفيت باالتر فوتبال اين كشور نيست. باشگاه 
و  هستند  ها  برزيلى  از  تر  ضعيف  اقتصادى  نظر  از  آرژانتينى  هاى 
چون راه هاى معمول كسب درآمد در فوتبال را نمى دانند دست به 

فروش بازيكن مى زنند». 
فدراسيون فوتبال آرژانتين براى اين كه مانع از انباشت سرمايه در 
خصوصى  هاى  شبكه  با  آنها  قرارداد  شود  آرژانتينى  هاى  باشگاه 
تلويزيونى را لغو كرد و پخش بازى ها را به تلويزيون دولتى محول 
كرد. ارزش اين قرارداد بيش از 600 ميليون دالر بود ولى برخى به 
رقم يك ميليارد دالر هم اشاره كرده اند. با اين قرارداد دولتى شرايط 
انتخاب  به  بتواند  اقدام  اين  رسد  مى  نظر  به  و  شده  بهتر  ها  باشگاه 
در انتخابات سال  مجدد «كريستينا فرناندز» رئيس جمهور آرژانتين 

2011 بينجامد. 
روبرتو گوريس يكى از مديران باشگاهى در آرژانتين در مورد شرايط 
آرژانتين  در  فوتبال  ضعف  شاهد  ما  «اخيرا  گويد:  مى  ها  باشگاه 
بوديم، چون تيم هاى بزرگ توانايى نگهدارى بازيكنانشان را ندارند 
و مشخص است كه هر بازيكن جوانى تنها به ترك كشور و بازى در 
اروپا فكر كند، اما همه آنها به كشورهاى صاحب ليگ هاى ثروتمند 
نمى روند و برخى هم در هاييتى، اندونزى و مالديو بازى مى كنند. 
البته اين امكان خوبى براى بازيكنان ضعيف است و به اين ترتيب همه 
آنها امكان بازى در كشورهاى مختلف را پيدا مى كنند. براى بازيكنان 
ما از 4 قاره جهان درخواست هايى وجود دارد و همه چيز در اروپاى 

غربى خالصه نمى شود». 
در اين ميان باشگاه هاى اصلى آرژانتين داراى برنامه هاى توسعه 
و كشف بازيكن هستند و باشگاه هاى بايرن مونيخ، بارسلونا، اينتر 
و ميالن هم در اين كشور داراى آكادمى فوتبال بوده و با برخى از 
آكادمى ها هم توافقاتى دارند. «سباستين پيت» يكى از مربيان جوانان 
در باشگاه ولز سارسفيلد در اين زمينه مى گويد: «به خاطر اين كه 
اروپايى ها به دقت بازيكنان ما را زير نظر دارند ما از بازيكنان در 

سنين پايين ثبت نام مى كنيم». 
باشگاه ولز سارسفيلد در تمامى مدت سال ميزبان 46 بازيكن منتخب 
آكادمى است كه بين 13 تا 18 سال سن دارند و در كنار ايجاد امكان 
اسكان آنها در ورزشگاه و تحصيل آنها، مشاوره هاى روانى و تغذيه 
هم در اختيار اين استعدادها قرار مى گيرد. براى اين كه بازيكنان توسط 
باشگاه هاى بزرگ اروپا شكار نشوند، باشگاهى مثل ولزسارسفيلد 
از همان سال هاى اول قراردادى با مبلغ ماهى 1000 دالر با بازيكن 
مى بندد كه براى نوجوانانى كه عمدتا از مناطق فقيرنشين هستند پول 
زيادى محسوب مى شود. به گفته پيت او بيش از 7000 بازيكن را در 
سال تست مى كند و برخى از آنها مى توانند مثل زاراته باشند كه سال 
ها قبل توسط ولز سارسفيلد با مبلغ 22 ميليون دالر به باشگاه السد 

قطر فروخته شد و بعد به بيرمنگام انگلستان و التزيو ايتاليا رفت. 
در آخرين نقل و انتقال ها از اين دست باشگاه بوكا جونيورز «نيكالس 
گيتان» را به مبلغ 12 ميليون دالر به باشگاه بنفيكا پرتغال فرستاد و 

