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و  بوق  با  خود  جديد  رهبر  از  كه  ملتى  بدبخت 
كردن  هو  با  را  او  هم  و  كند  مى  استقبال  كرنا 
بدرقه مى كند تا با بوق و كرنا دوباره از رهبرى 

ديگر استقبال كند. 
شيرين  طلوع  مولود  همواره  ديكتاتورى  خونين  غروب   . دموكراسى  خالى  جاى  و  اشك  خون،  حمام 
دموكراسى نيست. آيا به پايان عصر ديكتاتورى در جهان عرب رسيده ايم؟ بى شك كشتى خاورميانه 
اين روزها لرزه و ارتعاشى را احساس مى كند. امراى عرب، شيوخ و پادشاهانى مانند نمونه كهنسالش 
در عربستان سعودى و نمونه جوان آن در اردن، روساى جمهور پا به سن گذاشته مانند حسنى مبارك 
مصرى و جوان از جنس بشار اسد سورى همه و همه لرزه هايى را احساس مى كنند. همه از يك چيز 
مى ترسند: مبادا ماجراى تونس تكرار شود.افزايش نرخ مواد غذايى در الجزيره هم مردم را به كوچه 
و خيابان كشاند. در عمان هم حوادثى يكسان تجربه مى شود. البته در هيچ كدام از اين كشورها آمار 
تلفات قربانيان به گرد پاى تونس هم نرسيد كه رئيس دولتش وادار به فرار به رياض پايتخت عربستان 
سعودى شد. همان شهرى كه يك روز ايدى امين به آن پناهنده شد. زمانى كه اين اتفاق مى تواند در 
تونس جامه عمل بر تن كند، در هر كشور ديگرى هم اين احتمال وجود دارد، اينطور نيست؟ همگان در 
غرب و در روزهايى كه زين العابدين بن على بر مسند رياست جمهورى در تونس تكيه داده بود، اين 
كشور را مهد آرامش و ثبات مى دانستند. آلمانى ها، فرانسوى ها و حتى انگليسى ها هم در معادالت 
ديپلماتيك، ديكتاتور تونس را دوست و رفيق اروپاى متمدن مى خواندند. دليل آن هم يك چيز بود : وى 

صفحه  6 توانسته بود بر آن تعداد از اسالم گراهاى دو آتشه در كشورش فائق آيد.
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ليزل راتر معاون شهردار بارنت :
 افتخار مى كنيم كه يكى از حاميان

 نخستين جشنواره رومى در لندن هستيم.

به همراه 8 
صفحه ضميمه 
نيازمنديهاى 
ويژه كشور
 انگلستان

Persian          Guide



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. 

اين شناسنامه همه ماست
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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

مردم بى عيب كجاست
خبر در گذشت نابهنگام فرزند دوم ذكور محمدرضا شاه فقيد، براى هر انسانى با هر انديشه و اعتقادى به 

راستى تاسف آور بود و هر انسانى چنانچه غير از اين عكس العملى نشان دهد، بايد در انسانيت او شك نمود.
سردبير محترم نشريه هفته نامه پرشين، اين خبر را با درج عكس در صفحه اول و تفصيل مختصر آن در يكى از 
صفحات ديگر منعكس نمود و متاسفانه در شماره بعدى نيز از روى اشتباه و سهوا، محتواى صفحه اول شماره 

پيش تكرار شد كه قطعا به نوبه خود از خوانندگان عزيز نشريه، معذرت خواهى، مى نمايد.
اما و هزار اما! دوستان عزيز طرفدار نظام شاهنشاهى، درباره نوع انعكاس اين خبر در جرائد حرف و سخن 
بسيار گفته اند كه در خور توجه و بازبينى است. در اينجا اجازه مى خواهد با اغتنام فرصت، نظرات و اعتقادات 
خود را نسبت به سرنوشت مملكت عزيزمان ايران و آنچه به نظر من راه برون رفت از معضالت كنونى است 
كجاى  هر  در  مملكتى  نظامات  كه  دارم  و  داشته  راسخ  اعتقاد  اينجانب،  شخص  اوال:  برساند.  عرض  به  مجمال 
دنيا بايستى لزوما بر مبناى ساختار صحيح استوار باشد و اشخاص منفردا و يا گروهى، نقش خود را در اين 
چارچوب ايفا نمايند. اصوال معناى دموكراسى كه از ريشه ى (دموس – كريتوس)، حكومت مردم بر مردم و با 

نظارت مردم است ولى اين معنا به تنهايى كفايت نمى نمايد چنانچه تاريخ مويد اين گفتار است. 
اين ساختار همچنين بايد حداقل داراى دو خصوصيت اصلى ديگر نيز باشد. يكى آنكه مسائل و اعتقادات دينى 
و يا ايدوئولوژيكى افراد نبايد نقشى در حكومت و اداره جامعه داشته باشد و اصوال دين در حيطه خصوصى 
زندگى افراد، قابل پذيرش است. دوم آنكه اين نوع ساختار، بايد ملزم به رعايت منشور بين المللى حقوق بشر و 
ميثاق هاى الحاقى به آن باشد. به عبارت ديگر رعايت حداقل حقوق تمامى افراد جامعه با هر رنگ و هر اعتقاد و 

هر مذهب، از هر قوم و نژاد و زبانى از الزامات حتمى چنين ساختارى است.
اشخاص و گروه ها در صورت انتخاب از سوى اكثريت مردم و بدون هيچ استثنايى بايد جوابگوى اقدامات خود 
بوده و در صورت تخلف از طريق ساز و كارهاى مناسب، از كار و مسووليت بركنار و شخص و يا اشخاص 
و  فقط  پرستش  كه  باشند  داشته  توجه  عزيز  دوستان  اميدوارم  ثانيا  شوند.  دار  عهده  را  امور  تصدى  ديگرى، 

منحصرا در شان آفريدگار قابل توجيه است. (اگر كسى اعتقادى به اين معنا داشته باشد).
انسانها با هر مليتى هيچگونه دخالت و يا انتخابى در محل تولدشان نداشته و ندارند. اصوال گزينش در اين زمينه 
فاقد معناست. هر انسانى طبيعتا به مليت خود (محل تولد)، عالقمند است و اين امرى بسيار طبيعى و فاقد اشكال 
مى باشد ولى اگر اين علقه طبيعى از حد گذشت و به تعصب و خود برتر بينى تبديل شد خالف عقل سليم و منجر 

به فاجعه خواهد گرديد و تاريخ گواه اين مدعاست.
همه انسان ها از آنجا كه انسانند با هم برابرند. همه ملل دنيا با مراجعه به تاريخ گذشته خود كه بدون ترديد نشيب 
و فرازهاى بسيار داشته باشند، مواجه با حوادث و اتفاقاتى مى شوند كه بعضى در خور تحسين و ستايش و 

بعضى در خور تقبيح و شايسته عبرت آموزى است. 
ايران ما هم به هيچ وجه از اين معنا مستثنى نيست. گفتگو، مشاجره درباره گذشته و مدح يا قدح اين و آن، ا گر از 

روى تعصب يا با انگيزه هاى شخصى باشد، به هيچ وجه عقاليى نيست و راه به جايى نمى برد.
و  اقدام  شده  پذيرفته  اصول  اساس  بر  متحدا  مرزى)  درون  و  مرزى  (برون  ايرانيان  ما  همه  بايد  حقير  نظر  به 
اختالفات واهى را كنار گذاشته و براى حال و آينده مملكت عزيزمان ايران، به هر طريق كه ميسر باشد، اقدام 
نمائيم تا اوال به شرايط كنونى پايان بخشيده و ثانيا شاهد توسعه و پيشرفت مملكت و خوشبختى هموطنان عزيز 

و نسل حال و آينده مملكت مان باشيم. 

اين چه عيبيست كز آن عيب خلل خواهد بود     ور ُبَود نيز چه شد مردم بى عيب كجاست
حافظ 
چنين باد.

سردبير مهمان (عالء اميرشاهى)

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
اشتراك = تداوم در انتشار02084554203
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گزارشى از برگزارى جشنواره رومى در لندن 

مفتخريم كه حامى 
نخستين جشنواره 

موالنا در لندن هستيم
گزارش: فرشته كديور

شنبه هفته گذشته 15 ژانويه، نخستين «جشنواره رومى» با مشاركت 
انجمن پيوند و شهردارى بارنت در سالن (Arts Depots) واقع در 
شمال لندن، برگزار شد. هدف اصلى از ترتيب دادن چنين جشنواره 
اى؛ آشنايى نسل جوان با افكار، عقايد، اشعار و زندگى جالل الدين 
گذاران  برنامه  توسط  هفتم)  قرن  نامى  موالنا (شاعر  به  ملقب  بلخى 
عنوان شده بود. جشنواره از ساعت يازده صبح بطور رسمى آغاز 
به كار كرد و در طول يكروز اجراى آن برنامه هاى مختلف و متنوعى 

به نمايش درآمد. 
اختصاص  جشنواره  اين  افتتاحيه  هاى  سخنرانى  نخستين  از  يكى 
از  هدف  وى  كه  پيوند  انجمن  رئيس  شاه  بى  شابى  خانم  به  داشت 
برگزارى اين مراسم را آشنايى بيشتر نسل جوانان افغان در خارج 

از كشور را با عقايد و فلسفه اين پيرطريقت برشمرد.

 او به افكار و عقايد موالنا اشاره كرد و گفت: «وسعت فكرى موالنا، 
مرزها را شكسته و پيوندها را ميان نسل بشر استوارتر ساخته است. 
ميراث فرهنگى موالنا در كل دنيا انتشار يافته است. گفتار فلسفى و 
اشعارش نه تنها در محافل جهان اسالم، در كليساها ،امكان مقدس 
يهوديان و بوديان نيز راه يافته است.» وى ادامه داد: «مكتب فكرى 
موالنا اينگونه بود كه نه مذهبى را برتر از مذهبى و نه قومى را باالتر 
از قوم ديگر مى داند. او به انسان و انسانيت عشق مى ورزيد و به 
خداى يگانه كه همه مخلوقات را خلق كرده ايمان داشت و شعار او 

در خودشناسى انسان بوده است.»
از سخنران ديگر اين مراسم مى توان به سخنرانى  آقاى حميد حامى 
مسئول رايزنى فرهنگى سفارت افغانستان در لندن اشاره كرد كه وى 
انديشمندى  ترين  بزرگ  موالنا   » گشود:  اينگونه  را  خود  سخن  باب 

است كه معارف الهى را به زبان شعر بيان كرده است. اين كار از نظر 
حجم و معنايى يگانه و بى نظير است. او از آغاز تا پايان از انسانى 
مى گويد كه در جستجوى حقيقت الهى است. اگر بحران هويت را در 
نظر بگيريم، مولوى بهترين پاسخ را به آن دارد كه اگر فرد شناسى 
و خداشناسى هدف باشد، نشانى بهتر از موالنا نخواهيم يافت.» او 
در ادامه گفت: « مولوى انسان را به تفكر وار مى دارد و افق هاى 
جديد معنويت را براى انسان مى گشايد او را نمى توان نماينده دانش 
ويژه برشمرد و محدود ساخت. او از تمام علوم بشرى آگاهى داشت

 و به همه جوانب زندگى بشرى پرداخت تا جايى كه سياستمداران 
عارفى  را  مولوى  او  ببرند».  بهره  مولوى  از  توانند  مى  امروز، 
به  را  انسان  كه  دانست  پويا  ورى  انديش  و  شور  پر  شاعرى  آگاه، 
جستجوى كمال فرا مى خواند و با وجود  گذشت قرن ها، مولوى بشر 
را به تعمق فرا مى خواند. پس شايد بتوان او را نماينده روح متعالى، 
بينش جبر و ذات بشر خواند. در ادامه او مولوى را دعوت گر صلح، 
تسامح، مدارا و تحمل خواند و گفت: « آنچه را كه ما هنوز نياموخته 
ايم و بشر امروزى به آن نياز دارد، قرن ها پيش مولوى به ما معرفى 
كرده است. فرهنگ مدارا و تحمل و نزديك ساختن جوامع و فرهنگ 
ها بدون در نظر داشتن تفاوت ها. پس چه كوششى ستودنى تر از 
برگزارى همايشى به اين منظور. كه برگزارى اين همايش نه تها از 
اين ديدگاه، بلكه به عنوان اينكه اثرات منفى شوك فرهنگى را در ما 
از  افغانستان،  سفارت  از  نمايندگى  به  و  ستايم  مى  دهد،  مى  كاهش 

تمام برگزار كنندگان اين مراسم، قدردانى و تشكر مى نمايم».
پشت  بارنت  منطقه  شهردارى  مسووالن  از  يكى  بعدى،  قسمت  در 
تريبون رفت و چند كالمى با حاضران صحبت كرد. وى از برگزارى 
اين جشنواره ابراز خرسندى كرد و بيان داشت:« افتخار مى كنيم كه 
يكى از حاميان نخستين جشنواره رومى در لندن هستيم. ما در اين 
كشور فرهنگ هاى مختلفى را از جوامع گوناگون مى بينيم كه جشن 

هاى گوناگونى را برگزار مى كنند كه البته در همه آنها يك 

از  خارج  در  را  خود  فرهنگ  كنند  مى  تالش  كه  است  مشهود  چيز 
ضمن  او  نمايند.»  معرفى  نيز  ديگران  به  و  نمايند  حفظ  مرزهايشان 
يادآورى پيام صلح موالنا ابراز اميدوارى كرد كه شاهد آينده اى پر 

از صلح و آرامش براى فرزندان مان باشيم. 
از ديگر سخنرانان اين مراسم دكتر عالء اميرشاهى بود كه متن كامل 
در  پردازد  مى  موالنا  آثار  شناسى  سبك  معرفى  به  كه  وى  سخنان 
همين شماره هفته نامه، درج گرديده است و عالقمندان مى توانند آنرا 

دنبال نمايند.
جمعيت شركت كننده در اين جشنواره ايرانيان و بيشتر افغان هايى 
اين  در  شركت  براى  هايشان  خانواده  و  فرزندان  همراه  كه  بودند 
برنامه، خود را به آنجا رسانده بودند. با آغاز سخنرانى ها توسط 
مهمانان ويژه، همزمان در بخش هاى ديگر مجموعه آرت دپو، فعاليت 

هاى جانبى ديگرى در حال اجرا بود كه بخش عمده آنها اختصاص به 
برنامه هاى آموزشى، نمايشى - سرگرم كننده براى بچه ها در رده 

هاى مختلف سنى داشت.
در گوشه ى ديگر سالن، ميزهايى به صورت غرفه هاى كوچك در 
قرار  خدماتى  و  فرهنگى  هاى  موسسه  و  ها  سازمان  برخى  اختيار 
گرفته بود تا از نزديك با مخاطبان خود، ارتباط برقرار كنند. از جمله 
غرفه مربوط به هفته نامه پرشين كه همراه با توزيع آخرين نسخه 
نشريه، فرم هاى نظرسنجى  و فرم اشتراك هفته نامه پرشين را در 
اختيار عالقمندان قرار مى داد. از نكات جالب توجه حضور مديران، 
معلمان و تعدادى از دانش آموزان "مدرسه انديشه"  در اين جشنواره 
و  مسئول  مدير  با  گفتگو  طى  صديق  پورى  خانم  مدرسه  مدير  بود 
همكاران حاضر در غرفه، هدف از شركت در اين مراسم را آشنايى 
دانش آموزان با موالنا شاعر ايرانى و همچنين مشاركت در برنامه 
برشمرد.  لندن  در  كشورها  ديگر  زبانان  فارسى  با  آشنايى  فرهنگى 
مدير هفته نامه پرشين نيز به منظور تشويق دانش آموزان مدرسه 
آنها  از  ايرانى  هنر  و  ادب  فرهنگ،  با  بيشتر  آشنايى  جهت  انديشه، 
خواست كه با نوشتن و ارسال مطلبى درباره جشنواره ، به بهترين 
به  پرشين  نامه  هفته  سوى  از  پول   مبلغى  معادل  اى  جايزه  نوشته 

دانش آموز  تعلق خواهد گرفت.

 برخى از غرفه ها نيز آثار مربوط به موالنا و يا كتاب هاى تحقيقى 
نوشته شده توسط مولوى پژوهان، به زبان هاى انگليسى يا پارسى 

به فروش مى رسيد.
طبق برنامه هاى اعالم شده  ، بنا بود كه رقص سماع، اجرا شود كه 
حاضران مشتاقانه منتظر شروع اين برنامه بودند؛ اما هر بار اعالم 
مى شد كه با تاخير برگزار خواهد شد و عطش مردم، براى تماشاى 
رقص سماع چندين برابر گرديد اما سرانجام، اعالم شد كه اين برنامه 

به علت عدم حضور مسووالن مربوطه برگزار نخواهد شد

 

كه سبب دلخورى و دلسردى حاضران گرديد. امابه جاى آن، آقاى 
پرهيزكار گوشه هايى از آموزش رقص سماع را به اجرا گذاشت.

 اما طى پيگيرى هاى  بعمل آمده توسط گزارشگر هفته نامه پرشين 
از آقاى "فريد ُمل" مدير اجرايى جشنواره، از عدم همكارى مسوالن 
مجموعه آرت دپو، با آنها گله مند بود و اينكه با وجود پرداخت هزينه 
هاى مربوط به سالن، اما مسووالن همكارى الزم را با آنها به عمل 
نياوردند و از در اختيار نهادن سالن هايى كه بين شان توافق شده 

بود، خوددارى نمودند.
 قسمت دوم اين جشنواره، تا ساعت چهار و نيم عصر با سخنانى از 
پروفسور ليونارد لوينسون، رفيق عبداهللا و عبداهللا پيرزادى ادامه يافت 

و در انتها با نمايش فيلمى از كابل به پايان رسيد.
عالقمندان  كه  شد  آغاز  عصر  شش  ساعت  از  ها  برنامه  دوم  بخش 
بخش  اين  كردند.  مى  تهيه  بليت  بايد  قسمت،  اين  در  حضور  براى 
شامل موسيقى سنتى ايرانى بود كه داوود آزاد و گروهش آنرا به 
اجرا گذاشتند كه اشعار خوانده شده از آثار مولوى بود كه با تركيب 
حاضران  براى  را  دلنشينى  و  زيبا  هارومونى  گوناگون،  سازهاى 

نواخت چنان كه با تشويق هاى پياپى مردم در سالن مواجه شدند.
رومى  جشنواره  نخستين  سرانجام  موسيقى،  اجراى  يافتن،  پايان  با 

در لندن به كار خود پايان داد.

آيا شما نيز در برنامه هاى فرهنگى و 
اجتماعى ايرانيان

 در لندن شركت مى كنيد؟
 لطفا نظرات  و انتقادات خود را  در ارتباط با اين 

برنامه ها براى ما ارسال نمائيد
 تا در اين نشريه به چاپ برسد.

انديشمندى  ترين  بزرگ  موالنا   »
است كه معارف الهى را به زبان شعر 
بيان كرده است. اين كار از نظر حجم 
و معنايى يگانه و بى نظير است. او 
از آغاز تا پايان از انسانى مى گويد 
كه در جستجوى حقيقت الهى است. 
اگر بحران هويت را در نظر بگيريم، 
مولوى بهترين پاسخ را به آن دارد 
خداشناسى  و  شناسى  فرد  اگر  كه 
موالنا  از  بهتر  نشانى  باشد،  هدف 

نخواهيم يافت.» 

شابى بى شاه رئيس انجمن پيوند

حميد حامى رئيس رايزنى فرهنگى افغانستان

منصور پرهيزكار پويان در حال آموزش رقص سما

حضور دانش آموزان و معلمين مدرسه انديشه در غرفه هفته نامه پرشين
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برنامه هاى هنرى ايرانيان در لندن
تاريخ 22  ژانويه، ساعت 7:30 عصر  فستيوال هنر در لندن برنامه اى با نام «شب صوفيان» را در   •
برگزار مى كند. اين برنامه شامل بخش هاى متنوع رقص و همچنين نوازندگى (دف، ستار و ...) هنرمندان 
نامى است. يادآور مى شود كه يكى از رقاصان مشهور كه در اين برنامه به هنرنمايى خواهد پرداخت؛ 
«شاهرخ مشكين قلم» مى باشد. عالقمندان براى حضور در اين برنامه مى توانند به آدرس زير مراجعه 

نمايند:
Cadogan Hall   London, SW1X  9DQ

• بنياد ژاله اصفهانى با همكارى دانشگاه سوآس؛ برنامه شعر، موسيقى، رقص و فيلم را برگزار مى كند.
اين برنامه شامل بخش هاى متنوعى از قبيل: معرفى برنده جايزه شعر ژاله اصفهانى، اسماعيل خوئى و 
شاعران جوان، معرفى آهنگساز جوان امير صادقى كنجانى، نمايش فيلمى از سعيد فاطمى با نام «روزى 
كه كفش هايم عاشق شدند»، رقص ايرانى رويا مقدس و همچنين موسيقى اصيل ايرانى توسط گروه 

موسيقى ايرانى دانشگاه لندن، خواهد بود.
اين مراسم در تاريخ شنبه 27 ژانويه از ساعت 6:00 عصر در(Brunei Gallery) به آدرس زير برگزار 
خواهد شد. الزم به توضيح استت كه اين برنامه بعلت اشغال دانشجويان معترض به تعويق افتاده است.

Thornhaugh St,Russell Square, WC1H   0XG

• گروه هنرى نوا با حضور هنرمندان چيره دست و نامى، بمناسبت بزرگداشت  استاد موسيقى تورج 
كيارث، در تاريخ شنبه 5 فوريه و در ساعت 7:30 عصر در (Queen Elizabeth Hall) به اجراى  قطعات 
موسيقى ايرانى ميپردازند . عالقمندان براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به وب سايت زير مراجعه 

نمايند:
www.navaarts.co.uk

برنامه شب شعرى با عنوان « شب شور و حماسه» توسط گروه سام، در تاريخ يكشنبه 6 فوريه،   •
ساعت 7 عصر برگزار خواهد شد. اين برنامه در دو بخش مجزا به اجرا در مى آيد. بخش نخست آن 
شامل: شاهنامه خوانى زنان شاهنامه توسط قاسم كربالئى و سودابه فرخ نيا و بخش دوم: مسابقه شعر 
خوانى مى باشد. بناست كه در اين برنامه شاعران سروده خود را بخوانند و بر اساس راى حاضران، 

به بهترين شعر جايزه اى معادل 100 پوند داده شود.
عالقمندان براى شركت در اين برنامه مى توانند به آدرس زير مراجعه نمايند:

Unitarian Church 31 1/2 Hoop lane, NW11  8BS

در تاريخ 25 فوريه و در ساعت 7:30 عصر اجراى زنده موسيقى در سالن كدوگان هال به روى صحنه 
خواهد رفت. در اين برنامه عليرضا قربانى آواز خوانى مى كند و گروه موسيقى سنتى نيز همراهى اش 

خواهند نمود. براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه نمائيد.
www.cadoganhall.com

هيالرى كلينتون: براى متقاعد كردن چين در مورد 
ايران خيلى تالش كرديم

 در آستانة سفر رييس جمهور چين به آمريكا، هيالرى كلينتون در مورد روابط دو كشور با شبكة «ان.
وب سايت  از  نقل  به  كرد.   گفت وگو  بى.سى.» 
در  كلينتون»  «هيالرى  آمريكا  خارجة  وزارت 
«ان. شبكة  به  چين  دولت  با  مواجهه  مورد 

موضوعات  مورد  در  داشت:  اظهار  بى.سى.» 
استراتژيك، ما بسيار شديد كار كرديم تا براى 
تحميل تحريم به ايران و كرة شمالى با چينى ها 
راهى بيابيم. اين براى آن ها در هيچ يك از موارد 
ساده نبود؛ چراكه در گذشته قسمت عمده اى از 
انرژى شان را از ايران تأمين مى كردند و با كرة 

شمالى نيز هم مرز هستند. 
كلينتون افزود: اما زمان زيادى صرف كرديم 
سبك  و  بيابيم  راهى  چالش ها  اين  ميان  از  تا 

رهبرى چين را تحسين مى كنيم. 
مصاحبه گر «ان.بى.سى.» در بخش ديگرى از مصاحبه از وزير خارجه آمريكا پرسيد: هيچ فردى از توقف 

برنامة هسته اى ايران صحبت نمى كند. آيا يك ايران هسته اى اجتناب ناپذير است؟ 
هيالرى كلينتون پاسخ داد: نه، به هيچ وجه. تصور مى كنم آن چه اسراييلى ها در چند روز گذشته گفتند 
بسيار بااهميت است، اين كه به علت تالش هاى بين المللى، كه اياالت متحده رهبرى آن را بر عهده داشته، 

برنامة هسته اى ايران را به تأخير انداخته ايم. 
وزير خارجة آمريكا ادامه داد: همين موضوع به ما مجالى بيشترى مى دهد تا براى جلوگيرى از دستيابى 

آن ها به تسليحات هسته اى و تغيير جمع بندى استراتژيك آن ها تالش كنيم. 

كلينتون با اشاره به نشست استانبول گفت: در واقع، در انتهاى اين هفته، نشست ديگر 5+1 است، نشستى 
كه با حضور اعضاى دائم شوراى امنيت به عالوة آلمان و اتحادية اروپا، و نمايندگان ايران برگزار خواهد 

شد تا گفت وگو با ايران را ادامه دهند. 
وزير خارجة آمريكا مدعى شد: بسيار روشن است كه جامعة بين المللى، از جمله چين، روسيه، خاورميانه 
و ملل عرب همگى نسبت به تعهدمان مبنى بر ممانعت از دستيابى ايران به تسليحات هسته اى متحد هستيم. 

اين موضوع همچنان اولويت ما باقى خواهد ماند. 

ادامه بركناري مشاوران رئيس جمهور 
يك  در  رئيس جمهور  مشاور   13 شبه  يك  عزل  از  پس  داشت»  خواهد  ادامه  مشاوران  بركناري  «روند 
شب، اكنون دبير شوراي مشاوران رئيس جمهور از ادامه روند بركناري مشاوران باقي مانده خبر مي دهد. 
بركناري مشاوران در مرحله اول به اندازه اي سريع و بدون سروصدا صورت گرفت كه برخي از آنها 
پس از تماس خبرنگاران از اين موضوع اطالع يافتند اما جالب است كه به غير از مجتبي رحماندوست، 
كه  زارعي  و  چمران  مانند  افرادي  نپرداخت.  خصوص  اين  در  اظهارنظر  به  بركنار شده اي  مشاور  هيچ 
اصوال خود را مشاور احمدي نژاد نمي دانستند كه اكنون از اين بركناري ناراحت باشند و مابقي هم داراي 
سمت هاي ديگر بودند از سوي ديگر اگر به حرف هاي مهدي خورشيدي كه داماد رئيس جمهور است كه 
روند بركناري مشاوران ادامه دارد، استناد شود، مشخص خواهد شد كه افراد صاحب نام كه مشاوران 
رئيس جمهور خوانده مي شوند شايد از اين بركناري ها مصون نمانند كه از جمله آنها غالمحسين الهام است 
كه ارتباط مناسبي با مشايي ندارد. محمد علي آبادي هم از جمله مشاوران احمدي ن ژاد است كه البته بعيد 
است به دليل تغييرات مكرر او در دولت نظري براي بركناري او باشد و ساير مشاوران كه هنوز مشخص 

نيست كدام ماندني و كدام رفتني هستند... 

آلمان و خرابكاري در ايران 
گاردين  روزنامه  كه  سايت  اين  ادعايي  سند  آخرين  در  ندارد.  پاياني  ظاهرا  ويكي ليكس  خبرسازي هاي 
بريتانيا آن را منتشر كرده پيشنهاد خرابكاري در تاسيسات هسته اي ايران براي بار نخست از سوي مدير 

يك موسسه مطالعات سياست خارجي در آلمان به ديپلمات هاي آمريكايي ارائه شده بود. 
به گزارش عصر ايران بر اساس اين سند، ولكر پرتس مدير موسسه امنيت و امور بين المللي در برلين كه 
يك موسسه وابسته به بودجه دولتي آلمان است در مالقات با سفير آمريكا در برلين به وي پيشنهاد داده 
بود عمليات خرابكارانه و ايجاد اختالل فني در تاسيسات هسته اي ايران از اقدامات ديگر موثرتر خواهد 
سال 2010  ژانويه  در  كه  است  آلمان  در  آمريكا  سفير  گزارش  ليكس  ويكي  سوي  از  منتشره  سند  بود. 
به وزارت امور خارجه اين كشور ارسال شده است. در اين گزارش، پرتس به فيليپ مورفي سفير آمريكا 
همچون  پنهان  روش هاي  آن  در  اختالل  ايجاد  و  ايران  هسته اي  برنامه  ساختن  متوقف  مي گويد:  براي 
انفجارهاي غيرقابل پيش بيني، هك كامپيوتر، حوادث و... از هرگونه حمله نظامي موثرتر است چراكه اقدام 

نظامي نتايج به مراتب خطرناك تري براي منطقه به همراه دارد. 
همچنين يك سند ديپلماتيك ديگر كه تاريخ آن به 14دسامبر سال 2009 باز مي گردد، نشان مي دهد پيشنهاد 
خرابكاري در تاسيسات هسته اي ايران از سوي مقامات دولت جورج دبيليو بوش ( پيش از ژانويه 2009 ) 
مانند كاندوليزا رايس، وزير خارجه سابق آمريكا مورد استقبال قرار گرفته است. بر اساس اين سند، جورج 
دبليو بوش رئيس جمهوري سابق آمريكا در اواخر دوران رياست خود بر كاخ سفيد بودجه اي 300 ميليون 

دالري براي خرابكاري و ايجاد اختالل در برنامه هسته اي ايران تصويب كرده بود. 

ولكر پرتس كه خود كارشناس مسائل ايران است در گفت وگو با روزنامه گاردين بريتانيا با تاييد صحت سند 
منتشره از سوي ويكي ليكس بر ايده خود مبني بر موثر بودن خرابكاري به جاي حمله نظامي به تاسيسات 
هسته اي ايران تاكيد كرده است. اين سند و ادعاها درحالي مطرح مي شود كه مقامات كشورمان هر نوع 

تاثير ويروس استاكس نت در نيروگاه بوشهر را رد كرده اند.
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سرى  اولين  را  تونس  است  قرار  اگر   
اولين  يعنى  بدانيم،  دومينو  بازى  از 
كه  عربى  خودكامه  كشورهاى  از  كشور 
از  اى  نشانه  هيچ  هنوز  كنند،  مى  سقوط 
سرايت نمايان آن به مصر وجود ندارد. 
مشكالت  با  مصر  كه  است  درحالى  اين 

مشابهى رو بروست.
 افزايش قيمت مواد غذايى،شرايط سخت 
اقتصادى منازعات بى پايانى را بر جاى 
گذاشته است. فساد ادارى بى داد مى كند. 
براى  ترى  ناچيز  و  ناچيز  هاى  فرصت 
مردم مهياست تا بتوانند احساسات خود 
بيان  موجود  سياسى  نظام  درون  در  را 

كنند.
دسامبر  و  نوامبر  در  مجلس  انتخابات   
گذشته، حزب حاكم را تقريبا در انحصار 
گذاشت.رئيس  جاى  بر  قدرت  كامل 
جمهور سالخورده، سه دهه در اين پست 
به  كه  رسد  مى  نظر  به  احتماال  و  بوده 
مجدد  انتخاب  و  آوردن  دست  به  دنبال 

اين پست در پائيز باشد.
 پس جاى هيچ تعجبى نيست كه بسيارى 
رئيس  سقوط  سرعت  به  ها  مصرى  از 
يك  گويند.در  خوشامد  را  تونس  جمهور 
گويد:من  مى  بيكارى  مرد  فروشى  اغذيه 
به عنوان يك عرب خوشحالم. براى مردم 
موفقيت  اين  به  كه  است  خوب  تونس 
دست يافته اند.اين سطحى از دموكراسى 
است كه ما نياز داريم به آن برسيم. من 
تمام  در  اتفاق  اين  كه  خواهم  مى  ازخدا 

كشورهاى عربى و آفريقايى بيفتد.
 شخص ديگرى مى گويد: اين تنها آغاز 
ها  مصرى  از  بسيارى  از  است.من  كار 
شنيده ام كه آنها هم ممكن است اين كار 
را بكنند.ما به يك تغيير كلى نيازمنديم نه 

فقط يك تغيير سياسى.
تقريبا  جسورانه  كلمات  حال  اين  با   
شوند.تعداد  نمى  تبديل  اقدامى  هيچ  به 
انگشت شمارى از تظاهر كنندگان بيرون 
حسنى  جمهور  رئيس  از  تونس  سفارت 
بن  از  مثال  طور  به  كه  خواستند  مبارك 

على پيروى كند و برود.
 در يك صفحه فيس بوك، از مصرى ها 
خواسته مى شود كه مبارزه براى تغيير 
تر  زود  نه  اما  كنند-  آغاز  را  دولتشان 
اينجا  در  قرار  همين  به  و  ژانويه.   25 از 
دارد،هيچ  ادامه  طبيعى  طور  به  زندگى 
اعتراض جدى در كارنيست و تدابير فوق 
العاده امنيتى نيز به چشم نمى خورد. هر 
كس در مصر براى دامن زدن به تغييرات 
مواجه  بسيار سختى  با موانع  تالش كند 

مى شود.
 نا اميدى

وجود  عميقى  هاى  ناكامى  جامعه  در   
همان  به  ها  مصرى  حال  اين  دارد.با 
از  هستند  اميد  نا  دولت  از  كه  اندازه 
حتى  اند.  كرده  اميد  قطع  نيز  مخالفان 
اخوان  شده  توقيف  اسالمى  جنبش 
المسلمين نيز بى برنامه به نظر مى رسد. 
آنها پس از آنكه حتى يك نامزدشان در 
انتخابات پارلمانى راى نياورد، آنها تقلب 
در انتخابات را عامل آن دانستند اما هيچ 

اعتراض گسترده اى به راه نينداختند.
 مصر به طور گسترده اى در خالل سه 
دهه حكومت رئيس جمهور مبارك شاهد 
و  مقام  و  جايگاه  قدرت،  دادن  دست  از 
منزلت خود بوده است. اين نقصان البته 
اقتصادى،  دستاوردهاى  نداشتن  در  تنها 

آموزشى و يا امور بين الملل خالصه نمى 
شود.

 مصرى ها به شما خواهند گفت كه اين 
انداز  چشم  يك  و  اميد  نيازمند  كشور 
است . در زمان رياست جمهورى جمال 
را  نقش  اين  عربيسم  پان  عبدالناصر، 
سادات،  انور  دوران  در  كرد.  مى  بازى 
اقتصادى  آزادسازى  و  اسرائيل  با  صلح 
مبارك  حسنى  زمان  در  بود.  اميد  مايه 
ندارد،  وجود  روياها  اين  از  هيچكدام 
حاكم  حزب  بلندپايه  چهره  يك  آنچنانكه 

دموكراتيك ملى اخيرا اذعان داشت:
 درحاليكه مقامات مصرى سرخود را با 
تعدا  مثال  اند-  كرده  گرم  ارقام  و  اعداد 
هاى  ،بيمارستان  اسفالت  هاى  خيابان 
ماموريت  غيره-  و  ها  هتل  شده،  ساخته 
در  دولت،  اصلى  ايدئولوژيك  يا  سمبليك 
مى  هالل  عالئدين  است.  شده  گم  جايى 
نمى  وارقام  اعداد  با  كشورى  گويد:هيچ 
تواند زندگى كند،شما بايد به مردم معنى 

ببخشيد.
 واكنش مصرى ها، يك احساس فزاينده 
نااميدى است. طبق برآوردهاى سازمان 
خودكشى  ميزان  اخير  سالهاى  در  ملل 
.مشاركت  است  يافته  افزايش  شدت  به 
كل  به  نسبت  مجلس  انتخابات  در  مردم 
به  حاال  احتماال  شرايط،  واجد  مصريان 
تعداد معينى از اشخاص تنزل پيدا كرده 
حاصل  هم  ميزان  اين  حتى  كه  است- 
و  خود  كارمندان  به  دولتى  امتيازهاى 

خريد مقدار زيادى راى است.
 بدون انگيزه

برهمين اساس، در اينجا معموال تظاهرات 
سياسى، فقط با حضور چند صد نفر به 
قاهره  مركز  در  شما  اگر  افتد.  مى  راه 
زودى  به  كنيَد،  تهيه  آنها  از  گزارشى 
متوجه مى شويد كه آنها يك مشت فعاالن 
حضور  كه  هستند  هميشگى  سياسى 
خطر  بى  و  عادى  نظام  براى  آنها  دائمى 
به  نسبت  آنها  تعداد  معموال  است.  شده 

پليس هاى اطرافشان بسيار كمتر است.
سطح  از  مصر  ،جمعيت  تونس  برخالف   
برخوردار  ترى  پايين  بسيار  تحصيالتى 
و  است  باال  سوادى  بى  ميزان  هستند. 
هيچ  است.  پايين  بسيار  اينترنت  نفوذ 
كس نمى تواند جامعه مصر را با انگيزه 
مى  صرفا  مردم  بيشتر  كند.  توصيف 

كوشند تا زنده بمانند
استراتژيك  تاريخى،اهميت  لحاظ  از   
مداخله  برابر  در  شدت  به  را  آن   ، مصر 
رئيس  است.  كرده  پذير  آسيب  بيگانگان 
جمهور آمريكا ،باراك اوباما مى تواند تا 
اندازه اى با خيال راحت نظاره گر آنچه 
در تونس اتفاق مى افتد باشد چراكه بى 
نظمى هاى مشابه در مصر مى تواند تمام 
آينده سياسى او را تهديد كند، درست مثل 
حوادث ايران در زمان رياست جمهورى 
باعث  كه  پيش  دهه  سه  در  كارتر  جيمى 

نابودى وى شد.
 واقعيت ساده اين است كه اكثر مصرى 
ويا  كشور  تغيير  براى  راهى  هيچ  ها 
طريق  از  خواه  يابند،  نمى  شان  زندگى 
يا  و  دادن  راى  مانند  سياسى  اقدامات 
تظاهرات.  براى  خيابان  به  آمدن  بيرون 
شايد آنچه در تونس اتفاق افتاد باعث اين 
تغييرات شود اما در مصر بايد بر ده ها 

سال بى حالى و سكون فائق آمد.

