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 اعراب ضرب المثلى دارند كه مى گويد: سگ ها پارس مى كنند اما 
كاروان به راه خود ادامه مى دهد. در مصر امروز ، كاروان تغيير 
به راه افتاده و با سرعتى غيرقابل پيش بينى حركت مى كند. با اين 
همه مردى كه همگان فكر مى كردند بايد بسيار زودتر از اين حرف 

ها به صدا درمى آمد تاكنون سكوت اختيار كرده است. 
و  جنگيد  مبارك  حسنى  برابر  در  عمر  تمام  كه  مردى  الظواهرى.  ايمن  القاعده،  دو  شماره  مرد 
هموطنانش را به قيام عليه او فراخواند. سرزمين مادرى ظواهرى اين روزها در التهاب و آتش مى 
سوزد اما او سكوت اختيار كرده است. اين سكوت موقتى است و معناهاى بسيارى را در خود 
جاى داده است : رهبران ارشد القاعده در پاكستان مامن دارند اما اين روزها تحت شديد ترين 
فشارها و بيشترين تعقيب و گريزها قرار گرفته اند. دو سال است كه باراك اوباما فرمان حمله 

را صادر كرده است.
رئيس  سادات  انور  كه  تاريخى  همان  كرد.  آغاز   1981 اكتبر  از  را  خود  كارآموزى  ظواهرى   
جمهورى مصر به ضرب گلوله از پاى درآمد. وى در شبكه اى كه ترور ظواهرى را رقم زد، در 
حقيقت نقش كارآموز و عضوى تازه را بازى كرد. به همين اتهام بازداشت و مورد شديد ترين 
شكنجه ها قرار گرفت. پس از آزادى به تبعيد فرستاده شد و در همان جا بود كه كمپين جهاد 
اسالمى مصر را راه اندازى كرد. در تمام طول سالهايى كه مبارك بر مسند قدرت بود تا همين 
امروز كه اين جايگاه متزلزل شده است ظواهرى با او و همراهانش جنگيد. شبكه تروريستى او 

سفارتخانه هاى متفاوت در پاكستان را هدف قرار داد. ...
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

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

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

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

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

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

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

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

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

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

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

مى باشد.

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

بحران هاى مالى و اقتصادى گريبانگير رسانه ها
رسانه هاى ارتباط جمعى همواره به عنوان مهمترين عامل پيوند ميان جامعه و دولت ها مطرح بودند تا جايى 
كه از آنها به عنوان ركن پنجم دموكراسى نام برده مى شود.در فراسوى فراز و نشيب هاى مسائل موجود در 
جامعه در عرصه هاى گوناگون، اين رسانه ها مى باشند كه با پوشش خبرى و تحليلى خود مسائل را به چالش 
مى كشند و يا درمورد آنها به اطالع رسانى و شفاف سازى مى پردازند. مسووالن امر را به توضيح و توجيه وا 

مى دارند و در واقع چشم ها و گوش هاى جامعه انسانى هستند.
در خارج از مرزهاى كشور ما، رسانه ها و نشرياتى فعاليت مى كنند و هريك بر اساس اهداف و خط مشى خود، 
مسيرى را دنبال مى كنند تا به نوعى متعاقب با هدف ها، مخاطب خود را به پيش برند. شايد بايد به پيشينيه و مدت 
فعاليت برخى اشاره كرد كه سال هاى سال، در خارج از مرزها، مطابق با چارچوب هاى خود فعاليت نموده اند. 
اما در حال حاضر كه با مشكالت گوناگون مالى و اقتصادى مواجه اند، برخى از ادامه فعاليت وا مانده اند و برخى 
كژدار و مريض راه را ادامه مى دهند. اما جاى بسى تاسف و ناراحتى است كه بحران هاى مالى و اقتصادى مانع 
از انتشار و فعاليت مطبوعات شود. مطبوعات و رسانه هايى كه با هزينه هاى شخصى و فردى تامين مى شوند 
و روزگار خود را سپرى مى نمايند. در مقابل شاهديم كه نشريات و مطبوعاتى فاقد كيفيت محتوايى خاصى، به 
وفور در حال تولد و گسترش هستند و به هيچ عنوان مشخص نيست كه هزينه هاى مربوط به چاپ و نشر آنها 
چگونه و از چه مجراهايى تامين و برآورده مى شود. آنها به گونه اى خودكفا سرپاى خود مى ايستند و بطور 
منظم منتشر مى شوند بى آنكه خللى در انتشار آنها بوجود آيد اما با مطالعه آنها، مى بينيم كه هيچ گونه ارزش 
محتوايى را دارا نمى باشند و با مطالعه آنها، نه اطالعاتى بر ما افزوده مى شود و نه بر بار دانش ما افزوده مى 
شود و اصال مشخص نيست كه هويت و كاركرد آنها به چه منظور است.بايد گفت كه باعث تاسف و ناراحتى 
است كه نشريه نيمروز نيز در لندن پس از سى سال سابقه فعاليت، به تعطيلى و متوقف شدن  كار مجبور گشته. 
اميد است كه به شكلى از خدمات و فعاليت هاى اينگونه نشريات فرامرزى كه تالش دارند جامعه ايرانى خارج از 

كشور را بيدار و آگاه نگاه دارند، حمايت به عمل آيد.                
                                                 سردبير 

يادداشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

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

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

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

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02084554203
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گزارش دانش آموز
مدرسه انديشه از فستيوال موالنا

سارينا پور فرامرزى 
دانش آموز مدرسه ى فارسى انديشه

همانطور كه در گزارش مربوط به نخستين 
جشنواره رومى در لندن، آمده بود: همزمان 
آموزان  دانش  جشنواره،  اين  برگزارى  با 
مدرسه انديشه براى آشنايى با اين اديب و 
شاعر ايرانى، در اين مراسم شركت كردند 
در  كه  پرشين  نامه  هفته  در  ما  همكاران  و 
دانش  با  داشتند؛  حضور  محل  در  روز  آن 
آموزان، معلمان و مديران مدرسه از نزديك 
آموزان  دانش  كه  شد  بنا  و  شدند  آشنا 
و  بنويسند  را  جشنواره  اين  از  گزارشى 
آنها  بهترين  به  تا  دارند  ارسال  نشريه  به 
هديه اى نقدى، از طرف هفته نامه پرشين، 
برگزيده  گزارش  شماره  اين  در  شود.  اهدا 
يكى از اين دانش آموزان به نام سارينا پور 
فرامرزى درج شده است و طى هفته آينده، 

جايزه نقدى به ايشان اهدا خواهد شد.

بزرگداشت موالنا
و  ها  همكالسى  همراه  ژانويه   15 شنبه  روز 
آموزگاران مدرسه ى فارسى ام( انديشه) به يك  
ى  باره  در  جشنواره   Arts depot.رفتم بود   

موالنا كه در 
سرساعت  ما  و  شد  شروع   11 ساعت  برنامه 
نشستيم.  و  رفتيم  سالن  يك  به  همگى  رسيديم. 

يك  و  خانم  يك  ازآن  بعد  و  خواند  قرآن  آقايى 
اين  وگفتند  دادند  توضيحاتى  جشن  باره  در  آقا 
برنامه را گروه پيوند كه يك سازمان افغانى است 
ودر سال2002 تأسيس شده برگزار مى كند و از 

طرف گروه پيوند به ما خوش آمد گفتند.
بعد از آن، دونفر روى سن آمدند. يك انگليسى كه 
ساز قديمى افغانى مى زد و يك افغانى كه تنبك 
مى زد. آنقدر قشنگ مى زدند كه همه شگفت زده 
درباره  خانمى  شد  تمام  كه  موزيك  بودند.  شده 
يكى  موالنا،  پيام  كه  گفت  او  زد.  حرف  موالنا 
بودن،عشق و صلح است. او گفت كه  موالنا باور 
داشته كه همه ى انسان ها مثل هم هستند، اشكالى 
ندارد اگر سفيد پوست يا سياه پوست، مسيحى و 
يا مسلمان، پولدار و يا فقير هستى همه ى انسان 

ها يكسان هستند. اين پيام موالنا است.

موالنا درايران در بلخ يكى از شهرهاى خراسان 
به دنيا آمد. وقتى بّچه بود به دليل حمله ى مغول 
ها  به ايران، خانواده موالنا ايران را ترك كردند 
قونيه  در  عمر  آخر  تا  موالنا   . رفتند  قونيه  به  و 
در  موالنا  آرامگاه  مرد.  آنجا  هم  و  كرد  زندگى 
مثنوى  موالنا  معروف  هاى  كتاب  از  است.  قونيه 

مولوى و غزلّيات شمس است.

ترك  را  سالن  ما  رانى  سخن  و  فيلم  ديدن  بعداز 
خطاطى،  مانند  ديگر  ى  ها  قسمت  به  و  كرديم 
وقت  خيلى  چون  .ما  رفتيم  موزيك  و  رقص 
رفتيم  مى  فارسى  ى  مدرسه  به  بايد  و  نداشتيم 
ساعت 15:1 آن جا را ترك كرديم، ولى جشن تا 
ى  درباره  من  بود  خوبى  روز  داشت.  ادامه  شب 
شاعر بزرگ ايران موالنا خيلى چيزها ياد گرفتم، 

بخصوص پيام موالنا. 

آخرين لحظه:

هواپيماى ايرلندى چپ كرد؛ 12 نفر كشته و زخمى شدند
چپ شدن هواپيماى ايرلندى بعد از 3 بار تالش ناكام در فرود باعث كشته و زخمى شدن 12 نفر شد.

به گزارش آسوشيتدپرس هواپيماى كوچك مسافرى كه از دوبلين پرواز كرده بود سعى كرد در 
فرودگاه كورك در جنوب غرب ايرلند فرود آيد كه بعد از سومين تالش كله و معلق شده و چپ كرده 

و كنار محوطه چمن فرودگاه متوقف شد.
نفر  و 6  شده  كشته  نفر  اساس 6  اين  بر 
بيمارستان  وراهى  شده  زخمى  ديگر 
شدند. مقامات هوايى ايرلند ضمن بر عهده 
كردند  اعالم  اتفاق  اين  مسوولين  گرفتن 
دليل حادثه وجود مه غليظ بوده است تا 
جايى كه كنترل كنده هاى خط باالى برج 
مراقبت نتوانسته اند هواپيما را ديده و وى 
را هدايت نمايند. به گفته مقامات آنها تنها 
صداى تصادم ناشى از سقوط را شنيدند.

كى كيگان سخنگوى شوراى شهر كورك 
سوختگى  دچار  كه  ماندگان  زنده  گفت 
ناشى از اتش سوزى در هواپيما شده اند، 
از  هواپيما  اند.  شده  منتقل  بيمارستان  به 
نوع موسوم به Turboprop بوده كه از 

بلفاست به كورك آمده است.
ايامون برنان مدير پروازفرودگاه كورك گفت خلبانان سعى كردند با استفاده از وضعيت دشوار 
است.  آمده  نمى  نيز  باد  وحتى  گرفته  فرا  را  باند  غليظى  مه  حادثه  زمان  در  اما  آيند  فرود  موجود 
تقريبا 20 دقيقه خلبان منتظر فرود شد و سرانجام تصميم به نشستن گرفت. هواپيما به لبه سنگفرش 
ساخت  و  داشته  صندلى   19 هواپيما  گرفت.  آتش  شدن  واژگون  از  وبعد  كرده  برخورد  فرودگاه 
تگزاس به سال 1992 بود كه زمان وقوع حادثه دو خدمه و 10 سرنشين داشت. بعد از اين حادثه 
فرودگاه بسته شده و پروازها بدين فرودگاه به فرودگاه شانون در جنوب غرب ايرلند تغيير مسير 
دادند. از سال 1968 اين مرگ آورترين پرواز در ايرلند به شمار مى رود و جان باكلى اسقف كليسا 
ضمن عرض تسليت به خانواده هاى قربانيان، از بازماندگان خواست براى امرزش كشته شدگان 
نيايش كنند.در سال 1968 پرواز آئر لينگوس از كورك به لندن دچار سانحه شده و باعث مرگ 61 

نفر شد.
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بمناسبت سالروز درگذشت فروغ فرخزاد

اسطوره اى به نام 
فروغ فرخزاد  

    محمد آزرم
  

يگانه  جايگاهى  نيما،  از  پس  شعر  در  فرخزاد»  «فروغ  جايگاه 
است. اما اين يگانگى را مى توان به كل تاريخ شعر فارسى هم 
تاريخ  در  زنانه  صداى  نخستين  فرخزاد،  كه  چرا  داد.  تسرى 
ادبيات  و  تاريخ  سراسر  است.  فارسى  شعر  مردانه  سراسر 
كه  بوده  مردانه  صدايى  زبان،  و  آمده  پديد  از «زبان»  جهان، 

مدام صداى زن را در تاريخ به غياب انداخته است. 
صداى انكار شده زن در زبان فارسى هم، بايد از مفاهيم پشت 
قدرت  كه  اى  حنجره  به  و  گذشت  مى  ناگفته  اسرار  و  پرده 
بيان آن را داشت، مى رسيد و اين حنجره، شعر فروغ فرخزاد 
بود. تا پيش از فرخزاد اگر زنى شاعر زبان به گفتن باز مى 
كرد، صدايى مردانه از شعرهايش به گوش مى رسيد. چرا كه 
صداى شاعر زن، تسليم زبان مسلط مردانه بود و در حضور 

قاهر او پذيراى غيبت مى شد. نام نمى برم، مى شناسيد. 
فرخزاد هم مثل هر شاعر ديگرى نخست بايد در جمع شاعران 
را  شعرش  مستقل،  صدايى  جايگاه  در  بعد  و  شد  مى  تثبيت 
شاعران  به  راه  آغاز  در  بنابراين  شناختند،  مى  رسميت  به 
و  توللى  مثل  شاعرانى  كرد.  اقتدا  نيما  از  پس  كار  محافظه 
نادرپور كه هرگز اهميت جنبش راديكال نيما در شعر فارسى 
به  كالسيك،  شعر  معيارهاى  با  كوشيدند  و  نكردند  درك  را 
زعم خودشان شعرى نو بسرايند. اما اين راه سرتر از آن بود 
كه حفظ تعادل كنند و ناچار سقوط كردند. فرخزاد سه كتاب 
تمرينى و بيشتر در قالب چارپاره نوشت: «عصيان» ، «اسير» 

و «ديوار» . 
سه كتابى كه فقط در بيانگرى از امور زنانه حرف مى زدند 
و دركى شكل شناختى از شعر يا زبان زنانه نداشتند. اما نام 
كتاب ها موقعيت فروغ در جامعه مردانه شعر و در مقياسى 
دهد.  مى  نشان  را  مردساالر  جامعه  در  زن  موقعيت  بزرگتر، 
اما  نيست،  جدى  شاعرى  اگر  هم  كتاب  سه  همين  در  فرخزاد 

قواعد و قوانين جامعه مردانه را به محاكمه مى كشد. 
هدف اصلى اين شعرها هنوز چيزى غير از خود شعر است. 
شعر در اين سه كتاب امرى درجه دو است، مثل موقعيت زن 
در جامعه مردانه. ولى از آغاز دهه چهل خورشيدى، در شعر 
فروغ تحولى رخ مى دهد كه نتيجه اش ظهور يك صداى زنانه 

در شعر فارسى براى نخستين بار است. 
فرخزاد با رها كردن سرمشق هاى محافظه كارش در شعر، 
شعر  در  شاملو  هاى  سركشى  و  نيما  راديكال  حركت  جذب 
فارسى مى شود. اگر چه آشنايى با شعر مدرن اروپايى هم به 
بينش او وسعت بيشترى مى بخشد. نكته جالب اين جا است 
كه بنيان هاى حركتى راديكال، مثل انقالب نيما در شعر، به او 
ياد مى دهد به تنهايى در برابر كل باورهاى ادبى و فرهنگى 

عصر خودش بايستد. 
باورهايى كه ريشه در فرهنگ و تعصب سنتى جامعه داشتند. 
به  نسبت  شك  و  ترديد  كتاب  چه  اگر  ديگر»  «تولدى  كتاب 

قالب  كوشد  مى  و  است  فارسى  شعر  قالبى  دستاوردهاى 
اما  كند،  تركيب  امروز  بيان  و  زبان  با  را  شعر  كالسيك  هاى 
هم  فارسى  شعر  تاريخ  زنانه  صداى  نخستين  دربردارنده 
خشك  خط  حجمى  به  و  زمان/  خط  در  حجمى  «سفر  هست: 
زمان را آبستن كردن/ حجمى از تصويرى آگاه/ كه ز مهمانى 
يك آينه برمى گردد/ و بدين سان است/ كه كسى مى ميرد/ و 

كسى مى ماند» (شعر تولدى ديگر) 
اين صداى زنانه كارى مهم تر هم صورت مى دهد: به صداى 
را  جنسيتى  جنگ  و  شود  مى  تبديل  شده  فراموش  انسانيت 
هدف خود نمى بيند. شعر «ديدار در شب» مثالى از اين صداى 
انسانى است كه شكل ديگر آن در شعر «آيه هاى زمينى» و 
با طنين نوشتارى كتاب مقدس هم به گوش مى رسد: «شايد 
يك  انجماد/  عمق  در  شده،  له  هاى  چشم  پشت  در  هم/  هنوز 
بى  تالش  در  كه  بود/  مانده  برجاى  مغشوش/  زنده  نيم  چيز 
رمقش مى خواست/ ايمان بياورد به پاكى آواز آب ها/ شايد، 
ولى چه خالى بى پايانى/ خورشيد مرده بود/ و هيچ كس نمى 
ايمان  گريخته،  ها  قلب  كز  غمگين/  كبوتر  آن  نام  كه  دانست/ 

است» 

اين صداى انسانى كه طنين كتاب مقدس را به خود گرفته است 
در شعر مشهور «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» همچنان 
هم  فرخزاد  كالمى  هاى  تجربه  ديگر  با  اما  شود.  مى  شنيده 
تركيب مى شود و «سرزمين هرز» فارسى او را پديد مى آورد. 

پس از مرگ فرخزاد، شعر امروز كه براى تثبيت موقعيت خود 
را  فرخزاد»  «فروغ  اسطوره  داشت،  سازى  اسطوره  به  نياز 
پديد آورد، فرخزاد به عنوان موضوع سخن سال ها است كه 
ويژگى هاى ساختارى گفتار اسطوره اى را به نمايش گذاشته 
است: معنايى كه همان فرخزاد واقعى و تاريخى شعر فارسى 
شاعرانه  صفات  نتيجه  و  فرخزاد  تقديس  كه  «دالى»  است، 
جوهره  به  رسيدن  آرزوى  كه  مدلولى  است.  او  نام  گرداگرد 
شعرى، شجاعت و زبان زنانه است و شاعران مدرن پس از او 
حتى مردانى كه شعر مى نويسند در وضعيتى معين آن را امر 
شخصى خود قلمداد مى كنند؛ و سرانجام داللتى كه فرخزاد 
عرصه  به  شاعرانه  هاى  تعريف  آن  در  و  است  شده  تقديس 
اجتماعى راه پيدا كرده اند و پشت اسم نابغه اى به نام فروغ 
فرخزاد، تصعيد مى شوند. به بيان ديگر فرخزاد تبديل به امرى 

تفسيرناپذير شده است. 

زمانى «پل ريكور» روايت شناس فرانسوى گفته بود: 
مى  نه  و  يابد  رهايى  اسطوره  از  تواند  مى  نه  مدرن  «انسان 
هميشه  اسطوره  كند،  قبول  اش  ظاهرى  شكل  در  را  آن  تواند 
انتقادى  رفتارى  آن  با  بايد  همواره  اما  بود،  خواهد  ما  همراه 

داشته باشيم.» 
ما آدم هايى كامًال مدرن يا تمامًا سنتى نيستيم و در جامعه 
ديدن  و  برابرى  به  سويى  از  كنيم.  مى  زندگى  ناهمگون  اى 
امر واقعى و داشتن نگاهى انتقادى باور داريم و از ديگر سو 
از  بيرون  كه  هستيم  هايى  آدم  از  سازى  اسطوره  دلباخته 
هزارتوى بى پايان تصويرهاى ذهنى ما، هرگز وجود نداشته 
اند. نابغه هايى كه قدرت شان در مجموعه تصويرهايى است 
كه از آن ها ساخته ايم و آنقدر آشنا هستند كه فراموش كرده 

ايم واقعى نيستند. 
بوده،  سازى  اسطوره  مشغول  همواره  ما  اما اجتماع فرهنگى 
بدون اين كه رفتارى انتقادى داشته باشد. چرا كه بروز رفتار 
انتقادى نيازمند داشتن فلسفه انتقادى است كه جايى در فرهنگ 
چه  و  از «نيما»  پس  عصر  در  چه  است.  نداشته  ما  گذشته  و 

دورتر در عصر كالسيك شعر فارسى. 
اما چطور مى توان در برابر اسطوره شاعرانه رفتارى انتقادى 
فرخزاد  شاعرانه  اسطوره  شعر.  زبان  يارى  به  شايد  داشت: 
چيزى جز زبان شعرهاى متاخر او نيست. مى توان اين نظام 
توان  مى  كرد.  معناگذارى  دوباره  را  شده  معنا  مند  داللت 
استراتژى خوانش شعر را رسيدن به معناى خود چيزها در 
شعر او قرار داد و نه معناى كلمات و با اين كار زبان شعر 
او را آشفته كرد و تا حد امكان، مفاهيم انتزاعى آن را افزايش 
داد. كلمات نشانه هايى قراردادى هستند پس مى توان در اين 
نظام داللت مند، قراردادى بودن نشانه را تشديد كرد و ارتباط 
بين دال/ مدلول را گسترش داد و به يك ضدزبان دست يافت. 
ترديد  مورد  را  شده  اسطوره  نظام  مندى  داللت  كه  امرى 
زبان  به  بايد  كند.  مى  فروپاشى  دچار  را  آن  و  دهد  مى  قرار 
اسطوره شده، چهره واقعى اش را نشان داد: «سرد است/ و 
بادها خطوط مرا قطع مى كنند/ آيا در اين ديار كسى هست كه 
هنوز/ از اشنا شدن/ با چهره فنا شده خويش/ وحشت نداشته 

باشد؟ » 
 

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.

برنامه هاى هنرى ايرانيان در لندن

اجراى زنده موسيقى در سالن كدوگان هال

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

 موسيقى و رقص اصيل ايرانى 
كننده  برگزار  مارس  (چهارم)  جمعه   تاريخ  در  مهرگان  هنرى  و  فرهنگى  كانون 
ايرانى،  اصيل  موسيقى  جمله:  از  متفاوتى  هاى  بخش  شامل  كه  است  ى  برنامه 
شاهنامه خوانى، موسيقى مقامى ايرانى، شعر و موسيقى و رقص اصيل ايرانى مى 
باشد. اين برنامه از ساعت 7:30 عصر آغاز مى شود. عالقمندان براى حضور در 

اين برنامه مى توانند به آدرس زير مراجعه نمايند:

Hammersmith, Polish Center, 238-246 London W6 0RF

پروژه زنان 
نوروز  پيشواز  به  تا  يادماندنى  به  است  اى  برنامه  كننده  برگزار  ايرانيان  جامعه 
بروند. اين برنامه  كه شامل  موزيك، مسابقه رقص و آواز تنها مخصوص بانوان 
است و از آنها با چاى و شيرينى نيز پذيرايى مى شود.  برنامه در تاريخ يكشنبه 
(ششم) مارس و در ساعت 18:30 برگزار خواهد شد. آدرس محل برگزارى به 

شرح زير است:

Polish Center, 238-246 king street, London W6 0RF

فيلم سينمايى دوشيزه و مرگ،  نوشته اريل دورفمن
كارگردان: رومن پالنسكى

در جمعه 18 فوريه 2011 ساعت شش و نيم بعد از ظهر در مركز فرهنگى اميد در 
لندن به نمايش در مى ايد

و قبل از شروع نمايش فيلم توسط محمود كيانوش مترجم نمايش نامه دختر و 
مرگ بفارسى توضيحاتى داده خواهد شد. براى تهيه بليط و اطال عات بيشتر :

omidculturalsociety@yahoo.co.uk.
Mobile: 0781 8840824 , 45 Queens Walk, Ealing, London W5 1TL

سالن  در  مهمانى  تئاتر 
خانه مسكن اميد

روز شنبه و يكشنبه 12 فوريه 
نامور  منوچهر  از  نمايش 
آمد  خواهد  در  اجرا  به  آزاد 
جهت  توانند  مى  عالقمندان 
تماشاى  اين نمايش به آدرس 

زير مراجعه فرمايند

omidculturalsociety@
yahoo.co.uk.
Mobile: 0781 8840824 , 
45 Queens Walk, Ealing, 
London W5 1TL
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گره  تروريسم  و  ترور  با  نامش  كه  مردى  الظواهرى  ايمن   
خورده، چهارده روز است كه نسبت به مهم ترين چالش جهان 
عرب سكوت اختيار كرده است. دموكراسى بزرگترين كابوس 

او و شاگردانش در القاعده است. 
 اعراب ضرب المثلى دارند كه مى گويد: سگ ها پارس مى كنند 
اما كاروان به راه خود ادامه مى دهد. در مصر امروز ، كاروان 
تغيير به راه افتاده و با سرعتى غيرقابل پيش بينى حركت مى 
كند. با اين همه مردى كه همگان فكر مى كردند بايد بسيار زودتر 
از اين حرف ها به صدا درمى آمد تاكنون سكوت اختيار كرده 
است. مرد شماره دو القاعده، ايمن الظواهرى. مردى كه تمام عمر 
در برابر حسنى مبارك جنگيد و هموطنانش را به قيام عليه او 
فراخواند. سرزمين مادرى ظواهرى اين روزها در التهاب و آتش 
مى سوزد اما او سكوت اختيار كرده است. اين سكوت موقتى 
است و معناهاى بسيارى را در خود جاى داده است : رهبران 
ارشد القاعده در پاكستان مامن دارند اما اين روزها تحت شديد 
دو  اند.  گرفته  قرار  گريزها  و  تعقيب  بيشترين  و  فشارها  ترين 

سال است كه باراك اوباما فرمان حمله را صادر كرده است.
همان  كرد.  آغاز   1981 اكتبر  از  را  خود  كارآموزى  ظواهرى   
تاريخى كه انور سادات رئيس جمهورى مصر به ضرب گلوله 
زد،  رقم  را  ظواهرى  ترور  كه  اى  شبكه  در  وى  درآمد.  پاى  از 
در حقيقت نقش كارآموز و عضوى تازه را بازى كرد. به همين 
اتهام بازداشت و مورد شديد ترين شكنجه ها قرار گرفت. پس 
كمپين  كه  بود  جا  همان  در  و  شد  فرستاده  تبعيد  به  آزادى  از 
جهاد اسالمى مصر را راه اندازى كرد. در تمام طول سالهايى 
جايگاه  اين  كه  امروز  همين  تا  بود  قدرت  مسند  بر  مبارك  كه 
شبكه  جنگيد.  همراهانش  و  او  با  ظواهرى  است  شده  متزلزل 
هدف  را  پاكستان  در  متفاوت  هاى  سفارتخانه  او  تروريستى 
قرار  شبكه  اين  حمالت  هدف  مصر  در  ها  توريست  داد.  قرار 
گرفتند. هدف تنها نيروهاى وابسته به دولت حسنى مبارك در 
مورد  هم  كشور  از  خارج  در  دولتمردان  اين  بلكه  نبودند  داخل 
محل  كه  سودان  از  ظواهرى  شدند.  كشته  و  گرفته  قرار  تعقيب 
بن  اسامه  گروه  به   1998 سال  در  و  گريخت  بود  وى  فعاليت 
الدن در افغانستان پيوست. در همان سال بود كه اسامه بن الدن 
عليه آمريكايى ها اعالم جنگ كرد. يك دهه است كه الظواهرى 
صداى القاعده است . در تمام اين سالها او ده ها نوار صوتى و 
تصويرى داشت كه در آنها به عمليات هاى موفقيت آميز جنبش 
هاى اسالمى اشاره داشت و البته توجيهاتى هم براى اين عمليات 
ها بر زبان مى راند. وى از يك سال پيش تا كنون تقريبا بيش از 
ديگر سخنگوهاى القاعده ديده و صداى وى شنيده شده است. 
در 2010 اما تعداد نوارهاى ويديوئى وى تنها به ده مورد رسيد 
كه نسبت به سال هاى قبل افت فاحشى داشت. بسيارى از اين 
از  هفته  دو  اكنون   . بودند  زمانى  دقيقه  دو  از  كمتر  هم  نوارها 
آغاز انقالب در مصر مى گذرد و همه منتظريم كه از وى خبرى 
شمالى  آفريقاى  در  القاعده  شاخه   . تصويرى  يا  صدايى  شود: 
مى  و  گذشت  مصر  و  تونس  در  آنچه  به  كدام  هر  مغرب  در  و 

گذرد واكنش نشان دادند. بن الدن از زمان آغاز خيزش ها در 
تونس زبان به انتقاد از دولت فرانسه گشود. اما نه بن الدن و 
نه ظواهرى در خصوص تغييرات شگرفى كه در مصر در حال 

رخدادن است، سخنى به زبان نياوردند.
 تنها مى توانيم حدس بزنيم كه جنگنده هاى بدون سرنشين با 
مانورهاى عجيب و غريب خود به نوعى تهيه و توزيع نوارهاى 
صوتى و تصويرى را براى ظواهرى و بن الدن سخت كرده اند. 
ظواهرى بى شك مايل به سخن گفتن در اين خصوص است اما 
تيم تبليغاتى او از يك سال پيش تا كنون به شدت دچار مشكل 
شده است. با افزايش فشارها القاعده هم به سختى مى تواند در 
عمليات هاى خود موفقيت آميز عمل كند. وى بى شك احساسات 
متناقضى در خصوص آنچه كه در سرزمين مادرى اش رخ مى 
است  دهه  سه  برد.  مى  لذت  مبارك  افول  از  شك  بى  دهد،دارد. 
كه وى در گوشه و كنار خواهان پايين كشيدن مبارك از قدرت 
كس  هيچ  كه  دانند  مى  خوبى  به  ظواهرى  و  القاعده  اما   . است 
مبارك  جاى  به  را  آنها  نام  اسكندريه  يا  قاهره  هاى  خيابان  در 
فرياد نزد. اين انقالب آنها نيست و آنها هم رهبران معنوى آن 
نيستند. شايد تالش مى كنند خود را به داخل كاروان بيندازند اما 
هم  بدتر  خبر  نيست.  آنها  آن  از  كاروان  اين  كه  پيداست  ناگفته 
اين است كه اخوان المسلمين كه اصلى ترين رقيب و البته دشمن 
و  داشت  چشمگيرى  نقش  انقالب  اين  در  است  القاعده  معنوى 
البته دارد. در حال حاضر نماينده اخوان با عمر سليمان مشاور 
تازه منصوب حسنى مبارك در حال مذاكره براى تقسيم قدرت 
و پذيرفتن سهمى در دولت انتقالى است. بى شك اگر انتخاباتى 
فضا  آن  در  المسلمين  اخوان  منصفانه،  و  عادالنه  شد  برگزار 
ائتالفى  دولت  از  بخشى  تواند  مى  گروه  اين  بود.  خواهد  موفق 

در آينده باشد .
 اين مساله براى القاعده يك مصيبت محض است. آنها سالهاست 
روند  در  شكسته  پا  و  دست  هاى  شركت  براى  را  اخوان  كه 
انتخاب هاى آلوده به تقلب مبارك مورد تقبيح و انتقاد قرار مى 
دهند. هم ظواهرى و هم بن الدن روزهايى عضو اخوان بودند و 
البته اين گروه را ترك كردند چرا كه با از نظريه هاى تروريستى 
آنها تبعيت نمى كرد. اخوان بى شك در شكست القاعده در مصر 
بسيار موثر بود. در شرايطى كه اخوان به آرامى بر روى كار 
القاعده  مرده  بر  بايد  كند،  تجربه  را  دموكراسى  مصر  و  بيايد 
از  بتواند  القاعده  كه  است  اميدوار  هنوز  ظواهرى  خواند.  نماز 
بى  گروه  اين   . بگيرد  ماهى  مصر  روزهاى  اين  آلود  گل  آب 
در  تندرو  مسلمانان  تحريك  براى  مصر  در  ها  شلوغى  از  شك 
به  كرد.  خواهد  استفاده  خود  نفع  به  مسلمان  كشورهاى  ديگر 
نوعى روى آوردن به مصادره انقالب. اگر هم مبارك و متحدان 
آمريكايى اش خيزش را پس زده و دولتى ديگر را به جاى خود 
خيزش  به  خيانت  به  را  آنها  تواند  مى  القاعده  شك  بى  بنشانند 
متهم كرده و از خشم مردم در راستاى اهداف تروريستى خود 

استفاده كند. 

مردى كه هر شب كابوس دموكراسى  را مى بيند
بروس رايدل
ديلى بيست ششم فوريه / ترجمه: سارا معصومى

معاون حسني مبارك: 

حال رئيس جمهور خوب است 
و به آلمان نمي رود

يعني  خود  اصلي  خواسته  بر  كماكان  مصري  معترضان  اينكه  باوجود   
كناره گيري حسني مبارك از قدرت پافشاري مي كنند و ديروز نيز به تجمع 
خود در ميدان التحرير قاهره ادامه دادند و قرار است فردا جمعه نيز يك تجمع 
ميليوني ديگر برگزار كنند، عمر سليمان، معاون مبارك در ادامه نطق هاي خود 
مدعي شد كه برقراري آرامش در عرصه سياسي مصر راهي جز گفت وگو 

ندارد. 
يكشنبه  گوهاي  و  گفت  پايان  از  پس  المسلمون  اخوان  جنبش  حال  همين  در 
با سليمان مجددا اعالم كرد، پيشنهاد حسني مبارك مبني بر تشكيل كميته اي 
حقوقي جهت انجام تعديالت و اصالحات در قانون اساسي مصر را نمي پذيرد. 
به گزارش فارس به نقل از القدس العربي، جنبش اخوان المسلمون روز سه 
شنبه با انتشار بيانيه اي اعالم كرد، با وجودي كه براي شخصيت هاي حقوقي 
تشكيل دهنده اين كميته احترام بسياري قائل است،  اما نمي تواند مشروعيت 
رئيس جمهوري  توسط  آن  دستور  چون  بپذيرد،  را  كميته اي  چنين  تشكيل 
صادر شده كه فاقد مشروعيت است. اين درحالي است كه روزنامه اماراتي 
االتحاد نيز گزارش داد كه محمود وجدي، وزير كشور مصر، پس از سخنان 
روز سه شنبه سليمان دستور آزادي  34 نفر از زنداني هاي سياسي اين كشور 

را صادر كرده است. 

سردبيران  با  ديدار  در  چهارشنبه  روز  سليمان  عمر  اما  حال  همين  در 
مصر  رياست جمهوري  مقر  در  حزبي  و  خصوصي  و  دولتي  روزنامه هاي 
و  مذاكره  را  فعلي  بحران  از  خروج  و  كشور  در  ثبات  تحقق  براي  راه  اولين 

تفاهم و برداشتن گام هاي الزم براي حل تمامي مشكالت دانست. 
به گزارش ايسنا سليمان تاكيد كرد: راهكار دوم كودتا است و ما مي خواهيم 
كه از رسيدن به كودتا كه گامي عجوالنه و بررسي نشده است، دوري كنيم. 
آنچه كه ما براي رسيدن به آن تالش مي كنيم حمايت از مصر و دستاوردهاي 
تحقق يافته است. وي افزود: جناب رئيس جمهور تا حد زيادي با خواسته هاي 
زماني  جدول  و  كرده  موافقت  تحول  و  تغيير  براي  مصري  تظاهركنندگان 

مشخصي را براي انجام اين تغييرات مشخص كرده است. 
معاون رئيس جمهور مصر با بيان اينكه مذاكره با جوانان مصري و گروه هاي 
سياسي براي خروج از بحران فعلي ادامه دارد، تاكيد كرد: نه پايان نظام و نه 
كودتا زيرا اين دو به هرج و مرجي منجر مي شود كه كشور را به سرنوشتي 

مجهول مي كشاند. 
عمر سليمان گفت: رئيس جمهور موافق انتقال حقيقي قدرت است و با تحقق آن 
مشكلي ندارد اما بايد به فكر آينده مصر باشيم. كسي كه در مرحله آتي رهبري 
اين مسير را بر عهده مي گيرد، شخص رئيس جمهور نيست اما بايد رويكردها 
مشخص گردد زيرا ما نمي خواهيم در هر دوره زماني با خواسته هاي جديدي 

روبه رو شويم، بلكه خواهان انجام تغييرات حساب شده و مناسب هستيم. 
وي گفت:  نظام مصر به هيچ وجه سقوط نخواهد كرد و ما به نقش خود در 

حمايت از جامعه ادامه خواهيم داد. 
را  مشكالتي  التحرير  ميدان  در  تظاهركنندگان  گسترده  حضور  گفت:  وي 
براي كساني كه قصد رفتن به محل كارشان را دارند، ايجاد مي كند و مصر 
نمي تواند مدت زيادي اين وضعيت را تحمل كند لذا بايد در نزديك ترين زمان 

ممكن به اين بحران پايان داد. 
وي با اشاره به ضعف توانمندي هاي نيروهاي پليس مصر در رويارويي با 
بحران گفت:  در حال حاضر براي پليس بازگشت اعتماد به نفس و باال بردن 
يكديگر نقش  با همكاري   بايد  و  ايفاي نقش شان مهم است  براي  روحيه آنها 

اصلي خود يعني حفظ امنيت كشور را ايفا كنند. 

