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 به سبب كاهش ارزش دالر در برابر يورو و ديگر ارزهاي معتبر جهان، قيمت نفت 
و طال در بازارهاي جهان افزايش يافت. قيمت هر اونس طال به 1504 دالر و قيمت 
نفت برنت نيز به 122.6 دالر افزايش يافته است. در مورد افزايش قيمت نفت، بهبود 
وضعيت بازار مسكن آمريكا نيز موثر بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند 
بهبود شرايط بازار مسكن آمريكا موجب رشد تقاضاي انرژي در اين كشور خواهد 
شد. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه ژوئن 
با 1.27 دالر افزايش به بيش از 109.55 دالر رسيد. قيمت نفت دو روز پيش نيز با 59 
سنت افزايش به 108.28 دالر رسيده بود. اين درحالي است كه موسسات تحليلگر 
نام  جهان مي كاهد  اقتصاد  رشد  از  عنوان عاملي كه  به  نفت  قيمت  رشد  از  همواره 
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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.
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما
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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

در هفته آتى، روزهايى را پيش رو خواهيم داشت كه مناسبتى مقدس را براى 
بينند  مى  را  تداركش  پيش،  مدتها  از  كه  مناسبتى  دارد.  همراه  به  مسيحيان 
شروع  از  نيز  اى  هفته  يك  سازند.  مى  آماده  روز،  اين  براى  را  خودشان  و 
تعطيالت ايستر مى گذرد اما در ماه هاى اخير شاهد بوديم كه چگونه تركيب و 
تزئين بيشتر مغازه ها  و فروشگاه ها اختصاص داشت به نمادهاى گوناگون 
مربوط به عيد پاك. نمادهايى همچون رنگ زرد و تخم مرغ هاى رنگى، جوجه 
هاى كوچك تزئينى، شكالت هاى فانتزى و ... كه هر يك به باور مسيحيان نماد 

و سنبلى از يكى از مقدس ترين باورهايشان مى باشد.
 

ايستر يا همان عيد پاك، روز مقدسى است كه براى مسيحيان از اهميت ويژه 
و به سزايى برخوردار است. روزى كه بنا به عقايد آنها، عيسى مسيح پس از 
مصلوب شدنش، در چنين روزى قيام نموده و بر مرگ، غلبه يافته است. در 
چنين روزى در كليساها و مجامع مسيحيان جشن هايى برپا مى شود و اين 
روز را با شادى و خوشحالى به يكديگر تبريك مى گويند و مراسم هاى خاص 

دينى خود را به جا مى آوردند.
هفته نامه پرشين، فرا رسيدن ايستر و عيد پاك را به مسيحيان و خصوصا 
است  اميدوار  و  گفته  تهنيت  و  تبريك  انگلستان  در  ساكن  مسيحى  ايرانيان 
محبت  و  صلح  از  مظهرى  و  نماد  عنوان  به  مسيح  عيسى  كه  همانگونه  كه 
شناخته شده است؛ اين صلح و محبت او، جهانشمول شده و تمامى جنگ ها، 
نابسامانى ها، بى عدالتى ها، تبعيض هاى نژادى و قومى، فقر، قحطى و ... در 
كشورهاى گوناگون پايان يافته و جهانى پر از صلح و آرامش پيش رو داشته 

باشيم.
سر دبير

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
02071935592

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در 

انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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اينجا دموكراسى سم 
است آقاى اوباما

سيمون هندرسون
فارين پاليسى چهاردهم آوريل /

رياض-  رابطه  در  اعتمادى  بى  و  تنش   
واشنگتن در حالى به چشم مى خورد كه ملك 
حاشيه  كشورهاى  براى  را  دموكراسى  عداهللا 

خليج فارس مضر مى داند
رابطه ميان اياالت متحده و عربستان تنش و 

بر  كه  عبداهللا  ملك  كند.  مى  تجربه  را  التهاب 
اريكه قدرت خاندان سعود تكيه زده گمان مى 
خصوص  در  اوباما  باراك  شعارهاى  كه  كند 
از  برخوردارى  براى  همگان  برابر  حقوق 
فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى  براى  آزادى 
و  بحرين  در  است.  مهلك  سمى  مثابه  به 
هشدار  ترين  اصلى  را  ايران  كه  عربستانى 
از  گفتن  سخن  دانند،  مى  خود  براى  تهديد  و 
خنده  سعود  خاندان  براى  مردمى  هاى  دولت 
دار است . واشنگتن از عملكرد خاندان سعود 

در مقابل حوادث مصر بسيار دلخور است.

 البته عامل سياهى هم در اين ميان مطرح است 
با نام نفت، بهاى بنزين در اياالت متحده سير 
هم  رياض  و  كند  مى  طى  را  خود  صعودى 
نشد  حاضر  بود  داده  كه  اى  وعده  خالف  بر 
جبران توقف توليد نفت در ليبى را بكند. با اين 
اوصاف زمانى كه تام دونيلون مشاور امنيت 
خاندان  از  نمايندگانى  با  متحده  اياالت  ملى 
بسيارى  حرف  نشست  ميز  يك  دور  سعود 
از  روز  دوازدهمين  در   . داشت  گفتن  براى 
ماه آوريل نمايندگان دو طرف دورتادور هم 
نشستند تا در خصوص دغدغه هاى مشترك 
عربستان  در  سعود  خاندان  بگويند.  سخن 
سعودى اندك عالقه اى به باراك اوباما ندارند. 
تصور غالب بر اين است كه اوباما آنها را در 
تمام حوزه ها بازى داده است : از بحث صلح 
اسرائيل  و  فلسطين  مناقشه  و  خاورميانه  در 
البته  و  ايران  اى  هسته  پرونده  موضوع  تا 
خاورميانه. در  عمومى  هاى  خيزش  ماجراى 

مهم تر از تمام اين مسائل ايران بود و ايران. 
زمانى  كه  بندرسلطان  شاهزاده  ديدار  اين  در 
حضور  هم  بود  آمريكا  در  كشور  اين  سفير 
كل  دبير  حاضر  حال  در  مرد  اين   . داشت 
است  سعودى  عربستان  ملى  امنيت  شوراى 
مى  ظاهر  مالعام  در  ندرت  به  بسيار  البته  و 
اندك  عبداهللا  ملك  كه  بود  سال  شود.ساليان 
غيبت  نداشتند.  سلطان  بن  بندر  به  اطمينانى 
هايى كه بندر بن سلطان پشت سر ملك عبداهللا 
كرده بود از گوشه و كنار به گوش وى رسيده 
شاهزاده  اين  كه  بود  جا  اين  مساله  اما  بود. 
البته  و  داشت  استعدادهايى  و  محاسن  عرب 
دارد كه ملك عبداهللا به آن سخت نيازمند است.

گمانه  از  بازارى  سلطان  بن  بندر  بازگشت  با 
متحده  اياالت  فعلى  سفير  خصوص  در  زنى 
در واشنگتن عبدال الجبير به گوش رسيد. آيا 

همان  باز  و  شد  خواهد  تكرار  دوباره  تاريخ 
حوادثى كه در سال هاى 2005 و 2006 هنگام 
ماموريت تركى الفيصل در واشنگتن رخ داد، 
تكرار مى شود؟ در همان زمان هم ملك عبداهللا 
به گونه اى رفتار كرد كه نشان دهد مردى كه 
در واشنگتن نماينده عربستان است گزينه او 
نيست.هيچ كس ندانست كه گناه تركى الفيصل 
نامه  او  كه  كنند  مى  ادعا  برخى  اما  بود؟  چه 
هايى به حاكميت نوشته و از شيوه حكمرانى 
و دولتمردى آقايان انتقاد كرده بود . در اين 
ميان بند بن سلطان تبديل به ديپلماتى شده بود 
كه دائما از رياض به واشنگتن مى رفت تا به 
آقايان اثبات كند كه عربستان سعودى ديگر با 
القاعده در ارتباط نيست. تركى الفيصل در اين 
بازى تنها و تنها عنوان سفير را عهده دار بود 
امد  حتى  سلطان  بن  بندر  بيشتر.  چيزى  نه  و 
رسمى  سفير  اطالع  به  هم  را  خود  شدهاى  و 
كشورش در آمريكا نمى رساند. تركى الفيصل 
براى اطالع از رفت و آمدهاى بن سلطان يك 
نفر را اجير كرده بود تا نشست و برخواست 
دهد.الفيصل  اطالع  سفارت  به  را  وى  هواپيما 
جاى  و  كرد  واگذار  را  خود  پست  اندك  اندك 
خود را به جبير داد. وى زمانى مباشر بند بن 
زبان  بر  سايرين  از  بهتر  البته  و  بود  سلطان 

انگليسى تسلط داشت .

احساساتى  اى  چهره  بسيارى  را  عبداهللا  ملك 
مى دانند. وى در يك سال گذشته دو بار تحت 
از  زمانى  البته  و  گرفت  قرار  جراحى  عمل 
مراكش به كشور بازگشت كه هنوز پزشكان 
او برگ تاييد سالمت او را امضا نكرده بودند. 
ملك عبداهللا به شدت نگران جو انقالبى بود كه 
خاورميانه و جهان اسالم را در برگرفته بود.

جانشين  را  او  بسيارى  كه  سلطان  شاهزاده 
از  و  است  بيمار  بسيار  دانند  مى  عبداهللا  ملك 
آنچنانى ناتوانى رنج مى برد كه به سختى مى 
توان او را در راس امور مملكتى متصور شد 
.شاه بعدى احتماال نايف است. گفته مى شود 
اما  است  نايف  آقاى  دست  در  امور  زمام  كه 
وى بخش عمده اى از زمان خود را در خارج 
از مرزهاى كشورش مى گذراند.نايف هم در 
روحانيت  طبقه  در  هم  و  سعود  خاندان  ميان 

وهابى جايگاه خود را تثبيت كرده است .

مى  خطر  از  اى  هاله  در  را  خود  عبداهللا  ملك 
حسنى  با  دوستى  سال  سى  سابقه  بيند.او 
مبارك را در پرونده اش دارد و از وداع او با 
قدرت بسيار اندوهگين شد. تنها كسى كه با به 
جهنم رفتن خود ملك عبداهللا را بسيار خرسند 
مى كند آقاى معمر قذافى است . قذافى يك بار 
عزم خود را براى ترور وى به كار گرفت اما 

موفق به محقق كردن آرزوى خود نشد. 

ملك عبداهللا در بحرين سايه ايران را مى بيند 
شود.  مى  تر  رنگ  پر  و  رنگ  پر  روز  هر  كه 
بشار اسد هم در مقام اتهام قرار گرفته و در 
نتيجه تكليف آقاى عبداهللا مشخص نيست. يكى 
سوريه  از  عبداهللا  ملك  سابق  همسر  چهار  از 
است و او اندك تمايلى به وداع خاندان اسد با 
قدرت ندارد . خواهر او نيز با عموى بشار اسد 

ازدواج كرده است. 

پس از آنكه مشاور امنيت ملى آمريكا رياض 
كرد،  ترك  عربى  متحده  امارات  مقصد  به  را 
ملك عبداهللا به همراه پادشاه بحرين حامد بن 
شترسوارى  مسابقه  راهى  خليفه  آل  عيسى 
بدان  شايد  حركت  اين  رفتارشناسى   . شد 
با  امريكايى  هيات  ديديار  در  كه  معناست 
بر سوگند  طرف  دو  ميزبان،  از كشور  هياتى 

وفادارى به هم تاكيد كردند. 

طراحى وب سايت با كمترين هزينه
كامال حرفه اى

مستندساز مشهور 
بريتانيايى در مصراته 

كشته شد
دو عكاس مطبوعاتى برتانيايى و آمريكايى در شهر مصراته 

در غرب پايتخت ليبى كشته شده اند.
يكى از كشته شدگان، تيم هترينگتن عكاس مطبوعاتى و فيلم 

ساز متولد بريتانيا است كه به خاطر يكى از آثار مستند خود 

درباره سربازان آمريكايى در افغانستان براى دريافت جايزه 
اسكار نامزد شده بود.

آقاى هترينگتن روز چهارشنبه به همراه كريس هوندروس، 
عكاسى مطبوعاتى موسسه گتى جان خود را در اثر انفجار 

خمپاره از دست داد.
آقاى هترينگتن برنده جايزه بين المللى عكاسى مطبوعاتى در 

سال 2007 بود.
آقاى هترينگتن كه تابعيت دوگانه بريتانيايى و آمريكايى 

داشت، براى تهيه مجموعه اى از عكس هاى خبرى از نبرد 
ميان ارتش ليبى و مخالفان سرهنگ قذافى براى مجله ونيتى 

فئر به اين كشور رفته بود.

خانواده تيم هترينگتن با انتشار بيانيه اى در اين مجله گفتند او 
به ليبى رفته بود تا طرح چندرسانه اى خود درباره موضوع 

هاى بشردوستانه در جنگ و شرايط بحرانى را ادامه دهد.
گزارش ها همچنين بيانگر مجروح شدن يك روزنامه نگار 

ديگر به همراه با آقاى هترينگتن است.
اين افراد در جريان حمله آتش بارى ارتش ليبى در يكى از 

خيابان هاى اصلى مصراته هدف قرار گرفتند.
ارتش ليبى در روزهاى گذشته بر حجم حمالت خود عليه 

مصراته براى پايان دادن تسلط مخالفان بر اين شهر افزوده 
است.

سازمان ملل متحد از شليك خمپاره هاى خوشه اى به اين 
شهر خبر داده است. منابع ديگر از گلوله باران شهر به وسيله 

تانك و موشك هاى كاتيوشا خبر داده اند.

مناطق مسكونى مصراته كه در دو ماه گذشته در محاصره 
بوده است، به طور مرتب مورد هدف قرار گرفته است.

به گفته منابع بيمارستانى، شش نفر در حمالت روز چهارشنبه 
در مصراته كشته و 60 نفر ديگر مجروح شده اند.

حداقل سيصد غيرنظامى در محاصره اين شهر بندرى كشته 
شده اند.

آقاى هترينگتن در يكى از آخرين پيام هاى خود در شبكه 
اجتماعى توئيتر از گلوله باران بى امان مصراته به وسيله 

هواداران سرهنگ قذافى خبر داده بود. به نوشته او خبرى از 
نيروهاى ناتو نيست.

منبع: بى بى سى فارسى

آغاز برگزارى جشن هاى عيد پاك در لندن 
به مناسبت عيد پاك (Easter) مراسم و جشن هايى در كليساى ايرانيان مسيحى لندن برگزار مى شود كه 
مراجعه  مربوطه  سايت  وب  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  و  نمايند  شركت  آنها  در  توانند  مى  عالقمندان 

 www.icfonline.co.uk.نمايند

جمعه 22 اپريل، مراسم جمعه پاك (Good Friday) در كليساى چزيك واقع در جنوب غرب لندن و از ساعت 
7 عصر برگزار مى شود.

يكشنبه 24 اپريل، جشن قيام (Easter) با صرف صبحانه از ساعت 8 صبح در كليساى چزيك واقع در جنوب 
غرب لندن برگزار مى شود.

سه شنبه 26 اپريل و از ساعت 7 عصر در كليساى شمال لندن بازارچه خيريه اى برپا مى شود كه در آن 
محصوالت مختلف خوراكى و تزئينى به فروش مى رسد و پس از آن جشن پاك در همين مكان برگزار مى 

شود.

07811000455
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

خواننده عزيز هفته نامه پرشين! اين حق شما است كه اين نشريه 
را مورد نقد و بررسى قرار دهيد و ما را در هر چه مطلوب 
ساختن سطح كيفى محتويات هفته نامه يارى رسانيد.براى 

دسترسى به اين هدف، سريع ترين راه برقرارى ارتباط متقابل و 
انعكاس نظريات و انتقادات سازنده شما مى باشد.

 لذا با برقرارى تماس تلفنى و اينترنتى نظرات و ديدگاه هاى 
خود را با ما در ميان بگذاريد تا بتوانيم به عنوان يك رسانه 

ارتباط جمعى بدرستى رسالت خود را ايفا نمائيم.

گزارش
«بيژن پاكزاد» طراح 

مشهور ايرانى در گذشت

لباس  طراحى  خاطر  به  كه  ايرانى  هنرمند  پاكزاد،  بيژن 
شخصيت هاى معروف جهان به شهرت رسيد، در سن 67 

سالگى و بر اثر سكته قلبى در آمريكا درگذشت.
به گزارش واحد خبر آفتاب به نقل از هاليوودريپورتر، عصر 
روز پنج شنبه چهاردهم آوريل به گفته يكى از همسايگان ، 
او از ماشين رولز رويس خردلى رنگش پياده شده و مانند 
شده،  فروشگاه  وارد  و  كرده  سالمى  دوستان  با  هميشه 
در  كه  فهمند  مى  همه  آمبوالنس  صداى  با  بعد  ساعتى  اما 
فروشگاه بيژن خبرى هست و مشخص شد وى سكته كرده 
شانزدهم  شنبه  روز  سرانجام  برد.  مى  سر  به  كما  در  و 

آوريل خبر درگذشت وى در سن 67 سالگى منتشر شد.

بيژن پاكزاد يكى از طراحان مشهور ايرانى بود كه نزديك 
به چهل سال سابقه ارايه لباس و ادوكلن و ساير ايده هاى 
طراحى را دارد. وى طراح لباس افرادى چون «باراك اوباما» 
رييس جمهورى اياالت متحده، «آرنولد شوايتزينگر»، «جان 
همچنين  بود.  پوتين»  «والديمير  و  كروز»  «تام  كرى»، 
هنرمندانى چون آنتونى هاپكينز، تام كروز و شهرام ناظرى 

هم از مشتريان وى بودند.

تهران  در  فروردين 1323  در 15  پاكزاد  بيژن  است  گفتنى 
متولد شد و در سال 1352 به اياالت متحده آمريكا مهاجرت 
در  را  خود  ويژه  فروشگاه  ميالدى  سال 1976  در  و  كرد 
فروشگاه  كرد.  افتتاح  هيلز  بورلى  در  واقع  رودئودرايو 
"بيژن" واقع در محله بورلى هيلز لس آنجلس، محل رفت و 

آمد چهره هاى سرشناس بود.

بيژن پاكزاد، به خاطر عالقه اش به رنگ زرد و خودروهاى 
سوارى اسپرت و گران قيمت شهرت داشت.

فروش 100 اثر ايراني در 
حراج كريستي

احصايي با فروش 460 هزار دالري ركورد دار هنرمندان ايراني
 در دهمين حراج كريستي كه در دوبي برگزار شد، محمد احصايي موفق 
نصراهللا  و  يافت  دست  حراج  اين  فروش  باالترين  سوم  رتبه  كسب  به 
افجه اي هم با ثبت رقم فروش 218 هزار دالري براي اثر خود، به عنوان 

يكي از 10 سنگين وزن اين حراج لقب گرفت. 

در دهمين حراج كريستي در خاورميانه كه شامگاه سه شنبه گذشته ـ 30 
فروردين ماه ـ در برج هاي دو قلوي امارات برپا شد؛ فروشي 8 ميليون 
بنا  و  داشت  همراه  به  ترك  و  عرب  ايراني،  هنري  اثر  براي 100  دالري 
حراج  اين  نتيجه  در  آثار  درصد   87 حراج  اين  كنندگان  برگزار  گفته  به 

به فروش رفته اند. 

سرتاسر  از  منطقه  هنر  دوستداران  بسيار  استقبال  با  كه  حراج  اين  در 
جهان مواجه شد، عبدالهادي الجزار(هنرمند مصري)، جواد سليم (هنرمند 
درگذشته عراقي ) و محمد احصايي ( هنرمند نام آشناي ايراني) به ترتيب 
با ثبت ركوردهاي 740، 660 و 460 هزار دالر، در رده سه هنرمند برتر 
كريستي دهم قرار گرفتند و باالترين ارقام فروش را به خود اختصاص 
مصري  فقيد  هنرمند  اثر  «ماهيگيري»  تابلوي  كريستي،  حراج  دادند.در 
بود. شده  دالرعرضه  هزار  تا 350  برآورد 250  با  الجزار  عبدالهادي   -

دالر  هزار   120 تا   80 نيز  ايستاده»  «فيگور  نام  با  سليم  جواد  مجسمه 
احصايي  لته اي  دو  نقاشيخط  براي  آنكه  ضمن  بود؛  شده  قيمت  برآورد 
بود. شده  تعيين  دالر  هزار   240 تا   180 برآورد  نيز  «عشق»  عنوان  با 
سازمان  سوي  از  كه  عرب  هنرمند   - غارم  عبدالناصر  بزرگ  چيدمان 
مستقل «سرآمدان هنر پيشروي عرب» براي امور خيريه ارائه شده بود، 

تخصيص  جهت  به  كه  كرد  ثبت  را  بخش  اين  دالري  هزار   800 فروش 
عوايد حاصل از فروش اين اثر به امور خيريه، به شكل جداگانه ارائه شد 
و مسئوالن حراج از بانيان اين حركت خير قدرداني كردند. بنا بر اعالم 
مسئوالن حراج، 87 درصد از آثار ارائه شده در اين رويداد به فروش رفت 
كه اين نكته حاكي از شرايط امن بازار هنر منطقه به رغم وقوع انقالب هاي 
عربي است اما در كنار اين ركوردها، فروش 338 و 230 هزار دالري دو 
تابلو از فرهاد مشيري با عنوان رخداد مهم اين رويداد هنري قلمداد شد. 
همچنين نصراهللا افجه اي، هنرمند پيشكسوت ايراني با ثبت رقم فروش 218 
هزار دالري براي اثر خود، به عنوان يكي از 10 سنگين وزن اين حراج 
لقب گرفت. از سوي ديگر، درخشش جوانان ايراني در حراج دهم كريستي 
بيلكانن،  يوسي  حتي  و  شد  مواجه  حاضران  خوب  استقبال  با  دوبي  در 
مدير اروپا و خاورميانه موسسه كريستي دقايقي بعد از حراج در حالي 
كند،  پنهان  نمي توانست  را  ايراني  جوانان  درخشش  از  خود  اشتياق  كه 

حراج،عالي  اين  در  قبل  دوره هاي  همچون  ايراني  جوان  گفت:«هنرمندان 
حاضر شدند. معتقدم هنرمندان ايراني در همه گروه هاي سني عالي ظاهر 
نكته  شد.  ظاهر  قدرتمند  مشيري  فرهاد  جوان ها،  بين  در  اما  مي شوند 
مهم اين است كه هنرمندان جوان ايران در حال تثبيت هنر خود در بازار 
هنر منطقه و جهان هستند و گرايش هاي معاصر در كار آنها برجستگي 
خاصي پيدا كرده است.»در ميان 120 اثر حاضر در اين حراج، هنرمندان 
ايران با ارائه 43 اثر بيشترين ميزان حضور را داشتند. اين در حالي است 
كه هنرمندان سوريه 17 اثر ارائه كرده بودند. عالوه بر اين هنرمنداني از 
كشورهاي فلسطين، عربستان صعودي،اردن،الجزاير تركيه، مصر، لبنان 
و... در اين بازار هنري به رقابت پرداختند.در كنار احصايي، مشيري و 
آغداشلو  آيدين  دالر )،  هزار  درخشاني ( 122  رضا  آثار  افجه اي،فروش 
(104 هزار دالر ) و كوروش شيشه گران ( 80 هزار دالر ) از ديگر اتفاقات 
اين حراج بود.جوانان ايراني هم خوش درخشيدند؛ خصوصا هنرمنداني 
يونسي،بابك  صبري،عادل  كامبيز  صفايي،  نسترن  وكيلي،  بيتا  همچون 
روشني نژاد و داريوش قره زاده.از ميان جوانان خارجي هم فروش خوب 
نقاشي ايمن بعلبكي - هنرمند شيعه لبناني حائز اهميت بود؛ به طوري كه 
به خاطر فروش نقاشي انقالبي او با رقم 200  جمعيت حاضر در حراج 

هزار دالر دقايقي به تشويق اين هنرمند 36ساله عرب پرداختند.
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info@persianweekly.co.uk بين الملل 
دالرهاى خود را جاى 
ديگرى خرج كنيد

ديويد ايگناتيوس
واشنگتن پست نوزدهم آوريل/ ترجمه: سارا معصومى

در مصرى خرج  را  خود  دالرهاى  بايد   واشنگتن 
نه  و  است  دموكراسى  تجربه  حال  در  كه  كند 

افغانستان ناآرام

بحران بودجه در اياالت متحده تبديل به داغ ترين 
تنها  ها  آمريكايى  دغدغه  است.  شده  ممكن  بحث 
دليل  به  امروز  بلكه  نيست  داخلى  بودجه  تنها  و 
بحران اقتصادى موجود ، واشنگتن بايد در حوزه 
تعيين  را  خود  هاى  اولويت  هم  خارجى  سياست 
كند. شايد به همين دليل هم بود كه ما براى ادامه 
روند دموكراسى به راه افتاده در مصر بيشترين 
راستاى  در  و  افغانستان  در  تا  كرديم  خرج  دالر 
بحران  به  دادن  پايان  براى  راهكارهايى  يافتن 

امنيت.

در حال حاضر اياالت متحده ساالنه 110 ميليارد 
رقم  اين  كند.  مى  افغانستان  جنگ  خرج  دالر 
و  نظامى  هاى  كمك  راستاى  در  پاكستان  براى 
اقتصادى 3 ميليارد دالر است. در مصر هم براى 
خواهى  دموكراسى  جريان  گرفتن  رونق  به  كمك 
سرمايه  دالر  ميليون  واشنگتن 150  افتاده  راه  به 
گذارى كرد. اگر بخواهيم براى اين ولخرجى هاى 
واشنگتن در خارج از مرزهايش توجيهى بر اساس 

منافع ملى پيدا كنيم بى شك ناكام خواهيم ماند.

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه باراك اوباما 
دموكرات براى تعيين بودجه در سال آتى كه سال 
خود  سياسى  هاى  اولويت  بود  خواهد  هم  سختى 
را در دستگاه ديپلماسى بازتعريف كند. عقل سليم 
حكم مى كند كه واشنگتن در افغانستان در راستاى 
تامين امنيت آتى شهروندان خود دالرهاى بيشترى 
را هزينه كند. اما يك حقيقت برهنه در مقابل ما قرار 
دارد و آن هم اين است كه مصر دموكرات بيش از 
افغانستان تا گلو لبريز شده از دالرهاى آمريكايى 
مى تواند به متوقف كردن روند ترويج تروريست 
كمك كند. همزمان در شرايطى كه پاكستان تبديل 
به كشورى دموكرات و با ضريب امنيت باال شود 

هم بيشتر به كار ما خواهد آمد.

معنا  اين  به  كدام  هيچ  ها  استدالل  و  جمالت  اين 
آن  افغانستان  از  را  خود  دست  بايد  ما  كه  نيست 
هم در اين سال حياتى كوتاه كنيم. واشنگتن بايد 
شده  تعيين  زمانى  االجل  ضرب  به  سرسختانه 
 2014 سال  همال  كه  افغانستان  از  خروج  براى 
آسياى  كشور  اين  در  اما  بماند.  باقى  پايبند  است 
داد. انجام  نقدى  گذارى  سرمايه  كمتر  بايد  ميانه 

واشنگتن بايد در مسير خروج از كابل قرار گيرد 
و اين دورخيز بايد از همين امروز انجام گيرد و 
نه فردا. تنها راه هم براى محقق كردن اين استفاده 
بهينه از امكانات سياسى و نظامى در اختيار دولت 
مركزى افغانستان است . بايد از نيروى نمايندگان 
البته  و  كرد  را  استفاده  كمال  كشور  اين  مجلس 

همزمان دست به دامان ديپلماسى هم شد.

تغييرات  اين  براى  زمان  بهترين  حاضر  حال  در 
اساسى است. در چند هفته اخير ما دستاوردهاى 
هجدهمين  داشتيم.  طالبان  با  مواجهه  در  بسيارى 
روز از ماه فوريه بود كه هيالرى كلينتون در جامه 
ديپلماتيك  عمليات  از  آمريكا  خارجه  امور  وزير 
در  معارضان  با  مصالحه  به  دستيابى  براى 
افغانستان از جمله طالبان سخن گفت. وى از پيش 
تسهيل  نقش  تواند  مى  كه  گفت  سخن  هايى  شرط 
كلينتون  خانم  كند.  بازى  را  مذاكرات  روند  كننده 
براى قرار گرفتن در اين مسير نخستين گام را با 
استخدام مارك گراسمن برداشت. مردى كه مدافع 
مذاكره و مصالحه با طالبان است. مارك در حال 
امور  در  خارجه  امور  وزير  اول  مشاور  حاضر 
زير  سربه  و  آرام  مارك  شايد  است.  افغانستان 
بيش از ريچارد هالبروك مرحوم بتواند به تامين 

منافع آمريكا در افغانستان كمك كند.

فصل جديدى در روابط از افغانستان تا پاكستان 
يوسف  پاكستان  وزير  نخست  است.  شده  آغاز 
رضا گيالنى هفته گذشته به كابل سفر كرده و با 
حامد كرزى رئيس جمهورى ديدار داشت . اين دو 
براى  صلح  مشترك  كميته  تشكيل  لزوم  بر  مقام 
عادى سازى رابطه تاكيد كردند. رفت و آمد ديگر 
معنا  بدان  هم  افغانستان  به  پاكستانى  هاى  مقام 
همسايه  با  صلح  برقرارى  دنبال  به  آنها  كه  است 

خود هستند. 
حاضر  گران  تحليل  و  دولتمردان  هم  بريتانيا  در 
در صحنه سياسى ، به دنبال راهكارى براى آشتى 
پاكستان  و  افغانستان  امنيتى  و  سياسى  كامل 
هستند. انگليسى ها چندين قرارداد با پاكستانى ها 

امضا كردند.

هم  طالبان  آيا  كه  است  اين  اساسى  سوال  اكنون 
به دنبال برقرارى رابطه با غرب و مصالحه است 
يا خير؟ برخى نشانه ها وجود دارد دال بر مثبت 
مارك  اما  حوزه.  اين  در  طالبان  رويكرد  بودن 
گراسمن اعتقاد دارد كه براى آغاز اين روند بايد 
نشانه هاى بيشترى يافت و درك درستى از طرف 
مقابل داشت . اياالت متحده به دنبال نمايندگانى از 
سوى طالبان است كه بتوانند تصميم گيرى كنند. 
نزديك  ارتباط  مالعمر  طالبان  رهبر  با  كه  مردانى 
داشته باشند. اين مذاكرات بايد سه هدف واشنگتن 

را تامين كند:
1. پايان يافتن عمليات القاعده 

2. پايان يافتن خشونت در افغانستان 
3. احترام به قانون اساسى

طالبان  اعضاى  ميان  در  هنوز  گراسمن  مارك 
ديويد  است.  نشده  فردى  اينچنين  كشف  به  موفق 
در  نظامى  نيروهاى  فرماندهى  كه  پترائوس 
مصالحه  طرح  از  است  دار  عهده  را  افغانستان 
مهيا  دنبال  به  اما  كند  مى  استقبال  گروه  اين  با 
دارد  اعتقاد  پترائوس  است.  بيشتر  شرايط  شدن 
افغانستان  با  مصالحه  براى  تالش  با  همزمان  كه 
بايد به نوعى نيروهاى رده پايين اين گروه را خلع 

سالح كرد.
اما چرا بايد استراتژى هاى خود را در افغانستان 
پياده و دالرهاى خود را در مصر خرج كنيم؟ يك 
دليل بسيار ساده وجود دارد: در حال حاضر هيچ 
به  كمك  از  بيش  اوباما  باراك  دوش  بر  رسالتى 
جوانان جمع شده در ميدان تحرير قاهره سنگينى 
ماندگى  عقب  جبران  براى  ها  مصرى  كند.  نمى 
متحده  اياالت  مالى  كمك  به  خود  اقتصادى  هاى 
حساب  در  را  خود  دالر  بايد  آمريكا  دارند.  نياز 
كننده  تامين  كه  بگذارد  كشورهايى  الحسنه  قرض 
امنيت آن هستند. بايد ميان بهار در جهان عرب و 
استراتژى خود در قبال افغانستان و پاكستان پلى 
در  بتوانيم  تا  بگيريم  درس  گذشته  از  كنيم:  ايجاد 

آينده معجون بهترى را در دست بگيريم. 