ايران و جهان

جديد  رهبر  از  كه  ملتى  بدبخت 
مى  استقبال  كرنا  و  بوق  با  خود 
كند و هم او را با هو كردن بدرقه 
مى كند تا با بوق و كرنا دوباره از 

رهبرى ديگر استقبال كند. 
خونين  غروب   . دموكراسى  خالى  جاى  و  اشك  خون،  حمام 
آيا  نيست.  دموكراسى  شيرين  طلوع  مولود  همواره  ديكتاتورى 
به پايان عصر ديكتاتورى در جهان عرب رسيده ايم؟ بى شك 
مى  احساس  را  ارتعاشى  و  لرزه  روزها  اين  خاورميانه  كشتى 
كند. امراى عرب، شيوخ و پادشاهانى مانند نمونه كهنسالش در 
عربستان سعودى و نمونه جوان آن در اردن، روساى جمهور 
پا به سن گذاشته مانند حسنى مبارك مصرى و جوان از جنس 
بشار اسد سورى همه و همه لرزه هايى را احساس مى كنند. همه 
از يك چيز مى ترسند: مبادا ماجراى تونس تكرار شود.افزايش 
خيابان  و  كوچه  به  را  مردم  هم  الجزيره  در  غذايى  مواد  نرخ 
در  البته  شود.  مى  تجربه  يكسان  حوادثى  هم  عمان  در  كشاند. 
هيچ كدام از اين كشورها آمار تلفات قربانيان به گرد پاى تونس 
پايتخت  رياض  به  فرار  به  وادار  دولتش  رئيس  كه  نرسيد  هم 
عربستان سعودى شد. همان شهرى كه يك روز ايدى امين به 
جامه  تونس  در  تواند  مى  اتفاق  اين  كه  زمانى  شد.  پناهنده  آن 
عمل بر تن كند، در هر كشور ديگرى هم اين احتمال وجود دارد، 
اينطور نيست؟ همگان در غرب و در روزهايى كه زين العابدين 
بن على بر مسند رياست جمهورى در تونس تكيه داده بود، اين 
كشور را مهد آرامش و ثبات مى دانستند. آلمانى ها، فرانسوى ها 
و حتى انگليسى ها هم در معادالت ديپلماتيك، ديكتاتور تونس را 
دوست و رفيق اروپاى متمدن مى خواندند. دليل آن هم يك چيز 
بود : وى توانسته بود بر آن تعداد از اسالم گراهاى دو آتشه در 

كشورش فائق آيد.
 تونسى ها نمى توانند اين بخش حتى كوچك از تاريخ را فراموش 
يك  اعراب  بخواهيم.  آنها  از  را  فراموشى  اين  ما  آنكه  كنند،ولو 
شعار داشتند و آن هم اين بود كه دو سوم جمعيت تونس يعنى 
مخفى  و  امنيتى  سرويس  براى  نفر  ميليون  ده  از  ميليون  هفت 
بن على كار مى كنند. بنابراين جاى اندك تعجبى ندارد كه همين 
جمعيت مى توانند به خيابان ها بريزند و مقابل همان مردى قد 
تحسينش  و  داشتيم  دوستش  پيش  هفته  يك  تا  ما  كه  كنند  علم 

مى كرديم.
 با اين اوضاف خود را كنترل كنيد و زياده از حد هيجان زده 
خبر  را  هم  اينترنت  به  توسل  با  تونسى  هاى  بله،جوان  نشويد. 
كرده و انقالب را شكل دادند. اما مسئوليت تشكيل دولت اتحاد 
سال  بيست  در  كه  مردى   . است  قانوچى  محمد  عهده  بر  ملى 
گذشته كنار دست بن على حركت كرده است. مردى كه دستان 
خود را در دست رئيس جمهور متوارى گذاشت تا خواست غربى 

ها را پياده كند و نه اراده مردمانش را.
 بيم من از اين است كه تونس هم مى رود تا همان داستان قديمى 
را تجربه كند. بله،دموكراسى در تونس ميل باطنى ما هم است 
اما اندازه نگه دار كه اندازه نكوست. دموكراسى خوب است اما 
دموكراسى زيادى نه. ميل و عالقه ما براى برقرارى دموكراسى 
دور  آوريد؟  مى  ياد  به  را  نوزدهم  قرن  اوايل  در  الجزيره  در 
و  رسيد  كه  دوم  دور  به  نوبت  شد.  برگزار  انتخابات  نخست 
نظامى  دولت  از  ما  يافت،  افزايش  گراها  اسالم  موفقيت  احتمال 
حمايت كرديم كه انتخابات را معلق كرد، اسالم گراها را به خاك 
و خون كشيد و جنگ داخلى را به نظاره نشستيم كه 150 هزار 

نفر در آن جان خود را از دست دادند.
 مطالبه ما از جهان عرب هم حكمرانى قانون ،نظم و ثبات سياسى 
است . حتى در دولت مفسد حسنى مبارك مصرى هم ما همين 
سخت  آنقدر  عرب  جهان  كه  است  اين  داريم.حقيقت  را  مطالبات 
، غيرعادى ، فاسد و بى نظم و ترتيب است كه ارائه نسخه اى 
براى آن بسيار سخت مى نمايد. به ياد داشته باشيد كه بن على 
همين هفته گذشته معترضانى را كه به خيابانها ريخته بودند " 
ثمر  به  از  ناتوان  اندازه  آن  تا  عرب  جهان  خواند.   " تروريست 
نشاندن حركت هاى سياسى است كه تا كنون چندين تظاهرات 
اعتراض آميز در اين منطقه هم در نطفه خفه شده است . رهبران 

يا همان خودكامه گان عرب تنها يك شغل براى خود تعريف مى 
تحسين  به  آنها  كردن  وادار  مردم،  كنترل  مردم،  مديريت  كنند: 

غرب و البته متنفر كردن انها از ايران.
 هفته گذشته كه تونس در آتش و التهاب سوخت، هيالرى كلينتون 
و  پادشاهان  به  خود  اى  خاورميانه  تور  در  وى  كرد؟  مى  چه 
ايران  عليه  ها  تحريم  كه  داد  دستور  عربى  مفسد  گان  شاهزاده 
را تشديد كنند، كه مقابل جمهورى اسالمى بايستند، كه خود را 
براى مشاهده حمله آمريكا به سومين كشور مسلمان در ده سال 
گذشته مهيا كنند. گويا آتشى كه واشنگتن و لندن در افغانستان 

و عراق به راه انداختند، كفايت نمى كند.
 جهان اسالم كه در ميانه مديترانه و هند واقع است، در حقيقت 
چيزى بيش از يك بلوا و هياهوى جمعى است . عراق دولتى دارد 
يك  ديگر  كرزى  حامد  شود،  مى  اداره  همسايگان  نظر  تحت  كه 
و  بدبختى  لبه  بر  درست  پاكستان  نيست،  كابل  ساده  شهردار 
مصيبت ايستاده است و مصر هم به تازه گى از انتخاباتى نفس 
گير و آميخته به تقلب سربرآورده است. لبنان و اما لبنان. لبنان 
طفلك هم اين روزها دولت ندارد . جنوب سودان هم شايد شمعى 

نيمه افروخته شود اما چندان بر روى آن هم حساب نكنيد.
مشكل ما در غرب همان مشكل تكرارى و قديمى است. ما واژه 
" دموكراسى " را بر زبان مى آوريم، انتخابات عادالنه را فرياد 
فراهم  انتخابات  در  اعراب  شركت  براى  را  مقدمات  و  زنيم  مى 
مى كنيم تا بر روى برگ راى خود نام آنهايى را حك كنند كه 

ما مى خواهيم.
 بيست سال پيش در الجزيره ، راى دهندگان اين كار را نكردند. 
در فلسطين هم اين اتفاق رخ نداد. در لبنان هم خبرى از محقق 
شدن آرزوهاى ما نبود. آنها خالف ميل ما عمل كردند و همين 
خصوص  در  كنيم،  تهديدشان  كنيم،  شان  تحريم  تا  بود  كافى 
جنايات  برابر  در  بخواهيم  آنها  از  و  دهيم  هشدار  آنها  به  ايران 

اسرائيل دهانشان را ببندند. 
تمام  كند.  مى  تبعيت  سابق  قوانين  همان  از  هم  على  بن  داستان 
مى  شماره  به  زمانى  حكومتشان  نفس  كه  دانند  مى  ديكتاتورها 
افتد كه آرام آرام بند از پاى مخالفان خود بگشايند. اعراب هم از 
همين قاعده تبعيت مى كنند. روزنامه هاى اعراب بسيار زودتر 
از آنكه بن على عزم خود را براى تبعيد خودخواسته جزم كند 
واكس  را  كفشش  سالها  كه  كردند  منتشر  را  مردى  فرار  نسخه 

زده و سنگش را بر سينه كوبيده بودند .
بشر  حقوق  به  احترام  فقدان   ، ديكتاتورى  فساد،  سومديريت،   
كار  به  على  بن  براى  عرب  نگاران  روزنامه  كه  بودند  عباراتى   ،
سياست  دنياى  در  جبران  خليل  جبران  اشعار  ندرت  به  بردند. 
مصداق پيدا مى كند. اين بار اما بايد اين شعر را با طال نوشت 
: بدبخت ملتى كه از رهبر جديد خود با بوق و كرنا استقبال مى 
كرنا  و  بوق  با  تا  كنند  مى  بدرقه  كردن  هو  با  را  او  هم  و  كنند 

دوباره از رهبرى ديگر استقبال كنند.
الغنوشى  محمد  بيرق  زير  تا  كردند  هو  را  على  بن  ها  تونسى   
سينه بزنند. بى شك در تونس قيمت كالهاى خوراى سير نزولى 
را طى خواهد كرد. اين روغن پخت و پز و بهاى باالى آن بود 
كه اين انقالب را به راه انداخت . بنابراين قيمت كاالها در تونس، 
الجزيره و مصر سيركاهش پيدا خواهد كرد. اما چرا اين كاالها 
الجزيره  كردند؟  مى  تجربه  را  صعودى  هاى  قيمت  اين  بايد 
مادر گاز و نفت است و بايد در قد و قامت عربستان سعودى ، 
ثروت را تجربه كند. اما اين كشور بيشترين نرخ بيكارى را در 
خاورميانه به خود اختصاص داده است . نه از امنيت اجتماعى 
در اين كشور خبرى است و نه از حقوق بازنشستگى . دليل آن 
هم مشخص است : ژنرال هاى ارتش الجزيره ثروت عمومى را 
همچنان  امنيتى  نيروهاى  قساوت  كنند!  مى  بايگانى  سوئيس  در 
ادامه خواهد داشت. قطار شكنجه بيگناهان و معترضان همچنان 
حركت خواهد كرد. ما همچنان رابطه حسنه خود را با ديكتاتورها 
ادامه مى دهيم. همچنان ارتش آنها را مجهز مى كنيم و از آنها 
ديكتاتورها  كنند.  امضا  صلح  پيمان  اسرائيل  با  كه  خواهيم  مى 
هر آنچه را كه ما ديكته مى كنيم بى چون و چرا انجام خواهند 
داد. بن على فرار كرد. اكنون در تونس به دنبال ديكتاتورى قابل 
عنوان  با  او  از  بتوانند  ها  رسانه  كه  مردى  گرديم.  مى  انعطاف 

پرطمطراق :" قدرتمندى خيرخواه" ياد كنند.
لحظه  تا  داشت  خواهد  ادامه  تونس  در  همچنان  تيرباران  باران 
اى كه ثبات سياسى تامين شود. گمان من اين نيست كه روزگار 
ديكتاتورى در جهان عرب به پايان رسيده است. بايد آينده را به 

نظاره بنشينيم. 

ديكتاتور دوست هايى كه دموكراسى خواه شدند
رابرت فيسك
اينديپندنت هفدهم ژانويه / ترجمه : سارا معصومى

آقاى اوباما نگران نباشيد
 مصر تونس نيست
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رهبر يك چشم سكته كرد
رهبر  كه  كرد  اعالم  گزارشى  در  پست  واشنگتن  روزنامه   
كمك  با  قلبى  حمله  از  پس  افغانستان  طالبان  چشم  يك 

سرويس اطالعاتى پاكستان مورد مداوا قرار گرفته است. 
 واشنگتن پست در اين گزارش اعالم كرد: مال عمر، رهبر 
افغانستان  به  آمريكا   2001 سال  حمله  از  پس  كه  طالبان 
پنهان شده است هفتم ژانويه حمله قلبى داشته و براى چند 

روز به بيمارستانى نزديك كراچى منتقل شده است.
 واشنگتن پست اين مطلب را به نقل از يك شبكه اطالعاتى 
اداره  آمريكا  سابق  امنيتى  مقام هاى  توسط  كه  خصوصى 

مى شود، گزارش داد.
 Eclipse اين شبكه كه به عنوان يك شركت خصوصى با نام 
در  نامشخص  پزشك  يك  سوى  از  شده  شناخته   Group

اين بيمارستان اين اطالعات را ارايه كرده است.
 اين پزشك در اطالعات خود اعالم كرد: در حالى كه من به 
طور شخصى در جريان مداواى مالعمر نبودم ارزيابى هاى 
مالعمر  كه  بود  اين  شنيدم  و  ديدم  آنچه  اساس  بر  من 

خونريزى يا گرفتگى در رگ هاى مغزش داشته است.
با  مالعمر  مى رسيد  نظر  به  كه  كرد  اضافه  پزشك  اين   

عارضه مغزى نيز روبرو بوده است.
واشنگتن  روزنامه  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  براساس   
پاكستان  اطالعاتى  آژانس  كه  كرد  عنوان  گزارش  اين  در 
(ISI) مالعمر را به سرعت به بيمارستانى در كراچى انتقال 
داد و رهبر طالبان افغانستان در اين بيمارستان مورد عمل 

جراحى قرار گرفت.
 پس از سه تا چهار روز از عمل جراحى وى به مقام هاى 
آژانس اطالعاتى پاكستان تحويل داده شد و به وى دستور 
استراحت  به  مطلق  طور  به  روز  چند  براى  كه  شد  داده 

بپردازد.
ائتالف  پيمان  هم  يك  رسمى  طور  به  پاكستان  چه  اگر   
اما  بوده  افغانستان  در  طالبان  با  مقابله  در  بين المللى 
پاكستان  اطالعاتى  سرويس  مدتهاست  آمريكايى  مقام هاى 

را به رفتارهاى دوگانه متهم كرده است.
 گفته مى شود كه سرويس اطالعات پاكستان هم چنان يك 

هم پيمان نزديك مالعمر است.
 اين در حالى است كه پاكستان هميشه قاطعانه اين اتهام ها 

را رد كرده است.
 حسين حقانى، سفير پاكستان در واشنگتن نيز گزارش اين 
شركت خصوصى امنيتى آمريكا را بى اساس توصيف كرد.

اوقات  برخى  حتى  گفت:  پست  واشنگتن  روزنامه  به  وى   
آب  از  اشتباه  نيز  حرفه اى ها  از  آمده  بدست  اطالعات 
مالعمر  با  پاكستان  اطالعاتى  سرويس  همكارى   درمى آيد. 

بى پايه و اساس است.
 روزنامه واشنگتن پست در ادامه خاطرنشان كرد كه اين 
ضد  مركز  سابق  رئيس  توسط  خصوصى  امنيتى  شركت 
ديپلمات  يك  آمريكا،  مركزى  اطالعات  آژانس  تروريستى 
بازنشسته و يك متخصص عمليات هاى اطالعاتى نيروهاى 

ويژه ارتش آمريكا در عراق اداره مى شود.
شرايط  كه  كرد  اعالم  نيز  كويته  شوراى  در  منبع  يك   
جسمانى مالعمر در حال بهبودى است و سخنرانى هاى او 

واضح قابل شنيدن است.
پست  واشنگتن  روزنامه  به  نيز  كابل  در  آمريكا  مقام  يك   

گفت: در حال بررسى اين اطالعات هستيم.
 منابع وزارت خارجه انگليس نيز اعالم كردند كه چند مقام 
اطالعاتى اين كشور در حال بررسى اطالعات ارايه شده در 

مورد مالعمر هستند.

هشدار وزيرخارجه روسيه درباره 
ماجراجويى تسليحاتى آمريكا در فضا

سرگئى الوروف وزير امور خارجه روسيه در دوماى 
مورد  در  متحده  اياالت  مقاصد  كرد  اعالم  دولتى 
عمل  محدوده  از  خارج  كه  فضا  در  اسلحه  استقرار 
و  دارد  قرار  اتمى  هاى  سالح  گسترش  منع  قرارداد 
منفى  اثر  جهانى  ثبات  بر  موشكى  ضد  پدافند  ساخت 

مى گذارد.
طى  او   ، وزگلياد  نشريه  اينترنتى  پايگاه  نوشته  به   
تسليحات  چون  «امورى  كرد  اعالم  سخنرانى  يك 
كار  آنها  ساخت  روى  آمريكا  كه  غيراتمى  راهبردى 
مى كند، مقاصد مربوط به استقرار اسلحه در فضا كه 
ما فعاالنه با آن مخالفت مى كنيم و همچنين پدافند ضد 
جهانى  ضدموشكى  سيستم  ساخت  قصد  و  موشكى 

در  توازن  عدم  نهايت  در  و  مى گذارد.  منفى  اثر  راهبردى  ثبات  بر  نيز 
تسليحات متعارف و نيروهاى مسلح نيز نمى تواند ناديده گرفته شود».

 وى همچنين از نمايندگان دعوت كرد «به تعبيرهاى تحريف كننده معناى 
قرارداد» كه سناى آمريكا در جريان تصويب قرارداد 
گفت «ما  وزير  دهند.  پاسخ  بود  كرده  وارد  «استارت» 
با ارزيابى بيان شده در اين محل از قطعنامه تصويب 
كامل  بطور  شد  تأييد  آمريكا  سناى  در  كه  قرارداد 

موافقيم».
ساختار  يك  قرارداد  مواد  و  مقدمه  گفت  الوروف   
يكپارچه مى باشد. وى يادآور گرديد كه در قرارداد بين 
«استارت» و پدافند ضد موشكى ارتباط برقرار شده و 
مواد  آن  مى كند  وادار  را  ما  ارتباط  اين  خوردن  «بهم 
قرارداد را بكار گيريم كه در آنها خروج يك كشور از 
خود  امنيتى  منافع  شمردن  ضايع  صورت  در  قرارداد 

منظور شده است». 
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سال شوم براى بازار 
مسكن انگلستان

مينا يوسفى

مسكن  وام  كننده  پرداخت  موسسات  پيش  ماه  چند  از  انگليس  در 
مجبور به كناره گيرى از قبول مشترى شدند كه اين تصميم براساس 
براى  كرده،  منتشر  تازگى  به  بريتانيا  بانكداران  انجمن  كه  گزارشى 

سال جديد ميالدى نيز تداوم خواهد داشت. 

اقتصاد  انداز  چشم  از  خود  هاى  بررسى  در  ژورنال  استريت  وال 
انگليس، با اشاره به اين گزارش، به سال 2011 لقب «شوم» داده و 
نوشته است بانك هاى انگليس به رغم رشد تقاضاى خريد مسكن نمى 

توانند درخواست هاى جديد را پذيرش كنند. 

اختالل در ارائه تسهيالت خريد مسكن در انگليس به دليل اوضاع فعلى 
اقتصاد كالن اين كشور ايجاد شده كه بيشترين آسيب را خانه هاى 
دست اول خواهند ديد و ساير امالك مسكونى چون يك بار تسهيالت 

به آنها تعلق گرفته، براى خريد و فروش مشكلى ندارند. 

ناتوانى بانك هاى انگليس در ارائه تسهيالت خريد به خانه هاى نوساز 
را  كشور  اين  مسكن  بازار  در  جديد  هاى  گذارى  سرمايه  تواند  مى 

تهديد كند. 
برآوردها نشان مى دهد سال جديد ميالدى براى بازار خريد و فروش 

و همچنين اجاره در انگليس روزگار چندان مطلوبى نخواهد بود. 

شواهد تازه حاكى است كه در سال 2011 بازار مسكن انگليس بار 
ديگر به ورطه سقوط شديد قيمت كشيده شود. 

وال استريت ژورنال چاپ نيويورك، به سال 2011 لقب «سال شوم 
ديگرى» براى بازار مسكن انگليس داده و در تازه ترين گزارش خود 
در مورد تغييرات بازار مسكن در اين كشور طى ماه هاى آينده نوشته 
است: در حالى كه روند اعطاى وام مسكن در بريتانيا طى سال گذشته 
روز به روز كندتر و كندتر مى شد، اما اطالعات جديد بيانگر اين است 
كه در سال جارى ميزان پذيرش درخواست وام از سوى موسسات 
اساس  بر  كرد.  خواهد  پيدا  شديد  تنزل  مسكن  تسهيالت  كننده  ارائه 
گذشته  سال  نوامبر  در   ،(BBA)بريتانيا بانكداران  انجمن  نامه  اظهار 
(آبان امسال) تعداد وام هاى اعطا شده به متقاضيان فقط 29 هزار و 
991 مورد بوده كه اين حاكى از نزول شديد روند اعطاى وام مسكن 
در سال گذشته تا پايان آن دارد بر اين اساس كارشناسان نسبت به 
مى  و  كنند  مى  نگرانى  ابراز  جارى  سال  طى  انگليس  مسكن  اوضاع 
گويند كه بدون شك اين روند در سال جارى با شدت بيشترى ادامه 

خواهد داشت. 
 85 فقط  بريتانيا  بانكداران  انجمن  سوى  از  شده  منتشر  آمار  البته 
درصد از وام هاى اعطايى در سال گذشته را شامل مى شود و تحليل 
داده هاى بانك بزرگ انگليس كه از نظر وام مسكن فراگيرى بيشترى 

دارد، در ماه هاى ابتدايى امسال امكان پذير خواهد بود. 
نظر  به  كه  است  كننده  نگران  آنقدر  موجود  آمارهاى  حال  هر  به  اما 
نمى رسد حتى با افزودن آمار بانك بزرگ انگليس هم وضعيت بغرنج 

كاهش وام مسكن در بريتانيا بهبود يابد. 

در اين رابطه شوراى موسسات ارائه كننده وام مسكن (CML) نيز 
جديد  سال  در  مسكن  وام  اعطاى  ميزان  كه  است  كرده  بينى  پيش 

ميالدى با كاهش قابل مالحظه مواجه شود. 

اعضاى CML همچنين برآورد كرده اند كه در سال 2011 فقط 860 
هزار معامله مسكن صورت خواهد گرفت و 6 ميليارد پوند وام مسكن 
جابه جا خواهد شد. ارقامى كه براى اقتصاد و همچنين بازار مسكن 

انگليس «ضعيف و تكه پاره» محسوب مى شود. 

با اين اوصاف به اعتقاد كارشناسان سال 2011 سالى توام با ركود 
ادامه  ها  مدت  تا  ركود  اين  و  بود  خواهد  انگليس  مسكن  بازار  براى 
به  دور  هاى  سال  تا  انگليس  شود  مى  باعث  اين  كه  داشت  خواهد 

روزهاى طاليى خود يعنى دهه گذشته، باز نگردد. 

استدالل كارشناسان اين است كه با اوضاع فعلى اقتصاد كالن انگليس 
اعطاى وام مسكن به بانك ها فشار زيادى وارد مى كند به همين دليل 
بنگاه هاى اعطاى وام و بانك ها از پرداخت اين قبيل تسهيالت خريد 

و اجاره مسكن به متقاضيان خوددارى مى كنند. 
با اين وجود موسسه سلطنتى پژوهشگران چارترد با اشاره به افزايش 
نرخ بيكارى و تنزل وضع معيشت شهروندان انگليسى پيشنهاد داده 

است تا دولت از مالكان خانه ها تا حد امكان حمايت بيشترى كند. 

البته تمام صاحبنظران تقريبا بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه در سال 
جديد ميالدى خريداران خانه هاى دست اول بيش از ساير افراد، از 

گزند كاهش پذيرش درخواست وام مسكن آسيب ببينند. 

اين افراد كه از آنها در انگليس به عنوان خون در جريان رگ بازار ياد 
مى شود در سال گذشته با مشكالت ناشى از ضوابط سخت اعطاى 
كه  است  حالى  در  اين  اند.  بوده  گريبان  به  دست  بيشتر  مسكن  وام 
اغلب اين افراد حتى 20 درصد از پيش پرداخت خانه ها را هم نمى 

توانند پرداخت كنند. 
بخش  گذاران  سرمايه  دست  به  انگليس  دولت  چشم  ميان  اين  در 
دارند  دست  در  كه  زيادى  نقدينگى  با  توانند  مى  كه  است  خصوصى 
جانى دوباره به بازار مسكن اين كشور ببخشند. هر چند اين افراد به 
هاى  ريسك  خود  سرمايه  سر  بر  كه  بود  نخواهند  حاضر  قطع  طور 

بزرگ كنند. 
مسكن  براى  ميالدى   2011 سال  كه  رسد  مى  نظر  به  احوال  اين  با 
انگليس سالى توام با ركود خريد و فروش و همچنين كاهش اعطاى 

وام مسكن باشد. 
را  سخت  سال  اين  انگليس  مردم  اگر  كه  است  حاكى  ها  تحليل  اما 
پشت سر گذارند، در سال هاى بعد روزهاى خوش انتظار اين كشور 

پادشاهى را خواهد كشيد. 

سياست هاي اشتباه مالي جورج بوش موجب شده است 

بدهي دولت آمريكا؛ 14 
هزار ميليارد دالر 

به  اشاره  ضمن  خود  گزارش  در  آسوشيتدپرس  خبرگزاري 
ارقام باال، نسبت به افق وخيم مالي آمريكا در صورت تداوم 
آمده  گزارش  اين  در  است.  داده  هشدار  دولت  بدهي  رشد 
است، تقريبا نيمي از بدهي چهارده هزار ميليارد دالري دولت 
مالي  سياست هاي  سبب  به  و  گذشته  سال  شش  طي  آمريكا 
بدهي   2007 سال  در  است.  شده  ايجاد  بوش  جورج  اشتباه 
ژوئن  از  همچنين  بود.  دالر  ميليارد  هزار   7.6 آمريكا  دولتي 
سال 2010 تا كنون يعني طي هفت ماه اخير، هزار ميليارد دالر 

بر ميزان بدهي دولت آمريكا افزوده شده است. 
كارشناسان معتقدند وضعيت مالي آمريكا به هيچ وجه مطلوب 
نيست و اگر تدابيري براي كاستن از اين بدهي عظيم انديشيده 
كه  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين  در  جديدي  مالي  بحران  نشود، 
اكنون مقروض ترين اقتصاد جهان هم هست به وجود خواهد 
آمد. تيموتي گيتنر، وزير دارايي آمريكا، اقدام نكردن براي حل 
مسائل عميق مالي را يك فاجعه توصيف كرده است، فاجعه اي 
كه مي توان آن را با بحران مالي جهان در سال هاي 2008 و 

2009 مقايسه كرد. 
افزايش  در  را  حل  راه  آمريكا  مركزي  بانك  حاضر  حال  در 
ميزان  افزايش  با  نهاد،  اين  مقامات  ديد  از  مي بيند.  صادرات 
افزود  خواهند  شغلي  فرصت هاي  بر  شركت ها  صادرات، 
همچنين  شد.  خواهد  وارد  دولت  جيب  به  بيشتري  ماليات  و 
ضروري است طرح جديد تحرك اقتصادي در اين كشور اجرا 
از  آمريكا  اقتصاد  به  جديد  دالر  ميليارد  صدها  تزريق  شود. 
كاهش  و  اقتصاد  رونق  به  دولت  قرضه  اوراق  خريد  طريق 
نرخ بيكاري منجر خواهد شد. در حال حاضر نرخ بيكاري 9.4 
باشد  درصد  سطح 2.4  در  اقتصاد  رشد  اگر  و  است  درصد 
اين نرخ كم نخواهد شد. اما رشد صادرات با محدوديت هاي 
شركاي  يعني  چين،  و  اروپا  اتحاديه  زيرا  روبه روست  جدي 
اصلي تجاري آمريكا در شرايط خاصي قرار دارند. در اروپا 

دولتي  بدهي هاي  بحران  درباره  جديدي  نگراني هاي  روز  هر 
در بلوك يورو بوجود مي آيد و در چين، دولت به هدف مهار 
نرخ تورم سياست هاي انقباضي را در پيش گرفته است و اين 
امر بدون ترديد از رشد اقتصادي اين كشور و نيز مصرف 
مردم خواهد كاست. دولت چين همچنين بارها اعالم كرده كه 
نخواهد  باال  دارد  تمايل  آمريكا  كه  ميزاني  به  را  يوان  ارزش 
برد. در نتيجه با توجه به سياست هاي اقتصادي و ارزي چين، 
احتمال رشد قابل مالحظه صادرات آمريكا به اين كشور طي 
ماه هاي آينده بسيار كم است. آمارهاي اخير گمرك چين از 
در  كشور  اين  تجاري  ساختار  در  كه  مي دهد  خبر  تغييري 
حال وقوع است. راه دوم افزايش درآمد و كاهش بدهي دولت 
چندي  نيست.  آسان  چندان  نيز  ماليات ها  رشد  يعني  آمريكا 
پيش دولت آمريكا طرح تخفيف مالياتي را كه از دوران جورج 
بوش آغاز شده بود تمديد كرد. بدين ترتيب پيش بيني مي شود 
روند رشد بدهي دولت آمريكا ادامه پيدا كند. اگر اين پيش بيني 
تحقق يابد، رتبه اعتباري آمريكا كاهش خواهد يافت. موسسه 
رتبه بندي موديز روز پنج شنبه در گزارش جديد خود آورد، 
را  خود  اعتباري  خوب  جايگاه  است  مايل  آمريكا  دولت  اگر 
حفظ كند بايد اقداماتي موثر را براي كاهش بدهي و كسري 
بودجه خود انجام دهد. از سوي ديگر روز گذشته روزنامه 
كارشناس  كارلسون،  سارا  از  نقل  به  ژورنال  وال استريت 
روند  تداوم  است،  آورده  موديز  رتبه بندي  موسسه  ارشد 
وخيم شدن وضعيت مالي دولت آمريكا سبب مي شود طي دو 

سال آينده رتبه اعتباري اين كشور كاهش پيدا كند. 
سيري  آمريكا  در  مالي  وضعيت  مي شود  ديده  كه  همانطور 
مثبت و اميدواركننده ندارد. در واقع نوعي بن بست در برابر 
سياستگذاران آمريكايي وجود دارد. از يك سو بايد بر رونق 
ديگر  سوي  از  و  يابد  كاهش  بيكاري  نرخ  تا  افزود  اقتصاد 
متنوع  چندان  اقتصادي  اوضاع  به  بخشيدن  رونق  ابزارهاي 
هفته هاي  در  دارند.  را  خود  خاص  تبعات  يك  هر  و  نيستند 
اخير اخبار مختلفي از وضعيت شاخص هاي اقتصادي آمريكا 
بهبود  روند  معتقدند  كارشناسان  اكنون  و  است  شده  منتشر 
شرايط در اين كشور اگر متوقف نشود بسيار كند ادامه پيدا 

خواهد كرد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

تورم در انگليس به 
باالترين رقم طى 
8ماه اخير رسيد

موسسه ملى آمار انگليس در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد نرخ 
تورم اين كشور در ماه دسامبر به باالى 3.7 درصد رسيده كه اين 

رقم در 8ماه اخير بى سابقه است . 
 به نقل از بلومبرگ افزايش قيمت سوخت و مواد غذايى فشار زيادى را 
به بانك مركزى انگليس وارد كرده تا نرخ بهره بانكى را افزايش دهد . 
رسيده  درصد   3.3 از  بيش  به  نيز  نوامبر  ماه  در  انگليس  تورم  نرخ 
سال  از  اخير  ماههاى  طى  انگليس  در  تورم  نرخ  شديد  رشد   . بود 
1996 ميالدى تا كنون بى سابقه است . اين در حالى است كه بانك 
 . دارد  نگه  درصد   2 زير  را  تورم  نرخ  دارد  قصد  انگليس  مركزى 

پس از اعالم اين گزارش ارزش پوند انگليس افزايش يافت . به اعتقاد 
كارشناسان اقتصادى نرخ تورم انگليس در سه ماه نخست 2011 نيز 

روندى صعودى خواهد داشت و بانك مركزى اين كشور چاره اى جز 
افزايش نرخ بهره بانكى نخواهد داشت . 

ديويد تينسلى كارشناس ارشد بانك ملى استراليا تاكيد كرد نرخ تورم 
رسيد  خواهد  درصد  از 4  بيش  به  نخست 2011  ماه  سه  در  انگليس 
. اين مساله فشارها بر بانك مركزى انگليس براى افزايش نرخ بهره 

بانكى را مضاعف خواهد كرد . 
قيمت سوخت و هزينه حمل و نقل بيشترين رشد را در ماه دسامبر 
داشته است. هزينه هاى حمل و نقل در اين مدت با رشد 3.6 درصدى 
روبرو شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 
6.5 درصد رشد نشان مى دهد . قيمت مواد غذايى نيز نسبت به ماه 
نوامبر 1.6 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 6.1 درصد 

افزايش داشته است . 

بانك مركزى انگليس در نشست هفته گذشته خود نرخ بهره بانكى را 
در حد 0.5 درصد ثابت نگه داشته است . بانك مركزى انگليس همچنين 
با خريد اوراق قرضه به ارزش 200 ميليارد پوند به منظور كمك به 

رشد اقتصادى اين كشور موافقت كرده است . 
بر اين اساس نرخ تورم انگليس در سه ماه پايانى 2010 به بيش از 3.4 
درصد رسيده است . پيش بينى مى شود نرخ تورم انگليس در سه ماه 

نخست 2011 به بيش از 3.6 درصد برسد . 
توجه  با  كرد  اعالم  گزارشى  در  نيز  يانگ  ارنست  تحقيقاتى  موسسه 
به رسيدن نرخ تورم انگليس به بيش از 4 درصد در بهار سال 2011 
بانك مركزى انگليس زير فشار زيادى براى افزايش نرخ بهره بانكى 
بهره  نرخ  بايد  سو  يك  از  انگليس  مركزى  بانك   . گرفت  خواهد  قرار 
بانكى را براى مقابله با نرخ تورم افزايش دهد ولى از سوى ديگر بايد 
حد  در  را  بانكى  بهره  نرخ  اقتصادى  رشد  كاهش  از  جلوگيرى  براى 

پايينى حفظ كند . 
تصميم دولت انگليس براى كاهش هزينه هاى بودجه نيز تاثير منفى 
خواهد  سال 2011  در  كشور  اين  اقتصادى  رونق  و  رشد  بر  زيادى 

داشت . 
خود  گزارش  ترين  تازه  در  نيز  كلوب  آيتم  تحقيقاتى  موسسه 
به   2011 سال  در  انگليس  اقتصادى  رشد  كرد  بينى  پيش 
 . رسيد  خواهد  درصد   2.2 به   2012 سال  در  و  درصد   2.3

افزايش فشارهاى تورمى در اقتصاد انگليس در حالى است كه مردم 
سياست  و  كشور  اين  اقتصادى  وضعيت  نگران  شدت  به  كشور  اين 

هاى دولت در زمينه كاهش هزينه هاى عمومى هستند .

رويال بانك اسكاتلند 
3500 كارمند خود را 

اخراج مى كند
دارد  قصد  كرد  اعالم  اسكاتلند  بانك  رويال 
بيش از 3500 نفر از كارمندان خود را تا پايان 

سال 2010 اخراج كند.
 به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، رويال بانك 
اسكاتلند از دو سال پيش تا كنون همزمان با 
از  بيش  جهان  اقتصادى  و  مالى  بحران  آغاز 
را  جهان  سراسر  در  خود  كارمند  هزار   27
رويال  كارمندان  اخراج   . است  كرده  اخراج 
و  ساختارى  اصالحات  اجراى  هدف  با  بانك 

كاهش هزينه ها انجام شده است .
 اين بانك همچنين قصد دارد ده شعبه بزرگ 
اسكاتلند  و  انگليس  بزرگ  شهرهاى  در  خود 
اين   . كند  تعطيل  ميالدى   2012 سال  تا  را 
در  را  خود  شعبه   318 نيز  گذشته  ماه  بانك 
قراردادى به ارزش 1.65 ميليارد پوند به بانك 

اسپانيايى سانتاندر واگذار كرد .

هزار   160 اكنون  هم  اسكاتلند  بانك  رويال   
كارمند در سراسر جهان دارد . اين بانك سال 
گذشته بيش از 9 هزار كارمند خود را اخراج 
كرده است . اين بانك طى بيانيه اى اعالم كرد 
اخراج كارمندان مشكل ترين بخش از برنامه 

اصالحات ساختارى است .
 اخراج كارمندان رويال بانك از لحاظ سياسى 
دولت   . است  برانگيخته  را  حساسيتهايى  نيز 
در  را  بانك  رويال  سهام  درصد   70 انگليس 

اختيار دارد .
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كه  است  پاريس  ساكن  ايرانى  ى  شهره  هنرمند  قلم،  مشكين  شاهرخ 
رقص  و  رقص  تئاتر،  هاى  زمينه  در  اش  هنرى  فعاليت  سالهاى  طى 
نگارى فعاليت كرده است. او تنها هنرمند ايرانى است كه به سازمان 
در  تا  توانسته  و  كرده  پيدا  راه   ( فرانسه  كمدى   ) فرانسه  تئاتر  ملى 
كنار بزرگان تئاتر اين سرزمين بر تجارب هنرى اش بيافزايد. مشكين 
روى  به  لندن  هال  كادگان  شكوه  با  سالن  در  شنبه  روز  عصر  قلم 
نهاده،  بنياد  خود  او  كه  رقصى  گروه  همراهى  با  تا  رود  مى  صحنه 
جلوه اى از هنر سماع را براى مشتاقان  هنر رقص به نمايش بگذارد. 
ى  تاريخچه  و  چون  و  چند  از  تا  شديم  همكالم  او  با  زمينه  همين  در 
سماع بيشتر بدانيم. شاهرخ، سماع را نهايت آزادى انسانى مى داند و 
يكى شدن با اندرون خويش... او همچنين بر اين باور است كه آموزه 
هاى دينى و باورهاى سنتى بر اين آزادى تاثير مخرب گذاشته اند. 

شرح اين گفت و گو را در ادامه ى اين  صفحه از پى بگيريد...

شاهرخ جان، سوال اول من درباره ى ارتباط رقص سماع و موالناى 
اند،  خورده  گره  هم  به  حدودى  تا  نام  دو  اين  ايران  در  ست...  رومى 
كمى در اين باره صحبت كن و پيشينه  براى شروع گفت و گو، لطفاً 

ى اين رقص در ايران... 
من قبل از اينكه به بحث موالنا و مفاهيم عرفانى رايج در سماع برسم، 
ترجيح مى دهم اين نكته را يادآورى كنم كه  سماع يا ساده تر بگويم هم 
اين حركت دورانى اى كه دراويش انجام مى دهند، اساسًا يك آفرينش 
چيزى  رقص  نوع  اين  كه  است  اين  منظورم  آيد.  نمى  حساب  به  هنرى 
فالن  كه  بگوييم  ها  غربى  ى  باله  رقص  مثًال  مثل  بتوانيم  ما  كه  نيست 
بوده  رقص  اين  خالق  و  گذار  بنيان  تاريخى  ى  دوره  فالن  در  شخص 
نهانش  در  خاصى  شعور  و  منطق  كه  نيست  رقصى  سماع  يعنى  است. 
شده  نوشته  آكادميك  هنرمند  و  رقص  طراح  يك  توسط  و  باشد  داشته 
گوشه  هر  در  انسانى  هر  اساسًا  اى،  بچه  هر  اينكه  كما  اينها...   و  باشد 
ى دنيا وقتى شروع مى كند به حركت كردن براى رقص، خود به خود 
شروع مى كند به چرخيدن. و اين يك حركت كامًال طبيعى در بدن آدم 
است براى آنكه يك احساس زيباى از خود بى خودى و خلسه در انسان 

به وجود مى آورد. همان حس عجيب غريب و دوست داشتنى سرگيجه.
حاال اينكه بنيانگذار يك همچين حركت طبيعى و كودكانه اى، به صورت 
اين  از  من  خب  ديگرى،  عاقل  شخص  هر  يا  بوده  موالنا  شعورمندش 
قضيه ى تاريخى خبر ندارم، فكر هم نمى كنم كسى از اين موضوع اطالع 
داشته باشد. به هر صورت اين ايدئولوژى در هزاران نقطه ى دنيا هست 

و همه مى دانند كه دراويش به اين صورت مى رقصند.

حاال با توجه به شناخت تو از رقص هاى ديگر ملل دنيا، مى خواستم 
ببينم كه اين سماع، به اين گونه كه در ميان دراويش برقرار است در 

ديگر نقاط دنيا هم پيدا مى شود يا نه؟
بله. يقينًا. در بسيارى از رقص هاى دنيا كه شايد عمر بسيار بيشترى از 
بسيار زياد پيدا مى شود. از  چرخش "  دوره ى موالنا داشته باشند، " 
رقص هاى آفريقايى بگير تا رقص هاى فولك و بومى بسيارى از نقاط 

دنيا تا حتى همين رقص كالسيك غربى... 

به  بخودى  خود  حركت  يك  ها  رقص  اين  تمامى  در  چرخش  اين  و 
حساب مى آيد، درست است؟

تا حدودى. ببينيد، چرخيدن بدوى ترين حركت آدم است. فلسفه اش هم 
 ) بنگ  بيگ  ى  لحظه  همان  از  آسمانى  اجرام  حركات  تمام  كه  است  اين 
انفجار بزرگ ) تا امروز به صورت دورانى صورت مى گيرد و هيچ چيز 
در جاى خودش ثابت نيست. بنابراين بدن هم در يك حركت خودبخودى 
و طبيعى ميل دارد تا با طبيعت همگام و همسو شود. يعنى مى خواهد كه 

با همان ريتم طبيعى بچرخد.
خاصى  قوانين  از  سماعش  جلسات  در  البد  هم  رومى  موالناى  پس 

پيروى نمى كرده...
حاال اينكه موالنا تا چه اندازه حركت تحقيقى و شعورمند روى اين قضيه 
خاص  ى  گونه  يك  عنوان  به  را  چرخش  اين  بتواند  تا  است  داده  انجام 
بداهه  اين  صرفًا  آيا  دارد.  سوال  جاى  خودش  خب،  كند،  ثبت  رقص  از 
نبوده است؟ به عقيده ى من كه بايد اينگونه باشد. هر چند كه بعدها ازش 
استفاده و سوء استفاده شده است و آمده اند براى اين رقص قاعده و 

قانون گذاشته اند.
مى شود درباره ى اين قاعده و قانون هايى كه اشاره كردى و اينكه اين 

قوانين سوء استفاده از رقص است كمى بيشتر توضيح دهى؟

بله. مثًال در مدارس تركيه، آمده اند و براى دانش آموزان سماع قاعده و 

قانون گذاشته اند و آنها را وادار كرده اند كه حتمًا به سمت چپ بچرخند. 
نمونه ى همان حماقتى كه در دوران باستان صورت مى گرفت  كه اگر 

به  فرد  اين  كه  بود  اين  بر  مردم  گمان  نوشت  مى  چپ  دست  با  كسى 

اصطالح جنى شده . براى همين هم او را مجبور مى كردند كه حتمًا با 
دست راست بنويسد و اين موضوع باعث مى شد كه بعدها در طبيعت اين 
بچه ها اختالالتى به وجود آيد. يا مثًال بسيارى از همجنسگرايانى كه در 
تربيتشان ضديت با اين موضوع تحميل شده كه اين كار يك بيمارى است 
و كثيف است و خالف اخالق، و اينها به دليل همين تربيت اشتبا، بعدها به 
" هومو فوب "، يعنى قاتلين و آزاردهندگان هموسكسوآل ها تبديل شده 
اند، با اينكه در طبيعت خود يك هومو سكسوال بوده اند. يعنى مى خواهم 
بگويم انسان نمى تواند كارى خالف طبيعتش انجام دهد و و اين ضديت 

با طبيعت اثرات جبران ناپذيرى براى انسان به همراه خواهد آورد.

