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هفته سرنوشت ساز براى اقتصاد جهان
 اين هفته هفته اي سرنوشت ساز براي بلوك يورو و اقتصاد جهان است و رويدادهاي مهمي در آن اتفاق 
افتاده و خواهد افتاد. روز دوشنبه آنگال مركل صدر اعظم آلمان و نيكال ساركوزي رئيس جمهور فرانسه 
در پاريس با هم ديدار كردند و درباره برنامه مهار بحران مالي مذاكراتي بين آنها صورت گرفت. در اين 
گفت وگوها قرار شد با تغيير پيمان اتحاديه پولي اروپا نظارت بر سياست هاي مالي در 17 كشور عضو 
بلوك يورو افزايش يابد. تا قبل از نشست روز دوشنبه اختالف نظرها بر سر نقش بانك هاي مركزي اروپا 
و نحوه افزايش موجودي صندوق تثبيت مالي اروپا بين اين دو نفر سبب شده بود بحران شدت بيشتري 

پيدا كند.
در هفته هاي اخير نرخ سود اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا افزايش يافت زيرا سرمايه گذاران در باره آينده 
به شدت نگران بودند اما به نظر مي رسد اكنون دو مقام ارشد اتحاديه پولي با درك ضرورت اقدام فوري 
به نتيجه اي واحد رسيده اند. مركل و ساركوزي در پايان گفت وگوهاي خود به دولت هاي 27 كشور عضو 
سوي  از  مالي شان  سياست هاي  بر  نظارت  افزايش  درباره  هفته  پايان  تا  بايد  كردند  اعالم  اروپا  اتحاديه 
نهادهاي اروپايي به توافق برسند و اين به معناي تفويض برخي اختيارات به اين نهاد خواهد بود. تحليلگران 
معتقدند اگر برخي اعضاي اتحاديه اروپا با اين طرح مخالفت كنند، 17 كشور عضو بلوك يورو با انعقاد 
پيماني خارج از پيمان هاي اتحاديه اروپا به سوي نظارت يكپارچه تر حركت خواهند كرد. هدف اصلي از تمام 
اين تالش ها بازگرداندن اعتماد به سرمايه گذاران است. در حقيقت تالش هايي كه در چندماه اخير صورت 
گرفته دو هدف را دنبال كرده است. از يكسو بايد به سرمايه گذاران نشان داده مي شد كه سامان دادن به 

بحران رو به شد كنوني امكان پذير است و از سوي ديگر ضروري بود...
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نوشتن و نگارش از ديرباز مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات
خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش

يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه
بدل گشت. با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه 

خبرنگارى، تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.
قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه پرده از واقعيت

هاى پنهان و نهانى آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به
توضيحاتى بيش از اين ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا كه به سود

و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند.
هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...
در نخستين گام اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بوده اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر

باز كرده اند و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رسانده اند.
نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس

اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه
كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه

مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.
در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ...

مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.
نوشتن و نگارش از ديرباز مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات

خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش
يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه

بدل گشت.
با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه خبرنگارى،

تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.
قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه پرده از واقعيت

هاى پنهان و نهانى آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به
توضيحاتى بيش از اين ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا كه به سود

و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند.
هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...
در نخستين گام اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بوده اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر

باز كرده اند و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رسانده اند.
نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس

اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه
كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه

مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.
در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ...

مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

در اين نشريه ارسال نمايند:
مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار  و 
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.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
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 مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

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

جاه طلبى پلشت، و مانع جوانمردى است. 
هنرى ششم، بخش دوم، پرده سوم، صحنه اول.

Virtue is chok’d with foul ambition. 
Henry VI, Part II, Act III, sc.1.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 



جمعه 18 آذر ماه 1390 -  شماره 227هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گزارش

برنامه هاى  فرهنگى ايرانيان 
انگلستان

جشن شب يلدا در مدرسه انديشه
چهارشنبه 21 دسامبر2011

از ساعت 19.00 تا 22.00
با همكارى مدرسه انديشه و گروه موزيك 

نغمه نور

كنسرت كامران و هومن و معين در منچستر
پنج شنبه، 29 دسامبر 2011

PM 8:30
Wythenshawe Forum Centre

سخنرانى فراد عظيما
دوشنبه، 5 دسامبر 2011

PM 7:00
Jumeirah Carlton Tower
نمايشگاه مجسمه ميكل راشمان
17 نوامبر تا 14 دسامبر 2011

The Outside World

كنسرت شب يلدا با پيمان حيدريان و هايگ 
يزدچيان

جمعه، 16 دسامبر 2011
PM - 9:00 PM 6:30

 School of Oriental and African
(Studies, University of London (SOAS

نمايش زينب كلو كاتيا
16 تا 17 دسامبر 2011
PM - 9:30 PM 7:30

Battersea Arts Centre

نمايشهاى كمدى به انگليسى براى كودكان
19 تا 21 دسامبر 2011

PM 1:00
Battersea Arts Centre

جهت دريافت اطالعات بيشتر راجع به برنامه هاى 
ايرانيان در انگلستان، لطفا به صفحه ى هفته نامه 

پرشين در سايت  فيس بوك با نام  

PERSIAN WEEKLY بپيونديد  

آيا شما نيز در برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى 
ايرانيان  در لندن شركت مى كنيد؟

 لطفا نظرات  و انتقادات خود را  در ارتباط با اين 
برنامه ها براى ما ارسال نمائيد
 تا در اين نشريه به چاپ برسد.

روشنفكرى و مفهوم آن
كانون  در  آشورى  داريوش  آقاى  سخنرانى  نهم  بخش 

ايران لندن

... از آنجاست كه آنهايى كه تحت تاثير تشاشعات راديو 
كشورها  ساير  در  و  گرفتند  قرار  مدرن  هاى  ايده  اكتيو 
همه آن خصوصيات و ويژگيها را به خود نمى گيرد و اين 
باعث مى شود كه نقش روشن فكرى در كشورهاى دنيا 

متفاوت باشد. 
خب روشن فكرى كه در دوران اول آشنا مى شوند كامال 
فرا  مثال  روند  مى  سراغشان  به  اروپايى  كولونيستهاى 
آسياى  و  روند  مى  آفريقا  از  بخشى  يك  به  ها   نسوى 
شرقى و غيره را مى گيرند و بخش هايى از آسياى ميانه 
كنند.  مى  درست  كلونى  گيرند.  مى  را  آفريقا  و  شرق  و 
همين  وبه  را  آفريقا  شمال  بخش  روند  مى  ها  انگلسى 
تبديل  را  جاها  بعضى  يا  و  را  زمين  كره  سراسر  ترتيب 
به منطقه نفوذشان ميكنند مثل ايران و بعضى جاها رسما 
ترتيب  ين  ا  به  و  هندوستان  مثل  شوند  مى  اشان  كلونى 
دنياهاى غير غربى تحت تاثير قدرت هاى اروپايى و زير 
اين  با  كه  شوند  مى  مجبور  اروپايى  هاى  قدرت  فشار 
فضاى جهان جديد خودشان را سازگار كنند و وارد اين 

فضا بشوند .  
اما به هر حال از آن جهت كه زمينه هاى تاريخى و فرهنگى 
آن فرهنگ را نداشتند واكنش هاى بسيار متفاوتى نشان 
مى دهند. مثال مرحله ى اول آن اينست كه ما بايد از كفش 
تا كاله اروپايى شويم. ژاپنى ها هم مى گفتند دوره "مِى 
جى" كه مى گفت ما بايد آدم بشويم، ما بايد مثل اروپايى 
وقتى  رفتند.  تكنولوژى  راه  به  آنها  خب  بعد  بشويم.  ها 
آمد،  ژاپن  درياهاى  به  ساالرگرى  دريا  هاى  كشتى  مثال 
برروى  و  بودند  نديده  آنها  مدرن،  دار  توپ  هاى  كشتى 
مى  نگاه  آنها  به  حيرت  به  كه  هست  هم  مينياتورهايشان 
كنند. ولى يك چيزى در آنجا بيدار مى شود كه به دنبال 
قدرت تكنولوژى بروند و بعد آخر قرن نوزدهم ژاپن يك 
قرن  اوايل  در  و  كشتى  لوكوموتيو،  است.  صنعتى  قدرت 
درگير  روسيه  اروپايى،  قدرت  يك  با  در 1905  و  بيستم 
قدرت  يك  عنوان  به  دوم  جهانى  جنگ  در  بعد  شود.  مى 
بزرگ و امپراليسم جهانى با قدرت تكنولوژى مى آيد و تا 
جايى مى آيد كه بمب اتمى هم مى خورد. بعد هم همچنان 
هم  همچنان  اش  تكنولوژيك  جهش  اين  و  كرد  پيدا  ادامه 
ادامه دارد. ولى بقيه جاهاى دنيا كه از نوع سرزمينهايى 
مثل ما، كشورهايى مثل اسالمى ها و از جمله مثال ايران، 
اينها اين تحول را طى نمى كنند. ولى روشن فكرى به هر 
حال در دنياى ما به وجود مى آيد. اين تشعشع اين ايده ها 
جهان هاى ما را تصرف مى كند. حتى رفته رفته نسل قديم 
شوند.  مى  آشنا  آنها  با  هم  اجتماعى  مختلف  هاى  اليه  و 
كت و شلوار، لباس ونحوه ى برخورد و طرز خوراك و 
منزل و... شروع به تحول مى كنند. ساختارهاى مادى آنها 
تغيير مى كند و برق مى آيد جاى چراغ موشى را مى گيرد 
و مدرسه جديد مى آيد و دانشگاه مى آيد جاى مدرسه 
در  مهمى  تحوالت  اينها  ى  همه  و  گيرد.  مى  را  سنتى  ى 

فضاهاى اجتماعى ايجاد مى كند.
در كشورهايى از نوع ما كه در آن قشرى كه تحت تاثير 
تشعشعات راديواكتيو اين ايده هاى مدرن قرار گرفته اند، 
ايده هايى كه همه چيز را مى خواهد تغيير بدهند، همه چيز 
شانزدهم  قرن  از  تغييرات  اين  و  بشناسند  خواهد  مى  را 
و هفدهم مى بينيد كه چه شتابى گرفته و در جهان ما و 
مثٌال در قرن نوزدهم با انقالب صنعتى و انقالب علمى چه 
تحولى در كل زندگى بشر ايجاد كرده و جهانگير و فراگير 
نمى  را  جايى  زمين  كره  روى  در  ما  تقريبا  است.  شده 
توانيم پيدا كنيم كه از تشعشعات اين ايده هاى راديواكتيو 
و مدرن يا مثال از تأثيردستاوردهاى آن دور مانده باشد. 
كردند  مى  دورزندگى  درجنگلهاى  كه  موجود  اقوام  حتى 
و براى هزاران سال ديگر با طبيعت يكى شده بودند حاال 
هاى  چوب  راحتى  به  و  اند  شده  چوب  تاجران  به  تبديل 
درختان را مى برند و به بازارها مى فروشند و به صنعت 

مدرن تبديل شده اند. ادامه دارد...

همكارى هفته نامه پرشين با 
NEXT  STEP  موسسه

هفته ى گذشته روز سى ام نوامبر، مسئوالن هفته نامه 
  NEXT پرشين با دست اندركاران موسسه اطالع رسانى
STEP  در دفتر اين نشريه جلسه اى داشتند كه در طى 
آن توافقاتى در زمينه ى همكارى هاى دوجانبه حاصل 
رايگان  مشاوره  مركز  رسانى،  اطالع  موسسه  اين  شد. 
به  كمك  براى  الزم  هاى  پشتيبانى  ى  كننده  فراهم  و 
و  تحصيلى  امور  در  انگلستان  كشور  ساكن  بزرگساالن 
خصوص  در  گيرى  تصميم  و  الزم  هاى  مهارت  كسب 
به  موسسه  اين  خدمات  باشد.  مى  شغلى  هاى  موقعيت 
زبان هاى مختلف ارائه مى گردد كه شامل زبان فارسى 
نيز مى باشد. كمك در تقويت مهارتهاى فنى و يا ارتقاءِ 
كارهاى  از  افراد  عاليق  ى  زمينه  در  شغلى  صالحيت 
حاضر  حال  در  كه  افرادى  باشد.  مى  موسسه  اين  ديگر 
براى  راهى  دنبال  به  يا  و  مناسب  شغل  جستجوى  در 
ادامه تحصيل خود هستند و به داليل گوناگون از ادامه 
دادن راه خود فاصله گرفته اند مى توانند با مراجعه به 
سايت اين موسسه و تماس با مشاوران فارسى زبان آن، 
راهنمايى هاى الزم را دريافت نمايند. خبرهاى بعدى ما را 
از فعاليت هاى مشترك اين موسسه با هفته نامه پرشين 
را  انگلستان  ايرانيان  يكديگر  همكارى  با  تا  نماييد  دنبال 
اين  در  مثبت  تاثيرگذارى  با  و  تر  آگاه  اى  جامعه  داراى 

كشور ببينيم. 

عزادارى مراسم تاسوعا دربهشت
در  گسترده  حضور  با  شيعيان  بويژه  و  مسلمانان  پرشين،  نامه  هفته  گزارش  به 
مراكز و مجامع اسالمى و مساجد و تكاياى شهر لندن به ياد شهيدان كربال عزادارى 

مى كنند و از مجالس سخنرانى و مرثيه سرايى بهره معنوى مى برند.
 عالوه بر هموطنان ايرانى، حضور شيعيان عراقى، لبنانى ، پاكستانى و افغانى در 
اين مراسم ها بسيار چشمگير است و مليت هاى مختلف هر يك با رسم و رسوم 

خاص خود به عزاداراى مى پردازند.
تنها  و  شود  مى  يافت  مردمانى،  و  ملت  هر  در  اعتقادات  و  باورها  ميان،  اين  در   

مشخصه بارز جامعه مذهبى نمى تواند باشد. باورها در پيشينه ذهنى انسانها جاى 
و  اصول  سازد.  بارور  را  آن  تواند  مى  سالى  و  سن  هر  در  شخصى  هر  و  دارد 
اعتقادات مذهبى اين توانايى را دارد كه بر شدت آن افزوده و يا اينكه بر عكس تاثير 

منفى بر اين باورها بگذارد. 
به هر حال در زندگى فردى و اجتماعى انسانها، نمى توان اين باورهاى درست يا 
غلط را ناديده انگاشت و از كنار آنها عبور كرد. اعتقاد به اين باورهاست كه جنبه 
هاى فكرى و رفتارى انسانها را به نحوى شكل مى دهد. بسيارى اين باورها را از 
نسل هاى پيش از خود، بر مى گيرند و بدون اينكه به صحت و سقم آن شك داشته 
باشند، آن را پيروى مى كنند و برخى نيز بر اساس تجربياتى كه در زندگى و در 

شرايط مختلف، پشت سر گذارده اند، به اعتقاد و باورى دست يافته اند.
اين باورها و اعتقادات، نمى تواند مختصات جغرافيايى خاصى داشته باشد چنانكه 
با مهاجرت به سرزمينى ديگر، باز هم همراه شخص خواهد بود و از افكار و وجود 
فرد پاك نخواهد شد. به عنوان نمونه با اينكه ما ايرانيانى كه در انگلستان زندگى مى 
كنيم، همواره پايبند باورها و اعتقادات خويش بوده و هستيم. ممكن است كه دست 
خوش تغييراتى شده باشد؛ اما اصل آن باور و اعتقاد را همراه خود نگه داشته ايم. 
نمونه با ارزش را همه سال در برگزارى مراسم هايى به مناسبت ايام محرم مى 
بينيم.در اين  ايام، شاهديم كه هر ساله در برخى مناطق لندن همچون مجمع اسالمى، 
و ديگر مراكز خصوصى مراسم هاى عزادارى و نوحه خوانى هر شب بر پا بود و 

افراد عالقمند در اين برنامه ها، شركت مى كردند.

يكى  از اين مراكز خصوصى "رستوان بهشت" در منطقه شمال غربى لندن است كه 
هر ساله ظهر تاسوعا، مملو از عالقمندان مذهبى مى شود كه براى برگزارى مراسم 

عزادارى در آنجا حضور مى يابند كه پس از مراسم، از آنها پذيرايى مى شود.

امسال نيز از يكى از مديران رستوران آقاى اميد فكورى علت برگزارى اين مراسم 
را جويا شديم. وى تاكيد كرد كه بر اساس نذرى كه دوازده سال پيش، براى مشكل 
يكى از فرزندانش كرده بود، هر ساله اين مراسم را برگزار مى كند و نذر دارد كه  

تعداد نزديك به هزار غذا جهت شكر گزارى به مردم بدهد.
او مى گويد در سال اول اين مراسم در منزل خودم همراه با خانواده ام با تعداد 
كمى افراد (چهار- هشت نفر) برگزار شد. اما رفته رفته اين رسم جايگاه خود را 
يافت و بعد از آن در ظهر روز تاسوعا در رستوران بهشت فقط براى آقايان و در 
محل ديگرى براى بانوان اين مراسم انجام مى شد اما امسال با توجه به افزايش 
فضاى رستوران پذيراى بانوان عزادار نيز بوديم  و خوشحاليم كه هرساله جمعيت 
زيادى از نژادها و گروه هاى مختلف، براى شركت در مراسم عزادارى  به اين محل 
مراجعه مى نمايند و همچنين اهالى محل نيز براى گرفتن غذاى نذرى به اينجا مى 

آيند.
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توصيه هايى مهم براى 
داد و ستد با صرافى ها!

به گزارش هفته نامه پرشين به نقل از صرافان معتبر ومجاز ايرانى لندن و در پى 
مشكالت به وجود آمده براى بسيارى از ايرانيان دانشجو و مقيم انگلستان توجه 
شما خواننده محترم را به شمارى از موارد مهم در داد و ستد با صرافان جلب مى 
نماييم. با توجه به مشكالت سياسى و تحريم هاى مختلف كشورهاى غربى بر عليه 
ايران و در ادامه تحريم هاى بانك هاى ايرانى توسط دولت هاى اروپايى ، فعاليت 
براى شركت ها و افراد در بخش انتقال پول و خدمات ارزى هرروز مشكل تر از 
پيش مى شود. اين گونه محدوديت ها تا جايى پيش آمده است كه اگر حتى كسى 
براى مصارف تحصيلى و موارد مهم نيز پول نقد به حساب خود واريز نمايد، بايد 
منتظر دردسرهاى احتمالى آن نيز باشد. تماس هاى مكرر مردم در پى مشكالت به 
وجود آمده براى آنان و صرافان معتبر و مختلف انگلستان با دفتر هفته نامه پرشين 
و بازگو كردن مشكالت پيش آمده براى هموطنانمان، ما را بر آن داشت تا با نوشتن 
مطلبى هرچند كوتاه ، اين آگاهى را به خوانندگان خود بدهيم تا با قوانين مهم انتقال 

و واريز وجوه نقد در حساب هاى خود آشنا شوند.
باعث  آنها،  كردن  رعايت  با  اما  است  ساده  چند  هر  شود  مى  مطرح  كه  مواردى 
با  كه  گفتگوهايى  و  ها  تماس  طى  شد.  خواهد  مشكالت  از  بسيارى  از  جلوگيرى 
ساير  تا  نمودند  بازگو  را  زير  موارد  آنها  داشتيم،  لندن  معتبر  و  قديمى  صرافان 

ايرانيان دچار دردسر نشوند.