«ازكيل مونوز» را هم 7 ميليون دالر به پالرمو ايتاليا فروخت. 
«پيت» اشاره مى كند كه بازيكنان براى انتقال به باشگاه هاى بزرگ 
لزوما نبايد «مسى» باشند و بازيكنى كه درك الزم از فوتبال را داشته 
باشد و زبان بداند و جدى تمرين كند مى تواند خيلى راحت به باشگاه 

هاى بزرگ راه پيدا كند. 
تعداد بازيكنان صادر شده از آرژانتين به قدرى زياد است كه فدراسيون 
فوتبال اين كشور نمى تواند آمار تمامى آنها را داشته باشد. گفته مى 
شد  مطلع  بارسلونا  در  مسى  حضور  از  زمانى  فدراسيون  اين  شود 
باتيستا  سرخيو  حاال  كرد.ولى  بازى  بارسلونا  جوانان  تيم  با  او  كه 
تا  خواسته  فدراسيون  از  و  شده  مشكل  اين  متوجه  آرژانتين  مربى 
با افتتاح دفاترى در اسپانيا و ايتاليا اين بازيكنان را ردگيرى كند. در 
فصل قبل بيش از 69 بازيكن آرژانتينى در كشورهاى مختلف اروپايى 
آرژانتينى  بازيكنان  جمله  آن  از  كه  شدند  رنگارنگ  هاى  جام  برنده 
اينتر؛ «خاوير زانتى»، «استبان كامبياسو»، «ديه گو ميليتو» و «والتر 

ساموئل» بودند و 4 جام را در اروپا و جهان كسب كردند.

هشدار يوفا به 
باشگاه هاي اروپايي 

باشگاه هاي  به  اروپا  فوتبال  اتحاديه  رئيس  پالتيني  ميشل 
بزرگ اروپايي هشدار داد كه اگر نتوانند پرداخت هايشان 
را همانطور كه گزارش مالي سال 2009 نشان مي دهد، مهار 
كنند بايد با عواقب اقدامات خود روبه رو شوند. به گزارش 
روزنامه وال استريت ژورنال،در سال 2009 بيش از نيمي 
كه  سالهاست  ديدند.  مالي  ضرر  اروپايي  باشگاه   655 از 
دستمزدهاي نجومي به بازيكنان پرداخت مي شود و تعداد 
صفر هاي دستمزد سوپراستار ها به سختي قابل شمارش 
است ولي اكنون اتحاديه فوتبال اروپا قانوني وضع كرده 
كه با اين نحو پرداخت كه عمدتا در تيم هاي بزرگ اروپايي 
است برخورد كند. پالتيني در يك نشست خبري در نيون 
كه  گفت  دادو  هشدار  اروپايي  پيشرو  تيم هاي  به  سوئيس 
پرداخت  از«قانون  كه  صورتي  در  متضرر  باشگاه هاي 
ليگ  رقابت هاي  دور  از  بايد  نكنند  تبعيت  يوفا  منصفانه»  
است،  ورزشي  رقابت  ترين  سودآور  كه  اروپا  قهرمانان 
حذف شوند. به رغم آنكه درآمد كلي 655 تيم اروپايي در 
بوده  يورو  ميليون  و 700  بر 11ميليارد  بالغ  سال 2009 
همين  در  باشگاه ها  اين  زيان  مي گويند  يوفا  مقامات  ولي 
يك  رقم  به  و  شده  برابر  دو  گذشته  سال  به  نسبت  سال 
از  ناشي  عمدتا  كه  رسيده  يورو  ميليون   200 و  ميليارد 

پرداخت دستمزد بازيكنان بوده است. 