نتايج كميته 
حقيقت ياب انقالب 
مصر منتشر شد

ويژه   حقيقت ياب  كميته  گزارش 
 11 انقالب  به  منجر  وقايع 
طي  كه  شد  منتشر  مصر  فوريه 
اول  متهم  مبارك  حسني  آن 
بي گناه  تظاهركنندگان  كشتار 
كشور  اين  انقالب  جريان  در 
مي توان  لذا  مي شود.  شناخته 
روزهاي  در  كه  داشت  انتظار 
قضايي  مقامات  بر  فشار  آتي 
براي صدور حكمي قاطع و حتي 
جدي  افزايش  وي  عليه  اعدام 

بيابد. به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره كميته 
كرده،   تاكيد  خود  نهايي  گزارش  در  حقيقت ياب 
براساس داليل و مداركي كه طي دو ماه گذشته 
هيچ  مبارك  حسني  شده،  بررسي  و  جمع آوري 
تالشي براي مواخذه كساني كه به تظاهركنندگان 
تيراندازي كردند ، صورت نداد و اين ثابت مي كند 
كه وي همانند فرماندهان پليس، مسئول كشتار 
غيرنظاميان بي گناه است. عمر مروان، دبير كل 
اين كميته در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد 
كه تحقيقات نشان داده كه تك تيراندازاني كه به 
ضد  افسران  كردند  تيراندازي  تظاهركنندگان 

ترور در مراكز امنيت كشور بودند. 

خصوص  در  شده  منتشر  گزارش  در 
 846 كه  است  شده  عنوان  مصر  اعتراض هاي 

معترض دست كم توسط پليس و اراذل و اوباش 
كه از سوي حزب ملي دموكرات سابق به خدمت 
گرفته شده بودند در طول سه هفته كشته شدند. 
در اين گزارش عنوان شده است كه 6467 فعال 
اين  براساس  شدند.  زخمي  اعتراض ها  در  ديگر 
گزارش، وزارت كشور به اين كميته ابالغ كرده 
سربازان  و  افسران  كشته هاي  تعداد  كه  است 
اعتراض ها  زمان  در  مصري 
به  همچنين  است.  بوده  نفر   26
موجب اين گزارش در اثر هرج 
و مرج هاي به وجود آمده، 149 
ديگر  نفر  كشته  و 263  زنداني 

زخمي شدند. 

از  زيادي  تعداد  همچنين 
زخمي  افراد  خانواده هاي 
اسامي  شده  كشته  و  شده 
اين  در  كه  فرزندانشان 
تا  نكردند  اعالم  را  شده اند  كشته  درگيريها 
احتماال از سوي نيروهاي امنيتي دستگير نشوند 
را  قربانيان  واقعي  تعداد  نيز  بهداشت  وزارت  و 
اعالم نكرده است. به موجب اين گزارش، انقالب 
و  بوده  كامل  اجتماعي  انقالب  يك  ژانويه   25
در  كه  شد  انقالبي  چنين  موجب  زيادي  عوامل 
راس آن فساد سياسي و عدم آزادي عمومي و 
تنها وجود يك دموكراسي ظاهري قرار دارد و 
از ديگر مسائلي كه موجب اين انقالب شد، عدم 
عدالت اجتماعي، فاصله طبقاتي، گسترش رشوه 
و سركوب امنيتي بوده است. در كنار انتشار اين 
گزارش،دادستاني كل به اظهارات عمر سليمان، 
رئيس سابق سازمان اطالعات مصر گوش داده 
است و مراحل تحقيق از اين مقام عالي رتبه نيز 

ادامه دارد.
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سفر وزير كشور 
پاكستان به ايران 

در ارتباط با 
حوادث بحرين؟ 

ويژه  نماينده  عنوان  به  پاكستان  كشور  وزير  ملك  رحمان 
علي  آصف  پيام  ابالغ  منظور  به  و  كشور  آن  رئيس جمهور 
وارد  چهارشنبه  شب  كشورمان  رئيس جمهور  به  زرداري 

تهران شد. 

تاكنون جزئيات هدف اين سفر انتشار نيافته است اما آنچه 
به  پاكستان  رئيس جمهور  ويژه  نماينده  سفر  است  مسلم 
تهران نمي تواند بي ارتباط با مسائل اخيري باشد كه ابهامات 
حسن نيت  مورد  در  تهران  مقامات  نزد  را  ترديدهايي  و 
اسالم آباد در واكنش به اوضاع خاورميانه ايجاد كرده است. 

سلطان  بن  بندر  شاهزاده  ميزبان  مارس  ماه  در  پاكستان 
پيشنهاد  كه  بود  سعودي  رژيم  ملي  امنيت  شوراي  دبير 
از  حمايت  و  كمك  براي  پاكستان  ارتش  نيروهاي  كرد 
اعزام  كشور  دو  اين  به  بحرين  و  عربستان  پادشاهي هاي 

شوند. 

خليفه،  آل  محمد  بن  احمد  بن  خالد  شيخ  ديدار،  اين  از  پس 
وزير امور خارجه بحرين، به پاكستان رفت. وي تاييد كرد 
براي  را  خود  نيروهاي  دارد  آمادگي  پاكستان  ارتش  كه 

حمايت و تقويت دولت بحرين اعزام كند. 

در پي اين سفر رسانه هاي چاپ پاكستان اقدام به نشر آگهي 
كردند كه در آن اعالم شده بود براي اعزام به بحرين ثبت نام 

به عمل مي آيد. 

مزدوراني  كه  بود  آن  از  حاكي  گزارش ها  كه  حالي  در 
از  مي كنند،  ثبت نام  بحرين  ملي  گارد  به  پيوستن  براي  كه 
سوي فرستادگان اين نهاد و همچنين وهابيون تندرو براي 
استخدام مصاحبه مي شوند، برخي رسانه ها در اين كشور 
گزارش دادند كه بيش از هزار نفر براي عضويت در گارد 
ملي بحرين و مشاركت در سركوب مردم مسلمان آن كشور 

ثبت نام كرده  اند. 

ارتش  در  آگاه  منبع  يك  از  نقل  به  منطقه  رسانه هاي  برخي 
پاكستان نوشتند كه پاكستان با اعزام دو بخش از نيروهاي 
عربستان  به  نفر  هزار   20 شامل  پاكستان  ارتش  نظامي 
سعودي موافقت كرده است. اين نيروها در حالت آماده باش 
در  و  دارند  قرار  سعودي  عربستان  به  نظامي  كمك  براي 
صورت ضرورت اعزام خواهند شد اما در رابطه با بحرين، 
عموم  استخدام  همچنين  و  بازنشسته  نظاميان  استخدام  با 

مردم موافقت كرده اند. 

كه  گفته اند  تلويحي  به طور  پاكستان  مقامات  كه  حالي  در 
عربستان  به  پاكستان  ارتش  نيروهاي  اعزام  طرح هاي 
سعودي و احتماًال بحرين، در حال نهايي شدن است، اوايل 
وزارت  به  تهران  در  پاكستان  سفارت  كاردار  جاري،  ماه 
معاون  كمالوندي،  بهروز  و  شد  احضار  ايران  خارجه  امور 
وزير امور خارجه ايران، نگراني ايران از عضو گيري براي 

نيروهاي نظامي و پليس بحرين در پاكستان را ابالغ كرد. 

جمعه گذشته نيز يك روزنامه هندي مدعي شد پس از آنكه 
در  پاكستان  نظامي  ماموران  استخدام  به  ايران  حكومت 
ايران  ديپلماتيك  روابط  كرد،  اعتراض  بحرين  پليس  نيروي 

و پاكستان تيره و تار شد. 

كاردار  احضار  به  اشاره  با  تايمز»  «هندوستان  وب سايت 
پاكستان در تهران به وزارت خارجه ايران، اين اقدامات را 

نشانه تيرگي در روابط دو كشور خواند. 

زن قذافي و 20 تن طال
صفيه فركش همسر معمر قذافى و مادر همه فرزندان وى كه زن دوم 
رهبر ليبى محسوب مى شود به رغم داشتن ثروتى افسانه اى تنها فرد 
از خانواده ديكتاتور است كه در ليست سياه اروپا و امريكا قرار نگرفته 
صفيه  مهر،  گزارش  به  است.  نشده  مسدود  وى  بانكى  هاى  حساب  و 
زمانى پرستار قذافى بود و در سال 1971 با رهبر ليبى ازدواج كرد كه 
دستاورد وى از 40 زندگى مشترك او با قذافى 30 ميليارد دالر پول 
رهبران  با ديگر زنان  مقايسه  هر چند وى در  نقد و 20 تن طال است. 
عرب حضور كمترى در دنياى سياست دارد اما مالك يك خط هوايى به 
نام براق اير است كه در بحث هاى اقتصادى رقيب دولت ليبى به شمار 
مى رود. اين در حالى است كه گفته مى شود ثروت خود قذافى بالغ بر 
80 ميليارد دالر مى شود. همسر اول قذافى فاتحه النورى نام داشت كه 
مطلبى درباره اينكه آيا قذافى از وى صاحب فرزندى بوده يا خير در 

رسانه ها وجود ندارد. 

صفيه در شهر البياض در شرق ليبى متولد شد او در سال 1971 زمانى 
كه در بيمارستان اين شهر به حرفه پرستارى اشتغال داشت با قذافى 
با  با وى ازدواج كرد. نحوه آشنايى قذافى  سال  در همان  آشنا شد و 
صفيه اينطور بود كه قذافى در سال 1971 چند روزى را براى انجام 
عمل جراحى آپانديس در بيمارستان البياض بسترى شد و اين بسترى 
صفيه  نام  هرچند  ديكتاتور.  فراش  تجديد  براى  شد  اى  مقدمه  شدن 
فركش در ليست تحريم هاى سازمان ملل و غرب قرار نگرفته اما برخى 
از  استفاده  با  قذافى  كه  هستند  موضوع  اين  نگران  غربى  كشورهاى 
ثروت همسرش ضمن ادامه جنگ داخلى در ليبى مقدمات خروج خود از 

اين كشور را نيز فراهم كند. 
ملل  سازمان  از  انگليس  و  آلمان  فرانسه،  تازگى  به  رو  همين  از 
خواسته اند تا نام صفيه فركش را در ليست سياه تحريم هاى خود قرار 
داده و مقدمات مسدود شدن حساب هاى بانكى وى را نيز فراهم كند اما 
روسيه و چين به همراه هند با اضافه شدن نام اين زن به ليست تحريم 

هاى سازمان ملل مخالف هستند. 

با سفارش هر يك غذا براى بزرگترها، يك كودك به رايگان مهمان پرشيا
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تاثيرات انقالب اعراب 
بر اقتصاد جهان

پيام هاي  داراي  خاورميانه  در  سياسي  آشفتگي 
باعث  كه  بخصوص  است،  مالي  و  اقتصادي  مهم 
تركيبي  يعني  تورمي  ركود  وقوع  خطر  افزايش 
مهلك از كاهش رشد و افزايش قيمت ها شده است. 
در اين صورت خطر جدي براي ركود مضاعف در 
اقتصاد جهان آن هم در شرايطي كه به سختي در 
اخير  دهه  چند  بحران  بدترين  از  يافتن  بهبود  حال 

بود، وجود دارد.
 در طول تاريخ، ناآرامي هاي شديد در خاورميانه همواره منبع اوج 
گرفتن قيمت نفت بوده است، رخدادي كه عامل شروع سه ركود از 
در  كيپور*  يوم  جنگ  است.  بوده  جهان  اقتصاد  در  اخير  ركود  پنج 
سال 1973 كه باعث رشد چشمگير بهاي نفت شد به ركود تورمي 
سال 1979  در  ايران  انقالب  انجاميد.  سال 1974-1975  در  جهاني 
مشابهي  جهاني  تورمي  ركود  به  نفت  قيمت  ناگهاني  بردن  باال  با 
در  كويت  به  عراق  حمله  باالخره  و  شد  سال1981-1980منجر  در 

آگوست 1990 نيز قيمت نفت را به اوج رساند.

 بهاي نفت در بحران مالي اخير هم نقش ايفا كرد. تا تابستان 2008، 
يعني درست كمي قبل از سقوط بانك لمن برادرز، قيمت نفت با دو 
برابر شدن طي 12 ماه به ركورد 148 دالر براي هر بشكه رسيده 
سطوح  به  نفت  قيمت  آشوب ها  كردن  فروكش  با  است  ممكن  بود. 
قبلي بازگردد اما اين احتمال بيشتر است خيزش مردمي در منطقه 
خاورميانه  در  اخير  از شوك هاي سياسي  پيش  يابد. حتي  گسترش 
افزايش  بود،  رفته  دالر   80  –  90 بشكه اي  از  فراتر  نفت  قيمت  هم 
قيمتي كه تنها به خاطر عطش اقتصادهاي نوظهور براي انرژي نبود 
وعوامل غير بنيادين بازار ( به عرضه و تقاضا عوامل بنيادين بازار 
شدن  سرازير  مانند  عواملي  داشتند.  نقش  آن  در  هم  مي شود)  گفته 
اقتصادهاي  در  خام  مواد  و  دارايي ها  بازار  در  باالي نقدينگي  حجم 

از  استفاده  و  بهره  نرخ  دادن  قرار  صفر  نزديك  خاطر  به  نوظهور 

رفتارهاي  پيشرفته،  كشورهاي  در  انبساطي  پولي  سياست هاي 
اگر  نفت.  بازار  كشش  كم  و  محدود  عرضه  و  هيجاني  و  شتاب زده 
تهديد اخالل در عرضه نفت از مرزهاي ليبي فراتر رود، حتي ترس 
از اين كاهش توليد ممكن است باعث افزايش ناگهاني قيمت نفت به 
خاطر افزايش «حق ترس» از طريق افزايش ذخيره احتياطي توسط 

سرمايه گذاران و مصرف كنندگان نهايي شود. 

و  خام  مواد  بهاي  افزايش  كنار  در  نفت  قيمت  در  اخير  افزايش 
بخصوص مواد خوراكي مي تواند حتي اگر خطر وقوع ناآرامي هاي 
شهري را در نظر نگيريم عواقب تاسف باري با خود به همراه داشته 
همين  كه  نوظهور  اقتصادهاي  در  تورمي  فشار  به  اينكه  اول  باشد. 
حاال هم با مشكل تورم دست و پنجه نرم مي كنند دامن خواهد زد، 
جايي كه نفت و غذا دو سوم سبد مصرفي را تشكيل مي دهد. با در 
نظر گرفتن تقاضاي ناچيز در اقتصادهاي پيشرفته كه رشد اندكي را 
تجربه مي كنند انتظار مي رود كه باال رفتن بهاي مواد خام تاثير اوليه 
كمي بر تورم اين كشورها داشته باشد و تاثير ثانويه آن بر تورم 
هسته اي هم قابل توجه نخواهد بود، با اين حال كشورهاي پيشرفته 

از افزايش قيمت ها مصون نخواهند ماند.

ضربه اي  كه  است  اين  نفت  قيمت  افزايش  از  ناشي  نگراني  دومين   
سخت به اقتصادهاي پيشرفته وارد خواهد كرد، در حاليكه آنها به 
مي كنند.  تجربه  را  شكننده  بهبودي  و  برخاسته اند  ركود  از  سختي 
اطمينان  كاهش  باعث  نفت  قيمت  افزايش  كه  است  اين  خطر  سومين 
بر  آن  تاثير  كه  شود  آنها  ريسك گريزي  افزايش  و  سرمايه گذاران 
بازار سرمايه موجب اثرات منفي بر ثروت از طريق كاهش مصرف 
و سرمايه گذاري خواهد شد. اطمينان بنگاه ها و مصرف كنندگان هم 
خواهد  تقاضا  كاهش  گرفتن  شدت  به  و  ديد  خواهد  آسيب  احتماال 

انجاميد.
 اگر قيمت نفت خيلي افزايش يابد رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته 
دامن  به  دوباره  آنها  از  برخي  بسا  چه  و  شد  خواهد  كند  شدت  به 
باقي  فعلي  سطح  در  سال ها  براي  قيمت ها  اگر  بازگردند.  ركود 
شد.  خواهد  بيشتر  جهاني  تورم  و  كند  جهان  اقتصاد  رشد  بمانند، 
به  تورمي  ركود  خطر  تعديل  جهت  مي توان  را  سياست هايي  چه  اما 
عربستان  ندارد.  وجود  چنداني  گزينه هاي  مدت  كوتاه  در  برد؟  كار 
توليد  براي  مازاد  ظرفيت  داراي  كه  اوپك  عضو  تنها   – سعودي 
مي تواند  هم  آمريكا  و  دهد  افزايش  را  نفت  توليد  مي تواند   – است 
استفاده  نفت  عرضه  افزايش  براي  خود  استراتژيك  نفتي  ذخاير  از 
كند. در بلند مدت، مصرف كنندگان مي توانند در انرژي هاي جايگزين 
سرمايه گذاري كنند و همچنين تقاضا براي نفت از طريق استفاده از 
تكنولوژي هاي نوين و وضع ماليات بر مصرف سوخت هاي كربني 
كاهش يابد. از آنجا كه نوسانات بازار انرژي و غذا عالوه بر اقتصاد 
بر ثبات سياسي و اجتماعي هم تاثير گذار است، سياست هايي كه اين 
و  كننده  توليد  كشورهاي  توجه  مورد  بايد  دهد  كاهش  را  نوسانات 

مصرف كننده آنها قرار گيرد.

افزايش بدهى هاى خارجى كوتاه مدت دولت

مجموع بدهى هاى 
خارجى از 22 ميليارد 

دالر گذشت
سال  دو  طى  مركزى،  بانك  گزارش  ترين  تازه  مطابق   
اخير بدهى هاى خارجى كوتاه مدت دولت سير صعودى 

به خود گرفته است.
در حالى كه مجموع بدهى هاى كوتاه مدت دولت در پايان 
سال 86 حدود 9 ميليارد و 891 ميليون دالر بوده است، 
و 599  ميليارد   6 به   87 سال  ماهه  دوازده  در  رقم  اين 
ميليون دالر كاهش يافته بود اما در پايان سال 88 بدهى 
هاى خارجى كوتاه مدت دولت بار ديگر تا 8 ميليارد 787 

ميليون دالر افزايش يافت.
حال آخرين آمار موجود نشان مى دهد كه طى نيمه اول 
سال 89 اين رقم تا 10 ميليارد و 198 ميليون دالر صعود 
كرده است. اين در شرايطى است كه طى نيمه اول سال 
 456 و  ميليارد   7 دولت  مدت  كوتاه  بدهى  مجموع   ،87

ميليون دالر بوده است.
بدين ترتيب بدهى خارجى كوتاه مدت دولت طى نيمه اول 
سال 89 به بيش از اين رقم در پايان 12 ماهه سال 88 

رسيده است.
گفتنى است، مجموع رقم بدهى هاى خارجى كوتاه مدت 
دولت در پايان سال 81 تنها حدود 2 ميليارد دالر بوده 

است.

كاهش بدهى هاى ميان مدت و بلند مدت
و  مدت  ميان  هاى  بدهى  سال 86  پايان  در  كه  حالى  در 
بلندمدت دولت تا رقم كم سابقه 18 ميليارد و 756 ميليون 
دالر رسيده بود، ولى اين رقم در سال 88 به 12 ميليارد 
و 739 ميليون ريال رسيد. در پايان نيمه اول سال گذشته 
هم مجموع بدهى هاى خارجى غيركوتاه مدت دولت تا 11 

ميليارد و 902 ميليون ريال كاهش يافته است.
گفتنى است بدهى هاى ميان مدت و بلند مدت دولت در 
سال 81 حدود 10 ميليارد دالر و 453 ميليون دالر بوده 

است.
سررسيد  امسال  افزايد،  مى  گزارش  اين  حال  همين  در 
بدهى هاى  ميليارد و 770 ميليون دالر از  بازپرداخت 6 

خارجى دولت است.
سال  اول  نيمه  در  دولت  خارجى  هاى  بدهى  مجموع  در 
89 به 22 ميليارد و 100 ميليون دالر رسيده است كه به 
دليل رشد بدهى هاى كوتاه مدت دولت، به باالترين رقم 
از سال 87 تا كنون رسيده است. در سال هاى 87 و 88 
و  ميليارد   21 حدود  كشور  خارجى  هاى  بدهى  مجموع 
500 ميليون دالر بوده است. اين رقم براى سال 81 حدود 

12 ميليارد و 500 ميليون دالر اعالم شده است.
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دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى نفت 122 دالر را پشت 
سرگذاشت

و  آمريكا  در  مسكن  بازار  شرايط  بهبود  دنبال  به   
جهانى  قيمت  كشور  اين  در  مسكن  فروش  افزايش 
متوالى  روز  دومين  براى  چهارشنبه  امروز  نفت 

افزايش يافت .
به گزارش بلومبرگ، كارشناسان اقتصادى بر اين 
باورند كه بهبود شرايط بازار مسكن آمريكا موجب 

رشد تقاضاى انرژى در اين كشورخواهد شد .
دالرگذشت   122 مرز  از  امروز  نفت  جهانى  قيمت 
كه بنابر تحليل كارشناسان كاهش ارزش دالر در 
برابر يورو نيز تاثير زيادى در افزايش قيمت نفت 
از  بانكى  بهره  نرخ  افزايش  احتمال   . است  داشته 
افزايش  در  زيادى  تاثير  اروپا  مركزى  بانك  سوى 

ارزش يورو در برابر دالر داشته است .
اين  در  اقتصادى  ارشد  كارشناس  بارات  جاناتان 
بازار  در  مسكن  وضعيت  بهبود  كرد  تاكيد  باره 
انرژى  جهانى  هاى  بازار  براى  خوبى  خبر  آمريكا 
تصميم   . شد  خواهد  قيمتها  تقويت  موجب  و  است 
احتمالى بانك مركزى اروپا براى افزايش مجدد نرخ 
بهره بانكى نيز فشار زيادى را بر دالر وارد كرده 

است .
سبك  نفت  بشكه  هر  قيمت  گزارش  اين  اساس  بر 
آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه ژوئن 
به 109 دالرو 120 سنت رسيد. هر بشكه نفت برنت 
122دالرو90  به  نيز  لندن  بازار  در  شمال  درياى 

سنت رسيده است .

ميزان  داد  گزارش  نيز  پتروليوم  آمريكن  موسسه 
 667 با  گذشته  هفته  در  آمريكا  خام  نفت  ذخاير 
هزار بشكه افزايش به بيش از 356.1 ميليون بشكه 
رسيده است . ادامه تنشهاى سياسى در خاور ميانه 
ليبى  در  داخلى  اعتراضات  گسترش  خصوص  به 
و عربستان نيز تاثير زيادى بر افزايش قيمت نفت 

داشته است.

طال ركورد زد، قيمت 
نفت هم افزايش يافت

معتبر  ارزهاي  ديگر  و  يورو  برابر  در  دالر  ارزش  كاهش  سبب  به   

قيمت  يافت.  افزايش  جهان  بازارهاي  در  طال  و  نفت  قيمت  جهان، 
دالر   122.6 به  نيز  برنت  نفت  قيمت  و  دالر  به 1504  طال  اونس  هر 
افزايش يافته است. در مورد افزايش قيمت نفت، بهبود وضعيت بازار 
معتقدند  اقتصادي  كارشناسان  است.  بوده  موثر  نيز  آمريكا  مسكن 
در  انرژي  تقاضاي  رشد  موجب  آمريكا  مسكن  بازار  شرايط  بهبود 
بازار  در  آمريكا  سبك  نفت  بشكه  هر  قيمت  شد.  خواهد  كشور  اين 
نيويورك براي تحويل در ماه ژوئن با 1.27 دالر افزايش به بيش از 
109.55 دالر رسيد. قيمت نفت دو روز پيش نيز با 59 سنت افزايش 
به 108.28 دالر رسيده بود. اين درحالي است كه موسسات تحليلگر 
همواره از رشد قيمت نفت به عنوان عاملي كه از رشد اقتصاد جهان 

مي كاهد نام برده اند. 

تامين  را  نفت  براي  جهاني  تقاضاي  درصد   40 كه  سازماني  اوپك، 
مي كند، اعالم كرده كه ميزان عرضه اين ماده خام در بازارها كافي 
است و در واقع بازار از نفت اشباع شده است در نتيجه احتياجي به 
افزايش سقف توليد نيست. بدين ترتيب به نظر مي رسد اوپك اقدامي 
از  مي تواند  كه  عاملي  داد.  نخواهد  انجام  نفت  قيمت  از  كاستن  براي 
قيمت نفت بكاهد تاثيرگذاري سياست هاي انقباضي بانك مركزي چين 
شده  سبب  اخير  ماه هاي  طي  كشور  اين  در  تورم  نرخ  رشد  است. 
اين كشور  نزد بانك مركزي  سپرده قانوني بانك ها  و  نرخ هاي بهره 
بارها باال برده شوند اما اين سياست ها تاكنون به نتيجه مورد نظر 
معتقدند  كارشناسان  دليل  همين  به  و  است  نشده  منجر  چين  دولت 
خواهد  انجام  اقداماتي  چنين  نيز  نزديك  آينده  در  چين  مركزي  بانك 
داد. اگر سياست هاي ياد شده به كاهش رشد اقتصاد چين منجر شود 
ديگر  سوي  از  شد.  خواهد  كاسته  نفت  براي  كشور  اين  تقاضاي  از 
از  مي تواند  نيز  منطقه  عرب  كشورهاي  در  سياسي  تنش هاي  كاهش 
و  ندارند  وجود  هنوز  عامل  دو  اين  كه  آنجا  از  اما  بكاهد  نفت  قيمت 
اقتصاد جهان نيز به رشد خود ادامه مي دهد نمي توان انتظار داشت كه 

قيمت نفت در آينده نزديك كاهش يابد. 

از  آمريكا  اقتصاد  براي  منفي  چشم انداز  ترسيم  اخير  روزهاي  در 
سوي موسسه رتبه بندي استاندارد اند پورز، تداوم تنش هاي سياسي 
خاور ميانه و شمال آفريقا، ادامه بحران  در كشورهاي عرب منطقه 
بدهي هاي دولتي در برخي كشورهاي عضو بلوك يورو، افزايش قيمت 

نفت و تورم جهاني از علل افزايش قيمت طال بوده اند.

 به عقيده تحليلگران رسيدن قيمت نفت به 1500 دالر در هر اونس از 
چرا  دارد  بسياري  اهميت  فلز  اين  قيمت  رشد  ادامه  براي  رواني  نظر 
مقاومت  رقم  اين  به  قيمت ها  رسيدن  برابر  در  بازار  روز  چندين  كه 
باز  قيمت ها  بيشتر  رشد  براي  راه  اكنون  مي رسد  نظر  به  و  مي كرد 
شده است. در آستانه سال جديد ميالدي، نهادهاي بين المللي پيش بيني 
كرده بودند كه امسال قيمت هر اونس طال به 1650 دالر خواهد رسيد 
و اكنون به نظر مي رسد اين قيمت خيلي زودتر از پايان سال جاري 
تحقق خواهد يافت. ديدگاه سرمايه گذاران در باره افق اقتصاد اياالت 
متحده چندان مثبت نيست. در حال حاضر دولت آمريكا درست شبيه 
ديگر كشورهاي توسعه يافته بدهي بسيار عظيمي دارد، ميزان بدهي 
ملي نيز به سرعت در حال افزايش است. اگر دولت آمريكا تدابيري 
جدي و موثر اتخاذ نكند و از اين حجم بدهي خود نكاهد، ركودي جديد 

بر اقتصاد اين كشور حاكم خواهد شد.
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سلطان ادبيات وحشت چگونه مى نويسد؟ 

 ديگر مغزم 
كشش ندارد

وحشت»  ادبيات  «سلطان  لقب  با  كه  كينگ  استفن 
شناخته مى شود، براى نوشتن به محيطى آرام و 

ساكت نياز دارد.
 استفن ادوين كينگ متولد 21 سپتامبر سال 1947 
است و تاكنون بيش از 200 كتاب در ژانر وحشت 

و فانتزى نوشته است.
و  مى كند  توجه  انسان  ترس هاى  به  آثارش  در  او 
براى  مى شود  بهانه اى  مداخله گر  عاملى  هميشه 
كامال  جستجو  اين  هرچند  بشر،  روح  در  جستجو 
روانكاوانه نيست اما نگاه كينگ سطحى هم نيست.

تبديل  سينمايى  فيلم هاى  به  دفعات  به  او  آثار 
راب  كارگردانى  به  «ميزرى»  بين  اين  در  شده اند. 
راينر، «درخشش» به كارگردانى استنلى كوبريك، 
«1408» به كارگردانى ميكائيل هافستروم، «رهايى 
به  سه  هر  «مه»  و  سبز»  «مسير  شاوشنك»،  از 
كارگردانى فرانك دارابونت شهرت بسيارى دارند.

از اين نويسنده «بيوك مرموز»، «راز»، «شكارچى 
رويا»، «آتش افروز»، «درخشش» و «مسير سبز» 

به فارسى ترجمه شده اند.
سال 2006  پاييز  كه  گفت وگويى  در  كينگ  استفن 
در شماره 178 مجله معتبر «پاريس ريويو» انجام 

داد شيوه نوشتن خود را چنين توصيف كرد:
عالوه بر تجربه و اتفاقاتى كه در زندگى خودم رخ 
داستان هاى  از  را  داستان هايم  ايده  گاهى  مى دهد، 
نوار  به  داشتم  پيش  سال  چند  مى گيرم.  ديگر 
تولند  جان  نوشته  ديلينجر»  «روزهاى  داستان 
جان  درمورد  داستان ها  از  يكى  مى دادم.  گوش 

جك  و  متر  فان  هومر  دوستانش  و  ديلينجر 
رودخانه  از  عبور  موقع  هميلتن  جك  بود.  هميلتن 
قرار  پليس  گلوله  اصابت  مورد  مى سى سى پى 

كه  مى دهد  رخ  برايش  ديگر  اتفاق  كلى  و  مى گيرد 
تولند كارى به آنها ندارد.