رفتن مبارك توهين به ملت مصر است! 

عمر سليمان با اشاره به اينكه مسئله زمان، مانع اساسي براي اجراي يكباره 
تمامي اين اصالحات است، ادعا كرد عناصر بحران كنوني مصر در اين موارد 
امنيت،  حفظ  در  پليس  ضعف  تغيير،  زمينه  در  جوانان  خواسته هاي  است: 
منابع  در  زياد  كمبود  مصري،  شهروندان  به  خدمت رساني  بخش  شدن  فلج 
و  بحران  تداوم  موازات  به  ضعف ها  و  كمبودها  اين  تداوم  دولت،  درآمدي 
مداخله جويي هاي طرف هاي خارجي براي كشاندن مصر به وضعيت هرج و 

مرج فراگير به منظور تحقق اهداف دشمنان مصر و آرامش آن. 
معاون رئيس جمهور مصر در پاسخ به سواالت سردبيران روزنامه ها مبني 
بر احتمال بركناري حسني مبارك از قدرت تاكيد كرد كه كلمه «رفتن» كلمه اي 
به دور از اخالق ملت مصر است و استفاده از اين كلمه در تظاهرات اهانت به 
رئيس جمهور نيست، بلكه اهانت به ملت مصر است كه به رهبران جنگ اكتبر 

با ديده احترام مي نگرند. 
وي در خصوص اين كه آنگال مركل، صدراعظم آلمان براي حضور مبارك در 
اين كشور جهت درمان دعوت كرده است، گفت: حال رئيس جمهور خوب است 
و توافقي با صدراظم آلمان در اين خصوص صورت نگرفته است و آنچه كه 

اعالم شده دخالت در امور داخلي ماست.
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آيا الجزيره مي تواند 
دولت ها را سرنگون كند؟

ميتوس گبوئر ـ ياسين موشرباش 
منبع: اشپيگل 

شبكه  قدرت  و  قوت  عرب،  جهان  در  اعترضات  موج 
رسانه اي  است.  كرده  عيان  پيش  از  بيش  را  الجزيره 
از  شبكه  اين  دارد.  خاورميانه  در  بي مانند  نفوذي  كه 
و  است  شده  منع  مصر  در  اعتراضات  اخبار  پوشش 
خبرنگارانش هدف حمله هواداران مبارك قرار گرفته اند. 
دولت هاي منطقه از قدرت اين شبكه به هراس افتاده اند. 
روزها  اين  كه  كس  هر  است.  بحران  در  عرب  جهان 
عده  روزها  اين  و  است  فهميده  را  اين  مي بيند  الجزيره 
شبكه هاي  از  ديگر  كدام  هيچ  مي بينند.  الجزيره  زيادي 
تلويزيوني و روزنامه ها و شبكه هاي راديويي نمي توانند 
تمام 360 ميليون جمعيت عرب جهان را پوشش دهند. 
توانسته  ميان  اين  در  الجزيره  شبكه  عربي زبان  بخش 
شبكه  اين  كند.  خود  جذب  را  خانوار  ميليون   50 است 
در جهان عرب قدرتمند است و قدرتش بسيار بيشتر از 
CNN و BBC است. الجزيره فقط يك شبكه تلويزيوني 
نيست، اين شبكه يك فاكتور سياسي هم هست. از آن 
قايل  هم  رسالتي  خود  براي  كه  سياسي  فاكتورهاي 
رژيم هاي  فراوان  دقت  با  شبكه  اين  سردبيران  هستند. 
سكوالري مانند رژيم مبارك را مورد نقد و موشكافي 
قرار مي دهند. اين شبكه را مي توان يك شبكه پان عرب 
مي توان  آن  خبرنگاران  و  مديران  ميان  در  اما  دانست 
حدود  كرد.  مشاهده  هم  را  پان اسالم گرايان  از  طيفي 
كرد  افشا  را  اسنادي  الجزيره  كه  وقتي  پيش،  هفته  دو 
صدد  در  فلسطين  خودگردان  دولت  نمايندگان  كه 
اسرائيل  نمايندگان  با  را  بزرگ  سازشي  كه  بوده اند 
افشاگري  اين  از  كه  گروهي  مهم ترين  دهند،  صورت 
كه  بودند  حماس  مانند  اسالم گرا  گروه هاي  برد  سود 
ترجيح  آن  با  مذاكره  بر  را  اسرائيل  برابر  در  مقاومت 
قدرتمندتر  الجزيره  كه  مي رسد  نظر  به  اخيرا  مي دهند. 
دولت هايي  كه  قدرتمند  آن قدر  واقع  در  است.  شده  هم 
آيا  مي پرسند  خود  از  فلسطين  خودگردان  دولت  مانند 
عرب  جهان  در  مردم  كه  دارد  را  قدرت  اين  شبكه  اين 
گذشته  هفته  در  فرابخواند؟  ناآرامي  و  اعتراض  به  را 
برخورد  شاهد  كه  را  روزنامه نگاراني  مبارك  دولت 
بي رحمانه اين دولت با معترضان بودند شكار مي كرد. 
متاثر  دولت  برخورد  اين  از  هم  آلماني  روزنامه نگاران 
شدند. يكي از خبرنگاران 20iZDFساعت را در زندان 
قرباني  هم  است  قطر  در  پايگاهش  كه  الجزيره  گذراند. 
تخريب  قاهره  در  شبكه  اين  دفتر  شد.  سياست  اين 
كار  اين  مسئول  را  مبارك  هواداران  شبكه  خود  شد. 
اتفاق  زماني  دولت  هواداران  اصلي  اقدام  اما  دانست. 
افتاد كه 4 نظامي بمبي را در طبقه بيست و چهارم هتل 
هيلتون - جايي كه خبرنگاران شبكه هاي اصلي در حال 
اعتراضات  وقتي  كردند.  منفجر   - بودند  خبر  مخابره 
در تونس آغاز شد، مردم اين كشور فيلم هاي خود را 
از خشونت هاي پليس منتشر كردند. الجزيره مهم ترين 
پايگاه انتشار اين ويدئوها بود. مدام ويدئوهاي بيشتري 
را  بيشتري  ويدئوهاي  هم  الجزيره  و  مي شد  منتشر 
جدي  سوال  اين  كه  بود  زمان  همين  از  مي كرد.  پخش 
سر  زير  بن علي  زين العابدين  فرار  نكند  كه  شد  مطرح 
مشابهي  سرنوشت  آيا  است؟  بوده  دوحه  در  شبكه اي 

در انتظار رئيس جمهور 30 ساله مصر است؟

اشتون : در استانبول پيشنهادات 
جديدي به جليلي داديم 

 كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اروپا اعالم كرد كه اين اتحاديه 
وزير  صالحي  اكبر  علي  سفر  ممنوعيت  لغو  موضوع  بررسي  مشغول 

امور خارجه كشورمان به 27 كشور عضو اتحاديه اروپاست. 

به گزارش عصر ايران اشتون كه براي شركت در نشست شوراي امنيت 
به نيويورك سفر كرده است با اشاره به اين موضوع مدعي شد:   دكتر 
معموال  كه  است  اين  كنوني  بحث  و  است  خارجه  امور  وزير  صالحي 
وزراي خارجه از فهرست هاي ممنوعه حذف مي شوند، زيرا شما بايد 

بتوانيد با يك نماينده كه قادر به سفر باشد، مالقات كنيد. 

اشتون با اشاره به اينكه وي شخصا بسيار مايل است با صالحي به 

دليل نقشي كه در برنامه اتمي ايران دارد مالقات و گفت وگو كند، ابراز 
ايران  خارجه  امور  وزير  سمت  به  صالحي  انتصاب  كه  كرد  اميدواري 

نشانه اي از تغيير در نحوه مذاكره با ايران باشد. 

كرد:  تاكيد  ايران،  با  گروه 5+1  مذاكرات  به  اشاره  با  ادامه  در  اشتون 
منتظريم تا ببينيم ايران چه مي كند. البته دكتر صالحي برنامه اتمي را 

به خوبي مي شناسد.

اشتون  باشد.  متفاوت  گفت وگوها  نحوه  شايد  كنيم  مالقات  او  با  اگر   
افزود كه در مذاكرات كشورهاي 1+5 با ايران چند طرح جدي به آقاي 
جليلي پيشنهاد داده و منتظر است ببيند گام بعدي ايران چيست. مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به اينكه از تحريم ها مدت زيادي 
نمي گذرد و هنوز اين تحريم ها تاثيرات خود را به طور كامل نشان نداده 
است، مدعي شد كه اگر ايران حاضر به همكاري نباشد، جامعه جهاني 

نيز مسئوليت هايي دارد و فشار خود بر ايران را ادامه خواهد داد.
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برخورد ارزها
ترجمه: ايرج جودت 
منبع: كريستين ساينس مانيتور 

يكي از آن چيزها كه مايه اختالف ميان چين و 
صميمانه  ديدار  در  حتي  و  است  متحده  اياالت 
سران دو كشور در هفته گذشته نيز قابل مشاهده 
سود  كه  است  غلط  فرض  اين  بر  تكيه  بود 
ديگر  طرف  ضرر  بهاي  به  بايد  الزاما  يك طرف 
باشد. به طور مثال افزايش فرصت هاي شغلي در 
چين به قيمت از دست رفتن فرصت هاي شغلي 
در آمريكا و يا افزايش حضور ناوگان چين در 
پشتيباني  ناوگان  حضور  پايان  قيمت  به  آسيا 
صفر  مجموع  يا   zero.sum شيوه  اين  آمريكا. 
كه در تجارت به معناي سود يكي به بهاي ضرر 

و زيان ديگري است، 
اقدام  چين  آن  در  كه  ارز  جهاني  بازارهاي  از  آشكارتر  كجا  هيچ  در 
به جايگزيني يوان به جاي دالر كرده، نبوده است.اين مسئله تا آنجا 
پيش رفته است كه هوجين تائو، رئيس جمهور چين قبل از ديدارش با 
اوباما در بين روزنامه نگاران اعالم كرد كه استيالي دالر بر بازارهاي 
به ويژه  چين  رسمي  مقامات  است».  گذشته  دوران  جهاني «محصول 
پس از ركود جهاني فعلي به پيشاهنگي آمريكا، براي اقتصاد دولتي 
چين به عنوان مدل جديدي براي ديگر كشورها درصدد جلب مشتري 
برآمده اند اما با اين حال هنوز هم بيشترين معامالت تجاري در جهان 
با دالر انجام مي شود و جالب اينكه ارزش دالر حتي با وجود مشكالت 

كه  است  آن رو  از  اين  و  رفت  باالتر  هم  باز  ركود  دوران  در  آمريكا 
سرمايه داران بسياري از كشورها حتي چيني ها به آمريكا به عنوان 
مامني براي پول هايشان ايمان دارند.در طول سال گذشته چين شروع 
خارجي  معامالت  بيشتر  در  يوان  از  استفاده  براي  اعتمادسازي  به 

نظير خريد اوراق قرضه و اعتبارات تجاري كرده است. 

كمپاني هاي  خريد  براي  را  يوان  مي توانند  اكنون  چيني  شركت هاي 
به  حساب ها  گشايش  پيشنهاد  چين  بانك  و  ببرند  كار  به  خارجي 
است.حتي  نموده  را  لس آنجلس  و  نيويورك  در  شعبه هايش  در  يوان 
مك دونالد و بانك جهاني هم اخيرا اوراق قرضه به يوان فروخته اند. 
سادگي  به  چين  جهان،  در  واردكننده  و  صادر  اصلي ترين  عنوان  به 
در  پولش  واحد  از  بيشتر  هرچه  استفاده  براي  را  قدرتش  مي تواند 
بازتاب  براي  همچنين  كشور  اين  ببرد.  كار  به  جهاني  معامالت 
بين المللي  سازمان هاي  در  تغييراتي  خواهان  اقتصادي اش  شيوه هاي 
يوان،  به جهانشمول كردن  وجود گرايش  با  هم  هنوز  اما  شده است 
چين تاكيد بر كنترل ارزش پولش و تثبيت آن در مقابل دالر را دارد 

و تنها اجازه افزايش تدريجي و به تبع آن حفظ برتري صادرات چين 
و ارزان تر شدن كاالهاي چيني را داده است. به عبارت ديگر چين با 
دستكاري در ارزش يوان روش مجموع صفر zero.sum را در پيش 
گرفته است: امكان رشد صادرات چين به بهاي كاهش صادرات ديگر 
كشورها.بانك جهاني و بسياري ديگر به چين توصيه نموده اند كه از 
ترقي ارزش يوان و شناور شدن نرخ آن در بازار ارز حمايت كند كه 

سبب افزايش درآمد فقراي اين كشور هم خواهد شد.

آمده  كنار  چين  اقتصادي  راهبرد  اين  با  هم  اوباما  دولت  متاسفانه   
اعالم  با  آمريكا  خزانه داري  وزير  گاتينر،  تيموتي  قبل  هفته  است. 
آمريكا  كه  نمود  عنوان  چين  با  مذاكره  در  آمريكا  جديد  ديدگاه هاي 
چين  كنترل  يافتن  پايان  خواهان  چيزها  بسياري  رهاكردن  ازاي  در 
اين  از  خارج  و  داخل  در  سرمايه  گردش  همچنين  و  پولش  واحد  بر 
كشور است.اياالت متحده با در اختيار گذاشتن بازار سرمايه گذاري 
به  دست  پيشرفته  تكنولوژي هاي  به  دستيابي  امكان  و  آمريكا  در 
تشويق و ترغيب چين زده است. گاتينر همچنين اعالم كرده است كه 
توانايي ما براي تحرك هرچه بيشتر بستگي به اين خواهد داشت كه تا 
چه ميزان شاهد همراهي و پيشرفت در موضوعات في مابين از جانب 
چين باشيم.حال اين سوال مطرح است كه چرا آمريكا اكنون به فكر 
شغلي  فرصت هاي  ايجاد  مورد  در  بي تابي  است؟  افتاده  چاره جويي 
ورود  آن  براي  فوري  راه حل  يك  و  يافته  افزايش  بسيار  آمريكا  در 
به معامله هاي تجاري با پكن به قسمي است كه امكان فروش هرچه 

بيشتر محصوالت صادراتي آمريكا در چين فراهم شود. 

اين مي تواند راهبرد ديگر گونه اي باشد در مقايسه با تالش در جهت 
منافع  جهت  در  كه  يوان  ارزش  نمودن  شناور  به  چين  كردن  متقاعد 
تهديد  براي  آمريكا  كنگره  در  كه  تدابيري  يا  و  چيني هاست  خود 
است  نموده  تاكيد  چين  رئيس جمهور  مي آيد.  عمل  به  چين  صادرات 
كه هدف چين از تبديل يوان به يك ارز بين المللي «يك روند طوالني 
واقع بينانه خواهد بود.»تالش فراوان اتحاديه اروپا و ژاپن براي پايين 
كشيدن دالر از جايگاه برترش به عنوان يك منبع ذخيره ارزي جهاني 
از طريق اقدام به عرضه يورو و ين تا حدود زيادي به دليل نگاه آنها 
به اقتصاد جهان به عنوان يك سيستم بسته و اينكه يك ارز مي تواند 

به سادگي جايگزين ارز ديگر شود، شكست خورده است.

در  تسلطش  از  بخشي  دالر  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  حال  هر  به 
تجارت جهاني را به دليل ظهور اقتصادهاي غول آسايي نظير اقتصاد 
چين از دست بدهد اما چنين چرخشي در بروز ارزهاي جديد درگستره 
تجارت جهاني مي تواند به كمك ديگر كشورها هم اتفاق بيفتد. بسياري 
رهبران  اگر  باشند  داشته  را  ظرفيتي  چنين  مي توانند  دنيا  ارزهاي  از 
اجازه رشد آزادانه بازارها را بدهند و سعي در مهار كوتاه مدت آنها 
باشند. نداشته  ارزها  ديگر  بر  ارز  يك  واهي  برتري  القاي  طريق  از 

اقتصاد جهان يك پيكره مثله شده نيست و رشد آن تنها زماني اتفاق 
مي افتد كه بسياري از كشورها آزادانه سود و سرمايه و نظريات شان 

را به آن بيفزايند.

صعود دو پله اي ايران 
در رده بندي قدرت هاي 

اقتصادي جهان
ناخالص  توليد  كرد  اعالم  پول  بين المللي  صندوق 
به   1979 سال  در  دالر  ميليارد   114 از  ايران  داخلي 
830 ميليارد دالر در سال 2010 افزايش يافته و سهم 
رشد  16درصد  مدت  اين  طي  اقتصاد جهاني  در  ايران 
داشته است. به اين ترتيب ارزش توليد ناخالص داخلي 
ايران بر اساس شاخص قدرت خريد و بر اساس ارزش 
جاري دالري در دوران انقالب اسالمي افزايشي بيش از 
هفت برابري داشته است.به همين ترتيب سهم ايران در 

توليد ناخالص داخلي جهان افزايش داشته است. 

ايران در سال 1979 بالغ بر 1.006 درصد از كل توليد 
ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده بود كه 
اين رقم در سال 2010 در حدود 0.167درصد افزايش 
داشته و بدين ترتيب سهم ايران در اين زمينه به 1.173 
را  درصدي   16 رشدي  رقم  اين  است.  رسيده  درصد 
نشان مي دهد. كل توليد ناخالص داخلي جهان در سال 
سال  در  رقم  اين  و  دالر  تريليون   11.3 بر  بالغ   1979
2010 در حدود 70.7 تريليون دالر گزارش شده است.

بر اساس گزارش فارس، ايران در سال 1979به عنوان 
بيستمين قدرت اقتصادي جهان شناخته مي شود در طي 
جهان   18 رتبه  در  صعود  پله  دو  با  گذشته  سال   32
از  درصد   24.5 اختصاص  با  است.آمريكا  گرفته  قرار 
قدرت  بزرگ ترين  خود  به  جهان  داخلي  ناخالص  توليد 
و  است  شده  شناخته   1979 سال  در  جهان  اقتصادي 
فرانسه،  آلمان،  ژاپن،  ترتيب  به  كشورها  اين  از  پس 
ايتاليا، انگليس، برزيل، مكزيك، هند، اسپانيا،كانادا، چين، 
تركيه،  آرژانتين،  استراليا،  لهستان،  هلند،  عربستان، 

بيستم  تا  دوم  رتبه هاي  در  ايران  و  جنوبي  آفريقاي 
سال  تا  جهاني  اقتصاد  در  آمريكا  اند.سهم  گرفته  قرار 
2010 بالغ بر چهار درصد كاهش يافته و به 20 درصد 
رسيده است. 20 قدرت اقتصادي جهان در سال 2010 
آلمان، روسيه،  هند،  ژاپن،  چين،  آمريكا،  از:  عبارتند 
جنوبي،  كره  مكزيك،  ايتاليا،  برزيل،  فرانسه،  انگليس، 
اسپانيا، كانادا، اندونزي، تركيه، استراليا، ايران، تايوان 
و لهستان.بر اساس آخرين آمار صندوق بين المللي پول 
ايران به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان در سال 

2010 شناخته شده است.

صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود موسوم 
ناخالص  توليد  ميزان  جهان  اقتصادي  چشم انداز  به 
داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در اين سال 
ترتيب  بدين  كه  است  كرده  اعالم  دالر  ميليارد  را 830 
اين كشور در ميان 183 كشور جايگاه هجدهم را از اين 

نظر به خود اختصاص داده است.

پاكستان،  مصر،  جنوبي،  آفريقاي  تايلند،  كشورهاي 
كلمبيا، مالزي، بلژيك، نيجريه، سوئد، فيليپين، ونزوئال، 
اتريش، سوئيس، يونان، هنگ كنگ، اوكراين و سنگاپور 
قدرت  لحاظ  از   40 تا   24 رتبه هاي  در  ترتيب  به  نيز 
اقتصادي قرار گرفته اند.بر اساس اين گزارش آمريكا با 
توليد ناخالص داخلي 14624 ميليارد دالري(بر اساس 
قدرت خريد) همچنان بزرگ ترين قدرت اقتصادي جهان 

شناخته شده است.

و  دوم  جايگاه  در  دالري  ميليارد   10084 رقم  با  چين 
ژاپن نيز با توليد ناخالص داخلي 4308 ميليارد دالري 
گرفته  قرار  جهان  اقتصادي  قدرت  سومين  جايگاه  در 
ناخالص  توليد  با  نيز  توم  سائوم  جزيره اي  اند.كشور 
جهان  اقتصاد  ضعيف ترين  دالري  ميليون   311 داخلي 

در سال 2010 شناخته شده است.
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نا آرامي ها در مصر، 
تهديدي براي اقتصاد جهان

مترجم: آرش پورابراهيمي 

در اولين نگاه، ارتباط بين تحوالت در كنار رودخانه نيل و دنياي وال 
استريت به نظر بسيار ناچيز مي رسد. مصر جايگاه مهمي در كشورهاي 
صنعتي ندارد، همچنين اين كشور قطب مالي مهمي در جهان محسوب 
نمي شود اما با اين حال بحران سياسي در مصر مي تواند بر اقتصاد 
كه  اقتصادي  و  سياسي  نقش  كه  دليل  اين  به  باشد،  تاثيرگذار  جهان 
و  آمار  توسط  راحتي  به  دارد  عهده  بر  خاورميانه  منطقه  در  مصر 

ارقام قابل سنجش نيست. آشفتگي در مصر توجه زيادي را معطوف 
به شكنندگي ثبات سياسي در دنياي عرب كرده است كه اين مسئله، 
دليل ديگري خواهد بود براي نگراني سرمايه گذاراني كه پيش از اين 

هم به اندازه كافي نسبت به بهبود اقتصاد جهان بدبين بودند. 

مهم ترين تاثيري كه تحوالت مصر مي تواند بر اقتصاد جهان بگذارد، 
از طريق بازار نفت خواهد بود. اگرچه مصر توليد كننده نفت محسوب 
مي شود اما صادركننده مهمي به حساب نمي آيد و حتي اين كشور در 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) عضويت ندارد اما كانال 
سوئز كه از مصر مي گذرد، يك راه دريايي حياتي براي انتقال نفت از 
خليج فارس به اروپا محسوب مي شود و هر اختاللي در رفت و آمد 
كانال سوئز مي تواند به سرعت به معضلي براي بازار نفت تبديل شود 
و قيمت نفت را به شدت افزايش دهد. همچنين با گسترش نا آرامي ها 
كشورهاي  براي  خطر  زنگ  خاورميانه  نقاط  ديگر  و  اردن  يمن،  به 
صادركننده نفت در منطقه - مانند عربستان- به صدا درآمده است كه 

اين نگراني معاني زيادي براي توليد و قيمت نفت خواهد داشت. 

به  اتفاقاتي  چنين  از  نگراني  شد  مشاهده  گذشته  هفته  كه  همانطور 
تنهايي قيمت نفت را بعد از 28 ماه دوباره به باالي بشكه اي 100 دالر 
براي  جدي  مشكلي  به  مي تواند  نفت  قيمت  افزايش  عالوه  به  رساند. 

اقتصاد جهان تبديل شود.

 نفت گران تر به فشار تورمي كه اقتصادهاي نوظهور مانند چين و هند 
براي  هم  حاال  همين  كشورها  اين  مي افزايد،  گريبانند  به  دست  آن  با 
التهاب  كاهش  براي  اقداماتي  به  دست  قيمت ها  سريع  رشد  با  مقابله 
اقتصادهايشان زده اند. كاهش تقاضا در اقتصادهاي نوظهور تهديدي 
براي شركت ها و مصرف كنندگان اقتصادهاي توسعه يافته محسوب 
تقاضاي  نيازمند  شدت  به  خود  اقتصاد  بهبود  براي  كه  مي شود 
اقتصادهاي نوظهور هستند. حتي قبل از آغاز بحران در مصر، آژانس 
 » به  شدن  وارد  حال  در  نفت  قيمت  كه  داد  هشدار  انرژي  بين المللي 

منطقه خطر» براي اقتصاد جهان است. 

همچنين نا آرامي ها در مصر تاثير ديگري هم بر اقتصاد جهان دارد. 
وحشت  كافي  اندازه  به  هم  مصر  تحوالت  از  پيش  سرمايه گذاران 
انتظار  كه  چيزي  آن  از  بهتر  اقتصاد جهان  بهبود  هرچند  بودند،  زده 
مي رفت، بوده است تا جايي كه حتي صندوق بين المللي پول هم اخيرا 
پيش بيني خود از رشد جهاني را بهبود بخشيد اما همچنان تهديدات 
زيادي اقتصاد جهان را تهديد مي كند. از بحران بدهي ها در اروپا گرفته 
كشور.  اين  در  بيكاري  تداوم  و  آمريكا  در  مسكن  بي رمق  بازار  تا 
از  غيرمنتظره  شوك  يك  دارد  نياز  جهان  اقتصاد  كه  چيزي  آخرين 
چنين  مي تواند  كه  داد  نشان  مصر  و  است  انتظار  قابل  غير  منبعي 

مهمان ناخوانده اي باشد.

دود اختالف ارزي ايران و 
هند در چشم برنج باسماتي

 يك روزنامه هندي با اشاره به اقدام دولت هند 
در ممنوع كردن مبادالت ارزي با ايران از طريق 
اقدام  اين  كرد  تصريح  آسيايي  پاياپاي  اتحاديه 
شده  تمام  هند  باسماتي  برنج  صادرات  ضرر  به 
است.به گزارش روزنامه ايندين اكسپرس به علت 
متوقف شدن مبادالت ارزي بين دو كشور ايران 
و هند بر مبناي دالر صادرات برنج هند به ايران 
محسوب  هند  معطر  برنج  بازار  بزرگ ترين  كه 
اساس  است.بر  يافته  كاهش  شدت  به  مي شود 
ممنوع  در  هند  مركزي  بانك  اقدام  گزارش  اين 
آسيايي  پاياپاي  اتحاديه  طريق  از  مبادالت  كردن 
است. زده  سختي  ضربه  هند  برنج  صادرات  به 

تشديد  دنبال  به  تر  پيش  كه  است  حالي  در  اين 
محدوديتهاي تجاري و مالي اعمال شده از سوي 
صادرات  شرايط  ايران  ضد  بر  ابوظبي  و  دوبي 
ايران  بود.  شده  سخت  بسيار  ايران  به  هند  برنج 
صادراتي  بازار  بزرگ ترين  گذشته  سال  دو  در 
در  كشور  اين  سهم  و  بوده  هند  باسماتي  برنج 
رسيده  درصد   35 به  هند  برنج  صادراتي  بازار 

است. 
ميليون   2.2 از  بيش  گذشته  مالي  سال  در  ايران 
است. كرده  خريداري  هند  از  باسماتي  برنج  تن 

را  جدي  ترديدهاي  ايران  تحقيقاتي  موسسات 
باسماتي  برنج  ارقام  برخي  سالمت  مورد  در 
علل  از  يكي  كه  كرده اند  مطرح  هند  بلند  دانه  و 
كاهش واردات اين برنج از سوي ايران نيز همين 
اعالم  هند  برنج  صادرات  است.سازمان  موضوع 
كرد به علت محدوديتهاي مربوط به پرداخت پول 
برنج هند از سوي ايران ميزان صادرات برنج هند 

به ايران كاهش چشمگيري داشته است.
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هنر  فستيوال  تالش  با  پيش  چندى 
مديريت  با  و   (Festival Of Arts)
نام  با  اى  برنامه  خرازى،  فهيمه  خانم 
لندن  هال  كدوگان  در  صوفيان»  «شب 
به روى صحنه رفت كه البته با استقبال 
اين  شد.  رو  به  رو  عالقمندان  چشمگير 
صوفى  رقص  و  موسيقى  شامل  برنامه 
مشكين  كه «شاهرخ  بود  سماع  همان  يا 
به  المللى،  بين  مشهور  رقصنده  قلم» 
اجراى   گنزالس»  «كارين  خانم  همراه 
در  و  داشتند  برعهده  را  رقص  قطعات 
«پوريا  نيز  موسيقى  و  آواز  قسمت 
گروه  نوازندگى  و  خوانندگى  اخواص» 
آخرين  در  بود.  دار  عهده  را  موسيقى 
ساعات بازگشت پوريا اخواص به ايران، 
درباره برنامه  شب صوفيان، گفتگويى 
مى  شماره  اين  در  كه  داديم  انجام  او  با 

خوانيد. 

پوريا از خودش مى گويد كه: 
سال 1360 در خانواده اى زاده شد كه پدرش نقاش 
و مينياتوريست بود و روزگارش را با هنر، موسيقى 
و هنرهاى تجسمى سپرى نمود. منزل شان همواره، 
ميعادگاه هنرمندانى بود كه در همان دهه هاى شصت 
و هفتاد، رفت و آمد داشتند و ساز مى زدنند و پوريا 
و برادرش (پژهام نوازنده برجسته تنبك، دف و تبل 
مى  آشنا  موسيقى  با  پدر  كنار  در  هندوستان)  هاى 

شوند. 

از پوريا درباره نخستين سال هايى كه آواز را بطور 

حرفه اى آغاز كرد مى پرسم:
صورت  به  پدرم  نظر  زير  را  آواز  سال 72-73  از   
چون  اما  نيست  خواننده  او  كردم؛  آغاز  اى  حرفه 
خوبى  به  مرا  داشته،  زيادى  ارتباط   موسيقى  با 
تا 79  هاى 74  سال  در  سپس  و  كرد  مى  راهنمايى 
هاى  رديف  سروستانى»،  «رضوى  آواز  استاد  نزد 
طاهرزاده يا به عبارتى نورعلى خان برومند را تعليم 
ديدم. ناگفته نماند سال 68 – 67 خدمت آقاى «ناصر 

نظر» موسيقى كودك را كار مى كردم.
پس از فوت استاد رضوى سروستانى، نزد «محسن 
رسيدم.  شجريان  استاد  خوب  شاگردان  از  كرامتى» 
شيوه استاد شجريان را با وى كار كردم كه در واقع 
نوع ديگرى از رديف بود. دوره عالى و مركب خوانى 
سال   7 تا   8 حدود  كه  رساندم  اتمام  به  وى  نزد  را 
استاد  با  آشنايى  از  بعد   81 سال  در  كشيد.  طول 
شدم  حاضر  گروهى  هاى  كالس  در  عليزاده  حسين 
و تحليل رديف و علم تئورى موسيقى آوازين را با 

ايشان كار كردم.

او از نخستين كنسرت هايى كه اجرا كرد مى گويد:
 در كنار تعليمات استاد حسين عليزاده، كنسرت هايى 
كنسرت،  نخستين  كه  كرديم  برگزار  ايشان  با  هم 
تابستان  نام  به  فستيوالى  در  ژاپن  در   2004 سال 
اجراى  و  شد  موفقى  كنسرت  بسيار  كه  بود  توكيو 
استاد  همراه  به  سپس  داشتيم.  را  نو  راز  موسيقى 
كرديم.  اجرا  ايران  در  ديگرى  هاى  كنسرت  عليزاده 
سال 2007 به تور امريكا و كانادا رفتيم. در مجموع 

حدود بيست كنسرت در دور دنيا.
هم  تار  نوازنده  درخشانى  مجيد  با  اين  بر  عالوه 
ضبط  مثال  عنوان  به  دادم  انجام  زيادى  كارهاى 
موسيقى تئاتر رودكى به آهنگسازى ايشان و اجراى 
كنسرتى در روسيه به همراه گروه خورشيد و مجيد 

درخشانى در سال  2008.

- تا كنون چند آلبوم به بازار عرضه كرده اى؟ 
«سرود  يكى  شده  منتشر  من  از  كه  هايى  آلبوم 
گروه  همراه  به  شده  اجرا  فرانسه  در  كه  است  گل» 
«اى  آلبوم  و  عليزاده  حسين  استاد  و  آوايان  هم 
سرخوشان» كه مربوط به موسيقى صوفى است كه 
در ايران منتشر شده و با گروه نوازى تنبور است كه 
هم نواخته  و هم خوانده ام و قيچك نيز زده ام. اكنون 
هم در صدد جمع آورى آلبومى با يكى از دوستانم 

هستم كه در آينده منتشر خواهد شد.
موسيقى فيلم هاى زير تيغ و در چشم باد را نيز با 
استاد حسين عليزاده كار كردم كه خواننده اين آثار 

بودم.

ساز تخصصى شما چيست؟  -
ساز تخصصى من كمانچه و قيچك است اما سه تار 
هم مى نوازم. اينها را انتخاب كردم كه به آوازم كمك 
كند. چون برخى هستند كه نمى توانند ساز بزنند و 
چون موسيقى را نمى شناسند در پيشرفت كارشان 
مساله،  اين  از  پرهيز  براى  شوند.  مى  اشكال  دچار 
مدتى موسيقى را تعطيل كردم و به سراغ ساز رفتم. 
آنقدر ساز زدم كه پيشرفت زيادى در آن حاصل شد. 

نخستين بار بود كه در لندن برنامه داشتيد؟   -
از  كردند  مى  همراهى  را  شما  كه  نوازندگانى  آيا  و 

ايران بودند؟
لندن  در  من  اجراى  نخستين  صوفيان،  شب  برنامه 
و  گرامى  دوست  خرازى  فهيمه  خانم  دعوت  به 
عهده  بر  را  هنر  فستيوال  مديريت  كه  بود  عزيزم 
برنامه  كننده  برگزار  كه  سالهاست  ايشان  و  دارند 
است.  لندن  در  ايرانيان  براى  هنرى  و  فرهنگى  هاى 
بنابراين در اين برنامه، من تنها شخصى بودم كه از 
ايران دعوت شده بودم و اين اجرا برايم بسيار لذت 

بخش و خوب بود. 

قطعاتى كه در برنامه شب صوفيان نواخته   -
شد، بر چه اساس و روالى انتخاب شده بود؟

به دليل اينكه تجربه موسيقى صوفى را از قبل داشتم؛ 
مى دانستم كه در چه ژانر و گونه اى بايد موسيقى 
داشته  مناسبت  صوفى  موسيقى  با  كه  شود  طراحى 
به  موسيقايى)  نظر  از  هم  و  شعرى  نظر  (از  باشد. 
توانيم  مى  را  قطعاتى  چه  كه  كردم  فكر  خاطر  همين 
كه  بگيرد  قرار  مخاطبى  توجه  مورد  كه  كنيم  اجرا 
است.  آمده  سالن  به  صوفى  موسيقى  شنيدن  براى 
در نتيجه اشعار را خانم فهيمه خرازى از شعرهاى 
موالنا انتخاب كرد. بخش آغازين كامال بداهه بود و 
در همان آن، خلق مى كردم. بخش بعدى كه تصنيف 
هاى  هماهنگى  با  اينها  بود؛  ريتميك  هاى  قسمت  و 
گروه انجام مى گرفت و شعر را بر روى ريتم ها مى 

گنجاندم و حالتى به آن مى دادم كه وجد و سماع را 
ايجاد كند و از ريتم هاى ويژه اى، استفاده كردم كه 

اين حالت را در شنونده ايجاد كند. 