-1 مراقب صرافى هاى غير مجازباشيد. آنها با اختالف قيمتى اندك نسبت به ساير 
صاحبش  به  پول  پرداخت  از  كار  ادامه  در  و  كنند  مى  كسب  اوليه  اعتبار  صرافان 

خوددارى مى كنند.

-2 در انتخاب صرافى، با احتياط عمل كنيد. حتى المقدور با صرافى هايى كار كنيد 
كه كار اصلى شان صرافى است.

مبلغ  دارد  امكان  كه  جايى  تا  و  ندهيد  تحويل  خود  صراف  به  نقد  وجه  هرگز   3-
درخواستى خود را به حساب آنها واريز نماييد.

خوددارى  ها  صرافى  به  انگلستان  هاى  بانك  در  خود  حساب  شماره  دادن  از   4-
نماييد. آنها با واريز كردن پول نقد به حساب شما،امكان ايجاد دردسر و دستگيرى 

شما را توسط پليس باال مى برند.

-5 در هر نقل و انتقالى حتمًا از صراف خود رسيد دريافت نماييد. تا در صورت 
بروز مشكلى، بتوانيد از آن رسيد در مجامع قضايى استفاده نماييد.

-6 برخى از صرافان با افراد خالف كار، دادو ستد مى كنند. چون مبالغ اين گونه 
افراد عمومًا نقد است آنها ترجيح مى دهند تا اين پول ها را به صورت نقد به حساب 
هاى مشتريان خود واريز نمايند و در ايران وجه خود را تحويل بگيرند. اين مهمترين 

دليلى است كه نبايد مبالغ هنگفت و سنگين نقد به حساب شما واريز شود.

-7 آگهى هاى صرافان در نشريات مختلف، نشان دهنده معتبر بودن آنها نيست. قبل 
از تماس به آنها، از مورد اعتماد بودن آنها اطمينان حاصل نماييد.

-8 از صراف خود بخواهيد به جاى واريز پول نقد به حساب شما، از انتقال حساب 
به  نقد  صورت  به  سنگين  مبالغ  واريز  از  جداً  و  نمايند  استفاده  ديگر  حساب  به 

حسابتان خوددارى نمايند.

سخنرانى پرفسور عباس عدالت در لندن
به گزارش هفته نامه پرشين، برنامه ى اين هفته ى كانون توحيد لندن با عنوان "رابطه ى ايران و انگليس: ديروز، امروز و 
فردا" با سخنرانى پروفسور "عباس عدالت" موسس جنبش ضد تحريم و مداخله نظامى در ايران، پژوهشگر در انسانشناسى 

خاور ميانه و استاد دانشگاه"Imperial College"  در علوم كامپيوتر مى باشد.
 اين برنامه در روز شنبه دهم دسامبر 2011 از ساعت 19 الى 21 در محل كانون توحيد لندن برگزار خواهد شد.

ايران در صدر فهرست "كميته حفاظت از روزنامه نگاران"
گزارش جديد "كميته حفاظت از روزنامه نگاران" مى گويد كه شمار روزنامه نگاران زندانى در جهان در سال 2011 به باالترين 

تعداد در 15 سال اخير رسيده و ايران در اين ميان بيشترين تعداد زندانى را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش اين كميته كه در نيويورك مستقر است، تا تاريخ اول دسامبر سال 2011 ميالدى، 179 روزنامه نگار و عكاس 

خبرى در سرتاسر جهان زندانى بوده اند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته 34 نفر بيشتر شده است.

ايران با 42 روزنامه نگار زندانى براى دومين سال متوالى در صدر اين فهرست قرار دارد و بعد از آن كشورهاى اريتره (28 
نفر)، چين (27 نفر)، برمه (12 نفر) و ويتنام با 9 روزنامه نگار زندانى در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.

در گزارش سال گذشته كميته حفاظت از روزنامه نگاران، ايران و چين با 34 روزنامه نگار زندانى به طور مشترك در صدر 
فهرست قرار داشتند.

با  آزاد  صورت  به  زندانيان  از  درصد   45 و  هستند  اينترنتى  رسانه هاى  خبرنگاران  زندانى،  روزنامه نگاران  از  نيمى  حدود 
رسانه ها همكارى مى كنند. بر اساس اين گزارش، دست كم 65 روزنامه نگار ايرانى از سال 2009 تا كنون از ايران مهاجرت 
كرده اند. اين كميته به ويژه به احمد زيدآبادى، روزنامه نگار اصالح طلب، اشاره كرده بود كه در ماه مه سال 2011 برنده جايزه 

آزادى مطبوعات سازمان يونسكو شد، ولى به دليل زندانى بودن نتوانست در جلسه دريافت جايزه خود حاضر شود.
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نگرانى امريكا از دستيابى ايران به 
تكنولوژى هواپيماى جاسوسى

از  را  خود  نگرانى  آمريكا  مقامات  داد  گزارش  آمريكايى  روزنامه  يك 
جاسوسى  پهپاد  در  رفته  كار  به  فناورى هاى  به  ايران  دستيابى  احتمال 

آمريكا اعالم كردند.
 «لس آنجلس تايمز» در گزارشى نوشت مقامات آمريكايى نگرانى شان را 
از سقوط پهپاد بدون سرنشين آمريكا كه از سوى سازمان سيا در حال 

انجام ماموريت بود، اعالم كردند.
يك مقام ارشد آمريكا اعالم كرد: آمريكا نگران سو استفاده ايران يا ساير 

رقباى آمريكا از فناورى هاى پيشرفته به كار رفته در اين هواپيما است. 
فاش  نامش  نخواست  امنيتى  مسائل  خاطر  به  كه  آمريكا  ارشد  مقام  اين 
شود، گفت: اگرچه اين هواپيماى بدون سرنشين در حال انجام ماموريتى 
عهده  به  را  آن  پرواز  كنترل  آمريكا  ارتش  اما  بود،  سيا  سازمان  براى 
  "RQ170" پيشرفته  هواپيماى  است:  آمده  گزارش  اين  ادامه  در  داشت. 
يكى از پيشرفته ترين تسليحات آمريكاست كه به خاطر در اختيار داشتن 
فناورى هاى سرى و سيستم هاى كامپيوترى پيشرفته، قابليت نفوذ عميق 

به قلمرو دشمن، بدون شناسايى را دارد.
اين روزنامه همچنين افزود: آمريكا تاكنون اقدامات امنيتى سختگيرانه اى 
براى جلوگيرى از قابليت هاى كامل اين هواپيما پيش گرفته بود؛ پنتاگون 
از انتشار هر گونه اطالعات در مورد اندازه، قيمت يا حداكثر سرعت اين 
هواپيما خوددارى كرده بود. با اين وجود، پنتاگون چند روز پيش اقرار 

كرد اين هواپيماى پيشرفته اكنون در اختيار ايران قرار دارد.
مصاحبه اى  طى  دوشنبه  روز  پنتاگون،  سخنگوى  كيربى"  "جان  دريادار 
اظهار كرد: " فكر مى كنم اينكه ما يكى از هواپيماهايمان را از دست بدهيم 
ـ خواه بدون سرنشين باشد يا با سرنشين ـ هميشه موجب ايجاد نگرانى 
مى شود، اما در اين مورد خاص هواپيما را در جايى از دست داده ايم كه 

امكان دسترسى به آن را نداريم."
روز يكشنبه نيروهاى مسلح ايران موفق شدند يك فروند هواپيماى بدون 
سرنشين پيشرفته جاسوسى آمريكايى از نوع "RQ170" را كه به طور 
محدود به مناطق مرزى شرق كشور تجاوز كرده بود، كشف و از كنترل 
در  و  كرده  سرنگون  خسارتى  اندك  با  را  آن  و  كنند  خارج  متجاوزين 

اختيار بگيرند.
لس آنجلس تايمز افزود: دولت آمريكا از زمان توليد اين هواپيما در كمپانى 
خوددارى  آن  مورد  در  اطالعاتى  گونه  هر  افشاى  از  مارتين"،  "الكهيلد 

كرده بود.
يكى از ديگر مقامات آمريكا گفت كه از دست دادن اين هواپيماى پيشرفته، 
اجازه  كه  آمريكايى  مقام  اين  مى شود.  محسوب  عمده  امنيتى  تخلف  يك 
نداشت در مورد اطالعات مربوط به اين هواپيما اظهار نظر كند، در مورد 
اينكه اين هواپيما چگونه به دست ايرانى ها افتاد اظهار نظر نكرد اما تاييد 
اختيار  در  اندكى  خسارت  با  را  نظر  مورد  هواپيماى  ايرانى ها  كه  كرد 

گرفتند.  
اين اتفاق جالبى نيست؛ ايرانى ها مى توانند به تكنولوژى هاى  وى گفت: " 
مخفى به كار رفته در اين هواپيما دسترسى پيدا كنند؛ ضمن اينكه بعيد 

نيست اين فناورى ها به دست روسى ها و چينى ها نيز بيفتد. 

آگهـــى در 
اين نشريه رايگان 
نيســـــت

مبادا منافع ملى دستخوش 
رقابت هاى سياسى شود

 دكتر داوود هرميداس باوند

المللى  بين  مسائل  تحليلگر  و  دانشگاه  استاد 
در گفتارى براى ديپلماسى ايرانى به بحران به 
وجود آمده ناشى از حمله به سفارت انگلستان 
كه  بود  مراقب  بايد  كه  است  معتقد  و  مى پردازد 
بين  عرصه  در  كشور  شرايط  گرفتن  ناديده  با 
المللى يك رفتار از مرز مورد نظر فراتر نرود و 
به بحرانى تبديل نشود كه بر منافع ملى تاثير 

گذار باشد. 

اروپا  و  ايران  بين  چالش  گرفتن  باال  شاهد  گذشته  روزهاى  در 
بوده ايم. روابط جمهورى اسالمى  ايران و اروپا پيش از اين نيز 
از فراز و نشيب برخوردار بوده است. در پى اعالم حكم دادگاه 
ميكونوس مبنى بر دست داشتن برخى مقامات جمهورى اسالمى  
كشور  با 12  ايران  روابط  آلمان،  در  حكومت  مخالفان  ترور  در 
اروپايى دچار بحران شد و سفراى اين كشورها از ايران خارج 
شدند و متقابال ايران سفراى خود را از اين كشورها فراخواند. با 
اين وجود به نظر مى رسد شرايط كنونى از جنبه هايى با شرايط 
سال 1376 متفاوت باشد و اين دو بحران متفاوت با يكديگر به 
كه  متفاوتى  شرايط  مجموعه  به  توجه  با  رو  اين  از  برسند.  نظر 

وجود دارد مى توان واكنش ها و نتايج متفاوتى را انتظار داشت.

اثر  در  و  داليلى  به  ايران  اسالمى   جمهورى  حاضر،  حال  در 
فشارهاى غرب دچار نوعى انزواى سياسى نسبى شده است. اين 
فشارها را مى توان در موارد متعددى مشاهده كرد. ديده مى شود 
مطرح  ايران  عليه  موضوع  يك  عنوان  به  بشر  حقوق  مسئله  كه 
به  بشر  حقوق  شوراى  عمومى يا  مجمع  سوم  كميسيون  و  است 
راستا  همين  در  مى كنند.  اقدام  كشور  عليه  قعطنامه هايى  صدور 
مى شود  انتخاب  ايران  در  بشر  حقوق  براى  اى  ويژه  گزارشگر 
گزارش  ايران  در  بشر  حقوق  نقض  مورد  در  گزارشگر  اين  و 
ايران  به  را  گزارشگر  اين  ورود  اجازه  داليلى  به  ايران  مى دهد. 
كميسيون  در  اى  قطعنامه  صدور  به  منجر  اين  و  نمى كند  صادر 

سوم مجمع عمومى در اين رابطه مى شود.  

از سوى ديگر مسئله پرونده هسته اى ايران چند سال است كه به 
عنوان يك پرونده بين المللى در شوراى حكام و شوراى امنيت 
مطرح بوده است و با شكست مذاكرات ايران با 5+1 به صورت 
الينجل باقى مانده است. در اين ارتباط شاهد بوديم كه مديركل 
اتهاماتى  خود  اخير  گزارش  اتمى در  انرژى  المللى  بين  آژانس 
زيادى را در مورد برنامه هسته اى كشورمان به ايران وارد كرد.
تحريم ها  و  محدوديت ها  برخى  اعمال  به  منجر  شرايطى  چنين 
بر كشور و مقامات كشور شده است. چهار قطعنامه از شوراى 
امنيت سازمان ملل به همراه تحريم هاى يكجانبه آمريكا و اروپا، 
چنين  نتيجه  در  است.  كرده  ايجاد  ما  براى  را  محدوديت هايى 

محدوديت هايى به عنوان مثال به وزير خارجه كشورمان اجازه 
بنابراين  كند،  عبور  اروپايى  كشورهاى  آسمان  از  كه  نمى دهند 
در  همچنين  آنها  كند.  شركت  المللى  بين  جلسه  يك  در  نمى تواند 
تالش هستند كه در شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه اى جديد 
عليه كشورمان به تصويب برسانند كه به دليل مخالفت روسيه و 
چين هنوز نتوانسته اند. در واقع غرب و هم پيمانان خود با چنين 

محدوديت هايى در مسير منزوى ساختن ايران گام بر مى دارند.

مى دهد.  رخ  انگلستان  سفارت  به  حمله  مسئله  شرايطى  چنين  در 
بين  تعهدات  نقض  خارجى  سفارت  يك  به  حمله  حال  هر  به 
مقابل  در  تظاهرات  است  مسلم  آنچه  مى شود.  محسوب  المللى 
در  مى توانند  كشورى  هر  مردم  و  است  جايز  سفارتخانه ها 
كشور  آن  سفارت  مقابل  در  ديگر  كشور  رفتار  به  اعتراض 
سفارت  به  ورود  بحث  ولى  كنند.  برگزار  عظيمى هم  تظاهرات 
مكان  اين  از  مدارك  و  اسناد  و  اموال  خروج  يا  و  آن  تخريب  و 
ديپلماتيك، نقض تعهدات بين المللى است و مسئوليت بين المللى 
به دنبال مى آورد. چنين اقدامى نقض كنوانسيون مزايا و مصونيت 
ديپلماتيك و همچنين كنوانسيون مزايا و مصونيت امور كنسولى 
است. عالوه براين از نظر نزاكت بين المللى چنين حركتى ناپسند 

و محكوم است.

سفارت  به  ورود  به  معترضان  اقدام  كه  بوديم  شاهد  بنابراين   
كه  اين  جمله  از  داشت.  پى  در  را  مختلفى  واكنش هاى  انگلستان 
روابط ايران و انگلستان با اخراج دسته جمعى نمايندگان سياسى 
دو كشوربه پايين ترين سطح روابط ديپلماتيك كاهش پيدا كرد؛ 
بيانيه شوراى امنيت درمحكوميت اين واقعه صادر شد و دبيركل 
سازمان ملل در اين زمينه موضع گيرى كرد. قطعا اين واكنش ها 
به همين ها محدود نخواهد بود و نتايجى ديگر نيزدر پيش است.  
اتحاديه  شنبه  پنج  روز  نشست  در  اروپايى  كشورهاى  از  برخى 
درست  كردند.  مطرح  را  ايران  نفت  صادرات  تحريم  بحث  اروپا 
مورد  اتحاديه  اين  در  اجماع  عدم  دليل  به  مسئله  اين  كه  است 
تصويب قرار نگرفت ولى اين كشورها در نظر دارند كه مسئله را 
به شوراى امنيت منتقل كنند و عليه ايران در زمينه نقض تعهدات 
ديپلماتيك  مصونيت هاى  و  مزايا  كنوانسيون هاى  و  المللى  بين 

اقامه دعوى كنند.

و  افراد  خصوصى،  بخش  حضور  با  صرفا  تظاهرات  اگر  اين 
متوجه  مسئوليتى  هيچ  طبيعتا  باشد،  گرفته  صورت  دانشجويان 
دولت نيست، ولو اين كه خساراتى هم به اين سفارت خانه وارد 
باشد. اما وقتى برخى مقامات به هر صورت اين حركت را تاييد 
مى كنند، اين منجر به اين نتيجه گيرى مى شود كه چنين اتفاقى با 
نظر مقامات رخ داده است و آنگاه دولت مسئول شناخته مى شود. 
در  آمريكايى  ديپلمات هاى  گيرى  گروگان  مسئله  مشابه  درست 
المللى  بين  ديوان  در  قضيه  كه   ،1385 سال  در  آمريكا  سفارت 
دادگسترى مطرح شد و اين ديوان اقدام دانشجويان را اقدام افراد 
وقتى  اما  ندانست،  دولت  متوجه  مسئوليتى  و  دانست  خصوصى 
بين  مسئوليت  مشمول  كردند  تاييد  را  حركت  اين  كشور  مقامات 

المللى شده و تعهدات و الزاماتى به دنبال آورد.

صورت  به  كه  مجلس  رئيس  و  نمايندگان  برخى  نظرهاى  اظهار 
تلويحى اقدام دانشجويان را مورد تاييد قرار مى دهند منجر به اين 
مى شود كه براى دولت جمهورى اسالمى  ايجاد مسئوليت شود. 
اين مسئله اگر در شرايط عادى بود شايد واكنش ها آنچنان بود 
مشكالتى  و  مسائل  كه  شرايطى  در  ولى  داشتند.  انتظار  آنها  كه 
و  شده  ايجاد  المللى  بين  سطح  در  اسالمى   جمهورى  براى  قبال 
گرفته  صورت  جهان  سطح  در  كشور  انزواى  براى  تالشهايى 
است، واكنش ها به چنين رفتارى مى تواند فراتر از شرايط عادى 

باشد.