طبيعت  خالف  چيزى  ها  رقصنده  به  قونيه،  رقص  مدارس  در  يعنى 
انسانى را تحميل مى كنند؟

قرون  مدارس  اين  در  كه  است  اين  موضوع  گفت.  اينطور  بتوان  شايد   
بندى  آيين  را  رقص  اين  است،  قرار  بر  قونيه  در  همچنان  كه  وسطايى 
اينها  كه  بگويم  هم  را  اين  اند.  گذاشته  قانون  و  قاعده  برايش  اند.  كرده 
عقب  اديان  ى  همه  مثل  يعنى  اند.  شده  قائل  رقص  ممنوعيت  زن  براى 
افتاده، اينها هم گمان مى كنند كه زن ها ناپاك هستند و اگر سماع يك 
حركت روحانى و عرفانى و الهى است بنابراين براى زن ها ممنوع است.

يعنى حتى امروز هم ؟
جلب  براى  مدارس  اين  از  فقط  و  فقط  اينها  چون  امروزى  ى  قونيه  در 
توريست استفاده مى كنند و درآمدزايى، خب از رقصيدن زن ها ممانعت 
به عمل نمى آورند. اما به هر حال اينها ايدئولوژى و باورشان بر ناپاك 

بودن زن است، حاال چطور شده كه زن ها در قونيه مى رقصند؟ 
شايد به مرور زمان تحولى در انديشه شان شكل گرفته باشد...

نه! من اين را هرگز يك اولوشن يا تحول نمى بينم. يعنى بعيد است كه در 
اين مدارس عقب افتاده ى دينى تحولى صورت گرفته باشد. اين كار تنها 

دست آويزى است كه اينها مشترى بيشترى جلب كنند...
داشته  تحول  انتظار  مدار  دين  فرد  از  كه  است  دشوار  بسيار  البته  بله. 
باشيم... حاال برگرديم به بحث قبلى و چرخيدن دروايش... مى گفتى كه 
چپ  سمت  به  حتمًا  كه  كنند  مى  مجبور  را  ها  رقصنده  مدارس  اين  در 

بچرخند...
بله، اينها مى گويند كه چون تمامى اجرام به سمت چپ مى چرخند، رقص 
دراويش هم بايد چپگرد باشد. كه البته اين هم يك فرضيه ى اشتباه است 
كما اينكه حاال ثابت شده است كه معدود سياراتى در كائنات هستند كه 
قابل  فيزيكى  لحاظ  از  هم  موضوع  اين  البته  و  چرخند  مى  پادساعتگرد 

توضيح است كه من به آن موضوع كارى ندارم. 
به هر حال اينها در قونيه رقصنده ها را مجبور مى كردند، حتى انگشت 
شصت پاشان را با يك طناب به يك  ميخى كه روى زمين كوبانده بودند 
به  باشد و  به راست نداشته  مى بستند كه رقصنده راهى براى گردش 
ى  انديشه  با  است  تضاد  در  موضوع  اين  خود  كه  بچرخد  چپگرد  جبر 
تصوف وخلسه اى كه معناى از خود بى خودى و آزادى مطلق از بدن و 
تعلقات زمينى مى دهد. در صورتى كه اين چهارچوب هاى احمقانه كه به 
اين سماع آزادادنه تحميل مى شود باعث مى شود كه دراويش و رقصنده 
ها از رهايى كامل بدن فاصله بگيرند و عضالنشان در انقباض باشد و 

مثل يك آدم بيمار در حال رقص باشد.

حاال اين انقباض كه گفتى در رقص دراويش قونيه مشاهده مى شود؟

بله. اساسًا براى همين است كه به اين رقصنده ها لباس هاى پر طمتراق 
و حجيم مى پوشانند و يك كاله شيبورى بلند هم بر سرشان مى گذارند 
تا اين قبض عضالت و خمودگى تن و گردنشان زياد به چشم نيايد. حاال 
نشسته اند براى اين رقص قانون هم گذاشته اند كه دستها بايد يكى رو 
به آسمان باشد و يكى رو به زمين تا مثًال انرژى در بدن منتقل شود و 
ديگر قالب بندى هايى از اين دست كه خب همه ى اين قوانين در تضاد 
با آزادى مطلق است و اينها همه اگر بنا به بودنشان باشد به صورت 
خود به خود در طبيعت آدمى هستند. اما در كل حقيقت اين داستان اين 
است كه اينكار هماهنگ شدن انسان با طبيعت به منظور دستيابى به يك 
انرژى و آگاهى بزرگتر است كه در فالسفه ى هندوها گرم كردن چاكرا 
ها ناميده مى شوند. يعنى بيدارى يك به يك چاكراها تا چاكراى هفتم كه 

نيرواناى بزرگ است. 

 دقيقاً. حاال مى خواستم ببينم اين حركات خودبه خودى كه تو به آن 
اينطور كه  شوند،  مى  ريخته  ظرف آموزش  در  كردى، چگونه  اشاره 
من مى دانم خود تو در پاريس كالس هاى سماع دارى، اگر تمام اين 
به  چيزى  چه  ها  كالس  اين  در  تو  پس  است،  خودى  به  خود  حركات 

دانشجويانت مى آموزى؟
خب. من از اين دوره هاى آموزشى در چهار سوى دنيا داشته ام. اتفاقًا 
دور بعدى اش هم در پاريس است. در ماه مارچ و در مدرسه عالى رقص 
پاريس. من در تمام اين كالس ها بر ضد تجاربى كه مردم از رقص و 
سماع دارند حركت مى كنم. يعنى شايد همان آزاد بودن و رهايى را به 
دانش آموزانم مى آموزم. به اينها مى گويم كه سماع يعنى نهايت آزادى. 
البته براى اينكه اين آزادى با آنارشى و هرج و مرج قاطى نشود، مرزى 
برايشان مى گذارم كه آزادى مطلق تا حدى كه آزادى نفر مقابل را ضايع 
نكنى. مثًال بر ندارى حين رقص داد و بيداد كنى در حالى كه نفر بعدى تو 

دوست دارد در يك فضاى آرام و ساكت برقصد.

نفر  آزادى  مرز  تا  يعنى  جامعه،  در  انسان  آزادى  همان  مثل  چيزى   
بعدى، نه؟

دقيقًا. من به عالقه مندان  سماع آزاد بودن كامل را مى آموزم و ديگر 
اينكه به دانش آموزانم ياد مى دهم كه چگونه مى توانند از نگرانى هاى 
گويم  مى  نشوند.  سرگيجه  دچار  مثًال  و  شوند  خالص  چرخيدن  بعدى 
خصلت  بر  عالوه  يعنى  است،  روانى  چيز  يك  بيشتر  سرگيجه  اين  كه 
بيولوژيك سرگيجه كه خب از لحاظ پزشكى توضيح دارد، مى شود اين 
سرگيجه را مهار كرد. يعنى چيزى نيست كه البد باشد. مى شود بر آن 
تسلط پيدا كرد. من در واقع سعى مى كنم به دانش آموزانم راه سريعتر 
را  بيرونى  جهان  از  رهايى  و  مطلق  ى  خلسه  به  رسيدن  تِر  آسوده  و 
بياموزم. به زبان ديگر راه درست و كوتاه تر با اندرون خود و عشق و 

نور مطلق يكى شدن را.

سوال آخر من درباره ى رقص سماع خود توست... مى خواستم بدانم 
تاثيرى بر روى اين  آشنايى تو با ديگر گونه هاى رقص،  اساساً  كه 

سماع گذاشته است يا نه؟
بله دقيقًا. يعنى من فكر مى كنم كه اساسًا انسان نمى تواند تحت تاثير 
جامعه و محيط ش قرار نگيرد. به عقيده ى من هر چيز و هر پديده اى 
كه در اين لحظه در زندگى تو اتفاق مى افتاد روى لحظه ى بعدى زندگى 
تو تاثير خواهد گذاشت. حاال يا آگاهانه و يا ناآگاهانه. بنابراين من نمى 
توانم يقين داشته باشم كه آنچه امروزه رقص من است يك رقص ايرانى 
تمام است چون من صرفًا ايرانى هستم يا بگويم تجاربى كه در محيط 
هاى بين المللى داشته ام و تمام عاليقى كه براى فهميدن رقص هاى اقوام 
متفاوت از خودم نشان داده ام روى من و رقص من تاثير نگذاشته است. 
كما اينكه مى دانم رقص سماع من جورى است كه مردم عادى با آگاهى 
اندكشان از رقص هم متوجه مى شوند كه اين سماع با آنچه آنها تا كنون 
برش شناخت داشته اند به عنوان رقص سماع، متفاوت است. براى اينكه 
يك آزادى اى در آن هست كه با اكثر سماع هايى كه پيشتر ديده اند به 
خصوص سماع هاى دراويش قادريه و قونيه متفاوت است.  سماع من 
چيزى تركيب شده از هزاران حركت است و خلسه و حتى رقص هاى 
ديگرى كه من با آنها سر و كار داشته ام. مثل رقص هاى بسيار بسيار 
پيچيده ى هندى همچون كاتاك وكاتاكالى، كه اين حركات خود به خود و 

ناخودآگاه در هنگامه ى رقص در من متبلور مى شوند.

گفتگو

گفت و گوى اختصاصى با شاهرخ مشكين قلم بمناسب اجراى رقص سما در لندن

سماع، آزادى و نور و زيبايى...
رهيار شريف



1111 هفته نامه پرشين جمعه 1 بهمن ماه 1389 - شماره 182
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

تان ار د تان    با     ار   دا      
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 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
*************

-  بكشيمش؟؟؟ چرا؟
سينش را صاف كرد و سعى  كرد متمركز حرف بزند؛ 

-  چون نمرده!
دستم را در هوا تكون ميدم؛ 

-به به منطقيه! چون نمرده، حاال بايد بكشيمش تا عزا دارى براى رفيقمون باطل 
ديدى!  روح  ميگم  بده!  حالت  داداش!  كن  ولم  نره!!!  هدر  گلمون  دست  پول  يا  نشه 

اصال اشتباه ديدى، ببين….
حرفم را قطع ميبرد؛

- حرف نزن، خودم ديدمش، با همين دوتا چشم، سرو مرو گنده، به من نگاه كرد، 
رفت، رفت! كجا؟ نميدانم! ولى  رفت! 

 دستش رو هوا به كهكشان كشيده ميشه...به همراهش به دوردست ميروم...فكر 
ميكنم، اگر من بودم؟ قبًال از آن كه تصويرم از خودم در شرايط او كامل شود، از 

جا بلند ميشود. به سمت در ميرود. دست پاچه ميپرسم؛
      -كجا؟؟؟
مطمن ميگويد؛

 -پيداش كنم و بكشمش!
اگر چه مطمن بودم به همين سادگى نخواهد بود ولى  اطمينانش مرا ميترسند؛ 

گناه  چه  به  بعدم،  كرد؟  پيداش  ميشه  كجا  از  رفت؟  كجا  رفت؟؟؟  نميگى  مگه   -  
ميخواى بكشيش؟ 
 محكم نگاهم ميكند؛

 - به گناه اين كه زن من، عشق جاودان من، زن اين باباى مرده بود! كافى  نيست؟؟؟
   آب دهان قورت ميدم. 

- يعنى... 

ید ون 
قدرت  روز،  يك  فقط  روز،  يك  اگر 

مطلق داشتم...

يادداشتهاى نيمچه رسمى  يك محقق
به بهانه ديدار از معبد هندوها در لندن، مينويسم از اعتقاد و آن چه خلق 

ميكند و از بر هم كنش فرهنگها و اعتقادات.  
و  وقار  با  سفيد  مرمرين  ساختمانى  درخت،  بدون  و  ساده  فضايى  ميانه 
سكوت به مراقبه نشسته است. با گنبدهاى متعدد نيم اسالمى- نيم هندى 
(همان مكعب مستطيل نرم شده كه در باال به حرم نزديك ميشود). 3 ايوان 
سويى  به  سويى  از  كه  قش  و  كش  پر  سنگى  مارهاى  چنبره  با  ورودى 

خميده، فرياد از استقالل طرح ميزند.
 قاعده ورود، سبك باريست تا حد ممكن. چنين بعد! دور از ساختمان، كيف 
و بار به امانت ميسپارى.  از طاق چوبى، مزين به ستونهاى چوبى با نقش 
سر شير دهان دريده، اردك خشمگين، شكلهاى كه گاه به اژدها ميماند و 
حال و هواى چين را حاضر، رد ميشوى تا وارد ساختمان اصلى  شوى. 

همان جا در ميابى كه نياز به پاى افزار هم ندارى. 

ورودى وسيع  و گشاده آميخته با بوى  عود و قدمهاى بى صداى توريستهاى 
سرگردان است. گذر از فرش آبى به سمت باالست، جايى كه تاالر اصلى  
عبادت قرار دارد. تاالر مزين است به ستونهاى سفيد مرمرى، نيم بلند كه 
با نقش و نگار شيوا و بيش از 17 خدا در حال رقص، حكايت اعتقاد ميكند. 
عين اين رفتار در نقاشيهاى كليسا ديده ميشود. در آن جا مسيح، يارانش، 
حكايت آن چه بر او رفت، روز قيامت، جهانم، بهشت، آن چه بود، آن چه 
داشته  ياد  به  آنها  به  نگاه  با  ايمان  صاحبان  تا  ميشود  نقش  شد،  خواهد 
به  ديد  خط  از  هندوها،  معبد  در  شنيدند.  كشيشان  زبان  از  چه  آن  باشند 
پائين حكايت تعريف ميشود و از آن به باال، نقش گياهان تزينيست. همين 
بازى ميكند.  باروك  ماقبل  و  رمان  عهد  كليساهاى  در سر ستونها   قاعده 
سقف يك مجموعه كامل از نقش، گل با مجسمه از خدايان است. و در جايى 
چند  مثل  گرفتند،  قرار  هم  داخل  حسابگرى  با  كه  وجهى   16 چهار  ديگر، 

ضلعيهاى اسالمى. 

پشت ديوارهاى متحرك بخشى از تاالر، مجسمه هاى به نقش و هيبت انسان 
است كه با تّبرك مقام اول هندوها، به مقام خدايى ميرسد. اين مجسمها، به 
وقت عبادت كه 5 بار در روز است، به نمايش در مى  آيد. مجسمه اى از مرد 
دريافت  آماده  خوشرو،  دست،  از  دور  جاى  در  نشسته  هندوها،  روحانى 
او  به  كسانى   پاپ.  مثل  كسى  ميگويد  محل  نگهبان  است.  عبادت  و  دعاها 
نامه مينويسند، سوال ميكنند، اجازه ميگيرند (مرجع تقليد و آيات اهللا). كمى 
دورتر وقتى از مردى كه كيفم را به امانت گرفته بود با ترس و لرز از لكه 
سرخ روى پيشانى پرسيدم، گفت كه براى به هم راه داشتن خداست. نظر 
كردن خدا بر انديشه (لك بر پيشانى)،  آن چه بر دل  و كالمش ميرود (لك 

بر سينه) و بر عملش (لك بر بازوهايش). 

شما را ياد چيزى نميندازد؟ پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك زرتشت...
براى او خدا، مرد نشسته در قاب شيشه بود، مردى كه عكسش را درنهايت 

احترام به من داد و تأكيد كرد كه او همه جا حاضر است و صحبتهاى ما 
را با هم نيز شنيده است.

و  خواستگاه  انديشه،  و  ريشه  از  تا  ميرويم،  نمايشگاهى  به  خروج  از  قبل 
سكوت،  آرامش،  به  را  همه  كه  عرفان  اين  بشيم.  آگاه  هندويسم  جايگاه 
سنگهاى  از  ميگويد،  ساختمان  ساخت  از  فيلمى  ميكند.  دعوت  نخواستن 
مرمرين ايتاليا، بردن به هند، كنده كارى، آوردن به لندن تا بزرگترين معبد 
هندو در خارج از هند تاسيس شود. از هزاران هزار داوطلب كه سال 1995 
اين معبد را به پا كردند. مابقى مطلب در برشور است كه مردى در سال 

1781 مبدع اين مكتب فكرى ميشود...
اسالم،  ميان  ايمان،  سحر  در  ميخواهد  دلم  ميگذارم،  بعد  براى  را  تاريخ 
مسيحييت، زرتشت،هندو، عرفان، رياضت، عشق و ايمان آنان كه در هند 
شود،  ستون  تا  مار،  شيوا،  گل،  نقاش  به  تراشيدن،  را  سنگ  قطعه  هزاران 
طاق شود، پله براى جمع شدن آدمها تا در آن رو به خدايان آدم نما، طلب 

كنند... ايمان دوباره و عشق به ديگران را... 
دوباره به سمت ساختمان بر ميگردم، زمزمه ميكنم؛

همه كس طالب ياران چه هوشيارو چه مست
همه جا خانه عشق است، چه مسجد، چه كنشت

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 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؟

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

وووووووواسه چه كارى؟ _
ببر نميدارد؛  ازازاز م م مممنننننننن ننننننگگگگگاگاگاههه

ب ب بكشكشكشيميميمششششششش!ش!ش!ش!ش! ااباباباباايييييديديديد  -
تترترترترترترترت ميشم؛ بهبهبه ع ع عقبقبقب پ پ پ با صننندلدلددلدلدللدللىىىىىىىى

ع عععع ععععببابابابباباباباسسسس! حضحضحضرترترت رورورورررووووووووو كن تتتت _ ولم

-  چون نمرده!
دستم را در هوا تكون ميدم؛ 

-به به منطقيه! چون نمرده، حاال بايد بكشيمش تا عزا دارى براى رفيقمون باطل 
ديدى!  روح  ميگم  بده!  حالت  داداش!  كن  ممممملململلململم  ووووووووو !!!! نره! هدههدهدههدهدهدر  گلموننننننن دست  پول  يا  نشه 

اصال اشتباه دديديدى، ببين….
يميميييبببببببرد؛ حرفم را قطعععع

ك ك كردردرد،،، نگنگنگاهاهاه خوخوخودددددم ديدمش، با همين دوتا چشم، سرو مرو گنده، به منننننن - حرف نزن،،،،،
نن ننمممميدانم! ولى  رفت!  ؟؟ا؟ا؟ا؟ جككجككجكجججج رفت، رفت! 

ورروررررورومم.م...فكفكفكررر كككهكشان كشيده ميشه...به همراهش به دوردست مي  دستش رو  هههواواوا ب ب بهه
ددد،دد،د،د،د، ازززز قبًال از آن كه تصويرم از خودم در شرايط او كامل شوشششوشوشوششش بوبوبودمدمدم؟؟؟ ميكنم، اگر مممنننن

م

جا بلند ميشوشوشووووود. به سسسسسسمت در ميرود. دست پاچه ميپرسم؛
؟؟؟؟؟؟؟       -كجا؟
يوييددددددددد؛ مطمن ميگ

بكششششششمش! -پيداش كنم وووووووو
مممم مممميييتتيتيتيتيتيترررررسند؛  ييميميمينناناانننشننش مرا بب بودودود ولىلىلى  اطاطاط ددهدهددد سادگى نخوووواواووواوا ييميييييننننننننن ببه ه بب بببب ببببببووودم اگر چه مطمن

گناهه چه  به  بعدم،م،م،،م،  ؟د؟د؟د؟د؟  كركركر پيداش  ممممممممممييييشيشيشه  كككككججاجاججاجا از رفت؟  كجاااجاجاجااا  ؟؟ت؟ت؟ت؟؟؟؟؟  رررررررررررف نميگى  مگه   -  
شيششش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ميخواى بكش

ننكننننندددددددد؛د؛د؛ مي نگاهم  محكم
،ن،ن،،،، عشق جاودان من، زن اين باباى مرده بود! كافى  ننننننننيسيسيسيسييسيست؟؟؟؟؟ نزنننننن م  - به گناه اين كه 

  آب دهان قورت ميدددمدمدمدمدمدم. 
- يعنى... 

م ق

يييااادددددددااااااششششتتهههااااااااااىىىىىىىىىى نننيييييمممچچچهههههههه ررررررررررسسمى  يك محقق
زززازززز ااااعععععتععتقاد و آن چه خلق  ميميمينونونويسيسيسممم هندوها در لننلنلنلنلنلنددندندندددندندندننن،،، ممممعبعبعبعبدددددددد به بهانه دددديديديديديدددار از

ك ك ك كننننننننشنششنش فرهنگها و اعتقادات.ت.ت.تتت   مهمهمهههمههمهمهمهمهمهم ميكند و از بر
وووووو وووقققاقاقاقارررر بببا سسسفيفيفيددد ررمرمرمرررمرمرمرينينين ساختمانى  درخت،  بببببدووووون  ووووووووو سسسسسسسسساادادادادادادههههههه فففضضااضاضاضاضاييىيييي ميانه
هههندندندىىى نننيميميم ساساسساساساسسساسالمالمالمىى-ى- متعدد نيم گننگننگنگنگنگنگگنبدبدبددبدبدبدبدهاهاهاهاههاىىىىىى ت.تت بببباااااااا سكوت به مراقبه نشسته اسا
333 ايايايواواواننن )د)د)د)د)د)د)د)د). وشوشوشوشوششوشوشوشو ننننننننننزديك مي (همان مكعب مستطيل نرم شده كه در باال به حرررمممممممم
سسسسسويويويويويويويىىىىىى به سسسويويوويى اازاززازازازاز كه  قش  و  كش  پر  سنگى  مارهاى  چنبره  با  ورودى 

خميده، فرياد از استقالل طرح ميزند.
 قاعده ورود، سبك باريست تا حد ممكن. چنين بعد! دور از ساختمان، كيف 
نقنقنقشششش و بار به امانت ميسپارى.  از طاق چوبى، مزين به ستونهاى چوبى باااا

سر شير دهان دريده، اردك خشمگين، شكلهاى كه گاه به اژدها ميماند و 
حال و هواى چين را حاضر، رد ميشوى تا وارد ساختمان اصلى  شوى. 

همان جا در ميابى كه نياز به پاى افزار هم ندارى. 

ورودى وسيع  و گشاده آميخته با بوى  عود و قدمهاى بى صداى توريستهاى 
كهكهههكهه تاالر اصلى   ياييىىىىىىى سرگردان است. گذر از فرش آبى به سمت باالست، ج
ككككههه بلبللبللللللندندننننند نينينينننينينينيممممممم مممممرممممرىرىرى،،، عبادت قرار دارد. تاالر مزين است به ستونهاى سفيد م
مم ميكيكيكنندند. اعاعاعتقتقتقاداداد يايييتتتتتتتت با نقش و نگار شيوا و بيش از 17 خدا در حال رقص، حك
يايايارارارانشنشنش،،، سسسمسمسسسسسيحيحيح، عين اين رفتار در نقاشيهاى كليسا ديده ميشود. در آن جا 
آنآنآن چ چ چههه ببببووووددودودود، حكايت آن چه بر او رفت، روز قيامت، جهانم، بهشت، آن چه
ادادادااشتشتشتششتتتشتههههههه ياد  به  آنها  به  نگاه  با  ايمان  صاحبان  تا  شيشيشيشيشيشودودودد  ممممم شششششششقش ن شد،  خواهد 

به  ديد  خط  از  هندوها،  معبد  در  شنيدند.  كشكشكشكشكشيشيشيشيشيشيشيشيشيشان  ززززببباننن ازززاازازاز چه  آن  باشند 
آن به باال، نقش گياهان تزينيست. همين  ووو ا ا از م مميييششيشيشيشودودودودود پائين حكايت تعرعررعرععرعررييففففففففيففف
ميكند.  بازى  باروك  ماقبل  و  رمان  عهد  ههاهاههااااااىاىاى  در سر ستتتوننوننونونونهههههها  كككليس قاعده 
نقش، گل با مجسمه از خدايان است. و در جايى  ا اااازززززز للللململلل سقف يك مجموعه كا
چند  مثل  گرفتند،  قرار  هم  داخل  حسابگرى  با  كه  ىهىهىهىهىهىهىهى  جوجججج  16 چهار  ديگر، 

ضلعيهاى اسالمى. 

تتاتاتاتاتاتاالر، مجسمه هاى به نقش و هيبت انسان  ا اااززززززز پشت ديوارهاى متحرك بخشى
م مقام خدايى ميرسد. اين مجسمها، به  است كه با تّبرك مقام اول هندوها، بهه
وقت عبادت كه 5 بار در روز است، به نمايش در مى  آيد. مجسمه اى از مرد 
دريافت  آماده  خوشرو،  دست،  از  دور  جاى  در  نشسته  هندوها،  روحانى 
او  به  كسانى   پاپ.  مثل  كسى  ميگويد  محل  نگهبان  است.  عبادت  و  دعاها 
نامه مينويسند، سوال ميكنند، اجازه ميگيرند (مرجع تقليد و آيات اهللا). كمى 
دورتر وقتى از مردى كه كيفم را به امانت گرفته بود با ترس و لرز از لكه 
سرخ روى پيشانى پرسيدم، گفت كه براى به هم راه داشتن خداست. نظر 
(لك ميرود كالمش و دل بر چه آن پيشانى)، بر (لك انديشه بر خدا كردن

تتتست و صحبتهاى ما  ج ج ج ج ج ج جا حاضر ا همههه او ه كك ك ك ك كههههه كككرد دديديديديديديد احترام به من داد و تأكككك
نيز شنيده است. را با هم

ووو خواستگاگااگاهههههه انديشه،  و  رريرريريششهشششه  ااااااززززز تاتاتااا ورورويميميم،،، مييمي نمايشگاهى  به  خروج  از  قبل 
سكسكسكوتت،،، ششششششمش،  آآآراااا بهبهبهبههه رراااااا هههمهمهمه كهكهكه عرعرعرفافافان  اياياياياييننننننننن بشيم.  آگاه  هندويسم  جايگاه 
سنگهاىى زاز  ووگويديديد،  مي ساختمان  سسسسسسسساخاخاختتت از فيلمى  ميكند.  دعوت  نخواستن 

رروردندندن به لندن تا بزرررگترين معبد  ،،ىى،ى،ى،ى،، آ مرمرين ايتاليا، بردن به هند، كنده كار
19991 9555 اساللل ااداوطلبلبلب كه  نانانااناننن ه ه هه هزززززار  جرجررج از هند تاسيس شود. از هزار خخخخخا ننهندددو دددددررررر

دددددر سال  مرمرمرمرمرمرمردىدىىىىدىدىدى ككككككككككهههههههه ىىىىىىقى مطلب در برشور ااستستتتت ببببباب مممم دندندندندند.دد.دد.دد. رركركرككركك پپپاااا رررا بهبهبه معمعمعبدبدبد ايايايننن
ييميشوشوشوددد... مكمكمكتبتبتب ف ف فكركركرىىى ايايايننن م م مبدبدبدععع 171717818181

مالمالم،، اس ممميييان  ايايايمان،نن سحسحسحررر دددررر ممميخيخيخواواواهدهدهد ددلململم ميميميگذگذگذارارارم،م،م، بعبعبعددد بببراراراىىى ررارارا تاتاتااتاتاتاريرييريريريريخخخخخخخ
هندد دددررر كهكهكه ااايميميمانانان آ آ آناننن عععشقشقشق و و و عععرفرفرفانانان، ريريرياضاضاضت،ت،ت، زززززززرترترترترترترترتششششششتشتشت،هه،هندندندووو، مسيحييت،
ششوودود،، سسستونونون تتتااا مامامار،ر،ر، شيشيشيواواوا،،، گلگلگل،،، اقااششش ن ببببه ندندندندندندندن، يشيشيشييشيشيششيش تتتتتراراارااا اراا سنگ  قطعه  نان  رررارار هزهزههز
طلطلطلطلططلطططلببب خدخخدخدخدخداياييايايانانناناانان آ آآآآآدمدمدمددمددم ن ننننماماما،،، رورورورو ببببببببههههه در آآآآآنننننن براى جمع شدن آدمها تاا طاق شود، پللپلپلههه

كنند... ايمان دوباره و عشق به ديگران را... 
ميكنم؛ مممزممزمزمزمهههه دوباره به سمت ساختمان بر ميگردم، زم

تستتتتت همه كس طالب ياران چه هوشيارو چه م
تششتشششتشتشتشت همه جا خانه عشق است، چه مسجد، چه كن
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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

بكنم….مسوليت  نميخوام  فكرشم  حتا  نميخوام،  نه 
 / ميبريدم!  را  كشورها  سران  همه  وحشتناكيه....سر 

فريدون ب.

يك روز كافى  نيست، براى هيچ كارى! ولى  يك واحد 
پول! يك سيستم مالى و بانكى جديد براى تمام جهان. 

/ آرش

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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پستي و بلندي هاي 
نوشته هاي سياسي 
فرانسوي ها كه از زبان كليشه اي خسته شده اند، 
مي كنند  منتشر  سياستمداران  كه  آثاري  به 
خاطرات  و  هجونامه ها  تنها  شده اند.  بي اعتماد 
«فرزانگان» بزرگ خوب مي فروشند. ژان - لوك 
كتاب هاي  پرفروش ترين  نويسنده  مالنشون 
پايان  اين  غافلگيري  اين   :2010 سال  سياسي 
سال است. «كاش همه آنها بميرند» هجونامه اي 
با  و  كوچك  قطع  در  چپ  حزب  رئيس  نايب  كه 
هزار  امروز 40  تا  كرده  منتشر  يورو  قيمت 10 
نسخه فروخته است. مالنشون حقوق اين كتاب 
را كه انتشارات فالماريون به چاپ رسانده است 
به حزب تقديم كرده است. تيري بيالر ناشر اين 
هزار   60 بايستي  ما  پايان  در   » مي گويد:  كتاب 
برسانيم.»  فروش  به  را  كتاب  اين  از  نسخه 
كه  چرا  دارد  تيزي  شامه  بيالر  آقاي  گفت  بايد 
نيز  را  امسال  زمستان  ديگر  پرفروش  كتاب  دو 
است.  كرده  بازار  روانه  فالماريون  انتشارات 
ميشل روكارد با كتاب « اگر اين شما را سرگرم 
مي كند» و «فرو» 23 هزار نسخه اي در مكان دوم 
براي  كه  را  مسيري  او  كتاب  اين  در  دارد.  قرار 
رسيدن به قدرت طي كرده است تجزيه و تحليل 

مي كند. 

صوفيا كارناوال، ويراستار انتشارات فالماريون 
معتقد است:«عالقه براي خريد كتاب هاي سياسي 
فروش  ارقام  اما  دارد  قرار  مناسبي  جايگاه  در 
به  ناشر  يك  نيست.  چشمگير  چندان  كتاب ها 
اين  و  است  راضي  نسخه اي  هزار   10 فروش 
در حالي است كه كتابي را كه بيش از 20 هزار 

نسخه بفروشد به عنوان كتابي پرفروش در نظر 
ديگر  كتاب هاي  با  را  ارقام  اين  اگر  مي گيريم.» 
نسخه  هزار   100 آنها  حداقل  كه  كنيم  مقايسه 
معمولي  كامال  سياسي  كتاب هاي  موفقيت  است، 
و نسبي به نظر مي رسد. خب بهتر است همه چيز 
را دقيق بگوييم: اين ادبيات بسيار پيش پاافتاده 
ندارند  هم  چنداني  جذابيت  كتاب ها  اين  است. 
به  را  خود  كتاب هاي  سياستمداران  اكثر  چراكه 
اشخاص ديگري داده اند تا آن را بنويسند. اكثر 
موضوع  اين  دغدغه  سياستمدار  زنان  و  مردان 
بروند.  خواننده  بيشترين  سمت  به  كه  ندارند  را 
ميزان فروش كتاب ها اهميت چنداني ندارد،1000 
يا پنج هزار نسخه. كتاب هاي آنها در واقع بهانه اي 
برخي  جهاتي  از  واقع  در  بازاريابي.  براي  است 
تلويزيون «مي خرند».  به  را  خود  ورود  آن ها  از 
براي اينكه خواننده بپذيرد كه 20 يورو خرج كند، 
بايد مطمئن باشد كه بحثي آزاد و روايت هايي با 
بيشترين ميزان واقعيت را در اين كتاب ها خواهد 

يافت. 
اما فرانسوي ها با كمال ميل خاطرات «فرزانگان»، 
وزراي قديمي و رئيس جمهور ها را مي خرند. در 
خاطرات  اول  جلد  انتشار  از  سال  يك  كه  حالي 
هدفي  بايد  قدم  هر   » عنوان  با  شيراك  ژاك 
چهارم  رتبه  در  هنوز  گذشته  باشد»  داشته 
رقابت  با  دارد.  قرار  فرانسه  سال 2010  فروش 
مي توان   2012 سال  رياست جمهوري  انتخابات 
پر  سال  ميالدي  آينده  سال  كه  كرد  پيش بيني 
گفته  بود.  خواهد  سياسي  كتاب هاي  براي  باري 
گزاوير  و  لوفبر  فردريك  موران،  هروه  مي شود 
خودكار  كتاب هاي  روي  بر  وقت  دير  تا  برتراند 
مي كنند و اين در حالي است كه ژاك شيراك در 
است  خودش  خاطرات  دوم  جلد  بازخواني  حال 
حوزه  اين  در   2011 سال  اتفاق هاي  از  يكي  كه 

خواهد بود. 
* فيگارو 

انديشه
داستان منتشر نشده داشيل همت چاپ مي شود 

در  او  درگذشت  از  پس  دهه   5 آمريكايي  مشهور  نويس  جنايي  همت،  داشيل  از  نشده اي  منتشر  داستان 
از  نقل  مي گيرد.به  قرار  او  آثار  دوستداران  دسترس 
آسوشيتدپرس، «اين طور شد كه به او شليك كردم» 
داستان جنايي 19 صفحه اي داشيل همت است كه با 
در  كه  سبك  است.اين  شده  نوشته  او  خاص  سبك 
آثاري مثل «شاهين مالت» و ديگر كارهاي او نيز به 
جنايي  آثار  نويسنده  اين  شهرت  موجب  و  رفته  كار 

شد، در مجله استرند زمستان/بهار چاپ مي شود. 
به گفته اندرو اف.گالي سردبير اين مجله اين داستان 
كه  رسيد.گالي  خواهد  چاپ  به  فوريه   28 شماره  در 
داستان   14 همراه  را  تاريخ  بدون  داستان  اين  خود 
ديگر از همت كشف كرده، اين داستان ها را در حالي 
پيدا كرده كه در آرشيو دانشگاه تگزاس در آستن در 

حال جست وجو بود. 
منتشر  آثار  اخيرا  كه  است  دوره اي  مجله اي  استرند 
نشده اي از گراهام گرين، مارك تواين و آگاتا كريستي 
پليسي  از  همت  است.داشيل  كرده  منتشر  نيز  را 
آگاتا  برخالف  چون  است  جهان  متفاوت  نويس هاي 
دوره  اشرافي  زندگي  به  هولمز  شرلوك  يا  كريستي 
غور  اجتماع  اعماق  در  او  ندارد.  كاري  ويكتوريايي 
اجتماعي  روانشناسي  برمبناي  را  آثارش  و  مي كند 

علت  كه  مي پردازد  موضوع  اين  به  اغلب  كيست؟  جنايتكار  و  جاني  كه  اين  به  توجه  جاي  به  مي پردازد.او 
جنايت چيست؟ همت به درستي علت جنايت را در روابط و شرايط نابسامان و غيرانساني جامعه ستمگر 
آمريكايي مي جويد.در كنار روانشناسي اجتماعي، نثر و زبان قدرتمند، كارآگاهان داستان هاي داشيل همت، 
مانند ياغي هاي شرقي، تك و تنها به دنبال اجراي عدالت به راه مي افتند و در جهاني بسيار سياه و تباه كه 
در آن از رحم و عاطفه اثري نيست، درگير مي شوند.سبك داستاني داشيل همت كامال شبيه همينگوي است 
و حركات و گفتار قهرمان ها را بدون دخالت صفت ها يا بيان حالت هاي عاطفي بيان مي كند.همت در سال 

1961 در 66 سالگي درگذشت. 

اقتباس سه بعدي از «گتسبي بزرگ» 
لس آنجلس تايمز: تنها چيزي كه عشاق ادبيات در انتظارش هستند، ديدن يك اقتباس سه بعدي از رمان عظيم 
اسكات فيتز جرالد، «گتسبي بزرگ» است. حاال چه خوش شان بيايد چه نه اين فيلم در مراحل پيش توليد خود 
كري  دي كاپريو،  لئوناردو  و  بسازد  سه بعدي  شيوه  به  را  كالسيك  رمان  اين  است  قرار  لورمان  باز  است. 
و  شهرت  تمام  با  بزرگ» (1925)  رمان «گتسبي  كرد.  خواهند  بازي  آن  در  نيز  مك  گواير  توبي  و  موليگان 
محبوبيتش هرگز در قالب فيلمي درخشان عرضه نشده است. در سال 1974 اقتباسي از اين رمان ساخته 
شد كه بازيگران درخشاني نظير رابرت ردفورد در نقش گتسبي، ميا فارو در نقش ديزي و سم واترسون در 
نقش نيك داشت، فيلم مورد توجه قرار گرفت و همان سال در رشته هاي موسيقي متن و طراحي لباس برنده 
جايزه اسكار شد، اما همان گونه كه راجر ايبرت درباره آن نوشت، «ارتباط شخصيت ها براي بيننده ملموس 
نبود» و ريتم بسيار كندي داشت. لورمان پيش از اين فيلم هاي «رومئو و ژوليت»، «مولن روژ» و «استراليا» 

را كارگرداني كرده است. 

دبى چشم جيمزباند را هم گرفت
 جيمز باند هم راهى دبى مى شود تا اين بار دراين شهر ساحلى ماجراجويى كند.

 «كارته بالنشه» جديد ترين داستان جيمز باند است كه ماجراهايش در شهر دبى اتفاق مى افتد.
 جفرى ديور، نويسنده اين رمان روز سه شنبه گفت: «اينجا...خيلى پرهيجان است، بسيار تصويرى است، 

سرشار از جذابيت و چندفرهنگى است. شهر غريبى است كه ارزشش را دارد جيمز باند به آن بيايد.»
 اين نويسنده درمورد بازديدش از اين شهر گفت: «شهر مرا مجذوب كرد، راه مى رفتم و يادداشت برمى داشتم، 
عكس هاى زيادى هم گرفتم، قبال حدود يك سال پيش كه آمده بودم اينجا به خودم مى گفتم داستانى براى 

اين شهر مى نويسم.»
 ديور پس از موافقت با نوشتن رمان جديد مجموعه جيمز باند متوجه مى شود داستانى مناسب براى دوبى 

به دستش رسيده است.
 اين نويسنده خط داستانى «كارته بالنشه» را لو نداد اما گفت: «در اين داستان باند مامور جوانى در دولت 

بريتانيا است، مثال او در دهه 1970 به دنيا آمده و داستان در زمان معاصر مى گذرد.»
 ديور ادامه داد: «در ادامه ماجرا او به دوبى سفر مى كند و در ماجراهاى اكشن بسيار جذاب و پر تحرك و 

همچنين تعقيب و گريز خيابانى درگير مى شود.»
 وى افزود: «او با برخى افراد بومى آشنا مى شود كه كمك شايانى به او مى كنند، غذاهاى خوبى هم مى خورد، 

همانطور كه خودم اينجا چنين غذاهايى خوردم و بعد هم از اينجا مى رود.»
 ديور درمورد اقتباس سينمايى از اين رمان حرفى نزد اما رسانه ها از همين حاال از صحبت هايى براى فيلم 

شدن اين رمان خبر مى دهند.
اين  بازيگر  آخرين  كريگ،  دانيل  و  كرد  بازى  را  باند  جيمز  نقش  بار  اولين  براى  كه  كانرى  شون  از  او   
مجموعه به عنوان منبع الهام داستان خود نام مى برد، اما بيش از هر چيزى تحت تاثير شخصيت جيمز باند 

است،شخصيتى كه توسط يان فلمينگ خلق شد.

پس از مرگ فليمينگ در سال 1964 چندين نويسنده به زنده بودن مجموعه جيمز باند كمك كردند، ديور 
آخرين آنهاست و قرار است اين رمان مه امسال منتشر شود.