در آن شب خواننده ديگرى شما را به شكلى    -
همراهى مى كرد؛ كمى در اين مورد توضيح بدهيد؟

بله، آقاى يوسف محمود كه از نوازنده ها و خواننده 
استفاده  موالنا  شعرهاى  از  است  افغان  خوب  هاى 
كرد كه بسيار هم  مناسبت داشت. من هم البه الى 
موسيقى  از  آواهايى  صورت  به  گاهى  او  آوازهاى 
دو  هر  تلفيق  كه  خواندم  مى  ايرانى  آواز  و  ايران 

فرهنگ را شامل مى شد كه البته خوب هم اجرا شد.

را  اجرا  از  پيش  تمرين،  فرصت  چقدر   -
داشتيد؟

نخستين بارى بود كه با اين دوستان همكارى داشتم 
كرديم.  طراحى  را  برنامه  تمرين،  جلسه  سه  در  و 
يك جلسه به طور شفاهى كه چه بزنيم و دستگاه و 
اشعار را تعيين كرديم و دو جلسه هم تمرين اجرايى 

داشتيم. 

قطعه  و  ها  رقص  بخش  هماهنگى  و  تناسب   -
هاى موسيقى؛ آيا از قبل برنامه ريزى شده بود و يا 

آن هم بداهه بود؟
قطعه،  اواسط  و  داشت  پايان  و  شروع  يك  قطعه  هر 
سكوت هايى بود كه باعث مى شد شنونده را براى 
شنيدن دنباله موسيقى به شور و هيجان بياورد. اين 
سكوت ها و حركات هايى كه رو به پايان مى رفت 
و يا گردش ملودى، خيلى به كمك رقصنده مى آمد. 
اين اتفاق افتاد به خاطر تجربياتى كه شاهرخ مشكين 
قلم و كارين گنزالس داشتند. اين را در مدت كوتاهى 
درك ميكردند و سريع آنچه را كه مى خواستند اجرا 

كنند.

چه برنامه ها و اجراهايى را پيش رو داريد؟  -
و  قلم  مشكين  شاهرخ  همراهى  با  و  گروه  اين  با 
لندن،  هال  كدوگان  در  سپتامبر   17 پژهام،  برادرم 
اما  صوفى  موسيقى  مضمون  همين  با  اى  برنامه 
باشكوه تر و جذاب تر توسط فستيوال هنر خواهيم 

داشت. همچنين كنسرت هايى  در اروپا داريم.
چندى  داريم.  را  ايران  تور  عليزاده  حسين  استاد  با 
پيش در قونيه به مناسب بزرگداشت موالنا كنسرت 
داشتيم. در آينده نه چندان دور با اركستر ملى ايران 
هايى  كنسرت  عليزاده  حسين  استاد  سرپرستى  به 

خواهم داشت.

قرار  ما  اختيار  در  كه  فرصتى  از  تشكر  با   -
داديد.

من هم از شما سپاسگزارم.

گفتگو
گفتگوى اختصاصى هفته نامه پرشين با پوريا اخواص، خواننده آوازهاى سنتى ايرانى 

هركسى كو دور ماند از اصل خويش 
باز جويد روزگار وصل خويش

گفتگو: فرشته كديور

فستيوال هنر برگزار مى كند:
«زن»

گراميداشت صدمين سال روز جهانى زن

جمعه 11 مارس ساعت 7:30 عصر در 
كدوگان هال لندن
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سوم  قرن  در  كه  بود  كشيشى  والنتاين 
زمان  آن  در  كرد.  مى  زندگى  رم  در  ميالدى 
«كالديوس دوم» امپراتور رم ازدواج را قدغن 
كرد چرا كه هنگامى كه قصد تشكيل سپاهى 
كنار  سربازان  از  اى  عده  داشت  را  عظيم 
او  دليل  همين  به  و  ماندند  هايشان  خانواده 
معتقد بود سربازان متاهل جنگجويان خوبى 

نيستند.  
وجود  به  چگونگى  و  تاين  ولن  روز  درباره 
وجود  متفاوتى  هاى  افسانه  روز  اين  آمدن 
يونان  به  متعلق  را  روز  اين  اى  عده  دارد. 
دانند  مى  اى  حادثه  را  آن  اى  عده  و  باستان 
اوايل  با  (همزمان  ميالدى  سوم  قرن  در  كه 

امپراتورى ساسانى در ايران) رخ داد. 

2) روايت اول 
شهرت  به  يونانيان  امپراتورى  دوره  از  روز  اين 
روز  به  فوريه   14 روز  باستان  يونان  در  رسيد. 
بود.  ها  بت  همه  پادشاه  جونز  بود.  معروف  جونز 
او همچنين مشهور به خداى همه الهه ها و زنان و 
جشن  نيز  فوريه  روز 14  در  بود.  معروف  ازدواج 
دختران  روز  اين  در  شد،  مى  برگزار   lupercalia
جوان نام خود را روى كاغذ نوشته در بطرى هايى 
مى گذاشتند و به آب مى انداختند، در طرف ديگر 
رودخانه پسران جوان در انتظار مى ايستادند و هر 
يك بطرى را از آب مى گرفتند و تا شب 14 فوريه 
را با دخترى كه اسم او را از آب گرفته بودند در 
ها  آشنايى  اين  هم  گاهى  كردند؛  مى  شركت  جشن 

به ازدواج مى انجاميد. 

2) روايت دوم 
در  ميالدى  سوم  قرن  در  كه  بود  كشيشى  ولنتاين 
دوم»  زمان «كالديوس  آن  در  كرد.  مى  زندگى  رم 
هنگامى  كه  چرا  كرد  قدغن  را  ازدواج  رم  امپراتور 
كه قصد تشكيل سپاهى عظيم را داشت عده اى از 
همين  به  و  ماندند  هايشان  خانواده  كنار  سربازان 
جنگجويان  متاهل  سربازان  بود  معتقد  او  دليل 
كار  اين  كرد  مى  فكر  كه  ولنتاين  نيستند.  خوبى 
را  جوان  هاى  زوج  ازدواج  مراسم  نيست،  عادالنه 
در خفا انجام مى داد و به آنها گل هاى سرخى هديه 
مى داد. اما كالديوس از اين نافرمانى مطلع شد و 

دستور دستگيرى و اعدام ولنتاين را صادر كرد. 
دختر  عاشق  آنجا  در  و  افتاد  زندان  به  ولنتاين 
نابيناى زندانبان شد. اين رابطه تا حدى پيش رفت 
باعث  پروردگار  به  او  اعتقاد  و  ولنتاين  عشق  كه 
بازگشت بينايى دختر زندان بان شد. سرانجام ولن 
تاين در روز 14 فوريه اعدام شد. اما او قبل از اعدام 

نامه اى با امضاى «ولنتاين تو» براى دختر زندانبان 
نافرجام  عشق  اين  داستان  زمان  آن  از  و  نوشت 
در فرهنگ عامى رسوخ كرد. اما اين ها تنها افسانه 
هايى هستند كه صحت و سقم آنها مشخص نيست، 
افسانه هايى كه هر سال در 14 فوريه دوباره زنده 

مى شود. 
� خرافه هاى روز ولنتاين 

در  مراسم  اين  برگزارى  براى  و  ولنتاين  روز  در 
كشورهاى مختلف خرافه هايى نيز وجود دارد كه 

به طور مثال به برخى از آنها اشاره مى كنيم. 
در اروپا 14 فوريه را روز جفت گيرى پرندگان مى 
پوشيدن  با  كودكان  از  تعدادى  انگلستان  در  دانند. 
و  روند  مى  خانه  به  اى  خانه  از  ترها  بزرگ  لباس 
خواندند.در  مى  ولنتاين  سنت  ستايش  در  شعرى 
ولز، مرسوم ترين هديه روز ولنتاين، قاشق هايى با 
نقش قفل و كليد بود. هديه اى با اين معنى؛ «تو قلب 
مرا گشوده اى». در فرانسه، پسران اسم معشوقه 
خود را روى بازوى لباسشان مى نوشتند تا به همه 

بگويند؛ از عشق من آگاه شويد! 
دختران  اروپايى،  كشورهاى  از  ديگر  بعضى  در 
جوان لباس هايى را كه در روز ولنتاين از پسران 
هديه گرفته بودند، نگاه مى داشتند كه اين به معنى 
پاسخ مثبت به درخواست ازدواج بود.داستان هايى 
پرنده  اگر  اينكه  دارد.  وجود  روز  اين  درباره  هم 
سرخ از باالى سر دخترى عبور كند او با يك ملوان 
ازدواج مى كند و اگر گنجشك عبور كند، همسرش 
مرد فقيرى مى شود و اگر آن پرنده سهره طاليى 
باشد، آن دختر با مردى پولدار ازدواج خواهد كرد. 
در چين افسانه اى خاص وجود دارد كه نمادى از 
عشق است و با روز ولنتاين يكى است، هفتمين روز 
فوريه  با 14  (برابر  چينى  تقويم  در  ماه  هفتمين  از 
ميالدى) به نام «Q Qiao Jie» نامگذارى شده است. 
روايات زيادى در مورد اين روز وجود دارد. يكى 
از اين روايات مربوط به الهه بهشت و هفت دختر 
اوست، كه براى آبتنى به زمين مى آمدند و در يكى 
از روزها گله دارى به نام «Niu Lang» لباس هاى 

آنها را برمى دارد. 
هايشان  لباس  گرفتن  پس  براى  دختر  هفت  و  الهه 
تصميم مى گيرند، زيباترين دختر را كه كوچكترين 
دو  اين  كه  هنگامى  بفرستد،  دار  گله  نزد  بود  هم 
الهه  شوند.  مى  هم  عاشق  بينند،  مى  را  يكديگر 
بهشت به اين دو اجازه مى دهد، سالى يك بار در 
هفتمين روز از هفتمين ماه تقويم چينى، يكديگر را 
ببينند و در اين روز پرنده اى از بال خود پلى مى 
معشوق  و  كند  عبور  آن  از  بهشت  دختر  تا  سازد، 
خود را ببيند.روز ولنتاين ابتدا فقط در كشور روم 
رواج داشت اما كم كم به تمام كشورهاى اروپايى 

منتقل شد. 

به بهانه روز عشاق

تاريخچه روز ولنتاين  
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حاال كنجكاو شده ام
كازوئو ايشى گورو
گاردين / 6 فوريه / ترجمه: حسين عيدى زاده

نشود  كه  بنويسم  چيزى  مى كنم  سعى  هميشه 
رمانى  بنشيند  كسى  بايد  چرا  كرد.  فيلم  را  آن 
را بخواند كه مى تواند آن را در تلويزيون يا در 
فيلم  كه  كنم  فكر  چيزهايى  به  بايد  ببيند؟  سينما 
قادر به نشان دادن آن نيست و قدرت رمان را 
وارد  مستقيما  مى توانيد  رمان  با  مى دهد.  نشان 

ذهن افراد شويد.
مى  و  كردم  شروع  ترانه سرايى  با  را  كارم   
به  هميشه  باشم.  كوهن  لئونارد  مثل  خواستم 

داستان هايم به شكل ترانه اى بلند نگاه كرده ام.
را  غول  كمر  كه  شجاع  شخصيت هاى  به  اصال   
هستم  آنهايى  شيفته  نداشته ام.  عالقه  مى شكنند 
كه تقدير خود را پذيرفته اند، اين مسئله اى است 
كه بسيارى از مردم دنيا هم با آن كنار آمده اند. 
بيشترين  حداقل  نامناسب  شرايط  در  افراد  اين 

تالش خود را مى كنند.
ناكازاكى  در  را  عمرم  اوليه  سال هاى  اينكه  با   
است.  دشوار  برايم  ژاپن  به  رفتن  كردم  سپرى 
بزرگ  غرب  فرهنگ  در  من  كه  بدانند  اگر  حتى 
شده ام باز هم انتظار دارند من تمام زير و برم 
نشوم  متوجه  اگر  و  كنم  درك  را  آنجا  فرهنگ 
سرزنش  خارجى  يك  از  بيشتر  كنم  اشتباهى  و 

مى شوم. اين مسئله برايم ترسناك است.

مضر  سالمتى  براى  آهسته  دويدن  نظرم  به   
آدم  براى  زانو  و  كمر  به  فشار  همه  اين  است. 

مفيد نيست.
 وقتى جوان بودم خيلى كتاب نمى خواندم. بيشتر 
كنجكاو  حاال  موسيقى.  و  بودم  سينما  شيفته 
در  سر  ادبيات  نوع  همه  از  مى خواهم  هستم. 
بيارم. به تازگى خواندن «سفرهاى گاليور» را به 
پايان رسانده ام و خواندن «سفر به جزاير غربى 
شروع  را  جانسن  ساموئل  نوشته  اسكاتلند» 

كرده ام.
«هرگز  فيلم  ساخت  جريان  در  ابتدا  همان  از   
رهايم مكن» بودم. همه چيز با يك گپ دوستانه 
با الكس گارلند، فيلمنامه نويس آن شروع شد. سر 
صحنه هم رفتم و برخى از فيلم هاى گرفته شده 
را هم ديدم. «بازمانده روز» فرق مى كرد. تا وقتى 

فيلم به پايان نرسيد آن را نديدم.
 رمان «تسلى ناپذير» من با اهانت هاى بسيارى 
داشتم.  نياز  كه  بود  چيزى  اين  اما  شد،  مواجه 
آماده در آغوش گرفتن جنجال بودم. يك رمان 
جايزه  روز)،  (بازمانده  بودم  نوشته  پرفروش 
همين  سينمايى  اقتباس  و  بودم  برده  را  بوكر 
كتاب پرفروش هم در هشت رشته نامزد اسكار 
رمان هاى  نوشتن  به  مى توانستم  بود.  شده 
خوشگل ادامه دهم و نقدهاى مثبت دريافت كنم، 
اما با خودم گفتم حاال وقتش است كارى دشوار 

و متفاوت انجام دهم.
هستم.  كتاب  صنعت  آينده  نگران  حاال   
كتابفروشى ها خيلى سريع دارند محو مى شوند. 

ديگر پاتوقى وجود ندارد.
 پدر شدن تاثير زيادى روى من گذاشت. تا وقتى 
چه.  يعنى  داشتن  بچه  نمى دانى  نشوى  بچه دار 
سفرى احساسى است. تغييرى عظيم در زندگى 
نوشتن  بر  بودن  پدر  است.  دنيا  به  نگاه  و  شما 
از  تاثير گذاشت. يكى  رهايم مكن»  رمان «هرگز 

مضامين فيلم فقدان خانواده است.
نويسنده ها  از  خيلى  بودم.  خوش شانس  خيلى   
در طول تاريخ به راحتى من به شهرت نرسيدند. 
شانس با من يار بود كه در وقت درست در مكان 

درست بودم.

فرهنگ
اعتراض روشنفكران و 
نويسندگان به برلوسكني

اعتراض به حضور سيلويو برلوسكني در سمت نخست 
هفته  در  مي شود.  جدي تر  روز  به  روز  ايتاليا  وزيري 
جاري گروهي از دادستان هاي ميالن خواستار محاكمه 
و  مقام  از  استفاده  سوء  اتهام  به  برلوسكني  فوري 
ارتباط نامشروع با يك دختر زير سن قانوني شدند و 
اعالم كردند تا حضور وي پاي ميز محاكمه از خواسته 
گروه هاي  و  دادستان ها  اما  نمي كنند  چشمپوشي  شان 
درخواست  كه  نيستند  افرادي  تنها  دولت  مخالف 
«اومبرتو  كرده اند.  مطرح  را  وزير  نخست  استعفاي 
اكو» و « روبرتو ساويانو» كه از روشنفكران چپگراي 
ايتاليا محسوب مي شوند هم به صف معترضان اضافه 
اختيار  در  كه  ابزارهايي  تمام  از  روزها  اين  و  شده اند 
دارند براي نشان دادن اعتراض شان استفاده مي كنند. 

ايتالياست  محبوب  نويسان  داستان  از  يكي  كه  «اكو» 
ميالن  كنسرت  سالن  در  برلوسكني  مخالفان  تجمع  در 
گفت:«ما اينجا هستيم تا از ايتاليا حمايت كنيم و به جهان 
نشان دهيم تمام ايتاليايي ها مثل هم نيستند.» او با مقايسه 
نخست وزير  شوخي  به  مبارك،  حسني  با  برلوسكني 
مصري اش  همتاي  كوچك تر  نمونه  را  كشورش 
و  ضدمافياست  نويسنده  كه  ساويانو»  ناميد.«روبرتو 
كردن  ضعيف  در  را  بسياري  تحوالت  افشاگري هايش 
مافياي ايتاليا ايجاد كرده نيز اعالم كرد:«دموكراسي ما 
گروگان گرفته شده است.»«ساويانو» كه رمان اخيرش 
آورد  دست  به  بين المللى  موفقيتي  ناپل  مافياى  درباره 
و  حق  كه  دارد  وجود  «ايتاليايى  گفت:  مراسم  اين  در 
ايتاليايى  كند؛  بلند  را  صدايش  كه  مى داند  خود  وظيفه 
كه معتقد است كار قانونى و غيرقانونى را مى شناسد.» 
علت  به  اخير  روزهاى  در  مردمى  اعتراضات  موج 
دختران  با  ايتاليا  نخست وزير  نامشروع  روابط  افشاى 
محاكمه  احتمال  كه  است  شده  موجب  قانونى  سن  زير 
اين  قضايى  مقامات  سوى  از  برلوسكنى  قريب الوقوع 
كشور بر سر زبان ها بيفتد.البته مخالفت روشنفكران و 
نويسندگان با نخست وزير، سابقه طوالنى تري از وقايع 
گذشته  سال  سپتامبر  در  «اكو»  كه  آنچنان  دارد  اخير 
نيز از وضع مطبوعات در ايتاليا گله كرده و برلوسكنى 
را كه صاحب بزرگ ترين رسانه آن كشور است مورد 
خطاب قرار داده بود.«اومبرتو اكو» سال 1932 در ايتاليا 
متولد شد. او در بسيارى از حوزه هاى علوم انسانى از 
رمان   نگارش  و  ادبى  نقد  فلسفه،  شناسى،  نشانه  جمله 

فعاليت مى كند. با اين حال اكو در برابر بيش از
رمان  پنج  تنها  مقاله،  صدها  و  علمى  كتاب  عنوان   40
نوشته  است كه «نام گل سرخ» و «آونگ فوكو» از اين 
جمله اند.يكي از اعضاي جنبش مدني ايتاليا روي بنري 
شايستگي  ما  برخيز!  نوشته:«ايتاليا  دارد  دست  در  كه 

بهتر از اين را داريم» 
9 فوريه 2011

شعر ارسالى
آقا اجازه هست سالم كنم باغ را؟

بر سبزه ها تالوت ياد يار را؟
آقا اجازه هست نشينم كنار رود

با آب و تاب بهر ماهيان بخوانم سرود؟
راستى آقا، انار شيرين چند بخش بود؟

زيباترين ترانه گلپونه در كدام دشت بود؟

آقا اجازه ،شرح حاال من بپرس

قسمت به قسمت از احوال مادران بپرس
هر تار موى برفى اشان از بهر كيست كيست؟

آقا اجازه؟ 
معناى درد و غم چيست چيست؟!

آقا اجازه؟ 
من قبول ندارم درس كيف و كفش را
تفريق و جمع نميبندم لبخند و اشك را

آقا اجازه؟ 
به جان مادرم مدادم را خواهرم ربود

زلفهاى سفيد پدر را با سياهى اش زدود

ياد  سوگند  مردانه  ميشود  چگونه  اجازه،  آقا 
كنيم؟

اين ريشه نا عدالتى را از بيخ بر كنيم؟

آواره ديار غربت نشويم بهر نان
اصال چيست معناى كلمه ارباب و خان؟

مدير  خدا  پس  هست  اين  عدالت  اگر  اجازه  آقا 
نيست

آقا به من بگو پس راه گريز نيست؟

آقا اجازه، لبخند را فلك زدند
انس ميان دو ديدار را به هم زدند

آشفتگى كاشتند در قلبمان
بذر بيگانگى پاشيدند در شهرمان

آقا اجازه، كالس تمام شد زمانم نيست نيست
كوته سخن كنم عالج درد نيست نيست
دانم كه رسم روزگار اين بود و هست

آقا اجازه، حق من بيست نيست.

بهرنگ قاسمى
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نفتالى  اصلى  نام  با   1904 متولد  شيليايى،  شاعر 
ريكاردو ريس باسوالتو در پارال شيلى. در تموكو 
به  از 1920  گذراند.  را  نوجوانى  و  جوانى  دوران 
بعد نام پابلو نرودا را به احترام يان نرودا شاعر 
چك (1834 ـ 1891) براى خود برگزيد. در 1921 
و  دم»  سپيده  ميش  و  نام «گرگ  به  كتابش  اولين 
يك سال بعد «بيست شعر عاشقانه» و «يك ترانه 
نوميد» را منتشر كرد كه برايش شهرت به ارمغان 
آورد. در 1945 به سناى شيلى راه يافت در حالى 
و  اسپانيا  مردمى  هاى  نهضت  به  آن  از  پيش  كه 
سخنرانى  علت  به  در 1947  بود.  پيوسته  فرانسه 
اعتراض آميز نسبت به رئيس جمهور وقت شيلى 
ـ بيده ال ـ شيلى را مخفيانه ترك كرد و به اروپا 
رفت. در 1952 به كشورش بازگشت و در 1971 
از  داد.  اختصاص  خود  به  را  ادبيات  نوبل  جايزه 
بى  انسان  تالش  به:  شود  مى  او  برجسته  آثار 
پايان؛ اقامت در خاك، اسپانيا در قلب من، خشم ها 
و محنت ها، آواز همگانى، شعرهاى ناخدا، چكامه 
عاشقانه،  شعر  صد  باد،  و  انگورها  بنيادين،  هاى 
يادداشت هاى ايسالنگرا، كتاب سوال ها، بودها و 
و  كرد. «بودها  اشاره  ديگر  اثر  ها  ده  و  يادبودها 
يادبودها» مجموعه خاطرات ادبى و سياسى شاعر 
است.  شده  ترجمه  نيز  فارسى  به  اتفاقا  كه  است 
كودتاى  از  پس  روز  چند   1973 سال  در  نرودا 
فوت  ايسالنگرا  در  خون  سرطان  علت  به  پينوشه 
دريافت  از  برخى  بررسى  به  مجال  اين  در  كرد. 
ها از شعر نرودا مى پردازيم: نرودا شاعرى است 
جميع االطراف. اين گفته شايد براى او بيش از هر 
آنچنان  نرودا  كند.  صدق  دنيا  در  ديگرى  شاعر 
عاشقانه مى سرايد كه واژه ها تاب مستى شاعر 
سرزمينش  دردهاى  از  آنچنان  و  آورند  نمى  را 
بر  شود  مى  شالقى  كلمه  هر  كه  گويد  مى  سخن 

صورت متجاوز! 
اما چيزى كه مسلم است نرودا شاعر زمانه خويش 
نگاه  خويش.  زمانه  انسان  باالتر  آن  از  و  است 
لطيف و شاعرانه او گوشه گوشه جهان هستى را 
واكاوى مى كند و از دل هر جنبنده و ناجنبنده اى 

شعر بيرون مى كشد! 
فرم در كارهاى نرودا در خدمت محتوا و كاركرد 
 14 فرم  از  عاشقانه  شعر  صد  در  مثال  است.  اثر 
فرمى  كه  برد  مى  استفاده  (سونات)  مصراعى 
در  است.  تغزلى  و  لطيف  اشعار  براى  مناسب 
به  سرايش  و  تقطيع  شيوه  بنيادين  هاى  چكامه 
روزنامه  ستون  يك  در  شعر  كه  ست  ا  اى  گونه 
در  بار  نخستين  براى  شعرها  چراكه  بگنجد! 

با  را  شعرش  نرودا  و…  است  شده  منتشر  آنجا 
درد، رنج و اندوه آواز داد، ولى ناگهان به سوى 
بايد  شاعر  او  ديد  از  كرد.  رهبرى  را  آن  شادى، 
«شعر  چه  بسرايد،  اميدوارانه  شعر  و  باشد  شاد 
شورش است» و پراكنده در هواى جهان. «هواى 
جهان ذرات شعر را با خود مى پراكند، ذراتى كه 
به سبكى گرده گياهان يا به سختى سرب، و اين 
بذرها در شيارها، در سر مردمان مى نشيند، به 
همه چيز فضايى بهارى يا مبارزه مى بخشد. گل 
از  كند.»  مى  توليد  آتشين  هاى  گلوله  همچنين  و 
ديد نرودا شعر جريان آبى است كه اغلب مهارش 
از دست آفريننده اش به در مى رود: «ماده خام 
آن شامل چيزهايى است كه وجود دارد و وجود 
ندارد. به كار بردن شعر براى سود اكثريت مردم 
طبيعت  بر  و  شادى  مهربانى،  نيرومندى،  برپايه 
راستين انسان بنا شده است. بى آن، شعر صدا 
هميشه  شعر  خواند،  نمى  آواز  ولى  آورد  مى  بر 
و  ساده  زبانى  نرودا  زبان  خواند.»  مى  آواز 
صميمى است و كمتر به دام مغلق گويى مى افتد. 
نيز  نرودا  و  اند  عينى  كامال  نيز  شاعر  تصاوير 
براى  حرفى  كه  بزرگ  شاعران  از  بسيارى  مانند 
گفتن دارند، خود را به ورطه ابهام هاى مه آلود 
ماليخوليايى  ذهنيتى  و  معماگونه  هاى  البيرنت  و 
براى  مضمون  من،  گمان  به  چراكه  اندازد  نمى 
او اهميتى بسيار دارد و خواننده را ارج مى نهد. 
و  سرود  مى  مردم  براى  را  شعرهايش  نرودا 
عاشقانه هاى او عاشقانه هاى مردم بود. ويژگى 
زندگى او موجب شد كه بتواند مردم را بهتر ببيند 
نتوانست  عاملى  هيچ  بسرايد.  بهتر  آنها  براى  و 
چيزى  آن  و  كند  قطع  را  شيلى  مردم  با  او  پيوند 
كه بيش از همه مورد توجه ملت شيلى باالخص 
ارتباط  بود،  اعم  طور  به  التين  آمريكاى  مردم  و 
خصوصا  قشرها  همه  با  او  شعرهاى  صميمانه 
و  گروه  يك  شاعر  وى  بود.  سواد  كم  قشرهاى 
طبقه خاص نبود. خالقيتش راه رسيدن به مردم 
را برايش هموار كرد. شاعر(نرودا) آن شعرى را 
دوست دارد كه خطابش به خلق باشد. از ديدگاه 
به «يك  نگاه  كه  سرود  شعرى  توان  نمى  فقط  او 
ادبى  قدرت  داراى  شايد  شعرى  چنين  دارد،  تن» 
و  ماندگارى  قدرت  اما  باشد  خاصى  بالغت  و 

محبوبيت ندارد. 
شعر در عين حال كه از قوانين خود پيروى مى 
سازد،  مى  را  آن  خوبى  به  معمار  شاعر  و  كند 
بار  از  آن  در  عشق  و  محبوبيت  مواد  بايد  ولى 
برسد.  مانايى  به  تا  باشد  برخوردار  بيشترى 

شاعر با شعرهايى كه براى توده مردم مى سرايد، 
در واقع بعد ديگرى مى يابد و آن بعد موجب مى 
شود كه شاعر در ميان مردم جارى شود و نرودا 
از اين بعد و زاويه بعد مردمى بودن دفاع مى كند 
و در انتقاد به «رابرت گريوز» كه گفته بود: «شاعر 
مى  دارد.»  تن  يك  به  رو  بلكه  ندارد،  خلق  به  رو 
اشعارى  با  ما  كه  دانست  مى  گريوز  «اگر  گويد: 
هايى  واكنش  چه  شده  سروده  ها  توده  براى  كه 
از مردم ديده ايم در مى يافت كه شاعر مى تواند 
بعد ديگرى نيز داشته باشد و من از اين بعد دفاع 
را  نظر «گريوز»  جانب  كه  همچنان  وى  كنم.»  مى 
در باب رو به فرد داشتن شعر مى گيرد، ولى مى 
گويد: «شعر بايد اغلب رو به فرد داشته باشد اما 

بايد غالبا با مردم نيز گفت وگو كند.» 
براى نرودا مردم از همه مهم تر هستند و تنها ملت 
براى  مردم  «تنها  گذارد:  مى  اثر  او  بر  كه  اوست 
من مهم اند/ تنها ملتم بر من اثر مى گذارد/مردم و 

ملت، انضباطم را تقرير مى كنند.» 

آثار نرودا 
بيشتر اشعار نرودا از نوعى جست وجو و كاوش 

درونى حكايت دارد. 
و  نو  طرحى  داراى  عموم  براى  فهمايى  عين  در 
شيوه اى جديد است. وى در آثارش صناعت نويى 
را در شعر بنيان نهاد كه قبل از وى كمتر شاعر 

آمريكاى التين دست به چنين تحولى زده بود. 
برخى از آثار نرودا عبارتند از: 

شده  جلد منتشر  در سه  در زمين» كه  1) «اقامت 
است كه اين مجموعه اشعار بيشتر از همه نشان 

دهنده جست وجوى شاعر است. 
2) شفق؛ 

3) بيست شعر عاشقانه و يك غمنامه؛ 
4) مجموعه آثار كه بالغ بر 1800 صفحه است؛ 

5) «غزل هاى ابتدايى» (سه جلد) 
از تو عبور مى كنم 

اگر تمام خاك زمين باشى 
تنها مشتى از تو كافى است 
براى آنكه تا ابد بپرستمت 

از ميان صور فلكى 
چشم هاى تو 

تنها نورى است كه مى شناسم 
تنت به بزرگى ماه 

و كالمت خورشيدى كامل 
و قلبت آتشى است 

برهنه پاى 
از تو عبور مى كنم 
و تنگ مى بوسمت 

اى سرزمين من! 
سفر 

به آرامى آغاز به مردن مى كنى 
اگر سفر نكنى، 

اگر كتابى نخوانى، 
اگر به اصوات زندگى گوش ندهى، 

اگر از خودت قدردانى نكنى. 
به آرامى آغاز به مردن مى كنى 

زمانى كه خودباورى را در خودت بكشى، 
وقتى نگذارى ديگران به تو كمك كنند. 

به آرامى آغاز به مردن مى كنى 
اگر برده ى عادات خود شوى، 

اگر هميشه از يك راه تكرارى بروى... 
اگر روزمرگى را تغيير ندهى 

اگر رنگ هاى متفاوت به تن نكنى، 
يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنى. 

تو به آرامى آغاز به مردن مى كنى 
اگر از شور و حرارت، 
از احساسات سركش، 

و از چيزهايى كه چشمانت را به درخشش وامى 
دارند، و ضربان قلبت را تندتر مى كنند، 

دورى كنى... 
تو به آرامى آغاز به مردن مى كنى 

اگر هنگامى كه با شغلت، يا عشقت شاد نيستى، آن 
را عوض نكنى، 

اگر براى مطمئن در نامطمئن خطر نكنى، 
اگر وراى روياها نروى، اگر به خودت اجازه ندهى 

كه حداقل يك بار در تمام زندگى ات 
وراى مصلحت انديشى بروى... 

به آرامى آغاز به 
مردن مى كنى 

سيدمهدى موسوى تبار
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با  ضربى  موسيقى  تر  كلى  عبارتى  به  يا  تصنيف، 
كالم، در فرهنگ موسيقى ما جايگاه ويژه اى دارد. 
و  ها  آهنگ  و  مختلف  مناطق  در  مادران  الاليى  از 
گرفته،  بازارى  كوچه  و  روحوضى  هاى  تصنيف 
نقشى  يك  هر  مستحكم،  و  جدى  هاى  تصنيف  تا 
سرزمين  اين  افراد  تك  تك  موسيقايى  فرهنگ  در 
ايفا كرده است. مى توان ادعا كرد كه تمامى افراد 
اين مرز و بوم حداقل يك ترانه يا تصنيف ـ خواه 

كوچه بازارى، محلى، سنتى و... ـ را از بر دارند. 
در  و  سفرها  محافل،  در  مردم  مختلف  هاى  گروه 
نوا  هم  هم  با  آن،  بدون  يا  ساز  با  همراه  طبيعت، 
و  خوانند  مى  را  اى  ترانه  يا  تصنيف  و  شوند  مى 
نيرو  و  آيند  مى  وجد  و  شوق  به  آن  خواندن  از 
ايران  مردم  ويژگى  و  عادت  فقط  اين  و  گيرند  مى 
نيست كه در تمام نقاط دنيا چنين است، زيرا مردم 

با موسيقى اى كه با كالم تركيب شده باشد، رابطه 
اى ديگر دارند. 

بنابراين مى توان گفت، تصنيف (به صورت كلى و 
عام) گل سرسبد موسيقى ايران است و جذابيت آن 
از ديگر فرم هاى موسيقى ايرانى بسى بيشتر است. 
جدى  صورت  به  را  موسيقى  كه  آن  بدون  مردم 
موسيقيدانان  نام  با  حتا  يا  بشناسند  اى  حرفه  يا 
فرم  اين  با  باشند،  آشنا  تصنيف  سازندگان  يا 

(تصنيف) ارتباط برقرار كرده اند و پيوند دارند. 
توان  نمى  را  كسى   40 تا   20 دهه  نسل  از  حداقل 
يافت كه «عقرب زلف كجت» يا «امشب شب مهتابه» 
و  باشد  نشنيده  را  وطن»  جوانان  خون  «از  يا  و 
هميشه  راستا  اين  در  كند.  زمزمه  را  آن  نتواند  يا 
بوده  نيز  خوان»  «ضربى  عمومًا  كه  نوازان  تمبك 
اند، نقشى به سزا در انتقال اين فرهنگ داشته اند. 
دليل  به  مردم  ميان  در  تصنيف  اعتبار  بنابراين 

جذابيت آن بسيار زياد است. 
بايد اذعان كرد، در اين زمينه هم، چون هر زمينه 
فكرى و هنرى ديگر، كوته نگرى نيز نقش خود را 
درست  نوع  با  آشنايى  از  را  مردم  و  كرده  بازى 
قبل  تا  اساسًا  است.  داشته  باز  تصنيف  اصيل  و 

تصنيف  در  نگرى  كوته  شيدا»  اكبرخان  «على  از 
و  بود  تر  گسترده  بسيار  سازى  ترانه  و  سازى 
مفاهيم و الفاظ غيرهنرى و ناشايست در ترانه ها 
و تصنيف ها نقشى مهم و فراوان داشت. تصنيف 
باعث  بودند،  عاطفى  عشقى  عمومًا  كه  شيدا  هاى 
شد مردم خوش ذوق خيلى زود تصنيف هاى او 
را جايگزين تصنيف هاى مبتذل كنند. در اين ميان، 
مردم با ذوق نيز با الهام از وقايع جارى اجتماعى 
و سياسى و فرهنگى زمانشان به سرودن اشعارى 
و  بود  همراه  موسيقى  وزن  با  كه  پرداختند  مى 
چون معموًال ابيات و واژه هاى آن ساده و كوتاه 
و ملودى آن روان و راحت بود، به سرعت انتشار 
مى يافت و گاه به وسيله ديگران حك و اصالح مى 

شد يا اضافاتى در آن صورت مى گرفت. 
غير از گونه اى كه ذكر شد، تصنيف هاى معدودى 

عاشقانه  تغزلى  سبك  در  و  جدى  صورت  به 
(عمومًا) قبل از على اكبر شيدا ساخته شده اند كه 
امروز نيز داراى ارزش هنرى و اعتبار هستند. اين 
ثبت  عدم  دليل  به  متاسفانه  نيز  ها  تصنيف  گونه 
بى  آنها،  سازندگان  نشان  و  نام  يادآورى  و  دقيق 
تصنيف  به  توان  مى  گونه  اين  از  هستند.  هويت 
«همچو فرهاد بود كوه كنى پيشه ما» اشاره كرد. 
تعداد اين تصنيف ها كه امروز با عنوان «تصنيف 

هاى قديمى» معروف اند، بسيار زياد است. 