رئيس يوفا گفت:« اگر باشگاهي در چارچوب اين قانون عمل 
نكند بايد با تبعات اقدامش روبه رو شود. واضح است كه 
ما نمي خواهيم باشگاه ها با دردسر هاي مالي دست و پنجه 
اتحاديه   53 باشگاه هاي  همه  كه  مزبور  »قانون  كنند.  نرم 
فوتبال عضو يوفا را در بر مي گيرد تاكيد دارد پرداخت هاي 
يك تيم به بازيكنان نبايد از درآمد آن باشگاه فراتر رود. 
در طول اين سال ها دستمزد هاي نجومي بازيكنان فوتبال 
براي بسياري از باشگاه هاي اروپايي مشكالت مالي ايجاد 
باشگاه هاي  درباره  كه  بررسي  يك  اساس  بر  است.  كرده 
شده،  انجام  تا 2009  سالهاي 2005  در  انگليس  برتر  ليگ 
درصدي   85 اختالفي  بازيكنان  به  باشگاه ها  پرداخت هاي 
بازيكنان  دستمزد  بابت  بيشتري  پول  هرچه  يعني  دارد، 
نتايج  مي گيرد.  بهتري  نتيجه  باشگاه  مي شود  پرداخت 
چرا  كه  باشد  پرسش  اين  به  پاسخي  مي تواند  تحقيق  اين 
درآمد  درصد   64 متوسط  به طور  اول  رده  باشگاه هاي 
خود را در سال 2009 بابت دستمزد بازيكنان هزينه كرده 
اند؟ البته طبق گزارش مالي يوفا 73 تيم اروپايي بيش از 
هزينه  بازيكنان  دستمزد  براي  را  خود  درآمد  درصد  صد 
يوفا  منصفانه  پرداخت  گفت:«قانون  پالتيني  اند.  كرده 
تنظيم  به  اروپايي  باشگاه هاي  كردن  وادار  براي  راه  تنها 
افتادن  از  آنها  بازداشتن  نيز  و  خود  هزينه هاي  و  اهداف 
در گرداب مشكالت مالي است. هيچ كدام از ما نمي خواهيم 
با  هستند  اروپا  فوتبال  ميراث  منزله  به  كه  باشگاه هايي 
سوءتدبير از صفحه روزگار محو شوند.» «جياني اينفانتو» 
دبيركل يوفا هم شرح مختصري از قانون جديد يوفا داد و 
گفت كه يك گروه از كارشناسان يوفا باشگاه هاي اروپايي 
را رصد مي كنند و در صورت تخلف، تنبيهات الزم را براي 
آنها درنظر مي گيرند. باشگاه هايي كه نتوانند اين قانون را 
اجرا كنند از فهرست ليگ قهرمانان اروپا، خريد و فروش 

بازيكنان و نيز دريافت پاداش مالي حذف خواهند شد. 

ورزش

آرژانتين و تجارتى به نام فوتبال
آسوشيتد پرس -  مترجم : اميررضا نورى زاده
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Marlik culture was discovered in the green and fertile 
lands of northern Iran south of the Caspian Sea. The 
amazing archeological discoveries at this site belong to 
10th-12th century BC.
 Some researchers believe Marlik was so named because 
of the innumerable snakes that inhabited it, as ‘Mar’ 
means snake in the Persian language, Iran Zaman re-
ported.
 Others, however, believe that Marlik is actually named 
by local villagers as ‘Marda-lik’ (place of the Marda or 
Amarda). The Greek historian Strabo describes Marda 
as living in this part of Ancient Persia.
 
Excavations 
Because of similarities between the metalwork at Mar-
lik and those found at Sialk near Kashan and the fact 
that the discoveries at Sialk are dated slightly later than 
those of Marlik, it is suggested that Amarda around 
Marlik and Sepidroud were relocated to the central Ira-
nian plateau near Sialk.
 Excavations conducted at this site also led to the dis-
covery of a large number of broken earthenware pieces.

 

Two tiny statues of cows in admiralty metal, two cy-
lindrical seals, 14 gold buttons and other unique objects 
have been discovered as well.
 Remnants of a quadrangular structure with an approxi-
mate area of 30 square meters, which was probably a 
tomb or temple, were traced on the hillock.
 This hillock was a site where local commanders or 
princes who ruled in the 2nd or 1st millennium BC 
were laid to rest.
 According to the tradition of the times, the dead were 
buried along with their treasures.
 About 25 tombs have been discovered, some of which 
contain human remains as well as earthenware, bronze 
vessels, decorative buttons, arrows, swords, spears, 
bronze statues and daggers.
 Fabrics discovered at the site indicate that weaving was 
a growing technique in Iran thousands of years ago, 
more so in Gilan province.
 About 11 seals have been discovered in these excava-
tions and these have interesting designs and patterns. 
There is a seal engraved in the cuneiform script.
 