به نظر مى رسد گاه برخى گروهها با هدف حذف رقيب از صحنه 
يا به دست آوردن توان بيشتر در عرصه داخلى اقداماتى صورت 
مى دهند و رفتارى مى كنند كه مرزهاى آن از يك مسئله كوچك 
و در چارچوب كشمكش هاى جناحى بيشتر مى رود. اينگونه ديده 
مى شود كه برخى نمايندگان مجلس تالش مى كنند كه نشان دهند 
آنهاست،  دست  در  خارجى  سياست  در  گيرى  تصميم  محور  كه 
ولى مرزها و بازتاب هاى مسئله را در نظر نمى گيرند. به هر حال 
صالحيت تصميم گيرى در مورد سياست خارجى بر عهده قوه 
مجريه است و اظهار نظرها و اقدامات برخى در قوه مقننه كه به 
نظر مى رسد به انتخابات آينده مجلس هم بى ربط نباشد، ممكن 
است با ناديده گرفتن شرايط كشور در عرصه بين المللى از مرز 
ملى  منافع  بر  كه  شود  تبديل  بحرانى  به  و  رود  فراتر  نظر  مورد 
دستخوش  ملى  منافع  مبادا  كه  بود  مراقب  بايد  باشد.  گذار  تاثير 

رقابت هاى سياسى شود.
منبع: وب سايت ديپلماسى
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مشاور ارشد كامرون، دخالت 
نظامى در سوريه را رد كرد

در  انگليس  وزير  نخست  ملى  امنيت  مشاور  ترين  بلندپايه 
اظهاراتى به يكى از كميته هاى پارلمان اين كشور، دخالت نظامى 

انگليس در سوريه را بعيد دانست. 
ملى  امنيت  مشاور  ريكتس،  پيتر  شينهوا،  خبرگزارى  از  نقل  به 
است  قرار  زودى  به  كه  انگليس  وزير  نخست  كامرون،  ديويد 
سفير اين كشور در فرانسه شود، در اظهاراتى هر نوع دخالت 

نظامى در سوريه به رهبرى انگليس را رد كرد. 
وقوع  از  پيش  ليبى  با اوضاع  را  سوريه  ريكتس اوضاع كنونى 
دخالت نظامى در اين كشور در ماه مارس سال جارى با دستور 

شوراى امنيت سازمان ملل، غير قابل مقايسه دانست. 
طيف  سوى  از  مبرمى  تقاضاى  با  ما  ليبى  در  كرد:  اظهار  وى 
چنين  اين  سوريه  در  و  بوديم  رو  روبه  مردم  از  اى  گسترده 

نيست. 
مشاور امنيت ملى كامرون افزود: براى دخالت نظامى در ليبى 
مجوز  و  عرب  اتحاديه  سوى  از  مستقيمى  دعوت  چنين  هم  ما 

صريحى تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل داشتيم. 
سوريه  مورد  در  شرايط  اين  از  كدام  هيچ  كرد:  تاكيد  ريكتس 
وجود ندارد و فكر نمى كنم كه در آينده نيز وجود داشته باشد. 

در سوريه شرايط بسيار متفاوت تر از ليبى است. 
وى افزود كه مخالفان دولت سوريه دچار اختالف هاى بسيارى 
هاى  ديدگاه  داراى  خود،  ليبيايى  همتايان  به  نسبت  و  بوده 

متعددترى هستند. 
مشاور امنيت ملى نخست وزير انگليس اين اظهارات را خطاب 
به كميته شوراى امنيت ملى اين كشور ايراد كرد، شورايى كه 
گذشته  سال  مه  ماه  در  انگليس  ائتالفى  دولت  تشكيل  دنبال  به 

ميالدى، به وجود آمد.
 

سامانه موشكى ناتو در خاك 
تركيه تهديدى عليه
 هيچ كشور نيست!

وزير دفاع تركيه ادعا كرد سامانه رادار موشكى سازمان پيمان 
آتالنتيك شمالى (ناتو)، هيچ كشورى را تهديد نمى كند. 

گفت:  يلماظ  عصمت  االوسط،  الشرق  خبرگزارى  از  نقل  به   
براى  سيستم  يك  تنها  تركيه  خاك  در  مستقر  رادارى  سامانه 
به  خاصى  كشور  هيچ  براى  تهديدى  و  است  نظارت  و  كنترل 

شمار نمى رود. 
آتالنتيك  پيمان  سازمان  اهداف  براى  سامانه  اين  گفت:  يلماظ 
استفاده  مورد  كنترل  هدف  با  و  تركيه  نظارت  با  شمالى(ناتو) 

قرار مى گيرد. 
تركيه  سوى  از  مسافربرى  هواپيماى  ساخت  به  پاسخ  در  وى 
در  سازى  هواپيما  كارخانه  احداث  امكان  تركيه  كرد  اعالم 

استانهاى آنكارا و اسكيشهير را بررسى مى كند. 
چندى  تركيه  جمهورى  رئيس  گل  عبداهللا  شود  مى  نشان  خاطر 
پيش در گفتگو با العربيه در پاسخ به سئوال خبرنگار اين شبكه 
درباره اينكه تركيه تحركات ايران در منطقه را چگونه ارزيابى 
مى كند و نظرتان درباره استقرار سامانه موشكى ناتو در تركيه 
توجيه  با  است؟  داده  قرار  هدف  را  ايران  طرح  اين  آيا  چيست، 
يا  ايران  ضد  موشكها  اين   : داشت  اظهار  خطرناك  طرح  اين 

كشورهاى ديگر نيست. 
خاك  در  ناتو  موشكى  سامانه  استقرار  خطرناك  تبعات  به  وى 
مقامات  كه  منطقه  ثبات  و  امنيت  بر  آن  منفى  تاثيرات  و  تركيه 
اى  اشاره  اند،  داده  هشدار  آن  درباره  ايران  اسالمى  جمهورى 

نكرد. 
وزارت  سخنگوى  پرست  مهمان  رامين  كه  است  حالى  در  اين 
امورخارجه جمهورى اسالمى ايران در واكنش به طرح استقرار 
سامانه موشكى ناتو در خاك تركيه اعالم كرد: ايران در راستاى 
رويكردهاى  از  اجتناب  و  سالح  برخلع  تاكيد  اصولى  سياست 
بين  فضاى  شدن  نظامى  به  منجر  كه  اقدامى  هرگونه  نظامى، 
المللى و در نتيجه ايجاد رقابتهاى تسليحاتى در سطح جهان و 
منطقه شود را به زيان جامعه جهانى و امنيت بين المللى دانسته 

و تقبيح مى كند. 
سامانه  از  بخشى  استقرار  معتقديم  ما   : افزود  پرست  مهمان 
موشكى ناتو در تركيه هيچ كمكى به ثبات و امنيت منطقه و حتى 

امنيت كشور ميزبان نمى كند. 
استقرار سامانه موشكى ناتو با مخالفت مردم تركيه نيز روبرو 
شده است تا جايى كه آنها با برگزارى تجمعات اعتراض آميز بر 
مخالفت خود با چنين اقدامى تاكيد كرده اند و حتى پرچم ناتو را 

نيز به نشانه انزجار به آتش كشيده اند

موزيك زنده روزهاى يكشنبه

 رئيس جمهور اكوادور: 

قرن بيست و يكم قرن آمريكاى 
التين است  

با اشاره به تحوالت منطقه اى     "رافائل كوره آ" 
اظهار  متحد  التين  آمريكاى  ساخت  براى  تالش  و 
كنونى  همگرايى  روند  تواند  نمى  كس  هيچ  داشت 

را متوقف كند. 
شب  اكوادور،  جمهور  رئيس  آ"،  كوره  "رافائل   
پايتخت  شهردارى  سالن  در  مراسمى  طى  گذشته 
ملتى  و  منطقه  قاره،  ما  داشت:  اظهار  كشور  اين 
كنيم.  مى  نگاه  آينده  به  قاطعيت  با  كه  هستيم 
تواند  نمى  كس  هيچ  را  التين  آمريكاى  همگرايى 

تغيير داده و يا متوقف كند. 
رئيس جمهور اكوادور در اين رابطه گفت: اكنون كه ما سند تشكيل 
به  را  (سالك)  كارائيب"  حوزه  و  التين  آمريكاى  كشورهاى  "جامعه 
در  كه  بزرگ  ملت  ما،  همه  كه  كنيم  مى  تاكيد  ايم،  رسانده  امضاء 
فرهنگ و سنن متفاوت هستيم، ديگر هرگز به تنهايى قدم بر نخواهيم 

داشت. ما سرنوشت مشترك آينده خود را بنا مى كنيم. 

كوره آ افزود: اين زمانى جديد براى كشور است. ما بايد با سرعت به 
جلو حركت كنيم. نمى توانيم به خود اجازه دهيم كه زمان را از دست 
اكوادور  سريع  ساختن  براى  زيرا  برداريم،  گام  تر  آهسته  و  بدهيم 

جديد به اندازه كافى زمان را از دست داده ايم. 
وى خاطرنشان كرد: ما اين كشور بزرگ را كه به رشد و پيشرفت 

فرواوان با تمركز نگاه به "جنوب" تمايل دارد، خواهيم ساخت. 
اتحاد  به  ما  كرد:  تاكيد  اكوادور  جمهور  رئيس 
در  مستقل  و  متحد  فضايى  ايجاد  همگرايى،  و 
دنبال  به  كه  جديدى  مالى  ساختار  و  منطقه 
جهانى  كننده  مصرف  هاى  درخواست  اجراى 
متحد  شهروندانى  به  ما  نيازمنديم.  نيست، 
نيازمنديم كه در مقابل كشور بزرگ ما احساس 

مسووليت كنند. 
رافائل كوره آ سخنان "سيمون بوليوار"، قهرمان 
آمريكاى جنوبى، را يادآور شد: "آمريكاى التين 
با شكوه كه به قرن آتى مى انديشد، نگاهش به 

سوى كشورها و قاره ها است". 
وى در ادامه اظهار داشت: آرزوهاى سيمون بوليوار، كشور مشترك 
قاره  از  بزرگ  قلبى  با  همبستگى  و  صلح  اساس  بر  را  ما  بزرگ 

آمريكاى التين مجسم مى كند. 
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مبادالت ايران و اروپا به 
19 ميليارد يورو رسيد

كه  زنند  مى  دم  ايران  تحريم  شعار  از  اروپايى  كشورهاى  حالى  در 
يورو استات در جديدترين گزارش خود حجم مبادالت تجارى ايران 
و اتحاديه اروپا طى 9 ماه نخست 2011 را 19 ميليارد يورو اعالم و 
ايران را هفتمين منبع تامين نفت مورد نياز اين اتحاديه معرفى كرد. 

اروپا  كميسيون  به  وابسته  استات  يورو  خبرى  پايگاه  گزارش   به 
ايران  تجارى  مبادالت  حجم  كرد  اعالم  خود  گزارش  جديدترين  در 
و اتحاديه اروپا طى 9 ماه نخست 2011 به 19 ميليارد يورو رسيده 

است. 
است  حالى  در  اروپا  اتحاديه  و  ايران  يورويى  ميليارد   19 مبادالت 
كه اين اتحاديه از اواسط سال گذشته ميالدى و تحت فشار آمريكا 
تحريم هاى يك جانبه اى را عليه ايران به اجرا گذاشته است. در سال 
بود  جانبه  يك  هاى  تحريم  اجراى  سال  نخستين  كه  ميالدى  گذشته 
حجم مبادالت دو كشور با رشد 24 درصدى به 24.5 ميليارد يورو 

رسيد. 

در عين حال مبادالت دو طرف در 9 ماه نخست 2011 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 4.5 درصد كاهش داشته است. طى ژانويه تا سپتامبر 
2010 حدود 19.9 ميليارد يورو كاال بين ايران و اتحاديه اروپا مبادله 

شده بود. 
بر اساس اين گزارش 27 كشور اروپايى در 9 ماه نخست 2011 بالغ 
بر 11.4 ميليارد يورو كاال از ايران وارد كردند كه اين رقم نسبت به 

سال قبل افزايش يا كاهشى نداشته است. 

يورو  ميليارد   7.6 نيز  مدت  اين  طى  ايران  به  اتحاديه  اين  صادرات 
درصد   10.7 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  كه  است  شده  اعالم 
كاهش داشته است. اروپا در 9 ماه نخست سال گذشته ميالدى 8.5 

ميليارد يورو كاال به ايران صادر كرده بود. 

 آمارهاى يورو استات از افزايش صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 
ماه سپتامبر2011(شهريور) خبر داده است. اتحاديه اروپا در اين ماه 
874 ميليون يورو كاال به ايران صادر كرد كه اين رقم نسبت به ماه 
قبل از آن 3 درصد رشد داشته است. در ماه اوت 847 ميليون يورو 

كاال به ايران صادر شده بود. 
ميليارد  نيز 1.363  سپتامبر 2011  در  ايران  از  اتحاديه  اين  واردات 
يورو اعالم شده است كه نسبت به ماه قبل از آن يك درصد كاهش 
توسط  ايران  از  كاال  يورو  ميليارد  اوت 1.528  ماه  در  است.  داشته 

اتحاديه اروپا وارد شده بود. 

اروپا  اتحاديه  وارداتى  كاالى  مهمترين  نفت  گزارش  اين  اساس  بر 
بزرگ  ميان 10 كشور  در  اخير  هاى  سال  ايران طى  است.  ايران  از 
هاى  تالش  رغم  به  و  است  داشته  قرار  اروپا  به  نفت  صاردكننده 
تحريمى توانسته است اين موقعيت خود را همچنان حفظ كند. در 9 
ماه نخست سال جارى ميالدى صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا 
از مرز 10 ميليارد يورو گذشت و به 10.39 ميليارد يورو رسيد. اين 

رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 درصد رشد داشته است. 

ايران هفتمين منبع تامين نفت مورد نياز اروپا طى اين مدت شناخته 
شده است و 4.9 درصد كل واردات نفت اروپا را در اين مدت به خود 
اختصاص داده است. كل واردات نفت اروپا در 9 ماه نخست 2011 

بالغ بر 213 ميليارد يورو اعالم شده است. 

در سال گذشته ميالدى نيز 12.79 ميليارد يورو نفت ايران از سوى 
اتحاديه اروپا وارد شد كه نسبت به سال قبل از آن رشد 5.6 درصدى 
را تجربه كرده بود. سهم ايران در تامين نفت مورد نياز اروپا در سال 

گذشته ميالدى 5.56 درصد برآورد شده است.

اقتصاد

زمانه خوبى براى 
خارجى بودن نيست 
مترجم: امين گنجى / منبع: اكونوميست

 زمانه خوبى براى خارجى بودن نيست. در اروپا احزابى كه نگاه 
خصمانه نسبت به مهاجران دارند در حال قدرت گرفتن هستند. 

حتى بريتانيا هم به خاطر سهل انگارى هاى پيش آمده در كنترل 
مرزهايش عصبانى بود. در آمريكا، باراك اوباما نتوانسته است به 
مهاجرت  قوانين  و  مهاجران  وضعيت  اصالح  بر  مبنى  خود  وعده 
جمهورى  رياست  انتخابات  جمهوريخواه  كانديداهاى  و  كند  عمل 
مايلند سيم خاردارهاى برق دار در مرز خود با مكزيك نصب كنند 
و اصال به آموزش كودكان متعلق به مهاجران غيرقانونى فكر هم 
نمى كنند. آمريكا دانشمندان خارجى را در دانشگاه هايش آموزش 
مى دهد و سپس آنها را از كشور بيرون مى اندازد؛ سياستى كه 

شهردار نيويورك آن را «خودكشى ملى» مى خواند. 
اين تغيير رويكرد غير ليبرال نسبت به مهاجرت تعجب آور نيست. 
اين تغيير، حاصل ركود دوره اى اقتصاد و افزايش توامان فشار 
بر مرز كشورهاى ثروتمند است، اما حكومت هايى كه اكنون دارند 
موضوع بستن يا باز نگه داشتن درهاى خود به روى مهاجران را 
سبك و سنگين مى كنند، بايد عاملى ديگر را در تصميم گيرى خود 
دخيل سازند: اهميت اقتصادى فزاينده مهاجران و نقشى كه آنها مى 

توانند در رشد اقتصادى يك كشور ايفا كنند. 

� شبكه هاى قديمى، ارتباطات جديد 
شبكه هاى اقوام سرگردان در دنياى كهن ــ همچون پروتستان ها، 
اسكات ها، يهودى ها و بسيارى ديگر ــ همواره نيروى اقتصادى 
نيرومندى بوده است، اما ارزانى و آسانى مسافرت در دنياى مدرن، 
تعداد اين شبكه ها را بسيار بيشتر از گذشته كرده است. هم اكنون 
215 ميليون مهاجر نسل اولى در سرتاسر جهان وجود دارد: و اين 
3 درصد از كل جمعيت جهان است؛ به طورى كه اگر آنها يك ملت 
بودند، كمى بزرگ تر از برزيل مى شدند. تعداد چينى هايى كه خارج 
از چين زندگى مى كنند، از تعداد فرانسوى هاى داخل فرانسه بيشتر 
است. حدود 22 ميليون هندى در سرتاسر جهان پراكنده شده اند 
و اگرچه اجتماع هايى از گروه هاى قوميتى همواره در مكان هاى 
شگفت آور پيدا مى شده اند ــ مثال لبنانى در آفريقاى غربى، ژاپنى 
در برزيل، ولزى در پاتاگونيا ــ اما در قرن گذشته افراد جديدى به 

آنها پيوسته اند. 
اين شبكه هاى مبتنى بر خويشاوندى و زبان، انجام كسب و كار 
سيالن  به  ها  شبكه  اين  سازند.  مى  تر  آسان  را  مرزها  وراى  در 
اطالعات سرعت مى بخشند: يك تاجر چينى در اندونزى يك حفره 
و  دهد  مى  تشخيص  قيمت  ارزان  چترهاى  براى  مثال  بازار  در 
سپس موضوع را با پسرعمويش در پكن در ميان مى گذارد، زيرا 
دوست اين پسرعمو كارخانه چترسازى دارد. روابط خويشاوندى 
به پرورش اعتماد و اطمينان مى انجامند، بنابراين آنان مى توانند 
معامله را برقرار كنند و چترها را پيش از به پايان رسيدن فصل 

باران به جاكارتا برسانند. 
كه  جايى  و  نوظهور  بازارهاى  در  خصوص  به  اطمينان،  و  اعتماد 
دانش  البته  و  دارد  بسيارى  اهميت  است،  ضعيف  قانون  حكمرانى 
نسبت به فرهنگ محلى نيز مهم است. به همين خاطر است كه اين 
ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در چين هنوز از خالل چينى 
هاى مقيم خارج از كشور صورت مى پذيرد و ارتباطات مدرن اين 
مى  بدل  كار  و  كسب  جهت  قدرتمندى  بسيار  ابزار  به  را  ها  شبكه 

سازد. 
مهاجران به نشر ايده ها نيز كمك مى كنند. اغلب ذهن هاى درخشان 
جهان نوظهور در دانشگاه هاى غربى تحصيل كرده اند. تعدادى رو 
و دانشى  باز مى گردند  خويش  كشورهاى  به  از آنها  به افزايشى 
را كه در غرب كسب كرده اند، به خانه مى برند. آنها عالوه بر آن 
حفظ  را  ارتباطاتشان  غرب  در  خود  سابق  همكاران  و  دوستان  با 
مى كنند و اين تاثير زيادى دارد. براى مثال، دانشمندان كامپيوتر 
هاى  تكنولوژى  مهم  هاى  شركت  كه  اى  [محله  بانگالور  در  هندى 
حال  در  دائما  برند]  مى  سر  به  آن  در  هند  ديجيتال  و  كامپيوترى 
تبادل ايده با دوستان هندى شان در سيليكون والى هستند. صنعت 
تكنولوژى چين از «الك پشت هاى دريايى» [اصطالحى براى اشاره 
به آن دسته از چينى ها كه خارج از كشور زيسته و دوباره به چين 

بازگشته اند] مملو شده است. 