كه  دارم  تولند  به  نيازى  چه  من  گفتم  خودم  به 
داستانم  ندارم  هم  نيازى  و  داده  رخ  چه  بگويد 
اسطوره  وارد  آدم ها  اين  باشد.  واقعيات  بر  مبنى 
آمريكا شده اند پس من داستان خودم را مى بافم و 

داستانى نوشتم به نام «مرگ جك هميلتن».
گاهى هم فيلم به كمكم مى آيد. در كتاب «گرگ هاى 
«برج  مجموعه  كتاب  هفت  از  بخشى  كه  كوال» 
«هفت  مى توانم  ببينم  كردم  سعى  است  تاريكى» 
سامورايى» ساخته آكى را كوروساوا و بازسازى 
آن به نام «هفت دالور» را بازگو كنم. داستان هر 

دو فيلم در واقع يكى است.
ماجراى چند كشاورز بدبخت است كه براى دفاع 
از زمين هايشان در برابر راهزنان چند هفت تيركش 

داغش  پياز  دارم  دوست  من  اما  مى كنند،  اجير  را 
را زياد كنم، پس در داستان من راهزن ها به جاى 

دزديدن محصول بچه ها را مى دزدند.
در مسير داستان قرار  هرگز نمى شود واقعيت را 
داد، وقتى با واقعيت سر و كار داريد بايد داستان 

را در مسير واقعيت قرار دهيد.
به نظرم من هم از چيزهايى مى ترسم، اما به عنوان 
يك انسان بايد بگويم از هرج و مرج و بيگانه ها يا 
بهتر بگويم كسى كه از دنياى ديگر آمده مى ترسم. 
مى ترسيم.  آشوب  از  ما  مى ترسيم.  تغيير  از  ما 
مى دانيد،  هستم.  موضوعات  اين  شيفته  من  و 
نويسنده هاى زيادى هستند كه من داستان هايشان 
شاعر  بوث،  فيليپ  آنها  از  يكى  دارم  دوست  را 
روزمره  زندگى  افراد  اين  مسئله  است.  آمريكايى 
است و من قادر به نوشتن درمورد زندگى روزمره 

نيستم.
كارى كه من مى كنم شبيه شكستن آينه است. اگر 
كتاب هاى من را از زمان «كرى» تا االن نگاه كنيد 
متوجه مى شويد موضوع هر كتاب درمورد زندگى 
معمولى افرادى از طبقه متوسط زمان نوشته شدن 
كتاب است. در هر زندگى يك لحظه اى وجود دارد 
كه با چيزى نامشخص روبرو مى شويد. مثال دكتر 
تلفنى  مزاحم  يا  داريد  سرطان  مى گويد  شما  به 
بزنيم  زامبى ها  از  حرف  حاال  مى كنيد.خوب  پيدا 
يا خون آشام ها يا جنايتكار جنگى كه پايين كوچه 

زندگى مى كند در واقع از يك چيز حرف مى زنيم و 
آن ورود عامل ناشناخته به زندگى معمولى است. 
تاثير اين عامل بر زندگى ما و رابطه امان با ديگران 
خود  از  جذاب تر  است،  جذاب  من  براى  جامعه  و 

هيوالها و اشباح.
به يكى دو دليل درمورد كودكان زياد مى نويسم. 
بخت يارم بود كه در جوانى كتاب هايم را فروختم، 
در جوانى ازدواج كردم و در جوانى بچه دار شدم. 
سه فرزندم در سال هاى 1971، 1972 و 1977 به 
و  آنها  كه  داشتم  را  اين  شانس  پس  آمده اند.  دنيا 
اين  كردن  بزرگ  ببينم.  دقيق  را  شدن اشان  بزرگ 

بچه ها نتايج بسيار زيادى براى من داشت.
شايد از موسيقى روز به دور بودم، اما بچه ها را 
كردن  بزرگ  خستگى  و  خشم  مى شناختم.  كامال 
وارد  چيزها  اين  و  كردم.  حس  تماما  را  بچه ها 

كتاب هايم شد چون از اين چيزها اطالع داشتم.
باشد  جلويم  ميز  است  خوب  خيلى  نوشتن  موقع 
جا  مدام  نباشد  الزم  و  پايم  زير  راحت  صندلى  و 
براى  كه  هرجايى  كافى.  نور  البته  و  كنم  عوض 
پناهگاه  يك  شبيه  بايد  مى كنيد  انتخاب  نوشتن 
باشد، دور از دنياى اطراف. هرچه بيشتر محدود 

باشيد بيشتر به تخيل خودتان رجوع مى كنيد.
اتاق مطالعه من جايى است كه در آن كار مى كنم. 
خيلى  و  پيچيده  خيلى  كه  دارم  طبقه بندى  سيستم 
را  يادداشت هايم  رمان  يك  براى  مثال  است.  منظم 
داستانى  خطوط  تمام  به  حواسم  تا  كرده ام  مرتب 
باشد. تاريخ تولد شخصيت ها را مى نويسم تا يادم 
اوليه  مرحله  اين  در  اگر  هستند.  ساله  چند  بماند 
اشتباهى بكنم درست كردنش كار بسيار دشوارى 

است.
راندن  جلو  كارم  داستان  پاى  مى نشينم  وقتى 
هستند  سريع  داستان هايم  اگر  است.  داستان 
كه  است  اين  براى  مى شوند  خوانده  سريع  و 
مى خواهم سريع به مقصدم برسم. در جوانى براى 
رسيدن به اين هدف هنگام نوشتن موسيقى گوش 
كشش  آن  ديگر  مغزم  چون  نه،  حاال  اما  مى كردم 

را ندارد.
مثال امروز چهار صفحه نوشتم، يك زمانى روزى 
حاال  اما  بيشتر،  گاهى  و  مى نوشتم  كلمه  هزار  دو 

روزى هزار كلمه مى نويسم.
براى نوشتن از كامپيوتر استفاده مى كنم، اما گاهى 
به مداد و كاغذ هم سرى مى زنم. با دست نوشتن 
روى  مى شود  باعث  و  مى آورد  پايين  را  سرعت 

آنچه مى نويسى فكر كنى.
وقتى نوشتن نسخه اول تمام شد بد نيست شش 
هفته اى بگذاريدش كنار. البته كامپيوتر موجب شده 
موقع نوشتن خيلى از كار بازنويسى را انجام دهم. 

هر كتابى با كتاب ديگر فرق دارد.
ترجمه: حسين عيدى زاده

ادبيات

ى ي م ى

نامزدان ايراني جايزه جهاني كودك
اين جايزه ادبي در سوئد به يك فعال در عرصه  ادبي كودك اهدا مي شود

 جايزه آستريد ليندگرن امسال سه فعال ادبي را در جمع كانديداهايش مي بيند و احتمال زيادي وجود دارد تا 
اين جايزه كه فروردين ماه سال آينده برگزار مي شود به يك نويسنده ايراني تعلق بگيرد. احمدرضا احمدي 
و مصطفي رحماندوست به عنوان دو نامزد ايراني دريافت جايزه  آستريد ليندگرن در سال 2012 ميالدي از 

سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان معرفي شدند. 
اين جايزه ادبي معتبر همه ساله در سوئد به ياد آستريد ليندگرن نويسنده محبوب سوئدي و خالق كتاب هاي 
«پي پي جوراب بلند» و «كارلس روي پشت بام» توسط انجمن ملي سوئد در امور فرهنگي به مبلغ 5 ميليون 
كرون سوئد به يك نويسنده، تصويرگر يا فعال در عرصه  ادبي كودك اهدا مي شود.از ايران عالوه بر اين دو 
نويسنده و شاعر سرشناس ادبيات كودك و نوجوان، موسسه پژوهشي كودكان دنيا نيز از سوي شوراي 
كتاب كودك به عنوان ديگر نامزد دريافت اين جايزه معرفي شده است. احمدرضا احمدي از جواني در حوزه 
شعر نو با انتشار آثار پيشرو حضور جدي و موثري داشت كه در ادامه با انتشار مجموعه هاي شعر سپيد، به 
عنوان يكي از اصلي ترين چهره هاي شعر دهه چهل درخشيد. احمدي از سال 1349 وارد كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان شد و مدتي نيز مسئول واحد موسيقي اين سازمان بود. وي تا سال 1373 در كانون به 
عنوان نويسنده و ويراستار حضور داشت و در اين سال بازنشسته شد. «من حرفي دارم كه فقط شما بچه ها 
باور مي كنيد»، «هفت كمان هفت رنگ»، «هفت روز هفته دارم»، «خواب يك سيب، سيب يك خواب»، «اسب و سيب 
و بهار»، «در باغچه عروس و داماد روييده بود»، «رنگين كماني كه هميشه رخ نمي داد» ،«روزي كه مه بي پايان 
بود»، «نشاني» و «سه گلدان» از جمله كتاب هاي او در زمينه كودكان هستند. وي در حوزه شعر بزرگسال نيز 

بيش از بيست عنوان كتاب منتشر كرده است.
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تكنولوژي و هنر نزد هايدگر از يك خاستگاه اند. 
واژة يوناني تخنه (tekhnē) مأخوذ از tiktein (با 
امالي التيني) است كه به معناي بارآوري، فرآوري 
به  هم  فارسي  در  هنر  واژة  گرچه  است.  توليد  و 
معناي صنعت و هم معناي فرآوردة زيباست، اما 
حتى  و  واژه  اين  باشد،  فراديد  اصيل  معناي  اگر 
براي  مطابقي  برگردان  بتوان  مشكل  را   art واژة 
در  «نر»  و  «هو»  از  مركب  «هونر»  انگاشت.  تخنه 
طور  به  و  نيكو  مردانگي  معناي  به  پهلوي  زبان 
و  است  مهارت  و  فضيلت  قدرت،  جنگاوري،  كلي 
مفهوم توليد از آن مستفاد نمي شود. ريشه التيني 
هنوز  كه  است  افزار  جنگ  و  سالح  معناي  به   art
و  توپخانه  معناي  به   artillery واژة  در  آن  آثار 
اصال  آلماني  در   kunst است.  مانده  باقي  آتشبار 
 können با  و  است  توانش  و  دانش  معناي  به 
ارتباط  علم)  (شناخت،   Kenntnis و  (توانستن) 
دارد، و تا حدي مي تواند معادل تخنه باشد. هرچند 
زيرا  نيست،  مطابق  كامال  معادل  اين  با  اينجا  در 
 (episteme) اپسيتمه  متضاد  يونانيان  نزد  تخنه 
هايدگر  ليكن  شد.  مي  محسوب  نظري  دانش  يا 
نه  را  تخنه  او  مي كند.  رد  را  لغتنامه اي  معاني  اين 
متضاد اپيستمه بلكه متضاد فوزيس (Phusis) يا 
طبيعت مي داند. فوزيس ظهور موجودات از جانب 
خودشان است. تخنه، دانش يا علمي است كه رفتار 
 Machenschaft ما با طبيعت را راه مي برد و با
تخنه  دارد.  معنايي  قرابت  آلماني  (ماشينيسم) 
ساختن و هنر ساختن نيست. هنرمند بدوا مي داند 
كه چگونه به موجودات مجال آشكار شدن بدهد. 
تخنه علم ساختن نيست. تكنولوژي نيز بدواً شيوة 
شيوة  بلكه  نيست،  كارها  انجام  و  چيزها  ساختن 
مقدم  و  سابق  كه  است  آشكارسازي  و  انكشاف 
مي  نيچه  دوم  مجلد  در  هايدگر  است.  برساختن 
وجود  ديزل  موتور  چون  چيزي  «اينكه  نويسد: 
بنياد  اين  دارد.  غايي  و  تعيين كننده  بنيادي  دارد، 
طبيعت  مقوالت  آنگونه  كه  است  راجع  امر  اين  به 
بهره برداري  آنها  از  ماشيني  تكنولوژي  بعدها  كه 
مي كند، زماني توسط فالسفه به طور خاص محل 
مي توان  سان  بدين  اند.»  شده  واقع  تعمق  و  تفكر 
گفت كه گشتل بدوا نوعي انكشاف است، به نحوي 
ذخيره  متجلي  بلكه  حقيقت،  متجلي  نه  طبيعت  كه 
قائم و دائمي است كه مي تواند منقاد يك چارچوب 
گردد. اما همان طور كه گفته شد، گشتل سرچشمه 
كار  خاستگاه  در  هايدگر  اينجا  در  هست.  نيز  هنر 
هنري گشتل را گوياي طريقي مي داند كه شكاف 

ميان زمين و جهان را شكل مي دهد و به قالبي در 
مثال  هنري  كار  يك  هيات  يا   Gestalt كه  مي آورد 
يك معبد است. پيداست كه اين تصوير عجيب كه 
برحسِب آن، زمين نماينده مصالح مادي كار هنري 
نماينده  جهان  و  صورت  و  سنگ  رنگ،  جمله  از 
خالقيت هنري است، نياز به توضيح بيشتري دارد. 

هايدگر خاستگاه، سرآغاز و سرچشمه كار هنري 
را در چه مي بيند؟ كار هنري از يك سو به صخره 
مي ماند. ابزار نيست. بي غرض و بي مقصود است. 
اين وجه كار هنري همان مواد شي گانه و طبيعي 
ابزار  يك  به  ديگر  سوي  از  هنري  كار  است.  آن 
شده،  ساخته  انسان  توسط  ماند.  مي  مثالجارو 
نيز  سومي  سوية  اما  نيست.  واره  شي  و  طبيعي 
در كار است. خالقيت هنرمند به لحاظ بي غرضي 
شباهتي به خالقيت طبيعت دارد. بر حسب مضمون 
كتاب هستي و زمان، بايد بگوييم هنرمند است كه 
مصالح مادي و نشاندن صورت هنري بر آنها را 
انتخاب مي كند. بي درنگ بايد افزود كه در هستي و 
زمان سخني از فرآيند آفرينش كار هنري در ميان 
نيامده است. ليكن در اين كتاب هايدگر نشان مي 
دهد كه نخستين تماس انسان با اشيا تماسي ابزار 
ورزانه است و اين انسان است كه ابزار يا چيزها 
را بر مي گزيند، خواه براي كاربرد سودمند، خواه 
براي تبديل آنها به كاري هنري. در خاستگاه كار 
هنري بر عكس، هنرمند كار را انتخاب نمي كند. او 
كار را نمي سازد. برعكس اين كار است كه هنرمند 
را هنرمند مي كند. نه به اين معنا كه تا كسي كاري 
هنري خلق نكند، هنرمند نمي شود بلكه، به اين معنا 
كه هنرمند از سويه خود بر آفرينندگي خود مسلط 

نيست. 

بر عكس او تحت سلطة جريان آفرينش است. اصل 
هنر است نه هنرمند و نه كار هنري . اين مضمون 
مي دهد.  توضيح  هرمنوتيكي  دوري  با  هايدگر  را 
خاستگاه  يكي  كه  نيست  آن  كار  و  هنرمند  نسبت 
ديگر  به  باشد.  خاستگاه  از  شده  صادر  ديگري  و 
خاستگاه  كار،  و  كار  خاستگاه  هنرمند  سخن، 
هنرمند است و اين بي آن وجود ندارد. با اين همه، 
اين هر دو به واسطه امر ثالثى وجود دارند. هم از 
امر  اين  است.  اول  اصل  در  ثالث  امر  آن  رو  اين 
كه  هرمنوتيكي  دور  اين  آيا  است.  هنر  همان  ثالث 
در چرخش آن هنرمند و كار هنري، هر دو چون 
ماموران بي اختيار هنر هستند، عجيب و شگفت انگيز 

نيست؟ آيا مصاديق انضمامي و عملي هنر آفريني 
اگر  سينما  خير.  مسلمًا  دارند؟  همخواني  آن  با 
به  آن  وابستگي  اقتضاي  به  گردد،  محسوب  هنر 
به  و  دقيقا  آن  بودن  گروهي  همچنين  و  صنعت 
دقيق  برنامه ريزي  بر  شخصي،  گزينش  بر  ناچار 
و زمانمندي مراحل توليد متكي است. هر دكوپاژي 
انبوهي  منوال  همين  به  است.  هايدگر  تفسير  نافي 
هنر  اگر  رمان  و  شعر  موسيقي،  نقاشي،  آثار  از 
كم  دست  و  قصد  از  روشني  به  گردد،  محسوب 
منشأيت سوژه هنرمند، فرآورده شده اند. حتي در 
هنر سوررئال كه بر خودكاري پافشاري مي شود، 
مولف سرچشمه و خالق اثر است. پس چگونه هنر 
هايدگر  باشد؟  هنرمند  و  كار  خاستگاه  مي تواند 
را  مدرن  عصر  هنري  كارهاي  از  بسياري  خود 
هولدرلين،  ريلكه،  چون  شاعراني  به  و  مي ستود 
و  داشت  دلبستگي  تراكل  و  موريكه  سالن،  پل 
و  دادائيسم  از  مثال  خود  زمان  ادبي  مكتبهاي  از 
ادبيات  از  كلي  طور  به  همچنين  و  سوررئاليسم 
گريزان بود. اين بدان معناست كه وي همة كارهاي 
آثار  باربري  واگن  روانه  را  مدرن  عصر  هنري 
مبتذل نمي كرد. ليكن وي همداستان با هگل اغلب 
اين آثار را متعلق به هنر بزرگ نمي دانست. مراد 
وي از هنر همان هنر بزرگ، يعني هنري است كه 
اينكه  است.  هستندگان  حقيقت  ظهور  رويداد  محل 
از  مرموز  چيزي  نيست،  هنري  كار  منشأ  هنرمند 
داد  مي  نسبت  شاعران  به  افالطون  كه  آن گونه 
نيست. مسئله آن نيست كه هنرمند ملهم از الهامي 
به  قضيه  شود.  مي  بي خود  خود  از  مثال  بيروني 
ساده ترين زبان آن است كه در كار هنري حقيقت 
هستند،  كه  سان  آن  موجودات  يعني  موجودات 
مكشوف مي گردد و از همين رو، هايدگر مخاطبين 
كار هنري را نگه دارنده و محافظ مي خواند تا واژة 
و  (حقيقي)   wahr با  را  (نگه داشتن)   bewahren

Wahrheit (حقيقت) مربوط كند. 

حّساني  ادراك  يا  حسي  تاثر  و  تاثير  بنابراين، 

گوهر  نه  است  ثانوي  امري  (زيبايي شناختي) 
از  مأخوذ   Ästhetik واژه  هنري.  كار  بنيادين 
ادراك  بر  كه  است  يوناني   (aisthesis) استيس 
حسي داللت مي كند. استتيك كه معادل زيباشناسي 
يا زيبايي شناختي براي آن بسنده و اساسا درست 
كار  مخاطب  بر  كه  نهد  مي  بنا  را  نگرشي  نيست، 
هنري و تاثر حسي او از زيبايي اثر متمركز است. 
نزد هايدگر نگرش حّساني (زيبايي شناختي) دقيقا 
همان چيزي است كه مرگ هنر بزرگ را در آن بايد 
جست. زيبايي شناسي وقتي به ميدان مي آيد كه 
پيشاپيش كار هنري به ابژه اي براي احساسات و 
تاثرات ذهني مخاطب تبديل شده است. بايد توجه 
 Object داشت كه در اينجا هايدگر به جاي واژة
در  و  دارد  التيني  ريشه  كه  ابژه  يا   Objekt يا 
آلماني  واژه  است،  افكنده  برون  معناي  به  اصل 
Gegenstand را به كار مي برد كه دقيقا و لفظا به 
معناي «برابر ايستا» ست و معموال به ابژه ترجمه 
حّساني  ديدگاه  برحسب  هنري  كار  شود.  مي 
كند  مي  پيدا  هنري  ارزش  وقتي  (زيبايي شناختي) 
كه در برابر حس و درك مخاطب قرار گيرد. كار 
هنري وقتي كه به ابژه قلب شده باشد، براي موزه 
و نمايشگاه مناسب مي گردد. در اين صورت، كار 
نيست،  حقيقت  ظهور  رويداد  عرصه  ديگر  هنري 
بلكه ابزار احساسات ذهني و شخصي است. نگرش 
حّساني از متافيزيك انسان مدار مدرنيته باليدن مي 
در  آدمي  ادراك  و  احساس  شيوه  حاالت،  گيرد. 
تعريف كننده  و  تعيين كننده  عامل  چيزي  حضور 
هر آنچه انسان با آن مواجه مي شود، مي گردد. در 
اين صورت موجودات، چه در كار هنري و چه در 
هستند،  كه  چنان  آن  نه  ديگري،  مقام  و  وضع  هر 
در  بازنمود  و  تصور  صورت  به  كه  آنچنان  بلكه 
مي آيند، ظاهر مي شوند. Vorstellung كه آن را 
در  كنيم،  مي  ترجمه  بازنمود  يا  تصور  به  معموال 
اصل به معناي «برابر نهشت» است يا آنچه برابر 

آگاهي ظاهر مي شود.

خانه ترجمه
              (لندن)

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

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

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

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

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

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

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

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

www.translation-house.com :وب سايت

معنا و مفهوم هنر به نزد هايدگر 

هنر به مثابه ظهور حقيقت
سياوش جمادى 
مترجم آثار فلسفى 
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info@persianweekly.co.uk فرهنگى
جايزه پوليتزر 

داستان نويسى به 
«بازديد از جوخه 
احمق ها» رسيد

از  «بازديد  زمان  گذر  موضوع  با  رمان 
برنده  ايگان  جنيفر  نوشته  احمق ها»  جوخه 

جايزه پوليتزر در بخش داستانى شد.
روز  رمان  اين  خبرآنالين،  گزارش  به 
دوشنبه جايزه پوليتزر را به دليل «كنجكاوى 
سريع  تغييرات  درمورد  خود  نيت  حسن  با 

فرهنگ» به دست آورد.
دليل  به  هرچيزى  از  بيش  ساله   48 ايگان 
غيرمعمولش  و  جستجوگرانه  روايت هاى 
شهرت  مدرن  هويت  و  اضطراب  درمورد 
به  مى توان  او  رمان هاى  ديگر  از  دارد. 
 The» سيرك نامرئى»، «به من نگاه كن» و»

Keep» اشاره كرد.
محل  مجذوب  چيزى  هر  از  بيش  منتقدان 
جوخه  از  «بازديد  رمان  ماجراهاى  وقوع 
صنعت  دنياى  در  اثر  اين  شدند،  احمق ها» 
مى كند.  تعريف  را  خود  داستان  موسيقى 
ايگان چندى پيش برنده جايزه حلقه منتقدان 
كتاب ملى با همين اثر شده بود. اين اثر از 
لحاظ شكل بسيار تجربى است، براى مثال 
يكى از بخش هاى كتاب كه طوالنى هم هست 
به صورت سخنرانى با استفاده از نرم افزار 

«پاورپوينت» تنظيم شده است.
از  خود  تاثيرپذيرى  به  اشاره  با  ايگان 
«درجستجوى زمان از دست رفته» مارسل 
گذر  درمورد  هم  بزرگ  اثر  آن  كه  پروست 
كتاب  اين  اصلى  «حرف  گفت:  است  زمان 
اجتناب ناپذير  تغيير  كه  است  اين  درمورد 
پروست  كتاب  تكان دهنده.  اغلب  و  است 
درمورد غيرقابل پيش بينى بودن تاثير زمان 
بود. پس جاى بحث هم نيست كه بردن اين 

جايزه غيرقابل پيش بينى بود.»

ديگر نامزدهاى اين بخش «امتيازات» نوشته 
چانگ- نوشته  و «تسليم شده»  دى  جاناتان 

رائى لى بودند. جاناتان فرانزن كه بسيارى 
 2010 سال  رمان  را  او  «آزادى»  رمان 

فهرست  اين  به  يافتن  راه  از  مى دانستند 
بازماند.

پوليتزر نمايشنامه
بروس  نوشته  كاليبرن»  «پارك  نمايشنامه 
تاثير  و  نژادى  روابط  موضع  با  نوريس 
پوليتزر  جايزه  برنده  مدرن  زندگى  بر  آن 
منطقه  در  داستان  شد.  نمايشنامه  بخش 
مى گذرد  شيكاگو  در  كاليبرن  پارك  خيالى 
و ماجراى خانواده اى است كه از خانه خود 

بيرون انداخته مى شوند.
نوريس با تشكر از حمايت 10 ساله كمپانى 
تئاتر استپن ولف در شيكاگو گفت: «از ته دل 
چنين  گرفتن  از  و  مى كنم  افتخار  احساس 

جايزه اى سر از پا نمى شناسم.»

پوليتزر تاريخ و زندگينامه
«محاكمه  به  تاريخ  بخش  پوليتزر  جايزه 
آتشين: آبراهام لينكلن و برده دارى آمريكا» 
استاد  فونر  رسيد.  فونر  اريك  نوشته 
متعددى  جوايز  و  است  كلمبيا  دانشگاه 
لينكلن  زمانه  موضع  با  تحقيقاتش  درمورد 

برده است.
اين استاد 68 ساله كه اكنون براى تدريس 
«پوليتزر  گفت:  مى برد  سر  به  لندن  در 

و  مى گذارد  اختيارت  در  بزرگ  گستره اى 
سراغ  بيشترى  مخاطبان  مى شود  موجب 
مردم  بر  بيشتر  تاثير  اين  بروند،  كتاب 

غيردانشگاهى است.»
زندگينامه  كه  نيويوركى  مورخ  چرنو،  ران 
را  راكفلر  دى.  جان  و  هميلتن  الكساندر 
زندگى»  يك  «واشنگتن:  كتاب  با  نوشته 
شد.  زندگينامه  بخش  پوليتزر  جايزه  برنده 
اين كتاب كه در مورد اولين رئيس جمهور 
براى  را  پوليتزر  جايزه  اولين  است  آمريكا 

چرنو به ارمغان آورد.

هيجان زده  و  شگفت زده  گفت: «واقعا  چرنو 
هستم.» او براى نوشتن اين كتاب شش سال 
صفحه  هزار  حدود 40  و  كرد  صرف  وقت 
سند و مردك تاريخى و 125 كتاب درمورد 
واشنگتن مطالعه كرد. هيئت داوران درمورد 
اين كتاب چنين گفتند: «پرتره جذاب و دقيقى 

درمورد اولين رهبر كشور.»

پوليتزر شعر
با  رايان  كى  به  شعر  پوليتزر  جايزه 
رسيد.  منتخب»  و  جديد  اشعار  «بهترين ها: 
«گنجينه  را  اثر  اين  پوليتزر  داوران  هيئت 
ذهنى سنت شكن و لذت بخش» خواند. رايان 
آمريكا  ملى  شاعر   2010 تا   2008 سال  از 

بود.
«جايزه  گفت:  شوخى  به  شاعر  بانوى  اين 
اين  اشعار  نه؟»  مى آورند،  ماشين  با  را 
كتاب 45 سال از كارنامه شعرى اين شاعر 

شوخ طبع را دربرمى گيرد.
او افزود: «چون سرشت من با سليقه زمانه 
تا  مى كردم  پيدا  راهى  بايد  نبود  هماهنگ 
آنچه بايد گفته شود را در شعر بگويم، شعر 
به  كليشه اى  شايد  است.  دل  و  ذهن  فعاليت 
من  مى رود.  و  مى آيد  شعر  اما  بيايد  نظر 
خارج  آن  از  ديگر  و  شدم  آن  وارد  بى ميل 

نشدم و نمى شوم.»

دانشگاه  سوى  از  ساالنه  پوليتزر  جوايز 
را  جوايز  اين  برندگان  مى شود.  اهدا  كلمبيا 
برندگان  و  مى كنند  انتخاب  نفره   19 هيئت 
دريافت  نيز  دالرى  هزار   10 نقدى  جايزه 

مى كنند.
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پنج نويسنده كه پس از مرگ 
دنياى ادبيات را تكان دادند

نوشته  «محاكمه» 
چهار  و  كافكا  فرانتس 
پس  ديگر  بزرگ  رمان 
آنها  نويسنده  مرگ  از 
هنرى  شدند.  منتشر 
جيمز، جين آستين، كافكا، 
جان  و  الرسون  استيگ 
نويسندگانى  تول  كندى 
از  پس  حتى  كه  هستند 
به  مهم  اثرى  نيز  مرگ 
هديه  ادبيات  دوستداران 

دادند.

1.«محاكمه» نوشته فرانتس كافكا (1925)
شدند.  منتشر  او  مرگ  از  پس  چك  اهل  نويسنده  اين  بزرگ  رمان  سه  هر 
بر  نويسنده  مرگ  از  پس  سال  يك  كه  بود  «محاكمه»  اثر  سه  اين  بهترين 
اثر سل چاپ شد. البته دستنويس كافكا كامل نبود و مكس برود، دوست و 

نويسنده زندگينامه كافكا دستى روى آن كشيد و منتشرش كرد.
به  نويسنده  اين  عالقه  شاهد  نيز  «محاكمه»  در  كافكا  كتاب هاى  ديگر  مثل 
شرايط بشر از ديد جوزف ك. هستيم، يك منشى بانك بلندپرواز كه به اتهام 
كشته  درنهايت  و  بازداشت  خواننده)  و  خودش  (براى  نامشخص  جرمى 

مى شود.
كافكا اين اثر را به صورت يك حكايت پندآموز نوشته بود اما متوجه نبود 
چه پيش بينى تاريخى تلخى مى كند. دولت توتاليترى كه در كتاب قدرت را 
در دست دارد و جوزف ك. را دستگير مى كند شباهت بسيارى با رژيم هاى 

حاكم اروپا در قرن بيستم دارد.

2. «برج عاج» نوشته هنرى جيمز (1917)
گاو  ابل  نام هاى  به  مرگ  حال  در  البته  و  ميليونر  تجارى  زوج  يك  اثر  اين 
و فرانك بترمن را به عنوان شخصيت محورى دارد. اولين رمان از دو اثر 

ناتمام جيمز، نقد تندوتيزى به حرص و فساد آمريكا است.
اين اثر ريتم آرامى دارد و نثرى فاخر، هم دوره اى هاى هنرى جيمز معتقد 
سرمايه دارى  تنبلى  از  تنفر  و  مخالفت  به  كار  اين  با  نويسنده  اين  بودند 
دامن زده است. انتشارات «اسكريبنر» براى نوشتن اين اثر پول زيادى به 
عنوان پيش پرداخت به جيمز داد. پولى كه در واقع از طرف يكى از دوستان 

نويسنده پرداخت شده بود.

Sanditon» .3» نوشته جين آستين (1817)
جين آستين نوشتن آخرين اثرش را زمانى شروع كرد كه ديگر در برابر 
بيمارى مرموزش تسليم شده بود. بيمارى كه در نهايت موجب مرگ او شد. 

در نتيجه تنها 11 فصل اول كتاب تكميل شده اند.
اما در كمال شگفتى بيمارى اصال بر شوخ طبعى گزنده او تاثيرى نداشته 
و در كتاب شاهد تمسخر وسواس خواهران پاركر نسبت به سالمتى خود 

هستيم.
پايان بخش ها  است،  بوده  «پايان بخش ها»  عالقه  مورد  هميشه  اثر  اين 
مى كنند.  تكميل  را  نويسندگان  ديگر  ناتمام  آثار  كه  هستند  نويسندگانى 
حداقل 12 نسخه از «Sanditon» به قلم چنين نويسنده هايى موجود است. 

«ترغيب» آخرين رمان كامل آستين نيز پس از مرگ او به چاپ رسيد.

4. «ائتالف عقب مانده ها» نوشته جان كندى تول (1980)
نويسنده اى كه دنياى ادبيات به او بى مهرى كرد (يك دليل آن خودكشى او 
در سال 1969 بود). «ائتالف عقب مانده ها» 11 سال پس از مرگ نويسنده 

منتشر شد و جايزه پوليتزر داستان نويسى را نيز دريافت كرد.
ماجراى اين اثر كه كمدى پيكارسك محسوب مى شود در نيواورلئان دهه 
1960 ميالدى مى گذرد و داستان ايگناتوس جى. ريلى است كه با عنوان «دن 
كيشوت چاق» شهرت دارد. توصيفات غنى تول از نيواورلئان و توانايى او 
در القاى گويش مردم اين منطقه بهترين نمونه چنين كارى در ادبيات است.

5. سه گانه «هزاره» نوشته استيگ الرسون (2005-2007)
بسيارى  شهرت  سوئد  روزنامه نگارى  دنياى  در  حيات  زمان  در  الرسون 
داشت و دليل اين امر تالش او در برمالكردن فساد گروه هاى راست گراى 
افراطى بود. او سه گانه «هزاره» را كه اولين كتاب آن «دخترى با خالكوبى 
اژدها» نام دارد براى تفنن مى نوشت و تالش چندانى براى چاپ آنها نكرد.