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
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نمايش عمومي كتاب سرقت شده شكسپير 
در دانشگاه دورهام

اين كتاب ناياب مجموعه اي از 36 نمايشنامه شكسپير است كه همراه 
مجموعه اي از كتاب هاي قديمي و دست نوشته هاي قرن هفتم در سال 
1998 از دانشگاه دورهام به سرقت رفت. به گزارش ايبنا به نقل از 
اينديپندنت، متخصصان اين كتاب را از مهم ترين كتاب هاي چاپي به 
زبان انگليسي مي دانند و ارزش آن، معادل سه ميليون ليره برآورد 
شده است. «رايموند اسكات» سارق اين كتاب قصد داشت تا آن را به 
كتابخانه «فولگر شكسپير» در واشنگتن منتقل كند و به قيمتي گزاف 
به آنها بفروشد. سارقان سعي كرده بودند با ضربه زدن و خراب 
كردن شكل ظاهري كتاب اينگونه القا كنند كه نسخه به سرقت رفته 
از دانشگاه دورهام نيست و صفحه نخست آن را نيز از بين بردند. 
اما كارمندان كتابخانه «فولگر شكسپير» كتاب را شناسايي كردند و 
به اف. بي. اي، سفارت و پليس انگلستان اطالع دادند.اين سارق، سال 

گذشته به هشت سال زندان محكوم شد. 
پيشنهاد شاعر گرجي براي دريافت 

جايزه ادبي نوبل 
ديويد ميگرادزي، شاعر گرجي و مولف سرود ملي گرجستان براي 
گرجستان  شد.هفته نامه «اخبار»  پيشنهاد  نوبل  ادبي  جايزه  دريافت 
مركز  يك  سوي  از  پيشنهاد  اين  است:  افزوده  خبر  اين  اعالم  با 
نشريه  اين  با  مصاحبه  در  شاعر  و  شده  انجام  سوئد  در  فرهنگي 
از اين اقدام مركز فرهنگي اظهار سپاس و قدرداني نموده است. به 
و  سوئد  پژوهشي  مراكز  ديگر  توسط  پيشنهاد  اين  ميگرادزي  گفته 
شده  ارائه  نيز  اروپا  ادبيات  عرصه  كارشناسان  بين المللي  شوراي 
اين  آثار  از  مجموعه  چندين  تاكنون  كه  است  حالي  در  است.اين 
و  آلماني  انگليسي،  جمله  از  مختلف  زبان هاي  به  سرشناس  شاعر 
ديويد  است.  شده  چاپ  و  ترجمه  اروپايي  كشور هاي  در  فرانسوي 
ميگرادزي درحال حاضر رياست حركت«دفاع از گرجستان» را كه 
در  و  دارد  دوش  بر  مي شود،  محسوب  تفليس  در  ادبي  انجمن  يك 
مطبوعات داخلي و خارجي همواره مقاله و آثارش را با زبان هاي 
جايزه  اين  دريافت  براي  است  مي رساند.گفتني  نشر  به  گوناگون 
بيسيك خارانولي، ديگر شاعر سرشناس گرجي در سالهاي گذشته 

نيز پيشنهاد شده بود. 

درباره كتاب« انگورهاي ترش» نوشته ماكس شلر
 ترجمه صالح نجف آبادي 

مجادله با جهل 
از قرن هاى 18 و 19 ميالدى فلسفه مدرن در غرب شكل مى گيرد. 
فالسفه  پرداختن  شده  ياد  سده  دو  در  مهم  ويژگى هاى  از  يكى 
به مسئله اخالق است. مسئله اى كه در قرن 20 اگرچه ادامه پيدا 
مى كند اما ديگر مسئله اساسى و مهم متفكران نيست. در اين ميان 
ميالدي  بيستم  قرن  در  استثنا  به عنوان  متفكران  از  يكي  به  بايد 
كرد؛  اشاره  دارد،  نظريه  ارزش ها  تعريف  و  اخالق  باب  در  كه 
ماكس شلر كه در زمينه پديدارشناسي و اخالق فعاليت مي كرد. 
از او به عنوان بنيانگذار جامعه شناسي معرفت ياد مي كنند. هايدگر 
درباره شلر مي گويد: «هيچ فيلسوفي در زمانه ما نيست كه مديون 
«رسانتيمان»  شلر  مهم  كتاب هاي  از  يكي  نباشد.»  او  مرهون  و 
است كه در فارسي به «كين توزي» ترجمه شده است. ماكس شلر 
در 1912 واژه رسانتيمان را به عنوان يك ترم تكنيكي، كه از نيچه 

وام گرفته است، به كار مي برد و در واقع اوست كه پاي اين واژه 
را به حيطه جامعه شناسي مي كشاند. 

متن شلر از اين رو خواندني و تأمل برانگيز است كه گذشته از 
در  توزي  كين  از  نيچه  كه  تحليلي  گره گشايي  و  تبيين  به  آنكه 
«تبارشناسي اخالق» ارائه مي دهد كمك مي كند، از آن نيز فراتر 
مي رود و در بررسي مفهوم كين توزي، نه به تبارشناسي تاريخي 
اين مفهوم كه به شرايط جامعه شناختي كه آن را مي پرورانند، 
مي پردازد. شلر در واژه رسانتيمان ردپاي دو عنصر مقوم را 
مي بيند؛ «اوال كين توزي هر آينه تجربه كردن و باززيستن مكرر 
است.  ديگر  شخصي  به  مشخص  عاطفي  منفعالنه  واكنش  يك 
اعماق  در  ژرف تر  هرچه  را  آن  عاطفه،  آن  مستمر  باززيستن 
شخصيت فرو مي برد و جاي گير مي سازد، اما در همان حال آن 
را از ناحيه عمل و بيان شخص دور مي گرداند... در ثاني واژه 
كين توزي تلويحا نشان مي دهد كه اين عاطفه كيفيتي منفي دارد 

يعني حاوي تكاپويي خصمانه است...» (كين توزي 35) 
«كين  مي شود؛  معنا  اين گونه  فارسي  فرهنگ  در  توزي  كين 
معين)،  فارسي  (فرهنگ  انتقام كشي  مركب)،  (حامص  توزي 
به  عنف  به  و  لطف  به  خود  اعداي  بر  و  اوليا  بر  انتقام جويي؛ 

مهرباني معروفي...» 
موج  خاكي  آدم هاي  ميان  در  خصومت  و  نفرت  همه  اين  چرا 
مي زند؟ آن هم با وجود دستاوردهاي بي حد و اندازه بشريت؟ 
كتاب  اين  در  را  پاسخ هايش  مى توان  كه  است  پرسش هايى  اين 
ماكس  اوليه  نوشت هاي  گيراترين  از  يكي  كتاب  اين  كرد.  پيدا 
شلر است كه با وجوه غيرعقالني و اعماق عاطفي آدميان دست 
سال  در  كه  است  تحقيقى  درواقع  اثر  اين  مي كند.  نرم  پنجه  و 
با   1912 سال  در  نخستين بار  شلر  رساله  شد.  منتشر   1914
عنوان كين توزي و ارزش داوري اخالقي انتشار يافت. در سال 
1915 نيز اين رساله بسط يافت و با ويراست و عنواني تازه به 
چاپ رسيد. كين توزي به واقع به روايت شلر به گونه اي احساس 
العالج و دائمي نفرت و تحقير است كه در برخي افراد و گروه ها 

به  ضعف هايي  يا  ناتواني ها  در  ريشه  توزي  كين  مي دهد.  روي 
از  خالصي  مزبور  گروه هاي  يا  افراد  كه  دارد  العالج  پايه  همان 
پديد  جمعي  يا  فردي  عاطفي  نگرش هاي  ناتواني  اين  ندارند.  آن 
مي آورند كه در همه حال منفي اند. ممكن است در كل يك فرهنگ، 

يك عصر و سرتاپاي يك نظام اخالقي رخنه كنند. 

ديگر  درباره  نادرستي  اخالقي  داوري هاي  به  توزي  كين  اخالق 
در  داوري ها  مدل  اين  مي انجامد.  بري اند  احساس  از  كه  كساني 
مبني  تعصب آلودي  گاه  و  شتاب زده  دعواهاي  با  موارد  بسياري 
بر صادق بودن همراه مي شوند كه زاده ناتواني مولد اين احساس 
است. كتاب شلر از جمله مطالعات مفهومي موردي به شمار مي آيد 
شيوه  به  او  ديدگاه  با  آشنايي  بر  عالوه  مي تواند  آن  خواندن  و 

بررسي مفهوم كين توزي از نقطه نظر اين متفكر منجر شود. 
همين  و  است  نشده  ترجمه يي  ايران  در  مورد  چند  جز  شلر  از 
قبل  مدتي  تا  وي  است.  شده  كشور  در  وي  گم نامي  باعث  امر 
از  نيستند  شده  شناخته  ايران  در  كه  غربي  فالسفه  ديگر  مانند 
با  توزي»  «كين  كتاب  مي شد.  معرفي  مخاطبان  به  مقاالت  طريق 
است  مدتي  ثالث  نشر  چاپ  گنجي  جواد  و  نجفي  صالح  ترجمه 
شلر  شناسايي  به  و  است  شده  وارد  ايران  كتاب فروشي هاي  در 
براي مخاطبان ايراني كمك شاياني كرده است. ترجمه با آنكه در 
بسياري از جمالت گنگ عمل كرده (به خصوص در مقدمه مانفرد 
اس. فرينگز) اما مي توان اين مساله را نيز به خاطر نثر مبدأ توجيه 
و  اسامي  نمايه  وجود  و  شده  نوشته  فصل  پنج  در  كتاب  كرد. 
نمايه موضعي به خواننده كمك شاياني مي كند. با خواندن كتاب 
جامعه  در  توزي  كين  حس  ميزان  اين  به  چرا  كه  فهميد  مي توان 
انساني وجود دارد و چرا بسياري از اين احساسات به معرض 
عمل نمي رسند و درك تفاوت اين حس همه گير با احساسات يك 

تروريست. 
روايتي  داستان  كه  مي كند  اشاره  وپ  از  داستاني  به  خود  شلر 
اين چنيني دارد «انگورهاي شيريني هست كه آب از دهان روباه 
چند  آن كه  از  بعد  نمي رسد.  آن  به  دستش  ولي  كرده  سرازير 
تالش  از  دست  روباه  آورد،  به دست  انگوري  تا  مي جهد  باال  بار 
مي شويد. روباه صحنه را ترك مي گويد و خود را متقاعد مي كند 
خود  اين  بدمزه اند.»  و  ترش  نيستند،  شيرين  اصال  انگورها  كه 
همه  به  را  كتاب  اين  مي توان  است.  توزي  كين  حس  از  نمونه اي 
دوستان پيشنهاد داد چرا كه اطالعات و نظريات درون آن به كار 

هر انساني مي آيد. 

1000 واژه جديد به 
فرهنگ سخن افزوده شد
سرپرست گروه تدوين «فرهنگ سخن» 
از افزوده شدن حدود 1000 واژه جديد 
به اين فرهنگ در جريان تدوين جلد نهم 

و ضميمه اين فرهنگ بزرگ خبر داد.
 وى تعداد واژگان جديد را حدود 1000 
واژه ها  «اين  افزود:  و  برشمرد  واژه 
وارد  چاپ  تجديد  زمان  در  و  بعدها 
هشت جلد قبلى خواهد شد ولى اين كار 
صورت  نهم  جلد  خودِ  انتشار  از  بعد 

خواهد گرفت.»
 عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى اضافه كرد: «حجم اين جلد نهم 
كه در واقع ضميمه فرهنگ بزرگ سخن 
و  است  صفحه  حدود 500  بود،  خواهد 
در حال حاضر سرگرم بازخوانى نمونه 
سال  تا  و  هستيم  آن  شده  حروفچينى 

آينده روانه بازار خواهد شد.»
 در فرهنگ هشت جلدى سخن كه حدود 
بر  افزون  شد  چاپ  پيش  سال  هشت 
سرويراستار،  مقام  در  انورى  حسن 
46 مؤلف و 21 ويراستار در بخش هاى 
عمومى و تخصصى همكارى داشته اند. 
هزار   75 از  بيش  حاوى  فرهنگ  اين 
سرواژه  اصلى (مدخل اصلى)، 45 هزار 
 160 فرعى)،  (مدخل  فرعى  سرواژه  
هزار شاهد مستند، 1000 مثال و 1500 
تصوير است و تقريبًا همه  واژه هاى به 
كار رفته در زبان فارسى قديم و جديد 
را كه از 450 اثر و از آثار 800 نويسنده 

و شاعر استخراج شده، دربرمى گيرد. 
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به نام آنكه جان را حكمت آموخت 
  چراغ دل به نور جان بيفروخت

در  كه  موالنا  جناب  از  بيت  يك  با  را  سخن 
گذاشته  اى  العاده  فوق  تاثير  من  شخص 

است آغاز مى كنم.
بودش   بباخت هرچه  قماربازى كه  ُخُنك آن 

بنماند هيچش اّلى هوس قمار ديگر. 
اشعار  در  شناسى»  «سبك  سخن  موضوع 
و  وقت  ضيق  به  توجه  با  اما  است  موالنا 
مربوط  مسائل  ناچارم  مطالب  گستردگى 
وار  فهرست  حدودى  تا  و  خالصه  بطور  را 
دوستان  كه  اميد  اين  با  برسانم  عرض  به 
عالقمند حديث مفصل بخوانند از اين مجمل. 
تا  كاست  چيزى  از  بايد  يوشيج:  نيما  بقول 

به چيزى افزود.
آثار  و  اشعار  و  موالنا  درباره  گفتن  سخن 
او بگمان من سهل و ممتنع است. سهل است 
مطالعه  با  خصوصا  و  الظاهر  على  زيرا 
مثنوى و در نگاه اول اين طور به نظر مى 
بيشتر  دفتر  شش  هر  در  موالنا  كه  رسد 
چارچوب  در  را  خود  نظر  مورد  مطالب 
است  كرده  بيان  هايى  قصه  و  ها  داستان 
با  و  بيش  و  كم  ها،  قصه  اين  هم  غالبا  كه 
تغييراتى در گذشته هم توسط ديگران گفته 
خود  زمان  در  حتى  كه  جايى  تا  است  شده 
آن بزرگوار بعضى از مخالفان و دشمنانش 
وى را به قصه گويى صرف منسوب و متهم 
نموده اند و اما ممتنع است چرا كه با دقت 
بزودى  تر  گسترده  و  بيشتر  پژوهش  و 
اين  ظاهر،  خالف  بر  كه  شويم  مى  متوجه 
داستان گونه ها، حاوى باطن و حتى بواطن 
عميقى در نتيجه گيرى ها هستند كه سراسر 
شهودى  و  الهامى  نحوى  به  تنها  نه  اشعار 
انسانى،  اخالقى،  مسائل  از  مشحون   بلكه 
عرفانى و باالخص عشقى به معناى حقيقى 
كلمه است و اشعار او غالبا تابع معناگرايى 
اين  با  باشد.  مى  گرايى  مضمون  جاى  به 
مقدمه كوتاه اجازه مى خواهم كه وارد اصل 
مطلب يعنى سبك شناسى در اشعار موالنا 
اصلى  موضوع  دو  به  زمينه  اين  در  بشوم. 
كه تقريبا مورد اتفاق غالب مولوى پژوهان 

قرار گرفته است اشاراتى خواهم نمود. 

اول – سبك ظاهرى معنوى (فرم). مثنوى از نظر 
سروده  مقصور  مسدس  َرَمل  بحر  در  عروضى 
نيست  موالنا  به  منحصر  سبك  اين  و  است  شده 
و شعراى متقدم و معاصر و ديگران نيز به همين 
مثنوى  كلمه  اند.  سروده  اشعارى  سياق  و  سبك 
در  و  است  دوتايى  معناى  به  (ُثنايى)  از  مشتق 
يك  داراى  بيت  هر  مصرع  دو  كه  شعر  نوع  اين 
خود  مصاريع  در  بعدى  ابيات  و  باشد  مى  قافيه 
قوافى مختلف و متفاوت ديگرى دارند. البته وزن 
رعايت  قطعه  هر  اشعار  سراسر  در  همواره  شعر 
حدودى  تا  موالنا  چون  طرفى  از  است.  شده  مى 
تحت تاثير شيخ فريد الدين عطار (خصوصا منطق 
الطير) بوده است و به خواهش حسام الدين چلبى 
مثنوى را در شش دفتر و در زمانى متجاوز از ده 
سال به وزن و سياق عطار سروده است. همچنين 
غزالى  محمد  عقايد  و  افكار  از  حدودى  تا  مولوى 
نيز متاثر بوده است خصوصا در مورد تحقير و 
تخفيف فالسفه (در كتاب تهامت الفالسفه) و همه 
اين بيت را شنيده ايد كه: پاى استدالليون چوبين 

ُبود- پاى چوبين سخت بى تمكين ُبود.
راجع به افكار محى الدين ابن عربى هم پاره اى از 
افكار  در  تاثير  زمينه  در  مطالبى  پژوهان  مولوى 
و  حقيقت  از  عارى  مجموع  در  كه  اند  گفته  موالنا 

متكى به داليل كافى نمى باشد.

اين  در  ديگر  مطلب  دو  به  دانم  مى  الزم  اينجا  در 
شاعر  عارف  موالنا  آنكه  يكى  كنم.  اشاره  زمينه 
تلقى  عارف  شاعر  كه  حافظ  (برخالف  است  بوده 

جنبه  عموما  و  بيشتر  موالنا  اشعار  شود)  مى 
از  يكى  قول  به  كوشش.  تا  است  داشته  جوشش 
موالنا  تراشيد،  مى  گوهر  حافظ  اگر  پژوهشگران، 
گوهر مى پاشيد و البته منظور تقريب به ذهن است 
و نه مقايسه. خود او هم به شعر و شاعرى عالقه 
چندانى نداشته است و سه بيتى را كه مى خوانم 

غزل-  و  بيت  اين  از  َرسَتم  است:  گفتار  اين  مويد 
تفعله  و  قافيه   – مرا  كشت  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 
را گو همه  سيالب ببر- پوست بود، پوست بود، 
در خور مغز شعرا- آينه ام آينه ام، مرد مقاالت نه 
ام- ديده شود حال من، ار چشم شود ،گوش شما.

غرابت  در  مولوى  آنكه  آخر  مطلب  بالخره  و 
استفاده  و   () گويى  عادت  آمد  خالف  و  پردازى 
از قوافى درونى در اشعار خود، يد طواليى داشته 
است كه حقيقتا اعجاب آور است. متاسفانه فرصت 

نيست تا در اين زمينه ها، با تفصيل بيشترى گفتگو 
نمايم.

و  است  جالب  من  نظر  به  كه  مطلبى  آنكه،  دوم  و 
حكايت از اشتهار موالنا مى نمايد اينكه سه لغت و 
اصطالح و اسامى عام به خاطر شخص مولوى به 
از:  عبارتند  اينها  كه  اند  شده  تبديل  خاص  اسامى 

مثنوى، موالنا، تربت. تعريف مثنوى كه گفته شد. 
و  باشد  مى  ما  آقاى  يا  و  موال  معناى  به  موالنا، 
تربت هم به معناى خاك و در اصطالح در معناى 
كه  تربت  از  غير  شود.  مى  برده  بكار  گور  يا  قبر 
امروزه زياد بكار برده نمى شود ولى در هر حال 
با شنيدن اين سه كلمه افراد، بى اختيار و منحصرا 

آنها را راجع به جالل الدين مى دانند.
دوم- سبك محتوايى و معنوى مثنوى- آنچه مى 
كثير  تائيد  مورد  و  نمود  اظهار  ترديد  بدون  توان 

كه  است  اين  باشد  مى  شناسان  مولوى  اغلب  و 
سبك موالنا در حيطه اصلى اشعار و گفتارش از 
نظر محتوايى، خصوصا و بيشتر در مثنوى سبك 
تقريبا  كه  كنم  اضافه  اينجا  در  بايد  است.  قرآنى 
تمام ادبا و شعراى مشهور ذواللسانين بوده اند. از 
حافظ و سعدى گرفته و ديگران تا موالنا. يعنى اين 
كامل  تسلط  عربى  و  پارسى  زبان  دو  به  بزرگان 
داشته اند و جناب موالنا نه تنها چنين بوده است 
آشنايى  و  وقوف  انس،  جهت  هر  از  قرآن  با  بلكه 
و تسلط وافى داشته است. در اينجا الزم مى دانم 
وجوه  از  مورد  چند  به  مطلب  اين  ايضاح  براى 
و  افتراقات  از  هم  مقدارى  و  متن  دو  اين  اشتراك 

تفاوت ها، مالحظاتى را به عرض برسانم.

-1 اشتراكات: اول اينكه ما مسلمانان معتقديم كه 
اين  در  البته   ) باشد  مى  منان  خداوند  كالم  قرآن، 
زمينه تامالت جديدى مطرح شد است و اخيرا هم 
وضوح  به  خرد  صاحبان  شهامت  با  مباحث  اين 
و  ايرانى  دانشمندان  از  بعضى  توسط  بيشترى 
مصرى به ميان آمده است) متاسفانه به علت تنگى 
وقت مجال و فرصت توضيح بيشترى را در اين 
زمينه ها ندارم. در هر صورت قرآن كريم جداى 
از مسائل بيشمار ديگر داراى دو خصيصه اصلى 
نوعى  حاوى  قرآنى  سور  غالب  انكه  اول  است. 
پراكنده گويى ظاهرى است و مطالب عنوان شده 
تو در تو و هزار توست و با قرائت قرآن خواننده و 
به هيچ وجه با متنى كه مولف يا مصنف با برنامه 
نتيجه  و  متن  مقدمه،  ذكر  با  و  دقيق  هاى  ريزى 
گيرى و تقسيم موضوع سوره به ابواب و فصول 
مرتبط و با توالى منطقى روبرو نمى شود. چنين 
به نظر مى رسد كه موضوعات با اقتضاى موارد 
و مسائل مستحدثه عنوان شده اند. من باب مثال 
سوره   114 از  سوره  دومين  و  ترين  طوالنى  در 
آيه   286 حاوى  كه  بقره  سوره  يعنى  كريم  قرآن 
مى باشد شما با 40 موضوع مختلف كه ظاهرا هم 

ارتباط چندانى با هم ندارند مواجه هستيد.
موالنا  و  است  صادق  مطلب  همين  هم  مثنوى  در 
كرده  استفاده  شيوه  همين  از  ضعفى  و  شدت  با 
است و شما مالحظه مى فرمائيد كه تقريبا در تمام 
داستان هاى شش دفتر مثنوى، مولوى گريزهاى 
مطلب  با  غيرمرتبط  مختلف  مسائل  به  متفاوتى 
اصلى داستان مى زند و البته در پايان به نحوى 
به داستان اصلى رجعت و نتيجه گيرى مى نمايد 
و بدين لحاظ محتواى اشعار موالنا در مثنوى نيز 

غالبا تو در تو و هزار توست.

دوم: به اعتقاد ما مسلمانان قرآن مجيد به اعتبارى 
در دو وجه و به دو شيوه متفاوت بر پيغمبر اكرم 
نازل شده است. يكى نزول دفعى كه در واقع جوهر 
و اصل لب و لباب كل كالم خداوند در قرآن مجيد 
به صورت وحى به قلب رسول اكرم دفعتًا  نازل 
شده است و ديگر آنكه سور و آيات تفصيلى غالبا 
تا  بعثت  زمان  از  اتفاقات  و  رويدادها  برحسب  و 
پايان عمر رسول خدا با ذكر جزئيات بيان گرديده 
همين  اعتبارى  به  توان  مى  هم  مثنوى  در  است. 
با  مثنوى  اشعار  در  شما  كرد.  مالحظه  را  منوال 
مسائل گوناگون و بعضا غيرمرتبط مواجه هستيد 
در  مطالب  اين  همه  بيان  از  مراد  مجموع  در  ولى 
واقع  در  و  شود  مى  خالصه  موالنا  گيرى  نتيجه 
جوهره اصلى و منظور واقعى موالنا را مى رساند. 
(بر اساس الهام و شهود و به عبارت ديگر نوعى 
داشته  نظر  در  را  قياسى  آنكه  بدون  دفعى،  نزول 
باشيم كه اين قياس البته مع الفارق مى باشد. ولى 

شباهت قابل مالحظه است.
سوم- استفاده موالنا از مفاهيم و مسائل قرآنى و 
دفتر  شش  سراسر  در  مختلف  روايات  و  احاديث 
مثنوى مشهود است. بنابر  احصاء مرحوم عالمه 
محمد تقى جعفرى (از مثنوى پژوهان بنام) موالنا 
در حدود 2000 بار در داستان هاى مربوط به اين 
موارد به تصريح يا تلميح اشاره كرده است. منتهى 
اين اشارات به نحوى بسيار زيركانه از مضمون 
ديگرى  هاى  زمينه  در  را  معانى  و  جدا  آن  قرآنى 
(context) بكار برده و مضامين را با برداشتهاى 
خود تطبيق داده است و عجيب آنكه موالنا ظاهرا 
به آيه شماره 16 سوره انفال توجه فوق العاده اى 

متن كامل سخنرانى عال امير شاهى در اولين فستيوال موالنا در لندن
 در باب سبك شناسى اشعار موالنا

ُخُنك آن قماربازى كه 
بباخت هرچه بودش

ديدگاه
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داشته است و يك قسمت از اين آيه را در 14 مورد 
در مثنوى به عناوين مختلف و در مواضع متفاوت 
بكار برده است و آن قسمت از آيه « و ما رميت اذ 
رميت ولكن اهللا رمى» و اين سوره در اصل مرتبط 
در  ولى  است  كفار  و  دشمنان  با  قتال  و  جنگ  با 
مثنوى مطلقا در اين زمينه بكار رفته نرفته است و 
صحبتى راجع به جنگ و قتال نيست. من باب مثال، 
در دفتر اول، حكايت دوم (داستان پادشاه يهود كه 
نصرانيان را از روى تعصب مى كشت) در يكى از 
ابيات مى گويد:« تو ز قرآن بازخوان تفسير َبيت – 
گفت: ايزد مارميت اذرميت» البته اين اصطالح قرآنى 
در چند سوره ديگر قرآن كريم نيز تكرار شده است 

و منحصر به سوره انفال نيست.
و باالخره آخرين وجه اشتراك بين قرآن و مثنوى 
(بما  علمى  انسان  به  هيچكدام  كه  است  حقيقت  اين 
و هدف هر دو كتاب و متن،  هو علم) نمى آموزند 
ترويج و تشويق اخالق و انسانيت با هدف تهذيب  
نوع  هر  بدون  باز   ) است.  انسانى  نفس  پيرايش  و 

قياسى).

-2 موارد افتراق و تفاوتها: اولين تفاوت و مهمترين 
وجه تميز بين قرآن و مثنوى مساله عشق است كه 
كامال  اى  بگونه  دفتر  شش  هر  در  مثنوى  سراسر 
و  است  شده  موكد  تاكيد  موضوع  اين  به  مشخص 
معشوق  و  عاشق  اتحاد  مانند  مرتبط  مسائل  البته 
به  رسيدن  طريقت  و  شريعت  از  پس  واقع  در  كه 
حقيقت است كه همان عشق واقعى و از خود تهى 
شدن و رسيدن و اتحاد با معشوق است. در قرآن 
كريم حتى يكبار هم كلمه عشق نيامده است البته از 
مودت  و  يحبونه)  و  يحبهم   ) محبت  مانند  مقوالتى 
با  منافاتى  البته  كه  داريم  اشاراتى  غيره  و  الفت  و 
جهت  اين  از  و  نيست  آنهم  عين  ولى  ندارد  عشق 
مى توان قرآن را كتاب ابشار و انذار (خشيت نامه 
يا كتاب خوف و رجا) و مثنوى را كتاب عشق (يا 
عشق نامه) نامگذارى نمود. دومين تفاوت آن است 
حتى  نه  و  هستند   مردم  عامه  قرآن  مخاطب  كه 
(به  مخاطب  آيه  چندين  در  چنانچه  مسلمانان،  فقط 
از  است  اعم  كه  باشد  مى  الناس)  ايها  يا  صورت 
در  مثنوى  مخاطبين  ولى  مسلمان  غير  و  مسلمان 

موالنا  البته  باشند.  مى  خواص  محتوايى  وجه 
ميسر  نه  مرحله  اين  به  رسيدن  كه  است  معتقد 
فرمائيد  توجه  بيت  دو  اين  به  مطلوب.  نه  و  است 
كه مويد اين گفتار است:« اُستن اين عالم اى جان 
غفلت است. هوشيارى مر جهان را آفت است - تا 
غيب  رازهاى  نگردد  تا  معاش-  امر  منهدم  نگردد 

فاش.
و  رازوارگى  و  رازدانى  مساله  تفاوت  سومين  و 
نهايتا تحير در مثنوى است كه درباره اين موارد 
و  است  نيامده  ميان  به  بحثى  كريم  قرآن  در 
(مثنوى  موالنا  آثار  كليه  دقيق  مطالعه  با  باالخره 
معنوى، ديوان شمس، فيه مافيه، مجالس سبعه و 
مكتوبات) و رعايت اصول هرمونوتيك جديد يعنى 
توان  مى  فرامتنى،  و  متنى  ميان  متنى،  مطالعات، 
خيلى دقيق تر و وسيع تر و عميق تر مطالب عنوان 
شده را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار داد كه 

از حوصله اين جلسه خارج مى باشد. 
با  را  عرايضم  دارم  ميل  ختام  حسن  عنوان  به 
در  كه  ببرم  پايان  به  موالنا  از  بيت  چند  خواندن 
واقع مساله وحدت و كثرت را بنحو زيبايى مطرح 

مى نمايد:

 آن يكى آمد در يارى بزد-
 گفت يارش كيستى اى ُمعَتَمد؟

 گفت: من!
 گفتش برو هنگام نيست. 

بر چنين خانى مقام خام نيست. 
خام را جز آتش هجر و فراق

 كى پزد؟ كى وا رهاند از نفاق. 
رفت آن مسكين و سالى در سفر.   

در فراق دوست سوزيد از شرر.
 پخته گشت آن سوخته، پس بازگشت. 

باز گرد خانه همباز گشت. 
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب. 

تا بَِنجَهد بى ادب لفظى ز لب.
 بانگ زد يارش كه بر در كيست آن؟ 

گفت: بر در هم تويى اى دلستان.
 گفت: اكنون چون منى، اى من، درآ. 

نيست كنجايى، دو من را در َسرا.

از عكاسي در 
روزهاي تعطيل تا 
انقالبي در تاريخ 

عكاسي 
هرميون هوبي - گاردين 

شيكاگوكه  از  بچه اي  پرستار 
به  مرگ  از  پس  عكس هايش  با 

شهرت رسيد 
در  شيكاگو  اهل  بچه اي  پرستار  ماير،  ويوين 
هزار  صد  به  نزديك  و  درگذشت   2009 سال 
نگاتيو از خود به جاي گذاشت، نگاتيوهايي كه 
از  نه  و  بود  ديده  را  آن ها  نه  كس  هيچ  او  جز 
او  كه  عكس هايي  حاال  داشت،  خبر  وجودشان 
در روزهاي تعطيلش  مي گرفته، به زعم منتقدان 
قرن  عكس هاي  بهترين  «هم سنگ هاي  به  بدل 
بيستم» شده است. اين داستان باورنكردني را 
در زير مي خوانيد. داستان ويوين ماير داستاني 
خارق العاده است، آن قدر كه مردي كه كارهاي 
او را پيدا كرده مي گويد «اگر سينماي هاليوود 
آن  ديدن  با  مي ساخت،  فيلمي  داستان  اين  از 
اين  بابا،  «برو  مي گفتيد:  خود  دستي  بغل  به 
اين  كارهاي  سخته.»  خيلي  كردنش  باور  ديگه 
مردي  مالوف،  جان  است.»  كننده  مسحور  زن 

زندگي  از  سال  چهار  كه  است  نه ساله  بيست و 
خود را وقف يافتن و عرضه عكس هاي ويوين 
ماير كرده. اين مشغله ذهني در سال 2007 به 
حراجي  يك  در  كه  زماني  آمد،  مالوف  سراغ 
كوچك 400 دالر پرداخت و يك جعبه كهنه پر 
بين  در  بتواند  كه  اميد  اين  به  خريد،  نگاتيو  از 
كتابش  درد  به  كه  بيايد  چيزهايي  عكس ها  اين 

درباره تاريخ شهر شيكاگو بخورد. 

چندين ماه بود كه كار كتاب را تمام كرده بود 
كه تصميم گرفت به سراغ جعبه برود و با نگاه 
كردن به نگاتيوها متوجه شد كه صاحب چيزي 

به شدت باارزش شده است. او كم كم شروع به 
چاپ عكس ها و آپلود كردن آن ها روي وبالگش 
يك  شبيه  كار  «ابتداي  مي گويد:  خودش  كرد. 

گلوله كوچك برف بود كه به مرور زمان چرخ 
است.  شده  بهمن  يك  به  بدل  حاال  و  خورد 
خود  به  عكس ها  اين  ديدن  با  همگي  منتقدان 

مي گفتند: «واي خداي من، اينها خيلي خوبند.» 

 – مي شناسند  را  ماير  ويوين  كه  كساني 
خانواده اي اهل شيكاگو كه ويوين در سال هاي 
بچه هايش  پرستار  ميالدي  شصت  و  پنجاه 
و  گوشه گير  بوده  زني  كه  مي گويند  بوده- 
يك  فرانسوي،  لهجه  ته  با  غريب،  و  عجيب 
هميشه  كه  كالهي  و  گشاد  و  بزرگ  اوركت 
خدا سرش بوده، حتي در ميانه تابستان. آن ها 
مي گويند كه ويوين آنها را به ياد ماري پاپينز 
بوديد،  بچه  مي گويد: «اگر  مالوف  و  مي انداخته 
بود.  وقت گذراني  براي  رفيق تان  بهترين  ويوين 
راستش خيلي دلم مي خواست كه او در كودكي 
را  بچه ها  كه  بود  آنهايي  از  بود،  پرستارم  من 
مي برد،  وحشتناك  ماجراجويي هايي  دل  به 
باحال ترين  فكر  به  تنها  كه  ماجراجويي هايي 

بچه ها مي رسد.» 

فكر  هرگز  شيكاگويي  خانواده  آن  اما 
بيكاري اش  روزهاي  در  ويوين  كه  نمي كردند 
را  بيستم  قرن  عكس هاي  خارق العاده ترين 
سال 2009  در  ماير  كه  زماني  است.  مي گرفته 
درگذشت، نزديك به صد هزار نگاتيو از خود به 
جاي گذاشت كه غير از خودش هيچ كس آن ها 
را نديده بود. اما حاال قرار است نمايشگاهي از 
برگزار  شيكاگو  هنري  مركز  در  او  عكس هاي 
مستند  يك  ساختن  مشغول  مالوف  و  شود 

درباره زندگي اوست. 

نمايشگاه  اين  برگزاري  مسئول  سيلورمن،  لني 
با  قياس  قابل  ماير  كارهاي  «بهترين  مي گويد: 
انساني  تصوير  او  نيست،  ديگري  عكاس  هيچ 
كشيده  تصوير  به  را  افراد  خياباني  زندگي  و 
است، بچه ها را، امر انتزاعي را و تمام اينها را 
به گونه اي انجام داده كه گويي كل تاريخ عكاسي 
در تمامي آن ها متبلور هستند. عكس هايي از او 
آربوس  دايان  كارهاي  ياد  به  را  من  كه  هست 
عكاس  از  پيش  عكس ها  اين  اما  مي اندازد، 
بسياري  شده اند.  گرفته  آربوس  دايان  شدن 
زمانه  از  كرده  ماير  ويوين  كه  كارهايي  از 
عكس هاي  از  بسياري  است.»  جلوتر  خودش 
او از مردمان حاشيه نشين است، فقيرها، پيرها 
به  ماير  شيكاگو.  و  نيويورك  بي خانمان هاي  و 
شدت منزوي و سرش به كار خودش گرم بود 
و معلوم نيست اگر زنده بود چه واكنشي به اين 

همه هيجان و ستايش نشان مي داد. 

مالوف مي گويد: «اميدوارم از اين كاري كه دارم 
مي كنم راضي باشد. زندگي عاطفي او خالي بود 
نزديك  او  به  كسي  هيچ  نداشت،  خانواده اي  و 
كه  بود  آزادي اي  داشت  كه  چيزي  تنها  نبود. 
به  تا  مي گذاشت  اختيارش  در  عكاسي  دوربين 
او  مي كنم  فكر  و  كند  ابراز  را  خود  آن  واسطه 
اين نگاتيوها و كارش را مخفي نگه داشت چون 
خيلي  داشت.  او  كه  بودند  چيزهايي  تنها  اينها 
دلم مي خواهد در زمان به عقب بروم و بگويم: 
غليان  اين  مي توني  حاال  كن،  نگاه  ويوين  «هي 
اصال  بدي،  نشان  جهان  تمام  به  را  عاطفي ات 
ايرادي ندارد و مردم عاشق كارهايت هستند، 

اين آثار جهان را تكان خواهند داد.» 
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بود  اين  پادشاه  كار  تنها  گذشته،  «در 
جلوه  باشكوه  اش  رسمى  لباس  توى  كه 
َگمبون)  (مايكل  پنجم  جرج  را  اين  كند.» 
طريق  از  كه  بريتانيا  پادشاه  نخستين   –
درام  در  گفت  سخن  مردمش  با  راديو 
تاريخى شگفت انگيز و پرزرق و برق تام 
خانه  به  بايد  ما  گويد: «حال  مى  پادشاه  نطق  هوپر، 
هاى ملت نفوذ كنيم و رضايت ايشان را جلب كنيم.» 
وى در ادامه مى گويد: «ديگر بازيگر شده ايم.» سال 

1934، سه دهه پيش از آنكه مستند تاثيرگذار و مهم 
تلويزيون بى بى سى، خانواده سلطنتى و كاخ سلطنتى 
انگلستان را هرچه بيشتر به خانه هاى مردم نزديك 
اسپنسر  دايانا  بانو  آنكه  از  پيش  دهه  پنج  و  سازد، 
و  شاهزاده  عادى،  هاى  انسان  و  اشراف  ميان  مرز 
هاى جرج پنجم  ستاره پاپ را كمرنگ تر كند، گفته 
خطاب به جوان ترين پسرش، آلبرت فردريك آرتور 
شدن  آماده  با  همزمان  كه  بود  فيرت)،  (كالين  جرج 
زودى  به  دوم،  جهانى  جنگ  به  ورود  براى  انگليس 
رغم  به  ولى  زند.  تكيه  پادشاهى  مسند  بر  بود  قرار 
صداى متين و رساى پدر، جرج ششم (پدر اليزابت 
با  گفتن  سخن  هنگام  اى  نااميدكننده  طرز  به  دوم) 
مردم زبانش كامًال بند مى آيد؛ قربانى لكنتى شديد 
تحقيرآميز  توالى  به  را  معمولى  وگوى  گفت  يك  كه 
شروع سخن هاى به خطا و مكث هاى بسيار طوالنى 

تبديل مى كرد. 
اگرچه نطق پادشاه تا نيمه ها ريسك جذابيت و عامه 
پسندى بيش از حد اين را كه چطور يك پادشاه زبان 
بسته خواهد توانست به وقت نياز كشورش به كار 
فيلمنامه  سيدلِر  ديويد  و  هوپر  ولى  پذيرد،  مى  آيد 
تر،  مهم  مراتب  به  موضوعى  روى  تمركز  با  نويس 
از اين دام مى رهند، اينكه چطور امواج بيسيم راديو 
چنين تغييرات شگرفى در ماهيت و طبيعت سياست 
و در كل جامعه پديد آورد و چهره هاى سياسى را 
ميان  شكاف  از  و  ساخت  مبدل  صحنه  بازيگران  به 
طبقات اجتماع كاست. با اين همه، در ميان هياهو و 
رقيب  عنوان  به  هوپر،  فيلم  پيرامون  بسيار  تبليغات 
اصلى شبكه اجتماعى در اسكار، تنها چندتايى اگرنه 
هيچ، به اين موضوع اشاره كرده اند كه تم اصلى اين 
دو چقدر به هم شبيه هستند – دو پرتره جدا از دو 
انقالب در عرصه ارتباطات، به فاصله يك قرن از هم. 
در ابتداى فيلم، پادشاه آينده را (كه آن زمان دوك 
يورك بود) مى بينيم كه در نطق اختتاميه نمايشگاه 
امپاير در سال 1925 در ويمبلى لندن پشت ميكروفن 
بى  هاى  درمان  يكسرى  از  بعد  دوك  زده.  خشكش 

يك  به  تن  اكراه  با  دربارى،  هاى  شارالتان  فايده 
درمان ديگر مى دهد، اين بار زير دست كسى به نام 
ليونل الگ (جفرى راش)، بازيگرى آماتور با اصليتى 
در  كه   ، خودآموخته  گفتاردرمانى  و  استراليايى 
اعتبارنامه اش جز سوابق كارى چيزى پيدا نمى شود. 
آنچه در ادامه مى بينيم بيشتر شبيه اجرايى از بانوى 
زيباى من است. تفاوت تنها در نقش ها يى است كه 
جابه جا شده اند، و نوعى آموزش غيرمستقيم كه با 
بهره گرفتن از روش هايى كه بيشتر به روان درمانى 
راديكال مى مانند تا گفتاردرمانى معمول (مثل غلت 

خوردن روى زمين، يا فرياد كردن عبارات زشت و 
قبيح) تالش مى كند به نجيب زاده داستان كمك كند. 