مهاجران پول را نيز توزيع مى كنند 
خانواده  براى  هم  روند،  مى  ثروتمند  كشورهاى  به  كه  مهاجرانى 
هايشان پول مى فرستند و هم به فعاليت شركت هاى كشور ميزبان 
در كشور خود كمك مى كنند. پژوهشى صورت گرفته در دانشكده 
با  آمريكايى  هاى  كمپانى  كه  دهد  مى  نشان  هاروارد  كار  و  كسب 
تعداد زيادى كارمند از مهاجران چينى، راحت تر مى توانند در چين 

به فعاليت بپردازند. 
بعيد است اين استدالل ها بتواند گرايش خصمانه نسبت به مهاجران 
در كشورهاى ثروتمند را تحت تاثير قرار دهد. خشم عليه مهاجران 
يك  هر  وجود  قضا  بر  دست  (كه  است  مبتنى  انگاره  دو  بر  عمدتا 
بسيارى  مهاجران  اينكه  يكم  است):  ديگرى  رد  مستلزم  متقابال 
خواستار خدمات رفاهى هستند و بارى بر دوش هزينه هاى عمومى 
مى شوند و دوم به اين خاطر كه آنها براى كارهاى دشوارتر مزد 

كمترى مى گيرند. 
نخستين دليل ذكر شده عموما درست نيست (براى مثال، در بريتانيا 
و  دارند)  ها  بريتانيايى  خود  از  كمترى  هاى  درخواست  مهاجران 
دليل دوم نيز به دشوارى قابل قبول است. اگرچه برخى بررسى ها 
مى گويند رقابت از سوى كارگران عادى و غيرمتخصص مهاجر 
مى  كار  بازار  در  غيرمتخصص  كار  نيروى  قيمت  كاهش  به  منجر 
شود، اما بررسى هاى ديگر اين اثر را بسيار ناچيز يا اساسا بى 

اهميت دانسته اند. 
درستى  به  را  كلى  رشد  بر  تاثيرمهاجرت  توان  نمى  همچنين 
تشخيص داد. آن هم به اين دليل كه جمع زدن تاثيرات مختلف آن 
بسيار دشوار است. با اين وجود، داليل بسيار خوبى وجود دارد 
و  سختكوش  عموما  مهاجران  است.  مثبت  آنها  تاثير  كنيم  باور  تا 
و  توليد  قابليت  رشد  به  آنها  هاى  خصيصه  اين  و  هستند  نوآور 
دانشگاه  اخير  مطالعات  از  يكى  انجامد.  مى  شركت  فعاليت  بهبود 
دوك نشان مى دهد اگرچه مهاجران يك هشتم جمعيت آمريكا را 
تشكيل مى دهند، ولى با اين وجود يك چهارم شركت هاى مهندسى 
و تكنولوژيك اين كشور را بنيان گذاشته اند و در نهايت نيز اين 
نوظهور،  بازارهاى  به  غرب  كردن  متصل  با  مهاجران  هاى  شبكه 
به كشورهاى ثروتمند كمك مى كند تا با اقتصادهاى داراى رشد 

سريع چفت شوند. 
بنابراين به احتمال زياد كشورهاى ثروتمند از سياست هاى سهل 
گيرانه تر نسبت به مهاجران سود خواهند كرد و هراس كشورهاى 
بهتر  دورنماى  شد.  خواهد  برطرف  نيز  مغزها»  «فرار  از  فقيرتر 
كار در خارج افراد بيشترى را به فراگرفتن مهارت هاى ارزشمند 
تشويق خواهد كرد كه همه آنها امكان مهاجرت را نخواهند يافت. 
از سوى ديگر، مهاجران داراى مهارت و مشغول كار در خارج به 
خانه هاى خويش پول مى فرستند و اغلب نيز براى تاسيس كسب و 
كارهاى جديد به كشورهاى خويش بازمى گردند. بر اساس يكى از 
پژوهش هاى انجام شده، اگر چه كشورهاى فقير بر اثر فرار مغزها 
بيش از 20 درصد فارغ التحصيالن دانشگاه هاى خويش را از كف 

مى دهند، اما فرار مغزها كشورهاى فقير را ثروتمندتر مى سازد. 
شبكه  خالل  از  ها  ايده  نشر  خاطر  به  وكار  كسب  هم  و  دولت  هم 
هاى مهاجران نفع مى برند. هندى هاى تحصيلكرده خارج از جمله 
نخست وزير مانموهان سينگ (فارغ التحصيل آكسفورد و كمبريج) 
و همكارش مونتك اهلواليا (فارغ التحصيل آكسفورد) نقش بزرگى 
هندوستان  در   1990 دهه  اوايل  اقتصادى  اصالحات  انجام  در 
ها  چينى  از  نفر   500000 حدود  گذشته  درهفته  اند.  كرده  ايفا 
بر  اغلب  و  اند  بازگشته  كشور  اين  به  و  اند  كرده  تحصيل  خارج 
صندلى هاى اتاق هاى فكر چين تكيه زده اند و رتبه شان در حزب 
كمونيست به سرعت باال مى رود و تعداد اندكى از اين الك پشت 
مى  آنها  پردازند.  مى  دموكراسى  مطالبه  به  آشكارا  دريايى  هاى 
دانند كه دموكراسى جاهاى ديگر خيلى تميزتر، بهتر و باثبات تر از 

چين در حال اجرا است. 
تمايل جهان پيرتر به بستن مرزها قابل فهم و در عين حال بسيار 
پيرتر  كشورهاى  به  را  جوانان  تواند  مى  مهاجرت  است.  خطرناك 
بكشاند و به چرخش ايده ها ميان يك ميليون ذهن كمك كند. اين 
اتفاق هم براى كسانى مناسب است كه با چمدان ها و روياهايشان 
كشور  در  آنها  پذيراى  بايد  كه  كسانى  براى  هم  و  رسند  مى  سر 

خويش باشند.
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اقتصاد

افزايش قيمت نفت به ضرر 
رشد اقتصادي جهان است 
افزايش  كرد  تاكيد  بي پي  نفتي  شركت  رئيس 
جهان  اقتصادي  رشد  ضرر  به  نفت  قيمت 
تصريح  دادلي  باب  رويترز،  گزارش  به  است. 
اقتصادي  رونق  و  رشد  شكننده  شرايط  كرد 
كنوني  شرايط  در  تا  شد  خواهد  موجب  جهان 
بر  زيادي  منفي  تاثير  نيز  نفت  قيمت  افزايش 
ساختارهاي اقتصادي جهان داشته باشد و اين 
مسئله تاثير زيادي بر اقتصاد آمريكا و اروپا 
دارد. در حالي كه بحران منطقه يورو به شدت 
در حال گسترش است قيمت نفت هنوز در مرز 
100 دالر در هر بشكه باقي مانده است. قيمت 
باالي 100  سال 2011  روزهاي  اكثر  در  نفت 
دالر بوده است. رشد تقاضا از سوي آسيا و 
تاثير  نفت  كننده  توليد  كشورهاي  در  بي ثباتي 
 2011 سال  در  نفت  قيمت  افزايش  در  زيادي 
رئيس  گزارش  اين  اساس  بر  است.  داشته 
شركت بي پي افزود افزايش قيمت نفت مي تواند 
تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي و تقاضاي 
اجالس  حاشيه  در  وي  باشد.  داشته  نفت 
شرايط  در  گفت:  قطر  در  انرژي  بين المللي 
اقتصادي  رونق  و  رشد  كه  كنوني  حساس 
بايد  است  شكننده  و  بي ثبات  شدت  به  جهان 
كنيم.  جلوگيري  نفت  قيمت  بيشتر  افزايش  از 
بي شك افزايش قيمت نفت تاثير منفي زيادي بر 
كشورهاي مختلف خواهد داشت ولي اين تاثير 
منفي بر كشورهاي آمريكايي و اروپايي خواهد 
بود. كاهش رشد اقتصادي آمريكا و اروپا نيز 
قرار  تاثير  تحت  را  جهان  اقتصاد  كل  بي شك 

خواهد داد.

هفته سرنوشت ساز براي 
اقتصاد جهان

 

جهان  اقتصاد  و  يورو  بلوك  براي  سرنوشت ساز  هفته اي  هفته  اين 
روز  افتاد.  خواهد  و  افتاده  اتفاق  آن  در  مهمي  رويدادهاي  و  است 
دوشنبه آنگال مركل صدر اعظم آلمان و نيكال ساركوزي رئيس جمهور 
بحران  مهار  برنامه  درباره  و  كردند  ديدار  هم  با  پاريس  در  فرانسه 
مالي مذاكراتي بين آنها صورت گرفت. در اين گفت وگوها قرار شد با 
تغيير پيمان اتحاديه پولي اروپا نظارت بر سياست هاي مالي در 17 
كشور عضو بلوك يورو افزايش يابد. تا قبل از نشست روز دوشنبه 
افزايش  نحوه  و  اروپا  مركزي  بانك هاي  نقش  سر  بر  اختالف نظرها 
بود  شده  سبب  نفر  دو  اين  بين  اروپا  مالي  تثبيت  صندوق  موجودي 

بحران شدت بيشتري پيدا كند.
افزايش  اسپانيا  و  ايتاليا  قرضه  اوراق  سود  نرخ  اخير  هفته هاي  در 
يافت زيرا سرمايه گذاران در باره آينده به شدت نگران بودند اما به 
ضرورت  درك  با  پولي  اتحاديه  ارشد  مقام  دو  اكنون  مي رسد  نظر 
اقدام فوري به نتيجه اي واحد رسيده اند. مركل و ساركوزي در پايان 
گفت وگوهاي خود به دولت هاي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا اعالم 
سياست هاي  بر  نظارت  افزايش  درباره  هفته  پايان  تا  بايد  كردند 
مالي شان از سوي نهادهاي اروپايي به توافق برسند و اين به معناي 
معتقدند  تحليلگران  بود.  خواهد  نهاد  اين  به  اختيارات  برخي  تفويض 
اگر برخي اعضاي اتحاديه اروپا با اين طرح مخالفت كنند، 17 كشور 
عضو بلوك يورو با انعقاد پيماني خارج از پيمان هاي اتحاديه اروپا 
به سوي نظارت يكپارچه تر حركت خواهند كرد. هدف اصلي از تمام 
حقيقت  در  است.  سرمايه گذاران  به  اعتماد  بازگرداندن  تالش ها  اين 
دنبال  را  هدف  دو  گرفته  صورت  اخير  چندماه  در  كه  تالش هايي 
كه  مي شد  داده  نشان  سرمايه گذاران  به  بايد  يكسو  از  است.  كرده 

سامان دادن به بحران رو به شد كنوني امكان پذير است و از سوي 
ديگر ضروري بود سازوكاري تدوين مي شد تا در آينده كشورهاي 
اروپايي سياست هاي مالي خود را صحيح اتخاذ و اجرا كنند تا بحران 
كنوني شدت نيابد و از بروز بحران هاي جديد جلوگيري شود. براي 
تثبيت  صندوق  بحران،  مهار  توان  به  سرمايه گذاران  اعتماد  افزايش 
صندوق  كمك  با  آن  موجودي  است  قرار  و  شده  تشكيل  اروپا  مالي 
بين المللي پول افزايش يابد. همچنين بانك مركزي اروپا اعالم آمادگي 
كرده در صورتي كه كشورهاي بدهكار عضو بلوك يورو در مسير 
كاهش كسري بودجه خود حركت كنند كمك هاي بيشتري در اختيار 
آنها قرار دهد. اين نهاد در چند ماه اخير هر گاه سود اوراق قرضه 
اين كشورها باال رفته با خريد اين اوراق از رشد نرخ سود جلوگيري 

كرده است. 
كنوني  بحران  اينكه  از  يافتن  اطمينان  يعني  دوم  هدف  تحقق  براي 
شدت بيشتري پيدا نخواهد كرد و از بروز بحران هاي جديد جلوگيري 
مالي  سياست هاي  بر  متمركزي  نظارت  است  قرار  شد،  خواهد 
در  جاري  هفته  پايان  گيرد.  صورت  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي 
مورد  مالي  بحران  مهار  فراگير  برنامه  مفاد  اروپا،  اتحاديه  نشست 
وضعيت  گرفت.  خواهد  قرار  اتحاديه  اين  عضو  كشور   27 بررسي 
روز  است.  نگران كننده  شدت  به  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  در 
سه شنبه موسسه رتبه سنجي استاندارد اند پورز در گزارشي به 15 
عضو منطقه يورو هشدار داد در آينده رتبه اعتباري شان را كاهش 
خواهد داد. موسسات رتبه سنج در ماه هاي اخير رتبه اعتباري تعدادي 
وضعيت  حاصل  امر  اين  و  داده اند  كاهش  را  شده  ياد  كشورهاي  از 
نامطلوب مالي و بودجه اي كشورهاي ياد شده است. در حال حاضر 
اعتباري  رتبه  داراي  هلند  و  لوگزامبورگ  فرانسه،  فنالند،  آلمان،  تنها 
ارزش  پورز،  استاندارد اند  موسسه  گزارش  انتشار  با  هستند.  ممتاز 
اساسي  فلزات  قيمت  و  يافت  كاهش  درصد  دالر 0.5  برابر  در  يورو 
وخيم  وضعيت  كردند.  افول  اروپا  و  آسيا  در  مالي  شاخص هاي  و 
كشورهاي بدهكار عضو منطقه يورو تاثيرات منفي فراگير بر اقتصاد 
كاهش  را  جهان  اقتصاد  رشد  نرخ  و  است  گذاشته  آمريكا  و  آسيا 
داده است. اعالم افق منفي اعتباري براي كشورهاي اروپايي به اين 
معناست كه با احتمال 50 درصد رتبه اعتباري اين كشورها طي 90 
روز آينده كاهش داده خواهد شد. اما در گزارش ياد شده آمده است 
به احتمال زياد پس از نشست پايان هفته اتحاديه اروپا، اين موسسه 
خواهد  اعالم  شده  ياد  كشورهاي  اعتباري  رتبه  درباره  را  خود  نظر 
كرد. اگر اتفاق نظري بين كشورهاي ياد شده حاصل نشود به احتمال 
و  شد  خواهد  داده  كاهش  كشورها  برخي  اعتباري  رتبه  زياد  بسيار 
اين امر ضربه اي بزرگ به بلوك يورو وارد خواهد كرد. واقعيت اين 
است كه همكاري عميق بين اعضاي بلوك يورو براي حل بحران هنوز 

تحقق نيافته است.

تشديد سياستهاى رياضت 
اقتصادى از سوى دولت ايرلند

رياضت  سياستهاى  دارد  قصد  كرد  اعالم  ايرلند  دولت 
اقتصادى اين كشور را به صورت سخت گيرانه ترى اجرا كند. 
زده  بحران  كشور  نخستين  ايرلند  پرس  فرانس  از  نقل  به   
رهايى  براى  شد  مجبور  گذشته  سال  كه  است  يورو  منطقه 

از خطر ورشكستگى كمكهاى مالى بين المللى دريافت كند . 

براى  را  اى  ساله  هشت  برنامه  گذشته  سال  ايرلند  دولت 
هزينه  كاهش  هدف  با  اقتصادى  رياضت  سياستهاى  اجراى 

هاى بودجه و بدهى اعالم كرده بود . 

است  داده  قول  مردم  به  ايرلند  دولت  گزارش  اين  اساس  بر 
اجراى سياستهاى رياضت اقتصادى موجب وارد آمدن فشار 

زيادى به اقشار كم درآمد و آسيا پذير نخواهد شد . 

اندا كنى نخست وزير ايرلند تاكيد كرد اميدوارم كاهش هزينه 
هاى بودجه تاثير منفى زيادى بر رفاه اقتصادى و اجتماعى 
مردم نداشته باشد . اجراى سياستهاى رياضت اقتصادى كار 
زير  در  گذارى  سرمايه  به  ايرلند  دولت  ولى  نيست  اى  ساده 
مراكز  و  مدرسه  بيمارستان  احداث  مثل  اقتصادى  ساختهاى 

بهداشتى ادامه خواهد داد . 

ايرلند قصد دارد طى سال 2012 ميالدى بيش از چهار ميليارد 
يورو از هزينه هاى بودجه خود بكاهد . يك شهروند ايرلندى 
دريافت  با  من  مثل  مردم  از  بسيارى  كرد  تاكيد  باره  اين  در 
وام خانه خريده ايم ولى االن قادر به پرداخت اقساط اين وام 
نيستيم . تاثير منفى اجراى سياستهاى رياضت اقتصادى بر 
اقتصاد   . بود  خواهد  زياد  بسيار  ايرلند  مردم  عادى  زندگى 
است  داشته  خوبى  رونق  و  رشد  گذشته  سال  در 15  ايرلند 
ولى به يكباره همه چيز به هم ريخت و با بحران شديد مالى 

روبرو شده ايم . 

صندوق بين المللى پول و اتحاديه اروپا سال گذشته با اعطاى 
كمك مالى 85 ميليارد يورويى به ايرلند موافقت كردند .
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غياب منتقدان حرفه اي 
و بحران نقد ادبي

 
حميدرضا اميدي سرور 

ادبي،   ) متون  آفرينندگان  عنوان  به  را  نويسندگان  داريم  عادت  همه 
براساس  سو  ديگر  از  اما  بياوريم،  حساب  به  و...)  فرهنگي  و  فكري 
واسطه  با  كه  مي بينيم  پخته خواراني  را  منتقدان  اغلب  ديرينه،  باوري 
را  آنها  و  مي پردازند،  دوم  دست  فعاليتي  به  ديگر،  متني  قراردادِن 
متني  به  وابسته  هويت شان  كه  مي آوريم  حساب  به  متوني  نويسنده 
ديگر (متني كه مورد نقد و بررسي قرار مي دهند) است. در اينجا البته 
قصد آن ندارم كه به سبك سنگين كردن اين بحث بپردازم و بگويم 
كه چنين ديدگاهي درباره منتقدان تا چه اندازه بر واقعيت استوار است 
يا تا چه اندازه حاصل غفلت و كم توجهي ما نسبت به نقد ادبي  است. 