شيدا»  اكبر  «على  از  قبل  تا  شد،  گفته  آنچه  بنابر 
چند  حداقل  كه  كرد  اشاره  كسى  به  توان  نمى 
تصنيف ساخته و به عنوان موسيقيدانى «تصنيف 
ساز» مطرح باشد. «على اكبر شيدا» تحولى در اين 
زمينه پديد آورد كه انوار آن هنوز بر موسيقى ما 
پرتوافكن است، زيرا بعد از گذشت حدود يك قرن، 
آثار او تازگى و زيبايى خود را حفظ كرده و هنوز 
هم اجرا و عرضه مى شود. آثار چاپ شده شيدا 
و ديگر تصنيف سازان، فاقد آوانويسى اشعار در 

متن نت ها است. 
بررسى اين تصنيف ها و تطبيق شعر و آهنگ آنها 

يا  نت  متن  در  است  ممكن  چراكه  است؛  دشوار 
قلم  از  چيزى  يا  دهد  رخ  اشتباهى  اشعار،  ترتيب 
بيفتد. بنابراين اگر خواننده اين آثار با آهنگ دقيق 
و كامل آنها آشنا نباشد، محال است بتواند ملودى 
و شعر را تلفيق كند. معموًال در آثار چاپى قديم (و 
موارد  گونه  اين  از  و  است  فراوان  اشتباه  جديد) 
فراوان ديده شده است، از آن جمله يكى از آهنگ 
هاى بسيار زيبا است كه در مجله موسيقى راديو 

چاپ شده است. 
به  منتسب  و  دارد  نام  نبى»  «مولود  تصنيف  اين 
شيدا است. نگارنده اين كتاب مدت هاست در كار 
يا  آيد  مى  نظر  به  چراكه  است؛  وامانده  آن  تلفيق 
بخشى از اشعار اضافه است و يا قسمت هايى از 
است.  نشده  ثبت  آن  تكرار  يا  افتاده  قلم  از  آهنگ 
شعر  و  آهنگ  به  خود  چون  آثار  اين  نويسندگان 
ثبت  كار  به  الزم  دقت  بدون  اند،  بوده  آگاه  آنها 
پرداخته و گمان داشته اند كه اين آهنگ ها هيچ گاه 
فراموش نخواهد شد. امروز با اتكا به دستگاه هاى 
آيندگان  و  دارد  كمترى  نمود  مشكل  اين  صوتى 
اى  مساله  روزگار  اين  هاى  تصنيف  شنيدن  با 
تصنيف  يا  آهنگسازان  مسلمًا  اما  داشت.  نخواهند 
سازان امروز آثارى دارند كه ضبط نشده است يا 
هيچ گاه ضبط نخواهد شد، بنابراين وظيفه فرهنگى 
و تاريخى آنان ايجاب مى كند كه كار مكتوب كردن 
به  تاريخ  و  ترتيب  با  و  تمام  دقت  به  را  خود  آثار 
كمتر  را  بعدى  هاى  نسل  زحمت  تا  رسانند  انجام 

كنند و ابهامى در اين مورد به جاى نگذارند. 

يا  آهنگساز  كه  است  آن  شيوه،  ترين  شايسته 
را  آثارش  حيات،  زمان  در  خود  ساز  تصنيف 
به  را  تحقيق  در  شك  و  ابهام  تا  برساند  چاپ  به 
حداقل برساند، از اين حيث حداقل عارف قزوينى 
خود  حيات  زمان  در  تا  است  داشته  را  امكان  اين 
آهنگ هايش را نت كند و مانند اشعار خود به چاپ 
مى  اما  دانسته  نمى  نت  كه  است  درست  برساند. 
آنان  كمك  از  و  جويد  توسل  ديگران  به  توانسته 
تاريخ  را  گونه  اين  از  هايى  اهمال  شود.  مند  بهره 
موسيقى هيچ گاه نخواهد بخشيد. سال هاست آثار 
عارف اجرا و عرضه مى شود اما هركدام به گونه 
اى و روايتى. او (عارف) حتا در زمان حيات خود 
(خوانندگان  ديگران  كه  است  داشته  را  غصه  اين 
خوانند.  مى  غلط  را  آثارش  مردم)  نه  و  اى  حرفه 
گذشته  سازان  تصنيف  و  آهنگسازان  ميان  در 
و  آثار  وسواس،  و  دقت  با  اميرجاهد»  «محمدعلى 
تصنيف هايش را به چاپ رسانيد و از اين طريق 

كمك بزرگى به فرهنگ و تاريخ موسيقى ما كرد. 

زيرنويس  فاقد  كتابش  در  نيز  او  هاى  تصنيف 
اند،  شده  نوشته  فراوان  دقت  با  چون  اما  است، 
با  درستى  به  اشعار  و  ندارند  مشكلى  گونه  هيچ 
و  ترين  برجسته  دارند.  تطبيق  آهنگ  و  ملودى 
معروف ترين تصنيف ساز موسيقى ما «ابوالقاسم 
عارف قزوينى» است. خوشبختانه از عارف ديوان 
اشعارى در دست است كه بخشى از آن به تصنيف 
حيات  زمان  در  چون  و  دارد  اختصاص  او  هاى 
بيشترى  اطمينان  با  توان  مى  است،  شده  چاپ  او 
حساس  توان  مى  را  عارف  كرد.  استناد  آن  به 
ترين، مردمى ترين و با ذوق ترين آهنگساز تاريخ 
در  جاودانه  او  آثار  كرد.  محسوب  ايران  موسيقى 
خاطره ها نقش بسته است. بايد ادعا كرد كه پس 
آهنگسازى  هنوز  سال  هفتاد  يا  شصت  گذشت  از 
پيدا نشده است كه با ذوق و لطافت عارف تصنيف 
هاى  تصنيف  زيبايى  عمده  علل  از  يكى  بسازد. 
آهنگساز  هم  و  شاعر  هم  خود،  كه  است  اين  او 
تصنيف هايش بوده است. سه تصنيف سازى كه 
(شيدا،  است  جاودانه  موسيقى  تاريخ  در  نامشان 
عارف، اميرجاهد) داراى اين خصوصيت بوده اند

موسيقى
عليرضا قربانى در لندن 

آواز مى خواند

در  باران  گروه  همرا  به  قربانى  عليرضا 
انگلستان برنامه اجرا خواهد كرد.

روز 25  باران  گروه  آنالين،  خبر  گزارش  به 
فوريه (ششم اسفند) در شهر لندن به اجراى 

برنامه خواهد پرداخت. 
اعضاى اين گروه را فرشاد محمدى (سنتور)، 
محمدرضا  كوبه اى)،  (سازهاى  قنبرى  حميد 
(كمانچه)،  آبادى  جهان  سينا  (تار)،  ابراهيمى 
محمود  يوسف  (پركاشن)،  زهاوى  حسين 
تشكيل  (دودوك)  الكسانيان  تيگران  و  (طبال) 
مى دهند. به زودى آلبومى از اين گروه با نام 
حوزه  انتشارات  سوى  از  زمزمه»  «َپرهاى 

هنرى به بازار موسيقى عرضه خواهد شد.

گرى مور در 58 سالگى 
درگذشت 

سابق  عضو  و  راك  خواننده  و  گيتاريست   
اسپانيا  در  ليزى»  «تين  ايرلندى  گروه 

درگذشت.
در  در  هتل  يك  در  يكشنبه  روز  مور  جسد 
براى  او  شد.  پيدا  اسپانيا  در  كستادل سول 

تعطيالت به اين كشور سفر كرده بود.
 اسكات گرهام، يكى ديگر از نوازندگان گيتار 
اين گروه همكارى با گرى مور را كه در 58 
سالگى درگذشت، باعث افتخار خود دانست و 
گفت: «همكارى با مور يك تجربه بزرگ بود. 

او نوازنده اى برتر و مردى بزرگ بود.» 

ديگرى  گروه هاى  در  ايرلندى  نوازنده  اين 
نوازندگى   «2 «كلسئوم  و  رو»  «اسكيد  چون 
كرد و آلبوم هاى بلوز متعددى هم منتشر كرد.

نواختن  سالگى  هشت  از  مور  گرى   
ساز  اولين  و  كرد  آغاز  را  كالسيك  گيتار 
كرد.  خريدارى  سالگى  در 14  را  حرفه اى اش 
سنگ»  كردن  «خرد  نام  با  آلبوم اش  اولين 
از  غير  و  به  كرد  منتشر   1973 سال  در  را 
با  همكارى  سابقه  شخصى اش  آلبوم هاى 
در  را  ليك  گرگ  و  كينگ  بى بى  چون  افرادى 

كارنامه اش داشت.
 گرى مور بيشتر اوقات از يك گيتار «گيبسون 
لس پال 1959» استفاده مى كرد. اين گيتار قبال 
متعلق به پيتر گرين نوازنده سرشناس سبك 
بوده  مك»  «فليت وود  پيشين  عضو  و  بلوز 
منتشر  را  آلبومى  سال 1995  در  مور  است. 
«بلوز  نام  گرين  پيتر  از  ستايش  در  كه  كرد 

براى گرينى» را بر آن نهاد.
 ساز معروف ديگر او يك «فندر استرتوكستر 
از  اوقات  پاره اى  در  مور  است.   «1962
آيبانز(كالسيك)،  هريتيج،  جكسن،  گيتارهاى 
مى گرفت.  بهره  نيز  چارول  و  همر 
و  سولدانو  فندر،  مارشال،  آمپلى فايرهاى 
و  گاونِر  آيبانز،  باس،  رولند،  يونيت افكت هاى 
مارشال از ديگر تجهيزات موسيقى او بودند.

و   Parisienne Walkways، The Loner  
Still Got the Blues از معروف ترين قطعات 
اوست. دليل مرگ اين هنرمند مشخص نيست.

 اينديپندنت / 7 فوريه

اين سه تصنيف جاودانه
عارف
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قرمز»  «فرش  عنوان  تحت  مراسمى 
در  كه  است  تشريفاتى  با  مرتبط  عموما 
شود  مى  انجام  سياسى  ديدارهاى  حاشيه 
مهمان  و  احترام  بر  اى  نشانه  بيشتر  و 
مفهومى  است،  بوده  ميزبان  كشور  نوازى 
به  و  هنرى  مسائل  به  آن  پاى  كم  كم  كه 
طورى  به  شد،  باز  هم  سينمايى  خصوص 
كه امروز مردم جهان مراسم فرش قرمز را 
صرفا در ارتباط با سينما مى شناسند! اما 
تاريخچه فرش قرمز ظاهرا قديمى تر از آن 
شواهد  اولين  و  شناسيم  مى  ما  كه  است 
به  مراسمى،  چنين  اجراى  درباره  تاريخى 
كه  گردد  برمى  «آگاممنون»  نامه  نمايش 
توسط  مسيح  ميالد  از  قبل   458 سال  در 
نگار  تاريخ  و  نويسنده  «آشيلوس»، 
است.  آمده  در  نگارش  به  باستان  يونان 
آگاممنون  بازگشت  به  نامه  نمايش  اين  در 
كه  فرشى  و  شود  مى  اشاره  تروآ  جنگ  از 
همسرش براى ورود او به كاخ تدارك ديده 
همسر  كه  است  درخوراشاره  البته  بوده 
است.  داشته  را  او  كشتن  قصد  آگاممنون 
ما البته اميدواريم كه اين فرش هاى قرمز، 
سينماى ما را به سرنوشت آگاممنون دچار 

نكند. 

 فرش قرمز براى سينما 

ابتداى ورود فرش قرمز به اتفاقات مهم سينمايى 
در جشنواره هاى ونيز، كن، بافتا و اسكار اتفاق 
افتاد، اما اولين واقعه سينمايى كه در آن از فرش 
قرمز استفاده شد به جشنواره ونيز سال 1932 
حاوى  اسكار  جشنواره  اولين  و  گردد  بازمى 

فرش قرمز نيز در سال 1954 اتفاق افتاد. 

اين  بر  اتفاقات  گونه  اين  در  قرمز  فرش  ماهيت 
افراد  و  بازيگران  كه  است  شده  استوار  اصل 
مشهور روى اين فرش قدم مى گذارند و عكاسان 
خبرى هزاران عكس از آن ها مى گيرند و سپس 
هاى  لباس  از  نيز  نگاران  روزنامه  و  نويسندگان 
ماركدار آنان كه توسط مشهورترين كمپانى هاى 
توليد لباس ساخته شده، گزارش تهيه مى كنند به 
اين ترتيب، مراسم فرش قرمز در وقايع سينمايى 
بيشتر ماهيتى در ارتباط با صنعت «مد» دارد نه 
اين  پاى  بازشدن  حال  اين  در  و  سينما  صنعت 
مفهوم كهن به سينماى ايران، شباهت بسيارى به 

يك وصله ناجور دارد! 

 اولين فيلم هاى ايرانى 
اولين  كه  داريم  خاطر  به  را  روزى  ما  همه 

«محاكمه  فيلم  براى  ايران  سينماى  قرمز  فرش 
قرار  از  شد،  پهن  كيميايى  مسعود  خيابان»  در 
معلوم صاحب نظران در اين باره كه اولين فرش 
قرمز سينماى ايران مربوط به فيلم «محاكمه در 
خيابان» بوده يا «بى پولى» حميد نعمت ا...، باهم 
اختالف نظرهايى دارند، ولى از اين اختالف نظر 
تا  زمان  آن  از  كه  كنيم  اشاره  بايد  بگذريم  كه 
مورد  خيلى  ايران  سينماى  در  مراسم  اين  حاال، 
هاى  فيلم  تا االن براى  گرفته است و  قرار  توجه 
«آل»، «دموكراسى تو روز روشن»، «هفت دقيقه 
تا پاييز»، «سن پطرزبورگ»، «عروسك»، «شكالت 
به  هم  «آدمكش»  فيلم  براى  پيش  چندى  و  داغ» 
اين  از  فقط  كه  بگوييم  بايد  البته  و  درآمد  اجرا 
جهت مى توان نام آن را «فرش قرمز» گذاشت كه 
بازيگران فيلم روى موكت زرشكى كه در خيابانى 
شلوغ پهن شده بود قدم مى زدند و خبرنگاران و 
و  دود  و  ترافيك  بحبوحه  در  بيچاره  تماشاگران 
دم خيابان، درحالى كه به رنگ زغال مى گراييدند 

از آن ها عكس مى گرفتند. 

� عجب شباهتى 
شد،  اشاره  نيز  مطلب  ابتداى  در  كه  طور  همان 
مراسم فرش قرمز سينمايى بيشتر به صنعت مد 
عكس  در  چه  آن  سينما،  صنعت  تا  دارد  اشاره 

هاى مراسم فرش قرمز هاليوود مدنظر قرار مى 
مى  سينما  ستارگان  كه  است  هايى  لباس  گيرد، 
فيلم  خود  حتى  نه  و  ستارگان  خود  نه  و  پوشند 
يا جشنواره. در ايران هم ديدارهاى مطبوعاتى و 
خصوصى  اكران  از  پس  كه  خبرى  هاى  نشست 
براى  است  اى  زمينه  شود،  مى  برگزار  ها  فيلم 
همچنين  و  فيلم  تبليغ  اندركاران،  دست  معرفى 
مطبوعات،  براى  يادداشت  و  خبر  و  عكس  تهيه 
شبيه  چيزى  مراسم،  اين  ابتداى  به  كه  اين  ولى 
سئوال  جاى  خودش  كنيم،  اضافه  را  قرمز  فرش 
دارد؛ اين كه چه هزينه هايى براى انجام مراسم به 
اصطالح فرش قرمز پرداخت مى شود، از يك سو 
و اين كه اين مراسم (كه مجريانش سعى در بومى 
سازى آن دارند) چه سنخيتى با سينماى ايران و 
چه شباهتى با سينماى جهان دارد از سوى ديگر 

سئوال برانگيز خواهد بود.

 به هر صورت از هر زاويه اى كه به اين مراسم 
و  ناقص  تقليد  كه  ندارد  ترديد  جاى  كنيم،  نگاه 

ناهمگونى از سينماى هاليوود است.
از  ايرانى  بازيگران  كه  را  زمانى  كنيد  تصور   
روى  شوند،  مى  پياده  باال  مدل  هاى  ماشين 
دوربين  هاى  فالش  و  بردارند  گام  قرمز  فرش 
و  زرق  بر  طرفداران  و  تماشاگران  و  خبرنگاران 
هم  آن  تصور  يقينا  افزايد،  مى  مراسم  اين  برق 
بيشتر به يك كاريكاتور شباهت دارد، كه نه تنها 
فايده اى براى سينماى ما ندارد، بلكه زمينه اتالف 
وجود  به  را  مردمى  و  خبرنگاران  هزينه  و  وقت 
ستارگان  هاى  ژست  ديدن  براى  كه  آورد  مى 

سينما بليت چند ده هزار تومانى خريده اند. 

 فرش قرمز يا موكت زرشكى
على نيك فرجام

سينما
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مرور آثار عباس كيارستمى در 
جشنواره ى «هنگ گنگ»

طى  كه  كنگ  هنگ  فيلم  جشنواره  وپنجمين  سى  برگزاركنندگان 
روزهاى 20 مارس ـ29 اسفند ماه ـ تا پنجم آوريل برگزار خواهد 
شد، اعالم كردند بخش مرور آثار عباس كيارستمى يكى از بخش 

هاى اصلى اين رويداد سينمايى خواهد بود. 
به گزارش ورايتى، در اين بخش ويژه عالوه بر «كپى برابر اصل»، 
14 فيلم ديگر كيارستمى از جمله «طعم گيالس»، برنده جايزه نخل 

طالى جشنواره كن 1997 نمايش خواهند يافت. 
ساخته  آخرين  بينوش  ژوليت  آفرينى  نقش  با  اصل»  برابر  «كپى 
وب  در  منتشرشده  آمار  جديدترين  براساس  كه  است  كيارستمى 
سايت هاى مربوط به فروش جهانى فيلم هاى درحال اكران، تاكنون 
فروشى بيش از 3 ميليون دالر در كشورهاى نمايش دهنده داشته 
است. اين فيلم كه در كشورهاى اسپانيا، انگليس، فرانسه، بلژيك و 
اتريش به روى پرده رفته است، از مارس در آمريكا اكران خواهد 
شد. «كپى برابر اصل» كه در جشنواره كن جايزه بهترين بازيگر زن 
را براى «ژوليت بينوش» به همراه آورد، تاكنون در جشنواره هاى 
شيكاگو  و  ابوظبى  نيويورك،  ملبورن،  ريودوژانيرو،  چون  متعددى 
نمايش يافته و اخيرا به جشنواره انجمن فيلم آمريكا نيز دعوت شد. 
اين فيلم اولين اثر كيارستمى بود كه در خارج از ايران و در توسكانى 
ايتاليا فيلم بردارى شد و كمپانى "MK2" فرانسه به همراه «آنجلو 

بارباگالو» از ايتاليا تهيه كنندگى آن را برعهده داشتند. 
كتابش  كه  است،  اى  نويسنده  درباره  اصل»  برابر  «كپى  داستان 
برنده جايزه بهترين ترجمه سال شده است. او براى انجام مصاحبه 
در  را  كتابش  ايده  كند  مى  عنوان  و  آمده  فلورانس  به  مطبوعاتى 
صاحب  كه  زنى  با  او  سفر  اين  در  است.  آورده  دست  به  فلورانس 
يك گالرى آنتيك است، آشنا مى شود و بحث هاى متعددى درباره 
اصل بودن و كپى بودن اشياى عتيقه ميان آن ها انجام مى شود و ... 
اين فيلم كه سال ميالدى گذشته جايزه "خوشه ى طاليى" جشنواره 
فيلم واالدوليد اسپانيا را براى بهترين فيلم كسب كرد، براى نمايش 
در كشورهاى نيوزلند، استراليا، آرژانتين، پاراگوئه، اروگوئه، شيلى، 
هنگ كنگ، هلند و سوئيس به كمپانى هاى توزيع و پخش فروخته 

شده است.

گوينس پالترو و مندى مور در 
مراسم اسكار آواز خواهند خواند

گوينس پالترو ، مندى مور ، رندى نيومن ، زاكارى لوى و فلورانس 
در مراسم اهداى جوايز اسكار هنرنمايى خواهند كرد. 

بروس كوهن و دان ميشر ، تهيه كنندگان جوايز آكادمى مى گويند : 
در طول مراسم اهداى جوايز اسكار امسال ،اين هنرمندان آهنگهاى 
منكن  آلن  و  رحمان  اى.آر  كرد.  خواهند  اجرا  را  جوايز  نامزد 

آهنگسازان نامزد جوايز نيز آنها را همراهى خواهند كرد. 
پالترو آهنگ فيلم ”اقتدار كشور“ را اجرا خواهد كرد ، نيومن آهنگ 
”داستان اسباب بازى 3“ را خواهد خواند ، ولش و رحمان آهنگ فيلم 
” 127 ساعت ” و مور ، لوى و منكن آهنگ فيلم ” ژوليده ” را اجرا 
خواهند كرد . هشتاد وسومين مراسم ساالنه جوايز آكادمى اسكار 
در تاريخ 27 فوريه در تئاتر كداك برگزار خواهد شد و شبكه اى بى 

سى تمام مراسم را بطور زنده پخش خواهد كرد. 

مايكل مور از برادران واينشتاين 
شكايت كرد!

«مايكل مور» فيلمساز جنجالى از «هار وى» و «باب» واينستاين 
به  هم  فيلمسازى  شركت  يك  كه  وانستاين  برادران  به  معروف 

همين اسم دارند؛ شكايت كرد. 
برادر  دو  اين  كه  است  مدعى  مور  نوشت:  ريپورتر  هاليوود 
سر مسائل مالى در ارتباط با سود حاصل از فروش بليت فيلم 
«فارنهايت 11 سپتامبر» محصول سال 2004 سر او كاله گذاشته 

اند و 2.7 ميليون از پول او را نداده اند! 

مايكل مور در دادخواستى كه در دادگاه عالى شهر لس آنجلس 
ثبت شده، اين ادعا را مطرح كرده كه برادران واينستاين و يك 
موافقت  او  با  گروپ»  ادونچر  «فلوشيپ  نام  به  وابسته  شركت 
يازده  فارنهايت  مستند  فروش  از  حاصل  سود  كه  بودند  كرده 
سپتامبر را به طور برابر (پنجاه پنجاه) با او سهيم شوند، ولى 
موقع تقسيم سود پول ها را از او پنهان كردند! در اين دادخواست 
سطح  در  مستند  فيلم  اين  كلى  فروش  كه  شده  آورده  همچنين 
جهان 222 ميليون دالر بوده ولى ناهمخوانى هاى عمده اى در 

به  توجهى  قابل  مبلغ  آن  نتيجه  در  كه  شده  مشاهده  سود  محاسبه 
مايكل مور پرداخت نشده است. 

در اين بين، «بِرت فيلدز» وكيل برادران واينستاين طى يك مصاحبه 
با هاليوود ريپورتر، ادعاهاى مايكل مور را رد كرده است: ”برادران 
واينستاين هر پولى را كه مى بايست به مايكل مور پرداخت مى كرده 
اند، پرداخت كرده اند. مور مبلغ بسيار هنگفتى از اين فيلم به دست 
آورده است و به نظر ما اكنون دارد طمع مى كند. او بايد از خودش 
خجالت بكشد!“ فيلدز همچنين گفت كه حدود شش ماه است كه با 
«لرى استاين» وكيل و «آرى امانوئل» كارگزار مور درحال بحث و 

گفتگو هستند ولى ادعاهاى آنها داراى اشكاالت فراوان است. 

درمقابل استاين هم مى گويد فيلدز و برادران واينستاين هستند كه 
بايد از خودشان خجالت بكشند چون طبق محاسبه حسابرس هاى 
مستقل، مايكل مور از برادران واينستاين مبلغ زيادى را طلبكار است. 
اين دادخواست يك مورد عجيب است چون مايكل مور و برادران 
واينستاين رابطه كارى و تجارى خوبى با هم داشته اند و در طول 
ادعا  دادخواست  اين  در  اند.  بوده  هم  براى  خوبى  حاميان  ساليان 
حسابرسى  يك  براى  را  اطالعات  تمام  واينستاين  برادران  كه  شده 
دقيق ارائه نكرده اند و خسارت مالى ادعا شده مى تواند خيلى بيشتر 

از مبلغ 2.7 ميليون دالر باشد!

بزوى نشريه ماهواره اى و تلويزيونى 

 نگاه 
منتشر خواهد شد

منتظر ما باشيد

با مطالب مفيد و خواندنى

سينما

به يك طراح و صفحه 
بند نيازمنديم

07946007250
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نازي ها هنوز در 
آلمان زنده اند

در  شده  منتشر  اطالعات  كه  است  روزي  چند 
«كالوس  به نام  هيتلر  معاونان  از  يكي  مورد 
از  بعد  كه  ليون»  «قصاب  به  مشهور  باربي» 
آلمان  خدمت  به  بوليوي  به  فرار  و  دستگيري 
نازي ها  جنجالي  موضوع  بود،  آمده  در  غربي 
تبدل  روز  داغ  بحث  به  آلمان  در  ديگر  بار  را 

كرده است. 

در جهان امروز احساس همدلي با نازي ها چنين معنايي 
مدارا  نازي ها  با  آلماني ها  عقيده،  اين  بر  بنا  مي دهد. 
مي كردند، چرا كه بسياري از آنها از گذشته كشورشان 
منزجر نبودند. گروهي ديگر عقيده اي معتدل تر دارند و 

بالفاصله  دوم  جهاني  جنگ  پايان  با  كه  باورند  اين  بر 
جنگ ديگري آغاز شد و براي مبارزه در اين جنگ دوم 

بايد از همه سالح ها و افراد موجود استفاده مي شد. 

عليه  جديد  تهديد  جهاني  جنگ  در  آلمان  شكست  با 
هر  از  نتيجه  در  و  بود  شوروي  اتحاد  دموكراسي، 
آن  اگر  حتي  شد  استفاده  جنگ  اين  در  مفيدي  نيروي 

نيرو «قصاب ليون» بود. 

بودند  درگير  ماجراها  اين  در  كه  آنهايي  از  بسياري 
حزب  عضويت  كارت  كه  نوازندگاني  از  مرده اند؛  حاال 
فعال  و  جدي  دست اندركاران  تا  داشتند،  را  نازي 
داراي  كماكان  افشاگري  اين  وجود  اين  با  نسل كشي؛ 
وقايع  بررسي  حال  در  همچنان  آلمان  است.  اهميت 
هفت دهه پيش است. بخصوص از زمان سقوط ديوار 
گمان  و  آمده ا ند  به دست  بسياري  جديد  مدارك  برلين 
مي رود پرونده هاي استازي يا همان پليس مخفي آلمان 
شرقي حاوي جزئيات بيشتري از گذشته تاريك برخي 

چهره هاي سرشناس باشند. 

دارد.  ادامه  امروز  به  تا  نازي ها  به  پرداختن  نتيجه  در 
خشونت  نسل 1968  به  معروف  نسل  افراد  از  بعضي 
توجيه  دار  دنباله  جنگي  چارچوب  در  را  رفتاريشان 
حكومت  استمرار  آنها  آنچه  عليه  نبردي  مي كردند، 
آلمان  فدرال  جمهوري  چراكه  مي خواندند  نازي ها 
از  غير  به  نازي ها  قبال  در  غربي  آلمان  به  معروف 
عالي رتبه ترين آنها كه محاكمه و اعدام شدند، موضعي 

نرم و مسامحه گرانه اتخاذ كرده بود. 

امروزه عده كمي با اين نظر موافقند و شايد در همان 
زمان هم اين عقيده طرفداران كمي داشت اما بحث بر 
سر اين موضوع كه آلمان چه زماني مي تواند كشوري 
اعمال  كه  كشوري  دارد.  ادامه  شود  قلمداد  «عادي» 
وحشتناكي را كه نازي ها مرتكب شده اند، از ياد نبرده و 
در عين حال به شكل مداوم از به ياد آوردن گذشته اش 

آسيب مي بيند. 

شايد انتشار اطالعات درباره آنچه واقعا پس از جنگ 
اتفاق افتاده و بحث هايي كه برسر آن پيش آمده روزنه 
گذشته اش  اشباح  با  آلمان  اينكه  به  اميد  باشد،  اميدي 

روبه رو شود. 

7 فوريه 2011

زيردريايي گوگلي ژول ورن
گوگل اين بار هم يك تاريخ مهم در تقويم جهاني را به سبك خودش 
سومين  و  هشتاد  و  صد  براي  جست وجو  موتور  اين  گرفت.  جشن 
سالروز تولد «ژول ورن» بار ديگر لوگويش را تغيير داد. لوگوي گوگل 
به مناسبت تولد پدر داستان هاي علمي تخيلي به شكل پنجره هاي يك 
زير دريايي درآمده كه امكان بازديد مجازي را در اعماق اقيانوس براي 
كاربران اينترنت فراهم مي كند. اهرم قرمز رنگ سمت راست لوگو هم 
تخليه هواي زيردريايي مجازي را شبيه سازي كرده و بسته به جهت 
خرچش توسط ماوس يا صفحه كليد كاربر، جهان شگفت انگيز زير آب 
به تدريج نمايش داده مي شود. اين زيردريايي يادآور داستان «20هزار فرسنگ 
زيردريا» است كه «ژول ورن» پيش از ساخت هر نوع وسيله اكتشافي زير آبي 
مناسبت  به  فوريه  سه شنبه 8  ديروز،  گوگل  لوگوي  بود.  كرده  روايت  را  آن 
سالروز تولد ژول ورن، نويسنده برجسته فرانسوي و خالق بزرگ ترين آثار 
ژول  شد.  دريا  زير  فرسنگ  هزار  رمان 20  زيردريايي  شكل  به  تخيلي  علمي 
ورن با داستان هاي 20 هزار فرسنگ زير دريا، پنج هفته پرواز با بالن، سفر به 
اعماق زمين، از زمين به ماه، بازگشت به ماه، پرتو سبز، دور دنيا در 80 روز، 
جزيره اسرارآميز شناخته مي شود. عناويني كه در ذهن تمام كودكان جهان 
در دو قرن اخير جاودانه شده اند. اين رمان ها حاصل تخيل عميق و انديشه 
بزرگ ژول ورن، نويسنده بزرگ فرانسوي است كه روز 8فوريه 1828 متولد 
شد. داستان هاي ژول ورن كه يكي از پدران داستان هاي علمي تخيلي مدرن 
دو  در  بزرگ علمي و فن آوري  و تحوالت  اختراعات  بسياري از  ريشه  است 
قرن اخير بوده است. ساخت زيردريايي، هواپيما، سفينه فضايي، تلويزيون و 
بسياري ديگر از وسايلي كه امروز در زندگي روزمره مردم دنيا وارد شده اند 
نخستين بار در ذهن خالق اين نويسنده شكل گرفتند. «ژول ورن» به گونه اي 
محيط هاي درون اقيانوس، آسمان، فضا، زير زمين را شرح مي دهد كه به نظر 
دست  واقعا  كه  باشند  دانشمنداني  ترين  برجسته  واقعي  حكايت هاي  مي رسد 
به اين اكتشافات زده اند. كتاب هاي ژول ورن به تمام زبان هاي دنيا ترجمه 
شده اند. او سومين نويسنده دنيا است كه كتاب هايش بيشترين خواننده را به 

زبان هاي غيرانگليسي داشته است. 

اولين نقشه 
جهاني چاقي

كدام كشورها الغرترين و چاق ترين مردم 
رادارند

به  انگليسي  و  آمريكايي  پژوهشگران 
دانشمند  عزتي  مجيد  دكتر  سرپرستي 
در  عمومي  بهداشت  استاد  و  ايراني 
بيل و  بنياد  بودجه  با  لندن  كالج  دانشگاه 
نقشه  اولين  شدند  موفق  گيتس  مليندا 
فرمول  برپايه  را  چاقي  گستردگي  جهاني 
كنند.آخرين  تهيه  بدن  جرم  شاخص 
نشان  بهداشت  جهاني  سازمان  آمارهاي 
نفر  ميليون   500 حاضر  حال  در  كه  مي دهد 
مي برند. رنج  مفرط  چاقي  از  دنيا  سراسر  در 

دانشگاه  و  هاروارد  دانشگاه  دانشمندان  اكنون 
عزتي  مجيد  سرپرستي  به  لندن  امپريال  كالج 
با بودجه سازمان جهاني بهداشت و بنياد بيل 
برپايه  را  گسترده اي  تحقيقات  گيتس  مليندا  و 
اطالعات جمع آوري شده بين سالهاي 1980 تا 
2008 انجام دادند كه حاصل آن منجر به تهيه 
دنيا  در  چاقي  گستردگي  جهاني  نقشه  اولين 
پزشكي  مجله  در  آن  نتايج  كه  نقشه  اين  شد. 
«النست» منتشر شده است با استفاده از فرمول 
شاخص جرم بدن به دست آمده است.با كمك 
چربي هاي  ميزان  مي توان  رياضي  فرمول  اين 
را  وزن  اضافه  حجم  نتيجه  در  و  بدن  اضافي 
محاسبه كرد.در فرمول رياضي X=P:H2 قد با 
حرف H، وزن بدن با حرف P نشان داده شده 
است. حرف X با طيف عددي از 18.5 تا 25 جرم 
به  و 30  وزن  اضافه  تا 30  از 25  نرمال،  بدن 
باال چاقي مفرط را نشان مي دهد.به اين ترتيب، 
يك  و  وزن  كيلوگرم   90 مثال  براي  كه  مردي 
متر و 80 سانتي متر قد دارد بايد 90 را تقسيم 

اين  نتيجه  كند.  در 1.80)  (يعني 1.80  بر 3.24 
معادله 27.7 است پس اين فرد اضافه وزن دارد 

اما دچار چاقي مفرط نيست.آمارهاي سازمان 
سال   30 در  كه  مي دهد  نشان  بهداشت  جهاني 
اخير تعداد افرادي كه از چاقي رنج مي برند دو 
برابر شده است به طوري كه امروز حدود يك 
دهم مردان بزرگسال چاقي مفرط دارند كه اين 
رقم در مورد زنان بزرگسال بيشتر است.297 
در  زنان  جمعيت  از  درصد   13.8) زن  ميليون 
درصد  مرد (9.8  ميليون  و 205  جهاني)  سطح 

از كل مردان) چاقي مفرط دارند. 

در  چاق  افراد  بيشتر  كه  مي شد  تصور  تاكنون 
دنيا ساكن آمريكا باشند اين درحالي است كه 
كه  مي دهد  نشان  عزتي  مجيد  تيم  بررسي هاي 
اقيانوسيه  در  كوچك «نايورو»  جزيره  ساكنان 
بيشترين تعداد چاق ها در دنيا را دارند. حدود 
كوچك  جزيره  اين  ساكنان  از  نفر  هزار   10
كه  آمريكايي ها  دارند.  تا 35  بين 34  بدن  جرم 
در خوردن همبرگر و سيب زميني سرخ كرده 
بدن  جرم  امتياز  كسب  با  دارند  جهاني  شهرت 
28 در سكوي دوم اين طبقه بندي قرار گرفتند.