هاى  اتاق  از  يكى  در  را  درمان  جلسات  اين  كه  الگ 
سرد زيرزمين با ديوارهاى ناتمام برگزار مى كند، پا 
را از اين فراتر مى گذارد و با پرسش هاى بى پرده 
به  «نقايص»  ديگر  از  ليستى  اعليحضرت  كودكى  از 
و  زانو  كجى  و  دستى  چپ  مثل  شده،  درمان  زور 
خواندن او با كنيه خانوادگى اش، «برتى»، توهين و 
بى احترامى را نيز بر درد وى مى افزايد. (وى اصرار 
بايد  مرد  دو  اين  درمان،  بودن  موثر  براى  كه  دارد 
همديگر را برابر ببينند.) حاضرجوابى هاى دوطرفه 
سيدلر  فرد  منحصربه  استعداد  و  نبوغ  از  كه  آنها، 
(دامپزشك هفتاد و چند ساله هاليوود كه پيش از اين 
فورد  فرانسيس  اثر  رويايش،  و  مرد  تاكر:  فيلمنامه 
درست  گيرد،  مى  سرچشمه  بود)  نوشته  را  كاپوال 
تند  اجتماعى،  شبكه  در  ُسركين  آرون  شاهكار  مثل 
و ملموس هستند. از طرف ديگر مى توان گفت درك 
و تصوير فيلم از رويارويى و همراهى ارزش هاى 
مقابل  در  كه  اى  جامعه  در  عادى،  زندگى  با  عالى 
نيز  اين  از  نيست،  شكيبا  هيچ  انحراف  و  ناتوانى 

نمايان تر و قابل توجه تر است. 
اينها از آن نوع نقش هاى خوب و درخشان هستند 
شدن  آبگوشتى  دام  در  است  ممكن  راحت  خيلى  كه 
از  آل  ايده  تركيبى  با  راش  و  فيرت  ولى  بيفتند، 
بازگذاشتن دست تخيل و كنترل آن، توانسته اند از 
پس اداره اين وضعيت برآيند. هوپر كه ديگر در كار 
نبش قبر تاريخ بريتانيا و زنده كردن تئاتر شاهكار 
اول  اليزابت  اش  كارنامه  در  (وى  است  شده  استاد 
(2005) و شاهكارى به نام النگ فورد (2006) و نيز 
يونايتدِ جهنمى (2009) را دارد) در اين كار نيز موفق 
شده است؛ برداشت هاى بلند و نماهاى اغراق آميز 
باز، كه حس درحال رشدِ ترديد و بالتكليفى برتى را 
در مواجهه با فشار دنياى بيرون و دريايى از كلمات 

را بر شانه اش دوچندان نمايان مى سازد.  

 نطق پادشاه شانس بزرگ اسكار  
    اسكات فونداس، ترجمه: بابك واحدى 

فيلم اصغر فرهادى به 
بخش مسابقه جشنواره 

برلين راه يافت  
 فيلم سينمايى «جدايى نادر از سيمين» از ايران 
يكمين  و  شصت  طالى  خرس  دريافت  براى 

دوره جشنواره فيلم برلين رقابت مى كند.
برليناله  برگزاركنندگان  خبرآنالين،  گزارش  به 
روز سه شنبه اسامى تعداد ديگرى از فيلم هاى 
كردند  اعالم  را  برلين  جشنواره  دوره  اين 
از  يكى  فرهادى  اصغر  ساخته  تازه ترين  كه 

آنهاست.
فيلمنامه اى  مبناى  بر  سيمين»  از  نادر  «جدايى 
در  زوج  دو  درباره  و  شده  ساخته  او  خود  از 
فرزندشان  نگه دارى  كه  است  جدايى  آستانه 

براى آنها مشكالتى به وجود مى آورد.
معادى،  پيمان  حسينى،  شهاب  حاتمى،  ليال   
ساره بيات، سارينا فرهادى و مريال زارعى در 
با  سال 2009  فرهادى  مى كنند.  بازى  فيلم  اين 
فيلم «درباره الى» برنده حرس نقره اى بهترين 

كارگردان از جشنواره برلين شد.

در مجموع 22 فيلم براى نمايش در بخش اصلى 
در  كه  شده اند  انتخاب   61 برلين  جشنواره 
رقابت  جوايز  دريافت  براى  فيلم  آنها 16  ميان 
مى كنند. از 22 فيلم انتخاب شده 16 فيلم اولين 

بار در دنيا در برليناله روى پرده مى روند.

تريلر «Margin Call» اولين ساخته جى. سى. 
چاندور با بازى كوين اسپيسى، جرمى آيرونز، 
فيلم هاى  از  ديگر  يكى  بتانى  پل  و  مور  دمى 
است.   2011 برلين  جشنواره  مسابقه  بخش 
داستان اين فيلم در يك بانك سرمايه گذارى در 

اولين مراحل بحران مالى روى مى دهد.

جاشوا  ساخته  پول»  «بخشش  آمريكايى  فيلم 
انيميشن  متانت»)،  از  سرشار  («ماريا  مارستن 
كارگردانى  به  شب»  «داستان هاى  سه بعدى 

اسرارآميز»  «دنياى  فرانسه،  از  اوسلو  ميشل 
ساخته رودريگو مورنو توليد مشترك آرژانتين، 
آلمان و اروگوئه، «اسب تورين» ساخته بال تار 

و  آلمان  فرانسه،  مجارستان،  مشترك  توليد 
سوييس، «جايزه» به كارگردانى پوال ماركوويچ 
توليد مشترك مكزيك، فرانسه، لهستان و آلمان 
از  يون-كى  لى  ساخته  بتاب»  بيا  ببار،  «بيا  و 
مسابقه  بخش  فيلم هاى  ديگر  از  كره  جمهورى 

هستند.
كوهلر  اولريش  خفته»  «بيمارى  همچنين 
«شنبه  و  هلند  و  فرانسه  آلمان،  مشترك  توليد 
از  ميندادزه  الكساندر  كارگردانى  به  معصوم» 
مسابقه  بخش  در  اوكراين  و  آلمان  روسيه، 
پيش  برليناله  برگزاركنندگان  مى كنند.  رقابت 
از اين اسامى هشت فيلم ديگر بخش رسمى را 
اعالم كردند كه فيلم سه بعدى «پينا» ساخته ويم 

وندرس يكى از آنهاست.

برلين  فيلم  جشنواره  دوره  يكمين  و  شصت 
10 تا 20 فوريه 2011 (21 بهمن تا اول اسفند) 
كارگردانى  به  «شهامت»  مى شود.  برگزار 
برادران كوئن فيلم افتتاحيه جشنواره و ايزابال 
روسلينى بازيگر ايتاليايى رئيس هيئت داوران 

بخش مسابقه بين الملل جشنواره برلين است.

ورايتى / 18 ژانويه

«سخنراني پادشاه» صدرنشين بفتا 
فيلم « سخنراني پادشاه» به كارگرداني «تام هوپر» با نامزدي در 14 بخش از مجموع جوايز بفتا، 
از  نقل  به  گرفت.  قرار  رقابت ها  از  دوره  اين  نامزدهاي  ديگر  صدر  در  انگلستان،  سينماي  اسكار 
خبرگزاري رويترز، فيلم «سخنراني پادشاه» در 14 بخش از جوايز امسال بفتا از جمله بخش بهترين 
فيلم سال نامزد شده است. «كالين فرث» و «هلنا بوهام كارتر»، بازيگران اين فيلم نيز در دو بخش 
فيلم  رقيب  مهمترين  شده اند.  نامزد  زن  اول  نقش  بازيگر  بهترين  و  مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين 
«سخنراني پادشاه»، فيلم «قوي سياه» با نامزدي در 12 بخش، فيلم «الهام» با نامزدي در 9 بخش و 

فيلم هاي «127 ساعت» و «شهامت واقعي» در 8 بخش است. 

فيلم «شبكه اجتماعي» به كارگرداني «ديويد فينچر» كه اخيرا در بسياري از رقابت ها از جمله «گلدن 
گلوب»، يكه تاز بوده در رقابت هاي بفتا تنها در 6 بخش از جمله بهترين فيلم، بهترين فيلمنامه (آئرون 
سوركين)، بهترين كارگرداني (ديويد فينچر) و بهترين بازيگر نقش اول مرد (جس ايسنبرگ) نامزد 
شده است. در بخش بهترين فيلم، عالوه بر دو فيلم «سخنراني پادشاه» و «شبكه اجتماعي»، فيلم هاي 
فيلم  بهترين  بخش  در  كرد.  خواهند  رقابت   يكديگر  با  نيز»  واقعي  و «شهامت  سياه»، «الهام»  «قوي 
«ساخت  و  شير»  «چهار  ديگر»،  «سالي  ساعت»،   127» پادشاه»،  «سخنراني  فيلم هاي  نيز  انگليسي 
براي  فرث»  «كالين  بر  عالوه  نيز  مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين  بخش  در  شده اند.  نامزد  داگنهام» 
«سخنراني پادشاه» و «ايسنبرگ» براي «شبكه اجتماعي»، بازيگراني چون «جيمز فرانكو» براي «127 
ساعت»، «خاوير باردم» براي «بيوتيفول» و «جف بريجز» براي «شهامت واقعي» نامزد جوايز بفتا 
شده اند. «آنت بنينگ» و «جولين مور» هردو براي فيلم «حال همه بچه ها خوب است»، براي ربودن 
براي  راپاسه»  «نومي  سياه»،  «قوي  براي  پورتمن»  «ناتالي  با  زن  اول  نقش  بازيگر  بهترين  جايزه 
«دختري با خالكوبي اژدها» و «هايلي استينفلد» براي «شهامت واقعي» رقابت  خواهند كرد. عالوه بر 
«ديويد فينچر» كه براي فيلم «شبكه اجتماعي» نامزد اين دوره از رقابت هاي بفتاي بهترين كارگرداني 
شده  است، «تام هوپر» براي «سخنراني پادشاه»، «دني بويل» براي «127 ساعت»، «دارن آرنوفسكي» 

براي «قوي سياه» و «كريستفر نوالن» براي «الهام» نامزد اين بخش از جوايز شده اند. 

برگزاري  از  پيش  هفته  دو  فوريه،   13 انگلستان)  سينماي  (اسكار  بفتا  جوايز  رويترز،  گزارش  به 
مراسم اعطاي جوايز اسكار، به برندگان اين دوره از رقابت ها اعطا خواهد شد. سال گذشته فيلم 
عراقي «گنجه درد» برنده 6 جايزه از مجموع جوايز بفتا از جلمه بهترين فيلم شد و پس از آن نيز 

توانست جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي زبان (غيرانگليسي) را از آن خود كند. 

سينما
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كپي برابر اصل در سوئد 
براساس برنامه زماني اعالم شده از اكران فيلم «كپي برابر اصل»، 
ساخته جديد كيارستمي از روز  11 مارس  2011 ( 20 اسفند ماه) در 

سينماهاي سوئد نمايش خود را آغاز خواهد كرد. 
در  اصل»  برابر  «كپي  محدود  اكران  براي  اين  از  پيش  تاريخ  اين 

سينماهاي آمريكا نيز اعالم شده بود. 
انگليس،  هلند،  ايتاليا،  فرانسه،  سينماهاي  در  هم اكنون  كه  فيلم  اين 
اسپانيا، يونان، پرتغال، بلژيك، تايوان و اتريش درحال نمايش است، 
از روز ششم ژانويه ( 16 دي) در سينماهاي مجارستان اكران شده 

است. 
زن  بازيگر  بهترين  جايزه  كن  جشنواره  در  كه  اصل»  برابر  «كپي 
جشنواره هاي  در  تاكنون  آورد،  به همراه  بينوش»  «ژوليت  براي  را 
متعددي چون ريودوژانيرو، ملبورن، نيويورك، ابوظبي، قاهره، دبي 

و شيكاگو نمايش يافته است. 
براساس آمار منتشرشده در وب سايت هاي مربوط به فروش جهاني 
فيلم هاي درحال اكران، اين فيلم تاكنون فروش جهاني  3/388 ميليون 
دالر (بيش از   4 ميليارد تومان) را در كشورهاي نمايش دهنده داشته 

است. 
در  و  ايران  از  خارج  در  كه  بود  كيارستمي  اثر  اولين  فيلم  اين 
توسكاني ايتاليا فيلم برداري شد و كمپاني «MK2» فرانسه به همراه 

«آنجلو بارباگالو» از ايتاليا تهيه كنندگي آن را برعهده داشتند. 
داستان «كپي برابر اصل» درباره نويسنده اي است كه كتابش برنده 
مصاحبه  انجام  براي  او  است.  شده  سال  ترجمه  بهترين  جايزه 
در  را  كتابش  ايده  مي كند  عنوان  و  آمده  فلورانس  به  مطبوعاتي 

فلورانس به دست آورده است. 
آشنا  است،  آنتيك  گالري  يك  صاحب  كه  زني  با  او  سفر  اين  در 
مي شود و بحث هاي متعددي درباره اصل بودن و كپي بودن اشياي 

عتيقه ميان آن ها انجام مي شود و... 
اين فيلم سال گذشته ميالدي جايزه «خوشه  طاليي» جشنواره  فيلم 
در  نمايش  براي  كرد،   كسب  فيلم  بهترين  براي  را  اسپانيا  واالدوليد 
شيلي،  اروگوئه،  پاراگوئه،  آرژانتين،  استراليا،  نيوزلند،  كشورهاي 
پخش  و  توزيع  كمپاني هاي  به  سوئيس  و  هلند  بلژيك،  هنگ كنگ، 

فروخته شده است. 
در  را  اصل»  برابر  گزارشي «كپي  در  كامنت»  سينمايي «فيلم  مجله 
كنارآثاري چون «عمو بونمي كه مي تونه خاطرات زندگي گذشته اش 
را به ياد بياره»، برنده نخل طالي كن، «سوسياليسم» ساخته «ژان 
داوران  هيات  جايزه  برنده  خدايان»،   و  انسان ها  «از  لوك گدار»، 
سياه»  «ونوس  و  دونگ  چانگ  لي  ساخته  «شعر»  كن،  جشنواره 
ساخته «عبداللطيف كچيچه» در فهرست   20 فيلم برتر در نوبت اكران 

آمريكا قرار داد. 

160 دقيقه بدون كات
سينماى  گسترش  مركز  مشاركت  با  كه  «بى انتها»  سينمايى  فيلم   
مستند و تجربى تهيه شده، در بيست و نهمين جشنواره بين المللى 

فيلم فجر شركت مى كند.
به گزارش روابط عمومى مركز گسترش سينماى مستند و تجربى، 
«بى انتها» اولين فيلم سينمايى در ايران است كه به مدت 106 دقيقه، 
بدون كات و در يك برداشت گرفته  شده و از اين حيث، واجدِ ويژگى 

تجربى خاصى است.
 اين فيلم داستان زندگى دخترى به نام افسانه را روايت مى كند كه 
حوالى ساعت ده و نيم صبح وارد خانه مى شود. او تصميم به انجام 

كارى دارد و بايد آن را راس ساعت دوازده اجرا كند.
 در فيلم سينمايى «بى انتها» همايون ارشادى، آيلين حسينيان، آزاده 
رياضى، مرتضى يونس زاده، آتش گركانى و نيما شاهرخ شاهى به 

ايفاى نقش پرداخته اند و حسين صابرى نيز تهيه كننده آن است.
 امير حسين جهددوست كارگردان اين فيلم است.

«خدايان» و «نويسنده پشت پرده» 
پيشتاز جوايز لومى ير شدند

تريلر «نويسنده  و  بووا  خاوير  كارگردانى  به  آدم ها»  و  درام «خدايان   
دوره  شانزدهمين  اصلى  جوايز  پوالنسكى  رومن  ساخته  پرده»  پشت 
جوايز لومى ير را از آن خود كردند. مراسم اين دوره جوايز لومى ير كه 
از آن به عنوان گلدن گلوب سينماى فرانسه ياد مى شود، روز جمعه در 
پاريس برگزار شد.«خدايان و آدم ها» برنده جوايز لومى ير بهترين فيلم 
و بهترين بازيگر مرد (مايكل لوندزديل) شد. اين فيلم كه به نمايندگى از 
حضور  اسكار  جوايز  غيرانگليسى زبان  فيلم  بهترين  بخش  در  فرانسه 
درباره  و  شده  ساخته  سال 1996  در  واقعى  حادثه اى  مبناى  بر  دارد 
بار  اولين  آدم ها»  و  است.«خدايان  الجزاير  در  فرانسوى  راهبان  كشتار 
در دنيا ماه مه پيش در بخش مسابقه جشنواره كن به نمايش درآمد و 
جايزه بزرگ هيئت داوران را برد. اين فيلم در فرانسه 24.7 ميليون دالر 

فروش داشت و از 25 فوريه در آمريكا اكران مى شود. 

تقدير  مورد  لومى ير  جوايز  دوره  اين  در  پوالنسكى  رومن  حال،  همين  در 
قرار گرفت و با «نويسنده پشت پرده» جوايز بهترين كارگردان و فيلمنامه 
با  پوالنسكى  از  كرد.تقدير  خود  آن  از  نيز  را  هريس)  رابرت  با  (مشترك 
نمايش  و   1958 سال  توليد  او  كمد»  يك  و  مرد  «دو  كوتاه  فيلم  نمايش 

عكس هاى اختصاصى از 50 سال فعاليت هنرى او همراه بود.
كارگردان فيلم هاى «بچه رزمارى» و «محله چينى ها» به زبان فرانسه، گفت: 
«اين جايزه اى ويژه براى من است، چرا كه از سوى مطبوعات به من اعطاء 

مى شود و مطبوعات هميشه بهترين دوست من نيستند.»
او در ادامه مراسم پس از نمايش فيلم كوتاه «دو مرد و يك كمد» بار ديگر 
روى صحنه رفت تا عذرخواهى كند. پوالنسكى گفت: «ديدن اين فيلم واقعا 

برايم باعث خجالت است. من فقط 19 سال داشتم.»
ژيل  ساخته  سارا»  «كليد  درام  در  بازى  براى  تامس  اسكات  كريستين 
يك  فيلم نقش  اين  در  او  شد.  زن  بازيگر  بهترين  جايزه  برنده  برنر  پاكوئه 
روزنامه نگار آمريكايى را بازى مى كند كه بايد درمورد زندگى زناشويى و 

بچه هنوز متولد نشده خود تصميم اساسى بگيرد.
جايزه بهترين فيلم فرانسوى زبان به «يك مرد در حال فرياد» ساخته محمد- 
صالح هارون فيلمساز اهل چاد رسيد. اين فيلم ماه مه پيش در جشنواره كن 

برنده جايزه هيئت داوران شد.

بزوى نشريه ماهواره اى و تلويزيونى 

 نگاه 
منتشر خواهد شد

منتظر ما باشيد

با مطالب مفيد و خواندنى

سينما
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معرفي آسان ترين شغل هاي جهان از ديد متخصصان كاريابي 

ساده و پردرآمد و بي دردسر 
و  توجه  قابل  درآمدي  با  مناسب  شغل  يك  كردن  پيدا 
دست  روياي  يك  بسياري  براي  آل،  ايده  كاري  شرايط 
نيافتني به نظر مي رسد. اما در جهاني كه زندگي مي كنيم 
حتي با سوت زدن يا خوابيدن هم مي شود درآمد خوبي 
چنين  معرفي  متخصص   fabjob نام  با  سايتي  داشت. 
مشاغل باورنكردني و عجيب است. آنچه در اين مطلب 
مي خوانيد چند مورد از عجيب ترين شغل هايي است كه 

توسط اين وب سايت پيشنهاد شده اند. 

كه  «دادزني»  حرفه  از  بعد  زن:  سوت 
بار  اين  ندارد  هم  بااليي  درآمد  البته 
نوبت شغل «سوت زني» است. آنهايي كه 
نفسي قوي دارند و توانايي اين را دارند 
بزنند،  سوت  بي وقفه  ساعتي  چند  كه 
برجسته  هنرمندان  عنوان  به  مي توانند 

درآمد خوبي كسب كنند.

يا  و  موسيقي  گروه هاي  در  افراد  اين   
گروه هاي نمايشي استخدام مي شوند و 
مي توانند  باشند  اقبال  خوش  كمي  اگر 
آخر  تا  ساله   58 وينتر»  «ديويد  مانند 

عمر يك زندگي تجملي را تجربه كنند. 

راحتي  كار  و  دارد  نياز  زيادي  مهارت  به  شغل  اين  صاف كن:  چرم 
هم  جهان  چرم هاي  بهترين  حتي  دارد.  چشمگيري  درآمد  اما  نيست 
چرمي  كفش هاي  صاحبان  بنابراين  مي شوند  چروك  مدتي  از  بعد 
نوعي  با  را  شان  كفش  چرم  كه  دارند  نياز  افرادي  به  قيمت  گران 
صاف  واكس  و  خاص  درختي  صمغ  و  فوالدي  مخصوص  ابزار 
كنند. درواقع براي صاف كردن كفش هاي چرمي چندين هزار دالري 

دريافت دستمزد چند صد دالري در روز منصفانه است. 

به  كه  افرادي  حاضر  حال  در  زن:  چرت 
خواب  در  و  مي روند  خواب  به  راحتي 
به طور مرتب رويا مي بينند با اين شانس 
داوطلب  عنوان  به  كه  هستند  رو  روبه 
پروسه  مورد  در  تحقيق  براي  مناسب 
استخدام  پژوهشگران  توسط  خواب 
و  آزمايشگاه ها  به  افراد  اين  شوند. 
البراتوارها مي روند و پس از اتصال چند 
الكترود به سرشان مي خوابند و هر وقت 
هم كه بيدار شوند به خانه برمي گردند و 

براي اين كار درآمد خوبي دارند. 

دوست  بستني  فرد  است  كافي  شغل  اين  داشتن  براي  خور:  بستني 
داشته باشد و حس چشايي اش هم عالي كار كند. رقابت در صنعت 
بستني سازي اين روزها آنقدر داغ شده كه كمپاني ها براي جلب نظر 
مشتريان به طعم ها و مزه هاي جديد در محصوالت شان رو آورده 

اند. در اين بين افرادي كه مي توانند با 
تركيب مواد مختلف يا طعم هاي متنوع 
بستني هاي منحصر به فرد و خوشمزه 
سكه  بارشان  و  كار  كنند،  توليد 
مي شود. فقط كافي است توان چشيدن 
پياپي چند كيلو بستني را در طول روز 

داشته باشند. 

بو كش: اين شغل تقريبا شناخته شده 
تر از ساير موارد است و به آنهايي كه 
«بيني»  هستند  مشغول  حرفه  اين  در 
و  قوي  شامه  كه  افرادي  مي گويند. 
رايحه هاي  عالي  تشخيص  توانايي 
مختلف را دارند در كمپاني هاي سازنده 

عطر استخدام مي شوند. وظيفه اين افراد بو كشيدن رايحه هاي توليدي 
و پيدا كردن رايحه اي است كه كمپاني هاي عطرسازي ديگر مشابه اش 

را از قبل توليد نكرده اند. 

فورچون - 16 ژانويه 2011 

قتل معلم انگليسي 
به خاطر 100 پوند 

در  پيش  هفته  دو  هارت  مايكال 
زندگي  آغاز  عروسي  سفيد  لباس 
اكنون  و  گرفت  جشن  را  مشتركش 
تابوتش  در  سفيد  لباس  همان  با  او 

براي هميشه آرام گرفت. 
جان  همسرش  همراه  به  كه  ايكال 
موريتاني  جزاير  به  ماه عسل  براي 
پوند   100 از  كمتر  براي  بود  رفته 
داد.دزدان  دست  از  را  جانش 
چند  تنها  زوج  اين  اتاق  از  داشتند  قصد 
گونه اي  به  كنند  سرقت  روپيه  صداسكناس 
خبردار  دزدي  اين  از  هم  جان  و  مايكال  كه 
دزدي  اين  براي  تراژيك  پاياني  اما  نشوند 

رقم خورد.

قاتالنش  با  كه  ساله   27 زن  اين  فريادهاي 
دست و پنجه نرم مي كرد پليس را از جنايتي 
از  پليس  بازجويي هاي  كرد.  باخبر  خونين 
هتل  خدمتكاران  كه  پرونده  اين  متهم  سه 
مي دهد  نشان  بودند  زوج  اين  اقامت  محل 
جواهرات  كه  نداشته اند  قصد  حتي  دزدان 
سرقت  را  يوروي مايكال  يا اسكناس هاي  و 
كنند. اين زن نگون بخت اگر يك يا دو دقيقه 
ديرتر وارد اتاقش مي شد دزدان چند روپيه 
از اتاقش برمي داشتند و هرگز اين جنايت 
رقم نمي خورد اما اين معلم انگليسي كه براي 
متوجه  رفت  اتاقش  به  بيسكويت  برداشتن 
حضوردو مرد در آنجا شد.سارقان با خفه 
كردن مايكال جنازه او را در واني كه تا نيمه 
پر از آب بود، انداختند تا به اين ترتيب مرگ 
او را بر اثر خفگي در آب نشان دهند. همسر 
اين زن كه از دير كردن او نگران شده بود 
مواجه  مايكال  جنازه  با  اتاق  به  بازگشت  با 
شد. آوانيش تريبهوون 29 ساله و سانديپ 
مونيا 41 ساله كه از كارگران هتل بودند به 
اتهام قتل اين زن دستگير شدند.راج تيكوي 
33 ساله هم به عنوان همدست اين دو نفر 

بازداشت شده است. يكي از بازپرسان اين 
پر  كيف  ديدن  با  دزدان  مي گويد:«  پرونده 
پول اين زوج كه روي ميز قرار داشته براي 
در  و  مي شوند  تحريك  روپيه  چند  دزدي 
نهايت اين جنايت هولناك رقم مي خورد.» دو 
كتبي  صورت  به  پرونده  اين  اصلي  مظنون 
ابتدا  در  اند  كرده  اعتراف  خود  جنايت  به 
فرضيه اي مطرح شده بود كه همسر اين زن 
اين  از  او  اكنون  اما  داشته  دست  قتلش  در 
اتهام مبرا شده است. او روز جمعه همراه با 

جنازه همسرش به انگلستان بازگشت. 

133 هزار دالر جايزه براي 
يافتن قاتل آمريكايي 

پسر  دنبال  به  آمريكا  فدرال  و  ايالتي  پليس 
19 ساله اي است كه در نيوجرسي يك افسر 
رسانده. قتل  به  گلوله  شليك  با  را  پليس 

جمعه  روز  در  است  متهم  كراكام  جهمل 
كريستوفر ماتلوسز را در خيابان با شليك 
گلوله از پاي در آورده است.قاضي دادگاه 
صورتي  در  ساله  متهم 19  اين  براي  عالي 
ميليون  پنج  وثيقه  قرار  شود  بازداشت  كه 

دالري صادر كرده است. 
با  ماتلوسز  است  آمده  پليس  گزارش  در 
كه  كراكام  نزديكي  به  را  خود  اتومبيلش 
دو  اين  رسانده.  بوده  رفتن  راه  مشغول 
خشونت آميزي  رفتار  هيچ  بدون  هم  با 
كراكام  كه  مي شوند  زدن  حرف  مشغول 
و  آورده  در  جيبش  از  اسلحه اي  ناگهان 
از  مي كند.بيش  شليك  ماتلوسز  به  بار  سه 
100 نفر از ساكنان محلي و افسران فدرال 
دست  قاتل  اين  يافتن  براي  شبانه  ايالتي  و 
خانه  جست وجوي  به  و  مي شوند  كار  به 
داده  رخ  آن  در  جنايت  كه  محلي  خانه  به 
مي پردازند اما به نتيجه اي نمي سرد. مارلين 
فورد دادستان شهر كوچك اوشن به مردم 
منطقه هشدار داده كراكام مسلح و خطرناك 
جوان  مي گويد:«متهم  باره  اين  در  او  است. 
مسلح است و در صورتي كه احساس خطر 
كند بدون شك از اسلحه اش استفاده خواهد 

كرد.» 

جوان  اين  دستگيري  براي  فدرال  مقامات 
19ساله 133 هزار دالر جايزه تعيين كرده 
اند.پليس نيوجرسي كه براي به دام انداختن 
كراكام مصمم است چهره اي نظامي به شهر 
كوچك اوشن و مناطق اطراف بخشيده اند. 
به گفته ساكنان اين مناطق ماشين هايي كه 
در مناطق جنگي استفاده مي شود به همراه 
در  وفور  به  مسلح اند  دندان  تا  كه  افسراني 
گفته  به  مي شوند.  ديده  اوشن  نقاط  اقصا 
احساسي  رفتاري  پليس  شهر  اين  ساكنان 
براي بازداشت اين قاتل درپي گرفته است. 
كراكام قبل از اينكه اين قتل را رقم بزند به 
غيرقانوني  اسلحه  داشتن  اختيار  در  دليل 
تحت تعقيب قرار داشت. آزاد بودن مالكيت 
اسلحه در آمريكا ساالنه باعث مرگ هزاران 
پيش  چندي  مي شود.  كشور  اين  در  نفر 
يك  در  آريزونا  در  مسلح  مرد  يك  كه  بود 
سوپرماركت شش نفر را به رگبار بست و 
يك نماينده مجلس آمريكا را به شدت زخمي 

كرد. 

 تيراندازي در يك 
بيمارستان انگليسي 

انگلستان  پليس  دپارتمان  مقامات 
پي  در  نفر  هفت  شدن  مجروح  از 
تيراندازي در يك بيمارستان در اين 
كشور خبر دادند. بر اساس اعالم شاهدان 
بيمارستان  اين  بيماران  از  يكي  عيني، 
استفاده  با  «نيوهمشاير»  دانشكده پزشكي 
كردن  مجروح  به  اقدام  اسلحه  و  باتوم  از 
هفت مراجعه كننده كرد و در نهايت توسط 
گارد امنيتي اين بيمارستان دستگير شد. اين 
ضارب كه تنها 22 سال سن داشت، يك زن 
60 ساله، چهار مرد و دو زن جوان را مورد 
آنان  سمت  به  و  داد  قرار  باتوم  ضربات 
تمامي  وضعيت  خوشبختانه  كرد.  شليك 
است  شده  گزارش  مناسب  مجروحان  اين 
نمي كند.  تهديد  را  آنان  جان  مرگ  خطر  و 
ساله   22 جوان  اين  انگيزه  و  علت  همچنين 
در ارتكاب اين جرائم هنوز مشخص نشده 

است. 

قهرمان 13 ساله استراليايي 
پسر 13 ساله استراليايي پس از آنكه به خاطر نجات برادرش جان 
خود را از دست داد به قهرماني در رسانه هاي استراليايي تبديل 
امدادگران  ديد  كه  زماني  اما  مي ترسيد  آب  از  رايس  جردن  شد. 
قصد دارند ابتدا او را ميان آب هاي خروشان سيل نجات دهند با 
اين كار مخالفت كرد و گفت بليك برادر كوچكش بايد زودتر از 
جردن  نجات  براي  امدادگران  كه  زماني  اما  شود.  داده  نجات  او 

بازگشتند آب او را برده بود. 
جردن رايس و دونا - مادر 43 ساله اين نوجوان- بعدازظهر روز 
عبور  بود  آب  از  مملو  كه  توومبا  شهر  در  جاده اي  از  دوشنبه 

مي كردند كه دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. 
شهر  كرونيكل  محلي  روزنامه  به   - جردن  پدر   - تايسون  جان 
توومبا گفت: «جردن نمي توانست شنا كند و به شدت از آب مي 
ترسيد. او به خاطر نجات جان برادرش زندگي اش را از دست داد. 

او قهرمان كوچك خانواده ماست.» 
وارن مك ارلين به شبكه محلي گفت كه طنابي درست كرده و سر 
آن را به اعضاي اين خانواده مي دهد تا به طرف اتومبيلش بروند، 
در  را  پسرش  خانواده  اين  گفت: «مادر  او  بود.  آمده  باال  آب  اما 
پشت خود قرار داده و او را به سوي من آورد. من او را گرفتم 
نبود.  كردن  ريسك  براي  وقتي  و  بود  آمده  باال  آب  كه  حالي  در 
يك دفعه اينقدر فشار آب زياد شد كه باعث شد طناب رها شود. 
نجات  را  مادرش  تا  مي خواست  من  از  فقط  ساله   10 پسر  بليك 
مادرش  نجات  براي  او  بده.  نجات  ا  ر  مادرم  لطفا  گفت:  و  دهم 
به  توانستم  فقط  من  است.  وحشتناك  حادثه  مي كشيد.اين  فرياد 
پسر نوجوان بگويم كه وضعيت بهتر مي شود اما نشد. من براي 
اين پسر نوجوان و خانواده اش بسيار متاسفم كه نتوانستم بيشتر 

از اين كاري براي آنها انجام دهم.» 



1919 هفته نامه پرشين جمعه 1 بهمن ماه 1389 - شماره 182
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

بازگشت از عصر يخبندان به جهنم هزاره سوم 
پروژه جديدي كه محققان ژاپني آغاز كرده اند مانند ربات هاي انسان نمايشان جنجال آفرين شده است. 
ژاپني ها اين بار به سراغ موجودات غول پيكر منقرض شده عصر يخبندان رفته اند و مي خواهند آنها را 
علم  از  استفاده  با  هستند  مدعي  دانشمندان  از  گروه  اين  بياورند.  سوم  هزاره  به  پيش  سال  هزاران  از 
شبيه سازي مي توانند «ماموت» ها را دوباره زنده كنند. دستور كار ساده اما مراحل تحقق اين ايده بسيار 
پيچيده است: سلول هاي بنيادي به دست آمده از بافت هاي يك ماموت يخ زده به تخمك يك فيل آفريقايي 
تزريق مي شود. در مرحله بعد جنين ماموت در رحم فيل كاشته مي شود و دست آخر يك ماموت به دنيا 
مي آيد. ماموت ها بعد از دايناسورها دومين گونه منقرض شده مشهور هستند اما اين موجودات پر مو 
بر خالف دايناسورها كه تنها فسيل هايشان به يادگار مانده، بقاياي منجمد شده سالمي از خودشان به 
جا گذاشته اند. اينكه علت انقراض جانوران عظيم الجثه اي كه با گله هاي بزرگ در منطقه اوراسيا و شمال 
معتقدند  كارشناسان  برخي  است.  نشده  مشخص  درستي  به  هنوز  بوده  چه  مي كرده اند  زندگي  آمريكا 
علت انقراض آنها شكار بي رويه توسط انسان بوده و عده اي ديگر نيز بر اين باورند كه تغييرات اقليمي 
و عدم توانايي تطابق با گرماي جهاني دليل اصلي انقراض ماموت هاست اما پايان زندگي ماموت ها روي 
زمين به هر دليلي كه بوده مهم نيست سوال مهم اين است كه چه لزومي دارد اين حيوانات عظيم الجثه به 
هزاره سوم آورده شوند؟ آيا پيشرفت هاي فن آوري به انسان اين اجازه را مي دهد تا جايي پيش برود كه 
موجودات از بين رفته را از عصر گذشته به عصر حاضر بياورد؟ اگر همانطور كه دانشمندان ژاپني مدعي 
هستند تا پنج سال ديگر ماموت ها به دنيا بيايند آيا انسان امروزي قادر به برآوردن نيازهايشان هست؟ 
دليل انقراض ماموت ها هر چه بوده بايد تمام جوانب كار را در نظر گرفت. با توجه به پديده گرمايش زمين 
و روند سريع آب شدن يخ هاي قطبي به طور حتم ماموت ها شرايطي به مراتب بدتر از دوران پاياني عصر 
يخبندان خواهند داشت. از طرف ديگر، اين موجودات پر مو آنقدر بزرگ هستند كه نگهداري شان هم مشكل 
ديگري است. به همين دليل بهتر بود دانشمندان ژاپني پيش از شروع اين كار به پرسش اخالق گرايان پاسخ 
مي دادند: آيا انسان به حكم انسان بودنش مي تواند موجوداتي كه به دليل عدم هماهنگي با جهان رو به 

تغيير از بين رفته بودند را به زندگي در دنيايي چند برابر متفاوت وادار كند؟ 

بازي درماني در عصر اطالعات 
درمان  را  روحي  و  جسمي  بيماري هاي  از  بسياري  كه  كرده اند  ارائه  كامپيوتري  بازي  نوعي  اروپا  در  كارشناسان 
مي كند. اين بازي ها كه بيمار را به دنياي مجازي تعاملي مي برد، زير نظر پزشك و به عنوان جزئي از مرحله درمان كلي 
بسيار موثر بوده است. بيماراني كه از مشكالتي مانند ناراحتي هاي رواني، اعتياد و سوء تغذيه رنج مي برند با تعامل 
با اين بازي ها، مراحل اضطراب، وحشت و وسواس هايشان را در هر مرحله از بازي تشخيص مي دهند و با كمك 
كارشناسان و پزشكان ياد مي گيرند كه آنها را چگونه كنترل كنند. يك بيمار دچار سوء تغذيه در يك مركز درماني در 
بارسلون اسپانيا مي گويد: «هر روز به خودم مي گويم از فردا درست غذا خواهم خورد. از فردا مواظب خودم خواهم 
بود، اما روز بعد كاري نمي كنم. اين ماجرا ماه ها و سال هاست كه ادامه دارد. مشكل سوء هاضمه و خون پيدا كرده ام.» 
بيمار ياد شده يك بازي كامپيوتري را امتحان مي كند كه احساساتش را به او مي شناسد و به كنترل آنها كمك مي كند. 
اين بازي، همچنين، يك وسيله كمكي براي آن گروه از بيماران است كه كنترل بعضي از قسمت هاي شخصيت شان 
تحمل  سطح  مي توانند  كامپيوتري  بازي هاي  اين  مثال،  براي  نابرآوردگي.  و  تحمل  فقدان  مانند  اند،  داده  دست  از  را 
بيمار را باال ببرند تا بتواند كارهاي روزمره اش را سازماندهي كند و آنها را انجام دهد. بعضي از اين بيماران از درد 
مزمن گردن و شانه ها رنج مي برند. همين نوع بازي كامپيوتري به آنها ياد مي دهد كه عضله هايشان را شل كنند و به 
ورزش هاي درماني ادامه دهند. در بازي هاي معمول كامپيوتري، حركاتي هستند كه مي توان آنها را تنظيم كرد اما در 
اين بازي هاي درماني، كنترل كامل، در دست پزشك است. تمام اندازه گيري ها در داخل بازي انجام مي شود و اطالعات 

مربوطه مثل سرعت راه رفتن و انقباض عضالت و احساساتي مثل نگراني، به پزشك منتقل مي شود. 
با اين حال براي استفاده كامل تر از اين بازي ها و گنجاندن آن در خدمات بهداشت عمومي، الزم است تغييراتي در 
مراكز درماني ايجاد شود. بنابراين، تا تحقق گسترده اين طرح كه هم اكنون در اسپانيا و هلند در سطح محدود در 

دست اجراست، راه درازي در پيش است. 

قتل هاي آنالين 
آشنايي  از  پس  ساله   14 پسر  يك  لتوني  در 
با يك دختر نوجوان 13 ساله از طريق فيس 

بوك، او را به قتل رساند 
جذب  و  اجتماعي  شبكه هاي  گسترش  با 
ميليون ها نفر در چنين سايت هايي، جنايت هاي 
است.  شده  هميشه  از  بيشتر  هم  مجازي 
سايت هاي اجتماعي به فضايي تبديل شده اند 
نهايت  طلبان  فرصت  و  شكارچيان  كه  كه 
استفاده را براى به دام انداختن قربانيان خود مى كنند.

ازچندگاهي  است.هر  بوك  فيس  سايت ها  اين  از  يكي 
كه  سوءاستفاده هايي  و  افراد  قتل  بر  مبني  خبرهايي 
از طريق اين سايت صورت مي پذيرد منتشر مي شود 
اما كاربران در بسياري از موارد به سادگي از كنار 
از  كه  قتل هايي  به  اينجا  مي گذرند.در  مسائلي  چنين 
طريق فيس بوك صورت گرفته نگاهي مي افكنيم: روز 
دوشنبه جنازه يك دختر 13 ساله اهل لتوني در يك 
ايستگاه اتوبوس پيدا شد.در رابطه با اين قتل يك پسر 
نوجوان 14 ساله بازداشت شده و به قتل اين دختر 
خود  اعتراف هاي  در  پسر  است.اين  كرده  اعتراف 
گفته از طريق فيس بوك با اين دختر آشنا شده. آنها 
يكديگر  مجازي  فضاي  از  خارج  در  بار  اولين  براي 
در  است.  داده  روي  جنايت  اين  كه  كردند  مالقات  را 
صورتي كه اين پسر 14 ساله در دادگاه متهم شناخته 
شود مجازاتي تا 10 سال زندان در انتظارش خواهد 
بود. در لتوني بازار فيس بوك بسيار داغ است و از 
عضو  نفر  هزار  كشور 710  اين  جمعيت  ميليون   3.4
اين شبكه هستند. در شرايطي كه اين شبكه اجتماعي 
كاربر  ميليون   600 از  بيش  كنون  تا   2004 سال  از 
شبكه  اين  در  مجرمانه  فعاليت هاي  است  كرده  جذب 

هم به شدت در حال افزايش است.در ژانويه 2009، 
ادوارد ريچاردسون 41 ساله در يك حمله وحشيانه، 
پا  از  را  ساله   26 ريچاردسون  سارا  همسرسابقش، 
تاهلش  وضعيت  بوك  فيس  در  خانم  اين  آورد.  در 
را از مزدوج به مجرد تغيير داده و اين مسئله باعث 
خانه  در  بود.ادوارد  شده  سابقش  شوهر  عصبانيت 
به  را  او  چاقو  متعدد  ضربات  با  سارا  مادر  و  پدر 
 33 چپمن  پيتر  گذشته  سال  مارچ  رساند.در  قتل 
ساله به خاطر سوء استفاده جنسي و قتل اشلي هال 
شد.اين  محكوم  زندان  سال   35 حداقل  به  ساله   17
اين  بودند.  شده  آشنا  هم  با  بوك  فيس  طريق  از  دو 
در  تجاوز  سابقه  چند  چپمن  آقاي  كه  بود  حالي  در 
پرونده اش داشته است. در آگوست 2010 سه جوان 
كلمبيايي در عرض پنج روز پس از آنكه نام شان در 
قتل  به  رسيد  چاپ  به  فيس بوك  در  سياه  ليست  يك 
رسيدند. در ماه مي 2010 هم يك مرد در استراليا با 
طريق  از  نوجوان  دختر  يك  به  كارى  پيشنهاد  دادن 
فيس بوك او را فريب داده و به قتل رساند. در مورد 
ديگر الكساندرا توبياس 22 ساله كه تازه مادر شده 
در ژانويه 2010به اتهام قتل كودكش گناهكار شناخته 
شد. دادگاه فدرال آمريكا حكم زندان ابد را براي وي 
امسال  دسامبر  ماه  در  است  مقرر  كه  كرده  صادر 
به  كه  كرده  اعتراف  توبياس  الكساندرا  شود.  تاييد 
فيس بوك  سايت  طريق  از  ويل»  فارم  بازي«  هنگام 
است.  مي كرده  گريه  همزمان  نيز  كودكش  كه  بوده، 
در همين حال مادر آمريكايي از گريه كردن كودكش 
ناراحت شده و وي را به شدت تكان مي دهد. توبياس 
فرزندم  به شدت  بار  يك  اينكه  از  پس  مي كند:  تاكيد 
را  او  دوباره  و  كشيدم  سيگار  نخ  يك  دادم  تكان  را 
لحظات  آن  در  پسرم  سر  مي كنم  فكر  كه  دادم  تكان 
به جايي برخورد كرد. چندي پيش هم يك كودك در 
فيس  در  مادرش  شدن  مشغول  اثر  بر  جنوبى،  كره 
را  خودش  جان  مدت  طوالنى  گرسنگى  اثر  بر  بوك، 

ازدست داده بود. 