به  و  چاپ  كتاب ها   2004 سال  در  قلبى  سكته  اثر  بر  او  مرگ  از  پس 
پرفروش ترين كتاب هاى دهه تبديل شدند. در مجموع 27 ميليون نسخه از 
اين سه اثر تا سال 2010 به فروش رفته است و نسخه سينمايى آنها نيز در 
سوئد توليد و با استقبال فراوان روبرو شد. نسخه سينمايى آمريكايى اين 

آثار نيز در دست توليد هستند.
دو اثر ديگر «دخترى كه با آتش بازى كرد» و «دخترى كه النه زنبورهاى 
قرمز را لگد كرد» نام دارد. هر سه رمان جنايى داستان روزنامه نگارى است 
كه با كمك دخترى متخصص هك رايانه پرونده هاى جنايى را حل مى كند. 
عنوان  به  تودى»  نشريه «يواس اى  از سوى  ميالدى  گذشته  سال  الرسون 

نويسنده سال معرفى شد.
تلگراف / 15 آوريل / ترجمه: حسين عيدى زاده
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com
سينما

حضور قوى سينماى اروپا در 
بخش دو هفته كارگردانان 

جشنواره كن

دو  دوره  سومين  و  چهل  در  نمايش  براى  اروپايى  فيلم   21
هفته كارگردانان جشنواره كن انتخاب شده اند و تنها يك فيلم 

آمريكايى در اين بخش حضور دارد.

عنوان  به  او  حضور  سال  دومين  امسال  كه  بويه  فردريك   
مدير هنرى بخش دو هفته كارگردانان است، روز سه شنبه 
در پاريس اسامى فيلم هاى امسال اين بخش جنبى جشنواره 

كن را اعالم كرد.

 2288 درمجموع  كارگردانان  هفته  دو  بخش  انتخاب  كميته 
فيلم  آنها 25  ميان  از  و  ديد  را  كوتاه)  فيلم هاى  (شامل  فيلم 
بلند را انتخاب كردند كه از اين تعداد 23 فيلم اولين بار در 
دنيا در كن روى پرده خواهند رفت. 14 فيلم كوتاه نيز انتخاب 

شده اند.
از 25 فيلم اصلى بخش دو هفته كارگردانان 21 فيلم اروپايى 
هستند و چهار فيلم اروپايى نيز در بخش نمايش هاى ويژه 
روى پرده مى روند. هشت فيلم از اين 25 فيلم اولين ساخته 
سازندگانشان هستند و بنابراين بخت دريافت جايزه دوربين 

طاليى بهترين فيلم اول را دارند.   

آشناترين نام، آندره تشينه فيلمساز 68 ساله فرانسوى است 
كه با فيلم «نابخشودنى» حضور دارد. اين فيلم اقتباسى از 
رمان فيليپ ديژان است و آندرى دوسوليه و كارول بوكوئه 
در آن بازى مى كنند. تشينه از دهه 1960 تاكنون بيش از 20 

فيلم ساخته است.
آمريكايى  فيلم  تنها  جانسن  اليزا  كارگردانى  به  «بازگشت» 

بخش دو هفته كارگردانان است. 
مى كند  بازى  را  سربازى  نقش  فيلم  اين  در  كاردلينى  ليندا 
كه پس از مدت ها به خانه بازمى گردد و با مشكالتى روبرو 
اين  بازيگران  ديگر  نلسن  بليك  تيم  و  شانن  مايكل  مى شود. 

فيلم هستند.
يك  با  تاكسى»  عنوان «راننده  به  آن  از  بويه  كه  «بازگشت» 
اين  گرايش  از  نمادى  نظر  به  برد،  نام  زنانه  داستانى  گره 
دوره جشنواره كن به فيلمسازان زن است، مسئله اى كه در 

بيشتر بخش هاى جشنواره امسال به چشم مى خورد.
هفته  دو  بخش  در  زن  فيلمسازان  ساخته  فيلم هاى  ديگر  از 
ساخته  دومين   «Code Blue» به  مى توان  كارگردانان 
آليس  فيلم  اولين   «Corpo celeste» آنتونياك،  اورشوال 
ساخته  خواب»  ديگر  «وجه  و  ايتاليايى  فيلمساز  رورواچر 
ربكا ديلى اشاره كرد. همچنين براى اين بخش فيلم هايى از 

هند، فيليپين، افغانستان و برزيل هم انتخاب شده اند.

بخش دو هفته كارگردانان را انجمن كارگردانان فرانسه پس 
از ناآرامى هاى مه 1968 به راه انداخت. اين بخش به دنبال 
سراسر  از  آوانگارد  و  جديد  فيلم هاى  براى  تبليغ  يا  كمك 

دنياست.            

چهل و سومين دوره دو هفته كارگردانان 12 تا 22 مه (22 
ارديبهشت تا اول خرداد) در كن برگزار مى شود. شصت و 
چهارمين جشنواره فيلم كن 11 تا 22 مه (21 ارديبهشت تا 

اول خرداد) برگزار خواهد شد.

ورايتى / 19 آوريل

حضور ساموئل جكسون براى 
اولين بار در تاتر برادوى !

تئاتر  در  خود  هنرى  فعاليت  جكسون  ال  ساموئل 
برادوى را آغاز كرد.

بازى  با  جكسون  ساموئل  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به 
كشيش  نقش  در 
لوتر  مارتين 
جونيور،  كينگ 
فعاليت حرفه اى 
تئاتر  در  خود 
آغاز  را  برادوى 

خواهد كرد.
كنندگان  تهيه 
كوه"  قله  نمايش 

روز پنج شنبه اعالم كردند كه اين بازيگر نامزد اسكار 
در اين نمايش هنرنمايى خواهد كرد. شايعه شده بود 
كه هال برى نيز در اين نمايش به ساموئل جكسون 
تكذيب  را  خبر  اين  كنندگان  تهيه  اما  پيوست  خواهد 
كردند و گفتند كه مسائل مربوط به حضانت فرزندش 
باعث شد كه او پيشنهاد حضور در اين نمايش را رد 
كند.اين نمايش كه اولين بار در سال 2009 در لندن 
اجرا شد، اتفاقات شب پيش از ترور رهبر حقوق مدنى 

را به تصوير مى كشد.
اجراى پيش نمايش " قله كوه " از تاريخ 22 سپتامبر 
در يكى از سالنهاى برادوى به نام برنارد بى جيكوبز 
واقع در خيابان بيست و پنجم ، آغاز خواهد شد. اما 
نمايش رسمى اين پروژه قرار است از تاريخ 13 اكتبر 

شروع شود.
همچون"داستان  فيلمهايى  در  بازى  بخاطر  "جكسون 
است  "مشهور  هواپيما  يك  مارهاى   " "و  پسند  عامه 
و پيش از اين در دو نمايشنامه آگوست ويلسون در 
سالن تئاتر يال ريپرترى هنرنمايى كرده است .او در 

فستيوال شكسپير در نيويورك نيز حضور داشت.

«نيكالس كيج» دستگير شد!
اسكار  برنده  بازيگر   ، كيج  نيكالس 
هاليوود در حاليكه به شدت مست بود 
و در مقابل ساختمان محل اقامتش در 
مى  مشاجره  همسرش  با  اورلينز  نيو 

كرد، دستگير شد.

 به نقل از رويترز، گرى فالت سخنگوى 
پليس نيو اورلينز ، روز شنبه در بيانيه 
ساله  باتجربه 47  بازيگر  گفت:"اين  اى 
شب  دقيقه  سى  و  يازده  ساعت  در 

جمعه دستگير شد و به اتهام خشونت خانگى و برهم زدن آرامش و نظم عمومى در هنگام 
شب ،روانه بازداشتگاه شد.

كيج بايد در تاريخ 31 مى ، براى پيگيرى پرونده اش در دادگاه حاضر شود.

برطبق اطالعيه سخنگوى پليس ، كيج در حال مشاجره با همسرش در يكى از خيابانهاى 
بخش فرانسوى شهر نيو اورلينز مشاهده و دستگير شده است.

فالت در اطالعيه خود گفت:"او و همسرش در مقابل ساختمانى كه كيج تاكيد داشت اجاره 
او  با  همسرش  كردند.  مى  مشاجره  و  بودند  ايستاده   ، نيست  آنها  به  متعلق  و  است  اى 
مخالفت كرد اما كيج بازوى او را فشار داد وهمسرش را مجبور كرد كه حرف او را تاييد 

كند."

فالت گفت:"سپس اين بازيگر مشهور در حاليكه به ماشينهاى اطراف ضربه مى زد، سعى 
كرد سوار يك تاكسى شود."

او افزود:"در اين لحظه يكى از ماموران پليس كه متوجه شده بود كيج به شدن مست است 
، او را از تاكسى پياده كرد و اين موضوع باعث شد كيج شروع به فرياد زدن كند . متعاقبا" 

ماموران پليس او را به بازداشتگاه مركزى بردند."

فالت گفت:"جراحت قابل مشاهده اى روى بدن همسر كيج ديده نشده است."
نيكالس كيج، برادرزاده كارگردان فرانسيس فورد كاپوال، بخاطر بازى در فيلمهايى همچون 

"گنجينه ملى " و " آريزونا"، بسيار مشهور است.
در  سال 1995بخاطر بازى  در  جايزه اسكار شده است و يكبار  دريافت  دوبار نامزد  او 

نقش يك فرد الكلى در فيلم "ترك الس وگاس "، جايزه اسكار را از آن خود كرده است.

"مو" بهترين فيلم 
جشنواره استانبول شد

با  همزمان  پرس،  سينما  خبرگزارى  گزارش  به 
جشنواره  از  دوره  اين  اختتاميه  مراسم  برگزارى 
بين المللى فيلم استانبول در شنبه شب گذشته، فيلم 
سينمايى "مو" (Hair) به كارگردانى تايفون پيرسليم 
اوغلو توانست جايزه بهترين فيلم سى امين دوره اين 

جشنواره تركيه اى را به خود اختصاص دهد.
زمان،  توديز  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  بنابر 
تايفون پيرسليم اوغلو براى اين فيلم سينمايى جايزه 
نيز  را  استانبول  فيلم  جشنواره  كارگردان  بهترين 

دريافت كرد.

گانه  سه  از  قسمت  سومين  "مو"  سينمايى  فيلم 
 (Riza) "رضا"  كه  طورى  به  است،  اوغلو  پيرسليم 
(Haze) به ترتيب عناوين اولين و دومين  و "بخار" 

قسمت اين سه گانه هستند.
نازان كشال و احمد مكين كه در فيلم هاى سينمايى 
اند  كرده  نقش  ايفاى   (Unseen) "ناديده"  و  "مو" 
نيز به ترتيب جوايز بهترين بازيگر نقش اول زن و 
بهترين بازيگر نقش اول مرد اين دوره از جشنواره 

فيلم استانبول را دريافت كردند.

"زفير"  فيلمنامه  نويسندگى  براى  نيز  باش  بلما 
جشنواره  اين  فليمنامه  بهترين  جايزه   ،(Zephyr)

تركيه اى را به خود اختصاص داد.
جشنواره  المللى  بين  بخش  فيلم  بهترين  جايزه 
"ميكروفن"  سينمايى  فيلم  به  نيز  استانبول  فيلم 
اهدا  مصر  از  عبداهللا  احمد  ساخته   (Microphone)
ما"  بزرگ  اميدى  نا   " سينمايى  فيلم   2 شد.همچنين 
سيفى  كارگردانى  به   (Our Grand Despair)
 A Useful) مفيد"  زندگى  "يك  و  تركيه  از  تئومن 
Life) ساخته فدريكو ويروج از اروگوئه نيز به طور 
مشترك جايزه ويژه هيئت داوران را دريافت كردند.

سدات  ساخته   (Press) "مطبوعات"  سينمايى  فيلم 
ييلماز نيز جايزه بهترين فيلم تركيه اى از نگاه هيئت 

داوران را از آن خود كرد.
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info@persianweekly.co.uk موسيقى
«ريحانا» پيشتاز جوايز 

موسيقى بيلبورد
 ، بيلبورد  موسيقى  جوايز  رقابتهاى  در 
ريحانا ، نامزد دريافت 18 جايزه بيلبورد 

شد.
خواننده  اين   ، نيوز  ازاسكاى  نقل  به   
مشهور هاليوود در بسيارى از بخشهاى 
جوايز موسيقى بيلبورد از جمله ، بهترين 
خوانند از ميان 100 خواننده برتر بيلبورد 
دريافت  نامزد   ، زن  خواننده  بهترين  و 
جايزه شد و آهنگ مشترك او و امينم نيز 
نامزد براى دريافت 6 جايزه بيلبورد شده 

است.
امينم نيزدر 16 بخش از رقابتهاى بيلبورد 
ازجمله بهترين خواننده ، بهترين خواننده 
رپ و بهترين خواننده مرد ، نامزد دريافت 
 12 دريافت  نامزد  گاگا  ليدى  شد.  جايزه 
مارس  برنو  و  بيبر  جاستين   ، جايزه 

هركدام نامزد دريافت 11 جايزه شدند.
جاستين بيبر و برونو مارس در بخشهاى 
خواننده  بهترين  و  جديد  خواننده  بهترين 
مراسم  و  كرد  خواهند  رقابت  هم  با  مرد 
اهداى جوايز در تاريخ 22 مى ، در گرند 
گاردن آرنا در لس آنجلس برگزار خواهد 

شد.
برونو مارس بعد از گرفت جايزه خود در 
،گفت:"   2010 سال  جوايز  اهداى  مراسم 
سال 2010 ، سال بسيار خوبى بود و من 
يكسال واقعا" عالى و باورنكردنى را پشت 
سر گذاشتم . من نمى توانم باور كنم كه 
رخ  من  براى  واقعا"  خوشايند  اتفاقات  آن 

داده است."
تا  كرديم  تالش  سخت  خيلى  امسال  "ما 
يك موسيقى زنده و پر انرژى بسازيم و 
چنين  و  هستم  اينجا  من  كه  واقعيت  اين 
باورنكردنى  ام  آورده  بدست  موفقيتهايى 

است."
جايزه بهترين خواننده ، يكى از مهمترين 
بخشهاى جوايز موسيقى بيلبورد است كه 
و  ريحانا  گاگا،  ليدى  امينم،   ، بيبر  آن  در 

تيلور سويفت با هم رقابت خواهند كرد."

همه هنرمندانى كه از فوريه سال 2010 تا 
مارچ امسال در جداول برترينهاى بيلبورد 
بيلبورد  جوايز  مراسم  به  داشتند  حضور 
دعوت   ، دارد  زيادى  بسيار  بخشهاى  كه 
اساس  بر  جوايز  برندگان  و  شد  خواهند 
آلبومها ، فروش آهنگها ، تورها و نتايجى 
كه در شبكه هاى اجتماعى كسب كردند ، 

تعيين مى شوند.

رقابتهاى  اصلى  جوايز  نامزدهاى  ليست 
بيلبورد سال 2011 به شرح زير است:

برتر  ميان 200هنرمند  از  هنرمند  بهترين 
 ، بويل  سوزان   ، بيبر  جاستين  بيلبورد: 

امينم ، تيلور سويفت

بهترين خواننده در ميان 100 خواننده داغ 
پرى  كتى  مارس،  برونو   ، كشا  بيلبورد: 

،ريحانا ،آشر

بهترين هنرمند: جاستين بيبر، امينم ، ليدى 
گاگا ، ريحانا ، تيلور سويفت

تايو  بيبر،  جاستين  جديد:  هنرمن  بهترين 
كروز، كشا ، برونو مارس ، نيكى ميناج

بون  كنسرت:  تور  كننده  برگزار  بهترين 
راجر   ، گاگا  ليدى   ، بابل  مايكل   ، جووى 

واترز، يوتو

بيانسه نولز در حال ساختن يك 
ويدئو براى آهنگ جديدش است

بيانسه 200 رقصنده آفريقايى استخدام كرده تا از آنها در ويدئوى 
آهنگ جديدش با نام "دختر" استفاده كند.

 به نقل از اسكاى نيوز، بيانسه براى ساخت ويديوى آهنگ موفق 
"هالو" ، با كارگردان فرانسيس الرنس همكارى خواهد كرد و بنا 
به گزارش ام تى وى، رقصنده هايى كه قرار است در اين ويدئو 
همراه او باشند به لس آنجلس آمده اند تا در صحنه فيلمبردارى 

اين ويدئو حاضر شوند.
اين خواننده قرار است حركات رقص خود را از همان گروهى كه 

با او در ويدئوى جديدش حاضر خواهند شد ، ياد بگيرد.
يكى از كسانى كه در محل فيلمبردارى اين ويدئو حضور داشته 
است ، گفت:" تم ويدئوى آهنگ "دختر" ، مانند آهنگهاى است كه 

بيشتر در سالنهاى بدنسازى استفاده مى شود."
واژه "دختر" بارها و بارها در طول اين آهنگ تكرار مى شود.

ستارگانى  با  ويدئو  اين  در  بيانسه  كه  است  شده  شايعه  اخيرا" 
همچون جيم جانسين و گروه اسلى بلز همكارى خواهد كرد.

داور آمريكن آيدل به «لئونالوييز» افتخار مى كند
به نقل از اسكاى نيوز، لئونا ، خواننده موفق آهنگ "عشق خونين" كه در سال 2006 برنده برنامه 

"ايكس فاكتور " بريتانيا شد ، شهرت جهانى پيدا كرده است و سيمون خيلى خوشحال است كه 
را  خود  به نفس  اعتماد   " فاكتور  "ايكس  برنامه  رقابتهاى  مختلف  مراحل  طول  در  اين خواننده 
بدست آورده و پيشرفت قابل مالحظه اى كرده است و اكنون به يك هنرمند فوق العاده تبديل 

شده است.
وقتى از سيمون پرسيدند كه از ميان برندگان برنامه هاى گذشته بيش از همه به چه كسى افتخار 
مى كنى ، پاسخ داد:"بايد بگويم بيش از همه به لئونا لوئيس افتخار مى كنم. وقتى اولين بار در 
برنامه " ايكس فاكتور" او را مالقات كردم، خيلى خجالتى بود و اعتماد به نفس كافى نداشت اما 
در نهايت به يك هنرمند فوق العاده تبديل شد.بنابر اين درست است من به لئونا بيش از همه 

افتخار مى كنم زيرا ما دقيقا" بخاطر كشف افرادى مانند لئونا اين برنامه را اجرا مى كنيم."

سيمون كه در حال آماده سازى مقدمات الزم براى اجراى برنامه " ايكس فاكتور " در آمريكا 
است ،معتقد است كه كه او و همكارانش در اين برنامه ،بدنبال يافتن استعدادهاى بزرگى نظير 

جاستين بيبر 17 ساله هستند.
وقتى از او پرسيدند كه داشتن فاكتور ايكس دقيقا" يعنى چه ؟ او پاسخ داد:" اينكه چگونه يك فرد 
تبديل به ستاره موسيقى مى شود ، موضوعى است كه به راحتى نمى توان با لغات بيان كرد . 
وقتى هنرمندى وارد صحنه مى شود يك چيزى در اومثل حضورش ، صدايش و يا تاثير كالمش 
بايد مخاطبانش را جذب كند و اين همان چيزى است كه ما هميشه در صنعت موسيقى از آن 

استفاده مى كنيم وآن را فاكتور ايكس مى ناميم."
سارق جواهرات بن جووى دستگير شد

 

به نقل از رويترز، سارقى كه جواهرات و اموال جان بن جووى و 
سه همسايه ديگرش را دزديده بود ، دستگير شد. اين جواهرات و 

امال حدود 000/500 دالر ارزش داشت.
روز چهارشنبه ، نيكالس تريسى ، سارق  ماموران پليس گفتند:" 
بن  منزل  همسايگى  در  خانه  يك  از  داشت  قصد  كه  اى  ساله   21
جووى دزدى كند ، باعث فعال شدن آژير دزدگير اين خانه شد و 
ماموران پليس فورا" به محل حادثه رفتند و او را دستگير كردند.

تريسى در حمام طبقه سوم مخفى شده بود"
تريسى به چهار فقره سرقت درجه سوم و سه فقره سرقت درجه 

دوم متهم شد.
ماه گذشته ، تريسى در همين منطقه چهار فقره سرقت انجام داده 
بود كه يكى از آنها سرقت از خانه 22 ميليون دالرى بن جووى 
اپريل وارد خانه شخصى اين  تاريخ 3  بود. اين سارق جوان در 

ستاره راك شد و حدود 000/100دالر جواهرات دزديد.

انگشتر «شكيرا» روى صحنه دزديده شد!
انگشتر شكيرا در حين اجراى كنسرت توسط يكى از طرفدارانش ربوده شد.

 به نقل از اسكاى نيوز، اين خواننده 34 ساله روز سه شنبه در منترى مكزيك كنسرت برگزار 
كرد و در هنگام اجراى كنسرت با طرفدارانش دست مى داد .در همين زمان يكى از طرفداران 

را  او  انگشتر  طلب  فرصت 
ربود.

اين  متوجه  خودش  شكيرا 
نيز  دوربينها  و  شد  دزدى 
فيلمبردارى  را  صحنه  اين 
كردند اما با رباينده انگشتر 
برخورد نكرد و آهنگ خود 
اجراى  وبه  نكرد  قطع  را 

كنسرت ادامه داد.
در  كه  كنسرت  اين  در 
برگزار  مونترى  دانشگاه 
كنسرت  آخرين  و  شد 
بود  كشور  اين  در  شكيرا 
سرقت  بخاطر  كس  هيچ   ،

بازداشت نشد .
در همين حال جرارد پيكه ، ستاره فوتبال و نامزد شكيرا اذعان كرد كه در كنار نامزدش خيلى 
خوشحال است و آنها روابط خيلى خوبى دارند اما ازحضور دائمى عكاسهاى سمج كه براى 
عكس گرفتن از اين ستاره پاپ بين المللى از هر فرصتى استفده مى كنند ، واقعا" خسته شده 

است."
او به يك روزنامه اسپانيايى گفت:"آنها همه جا دنبال ما هستند و ما را تعقيب مى كنند و عادت 

كردن به اين قضيه واقعا" سخت است."

اين خواننده كلمبياى ماه گذشته با قرار دادن يك عكس دونفره ، نامزدى خود و جرارد را اعالم 
كرد.

اعالم كند ،  جرارد در پاسخ به اين سئوال كه چرا شكيرا تصميم گرفت رابطه شان را رسما" 
او فقط مى خواست نشان بدهد كه ما روابط خيلى خوبى داريم و هردو از اينكه با هم  گفت:" 

هستيم خيلى خوشحاليم."

مخاطبان گرامى
جهت ارائه پيشنهادات و يا انتقادات ميتوانند از طريق

info@persianweekly.co.uk :شماره تلفن هاى 07811000455 و ايميل
با هفته نامه پرشين ارتباط برقرار نمايند.
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com موسيقى

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

ريحانا پيشنهاد حضور در 
"ايكس فاكتور" را رد كرد

ريحانا پيشنهاد پيوستن به جمع هيئت داوران برنامه "ايكس فاكتور" را رد كرد.
 به نقل از اسكاى نيوز ، اين خواننده موفق خيلى دوست داشت بتواند پيشنهاد پيوستن به جمع داوران برنامه 
"ايكس فاكتور" آمريكا به سركردگى سيمون كاول را بپذيرد اما بخاطر برنامه پيچيده تور آينده اش ، نمى تواند 

اين پيشنهاد را بپذيزد و در اين برنامه شركت كند.
او گفت: "بله من خيلى دوست داشتم اين پيشنهاد را بپذيرم و در اين برنامه شركت كنم اما برنامه پيچيده سفر 
آينده ام به من اجازه نمى دهد كه جزء داوران اين برنامه باشم زيرا حضور در اين برنامه نيازمند يك زمانبندى 

منظم است ."

"براى حضور در اين برنامه بايد ماهها در يك محل اقامت كنى كه اين كار براى من غير ممكن است."
داوران اين مسابقه بايد از شهرى به شهر ديگر بروند تا خواننده هايى را كه بايد به مرحله بعدى مسابقه بروند ، 

انتخاب كنند و در برنامه زنده هر هفته شركت كنند.
بنا براين تا به امروز فقط سيمون كاول و ال. ريد به عنوان داوران برنامه "ايكس فكتور" آمريكا تاييد شده اند.

شريل كول يكى از داوران برنامه "ايكس فاكتور" بريتانيا ، نيكول شرزينگر ، جسيكا سيمپسون و كتى پرى از 
جمله ستارگانى هستند كه براى پيوستن به جمع داوران اين برنامه با آنها مذاكره شده است.

سيمون كه انجام كارهاى پايانى اين برنامه باعث بى خواب شبانه او شده است ، گفت:" اگر راستش را بخواهيد 
علت اصلى اينكه هنوز اعضاى هيئت داوران را اعالم نكرده ايم اين است كه نمى توانيم تصميم بگيريم."

"صبح يك تصميمى مى گيرم اما بعد درباره درست بودن اين تصميم شك مى كنم . نصفهاى شب از خواب مى پرم 
و با خودم فكر مى كنم اشتباه بزرگى مرتكب شده ام. صبح بلند مى شوم و به همه زنگ مى زنم تا به آنها بگويم 

نظرم را تغيير داده ام اما 24 ساعت بعد دوباره به همان نتيجه اول مى رسم."

«جورج مايكل» يك آهنگ به پرنس 
ويليام و همسرش هديه مى كند

جورج مايكل به مناسبت ازدواج پرنس ويليام و كيت ميدلتون يك ترانه به آنها هديه كرد و همه 
مى توانند اين ترانه را از اينترنت دانلود كنند.

نام دارد و   به نقل از آسوشيتدپرس، آهنگ اهدايى اين خواننده به زوج سلطنتى ، "تو و من" 
دانلود آن بصورت رايگان براى همه عالقه مندان امكان پذير است . جورج مايكل اميدوار است 
كه طرفداران او و اين زوج بعد از دانلود اين ترانه به بنياد خيريه ويليام و كيت كمك كنند. اين 
آهنگ جورج مايكل اولين بار روز جمعه از شبكه سى ان ان و در برنامه" پيرز مورگان" پخش 
شد.مايكل در برنامه مورگان گفت:"اين ايده حدود يك هفته پيش به ذهنم خطور كرد كه احساس 

شادمانى خود بخاطر اين ازدواج را بايد بطور علنى ابراز كنم."
مراسم  در  ندارد  انتظار  اما  بود  ويليام  پرنس  مرحوم  مادر   ، دايانا  پرنس  دوستان  از  مايكل 
خود  تويتر  صفحه  در  او   . كند  شركت   ، شد  خواهد  برگزار  آوريل  تاريخ 29  در  كه  عروسى 
نوشت:"در روز عروسى بايد كسانى كه اين زوج جوان دوست دارند در كنار آنها حضور داشته 
باشند نه خوانندگان سابق پاپ."اين خواننده سابق پاپ سال گذشته بخاطر عدم هوشيارى و 
خواب آلودگى بر اثر مصرف دارو ، تصادف كرد و به همين دليل يكماه را در زندان سپرى كرد .
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مناسب ترين 
مشاغل براى زنان

گزارش  تازه ترين  در   Career اينترنتى  سايت   
در  زنان  براى  مشاغل  بهترين  معرفى  به  خود 

آمريكا پرداخته است. 

ايسنا نوشت:
سايت اينترنتى Career در تازه ترين گزارش خود 
آمريكا  در  زنان  براى  مشاغل  بهترين  معرفى  به 
آنها  داشتن  با  زنان  كه  مشاغلى  است.  پرداخته 

مى توانند اميدوار باشند كه هميشه شايد بمانند.
از  نظرسنجى  حاصل   Career سايت  گزارش 
منطقه ى   9 در  زنان  كارگران  از  نفر  هزار   200
مسائل  درباره   نظرسنجى  اين  در  آمريكاست. 
سوال  هر  به  و  شده  سوال  كارگران  از  مختلفى 
شده  داده  اختصاص  نمره اى  ارزش  با  متناسب 

است.
نظرسنجى  اين  در  شده  مطرح  سواالت  جمله  از 
فضاى  روسا،  و  كارگران  بين  روابط  به  مى توان 
كار، منابع شغلى، پرداخت غرامت يا پاداش، رشد 
فرصت ها، فرهنگ شركت، شهرت شركت، وظايف 
و  وظايفشان  بر  كارگران  كنترل  ميزان  روزانه، 

حقوق اشاره كرد.

آشنا  زنان  براى  مناسب  شغل   10 با  زير  در 
مى شويد:

-1 بيوتكنولوژى،  نمره 3.275
علوم  بيوتكنولوژى  حوزه   در  فعال  كارگران 
به  مربوط  علوم  با  را  فناورى  و  مهندسى 
فعاالن  كار  ارزش  مى دهند.  پيوند  انسان  زندگى 
استفاده  قابل  حوزه ها  ساير  در  بيوتكنولوژى 
انسان  طبيعت  با  كلى  طور  به  حوزه  اين  است. 

پيوند زيادى دارد.

-2 خدمات مشترى، نمره 3.108
در  مشتريان  با  مستقيم  طور  به  شركت ها  اين 
تا  مى كنند  كمك  مردم  به  آنها  هستند.  ارتباط 
خدمت  يا  محصول  با  ارتباط  در  مشكلشان 
مشترى  خدمات  بخش  كارمندان  شود.  برطرف 
حوزه هاى  در  كارمندان  ساير  از  شادتر  معموال 
مخاطبشان  بر  را  خود  كار  تاثير  و  هستند  ديگر 

به وضوح مى بينند.

-3 آموزش، نمره 3.084
آموزش دهندگان مسئول كمك به بچه ها هستند تا 
آنها را به افرادى باهوش و فعال تبديل كنند. همه ى 
كار  ارزش  از  ديگران  از  بيش  عرصه  اين  فعاالن 
روزانه خود در آموزش به كودكان راضى هستند.

-4 مدير دفتر، نمره 3.66
متنفر  كارش  از  شما  اداره  معاون  كنيد  تصور 
كمك  او  به  مى تواند  چيز  يك  فقط  بنابراين  است. 
انجام  با  مى تواند  كه  است  دفتر  مدير  آن  و  كند 
وظايف روزانه  احساس رضايت را در بين مديران 

و كارگران باال ببرد.

-5 خريد - تداركات، نمره 3.065
فعاالن اين عرصه در زمينه  خريد كاال و مواد بايد 
خوب  را  مذاكره  مهارت هاى  آنها  باشند.  حرفه اى 
عقد  هنگام  در  خود  تابعه  شركت  از  تا  دارند  ياد 
اين  فعاالن  بكنند.  را  حفاظت  بيشترين  قراردادها 
نام  به  پشتوانه اى  با  آنها  قدرت  اين كه  از  عرصه 

پول محكم است احساس خوبى دارند.

-6 حسابدارى، نمره 3.059
حسابدارى  بخش  كاركنان  خريد،  دپارتمان  شبيه 
نيز نقش گسترده اى در بودجه ى شركتهاى بزرگ 
كمك  شركتها  به  حسابدارى  دپارتمان هاى  دارند. 
بيشترى  بهره ورى  و  صرفه جويى  با  تا  مى كنند 
به فعاليت خود ادامه دهند و با سازمانهايى مانند 

ماليات نيز به مشكل برنخورند.