نشان  خاطر  تحقيقات  اين  ديگر  سويي  از 

كم  كه  دارند  وجود  مردمي  دنيا  در  كه  مي كند 
غذا مي خورند. به طوري كه كشور بنگالدش با 

جرم بدن 20.5 براي زنان و 20.4 براي مردان 
يكي از اين كشورهاست. اين درحالي است كه 
به طور حتم مردان كنگو با عدد جرم بدن 19.9 
ژاپني ها  شك  هستند.بي  دنيا  مردم  الغرترين 
بدن  غذا ندارند اما وزن  پيدا كردن  مشكلي در 
است.  مردان  براي   24 و  زنان  براي   22 آنها 
و  دارند  چاق  اندازه  يك  به  تقريبا  اروپايي ها 
ايتاليايي ها  مديترانه اي  رژيم  دليل  به  شايد 
ميان  در  مفرط  چاقي  و  باريك ترند  همه  از 
بين  در  چاقي  است.  درصد   10 از  كمتر  آنها 
اسپانيايي ها، فرانسوي ها و آلماني ها بين 10 تا 
20 درصد و در ميان انگليسي ها بين 20 تا 30 
مهر،  گزارش  است.به  شايع  جمعيت  از  درصد 
علوم  دانشگاه  از   2000 سال  در  عزتي،  مجيد 
فارغ  عمومي  پزشكي  رشته  در  تهران  پزشكي 
التحصيل شد و در سال 2006 در رشته علوم 
هاروارد  دانشگاه   عمومي  بهداشت  مدرسه  از 
مدرك فوق ليسانس گرفت. اين محقق ايراني در 
در  وي  است.  گرفته  دكترا  مدرك   2009 سال 
حال حاضر استاد بهداشت عمومي در دانشگاه 

كالج لندن است. 
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زندگي راحت شاهزاده 
قاتل سعودي در زندان

شاهزاده  يك  كه  انگليس  در  زنداني  مسئوالن 
خود  محكوميت  آن  در  آدمكش  سعودي 
با  روابط  شدن  تيره  ترس  از  مي گذراند،  را 
عربستان برخورد شاهانه اي با اين مجرم دارند. 
شاهزاده «سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد 
العزيز آل سعود» كه سال گذشته به جرم كشتن 
لندن  لوكس  هتل هاي  از  يكي  در  خود  خدمتكار 
به حبس ابد محكوم شد، در زندان «ويكفيلد» در 
منطقه «يوركشاير غربي» دوران محكوميتش را 
گزارش  از  كه  آنطور  اما  مي گذراند  سر  پشت 
روزنامه هاي انگليسي برمي آيد اين شاهزاده در 
زندان هم زندگي شاهانه اي دارد.در حالي كه اين 
زندان هاي  بدترين  و  مخوف ترين  از  يكي  زندان 
شاهزاده  از  اما  مي شود  محسوب  انگليس 
سعودي در اين زندان به شكل خاصي پذيرايي 

مي شود. 
پيش  كه  است  شده  خواسته  زندان  كاركنان  از 
بزنند  در  سعودي  شاهزاده  سلول  به  ورود  از 
ودر  بدهند  وي  دست  به  محترمانه  را  ونامه ها 

همه حال با كمال ادب با وي سخن بگويند. 
اين شاهزاده مجرم كه ثروت نجومي خاندانش 
به 12 ميليارد پوند بالغ مي شود در زندان تحت 
حمايت است تا مورد تهديد و يا باجگيري ساير 

زندانيان واقع نشود. 

به گفته يكي از مسئوالن زندان، سعود با وجود 
محكوم شدن به قتل همچون كودكي نازپرورده 
است كه به دستور وزارت كشور انگليس، مدير 
زندان شخصا برحمايت از وي نظارت دارد. او 
بخش هايي  بدترين  از  يكي  در  حاضر  حال  در 
اين زندان كه متعلق به قاتالن و مجرمان جنسي 
به  متعلق  او  سلول  مي شود.  نگهداري  است 
انگليس  سريالي  قاتالن  از  يكي  شيپمن  هارولد 
است كه در سال 2004 در همين سلول خودش 

را به دار آويخت. 

دادگاه «اولد بيلي» در لندن در ماه اكتبر 2010 
اين شاهزاده سعودي را به جرم كشتن و تجاوز 
«بندر عبد اهللا عبد العزيز» (32 ساله) خدمتكارش 
محكوم  ابد  حبس  به  لندن  مارك»  «لند  هتل  در 
داشتند  قصد  ابتدا  در  سعودي  خانواده  كرد. 
قاتل  اين  پرونده  سياسي  امنيت  از  استفاده  با 
كه  آنجايي  از  اما  ببرند  پايان  به  او  نفع  به  را 
«سعود بن عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز 
مي برد  سر  به  لندن  در  تفريح  براي  سعود»  آل 
اين مسئله منتفي شد.او در ابتدا مدعي شده بود 
دزدان مسلح عامل مرگ خدمتكارش بوده اند اما 
دوربين هاي  ويدئويي  تصاوير  شدن  رو  از  بعد 
استفاده  سوء  به  سرانجام  او  هتل  مداربسته 
به  كرد.  اعتراف  خدمتكارش  قتل  و  جنسي 
موجب حكم دادگاه وي بايد حداقل 20 سال از 

محكوميتش را در زندان سپري كند. 
 ديلى ميرور- 8 فوريه 2011

زن 70 ساله سارقان جواهر فروشى را فرارى داد
شش دزد مسلح كه نقشه سرقت از يك جواهرفروشي را طراحي كرده بودند خودشان را براي همه چيز 
خالى،  دست  كه  انگليسى  شجاع  زن  سمج.  و  شجاع  مادربزرگ  يك  با  رويارويي  بودند  جز  كرده  آماده 
سارقانى كه قصد سرقت از يك فروشگاه جواهرفروشى را داشتند وادار به فرار كرد، اكنون به قهرماني 

در ميان رسانه هاي انگليسي تبديل شده است. 
يك گروه شش نفره سوار بر موتورسيكلت قصد داشتند از يك فروشگاه جواهر فروشى در منطقه نورث 

همپتون انگليس كه منطقه بسيار خلوتي محسوب مي شود سرقت كنند. 
زمانى كه كارمندان فروشگاه متوجه نيت سارقان شدند تنها توانستند درهاى فروشگاه را ببندند و زنگ 
خطر را به صدا در آورند اما سارقان با تبرهايى كه به همراه داشتند تالش كردند با شكستن در و شيشه 
هاى اين فروشگاه وارد آن شوند. در اين زمان ناگهان يك زن بازنشسته متوجه حضور سارقان شد و 
به سرعت خود را به آنها رساند و با كيف دستى اش به آنها حمله و آنها را وادار به فرار كرد. سارقان با 
مشاهده اين زن همگى سوار موتورسيكلت هاى خود شدند تا فرار كنند اما دو نفر از آنها از موتورسيكلت 
روى زمين پرتاب شدند و مردم موفق شدند يكى از آنها را دستگير كنند و به پليس تحويل دهند. پليس 
با بازجويى از اين فرد، چهار متهم ديگر را هم شناسايى و بازداشت كرد. يكى از كاركنان اين فروشگاه 
گفت: «ما با مشاهده سارقان به شدت ترسيده بوديم. به همين علت درها را بستيم و زنگ خطر را به صدا 
در آورديم. با نگرانى به بيرون نگاه مى كرديم كه ناگهان ديديم يك زن مسن با كيف دستى خود بر سر 

سارقان مى كوبد.او فوق العاده بود و بي مهابا با كيف دستي اش بر سر اين دزدان مي كوبيد.» 
به گفته پليس نورث همپتون پس از اين حادثه چهار سارق كه 18، 22، 25 و 39 سال داشتند به سرعت 
بازداشت شدند. پليس هنوز در جست وجوي دو سارق ديگر حاضر در اين دزدي است. فيلم هاي گرفته 
شده از اين صحنه دزدي و شجاعت زن 70 ساله انگليسي به يكي از پربيننده ترين فيلم ها در سايت هاي 

اينترنتي تبديل شده است. 
تلگراف- 8 فوريه 2011

بهترين شهر در اروپا براي خريد مسكن
نظرسنجي انجام گرفته از 600متخصص امالك نشان داد استانبول بهترين شهر در اروپا براي خريد يا 
ساخت ملك است زيرا رشد اقتصادي تركيه مغاير تنزل در بيشتر نقاط اين منطقه است. به گزارش ايسنا، 
شهر  بزرگ ترين  داد  نشان  كوپرز  واترهوس  پرايس  توسط  گرفته  انجام  بلومبرگ، نظرسنجي  از  نقل  به 
تركيه در ميان 27 شهر اروپايي از نظر مكاني كه پاسخ دهندگان احتمال دارد در آن امالك بخرند، در 
رتبه نخست قرار دارد. استانبول سال گذشته در رتبه پنجم قرار داشت. اين شهر همچنين براي بهترين 

چشم اندازهاي توسعه، اول و از نظر بازده براي امالك موجود، پس از مونيخ در رتبه دوم قرار دارد. 
و  مصرف كننده  هزينه  كه  بهره ها  پايين  نرخ  دليل  به  گذشته  سال  سوم  ماهه  سه  در  تركيه  اقتصاد 
سرمايه گذاري را افزايش داد، با نرخ ساالنه 5.5 درصد رشد كرد. اين اقتصاد پويا چشم اندازهاي افزايش 
كه  اروپاست  اقتصادهاي  براي  كند  چشم انداز  با  مغاير  كه  مي كند  نمايان  را  امالك  ارزش  و  كرايه ها 
دولت هاي آنها هزينه ها را براي كاهش بدهي، كم كرده اند. بنابر گزارش پرايس واترهوس كوپرز، استانبول 
يكي از معدود بازارهايي است كه سرمايه گذاران به جاي توانايي خود براي حركت برخالف روند عمومي 

از طريق مهارت هاي سرمايه گذاري امالك برتر، به شهر اعتماد دارند. 
دشواري ها در به دست آوردن وام براي تامين مجدد بدهي يا بودجه پروژه هاي جديد، همچنان به صنعت 
امالك در سراسر اروپا لطمه مي زند و سرمايه گذاري در شهرها كه تقاضاي اجاره نشيني در آنها، كرايه ها 

را باالتر مي برد، براي ساختمان هاي با باالترين كيفيت انجام مي گيرد.

وقتي گوگل جهان را 
تكان مي دهد

دو  كشف  از  صفحه  همين  در  گذشته  هفته 
هزار اثر باستاني در عربستان سعودي توسط 
تصاوير  از  استفاده  با  استراليايي  محقق  يك 
اين  داستان  اما  شد  داده  خبر  گوگل ارث 
بزرگ ترين موتور جست وجو دنيا به همين يك 
اين  از  پيش  گوگل  چراكه  نمي شود  ختم  مورد 
هم با تصاوير ماهواره اي خود راه گشاي كشف 

اماكن مخفي بسياري بوده است. 
سرويس  كاربران  از  يكي   2010 سال  تابستان 
مكان يابي گوگل به نام «گوگل مپ» در يك پايگاه 
نظامي آمريكا در جزيره اوكيناوا، عالمت خفاش 
جنجال  كه  كرد  كشف  را  بتمن  مشهور  مانند 

بزرگي در دنياي مجازي به راه انداخت. 
به  آثار  ميالدي،  گذشته  سال  سپتامبر  ماه  در 
در  بزرگ  سنگي  شهاب  برخورد  از  جامانده 
اعماق كوير مصر يافت شد كه دانشمندان را به 
يافتن اطالعات جديد و ناشناخته درباره احتمال 
در  زمين  با  شهاب سنگ ها  برخورد  دوباره 
برخورد  دهانه اي كه بر اثر  آينده اميدوار كرد؛ 

بود  شده  ايجاد  مصر  صحراي  در  شهاب سنگ 
عمق  متر   16 با  دهانه  اين  گرفت.  نام  «كاميل» 
و 45 متر عرض پيش از كشف توسط تصاوير 
ماهواره اي ناشناخته باقي مانده بود. اين دهانه 
شهاب سنگ توسط يكي از كاربران «گوگل مپ» 
كه در حال جست وجو در اطراف همان عالمت 
چند  با  تنها  و  سادگي  به  شد؛  پيدا  بود  «بتمن» 
بود  گذشته  سال  فوريه  راستا،  همين  در  كليك. 
انتشار  به  دست  گوگل،  اقيانوس  برنامه  كه 
بستري  در  خيابان   شبكه هاي  از  تصاويري 
زد.  اطلس  اقيانوس  در  آفريقا  ساحل  از  دور 
شكل منظم و مستطيل شكل آن تصاوير سبب 
شده بود تا برخي آن را به شهر فراموش شده 
مشخص  بعدها  البته  كنند.  منتسب  «آتالنتيس» 
شد اين تصاوير ساختگي و جعلي هستند و از 

گوگل حذف شدند. 
در  نگهبان  يك  هم  سال  همان  آگوست  ماه  در 
گفت وگو با روزنامه سان انگليس ادعا كرد يك 
در  را  درياچه  غول  همان  يا  غول پيكر  موجود 
است؛  كرده  مشاهده  ارث»  «گوگل  با  كار  حين 
گوگل  سوي  از  شدن،  مطرح  از  پس  كه  ادعايي 
مورد بررسي دقيق قرار گرفت و نهايتا آن نيز 

رد شد. 
حواشي  آنقدر  گوگل  در  موجود  تصاوير 
داشته اند كه در سال 2008 ميالدي، وزارت دفاع 
اياالت متحده رسما گوگل را از تهيه تصوير از 

پايگاه هاي نظامي خود در منطقه منع كرد. 
اقدام،  اين  علت  درباره  آمريكا  دفاع  وزير 
تصاوير موجود در گوگل را يك تهديد احتمالي 
مسئله اي  ناميد؛  متحده  اياالت  ملي  امنيت  عليه 
تصاوير  برخي  گسترده  انتشار  به دنبال  كه 
در  كشور  اين  ارتش  پايگاه  درون  از  نامناسب 

تگزاس عنوان شد. 
7 فوريه 2011

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

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

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

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

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

آدرس صرافى
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن هاى صرافى:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729
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چرا شمردن بيشتر از 4 

سخت است؟

 شمردن تا سه و بيان آن كار ساده اى است. اما وقتى 
به 4 و بيشتر از آن مى رسيم، شمارش براى عده اى 
سخت مى شود. محققين مى گويند زبان نقش مهمى در 
از  دقت  كلمات،   بدون  و  مى كند  بازى  اعداد  دقيق  فهم 

بين مى رود

مطالعاتى كه بر روى قبايل آمازون صورت گرفته،  حاكى از آن بود 
كه وقتى قبيله اى براى اعداد بيشتر از سه، يا حتى در مواردى براى 
هيچ كدام از اعداد،  كلمه اى در زبان خود ندارند، در فهم كميت  اعداد 

نسبتا بزرگ دچار مشكل مى شوند. 

يكى از توضيحات ممكن اين بود كه مسئله اصلى،  فقدان كلمه براى 
عدد است. اما يك احتمال ديگر هم وجود داشت:  اين افراد در تمام 
نفهميدن  و  ندارند  اهميتى  اعداد  كه  بودند  گرفته  ياد  خود  زندگى 

اعداد بزرگ،  مى توانست دليلى فرهنگى داشته باشد.

برسانند.  انجام  به  را  بحث  اين  است  ممكن  جديد،  مطالعات  اما 
دانشگاه  روانشناس  اسپيپن،  اليزابت  نيوساينتيست،  گزارش  به 
ناشنواى  كامال  افراد  از  گروهى  روى  همكارانش  و  شيكاگو 
نيكاراگوئه مطالعه كردند كه خودشان براى برقرارى ارتباط، يك 

سرى نشانه و عالمت به وجود آورده اند.

كار  مى شناسد،  را  اعداد  كه  مى كنند  زندگى  فرهنگى  در  افراد  اين 
مى كنند و از پول هم استفاده مى كنند،  اما هيچ كلمه اى براى اعداد 

ندارند. بنابراين،  هر تفاوتى را مى توان تنها به زبان نسبت داد.

اما دانشمندان فهم اعداد را چه طور آزمايش كردند؟ آن ها از افراد 
ناشنوا خواستند تصاويرى را به طور خالصه شرح دهند كه در 
مى گفتند  بايد  مثال  مى كرد.  بازى  را  مهمى  نقش  اعداد  فهم  آن ها، 
كه  اسپانولى زبان  نيكاراگوئه اى هاى  آغل.  يك  درون  گوسفند   10
ناشنوا نبودند و ناشنواهايى كه از عالئم زبانى آمريكايى استفاده 

مى كردند،  به راحتى از عده اين تكليف برآمدند.

اعداد  مى توانستند  فقط  مطالعه،  مورد  ناشنواهاى  مقابل،  در  اما 
كوچك را به طور دقيق بيان كنند. اما وقتى عدد از 3 يا 4 بيشتر 
مى شد،  دقت خود را از دست مى دادند و مثال به جاى 10 گوسفند،  
افراد  اين  به  ديگر،  آزمايش  يك  در  مى دادند.  نشان  را   9 عالمت 
وسايل،  تعداد  به  تا  مى شد  داده  ژتون  تعدادى  و  وسيله  تعدادى 
ژتون ها را بچينند. درست مثل تكليف قبلى،  وقتى تعداد وسايل از 3 

و 4 باال مى رفت، دقت در چيدن ژتون ها به شدت كم مى شد.

تخمين  را  كميت  مى توانند  «آن ها  مى گويد:   باره  اين  در  اسپيپن 
بزنند،  اما راهى براى تعيين دقيق تعداد ندارند.»

كدام  دقيقا  كه  نمى دهد  نشان  همكارانش  و  اسپيپن  مطالعات  البته 
مولفه زبانى در ايجاد حس دقيق عددى نقش دارد. با اين حال وى 
حدس مى زند كه موضوع به "فهرست شمارش" برمى گردد،  توالى 
آشناى اعداد كه هر كودكى كه قادر به حرف زدن باشد، خيلى زود 

آن را مى آموزد.

كاليفرنيا،  استنفورد  دانشگاه  از  فرانك  ميشل  گفته  به  حقيقت،  در 
كودكان حتى فهرست شمارش را خيلى قبل از اين كه مفهوم عدد 
را درك كنند،  مى آموزند. محققين اميدوارند اين مطالعات، به فهم 

بهتر ادراك اعداد در كودكان كمك كند.

تحولى جديد در زبان شناسى

طول واژگان به بار 
اطالعاتى آنها وابسته است

آن  از  استفاده  باشد،  كوتاه تر  كلمه  يك  چه  هر  كه  مى رسد  نظر  به 
بيشتر است. اما بررسى هاى جديد نشان مى دهد كه طول كلمات بيشتر 
آنها  اطالعاتى  بار  به  باشد،  وابسته  آنها  استفاده  فراوانى  به  آنكه  از 

وابسته است.

كلمات  كه  مى دهد  نشان  شناختى  علوم  دانشمندان  از  گروهى  تحقيق 
طوالنى تر، اطالعات بيشترى را حمل مى كنند.

به گزارش نيچر، وقتى كه به اين مساله فكر كنيد، موضوع ممكن است 
طول  تفاوت  تكليف  اما  برسد.  نظر  به  واضح  كامال  شهودى  نظر  از 
كلماتى مانند «فورا» و «همين االن» چه مى شود؟ براى ساليان متمادى 
آن  استفاده  ميزان  با  كلمه  يك  طول  كه  داشتند  باور  زبان شناسان 
مى  استفاده  بلندتر  كلمات  از  بيشتر  كوتاه تر  كلمات  و  دارد  ارتباط 
 ،1310  /  1930 دهه  در  بار  نخستين  وابستگى  و  ارتباط  اين  شوند. 
توسط زبان شناس دانشگاه هاروارد، جرج كينزگلى زيف پيشنهاد شد.

زيف باور داشت كه ارتباط بين طول كلمات و فراوانى استفاده از آنها، 
از انگيزه حداقل كردن زمان و تالش مورد نياز براى صحبت كردن 
و نوشتن ريشه گرفته است. اما استيون پيانتادوسى و همكارانش در 
موسسه فناورى ماساچوست، ام.اى.تى مى گويند كه براى انتقال حجم 
مشخصى از اطالعات، به جاى استفاده از كلمات كوتاه تر، بهتر است 

كه از كلمات اخبارى استفاده كرد.
وابستگى  كه  مى رسد  نظر  به  و  است  درست  كل  در  زيف  تئورى 
استفاده از كلمات با طول آنها، در بسيارى از زبان ها برقرار است. از 
آنجايى كه طول گفته و نوشته عموما مشابه است، اين مساله در هر 

دو زمينه كالم و متن اعمال مى شود. اما پس از بررسى كلمات مورد 
استفاده در 11 زبان اروپايى، پيانتادوسى و همكارانش دريافتند كه 
طول كلمات بيشتر از آنكه به فراوانى استفاده از آنها وابسته باشد، به 

بار اطالعاتى آنها وابسته است.
راجر ليوى، زبان شناس دانشگاه كاليفرنيا مى گويد: «اين مطالعه، يك 
نقطه عطف تاريخى است. درك ما از ارتباط بين فراوانى كلمات و طول 
آنها تقريبا از زمان كشفيات زيف دست نخورده باقى مانده بود.» وى 
مى افزايد اين مطالعه جديد مى تواند باعث «بزرگ ترين جهش 75 سال 
اخير» براى درك اين مطلب شود كه چطور كارايى كلمات در برقراى 

ارتباط، تكامل آنها را كنترل كرده است.

بار اطالعاتى
موضوع  اين  زيرا  نيست،  آسان  كلمه  يك  اطالعاتى  بار  اندازه گيرى 
و  پيانتادوسى  باشد.  صحبت  زمينه  به  وابسته  شدت  به  مى تواند 
بار  باشد،  پيش بينى تر  قابل  كلمه  چه  هر  كه  كردند  فرض  همكارانش 
«بزرگترين  جمله  در  «نه»  لغت  مثال،  براى  است.  كمتر  آن  اطالعاتى 
عدد يك رقمى نه است.»، اطالعات كمترى را نسبت به عبارت «افراد 
اول  جمله  در  زيرا  دارد،  بر  در  بود.»  نفر  نه  آزمون  در  شركت كننده 
آمدن لغت نه قابل پيش بينى بود. در اين جمله، آمدن لغت «نه» اطالع 

چندانى را به جمله موجود اضافه نمى كند.
متون  در  كلمات  اطالعاتى  بار  تخمين  براى  را  روشى  گروه  اين 
ديجيتال ابداع كردند. اين روش بررسى مى كرد كه چطور يك كلمه با 
كلمات ماقبل خود وابسته و در نتيجه قابل پيش بينى است. پيانتادوسى 
اين روش را براى تنها يك كلمه اين طور توضيح مى دهد: «ما حساب 
كرديم كه جفت كلماتى مانند آن مرد، آن پسر، يك مرد، يك پسر و 
... چند بار با يكديگر در يك توالى اتفاق مى افتند. سپس اين شمارش 
را براى تخمين احتمال اينكه يك كلمه به كلمه قبلى وابسته است، به 
نوع  هر  به  كلمه  هر  وابستگى  احتمال  كلى تر،  حالت  در  برديم.  كار 
توالى تعداد مشخصى از كلمات قبلى را نيز حساب كرديم.» بر اساس 
تئورى اطالعات، بار اطالعاتى يك كلمه متناسب با منفى لگاريتم اين 

احتمال است.
با اين وجود، ديمين زانتى، فيزيك دان مركز اتمى باريلوچه آرژانتين 
بار  بتواند  دقت  با  پيانتادوسى  گروه  روش  كه  مساله  اين  به  نسبت 
اطالعاتى حقيقى يك كلمه را در متن تشخيص دهد، قانع نشده است. 
صد  چند  توسط  اطالعاتى  بار  اين  كلى،  صورت  به  كه  مى گويد  وى 

كلمه ديگرى كه يك كلمه را احاطه مى كنند، تعيين مى شود.
پيانتادوسى و همكارانش پيشنهاد كرده اند كه ارتباط بين طول كلمات 
و محتواى اطالعاتى آنها، نه تنها انتقال اطالعات را از نظر زبان شناسى 
براى  زبان  شناخت  و  فهم  كه  مى شود  باعث  بلكه  مى كند،  كارآمدتر 
خالصه تر،  و  كوتاه تر  كلمات  اگر  شود.  راحتتر  شنونده  يا  خواننده 
اطالعات كمترى را با خود داشته باشند؛ وضعيت اطالعاتى كه در كل 
يك عبارت يا جمله حمل مى شود از سادگى خارج مى شود. در نتيجه 
فهم عبارت يا جمله سخت تر مى شود. از اين نقطه نظر، نتايج تحقيقات 
نشان مى دهد كه چطور ساختار يك زبان مى تواند به ارتباطات آن 

كمك كند.

خطرناك ترين پشه جهان 
كشف شد

 

كه  كرده اند  كشف  آفريقا  در  را  پشه  از  جديدى  گونه  دانشمندان 
احتماال عامل اصلى ماالريا است. اين پشه بيشتر در خارج از خانه 
زندگى مى كند و بنابراين از سمپاشى درون ساختمان جان سالم 
علمى  تحقيقات  ملى  مركز  محققان  ايسنا،  گزارش  مى برد.به  در  به 
نزديك  تاالب هاى  پشه هاى  جمع آورى  به  كه  پاريس  در  فرانسه 
دهكده هاى بوركينافاسو در غرب آفريقا مى پردازند، اظهار كرده اند 
كه نوعى پشه از زيرگروه آنوفل گامبيائه را شناسايى كرده اند كه 

شباهتى با انواع ثبت شده پيشين ندارد.

اين پشه كه گاندرى نام گرفته، بسيار مستعد عفونى شدن با انگل 
از  بيشتر  خارجى  فضاى  در  ماندن  به  آن جاكه  از  و  ماالرياست 
فضاى داخلى تمايل دارد، پس از نيش زدن و مكيدن خون انسان در 
آرامش استراحت مى كند و بنابراين مى تواند از سموم و موادى كه 
براى كنترل ماالريا در محيط هاى بسته به كار مى رود، دورى كند.

ماالريا نوعى بيمارى عفونى است كه توسط پشه ها منتشر مى شود 
اين  قربانيان  بيشتر  مى كند.  تهديد  را  جهان  جمعيت  از  نيمى  و 
جنوب  كشورهاى  فقير  مناطق  در  سال  پنج  زير  كودكان  بيمارى 

صحراى آفريقا هستند.
، دانشمندان هنوز نتوانسته اند مشخص كنند كه اين گونه جديد پشه 
بيشترين  اما  دارد،  عهده  بر  را  ماالريا  ميزان  چه  انتقال  مسئوليت 
هراس آنها از اين است كه شايد اين گونه جديد، عامل اصلى ماالريا 
همين  و  دارد  انسان  خون  خوردن  به  ويژه اى  عالقه  چراكه  باشد، 
عامل به تنهايى مى تواند به سرعت بيمارى را به جمعيت منتقل كند.

چاپ  به  ساينس  مجله  در  كه  خود  مقاله  در  فرانسوى  دانشمندان 
رسيده، گفته اند اين پشه تازه كشف شده شبيه هيچ كدام از پشه هاى 
پيشين نيست و از نظر تكاملى بسيار جوان تر از ساير گونه هاست.

ساير  با  ژنتيكى  نظر  از  هم  و  عملكرد  كيفيت  نظر  از  هم  گاندرى 
كه  است  دليل  اين  به  احتماال  كه  است  متفاوت  آنوفل  گونه هاى 
نمونه هاى پيشين از فضاهاى داخلى محل زندگى انسان ها انتخاب 

شده بودند.
سازمان جهانى بهداشت كه خواستار تحقيقات سريع تر و ساخت 
داروهاى جديد ضد ماالريا شده، سال گذشته اعالم كرده بود كه 
در صورت سرمايه گذارى گسترده، جامعه بين المللى تا سال 2015 
مرگ ومير توسط بيمارى ماالريا را متوقف خواهد كرد، اما با كشف 
اين نمونه هاى جديد ظاهرا جنگى پايان ناپذير عليه اين بيمارى ادامه 

خواهد داشت.



2121 هفته نامه پرشين جمعه 22 بهمن ماه 1389 - شماره 185
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

هميشه آرزوها و اهداف و آمالي در زندگي 
وجود دارد كه شما دوست داشته ايد يا داريد 

كه به آنها برسيد....

 حاال با خودتان فكر كنيد اگر بتوانيد زندگي 
تا  بگذرانيد  داريد  را  آرزويش  كه  طوري  را 
چه اندازه پر از شور و انرژي خواهيد شد؟!
كه  چرا  بياييد  بيرون  تصورها  اين  از  حاال 
شروع  به  قادر  شما  كه  اينجاست  مشكل 
كردن چنين راهي تا به حال نبوده ايد و حاال 
وقتي روبه روي آينه مي ايستيد نشانه هايي 
از گذر عمر و به قول معروف سال خوردگي 
اين  و  مي كنيد  مشاهده  چهره تان  در  را 
ذهن تان  از  و  مي ترساند  را  شما  مشاهده 
زندگي اي  به  نكند  كه  مي گذرد  مساله  اين 
نرسيد؟  هيچ گاه  داريد  را  آرزويش  كه 
ضعف  احساس  روحتان  وضعيت  اين  در 
چگونه  كه  مي شويد  متوجه  حتي  و  مي كند 
اشتياقتان  و  شور  و  مي شويد  پير  داريد 
نسبت به آرزوهايتان كمرنگ تر و كمرنگ تر 
و  مي ترسيد  بيشتر  و  بيشتر  باز  مي شود. 
اما  مي كنيد.  سرخوردگي  و  ضعف  احساس 
شما  وضعيت  در  كه  دارند  وجود  افرادي 
كشيدن  پاپس  جاي  به  اما  مي گيرند  قرار 
موفقيت هاي  به  اتفاقا  و  مي روند  جلو 
در  نه  هم  آن  مي يابند  دست  غيرمعمولي 
دوران  در  بلكه  ميانسالي  و  جواني  سن 
سالخوردگي و درست زماني كه بقيه انتظار 
مي كشند.  را  ديگر  دنياي  به  سفر  و  مرگ 
مي آيد: ادامه  در  كه  نمونه هايي  مثل 

2 كلنل كنتاكي در 65 سالگي
اين داستان  به شما مي گويد سن نمي تواند هيچ گاه 
شما  باشد.  موفقيت  به  رسيدن  براي  مانعي 
هيچ  وقت براي رسيدن به آرزوها و تجربه كردن 
موفقيت حقيقي و خوشنودي در زندگي پير نيستيد 
كه  است  موفقيت  از  شما  تعريف  اين  واقع  در  و 
مهم است و اين موضوع را كلونل  هارلند سندرز 
هم با نحوه زندگي اش به ما ثابت مي كند. كلنل 40 
شد.  خدماتي  ايستگاه  يك  كارمند  كه  بود  ساله 

گرسنه اي  مسافران  براي  او  كنتاكي،  كوربين  در 
مي ايستادند  راه  بين  سوخت  ايستگاه هاي  در  كه 
پيدا  رشد  سرعت  به  او  كار  مي كرد.  تهيه  غذا 
آشپزخانه اي  امور  در  او  مهارت  علت  به  كه  كرد 
پيشرفت  نيز  و  بي عيبش  دستورالعمل هاي  و 
 1955 سال  در  اما  بود.  آشپزي اش  مهارت هاي 
ميالدي يك بزرگراه بين ايالتي از كوربين گذشت 
و باعث شد ديگر مسافران در ميان راه نايستند و 
سندرز ديگر مسافري نداشت كه مشتري او شود 
داد  دست  از  را  شغلش  كامال  او  دليل  همين  به  و 
در حالي كه 65 ساله بود! حاال فكر كنيد بيكاري 
شما  با  مي تواند  سالگي  در 65  هم  آن  بي پولي  و 
چه كند؟! شما را نمي دانم اما سندرز بعد از اينكه 
را  بدهي هايش  و  فروخت  را  خدماتي اش  ايستگاه 
نخورد،  شكست  اما  شد.  ورشكسته  پرداخت، 
راز  گرفت  تصميم  و  نكرد  سكته  نشد،  نااميد 
او  بفروشد.  رستوران ها  به  را  دستورالعمل هايش 
كامال خودش را وقف اين كار كرد و با فروش حق 
توانست  سوخاري اش  مرغ هاي  امتياز  از  استفاده 
كند.  تاسيس  شعبه   60 باالي  كانادا  و  آمريكا  در 
نامدار  شخص  دومين  ميالدي،  سال 1976  در  او 
 90 در   1980 سال  در  و  شد  شناخته  جهان 
بازديد  براي  را  سال  در  مايل  هزار   250 سالگي 
كنتاكي  اش  سوخاري  مرغ  رستوران هاي  تمامي 
اين  از  قبل  سفر  اين  كرد.  سفر  جهان  سراسر  در 
بود كه او به طور جدي به خاطر سرطان خونش 
خانه نشين شود. امروزه مرغ سوخاري كنتاكي او 
در بيش از 8 كشور در سراسر جهان شعبه دارد 
مي كند.  توليد  را  دالر  ميلياردها  بر  بالغ  سودي  و 
بزرگ كساني  مرد  دو  از  موفقيت  داستان  دو  اين 
كه با سنشان جنگيدند، ترسي را كه از باال رفتن 
سن و دستيابي به آرزوهايتان در شما به وجود 
كه  به شرطي  البته  برد،  خواهد  بين  از  آمده حتما 
خودتان بخواهيد و در راه رسيدن به آرزوهايتان 
تسليم نشويد! شما بايد ياد بگيريد توجه كردن به 
سنتان را كنار بگذاريد چون سن تنها يك عدد است 
و تالشتان را براي رسيدن به اهدافتان ادامه دهيد 

تا به آنها برسيد، البته اگر خودتان بخواهيد!

پاراگاليدر سواري در 100 سالگي
پگي مك آلپاين تولد صد سالگي خود را بعد از پرواز 
بر فراز قله كوه هاي دشت قبرس برگزار كرد. پك 
و 26  ملكه  سلطنت 5  شاهد  كه  كسي  آلپاين،  مك 

دقيقه (به  مدت 15  به  است  بوده  بريتانيا  پارلمان 
 Five) صورت 2 نفره) بر باالي كوه هاي 5 انگشت
متري   760 ارتفاع  در  قبرس  شمال  در   (finger
پرواز كرد. «اين شگفت انگيزترين و خوشايندترين 
زمان  هر  حاضرم  كه  بود  زندگي  در  من  تجربه 
ديگري آن را دوباره تكرار كنم.» اين جمله اي است 
كه پگي  مك آلپاين مادربزرگ 4 نوه و 2 نتيجه گفته 
است. او به عنوان جواني 80 ساله پرش هاي بلندي 
داشته.  رويال  پاراشوت  گروه  اعضاي  همراه  را 
مادربزرگ  و  دختر  دو  مادر  سابق،  حسابدار  اين 
روز  پرش  هنگام  كه  مي  گويد  نتيجه   2 و  نوه   4
تولدش اصال احساس استرس نداشته است. «من 
هستم  اين  عاشق  و  داشتم  شگفت انگيزي  لحظات 
كه دوباره اين كار را انجام دهم ولي اين كار را در 
چند سال آينده انجام خواهم داد و اجازه مي دهم 
و  دهد  انجام  را  كار  اين  ديگري  فرد  مدت  اين  در 
ركورد من را بشكند و اگر كسي پيدا نشد من اين 
را  ركوردم  سالگي  در 105  و  كرد  خواهم  را  كار 

خواهم شكست.»

زيبايي اندام در 80 سالگي
ري مون استراليايي 80 ساله  در مسابقات ايكتورين 
يافت  دست  پيروزي   4 به  بيلدر  بادي  واسترالين 
دوره  ششمين  براي  تمرين  حال  در  هم اكنون  و 
آماتور  بادي بيلدرهاي  جهاني  قهرماني  مسابقات 
كه  است  سال   5 تنها  بازنشسته  مرد  اين  است. 
ورزش پرورش اندام را شروع كرده مي گويد: «سن 
يك مانع نيست و زندگي چيزي است كه شما آن 
را مي سازيد.» آقاي مون بيماري فلج اطفال داشته 
ايست  دچار  گرفته،  قرار  قلبي  باز  عمل  تحت  و 
شده  باليني  مرگ  دچار  هم  بار  يك  و  شده  قلبي 
استفاده  قلب  ضربان  تنظيم  دستگاه  از  او  است. 
و  مي برده  رنج  هم  روده  پيچيدگي  از  مي كرده، 

مشكل  همچنين  او  است.  داشته  خفيف  سكته  دو 
شدن  تسليم  جاي  به  ولي  دارد  پروستات  و  فتق 
است.  كرده  انتخاب  را  ورزشي  باشگاه  به  رفتن 
مي كرده  كار  ميهمان داري  صنعت  در  سال  او 64 
و حتي براي ملكه هم غذا درست كرده است. چند 
چيز  همه  و  خوردم  زمين  به  واقعا  من  قبل  سال 
پيدا  را  ورزشي  باشگاه  اين  دادم.  دست  از  را 
كردم (باشگاه ورزشكاران سالمت) در پرستون، 
ادامه  كردم  شروع  كردم،  دريافت  را  نشانه هايي 
از  هميشه  باشگاه  مالك  كردم.  پيشرفت  و  دادم 
اين موضوع شگفت زده بود كه من هيچ گاه به عقب 
خوبي  احساس  اينقدر  هيچ وقت  و  نمي كنم  نگاه 
هيچ وقت  مي شوند  تسليم  كه  نمي كردم. «آدم هايي 
مسابقه اي را نمي برند.» من 2 سال پيش از روي 
مي كردم  فكر  يافتم.  را  باشگاه  اين  و  پريدم  مانع 
را  افكارم  و  شوم  بيدار  بتوانم  اينجا  است  ممكن 
فكر  اول  كردم.  شروع  كه  شد  اينگونه  كنم.  جمع 
مي كردم زياد براي اين كار خوب نيستم ولي مدير 
باشگاه به من اين جرات را داد و حاال آقاي مون با 
تمرينات 5/2 ساعته اش هر روز و 6 روز در هفته، 
شگفت زده  را  باشگاه  اعضاي  جوان ترين  حتي 
كرده است. او روي تداوم تمرينات و رسيدگي به 
وزن ايده آل و حداقل 4 كيلومتر پياده روي در روز 
معرفت  و  او  مثبت  تفكر  طرز  است.  كرده  تمركز 
از  بسياري  توجه  فداكاري هايش  و  آگاهي اش  و 
خود  به  را  ورزش  اين  عالقه مندان  و  تماشاگران 
و  تماشاچي  بيشترين  اوقات  اغلب  و  كرده  جلب 

تشويق را دريافت كرده است. 
كه  بود  تماشاچي ها  تشويق هاي  و  قدرداني ها   »
من را دوباره برگرداند.» اين حيرت آور است: «من 
بايد در مسابقات شركت كنم. روي صحنه بروم و 
عضالتم را نشان بدهم و بعد از همه اين تمرينات 
و مسابقات تنها به دست آوردن تجربيات است كه 

شما را جوان نگه مي دارد.»