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

افزايش خشونت ها عليه 
كودكان در انگلستان 

خيريه  موسسات  بزرگ ترين  از  يكي 
گزارش  در  انگلستان  كودكان  از  حمايت 
تمام  در  كودكان  كه  كرد  اعالم  خود  اخير 
سنين و با هر مليتي مورد تجاوزات و سوء 
استفاده قرار دارند و اين موضوع به شدت 
در اين كشور رو به افزايش است. موسسه 
خيريه «بارناردو» در اين باره يادآور شد: 
آسيايي  و  پوست  سياه  و  سفيد  كودكان 
در انگلستان به دليل استفاده از وب سايت ها و 
قاچاقچيان  استفاده  سوء  مورد  همراه  تلفن هاي 
انسان و متجاوزان قرار مي گيرند، به طوري كه 
گذشته  سال  پنج  در  استفاده ها  سوء  اين  ميزان 
درصد  رقم 45  به  و  داشته  افزايش  درصد   15
رسيده است. عالوه بر اين، كودكان زير 10 سال 
بيشترين قشر مورد سوء استفاده هاي جنسي در 
اين كشور محسوب مي شوند. به گزارش ايسنا، 
موسسه  اين  اجرايي  مدير  ـ  كاري»  ماري  «آنه 
ـ  در اين باره به روزنامه  گاردين، گفت:  خيريه 
و  پيشرفت  از  جلوگيري  در  اساسي  مشكل 
هستند.  خانواده ها  سوء  استفاده ها،  اين  افزايش 
استفاده  روي  كنترلي  هيچ  والدين  و  خانواده ها 

سايت هاي  وب  از  خود  خردسال  فرزندان 
اينترنتي و تلفن همراه ندارند. اين موضوع باعث 
خيريه  موسسه  همچون  موسساتي  تا  مي شود 
«بار ناردو» و وكال، موفق نشوند از حقوق اين 
افراد حمايت كنند. ما هم اكنون با جرايم سازمان 
بدن  اعضاي  قاچاق  و  بيشتر  تجاوزهاي  يافته، 
سودجو  افراد  همچنين  هستيم.  مواجه  كودكان 
و سوء استفاده گران بيش از گذشته از وسائل 
و  اهداف  پيشبرد  براي  جمعي  ارتباط  ابزار  و 
حتي  كه  به طوري  مي برند،  بهره  خود  مقاصد 
گاهي ديده شده، سيستم هاي قضايي و حقوقي 
دولت را هم هك  كرده اند. اين موارد باعث شده تا 
به سختي بتوان ردي از اين افراد به دست آورد. 
انجمن  مدير  ـ   نيكالس»  «پني  ايسنا،  گزارش  به 
گاردين،  روزنامه   به  نيز  ـ  انگلستان  كودكان 
كه  كودكاني  است.  پيچيده  مشكل  يك  اين  گفت: 
به  گرفته اند،  قرار  تجاوز  و  استفاده  سوء  مورد 
شدت در معرض خطر قرار دارند. همچنين اين 
پسران  بلكه  نيست،  دختران  ويژه   تنها  تجاوزها 
استفاده  سوء  مورد  شدت  به  رابطه  اين  در  هم 
در  كودكان  اين  داد:  ادامه  وي  مي گيرند.  قرار 
زندگي آينده خود دچار مشكالت فراوان روحي 
و رواني مي شوند؛ از تحصيل باز مي مانند و در 
كودكان  اين  اكثر  كه  است  شده  مشاهده  نهايت 

دست به خودكشي زده اند. 
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كه  هياهو  ُپر  شهر  اين  از  گوشه  هر  به 
خواهى  را  سرزمينت  از  مردمانى  بنگرى، 
مى  عبور  كنارشان  از  تفاوت  بى  گاه  ديد. 
كنى و گاه با چند جمله ى كوتاه و دوستانه؛ 
كه  شوى  مى  هايى  دل  درد  شنيدن  آغازگر 
خواسته و ناخواسته، سرنوشت شان را به 

زندگى در غربت سوق داده است. 
هم  چندان  ديگر  ديار  در  زندگى  و  مهاجرت 
و  مشكالت  همواره  و  نبوده  سهل  و  ساده 
است.  داشته  پى  در  را  خود  خاص  مسائل 
مى  ياد  مشترك  درد  عنوان  به  آن  از  آنچه 
است  اى  بهانه  و  داليل  همان  شايد  شود؛ 
َترك  رخت  آنها،  بر  تكيه  با  ما  از  هريك  كه 
وطن را بر تن كرديم و عازم دوردست هايى 
شديم كه شايد هم هيچگاه تصورش را نمى 

كرديم.
اميد يكى از ايرانيانى است كه سالها كه در 
اين كشور زندگى مى كند. زندگى او در لندن، 
فراز و نشيب هاى زيادى داشته به گونه اى 
كه حدود دو، سه ماه پيش سرانجام پس از 
چهارده سال انتظار؛ اقامتش در اين كشور 
مورد  در  و  داشتم  گپى  او  با  شد.  پذيرفته 
اين سالهاى سرگردانى و بالتكليفى پرس و 

جو كردم.

-چطور شد كه تصميم گرفتى، به خارج 
از كشور بيائى؟

هميشه زندگى در خارج از ايران در ذهنم بود و 
دلم مى خواست كه در كشور ديگرى مخصوصا 
كانادا زندگى كنم. اما شرايط ناخواسته طورى شد 

كه مجبور شدم در انگليس بمانم.

-چه اتفاقى افتاد كه مجبور شدى بمانى؟ 
بر  عالوه  آمدم.  اينجا  به  پيش  سال  چهارده  من 
اينكه به زندگى خارج از كشور عالقمند بودم اما 
براى  تصميمم  در  من  شد  باعث  كه  افتاد  اتفاقى 
مامورها  شبى  شوم.  تر  مصمم  ايران  از  خروج 
كردند  دستگير  خيابان  در  دخترم  دوست  با  مرا 
و بازداشت شدم. به طرز وحشتناك و فجيعى مرا 
كتك زده تا جايى كه دستم را با سيگار سوزاندند. 
اين اتفاق خاطره بسيار تلخى، براى من بود و پس 
را  ايران  كه  شد  تر  قطعى  تصميمم  ام،  آزادى  از 

ترك كنم.

-فقط به خاطر اين مساله كشور را ترك 
كردى؟ 

خب وقتى ديدم در كشورى كه شهروندش هستم 
و در آن زندگى مى كنم، اينگونه با من رفتار مى 
آنجا  در  بايد  چرا  ندارم؛  آزادى  هيچ  من  و  كنند 

زندگى كنم؟

اتفاقاتى  چه  بعد  شدى،  خارج  ايران  -از 
افتاد؟

وقتى از ايران بيرون آمدم در ابتدا به دو كشور 
ديگر رفتم. قرار اين بود كه به كشور سومى وارد 
نشد.  اينطور  اما  بروم.  كانادا  به  آنجا  از  و  شوم 
ُهمافيس  مامورهاى  و  شد  مشكوك  من  به  پليس 
پاسپورت و مداركم را گرفتند. من هم مجبور شدم 

كه در اينجا اعالم پناهندگى كنم.
به  آن  از  و  نشد  پذيرفته  من  پناهندگى  كِيس  اما 
بعد گِِره ى كورى در وضعيت پناهندگى من، افتاد.

با  كه  شدى  متوجه  اينكه  از  -بعد 

نشد،  موافقت  ات  پناهندگى  درخواست 
چه كردى؟

در سال هاى اول شروع كردم به يادگيرى زبان و 
به كالج رفتم. سه سال بعد، كار قانونى را شروع 
كردم اما چون اقامت نداشتم، فرصت هاى كارى 
پذيرفته  كارى  براى  اگر  دادم.  دست  از  را  خوبى 
از  آنها  نداشتم،  اقامت  اينكه  علت  به  شدم؛  مى 

استخدام من صرفنظر مى كردند.

مى  تامين  چگونه  را  هايت  -هزينه 
كردى؟

ها  پناهنده  به  شدم،  اينجا  وارد  من  كه  سالى  در 
اجازه كار مى دادند. پس من هم مدتى قانونى كار 
كردم و مالياتم را هم پرداخت مى كردم. اما بعد 
از مدتى، نامه اى دريافت كردم كه از من خواستند 
به ُهمافيس مراجعه كنم. وقتى به آنجا رفتم اجازه 
كارم را از من گرفتند. به آنها توضيح دادم كه من 
اما  شوم؛  بيكار  توانم  نمى  و  هستم  كار  مشغول 

آنها حرف هايم را نپذيرفتند.

-چرا اجازه كارت را گرفتند؟
به  اى  نامه  پيش  مدتها  گويا  بود.  آنها  اشتباه  اين 
و  بودند  فرستاده  من  براى  ام  قبلى  وكيل  آدرس 
آنها  و  نرسيد  من  دست  به  هرگز  نامه  اين  ُخب 
من  از  را  كارم  اجازه  و  كردند  بهانه  را  همين 
به  و  آمدم  بيرون  كارم  محل  از  هم  من  گرفتند. 

ام  مالى  مشكالت  آن  از  پس  دادم.  ادامه  تحصيل 
زياد شد و برخى از دوستان و خانواده ام به من 

كمك كردند.

خاطراتت  و  كشور  از  سال  -سيزده 
مختلف آن دور بودى؛ با احساس غربت 

و تنهايى چطور كنار آمدى؟
كم  كم  اما  بود.  سخت  خيلى  اول  هاى  سال  در 
عادت كردم. هميشه دلتنگ خاطرات دوران كودكى 

و دوستانم مى شدم.

-با توجه به اينكه وضعيت اقامتى ات، نامشخص 
كه  نشدى  پشيمان  آمدنت  از  وقت  هيچ  بود؛ 

بخواهى به ايران برگردى؟
آن  افتادم،  مى  ايران  ياد  به  كه  هربار  هرگز!  نه 
گذشت  وجود  با  شد.  مى  زنده  برايم  تلخ  خاطره 
اينجا  در  نيستم.  پشيمان  هم  هنوز  سال،  چهارده 
گرفتم.  ياد  جديدى  هاى  تجربه  و  كردم  پيشرفت 
اگر  نيست  معلوم  خواندم.  درس  و  آموختم  زبان 

در ايران بودم چه شرايطى داشتم.
من هميشه اميدوار بودم كه جواب مى گيرم. البته 
زمانش قابل پيش بينى نبود اما اين اواخر اتفاقاتى 
افتاد كه مى دانستم به زودى جوابم مى آيد. خيلى 
از اطرافيان هم مى گفتند برگرد به ايران. اما من 

اميدوار بودم.

جواب  شدى،  متوجه  كه  اى  -لحظه 
گرفتى چه احساسى داشتى؟

چون نامه هاى من به آدرس منزل يكى از اقوامم 
و  گرفت  تماس  من  با  روز  آن  شود.  مى  ُپست 
نامه  دارم!  برايت  خوش  خبر  يك  كه  گفت  من  به 
دوستانم  شدم.  خوشحال  خيلى  من  آمده.  جوابت 
از  آنها  دادم.  را  خبر  اين  آنها  به  و  بودند  اطرافم 
و  كردند  بغل  مرا  زدند،  مى  فرياد  شادى  و  ذوق 

مى بوسيدند.

-در اين سالها افرادى با وضعيت مشابه 
آنها  شرايط   اى،  ديده  حتما  خودت 

چطور بود؟

و  كردم  مى  مقايسه  آنها  با  را  خودم  وقتها  خيلى 
مى ديدم كه من سالم هستم چرا كه خيلى از آنها 
بعد از گذشت دو سه سال، دچار افسردگى شديد 
بسيارى  گرفتند.  مى  روحى  ناراحتى  و  شدند  مى 
از آنها بعد از گذشت مدتى از شرايط خسته شدند 
و به ايران برگشتند. من به عنوان سنگ صبور در 
كنارشان بودم و دلدارى شان مى دادم تا احساس 

تنهايى نكنند. من برايشان يك الگو بودم.

تحمل  و  ايستادگى  اين  باعث  چيز  -چه 

تو شد؟
اميد به آينده تنها انگيزه اى بود كه من داشتم و 
در  ديدم  مى  وقتى  كنم.  تالش  كه  شد  مى  سبب 
طى سالها با زبان و فرهنگ اين كشور آشنا شدم 
دليلى نمى ديدم كه به جاى ديگرى بروم و بخواهم 

زندگى ام را از صفر شروع كنم.
احساس  جريان،  اين  شدن  طوالنى  مورد  در 
جواب  اول  روز  از  اگر  اما  ندارم.  سرخوردگى 
پيشرفت  و  بهتر  موقعيت  از  اكنون  بودم؛  گرفته 

بيشترى برخوردار بودم.

است  ممكن  مطالب؛  اين  چاپ  از  -پس 
افراد زيادى اين را بخوانند، پيام تو به 
آنها كه همچون خودت، سالها در انتظار 
شان  اقامتى  وضعيت  شدن  مشخص 

هستند، چيست؟

بودم  آدمى  من  كند.  مى  فرق  هركسى  شرايط 
نتيجه  يكروزى  دانستم  مى  چون  كردم  تحمل  كه 
خاطر  به  فردى  حاضر  حال  در  شايد  گيرم.  مى 
مشكالت  و  باشد  زندان  در  اش  اقامتى  وضعيت 
زيادى را تحمل كند. اما من معتقدم مشكالت هيچ 
از  بعد  مشكالت  نيست.  هميشگى  و  پايدار  وقت 
چهارده  عبور  اين  من  براى  مى كنند.  عبور  مدتى 
دو  يكى   شايد  ديگرى  براى  و  كشيد  طول  سال 
سال. اما توكلم به خدا بود و او به من قدرت تحمل  

مى داد.

ماجرا
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     همه ما انسانها درطول زندگيمان 
مرتكب اشتباه ميشويم. تـنها سوالى 
كه پيش مى آيد اين است كه: آيا آنقدر 
اشتباهات  اين  از  كه  هستيد  عاقل 

درس بگيريد؟ 
عـدم مـوفـقـيت و شـكسـت ها نشانگر اين هستند 
كه راه پـيـروزى راهـى دشـوار و پـيـچ در پـيـچ 
اسـت. آنـهــايى كـه مـى خواهـنـد از خـود اثـرى 
بـر  بـگـذارنـد،  باقى  تجارت  دنياى  در  مـانـدگار 
سـر راه خـود نـاگـزيـر از رويـارويـــى با موانع 

و مشـكالت هسـتند. و هـر چـقـدر هـم كـه دانـش 
و كـفايـت داشته باشند، باز از اين مسئله مستثنى 
تاجران  و  داران  سرمايه  از  گروهى  اما  نيستند. 
بانفوذ و مهم عقيده دارند كه اصل مهم در دنياى 
هيچ  گويند  مى  آنها  است.  كردن  ريسك  تجارت 
قبلش  كه  آورد  نمى  دست  به  ريال  يك  حتى  كس 
پولى از دست نداده باشد. و آنهايى كه موفق مى 
اشتباهات  و  تجربيات  از  كه  هستند  شوند كسانى 

گذشته شان درس گرفته اند. 

 آيا اشتباهاتتان خيلى بزرگ است؟ 
خوشبختانه اكثر اشتباهاتى كه مرتكب مى شويد 
ى  معامله  يك  در  كه  پولى  هستند.  اصالح  قابل 
به  دوباره  ميتوانيد  را  دهيد  مى  دست  از  تجارى 
دست آوريد، به شرط اينكه بفهميد دليل از دست 

دادن آن چه بوده است. 
هتل  نيويورك،  ترامپ  برج  صاحب  ترامپ،  دونالد 
از  پس  توانست  ترامپ،  المللى  بين  هتل  و  پالتزا، 
با  پولش،  دادن  دست  از  و  اشتباه  يك  به  ارتكاب 
تكيه بر توانايى هاى خود از نو همه چيز را شروع 
او  كرد.  گذارى  سرمايه  ديگرى  جاى  در  و  كرده 
پشتكار  و  وقت  با صرف  اشتباهات  كه  كرد  ثابت 

قابل جبران هستند. 

 جبران اشتباهات 
توانست  كه  بود  گذارانى  سرمايه  از  يكى  ترامپ 
پاى  جا  سرانجام  و  بگيرد  درس  اشتباهاتش  از 
اشتباهات  از  گرفتن  درس  با  كند.  سفت  را  خود 
بود  خواهيد  قادر  پشتكار،  و  زمان  گذر  و  گذشته 

كه اشتباهاتتان را جبران كنيد. 
 در اينجا به نكاتى اشاره مى كنيم كه شما را در 

اين مسير يارى مى كنند. 

1 اشتباهات خود را بپذيريد 
رويدادهايى  چنين  وقوع  در  بايد  كه  كارى  اولين 
انجام دهيد اين است كه بپذيريد كه مرتكب اشتباه 
شده ايد و مسئوليت آن را قبول كنيد. مقصر كردن 
همه به غير از خودتان، به شما هيچ كمكى نخواهد 
كرد و باعث خواهد شد كه حتى نتوانيد دليل پيش 

آمدن آن اشتباه را بفهميد. 

2 از تجربياتتان درس بگيريد 
در انجام معامالت تجارى بايد حواستان باشد، كه 
اگر اتفاق ناگوارى افتاد بتوانيد به عقب برگرديد و 
همه ى فاكتورها و عوامل غلط را بررسى كرده و 

بفهميد كه كدام قسمت ها را بايد تغيير دهيد. 
فرصتى  را  آن  و  كنيد  استقبال  اشتباهاتتان  از 
براى اصالح خود و آينده ى كاريتان بدانيد. از اين 
فرصت استفاده كنيد تا بتوانيد همه چيز را دوباره 

به حالت مثبت درآوريد. 

3 از شكست هاى بزرگتر جلوگيرى كنيد 
كنيد.  فكر  كارهايتان  نتايج  و  عواقب  به  هميشه 
ممكن  كنند.  رشد  ذهنتان  در  بد  افكار  كه  نگذاريد 
است انجام كارى برايتان دشوار باشد، اما به اين 
فكر كنيد كه اگر آن كار را انجام ندهيد چه عواقب 
و شكست هاى بزرگترى در انتظارتان خواهد بود. 

4 به خودتان نگيريد 
فقط چون همه از ايده ها و عقايد شما خوششان 
به  كاسب  شما  كه  نيست  اين  بر  دليل  آيد،  نمى 
دردنخورى باشيد. مردم هميشه كارهايتان را نقد 
شما  كه  نيست  معنى  آن  به  اين  اما  كرد،  خواهند 
دلسرد  و  نگيريد  خودتان  به  پس  كنند.  مى  نقد  را 

نشويد. 

5 شخصيتتان را اصالح كنيد 
نگذاريد شكست ها شما را از نظر احساسى از پا 
درآورند. به جاى آن سعى كنيد به دنيا ثابت كنيد 
كه لياقت موفقيت را داريد. به جاى خوردن غصه 
ببينيد  كنيد.  فكر  آينده  به  داديد،  دست  از  آنچه  ى 
كجاى كار ايراد داشته است. بدانيد كه شما لياقت 
حتى  چيز  همه  تغيير  كمى  با  فقط  و  داريد  را  آن 
بهتر از قبل خواهد شد. توانايى هايتان را بشناسيد 

و اشكاالتتان را اصالح كنيد. 

 دلسرد نشويد... 
بايد  حتمًا  بزرگ  هاى  پاداش  گرفتن  براى  اينكه 
شده  كليشه  ديگر  بكنيد  هم  بزرگ  هاى  ريسك 
است. اين را هميشه به ياد داشته باشيد كه موفق 
ترين ها، هيچوقت آنهايى نيستند كه بى خطرترين 
و امن ترين راه ها را انتخاب مى كنند. افراد موفق 
كسانى هستند كه از اشتباهاتشان درس مى گيرند 

 .
 اشتباه كردن 

از  كه  است  اين  كاسبان  و  تاجران  ى  همه  مشكل 
وقتى فارغ التحصيل مى شوند به دنبال يك كسب 
معروف  خواهند  مى  اند.  نقص  و  عيب  بى  كار  و 
و  موفق  فردى  عنوان  به  آنها  از  همه  و  شوند 
دستش  كف  مثل  را  تجارت  دنياى  كه  درست  كار 
گرفتن  از  خاطر  اين  به  ببرند.  اسم  شناسد  مى 
تصميمات پرخطر اجتناب مى كنند تا از اين قافله 

عقب نمانند.
  MLM سايت تحليلى     

روانشناسى

عبرت از اشتباهات  

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

 چاق ها بيش تر با 
چه كسانى رابطه 
دوستانه دارند؟

نوجوانان و جوانان چاق بيش تر تمايل دارند با 
افراد دچار اضافه وزن ارتباط برقرار كرده و با 
استاديار  ليهى  تريسيا  شوند.دكتر  دوست  آن ها 
پزشكى  مدرسه  رفتارشناسى  و  روانشناسى 
افراد  شديم  متوجه  ما  گفت:  باره  اين  در  براون 
دچار اضافه وزن بيش تر با چاق ها ارتباط برقرار 
صاحب  بيش ترى  احتمال  با  حتى  و  مى كنند 
همسر داراى اضافه وزن مى شوند.مطالعات قبلى 
شده  انجام  هاروارد  پزشكى  مدرسه  توسط  كه 
دوست  صاحب  نفر  يك  اگر  داد  نشان  نيز  بود 
دچار اضافه وزن مفرط شود خطر ابتال به چاقى 
مى كند.  پيدا  افزايش  درصد   57 تا  او  در  شديد 
اضافه  داراى  برادر  يا  خواهر  داشتن  هم چنين 
همسر  يا  والدين  داشتن  و  درصد   40 تا  وزن 
چاق تا 37 درصد مى تواند خطر چاقى را افزايش 
افراد  شديم  متوجه  ما  گفت:  ادامه  در  دهد.ويلى 
دارند  تمايل  بيش تر  وزن  اضافه  داراى  جوان 
كنند.  برقرار  ارتباط  خود  با  مشابه  افرادى  با 
همراه  به  هم  فوايدى  مى تواند  موضوع  اين  اما 
داشته باشد. تحقيقات نشان مى دهد اگر اعضاى 
يك گروه دوستانه تالش كنند با همكارى يكديگر 
انگيزه  و  موفقيت  دهند،  كاهش  را  خود  وزن 

بيش ترى براى اين كار خواهند داشت.
البته هنوز دانشمندان به دليل اصلى ارتباط افراد 
آن ها  اما  نبرده اند،  پى  ارتباط  يكديگر  با  چاق 

دنبال  به  ناخودآگاه  طور  به  چاق  افراد  معتقدند 
افراد مشابه با خود مى گردند و با آن ها راحت تر 
ارتباط برقرار مى كند. از سوى ديگر اين احتمال 
مطرح است كه چاقى مى تواند مانند يك بيمارى 
همين  به  و  كند  پيدا  انتقال  ديگران  به  ويروسى 

از  بعد  است  ممكن  چاق  فرد  يك  دوستان  دليل 
مدتى خودشان هم دچار اضافه وزن شوند.

به هر حال افزايش وزن بعد از ازدواج با يك فرد 
چاق يا دوست شدن با او موضوع انكارناپذيرى 
است.مايكل ون دلن استاد روانشناسى دانشگاه 
اين  در  تحقيقات  اين  نتايج  ديدن  از  بعد  جرجيا 
باره گفت: بدون شك انسان ها روى هم تاثيرگذار 
غذا  چگونگى  حتى  شديم  متوجه  ما  هستند. 
خوردن يك فرد مى تواند روى ديگران تاثيرگذار 

باشد و الگوى تغذيه آن ها را نيز تغيير دهد.
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طالق چيزي است كه تمام خانواده را تحت تاثير 
آينده  تا  آن  تبعات  است  ممكن  و  مي دهد  قرار 
كمك  بدون  طالق  اگر  باشد.  داشته  ادامه  هم  دور 
از  است  بگيرد، ممكن  صورت  ديگران  مشاوره  يا 
نظر اقتصادي روي ما تاثير داشته باشد يا از نظر 
رواني، به ما ضربه بزند. اما اگر طالق به درستي 
يك  فرصت  مدت ها  از  پس  شايد  بگيرد،  صورت 
را  ما  يا  دهد  قرار  اختيارمان  در  را  راحت  زندگي 
طالق  علت  كند.  رها  گذشته  پركابوس  زندگي  از 
هرچه باشد، نياز به كمك و توجه دارد. چيزهايي 
است  كوچكي  توصيه هاي  مي خوانيد  زير  در  كه 
براي اينكه بتوانيد رنج هاي بالقوه اي را كه در هر 

طالق وجود دارد، به حداقل برسانيد. در كنار اين 
توصيه ها مي توانيد حرف هايي واقعي از زبان پدر 

و مادرها و بچه هاي طالق بشنويد.

 به بچه ها فكر كنيد
« من تازه دارم به زندگيم سر و سامون مي دم، ولي 
پدر و مادرم با هم تفاهم ندارن. به نظر مي رسه هر 
وقت همديگه رو مي بينن اوضاع بدتر هم مي شه!»

پدر و مادرها نبايد «فقط به خاطر بچه ها» با هم 
بچه ها  و  نيستيد  خوشبخت  ناراحتيد،  شما  بمانند. 
اين را مي فهمند. آنها هيچ چاره اي  ندارند غير از 
اينكه تمام امواج غم و غصه اي را كه شما برايشان 
مي فرستيد بپذيرند. كودك در ذهنش خيال مي كند 
خيال  اوست،  شما  نبودن  خوشبخت  «مسوول» 

مي كند همه چيز تقصير اوست و...
پدر و مادر من سه سال پيش طالق گرفتند و من 
خاطرات وحشتناكي از زماني دارم كه توي تختم 
كه  زشتي  حرف هاي  و  دعواها  به  و  مي خوابيدم 
به هم مي زدند گوش مي دادم. خيال مي كردند من 

خوابم. خيلي بد بود!
افتاد  اتفاق  كه  جزئياتي  همه  درباره  نمي خواهم 
مشكل  نبود؛  طالق  اصال  مشكل   اما  بزنم،  حرف 
تمام آن سال هايي بود كه ما درگيرش بوديم. وقتي 

بچه ها مي گويند حس «بدي» نسبت به طالق دارند 
برايشان روشن كنيد كه اگر پيش هم بمانيد اوضاع 
مهم  خيلي  اين،  بر  عالوه  مي شود.»  «بدتر»  خيلي 
احساسي  به  توجه  بدون  بفهمند  بچه ها  كه  است 
عالقه تان  و  عشق  داريد،  هم  به  نسبت  شما  كه 
نسبت به بچه ها هيچ تغييري نكرده است. بهترين 
ارتباط  هم  با  همچنان  شما  كه  است  وقتي  حالت، 
كنيد:  بدل  و  رد  را  خبرها  آخرين  و  باشيد  داشته 
هم  جين  خورده،  سرما  هفته  اين  ميكي  «مي دوني 
نياز داره در مورد تكليفش يكي بهش كمك كنه.» 
ممكن است اين كار را غيرممكن و غيرواقعي بدانيد 
اما دقيقا همين كار باعث مي شود بچه ها فكر نكنند 

نمي شود  زد  مامان  جلوي  مي شود  كه  را  حرفي 
جلوي بابا گفت و برعكس. آنها «اجازه دارند» هر 
وقت كه خواستند راجع به پدر يا مادرشان پيش 
ديگري حرف بزنند. ايجاد كردن چنين فضايي بعد 
افراد  همه  آينده،  در  كه  مي شود  سبب  طالق  از 
و  منطق  از  همه  و  باشند  راضي  نسبتا  خانواده 

عقلشان پيروي كنند.
جمالت زير را از زبان يك پدر و مادر بخوانيد:

ها  بچه  براي  بايد  را  چيز  همه  دارم  اعتقاد  «من 
اصال  كه  بدهيم  اطمينان  آنها  به  و  بدهيم  توضيح 
تقصير آنها نيست. از بچه ها به عنوان «جاسوس» 
براي فهميدن اسرار همسر قبلي تان استفاده نكنيد؛ 
من  شده.  آشنا  جديدي  كس  با  او  اگر  مخصوصا 
خودم آدم خوش شانسي بودم كه پدر و مادرم، 
بعد از طالق روابط خوبي با هم داشتند. اگر حتا 
جلوي  كم  دست  باشيد  خوب  هم  با  نمي توانيد 

بچه ها با هم محترمانه برخورد كنيد.

و  نيستيد  فرزندانتان  نگهداري  مسوول  شما  اگر 
به  حتما  كنيد  سعي  مي بينيد،  را  آنها  گداري  گاه 
روز  يك  از  نتوانيد  شايد  برويد.  دنبالشان  موقع 
اما  بسازيد،  ماندني  ياد  به  خاطره  يك  معمولي 
ديدنشان  از  كه  دهيد  نشان  بچه ها  به  كم  دست 

و  روابط  اين  به  دادن  سامان  هستيد.»  خوشحال 
درباره  هميشه  كه  است  چيزهايي  ماندن»  «خوب 
وقتي  مثال  مي شود.  مطرح  طالق  از  بعد  زندگي 
واقعا  شما  مي كند،  زندگي  خانه  دو  در  فرزندتان 

بايد آماده باشيد:
من  با  روز  سه  كه  دارم  ساله اي  سه  پسر  «من 
خيلي  او  مادرش.  با  روز  چهار  و  مي كند  زندگي 
زود فهميد كه هر چيزي مال كجاست. تنها چيزي 
كه بايد يادمان بماند اسباب بازي هايش هستند. اگر 
تصميم  بايد  او  بخرد،  او  براي  چيزي  ما  از  يكي 

بگيرد كه آن را كجا نگه دارد. 

با  بايد  مي گويد  را  چيزها  اين  آدم  اينكه  با  ولي 
باشد.  خوب  كافي  اندازه  به  هم  قبلي اش  همسر 
يك چيز خيلي عادي اين است كه آدم زنگ بزند و 
بگويد «شربت سرفه اش تمام شده، تو داري؟ ببين 
من مي دانم كه او هزار تا لباس زير دارد ولي االن 
اينجا هيچي نمانده، مي تواني يكي دو تا لباس زير 
برايش بياوري؟ من هم از پيژامه هايي كه اين جا 
بچه  براي  جوري  اين  مي دهم!»  قرض  بهت  دارد، 
بهتر است... خب البته من مي دانم بهتر اين است كه 
آدم قبل از بچه دار شدن به اشتباهاتش در مورد 
از  زودتر  بچه  معموال  خب  اما  كند...  فكر  ازدواج 

آن مي آيد!»

  و حاال كمي هم  از بچه ها بشنويد:
طالق  درازمدت،  در  نمي كنم  فكر  من  «راستش... 
براي بچه ها بد باشه. البته اگه مثل آدم هاي متمدن 
بود  سالم  وقتي 5  من  مادر  و  پدر  بگيرن...  طالق 
دوباره  مامان  بود  سالم  وقتي 14  و  طالق گرفتن 
بزرگ  زود  خيلي  من  شد  باعث  اين  گرفت،  طالق 

خودش  مشغول  خيلي  نمي تونه  ديگه  آدم  بشم. 
باشه و همه چيز رو حق مسلم خودش بدونه. از 
شده،  عادي  خيلي  طالق  روزا  اين  كه  جايي  اون 
يه  بذارين  مي شن.  درگير  باهاش  زيادي  بچه هاي 
زندگي  از  بهتر  خيلي  طالق  بگم،  راحت  رو  چيزي 
هم  از  مرگ  حد  تا  كه  آدميه  نفر  دو  با  كردن 
متنفرن. به عالوه اينكه، تو عيدها آدم هاي بيشتري 
چه  مي گيري  ياد  خب،  و  هه!  هه!  هه!  مي بيني... 
جوري با خواهر و برادرهاي جديدت كنار بياي و 

آدم صبوري باشي.»
  چگونه طالق بر فرزندان بزرگتر تاثير مي گذارد؟

اين يك ديدگاه جالب و البته عاطفه برانگيز از زبان 
يك جوان است:

چهار  چون  است،  من  عالقه  مورد  موضوع  «اين 
سال پيش، وقتي 26 ساله بودم، والدينم از هم جدا 

بزرگتر  بچه هاي  براي  طالق  مي كنم  فكر  شدند. 
كمي سخت تر باشد. به خاطر اينكه پدر و مادرت 
با  كه  هستي  بزرگ  آن قدر  تو  كه  مي كنند  فكر 
كه  (علتي  بيايي.  كنار  خردكن  اعصاب  چيزهاي 
اصال از هم طالق مي گيرند) و بچه هاي كوچكترند 
كه بايد از شر اين چيزهاي بد دور بمانند. بچه ها 
بي وفايي  درباره  چيزي  نمي خواهند  سني  هيچ  در 
كه  نبودم  آماده  اصال  هم  من  بشنوند.  خيانت  و 
راجع به روابط خارج از ازدواج آنها چيزي بدانم. 
من سر همين ماجرا با پدرم دو سال حرف نزدم. 
فكر  من  اما  نشده ام،  بالغ  هنوز  بگوييد  مي توانيد 
بايد  بگيرند  طالق  مي خواهند  كه  آدم هايي  مي كنم 
عهده  به  خودشان  را  شخصي شان  شرارت هاي 
بگيرند نه اين كه آن را با فرزندشان -  در هر سني 
كه باشد-  مطرح كنند. اينكه آدم درباره اميدها و 
يك  بزند  حرف  بچه اش  با  ترس هايش  يا  آرزوها 
چيز است و اينكه او را در جريان روابط ناسالمش 

قرار دهد، چيز ديگر.»  

 عادت كردن   به پدر يا مادر جديد
يكي از سخت ترين اتفاقاتي كه براي بچه ها مي افتد 

عادت كردن به پدر يا مادر جديدشان است:
«پدر و مادر من طالق گرفتن و البته من انتظارش 
هم  از  جدا  اونها  طالق،  از  قبل  داشتم.  هم  رو 
زندگي  پدرم  با  بزرگم  خواهر  مي كردن.  زندگي 
بوديم.  مادرم  با  كوچكم  خواهر  و  من  و  مي كرد 
من شبي رو كه مادرم گفت مي خواد طالق بگيره 
و  سال  يك  مي خورديم.  شام  داشتيم  مي آد.  يادم 
نيم پيش مادرم دوباره ازدواج كرد. اين قضيه يك 
كم زود اتفاق افتاد. اميدوار بودم كه اول فرصت 
بتونم  بعدا  تا  بيام  كنار  طالق  با  كه  باشم  داشته 
االن  كنم.  زندگي  شده،  ناپدريم  االن  كه  مردي  با 
مشكلي نداريم اما يك كم طول مي كشه كه اين رو 
توي مغزت فرو كني كه وقتي يكي از آنها دوباره 
بر  هم  پيش  وقت  هيچ  ديگه  يعني  مي كنه،  ازدواج 
نمي گردن. من مي دونم كه االن مادرم خوشبخت 
تره و مي فهمم كه بايد طالق مي گرفت، ولي به هر 

حال اذيت ميشم.

توصيه ام به آدم هايي كه با بچه طالق مي گيرن اينه 
كنار  طالق  شوك  با  تا  بدن  فرصت  بچه ها  به  كه 

بيان و بعد يه نفر ديگر رو وارد زندگي كنن.
و  پدر  ديدگاه هاي  كه  اينه  بچه ها  به  توصيه ام 
جديد  آدم هاي  به  نسبت  و  بفهمن  رو  مادرشون 
نمي خوان  هم  اونها  كه  بدونن  و  نگيرن  جبهه 
جاي پدر و مادر واقعي را بگيرن. نگاه كنين، من 
متنفر  ناپدريم  از  وقتا  بعضي  كه  درسته  زنده ام. 
داد.  فرصت  آدما  به  بايد  حال  هر  به  اما  مي شم، 
يا  پدر  به  اونوقت  بودين،  متنفر  ازشون  بازم  اگه 

مادرتون بگين.»

   در پايان
مشاوره  به  برويد،  وكيل  سراغ  به  اينكه  از  قبل 
است  ممكن  مشاوره  موارد،  بعضي  در  كنيد.  فكر 
رنج  از  را  بچه ها  و  كند  حفظ  را  خوب  رابطه  يك 
بي دليل نجات دهد. در لحظه اي كه با وكيل قرارداد 
مي بنديد، ممكن است ديگر هيچ راه برگشتي نباشد. 
آنها وظيفه دارند وارد امور خصوصي زندگي شما 
آن قدر  كه  هم  را  كوچكي  چيزهاي  حتي  و  بشوند 

بزرگ نيستند، بد جلوه بدهند.

 «بچه ها» يادتان باشند. از آنها نخواهيد كه طرف 
كسي را بگيرند، همانطور كه قبال خوانديد اين كار 
در  و  شوند  گوشه گير  آنها  شود  مي  باعث  فقط 
حالي كه هر دو پدر و مادرشان را دوست دارند، 
عذاب بكشند و خودشان را مقصر بدانند. كامال بر 
عهده پدر ومادر است كه مثل آدم هاي بالغ رفتار 
ناراحتي هاي  برابر  در  فرزندان شان  از  و  كنند 

بي دليل محافظت كنند.
پس پيش از اينكه پاي وكيل را به زندگي مشتركي 
كه شايد قابل ادامه دادن باشد باز كنيد به ديدن يك 
مشاور برويد. دست كم فقط به عنوان يك گزينه. 

طالق اتفاق بدي است و بدتر اين كه ندانيم بعدش چه بايد كرد

اينجوري براي بچه بهتراست
سولماز محمدى

خانه و خانواده



2323 هفته نامه پرشين جمعه 1 بهمن ماه 1389 - شماره 182
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com خانه و خانواده

پيدا  دنيا  در  خانمي  هيچ  تقريبا 
بدش  زيبايي  از  كه  نمي شود 
بعضي ها  براي  منتها  بيايد؛ 
زندگي  اول  اولويت  زيبايي 
اولويت  بعضي ها  براي  است، 
چندمين  بعضي ها  براي  و  دوم 
اولويت. اما فارغ از اينكه زيبايي 
شما  زندگي  اولويت  چندمين 
توصيه  شما  به  پزشكان  باشد، 
را  زيبايي  هيچ وقت  كه  مي كنند 
سالمت  دادن  دست  از  قيمت  به 
ورود  از  پيش  نخريد.  خودتان 
ناچاريد  سالم،  آرايش  بحث  به 
سالم  آرايش  پيش شرط هاي  با 

آشنا شويد.