-7 فاينانس، نمره 3.046
و  سر  معامالت  با  فاينانس  بخش  كارمندان 
براى  شركتها  راهنماى  واقع  در  و  داشته  كار 
هستند.  سرمايه گذارى  زمينه ى  در  تصميم گيرى 
كارمندان  حسابدارى،  و  خريد  بخشهاى  مانند 
بخش فاينانس كنترل زيادى روى بودجه شركتها 
و  قدرت  مساوى  پول  باشيد  داشته  ياد  به  دارند. 

مساوى شادى كارمندان است.

-8 خدمات اجتماعى غيرانتفاعى، نمره 3.039
شايد كمى عجيب باشد كه كارمندان بخش خدمات 
اجتماعى غيرانتفاعى در اين فهرست قرار بگيرند. 
پى  در  خوب  احساس  خوب  كار  كه  گفت  بايد  اما 
نيست.  چيز  همه  سود  و  پول  واقع  در  و  دارد 
كارگران بخش غيرانتفاعى از سه جنله از كار خود 
فعاليتهايشان،  بر  روزانه  كنترل  دارند:  رضايت 

روابط با همكاران و وظايف روزانه.

-9 مراقبتهاى بهداشتى، نمره 3.039
براساس بررسى هاى انجام شده در سال 2010، 
از هر 20 موقعيت شغلى رو به رشد 10 موقعيت 
مربوط به بخش بهداشت بود. رشد جمعيت باعث 
بخش  كارمندان  است.  شده  بهداشت  بخش  رونق 
ديگران  سالمت  در  را  خود  كار  ارزش  بهداشت 

مى بينند.

-10 حقوق، نمره 3.035
حقوقى  بخش هاى  در  فعال  كارمندان  و  وكال 
دستمزدهاى بااليى دارند. تحقيقات نشان داده كه 

تاثيرگذارى اين بخش نيز بسيار باالست.

كودك انگليسي غول 
پيكر با يك و نيم متر قد!

و  لباس ها  تمامي  كوتاهي  مدت  در  مجبورم  «متاسفانه 
شدت  به  او  رشد  كه  چرا  بيندازم؛  دور  را  پسرم  كفش هاي 

سريع است. 
پزشكان بر اين عقيده اند كه «جك» به سندروم «بك ويت- 
عضالت  و  استخوان ها  سريع  رشد  باعث  كه  وايدمن» 

مي شود مبتال است.» 
است.  انگلستان  كودك  پيكرترين  غول  مادر  سخنان  اين 
«جك» پسر پنج ساله اي است كه با داشتن قدي به طول يك 
به  را  انگلستان  كشور  پسر  پيكرترين  غول  لقب  متر  نيم  و 

خود اختصاص داده است. 
پنج  سن  در  مي دهد: «جك  ادامه  ساله  پنج  كودك  اين  مادر 
سالگي دقيقا هم قد پسربچه اي است كه ابتدايي را تمام كرده 
كرده اند  اعالم  پزشكان  و  است  نيم  و  متر  يك  او  قد  است. 
كه او حتي به دو متر و نيم هم خواهد رسيد.» جك كه اهل 
منطقه «سوين توآن» در جنوب «يورك شاير» است در هفته 
ششم بارداري به دنيا آمده و در زمان تولد نزديك به چهار 

كيلوگرم وزن داشته است. 
او 12 ماه پس از تولد در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان 

كودكان شفيلد بستري بوده است. 
پزشكان روي اين پسر بچه غول پيكر، 15 عمل جراحي انجام 
داده اند كه سه عمل روي زبانش بوده تا آن را كوچك كنند. 
همچنين چند عمل  جراحي روي ناي و شكم اين كودك هم 
صورت گرفته است تا او بتواند بياشامد، غذا بخورد و نفس 

بكشد. 
اين كودك به دليل مشكالتي كه دارد، تنها مي تواند غذاهاي 

نرم و سوپ بخورد. 

ردپاي بيگانگان فضايي در اسناد 
محرمانه اف بي آي 

آدم فضايي ها در يك قدمي زمين؟
اف بي آي هر چند سال يك بار اسناد محرمانه اي را منتشر مي كند كه شگفت انگيز 

و بعضي از آنها در اين دوره غيرقابل قبول هستند. 
به تازگي و در راستاي همين طرح سند محرمانه اي از اف بى آى منتشر شده 
كه نشان مي دهد چگونه افسران پليس و ارتش شاهد انفجار يك بشقاب پرنده 

در شهر يوتا بوده اند. 
روز چهارم آوريل سال 1949، ماموران ويژه، تلگرافى «فورى» به ادگار هوور 

رئيس سازمان اطالعات و امنيت ارسال كردند. 
طابق اسناد و مدارك منتشر شده، تصاويرى كه از اين موجودات فضايى در 
اين گزارش آمده، واقعى است. اين موجودات فضايى كه مرده بودند توسط 

متخصصان كالبدشكافى شدند. 
و  پليس  افسر  يك  ارتش،  افسر  يك  كه  كند  مى  فاش  محرمانه  فوق  سند  اين 
يك  پرواز  داشتند،  فاصله  يكديگر  از  كيلومتر ها  همگى  كه  بزرگراه  گشت  يك 
بشقاب پرنده را گزارش داده اند. اين شاهدان مدعي هستند بر فراز كوه هايي 
در نزديكى «لوگان» در قسمت شمالى «سالت ليك سيتى»، اين بشقاب پرنده 

منفجر شده است. 
در اين سند آمده است: «تعدادى از ساكنان آن منطقه انفجار را ديدند كه پس 
از آن، شى به زمين افتاد. چندين شاهد اين قضيه را به اف بى آى گزارش دادند. 
همه آنها بشقاب پرنده اى را رويت كرده اند كه با سرعت بسيار زياد در حال 

چرخ زدن در شهر بود.» 

همچنين در ميان اسناد، يادداشتى از مامور مخفي «گاى ِهتل» وجود دارد كه 
در ظاهر تاييد مى كند كه فضايى ها در «نيومكزيكو» فرود آمده اند. 

در يكى از ديگر اسناد كه نام آن «بشقاب پرنده ها» است «ِهتل» فاش مى كند 
يك جت شناسايى اعالم كرده كه سه بشقاب پرنده ديده شده اند. اين مامور 

نيروى هوايى اطالعاتش را مستقيما در اختيار «ِهتل» قرار داده است. 
در گزارش «ِهتل» آورده شده: «شكل آنها گرد است و حدود 50 متر قطر دارند. 
افرادى كه در اين بشقاب پرنده بودند، بدنى شبيه به انسان داشتند اما قدشان، 
نزديك به يك متر بود. آنها لباس هايى از جنس فلز با زمينه اى زيبا پوشيده 
بودند و پوست بدنشان شبيه لباس هايى بود كه توسط خلبان ها پوشيده مى 

شود. آنها توسط دولت آمريكا در «رزول» كالبد شكافى شدند.» 
جالب اينكه مقامات ارتش در همان زمان اين خبر را به صورت رسمي اعالم 
كرده بودند. بعد از آن، اين خبر تيتر پر سر و صداى روزنامه ها شد اما ارتش 
به سرعت داستان را تغيير داد و ادعا كرد كه آن شى تنها يك بالن بوده است 
نه يك بشقاب پرنده. جالب است كه در آن زمان رسانه ها و افكار عمومى اين 

توضيحات از سوى ارتش را قبول كردند. 

در سند ديگرى كه مربوط به سال 1947 است، ادعا شده يك شى يا بشقاب 
پرنده در نزدكى «رزول» ديده شده است. در اين سند آمده است: «اين بشقاب 
پرنده به صورت شش ضلعى بود و توسط يك كابل از يك بالن، معلق شده 

بود.» 

اگرچه بحث بيگانگان فضايي و بشقاب پرنده هايشان هر چند وقت يك بار به 
موضوع داغ رسانه ها تبديل مي شود اما همچنان واقعيت اصلي در اين باره در 

پرده ابهام قرار دارد. 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

از كيف دستي 
خود چه 
مي دانيد؟

و  وسايل  محبوب ترين  از  دستي  كيف 
خانم هاست.  از  بسياري  دائمي  همراه 
را  آن  شيك پوش  خانم هاي  به ويژه 
روز  مد  با  مطابق  ظاهري  تكميل  براي 
به كار مي برند اما استفاده از اين وسيله 
مي تواند پيامدهاي جدي براي سالمتي 
از  گذشته  دستي  كيف  آورد.  به بار 
اندازه و گنجايش خود، جاي امني براي 
حمل و نقل انواع و اقسام لوازمي است 
كه خانم ها شايد در طول روز به آن ها 
شيئي  كردن  پيدا  باشند.  داشته  احتياج 
كوچك در ميان بلبشويي كه معموال در 
وجود  خانم ها  از  بسياري  دستي  كيف 
دارد مي تواند چندين دقيقه طول بكشد. 
كه  مي دهند  نشان  مختلف  آمارهاي 
از  روز»   76» ميانگين  طور  به  خانم ها 
اشيايي  گشتن  صرف  را  خود  زندگي 
خود  دستي  كيف  در  كه  مي كنند 
در  منفي  نكته  تنها  اين  اما  گنجانده اند 
مورد همراه داشتن كيف دستي نيست. 
كسي كه در جست وجوي كليد اتومبيل، 
بالفاصله  خود  همراه  تلفن  و  كيف پول 

اضطراب  دچار  نمي رسد،  نتيجه  به 
قلب  ضربان  مواقع  اين  در  مي شود. 
و  مي شوند  سريع تر  خون  گردش  و 
عين  در  مي رود.  باال  خون  قند  ميزان 
و  سريع تر  و  نامنظم  نيز  تنفس  حال 

فعاليت معده دچار اختالل مي شود. 

كيف دستي فزاينده استرس 

در مجموع دو نوع استرس وجود دارد: 
استرس مثبت كه نيروزا و شاداب كننده 
به  منجر  كه  منفي  استرس  و  است 
احساس خستگي و بي قراري مي شود. 
به نظر دكتر توماس اشتاين، متخصص 
پرتنش،  شرايط  در  هامبورگ  در  قلب 
مغز  فعاليت  بدن  در  آدرنالين  افزايش 
و توانايي بدن را به طور موقت و براي 
در  اما  مي برد  باال  كوتاه  زماني  مدت 
اثرات  آدرنالين  افزايش  مدت  طوالني 
مي گذارد.  جاي  به  بدن  در  ناگواري 
جمله  از  معده  اختالالت  و  قلبي  سكته 
و  استرس  كه  هستند  بيماري هايي 
تنش در بدن ايجاد مي كند. تفاوت بين 
استرس مثبت و منفي در اين است كه 
فردي كه تحت استرس منفي قرار دارد، 
احساس تهديد و خطر مي كند. تنشي كه 
در اين شرايط به فرد وارد مي شود، در 
طوالني مدت آسيب هاي جبران ناپذيري 
مي كند.  ايجاد  جسم  و  روح  براي 
جست وجوي پراسترس در كيف دستي 
و ترس از گم شدن اشياي با ارزش از 
مقابل  در  اما  است  موقعيت ها  اين گونه 
استرس خوب، تاثير مثبتي بر جسم و 
شرايطي  مانند  مي گذارد،  برجاي  روح 
يا  شخصي  زندگي  در  فرد  آن  در  كه 
حرفه اي خود به موفقيتي دست مي يابد 
شده،  كسب  موفقيت  تأثير  تحت  و 
زندگي  در  بيشتري  هيجان  و  انگيزه 

پيدا مي كند. 

تاثير منفي حمل كيف دستي روي كمر 

و  بزرگ تر  دستي  كيف  كه  هرقدر 

آن  كه  كسي  كمر  باشد،  سنگين تر 
معرض  در  بيشتر  مي كند  حمل  را 
كيفشان  خانم ها  مي گيرد.  قرار  آسيب 
به  يا  شانه ها  از  يكي  روي  معموال  را 
طور اريب روي باال تنه حمل مي كنند. 
بدن  از  نيمي  هميشه  شرايط  اين  در 
براي  دارد.  قرار  فشار  تحت  بيشتر 
كمر  احتمالي  مشكالت  از  جلوگيري 
توصيه  مهم ترين  فقرات  ستون  و 
متخصصان اين است كه هيچ گاه كيف 
وزن  كه  چمداني  و  كوله پشتي  دستي، 
آن بيشتر از 10 درصد وزن بدن است 
كيف  بايد  كه  شرايطي  در  نشود.  حمل 
بايد  شود،  سنگين جابه جا  چمداني  يا 
به طور  آن  وزن  كه  كرد  توجه  اين  به 
بدن  راست  و  چپ  سمت  ميان  يكسان 

تقسيم شود. 
كيف خانم ها؛ منبع باكتري 

كيف دستي خانم ها در عين حال منبع 
غذايي  مواد  است.  باكتري ها  انواع 
رايج  محتويات  از  آرايشي  لوازم  و 
كيف هاي دستي هستند. به ويژه لوازمي 
براي  كه  فرچه اي  و  لب  رژ  قبيل  از 
ماليدن پودر به صورت مورد استفاده 
پيوسته  تماس  دليل  به  مي گيرد،  قرار 
با پوست يا استفاده مشترك برخي از 
حامل  دوستانشان،  با  آنها  از  خانم ها 
تنها  هستند.  باكتري  بي شماري  تعداد 
كساني كه به طور مرتب كيف خود را 
خالي كرده و آن را با مواد ضدعفوني 
از  تاحدودي  مي توانند  مي كنند،  تميز 
حمله اين باكتري ها در امان باشند. در 
خانم هايي  مي شود،  توصيه  حال  عين 
نيستند  حاضر  عنوان  هيچ  به  كه 
كنند،  جدا  خود  از  را  كيف دستي شان 
يا  ندارند  نگه  باز  غذايي  مواد  آن  در 
شده  استفاده  كاغذي  دستمال  حمل  از 
به  ابتال  از  تا  كنند  خودداري  كيف  در 

بيماري پيشگيري كنند. 

18 آوريل 2011 

گوناگون
خودكشي درميان تشويق تماشاگران! 

ديلى ميل: يك هنرمند 19 ساله بريتانيايى با وارد آوردن چندين ضربه چاقو در 
حالى كه از سوى تماشاگران به شدت تشويق مى شد بر روى صحنه تئاتر خود 
كشى كرد. «كيپ راستى والكر» جوان هنرمندى كه از مشكالت روحى رنج مى 
برد در شهر اوريگان بريتانيا در ميان تشويق تماشاگران اقدام به خود كشى 
داشتند  حضور  نمايشنامه  اين  تماشاى  براى  كه  مردمى  گزارش ها،  كرد.بنابر 
گمان مى كردند كه «والكر» در حال ايفاى نقش است و به همين دليل به تشويق 
والكر  اقدام  كه  دريافتند  همه  تئاتر  صحنه  شدن  آلود  خون  با  داند.  ادامه  وى 
واقعى وخارج از داستان نمايش نامه است وبراى كمك به وى شتافتند اما اين 
جوان جان سپرده بود.هنوز دليل اصلى خود كشى والكر مشخص نشده است 
اما دوستان وى در گفت وگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني بريتانيا فاش كردند 
كه والكر پيشتر آنها را تهديد به خودكشى كرده بود. يكى از دوستانش در اين 
باره گفت: «والكر بارها تهديد كرده بود كه خودكشى خواهد كرد. مى گفت با 
اين اقدام ثابت خواهد كرد كه مرگ ترسناك نيست وهمه دير يا زود دچار آن 
خواهند شد!»گفتنى است كه پليس بريتانيا پيشتر والكر را به دليل تهديد به خود 

كشى بازداشت كرده، اما پس از مدتى او را آزاد كرده بود. 

هنگ كنگ ايرالين كنگ فو آموزش مي دهد
خود  كارمندان  به  است  گرفته  تصميم  ايرالين»  كنگ  «هنگ  هواپيمايي  شركت 
«كنگ فو» آموزش دهد تا كاركنان اين شركت بتوانند از خود دفاع كرده و در 

موقعيت هاي دشوار از تكنيك هاي اين ورزش رزمي استقاده كنند. 

تا  است  كرده  آغاز  را  خود  آموزشي  برنامه  شركت  اين  كه  است  هفته اي  چند 
پرسنل اين شركت بتوانند هنر «كنترل انرژي»خود را بياموزند. 

«المپي تانگ» وقتي تصميم گرفت كه به استخدام اين شركت هوايي دربيايد «هيچ 
گاه تصور نمي كرد كه روزي مجبور به آموختن هنر كنگ فو» باشد. اين جوان 
22 ساله مي گويد: «وقتي مسئولين اين خبر را اعالم كردند ابتدا همه ما غافلگير 
را  فو)  كنگ  فرم هاي  از  (يكي  چو“  وينگ   ” واقعا  جلسه  چند  از  بعد  اما  شديم، 

دوست داشتيم.» 
«اوا چان» از دفتر روابط عمومي هنگ كنگ ايرالين مي گويد: «به طور متوسط، 
پرسنل اين شركت هر هفته بايد با سه حادثه اي مقابله كند كه مسافران ناراضي 
و گاهي خشن براي آنها به وجود مي آورند. دو هفته قبل بود كه يكي از كاركنان 
اين شركت مجبور شد در پرواز پكن – هنگ كونگ از تكنيك هايي كه ياد گرفته 

بود استفاده كند.» 
«اوا چان» داستان اين ماجرا را اين گونه توضيح مي دهد: «گويا يكي از مسافران 

ناخوش بوده و حالت عادي نداشته است. 
يكي از خانم هاي همكار ما توانسته بود با درس هايي كه از كالس هاي كنگ فو 
آموخته بود به او كمك كند. چون اين مسافر بسيار سنگين بوده است. معموال 
به  او  تمرين ها،  به  توجه  با  اما  بيايد.  بر  سنگين  وزن  پس  از  نمي تواند  زن  يك 

راحتي از پس اين كار برآمده است.» 
به عالوه سرعت حركت ها در مبارزه با كنگ فو به كاركنان كمك مي كند تا در 

موقعيت هاي خطرناك به سرعت از خود واكنش نشان بدهند. 
كونگ فو  يادگيري  پس،  اين  از  كه  كرده اند  اعالم  هواپيمايي  شركت  اين  مقامات 

براي همه كاركنان الزامي خواهد شد.

دستگاه دعاخوان خودكار
در نگاه اول بيشتر به اتاقكي مي ماند كه عكس هاي فوري مي اندازد 
پرداخت  با  كه  است  دعاخوان  دستگاه  يك  اتاقك  اين  اصل  در  اما 
اندكي پول به كار مي افتد. رابطه انسان با خدا نيز در عصر تكنولوژي 

وارد فاز تازه اي شده است. 
زندگي  قلمرو  وارد  كه  آوري  فن  تازه هاي  شتاب  پر  جريان  در 
با  انسان  رابطه  كه  مي رسيد  نظر  به  شده اند،  انسان ها  شخصي 
خداست كه توانسته جان سالم به در ببرد و از سر راه موج پرشتاب 
در  جديد  دستگاه  يك  از  پرده برداري  اما  بماند  دور  به  آوري  فن 

برلين باعث شده تا بر اين تصور هم مهر «خيال باطل» زده شود. 

اليور اشتورم، كارگردان و گوينده نمايشنامه هاي راديويي دستگاهي 
عكاسي  اتاقك هاي  به  شبيه  ظاهري  كه  كرده  معرفي  بازار  به  را 
فوري دارد كه در مكان هايي مانند ايستگاه هاي قطار نصب مي كنند 
و در عرض چند دقيقه عكس مشتريان را مي اندازد و ظاهر مي كند 
عكس  انداختن  جاي  به  كرده  طراحي  اشتورم  اليور  كه  اتاقكي  اما 
براي مشتريان دعا مي خواند.اين دستگاه تا 300 دعا را از مذاهب و 
آيين هاي مختلف از جمله اسالم، مسيحيت، يهوديت يا بوديسم، به 
65 زبان مي خواند. در اين اتاقك نمايشگري نصب شده كه از روي 
آن مي توان دعاي مورد نظر را انتخاب كرد. در طول مدتي كه دعا 

از بلند گوهاي استريويي كه در اين اتاقك نصب شده، پخش مي شود 
گفتن  و  دعا  پايان  تا  كه  را  زماني  مدت  نمايشگر  روي  از  مي توان 
به نظرش  يا  داشت  عجله  مثال مشتري  براي  ديد. اگر  مانده،  آمين 
دعا طوالني مي آمد، مي تواند هر زمان دعاي جديد و كوتاهتري را 

انتخاب كند. 
البته استفاده از اين دستگاه مجاني نيست و براي هر پنج دقيقه 50 
سنت مشتري را شارژ مي كند. چنانچه دعا طوالني تر از پنج دقيقه 
بود، اندكي پيش از تمام شدن اين مدت دستگاه با پخش زنگ هشدار 

به صدا در مي آيد. 

به گفته اوليور اشتورم، ايده ساخت چنين دستگاهي زماني به ذهنش 
رسيد كه سال 1999 در ايستگاه مترو شهر نيويورك منتظر قطار 
ايستاده بود. آن زمان با شنيدن صداي ناواضح يك دستگاه خودكار 
در  مختلف  پوست  رنگ  و  چهره ها  با  انسان هايي  ديدن  همچنين  و 
ايستگاه به اين فكر مي افتد كه چه مي شد اگر اين دستگاه خودكار 

دعا مي  خواند. 
مذهبي  افراد  براي  دستگاهش  كه  است  باور  اين  بر  اشتورم 
در  صحبت  به  تمايلي  چندان  چند  هر  نيست،  حساسيت برانگيز 
مكان  چند  در  دعاخوان  خودكار هاي  اينجا  به  تا  ندارد  را  باره  اين 
سربسته نظير ورودي يك ساختمان راديويي يا يك موزه گذاشته 
شده بودند و به تازگي براي اولين بار در برلين در معرض استفاده 

عموم قرار گرفته است.

نظرات شما باعث پيشرفت ما خواهد بود
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چكيده :
محيط  با  ما  ازتعامالت  بسيارى  كه  ازآنجا 
ادراكات  كند،  مى  خودكارعمل  صورت  به 
اجتماعى ما بر اثر تكرار به صورت آموخته 
هايى خودكار وعادتى درمى آيند كه كليشه 
مى  وجود  به  را  خودشان  به  مربوط  هاى 
آورند. چنين برداشت هايى خود زمينه ساز 
ادراك بعدى ما در شرايط مشابه مى شوند. 
اين برداشت ها به صورت كليشه ها ذهنيت 
مى  هدايت  اجتماعى  برخوردهاى  براى  را 
كنند و در صورت شكسته شدن چنين طرح 
هاى عادتى، متوجه غيرعادى بودن شرايط 
مى شويم. چنين كليشه هاى جهان مشمول 
رويدادى،  هاى  كليشه  از  دسته  چهار  به 
شوند  مى  تقسيم  خويش  و  شخص  نقش، 
برداشت  شناخت  از  هايى  لوحه  مانند  و 
هاى روتين و عادى ما را از جريانات امور، 
ها  كنش  در  آنها  عادى  رفتار  و  افراد  نقش 
و  افراد  شخصيتى  ساختار  ها،  واكنش  و 
با  دهند.  مى  تشكيل  خود  از  ذهنى  تصوير 
چنين متون ذهنى است كه رفتار و هويت ما 
در برخورد با محيط اجتماعى مشخص مى 
شود و از زندگى خود شناخت پيدا مى كنيم.

روانشناسان  را  ذهنى)  سابقه  يا  (لوح  ها  كليشه 
كارهاى  ذهنى،  نقشه  و  طرح  خاطرات،  مبناى 
خاص  وحوادث  ازشرايط  بعضى  به  مربوط  
كه  انتظاراتى  ى  كليشه   .(1952 (پياژه،  دانند  مى 
درهركس پرورش مى يابد مى تواند ادراكات او از 

محيط را تحت تاثير درآورد (هيز، 1993).
رشد  اساس  را  ها  كليشه  تشكيل   ،(1952) پياژه 
شناختى فردى قلمداد مى كند. كليشه ها همچنين 
در ادراكات اجتماعى ما نيز نقش پراهميتى ايفا مى 
روى  آنچه  از  ما  فهم  كه  است  اين  آن  دليل  كنند. 
مى دهد اساس رفتارها و كاركردهاى اجتماعى را 
شكل مى دهد. اين طور به نظر مى رسد كه نوعى 
خاص از كليشه ى اجتماعى وجود داشته باشد كه 

هر چهار دسته قابل تفكيك باشد. 
آن  ما  كه  است  چيزى  همان  كليشه،  نوع  نخستين 
متن  ناميم.  مى  اجتماعى  سرلوحه  يا  متن  يك  را 
از  كه  هستند  هايى  كليشه  دسته  آن  از  اجتماعى 
جريانات و حوادث روزانه كه در محيط مان اتفاق 
مى افتد، حاصل مى شوند. اين قبيل كليشه ها از 
چون  هم  هايى  كليشه  چنين  اند.  شده  تنظيم  قبل 
سازى  زمينه  براى  مشترك  هاى  نقشه  و  برنامه 
چيزهايى است كه ممكن است روى دهند. درست 
را  مان  روزانه  كارهاى  از  بسيارى  كه  آن  مانند 
مانند متنى كه براى يك اثر دراماتيك نوشته اند، 

صورت مى دهيم.
رويداد  يك  در  كه  افرادى  همه  ترتيب،  همين  به 
اين  ناخودآگاه  كنند  مى  شركت  معين  و  خاص 
بايد  كه  دانند  مى  خود  ذهن  در  را  لوحه  يا  متن 
به صورت روتين و كامال خودكار اجرا كنند. مثل 
خواهند  مى  افراد  كه  است  زمانى  مثل  آن  قديمى 
به يك رستوران وارد شوند. در بدو ورود براى 
هركس ممكن است يك سرى از اتفاقات و كارهاى 
روتين تجربه شود. همه مى دانند كه به چه ترتيبى 
اين كارها بايد پيش بروند. به عنوان مثال، در يك 
غيرمترقبه  خيلى  رستوران،  يك  اجتماعى   محيط 
خواهد بود كه در بدو ورود، پيشخدمت رستوران 
از شما بپرسد چاى يا قهوه يا بستنى ميل داريد؟ 
چون انتظار همه اين است كه چنين سوالى پس از 
صرف شام صورت گيرد، يا اينكه قبل از صرف 
به  كنند.  ارائه  حساب  صورت  كسى  براى  غذا، 

اين  به  آنقدر  ما  روانشناسان  از  بسيارى  عقيده 
كرده  عادت  خود  ذهن  در  اى  كليشه  هاى  لوحه 
يك  در  را  ذهنى  هاى  كليشه  اين  اگر  تنها  كه  ايم 
سرى از جريانات برايمان  بشكنند، از وجودشان 
مى  شرايط  بودن  غيرعادى  متوجه  خود  ذهن  در 
شويم. درحالى كه اگر به صورت عادى همه چيز 
سرى  در  آنها  وجود  به  وجه  هيچ  به  برود  پيش 
كارهايى كه صورت مى گيرند توجهى نمى نمائيم 

(شنك و ابل سون ، 1977). 
ديگر  دسته  يا  اجتماعى  هاى  كليشه  از  دوم  نوع 
ى  كليشه  را  اجتماعى  شمول  جهانى  ى  كليشه  از 
كه  است  ئى  كليشه  همان  اين  گويند.  مى  "نقش" 
حاوى اطالعات درمورد نقش هاى اجتماعى است. 
ها  نقش  اين  با  كه  رفتارهايى  و  كارها  نوع  همان 
ارتباط مى يابند و اين كه چگونه با ديگران رابطه  
پيدا مى كنند. اين قبيل كليشه نيز با متن ها يا لوحه 
هاى اجتماعى نزديكى بسيار زيادى دارند و اغلب 
از  مستقل  طور  به  را  ها  آن  توان  مى  سختى  به 
يكديگر جدا و تفكيك نمود. كليشه ى نقش بيشتر 
از  كه  شود  مى  چيزهايى  سرى  آن  به  مربوط 
هركس در رفتارى كه از او سرمى زند انتظار مى 
همان  اى  لوحه  ى  كليشه  همين  كه  درحالى  رود. 
در  كه  شود  مى  محسوب  شناختى  كار  و  ساز 
كند،  مى  پيدا  اهميت  آدمى  ذهن  كردن  دار  كليشه 
بسيارى از انتظارات ما نيز به همين وسيله كنترل 

و هدايت مى گردند.
هنگامى كه فكر مى كنيم افراد چگونه عمل مى كنند 
شود،  مى  مطرح  مان  براى  وجودشان  چگونه  و 
كه  شود  مى  مربوط  نقشى  ى  كليشه  به  واقع  در 
تكرار  با  ايم.  داده  پرورش  خود  ذهن  در  آنها  از 
تجربه هاى شخصى از افراد رفته رفته آن را به 
نهايت  در  و  آوريم  مى  در  ذهنى  كليشه   صورت 
وغيرقابل انعطاف در  آن راخيلى سخت و خشك 
وجود خود تعبيه مى كنيم. در اين مرحله است كه 
ممكن  و  تواند  مى  هركس  كه  بپذيريم  توانيم  نمى 
مختلفى  و  خاص  طريق  به  را  نقشى  همان  است 
ما  انتظار  كند.  مى  ايجاب  اش  سليقه  كه  كند  اجرا 
او  از  ما  ذهن  در  كه  همانگونه   او  كه  است  اين 
اين  در  نمايد.  رفتار  است،  آمده  وجود  به  كليشه 
زمينه، حافظ گوياى قطعه ايست كه نشانگر همين 
مسئله روانى است : "اين نيست كه حافظ را رندى 
بشد از خاطر.......كين سابقه پيشين تا روز پسين 

باشد".
اجتماعى  هاى  كليشه  از  سوم  دسته  يا  سوم  نوع 
كليشه  شود،  مى  پرورده  ما  ذهن  در  افراد  از  كه 
ى شخص است. اين نوع كليشه از شخص يا فرد 
مورد نظر، ساختارى است شناختى كه اجازه مى 
دهد هركس فرد مورد نظرخود را در شخص خود 
نشان دهد و خودش نمايان گر او بشود. اين كار 
آن  شبيه  آنها  كه  آنچه  از  حقيقتى  توصيف  تنها 
جنبه  همه  شامل  چنين  هم  بلكه  نيست،  هستند 
هاى "انسانى" او نيزمى گردد. جنبه هايى از قبيل 
آنها،  با  شما  گفتگوى  يا  و  شما  با  وى  تعامالت 
با  آنها  و  داريد  آنها  با  شما  كه  روابطى  كيفيت 
ديگران دارند، آن سرى چيزهايى كه آنها ازشان 

خوششان مى آيد وغيره.
كسى  براى  تولد  كادوى  يك  خواهيد  اگرمى  مثال، 
بخريد، ازهمان كليشه ى شخص در ذهن استفاده 
مى كنيد. آن فرد در ذهن شما حضور پيدا مى كند. 
در واقع يك كليشه ى  ذهنى از آن شخص در شما 
ذهنتان  در  نظر  مورد  فرد  آن  از  كه  دارد  وجود 
نشسته است.  بر همين اساس، همه ى دانش خود 
مى  قرار  نظر  مد  را  خاص  شخص  آن  درمورد 
او  به  كه  گرديد  مى  كادوهايى  دنبال  به  و  دهيد 
بيشتر  هرچه  البته  باشد.  جالب  برايش  و  بخورد 
شما  در  شخص  ى  كليشه  بشناسيد،  را  او  شما 