Mystery 
The people who buried their dead at Marlik remain 
something of a mystery. They seem not to have left any 
written records and aside from the cemetery at Marlik 
there is not much in the archeological record to fill out 
their history.
 If the original population abandoned the valley soon 
after the burials, this may explain why the cemetery 
was forgotten and not looted in the intervening years.
 This theory still remains unconfirmed and little can be 
said with any certainty about the people who buried 
their royalty atop the mound at Marlik.
 The relics recovered at Marlik contain many unusual 
items, which have thrown light on metalwork of late 
bronze age.
 It is significant to note that without scientific excava-
tion, it would have been impossible to date these items 
and appreciate their unique place in the archeological 
record.
 After all their travails, the archeologists at Marlik were 
ordered to abandon the site in November of 1962 after 
a change in government, which brought the smugglers 
and antique dealers--some of whom were relatives of 
the shah. Forced to abandon the excavation, there was 
little that could be done other than to return to Tehran 
to appeal the decision. When a team was permitted to 
return to the mound a year later, it was clear that little 
more could be done as the entire area had been ravaged 
by illegal digging.
 A brief survey showed the valley had been dug hap-
hazardly at 2,000 places and everything that had been 
spoiled was lost to history.
 It is difficult to say what was destroyed, and to this date 
the only material belonging to the Marlik people is the 
collection housed at Tehran’s Archeological Museum.
 Recently, archaeologists have gone back to this site for 
new excavations. Their efforts have led to new develop-
ments in our understanding of Marlik architecture and 
artifact discoveries.

IRANICA
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Iranians Restoring 
Parthian Coffin 
Restoration experts have started working on a Parthi-
an coffin discovered in the ancient city of Estakhr in 
the southern Iranian province of Fars.
 “The coffin was sent to the cultural heritage site of 
Persepolis, where three experts started the restoration 
project on the relic,” Parseh-Pasargad Foundation ex-
pert, Shahram Rahbar, told CHTN.
 “The coffin was found on October 21, 2010,” he add-
ed, noting that the coffin is not strong enough and has 
been broken into more than 100 big and small pieces.
 The team first pieced the pieces together to figure out 
the shape and size of the coffin, and experts prepared 
a metal support to carry the relic in its original shape.
 In the next stage, they will clean the pieces and rein-
force those which are extensively damaged.
 According to Rahbar, the restoration project might 
last for nearly two months due to the large number of 
broken pieces as well as some missing parts.
 Archeologists and restoration experts are studying the 
soil, skeletal remains and sediments inside the coffin.
 The relic is the only post-Achaemenid coffin found at 
the Persepolis site. 
An archeology team led by Erich Schmidt of Chica-
go University excavated the area from 1935 to 1939 
which led to the discovery of similar coffins and other 
post-Achaemenid objects. The team decided to trans-
fer some of their findings to the US for further stud-
ies, but the ship carrying the relics was attacked by a 
submarine during World War II.
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Iran’s Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization (CHTHO) 
recently submitted four portfolios 
documenting Iranian cultural tradi-
tions for registration on UNESCO List 
of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity. 

Documentation on weddings in the 
traditional Iranian style, traditional 
Iranian music, traditional Iranian 
skills for baking bread, and tradi-
tional Iranian skills for making cloth 
has been prepared by CHTHO’s Of-
fice for Registration, Preservation and 
Restoration of Intangible Cultural and 
Natural Heritage. 

Marriage in the traditional Iranian 
style and traditional Iranian music are 
Iran’s main priorities, office general 
director Atusa Momeni said in state-
ment on Tuesday. 
Only two submissions from each 
member are accepted to be discussed 
for registration on the list during 
the annual session of UNESCO’s In-
tergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage. 

The committee is scheduled to decide 
on registration of 163 items from sev-
eral countries during the sixth session 
of the committee, which will be held 

in Bali, Indonesia, in November 2011. 

Iran’s two other elements will remain 
on UNESCO’s tentative list, which is 
an inventory of those properties that 
each member intends to consider 
for nomination during the following 
years. 
Noruz and the titles and components 
of the radifs in traditional Iranian mu-
sic were registered on UNESCO’s List 
of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity in 2009. 

The music of the Bakhshis of the 
Khorasan region, the Pahlevani and 
Zurkhaneh sports, the Iranian pas-
sion play tazieh, the traditional skills 
of carpet weaving in the Fars region, 
and the traditional skills of carpet 
weaving in Kashan are other Iranian 
items that were registered on the list 
last November. 