برخالف چيزي كه شما تصور مي كنيد، 
تشخيص رنگ پوست آن قدرها هم كه 
نيست.  دشوار  مي كنيد،  تصور  شما 
است  اين  شناسايي،  ساده  روش  يك 
در  شما  پوست  كه  زماني  ببينيد  كه 
معرض آفتاب قرار مي گيرد، مي سوزد 

يا برنزه مي شود؟ 

رنگ  تشخيص  براي  نكته   5
پوست

مقابل  در  آساني  به  پوست  اگر   (1
مالنين  مي شود،  برنزه  آفتاب  اشعه 
طور  به  كه  (رنگدانه اي  پوست تان 
پوست  به  دادن  رنگ  سبب  طبيعي 
سطح  در  بقيه  به  نسبت  مي شود) 
زياد،  احتمال  به  و  دارد  قرار  باالتري 
زمينه رنگ پوست شما زرد متمايل به 

زيتوني است.
سرعت  به  پوست شان  كه  كساني   (2
نمي سوزد و يا در مقايسه با سايرين 
گروه  به  نسبت  مي سوزد،  كمتر 
موجب  كه  دارند  كمتري  مالنين  اول، 
مي شود ته رنگ پوست شان به بنفش، 
به  شود.  متمايل  گلي  و  قرمز  آبي، 
وجود  هم  ديگري  بارز  عاليم  عالوه 
رنگ،  قرمز  و  گلي  پوست هاي  دارد. 
يا  و  دارند  قرمزي  مشهود  نشانه هاي 
سرعت  به  پوست  روي  قرمزي  اينكه 

نمايان شده و خود را نشان مي دهد.
باشد  زرد  شما  پوست  رنگ  اگر   (3
وقت  آن  خاكستري)  زرد،  (پوست 
و  كرم پودرها  كه  مي شويد  متوجه 
به  زرد  رنگ  آنها  در  كه  پن كك هايي 
كار رفته، چهره شما را زيبا و طبيعي 
چهره اي  معمول  طور  به  و  نمي كند 

بيمارگونه به شما مي دهد.
حدودي  تا  نيز  زيتوني  پوست هاي   (4
فيلي  رنگ  و  خاكستري  از  تركيبي 
از  پوست  رنگ  اين  تركيب  هستند. 
وجود  پوستي  هر  پايه  در  كه  زردي 
دارد و كمي سبزي كه فقط مخصوص 

اين گروه است، تشكيل شده است.
گفته  پوستي  به  بي رنگ  پوست   (5
زيتوني،  از  رنگي  هيچ  كه  مي شود 
اين  نشود.  ديده  آن  در  قرمز  و  زرد 
خانم ها  تمام  پوست  براي  دسته بندي 

حتي سياه پوستان هم كاربرد دارد.

آرايش فصلي

رنگ  همان  يا  زيرين  پوست  رنگ 
از  يكي  با  هميشه  شما  پوست  پايه 
دارد.  ارتباط  شده  گفته  موارد  اين 
آرايش  و  گريم  متخصصان  از  شايد 
از  آرايش  در  بايد  كه  باشيد  شنيده 
اصل «آرايش فصلي» پيروي كنيد و با 
تغيير فصل، رنگ لباس ها و آرايش تان 
آرايش  مثال،  طور  به  دهيد.  تغيير  را 
صورتي  تون هاي  و  آبي  (رنگ  خنك 
تابستان  فصل  براي  عروسكي)  و 
(زرد،  گرم  رنگ هاي  و  بهار  و 
براي  قهوه اي)  زيتوني،  خاكستري، 
پاييز و زمستان توصيه مي شود. البته 
اين قانون درباره رنگ پايه پوست و 
كرم پودر و پن كك شما صادق نيست 
را  كرم پودر  رنگ هاي  كه  زماني  و 

رنگ  قطع  طور  به  بايد  مي كنيد  تست 
دقيق پايه پوست تان را پيدا كنيد تا با 
دچار  آرايش  رنگ  براي  آن  به  توجه 
كه  نكنيد  فراموش  نشويد.  سردرگمي 
اين  كرم پودر  استفاده  از  شما  هدف 
سطحي  رنگي هاي  دو  تمام  كه  است 
رنگ  و  ببريد  بين  از  را  خود  پوست 
حدودي  تا  و  يكنواخت  را  پوست 
و  طبيعي  رنگ  يك  به  تا  كنيد  بي رنگ 

تقريبا هم رنگ با بدنتان برسيد.
چرا زرد كم رنگ؟

شود  مطرح  برايتان  سوال  اين  شايد 
زرد  بايد  پوست  پايه  رنگ  چرا  كه 
تمام  كه  دليل  اين  به  باشد.  كم رنگ 
اليه  زير  داراي  بيش  و  كم  پوست ها 
رنگ  چون  هستند  زردرنگ  تقريبا 
كنيد  دقت  است.  زرد  مالنين،  طبيعي 
كه كرم پودر شما بايد بدون توجه به 
نژاد، گونه، سن و مليت، سايه هايي از 
فيل،  عاج  رنگ  مانند  خنثي  رنگ هاي 
قهوه اي  برنز،  كم رنگ،  خاكستري 
به  باشد.  داشته  گردويي  تا  كم رنگ 
عالوه، يك طيف نامحسوس زردرنگ 
دقت  ولي  شود.  ديده  آن  در  بايد  هم 
كنيد كه به هيچ وجه رنگ هاي نارنجي، 
و  خاكستري  سبز،  قرمز،  صورتي، 
آبي حتي به مقدار خيلي كم در آن به 
چنين  كردن  اضافه  باشد.  نرفته  كار 
سايه هايي به كرم پودر نه تنها شما را 
بسيار  حد  تا  بلكه  نمي دهد  جلوه  زيبا 

زيادي چهره شما را مصنوعي مي كند 
و زيبايي هاي طبيعي تان را هم از بين 

مي برد.

انتخاب  كرم پودر مناسب
براي انتخاب كرم پودر پايه، بايد حتما 
آن را روي قسمتي از پوست صورت 
خود امتحان كنيد و بهتر است اين كار 
و  دهيد  انجام  روز  روشنايي  در  را 
ببينيد آيا با پوست شما هم خواني پيدا 
مي كند و به اصطالح روي صورتتان 
مي خوابد يا نه. با اين روش مي توانيد 
رنگي را انتخاب كنيد كه به صورتتان 
متوجه  نبايد  ديگران  حتي  و  مي آيد 
شوند كه شما آرايش كرده ايد يا بدتر، 

زده ايد.  خود  صورت  به  ماسك  انگار 
اگر به عكس هاي مدل ها در مجله هاي 
مي فهميد  كنيد،  دقت  آرايش  و  مد 
نظر  به  زيبا  دليل  اين  به  چهره ها 
آرايش  مناسب  رنگ   از  كه  مي رسند 

استفاده كرده اند.

رنگ  و  پوست  نوع  تناسب 
آرايش

دارند  قرمز  موهاي  كه  خانم هايي 
تا  روشن  نيز  پوست شان  رنگ  و 
رنگ هاي  از  بايد  است  متوسط 
و  برنز  كهربايي،  قهوه اي،  مرجاني، 
كنند.  استفاده  خاكي  رنگ هاي  ديگر 
تا  روشن  پوست  رنگ  با  بلوند  موي 
متوسط بايد بيشتر از گروه رنگ هاي 
با  خانم هايي  كنند.  استفاده  صورتي 
موي قهوه اي روشن و خرمايي يا رنگ 
پوست روشن تا متوسط بايد از قرمز 
روشن و قرمز مايل به عسلي استفاده 
قهوه اي  موهاي  كه  خانم هايي  كنند. 
تيره و پوست روشن تا متوسط دارند 
قرمز  روشن،  سايه هاي  از  بيشتر  يا 
خانم هايي  كنند.  استفاده  آلبالويي  و 
پوست  رنگ هاي  و  مشكي  موهاي  با 
تيره تر، رنگ هاي خنثي و طبيعي مانند 
و  روشن  قهوه اي  كم رنگ،  صورتي 

مرجاني ماليم را بايد انتخاب كنند
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جوان ماندن و شاداب به نظر رسيدن، 
در  مخصوصا  و  خيلي هاست  آرزوي 
كه  آنهايي  نيستند  كم  ها،  خانم  ميان 
براي  و  دارند  سر  در  آرزويي  چنين 

رسيدن به آن تالش مي كنند...

 11 از  گروه ايد  همين  از  هم  شما  اگر   
توصيه زير غافل نشويد:

دور  را  خود  بنددار  مطالعه  عينك 
گردن تان نيندازيد. اگر شما بند عينك تان 
را دور گردن تان بيندازيد عالوه بر اينكه 
ضعف  مي رسيد،  نظر  به  فراموشكار 
هم  سن  رفتن  باال  اثر  در  چشم تان  ديد 
بيشتر خودش را نشان مي دهد اما اگر 
عالقه زيادي به همراه داشتن عينك تان 
داريد، مي توانيد در مواقع غيرضروري 

آن را روي سرتان قرار دهيد.
رنگ صورتي را براي رژلب تان انتخاب 
جوان  راه هاي  سريع ترين  از  يكي  كنيد. 
آرايش هاي  از  استفاده  رسيدن  نظر  به 
يك  از  استفاده  است.  كم رنگ  و  روشن 
رژ لب صورتي كه كمي هم برق لب روي 
را  شما  صورت  است،  شده  ماليده  آن 
بسيار روشن و جوان نشان مي دهد و 
در عوض رنگ هاي تيره و مات صورت 
كمتر  را  وجذابيت تان  مسن تر  را  شما 

مي كند.

جلوي موهايتان را كوتاه كنيد. اين كار 
 50 باالي  خانم هاي  براي  مخصوصا 
سال بسيار مفيد است. به جاي يكدست 
پشت،  از  خود  موي  بستن  و  كردن 
كوتاه  را  سرتان  جلوي  قسمت  موهاي 
كنيد و يك سشوار سطحي هم بكشيد. 
مي توانيد  را  چهره تان  در  كار  اين  اثر 
در اولين ميهماني اي كه شركت كرديد، 

ببينيد.

دور مش  و هاي اليت هاي سفيد، صدفي، 
استخواني و نقره اي را خط بكشيد. اگر 
سن  رفتن  باال  با  و  زمان  مرور  به  كه 
رنگ موها يتان به رنگ هاي روشن تغير 
كه  مي پسنديد  را  رنگ  آن  شما  و  يافت 
خيلي   رنگ هاي  كردن  انتخاب  اما  هيچ؛ 
منزله  به  نقره اي  يا  صدفي  مثل  روشن 
خانم  يك  براي  رسيدن  نظر  به  مسن تر 
است.  خودتان  با  انتخاب  حاال  است. 
آنچه  از  پيرتر  سال  مي خواهيد 10  اگر 
اين  مي توانيد  برسيد،  نظر  به  هستيد 

رنگ ها را براي موها يتان برگزينيد!

دندان هاي خود را سفيد كنيد. هرچه قدر 
به  شاداب  در  براق  و  سفيد  دندان هاي 
چشم آمدن چهره موثر است، به همان 
در  كدر  و  زرد  دندان هاي  هم  ميزان 
شما  است.  موثر  سن  دادن  نشان  زياد 
مي توانيد به راحتي و با صرف هزينه اي 
اندك، دندان هايي زيبا و درخشان و در 
نتيجه چهره اي شاداب و بشاش داشته 

باشيد.
بخريد.  را  لباس ها  بهترين  اما  كمترين 
از  خانه  كشوهاي  و  كمد  پركردن 
كه  رنگارنگ  و  مختلف  لباس هاي 
هيچ كدام مناسب يك مجلس هم نيستند، 
اصال هنر نيست. هنر اين است كه شما 

بخريد.  را  لباس ها  بهترين  اما  كمترين 
بودن  هماهنگ  به  خريد  هنگام  فقط 
رنگ ها هم دقت كنيد و سعي نماييد رنگ 
عيب هاي  كه  كنيد  انتخاب  را  طرحي  و 
ظاهري بدن تان را بپوشاند. بد نيست كه 
با هر دست لباس، يك گردنبند، انگشتر 
يا دستبند هم رنگش را هم تهيه كنيد، اين 
حساب  به  جوان  و  روز  به  كلي  طوري 

مي آييد!
مناسب سن تان لباس بپوشيد. منظور از 
اين جمله آن نيست كه خانم هاي باالي 
لباس هاي  پوشيدن  حق  سال  يا 50   40
كه  است  اين  منظور  ندارند.  را  روشن 
مسلم  خب  نكنيد.  افراط  جوان نمايي  در 
است كه پوشيدن شلوار بگ  كتان با يك 
تاپ گشاد اصال براي سنين باال مناسب 
لباس ها  اين  پوشيدن  با  فرد  و  نيست 
خيلي  رسيدن،  به نظر  جوان  عوض  در 
داشتن  بنابراين  مي شود  مضحك  هم 
بهترين و مناسب ترين پوشش در سنين 
نظر  به  جذاب  راه هاي  از  يكي  مختلف 

رسيدن است.
ظاهرتان را تغيير دهيد. يكنواختي باعث 
كسلي و پيري مي شود. پس براي آنكه 
هرچند  نشويد،  مبتال  زودرس  پيري  به 
حتي  و  موها  مدل  و  رنگ  يك بار  وقت 
آرايش تان را تغيير دهيد. حتي مي توانيد 
ابرويتان  مدل  يا  رنگ  كردن  عوض  با 
چهره تان  در  اساسي  تغيير  يك  هم 
لباس  سبك  بتوانيد  اگر  كنيد.  ايجاد 
عوض  گاهي  از  هر  هم  را  پوشيدن تان 

كنيد، بد نيست.

بي تاثير  بودن  جوان  در  هم  كفش ها 
با  شما  كه  است  درست  نيستند. 
زيبايي  چندان  ظاهر  كه  طبي  كفش هاي 
اگر  كنيد  باور  اما  راحت تريد  ندارند، 
قرار  كه  مهماني  يك  در  شركت  براي 
يك  برگرديد،  و  برويد  ماشين  با  است 
جفت كفش پاشنه بلند نگين دار بپوشيد، 
خواهيد  نظر  به  جذاب  و  شاداب  بسيار 

رسيد.

را  عطرتان  بوي  و  لباس  رنگ   10
شما  اينكه  كنيد.  انتخاب  فصل  مناسب 
به  روشن   لباسي  تابستان  فصل  در 
استفاده  هم  خنكي  عطر  از  و  كنيد  تن 
كنيد، بسيار به جذابيت شما مي افزايد و 
اين طوري اطرافيان تان متوجه مي شوند 
كه روح جواني و شادابي هنوز در شما 
پايدار است بنابراين حواس تان باشد كه 
رنگ ها و بوها هم در جوان نشان دادن 

شما بي تاثير نيستند.

توصيه  آخرين  زيبايي.  جراحي  عمل 
آنچه  از  رسيدن  نظر  به  جوان تر  براي 
هستيد، انجام عمل جراحي زيبايي براي 
از بين بردن چين و چروك هاي صورت 
و افتادگي پلك است. فقط براي اين كار 
را  پزشك  بهترين  و  مجرب ترين  بايد 
پشيمان  خود  كرده  از  تا  كنيد  انتخاب 

نشويد.

منبع: ريدرزدايجست

11 توصيه زنانه براي جوان 
به نظر رسيدن

ترجمه:ندا احمدلو 
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كشفياتى 
خواهد بود؟

از  برخى  فاكس نيوز،  از  نقل  به 
امكان  كه  احتمالى  اكتشافات  اين 
جديد  سال  در  آنها  به  دسترسى 
ميالدى بسيار ممكن و نزديك است، 

به قرار زير است.

 كشف بوزون هيگز
سال  در  هيگز  بوزون  ذرات  كشف  امكان 
وجود  نظريه  است.  قوى  بسيار   2011
جرم  مى شود  گفته  كه  بنيادين  ذرات  اين 
سال  از  مى شود،  ناشى  آن  از  مواد  تمامى 
رديابى  امكان  اما  شد،  مطرح   1343 /  1964
گفته  به  نداشت.  وجود  تاكنون  ذرات  اين 
در  هسته اى  فيزيك دان  رمبسر،  كريستوفر 
ميزبان  كه  اروپا  هسته اى  آزمايشگاه  سرن، 
است،  جهان  ذرات  برخورددهنده  بزرگ ترين 
مى توان  كند،  يارى  دانشمندان  با  طبيعت  اگر 
وى  كرد.  كشف   2011 سال  در  را  ذره  اين 
بزرگ  برخورددهنده  حالى كه  در  مى گويد 
فعاليت  به  هم چنان  (ال.اچ.سى)  هادرون 

خود ادامه مى دهد، هر آن چه براى رديابى و 
مشاهده اين ذره مورد نياز است در دسترس 

فيزيك دانان قرار مى گيرد.
 پيشنهاد جايزه 10 ميليون دالرى ايكس پرايز 

براى كشف اسرار مغز
در سال 2011 احتمال بااليى براى ارائه جايزه 
بزرگ 10 ميليون دالرى بنياد XPrize براى 
ساخت فناورى هاى عصبى ويژه مغز انسان 
وجود دارد. اولين بخش احتمالى براى چنين 
جايزه اى مى تواند جايزه بزرگ عصب شناسى 
آموزش باشد كه به بررسى روند يادگيرى در 
مغز و ارائه شيوه هايى براى بهبود يادگيرى 
خواهد  اختصاص  دانش آموزان  مغز  در 
مى تواند  نيز  معلوالن  بزرگ  جايزه  گرفت. 
عملكرد  بهبود  روند  ارتقاى  و  افزايش  به 
تعلق  نخاعى  آسيب هاى  دچار  بيماران  بدن 
حتى  جوايزى  چنين  دادن  اختصاص  گيرد. 
پرداخته  مجازى  تله پاتى  مهار  به  مى تواند 
مستقيم  تعامل  براى  روشى  شكل،  اين  به  و 
انسان و رايانه ها فراهم آورد و در عادى ترين 
از  بسيارى  درمان  يا  كنترل  راه هاى  شرايط، 
بيمارى هاى مرتبط با مغز از جمله آلزايمر را 

در اختيار پزشكان قرار دهد.

براى  ماهواره ها  از  استفاده   
دسترسى رايگان به اينترنت 

كوشتا گراماتيس، اينترنت را بخشى از حقوق 
هنوز  كه  مى داند  انسانى  ميلياردها  طبيعى 
قدرتمندترين  از  يكى  به  دسترسى  توانايى 
از  و  ندارند  را   21 قرن  ارتباطاتى  ابزارهاى 
يك  خريدارى  براى  را  حركتى  وى  رو،  اين 
ماهواره و ارسال آن به مدارى جديد از زمين 
يك  رايگان  دسترسى  بتواند  تا  كرده  آغاز 
اينترنت  به  را  توسعه  حال  در  كشور  چند  يا 
رايگان امكان پذير سازد. سازمان غيرتجارى 
گراماتيس با نام «يك حق انسانى» در تالش 

دالرى  سرمايه 150هزار  جمع آورى  با  است 
از طريق كمك هاى مالى بتواند اجراى برنامه 

دقيق پروژه را آغاز كند.
 

اعالم وجود قلمرو چهارم حيات
محققان در اكتبر / مهر سال گذشته از كشف 
كه  دادند  خبر  جهان  بزرگ  ويروس  دومين 
تك سلولى  جانداران  و  داشته  نام   CroV
اين  بزرگى  مى كند.  آلوده  خود  به  را  دريايى 
محاسبه  آن  ژنوم  ابعاد  اساس  بر  ويروس 
متشكل  ژنومى  از  ويروس  اين  زيرا  شده، 
است  برخوردار  ژنتيكى  جفت  730هزار  از 
كه دو برابر ابعاد ژنوم يك ويروس معمولى 
است. رتبه اول بزرگى در ميان ويروس ها به 
Mimivirus اختصاص دارد كه ژنوم آن از 
يك ميليون و 200 هزار جفت ژنتيكى تشكيل 

شده است.
كشف  احتمال  آينده  در  مى آيد  نظر  به 
بگذارد،  افزايش  به  رو  بزرگ  ويروس هاى 
زيرا اين دو ويروس بزرگ تنها اعضاى دور 
گرفت  نتيجه  مى توان  و  هستند  خانواده  يك 
انواع ديگرى نيز مشابه آن ها در جهان وجود 
داشته باشد. اين ويروس ها كه حيات آنها به 
مكانيزم سلولى جانداران آلوده شده وابسته 
سه  در  و  نشده  تلقى  زنده  موجود  است، 
قلمرو شناخته شده حيات يعنى يوكاريوت ها، 
پروكاريوت ها و آرچيا نمى گنجند؛ با اين همه 
ويروس ها  اين  ژنتيكى  شگفت انگيز  ساختار 
باعث شده تا محققان، قلمرو جديدى از حيات 
قلمروهاى  ديگر  مانند  كه  بگيرند  نظر  در  را 
حيات، از قوانين تكامل پيروى مى كند. به نظر 
مى رسد در سال جديد اطالعات تكميل ترى از 

اين قلمرو جديد به دست خواهد آمد.

سيارات  وجود  رسمى  تاييد   
منظومه  از  خارج  در  زمين مانند 

شمسى
و  فراخورشيدى  سيارات  كشف  زمينه  در 
زمين مانند ادعاهاى زيادى مطرح شده است. 
منظور از سياره زمين مانند، سياره اى سنگى 
و هم اندازه زمين است كه در در بخش قابل 
كهكشان  در  ستاره اى  اطراف  از  سكونت 
از  دريافتى  انرژى  جايى كه  مى كند،  حركت 
ستاره به قدرى هست كه آب در سطح سياره 
زمين مانند به شكل مايع باقى بماند. استيون 
معتقد  كاليفرنيا  دانشگاه  اخترشناس  ووگ، 
است كه انسان پس از كشف سياره گليس-

GJ 581g به اين هدف دست پيدا كرده، يكى 
ستاره  مدار  در  گردش  حال  در  سياره   6 از 
ميزبانش در صورت فلكى ميزان كه به عنوان 
اولين سياره زمين مانند با قابليت وجود حيات 
گروه هاى  آن جايى كه  از  است.  شده  معرفى 
را  سياره اى  چنين  وجود  اخترشناسان  ديگر 
تاييد نكرده اند، انتظار مى رود در سال جديد 
چنين  حضور  آن،  از  پس  سال  يا  ميالدى 

سياره اى به صورت رسمى به تاييد برسد.
 

آزاد  ماهى  رسمى  فروش  آغاز 
تراريخته

قرار است در سال 2011 ماهى آزاد تراريخته 
اولين حيوان تراريخته اى باشد كه مصرف آن 
به تاييد سازمان غذا و داروى آمريكا، اف.دى.

اى مى رسد. اما با وجود اين كه بى خطربودن 
كه  فناورى هايى  رسيده،  اثبات  به  ماهى  اين 
در ايجاد تغييرات ژنتيكى در اين جاندار مورد 
انتقاد  مورد  همچنان  مى گيرند  قرار  استفاده 
از  استفاده  محققان،  گفته  به  هستند.  شديد 
مى تواند  آزاد  ماهى  پرورش  در  شيوه ها  اين 
هزينه ها را در حد قابل توجهى كاهش داده و 
را  آزاد  ماهى  پرورش  مراكز  توسعه  زمينه 

افزايش دهد.

فناورى

صرافى توسعه
جابجاى پول و ارز به تمام دنيا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

فن آوري هاي جديد براي بهبود زندگي نابينايان 

تلفن بريل براي نابينايان 
را  مهمي  تالش هاي  بلكه  مي دارد  نابينايان  براي  بريل  تلفن 

زندگي  كيفيت  بهبود  براي 
است.  كرده  آغاز  نابينايان 
به  امروزه  سفيد  عصاي 
معرفي  براي  نمادي  عنوان 
مي شود.  شناخته  نابينايان 
اين  اصلي  مشكالت  از  يكي 
خواندن  در  ناتواني  افراد 
و  عادي  متون  نوشتن  و 
دستگاه هاي  از  استفاده 
الكترونيكي مصرفي از قبيل 
هوشمند  همراه  تلفن هاي 
لمسي  رايانه هاي  لوح-  و 

است. 
نظر  به  ميان،  اين  در 

با بهره گيري از  و  بيكار ننشسته  ارتباطات  مي رسد كه دنياي 
فن آوري هاي نوين تالش هايي را براي قابل استفاده كردن اين 
ابزارهاي الكترونيكي براي نابينايان آغاز كرده است كه انتظار 
مي رود اين تالش ها ظرف چند سال آينده بتوانند تحولي بنيادي 
در شيوه هاي ارتباطاتي نابينايان ايجاد كنند. در ادامه به بررسي 

برخي از اين تالش ها مي پردازيم. 

انگشتانه بريل 
اين  در  است.  بريل  حروف  كننده  برگردان  يك  انگشتانه  اين 
كه  است  رفته  كار  به  مينياتوري  فن آوري  يك  ويژه،  انگشتانه 
به كاربر اجازه مي دهد انگشت خود را روي يك واژه معمولي 
سر بدهد و آن را به خاطر يك بازخورد لمسي به صورت خط 

بريل حس كند. 
اين دستگاه كه روي انگشت اشاره قرار مي گيرد مي تواند به طور 
اساسي زندگي نابينايان را متحول كند و به آنها اين امكان را 
كتاب هاي  صفحات  يا  لمسي  نمايشگرهاي  لمس  با  كه  بدهد 
بريل  حروف  صورت  به  را  كلمات  و  حروف  معمولي  كاغذي 

بخوانند. 

پيش بيني ها نشان مي دهد كه اين دستگاه از تابستان 2012 وارد 
بازار شود. انتظار مي رود كه در طول يك سال و نيم باقيمانده 
تا زمان عرضه اين انگشتانه فن آورانه عملكردها و توانايي هاي 

اين دستگاه بهتر نيز شود. 
حسگرهايي كه در اين انگشتانه به كار رفته اند با يكديگر ارتباط 
طرف  از  و  رمزگشايي  را  واژگان  يك طرف  از  و  كرده  برقرار 
يك  مي كنند.  تبديل  بريل  لمسي  حروف  به  را  واژگان  اين  ديگر 
دوربين ويدئويي در داخل اين انگشتانه وجود دارد كه متن را 
شناسايي كرده و آن را به يك پردازشگر داخلي انتقال مي دهد. 
اين پردازشگر كه با يك پايگاه داده ها ارتباط دارد حروف بريل 

را به سر انگشت دست كاربر نابينا انتقال مي دهد. 
از ديگر امكانات اين انگشتانه مي توان به دريافت آخرين اخبار 
يا بازخوردها و نظرهاي وبالگ ها از راه فايل هاي RSS اشاره 
كرد. همچنين اين دستگاه مي تواند كتاب ها و يا پيام هاي متني را 
از راه بلوتوث دريافت كرده و به متون لمسي بريل تبديل كند. 

تلفن همراه بريل 
«سئونكئون پارك» طراح كره اي از سال گذشته روي يك نمونه 
تلفن  اين  مي كند.  كار  نابينايان  ويژه  همراه  تلفن هاي  آزمايشي 
بريل  حروف  با  كليد  صفحه  يك  و  نمايشگر  صفحه  يك  همراه 

دارد. 
فعال  «پالستيك  پالستيكي  ماده  از  استفاده  با  طراح  اين 
«بازخورد  نام  به  ويژه اي  فن آوري  است  توانسته  الكتريكي» 

لمسي عملكردي» را فعال كند. 
اجازه  همراه  تلفن  به  كه  است  ويژه  عملكرد  يك  فن آوري،  اين 
مي دهد در زمان واقعي هر نوع متني را از طريق يك بازخورد 

غيرصوتي لمسي و برپايه كد بريل نشان دهد. 

را  اس» ها  ام.  تنها «اس.  نه  مي تواند  نابينا  كاربر  ترتيب  اين  به 
بخواند و بنويسد بلكه مي تواند روي تلفن همراه خود بازي كند 
شركت  است  قرار  بشود.  ساده  آنالين  سرويس هاي  وارد  يا  و 

سامسونگ اين تلفن همراه ويژه نابينايان را توليد كند. 
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� فروردين ماه
شما بايد در اجتماع بدرخشيد ؛ فراموش نكنيد كه اگر گرفته و تودار باشيد، 

از همه چيز عقب خواهيد ماند. 
با  شدن  صميمى  براى  خوبى  بسيار  فرصت  داريد،  رو  پيش  كه  روزهايى 
دوستان و همكاران جديد شماست و اگر مجرد هستيد، اكنون زمان مساعدى 
براى انتخاب همسر دلخواه تان تان را اجرا كنيد و با اميدوارى و ديد مثبت 

در مورد عملى شدن آنها بينديشيد.
يكنواختى در محيط اطرافتان، باعث كسالت شما شده است ؛ سعى كنيد اين 
هفته تغييراتى در پيرامون تان به وجود بياوريد تا روحيه تان هم تغيير كند.

� ارديبهشت ماه
در اين هفته سعى كنيد دلتنگى هاى خود را كنار بگذاريد و از جريان زندگى 

تان لذت ببريد و اجازه ندهيد كه غم و اندوه و افسردگى بر شما غلبه كند. 
يك پيشنهاد بسيار ايده آل براى كار يا معامله اى به شما ميشود ؛ با مشورت 
ديگران و سنگين و سبك كردن شرايط تان و البته توكل به خدا پيشنهاد را 

قبول كنيد كه سود چشمگيرى برايتان خواهد داشت. 
در اين هفته يك درگيرى عاطفى پيدا ميكنيد ؛ صبر خود را از دست ندهيد كه 

انشاءاهللا... همه چيز درست خواهد شد. 
منتظر جوابى مساعد از طرف يكى از دوستان نزديك خود هستيد ؛ در ضمن 
تان  خانواده  با  حتما  شود  مرتفع  شما  مشكالت  ماه  اين  در  ميخواهيد  اگر 

مشورت داشته باشيد. 
� خرداد ماه

خوشحال باشيد كه به زودى پول مرده تان، زنده خواهد شد ؛ سعى كنيد 
كمى بيش از پيش رازدار باشيد تا روابط خانوادگى و دوستانه تان به خطر 

نيفتد. 
اذيت  زياد  را  خودتان  ؛  داشت  خواهيد  پيش  در  مهمانى  يك  هفته  اين  در 

نكنيد زيرا تجمالت و اسراف، موجب گرمى و نزديكى دل ها نميشود. 
و  ناكافى  استراحت  حد،  از  بيش  كار  ؛  باشيد  تان  سالمت  مواظب  بيشتر 
به  را  شما  سالمتى  ميتواند  پول،  آوردن  دست  به  براى  وقفه  بى  تالش 

مخاطره بيندازد.
اين هفته شما رقابت شديدى در خود احساس ميكنيد ؛ احساس رقابت با 
همكاران، همسن و سال ها و... اگر در حد متعادل به اين احساس بها دهيد، 

موجبات پيشرفت شما را فراهم مى آورد.
� تير ماه

مدتى است كه نگران بيمارى يكى از نزديكان تان هستيد ؛ در اين هفته به 
عيادت او برويد و براى سالمت او دعا كنيد. 

در نهان خود به فردى غبطه ميخوريد ؛ البته دوست نداريد اين موضوع را 
باور كنيد اما حقيقت اين است كه اين قضيه، واقعيت دارد.

گاهى اوقات تمام وقت و انرژى خود را صرف خانواده ميكنيد اما بد نيست 
افسوس  آينده  در  كه  نكنيد  زندگى  جورى  و  برسيد  خودتان  به  هم  كمى 
خوشگذرانى  يا  خود  به  حد  از  بيش  كردن  توجهى  بى  افسوس  بخوريد، 
خارج از اندازه! بعضى وقت ها امتحان كردن چيزهاى جديد ميتواند سوژه 

هيجان انگيزى براى چند وقت باشد.
� مرداد ماه

در اين هفته خبرهاى خوشى در راه داريد ؛ سعى كنيد شادى هايتان را با 
ديگران قسمت كنيد. 

سعى كنيد اين روزها را براى كسى كه دوستش داريد، تبديل به يكى از 
روزهاى به ياد ماندنى كنيد و وقت بيشترى براى معاشرت بگذاريد. 

چند وقتى است كه كسالت به سراغ شما آمده است و آدم بهانه گيرى شده 
ايد ، به امروز و فردا نگاه نكنيد كه اطرافيان، زير بال و پرتان را گرفته اند 
و نميگذارند تنها بمانيد ؛ اگر در رفتارتان تغيير رويه ندهيد و همچنان به 
غرغر كردن و بهانه گرفتن ادامه بدهيد، تمام اطرافيان از گردتان پراكنده 

خواهند شد.
� شهريور ماه

افراد جديدى وارد زندگيتان ميشوند ؛ حضور آنها را به فال نيك گرفته و 
سعى كنيد خصوصيات مثبت را از آنها ياد بگيريد. 

بدون شك نميخواهيد به شما يادآورى شود كه در گذشته داراى اشتباهاتى 
در مسائل مالى بوده ايد ؛ مراقب پول تان باشيد و آن را بيهوده خرج نكنيد. 
ديگر وقت آن رسيده كه سكوت را در مورد مسئله مهمى كه اين روزها 
فاش  را  حقـايق  و  بشكنيد  كرده،  مشغول  خودش  به  بدجورى  را  فكرتان 
كنيـد ؛ رازدارى بيش از حد، گاهى اوقات به ضرر شماست و شخصيت و 

حيثيت شمـا را زير سوال خواهد برد. 
� مهر ماه

شما  شغلى  درگيرى  ؛  باشيد  خونسرد  خود  زندگى  لحظات  تمام  در  بايد 
زياد است، شايد هم خود را به شدت درگير مسائل تحصيلى كرده ايد. 

صحبت هاى شما با يكى از نزديكان كه مدتى است دچار مشكالت مالى 
شده، ميتواند به او كمك كند. 

در روزهاى گذشته در جمعى قرار گرفته ايد كه گفته هاى كسى از اعضاى 
اين جمع شما را ناراحت كرده و در پس پاسخ دادن به او هستيد ولى اين 
امر نميتواند شما را راضى كند پس بهتر است اين كار را به گذشت زمان 

واگذار كنيد. 

را  شما  بسيار  امر  اين  كه  ايد  آورده  دست  به  نشانى  قديمى  دوست  يك  از 
خوشحال كرده، او را پيدا كنيد و تالفى اين سال هاى جدايى را درآوريد، او 

نيز در پى شماست. 
� آبان ماه

مال و اموال براى شما شخصيت به همراه نخواهد داشت پس با داشتن آنها 
احساس غرور نكنيد كه اين احساس ميتواند به شدت در شما سركوب شود . 
بعضى مسائل در زندگى شما وجود دارد كه نسبت به آنها بى اهميت هستيد 
؛ رويه خود را عوض كنيد و به آنچه در زندگيتان نقش آفرين است، توجه 

داشته باشيد. 
به  و  نزنيد  آب  به  بيگدار  كرده،  مشغول  را  شما  ذهن  اى  معامله  انجام  فكر 

اطراف خود به دقت نظر كنيد.
شايد قدمى برداريد كه شما را به بيراهه بكشاند و جبران آن هم براى شما 
مشكل باشد ؛ براى حركت در مسيرى پيچيده خود را آماده كنيد و مطمئن 
باشيد كه قدم برداشتن در اين راه، شما را به سرمنزل سعادت خواهد رساند.

� آذر ماه
مدتى است كه احساس گنگى در درون تان وجود دارد و به دنبال چيز يا 

كسى هستيد و مدام به فكر پيدا كردن آنيد. 
در هفته قبل با دوستى قديمى مالقات كرده ايد كه در طى اين مالقات او از 
شما درخواستى كرده ولى شما قادر به عملى كردن آن درخواست نيستيد 
؛ اين مطلب را با خود او در ميان بگذاريد و از گفتن اين حرف هيچ نگران 
نباشيد.مدتى است كه منتظر يك رابطه عاطفى هستيد ولى فرصت آن پيش 
نيامده ؛ بايد قدم اول را خودتان برداريد در غير اين صورت راه به جايى 
نخواهيد برد ؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه انسان براى رسيدن به آنچه 

در انتظارش است بايد تالش كند پس از هيچ تالشى دريغ نكنيد. 
� دى ماه

صحبت هاى صريح شما ممكن است ديگران را ناراحت كند ؛ بعضى مواقع 
رك گويى كار دست انسان ميدهد. 

همين  ولى  هستيد  داشتنى  دوست  بسيار  خود  خانوادگى  جمع  ميان  در 
صحبت هاى صريح شما ممكن است براى خانواده شما مشكالتى 

به همراه داشته باشد.
از طرف دوستان و نزديكان، پيشنهادى دريافت كرده ايد كه شما را بسيار 
مشغول خود كرده است ؛ چرا دست دست ميكنيد؟ در اين مورد با افرادى 

كه قبال چنين پيشنهاداتى داشته اند مشورت كنيد و از آنان كمك بخواهيد. 
خود  براى  را  راه  بنابراين  نيستيد  كارى  هيچ  انجام  به  مجبور  راه  اين  در 
را  ناراحتى  اين  اما  هستيد  ناراحت  كسى  دست  از  ؛  نكنيد  دشوار  و  سخت 

بروز ندهيد. 
� بهمن ماه

مدتى قبل كارى انجام داده ايد كه بسيار نگران نتيجه آن كار هستيد ؛ سعى 
كنيد نگرانى را از خود دور كنيد چون به هر حال شما بايد نتيجه كار خود 

را دريافت كنيد. 
خود  بعدى  هاى  فعاليت  به  را  شما  پاداش  اين  كه  ميكنيد  دريافت  پاداشى 
اميدوار ميكند ؛ در مورد مسائل كارى خود با عده اى دچار اختالف هستيد ؛ 
با آنها قرارى بگذاريد و صحبت هاى آنها را هم بشنويد و افكار خودتان را 

نيز براى آنها بازگو كنيد. 
از  بيش  ؛  رسيد  خواهيد  نتيجه  به  بيشتر  صورت  اين  به  كه  باشيد  مطمئن 
حد تحت تاثير گفته هاى ديگران قرار ميگيريد ؛ تجربه هاى گذشته به شما 
ثابت كرده كه گفته هاى ديگران زياد هم نميتواند در روند زندگى شما تاثير 

داشته باشد . 
� اسفند ماه

كسى براى كمك نزد شما مى آيد، بايد دست او را بگيريد و او را كمك كنيد 
؛ اين كار ميتواند مشكل او را حل كرده و خوشحالى به همراه داشته باشد. 

براى يكى از كارهاى عقب افتاده خود بايد سريع تصميم بگيريد ؛ با يك سبك 
سنگين كردن ساده ميتوانيد به نتيجه برسيد پس وقت را هدر ندهيد و از تمام 

لحظات استفاده كنيد. 
به مهمانى دعوت ميشويد كه در آن افراد جديدى را مالقات ميكنيد و در اين 
بين صحبت هايى رد و بدل ميشود كه ميتواند شما را به آينده اميدوارتر كند. 
در اين هفته مسير زندگى عاطفى خود را كه مدتى از ادامه آن بازمانده بوديد، 

ادامه دهيد كه روزهاى روشنى در پيش است 
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ايران زهر چشم گرفت

و  عراق  برابر  پيروزي  از  پس  كه  بود  تقدير  شايد  اين 
غلبه اي نفسگير برابر كره شمالي يك پيروزي درخشان 
بخوردو  رقم  ايران  كارنامه  در  هم  امارات  برابر  ديگر 
بود  شده  مشهور  مرگ  گروه  به  كه  گروهي  از  ملي  تيم 
همين  از  و  دوم صعود كند  دور  به  مثال زدني  اقتداري  با 
حاال زهرچشمي اساسي از كره جنوبي براي بازي شنبه 

شب بگيرد. 

تركيب نيمه اول ايران تحقق وعده اي بود كه پيش از اين 
قطبي وعده داده بود و بسياري آن را يك شوخي برآورد 
تيم  دفاعي  اصلي  ستون هاي  گذاشتن  بودند.بيرون  كرده 
شگفت انگيز بود.عقيلي ،حسيني ،نصرتي و رحمتي بر روي 
در  گردان  و  طالبي  و  بنگر  تا  گرفتند  قرار  ذخيره  نيمكت 

تركيب اصلي قرار بگيرند. 

حاج صفي و حيدري نيز دو دفاع كناري تيم بودند.دوبار 
مشهود  وتزلزل  مطر  اسماعيل  برابر  در  بنگر  جاماندن 
گردان نشان داد كه حداقل در دفاع و دروازه فاصله ميان 

اصلي ها و ذخيره ها كامال مشهود است. 

در خط مياني حدادي فر و تيموريان و در جلويشان محمد 
نوري بازي كردند و به اين ترتيب مبعلي،نكونام و پژمان 
غياب  در  هم  هجومي  بودند.مثلث  خارج  تركيب  از  نوري 
رضايي ،انصاريفر و خلعتبري شكل گرفته بود.با تركيب 
نمايش  افشين  ميان  اين  در  شجاعي.كه  و  ،غالمي  افشين 
به  بار  سه  ها  اماراتي  اول  نيمه  داشت.در  كننده اي  خيره 
خوش  با  كه  كردند  تهديد  را  ايران  دروازه  جدي  شكل 

شانسي گزندي نديديم. 

در آن سو افشين با طراوتي غيرمنتظره يكي دو موقعيت 
گل خلق كرد و نشان داد كه ازچنان انگيزه اي برخوردار 
قرار  خود  تحت الشعاع  نيز  را  شجاعي  مي تواند  كه  است 
دهد.حاج صفي ديگر جوان تيم نيز از خوب هاي نيمه اول 
ما بود.در نيمه دوم شجاعي جاي خود را به رضايي داد . 

اماراتي ها كه از نتيجه بازي همزمان كره شمالي – عراق 
مطلع شده بودند نيمه دوم را با فشار كمتري آغاز كردند. 
همه اين اتفاقات موجب شد تا ايران كنترل بازي را به دست 
بگيرد و پس از يك حركت چشمگير از سوي حدادي فر كه 
كارگروهي  يك  با  شد  دفع  امارات  دروازه بان  واكنش  با 
زيبا، ايران به گل رسيد. فرار زيباي رضايي و سانتر تند 
و تيز او را غالمي در دو نوبت به تير دروازه كوبيد و در 

نهايت افشين توپ را به گل بدل كرد. 