نسبت به اوعميق تر وغنى تر جلوه مى كند.
هايى  كليشه  چهارم  نوع  هاى  كليشه  باالخره،  و 
هستند كه مربوط به خودمان است. روانشناسان 
مى  خويش  هاى  كليشه  را  كليشه  از  نوع  اين 
طرحى  و  نقشه  خواهيم  مى  كه  هنگامى  شناسند. 
تصميم  خاص  موردى  در  و  بريزيم  خود  براى 
كه  است  خويش  ى  كليشه  همين  كنيم،  گيرى 
ذهنى  هاى  سابقه  چنين  گردد.  مى  مطرح  معموال 
موجود از خود، به طريقى خاص با خودشناسى ما 
ارتباط پيدا مى كند. اين سوابق ذهنى كه به تدريج 
تكامل يافته اند، بيشتر به اين امر مربوط مى شود 
پيش  چگونه  بينيم.  مى  را  خودمان  چگونه  ما  كه 
بينى مى كنيم كه احتماال ممكن است كارى بتوانيم 
نياييم.  بر  آن  عهده  از  يا  و  دهيم  انجام  خوبى  به 
يا  چقدرخوب  ما  كه  اين  مورد  در  داشتن  اعتماد 
بد مى توانيم كارهايى را انجام دهيم و توانايى ها 
و محدوديت هاى مان را هم چون خوش آمدن ها 
و دلگيرشدن هاى مان را در مقايسه يا در برابر 
افكار، باورها، انگيره ها و نيازهاى مان قرار دهيم، 
مقابل  در  را  فراشناختى  خودكار  فعاليت  نوع  يك 
مان قرار مى دهد. از ميان اين چهار كليشه، همه 
سطحى  در  بيشتر  چهارم،  نوع  خصوص  به  آنها 
باال تر از شناخت يعنى در حيطه فراشناخت انسان 

جا مى گيرد. 
 ،(1969) انگليسى  معتبر  روانشناس  آرجايل 
چهارعامل اصلى فوق را موجب رشد و گسترش 
اين  است.  كرده  معرفى  خودش  از  شخص  ادراك 

چهار عامل عبارتند از:
و  رفتار  به  نسبت  ديگران  واكنش  كه  اين   1-

نگرش ها و طرز فكرى كه ارائه مى دهيم.
اين كه چه مقايسه اى از خود با ديگران به   2-

عمل مى آوريم.
اين كه چه نقشى در زندگى براى خود و   3-

ديگران بازى مى كنيم.
ديگران  به  را  خود  هويت  چگونه  كه  اين   4-

معرفى وخود را به آنها مى شناسانيم.
نخستين عامل از طريق شرطى كردن عامل ادراك، 
ما را از خود به وجود خود سوق مى دهد. طورى 
مثال  كه  بفهميم  طريق،  اين  از  توانيم  مى  ما  كه 
مى  متوجه  مثال،  عنوان  به  هستيم.  آدمى  چگونه 
مى  فكر  طور  اين  ما  مورد  در  ديگران   كه  شويم 
كنند كه ما آدمى هستيم مثال عجول، جالب، دلگير، 

شاد، بذله گو، غمگين، و يا...... 
اگر افرادى كه با آنها زندگى مى كنيم كارهاى ما را 

مورد پسند قرار دهند، مثل صفت بذله گو بودنمان؛ 
در اين صورت، ماهم سعى مى كنيم بيشتر اين كار 
را انجام دهيم و درعين حال، تصوير كامل تر و 
بهترى را هم از خود، به عنوان يك فرد بذله گو، در 

ذهنمان مى سازيم و به ثبت مى رسانيم.
همه  به  لزوما   ، ديگران  واكنش  موضوع  اين  البته 
افراد مربوط نمى شود. بنابراين، بهتر است بدانيم 
نيست.  صادق  هم  موارد  درهمه  امرى،  چنين  كه 
خيابان  در  رهگذر  عنوان  به  كه  را  افرادى  مثال، 
چندان  بينيم،  مى  اتوبوس  در  كه  را  مسافرانى  يا 
برايمان اهميتى ندارد كه نسبت به ما چه واكنشى 
نشان مى دهند يا چگونه نسبت به ما قضاوت مى 

كنند. 
برايمان  كسانى  واكنش  موارد،  از  بسيارى  در 
داريم  نزديكى  نوعى  به  آنها  با  كه  دارد  اهميت 
يا  منافع  اشتراك  آنها  با  خاص  موضوعى  در  و 
برخورد اجتماعى خواهيم داشت. بنابراين، بيشتر 
با  كه  افرادى  ترين  مهم  سوى  از  ها  واكنش  اين 
پس  دارند.  اهميت  برايمان  كنيم  مى  زندگى  آنها 
ما  اجتماعى  ادراكات  كه  است  ها  رابطه  همين  در 
اينگونه زمينه ساز شناخت اجتماعى ما مى شوند. 
شناخت  از  موارد،  از  بسيارى  در  كه  شناختى 
فردى ما در مورد امورات هستى موجود در محيط 
و پيرامون ما اهميتى بارز و شاخص تر پيدا مى 

كنند (پنينگتون، 2000).
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چگونه ادراكات اجتماعى زمينه 
سازشناخت اجتماعى ما مى شوند ؟
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
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حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى
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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

موفقيت
بيمارى روانى، 

مشكل مغز 
است؛ نه روح !  

مهديه آقازمانى 

ديوونه  مگه  خورى؟  مى  قرص  «دارى   
شدى؟!... چرا مى خواهى برى پيش روان 
پزشك؟ مگه مشكل روانى پيدا كردى؟!... 
اين قرص ها عارضه داره، آدم هوش و 

حواسش رو از دست مى ده... 

به جاى قرص خودن، يه مسافرت برو خوب مى 
شى...» حتما شما هم اين جمله ها را زياد شنيده ايد. 
شايد اغراق نباشد اگر بگوييم بيشتر مردم از رفتن 
به مطب روان پزشك و خوردن داروهاى اعصاب 
پرهيز دارند. دليل اين امر هم بسيار روشن است؛ 
چون خيلى ها فكر مى كنند اگر پيش روان پزشك 
بروند، هزار و يك جور انگ به آنها زده مى شود. 
اين در حالى است كه بيمارى هاى اعصاب و روان 
در كشور ما گسترش پيدا كرده و بسيارى از اين 
بيماران نيز از بيمار بودن خودشان آگاه نيستند. 

نمى  و  آمده  سراغتان  به  افسردگى  گاهى  حتما 
دانستيد بايد چه كار كنيد. اگر پيش پزشك برويد، 
زنند.  مى  روانى  بيمار  انگ  شما  به  تان  اطرافيان 
عضو  و  پزشك،  روان  قائدى،  غالمحسين  دكتر 
گويد:  مى  باره  دراين  شاهد  دانشگاه  علمى  هيأت 
«متاسفانه مردم فكر مى كنند اگر كسى به روا ن 
پزشك مراجعه كرد، حتما دچار اسكيزوفرنى شده 
است و انگ بيمار روانى به او زده مى شود و در 
اين صورت، بعضى ها اگر بخواهند دارو مصرف 
كنند، پنهانى مصرف مى كنند!» دكتر قائدى با بيان 
اينكه 160 نوع بيمارى روانى شناخته شده است، 
حمالت  يا  ساده  اضطراب  يك  «از  دهد:  مى  ادامه 
دوره اى اضطرابى روان تا يك بيمارى جدى مثل 
كه  هايى  بيمارى  يا  جنون  توهم،  اسكيزوفرنى، 
ارتباط با فرزندان، همسر يا اطرافيان مان را دچار 

مشكل مى كند، همه اش بيمارى روانى است. 

عالوه بر آن، اگر فرد دچار بيمارى جسمى بشود، 
بيماران  در  اما  نشود  درمان  خودش  فقط  شايد 
مى  آسيب  اطرافيان  هم  و  فرد  خود  هم  روانى 
بينند.» دكتر قائدى، نقش آموزش را در انگ زدايى 
مى  و  داند  مى  مهم  بسيار  روانى  هاى  بيمارى  از 
سوى  از  هميشه  سويى  تبليغات  «متاسفانه  گويد: 
رسانه ها صورت مى گيرد كه افراد را به نخوردن 
دارو تشويق مى كند و افراد فكر مى كنند خودشان 
قادر به درمان هستند. در صورتى كه با مراجعه 
به روان پزشك به راحتى مشكلشان برطرف مى 
شود.» دكتر قائدى در زمينه تبليغات سوء درمورد 
جالبى  نكته  به  پزشكى  روان  داروهاى  عوارض 
در  كه  داروسازانى  هاى  كند: «توصيه  مى  اشاره 
داروخانه نسخه بيمار را مى پيچند نيز بسيار در 

شكل گيرى نگرش او تاثير دارد. 

«سديم  داروى  بيمار  يك  براى  مثال،  طور  به 
و  شود  مى  تجويز  خلق  تنظيم  براى  والپروات» 
كند،  مى  مراجعه  داروخانه  به  بيمار  كه  زمانى 
داروساز به او مى گويد مگر تو غش مى كنى؟! در 
اش  مصرف  موارد  از  يكى  دارو  اين  كه  صورتى 
هم  ديگر  هاى  بيمارى  براى  و  است  غش  درمان 
ممكن است تجويز شود. بنابراين مريض منصرف 

مى شود و دارويش را مصرف نمى كند.» 

� غم با افسردگى فرق دارد 
اعصاب،  داروهاى  همه  كنند  مى  تصور  ها  خيلى 

خواب آورند و عوارض دارند و حتما نيازى نيست 
دكتر  كنند.  مصرف  دارو  بيماريشان  درمان  براى 
روان  هاى  گويد: «بيمارى  مى  باره  اين  در  قائدى 

حتما  و  هستند  جدى  هايى  بيمارى  گاهى  پزشكى 
بايد درمان شوند و در غير اين صورت، عوارض 
بيمارى  درمان  اول  خط  دارند.  پى  در  خطرناكى 
هايى مثل اسكيزوفرنى، جنون، هذيان، بدبينى هاى 
در  و  داروست  خلقى  هاى  بيمارى  حتى  يا  شديد 
صورتى كه درمان نشوند عوارض جبران ناپذيرى 
دارند.»  پى  در  او  خانواده  بعضا  يا  فرد  براى  هم 
 2 زنان  در  افسردگى  «شيوع  كند:  مى  تاكيد  او 
برابر مردان است و بنابراين زنان بيشتر به روان 
تحت  راحتى  به  ولى  كنند  مى  مراجعه  پزشكان 
تاثير حرف هاى اطرافيانشان قرار مى گيرند و اين 
موضوع باعث مى شود درمان هاى روان پزشكان 
را نپذيرند.» دكتر قائدى به موضوع مهم ديگرى نيز 
اشاره مى كند: «در بسيارى از مواقع، مردم اندوه 
مثال،  طور  به  گيرند.  مى  اشتباه  را  افسردگى  و 
ممكن است فردى يكى از عزيزان اش را از دست 
اتفاق  اين  شود.  فراوان  اندوه  و  غم  دچار  و  بدهد 
سبب شده فرد براى مدتى غمگين شود و مسافرت 
كند.  فراموش  را  غمش  كند،  مى  كمك  او  به  رفتن 
اين در حالى است كه بيمارى افسردگى با داشتن 
مردم تصور مى  دارد و بسيارى از  تفاوت  اندوه 
كنند اگر به مسافرت يا ميهمانى بروند، بهبود مى 
يابند؛ در صورتى كه بيمارى افسردگى با مسافرت 

رفتن خوب نمى شود و احتياج به درمان دارد.» 

هيات  عضو  و  پزشك  روان  ابهرى،  احمدى  دكتر 
و  انگ  ريشه  تهران،  پزشكى  علوم  دانشگاه  علمى 
برچسب به بيماران روانى را در دوران قديم مى 
ديرباز  از  روانى  هاى  «بيمارى  گويد:  مى  و  داند 
آن  با  جسمى  هاى  بيمارى  مانند  بشر  و  بوده 
تفسير  و  كافى  دانش  چون  اما  است  بوده  درگير 
را  آن  است،  نداشته  روانى  هاى  بيمارى  از  علمى 
به جن (جنون يا جن زدگى) و مشكل روح تعبير 
يافته  ادامه  هم  امروز  تا  ديدگاه  اين  و  كرده  مى 
به  ها  بعضى  را  روان  به  مربوط  هاى  بيمارى  و 
مى  ذكر  روحى  هاى  بيمارى  عنوان  با  اشتباه، 
از  و  است  غلط  ديدگاه،  اين  كه  صورتى  در  كنند؛ 
نظر روان پزشكان، بيمارى هاى روانى مربوط به 

تغييراتى است كه در مغز رخ مى دهد. 
نام  به  اى  ماده  توهم،  بيمارى  در  مثال،  طور  به 
بيمارى  در  يا  يابد  مى  افزايش  مغز  در  دوپامين 
افسردگى، سروتونين در مغز كاهش پيدا مى كند 
و بنابراين اين بيمارى ها مربوط به روح نيست.» 

براى  كه  «داروهايى  دهد:  مى  ادامه  ابهرى  دكتر 
بيماران تجويز مى شود، براى تعديل اين مواد در 
مغز است و بديهى است زمانى كه سروتونين مغز 

با خوردن دارو باال رفت، فرد بهبود پيدا مى كند.» 
وى ادامه مى دهد: «اگر فردى كه دچار افسردگى 

با  را  زيادى  زمان  بايد  نكند،  مصرف  دارو  است 
زندگى  از  نبردن  لذت  و  اشتهايى  بى  اندوه،  و  غم 
پيدا  شدت  او  بيمارى  است  ممكن  و  كند  سپرى 
دارند  روانى  منشا  ها  بيمارى  از  بسيارى  كند.» 
ولى در جسم ظاهر مى شوند. به اين بيمارى ها، 
بيمارى هاى روان تنى مى گويند. دكتر ابهرى در 
هاى  بيمارى  «برخى  دهد:  مى  توضيح  باره  اين 
پوستى، افزايش فشارخون شريانى و حتى ديابت 
ها منشا روانى دارند ولى در جسم ظاهر مى شوند 
و اين بيمارى ها به راحتى قابل درمان است و فرد 

مى تواند از زندگى لذت ببرد.» 

� لطفا اعتماد نكنيد 
بيمارى وسواس يك بيمارى شناخته شده روانى 
روان  گفته  به  و  دارد  مختلفى  انواع  كه  است 
است.  درمان  قابل  دارو  با  راحتى  به  پزشكان، 
برخى  با  وسواس  شفاى  انجمن  روزها  اين  اما 
اقدام هاى غيرعلمى و غيراخالقى سعى در بهبود 
وزارت  كه  حالى  در  دارد؛  وسواسى  بيماران 
بهداشت اقدام هاى اين انجمن را تاييد نكرده است. 
دكتر ابهرى، بيمارى وسواس را يك بيمارى روانى 
ذكر مى كند و مى گويد: «اين بيمارى با دارو قابل 
درمانى  رفتار  با  همراه  دارو  اگر  و  است  درمان 
شناختى باشد، تاثير بهترى دارد.» انجمن وسواس 
نكنند  مصرف  قرص  كه  كند  مى  توصيه  افراد  به 
وسواس  ترس  تا  برد  مى  گورستان  به  را  آنها  و 
ها  اقدام  اين  ابهرى  دكتر  بگذارند.»  كنار  را  خود 
مى  و  كند  مى  توصيف  غيرعلمى  و  جاهالنه  را 
گويد: «اين اظهارات غيرعلمى كه وسواس با دارو 
درمان نمى شود، بسيار نادرست است و بيماران 
وسواسى به راحتى به كمك دارو درمان مى شوند 
شايد  و  ندارند  هم  عوارضى  داروها  اين  حتى  و 
مهم ترين عارضه آنها خشكى دهان باشد كه آن 

هم در برخى افراد رخ خواهد داد.» 
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روان درمانگرى و مشاوره 
در كانون ايرانيان لندن

روزهاى پنجشنبه از ساعت 10.30 صبح با وقت قبلى
توسط خانم شهرزاد پورعبداله  مشاور و روان درمانگر  

آيا از افسردگى رنج مى بريد؟
آيا دچار فشارهاى روحى روانى، ترس و اضطراب هستيد؟

آيا مشكالت ناشى از مهاجرت و پناهندگى شما را آزار مى دهد؟
آيا با همسر و يا فرزندتان مشكل داريد؟

 
مشاور و روان درمانگر ما با سالها تجربه در زمينه مشاوره و روان درمانگرى با 

افراد، خانواده ها ، زوج ها و سابقه كار با  زنان و كودكان به شما مشاوره مى دهند.
ايشان عضو انجمن BACP  (انجمن مشاوره و روان درمانگرى بريتانيا) هستند و 

مدرك روان درمانگرى
 خود را از بلژيك دريافت كرده اند.

چنانچه نياز به مشاوره داريد با شماره تلفن كانون ايرانيان لندن 02077000477  
تماس گرفته و وقت مالقات بگيريد.

 هزينه مشاوره:
يك نفر: 40 پوند هر جلسه 
خانواده: 60 پوند هر جلسه

info@iraniancc.com :ايميل
ترجمه مدارك توسط كانون ايرانيان لندن

ترجمه مدارك از فارسى به انگليسى و بالعكس

كانون ايرانيان لندن 2011/04/01
www.iraniancc.com 

02077000477

نسخه بتاي «آفيس 365 » از راه رسيد

مايكروسافت يك نسخه بتاي عمومي از نرم افزار آفيس 365 خود را در 
دسترس عموم قرار داده است.تفاوت اين نسخه از نرم افزار آفيس با نسخه 
هاي قبلي آن اتكاي اين نرم افزار به فن آوري كلود است. اين در حالي است 
كه نسخه هاي قبلي آفيس امكانات محدودي براي كاربران آنالين داشتند. 
حال مايكروسافت با عرضه اين محصول متفاوت در تالش است تا توجه 
اين  امكانات  كند.  جلب  خود  محصوالت  به  هم  را  اينترنت  و  وب  كاربران 
مايكروسافت  متعدد  سرورهاي  از  استفاده  با  آنالين  طور  به  كه  آفيس 
كشورهاي  از  بسياري  جمله  از  و  جهان  كشور   38 در  شود  مي  عرضه 
اروپايي ، آسيايي و آمريكا در دسترس است. امكانات آفيس 365 به شيوه 
هاي مختلف و در انواع متنوع طراحي شده تا كاربران و بخصوص كاربران 
تجاري بتوانند بر اساس نيازهايشان از بسته هاي متفاوتي از اين سرويس 
جانبي  و  مشهور  افزارهاي  نرم  امكانات   365 آفيس  در  شوند.  مند  بهره 
آفيس اعم از ورد، اكسل، پاورپوينت و وان نوت گنجانده شده تا كاربران 
تنها با استفاده از مرورگر اينترنتي خود بتوانند به اين امكانات دسترسي 
داشته باشند. به اشتراك گذاري انواع فايل و ويرايش آنها نيز با استفاده 
 Lync .ممكن خواهد بود SharePoint Online از كلمه عبور و سرويس
Online يكي ديگر از امكانات اين مجموعه است كه به كاربران امكان مي 
همكارانشان  و  دوستان  با  ويدئويي  و  صوتي  مسنجر  يك  طريق  از  دهد 
برنامه  مورد  در  و  داده  ترتيب  مشترك  كاري  قرارهاي  و  كنند  گفت وگو 
هاي آفيس به بحث و تبادل نظر بپردارند. Exchange Online يكي ديگر 
آنالين،  تقويم  از  استفاده  ايميل،  تبادل  براي  سرويس  اين  هاي  بخش  از 
ايجاد فهرست تماس و همگام سازي اطالعات كاربر روي رايانه شخصي 
و تلفن همراه در نظر گرفته شده و با رايانه هاي شخصي، مك، آي - فون، 

آندروئيد ، بلك بري و ويندوز فون سازگار است.

اپل از سامسونگ 
شكايت كرد! 

كره  شركت  از  اپل 
به  سامسونگ  اى 
بردارى  كپى  دليل 
تلفن همراه هوشمند 
«آى-  از  گالكسى 
فون» شكايت كرد. 

جابز  استيو  شركت 
متهم  را  سامسونگ 
صورت  به  كه  كرد 

همراه  تلفن  توليد  در  اى  كوركورانه 
«گالكسى  تبلت  و  «گالكسى»  هوشمند 
كپى  پد»  «آى-  و  فون»  «آى-  از  تب» 
به  تنها  اپل  است.اتهام  كرده  بردارى 
بسيار  شباهت  كه  محصوالت  اين  ظاهر 
نمى شود  محدود  دارند  هم  به  زيادى 
كوپرتينو  خانه  كه  دادخواستى  در  بلكه 
بردارى  كپى  است  كرده  ارائه  دادگاه  به 
(براى  تداخلها  طراحى،  قبيل  از  مواردى 
همچنين  و  كليدها)  و  لمس  تداخل  مثال 
نيز  امتياز برخى از فن آوريها  نقض حق 
بلومبرگ،  گزارش  شده اند.براساس  ذكر 
سيستم  برپايه  سامسونگ  محصوالت 
درحقيقت  هستند.  گوگل  آندروئيد  عامل 
از  يكى  عامل  سيستم  اين  با  گوگل 
تلفنهاى  بازار  در  اپل  رقباى  مهمترين 
آندروئيد  تبلتهاست.  و  هوشمند  همراه 
و  موتوروال  سامسونگ،  محصوالت  در 
محصوالت بسيارى ديگر از توليدكنندگان 
لوح- رايانه ها و تلفنهاى همراه هوشمند 
مى  نشان  است.پيش بينى ها  رفته  كار  به 
پايان  تا  گوگل  عامل  سيستم  كه  دهد 
سال جارى 39.5 درصد از بازار جهانى 
اختيار  در  را  هوشمند  همراه  تلفنهاى 
 IDC بگيرد. در حالى كه برپايه گزارش

سهم اپل از اين بازار 15.7 درصد است.
پيش از اين، اپل از نوكيا نيز شكايت كرده 
بود. شركت نينتندو اظهار داشته بود كه 
اپل دشمن قسم خورده اين شركت ژاپنى 
سرقت  دليل  به  اپل  از  فوجيستو  است، 
نام «آى- فون» شكايت كرده بود و «پل 
مايكروسافت  بنيانگذار  دو  از  يكى  آلن»، 

اپل را به دادگاه فراخوانده بود. 

افزايش چشمگير 
تعداد دستگاه هاي 
 LAN سازگار با

 IHS تحقيقاتي  موسسه  هاي  يافته 
دستگاه  تعداد  مي دهد  نشان   iSuppli
شبكه  با  سازگار  الكترونيكي  ابزار  و  ها 
هاي WLAN تا پايان سال 2011 از مرز 
يك ميليارد دستگاه مي گذرد. پيش بيني 
اين شركت نشان مي دهد كه اين رقم تا 
سال 2015 به بيش از دو ميليارد دستگاه 

خواهد رسيد. 
عمدتًا  كه  شده  ياد  هاي  دستگاه  تعداد 
فاي   – واي  سيم  بي  هاي  شبكه  در 
پايان  تا  گيرند  مي  قرار  استفاده  مورد 
سال جاري ميالدي بيش از 1.2 ميليارد 
نسبت  رقم  اين  كه  بود  خواهد  دستگاه 
سال  در  دستگاه  ميليون   880.4 رقم  به 
مي  نشان  درصدي   35.8 افزايش   2010
با  سازگار  دستگاه  ترين  متداول  دهد. 
حاضر  حال  در   WLAN هاي  شبكه 
تلفن هاي همراه هستند كه تعداد اين نوع 
از  بيش  جهان  سطح  در  فعال  ها  گوشي 
شده  زده  تخمين  واحد  ميليون   512.8
به  متعلق  زمينه  اين  در  دوم  رتبه  است. 
رايانه هاي همراه با 230.1 ميليون واحد 
مي  نشان  چنيني  اين  آمار  انتشار  است. 
دهد كه در دنياي امروز ارتباطات همراه 
حالي  در  است.  شده  گير  همه  حد  چه  تا 

به  سيار  دسترسي  قبل  دهه  يك  تا  كه 
دشوار  مردم  از  بسياري  براي  اينترنت 
كند  بسيار  وب  به  اتصال  سرعت  و  بود 
سراسر  در  نفر  ها  ميليون  امروزه  بود، 
جهان با سرعت چند ده مگابيت در ثانيه 

به شبكه متصل مي شوند. 

چهره تازه اي از تبليغات 
با پيشاني بند فن آوري! 

طراحي  به  فن آوري  شركت  يك 
مي تواند  كه  پرداخته  پيشاني بندي 
زمان  در  را  انسان  مغزي  امواج 
كرده  حس  چيزي  تماشاي  به  واكنش 
اين  كند.  ضبط  محققان  براي  را  آن  و 
به  انسان  واكنش  اندازه گيري  فرآيند 
كميتي  عصبي  «معيارهاي  به  چيز  يك 
 «(quantitative neurometrics)
موسوم بوده و مي توان آن را هنگامي كه 
فرد به تماشاي تلويزيون يا صفحه رايانه 
مشغول است روي وي اجرا كرد. شركت 
اين  آمريكا،  در   «(EmSense) «ام سنس 
پانل تحقيقاتي خانگي خود را از فن آوري 
تا  كرده  استفاده   EmBand نظارتي 
واكنش هاي  از  بهتري  بازخوردهاي 
فن آوري  باشد.  داشته  احساسي 
ميزان  مي تواند  همچنين   EmBand
توجه فرد يا همان «تعامل شناختي» را با 
سنجش فعاليت امواج مغزي اندازه گيري 
تحقيقات  انجام  براي  شركت  اين  كند. 
خود از شركت كنندگان داوطلب خواست 
تشريك  به  آن  با  را  خود  اطالعات  تا 
شركت،  اين  مسئوالن  گفته  به  بگذارند. 
شركتهاي تحقيقات بازاري قصد دارند با 
احساسي  پاسخ هاي  دقيق تر  اندازه گيري 
تبليغات،  براي  بهتري  واكنش هاي  افراد، 
خريد  و  بسته بندي  خالقانه،  مفاهيم 

دريافت كنند.

حوله هاى هتل ها ضد سرقت مى شوند
يك شركت فن آورى به تازگى يك سيستم ضدسرقت را براى حوله هاى هتلها طراحى كرده كه مجهز 
به تراشه هاى رديابى قابل شست وشو است. يك شركت آمريكايى به نام «فن آورى رديابى پارچه» در 
ميامى، يك سيستم ضدسرقت را ويژه حوله ها ارائه كرده است.اين سيستم از تراشه هاى شناسايى 
در بسامد راديويى (Rfid) كه از مدتها قبل براى شناسايى و رديابى كاال به كار مى رود استفاده مى 
كند، با اين تفاوت كه اين Rfid جديد قابل شست وشو است و بنابراين مى تواند براى شناسايى حوله 
ها و ملحفه هاى هتلها كه برخى از مسافران در چمدانهاى خود مخفى مى كنند استفاده شود.محاسبات 
نشان مى دهد كه در هر ماه بين 5 تا 20 درصد از حوله ها، حوله هاى تن پوش و ملحفه هاى هتلهاى 
سراسر دنيا ناپديد مى شود كه اين مسئله به هتلداران خسارات زيادى وارد مى كند.در حال حاضر اين 
دستگاه ضدسرقت در سه هتل در نيويورك، ميامى و هنولولو به صورت آزمايشى استفاده مى شود.

عرضه روباتى براى ترميم آسيب هاى لگن و زانو
محققان پارك علم و فن آوري يزد روبات هوشمند محركى را عرضه كردند كه مى توان از آن براى 

ترميم تمام آسيب ديدگى هاى ناحيه زانو و لگن استفاده كرد. 
ابراهيم بلور مجرى طرح در اين زمينه گفت: اين دستگاه يك روبات كامال هوشمند و پيشرفته است 
كه به ترميم تمام آسيب ديدگى هاى ناحيه زانو و لگن كمك مى كند و به صورت كامال محسوس طول 
دوره درمان و ميزان درد بيمار را كاهش مى دهد.وى درباره ضرورت ساخت اين دستگاه گفت: از آن 
جايى كه همه بيماران و آسيب ديدگان ناحيه زانو و لگن پس از انجام عمل جراحى به فيزيوتراپى نياز 
دارند و با توجه به اين كه فيزيوتراپيست با دست خود و بر روى محورى خاص عمل فيزيوتراپى را 
انجام مى دهد از اين رو ممكن است بيش از حد معمول نيرو به زانو وارد شود و به بيمار آسيب برسد. 
مجرى طرح به مزاياى اين روبات اشاره كرد و يادآور شد: ساخت اين دستگاه موجب مى شود تا با 
دقت زياد و نيروى قابل كنترل بتوان محدوده حركتى مفصل زانو را با درد و طول درمان كمترى به 
بيمار برگرداند.ابراهيم بلور با تاكيد بر اينكه اين روبات مكاترونيك يك فيزيوتراپ هوشمند است كه 
از سيستم كنترل مركزى كامپيوترى و قطعات مكانيكى تشكيل شده است خاطر نشان كرد: اين روبات 
مى تواند در محدوده هاى حركتى منهاى 10 تا 135 درجه و در پنج حالت استاندارد و لرزاننده عمل 
عملكردهاى  با  متفاوت  هاى  حالت  در  دستگاه  اين  اينكه  بيان  با  محقق  دهد.اين  انجام  را  فيزيوتراپى 
دقيقه  تا 99  يك  از  هوشمند  روبات  اين  با  كار  زمان  تنظيم  كرد:  اضافه  است  شده  تعريف  گوناگون 
تنظيم زمان استراحت و تنظيم طول ساق و ران پا براى همه رده هاى سنى است و براى هر ميزان قد 

كاربرد دارد. 
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� فروردين ماه 
براى  و نقشه هائى كه  هدفها  با  رابطه  در  براى قانع نمودن ديگران 

آينده داريد ، گرفتار مشكالت زيادى خواهيد گشت.
و  قوم  يا  و  همكار   ، همكالسى   ، دارد  وجود  شما  اطراف  در  كسى 
را  شما  شادى  كه  ندارد  دوست   ، ميكند  زندگى  شما  با  كه  خويشى 
ببيند و به همين دليل نيز هر كالمى از دهانتان بيرون بيايد ، به هر 
اقدامى كه دست بزنيد ، مورد انتقاد او قرار خواهيد گرفت ؛ سعى كنيد 

نگذاريد اين مسائل نااميدتان كند.
� ارديبهشت ماه 

در دوره شناختن خود ، شخصيت واقعى و نوع تفكرتان ميباشيد . 
اين روش بسيار خوبى است و نشانه اى از بالغ شدن ، ولى سعى 
كنيد در اين مورد مثل شخص ثالثى بدون تعصب قضاوت نمائيد ، 
بهترين  در  كه  بدانيد  نمائيد  آغار  خانگى  شغل  كه  داشتيد  قصد  اگر 

دوره در اين رابطه قرار داريد.
نكنيد  رد  را  دارند  دوستتان  كه  كسانى  همكارى  و  شراكت  پيشنهاد 
و  عشقى  روابط  در   ، نمود  خواهد  نگرانتان  عزيزى  كسالت  خبر   ،

زناشوئى آسايش بيشترى پيدا خواهيد نمود.
� خرداد ماه 

احساس ميكنيد آنچنان كه حقتان است در رشته تحصيلى و يا شغلى 
و حتى روابط احساسى و پيشرفت چشم گيرى نميكنيد.