Photo: Turkmen bridegroom (L) 
guides a camel carrying his bride as 
part of a traditional wedding ceremo-
ny in Gonbade Kavus, northeastern 
Iran, on September 10, 2010. A reed 
flute performer and the relatives are 
seen escorting them. (Mehr/Abutaleb 
Nadri) 

Leading actors Hamid Farrokhnejad and 
Hamed Behdad will be taking part in a 
charity program organized for the bene-
fit of children deprived of the basic right 

to an education. 

Arranged by the Association for Protec-
tion of Refugee Women and Children, 
the one-day program on Friday will of-
fer traditional foods to help raise funds 
for those children deprived of an educa-
tion, director of the association Fatemeh 
Ashrafi told the Persian service of ISNA. 

“We have collected over 2,000 children 
from across the country being deprived 
of an education and have arranged the 
program to help draw the attention of 
people for their support,” she said. 

“We are sure these types of programs 
will be highly influential. We believe 
that the education of those children de-
prived of it is a public concern, and by 

participating in these gatherings public 
collaboration would be reinforcd,” she 
added. 

“A variety of different dishes are being 
prepared by a group of volunteers. They 
have also proposed to offer handicrafts 
for sale at the market, she said, adding 
that actors Farrokhnejad and Behdad 
have announced their interest in the 
program.
Photo: Hamid Farrokhnejad (L) and 
Hamed Behdad pose in an undated pho-
to. 

Iran submits 4 portfolios for 
UNESCO registration

Leading actors rush to raise funds 
for children deprived of education

Foreign painters to 
attend Persian Gulf 
art symposium
Nine Painters from foreign countries 
will attend the Iran International 
Painting Symposium “From Persepo-
lis to the Persian Gulf” from February 
9 to 19. 
Nine renowned painters from differ-
ent countries including Italy, France, 
Slovakia and Mexico will participate 
in the event alongside the nine Ira-
nian painters who plan to attend. 

The participating artists will first 
travel to Shiraz and visit Persepo-
lis, Pasargadae, Sadieh and Hafezieh. 
Afterwards, they will have a trip to 
Qeshm Island in the Persian Gulf, the 
secretary of the symposium Ahmad 
Vakili mentioned in a press release. 

“Then, they will paint something 
based on their experiences and what 
they visited during their trip,” he 
added. 
The symposium is cosponsored by the 
Rudaki Foundation and the Hormoz-
gan Ministry of Culture and Islamic 
Guidance Department. 

National doll of Amu Noruz expect-
ed to greet children in New Year
Iran’s national doll Amu Noruz (Uncle Noruz) will be greeting children at Noruz this 
year, giving them the good news of the New Year’s arrival. 
“Amu Noruz” concerns the legendry Iranian figure Uncle Noruz who is similar to Santa 
Claus and brings new life and warmth to every household each Noruz, the Iranian New 
Year which begins on March 21 and coincides with spring. 

The West Azerbaĳan department of the Institute for Intellectual Development of Chil-
dren and Young Adults (IIDCYA), which is sponsoring production, is expecting to re-
lease the dolls on the Iranian market before the beginning of the New Year. 

“We hope to complete manufacture of the dolls in sufficient quantity before the New 
Year,” director of West Azerbaĳan department of IIDCYA Sadeq Rezaii told the Persian 
service of MNA on Monday. 

Publishing the Amu Noruz Calendar as well as stories about Amu Noruz are also planned 
at the department, he added. 

He also said that there are plans to produce two other Iranian national dolls, Sara and 
Dara, in the country. 
The two dolls were previously designed and produced by a company in China. 
Rezaii added that the department intends to provide novels for young adults. “About 40 
authors have signed contracts with the department to write novels for the young adults. 
The books will be published in large numbers by the end of this year, to be available for 
children next year.”



Russia said on Thursday that 
Iran’s offer to tour the Islamic 
Republic’s nuclear facilities de-
served attention but cautioned 
that such a visit could never 
replace regular nuclear inspec-
tions or talks with major pow-
ers.
When asked about Russia’s 
stance on Iran’s offer, Foreign 
Minister Sergei Lavrov said such 
a visit could never replace regu-
lar inspections by the Interna-
tional Atomic Energy Agency 
(IAEA) or big power talks. Iran 
has restricted such inspections.
“It really does deserve attention. 
We consider that any gesture 
which indicates Iran’s further 
openness for cooperation with 
the international community 
should be welcomed. How can 
such a trip be organised? That is 
a sphere for the specialists,” he 
said.
“But I would also like to high-
light two things: of course such 
a visit should in no way at all be 
seen as a substitution for IAEA 

inspections, and second, such a 
visit... must not be seen as a sub-
stitution for the talks between 
Iran and the Six.”