موفقيت
سرك كشيدن به زندگي سالمندان موفق

سن شما يك مانع نيست
سحر حبيبي

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
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بسياري  انتخاب هاي  زندگي مان  در  ما 
هيچ وقت  اينكه  بدون  مي دهيم  انجام  را 
كه  غذايي  «چرا؟»  بپرسيم:  خودمان  از 

مي خوريم يكي از اين انتخاب هاست....
 شايد سير غذا خوردن را ادامه مي دهيم چون راهي 
و  كردن  رشد  براي  راهي  است؛  ماندن  زنده  براي 
ماشين وار  و  اتوماتيك  خيلي  صورت  به  هم  شايد 
ما  والدين  انتخاب  كه  مي كنيم  مصرف  را  غذاهايي 
و  پدر  كه  غذايي  روش  مخالف  ما  شايد  يا  هستند. 
مخصوص  راهي  و  مي كنيم  عمل  داشتند  مادرمان 
خودمان را برگزيده ايم. اما خيلي كم  پيش مي آيد به 
غذا  نوع  اين  و  غذاها  اين  ما  چرا  كه  كنيم  فكر  اين 

خوردن را برگزيده ايم. 
بر  موادغذايي  تاثير  از  امروز  زندگي  در  ما  بيشتر 
اگر  مي دانيم  نمونه  عنوان  به  هستيم.  آگاه  جسم مان 
غذاهاي  مانند  كنيم  مصرف  مغذي  و  سالم  غذاهاي 
شيريني جات،  محدودي  مقدار  و  كم چرب  كم نمك، 
دوران  در  كمتري  بيماري هاي  مي شويم،  الغرتر 
اينكه  آخر  در  و  مي كشند  را  ما  انتظار  سالمندي 
عمر بيشتري خواهيم كرد و اگر بي رويه موادغذايي 
چرب، شور، شيرين و شيميايي مصرف كنيم، اضافه 
مي گيريم،  بيشتري  بيماري هاي  مي كنيم،  پيدا  وزن 
عمر  و  مي افتد  بيشتري  دكترهاي  به  سروكارمان 
كوتاه تري خواهيم داشت. اين اطالعات را اگر نگوييم 
همه مردم اما اكثريت ما، به مقدار كم يا زياد داريم اما 
چيزي كه ما مي خواهيم درباره اش صحبت كنيم يك 
رابطه غيرمستقيم بين عادات غذايي ما و روابط مان 

با آدم هاي اطراف است.
جمله هاي  اين  بدهيم  بيشتري  توضيح  اينكه  از  قبل   
غذايي  انتخاب   (1 كنيد:  دنبال  را  پيوسته  هم  به 
 (2 بدهد.  قرار  تحت تاثير  را  ما  عواطف  مي تواند  ما 
احساس هاي ما مي تواند عملكرد ما را تحت تاثير قرار 
بدهد. 3) عملكرد ما مي تواند روابط ما را تحت تاثير 
قرار بدهد. 4) روابط ما مي تواند جسم و روان ما را 
تحت تاثير قرار بدهد. 5) احساس ها و وضع جسماني 
ما مي تواند انتخاب غذايي ما را تحت تاثير قرار بدهد. 
قرار  تحت تاثير  را  ما  عواطف  ما  غذايي  انتخاب   (6

مي  دهد.

تحت  را  ما  عواطف  ما  غذايي  1.انتخاب 
تاثير قرار مي دهد

خيلي عوامل در زندگي عاطفي ما نقش بازي مي كند؛ 
سالمتي،  شناسنامه  ژنتيك،  و  خانوادگي  شناسنامه 
احساس ها  مي توانند  همگي  روابط  مان  و  ما  شغل 
عامل  يك  اما  دهند  قرار  تحت تاثير  را  ما  عواطف  و 
تاثيراتش  و  غذا  مي شود  فراموش  معموال  كه  مهم 

نشان  تجربه   ما.  رواني  حاالت  و  روان  بر  است 
دنبال  را  مشخصي  غذايي  شيوه  ما  كه  زماني  داده 
مبناي  يك  بر  هم  مختلف مان  احساس هاي  مي كنيم، 
ثابت قرار مي گيرند. البته ممكن است اين مساله براي 
مي توان  دقت  كمي  با  اما  نباشد  گونه  اين  افراد  همه 
بياييد  كرد.  پيدا  مختلف  افراد  در  را  مشابهت هايي 
خيلي  «افسردگي».  قضيه  روي  باشيم  داشته  نگاهي 
افسردگي شان  علت  دارند،  افسردگي  كه  افرادي  از 
شرايط  تغيير  يا  است  هورمون هايشان  تعادل  عدم 
انتخاب  مي افتد؟!  اتفاق  اين  چگونه  اما  زندگي شان. 
غذاهايي كه ارزش غذايي ندارند و به نوعي تنها شكم 
پركن هستند، مي تواند منجر شود به اضافه وزن يا 
بيماري هايي كه خودتان بهتر درباره آنها مي دانيد، اما 
شايد اين نكته را درباره اين غذاها ندانيد كه غذاهاي 
گرسنگي  حالت  كه  است  درست  غذايي  ارزش  فاقد 
عصبي  افسردگي،  باعث  اما  مي برند  بين  از  را  شما 
بودن، زودرنج شدن و تحريك پذيري شما مي شوند 
و از همه جالب تر كاهش اعتماد به نفس! كه هر كدام 
از اين عامل ها در طوالني مدت مي توانند افسردگي به 
شخصي  تجربه  درباره  وقتي  باشند.  داشته  همراه 
مقابل  در  آنها  اكثر  مي بينيم،  مي كنيم  صحبت  آدم ها 
شكالت  و  بستني  چون  جوايزي  خوبشان  كارهاي 
جوايز  اين  دريافت  با  هم  هنوز  و  كرده اند  دريافت 
خوبي  احساس   – بزرگسالي  در  حتي   - ترفيع ها  و 
اين   زياد  مصرف  شايد  كه  حالي  در  و  مي كنند  پيدا 
نشان  تحقيقات  نباشد.  مفيد  سالمتي  براي  مورد  دو 
مي كنند  انتخاب  را  سالم  غذاهاي  كه  افرادي  مي دهد 
اعتماد به نفس باالتري دارند و اصوال لذت بيشتري 
هم از زندگي شان مي برند و افسردگي از زندگي آنها 
دورتر است. تغذيه  هاي پرچربي همراه با قند فراوان 
و افزودني هاي شيميايي مي تواند احساس هاي منفي 
را ميهمان بدن شما كند و درحالي كه تغذيه سرشار 
از ميوه و سبزي هاي تازه، دانه هاي حبوبات، گوشت 
(خصوصا گوشت سفيد) مي تواند احساس هاي مثبت 
نشان  همچنين  تحقيقات  كند.  جلب  شما  سمت  به  را 
يا  باشيم  گوشتخوار  اينكه  و  ما  غذايي  روش  داده 
سبزي خوار مي تواند بر احساس هاي ما تاثير بسيار 

زيادي بگذارد. 
تحت تاثير  را  ما  عملكرد  ما  2.احساس هاي 

قرار مي دهد
بخشي  غذاها  كه  است  اين  نمي دانيم  ما  كه  چيزي 
احساس ها  مي شوند.  سبب  را  ما  احساس هاي  از 
سرانجام  و  مي گيرند  دست  به  را  ما  فكر  فرمان 
و  افكار  مي شوند.  ما  عملكرد  از  خاصي  نوع  موجب 
احساس ها بسيار به هم نزديك هستند و همراه غرايز 
تحت تاثير  را  عملكردمان  ناخودآگاه  صورت  به  ما 
حتما  شده ام،  گيجي  دچار  من  اگر  مي دهند.  قرار 
عملكردي  حتما  و  شده اند  سبب  را  حالت  اين  افكارم 

متفاوت و غيرقابل پيش بيني خواهم داشت. بنابراين 
درباره  را  ما  اطالعات  مي توانند  ما  احساس هاي 
شكل  ديگران  با  را  رفتارمان  و  كنند  تنظيم  خودمان 
و  صبوري  صلح،  لذت،  احساس  اكثرا  ما  اگر  بدهند. 
مي توانيم  باشيم،  داشته  درونمان  در  را  روشن بيني 
ديگران  همراه  و  كمك كننده  صميمي،  خيرانديش، 
احساس هاي  درونمان  برعكس،  اگر  اما  باشيم. 
باشيم،  داشته  تندي  رفتار  دهيم،  پرورش  را  منفي 
بيروني  رويه  حتم  طور  به  كنيم،  افسردگي  احساس 
و  اضطراب  بدبيني،  كنترل نشده،  عصبانيت هاي  ما 
هم  باز  اينها  همه  با  بود.  خواهد  ديگران  با  درگيري 
اين اطالعات خيلي اطالعات دست اول و شگفت آوري 
كه  است  اين  است،  هيجان آور  كه  چيزي  و  نيستند 
بر  غيرمستقيم  مي تواند  مي خوريد  شما  كه  غذايي 

نحوه فكر و عمل شما تاثير بگذارد.

تاثير  شما  روابط  بر  شما  3.عملكرد 
مي گذارد

از  زود  خيلي  منفي بين  و  تندمزاج  افراد  كه  نكته  اين 
قرار  تحت تاثير  را  روابط شان  و  مي روند  در  كوره 
مي دهند، خيلي روشن و واضح است. افرادي با اين 
نزديكان شان،  با  افراد  ديگر  از  بيشتر  مشخصات 
كه  حالي  در  مي شوند.  درگير  و...  همكارها  بچه ها، 
افرادي با احساس هاي مثبت و خوش بيني هم روابط 
بهتري با اطرافيانشان دارند و هم كمتر احتياج دارند 
تا سعي كنند رابطه اي را شكل بدهند يا آن را حفظ 
كنند. اما باز هم اين نكته هيجان انگيز مطلب مورد نظر 
ما نبود؛ چيزي كه جذاب و هيجان انگيز است اين نكته 
است كه غذايي كه شما مي خوريد ممكن است منجر 
شود به دوري يا نزديكي تان به افرادي كه دوستشان 

داريد و به آنها عشق مي ورزيد.

4.روابط ما سالمت جسمي و رواني ما را 
تحت تاثير قرار مي دهند

و  گرفته  انجام  اخير  سال هاي  در  زيادي  تحقيقات 
منتشر شده كه نشان مي دهد افرادي كه روابط كمتر 
و ضعيف تري با اطرافيانشان دارند عمدتا از سالمت 
جسمي كمتري هم برخوردار هستند. همچنين افرادي 
اطرافشان  آدم هاي  با  بيشتري  و  قوي تر  روابط  كه 
در  بيشتري  شانس  و  هستند  اجتماعي تر  دارند، 
غذا  ارتباط  حاال  دارند.  خود  جسمي  سالمت  حفظ 
تحت تاثير  را  ما  احساس هاي  غذا  چيست؟  عشق  و 
قرار مي دهد، احساس هاي ما عملكرد ما را تحت تاثير 
قرار مي دهد، عملكرد ما روابط ما را تحت تاثير قرار 
را  ما  رواني  و  جسمي  سالمت  ما  روابط  و  مي دهد 
شما  كه  غذايي  بنابراين  مي دهد.  قرار  تحت تاثير 
تاثير  روابط تان  روي  بد  يا  خوب  مي كنيد،  انتخاب 
مي گذارد، همان اندازه كه بر سالمت جسمي و رواني 

شما تاثير مي گذارد. 

انتخاب  بر  ما  جسمي  و  رواني  5.حالت 
غذاي ما تاثير مي گذارد

به  و  كرده ايم  طي  هم  با  را  كامل  چرخه  يك  حاال 
نقطه اول بازگشته ايم و به اين نتيجه كه عواطف ما 
تحت تاثير  را  ما  غذاي  انتخاب  جسمي مان  سالمت  و 
از  خالصه  تصويري  بدهيد  اجازه  مي دهد.  قرار 
غذايي  انتخاب  بدهيم:  نشان  شما  به  موضوع  اين 
عواطفمان  مي دهد،  قرار  تحت تاثير  را  ما  عواطف  ما 
عملكردمان را، عملكردمان، روابط مان را و روابط مان 
سالمت جسمي و رواني ما را و احساس ها و سالمت 
از  افراد  وقتي  را.  غذايي مان  انتخاب  ما  جسمي 
موضوعي احساس ناراحتي جسمي يا رواني مي كنند 
بدي  احساس  كه  ندارند  دوست  را  خودشان  تنها  نه 
افراد  اين  از  بعضي  دارند.  جسم شان  به  نسبت  هم 
مي كنند  پيدا  خودشان  بازيافت  براي  را  ديگري  راه 
يا  دو  هر  عشق؛  و  غذا  به  برمي گردند  آنها  اغلب  و 
خوراكي هاي  بازگشت،  اين  در  ما  اگر  آنها.  از  يكي 
مفيد را انتخاب كنيم، در آينده جسم سالم تر و روابط 
را  غيرمفيد  خوراكي هاي  اگر  داشت،  خواهيم  بهتري 
به  مي شود  منجر  كه  مي رويم  را  راهي  كنيم  انتخاب 

بيماري هاي جسماني و روابط آزاردهنده.

Zenhabits :منبع

خوردن هويج شما را 
جذاب تر مي كند

نشان  انگليس  در  جديد  بررسي  يك 
مي دهد كه خوردن سبزي ها و ميوه هاي 
پررنگ مانند هويج و آلو باعث جذابيت 

بيشتر افراد مي شود....
فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به   
سنت  دانشگاه هاي  در  پژوهشگران 
رنگ  ميان  رابطه  بريستول  و   آندروز 
پوست و جذابيت را مورد بررسي قرار 
دادند و دريافتند به طور خاص افرادي 
كه داراي ته رنگ زردي در پوست شان 
جذاب تر  ديگران  وسيله  به  هستند، 
آنها  مي شوند.  ارزيابي  سالم  تر  و 
كردند  ثابت  بار  اولين  براي  همچنين 
كارتنوييدها،  يا  زرد،  رنگدانه هاي  كه 
در برخي از سبزي ها و ميوه ها نقشي 
كليدي در ايجاد ته رنگ زرد در پوست 
دانشمندان  از  يكي  استفن،  يان  دارند. 
رابطه  «اين  گفت:  طرح  اين  در  دخيل 
كارتنوييدها  و  پوست  زردي  ميان 
تشويق  براي  را  جديدي  راهبردهاي 
ميوه  بيشتر  خوردن  به  جوان  افراد 
به خصوص  مي كند،  مطرح  سبزي  و 
خوردن  افزايش  ماه   2 تنها  اينكه 
نتايج  تا  است  كافي  غذايي  مواد  اين 
ايجاد  افراد  پوست  در  قابل مشاهده اي 
كند.» او گفت: «گفتن اين مساله به افراد 
نخورند  سالم تري  غذايي  مواد  اگر  كه 
مي كنند،   قلبي  حمله  ديگر  سال   40 تا 
يك راه تشويق افراد براي تغذيه سالم 
است. اما مي توان اين توصيه را انجام 
داد: «اگر مصرف ميوه و سبزي تان را 
باال ببريد،  در طول چند ماه قيافه بهتري 

پيدا خواهيد كرد.»

تاثير غذا بر خلق و خوي ما و روابطمان با ديگران غيرقابل انكار است

گر تو نمي پسندي تغيير ده غذا را
ترجمه: سميرا امين/

خانه و خانواده

به ياد 
داشته 

باشيد فقط 
از صرافى 
هاى معتبر 
جهت نقل 
و انتقال  
پول خود 
استفاده 
نمائيد
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برخي از آقايان هنگامي كه موضوع رفتن به نزد 
دكتر پيش مي آيد، پايشان شل مي شود و اين امر 
پيشگيرانه  معمول  مراقبت  است.  تاسف  باعث 
مراحل  در  را  بيماري ها  ساير  و  سرطان  مي تواند 
گزينه هاي  كه  زماني  يعني  كند،  كشف  اوليه 
بيشتري براي درمان و بخت بيشتري براي عالج 

وجود دارد...
زنانشان  خاطر  به  جز  به  مردان  از  برخي  اما   
هستند  زنان  موارد  اغلب  در  نمي روند.  دكتر  به 
از  چكاپ  براي  تا  مي آورند  فشار  مردان  به  كه 
كارشناسان  كنند.  مراجعه  دكتر  به  سرطان  لحاظ 
در  بودن  هوشيار  با  مي توانند  مردان  مي گويند 
مورد برخي از عالئم سرطان كه بيانگر نياز فوري 
بسياري  نفع  خود  به  است  دكتر  به  مراجعه  به 
مردان  در  سرطان  عالئم  اين  از  برخي  برسانند. 
اختصاصي هستند. اين عالئم بخش هاي معين بدن 
مستقيم  طور  به  است  ممكن  و  برمي گيرند  در  را 
ديگر  برخي  كنند.  اشاره  سرطان  وجود  امكان  به 
در  كه  دردي  مثال  براي  هستند.  مبهم تر  عالئم  از 
علل  است  ممكن  مي شود،  احساس  بدن  از  بخشي 
اين  مورد  در  حتي  اما  باشد.  داشته  گوناگوني 
عالئم نبايد بدون مراجعه به دكتر احتمال سرطان 

را مدنظر قرار ندهيد.

1.توده پستاني 
به  هرگز  شايد  باشيد،  مردان  اغلب  مانند  اگر 
است  ممكن  هم  مردان  كه  باشيد  نيفتاده  فكر  اين 
مردان  پستان  سرطان  بگيرند.  پستان  سرطان 
شايع نيست، ولي ممكن است بروز كند. هر توده 
جديدي در ناحيه پستان در مرد نياز به بررسي به 
وسيله پزشك دارد. انجمن سرطان آمريكا به اين 
نشانه ها نيز كه چه در زنان و چه در مردان بايد 
قرار  توجه  مورد  پستان  سرطان  احتمال  لحاظ  از 

گيرد، اشاره كرده است:
.• كشيدگي يا فرورفتگي پوست پستان.

• به داخل كشيده شدن نوك پستان.
پوست  يا  پستان  نوك  پوسته ريزي  يا  قرمزي   •

پستان.
• خروج مايع از نوك پستان.

در صورتي كه با اين نشانه ها به پزشك مراجعه 
و  دقيق  سابقه  گرفتن  بر  عالوه  پزشك  كنيد، 
معاينه جسمي، ممكن است براي شما ماموگرافي، 
نمونه برداري بافتي يا آزمايش هاي ديگر را تجويز 

كند.
2 درد 

در هر سني افراد ممكن است به دردهاي مبهم يا 
ممكن  مبهم  دردي  حتي  درد  اما  شوند.  مبتال  حاد 
است نشانه اوليه برخي سرطان ها باشد؛ البته در 
اغلب موارد احساس درد ناشي از سرطان نيست. 
انجمن سرطان آمريكا مي گويد هر دردي كه طول 
قرار  بررسي  مورد  پزشك  وسيله  به  بايد  بكشد 
گيرد. پزشك با توجه به شرح حال بيمار تصميم 
مورد  بيشتري  آزمايش هاي  آيا  كه  گرفت  خواهد 
نياز است يا نه و چه نوع آزمايشي الزم است. حتي 
اگر سرطاني وجود نداشته باشد، شما از رفتن به 
با  مي تواند  پزشك  برد.  خواهيد  سود  پزشك  نزد 
بررسي شما به شما كمك كند دريابيد چه عاملي 
باعث درد شما شده و براي تسكين دادن آن چه 

كار مي شود كرد.

3.تغييرات در بيضه
تا   20 سنين  در  مردان  در  اغلب  بيضه  سرطان 
آمريكا  سرطان  انجمن  مي دهد.  رخ  سالگي   39
بخشي  عنوان  به  مردان  بيضه  مي كند  توصيه 
معاينه  پزشك  وسيله  به  سرطان  چكاپ  از  روتين 
شود و برخي از پزشكان معاينه ماهانه بيضه به 
تغييري  هر  مي كنند.  توصيه  را  فرد  خود  وسيله 

در اندازه بيضه چه بزرگ شدن و چه تحليل رفتن 
گيرد.  قرار  بررسي  مورد  بايد  شدن  كوچك  و 
نبايد  را  بيضه  در  توده  وجود  يا  تورم  همچنين 
ناديده گرفت و باالخره احساس سنگيني در كيسه 
گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  (اسكروتوم)  بيضه 
رشد  سريع  بسيار  بيضه  سرطان هاي  از  برخي 
مي  كنند. بنابراين كشف زودرس آنها حياتي است. 
كرديد،  احساس  بيضه تان  در  سختي  توده  اگر 
معاينه  شما  پزشك  كنيد.  مراجعه  پزشك  به  فورا 
سالمتي تان  كلي  وضع  و  داد  خواهد  انجام  بيضه 
به  مشكوك  پزشك  اگر  كرد.  خواهد  ارزيابي  را 
خوني  آزمايش هاي  است  ممكن  باشد،  سرطان 
تجويز كند. همچنين بررسي بيضه با سونوگرافي 
است  ممكن  درنهايت  شود.  انجام  است  ممكن 
را  بيضه  بافت  از  نمونه اي  بگيرد  تصميم  پزشك 
آزمايش  مورد  سرطان  وجود  لحاظ  از  تا  بردارد 

ميكروسكوپي قرار گيرد.

4.تغييرات در گره هاي لنفاوي
اگر متوجه توده يا تورمي در گره هاي لنفاوي زير 
بغل يا گردن- يا هر جاي ديگر بدن تان شديد- بايد 
به  لنفاوي  گره  كه  صورتي  در  كنيد.  توجه  آن  به 
طور پيشرونده اي بزرگ تر شود و بزرگي آن بيش 
مراجعه  پزشك  به  بايد  كند،  پيدا  ادامه  ماه  يك  از 
و  پرداخت  خواهد  شما  معاينه  به  پزشك  كنيد. 
گره  بزرگي  باعث  مي توانند  كه  را  بيماري هايي 
لنفاوي شوند،  از جمله عفونت ها را بررسي خواهد 
پزشك  معموال  نشود،  يافت  عفونتي  اگر  كرد. 

دستور نمونه برداري از گره لنفاوي را مي دهد.

5.تب
ممكن  نيست،  مشخص  آن  علت  كه  داريد  تبي  اگر 
است سرطان عامل آن باشد. تب همچنين عالمت 
ذات الريه يا برخي از بيماري هاي ديگر هم مي تواند 
باشد كه نياز به درمان دارند. اغلب سرطان ها در 
زماني در سير خود باعث ايجاد تب مي شوند. اغلب 
تب در سرطان هنگامي رخ مي دهد كه سرطان از 
بخش  به  و  كرده  پيدا  انتشار  خود  اصلي  محل 
ديگري از بدن تهاجم كرده است. اما تب همچنين 
مانند  خوني  سرطان هاي  اوليه  نشانه  است  ممكن 
كه  است  اين  كار  بهترين  باشد.  لوسمي  و  لنفوم 
تبي را كه علت آن مشخص نيست ناديده نگيريد و 
به پزشك مراجعه كنيد. پزشك با معاينه و تجويز 
درمان هاي  و  يافت  خواهد  را  تب  علت  آزمايش ها 

الزم را انجام خواهد داد.

6 كاهش وزن غيرمنتظره
كاهش وزن غيرمنتظره و بي دليل بايد مورد توجه 
نمي كنيم.  كم  وزن  سادگي  به  ما  اغلب  گيرد.  قرار 
البته وقتي از كاهش وزن به عنوان نشانه سرطان 
كاهش  كيلوگرم  چند  منظورمان  مي كنيم،  صحبت 
غذا  كم  يا  جسمي  فعاليت  افزايش  علت  به  وزن 
نيست.  شغلي  گرفتاري هاي  علت  به  خوردن 
در  را  بدنش  وزن  درصد   10 از  بيش  مردي  اگر 
بدهد،  دست  از  هفته  چند  حد  در  كوتاهي  مدت 
پزشك  است.  رسيده  فرا  دكتر  به  مراجعه  زمان 
شما معاينه جسمي عمومي از شما انجام خواهد. 
برنامه  و  غذايي  رژيم  مورد  در  پرسش هايي 
خواهد  عالئم  ساير  وجود  نيز  و  ورزشي تان 
آمده  دست  به  اطالعات  براساس  پزشك  كرد. 

آزمايش هاي الزم را تجويز خواهد كرد.

7.درد شكمي و افسردگي
احساس  و  دارد  شكمي  درد  كه  مردي  هر 
افسردگي هم مي كند بايد مورد چكاپ قرار گيرد. 
و  لوزالمعده  سرطان  ميان  رابطه اي  متخصصان 

افسردگي يافته اند. ساير عالئم سرطان لوزالمعده 
رنگ  به  اغلب  مدفوع  رنگ  تغيير  يا  زردي  شامل 
خاكستري است. پزشك شما معاينه جسمي كاملي 
از شما خواهد كرد و سابقه پزشكي شما را خواهد 
قفسه سينه،  راديوگرافي  است  ممكن  سپس  گرفت. 
آزمون هاي  ساير  يا  ام آرآي  يا  سي تي اسكن 

تشخيصي را تجويز كند.

8.خستگي
خستگي يك عالمت مبهم ديگر است كه ممكن است 
در مردان به سرطان مربوط باشد. البته بسياري 
از مشكالت ديگر هم مي تواند باعث خستگي شود. 
كه  مي دهد  رخ  هنگامي  تب  مانند  نيز  خستگي 
سرطان گسترش پيدا كرده باشد. اما در برخي از 
سرطان ها مانند سرطان خون يا لوسمي يا برخي 
است  ممكن  روده بزرگ  يا  معده  سرطان هاي  از 
احساس  اگر  كند.  بروز  بيماري  ابتداي  همان  در 
خستگي شديد داريد و با استراحت بهتر نمي شويد، 
به دكترتان مراجعه كنيد. پزشك ضمن معاينه شما 
كرد  خواهد  جست وجو  هم  را  عالئم  ساير  وجود 
را  آن  درمان  و  كند  پيدا  را  شما  خستگي  علت  تا 

تجويز كند.

9.سرفه مداوم
سرفه  عالمت شايعي در سرماخوردگي، آنفلوآنزا و 
آلرژي هاست و همچنين سرفه ممكن است عارضه 
جانبي برخي از داروها باشد. اما هر سرفه  طوالني 
مدتي- يعني سرفه اي كه بيش از 3 تا 4 هفته طول 
آن  بررسي  براي  و  گرفت  ناديده  نبايد  را  بكشد- 
مدت  طوالني  سرفه  كرد.  مراجعه  پزشك  به  بايد 
بيمار ي هاي  نشانه  است  ممكن  سرطان  بر  عالوه 
ديگري مانند برونشيت مزمن يا بازگشت محتويات 
اسيدي معده به مري (ريفالكس) باشد. پزشك شما 
شما  گلوي  گرفت،  خواهد  را  شما  پزشكي  سابقه 
بررسي  را  ريه تان  كاركرد  كرد،  خواهد  معاينه  را 
باشيد،  سيگاري  اگر  خصوص  به  و  كرد  خواهد 
ممكن است راديوگرافي قفسه سينه را هم تجويز 
پزشك  شد،  مشخص  سرفه  علت  كه  هنگامي  كند. 

يك طرح درماني براي شما تعيين خواهد كرد.

10.اشكال در بلع
برخي از مردان از اشكال در بلع شكايت مي كنند. 
تغييردادن  با  است  ممكن  زمان  طول  در  آنها 
نرم تر  غذايي  مواد  مصرف  و  غذايي شان  رژيم 
مثال  كنند.  غلبه  مشكل  اين  بر  كنند  سعي  مايع  و 
نشانه  مي تواند  بلع  در  اشكال  اما  بخورند.  سوپ 
سرطان هاي گوارش از جمله سرطان مري باشد. 
پزشك تان  به  داريد،  مشكل  غذا  بلعيدن  در  اگر 
و  حال  شرح  گرفتن  از  پس  پزشك  بدهيد.  اطالع 
سابقه پزشكي شما ممكن است راديوگرافي قفسه 
است  ممكن  همچنين  پزشك تان  كند.  تجويز  سينه 
با  تا  دهد  ارجاع  گوارش  متخصص  به  را  شما 
دستگاه  بااليي  بخش  و  مري  فوقاني  آندوسكوپي 

گوارش تان مورد بررسي قرار گيرد.

11.تغييرات پوست
شما نه تنها بايد از تغييرات در خال هاي تان آگاه 
پوست  سرطان  شناخته شده  نشانه  (كه  باشيد 
را  پوست  رنگ  در  تغيير  هر  بلكه  است)  بالقوه 
زخم  ايجاد  همچنين  دهيد.  قرار  توجه  مورد  بايد 
پوسته ريزي  و  پوست  از  ناگهاني  خون ريزي  و 
شديد هم بايد به وسيله پزشك مورد بررسي قرار 
گيرد. مشكل است گفت تا چه مدت بايد صبر كرد 
سپس  و  داد  ادامه  پوست  تغييرات  مشاهده  به  و 
كارشناسان  اغلب  اما  كرد،  مراجعه  پزشك  به 
بمانيد.  منتظر  نبايد  هفته  چند  از  بيشتر  مي گويند 
و  گرفت  خواهد  دقيقي  حال  شرح  شما  از  پزشك 
همچنين  داد.  خواهد  انجام  دقيقي  جسمي  معاينه 
سرطان  احتمال  كردن  رد  براي  است  ممكن 

نمونه برداري بافتي از پوست را تجويز كند.

12.ظهور خون در جاهاي غيرمعمول

معمول  طور  به  كه  بدنتان  از  بخشي  در  اگر 
به  بايد  كنيد،  مشاهده  خون  نمي كند،  خون ريزي 
پزشك تان مراجعه كنيد. اگر شروع به سرفه كردن 
و باال آوردن خلط خوني كنيد، خون در مدفوع تان 
به  مراجعه  باشد،  خوني  ادرارتان  يا  شود  ظاهر 
نسبت  كه  باشيد  داشته  توجه  است.  الزم  پزشك 
دادن وجود خون در مدفوع به بواسير (هموروييد) 
نشانه  است  ممكن  خون ريزي  اين  است.  اشتباه 
در  شما  پزشك  باشد.  بزرگ  روده  سرطان 
است  ممكن  كرد.  خواهد  سوال  عالئم تان  مورد 
(آندوسكوپي  كولونوسكوپي  مانند  آزمايش هايي 
انعطاف پذير  لوله  يك  از  استفاده  با  بزرگي  روده 
كه بر سر آن دوربيني نصب شده) را توصيه كند. 
يا  سرطان  نشانه هاي  يافتن  كولونوسكوپي  هدف 
به  بعدها  است  ممكن  (كه  پيش سرطاني  ضايعات 
ديگري  ضايعه  هر  نيز  و  شوند)  تبديل  سرطان 

مي باشد كه باعث خون ريزي شده است.

13.تغييرات دهان
به  مي جويد،  توتون  يا  مي كشيد  سيگار  اگر 
سفيد  لكه هاي  بروز  مورد  در  بايد  خصوص 
زبانتان  روي  رنگ  سفيد  نقاط  يا  دهان  درون 
هوشيار باشيد. اين تغيير ممكن است بيانگر بروز 
ممكن  كه  پيش سرطاني  ضايعه  يك  «لوكوپالكيا»، 
است در نتيجه تحريك مداوم پوشش دهان و زبان 
رخ دهد- باشد. اين عارضه ممكن است در نهايت 
به سرطان دهان تبديل شود. اين تغييرات را بايد 
پزشك  دهيد.  اطالع  دندان پزشك تان  يا  پزشك  به 
يا دندان پزشك پس از پرسيدن سوابق پزشكي و 
معاينه تغييرات، تصميم خواهد گرفت چه كارهاي 

تشخيصي ديگري انجام شود.

14.عاليم ادراري
مشكالت  به  شدن  دچار  مردان،  سن  افزايش  با 
ممكن  مردان  مي كند.  پيدا  بيشتري  شيوع  ادراري 
ادرار  براي  فوريت  احساس  ادرار،  تكرر  از  است 
كردن و احساس باقي ماندن ادرار در مثانه و تخليه 
مردي  هر  باشند.  داشته  شكايت  آن  كامل  نشدن 
دچار  مشكالت  اين  به  است  ممكن  سن  افزايش  با 
ممكن  عالئم  اين  كه  باشيد  داشته  توجه  اما  شود. 
است به علت سرطان نيز بروز كند، به خصوص 
پزشك  شوند.  بدتر  روز به روز  عالئم  اين  اگر 
از  انگشتي  معاينه  پروستات  اندازه  بررسي  براي 
افزايش  با  پروستات  داد.  خواهد  انجام  مقعد  راه 
به  شدن  بزرگ  اين  مي شود.  بزرگ  مردان  سن 
به  غيرسرطاني  و  خوش خيم  عارضه  يك  علت 
 BPH يا  پروستات»  خوش خيم  «هيپرپالزي  نام 
است. پزشك شما ممكن است آزمايش خون براي 
 PSA اندازه گيري آنتي ژن اختصاصي پروستات يا
وسيله  به  كه  است  پروتئيني   PSA كند.  تجويز  را 
براي  آزمايش  اين  مي شود.  توليد  پروستات  غده 
پروستات  سرطان  وجود  امكان  تعيين  به  كمك 
مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر دكترتان در معاينه 
متوجه ناهنجاري هاي پروستات شود يا اگر ميزان 
يك  به  را  شما  باشد،  باالتر  طبيعي  حد  از   PSA
متخصص مجاري ادراري-تناسلي (اورولوژيست) 
ارجاع مي دهد و ممكن است نمونه برداري بافتي از 

پروستات را تجويز كند.

15.سوء هاضمه
سنين  در  مردان  ويژه  به  مردان،  از  بسياري 
مي شوند،  سوء هاضمه  دچار  كه  هنگامي  باالتر 
به خصوص اگر در خوردن و نوشيدن افراط كرده 
باشند، فكر مي كنند دچار «حمله قلبي» شده اند. اما 
نشانه  است  ممكن  همچنين  مداوم  سوء هاضمه 
سرطان مري، گلو يا معده باشد و بايد به پزشك 
اطالع داده شود. پزشك شما از سوابق پزشكي تان 
سوال خواهد كرد و پرسش هايي درباره دوره هاي 
سوء هاضمه خواهد كرد. براساس شرح حال شما 
و پاسخ هاي تان به اين پرسش ها پزشك در مورد 
خواهد  تصميم  درمان  نحوه  و  الزم  آزمايش هاي 

گرفت.
WebMD :منبع

آقايان اين عاليم را جدي بگيرند

15 عالمت سرطان
دكتر زهرا عباس پور/تميجاني/
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خروس جنگي مردي را در 
كاليفرنيا كشت

غيرقانوني  آمريكا  در  بازي  خروس  مسابقات 
حيوانات  حقوق  مي شود.طرفداران  محسوب 
حيوانات  مرگ  باعث  مسابقه  اين  مي گويند 
جلوگيري  آن  انجام  از  بايد  بنابراين  مي شود 
كرد اما اين سرگرمي بدوي نه تنها مرگ حيوان 
براي  بلكه  داشت  خواهد  همراه  به  را  بيچاره 
انسان هايي كه در اين مسابقه شركت مي كنند هم 
خطرناك است.ضربه يك خروس جنگي به ساق 

پاي يك مرد در كاليفرنيا، او را از پاي درآورد. 
خوزه لوئيس اوشائو كه در يك مسابقه غيرقانوني خروس 
به  كه  چاقويي  اصابت  اثر  در  بود،  كرده  شركت  بازي 
مجروح  شدت  به  بود،  شده  بسته  خروس ها  از  يكي  پاي 
شد.آقاي اوشائو كه 35 ساله بود، دو ساعت پس از حادثه 
به بيمارستان منتقل شد ولي در زمان پذيرش مرده بود.