اخراج افشين پس از حركتي شيطنت آميز و سپس اخراج 
بازيكن اماراتي ديگر تحول بازي بود.تا اينكه بازهم ايران 
دومين  براي  راست  سمت  از  دلپذير  كارگروهي  يك  در 
بار دروازه امارات را گشود. زننده گل دوم محمد نوري 
پايان  اين  و  ايفاكرد  رضايي  بازهم  را  اصلي  نقش  و  بود 
ماجرا نبود چرا كه رضايي پاداش بازي بي مهار خود را 
با يك گل فني دريافت كرد تا تيم كشورمان با يك پيروزي 
ذخيره،  بازيكنان  از  تركيبي  با  و  گل  سه  با  يادماندني  به 
اماراتي ها را در هم بكوبد و با سه پيروزي به دور دوم  

رسيد

 پس از قهرمانى تيم مى 
فهميد من اين كاره ام!

از  خبرنگاران  جمع  در  امارات  با  ملى  تيم  بازى  پايان  در  قطبى  افشين   
شانس باالى تيم ملى براى شكست كره سخن گفت.

خيلى  گفت:  امارات  با  بازى  از  پس  مطبوعاتى  نشست  در  قطبى  افشين 
خوشحالم كه از سه بازى به سه برد رسيديم. اين از بهترين ركوردهاست 
كه تا به حال ثبت شده است. اين در حالى است كه بيشتر بازيكنان من 
به  كه  خوشحالم  دادند.  انجام  جام  اين  در  را  بين المللى شان  بازى  اولين 
را  من  اعتماد  جواب  خوب  بازى  با  آنها  داديم.  خودنمايى  فرصت  آنها 
دادند. بايد بگويم بازى با امارات هم مثل تمامى پيروزى ها شيرينى خاص 

ودش را دارد.
 او در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر مى كنيد بتوانيد به فينال جام ملت ها 
برسيد، گفت: پيش بينى در فوتبال سخت و ناممكن است و از حاال نمى شود 
چيزى گفت. عوامل زيادى از جمله اشتباهات تيم داورى در كسب نتيجه 
دخيل هستند ولى من 23 بازيكن و كادرى پشت بازيكنان دارم كه پشت 

تيم هستند و اين اعتماد به نفس بازيكنان را باال مى برد.

با  ايران  رويارويى  از  پيش  شما  كه  شد  يادآور  قطبى  به  خبرنگارى   
كه  بوديد  شده  مدعى  جهانى  جام  انتخابى  رقابت هاى  در  كره جنوبى 
كره جنوبى را مثل كف دستان مى شناسيد و اين مساله تنش هايى را بين 
شما و رسانه ها به وجود آورد كه سرمربى تيم ملى در پاسخ گفت: با 
اينكه بعضى از رسانه هاى ايرانى من را قبول ندارند اما اميدوارم در روز 
29 ژانويه و پس از قهرمانى در جام ملت هاى آسيا اين باور هم در اين 

رسانه ها به وجود بيايد.

 خبرنگارى از قطبى درباره احساسش پيش از ديدار با كره جنوبى پرسيد 
كه در پاسخ گفت: من در كره كار كرده ام و برايم سخت است كه با تيم 
با  ولى  دارم  دوست  را  كره جنوبى  كه  چرا  شوم  روبرو  كشور  اين  ملى 
تمام احترامى كه براى مردم اين كشور قائلم بايد كره را ببريم و صعود 
تجربه ام  باشد.  خوب  هم  و كره  ايران  مردم  بين  رابطه  كنيم.فكر مى كنم 
مى گويد مردم دو كشور به هم احترام مى گذارند. كره تيم خوبى است و 
در جام جهانى نتايج خوبى گرفت؛ اما من مى گويم با توجه به شناختى كه 

از كره دارم مى توانيم اين تيم را شكست دهيم.
 قطبى درباره رويارويى ايران و كره جنوبى در مرحله يك چهارم نهايى 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا از سال 96 تاكنون گفت: تيم من با اينكه 
تيم جوانى است؛ اما كم تجربه نيست و اگر بازى به پنالتى بكشد با وجود 

داشتن بهترين دروازه بان آسيا مى توانيم كره جنوبى را شكست دهيم.

همه تيره روزي هاي فوتبال عربستان 

نفربعدي، تري ونه بلز يا مارچلو ليپي؟ 
تيم ملي عربستان با سه شكست پياپي كه آخرين آنها با نتيجه سنگين پنج 
بر صفر مقابل ژاپن اتفاق افتاد از دور رقابت هاي جام ملت هاي آسيا كنار 
رفت تا فوتبال اين كشور با بحراني كم سابقه مواجه شود. گفته مي شود 
مسئوالن فوتبال عربستان براي صعود به جام جهاني 2014 از حاال دست 
به كار شده اند و قصد دارند از بين تري ونه بلز و مارچلو ليپي يك نفر را 

به عنوان سرمربي آينده تيم ملي اين كشور معرفي كنند. 

گفت:  خبرنگاران  به  عربستان  تحقيرآميز  شكست  از  پس  الجوهر  ناصر 
«من آدم شجاعي هستم. هر زماني كه مسئوليت تيم ملي را به من بدهند 
با  ندارم.  كارم  درباره  مردم  اظهارنظرهاي  به  كاري  و  مي پذيرم  را  آن 
اين حال از آنچه كه اتفاق افتاده متاسفم.» تلويزيون ورزشي عربستان 
اين  ملي  تيم  بازيكنان  به  را  حمالت  شديدترين  حاضر  حال  در  سعودي 
كليدي  پست هاي  اكثر  چون  كه  حالي است  در  اين  مي دهد.  انجام  كشور 
فوتبال اين كشور در اختيار شاهزاده ها و سياستمداران است  تلويزيون 
اصلي  گيرندگان  تصميم  و  مديران  متوجه  را  انتقادي  هيچ  عربستان 
نمي داند! پس از گل دوم تيم ملي ژاپن گزارشگر عربستاني گفت: «تحمل 
اين شرايط بسيار سخت است.» اين گزارشگر كه در پايان مسابقه توان 
سخن گفتن نداشت، با بغض قضاوت درباره عملكرد تيم ملي عربستان 
ملي  تيم  امروز  «شكست  گفت:  و  گذاشت  عربستان  مردم  برعهده  را 
عربستان و حذف از جام ملت هاي آسيا تنها يك باخت ورزشي نبود بلكه 
يك شكست كامل ملي براي ملت عربستان به شمار مي رود.» شكست تيم 
ملي عربستان كه در 30 سال گذشته در فوتبال آسيا همواره از مدعيان 
لرزه  به  را  كشور  اين  ورزشي  و  اجتماعي  اركان  زلزله  يك  مانند  بوده، 

درآورده است. 

آلمان،   2006 جام جهاني  در  شدن  گلباران  از  پس  سعودي  عربستان 
ناكامي در فينال جام ملت هاي آسيا برابر عراق، از دست دادن دو جام 
خليج فارس در برابر حريفان عرب سنتي خود،  از دست دادن قهرماني 
جام باشگاه هاي آسيا و ناكامي در رده هاي اميد و جوانان و نوجوانان 
سقوط فوتبال خود را با بدترين نتيجه در 30 سال اخير در دوحه قطر 
به نظاره نشست به طوري كه مفسر مشهور تلويزيون سعودي اسپورت 
روشن  شب هاي  در  سعودي  عربستان  فوتبال  روزگار  سياه ترين  از 

خيابان هاي قطر سخن گفت. 

مسعود شجاعى: نشان شان داديم 
خليج مان فارس فارس است

مسعود شجاعى كاپيتان تيم ملى در بازى با امارات مى گويد اماراتى ها  
با تمام وجود معنى خليج فارس را فهميدند.

او در پايان بازى در جمع خبرنگاران گفت:«بازى خيلى خوبى بود و اين 
كه  داديم  نشان  برد  اين  با  مى گويم.  تبريك  ايرانى ها  همه  به  را  پيروزى 

خليج فارس هميشه فارس است. »
مسعود كه به تازگى سرماخوردگى اش بهبود يافته درباره بازى بزرگ 
با كره هم گفت:«  اميدوارم روز شنبه بتوانيم كره جنوبى را شكست بدهيم 
از  جنوبى  كره  كنيم.  پيدا  راه  مسابقات  برتر  تيم   4 جمع  به  قدرت  با  و 
بازى با ايران هراس دارد. آنها در ديدار با هند تالش مى كردند گل هاى 
با  نهايى  چهارم  يك  مرحله  در  نشوند  مجبور  آنكه  براى  بزنند  بيشترى 

ايران روبرو شوند.»

ركورد منحصر بفرد آرش افشين؛ 
گلزنى و اخراج در شب تولد!

در  ايران  جوان  گلزن  دومين  سن  روز  و 364  سال  با 20  افشين  آرش 
شب  در  او  است.  فرد  انصارى  كريم  از  پس  آسيا  ملتهاى  جام  تاريخ 

تولدش هم گل زد و هم اخراج شد!
آرش  گل  سايت  گزارش  به 
ملى  تيم  جوان  بازيكن  افشين 
در بازى مقابل امارات در جام 
ركورد  آسيا،   2011 ملتهاى 
به  خود  از  را  بفردى  منحصر 
جاى گذاشت. افشين در دومين 
زدن  به  موفق  اش  ملى  بازى 
چند  و  شد  اش  ملى  گل  اولين 
از  قرمز  كارت  با  بعد  دقيقه 

بازى اخراج شد.
 اين اتفاق در حالى روى داد كه 
اين بازيكن جوان فردا 21 ساله 
دومين  گل  اين  با  و  شود  مى 
تاريخ  در  ايران  جوان  گلزن 

ركورد  قبل  روز  چند  همين  فرد  انصارى  كريم  شد.  آسيا  ملتهاى  جام 
جوان ترين گلزن تيم ملى در تاريخ جام ملتهاى آسيا را به نام خود ثبت 

كرده بود.
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گل  از  قدري  به  ردنپ  هري  روزگاري 
خسته  تيمش  مهاجم  بنت،  دارن  نزدن هاي 
كرد  مقايسه  همسرش  با  را  او  كه  بود  شده 
سال  و  سن  اين  در  هم  او  حتي  كه  گفت  و 
نصيب  كه  مناسبي  موقعيت هايي  مي تواند 
اين مهاجم ملي پوش مي شود را به گل تبديل 
كند. حاال با گذشت يكسال از اين اظهار نظر 
استون ويال با پرداخت 24 ميليون پوند براي 
نشان  ساندرلند  از  بنت  گرفتن  خدمت  به 
مي دهد كه چقدر براي فرار از سقوط مصمم 
خود  براي  مناسب  خريدي  را  او  و  است 

مي داند. 
زمان  از  هوليه  ژرار  خريد  مهم ترين  اين 
عقيده  به  و  است  استون ويال  در  حضور 
روند  ساندرلند  در  كه  آماده  مهاجم  اين  او 
گلزني خوبي داشته مي تواند مشكالت گلزني 
تيمش را حل كند. از سوي ديگر رندي لرنر، 
مبلغي  چنين  پرداخت  با  نيز  باشگاه  مالك 
تيمش  سرمربي  به  هم  هنوز  كه  داده  نشان 
خروج  پيرامون  كه  شايعاتي  و  دارد  اعتماد 
گوش  به  ويالپارك  از  هوليه  قريب الوقوع 

مي رسد فعال عملي نيست. 

انتقاد ردنپ 
آساموآ  خريد  با  فصل  ابتداي  در  ساندرلند 
خوبي  درخشش  جام جهاني  در  كه  ژيان 
داشت خط حمله خود را تقويت كرد و قصد 
داشت با قرار دادن بنت و ژيان در كنار هم 
اما  دهد  تشكيل  را  خطرناكي  هجومي  زوج 
تا  شد  سبب  بازيكن  دو  اين  مصدوميت هاي 
پيدا  را  هم  كنار  در  بازي  فرصت  كمتر  آنها 
كنند و در نهايت پيشنهاد وسوسه انگيز ويال 
اين  شد.  ملي پوش  مهاجم  اين  جدايي  باعث 
انتقال غير منتظره شايد بتواند استون ويال را 
از منطقه سقوط نجات داده و موقعيت هوليه 

در اين تيم را استحكام بخشد. 
هافبك  پيرس،  روبرت  كه  درحالي است  اين 
تيم  اين  به  نوامبر  ماه  در  كه  ويال  فرانسوي 
به  خود  هموطن  با  نيز  تازگي  به  و  پيوسته 
مشكل برخورده در صحبت هايي اعالم كرده 
را  وضعيت  اين  تحمل  ديگر  باشگاه  كه  بود 
خود  آينده  ديدار  دو  در  هوليه  اگر  و  ندارد 

ويالپارك  از  خروج  جز  راهي  نگيرد  نتيجه 
نخواهد داشت. 

ناموفق  دوراني  كردن  سپري  از  پس  بنت 
در تاتنهام راهي ساندرلند شد و در اين تيم 
مهاجمي  به  و  كرده  احيا  را  خود  توانست 
گلزن تبديل شود. هري ردنپ كه در تاتنهام 
ديدار  در  او  اينكه  از  پس  بود،  بنت  مربي 
لين  هارت  وايت  در  پورتس ماوث  برابر 
دروازه  قدمي  چند  در  را  مناسبي  موقعيت 
گفت  داد  دست  از  بازي  دقايق  آخرين  در  و 
موقعيت  اين  و  بود  عجيب  بسيار  اتفاق  اين 
نبايد به هدر مي رفت. بنت در طول يك فصل 
براي تاتنهام 17 گل در تمام رقابت ها به ثمر 
رساند و نتوانست رضايت ردنپ را به دست 
ايپسويچ  تيم هاي  در  بازي  سابقه  او  آورد. 
ازاي  در  و  دارد  را  اتلتيك  چارلتون  و  تاون 
در  اما  شد  تاتنهام  راهي  پوند  ميليون   16.5
 10 پرداخت  با  ساندرلند  فصل  اين  ابتداي 
حاال  و  گرفت  خدمت  به  را  او  پوند  ميليون 
پوندي  ميليون   18 پيشنهادي  با  استون ويال 
پوند  ميليون   24 تا  موفقيت  صورت  در  كه 
تاريخ  خريد  گران ترين  است  افزايش  قابل 
خود را انجام داده تا شايد بتواند بخشي از 
مشكالت عمده خود در اين فصل را حل كند. 

پس از 6 سال 
يكي  همواره  اخير  سال هاي  طي  استون ويال 
بوده  يوفا  جام  سهميه  كسب  مدعيان  از 
از  پس  هوليه  زمانيكه  فصل  ابتداي  در  اما 
برگشت  جزيره  فوتبال  به  مجددا  سال   6
اوضاع كامال به هم ريخت و اين تيم با تحمل 
شكست هاي پياپي به قعر جدول سقوط كرد. 
به نظر مي رسد پس از باليي كه در مدت 6 
به  و  آورد  ليورپول  سر  بر  حضورش  سال 
افتخار  حذفي  جام  يك  و  يوفا  جام  يك  جز 
قابل توجهي براي اين تيم كسب نكرد تا در 
او  بدهد.  بنيتس  رافا  به  را  خود  جاي  نهايت 
در اين برهه از فصل هنوز نتوانسته رضايت 
كسب 22  با  تيمش  و  كند  جلب  را  هواداران 
انتهاي  تا  پله   3 تنها  مسابقه   22 از  امتياز 
جدول فاصله دارد. جالب اينكه ساندرلند كه 
در 23 مسابقه خود در اين فصل بنت را در 

اختيار داشته تنها 2 گل بيشتر از استون ويال 
به ثمر رسانده است. 

اگر چه هواداران به شدت به عملكرد هوليه 
تا اينجاي فصل معترضند اما او هنوز هم از 
البته  مي شود.  حمايت  باشگاه  مديران  سوي 
اگر اين روند ادامه پيدا كرده و با حضور بنت 
محتمل ترين  نشود  ايجاد  چنداني  تغيير  هم 
بود  خواهد  فرانسوي  پيرمرد  اخراج  گزينه 
بحران  از  را  تيم  بتواند  او  جانشين  شايد  تا 

خارج كند. 
مشكل  با  موقعيت  خلق  در  فصل  اين  ويال 
است  معتقد  هوليه  و  نبوده  روبه رو  زيادي 
فرصت ها  از  كه  هستند  تيم  مهاجمان  اين 
امتياز   3 كسب  از  مانع  و  نكرده  استفاده 
گابريل  حاضر  حال  در  او  البته  مي شوند. 
آگبونالهور و اميل هسكي كه هر دو سابقه 
دارند  را  انگلستان  ملي  تيم  پيراهن  پوشيدن 
ديگر  نيز  كارو  جان  و  دارد  خود  تركيب  در 
حال  اين  با  اما  ويالست  استون  مهاجم 
بتواند  او  شايد  تا  شده  بنت  دامن  به  دست 
به پشتوانه هزينه هنگفتي كه براي به خدمت 
دهد.  نجات  بحران  از  را  تيم  شده،  گرفتنش 
باشگاه  تاريخ  خريد  گران ترين  عنوان  به  او 
سمبل عصر هوليه خواهد بود و موفقيت يا 
ناكامي بنت ارتباط مستقيمي با آينده هوليه 

خواهد داشت. 
تيم   4 در  حضورش  مدت  طول  در  كه  بنت 
اخير خود 53 ميليون پوند هزينه روي دست 
باشگاه ها گذاشته در پاسخ به انتقاداتي كه او 
را بازيكني پولكي مي دانند، گفت: « من براي 
پول بازي نمي كنم و براي هواداران ساندرلند 

بسيار ناراحتم كه اين تيم را ترك كردم.» 
در  نيز  ساندرلند  سرمربي  بروس،  استيو 
نخستين اظهار نظرش پس از جدايي مهاجم 
براي  بزرگي  نااميدي  بنت  گفت: «رفتن  خود 
هواداران  و  مربيان  بازيكنان،  همه  بود.  ما 
از رفتن او ناراحت شدند و دوست نداشتيم 
در  او  بدهيم.  دست  از  را  بازيكني  چنين 
هفته هاي اخير در تمرينات آن مهاجم سابق 
خود  نمايش  بهترين  هم  بازي ها  در  و  نبود 
چنين  چرا  كه  مي فهمم  حاال  نكرد.  ارائه  را 

نمايشي داشت.» 

فرار ستاره ها از ماليات 
بازيكنان ليگ برتر انگليس به شيوه هاي مختلف از پرداخت 
ساالنه  بازيكنان  اين  مالياتي  فرار  مي كنند.  فرار  ماليات 

حدود 100ميليون پوند برآورد شده است. 

روزنامه انگليسي «ديلي ميرور» در شماره روز سه شنبه 
در  فوتبال  بازيكنان  ثروتمندترين  از  برخي  نوشت:  خود 
مي كنند  استخدام  را  ماهر  وكالي  و  متخصصان  انگليس، 
فرار  براي  راه هايي  تا  مي دهند  آنها  به  پوند  هزار  دهها  و 
مالياتي براي آنها پيدا كنند.اين امر اداره ماليات انگليس را 
بر آن داشته است كه تيمي را به كار گيرد تا روزنه هاي 
فرار مالياتي را ببندد. يك منبع آگاه به «ديلي ميرور» گفته 
است كه راه هاي فرار مالياتي به دقت جمع آوري شده است 
صفحه  به  صفحه  است.آنها  پيچيده  بسيار  حقيقت  در  و 
فرار  راه هاي  اين  از  يكي  مثال  به طور  كرده اند  مطالعه  را 

مالياتي مخصوص يك بازيكن فوتبال است. 

به  را  ماليات  قانون  كارشناسي  تيم  گفت:  كارشناس  اين 
دقت بررسي كرده و جزئي ترين بخش ها را كه ممكن است 
به فرار مالياتي منجر شود، يافته اند. بازيكنان فوتبال ده ها 
هزار پوند به گروه هايي كه بتوانند اين روزنه ها را برايشان 
ذخيره  پوند  ميليون ها  عوض،  در  و  مي پردازند  بيابند، 

مي كنند. 

مجبوريم اسناد را مو به مو بررسي كنيم. كار آ نها از يك 
لحاظ قانوني به نظر مي رسد ولي عمال طفره و فرار مالياتي 
مي خواهند،  مالياتي  كارشناسي  تيم  مي شود.  محسوب 
مطمئن شوند كه بازيكنان فوتبال مانند اغلب مردم ماليات 
مي دهند و هيچ مزيت و برتري نسبت به ديگران ندارند. با 
اين حال هنوز اداره مالياتي انگليس در جذب بيش از 600 
برخي  كه  مشكالتي  دارد.  مشكالتي  ماليات،  پوند  ميليون 

فعاالن اجتماعي را خشمگين كرده است. 

مي گويد:  مالياتي  عدالت  شبكه  از  سن  كريستين  جان 
و  پولدارها  مخصوص  يكي  دارد  وجود  قانون  دو  انگار 
بازيكن  روني»  «وين  عادي.  مردم  مخصوص  ديگري 
بيش  پرداخت  از  توانست  شيوه  همين  به  منچستريونايتد 
از 600 هزار پوند و «گرت بري» بازيكن منچسترسيتي نيز 

توانست از دادن بيش از 135 هزار پوند ماليات بگريزد. 

هزينه  شركت شان  در  كه  عنوان  اين  با  را  كار  اين  آنها 
كرده اند، انجام دادند. بعضي از بازيكنان نيز وام مي گيرند 
و به جاي آن كه 50 درصد ماليات بدهند، دو درصد بهره 
تعلق  ماليات  اندكي  مبلغ  وام ها  اين  به  مي پردازند.  را  وام 
مي گيرد. به طور مثال، روني يك ميليون و 600 هزار پوند 
وام دوساله گرفته است و 48 درصد اين مبلغ را براي خود 

پس انداز مي كند. 

حساب  با  بايد  مي شد،  محسوب  او  درآمد  مبلغ،  اين  اگر 
40 درصد ماليات، 622 هزار و 802 پوند پرداخت مي كرد، 
آن  در  كه  مي شد  محسوب  باال  درآمدهاي  جزو  اگر  البته 
صورت الزم بود نيمي از اين مبلغ را ماليات بدهد. در حال 
حاضر بازيكنان ديگري مانند اشلي كول، تئو والكات، ريو 
را  شركت هايي  نيز  اوون  مايكل  و  جيمز  ديويد  فرديناند، 

تاسيس كرده اند. 

ورزش
دارن بنت با 24 ميليون پوند، گران ترين خريد تاريخ استون ويال لقب گرفت 

گران ترين خريد تاريخ استون ويال 
سيامك خاجي 
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The Children’s Writers Association 
paid tribute to the Iranian writer 
Ahmadreza Ahmadi during a cer-
emony at the Beethoven Hall of the 
Iranian Artists Forum on Thursday. 
The ceremony, held in recognition 
of the 13th anniversary of the associ-
ation’s founding and Ahmadi’s 70th 
birthday, was attended by several 
artists including Hushang Kamkar, 
Shahram Nazeri, Nureddin Zarrin-
kelk and Davud Rashidi. 

Ahmadi was unable to attend the 
ceremony due to a severe illness but 
spoke briefly to the audience by tel-
ephone. 
At the ceremony, a biopic on Ah-
madi “All of my Colored Pencils” 
directed by Ebrahim Haqiqi went on 
screen. In the documentary, Ahmadi 
said that his only wish is “publica-
tion of his books during his lifetime.” 
He said that he has 15 books ready 
for publication. 

Ahmadi, who is renowned as a vet-
eran poet, mentioned in the film that 
it took a long time for him to estab-
lish himself as a “children’s writer”. 
He has been nominated by Iran for 
the 2011 Astrid Lindgren Memorial 
Award. After the film’s screening, 
he expressed over the telephone his 
hope for improvement in his work 

and to die in the country where he 
was born in. Rashidi also spoke at 
the ceremony, recalling memories 
of experiences he had with Ahmadi 
and Amir Naderi. At the ceremony, 
children’s writer Fereydun Amuza-
deh-Khalili called Ahmadi’s stories 
“full of life” and wondered whether 
or not the sad little boy in Ahmadi’s 
stories is Ahmadreza. Poet and re-
searcher Javad Mohaqqeq pointed 
to a letter that poetess Forugh Far-
rokhzad wrote to Ahmadi several 
years ago in which she advised him 
to distance himself from the ivory 
towers of intellectuals. “Ahmadreza 
has a melodious Kermani accent and 
his heart is vast like the Kerman de-
sert. I hope he lives happily with his 
family for many more years,” poetess 
and children’s author Afsaneh Sha-
banejad mentioned. At the end of the 
ceremony, a film on the Children’s 
Writers Association was broadcast 
after which some members spoke 
about the association’s establishment 
on this occasion of its anniversary. 

Photo: Children’s writer Ahmadreza 
Ahmadi and his daughter are seen 
in a video projection picture during 
a ceremony was held at the Iranian 
Artists Forum on January 13, 2011 to 
celebrate his 70th birthday. (ISNA/
Mona Hubefekr) 

“Nader and Simin” to premiere at Berli-
nale
Iranian director Asghar Farhadi’s latest 
film “Nader and Simin, A Separation” is 
in the lineup announced on Tuesday for 
the main competition section at the Ber-
lin Film Festival. 
The family drama, which is also known 
as “Separation of Nader and Simin”, tells 
the story of a couple who are getting a 
divorce, but the tutorship of their child is 
causing trouble for them. 

The Ministry of Culture and Islamic 
Guidance revoked the production license 
for the film over Farhadi’s remarks at the 
14th Iran Cinema Celebration last Sep-
tember. 
He had criticized Iranian cultural policy 
for isolating a number of prominent cine-

astes. 
The Culture Ministry accused Farhadi of 
advocating on behalf of the ‘counterrevo-
lutionary’ cineastes. 

The ban on the film was lifted after 
Farhadi explained that his remarks were 
misconstrued. 
Two years ago, Farhadi won a Silver Bear 
in Berlin for best director for “About 
Elly”. 

A total of 22 films will be screened in 
the main competition of the 61st Berlin 
Film Festival, which will take place next 
month. 
Photo: Merila Zarei (front) and Leila 
Hatami in a scene from “Nader and Simin, 
A Separation” 

Children’s Writers Association 
honors Ahmadreza Ahmadi

Leading actors rush to raise funds 
for children deprived of education

Iranian ensemble 
to give concerts in 
Germany, Sweden
The Iranian ensemble “Bal va Shan” 
by conductor Keivan Kianian will be 
giving several concerts in Germany 
and Sweden during this month. 
The ensemble has concerts sched-
uled in Frankfurt (Germany), and 
the cities of Stockholm, Vasteras, 
and Uppsala in Sweden, singer Jivar 
Sheikholeslami told the Persian ser-
vice of ILNA on Sunday. 
She added that the group currently 

in Belgium gave live performances in 
two different cities on Saturday and 
Sunday. 
The first concert was in Ghent and 
garnered prolonged applause and 
ovations from the public, she said. 
“Our second performance took place 
in Antwerp followed by several 
compositions by conductor Kianian. 
“Part of the performance was dedi-
cated to Iranian folk music and also 
included several Kurdish songs,” she 
added. 
Musicians Isar Yavar, Sonia Nezami, 
and Tina Pirhadi accompany the 
group in the international perfor-
mances. 

Iranian artists to hang works in Kuala Lumpur
 Malaysia-based Iranian artists will be displaying their artworks in an exhibition opening on 
January 22 in Kuala Lumpur. 

A group of 20 artists will put their works on display 
for two weeks at the Cube Gallery, Iranian director 
of the gallery Asghar Yaqubi told the Persian service 
of MNA on Tuesday. 

The organizer believes the exhibit will act as a firm 
response to the negative news spread about Iranians 
involved in drug trafficking in Malaysia, which has 
caused negative impact inside the country. 

Based on reports released by Malaysian news agen-
cies, there was a steep increase last year in the num-
ber of Iranians suspected of drug trafficking arrested 
in Malaysia. 
Persian art and culture is a great treasure narrating 
part of the rich culture and civilization of Iran, and 
Iranian artists are invited to portray part of their rich 
heritage of art and culture, Yaqubi said. 
Scholars Amir-Hossein Andarzgu and Mandana Barkeshli, Associate Professor of Depart-
ment of Applied Art and Design at International Islamic University in Malaysia will also 
display their artworks at the exhibit. 
Photo: “The Lady” by Mohammad-Baqer Aqamiri (file photo) 
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The authentic Iranian Turkmen horse, which is re-
nowned for its speed, endurance and beauty, is on the 
brink of extinction due to excessive import of horses 
and its mixing with foreign horses.
 Deputy head of Golestan’s Agricultural Jihad Organiza-
tion for livestock management told Iran daily that gen-
uine Turkmen horses were developed from an ancient 
Oriental breeding tradition a few thousand years ago.
 “The main area where most Turkmen hoses can be 
found is Turkmen Sahra region. Turkmen horses have 
gradually found their way to northern Khorasan from 
this region and have also been proliferated. Turkmen 

horses are typically gray and have a skinny body. Their 
stomach, unlike many other horse races, is flat,” added 
Abdolghaffar Takhleh.
 He said Turkmen horses have three types. 
“These types are ‘Akhal Tekkeh’, ‘Yamout’ and ‘Che-
naran’. Akhal Tekkeh and Yamout Turkmen horses 
mostly are found in Turkmen Sahra and other parts of 
Golestan province. Chenaran type mostly lives in Jorga-
lan region in northern Khorasan. Of course, Akhal Tek-
keh and Yamout are the main types of Turkmen horses. 
Chenaran is a type of Turkmen horse which emerged 
during the reign of Nader Shah over Iran upon court-
ship of Turkmen horse with Kurdish horse. Nader Shah 
used this Type of horse in his army for long journeys. 
Akhal Tekkeh type is thinner, more beautiful and taller. 
It is also faster than Yamout and suitable for equestrian 
events and beauty contests. However, Yamout type is 
bigger and stronger than Akhal Tekkeh. Yamout type 
has a better performance in racing events. As a whole, 
both types have a good performance in races, but Akhal 
Tekkeh is better in short races. Chenaran type has more 
endurance compared to the two other types,” he noted.
 He emphasized that Turkmen horses have less speed 
and higher endurance compared to foreign horses.
 “Authentic Turkmen horses have a better performance 
than horses such as ‘Dokhoun’ for 20km to 30km en-
durance contests, but they cannot compete effectively 

in 1,000m to 1,500m races. Dokhoun horses are the 
product of courtship of Turkmen horses with foreign 
horses.”

 He emphasized that courtship of Turkmen horses with 
foreign horses seriously threatens the genuine Turkmen 
horses.
 “Since genuine Turkmen horses cannot vie against 
foreign and Dokhoun horses in races which are more 
popular than other events in Turkmen Sahra, owners 
of horses facilitated courtship of Turkmen horses with 
male foreign horses and created Dokhoun horses. This 
has gone as far as seriously threatening the survival of 

Yamout type,” he noted.
 He recalled that presently there are about 2,400 Turk-
men horses in Golestan province whose authentic-
ity should be verified through DNA (deoxyribonucleic 
acid, genetic component of all cells) tests.
 “Other horses of the province are either completely 

foreign or are Dokhoun.” 
Takhleh said at present DNA tests are carried out and 
microchips are used to distinguish genuine Turkmen 
horses from other horses, but the important point is 
genuine Turkmen horses are on the verge of vanishing.
 He also said that authentic Turkmen horses clubs are 

planned for Golestan province.

 “We welcome and support formation of these clubs. 
These clubs are aimed at nurturing and reproducing 
genuine Turkmen horses and holding spring and au-
tumn races in the province. We want to hold one or 
two races a week especially for Turkmen horses. Cur-
rently, the prize paid to winners in authentic horse rac-
es is one-thirds of prizes given to foreign horses. It must 
be endeavored to correct this situation and the reward 
given to authentic horses should be higher than foreign 
ones. The organization currently prioritizes payment of 
banking loans to clubs that keep and nurture Turkmen 
horses,” he noted.
 He also recalled that Arab and Turkmen horses had 
courtship with each other and then mixed with heavy 
British horses to create a mixed species.
 “Currently, six clubs for nurturing Turkmen horses 
have been issued permits in the province and one entity 
for nurturing authentic Turkmen horse has also been is-
sued permit. Each of these centers keeps 50 to 100 hors-
es, but the rest of Turkmen horses are kept in a tradi-
tional manner. The price of genuine horse is 200 million 
rials to 400 million rials. This is while 200 million rials 
are paid for importing male horses to do courtship with 
Turkmen horses. In order to reduce import costs, au-
thentic horses should be expanded and new generations 
of horses should be created from Turkmen horses.”
 He emphasized that nurturing horses is also very im-
portant in terms of attracting tourists.
 “The late Louise Firooz, who was among the famous 
trainers of Turkmen horses in Kalaleh, came to Iran 
from America for nurturing Turkmen horses and she 
arranged tours for tourists to see Turkmen horses. Peo-
ple from different countries came to Iran with such 
tours and her ways should continue,” he concluded.

****************
Over 500 ancient artifacts 
unearthed in northeastern 
Iran
 Over 500 ancient metal artifacts have recently been 
discovered during an archaeological excavation on the 
Bazgir Tepe in Gorgan Province in northeastern Iran. 
The artifacts, all of which are made of copper, comprise 
weapons, farming tools, drug tubes and pans, which 
date back to about 1800 years ago, Gorgan Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts Department direc-
tor Fereidun Fa’ali told the Persian service of IRNA re-
ported on Saturday. 
The artifacts are comparable to relics previously discov-
ered in archaeological excavations on Gorgan’s Turang 
Tepe and the Teppeh Hesar of Damghan in northern 
Semnan Province, and several ancient sites in Turk-
menistan and Tajikistan, he added. 
“Ruins of a large Parthian castle built of 37x37 centim-
eter mud bricks, which are similar to ruins previously 
discovered at the Turang Tepe and the Narges Tepe, 
have also been unearthed in the upper stratum of the 
site,” Fa’ali said. 
In addition, the archaeological team currently working 
at site has discovered a number of grey and red earth-
enware items that dates back to circa 300 BC based on 
carbon-14 dating. 
In the lower stratum, they have also found a number of 
legged earthenware dishes of the Achaemenid era. The 
artifacts are similar to the pottery first unearthed at an 
archaeological site near the town of Aq-Qala in north-
ern Golestan Province. The diversity of the artifacts 
indicates that the region had enjoyed brisk commerce 
in ancient times. Covering an area of two hectares, the 
Bazgir Tepe is located near the village of Bazgir, about 
four kilometers north of the city of Minudasht. 

IRANICA
5Persian Weekly | Friday 21 January 2011

Tell us what 
you think

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

Authentic Turkmen Horses Nearing 
Extinction By Sadeq Dehqan, 



The Russian foreign minister 
said here on Thursday that Rus-
sian had always been against 
unilateral sanctions against Iran 
and hopes that they can be lifted 
in the upcoming Iranian nuclear 
talks.
Russian Foreign Minister Sergei 
Lavrov made the statement at 
a press conference shortly after 
his meeting with Turkish coun-
terpart Ahmet Davutoglu in 
Ciragan Palace, Istanbul.
Evaluating the talks that will 
be held in Istanbul on Friday 
and Saturday between Iran and 
the P5+1 (Russia, the U.S., UK, 
France, China and Germany), 
Foreign Minister Sergei Lavrov 
said sanctions should be one of 
the topics on the agenda.

“We have never supported uni-
lateral sanctions, which will 
only serve as a spoiler for Iran,” 
he said, adding Russia has al-
ways been very clear at pointing 
out its concerns.
Asked what his expectations 

from the talks were, he added 

that just being able to agree on 
a perspective for future steps 
would mean the talks were a 
success.

He added that the talks would 
not just be limited to the Iranian 
nuclear program, but also on so-
lutions to regional problems.
Regarding the nuclear swap 
agreement signed between Iran, 
Turkey and Brazil last sum-
mer and known as the Tehran 
agreement, Lavrov said that it 
served as a confidence building 
measure, however, the Tehran 
research reactor was not a P5+1 
project.

“If the IAEA proves the Iranian 
nuclear program is peaceful, Iran 
would have every right as every 
other country to use peaceful 
nuclear power,” he said.

Currently, he added, the IAEA 
cannot confirm that the program 
is peaceful, nor can it prove the 
program is aggressive.
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Switzerland brings 
Iran sanctions in 
line with EU
Jan 19 (Reuters) - Switzerland is tightening sanctions 
against Iran to bring them in line with those of its own 
trading partners, the Swiss government said on Wednes-
day.

The new measures, which will come into force from 
Thursday, should prevent Switzerland from being used 
as a way for Iran to get goods that it would otherwise not 
be able to get from other countries, the government said 
in a statement.

Last year, the United Nations, United States and Euro-
pean Union imposed sanctions on Iran that target the oil 
and gas sectors, which are vital to the Iranian economy.
Iran is due to hold a second round of talks with six major 
powers over its disputed nuclear activities in Istanbul on 
Jan.

Swiss companies will now no longer be allowed to sell or 
deliver so-called dual use goods, products which could 
also be used for military purposes. The existing ban on 
exports of heavy war material will be extended to all 
sorts of military goods.

There will also be limits placed on the exports of certain 
products that could be used in Iran's oil and gas industry 
as well as on financing in this sector, the Swiss govern-
ment said.
Switzerland is also restricting the financial services that 
Iran can get from Switzerland.

In 2010, Switzerland exported goods worth around 700 
million francs ($730 million) to Iran.
Western states believe Iran's drive to enrich uranium is 
a cover for a secret programme to either make nuclear 
weapons, or at least achieve a capability to do so.
Iran's refusal to comply with previous United Nations 
Security Council resolutions to allow full inspections of 
its nuclear sites convinced Russia and China to also back 
the U.N. sanctions last June.

The United States and the EU added their own addition-
al measures targeting finance and the energy sector.
Iran says its nuclear programme is solely to provide fuel 
for a network of 20 power plants it plans to build so it 
can export more of its bountiful oil and gas reserves

Iran defeats UAE 3-0, next 
stop Asian Cup quarterfinals
 Iran has defeated the United Arab Emirates 3-0 to finish first in 
Group D of the 2011 AFC Asian Cup with a perfect three wins. 
The two teams met at the Al Rayyan Stadium on Wednesday in 
their last group stage match. 

The UAE team had to beat Iran, which had already qualified, to 
keep their hopes of advancing to the knockout stage alive. 
The UAE’s Ismail Matar created a good chance with just one 
minute remaining in the first half but his shot fell wide of the 
far post. 

Mohammad Gholami’s header hit the bar and Arash Afshin found 
the back of the net in the 70th minute to give Iran a 1-0 lead. 

Iran’s Arash Afshin was sent off five minutes later after collecting 
his second yellow card. Khalid Sebil of the UAE was also forced 
to leave the pitch after receiving his second yellow card. Moham-
mad Nouri poured cold water on the UAE’s hopes by scoring 
Iran’s second goal in the 83rd minute. 

The UAE’s Ali Abbas scored an own goal in extra time to give Iran 
its third goal. Iran’s Andranik Teymourian was named the player 
of the match. 
Iran is scheduled to play South Korea at the Qatar SC Stadium on 
Saturday. 

In other Group D action, the Iraqi national football team quali-
fied for the next round with a 1-0 victory over North Korea on 
Wednesday and will play Australia in the quarterfinals. The Iraqis 
sent the Socceroos packing at the previous edition of the AFC 
Asian Cup, which was held in Malaysia in 2007





Google Earth, the Chrome browser 
and photo service Picasa will be avail-
able for download in Iran for the first 
time, the search giant has announced.

It follows an easing on US export re-
strictions to the country last year.

One of the conditions of the licence 
is that none of the products can be 
downloaded by or on behalf of the 
Iranian government.

Google says it is hopeful the new tools 
will enable freer communication in 
the country.

“There are many activist layers on 
Google Earth. Anyone can create a 
layer to show exactly what is going on 
in Iran,” said Google’s head of public 
policy Scott Rubin.

Traffic drop

Having Chrome will also be benefi-
cial, he thinks.

“In a country with a history of govern-
ment surveillance it is useful having a 
browser that can’t easily be hacked,” 
he said.

However, there was “no guarantee” 

that the government will not block 
the services, he added.“I couldn’t pre-
dict what will happen but I certainly 
hope not. 
There is so much that is interesting on 
Google Earth that has nothing to do 
with politics,” he said.The US treasury 
department eased sanctions against 
Iran in March last year, as a way to 
increase the use of web services and 
support opposition groups.It repre-
sented a softening of the line against 
Iran, which has has had US trade bans 
since 1987.
Google-owned YouTube was used 
during the Iranian protests that fol-
lowed the presidential election in 
June 2009.

It offered eye-witness reports but was 
quickly blocked by the Iranian gov-
ernment, a ban that has never been 
lifted. Gmail also remains blocked.

Google’s chief executive Eric Schmidt 
was vocal in his condemnation of the 
Iranian government and its decision 
to impose media blackouts in reaction 
to the protests. At the time Google 
rolled out Farsi language tools to aid 
communication.

PERSIAN            WEEKLY
No. 182  Friday 21 January 2011www.persianweekly.co.uk -info@persianweekly.co.uk

£1.00 Where sold

GOOGLE TO 
OFFER PRODUCT 
DOWNLOADS IN 
IRAN

Iran defeats UAE 3-0, next stop 
Asian Cup quarterfinals
Iran has defeated the United Arab Emirates 3-0 to finish first in Group D of 
the 2011 AFC Asian Cup with a perfect three wins. 

The two teams met at the Al Rayyan Stadium on Wednesday in their last 
group stage match. .. Page 3