The Six is a phrase used to diplo-
mats to describe the major pow-
ers -- Britain, China, France, 
Germany, Russia and the United 
States -- involved in discussions 
with Iran on its nuclear pro-
gram. The next round of talks is 
set for January 21-22.
Russia and China, which have 
significant trade and energy ties 
with Iran, have tended to take 
a softer line on Iranian nuclear 
ambitions than Western pow-
ers and have watered down sev-
eral U.N. sanctions resolutions 
against Tehran.
The European Union rejected 
Iran’s invitation last week, with 
diplomats saying the offered 
nuclear plant tour was seen as 
window-dressing distracting 
from concerns over Iran’s urani-
um enrichment drive, while the 
United States was not invited.
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Construction of 
Khayyam statues for 
Tehran and Florence 
enters final stage

Making a pair of Khayyam statues, one 
of which is scheduled to be installed in 
Tehran and the other in the Italian city of 
Florence, will soon be completed. 
The Iranian sculptor Hossein Fakhimi 
began making the statues in 2000 with 
sponsorship from the Iranian Embassy in 
Rome, the Persian service of the Mehr 
News Agency reported on Sunday. 
However, the Tehran Municipality is cur-
rently financing the project on the statues 
of the Iranian poet, mathematician and as-
tronomer. 
“I had to become familiar with Khayyam 
before I began making the statues,” Fakh-

imi said. 
“So I spent six months studying in libraries 
and talking with experts on Khayyam,” he 
added. 
Consequently, Fakhimi became convinced 
that it would be best to make the sculp-
tures from perfect white stone due to the 
natural capacity of this type of stone for 
depicting details in the sculpture. 
He made trips to Italy, Greece, Macedonia, 
Thailand, China and Afghanistan, visiting 
many quarries in order to find his favorite 
stone for the statues. 
Finally, he found his favorite stones in Iran 
at the Azna stone quarry in Lorestan Prov-
ince. 

Fakhimi said that he had no preconceived 
picture of Khayyam for the statues. He 
reached a design based on his studies from 
available resources in libraries. 
“I have imagined a thoughtful face for 
Khayyam,” he said. 
“Under his hand, I have placed a horo-
scope, which symbolizes astronomy. I 
have also engraved Pascal’s theorem and 
others on steles attached to the statues. I 
have also created a form of an astrolabe, 
which represents his skill in mathematics,” 
he explained. 

Each statue is placed on a surface, which 
has been designed as a carpet to represent 
Iranian culture. Motifs dating from the pe-
riod in which Khayyam lived and the Sa-
favid era have been etched as pattern on 
the surface. 
The following quatrain from the Rubaiyat 
of Omar Khayyam has been engraved in 

Persian, English and Italian on the bases of 
the statues: 
The heavenly spheres which in this do-
main reside, 

Have bewildered the wise, thinking far 
and wide; 
Behold and don’t lose the trail of wisdom, 
For the price of wisdom is to reel to every 
side. 
“The quatrain represents Khayyam’s way 
of thinking, his knowledge of astronomy 
and his great wisdom,” Fakhimi stated. 
Special music has been composed for per-
formance during the unveiling ceremony 
of the statues. However, no specific time 
for the unveiling ceremony was men-
tioned. 
A Khayyam statue, which was created by 
prominent Iranian sculptor Abolhassan 
Seddiqi in 1972 in Italy, was later installed 
at Tehran’s Laleh Park. 
A bust of Khayyam, created by Iranian 
artist Alireza Qadamyari, is on display 
at the Khayyam Museum at his tomb in 
Neyshabur. 

Omar Khayyam (c. 1050-1122), author 
of the Rubaiyat, one of the world’s best-
known anthologies of poetry, was intro-
duced to the West in 1859 by the English 
poet and translator Edward FitzGerald 
through a version of 100 of Khayyam’s 
quatrains. 