متن  ادبيات،  منظر  از  چه  اگر  كه  كرد،  اشاره  نكته  اين  بر  بايد  اما 
بدان  الزاما  اين  اما  دارد،  محسوس  ارجحيتي  ادبي  نقد  بر  داستاني 
معنا نيست كه از منظر فكري و فرهنگي نيز چنين مسئله اي به شكلي 
فاحش قابل مشاهده باشد و متن داستاني به ما همه چيز بدهد و نقد 
ادبي نه، اگر در شرايط امروز چنين تصوري در ميان ما رواج يافته، 
و حتي برخي نويسندگان (يا ديگر هنرمندان) نخواندن نقد آثارشان را 
مايه ي فخر مي شمرند، نخست به دليل همان كم توجهي تاريخي ما به 
نقد و ديگري حاصل كم مايگي قلم اندازي هاي كلي گويانه اي ا ست كه 
اين روزها به حساب نقدادبي منتشر شده و بر اين صفت شناسايي 
مي شوند. در سالهاي اخير كه رشد قارچ گونه وب سايت ها و نشريات 
الكترونيكي را شاهد بوده ايم، تا اندازه بسيار زيادي معيارهاي كيفي 
قبول نقد هاي ادبي سهولت يافته (اين مسئله در نشريات كاغذي البته 
با غلظت كمتر) قابل مشاهده است و نقد گونه هايي كه اغلب يا شرح 

مضمون داستانها يا متضمن اشاراتي كلي گويانه به اين آثار هستند، 
شده،  حساب  چندان  نه  ساختاري  و  ضعيف  زباني  نازل،  فني  بار  با 
نوشته و منتشر مي شوند. چنين نقدهايي به جاي آنكه رهيافتي باشند 
براي ورود به دنياي اثر و سنجش كم و كيف آن، شرايط حضوراين 
آثار و جلب توجه به آنها را در فضاي رسانه، فراهم مي كنند و از اين 
رو در بهترين حالت كاركردي تبليغاتي پيدا مي كنند.از همين روست 
شده  نوشته  نقد  كه  نمي كند  فرقي  آثار  صاحبان  از  برخي  براي  كه 
از  مي شود،  نوشته  آثارشان  بر  نقدي  كه  همين  مثبت،  يا  باشد  منفي 
آن استقبال مي كنند! اين استقبال نه ناشي از برقراري و پذيرش يك 
دموكراسي در نقد ادبي كه بيشتر ناشي از خنثي بودن اين نقد ها و 

محدود شدن آنها به همان كاركرد تبليغاتي مورد اشاره است. 

حقيقت اينكه در شرايط كنوني باوجود آنكه به لحاظ كمي شاهد رشد 
نقد ادبي هستيم، به لحاظ كمي اگر نگوييم نسبت به گذشته با افول 
نقد  بين  كه  است  درست  نداشته ايم.  نيز  پيشرفتي  بوده ايم،  روبه رو 
تخصصي  فصلنامه هاي  و  ماهنامه ها  در  كه  نگرانه اي  جزئي  و  فني 
ادبي با آنچه به عنوان نقد ژورناليستي در روزنامه ها يا وب سايت ها 
تفاوت هايي وجود دارد، اما اين بدان معنا نيست كه هر مطلبي را به 
متضمن  و  شتابزده  جمالتي  با  حتي  گاه  و  كلي گويانه  ذوقي،  شكل 
تعارفات يا مناسبات برون متني نوشته مي شود، به عنوان نقد ادبي 

حتي از نوع ژوناليستي اش پذيرفت. 

براي روشن شدن بيشتر اوضاع و احوال حاكم بر نقد ادبي امروز و 
چرايي معضالت و بحراني كه با آن دست به گريبان است، كافي ا ست 
توجه داشته باشيم در شرايط فعلي در خأل و غياب منتقدان حرفه اي 
عهده  بر  را  نويسي  نقد  وظيفه   كه  هستند  داستان نويسان  اين  ادبي، 
گرفته اند، غالبا نيز با يك بده بستان دوستانه و تعارفاتي كه بر حاصل 
كار آنها در حوزه نقد سايه افكنده است و از آنجا كه نقد نويسي نيز 
همانند داستان نويسي توانايي ها و دانش خاص خود را مي طلبد، فقدان 
چنين مايه اي در نقدنويسي هاي اين منتقدان غيرحرفه اي، باعث شده 
كه كيفيت چنين نقدهايي تعجب خواننده را برانگيخته و حتي به اعتبار 
آن داستان نويس لطمه بزند. بخصوص اينكه گاه اين نوشته ها كه در 
نوشته  او  نقد  پاسخ  در  و  ديگر  نويسنده اي  دوستي  و  محبت  جواب 

مي شود! 

شايد بايد پذيرفت كه ضعف و بحران نقد ادبي امروز بيش از هرچيز 
شناخته  نقادي  به  كه  است  كساني   از  ميدان  اين  بودن  خالي  حاصل 
بشوند، نه داستان نويسي كه در شرايط خاص نقد ادبي هم مي نويسد. 
و  داستان نويسي  براي  بستر  بودن  فراهم  وجود  با  امروز  درواقع 
منتقدان  شديد  كمبود  شاهد  جوان،  نويسندگان  توسط  آن  انتشار 
حرفه اي هستيم، كساني كه يا به صورت متمركز بر اين حوزه فعاليت 
برخي  ميان  اين  در  اگر  حتي  شدند،  شناخته  صفت  اين  به  و  كرده 
كساني  باشند.  گذاشته  سر  پشت  داستان نويسي  در  هم  تجربه اي 
همانند عبدالعلي دستغيب كه صرفا به عنوان منتقد شناخته مي شدند 
يا همانند رضا براهني كه اگر داستان هم نوشت، اما وجهه منتقد بودن 

او برجسته از داستان نويسي اش بود.
منبع: تهران امروز 

«ولفگانگ بك» ناشر برگزيده سال 
2011 آلمان شد

«ولفگانگ بك» رييس انتشارات 
نشريه  سوى  از  «س.ها.بك» 
ماركت»  «بوخ  كتاب  تخصصى 
سال  برگزيده  ناشر  عنوان  به 

2011 آلمان انتخاب شد.-
آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به   
انتخاب  توضيح  در  نشريه  اين 
سراسر  در  كرد:  اعالم  «بك» 
جهان هيچ ناشرى وجود ندارد 
فرهنگى  و  فكرى  تاريخچه  كه 
را  مشرق زمين  و  مغرب زمين 
چنين بسيط و عميق به نمايش 

بگذارد.
 

و  است  مونيخ  متولد  «بك» 
ادبيات  و  زبان  رشته هاى  در 

آلمانى، فلسفه و علوم اجتماعى در گوتينگن و سانتا باربارا تحصيل 
كرده است. او در سال 1972 وارد اين انتشارات شد و پس از مرگ 
«هانس  برادرش  با  همراه   1971 سال  در  بك»  «هاينريش  پدرش 

ديتر بك» اداره اين انتشارات را بر عهده گرفت. 
نشريه  اين  با  اى  مصاحبه  جريان  در  ساله   70 بك»  «ولفگانگ 
اظهار كرد: در سال 2013 اين انتشارات 250 سالگى خود را جشن 
مى گيرد. ما خود را يك ناشر علمى مردمى مى بينيم. «بك» همچنين 
نسبت به رشد برنامه انتشار كتاب هاى داستانى در اين انتشارات 
اميدوار است. در كنار آن اين انتشارات مى بايست در مقابل رقابت 
فزاينده در اينترنت آن هم بيش از همه در بخش علمى عكس العمل 

نشان دهد. 
در  «مربوش»  شهر  در  كه  ماركت»  «بوخ  تخصصى  نشيريه 
از  تقدير  به  ساله  هر  سال 1994  از  شود  منتشرمى  دوسلدورف 
هومان  كالوس  هينه)،  (انتشارات  گنسلر  الريخ  مى پردازد.  ناشران 
كالوديا  فيشر)،  (انتشارات  شولر  مونيكا  كارلسن)،  (انتشارات 
كونستمان  آنتيه  و  مونيخ)  صوتى  كتاب هاى  (انتشارات  باومهوفر 
گذشته  سال هاى  برگزيده  ناشران  از  كونستمان)  آنتيه  (انتشارات 

اين نشريه هستند. 
بك»  گوتلوب  توسط «كارل  سال 1763  در  انتشارات «س.ها.بك» 
در  كه  است  خانوادگى  انتشارات  يك  انتشارات  اين  شد.  تاسيس 
تملك خانواده «بك» قرار دارد، «ولفگانگ بك» و برادر او ششمين 
آن ها  به  انتشارات  اين  اداره  كه  هستند  «بك»  خانواده  از  نسل 
 2010 سال  در  انتشارات  اين  مالى  گردش  مجموع  است.  رسيده 

افزون بر 138 ميليون يورو بود

پژوهشگران برگزيده آكادمى آيتماتف تجليل شدند
آكادمى آيتماتف كه مقر آن درشهر لندن، پايتخت انگلستان واقع 
است طى مراسمى به تعدادى از مترجمان و پژوهشگرانى كه در 
نقش  قرقيز  درگذشته  نويسنده  آيتماتف،  چنگيز  آثار  معرفى  امر 
داشته اند جوايزى را اهدا نمود. به نقل از پايگاه خبرى 24. ك. گ 
كه  قرقيزستان  سابق  جمهور  رئيس  آقايف»  «عسكر  قرقيزستان، 
هم اكنون رياست آكادمى آيتماتف را در انگلستان بر عهده دارد 
آثار  مترجمان  و  آيتماتف شناسان  از  شمارى  به  مراسم  اين  در 
اين نويسنده به زبان هاى مختلف جوايزى را اهدا نمود. اين جايزه 
به «جيمز ريوردان» (نويسنده و مترجم انگليسى كه آثار ايتماتف 
«جميله»، «سرزمين مادرى» و «معلم نخستين» را به زبان انگليسى 
مترجم  و  نويسنده  شيتسير»  «فردريك  است)،  نموده  ترجمه 
آلمانى)،  زبان  به  آيتماتف  آثار  ترجمه  (براى  آلمانى  درگذشته 
به  آيتماتف  آثار  چاپ  (براى  سوئد  سفيرالگ  يونيان  انتشارات 
زبان آلمانى)، «حيدر محمد اف» تاجر قزاق و مدير كلوب دوچرخه 
سوارى «آستانه» قزاقستان (براى مساعدت و كمك در امر چاپ 
آثار آيتماتف به زبان انگليسى در انگلستان و آمريكا)، «حبيب اله 
فاضل اف» مترجم آثار آيتماتف از روسى به زبان قرقيزى) تعلق 
پر  مصاحبه هاى  از  بسيارى  هم  هنوز  فاضل اف  گفته  به  گرفت. 
ارزش آيتماتف به زبان قرقيزى موجودند كه تا كنون به روسى و 
انگليسى ترجمه نشده اند و وى قصد دارد اين مصاحبه ها را كه 

در مطبوعات قرقيزستان منتشر شده اند ترجمه كند.
مارس  ماه  در  آيتماتف  آكادمى  دولتى  غير  موسسه  است  گفتنى 
ترجمه  و  معرفى  آن  هدف  و  شد  تاسيس  لندن  در   2011 سال 
آثار و انديشه هاى چنگيز آيتماتف (2008-1928) در انگلستان و 
جهان مى باشد.«جميله»، «الوداع گلسرى»، «معلم نخستين»، «روزى 
دراز تر از قرن»، «قيامت»، «عروس جاويدان» و «كشتى سفيد» از 
منشا  آنها  از  بسياري  كه  مى گردند  محسوب  او  آثار  معروفترين 

اقتباس هاي سينمايي در اتحاد شوروى بوده اند.
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و  بخشند  مى  معنى  جهان  به  كلمه  با  نويسندگان 
مى  جهان  جاى  هر  نيست.  متصّور  برايشان  مرزى 
توان نشست و با دقت به هستى نگاه كرد و نوشت. 
گربه ملوس لعنتى نام رمانى است از نويسنده جوان 
ايرانى "حسن فرهنگى" كه تقابل فرهنگ در دو دوره 

-زمان قبل از انقالب و بعد از انقالب- را به تصوير 
نگاهى  نويسنده  اين  هاى  رمان  تمامى  است.  كشيده 
تحليلى و روانشناختى به هستى دارد و تنها با روايت 
نگاه  همين  و  كند.  نمى  گذر  آنها  كنار  از  ها  واقعيت 
ايران؛  در  ادبى  مجامع  كه  شده  موجب  او  تحليلى 
داستان هاى ايشان را در رتبه بااليى طبقه بندى كنند 
و از طرف ديگر  نظام مميزى ايران ميانه خوبى با 
باشد.  نداشته  ايشان  تحليلى  كتابهاى  و  ها  داستان 
گدا"  يك  ى  عاشقانه  "خاطرات  رمان  نمونه  براى 
خود  آن  از  را  مهرگان  ادبى  جايزه  نويسنده  اين  از 
از  ارشاد  وزارت  طرف  از  رمان  همين  اما  كند  مى 

كتابفروشى ها جمع آورى مى شود! 

تيغ  به  اينكه  بدون  لعنتى"  ملوس  ى  "گربه  رمان 
از  قبل  در  را  ايرانيان  زندگى  شود  گرفتار  سانسور 

آن  شناسى  نشانه  با  و  كشيده  تصوير  به  انقالب 
دوران سعى كرده داليل شادى مردمان را در زمان 
شناسى  آسيب  با  و  كرده  رديابى  پهلوى  حكومت 
براى  راهكارى  انقالب  از  بعد  در  ايرانى  بشر  اندوه 
برگشتن به دوره ى شادى را نشان دهد. براى همين 
است كه اين كتاب در ايران امكان چاپ نداشته است و 
نويسنده آن را به لندن آورده. اين رمان  توسط نشر 
مردمك در لندن به چاپ رسيده است  تا طرفداران 

آثار اين نويسنده بتوانند آن را تهيه كنند.  
پيشتر، از اين نويسنده كتابهاى "خاطرات عاشقانه ى 
يك گدا" "ليلى بهانه ى ناگزير" "زن ها شبيه هم مى 
خندند" "درآغوش خدا گريه مى كرد و مى گفت نمير" 
رسيده  چاپ  به  ليا"  لى  ياد  مى  بارون  آسمون  "از 

است. 
هاى  داستان  به  فرهنگى"  "حسن  عالقه  و  دغدغه 
مشهود  آثارش  تمامى  در  فلسفى  و  روانشناختى 
انسان  رفتارهاى  كه  دارد  اعتقاد  نويسنده  اين  است. 
يك  گريبان  روانى  هاى  بيمارى  اگر  و  است  تقليدى 
ملتى را بگيرد اندك اندك با جريان يافتن بيمارى در 
بين ديگران اين بيمارى عمومى خواهد شد. "گربه ى 
ملوس لعنتى" با تكيه بر اين مفاهيم كه بعد از انقالب 
مردم ايران بسيارى از ارزش هاى فردى را از دست 
دادگى  دست  از  همين  كه  است  باور  اين  اند؛بر  داده 
ارزش ها به عادت بدل شده و اندك اندك ناهنجارى 
دخالت  از  مردم  و  شده  شناخته  هنجار  عنوان  به 
را  و...  قانون  به  احترام  عدم  افراد-  فردى  امور  در 
باعث  عوامل  همين  و  اند.  كرده  تلقى  طبيعى  امرى 
دخالت  رمان،  نويسنده  است.  شده  مردمان  اندوه 
دليل  ايران،  مردم  زندگى  تمام  در  را  اسالمى  نظام 
عدم شادى ايرانيان مى داند و  بر اين باور است كه 
زندگى  از  لذت  احساس  و  آرامش  به  رسيدن  براى 
بايد بار ديگر انقالب روحى و روانى در مردم اتفاق 
هنجارها  واقعى  جايگاه  انقالب  اين  گذر  از  تا  بيفتد 
بسترى  در  مردم  و  شده  شناخته  ها  ناهنجارى  و  
سالم به زندگى خود ادامه دهند. راه كارهاى رسيدن 
به چنين جامعه اى در رمان ِ گربه ى ملوس مطرح 
را  مشكالت  رمان  اين  اينكه  به  توجه  با  است.  شده 
و  آن  خواندن  است،  كرده  مطرح  داستان  قالب  در 
شناخت داليل گرفتارى هاى بشر امروز ايرانى براى 
است.  بخش  لذت  و  آسان  كارى  داستانى  مخاطبين 
چون اين كتاب در لندن به چاپ مى رسد دسترسى 
بدان توسط ايرانيان مقيم لندن آسان تر خواهد بود. 

ادبيات

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؟ 
مدارك خود (صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 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.
پست  و  فاكس  ايميل،  طريق  از  عزيز  مشتربان  شما   كار  تسهيل  براى  ترجمه"  "خانه 

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

جايزه «مارا ساسنس» 
2011 به «مكس 
شارنيگ» مى رسد

با  رمانش  نخستين  براى  شارنينگ»  «مكس 
زير  در  آيگر  شمالى  ديوار  از  «صعود  نام 
هزاريورويى   15 جايزه  برنده  پلكان»  يك 
در  جايزه  اين  شد.   2011 ساسنس»  «مارا 

تاريخ 5 ژانويه (15 دى) در خانه ادبيات شهر 
هامبورگ اهدا خواهد شد.

به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
به  كه  جايزه  اين  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل 
نام موسس خود ناميده شده از سال 1970 
اهدا مى شود. در سال جارى مبلغ اين جايزه 
افزايش  يورو  هزار   15 به  يورو  10هزار  از 

جايزه  گرانترين  جايزه  اين  اكنون  و  يافت 
ادبى در سراسر آلمان است كه به يك رمان 
گيرد.  مي  تعلق  نخست  چاپ  آلمانى زبان 
اى  جايزه  تنها  مذكور  جايزه  اين  بر  عالوه 
است كه از سوى يك هيات داورى كتابخوان 
اهدا مى شود و لوكاس برفوس ، رومن گرف 
و سابرينا يانش برندگان سال هاى 2008 تا 

2010 اين جايزه اند. 