شي  يك  تصادفي  «اصابت  را  مرگ  علت  قانوني  پزشك 
برنده به ساق پاي راست» عنوان كرد. 

به  اوشائو  آقاي  انتقال  در  تاخير  كه  نيست  معلوم 
بيمارستان چه ميزان در مرگ او نقش داشته است.استوار 
در  تولئر  شهرستان  در  پليس  اعضاي  از  كينگ،  مارتين 
مركز كاليفرنيا به روزنامه نگاران محلي گفته است كه طي 
مواجه  صحنه اي  چنين  با  گاه  هيچ  امنيتي  فعاليت  دهه  دو 
نشده است.پليس مي گويد هنگام مراجعه به محل حادثه با 
الشه خروس هاي كشته شده و ابزار خروس بازي مواجه 

شد ولي كسي در اين رابطه بازداشت نشد. 
كيفري  سابقه  داراي  اوشائو  لوئيس  خوزه  مي شود  گفته 
رابطه  در  اين  از  پيش  و  بوده  بازي  خروس  با  رابطه  در 
با شركت در اين مسابقات و پرورش غيرقانوني خروس 
پرورش  دليل  به  گذشته  سال  است.او  شده  جريمه  جنگي 
خروس هاي جنگي به پرداخت 230 پوند محكوم شده بود. 
خروس بازي در آمريكا غيرقانوني است ولي در كاليفرنيا 
خروس هاي  مالكان  از  بعضي  دارد.  زيادي  طرفداران 
جنگي، براي افزايش بخت پيروزي، اشياي برنده اي را به 

پاهاي اين جانوران وصل مي كنند. 
ماه گذشته هم يك مرد در هندوستان در مسابقات خروس 
بازي جانش را از دست داد. خروس مسابقه اي در حمله به 
اين تماشاچي با چاقويي كه به پايش بسته شده بود گلوي 

اين مرد را پاره كرد و مرگ او را رقم زد. 

9 فوريه 2011

زندانيان آزاد شده، عامالن 
قتل ها در انگليس

قتل ها  اكثر  مي گويد  انگلستان  دادگستري  وزير 
مشروط  آزادي  اعطاي  پي  در  كشور  اين  در 
ايسنا،  گزارش  به  مي گيرد.  صورت  زندانيان  به 
دولتي  رسانه هاي  به  باره  اين  در  كالرك»  «كن 
در  قتل  يك  از  بيش  هفته  هر  گفت:  انگلستان 
انگلستان رخ مي دهد كه اگر پيشينه قاتالن را در 
صورت  به  آنان  مي شويم  متوجه  بگيريم،  نظر 
مشروط آزاد شده بودند. متاسفانه از اين افراد 
تعهد گرفته مي شود و پس از آن آزاد مي شوند 
و به جامعه باز مي گردند. البته بايد به اين نكته 
بسيار  قتل  ارتكاب  از  پيش  افراد  اين  جرم  كه  كرد  اشاره 
ساده و جزئي همچون سرقت يا ضرب و شتم بوده است. 
خانواده   از  حمايت  گروه  اجرايي  مدير  ديكسون»  «رز 

باره  اين  در  انگلستان  در  كشي ها  آدم  و  قتل ها  قربانيان 
با  كه  «هنگامي  كرد:  نشان  خاطر  ميل،  ديلي  روزنامه   به 
خانواده هاي قربانيان صحبت مي شود و آنان در جلسات 
آنان  كه  مي شويم  متوجه  مي كنند،  شركت  مشاوره اي 
انگلستان  قوه قضائيه  و  دادگستري  سيستم   از  شدت  به 
ناراضي هستند، به طوري كه در اكثر موارد مشاهده شده 
است كه پس از اعالم آزادي مشروط يك زنداني و ورود 
او به جامعه، خانواده هاي قربانيان دست به راهپيمايي هاي 
هم  مي زنند.  دادگستري  دپارتمان  مقابل  در  اعتراض آميز 
اكنون 624 نفر به اتهام قتل به حبس ابد يا اعدام محكوم 
شده اند اما حكم آن دسته كه به اعدام محكوم هستند، هنوز 
معلق است، چرا كه برخي از كارشناسان امور قضايي اين 
نيستند؛  هم عقيده  يكديگر  با  رابطه  اين  در  وكال  و  كشور 
 870 كه  ميالدي  گذشته  سال  به  نسبت  تعداد  اين  البته 
شاهد  هفته  هر  حال،  اين  با  است.  شده  كمتر  بوده،  مورد 
هستيم.»سخنگوي  كشور  سطح  در  قتل  دو  يا  يك  وقوع 
دپارتمان دادگستري انگلستان نيز در بيانيه اي اعالم كرد 
كه به عنوان مثال هفته گذشته شاهد قتل يك زن جوان 26 
ساله توسط همسر سابقش بوديم. اين مرد 30ساله كه يك 
قصاب بود و به اتهام آزار و اذيت جنسي همسر سابقش 
در زندان به سر مي برد، با قرار وثيقه از زندان آزاد شده 
و درست يك روز پس از آزادي مشروطش به اتهام قتل 
همسر سابقش، توسط پليس دستگير شد. اين مقام مسئول 
عنوان كرد: «البته اين تنها موردي نيست كه رخ داده است 
و مطمئنا آخرين هم نخواهد بود. متاسفانه وثيقه هايي كه 
براي آزادي شروط زندانيان در نظر گرفته شده بين 45 تا 
60 هزار پوند است و اكثر اين زندانيان از عهده پرداخت آن 
دادگستري  دپارتمان  و  قضايي  سيستم   نقص  مي آيند.  بر 

انگليس عامل اصلي وقوع اين قتل هاست.» 
9 فوريه 2011

شكايت يك مادر از شركت 
مايكروسافت

هزار  از  بيش  انگليسي  ساله   11 بچه  پسر  يك 
مادرش  بانكي  كارت  از  استفاده  با  را  پول  پوند 
اليو»  باكس  «ايكس  سرويس  روي  بازي  خرج 

مايكروسافت كرد. 
 اين پسر بچه 11ساله كه «برندان» نام دارد يك 
هزار و 82 پوند از طريق كارت بانكي مادرش را 
شركت  آنالين  سرگرمي هاي  صرف  اجازه  بدون 
مي گويد  كه  كودك  اين  كرده.مادر  مايكروسافت 
مقصر اصلي اين اتفاق، شركت مايكروسافت است 
و به همين جهت ازغول نرم افزاري دنيا شكايت 
خصوص  اين  در  مادربرندان  متيو»،  «داون  است.  كرده 
گفت: «خنده دار به نظر مي رسد كه يك كودك در اين سن 

بتواند بدون كنترل اين همه پول را به راحتي خرج كند. 
نظارت بر تمام كارهايي كه پسر شما در هر دقيقه انجام 
مي دهد واقعا غيرممكن است.شركت هايي مثل مايكروسافت 
بايد اين نظارت را داشته باشند و در عوض سوء استفاده 
انجام  درستي  به  را  خود  مسئوليت  نفوذپذير  مردم  از 

دهند.» 
داون متيو پيش از بروز اين اتفاق، اطالعات كارت بانكي 
 Xbox Live سرويس  اشتراك  خريد  منظور  به  را  خود 
Gold براي پسرش در سايت اين سرويس وارد كرده بود. 
دوستان  با  بازي  براي  تنها  كه  مي كردم  «فكر  افزود:  وي 
آنالين خود از اين سرويس استفاده مي كند. وقتي پسرم به 
من صورت حساب كارت بانكي را نشان داد زد زير گريه! 
بالفاصله كنسول بازي ايكس باكس را خاموش كرد و گفت 

كه ديگر هرگز از آن استفاده نمي كند.» 
داد:  ادامه  انگليسي  مادر  اين  ميل،  ديلي  گزارش  براساس 
«من پسرم را تنبيه نكردم چرا كه خودش به اندازه كافي 
وي  گردن  تقصيرها  تمام  كه  معتقدم  من  و  بود  ناراحت 

نيست بلكه مايكروسافت مقصر اصلي است.» 
تكرار  ديگر  بار  سخنان  اين  به  واكنش  در  مايكروسافت 
كرد كه «ايكس باكس 360» داراي سيستم «كنترل والدين» 
دست  اين  از  مشكالتي  بروز  از  جلوگيري  براي  كه  است 
هايش  حرف  ادامه  در  انگليسي  مادر  مي رود.اين  كار  به 
افزود: «براي افرادي مثل بيل گيتس هزار پوند مبلغ بااليي 
پاسخگوي  بايد  آنها  است.  پول  كلي  من  براي  اما  نيست 

بي مسئوليتي خود باشند.» 
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بدترين تجاوز قرن

تجاوز به 114 معلول و يك نوزاد يك ساله 
توسط مرد سوئيسى

سوئيسى  ساله   54 پرستار   
و  معلول   114 به  كرد  اعتراف 
ناتوان طى 29 سال خدمت كارى 

اش تجاوز كرده است.
پليس در ماه آوريل سال گذشته 
بعد از شكايت دو نفر عليه متهم 
روانه  و  كرده  بازداشت  را  وى 
زندان كرد. دو قربانى معلول اين 
ماجرا كه در آسايشگاه معلولين 
والدين  به  شدند  مى  نگهدارى 
از  پرستارشان  كه  گفتند  خود 
كرده  جنسى  استفاده  سوء  آنها 
در  برن  منطقه  پليس  است. 

سوئيس تاييد نمود كه متهم رسما اعتراف كرده به 114 نفر از جمله يك نوزاد يك ساله 
تجاوز كرده است.وى همچنين به 8 مورد تالش براى تجاوز نيز اعتراف كرده است. در 
بيانيه شرم آور پليس برن آمده كه متهم اعتراف كرده كه در طول 29 سال از زندگى 
كارى اش در آسايشگاه هاى معلوالن جسمى و ذهنى حتى به برخى از كودكان كارمندان 

آسايشگاه ها نيز تجاوز كرده است.
اغلب قربانيان اين مرد جنايتكار از معلوالن فيزيكى و يا ذهنى بوده كه كم سن وسال 
ترين آنها در زمان وقوع جرم يك ساله بوده است. بر اساس مدارك موجود متهم از سال 
1982 بدين سو در 8 آسايشگاه مختلف در سوئيس كار كرده كه 5 آسايشگاه در منطقه 
برن قرار داشته وبقيه در كانتونهاى ديگر سوئيس قرار دارد. نهمين آسايشگاهى كه وى 

در آن مشغول كار بوده در آلمان قرار دارد.

ويدئوى  و  عكس  صدها  گفت  خبرى  كنفرانس  در  پرونده  بازپرس  شوئر  كريستوفر 
مستهجن كه متهم را حين ارتكاب جرم نشان مى دهد از خانه وى بدست آمده است.گفتنى 
است متهم يكبار در سال 2003 توسط خانواده دخترى 13 ساله به اتهام سوء استفاده 
پرونده  و  نكرده  باور  را  معلول  دخترك  گزارش  پليس  اما  بود  شده  بازداشت  جنسى 
گوگنبوهل  آلن  است.  شده  مجدد  بازگشايى  نيز  پرونده  بود.اين  كرده  اعالم  مختومه  را 
روانپزشك سوئيسى سوء استفاده جنسى از معلوالن را موردى دانست كه قبال درباره 

آن در اين كشور بحث شده و هميشه مراقبتهاى الزم نيز تاكيد شده است.
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� فروردين ماه 
هستيد، اما مى توانيد  به زندگى خوش بين  هفته نسبت  با اينكه اين 
احساس كنيد كه اتفاقاتى دارد مى افتد كه نگرانى و اضطراب براى 
شما ايجاد مى كنند اما به اين معنى نيست كه شما از تغيير مى ترسيد 
و مخالف آن هستيد؛ فقط به اين خاطر است كه دلواپس اين هستيد 
كه مبادا طرح ها و برنامه هايى كه براى خودتان داريد خراب شوند. 
انرژى تان را صرف اين نكنيد كه با تالش و كوشش بسيار بخواهيد 
روال زندگى را به همان شيوه قديمى برگردانيد ، به جاى جنگيدن با 
تغييرت و دگرگونى با آغوش باز به استقبال شان برويد ، منتظر چه 

هستيد؟ از همين حاال شروع كنيد! 
� ارديبهشت ماه 

اين هفته زمان اين است كه با دوستانتان تصميم بگيريد كه توان تان 
را با هم روى يك كار واحد بگذاريد تا بهتر به نتيجه دلخواه برسيد، 
اين كار گروهى بهتر و سودمندتر از اين است كه هر كس بخواهد كار 

خودش را بكند و كارى به ديگران نداشته باشد. 
داشته  اى  خصمانه  روابط  ديگران  با  توانيد  مى  راحت  خيلى  شما 

باشيد اما اين روابط براى هيچ كدامتان سودى ندارد. 
توجه كنيد كه در كار، ديگران چه پيشنهاداتى مى دهند و اين را هم 
مدنظرتان قرار دهيد كه نيازهاى شما چيست سپس مى توانيد تصميم 

بگيريد كه از كجا شروع كنيد.
� خرداد ماه 

كارتان  محل  در  اگر   ، ميشويد  ناراحتى  و  استرس  دچار  هفته  اين 
آن  كه  كنيد  سعى  كرد  ناراحت  و  آشفته  را  شما  كه  گرفتيد  پيغامى 

لحظه هيچ تصميمى نگيريد تا كارها را خراب تر نكنيد و در عوض، 
اجازه دهيد كه اين درگيرى و ناراحتى راه خودش را برود. 

شما بايد در آخر تصميم خود را بگيريد و اجازه دهيد كه ديگران 
هم حتى اگر جواب واضح و دقيقى نداشته باشند موضع خود را 

آشكار كنند پس عجله نكنيد!
� تير ماه 

اين هفته ممكن است از اين نگران و مضطرب باشيد كه نمى دانيد 
باالخره از دل تان پيروى كنيد يا عقل تان؛ حقايق يك طرف جمع 

شده اند اما دل شما چيز ديگرى مى گويد. 
اطالعاتى كه اين هفته دريافت مى كنيد محكم و مورد اعتماد نيستند 
و ممكن است آنچه كه فكر مى كنيد امروز درست است، فردا اشتباه 
از آب دربيايد و ممكن است حتى در تضاد با عقايدتان باشد اما 
شما  غريزه  كه  باشيد  مطمئن  و  كنيد  اعتماد  تان  احساس  به  شما 

هيچ وقت گمراه تان نميكند.
� مرداد ماه

اين هفته شما مى توانيد هيجان و نشاطى را كه به سمت تان مى 
آيد در هوا حس كنيد ، حسى كه نيازتان به ثبات و پايدارى را به 

مبارزه دعوت مى كند. 
مخصوصا  بگذرانيد  خوش  خودتان  به  كه  ميخواهيد  شما  معموال 
در  توانيد  نمى  احتماال  پس  باشيد  كرده  كار  سختى  به  اخيرا  اگر 
مقابل يك دعوت جالب توجه ايستادگى كنيد و در نهايت بهتر آن 
كه  كارهايى   ، دهيد  انجام  معمولى  ازكارهاى  غير  كارى  كه  است 

اجازه نمى دادند شما كمى تفريح كنيد.
� شهريور ماه

تان  براى  كه  هستيد  روبرو  اطالعات  از  حجمى  با  شما  هفته  اين 
و  سر  و  كنيد  جور  و  جمع  را  آنها  همه  بخواهيد  كه  است  سخت 
سامان دهيد. فقط زمانى كه فكر مى كنيد چه بايد بكنيد، مى توانيد 
چيزهاى ديگرى ياد بگيريد كه راه متفاوتى را پيش پايتان بگذارد. 
كه  شويد  مى  مجبور  اينكه  خاطر  به  نگيريد.  لجوجانه  تصميمات 
به محض اينكه خواستيد كارتان را شروع كنيد افكارتان را تغيير 
دهيد. بهتر است كه كمى اين احساس تعهدتان را كنار بگذاريد و 

راهى براى خود باز نگه داريد.
� مهر ماه 

اين هفته حتى اگر يك قرار مالقات بسيار مهم داشته باشيد، ممكن 
است اتفاقاتى برايتان بيفتد كه مجبور شويد آن را به وقت ديگرى 

موكول كنيد. 
شايد شما مسئول باشيد كه كارهاى بيشمارى را در اندك زمان 

يانجام دهيد اما ممكن است انتخاب ديگرى نداشته باشيد. 
اگر روال عادى زندگى تان اين هفته دچار تغييراتى شد و مجبور 
مضطرب  و  نگران  باشيد  داشته  اى  دوباره  ريزى  برنامه  شديد 
كه  كارى  بهترين  و  برويد  پيش  تغييرات  جريان  با  وفقط  نشويد. 
مى توانيد را انجام دهيد و مطمئن باشيد ديگران نيز شما را حمايت 

مى كنند.
� آبان ماه

افكار عالى و آرمانى تان اين هفته ممكن است مورد آزمايش قرار 
گيرند ، اگر بخواهيد با ديگران درگير شويد فكر نكنيد كه هيچ كارى 

را درست انجام نداده ايد. 

اين ممكن است به خاطر اين باشد كه شما تصميمات تان را فقط و 
فقط براساس ارزش هاى خودتان مى گيريد و كارى به اين نداريد كه 

در جهان واقعى چه خبر است. 
نيازى به اين نيست كه بخواهيد باورهايتان را تغيير دهيد ، فقط روش 

تان را براى رسيدن به اهداف تان تغيير دهيد.
� آذر ماه

حدس  توانيد  مى  و  داريد  اى  العاده  فوق  ششم  حس  شما  هفته  اين 
بزنيد كه در آينده چه اتفاقاتى برايتان مى افتد. اما در طول هفته ممكن 

است به مانع دشوارى برخورد مكنيد. 
ناديده  را  آن  نباشد،  آسان  خيلى  است  ممكن  مشكل  اين  كردن  حل 
نگيريد كه ممكن است همين مشكل برايتان سرنوشت ساز باشد ؛ به 
جاى اينكه دنبال يك راه حل ساده و سريع برايش باشيد سعى كنيد 

يك راه پيدا كنيد كه شما را در طوالنى مدت به هدف تان برساند.
� دى ماه

اين هفته امروز ممكن است به احساسى دست پيدا كنيد كه شما را 
به جايى برساند درست خالف جهتى كه تا به امروز فكر مى كرديد. 
در حقيقت، ايده جديد شما احتماال برخالف ايده هاى ديگران خواهد 
بود ، راه آسانى نيست چرا كه احتمال آن مى رود كه طى روزهاى 
آينده با ايستادگى و مقاومت روبرو شويد ، بنابراين بهتر است كه 

حاال از غريزه تان كمك بگيريد و از راه هاى قديمى دورى كنيد.
� بهمن ماه

اين هفته متاسفانه شما نمى توانيد به افكارتان اعتماد كنيد ؛ به خاطر 
اينكه قادر نيستيد كه تشخيص دهيد كدام درست و كدام غلط است. 

مى توانيد از فرضيات تان استفاده كنيد كه درباره اين اطالعات گم 
شده تنها راهى است كه داريد اما نتيجه تان به خيال نزديك تر است 

تا با واقعيت. 
تا مى توانيد مشغول باشيد، اما تا زمانى كه هوا براى تان صاف و 
يك دست شود صبر كنيد تا بتوانيد موضع جديدى براى موضوعى 

خاص اتخاذ كنيد.

� اسفند ماه
خيلى گيج كننده است كه ندانيد به چه كسى مى توانيد اعتماد كنيد. 

توانايى ترسيم شما ممكن است اين هفته اطالعات باارزشى برايتان 
داشته باشد و اين همه آنچه كه شما تا به حال مى دانستيد را نقض 

مى كند. 

كه  كنيد  مى  احساس  اگر  حتى  نشويد،  غرق  ديگران  فرضيات  در 
سختى  به  كنيد  مى  فكر  كه  كنيد  انتخاب  را  راهى  كه  هستيد  مجبور 
چگونه  كه  بفهميد  تا  كنيد  صبر  روزى  چند   ، كند  مى  درگير  را  شما 
جنگ تمام مى شود قبل از اينكه بخواهيد يك راه را از ميان ديگرى 

به اجبار انتخاب كنيد. 

چاپ آگهى در هفته نامه 
پرشين  بازار كار را وسيع 

تر و مشتريان شما را  
بيشتر مى كند!

02084554203  
07733113137 
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اخراج دروازه بان ده ثانيه پس 

از شروع بازى !
 

تابحال ركورد اخراج هاى سريع در بازى بيشتر مربوط 
به بازيكنان درميانه زمين بود.

اما در جريان بازى تيمهاى ابس  فست يونايتد و فارنبورو 
در ليگ منطقه اى انگلستان  پرستون ادواردز دروازه بان 
تيم ابس فست پرستون تنها ده ثانيه پس از شروع بازى 

اخراج شد.
بازى،  شروع  سوت  از  پس  فورد  ابس  تيم  ضربه  دومين 
ضربه  اما  بود  تيم  اين  بان  دروازه  به  عقب  به  رو  پاس 
مدافع اين تيم ناقص بود ومهاجم حريف به راحتى توپ را 
دزديد و دروازه بان چاره اى بجز خطاى پنالتى روى او 
نداشت و داور هم به ناچار كارت قرمز را به او نشان داد 

تا با عصبانيت از زمين خارج شود.
بان  دروازه  كه  شد  بيشتر  زمانى  نفره  ده  تيم  اين  مشكل 
ذخيره اى روى نيمكت حضور نداشت وتام فيپ هافبك 17 
ساله اين تيم به ناچار درون دروازه قرار گرفت تا اين تيم 
سريعترين  ببازد.ركورد   3-0 نتيجه  با  پايان  در  را  بازى 
اخراج در اختيار وينى جونز بازيكن تيم شفيلديونايتد در 
با  بازى  شروع  از  پس  ثانيه  سه  تنها  كه  بود  سال 1992 

چلسى اخراج شد.
رويترز/9 فوريه  

استاد بزرگ شطرنج ايران 
ركورد جهان را شكست 

 قائم مقامى براى ثبت ركوردش در كتاب گينس اين برنامه 
را برگزار كرد، اما نماينده گينس در اين مسابقه حضور 
نداشت. ركورد بازى هاى همزمان شطرنج جهان در حالى 
براى دومين بار در ايران شكسته شد كه هنوز ترديدهايى 

براى ثبت اين ركورد در كتاب گينس وجود دارد. 
بزرگ  استاد   88 سال  ماه  مرداد  ايران،  در  بار  اولين 
نفر   500 مقابل  گرفتن  قرار  از  پس  محجوب  مرتضى 
نپاييد  ديرى  اما  شد،  جهانى  ركورد  اين  كسب  به  مفتخر 
كه استادبزرگ اوكراينى االصل در مصاف با 523 نفر اين 

ركورد را از آن خود كرد. 
بازيهاى  ركورد  بهبود  براى  جهانى  تالش  آخرين  در 
استادبزرگ  سه شنبه   روز  شطرنج(سيمولتانه)  همزمان 
جهان  تاريخ  در  بار  نخستين  براى  مقامى  قائم  احسان 
كيلومتر   55 پيمودن  از  پس  گرفت  قرار  نفر   604 مقابل 
در25ساعت و 3 دقيقه و كسب 485 پيروزى ، 6 تساوى 
ايران  به  افتخار  اين  بازگرداندن  به  موفق  باخت   2 و 

بازگردانده شد.
پيش بينى شده بود كه اين مسابقه با حضور 604 شركت 
اين  برگزارى  مسوالن  گفته  به  اما  شود،  برگزار  كننده 
مسابقه 611 نفر در اين ماراتن حضور داشتند كه 51 داور 

نيز بر سالمت برگزارى اين رقابت ها نظارت كردند.
قائم مقامى براى ثبت ركوردش در كتاب گينس اين برنامه 
را برگزار كرد، اما نماينده گينس در اين مسابقه حضور 
نداشت. پهلوان زاده، مدعى است كه مسئوالن اين شركت 
را  ركورد  اين  مى كند،  ارائه  ناظر  كه  مستنداتى  اساس  بر 
جهانى  فدراسيون  به  گزارشى  بازى  ناظر  مى كنند:«  ثبت 
و  داشت  خواهيم  را  آن  كپى  ماهم  كه  مى فرستد  شطرنج 
فدراسيون  كه  ديگرى  مستندات  عالوه  به  را  گزارش  كپى 
مى توانيم  هم  ما  درنهايت  و  استفاده  با  مى خواهد  ما  از 
ادعايمان را اثبات كنيم كه يك ركورد جهانى را به دست 

آورده ايم.» 

كارلوس كرش به درد 
فوتبال ما مى خورد

 مجيد جاللى

قبل از اينكه بخواهم روى خصوصيات كلى كرش بحث كنم بايد به اين 
نكته مهم و ويژگى خاصى كه اين سرمربى دارد اشاره كنم. كارلوس 
درك  را  فوتبال  خوبى  به  كه  است  فوتبال  تخصصى  مربى  يك  كرش 
همه  گوياى  خوبى  به  اش  رزومه  مرور  و  او  باالى  تجربه  كند.  مى 
چيز است. من به شخصه و با قطعيت مى گويم كه او تا به حال جزو 
بهترين مربيانى بوده كه براى هدايت تيم ملى ايران مطرح شده است و 
فدراسيون نبايد به راحتى اين مربى را از دست بدهد. وقتى مى گويم 
كه او از بهترين ها است يعنى اينكه مى تواند به درد فوتبال ما بخورد. 
فقط بايد اميدوار باشيم كه در شرايط موجود مسئوالن فدراسيون با 

او به توافق برسند.
 در دنياى امروز فوتبال اين سبك ها هستند كه حرف اول را مى زنند 
و آنهايى كه سبكشان خاص است يك گام از بقيه جلوترند. اين مربى 
دارد  كه  سبكى  همين  كردن  پياده  و  دارد  را  خاص  سبك  يك  خودش 
فنى  عملكرد  معتقدم  كه  چرا  كند  ما  فوتبال  به  زيادى  كمك  تواند  مى 
اش هم بسيار خوب است و در كل آدم با تجربه اى است. بدون اغراق 
بايد بگويم كه فوتبال ما نياز به چنين مربيان با سبك و كالس بااليى 

دارد. يك بار ديگر مى خواهم تاكيد كنم كه از ديد من كرش يك مربى 
تخصصى فوتبال است. به فدراسيون پيشنهاد مى كنم كرش را تحت 
هيچ شرايطى از دست ندهند و البته قراردادى با او ببندند كه براى چند 
سال در فوتبال ما فعاليت كند. اين مربى بهترين است و هم از لحاظ 
شخصيتى و هم فنى در سطح بااليى قرار دارد. از نظر سوابق كارى و 
اسم هم كرش مربى شناخته شده اى در دنياى فوتبال است و اميدوارم 

هرچه زودتر با فرهنگ و شرايط فوتبال ما آشنا شود.
تغيير  را  ما  فوتبالى  ساختار  تواند  مى  او  است.  نظير  بى  كرش  سبك 
دارم  اعتقاد  او  به  شخصه  به  كند.  ايجاد  تحول  ملى  فوتبال  در  و  دهد 
قطعا  كند،  كار  بزرگ  كشور  چند  فوتبال  در  تواند  مى  كه  مربى  چون 
مى تواند براى فوتبال ايران مثمر ثمر باشد. البته اين موضوع هميشه 
صادق نيست كه يك مربى بتواند فقط با داشته هاى خودش به موفقيت 
برسد. در اين ميان كمى هم شانس بايد باشد. درست است كه كرش با 
تيم هاى بزرگ نتوانسته موفقيتى كسب كند اما گزينه اى است كه مى 
تواند به فوتبال ما كمك كند. اما بحث ديگرى كه بايد در موردش حرف 
بزنم حضور او روى نيمكت رئال مادريد است. در همين يكى دو روزه 
كه بحث آمدن او به ايران مطرح شده بود خيلى ها روى ناكامى هاى 
كرش در رئال مانور داده بودند. در خصوص اينكه او چطور نتوانسته 
در رئال مادريد موفق باشد بحث زياد است اما از ديد كلى بايد گفت كه 
در رئال كال شاخصه هاى غير فوتبالى براى نتيجه گرفتن دخيل است 

و نبايد يك طرفه به قاضى رفت.
همكارى  با  بتواند  تا  بيايد  ايران  به  بايد  كرش  معتقدم  حساب  اين  با 
ايران  فوتبال  كند.  ايجاد  ايران  فوتبال  در  تحولى  فوتبال،  فدراسيون 
كه  دارد  تحول  يك  به  احتياج  زيرساختى اش،  مشكالت  رفع  بر  عالوه 

كرش مى تواند اين تحول را ايجاد كند.

وقتي خبرنگاران ايراني مرد پرتغالي را شگفت زده كردند 

چلوكباب چطور 
بود آقاي كرش؟!

شايد براي حفظ ظاهر و رعايت نزاكت بود كه كارلوس كرش در 
ديده  ايران  در  آنچه  از  كرد  اعالم  مطبوعاتي اش  كنفرانس  اولين 
خوشش آمده اما جواب نهايي را پس از ديدار مقابل روسيه خواهد 

داد. وقتي اتفاقاتي كه 
از  بازديد  حين  در 
ملي  تيم هاي  كمپ 
را  داد  رخ  او  براي 
به  مي كنيم،  مرور 
مي رسيم  نتيجه  اين 
خبرنگاران  برخي  كه 
با  كمپ  در  حاضر 
آماتور  رفتارهاي 
وجهه  آن قدر  خود 
خبري  جامعه  از  بدي 
گذاشتند  جا  به  ايران 
در  كرش  احتماال  كه 
با  همكاري  صورت 

تيم ملي ايران ديگر عالقه اي براي سر و كله زدن با اين جماعت 
با  گل  ورزشي  روزنامه  خبرنگار  مثال  عنوان  به  داشت.  نخواهد 
تقالي فراوان موفق شد خودش را به سرمربي سابق رئال مادريد 
راضي  براي  بسيار  تالش  از  پس  او  برساند.  پرتغال  تيم ملي  و 
به  راجع  «نظرتان  پرسيد:  كرش  از  را  سوال  اين  ترابيان،  كردن 
نظر  گفت  تمام  بي تفاوتي  با  هم  كرش  چيست؟»  ايراني  چلوكباب 
خاصي ندارد و اين هم يك غذاي عادي، مثل بقيه غذاهاست! همين 
تا  بدهد  كرش  به  را  همراهش  تلفن  تالش  كرد  ادامه  در  خبرنگار 
سردبير روزنامه مطبوعش به كرش بابت حضور در ايران تبريك 
بگويد! اقدامي كه با واكنش جدي ترابيان مواجه شد و او خطاب به 
خبرنگار اين روزنامه ورزشي گفت: «مگر كريسمس است كه شما 
مي خواهيد به آقاي كرش تبريك بگوييد؟!» سوال كليدي پيش آمده 
در ميان تمامي اين اقدامات اينجاست كه آيا كرش با ديدن چنين 
فوتبال  با  حرفه اي  همكاري  يك  به  مي تواند  كودكانه اي  هيجانات 

ايران اميدوار باشد؟
  وقتي خبرنگار روزنامه نود از اين مربي مشهور درخواست امضا 
را  شده  نوشته   I love you جمله  آن  روي  كه  برگه اي  و  مي كند 
نشانش مي دهد، كرش و مربياني مثل او چه برداشتي از خبرنگاران 
ايراني خواهند داشت؟  شايد از ابتدا حق با عباس ترابيان بود كه 

دوست نداشت هيچ خبرنگاري با اين مربي رودررو شود.

مدعي غيرفوتبالي تيتر يك
كه  مي دهد  نشان  اخير  روزهاي  در  ورزشي  اخبار  ويترين  به  نگاهي 
فوتبال همچنان محبوب  ترين رشته ورزشي در ميان مردم است. موضوع 
سرمربي آينده تيم ملي فوتبال ايران وكش و قوس فدراسيون براي انتخاب 
يك مربي خارجي از يك سو و حضور كوتاه مدت كارلوس كرش پرتغالي 
در تهران، تيتر اصلي بسياري از محافل مطبوعاتي و رسانه اي در حوزه 
ورزش است اما ناگهان موضوع ركوردشكني احسان قائم مقامي و مصاف 
با 604 شطرنج باز به طور همزمان نيز خود را در كنار اخبار مهم فوتبال 
مي يابد و قطعا در رديف تيترهاي مهم در صفحه اول روزنامه هاي ورزشي 

امروز قرار خواهد گرفت. 
اين موضوع بايد قابل توجه كساني قرار گيرد كه هميشه از غلبه فوتبال به 
ساير ورزشها در حوزه رسانه اي گاليه دارند و معتقدند فوتبال، رشته هاي 
كسب  دنبال  به  ورزش  عالقه مندان  از  بسياري  اما  ديروز  بلعيده.  را  ديگر 
اطالع به صورت لحظه به لحظه از مسابقه قائم مقامي بودند و دلشان براي 
وجوه  از  استفاده  واقع  در  مي تپيد.  ايران  شطرنج  بزرگ  استاد  موفقيت 
توانست  شطرنج  مثل  كم تحرك  و  ايستا  رشته اي  در  حتي  ورزش  جذاب 
نظر بسياري از عالقه مندان به پيگيري اخبار را به خود جلب كند. به نظر 
مي رسد اين يك موضوع كهنه و قديمي است كه بسياري از فدراسيون هاي 
خود  رشته  از  نمايشي  وجوه  ارائه  سراغ  كمتر  فوتبالي  غير  ورزشي 
مي روند و حتي به طور موسمي و هر از گاهي نيز نمي توانند تماشاگران و 

عالقه مندان ورزش را به سوي خود فراخوانند. 

مهم  و  بزرگ  مربي  دو  با  واليبال  فدراسيون  مذاكره  خبر  كه  است  عجيب 
جهاني، چندان از سوي مخاطبان، ورزشي تلقي نمي شود اما رفت و آمد يك 
آنكه  حال  مي دهد.  تكان  را  ورزشي  رسانه هاي  كل  ايران  به  كرش  روزه 
فوتبال،  و  واليبال  فدراسيون  نظر  مورد  مربيان  جايگاه  مقايسه  مقام  در 
كارلوس كرش قطعا در جايگاه نازل تري نسبت به خوليو والسكو و پرندي 

قرار مي گيرد. 

باز  براي  قائم مقامي  احسان  آمادگي  و  شطرنج  فدراسيون  ابتكار  شايد 
اما  بيايد  نظر  به  عادي  اتفاقي  همزمان،  بازي  جهاني  ركورد  پس گيري 
كه  شرايطي  در  مي دهد.  نشان  را  ديگري  چيز  اتفاق  اين  مردمي  بازخورد 
فدراسيون شطرنج نگران پيدا كردن بيش از 600 نفر براي رقابت با استاد 
بزرگ ايراني بود اما خيلي زود معلوم شد كه بيش از هزار و سيصد نفر 
گوشه  مي خواهند  و  آماده اند  قائم مقامي  با  رقابت  براي  مختلف  سنين  در 

كوچكي از اين نمايش جذاب باشند. 