هم  شايد  و  دهيد  تغيير  را  تحصيليتان  رشته  كه  داريد  احتياج  شايد 
زندگى  با  رابطه  در  ولى  نمائيد  عوض  را  كارتان  محل  داريد  احتياج 
احساسى ، سعى كنيد وقت بيشترى را براى بررسى موقعيت عشقى 
صرف نماييد ؛ عجوالنه در ادامه و يا قطع آن تصميم نگيريد ، اين 

هفته عشق براى اغلب مجردين وجود دارد.
� تير ماه 

توانائى و استعدادهاى شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت ؛ ممكن 
است اين موضوع برايتان خوشايند نباشد ولى باعث خواهد شد كه 

ارزش خودتان را براى هميشه به ديگران ثابت كنيد.
ورزش ممكن است يكى از تفريحات مورد عالقه شما باشد ولى در 
اين دوره بهتر است از برداشتن و استفاده از وسائل بسيار سنگين 

پرهيز كنيد.
فرصت مسافرت هاى تفريحى را ار دست ندهيد ؛ در زندگى عشقى 
با همه پستى و بلندى ، رضايت را تجربه خواهيد نمود ؛ به خودتان 

بيشتر برسيد و سعى كنيد در ظاهر خود تغييراتى بوجود بياوريد.
� مرداد ماه

صحيح  قضاوت  ميتوانيد  و  آورده  بدست  را  خود  آرامش  ديگر  بار 
نموده و در تصميم گيرى هايتان از قلب و منطق ، يكسان استفاده 
شادى  روزهاى  بتوانيد  عشق  در  كه  ميشود  باعث  همين  و  ميكنيد 
را داشته و در زندگى زناشوئى هماهنگى مطلق با همسر را تجربه 

نمائيد.
 ، خانواده  ديگر  افراد  به  كه  شرطيست  به  وضعيت  اين  ادامه  اما 
و  خصوصى  زندگى  در  دخالت  اجازه  خودتان  خانواده  بخصوص 

زناشوئيتان را ندهيد. 
خواهيد توانست با همكاران تبادل نظر نموده و مسئوليتهاى را زودتر 
به پايان برسانيد ؛ بسيارى از شماها عالقمند به فعاليت هائى خواهيد 
و  دارد  آنها  تربيت  و  تعليم  و  ها  بچه  به  مستقيم  رابطه  كه  گشت 

خبرهاى شادى دريافت خواهيد نمود.
� شهريور ماه

عشق ميتواند برايتان بيشتر لذت بخش باشد بشرطى كه خودخواهى 
و خودپرستى در روابط احساسى بكلى تخفيف يابد ، در هر گرفتارى 
اين امكان نيز وجود دارد كه شايد مقصر شما باشيد ، اگر بتوانيد اين 
موضوع را در نظر بگيريد ، خواهيد توانست هفته را بدون گرفتارى 

بزرگ عشقى و زناشوئى به پايان برسانيد . 
از نظر مالى تا هنگامى كه از رفع كامل گرفتاريهاى مالى مطمئن نشده 
ايد ، دست به ولخرجى نزنيد و از سرمايه گذاريها و ريسكهاى مالى 

كه نتيجه شان برايتان مبهم است ، خوددارى نمائيد. 
با ديدار دوستان دوران كودكى خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود ؛ 
اگر ميخواهيد از شما بدگويى نشود ، پشت سر ديگران بدگوئى نكنيد.

� مهر ماه 
تالش شبانه روزى و خستگى ناپذير بعضى از متولدين اين ماه براى 
رسيدن به مقام و منزلت ايده آل ، بهر حال قابل تقدير است ولى نبايد 

به مسير جاه طلبى افراطى برسد.
چرا كه تالش براى رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است در 

غير اينصورت ويرانگر شخصيت سازنده انسانهاست. 
� آبان ماه

اتفاقات  و  حوادث   ، نمائيد  بيشترى  تامل  و  دقت  كارهايتان  در  كمى 
خوب زائيده تفكر هر فرد است ، تفكرات تان را مثبت كنيد تا شاهد 

نتايج شگفت انگيز ان باشيد.
اين هفته شرايط ازداواج عجوالنه اى براى معدودى پيش واهد امد كه 

بايد به مسير عاقالنه ترى رهنمون گردد.
� آذر ماه

بعضى از متولدين اين ماه بداليلى روابط شان با اطرافيان تا حدودى 
كدر و تيره شده است ، البته بايد ريشه اين تيره شدن ها را در بعضى 

آدمهاى دو رو و دو بهم زن دانست. 
خوشبختانه همت پاك و خيرخواه اكثر متولدين اين ماه سبب ميشود 

مشكالت خيلى ريشه دار نشود.
� دى ماه

خود  كار  به  و  نكنيد  توجه  شايعات  به  تحصيل  يا  و  كار  محيط  در 
مشغول شويد در مورد تصميمى كه بايد بگيريد، راه خود را برويد 
و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را ب دست آوريد ، 
روند معمول كار خود را ادامه دهيد چرا كه تا كنون نتيجه مطلوبى 
گرفته ايد ؛ سرمايه گذارى اقتصادى شما به سودآورى خواهد رسيد 

و بسيار خوشحال خواهيد شد. 
از سوالهاى كنجكاوانه اى كه در مورد ازدواج از شما مى پرسند يكه 

نخوريد، بلكه زمينه را براى يك انتخاب مناسب فراهم كنيد.
� بهمن ماه

به ظاهر خوب افراد بسنده نكنيد، بلكه در مورد آنها خوب تحقيق كنيد 
و راز خود را براى هر كسى بيان نكنيد. 

گفتگوهاى احساسى ممكن است جلوى تفكر منطقى تان را كه تا كنون 
موفقيت شما را باعث شده بگيريد بنابرين از چنين گفتكوهايى دورى 

جوييد ؛ سفرى خواهيد داشت كه برايتان جالب توجه است.
� اسفند ماه

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد زيرا تغيير و تحول در 
اين مقطع زمانى براى شما مفيد نيست.

با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است باعث دلخورى 
يكى از آنها شويد ؛ كمى قرار و آرام داشته باشيد و در كارها عجله 

نكنيد تا به آرامش الزم دست يابيد.
تنها  نه  ميشمارد  بر  برايتان  را  شما  اشتباهات  كه  كسى  به  نسبت 

ناراحت نميشويد بلكه به نتايج جالبى هم دست ميابيد. 

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول خود 

استفاده نمائيد
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است.  بد  سالمتي  براي  چاقي  كه  نيست  شكي 
 (LDL) بد  كلسترول  ميزان  بدن  چربي  زيادي 
عين  در  و  مي برد  باال  را  تري گليسريدها  نيز  و 
 (HDL) حال باعث كاهش ميزان كلسترول خوب
مي شود. چاقي توانايي پاسخدهي بدن به انسولين 
را مختل مي كند و ميزان قند و انسولين خون را 

باال مي برد...
 زيان هاي چاقي اما محدود به اين موارد نيست؛ 
مغزي،  سكته  قلبي،  حمله  خطر  افزايش  با  چاقي 
فشار خون باال، ديابت، سنگ صفراوي، سرطان، 
آرتروز، قطع تنفس حين خواب از نوع انسدادي،  
كبد چرب و افسردگي به سالمتي آسيب مي رساند. 

در مجموع چاقي يك قاتل تمام عيار است.
چاقي به يكسان زنان و مردان را دچار مي كند. اما 
ممكن است از دانستن اين موضوع تعجب كنيد كه 
چاقي  عوارض  معرض  در  خاص  طور  به  مردان 
اختصاصي  زيانبار  تاثير  چاقي  كه  چرا  هستند 
و  مردان  جنسي  فعاليت  مردانه،   هورمون هاي  بر 

سالمت پروستات در آنها دارد.

آيا من اضافه وزن دارم؟
برانداز كردن خودتان در آينه ممكن است پاسخ 
را به شما بدهد، اما براي اينكه بدانيد آيا وزنتان 
قرار  شد،  ذكر  كه  عوارضي  معرض  در  را  شما 

مي د هد، يا نه به ارزيابي دقيق تري نياز داريد.
وزن  ارزيابي  روش  بهترين  حاضر  حال  در 
محاسبه  براي  است.   (BMI) بدني  توده  شاخص 
بر  كيلوگرم  حسب  بر  را  وزن تان  بايد   BMI
مجذور يا توان دوي قدتان بر حسب متر تقسيم 

كنيد.

بدن  كل  چربي  از  معقولي  تخمين  شما  به   BMI
رده  در  را  شما   30 و   25 ميان   BMI مي دهد. 
 BMI و  مي دهد  قرار  وزن  اضافه  داراي  افراد 
 BMI 30 يا باالتر بيانگر چاق بودن شماست. اما
نمي گويد.  بدن  در  چربي  توزيع  درباره  چيزي 
دانشمندان مي  گويند با اينكه هيچ زيادي چربي اي 
زيان بارتر  شكمي  چربي  نيست،  خوب  بدن  در 
است.بنابراين براي اينكه بتوانيد متوجه شويد در 
معرض خطر هستيد يا نه، كافي است به سادگي 
دور كمرتان را در سطح ناف اندازه بگيريد. براي 
آقايان خطر از دور كمر 92 سانتي متر شروع به 
افزايش مي كند و در دور كمر 5/101 سانتي متر و 

باالتر به اوج خود مي رسد. 

چاقي و تستوسترون
اصلي  مردانه  جنسي  هورمون  تستوسترون، 
صدا،  كلفت شدن  مسوول  هورمون  اين  است. 
حجيم شدن عضالت و استخوان هاي مستحكم كه 
شاخص جنس مذكر است، رشد اندام هاي تناسلي 
مردانه، توليد اسپرم و ايجاد ميل جنسي و الگوي 
معمول رشد ريش در مردان است. اين هورمون 
دي هيدروتستوسترون،  به  شدن  تبديل  از  پس 
كمتر  نشانه  كه  مي شود  پروستات  رشد  باعث 
است.  باالتر  سنين  در  مردانگي  خوشايند 
شروع  بلوغ  سنين  در  تستوسترون  ميزان هاي 
به افزايش مي كند و در ابتداي بزرگسالي به اوج 
از  بودن  پايدار  سال  چند  از  بعد  و  مي رسد  خود 
اوائل ميانسالي شروع به كاهش تدريجي مي كند. 
از آنجايي كه كاهش ميزان تستوسترون،  تنها به 
اندازه يك درصد در سال است، در اغلب مردان 
سالمند ميزان طبيعي تستوسترون حفظ مي شود. 
شتاب  را  كاهش  اين  سرعت  كه  چيزي  هر  اما 
كمبود  به  را  مردان  از  برخي  مي تواند  بخشد، 

تستوسترون دچار كند.
چاقي ميزان تستوسترون را كاهش مي دهد. براي 
 1667 روي   2007 سال  در  بررسي  يك  مثال 
كه  داد  نشان  باالتر  و  ساله   40 سنين  در  مرد 
 BMI 2 ميزان  در  افزايش  دهم  يك  هر  ازاي  به 
درصد ميزان تستوسترون كاهش پيدا مي كند. يك 
بررسي ديگر در سال 2008 روي 1862 مرد در 
كمر  دور  كه  داد  نشان  باالتر  و  ساله   30 سنين 
كاهش  با   BMI به  نسبت  قوي تر  حتي  ارتباطي 
دور  افزايش  سانتي متر   10 دارد.  تستوسترون 
كمر احتمال كاهش تستوسترون در مردان را تا 
75 درصد افزايش مي داد؛ در حالي كه در مقايسه 
ميزان  درصد   36 تنها  سن  افزايش  سال   10
اندازه  مجموع  در  مي داد.  كاهش  را  تستوسترون 
پيش بيني كننده  منفرد  عامل  قوي ترين  كمر  دور 
باالخره  و  بود  تستوسترون  كمبود  عالئم  بروز 
يك پژوهش در استراليا نشان داد كه تقريبا از هر 
7 مرد چاق، يكي ممكن است از درمان جايگزيني 
با تستوسترون سود ببرند كه چهار برابر ميزان 
سودبخشي اين هورمون در مردان غيرچاق است.

اختالل نعوظ
كاهش  اغلب  نعوظ  اختالل  دچار  مردان  گرچه 
عارضه  اين  مقصر  را  تستوسترون  ميزان 
مي دانند،  اختالالت هورموني تنها عامل 3 درصد 
موارد اختالل نعوظ است. براي مثال يك بررسي 
در دانشگاه هاروارد نشان داد كه مردي با دور 
با  مرد  از  بيشتر  برابر   2 سانتي متر   5/106 كمر 
دور كمر 81 سانتي متر احتمال دارد دچار اختالل 
گزارش  كاليفرنيا  در  بررسي  يك  و  شود  نعوظ 
اضافه  (داشتن   28 معادل   BMI داشتن  كه  كرد 
مردان  شدن  دچار  احتمال  چاقي)  نه  اما  وزن 
افزايش  درصد   90 از  بيش  را  نعوظ  اختالل  به 

مي دهد.
يافتن رابطه ميان چاقي و اختالل نعوظ يك چيز 
است و يافتن راهي براي بهبود بخشيدن به كاركرد 
نعوظي چيز ديگر. اما يك بررسي در ماساچوست 
نشان داد كه كاهش وزن به واقع مي تواند مشكل 
مردان دچار اضافه وزن مبتال به اختالل نعوظ را 
مشابهي  نتايج  ايتاليايي  دانشمندان  بخشد.  بهبود 
را گزارش كرده اند كه به طور تصادفي 110 مرد 
چاق مبتال به اختالل نعوظ را يا با دادن رژيم و 
مراقبت هاي  تنها  يا  كردند،  درمان  ورزش  برنامه 
در  سال  از 2  پس  دادند.  ادامه  را  آنها  از  معمول 
رژيم  گروه  در  كه  مرداني  درصد   30 از  بيش 
غذايي و ورزش قرار داشتند، بدون هيچ دارويي 
اختالل نعوظ برطرف شد، اما در گروهي كه تنها 
اين  بودند،  كرده  دريافت  را  معمول  مراقبت هاي 
ميزان كمتر از 6 درصد بود. مرداني كه بيشترين 
كاهش وزن را داشتند، بهترين نتايج را از لحاظ 
برطرف شدن اختالل جنسي شان به دست آورده 

بودند.

باروري و توليدمثل
چاقي نه تنها فعاليت جنسي مرد را دچار اختالل 
دچار  هم  را  او  باروري  است  ممكن  بلكه  مي كند،  

داد  نشان  آمريكا  در  بررسي  يك  كند.  اشكال 
كاهش  و  اسپرم  ها  شمار  كاهش  و  چاقي  ميان 
حركت آنها رابطه وجود دارد. دانشمندان آلماني 
و  سنين 20  بين  مردان  در  را  مشابهي  يافته هاي 

30 گزارش كرده اند.

سنگ هاي كليوي
و  مرد  براي  بزرگي  رواني  آسيب  نعوظ  اختالل 
همسرش ايجاد مي كند،  اما سنگ هاي كليوي گرچه 
درد  باعث  اما  نمي كنند  ايجاد  احساسي  مشكل 
جسمي بسيار شديدي مي شوند. سنگ هاي كليوي 
مردان را 2 برابر زنان مبتال مي كنند و چاقي خطر 
ابتال به آنها را مي افزايد. پژوهش ها نشان داده اند 
كه افراد دچار اضافه وزن مقدار بيشتري كلسيم 
و ساير مواد شيميايي به درون ادرارشان ترشح 

مي شود و اين مواد تشكيل سنگ مي دهند.

بزرگي خوش خيم پروستات
در  سن  افزايش  با  پروستات  خوش خيم  بزرگي 
شكم  كه  مرداني  در  اما  مي شود  شايع تر  مردان 
بررسي ها  مي كند.  پيدا  بيشتري  شيوع  مي آورند، 
و  سونوگرافي  از  استفاده  با  چين  و  آمريكا  در 
شكم هاي  كه  مرداني  كه  داده اند  نشان   MRI
بزرگ تري دارند، داراي پروستات هاي بزرگ تري 

هم هستند.

ميزان  آنتي ژن اختصاصي پروستات
تناقض هاي  و  معماها  خاطر  به  پروستات  غده 
يك  هم  مورد  اين  در  است.  مشهور  آن  علمي 
آنتي?ژن  اندازه گيري  دارد.  وجود  ديگر  معماي 
 اختصاصي پروستات (PSA) در خون به عنوان 
موارد  زودرس  كشف  براي  ابتدايي  آزمايشي 
 PSA ميزان  مي رود.  كار  به  پروستات  سرطان 
در بزرگي خوش خيم پروستات نيز در خون باال 
باعث بزرگ  مقابل چاقي با اينكه  در  مي رود، اما 
شدن پروستات مي شود، ميزان PSA را در خون 
باعث  چاقي  كه  است  اين  علت  مي دهد.  كاهش 
اين  درون   PSA و  مي شود  خون  حجم  افزايش 

حجم اضافه رقيق تر مي شود.

سرطان پروستات
از آنجايي كه چاقي ميزان PSA را در خون كاهش 
اندازه گيري  اين  از  استفاده  است  ممكن  مي دهد  
دچار  را  پروستات  سرطان  زودرس  شناسايي 
مشكل كند. به غير از اين، چاقي اثرات نابه جايي 

بر زيست شناسي غده پروستات دارد.
بررسي هاي متعدد نشان داده اند كه افزايش چربي 
بدن مرد خطر ابتالي او به سرطان پروستات را 
گسترش  احتمال  چاقي  همچنين  مي دهد.  افزايش 
غده  اين  از  فراتر  به  پروستات  سرطان  زودرس 
را افزايش مي دهد،  احتمال عود پس از درمان را 
نيز باال مي برد. به عالوه چاقي احتمال بي اختياري 
را  جراحي  با  پروستات  برداشتن  از  پس  ادراري 

افزايش مي دهد.

چرا اضافه وزن؟
وزن  اضافه  دچار  افراد  آنقدر  است  ممكن  گرچه 
در جامعه فراوان باشند كه فكر كنيد اضافه وزن 
چيزي عادي است، اما اضافه وزن طبيعي نيست. 
در واقع يكي از عواملي كه باعث شده است ديابت، 
فشار خون باال، سكته مغزي، حمله قلبي و آرتروز 
چاق  مردان  و  است  چاقي  باشد،  شايع  همه  اين 
با مصيبت هاي بيشتري مواجه هستند، از اختالل 
سرطان  و  پروستات  بزرگي  تا  گرفته  نعوظ 
است،  مشكلي  كار  وزن  كاهش  گرچه  پروستات. 
چاقي  براي  فوري  راه حلي  است.  امكان پذير  اما 
وجود ندارد، اما راه حل هاي تدريجي وجود دارند:  
كمتري  كالري  اينكه  براي  غذايي تان  رژيم  تنظيم 
كالري  آنكه  براي  كردن  ورزش  و  كنيد  دريافت 
وزن  كاهش  براي  مردانه  بسوزانيد.راه  بيشتري 
همين است و زمان شروع آن هم همين االن است. 
است،  مطرح  سالمت تان  بهبود  موضوع  وقتي 

درنگ نكنيد.
Harvard Men’s Health Watch :منبع

خانه و خانواده
5 اشـتـبـاه جـنـسـي 

مـردان
مردها معموال فكر مي كنند همه چيز را درباره رابطه 
جنسي  دايره المعارف  اما  مي دانند  زنان  با  جنسي 
خطاها  حاوي  است  ممكن  داريد،  مغزتان  در  شما  كه 
زنان  جنسي  امور  درباره  اساسي  نقص هاي  و 
باشد، خطاهايي كه ممكن است به اشتباهات جنسي 

بينجامد....
5 نكته اي كه در زير مي آوريم از مشكالت شايع مردان در روابط 

جنسي است:

1.چيزهايي كه همسرتان مي خواهد مي دانيد
مي خواهد.  چه  همسرشان  مي دانند  كه  مي كنند  فكر  اغلب  مردان 
اما همه زنان مشابه هم نيستند. به گفته كارشناسان آموخته هاي 
مورد  در  است  ممكن  قبلي شان  همسر  تجربيات  از  حتي  مردان 
همسر فعلي شان صدق نكند. اين موضوع نه تنها در مورد ترجيحات 
جنسي بلكه در مورد روابط عاطفي هم صدق مي كنند. زناني هستند 
كه نمي توانند با فعاليت جنسي رابطه عاطفي با همسرشان برقرار 
كنند و زناني هستند كه به سادگي با همسران شان رابطه عاطفي 

برقرار مي كنند و بقيه زنان در ميانه اين طيف قرار مي گيرند.

2. احساس جنسي مردان و زنان مشابه هم است
به  مردانه  آلت  دخول  مي كند،  مقاربت  زني  با  مردي  كه  هنگامي 
قدري حس قوي اي در مرد ايجاد مي كند كه نمي تواند تصور كند 
كه ممكن است زن احساس مشابهي نداشته باشد. ممكن است او 
احساسي مانند احساس شما هنگام مشت خوردن به شكم پيدا كند 

كه باعث تهوع شما مي شود.

3. از ساختمان بدن زن اطالعات كاملي داريد
كجا  و  كجاست  كليتوريس  كه  مي دانند  كلي  طور  به  مردان  اغلب 
مي توانند آن را پيدا كنند. اما نمي شود گفت آنها واقعا عمل آن را 
درك مي كنند. 30 سال پيش در شروع به اصطالح «انقالب جنسي» 
به  را  مردم  توجه  جنسي»  امور  «لذت  نام  به  پرفروش  كتاب  يك 
كه  عقيده  اين  اما  كرد.  جلب  ارگاسم  ايجاد  در  كليتوريس  اهميت 
زنان بايد بتوانند از طريق دخول آلت مردانه در واژن به ارگاسم 

برسند، هنوز ميان بسياري از مردان باقيمانده است.
مي كنند  برخورد  مرداني  با  حوزه  اين  در  درمانگران  از  بسياري 
كه مي گويند: «زنم بدون تحريك كليتوريس به ارگاسم نمي رسد» 
و تقاضاي كمك مي كنند و پاسخ اين است بسياري از زنان اصوال 
با تحريك كليتوريس است كه به ارگاسم مي رسند. مردان همچنين 
در مورد نحوه لمس كليتوريس و حساس بودن آن ناآگاه هستند. 
از طرف ديگر در برخي از زنان لمس كليتوريس احساس خاصي 
ايجاد نمي كند يا حتي ممكن است دردناك باشد. برخي از آنها هم 

لمس غيرمستقيم كليتوريس را ترجيح مي دهند.
دوست  را  لمسي  نوع  چه  همسرتان  كه  بفهميد  مي توانيد  چگونه 

دارد؟  سعي كنيد از او بپرسيد.

معناي  به  زن  تناسلي  دستگاه  شدن  مرطوب   .4
تحريك شدن او است

دستگاه  تا  مي مانند  منتظر  مقاربت  انجام  از  پيش  مردان  گاهي 
تناسلي خارجي زنان براي دخول به قدر كافي مرطوب و لغزنده 

شود. الزم نيست در اين مورد نگران باشيد.
كارشناسان مي گويند اينكه مرطوب شدن دستگاه تناسلي خارجي 

زن به معناي تحريك شدن كامل اوست، باوري نادرست است.
اينكه  و  مي شوند  مرطوب تر  ديگر  زنان  به  نسبت  زنان  از  برخي 
روز  به  روزي  از  زن  يك  در  منطقه  اين  طبيعي  نرم شدگي  ميزان 
ديگر متفاوت است. اين ميزان رطوبت با مرحله  چرخه ماهيانه كه 
تاثير  تحت  است  ممكن  و  مي كند  تغيير  نيز  دارد  قرار  آن  در  زن 

استرس و داروها هم باشد.

5. سكوت طاليي است
خيلي از مردان فكر مي كنند كه هنگام آميزش جنسي بايد ساكت 
باشند اما تا شما حرف نزنيد همسرتان نمي فهمد از چه چيزهايي 
راضي هستيد و از چه چيزهايي ناراضي. اگر مي خواهيد احترام تان 
را به همسرتان حفظ كنيد،  بايد بدانيد كه زني كه مي خواهد شما را 
ارضا كند، از اينكه او را هدايت كنيد  احتماال بيشتر ممنون خواهد 
شد. به گفته كارشناسان به كار بردن جمالت ساده اي مانند «اين 

جوري دوست دارم» مي تواند به ارتباط جنسي شما كمك كند.

WebMD :منبع

زيانبار  مالئكه/تاثير  دكترعلي  ترجمه: 
مردانه،   هورمون هاي  بر  وزن  اضافه 

فعاليت جنسي و پروستات مردان

چاقي؛ 
دشمن 
آقايان
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همه ما به دنبال عشق در زندگي مشترك 
مي   گرديم اما آيا واقعا عشق است كه باعث 
خوشبختي مي شود؟ عشق در كنار لذت، 
شخصي  شكوفايي  و  اعتماد  خوشحالي، 

است كه معني پيدا مي كند....
 اين 5 كليد به شما كمك مي كند تا واقعا 
خوشبختي  احساس  مشترك  زندگي  در 

كنيد:

عاشق  كه  شويد  كسي  عاشق 
شماست

قبل از اينكه وارد يك رابطه كامال يك طرفه 
شويد، درست فكر كنيد. اينكه شما مرد يا 
زني را با تمام وجود دوست داشته باشيد 
اما او حتي نگاهي به شما نيندازد عاقالنه 
نيست. كسي را دوست داشته باشيد كه او 
هم متقابال به شما عشق بورزد. دل بستن 
به فردي كه به شخص ديگري عالقه دارد 
يا متعهد نيست و نسبت به شما بي تفاوتي 
چنين  از  و  نيست  صحيحي  كار  مي كند، 
خوشبختي  انتظار  نمي توان  زندگي اي 
داشت. اگر عاشق چنين فردي هستيد تنها 
2 راه وجود دارد؛ يا او را فراموش كنيد 
تنها  شود.  شما  عاشق  كه  كنيد  كاري  يا 
در صورتي كه هر دوي شما به هم عشق 
بورزيد ـ آن هم عشق واقعي ـ خوشبختي 

نصيبتان مي شود.

آدمي شبيه خود بيابيد
درست است كه مي گويند قطب هاي متضاد 
است  بهتر  اما  مي كنند  جذب  را  همديگر 
انگيزه هاي  و  ارزش ها  كه  كساني  بدانيد 
مشابهي دارند در زندگي موفق تر هستند. 
زندگي  براي  كه  را  فردي  است  بهتر 
شما  با  مشابهي  عقايد  مي كنيد  انتخاب 
داشته باشد حتي مسائل و عالئق ساده اي 
تلويزيوني  برنامه  موسيقي،  رنگ،  مانند 
نفر  دو  بين  مشابه  و  يكسان  مزه هاي  و 
آنها  بيشتر  شدن  نزديك  سبب  مي تواند 
اجتماعي  و  سياسي  عقايد  شود.  هم  به 
مشابه،  ارزش هاي  داشتن  و  يكسان 

روابط زناشويي را قوي تر مي كند.

دوستش  هست،  آنچه  خاطر  به 
بداريد! 

اولين مالقات ها زماني است كه هر دو نفر 
و  مي كنند  تالش  مقابل  طرف  جذب  براي 
مي دهند.  نشان  شكل  بهترين  به  را  خود 
از  خيلي  مرد  و  زن  كه  است  آن  مهم 
واقعيت فاصله نگيرند. دروغ، قاتل روابط 
كه  شود  متوجه  شما  همسر  وقتي  است. 
اعتماد  شما  به  ديگر  گفته ايد  دروغ  او  به 
خود  رابطه  يك  آغاز  در  كرد.  نخواهد 

از  و  دهيد  نشان  هستيد  كه  آن گونه  را 
باشد  صادق  بخواهيد  نيز  مقابل  طرف 
را  همسرتان  هست،  كه  آنچه  خاطر  به  و 

دوست بداريد.

طرف مقابل را بشناسيد 
اجازه  مرد  و  زن  به  كه  است  زمان  تنها 
از  و  بشناسند  بهتر  را  همديگر  مي دهد 
خوبي ها و عيب هاي هم مطلع شوند. خيلي 
به  تبديل  خود  ذهن  در  را  مقابل  طرف 
صورت  اين  در  چون  نكنيد  ايده آل  فردي 
زده  و  نااميد  مدتي  از  بعد  است  ممكن 
طرف  روي  خيلي  اينكه  ديگر  نكته  شويد. 
مقابل فشار نياوريد تا مطابق خواسته هاي 

شما عمل كند.

مقايسه را كنار بگذاريد
معني  و  است  تغييرات  از  پر  زندگي 
خوشبختي نيز به همين دليل متغير است. 
ديگري  شخص  با  را  خود  همسر  هرگز 
خاص  قوانين  زوجي  هر  نكنيد.  مقايسه 
ديگران  با  آن  مقايسه  و  دارد  را  خود 
اشتباه است. خوشبختي نه يك هدف است 
نه يك افسانه. تمامي لحظات شاد در يك 

زندگي سازنده خوشبختي است.
Santé AZ :منبع

ثـروت و ازدواج رابـطـه دارنـد؟
ترجمه:علي مالئكه/تغييرنظر آمريكايي ها نسبت به ازدواج

بررسي  يك  نيست.  پول  درباره  تنها  فقيران  و  ثروتمندان  ميان  تفاوت 
با  كم،  تحصيالت  با  و  كم درآمد  آمريكايي هاي  كه  مي دهد  نشان  جديد 
احتمال كمتري نسبت به افرادي كه درآمد و تحصيالت باال دارند، ازدواج 

مي كنند...
 اين گرايش كه در زمينه كاهش كلي ميزان ازدواج در آمريكا رخ مي دهد، 
و  اجتماعي  پايين  وضعيت  در  آمريكايي هاي  گرچه  كه  مي دهد   نشان 
ازدواج كنند،   مي خواهند  مرفه تر  آمريكايي هاي  اندازه  همان  به  اقتصادي 
اما اين گروه به پايداري مالي پيش از ازدواج كردن اولويت مي  د هند و به 

اين ترتيب ممكن است هرگز نتوانند ازدواج كنند.
اين بررسي كه بر اساس داده هاي جمعيتي آمريكا انجام شده است،20 
داده ها  اين  مجموع  در  و  مي شد  شامل  را  بزرگسال  فرد   691 و  هزار 

نشان دهنده دو گرايش متضاد نسبت به ازدواج بود.

ازدواج؛ امري متروك يا همچنان مورد توجه؟
حدود 40 درصد آمريكايي ها مي گويند كه ازدواج ديگر به امري متروك 
بدل شده است، نظري كه نسبت به سال 1978 يازده درصد افزايش نشان 
مي دهد. شمار زوج هاي ازدواج كرده نيز افت كرده است. در سال 1960، 
72 درصد از بزرگساالن آمريكايي ازدواج  كرده بودند، اما در سال 2008 
افراد  درصد  اين60  وجود  با  است.  يافته  كاهش  درصد   52 به  رقم  اين 
معتقد بودند نگهداري بچه به وسيله مادر تنها براي جامعه بد است و به 
نظر 61 درصد افراد براي پرورش مناسب بچه هم پدر و هم مادر مورد 
نياز است. هنگامي كه سوال شد گرايش هايي مانند همخانگي و پرورش 
نه؟ 43  يا  است  بد  جامعه  براي  نكرده  ازدواج   زوج هاي  به وسيله  بچه ها 

درصد به اين سوال پاسخ بله دادند.

پول و ازدواج
داشت.  بستگي  افراد  اقتصادي  ـ  اجتماعي  طبقه  به  ازدواج  ميزان  كاهش 
در سال 1960 افرادي كه پس از دبيرستان به كالج رفته بودند، تنها با 
يا  دبيرستاني  تحصيالت  كه  افرادي  به  نسبت  بيشتر  درصد   4 احتمال 
پايين تر داشتند،  ازدواج كرده بودند. اما تا سال 2008 اين شكاف وسيع تر 
شده و به 16 درصد رسيده بود. تنها حدود نيمي (48 درصد) از افراد 
در  كه  حالي  در  بودند،  كرده  ازدواج   2008 سال  در  كالج  درجه  بدون 
فارغ التحصيالن كالج اين رقم 64 درصد بود. با وجود اين، بررسي نشان 
قائل اند.  ار زش  ازدواج  براي  يكسان  به?طور  اين گروها  دوي  هر  كه  داد 
تفاوت بين آنها اين بود كه 38 درصد افراد با تحصيالت پايين تر مي گفتند 
كه پايداري مالي شرط مهمي براي ازدواج است،  در حالي كه ميان افراد 

تحصيل كرده در كالج تنها 21 درصد اين عقيده را قبول داشتند.