Photo: The photo shows a bust of Khayy-
am, created by Alireza Qadamyari, before 
it was transferred to the Khayyam Muse-
um at his tomb in Neyshabur. 
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receipt of my letter which was signed by me as the founder 
and the coordinator of this campaign.
What does this attitude signify? And what conclusion one 
can draw from this deliberate lack of interest in the subject 
matter which I believe is extremely important and if properly 
implemented has a tremendous impact on the lives of all the 
human beings on this earth. This fundamental and crucial 
matter could eventually revolutionise the way in which the 
entire world is governed and would improve the lives of mil-
lions of the ordinary and innocent people. I sincerely hope 
that this one example as has been briefly outlined proves my 
point and answers to some extent the semi-question raised in 
the title to this article. 

Following my previous endeavours with which I hope you 
will become familiar through my site I wrote an article about 
the whole subject which has been published in English in 
“Persian Weekly” in England and “Tehran Times” in Iran.  
Allow me to emphasise here and now that although I am by 
birth an Iranian and a Muslim -about which I owe no apolo-
gies to anyone-, but I have started this campaign as a human 
being and regardless of any differences in those areas, this 
has been purely and solely based on humanitarian grounds.
In passing, it is quite interesting and sad that the “Iranian am-
bassador” was amongst those who totally ignored my letter! 
In closing, I would like to paraphrase the famous sentence 
by the late and always respected Doctor Martin Luther king 
who said “I have a dream!” His dream if not entirely, but to 
some extent became reality by the election of the President 
Barak Obama in USA. 

I hope that my dream too, which is based entirely on truth 
and justice, will sooner or later  materialise and become real-
ity and then, perhaps the world would be a better place for 
everyone in which to live. 
All your comments, criticisms and suggestions will be most 
welcome.
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Ala Amirshahi
The founder and co coordinator of
Democratise UN

To be absolutely truthful to myself and to my readers, I am writing this ar-
ticle out of frustration on the one hand and anger on the other. I therefore 
urge the readers to be patient and read on. 
As everyone is aware, we live in a terrible world, wars, injustice, poverty, 
famine, illiteracy and impending environmental disasters are just to men-
tion a few perils with which mankind is struggling. Governments and politi-
cians by and large, have their own agenda (usually short term) and do not in 
any meaningful and effective way, concern themselves with these matters. I 
shall later in this article give you my reasons and a tangible example of this 
complete lack of interest which is evidence based and cannot be refuted.

Some time ago, having studied the structure of United Nations Organisation 
according to which it operates, came to the conclusion that the modus op-
erandi of this most important international institution is based on the worst 
undemocratic and dictatorial criteria. I therefore decided to start a world-
wide campaign in order to bring this fact to the attention of all the peace 
and freedom loving people through our Website (www.democratiseun.org).
   I have written to various people of high position in this regard and have 
received some responses which are self explanatory and can be refer to on 
our website.
For the sake of brevity, I now refer to my recent effort in this connection, 
the disastrous results of which have made me both angry and frustrated.
As you might know the united nation organisation has 192 member states 
and they all have their embassies in the United Kingdom. I have written 
to all of their ambassadors by registered post, explaining the situation and 
requesting them to reflect upon my suggestion and through their respective 
governments decide on the relevant course of action in order to try and im-
prove matters. I am sure that you will all be amazed, as I was, that out of the 
192 “excellencies” (!) only three took the time and trouble to reply. The rest, 
189 did not even have the courtesy to acknowledge the  Page 3

NO WONDER 
THE WORLD 
IS IN SUCH 
A MESS!

Iran defeats Iraq 2-1 in Asian Cup
Iran defeated defending champion Iraq 2-1 in their first game of the 2011 
AFC Asian Cup on Tuesday. 
Emad Ridha scored a goal 13 minutes into the match to give Iraq the early 
lead. Iraqi captain Yunes Mahmoud headed the ball in front of the goal and 
Ridha found the empty net. 
Afterwards, Iran put Iraq under pressure and created some opportunities, 
but their strikers were not able to take advantage of them. 
Then, with three minutes remaining in the first half, Iran’s Gholamreza 
Rezaei escaped from the offside trap and fired home a shot from a tight 
angle to equalize the match. 
Iran dominated the game in the second half. 
Iman Mobali gave the Iranians the win in the 84th minute with a splendid 
goal from a free kick. 
Iman Mobali was named the man of the match. 
North Korea and the United Arab Emirates played to a goalless draw in the 
first Group D match. 
Iran, which is also in Group D, is scheduled to play North Korea on January 
15 and the United Arab Emirates on January 19 in its remaining group stage 
matches. 