سال ها قبل برنامه هايي مثل جام تنيس ستارگان در تهران يا ورزش هاي 
فوتبال  براي  مناسبي  رقيب  نيز  جهان  مردان  قوي ترين  مثل  نمايشي 
حداقل در حوزه رسانه اي شدند اما به نظر مي  آيد وجوه نمايشي و جذاب 
عمال  و  گذاشته  ضعف  به  رو  رفته  رفته  فوتبال  غير  ورزشي  رشته هاي 
كاش  ندارند. اي  تماشاگر  جلب  براي  شانسي  ديگر  ورزش ها  از  بسياري 
فدراسيون ها  به  خوبي  مشاوره هاي  ورزش  حوزه  در  كه  كساني  بودند 
مي دادند و روي اين موضوع فكر مي كردند كه آيا مي توان راه هاي ديگري 
براي  ورزشگاهي  و  تلويزيوني  نگاه هاي  جذب  و  مشتري  جلب  براي  را 

برخي از رشته ها آزمود؟
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اشلي كول بهترين بازيكن سال 
2010 انگليس 

سنجي  نظر  يك  در  انگليس  ملي  تيم  مدافع  كول»  «اشلي 
اين  ورزشي  محافل  و  رسانه ها  شگفتي  در  و  اينترنتي 
از  كشور»  اين  سال  بازيكن  «بهترين  عنوان  به  كشور 
هشت  از  سنجي  نظر  اين  در  كول  شد.  شناخته  مردم  ديد 
بازيكن ديگر انگليسي از جمله «استيون جرارد» ليورپول و 
«آدام جانسون» منچسترسيتي پيشي گرفته است. در ميان 
جرارد  و  چلسي  تيم  مدافع  فقط  انگليس  ملي  تيم  اعضاي 
بودند كه در بازگشت از جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي 
و به رغم نتايج ضعيف اين تيم همچنان محبوبيت خود را 
در ميان مردم حفظ كردند. عملكرد او در تيم ملي انگليس 
در رقابت هاي مقدماتي 2010 جام ملت هاي اروپا او را به 
عنوان «بهترين بازيكن گوش چپ دنيا» مشهور كرده است. 
كول گفت كه از اين انتخاب شگفت زده شده و هرگز گمان 
اين  بتواند  بازيكنان  ساير  با  رقابت  كورس  در  نمي كرده 
عنوان را بدست آورد. اين بازيكن 30 ساله كه تاكنون 68 
بازي ملي داشته از حمايت مردم قدرداني كرد و گفت: قرار 
فكر  ولي  است  سخت  من  براي  موقعيتي  چنين  در  گرفتن 
مي كنم توانسته ام تحسين آنها را برانگيزم. مدافع تيم ملي 
انگليس چندي پيش به دليل مسائل خانوادگي هدف انتقاد 
و حمله رسانه ها قرار گرفت و روزهاي سختي را گذراند، 
ولي اين نظر سنجي اينترنتي نشان مي دهد او همچنان در 
ميان مردم محبوب است. كول گفت: به هر حال هر بازيكني 
اما  دارد،  اشتباهاتي  خود  كار  و  زندگي  دوران  طول  در 
من فكر نمي كردم كارهايي كه كردم اشتباه باشد. زندگي 
شخصي من به خودم ارتباط دارد، ولي نقل آن در محافل 
رسانه اي به لحاظ روحي به من صدمه زيادي زد. من هر 
زمان كه لباس تيم ملي انگليس را به تن كرده ام به سختي 
كار و تالش كرده ام. مي خواهم همراه اين تيم پيروز شوم 
اين  به  تا  داد  من  به  قوي  انگيزه  مردم  راي  مي كنم  فكر  و 

هدفم برسم. 

فابرگاس از تيم ملي خط خورد 
كاپيتان آرسنال از فهرست ملي پوشان اسپانيا خط خورد 
و به اين ترتيب در ديدار مقابل كلمبيا بازي نخواهد كرد. 
پزشكي  تيم  با  اسپانيا  ملي  تيم  فني  كادر  مشورت  از  پس 
بازي  براي  ملي  تيم  فهرست  از  فابرگاس  آرسنال  باشگاه 
وضعيت  بهبود  به  بتواند  تا  شد  خارج  كلمبيا  با  دوستانه 

جسماني اش بپردازد.

تحقير آقاي خاص توسط گاسپارت 
حقوق مورينيو ماهي صد دالر بود

از  گذشته  به  بك  فالش  با  بارسلونا  باشگاه  پيشين  مدير 
مترجم  عنوان  به  بارسلونا  در  مورينيو  حضور  خاطرات 
عنوان  به   2010 سال  در  كه  مورينيو  ژوزه  گفت.  سخن 
بهترين مربي جهان انتخاب شد كارش را با مترجمي تيم 
بارسلونا آغاز كرده است. خوان گاسپارت كه در آن زمان 
مديريت باشگاه بارسلونا را بر عهده داشت درباره زمان 
هدايت  رابسون  بابي  كه  زماني  گفت:   مورينيو  حضور 
بارسلونا را بر عهده گرفت صراحتا اعالم كرد كه نيازي 
به مترجم ندارد و مورينيو را نمي خواهد. البته بعدا اعالم 
كرد كه حضور مورينيو براي او كامال مفيد و حياتي بوده 
و  بود  نشسته  ديگر  اتاق  در  مورينيو  زمان  آن  در  است. 
منتظر بود رابسون قبول كند كه مترجمش بشود. رابسون 
با  مورينيو  داد  پيشنهاد   sنون و  كرد  موافقت  سرانجام 
دستمزد 10 هزار پزوتا (كمتر از صد دالر) در ماه كارش 
را آغاز كند. مورينيو اعالم كرد كه با اين حقوق نمي تواند 
زندگي كند. من پادرمياني كردم و حقوق او كمي بيشتر شد 

اما تغيير زيادي نكرد. 
گاسپارت ادامه داد: در آن زمان مورينيو فقط يك مترجم 
بود و من وساطت كردم تا حقوق او بيشتر شود. اين اتفاق 
رخ داد اما افزايش حقوق او ناچيز بود. مورينيو در ماه هاي 
اول در خانه زندگي مي كرد و هيچ خرج اضافي نداشت چرا 
گونه اي  به  وضعيتش  سرانجام  بپردازد.  نداشت  پولي  كه 
پيش رفت كه ديگر فقط مترجم نبود و دستمزدش بهتر شد.

ورزش

مربيگري  نيمكت  روي  دالگليش  كني  حضور 
ليورپول باعث شد تا حد زيادي مشكالت اين 
در  كه  آنفيلد  قرمزهاي  و  كرده  فروكش  تيم 

تا  هاجسون  روي  مربيگري  با  فصل  ابتداي 
بودند  كرده  سقوط  نيز  جدول  نوزدهم  رده 
آخرين  در  و  رسيده اند  ششم  رده  به  حاال 
ديدار خود نيز دست به كاري بزرگ زدند و 
دادند.  شكست  بريج  استمفورد  در  را  چلسي 
را  برتر  ليگ  در  خود  اخير  بازي   4 هر  آنها 
براي  اين  و  گذاشته اند  سر  پشت  پيروزي  با 
اين  به  كه  است  فصل  اين  در  بار  نخستين 
را  ممكن  امتياز   12 هر  و  مي رسند  ركورد 
جدايي  با  مي رسيد  نظر  به  مي كنند.  تصاحب 
ليورپول  از  تورس  فرناندو  صداي  و  سر  پر 
دچار  دوباره  و  شده  مشكل  دچار  تيم  اين 
پس  از  خوبي  به  دالگليش  اما  شود  بحران 
را  شيرين  امتياز  توانست 3  و  برآمد  اوضاع 
در لندن به دست آورد. در ابتداي حضور اين 
مربي اسكاتلندي روي نيمكت قرمزها از وي 
به عنوان مربي موقت نام برده مي شد و قرار 
است تا پايان فصل هدايت ليورپول را برعهده 
داشته باشد و پس از آن يك مربي تمام وقت 
اين  كسب  با  حاال  شود.  استخدام  تيم  براي 
نتايج درخشان بازيكنان او را گزينه مناسبي 
براي ادامه كار در آنفيلد مي دانند و از باشگاه 
ليورپول  سابق  ستاره  تا  كرده اند  درخواست 
طي فصل بعد نيز هدايت تيم را برعهده داشته 

باشد. 

بايد بماند 
كارگر  جيمي  و  جرارد  استيون  اين  از  پيش 
حمايت خود را از دالگليش اعالم كرده بودند 
هلندي  ستاره  كويت،  درك  نوبت  حاال  و 
اظهارنظر  باره  اين  در  كه  است  ليورپول 
كرده: «فكر مي كنم نگاهي به نتايج و وضعيت 
كه  مي دهد  نشان  بازيكنان  رواني  روحي 
حضور دالگليش موثر بوده است. او در همين 
تفكرات  تيم  در  حضورش  كوتاه  زمان  مدت 

و  است  داده  تيم  به  جديدي  انديشه هاي  و 
تا  آمده  تيم  به  او  كه  مي دانند  همه  بازيكنان 
اسطوره  يك  او  كند.  كمك  وضعيت  بهبود  به 

است. نه تنها هواداران او را قبول دارند بلكه 
بازيكنان هم از حضور او استقبال مي كنند.در 
من  به  زيادي  كمك  دالگليش  من  خود  مورد 

كرد تا به يك مهاجم خوب تبديل شوم.» 
پوندي  ميليون  قرارداد 50  از  همچنين  كويت 
فرناندو تورس حمايت كرد و گفت: «او براي 
رفته  پيش  چگونه  شرايط  كه  داد  توضيح  ما 
باشگاه  تا  بوده  فشار  تحت  اندازه  چه  تا  و 
و  شود  قهرمان  مي خواست  او  كند.  ترك  را 
مسلما در چلسي شانس بيشتري داشت. البته 

اميدواريم كه اشتباه كرده باشد.» 
تا يك ماه پيش كمتر هوادار ليورپول به كسب 
سهميه ليگ قهرمانان سال آينده اميدوار بود 
اما حاال اميدها زنده شده و اين تيم كم كم خود 
را به جمع 4 تيم برتر نزديك كرده است. البته 
آنها با يك بازي بيشتر 6 امتيار با چلسي(رده 
دارند  فاصله  پنجم)  تاتنهام(رده  و  چهارم) 
وجود  زمينه  اين  در  زيادي  اگرهاي  و  اما  و 
چلسي  برابر  برتري  حالي  در  دالگليش  دارد. 
را جشن گرفت كه هيچ كدام از 2 خريد جديد 
او كه با هزينه هنگفتي راهي آنفيلد شده اند در 
اين  شدن  اضافه  و  نداشتند  حضور  تركيب 
مثبت  تاثيرات  مي تواند  قرمزها  تركيب  به  دو 

فراواني داشته باشد. 
لوئيس سوارس كه در نخستين بازي اش براي 
ليورپول گلزني هم كرده بود، نيمكت نشين بود 
پوند  ميليون   35 ازاي  در  كه  كارول  اندي  و 
هنوز  مصدوميت  دليل  به  پيوست  تيم  اين  به 
نتوانسته در تمرينات حضور يابد و حداقل 3 

هفته از ميادين دور خواهد بود. 

تغيير شيوه 
ليورپول  در  حضورش  مدت  در  دالگليش 
تغييرات مهمي در شيوه بازي تيم ايجاد كرده 
كه  جرارد  و  لوكاس  كاراگر،  چون  نفراتي  و 

عملكرد  چندان  هاجسون  روي  سيستم  در 
دارند.  بهتري  نمايش  حاال  نداشتند  مناسبي 
اسكرتل، درك كويت، گلن جانسن، دانيل اگر، 
درخشش  كه  نيز  ميرلس  رائول  و  رينا  په په 
سابق را نداشتند حاال به نفراتي برجسته در 
ليگ برتر تبديل شده و حداكثر بازده خود را 

دارند. 
به  نيز  باشگاه  آمريكايي  مالك  هنري،  جان 
او  مربيگري  شيوه هاي  و  دالگليش  از  تمجيد 
اساس  بر  كه  «فلسفه اي  مي گويد:  و  پرداخته 
آن بازي مي كرديم با باشگاه همخواني نداشت 
تغييراتي  گرفتيم  تصميم  دليل  همين  به  و 

عوض  را  خود  بازي  شيوه  بايد  كنيم.  ايجاد 
مي كرديم و دوست داشتيم بيش از پيش روي 
و  كرده  كار  حركت»  و  «پاس  فوتبال  فلسفه 
باره  اين  در  كني  با  كنيم.  اجرا  مثبت تر  آن را 
كه  مي خواهم  را  كسي  گفتم  و  كردم  صحبت 
ثبات  بتواند  فصل  از  باقيمانده  ماه  شش  طي 
را در زمين مسابقه و همچنين باشگاه حاكم و 

تيم را از آن شرايط خارج كند.» 
يك  تنها  باشگاه  اين  در  «ما  داد:  ادامه  وي 
برتر  ليگ  در  قهرماني  هم  آن  و  داريم  هدف 
سال  از 20  پس  آنفيلد  به  جام  اين  آوردن  و 
بايد  و  است  بزرگي  باشگاه  ليورپول  است. 
آنچه در گذشته اتفاق افتاده را جبران كنيم.» 

كه  مي گويد  دالگليش  كني  شرايط  اين  با 
تمام  حضور  درباره  باشگاه  سران  با  هنوز 
نكرده  صحبتي  ليورپول  نيمكت  روي  وقت 
هدايت  نيز  بعد  فصل  آيا  كه  نيست  معلوم  و 
نه:«من  يا  داشت  خواهد  برعهده  را  تيم  اين 
به  تا  كنم  كمك  باشگاه  به  دارم  دوست  فقط 
راه  سر  ندارم  دوست  برسد.  مطلوب  شرايط 
زماني كه  گيرم.  قرار  باشگاه  اين  پيشرفت 
نكرديم  صحبت  زياد  كردم  قبول  را  كار  اين 
و بحث زيادي نداشتيم. فعال تمركز من روي 
مالكان  است.  ويگان  برابر  آينده  هفته  بازي 
از  خوبي  به  انتقاالت  و  نقل  مهلت  در  باشگاه 
انجام  مناسبي  خريدهاي  و  كرده  حمايت  من 
دادند. فكر مي كنم با اين خريد ها آنها بهترين 
سرمايه گذاري را براي باشگاه انجام دادند و 

مي توانيم به آينده اميدوار باشيم.» 
دالگليش كه در آنفيلد به سلطان معروف است 
 4 در  «ما  مي گويد:  تيمش  اخير  نتايج  درباره 
بازي اخير 12 امتياز به دست آورديم و گلي 
و  است  فوق العاده  اين  نكرديم.  دريافت  نيز 

هواداران از اين روند بسيار راضي اند.»

پايان بحران در ليورپول با حضور دالگليش 

شاهكار سلطان
سيامك خاجي 
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TEHRAN -- The expansion of bi-
lateral ties between Iran and Japan 
will empower the labor market for 
graduates of Persian language from 
Japanese universities, professor Ka-
myar Abedi told the Persian service 
of ISNA. 

Currently, there is no labor market 
for graduates of the Persian language 
in Japan and most of them accept 
positions not related to their field of 
study, Abedi lamented. 
Literary scholar and critic, Abedi, 
who teaches Persian language at 
the Osaka University, explained the 
Persian department of the Osaka 
University, which was established 
in 1961, is the oldest department for 
Persian literature in Japan. 

“About 20 students are accepted 
each year for Persian language stud-
ies but unfortunately only 2 or 3 of 
them plan to continue their educa-
tion in this field,” he lamented. 

He said that Japanese are mostly ac-
quainted with classic Persian litera-
ture rather than contemporary liter-

ary works. 

The viewpoints of renowned Ira-
nian authors like Mohammad-Ali 
Jamalzadeh, Sadeq Hedayat and Jalal 
Al-e Ahmad are known in Japan. 
One of the recent books by Zoya Pi-
rzad was translated into Japanese, he 
said. 

Kimie Maeda has translated some 
poems by Persian contemporary 
poet Ahmad Shamlu into Japanese. 
Shuri Suzuki, Kimie Maeda, Nahu 
Nakamura were also translated a 
collection of contemporary Persian 
poems that were published in a book 
in 2009. 

There are various translations of 
Khayyam into Japanese from the 
original text or from an English ver-
sion translated by Fitzgerald along-
side books by Sadi, Nezami and Fer-
dowsi, he said. 
The Japanese are avid readers. Nu-
merous books are published in di-
verse fields in the Japanese language. 
In this country, publishing is an 
important industry which respects 
copyrights, he said 

TEHRAN -- “Lola” from the Philippines 
took home two Crystal Simorghs on 
Tuesday at the international section of 
the 29th Fajr Film Festival. 

Directed by Brillante Mendoza, the 
movie took the Best Film Award, and 
Anita Linda and Rustica Carpio shared 
the Best Actress Award. 

The symmetrical story basically con-
cerns two elderly matriarchs who must 
bear the financial and legal ramifications 
of a crime in which both their grand-
sons are involved. One is murdered with 
a knife, while the other is the prime sus-
pect. 

The international section of the festival 
that opened on Saturday wrapped up on 
Tuesday, giving the best awards to for-
eign entries of the year. 

Iranian movie “Golchehreh” by direc-
tor Vahid Musaian took the Best Film 
Award at the Inter-Religious Section at 
the festival. 

The Golden Flag (Beiraq Talaii), pre-
viously named the Moustapha Akkad 
Award, was given to Iranian film “Alz-
heimer” by Ahmadreza Motamedi. 

The ceremony continued by presenting 
awards to the winners at the Asian Cin-
ema Competition Section. 

The Best Technical and Artistic 
Achievement Award was given to 
Parvin Safari for “The Maritime Silk 
Road” by Mohammad Bozorgnia. The 
movie also brought the Best Cinematog-
raphy Award to Bahram Badakhshani. 

A Special Jury Award was presented to 
“The One Man Village”, a film by Simon 
El Habre from Lebanon. 

The Chinese film “My Mongolian Moth-
er” by director Cai Ning also received 
the Best Screenplay Award and Liu Jie 
took the Best Director Award for “Deep 
in the Clouds”. 

Iranian director Jamal Shurjeh was hon-
ored next with the Best Film Award 
for his “33 Day” at the Human Rights 
Award. The joint Iranian-Lebanese 
film was previously entitled “Heavenly 
South” which is a documentary on the 
Israeli 33-Day War of 2006 against Leb-
anon. 

The Jaam-e Jahan-Nama Section also 
presented its several awards to the win-
ners. The Best Director Award went to 
Iranian Dariush Mehrjuii for “Beloved 
Sky”. 

The Best Cinematography Award of this 
section was presented for “How I Ended 
This Summer” from Russia by director 
Aleksei Popogrebsky. 

Director Negar Azarbaĳani took the 
Jury Special Award for “The Opposite 
Mirrors”. 

The festival will continue until the next 
coming days closing on February 15. 

Caption: Director Negar Azarbaĳani 
holds the Crystal Simorgh she won for 
her “Opposite Mirrors” in the Jaam-e Ja-
han-Nama Section of the 29th Fajr Film 
Festival. Producer Fereshteh Taerpur 
is also seen in the photo. (ISNA/Amir 
Kholusi 

‘Iran and Japan expand ties 
to empower labor market for 
Persian language academic’

Philippine director’s “Lola” 
wins two Crystal Simorghs

Iran announces 
Book of the Year 
Awards winners
The winners of the 28th edition of 
Iran’s Book of the Year Awards were 
announced during a ceremony in Teh-
ran on Tuesday. 

Vice President Mohammadreza Ra-
himi, Minister of Culture and Islamic 
Guidance Mohammad Hosseini, sever-
al other officials, and a number of cul-
tural figures attended the ceremony, 
which was held at Vahadat Hall. 

The following is a list of the winners in 
various categories: 

* Bibliography 
“A Bibliography of Handwritten Books 
at the Ayatollah Golpayegani Public 
Library” by Abolfazl Hafezian and Ali 
Sadrainia 

* Philosophy and psychology 
“The Rational Principles in the Realm 
of Riwaya” by Javad Khorramian Esfa-
hani 
* Religion (Five winners were an-
nounced in this category.) 

1. “Nozaht al-Abasr wa Mahsen al-
Aasaar” by Ab al-Hassan Ali ibn Mahd 
at-Tabar al-Mamati corrected by Mo-

hammad-Baqer Mahmudi 
2. “Anis al-Mojtahedin” by Moham-
mad-Mehdi Naraqi corrected by 
Nematollah Jalili, Gholamreza Naqi 
and Valiollah Qorbani 

3. “Mosu al-Imama fi Nosus Ahl-usa-
Sunna” by Shahbeddin Marashi Najafi 
corrected by Mahmud Marashi and 
Mohammad Esfandiari 

4. “Principles of Mysticism in Theory” 
by Yadollah Yazdanpanah 
5. “The Elements of Gnosticism” by 
Stuart Holroyd and translated into 
Persian by Abolqasem Esmaeilpur 

* Social science 
“Entrepreneurship Encyclopedia” Ja-
hangir Yadollahi 

* Language 
“Descriptive Dictionary of Iranian 
Language Types” by Iran Kalbasi 
* Science (Two winners were an-
nounced for this category.) 
1. “Conceptual Physics” by Paul G. 
Hewitt, translated by Manĳeh Rahbar 
2. “Ecology: The Experimental Analy-
sis of Distribution and Abundance” by 
Charles J. Krebs, translated by Abdol-
hossein Vahhabzadeh 

* Applied sciences 
“Molecular Genetics in the Third Mil-
lennium” by Mohammadreza Nuri 
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The music we hear nowadays in Baluchestan differs 
from genuine Baluchi music because of many reasons.
 One of these reasons is the huge distance between Bal-
uchestan and the capital, and lack of attention by for-
mer regimes to the impoverished and far-flung region.
 Another reason is that Baluchestan neighbors Pakistan 
and is influenced by Pakistani Baluchi music as well as 
Indian music, CAIS reported.
 
Foreign Influence 
From ancient times, this region has had close commer-
cial and cultural ties with India. The Indian influence 
was also due to the fact that Baluchestan was too dis-
tant from and ignored by the pre-Islamic governments 
in Iran.
 By exploring the root of such influence, we come across 
geographical and historical facts. Aside from dynasties 
such as the Sogdians whose seat of government was in 
Sistan and Baluchestan during the second century AD, 
lack of roads and communication with interior parts 
in the country where Iranian culture prevailed was 
another reason that physically and spiritually exposed 
Baluchi music to Indian culture.
 Although the Baluchi tribesmen are strictly religious, 
musicians are treated as confidantes and intimates, and 
they are permitted to play in private parties where 
women are also present. However, Baluchi women 
do not play musical instruments and only sing songs 
mostly in groups and behind the curtain so that they 
are identified by face.
 One can rarely find a woman in Baluchestan to be a 
professional singer in wedding, birthday, circumcision 
and other festive parties.
 
Instruments 
Musical instruments through which the Baluchi singers 
express their restless and deep sentiments include Tan-
burak (the small guitar), Setar (three-stringed guitar), 
Qalam (a flute divided into five or six sections), pitcher, 
oboe, kettledrum, tambourine and roebuck or Hĳdah 
(eighteen) Tar.
 Another native musical instrument in Baluchestan 
province is banjo on which many changes have been 
made. It has been converted into a native instrument in 
the Sindh province in Pakistan.
 The next native instrument in Baluchestan is Dongi 
that includes a pair of male and female flutes. The best 
Dongi players in Baluchestan, who had universal fame, 
came from the Siri tribe and were called Mesri Khan 
Jamali and Khabir Khan Jamali.
 Banjo and Dongi are so intermingled with other Bal-
uchi instruments that have become naturalized in Bal-
uchestan.
 The preservation of tribal traditions such as Sepak, 
Shabatagi, Liloo, Sote, Liko and Laloo, which are ac-
companied by music, has helped this remote Iranian 
province to retain samples of genuine Baluchi music.
 One can find singers and musicians in Baluchestan who 
are devoted to their traditional music. The singers and 
musicians, who have inherited the art from their ances-
tors through generations, are called Pahlevans, which is 
a combination of Pahloo and Van.
 Pahloo is derived from Pahlavi language and means 

brave and powerful. Van means a singer. In the Baluchi 
language, Vang also means singing. Therefore, Pahle-
van means one who shows bravery and chivalry.

 
Types of Baluchi Music 
Some of the noteworthy types of genuine Baluchi music 
now popular in Baluchestan are as follows:
 Sepad, which means praise, are a series of melodies 
sung after the birth of a child. Such songs continue for 
14 nights while the mother prepares to wash herself.
 Sepad is sung only by women and in groups. It is aimed 
at helping the mother forget the pains she has suffered 
during child delivery.
 In these songs, they mostly praise God, Prophet Mu-
hammad (PBUH) and religious authorities. They extend 
their best wishes for the health and happiness of the 
mother and newborn.
 Vazbad, meaning laudation, means a group of songs 
sung by either a single lady or a group of ladies and 
responded to by another group. Such melodies, which 
continue for 14 nights at the newborn’s house, praise 
God and Prophet Muhammad (PBUH) for bestowing a 
child to the woman.
 Shabtagi also pertains to a newborn. When a baby is 
born, the lady’s relatives, neighbors and friends assem-
ble in her house in the evenings and at times stay all 
night and pray for the health of the mother and the 
baby. They sing songs in a soft tune, which is accompa-
nied by the oboe and tambourine.
 These songs are known as Shabtagi, which means to re-
main awake in the night. Most of the Shabtagi melodies 
are in praise of God, Prophet Muhammad (PBUH) and 
religious dignitaries, in which they congratulate the 
mother and the father, and wish health and good future 
for the newborn.
 Shabtagi songs help the mother forget her labor and 
refresh her spirit. It can extend from 6 to 14 nights, and 
at times to even 40 nights, depending on the family’s 
financial condition.
 Loola is another song sung during festive occasions 
such as wedding parties and has different meanings. In 
this song, the singer appeals to God, Prophet Muham-

mad (PBUH) and his blessed family for granting a happy 
life to the newborn.

 For example, if the baby is a boy, they wish him to be 
brave, true to his promise, truthful, kind, hospitable and 
pious, obedient to elders and other good qualities which 
is admired in the Baluchi culture.
 But if the newborn is a daughter, they pray her to be 
chaste, faithful, a good housewife, kind, truthful, hospi-
table and faithful to Baluchi culture.
 
Other Types 
Liloo or Looli is a lullaby that the mother sings to the 
child. Zayirak or Zayirik is the most melancholic melo-
dy among Baluchis, which complains of separation, an 
unkind spouse or miseries of life.
 The latter is accompanied by doleful melodies and ear-
lier only qalam or flute was played. Nowadays, Zayirak 
is played with banjo as well.
 This is a long, monotonous and doleful music played 
with drum, wherein the notes are repeated with a slight 
difference.
 Zayirak is divided into various branches and the most 
famous ones are Ashrafdor Zayirak, Janoozami Zayirak 
and Zamerani Zayirak.
 When you listen to Zayirak, it seems that you are sit-
ting at a beach listening to the repetitive and sad notes 
of the flute.
 This resembles sea-waves that lash the beach with a 
roar as they advance, but when the tempest subsides, it 
ripples away in peace.
 Similarly, the music starts with a shrill tune, rises to its 
peak, then gradually subsides and grows silent. Then, 
after a short pause, again the flutes wail shrilly and the 
pattern is repeated.
 Zayirak is derived from Zahir which, according to the 
Dehkhoda Encyclopedia, means remembrance, sadness 
and a wish to meet the beloved one. It is sung with or 
without musical instruments to mourn the absence or 
loss of close relatives, such as father, mother, brother, 
sister, daughter, son, wife and even separation from 
one’s homeland.
 Earlier, Zayirak was sung by women during their daily 
chores, especially when they gathered near the mill to 
grind their wheat into flour.
 In those times, the melody was sung alternately by two 
groups of women. Such a method of singing is no longer 
observed these days. Nowadays, Zayirak is only sung 
by men with the accompaniment of flute, qeichak and 
banjo.
 
Customs and Traditions 
During such rites, they officially recite the Azan (Mus-
lim call for prayer) into the baby’s ear, which proclaims 
the newborn’s Muslim beliefs.
 The Baluchi tribesmen believe that evil souls and evil-
wishers await in ambush and harm the mother and 
newborn by talisman and magic spells.
 For example, they believe that Jatooq, who is a devil 
incarnate and a witch, will devour the child’s heart and 
liver. Jatooq is believed to be an evil woman who longs 
for the newborn she lost during delivery.
 She envies the children of other women and harms 
them. For this reason, the Baluchi women do not let the 
mother and the newborn remain alone for at least three 
days and nights.
 As a result, they assemble beside the mother and the 
child, and recite the Qur’an.
 The christening and circumcision are often performed 
on the sixth night of childbirth, during which female 
guests are offered food and perfumes.
 Baluchi music is closely linked to most customs and 
traditions of the region, which have made them part 
and parcel of the Baluchi culture.
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TEHRAN (FNA)- Iranian First 
Vice-President Mohammad Reza 
Rahimi stressed that different 
sanctions and embargoes against 

Iran will leave no negative impact 
on the country’s oil and gas sec-
tors, saying that pressures merely 
strengthen the country’s inde-
pendence and power.

Rahimi reiterated that the coun-
try earns $10mln per day upon 
the launch of every phase of the 
South Pars gas field. 

The Iranian official made the re-
mark at the Industry and Mines 
Festival in the northeastern 
province of Khorassan Razavi on 
Wednesday. 

“Our engineers’ efforts have 
changed sanctions to opportuni-
ties and today our production 
in the petrochemical sector has 
reached 200 percent and we ex-
port 13 million tons of this prod-
uct,” Rahimi said. 

Iran, which sits on the world’s 
second largest reserves of both 
oil and gas, is facing US sanctions 
over its civilian nuclear program. 

Iranian officials have dismissed 
US sanctions as inefficient, saying 
that they are finding Asian part-
ners instead. Several Chinese and 
other Asian firms are negotiating 
or signing up to oil and gas deals. 

Following US pressures on com-

panies to stop business with Teh-
ran, many western companies de-
cided to do a balancing act. They 
tried to maintain their presence in 
Iran, which is rich in oil and gas, 

but not getting into big deals that 
could endanger their interests in 
the US. 

Yet, after oil giants in the West 
witnessed that their absence in 
big deals has provided Chinese, 
Indian and Russian companies 
with excellent opportunities to 
sign up to an increasing number 
of energy projects and earn bil-
lions of dollars, many western 
firms are increasingly showing 
interest to invest or expand work 
in Iran. 

Some European countries have 
also recently voiced interest in 
investment in Iran’s energy sec-
tor after a gas deal was signed 
between Iran and Switzerland re-
gardless of US sanctions. 

The National Iranian Gas Export 
Company and Switzerland’s Ele-
ktrizitaetsgesellschaft Laufenburg 
signed a 25-year deal in March 
2010 for the delivery of 5.5 billion 
cubic meters of gas per year. 
The biggest recent deal, worth 
€100m ($147m, £80m), was 
signed by Steiner Prematechnik 
Gastec, the German engineering 
company, last year to build equip-
ment for three gas conversion 
plants in Iran.

We are a group of interested 
individual Iranians who would 
like to inform and educate the 
Iranian community about life 
and living in the United King-
dom in order to help integra-
tion into their new country of 
residence through culture, art, 
entertainment, articles and 
personal stories.
The purpose of our weekly 
publication is to promote the 
Iranian culture by exposing 
the readers to rich traditions 
in Persian celebration, litera-
ture, cinemas, art, poetry, mu-
sic, etc.
In addition, we provide a com-
mon website for over 3 mil-
lion Iranian professionals and 
readers outside of Iran and to 
enable them and other nation-
alities throughout the world 
to view this publication.
Persian Weekly is a non-po-
litical, non-religious publica-
tion that encourages everyone 
who is interested in Persian 
culture to contribute to this 
paper.  We welcome any arti-
cles, opinion, photographs and 
ideas you might have.
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Family banned 
from visiting 
Iran’s Karroubi

The family and relatives of Iran’s opposition 
leader Mehdi Karroubi have been banned 

from visiting him after he sought to hold a rally in sup-
port of Arab uprisings, his website reported Thursday.
Sahamnews.org said the ban had spared Karroubi’s wife 
but affected all other relatives, including the cleric’s 
three sons and daughters-in-laws.
Citing an incident on Thurs-
day, the report said one of Kar-
roubi’s sons, who it did not 
identify, was prevented from 
visiting his father’s home in 
Tehran.
“This morning, security agents 
prevented one of the sons of 
Mehdi Karroubi from visiting 
his father’s home,” Sahamnews 
said.
“The security agents told him 
‘you can’t go to your father’s 
home until 25th of Bahman (February 14)’.”
Karroubi and fellow opposition leader Mir Hossein 
Mousavi have sought to stage a public rally on that date 
in support of uprisings in Egypt and Tunisia.
The security agents also told the son that “except Kar-
roubi’s wife, none of his children or daughters-in-law 
can visit him,” according to Sahamnews.
Karroubi and Mousavi, who allege that President 
Mahmoud Ahmadinejad’s re-election in 2009 was 
rigged, have reportedly been regularly intimidated by 
hardliners.
Iran’s security forces have for several months imposed 
strict restrictions on their movements, putting them un-
der de facto house arrest and scrutinising all visitors.
Thursday’s step by security forces comes after the two, 
who stood against Ahmadinejad in the election, sought 
permission to hold a rally on February 14 in solidarity 
with protesters in Egypt, Sahamnews said.
Critics say the February 14 rally was a ploy by the two to 
garner support for renewed demonstrations against Ah-
madinejad’s government.
Iran’s elite military force, the Revolutionary Guards, on 
Wednesday warned against organising a demonstration.
“The seditionists (opposition leaders) are nothing but a 
dead corpse and we will strongly confront any of their 
movements,” Guards commander Hossein Hamedani 
told the state news agency IRNA.
“We definitely consider them as anti-revolutionary and 
spies, and we will strongly confront them.”
In addition to calling a rally, Mousavi and Karroubi had 
launched a scathing attack on the regime on Tuesday, 
saying the nation was being ruled by “hooligans.”
In a joint statement posted on their respective websites, 
they said the Islamic republic has been “most hurt” by 
the “anti-religion and oppressive behaviour of the re-
gime itself.”
They called for “an end to the rule of hooligans and to 
instil meritocracy.”
Sahamnews, meanwhile, reported that a top aide of 
Karroubi, Taghi Rahmani, and a former minister Mo-
hammad Hossein Sharifzadeghan had been arrested on 
Wednesday.
Sharifzadeghan was welfare minister under reformist 
president Mohammad Khatami and active in Mousavi’s 
2009 election campagin, the website said. / AFP
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The Islamic Republic of Iran has de-
veloped a nuclear fusion reactor, be-
coming the sixth country in the world 
to possess fusion technology.

Iranian scientists at the Atomic En-
ergy Organization or Iran (AEOI) 
have designed and built a nuclear fu-
sion device, named IR-IECF, IRNA 
reported on Thursday. 

The research and work on the reac-
tor was carried out by scientists from 
the Plasma Physics and Nuclear Fu-
sion Laboratory of the AEOI Nuclear 
Science and Technology Research 
Center. 

The device uses Inertial Electrostatic 
Confinement method and can pro-
duce isotopes and radioisotopes used 
in diagnosing and curing cancer. 

The US, Japan, South Korea, Austral-
ia and France are the only countries 

which boast fusion technology. 

Fusion -- which extracts energy from 
nuclear reactions with a process akin 
to how light and heat are produced by 
the sun -- has been studied for dec-
ades, but it has yet to be developed 
into a viable energy alternative. 

The US and its allies accuse Iran of de-
veloping a military nuclear program. 
In June 2009, the UN Security Coun-
cil imposed a fourth round of sanc-
tions against Iran’s financial and mili-
tary sectors under Western pressure. 

Iranian officials have repeatedly re-
futed the charges, arguing that as a 
signatory to the Nuclear Non-Prolif-
eration Treaty and a member of the 
International Atomic Energy Agency, 
Tehran has the right to use peaceful 
nuclear technology. 
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IRAN BUILDS NUCLEAR 
FUSION REACTOR

French director Martinelli to hold work-
shops in Tehran
Renowned French stage director, Jean-Louis Martinelli, will hold workshops for 
Iranian actors during the 29th Fajr International Theater Festival. 
“Martinelli will choose ten actors from the list we offered him so they can attend 
the workshops, which will be held from February 17 to 20,” the festival’s secretary 
Mohammad Heydari told the Persian service of MNA. 
The Managing Director of the German magazine “Theater der Zeit” Harald Müller, 
accompanied by a delegation, will attend the festival. The September edition of the 
journal will be dedicated to Iran’s theater in Persian and German, he added. 
Heydari went on to say that some journalists from Germany and Italy will also at-
tend the festival to cover the news for the international audience. 
The 29th Fajr International Theater Festival will be held from February 12 to 20 in 
Tehran.  Photo: Jean-Louis Martinelli in an undated photo 

‘Iran and Japan expand ties 
to empower labor market for 
Persian language academic’
TEHRAN -- The expansion of bilateral ties between Iran and Japan will empower the 
labor market for graduates of Persian language from Japanese universities, professor Kam-
yar Abedi told the Persian service of ISNA. 
Currently, there is no labor market for graduates of the Persian language in Japan and 
most of them accept positions not related to their field of study, Abedi lamented. 
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