آمريكايي ها هنوز به ازدواج خوش بين هستند
ازدواج  به  نسبت  آمريكاييان  كه  مي داد  نشان  هنوز  بررسي  اين 
خوش بين اند،  به طوري كه 67 درصد افراد موردبررسي گفتند در مورد 
آينده ازدواج و خانواده خوش بين اند. آمريكايي ها هنوز خانواده را جدي 
مي گيرند. بيش از سه چهارم آنها مي گويند خانواده مهم ترين جزء زندگي 
آنهاست و معناي «خانواده» گسترش يافته است. براي مثال 80 درصد 
محسوب  خانواده  يك  همچنان  را  بچه  بدون  ازدواج كرده  زوج  يك  افراد 
نظري  هم  بچه  يك  و  تنها  والد  يك  مورد  در  افراد  درصد  و 86  مي كنند 
راضي اند.  خانواده هاي شان  از  مجموع  در  آمريكاييان  دارند.  مشابه 
 85 راضي  اند.  بسيار  خانوادگي شان  زندگي  از  مي گويند  آنها  سه چهارم 
درصد آنها مي گويند خانواده فعلي شان را به همان اندازه خانواده اي كه 
در آن بزرگ شده?اند، يا حتي بيشتر از آن، نسبت به خودشان صميمي 

LiveScience :احساس مي كنند.         منبع

پنج گنج زندگي مشترك
فائقه فريادي 
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پيشنهاد آذربايجان، شايعه يا واقعيت؟ 

يك ميليون دالر 
براي محمد بنا!

به  است  سالي  چند  كه  آذربايجان  كشتي  فدراسيون 
حضور  براي  ايران  آوران  مدال  و  قهرمانان  جذب  دنبال 
خود  اقدام  تازه ترين  در  است  كشور  اين  ملي  تيم هاي  در 
ميليون  يك  پيشنهاد  ايران  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  به 
دالري داده تا محمد بنا را روي نيمكت سرمربيگري تيم 
از  بعد  كه  حالي  در  بنشاند.  المپيك  در  آذربايجان  كشتي 
سامان طهماسبي هنوز كشتي گير ديگري پيراهن تيم ملي 
مسئوالن  مي رسد  خبر  است،  نكرده  برتن  را  آذربايجان 
ملي  تيم  سرمربي  سراغ  بار  اين  آذربايجان  فدراسيون 
كشتي  ملي  تيم  سرمربي  نزديكان  از  يكي  رفته اند.  ايران 
ميليون  يك  «پيشنهاد  مي گويد:  خبر  اين  تاييد  با  فرنگي 
دالري آذربايجاني ها حقيقت دارد اما بنا با قاطعيت به اين 
پيشنهاد جواب رد داد. او فقط به سربلندي كشتي فرنگي 
بنا  مي كند.  فكر  مردم  دل  شادي  و  لندن  المپيك  در  ايران 
هيچ گاه به فكر ماديات نبوده و نيست.» سرمربي تيم ملي 
كشتي فرنگي پيش از اين نيز پيشنهاد برخي كشورها از 
تيم  بود.  كرده  رد  تيم ها  اين  هدايت  براي  را  سوئد  جمله 
ملي كشتي فرنگي ايران در سال هاي اخير با هدايت محمد 
بين المللي  مسابقات  در  و  داشته  چشمگيري  جهش  بنا 
قابل  نتايج  به  گوانگژو  آسيايي  بازي هاي  خصوصا  و 
فدراسيون  كشتي  مسئوالن  پيشنهاد  يافت.  دست  قبولي 
عده اي  كه  شده  مطرح  حالي  در  بنا  محمد  به  آذربايجان 
بي اساس  بن  و  ريشه  از  را  آن  فدراسيون  مسئوالن  از 
با  گرفتن  تماس  از  بعد  هستند  مدعي  حتي  و  مي دانند 
مسئوالن فدراسيون كشتي آذربايجان از غير واقعي بودن 
اين شايعه مطمئن شده اند. عارف ربطي، دبير فدراسيون 
كشتي يكي از كساني است كه خبر مذكور را خيال پردازي 
عده اي خاص مي داند. اين در حالي است كه خود محمد بنا 
هم خبر مذكور را تاييد نكرده و دوستان بسيار نزديكش 
اعتقاد دارند تا قبل از پايان المپيك 2010 او به جدايي از 
بدنه كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي رضايت نخواهد داد.»

انتقام تاريخ از دايى ، حيدرى و آرفى/ 

پرسپوليسى ها چرا دقيقه 95 
بر سر كوبيدند

 خرافاتى ها شايد حاال بگويند ، آه سوشا مكانى و بازيكنان 
استيل آذين دامن دايى 

را گرفت.
از  زود  خيلى  تاريخ 
على دايى انتقام گرفت 
و كمتر از يك هفته بعد 
از بازى پرسپوليس و 
اين   ، آذين  استيل 
در  كه  آنها  همه  بار 
به  را  توپ  لحظه  آن 
استيل  دروازه  تور 
هم  دور   ، چسباندند 
شكست  و  شدند  جمع 
تلخ پرسپوليس را رقم 

زدند.
پرسپوليس بازى را با 

نتيجه 2 بر يك از بنيادكار عقب بود. عقربه ساعت دقيقه 95 
را نشان مى داد و پرسپوليس صاحب يك پرتاب اوت شد. 
اوت دستى را سپهر با دورخيز انداخت به دهانه دروازه . 
آرفى در موقعيت مشابه بازى با استيل ، به توپ ضربه زد 
و در دهانه دروازه با اقبال بلند گلر بنيادكار ، توپ برگشت. 
توپ به سرعت تبديل به ضد حمله شد و پرسپوليس گل 
سوم را هم خورد تا از همين حاال بشود گفت آنها از ليگ 
دستانش  با  عصبانيت  از  دايى  اند.  شده  حذف  قهرمانان 
بر سر مى كوبيد و طرفداران پرسپوليس يكصدا عليه او 
شعار مى دادند. اين اتفاق ناخودآگاه همه را به ياد صحنه 
پايانى بازى استيل آذين انداخت. زمانى كه آرفى در شادى 
گل خود ، اداى دروازه بان استيل را در مى آورد و همه 

جنجال ها از اين لحظه آغاز شد.

پس از اتفاقات لحظات آخر بازي هفته گذشته پرسپوليس و استيل آذين، 
به نظر مي رسيد كميته انضباطي براي تلطيف فضاي فعلي اشد مجازات 

انتظار  كمترين  گرفت.  خواهد  نظر  در  جنجال  اين  بانيان  براي  را 
بود  بازيكناني  با  عادالنه  برخورد  انضباطي  كميته  از  فوتبال  اهالي 
خلق  آزادي  ورزشگاه  در  را  ايران  فوتبال  صحنه هاي  اكشن ترين  كه 
كرده بودند اما احكام مصلحت انديشانه قضات كميته انضباطي ظاهرا 
كميته  سابق  عضو  محدثي،  است.  كرده  ورتر  شعله  را  اختالفات  آتش 
انضباطي در دايره كساني قراردارد كه صراحتا به مصلحت انديشانه 
بودن احكام كميته انضباطي اشاره مي كند: « اين احكام خالف مقررات و 
عرف كميته انضباطي است. مجازات فردي كه دستش را به داور مي زند 
با مجازات فردي كه با صورت به داور حمله مي كند، تفاوت دارد. خطاي 
ماتئوس روي آرفي خطاي شديدي بود كه من در تاريخ فوتبال چنين 
چيزي را نديده بودم. او را دو ماه محروم كردند و نورمحمدي را هم 
دو ماه. سوشا مكاني كه آتش بيار معركه بود، اگر قرار باشد بر اساس 
ماه محروم شود، حداقل شش ماه بايد دور از ميادين باشد. وقتي آقاي 
شريفي خودش مي گويد به ما سفارش و تلفن مي شود و آقاي سعيدلو به 
ما گفته عفو كنيد مشخص است كه ايشان استقالل ندارند.» احكام كميته 
انضباطي به حدي غافلگير كننده بوده كه محمد نوازي، بازيكن سابق 
استقالل هم نسبت به آن واكنش نشان مي دهد. نوازي كه سال ها پيش 
به دليل درگيري فيزيكي با بازيكن پرسپوليس در داربي بزرگ پايتخت 
را  مدت  طوالني  محروميت  يك  انضباطي  كميته  وقت  مديران  حكم  با 
پشت سر گذاشت، معتقد است كميته انضباطي بايد با تنبيهات شديدتري 
به استقبال خاطيان بازي پرسپوليس و استيل آذين مي رفت: «آنچه كه 
در پايان اين بازي ديديم مطمئنا از اتفاقاتي كه در بازي پرسپوليس و 
حميد  من،  سال  آن  بود.  بدتر  شد،  برگزار  پيش  سال  چند  كه  استقالل 
استيلي و پرويز برومند يك سال محروم شديم كه البته اين محروميت 
بعدا كاهش پيدا كرد اما شدت درگيري ما به اندازه درگيري هاي بازي 
استيل آذين و پرسپوليس نبود.» صرف نظر از ايراداتي كه كارشناسان 
حقوقي به احكام جديد كميته انضباطي وارد مي دانند اين احكام مديران 
هدايتي  حسين  است.  قرارداده  يكديگر  رودرروي  هم  را  باشگاه  دو 

تلويحا حبيب كاشاني را به عنوان متهم اصلي معرفي مي كند و معتقد 
است سرپرست باشگاه پرسپوليس براي كسب محبوبيت بين اعضاي 

مي زند:  تهران  خصوصي  تيم هاي  تيشه  به  ريشه  تهران  شهر  شوراي 
«آقاياني كه دنبال جمع كردن راي براي شوراي شهر هستند، تمايلي به 
ورود بخش خصوصي در فوتبال ندارند. روزنامه پرسپوليس از چند 
آدم هايي  برده.  سوال  زير  را  استيل آذين  بازيكنان  عملكرد  پيش  روز 
را  مسائل  اين  مي دانند  خود  ضرر  به  را  خصوصي  بخش  حضور  كه 
اما  كنند،  حمايت  اساسي  قانون  اصل 44  از  آنها  شايد  مي كنند.  مطرح 
ترجيح مي دهند كه همچنان سيستم دولتي و استفاده از پول بيت المال 
را در دستور كار داشته باشند. همان آقاياني كه به دنبال جمع كردن 
راي براي شوراي شهر هستند.» بعد ازاظهارات تند و تيزمالك باشگاه 
توسط  شده  صادر  احكام  هم  پرسپوليس  باشگاه  سايت  استيل آذين، 
وب  دانست.  مرتبط  هدايتي  حسين  از  دلجويي  با  را  انضباطي  كميته 
حبيب  بلندگوي  مثابه  به  معموال  كه  پرسپوليس  باشگاه  رسمي  سايت 
كاشاني عمل مي كند گفت وگويي با مصطفي شكري، معاون حقوقي اين 
نفوذ  اعمال  به  آن  محتواي  كه  داد  قرار  خروجي اش  روي  را  باشگاه 
حسين هدايتي در احكام صادره اشاره دارد. به اعتقاد او بازيكنان اين 
تيم مظلوم واقع شده اند و احكام كميته انضباطي براي تسلي خاطر برخي 
افراد صادر شده است. سايت باشگاه استيل آذين در پاسخ به تحركات 
سايت باشگاه پرسپوليس گفت وگوي تند و تيز ليدر اين تيم را منتشر 
باشگاه  سايت  با  گفت وگو  در  پرسپوليس  به  منتسب  ليدر  است.  كرده 
استيل آذين به حبيب كاشاني تاخته و از اينكه ليدر باشگاه پرسپوليس 
است اظهار ندامت و شرمساري كرده است: «با اينكه 3 امتياز گرفته ايم 
 90 برنامه  نظرسنجي  در  وقتي  خجالت زده ايم.  و  است  پايين  سرمان 
40 ميليون هوادار دارد از حدود سه ميليون و دويست  تيمي كه 30 – 
هوادار 33درصد،  بدون  تيم  يك  و  مي آورد  راي  درصد  نفر 67  هزار 
يعني بسياري از هواداران پرسپوليس هم اين كار ناجوانمردانه را تقبيح 
كرده اند. همان بهتر كه امثال هدايتي كه آقايان چشم ديدنش را ندارند از 

فوتبال بروند و فوتبال و ناپاكي هايش را براي اينها بگذارند»

تركش هاي آراي بحث برانگيز كميته انضباطي 

مشت و لگد، اين بار از راه دور!
ورزش
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رئال قهرمان جام پادشاهى 
اسپانيا شد

 

سال   4 از  پس  شد  موفق  مادريد  رئال  فوتبال  تيم 
بارسلونا را شكست دهد.

در اين بازى كه بامداد امشب در فينال جام پادشاهى 
اسپانيا و در ورزشگاه مستايا برگزار شد دو تيم در 
وقت هاى قانونى به نتيجه تساوى بدون گل رضايت 
توانست  مادريد  رئال  اضافه  هاى  وقت  در  دادند.اما 
بارسلونا  دروازه  دقيقه 120  در  رونالدو  گل  تك  با 
خودش(زدن  شكنى  ركورد  بر  عالوه  تا  كند  باز  را 
مقابل  رئال  هاى  ناكامى  بارسا)طلسم  به  گل  دو 

بارسلونايى را بشكند.
دو تيم در هفتته آينده و در ليگ قهرمانان اروپا هم 
بايد به مصاف هم بروند.كسب جام پادشاهى اسپانيا 

نخستين جام مورينيو با رئال مادريد است.

فرصتي كه منچستر از دست داد
منچستريونايتد با تساوي بدون گل در خانه نيوكاسل 
فاصله در صدر جدول با آرسنال را به هفت امتياز 
رساند، هرچند كه شياطين سرخ مي توانستند با برد 
در اين بازي خيال خود را از بابت قهرماني آسوده 
دفاع  نتوانستند  فرگوسن  الكس  سر  كنند.مردان 
مستحكم حريف را باز كنند و اين باعث شد آرسنال 
شوند. اميدوار  قهرماني  به  اندكي  چلسي،  حتي  و 

فرگوسن نسبت به ديدار ويمبلي مقابل منچسترسيتي 
پنج تغيير در تركيب تيمش داده بود و وين روني كه 
در آن بازي محروم بود را جانشين ديميتار برباتوف 
بود  راضي  امتياز  يك  به  كه  بود.نيوكاسل  ساخته 
عقب نشست و دست به دفاع زد. حتي حضور مايكل 
تند  واكنش  با  كه  نيوكاسل  سابق  بازيكن  اوون، 
طرفداران همراه بود هم براي يونايتد چاره ساز نشد.

در آخرين لحظات ديدار، خاوير ارناندس در محوطه 
به  اعتقادي  داور  اما  شد  سرنگون  نيوكاسل  جريمه 
خطا نداشت.نيوكاسل با اين تساوي به 40 امتيازي 
كه در ابتداي فصل مي خواست رسيد و يونايتد هم با 

70 امتياز همچنان صدرنشين است. 
سرالكس فرگوسن، پس از بازي اعالم كرد داور بايد 
به خاطر خطا روي خاوير ارناندس، يك ضربه پنالتي 
پنالتي  يك  صحنه  «آن  كرد:  اعالم  تيمش  سود  به 
كارت  يك  زيرا  كرد  اشتباه  كامال  داور  بود.  واضح 
امشب  ديدار  در  داد.داور  نشان  ما  بازيكن  به  زرد 
قضاوت خوبي داشت. تيم داوري عالي بود اما او با 
كارت زرد نشان دادن به بازيكن ما كار خودش را 
خراب كرد. من خودم كامال صحنه را ديدم. برخورد 

بين دو بازيكن مشخص بود.» 
نيوكاسلي ها هم در نيمه دوم اعتقاد به خطاي پنالتي 
فرگوسن  اما  داشتند  كراندس  لوون  روي  اندرسون 
صحنه  آن  است.«من  نديده  را  صحنه  آن  كه  گفت 
يونايتدها  ببينم.»  ديگر  بار  يك  را  آن  بايد  نديدم.  را 
مي توانستند در دقيقه 68 توسط گيگز به گل برسند 
اما اين ستاره باتجربه يك موقعيت عالي را از دست 
قبل  مدافعان  اما  بود.  فوق العاده اي  موقعيت  داد.« 
توپ  روي  جزئي  تاثيري  برسد  او  به  توپ  اينكه  از 
توپ  اين  از  او  نداد  اجازه  مسئله  همين  و  گذاشتند 
خوب  خيلي  نيوكاسل  اول  دقيقه  كند.در 20  استفاده 
بازي كرد اما بعد از 30 دقيقه من مطمئن بودم كه ما 
نيمه  در  هم  واقعا  و  داد  خواهيم  ارائه  بهتري  بازي 
دوم بهتر بوديم. بازيكنان ما بسيار پرانرژي بودند. 
اين  در  مسئله  اين  و  كردند  مبارزه  خوبي  به  آنها 

مقطع از فصل بسيار عالي است.» 

ورزش

حضور رومن آبراموويچ، سرمايه دار روس در 
باشگاه  اين  تاريخ  در  را  جديدي  عصر  چلسي 
و  سروصدا  پر  خريدهاي  كرد.  آغاز  لندني 
زود  خيلي  تا  شد  باعث  زياد  ولخرجي هاي 
و  برتر  ليگ  در  تيمشان  موفقيت  به  هواداران 
آبي هاي  شوند.  اميدوار  اروپايي  رقابت هاي 
لندن به جمع تيم هاي مدعي پيوستند و با ژوزه 
اما  كردند  تجربه  را  جزيره  قهرماني  مورينيو 
بود  روس  مرد  خواسته  اروپا  در  موفقيت 
آقاي  نيم  و  سال  سه  از  پس  دليل  همين  به  و 
بود.  بريج  استمفورد  ترك  به  مجبور  خاص 
اين فصل نيز كارلو آنچلوتي با هدف رقابت با 
در  موفقيت  طلسم  شكستن  و  منچستريونايتد 
ليگ قهرمانان راهي لندن شد اما عملكرد ضعيف 
به  جام  بدون  را  فصل  چلسي  تا  شد  باعث  او 
پايان رسانده و از هم اكنون زمزمه هايي مبني بر 
جدايي اين مربي ايتاليايي در پايان فصل شنيده 

مي شود. 

ناكامي كارلتو 

لندن  راهي  زيادي  مربيان  مورينيو  جدايي  با 
آنچلوتي  امروز  تا  آنها  با دوام ترين  كه  شدند 
از  گرنت  آورام  مورينيو،  از  پس  است.  بوده 
تيم  اين  هدايت   2007-2008 دوم  فصل  نيم 
را  چلسي  شد  موفق  حتي  كه  گرفت  برعهده  را 
نهايت  در  اما  برساند  قهرمانان  ليگ  فينال  به 
لوئيس  شد  قرار  و  شد  منچستريونايتد  مغلوب 
اما  دهد  نجات  را  تيم  برزيلي  اسكوالري  فيليپه 
و  بود  آبي ها  مهمان  فصل  نيم  يك  تنها  هم  او 
خيلي زود چمدان هايش را جمع كرد تا مشخص 
شود كه آبراموويچ حتي به مربي مطرحي چون 
تنها  ويلكينس  ري  نمي كند.  رحم  نيز  بزرگ  فيل 

يك مسابقه مربي موقت تيم بود و سپس گاس 
ملي  تيم  هدايت  زمان  آن  در  كه  هلندي  هيدينك 
روي  فصل  پايان  تا  داشت  برعهده  را  روسيه 
مناسبي  نسبتا  نتايج  و  نشست  چلسي  نيمكت 

كسب كرد. 

تا  شد  باعث  ميالن  از  آنچلوتي  كارلو  جدايي 
مرد روسي به سراغ او رفته تا شايد كارلتو كه 
تخصص خوبي در موفقيت در ليگ قهرمانان و 
ديدارهاي حذفي داشت بتواند او را به آرزويش 
و  كرد  آغاز  عالي  را  فصل  چلسي  برساند. 
را  فوق العاده  فصلي  نويد  پرگل  پيروزي هاي 
براي اين تيم لندني مي داد اما خيلي زود روزهاي 
پاييزي از راه رسيد و تيم از صدر جدول دور 
را  ستاره هايش  مصدوميت  آنچلوتي  شد. 
اما  كرد  عنوان  تيمش  ناكامي  عامل  مهمترين 
تالش  در  نبايد  بزرگ  بازيكن  همه  اين  با  تيمي 
او  باشد.  قهرمانان  ليگ  سهميه  كسب  براي 
درباره داليل عدم موفقيت تيمش مي گويد: «فكر 
عدم  جاري  فصل  ناكامي  اصلي  عامل  مي كنم 
جاري   فصل  بازيكنان  كادر  در  قدرت  همگوني 
در  حضور  براي  امسال  كادر  اين  است.  بوده 
مسابقات خوب نبود. در ابتداي فصل به يكباره 
مصدوميت  خاطر  به  بازيكن  كمبود  مشكل  با 
شمار زيادي از نفرات خود روبه رو شديم. اين 
نداد  اجازه  و  زد  فراواني  لطمه  تيم  به  معضل 
لمپارد،  فرانك  بدون  بگيريم.  را  الزم  امتيازهاي 
ديديه دروگبا، مايكل اسي ين، جان تري و آلكس 
شرايط  اين  در  بود.  دشوار  بسيار  كاركردن 
بطور مثال مجبور شديم از بازيكني مثل پائولو 
ديگر  چون  بگيريم.  بهره  دفاع  قلب  در  فريرا 
صاحب  كه  هرتيمي  نداشتيم.  مياني  مدافع  هيچ 
اختيار  در  را  دو  اين  و  باشد  دروگبا  و  لمپارد 

نداشته باشد، كارش دشوار خواهد شد. اتفاقي 
كه متاسفانه براي ما روي داد. در غياب اين همه 
كاهش  تيم  كيفي  سطح  كه  است  بديهي  بازيكن، 
يافت و امكان دسترسي به امتيازات ميسر نشد.» 
براي  فرصت  آخرين  قهرمانان  ليگ  از  حذف 
كه  مي داند  خوبي  به  حاال  و  بود  آنچلوتي 
بايد  و  ندارد  لندن  در  ابقا  براي  زيادي  شانس 
به دنبال بليت برگشت به كشورش باشد. خريد 
فصل  نيم  در  تورس  فرناندو  و  لوئيس  داويد 
چه  اگر  باشد.  آبي ها  براي  كمكي  نتوانست  نيز 
داشته و توانسته  مدافع برزيلي عملكردي عالي 
خيلي زود خود را به عنوان يكي از بهترين هاي 
نتوانسته  هنوز  تورس  اما  كند  مطرح  برتر  ليگ 
را  پوندي اش  ميليون   50 هزينه  از  درصدي 
در  هنوز  اسپانيايي  مهاجم  اين  كند.  جبران 
تركيب چلسي گلزني نكرده و هواداران را نااميد 

كرده است. 

مورينيو برمي گردد؟ 

گزينه هايي  اكنون  هم  از  انگليسي  رسانه هاي 
اما  كرده اند  مطرح  كارلتو  جانشيني  براي  را 
و  هستند  مواجه  مشكالتي  با  آنها  از  كدام  هر 
اخير  روزهاي  در  نداده اند.  قطعي  جواب  هنوز 
چلسي  آينده  سرمربي  عنوان  به  ردنپ  هري  از 
در  را  موفق  فصلي  كه  او  اما  مي شد  نامبرده 
اين  به  مي گويد:«خيلى  كرده  سپري  تاتنهام 
به  و  است  شايعه  اين ها  نمى كنم.  توجه  مسائل 
آنها عادت مى كنم. من هرگز با كسى از چلسى 
صحبت نكرده ام. هيچ فردى به پيش من نيامده 
كه بگويد چلسى به استخدام من عالقه دارد.» با 
اين شرايط حضور در تيم رقيب لندني مي تواند 
براي ردنپ دردسرساز باشد و هواداران دوست 
ندارند مربي محبوب خود را در تيم رقيب ببينند. 
گزينه ديگري كه مانور بسياري روي او مي شود 
ژوزه مورينيو است كه بازگشتش به ليگ جزيره 
زيادي  حد  تا  را  رقابت ها  اين  جذابيت  مي تواند 
باالتر ببرد. شخصيت خاص مرد پرتغالي سبب 
شد تا در مدت حضورش در انگليس حاشيه هاي 
رقابتي  مي تواند  او  بازگشت  و  دهد  رخ  زيادي 
و  فرگوسن  مثل  مربياني  و  او  بين  دوباره 
به  زيادي  تمايل  مورينيو  خود  كند.  ايجاد  ونگر 
بازگشت به ليگ برتر دارد و بارها عالقه اش را 
فرگوسن  جانشيني  او  آرزوي  اما  كرده  اعالم 
در منچستريونايتد است. البته اخباري نيز مبني 
با  مي رسد.  گوش  به  اينتر  به  وي  بازگشت  بر 
حضورش  فصل  نخستين  در  ديد  بايد  حال  اين 
در رئال چه افتخاراتي را مي تواند كسب كند و 
پس از نااميدي در رقابت با بارسلونا در الليگا، 
مي تواند با غلبه بر اين تيم به فينال ليگ قهرمانان 
راه يابد يا خير. در صورت ناكامي ممكن است 
آبراموويچ  براي  گزينه  مناسب ترين  مورينيو 
تيمش  از  را  او  پيش  سال   3 حدود  كه  باشد 

اخراج كرد. 
گاس هيدينك، مربى سابق آبي ها نيز از گزينه هاي 
اصلي به شمار مي رود كه رابطه نزديكي نيز با 
تيم  با  قرارداد  او  مشكل  اما  دارد  روسي  مرد 
ملي تركيه است كه مانع از حضورش در انگليس 
به  را  رايكارد  او  گزارش ها  اساس  بر  مي شود. 
هلندي اش  هموطن  تا  كرده  سفارش  آبراموويچ 

روي نيمكت چلسي بنشيند. 
پپ گوارديوال نيز در اين فهرست قرار دارد كه او 
هم با تمديد قراردادش با بارسا تقريبا جدايي اش 
هم  اونيل  مارتين  و  دشان  ديديه  است.  منتفي 
رافا  آنها  از  پس  و  دارند  قرار  ليست  ادامه  در 
بنيتس، سرمربي سابق ليورپول حضور دارد كه 
خوبى  رابطه  و  برگردد  برتر  ليگ  به  مي خواهد 
يورگن  چون  نام هايي  ديدن  دارد.  تورس  با 
كلينزمن، ماركو فان باستن، ديويد مويس، فابيو 
كاپلو، روبرتو دى ماتئو، جيان فرانكو زوال، گاس 
پويت، مارچلو ليپى، استيو كالرك، لوران بالن، 
مارك هيوز، سون گوران اريكسون، دنيس وايز، 
رى ويلكينز و حتي سر الكس فرگوسن در اين 

فهرست طوالني بسيار جالب توجه است. 

گزينه هاي ميلياردر روس براي جانشيني آنچلوتي 

جادوي گاو صندوق آبراموويچ
سيامك خاجي 



After over two million people visited the 
Cyrus Cylinder, which was displayed at 
the National Museum of Iran, this an-
cient Iranian artifact was returned to 
British Museum officials on Saturday. 

A closing ceremony for the Cyrus Cyl-
inder was held at the National Museum 
of Iran in Tehran on Saturday. Several 
foreign guests and officials of Iran’s Cul-
tural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO) attended the 
ceremony. 

The valuable artifact was displayed from 
Sept. 10, 2010, until April 16. 

Addressing the ceremony, Curator of 
National Museum of Iran Azadeh Ar-
dakani said that in addition to over two 
million people visiting the most ancient 
commandment of understanding and 
coexistence of nations, 14 specialized 
meetings were also held. 

“The Cyrus Cylinder marks a matchless 
page in the history of mankind and is a 
precious cultural document of Iran. The 
National Museum of Iran has always 
been a trailblazer in safeguarding, pre-
senting and introducing ancient Iranian 
cultural heritage, and it will continue its 
efforts to this end,” she said. 

British Museum Curator Neil 
MacGregor told the ceremony that de-
spite political problems, museums like 

British Museum and National Museum 
of Iran prove that such historical objects 
are part of a common heritage that be-
long to all mankind. 

“Such cultural interactions, especially in 
the complicated and most often hostile 
world that we live in, are quite impor-
tant. This is why the National Museum 
of Iran’s generous loan (of historical rel-
ics) to the Glory of Persia Exhibition 
in 2005 and Shah Abbas Exhibition in 
2009 in London was very significant for 
displaying the momentous aspects of 
Iranian history,” he said. 

“Therefore, Board of Trustees of the 
British Museum welcomed the issue of 
giving on loan the Cyrus Cylinder to 
the National Museum of Iran so that 
the people of Iran could see it. We were 
informed that a large number of school 
students and people from all over Iran 
visited the Cyrus Cylinder.” 

MacGregor hoped that more exchanges 
would take place in future between the 
two museums. 

“We are ready to give on loan to Nation-
al Museum of Iran not only objects per-
taining to the Iranian cultural heritage, 
but also items from the British Museum, 
which introduce other cultures of the 
world. For example, it will be very use-
ful and interesting to hold exhibitions, 
in cooperation with National Museum 

of Iran, on selected objects from civi-
lizations concurrent with Cyrus Cyl-
inder, such as China, ancient Greece, 
Mexico and Egypt,” he said. 

The British official noted that small but 
special objects given on loan provide 
this opportunity to better understand 
Cyrus’s empire alongside other empires 
of the world. 

MacGregor also said British Museum 
has a collection of items from many 
parts of the world and the museum is for 
all the inhabitants of the globe. 

“Our goal is to show this collection to 
more people of the world,” he said. 

About six million people from across 
the world visit the British Museum eve-
ry year. 

The British Museum wants to arrange 
more exhibitions in other countries so 
that people, who cannot travel to Lon-
don, would have the opportunity of 
viewing such items. 

Cyrus Cylinder arrived in Iran last Sep-
tember on loan from the British Muse-
um. It was expected to remain on display 
in Iran for only four months. However, 
in view of the enthusiastic response of 
visitors, talks were held by ICHHTO of-
ficials and the British Museum extended 
this deadline. 

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.

Editor-in-Chief: 
Abbas Najafi Zarafshan

Public Relation: 
Fereshteh Kadivar

Copy Editing:
 Maryam Najmi
 Staff writers:
 Dr. Kaveh Ahmadi
 Parviz Azadian, Mehdi Torbati
 Website: 
 www.persianweekly.co.uk
Email: 
info@persianweekly.co.uk
Address: 
Persian Weekly 
P.O. BOX 57783 - London, NW11 1GX
Tel/fax: 020 84554203

Special Thanks to:
Dr Ala Amirshahi
Dr Kaveh Ahmadi
NUJ (National Union Journalist) 
Avesta Iranian School,

Print: Web Print UK Ltd.

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your copy of Persian 
Weekly paper with you, when you leave

When you have finished 
with this publication please 
recycle it.

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

Cyrus Cylinder Returned
By Farzaneh Shokri 

Persian Weekly |  Friday 15 April 2011