داوران اين جايزه متشكل از 15 عضو خانه 
ادبيات هامبورگ است و رييس آن «يوآخيم 
هلفر» نويسنده برلينى است. امسال 76 رمان 
چاپ نخست از 55 ناشر مورد بررسى قرار 
رمان هاى  آثار  اين  ميان  در  داوران  گرفت. 
موفق  و  برجسته  ادبى  لحاظ  به  را  بسيارى 
ارزيابى كردند كه «در زمان روشنايى رو به 
اثر  آدم»  روگه»، «ميراث  اثر «اويگن  كاهش» 
«آستريد روزنفلد» و «فرشته فراموشى » اثر 

«مايا هادرالپ» از جمله آن ها بودند. 

از  «صعود  صفحه اى   157 رمان  داوران  اما 
به  را  پلكان»  يك  زير  در  آيگر  شمالى  ديوار 
دليل قدرت داستانسرايى خارق العاده، عشق 
و  سمت  و  آن  ادبى  موج  مسير  در  عالقه  و 
سوى منحصر به فرد او در عرصه سحر و 
دانستند.  جايزه  اين  دريافت  شايسته  جادو 
نگار  روزنامه  و  نويسنده  شارنيگ»  «مكس 
براى  كه  است  مونيخ  شهر  در   1980 متولد 

نشريات مختلفى فعاليت داشته است. 

يك  زير  در  آيگر  شمالى  ديوار  از  «صعود 
نيكول  نام  به  شخصيتى  داستان  پلكان» 
در  مخفيگاه  يك  در  است  اميدوار  كه  است 
مورد  در  بتواند  آسوده  خيال  با  پلكان  زير 
نخستين صعود از ديوار شمالى آيگر بنويسد 

ولى در اين راه با مشكل مواجه مى شود.

نويسنده ايرانى با "گربه ى ملوس" 
وارد لندن شد

رضا ارميا

«يان آسمان» با جايزه «توماس مان» 2011 تجليل شد
كرد:  اعالم  جايزه  اين  اهداى  مراسم  در  آكادمى  اين  رييس  بوركمير»  «ديتر  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
«آسمان» با شيوه اي منحصر به فرد توانسته مصرشناسى را مورد توجه قرار دهد. ارتباط او با توماس مان 

بويِژه در بررسى دقيق علمى او از رمان چهارگانه «يوسف» ساكن مصر 
توماس مان نويسنده برنده نوبل ادبى در سال 1929 كامال مشهود است. 

«آسمان» 73 ساله از سال 1976 تا 2003 استاد مصرشناسى در هايدلبرگ 
بوده است. قرار است در سال آتى كتاب تفسير ديگرى از وى و همسرش 
بانو آاليدا در مورد رمان هاى «يوسف» توماس مان منتشر و ارائه شود. 
تا   1933 از  مان  توماس  كه  است  چهارگانه  رمانى  برادرانشـ  و  «يوسف 
«يوسف  يعقوب»،  «تاريخ  بر  مشتمل  و  درآورده  نگارش  به  را  آنها   1943

جوان»، «يوسف در مصر» و «يوسف به دست آورنده» است. 
جايزه ادبى «توماس مان» سال گذشته براى نخستين بار اهدا شد و «كريستا 
ولف» بانوى فقيد آلمانى نويسنده رمان «شهر فرشتگان» آن را دريافت كرد. 
اين جايزه 25 هزار يورويى امسال در روز يكشنبه 4 دسامبر (13 آذر) در 

شهر مونيخ به اين دانشمند آلمانى اهدا شد.

 «توماس مان» 6 ژوئن 1875 در لوبك متولد شد و 12 آگوست 1955 در 
زوريخ درگذشت. او از داستانسرايان مشهور زبان آلمانى در قرن 20 بود 

كه براى نخستين رمانش با نام «بودنبروك ها» در سال 1929 موفق به دريافت جايزه نوبل ادبى شد. «مرگ 
در ونيز»، «كوه جادو» و «اعترافات فليكس كرول» از جمله آثار ادبى ارزشمندى هستند كه از اين نويسنده 

بزرگ برجاى مانده اند. 
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درباره «قهوه چينى» ساخته « آل پاچينو»

پيش از آنكه بدانى چهل 
ساله شده اى

معين ابطحى

يك  از  دوستانه تان  سوال  جواب  در  دوستانه  مهمانى  يك  در  وقتى 
«از  مى شنويد:  بوديد  شده  جويا  او  از  حالش  مورد  در  كه  دوست 
تنهايى پر شده از آدم هاى پر سر و صداى اطراف به ستوه آمده ام». 
احتمال  به  و  هستيد  ”روشنفكر -هنرمند“  جمع  يك  در  شما  مطمئنًا 
زياد شما هم به چنين صفتى مبتال هستيد. در غير اين صورت هرگز 

البته  هم  مهمالتى  ادامه  در  نمى گذاشتيد.  جمعى  چنين  در  را  پايتان 
شنيده خواهند شد كه خود گوينده از شماى شنونده كمتر از آن ها 
سر در مى آورد و هر دو چاره اى نداريد جز اينكه با جرعه اى لبخند 

آن را پايين بدهيد.

نويسنده اين متن را به عنوان كسى كه شما حالش را پرسيده بوديد 
فرض كنيد و بيست سال بعد او را تصور نماييد. حاصل اين محاسبه 
دو  داستان  چينى».  «قهوه  فيلم  موضوع  مى شود  دشوار  چندان  نه 
دوست؛ يكى نويسنده و ديگرى عكاس. نويسنده در جوانى توانسته 
چيزى  نتوانسته  ديگر  آن  از  بعد  ولى  برساند  چاپ  به  را  رمان  دو 
بنويسد تا مدتى قبل كه رمانى نوشته و آن را به دوستش سپرده تا 
او بخواند و بگويد نظرش چيست. او هيچ وقت چيزى نداشته است 
و هيچ وقت هم چيزى نخواهد داشت و هميشه مشكالت مالى اش او 
را به زانو درآورده اند و عشق زندگى اش را هم از او گرفته اند. نه 
اينكه او از بروز چنين مشكالتى بى خبر باشد و يا نتواند وجود آن ها 
را حدس بزند بلكه به خوبى مطلع است زندگى در زير زمينى بسيار 

كهنه  پارچه هاى  تكه  با  پرده  جاى  به  كه  پنجره هايى  با  و  كوچك 
پوشانده شده باشند مشكل ساز خواهند بود. حتى اگر زير زمين را 
به جاى كوچك، دنج بخوانند و يا به جاى تكه پارچه هاى كهنه بروند 

و پرده ارزان قيمتى بخرند و جلوى پنجره ها آويزان كنند.

در طرف ديگر عكاس ايستاده است. كسى كه به سبكى حرف مى زند 
كه ديگران براى نوشتن استفاده مى كنند. بلند قد است و هنگام حرف 
زدن چنان كلمات را با طنين ادا مى كند كه تقريبًا مى شود كلمات را 
در ميان زمين و هوا مشاهده كرد؛ آن چنان كه در فاصله دهان او تا 
نقطه هدف شكل مى گيرند و شكل عوض مى كنند و در نهايت مانند 
پتكى بر سر مخاطب فرود مى آيند. اما او نويسنده نيست. او عكاس 
است و عكاس خوبى هم نيست بلكه تا شش ماه قبل از مدل هايى كه 
در كلوپ هاى شبانه كار مى كردند عكس مى گرفته و حاال به عكاسى 

از بازيگران تئاتر پرداخته كه البته زياد موفقيت آميز نبوده است.

اين دو دوست حاال ديگر پا به سن گذاشته اند و به نظر مى رسد ديگر 
آن حرف هاى پر طمطراق گذشته، آن رفت و آمدهاى بدون ضابطه 
و در كل آن سبك زندگى ديگر رنگ و روى خودش را از دست داده 
است. زندگى مانند يك هنرمند. نويسنده داستان مى خواهد بداند آيا 
براى  موضوع  كار  اين  نه.  يا  دارد  بازار  در  شانسى  جديدش  كتاب 
احتماًال  كه  هنرى اى  ارزش  خاطر  به  نه  بار  اين  ولى  است  مهم  او 
اثرش داشته و نه به خاطر اينكه او لحظه شمارى مى كند تا ديگران 
شهرت  خاطر  به  نه  حتى  يا  و  شوند  شريك  او  خلق  تجربه  در  هم 
او به عنوان يك نويسنده ماهر بلكه فقط براى اينكه او نياز دارد به 
نحوى پول به دست بياورد. در طرف ديگر عكاس داستان احساس 
مى كند زندگى اش به تاراج رفته است. كلماتش، كلماتى را كه ديگران 
مى نويسند او هميشه به زبان مى آورده و حاال يك نفر پيدا شده و 
گفته هاى او را نوشته است. او دوستش را متهم مى كند كه از زندگى 
او، از كلمات او براى داستان خودش استفاده كرده است اما خودش 
را  او  كه  نيست  موضوعى  اين  كه  مى دانيم  نيز  ما  و  مى داند  خوب 
واقعًا آزار مى دهد. او عصبانى است چون احساس مى كند زندگى اش 

را در جايى خرج كرده كه نمى بايست بكند.

كه  مى دانستند  ابتدا  از  كه  است  آدم هايى  زندگى  داستان  فيلم  اين 
از  كه  آدم هايى  زندگى  داستان  آمد.  خواهد  سرشان  به  بااليى  چه 
همان اولين قدمى كه در اين راه برداشته اند مى دانند چه چيزى در 
گرفته اند  قرار  موعود  نقطه  در  كه  حاال  انگار  اما  است  انتظارشان 
كه  همان طور  بوده.  همين طور  هميشه  برنمى آيند.  آن  تحمل  پس  از 
و  مى گذرد  زندگى  مى گويند.  پدرها  كه  همان طور  مى گويند.  مادر ها 
قبل از اينكه بدانى چهل سالت شده و براى آدم هايى كه اين حرف ها 
باقى  چاره اى  رسيده اند  نقطه  آن  به  خودشان  بعد  و  شنيده اند  را 
نمى ماند جز اينكه همان جمله قديمى را يك بار ديگر تكرار كنند. قبل 
از اينكه بدانى چهل ساله شده اى. حداقل كمى پول خرد براى آن روز 

خودت كنار بگذار.

در  گذار  و  گشت  از  مى گويد  نويسنده  شخصيت  فيلم  از  جايى  در 
محله چينى ها لذت مى برد چرا كه زندگى در ميان آن ها جريان دارد 
جارى  روح  از  مى گويد  او  ديد.  چشمانشان  در  مى شود  را  اميد  و 
در محله چينى ها لذت مى برد و به همين جهت هميشه در كافه هاى 
آنجا قهوه مى نوشد. در جواب دوستش مى گويد نويسندگى هميشه 
نوشتن نيست بلكه ارتقا پيدا كردن است. باال بردن سطح اجتماعى 
هم هست. او ادامه مى دهد كه دوست نويسنده اش نمى بايست مدام 
در محله چينى ها رفت و آمد كند چون كسى او را در آنجا نخواهد 
”روشنفكر - داشتنى  دوست  اهالى  همان  كسى،  از  منظورش  و  ديد 

هنرمند“ است.
Chinese Coffee (2000) Directed by Al Pacino

پنج فيلم برتر اين ماه كه بايد ببينيد
امسال خون آشام هاى ترسناك، عروسك ها، سوئدى هايى با خالكوبى 
به همراه استيون اسپيلبرگ همه منتظر آن لحظه اى هستند كه گيشه ها را 
تسخير كنند و در دنيا سر و صدا به راه بيندازند. اين فهرست پنج فيلمى 

است كه ما اين روزها براى ديدن به شما پيشنهاد مى دهيم.
فيلم هاى فصل تعطيالت معموال آثار عجيب و غريبى هستند. شما تعدادى 
راضى  را  بسيارى  جماعت  بايد  كه  داريد  زياد  توليد  هاى  بودجه  با  فيلم 
كنند و تبديل به فيلم هاى پرفروشى شوند كه مخاطب جدى و روشنفكر 
را هم در كنار مخاطب عام راضى كنند. اين ها فيلم هايى هستند كه معموال 
جشنواره ها هم دوستشان دارند و موفق مى شوند جوايز زيادى به دست 

آورند. 
امسال خون آشام هاى ترسناك، عروسك ها، سوئدى هايى با خالكوبى 
به همراه استيون اسپيلبرگ همه منتظر آن لحظه اى هستند كه گيشه ها را 
تسخير كنند و در دنيا سر و صدا به راه بيندازند. اين فهرست پنج فيلمى 

است كه ما اين روزها به شما پيشنهاد مى دهيم. 

� جى.اى.ادگار 
تاريخ اكران: 9 نوامبر/ كارگردان: كلينت ايستوود 

جى.ادگار هوور اولين رئيس اف.بى.آى بود. همه او را به عنوان ترسناك 
ترين مرد شهر واشنگتن مى شناختند. او حواسش به زندگى خصوصى 
و  بود  سينما  هاى  ستاره  و  سياستمداران  خبرنگاران،  گزارشگران،  همه 
زندگى  نهايت  در  كه  است  جالب  اما  داشت  نظر  زير  را  آنها  حركات  همه 
زندگى  داستان  ايستوود  كلينت  فيلم  شد.  نابود  شايعات  خاطر  به  خودش 

اين مرد است. 
لئوناردو دى كاپريو در يكى از پرمخاطره ترين نقش هاى زندگى اش بازى 
كرده است. پذيرش اين نقش براى او ريسك بزرگى بوده نه فقط به اين 
دليل كه چيزى بيش از نيم قرن از آن اتفاقات مى گذرد بلكه او همه سكانس 

هاى مهم را با با بازيگر مقابلش، آرمى همر تقسيم كرده. 
هيات  كه  است  هايى  نقش  آن  از  كرده،  ايفا  فيلم  در  كاپريو  دى  كه  نقشى 
داوران اسكار مى پسندند. در اين مورد مى توانيد از شون پن سوال كنيد. 
اين  از  پيش  كه  نوشته  بلك  لنس  داستين  را  ايستوود  كلينت  فيلم  فيلمنامه 
شده  فيلمنامه  بهترين  اسكار  جايزه  برنده  «ميلك»  فيلمنامه  نوشتن  براى 

بود. 

� افسانه مهتاب: شكست سپيده دم(بخش اول) 
تاريخ اكران: 18 نوامبر/ كارگردان: بيل كاندن 

بخش ديگرى از «افسانه مهتاب» كه قسمت هاى قبلى آن حسابى رضايت 
خاطر تماشاگران را جلب كرد، هرچند منتقدان دوستش نداشتند. «شكست 
سپيده دم» به دليل طوالنى شدن مدت زمان فيلم در دو بخش ساخته شد. 
بخش اول آن به زودى روى پرده سينماهاى جهان خواهد رفت. احتماال 

عروسى سلطنتى كيت و ويليام دومين عروسى مهم سال خواهد شد. 
هم  با  است  قرار  قبلى  هاى  قسمت  در  فيلم  اصلى  قهرمانان  ادوارد،  و  بال 
ازدواج كنند. اما عروسى آنها عواقب وخيمى براى خودشان و كسانى كه 
دوستشان دارند، به دنبال دارد. فيلم پر است از صحنه هاى تعليق برانگيز 
از  پرده  روى  آن  ديدن  براى  مهتاب»  «افسانه  طرفداران  كه  ترسناكى  و 
هيجان مى ميرند. هنوز قسمت اول اكران نشده، «افسانه مهتاب: سشكست 
سپيده دم(بخش دوم)» در فهرست فيلم هاى محبوب سال 2012 بسيارى 

از كاربران اينترنتى است. 

� هنرمند 
تاريخ اكران: 23 نوامبر/ كارگردان: ميشل هازاناويشيوس 

فرانسوى  ناشناخته  كارگردان  از  غيرمعمول  فيلمى  كه  است  عجيب  خيلى 
جزو گزينه هاى اول دريافت جايزه اسكار باشد يا در گمانه زنى ها به اين 
مى  قرار  ركوردشكن  هاى  فيلم  جزو  تعطيالت  فصل  در  كه  برسند  نتيجه 
گيرد اما گويا در مورد فيلم «هنرمند» همه اين ها طبيعى است. نمايش فيلم 
در جشنواره هاى كن و تورنتو همراه با يك سورپرايز بزرگ بود و نوشته 
هاى منتقدان روى فيلم سرشار از تحسين و ستايش بود. «هنرمند» احتماال 

«سخنرانى پادشاه» امسال خواهد بود. 

� عروسك هاى خيمه شب بازى 
تاريخ اكران: 23 نوامبر/ كارگردان: جيمز بابين 

پرده  روى  دوباره  سال  از 12  بعد  بار  اولين  براى  هنسن  جيم  مخلوقات 
سينما برگشته اند. عروسك ها بايد با كمك سه تا از طرفداران شان دوباره 
در تئاتر قديمى شان گردهم بيايند و آنجا را با نمايش هايشان زنده كنند. 

� شرم 
تاريخ اكران: 2 دسامبر/ كارگردان: استيو مك كويين 

فيلم اخيرا با درجه بندى كه از سوى انستيتوى فيلم دريافت كرده، خبرساز 
شده. درجه اى كه به فيلم «شرم» داده اند، NC 17 است يعنى فيلم فقط 
براى بزرگساالن مناسب است. البته درجه بندى درستى هم براى اين فيلم 
بوده است. فيلم درخشان است. مايكل فاسبندر نقش كارمندى را در اين 
فيلم بازى مى كند كه زندگى موفقى دارد اما اتفاقاتى مى افتد كه زندگى اش 

كامال وارونه مى شود. 

همه اين ها هم بخاطر خواهر نيازمندش(با بازى كرى موليگان) است كه 
تصميم مى گيرد براى مدت نامشخصى در آپارتمان برادرش سكونت كند. 
نقش آفرينى فاسبندر خالص و خشن و در عين حال احساس برانگيز است. 
با توجه به نقدهاى منتقدان دور از ذهن نيست كه او براى بازى در اين فيلم 

نامزد جايزه اسكار شود و واقعا هم لياقتش را دارد.

يك خبرنگار از آنجلينا 
جولى شكايت كرد!

فقط دو هفته به اكران اولين تجربه كارگردانى آنجلينا جولى در 
سينماهاى سراسر جهان باقى مانده است اما يك خبرنگار كروات 
كه ادعا مى كند آنجلينا ايده فيلمش را از كتاب او دزديده است ، 

سعى دارد مانع از اكران اين فيلم شود. 

جيمز برادوك كه در "يوسيپ نزويك" متولد شده است به دنبال 
در  راهى است كه بتواند از اكران فيلم "سرزمين خون و عسل" 

سينماهاى جهان جلوگيرى كند. 
مشهور  بازيگر  اين  از  رسما"  ايلينويز  دادگاه  در  برادوك  آقاى 
هاليوود شكايت كرده و ادعا كرده است كه آنجلينا براى نوشتن 
سال  در  "كه  روح  "شكستن  نام  با  او  كتاب  از  فيلم  اين  فيلمنامه 

2007 منتشر شده ، الهام گرفته است .داستان فيلم "سرزمين خون 
و عسل" كه اولين تجريه كارگردانى آنجلينا جولى است درباره دو 
دلداده جوان است كه در زمان جنگ بوسنى در دو جبهه مخالف 

بودند اما در ميان اين جنگ خونين عاشق يكديگر شدند . 
اين خبرنگار ادعا مى كند در سال 2007 براى انجام كارهاى انسان 
دوستانه به بوسنى سفر كرده و در همان زمان ادن ساركيك ، 
تهيه كننده فيلم خانم جولى ، با او تماس گرفته و به او گفته است 
كه كتابش را خوانده و خيلى مشتاق است درباره اين كتاب با او 

صحبت كند. 

در شكايتنامه رسمى اين خبرنگار نوشته شده كه اين دو مرد سه 
بار با يكديگر مالقات كرده اند و درباره طرح كلى و اهميت فرهنگى 

داستان و دقت تاريخى آن با يكديگر صحبت كرده اند . 
اين نويسنده و خبرنگار ادعا مى كند كه او و اين تهيه كننده حدود 
يكسال از طريق ايميل و تلفن با يكديگر در ارتباط بودند اما وقتى 
كه برادوك فهميد كه اين فيلم بدون مشاركت او ساخته شده است 

، خيلى تعجب كرد. 



1313 هفته نامه پرشين جمعه 18 آذر ماه 1390 - شماره 227
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk سينما

«جدايى نادر ازسيمين»، 
دومين فيلم برتر سال 
2011 سينماى جهان  

 
فيلم  ساوند»  اند  «سايت  سينمايى  معتبر  نشريه 
فيلم  دومين  عنوان  به  را  سيمين»  از  نادر  «جدايى 

برتر سينماى جهان در سال 2011 معرفى كرد. 
همچون  انگليس  ساوند»  اند  «سايت  فيلم  نشريه 
سال هاى گذشته در آستانه سال ميالدى جديد، با 
نظرسنجى از حدود 100 منتقد فيلم، فهرست 10 اثر 
برتر سينماى جهان در سال 2011 را منتشر كرد كه 
ساخته جديد اصغر فرهادى نيز در ميان برترين ها 

ديده مى شود. 
** «درخت زندگى» 

كن  طالى  نخل  برنده  كه  ماليك  ترنس  ساخته  زندگى»  «درخت  فيلم 
سال 2011  در  جهان  سينماى  هاى  فيلم  بهترين  اول  رتبه  در  است، 

قرار دارد. اين فيلم با نقش آفرينى «براد پيت» و «شون پن» 
داستان يك خانواده آمريكايى (خانواده اوبراين) در دهه شصت در 
را  اش  سينمايى  شعر  تا  كند  مى  بهانه  را  تگزاس  در  كوچكى  شهر 

درباره هستى و آفرينش جهان، بسازد. 
ماليك  سينمايى  نامه  وصيت  حقيقت  در  بايد  را  آن  كه  فيلم  اين  در 
دانست، دو روايت داستانى و مستند به موازات هم پيش مى روند و 
در آخر به نقطه واحدى مى رسند. فيلم تقريبا بدون ديالوگ است و 
در قسمت هاى مربوط به خانواده آمريكايى، با صداى فرزند بزرگ 
خانواده (شان پن) و يا مادر سوگوار آنها روايت مى شود كه با لحن 
اندوهناكى و شكوه انگيزى، درباره مرگ يكى از كودكان خانواده و 

فقدان او حرف مى زنند. 
40 سال پس از استانلى كوبريك، اينك ترنس ماليك، با استفاده از 
تكنولوژى جديد، داستان پيدايش جهان را به شگفت انگيزترين شكلى 
بيان مى كند. تصاوير مربوط به آسمان و كهكشان ها كه آميزه اى 
انگيز  حيرت  و  العاده  خارق  است،  كريستالى  نورهاى  و  ها  رنگ  از 
است. ساختن اين فيلم سه سال طول كشيده و پنج نفر تدوين آن را 

انجام داده اند. 
منتقدان  آمريكايى،  ماليك  ترنس  ساخته  آخرين  زندگى»  «درخت 
فيلمى  را  آن  اى  دسته  كرد؛  تقسيم  دسته  دو  به  كن  در  را  سينمايى 
«دوپاره و بى سرو ته» دانسته كه نمى تواند بين قسمت هاى داستانى 
و مستند گونه اش، ارتباط ايجاد كند و برخى ديگر نيز آن را «سمفونى 

و شعرى سينمايى» درباره خلقت ارزيابى كرده اند. 

** «جدايى نادر از سيمين» 
فصل  در  درخشش  با  روزها  اين  كه  فرهادى  اصغر  جديد  ساخته 
اسكار  جوايز  در  موفقيت  براى  انتظارها  هاليوود،  سينمايى  جوايز 
2012 را باال برده است، در رتبه دوم بهترين هاى سينماى جهان از 

نگاه نشريه «سايت اند ساوند» ايستاده است. 
اين فيلم كه امسال در بخش بهترين فيلم خارجى جوايز اسكار نماينده 
ايران خواهد بود، برنده جايزه خرس طال و خرس نقره اى بهترين 
برنده  تاكنون  گذشته  هفته  از  كه  است  برلين  جشنواره  از  بازيگرى 
جايزه بهترين فيلم خارجى سال از نگاه انجمن ملى منتقدين آمريكا و 
انجمن منتقدين فيلم نيويورك و جوايز فيلم مستقل بريتانيا شده و در 
جوايز فيلم اسپيريت نيز نامزد جايزه بهترين فيلم خارجى سال است. 
«جدايى نادر از سيمين» كه اخيرا در جوايز ساالنه آسياـ پاسيفيك 
در  اى  گسترده  حضور  شد،  شناخته   2011 سال  فيلم  بهترين 
جشنواره هاى جهانى داشته و درحال حاضر در كشورهاى بلژيك، 
فرانسه، تايلند، تركيه، انگليس، آلمان، هلند، مجارستان، سوئد، يونان، 
لهستان، اسپانيا، كره جنوبى، ايتاليا و دانمارك درحال نمايش است و 

در آستانه اكران عمومى در نروژ و پرتغال است. 

** «پسرى با يك دوچرخه» 
اين  در  حاضر  سرشناس  فيلم  ديگر  داردن  برادران  جديد  ساخته 
فهرست است. اين فيلم كه در جشنواره كن در بخش رقابتى نامزد 
نخل طالى كن بود و جايزه بزرگ هيات داوران را به خود اختصاص 
داد، داستان پسر نوجوانى است كه تنها رها شده و زنى سعى دارد 
تا او را نجات دهد. اين فيلم نماينده سينماى بلژيك در جوايز اسكار 

سال آينده است. 

** «ماليخوليا» 
ساخته تحسين برانگيز «الرس فون ترير» كه هفته گذشته بهترين فيلم 
جوايز آكادمى اروپا را گرفت، يك درام روانشناسانه است كه روايتى 

نخواهد  خوشى  پايان  كه  است  آميز  فاجعه  و  ناگوار  واقعه  يك  از 
داشت. طرح اصلى فيلم نامه درباره سياره اى ناشناخته است كه به 
شكلى غيرطبيعى به كره زمين نزديك مى شود و اين امر منجر به 
بروز اختالالت روانى نزد چند شخصيت مى شود. فيلم «ماليخوليا» 
كه در جشنواره فيلم كن در فرانسه منجر به اظهارات جنجالى «فون 
ترير» و اخراج او از فستيوال شد، جايزه بهترين بازيگر زن را كسب 

كرد. 

** «هنرمند» 
هاى  بهترين  از  شك  بدون  هازاناويكيوس»  «ميشل  ساخته  فيلم  اين 
سينماى دنيا در سال جارى ميالدى بوده است. «هنرمند» با وجود 
آنكه در فرانسه ساخته شده اما هاليوود دهه 30 را به تصوير كشيده 
است. اين فيلم در جشنواره كن جايزه بهترين بازيگر مرد را كسب 
كرد، هرچند نامزد نخل طالى كن بود و در جشنواره سن سباستين 

جايزه منتخب تماشاگران را گرفت. 

** «روزى روزگارى در آناتولى» 
و  بود  طال  نخل  نامزد  كن  جشنواره  رقابتى  بخش  در  كه  فيلم  اين 
سينماى  از  نمايندگى  به  كرد،  كسب  را  داوران  هيات  بزرگ  جايزه 
هشتادوچهارم  اسكار  جوايز  خارجى  فيلم  بهترين  بخش  به  تركيه 

معرفى شده است. اين فيلم محصول مشترك تركيه و بوسنى است 
كه داستان كشمكش 12 ساعته ميان يك پزشك و يك دادستان را به 

تصوير كشيده است. 

** «بايد درباره كوين صحبت كنيم» 
اين فيلم به كارگردانى «لين رامزى» اسكاتلندى پس از اكران جهانى 
«تيلدا  گرفت.  قرار  منتقدان  شديد  استقبال  مورد  كن  جشنواره  در 
سوئينتون»، بازيگر برنده اسكار در اين فيلم در نقش مادر يك پسر 

سرخوشى  و  كشنده  تفريحات  كه  شود  مى  ظاهر  دبيرستانى  جوان 
هاى خطرناكى را تجربه مى كند، او سعى مى كند تا با نوشتن نامه 
برابر  در  مسووليتش  و  احساسات  و  خود  غم  با  سابقش  همسر  به 

كارهاى فرزندش كنار بيايد. 
از  دقيق  و  واقعى  اقتباس  يك  كنيم»  صحبت  كوين  مورد  در  «بايد 
پرفروش ترين رمان «ليونل شريور» است. در اين فيلم چنان ماهرانه 
و دقيق تيلدا سوينتون به عنوان يك زن با خسارات ناگوارى كه پسر 
روانى اش به بار مى آورد سر و كار دارد و به اين فيلم كم ديالوگ 
اجراى  با  كه  بخشد  مى  استحكامى  چنان  خود  باالى  بيان  قدرت  با 

درخشانش در «من عشق هستم» برابرى مى كند.
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت نهم

يكى از تأثيرات منفى نه راديو و نه كاست بلكه سينما در هرات 
افغانستان مشاهده مى شود.سابقا در آنجا دوتار بصورتى كه 
هنوز در اطراف تربت جام و طى آباد با فواصل  ويژه ايرانى(4/3 
پرده)وجود دارد،نواخته مى شد.با ورود فيلمها و صفحات هندى 
در سالهاى 1960 به منظور تقليد از آهنگهاى هندى زه سازها 
موسيقى  از  صحيحى  بيان   كه  سازها  اين  و  كردند  جابجا  را 
حدود  بيشتر  صدادهى  شدند.براى   داشتند،ناقص  مناطق  آن 
 5 با  آنكه  بجاى  و  شد  گرفته   نظر  در  مرتبط  سيم  الى 12   10
انگشت بنوازند،از زخمه(مضراب  انگشتى)استفاده مى كردند.اين 
تغيير شكل كه از روى  سيتار هندى كپى شده بود،انجام شد و 
دوتار قديمى به مدت  20 سال ناپديد گشت و تنها در روستاهاى 
دورافتاده دوام و قوت خود را حفظ كرده بود.حوالى سالهاى 
كه  كسى  براى  دوتار  يك  هنوز  قهوه خانه ها  همهء  در   1970
بخواهد بنوازد، وجود داشت.8 سال بعد من از تمام قهوه خانه ها 
ديدن كردم  بدون آنكه حتى يك دوتار ببينم.از ميان رفتن سينماى 
هند، دورنماى موسيقى هرات را نيز دگرگون كرد:اصول ويژهء 
تار)توسط  همراهى  به  دستگاهى  شيوهء  به  فارسى(غزلخوانى 
با  رفت.(راگ نوازى  بين  از  و  شده  غرق  كابل  هندزدهء  شيوهء 
را  خود  فيلمهاى   1970-1955 سالهاى  در  ايرانيها  رباب)اگر 
از  يكى  مى شد.  حفظ  فارسى  اصل  اين  مى كردند،شايد  صادر 
افتاده  پا  پيش   جمعى  ارتباط  وسايل  عملكردهاى  خطرناكترين 
و عامه پسند كردن كار موسيقى است.روح اهللا  خالقى نويسندهء 
كتاب معروفى راجع به سرگذشت موسيقى و موسيقيدانان قرن 
اولين  براى  نوجوانى  دوران  در  چگونه  كه  مى كند  نقل  بيستم 
وقايع  طوالنى  سفر  يك   طى  چطور  و  شنيده  را  نى  صداى  بار 
مختلف موسيقى عميقا در او تأثير بخشيده  است.امروزه ديگر 
كسى در شرايط مشابه مورد ستايش و تحسين قرار نمى گيرد 
از  خواننده اى  يا  و  شده  شنيده  بارها  قبال  نى  صداى  زيرا 
وجود  است.با  ديگران   به  نسبت  بااليى  بسيار  سطح  در  راديو 
مى انجامد  بطول  سانت    4 حدود  آن  مجموعهء  اين«رديف»كه 
اساس همه اجراهاى كالسيك را تشكيل  مى دهد:اّما وقتى مردم 
10 بار اجراى رديف«همايون»را گوش مى كنند خسته مى شوند 
مگر آنكه تغييراتى شايان دّقت  در آن صورت پذيرد.يك نوازنده 
مورد  شيراز  فستيوال  در  خود  كنسرت  از  پس  تقدير  قابل  نى 

انتقاد قرار گرفت.
دستگاه   بود:(وى  شده  نوشته  صورت  اين  به  وى  از  انتقاد 
نداشت) تازه اى   چيز  هيچ  ولى  نواخت  خوب  بسيار  را  همايون 

غير  و  شگفت آور  پيش  سال   50 در  برخوردى  شيوهء  چنين 
موضوع   اين  نوازنده  براى  كننده تر  بود.ناراحت  درك  قابل 
بود كه او مثل هر بار كه اجرايى در همايون دارد و بصورت  
بداهه مى نوازد،اين بار نيز كارى نو به همراه قطعاتى كه خود 
همايون   همان  اجرائى  دستگاه  بود.تنها  داده  بود،ارائه  ساخته 
نوازندهء  عوض   تكرارى.در  ريتمى  و  نى  همان  صداى  بود،با 
نى بعدى ناگزير است اگر تمايل به اجرايى در دستگاه  همايون 
شنوندگانش  بگيرد،حافظهء  نظر  در  را  قبلى  دارد،اجراهاى 
ديگر  نوازندگان  كار  مشابه  كارى  تا  دهد  قرار  توجه  مورد  را 
ارائه ندهد.قطعاتى كه«كهنه»هستند براى  اجراى كنسرت مناسب 
نيستند.ذهن مردم از نوارهاى ضبط صوت پر شده است و هيچ 
چيز«تازه اى»براى شنيدن وجود ندارد.جامعه شناسان پيش بينى 
حالتى  غربى  موسيقى  كه  است  سال    20 از  مى كردند:بيش 
تهاجمى تر بخود گرفته و ميزان  نشر اين نوع موسيقى افزايش 
يافته است.هنوز كسى ارزش  تأثير اشاعهء موسيقى بر رسوم 
و سنتهاى شفاهى را نمى داند. با اين همه امروزه پس از گذشت 
يك دوره طوالنى ضاللت و گمراهى،بنظر مى رسد كه موسيقى 
سنتى به هر قيمت،در صدد يافتن ابزار و شيوه هاى جديد جهت 
حفظ و دوام خود و همچنين جلب شنوندگان است.اين موسيقى 
غرب  در  تكنيكى،آنچنانكه  امكانات  در  كاوى  و  كند  هيچ  بدون 
تاز  و  تاخت  به  توّسل  به  نيازى  هرگز  كه  چرا  دارد،  وجود 
ندارد،همواره  در جستجوى راههاى تازه اى است.گاه با شهامت 
و بى پروا،گاه پر ميثاق و وعده و گهگاه راهى را مى گزيند كه به  

بن بست مى رسد.
بسنده   قدما  شيوهء  و  راه  به  خشنودانه  كه  هنرمندانى  عدهء 
تجديد  لزوم  مردم  رضايت  و  است.خواسته  نادر  كرده اند 
اكثر  ترتيب  اين  به  و  مى كند  ايجاد  را  شيوه  تغيير  و  رپرتوار 

هنرمندان به منابع الهامى و ذوقى خارجى متمايل مى شوند.

ادامه دارد

به بهانه سالگرد درگذشت استاد فرامرز پايور 

 پايان مضراب 
ايمان پاكنهاد

پدرم  كه  موقع  همان  از  و  داشتم  دوست  را  موسيقي  بچگي  «از 
موسيقيدانان را به منزل مان دعوت مي كرد تا برايشان برنامه اجرا 
و  نشستم  مي  شب  نيمه  هاي  ساعت  تا  اينها  ساز  پاي  هميشه  كند، 
گوش مي كردم. بعد هم در حدود 20 سالگي رفتم نزد استاد صبا. به 
خاطر اين رفتم پيش استاد صبا كه عالوه بر اينكه در نت نويسي و نت 
خواني قوي بودند و با نت درس مي دادند، رديف را هم خيلي خيلي 
طوري  آن  سنتور  هاي  تكنيك  و  ها  مضراب  به  و  دانستند  مي  خوب 
كه حبيب سماعي ساز مي زد آشنايي كامل داشت و به خصوص كه 
سماعي خودش گفته بود اول بايد شاگردها پيش صبا كار كنند، تكنيك 

را ياد بگيرند و قوي بشوند؛ بعد بيايند پيش ايشان كار كنند. بعد از 
اينكه 10 سالي پيش صبا زدم، ايشان تقديرنامه يي براي من نوشتند 
موجود  نوارهايش  راديو.  در  بزنم  ساز  خودشان  با  دادند  اجازه  و 
است در وزارت فرهنگ و هنر.» فرامرز پايور با همان لحن تند و لهجه 
ويژه خودش اين حرف را زده بود، در سال هايي كه چندان پير نشده 
بود. پايور چه مي دانست اما كه سال ها بعد صفحه اول روزنامه ها 
و  رسيد  مي  اگر  هم  امسال  ماه  بهمن  شد. 21  خواهند  مرگش  راوي 
كه  نشد  اما  شد.  مي  وارد 78سالگي  هم  پايور  فرامرز  شد،  مي  تمام 
تپش  در  تهران  اقدسيه  در  بيمارستاني  در  ديروز  صبح  او  قلب  نشد. 
اين روزهاي شهر ايستاد. دكترها با تاسف گفتند ديگر كاري از دست 
پارچه  و  نهادند  كناري  را  جاودانش  هاي  مضراب  آيد.  برنمي  شان 
سفيد را بر صورت خود و سنتورش كشيدند. كه ديگر هيچ نغمه يي 
از سرانگشتان و از مضراب و از سنتورش به گوش نخواهد رسيد. 
فرامرز پايور درست در روزهايي رفت كه مرگ هنرمندان يكي از پس 
ديگري در هياهوها گم شد. درست روزهايي رفت كه بزرگي مي گفت 
«روح لطيف هنرمندان معضل هاي اجتماعي را برنمي تابد.» پايور 10 
سال پيشتر بود كه دچار سكته مغزي شد و از همان روز بود كه ديگر 

سنتور نزد. آهنگ نساخت و بر هيچ صحنه يي پا نگذاشت.

دانشگاه  در  فرانسه  زبان  استاد  و  نقاش  هنرمند  پايور  علي  پدرش 
قاجار  دوره  دست  چيره  نقاش  مصورالدوله  پدربزرگش  و  تهران 
در  پس  داشت.  آشنايي  تار  سه  و  سنتور  ويولن،  نواختن  با  كه  بود 
را  موسيقي  آموزش  17سالگي،  در  شد.  بزرگ  هنرمند  يي  خانواده 
استاداني  محضر  از  همچنين  و  كرد  آغاز  صبا  ابوالحسن  استاد  نزد 
فرامرز  كه  هنگامي  برد.  بهره  برومند  نورعلي  و  دوامي  عبداهللا  چون 
صبا  ابوالحسن  استاد  درس  كالس  به  سنتور  فراگيري  براي  پايور 
در خيابان ظهيراالسالم رفت، سه سال از درگذشت آخرين بازمانده 
همين  در  گذشت.  مي  سماعي،  حبيب  قديم،  نسل  نامي  سنتورنوازان 
دوران، فرامرز پايور، يكي از برجسته ترين شاگردان استاد صبا شد 
و تا سال 1336 كه استاد صبا درگذشت، از آموزش هاي او بهره برد.
فرامرز پايور از سال 1333، فعاليت خود را در وزارت فرهنگ و هنر 
موسيقي  عالي  هنرستان  در  را  سنتور  تدريس  سال 1337  از  و  وقت 
ملي آغاز كرد. او اولين سنتورنوازي بود كه روي سنتور، نواسازي 
مي كرد و تنها در پي بداهه نوازي نبود. او نخستين آهنگسازي بود 
كه ساز تخصصي او، سنتور بود.او سپس هارموني و كمپوزيسيون 
را در كالس استاد بزرگ آن زمان، امانوئل مليك اصالنيان آموخت. 

در سال 1341 براي ادامه تحصيالت كالسيك خود، از طرف وزارت 
فرهنگ و هنر به انگلستان رفت. از دانشگاه كمبريج در زبان و ادبيات 
موسيقي  شناساندن  براي  ها،  سال  اين  در  گرفت.  دانشنامه  انگليسي 
اصيل ايراني، از طرف دانشگاه لندن و دانشگاه كمبريج از او خواسته 
شد كنفرانس هايي در اين زمينه همراه با ساز خود ترتيب دهد. همه 
اين كنفرانس ها با موفقيت انجام شد و از سوي اين دانشگاه ها جايزه 
هايي دريافت كرد. پايور كار با خوانندگان بسياري از جمله عبدالوهاب 
ابراهيمي،  احمد  خوانساري،  محمودي  شجريان،  محمدرضا  شهيدي، 
خاطره پروانه، سيما بينا، نادر گلچين، سروش ايزدي، شهرام ناظري، 
حميدرضا نوربخش و علي رستميان را در كارنامه هنري خود دارد. 
او در اجراهاي گروهي خود با تعدادي از بزرگان موسيقي ايراني مانند 
اصغر  علي  و  بديعي  اهللا  رحمت  (تار)،  ظريف  هوشنگ  و  شهناز  جليل 
تهراني  حسين  (ني)،  موسوي  محمد  و  ناهيد  حسن  (كمانچه)،  بهاري 
و محمد اسماعيلي (تنبك) همكاري كرده است. در دهه 60 به همراهي 
اسماعيلي،  محمد  و  موسوي  محمد  بهاري،  اصغر  علي  شهناز،  جليل 
نوازندگي  و  آهنگسازي  سرپرستي،  و  داد  تشكيل  را  اساتيد»  «گروه 
سنتور را در آن بر عهده گرفت. اين گروه آثار ماندگاري با محمدرضا 

شجريان و شهرام ناظري ارائه دادند.
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100 سالگى مردى كه موسيقى 
«پدرخوانده» 

 نينو روتا آهنگسازى كه در دوران فعاليتش موسيقى متن بيش از 
150 فيلم را نوشت، سوم دسامبر 100 ساله شد.

 نينو روتا (سه دسامبر 1911 – 10 آوريل 1979) آهنگساز مشهور 
ايتاليايى بود كه موسيقى هايش براى فيلم هاى فدريكو فلينى، لوكينو 
فورد  فرانسيس  «پدرخوانده»  براى  معروفش  والس  و  ويسكونتى 

كاپوال شهرت جهانى دارند.
 اين آهنگساز در عرصه موسيقى فيلم بسيار پركار بود و از دهه 
1930 تا سال 1979 بطور متوسط در هر سال موسيقى سه فيلم را 
نوشت. او به ويژه در دهه 1940 و 1950 بسيار فعال بود و حتى 
سالى 10 موسيقى فيلم نيز نوشته است. ركورد او ساخت موسيقى 

13 فيلم در سال 1954 است.
موسيقى  نوشتن  در  فيلم  موسيقى  عرصه  در  فعاليت  از  جدا  روتا   
براى اپرا و باله و البته موسيقى اركستر هم فعاليت داشت. شهرت 
او به ويژه در نوشتن كنسرتو براى سازهاى زهى است. او به مدت 

30 سال مدير مركز موسيقى در بارى بود.
مشغول  پيانو  پشت  «وقتى  بود:  گفته  آهنگسازى  درمورد  روتا   
دوراهى  يك  اما  كنم،  شادى  احساس  مى خواهد  دلم  هستم،  آفريدن 
جلويم هست؛ چطور مى شود شاد بود وقتى ديگران شاد نيستند؟ من 
هرچه در توانم هست انجام مى دهم تا همه گوشه اى از اين شادى را 

حس كنند. ذات موسيقى براى من همين است.»
 فلينى كه موسيقى بسيارى از فيلم هايش از جمله شاهكارهايى مثل 
«آماركورد» و «هشت و نيم» را روتا ساخته، درمورد اين آهنگساز 
گفته بود: «او از جمله افرادى است كه ويژگى آن ها غرق بودنشان 
افراد  و  ساده  آدم هاى  بچه ها،  مثل  است.  حس  و  الهام  دنياى  در 
او  ورود  محض  به  مى گويد.  معركه  چيزى  ناگهان  روتا  حساس 
جشن  روزهاى  مثل  چيز  همه  هواى  و  حال  نيست،  استرسى  ديگر 
مى شود، فيلم وارد مرحله اى شگفت انگيز و سرخوشانه مى شود، يك 
زندگى جديد.» روتا سازنده موسيقى فيلم هاى «شيخ سفيد»، «جاده»، 
«زندگى  كابيريا»،  «شب هاى  روشن»،  «شب هاى  صلح»،  و  «جنگ 
شيرين»، «روكو و برادرانش»، «يوزپلنگ»، «رام كردن زن سركش»، 

«ساتيريكون»، «پدرخوانده» و «پدرخوانده: قسمت دوم» است.

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى

ليدى گاگا يك زن جاه طلب است
اين خواننده مشهور و عجيب و غريب ظاهرا" قصد دارد ركورد گروه 
يوتو را بشكند. اين گروه موفق به همه جاى دنيا سفر كردند و ركورد 
باالترين تعداد تور و اجراى كنسرت در نقاط مختلف جهان را به نام 
خود ثبت كردند. باالترين درآمد كسب شده از طريق برگزارى تور و 

اجراى كنسرت درجهان نيز متعلق به همين گروه است. 
ترتيب  دوساله  شكن  ركورد  تور  يك  دارد  قصد  ظاهرا"  گاگا  ليدى 

بدهد و در اين تور كنسرت برگزار كند. 

يك منبع خبرى به روزنامه انگليسى سان گفت:"ليدى گاگا قصد دارد 
كارهاى غير ممكن انجام دهد." 

"او قصد دارد در سال آينده به نقاط مختلف آسيا و هند سفر كند و 
بعد از آن هم به نقاط ديگر دنيا برود و كنسرت اجرا كند." 

تور  اين  و  گرفته  را  تصميم  اين  خواب  در  گاگا  ليدى  هميشه  مثل   "
را برنامه ريزى كرده است. او قصد دارد در يك تور دوساله 450 
كنسرت برگزار كند. تابحال هيچ خواننده اى چنين كارى انجام نداده 
است اما از نظر ليدى گاگا اين دليل نمى شود كه او اينكار را امتحان 

نكند ."  ر ز بر ر ور ين ر و ب

آدل در مراسم گرمى 
هنرنمايى مى كند

 آدل قرار است در مراسم اهداى جوايز گرمى ، يك آهنگ اجرا كند. 
شده  نامزد  گرمى  جايزه  شش  دريافت  براى  كه  موفق  خواننده  اين 
است در مراسم اهداى جوايز ، هنرنمايى خواهد كرد اما او كمى نگران 
است زيرا بعد از انجام عمل جراحى حنجره خيلى ضعيف شده است 

و براى آماده شدن براى اين اجراى زنده فرصت زيادى ندارد. 
يك منبع خبرى به روزنامه ديلى گفت:" او بى صبرانه در انتظار اين 
اجراى زنده است اما بخاطرعمل جراحى كه انجام داده است گلوى 
او خيلى ضعيف و حساس است و آدل دلش نمى خواهد به گلويش 
صدمه بزند." "او تا زمان برگزارى مراسم اهداى جوايز در تاريخ 12 
فوريه كامال" خوب مى شود اما براى آماده شدن براى اجراى زنده 
در اين مراسم فرصت زيادى ندارد و اين موضوع اصال" براى آدل 

ايده آل نيست و او را نگران مى كند." 
عمل  تحت   ، اش  صوتى  تارهاى  خونريزى  بخاطر  اخيرا"  كه  آدل 
جراحى قرار گرفت بايد براى مدتى به تارهاى صوتى اش استراحت 
بدهد . او هنوز در ماسا چوست يعنى همان جايى كه عمل جراحى 
انجام داد به سرمى برد اما بنا به گزارشات رسيده درمان او بخوبى 

پيش مى رود و حال او رو به بهبودى كامل است. 
او در وبالگ شخصى اش اعالم كرد ، تا زمانى كه پزشكان كامال" از 
درمان قطعى و بهبودى كامل او مطمئن نشده اند ،در همانجا مى ماند 

و استراحت مى كند. 
او در وبالگ خود نوشت :"از همه شما متشكرم كه در اين مدت به من 
انرژى مثبت داديد . در حال حاضر حالم كامال" خوب است خوشحال 

هستم و به همه چيز خوش بين هستم." 
" عمل جراحى من كامال" موفقيت آميز بود و من تازمانى كه پزشكان 

تشخيص بدهند اينجا مى مانم و استراحت مى كنم." 
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ال.اچ.سى از آينده خبر داد:

 كيت كت قربانى زمان!  
 الوى كول، جوانى با لباس هاى عجيب وغريب كه در تالش براى 
ال.اچ.سى  در  خود  زمان  ماشين  براى  نياز  مورد  سوخت  يافتن 
بازداشت شد، ادعا مى كند از آينده آمده تا جلوى تعطيلى خط توليد 

كيت كت را بگيرد!
تاسيسات  در  تازگى  به  كه  خرابكار  احتماال  فرد  يك  جويا:  مجيد 
هسته اى  آزمايشگاه  در  ال.اچ.سى  هادرون،  بزرگ  برخورددهنده 
ادعاى  شده،  بازداشت  فرانسه  و  سوئيس  مرز  در  (سرن)  اروپا 
عجيبى دارد: او از آينده مى آيد. الوى كول، فرد جوانى كه در هنگام 
دستگيرى لباس عجيبى بر تن داشت، ادعا كرده كه در زمان سفر 

كرده تا ال.اچ.سى را از نابودى جهان بازدارد.
به گزارش سى نت، ال. اچ .سى در اوايل هفته جارى ركورد جديدى 
آقاى  كه  عطفى  نقطه  است،  كرده  ثبت  ذرات  دادن  برخورد  در  را 
كول تالش داشت با ايجاد اختالل در عملكرد شتاب دهنده مانع از 
موفقيت آن شود. او همچنين ادعا كرده كه مسئول يك خرابكارى 

ديگر در نوامبر سال گذشته نيز هست. 
پس از اين كه نيروهاى امنيتى سرن آقاى كول را در حال كندن 
زمين در نزديكى يكى از انبارها مشاهده كردند، وى توسط پليس 
نكردنى  باور  توضيحات  طبق  كول،  آقاى  شد.  دستگير  سوئيس 
خودش به دنبال سوخت براى «واحد قدرت ماشين زمان» خودش 
مخلوط كن  يك  فقط  كه  شد  مشخص  نهايت  در  كه  ابزارى  بود، 

آشپزخانه است!
به گفته پليس، آقاى كول كه هنگام دستگيرى پاپيونى زده بود كه 
با سن و سالش هم خوانى نداشت، مليت خود را افشا نكرده و گفته 
است. «از جايى كه من مى آيم، ديگر كشورها وجود ندارند، كشف 
بوزون هيگز منجر به دستيابى به قدرت نامحدود و حذف فقر براى 
همه و همچنين تعطيلى خط توليد كيت كت شده است. اكنون فقط 
جلوى  كه  آمده ام  من  و  دارد  وجود  كمونيستى  شكالت  نوع  يك 

وقوع چنين چيزى را از سرمنشأ بگيرم».
رخدادهاى  مقصر  زمان»،  در  «سفر  كه  نيست  بارى  اولين  اين 
ناگوار در ال. اچ. سى شناخته مى شود. سال گذشته، يك فيزيكدان 
دانشمند  بچ نيلسن،  هولگر  همراه  به  نينوميا  ماسائو  نام  به  ژاپنى 
كه  دادند  ارائه  را  نظريه اى  ريسمان،  نظريه  در  پيشرو  دانماركى 
سبب  نحوى  به  كه  است  «ناهنجارى»  يك  هيگز  بوزون  آن،  طبق 
يك اعوجاج در زمان مى شود و به اين ترتيب از ديده شدن خود 

جلوگيرى مى كند.
پروفسور برايان كاكس، از فيزيكدانان سرن كه مجرى برنامه هاى 
علمى تلويزيونى نيز هست، با آقاى كول همدردى مى كند: «برايش 
به  كارى  دست كم  است.  بى آزار  كافى  اندازه  به  او  كنيد،  دعا 

سياه چاله ها نداشت».
آقاى كول به يك بيمارستان روانى در ژنو فرستاده شد، ولى بعد 
از مدت كوتاهى از سلولش ناپديد شد. فرار وى پليس را سردرگم 

كرده، اما هيچ كس را نگران نكرده است.

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

گوناگون
آيا حيوانات زلزله را 
پيش بيني مي كنند؟

تحقيق تازه  مي كوشد نشان دهد مي توان از واكنش 
حيوان ها براي پيش بيني زلزله استفاده كرد

محققان در پي آنكه وزغ ها چند روز پيش از وقوع 
 2009 سال  در  ايتاليا  شهرهاي  از  يكي  در  زلزله 
تاالب محل زندگيشان را ترك كردند، تحقيقات خود 
آنها  كردند.  آغاز  را  شيميايي  تغييرات  اين  درباره 
عنوان  به  را  حيوانات  رفتار  بتوان  شايد  مي گويند 
گرفت.  خدمت  به  زلزله  پيش بيني  راه هاي  از  يكي 
نشريه  در  خصوص  اين  در  تحقيق  اين  گزارش 
بهداشت  و  زيست  محيط  «تحقيقات  بين المللي 

عمومي» منتشر شده است. 

را  مكانيسمي  محققان  گزارش  اين  از  بخشي  در 
سنگ هاي  بر  فشار  آن  در  كه  مي دهند  توضيح 
ذرات  انتشار  باعث  زمين  پوسته  در  موجود 
بارداري مي شود كه وارد فعل و انفعال با آب هاي 
نزديكي  در  كه  حيواناتي  مي شوند.  زيرزميني 
نوع  هر  به  مي كنند  زندگي  زيرزميني  آب هاي 
تغييرات شيميايي در آن به شدت حساس هستند. 
بنابراين آنها ممكن است چند روز پيش از اين كه 
سنگ ها به لرزش درآيند و زلزله روي دهد آن را 
فراند»  «فرايدمن  رهبري  به  تحقيق  تيم  كنند.  حس 
يونيورسيتي»  «اوپن  از  گرانت»  «ريچل  و  ناسا  از 
فرضيه  اين  كه  كرده اند  اميدواري  ابراز  بريتانيا 
الهام بخش زيست شناسان و زمين شناسان براي 
همكاري با همديگر و پي بردن به چگونگي امكان 
برخي  تشخيص  براي  حيوانات  از  گرفتن  كمك 
ايتاليا  وزغ هاي  باشد.  زلزله  از  فرار  نشانه هاي 
از  پيش  حيوانات  عجيب  رفتارهاي  از  مورد  اولين 
وقوع زلزله نيستند. در طول تاريخ گزارش هايي از 
رفتار عجيب خزندگان، دوزيستان و ماهي ها پيش 

از وقوع زلزله ثبت شده است. 

چين،  «هايچنگ»  در   1975 سال  در  مثال  براي 
بسياري از مردم يك ماه پيش از بروز زلزله عظيم 
النه هايشان  از  مارها  خروج  شاهد  شهر  آن  در 
در  مارها  اين  چون  بود  عجيب  بسيار  اين  بودند. 
خواب  ميانه  در  كه  زماني  زمستان  سرد  فصل 
خزيدند.  بيرون  النه هايشان  از  بودند،  زمستاني 
براي  صفر  از  پايين تر  خيلي  دماي  در  كه  كاري 
خودكشي  مثابه  به  مي تواند  خونسرد  خزندگان 
شدن  بيدار  مثل  اتفاق ها  اين  از  كدام  هر  اما  باشد 
خزندگان از خواب زمستاني، يا باال آمدن ماهي هاي 
قعر آب ها به سطح درياها روايت هايي شخصي از 

افراد است. 

و  است  نادر  بسيار  بزرگ  زلزله هاي  اينكه  ضمن 
به  نيست.  پذير  امكان  آن  به  منجر  وقايع  بررسي 
متفاوت  ايتاليا  وزغ هاي  مسئله  كه  بود  دليل  همين 
بود. خانم «گرانت» از «اوپن يونيورسيتي» در آن 
پروژه  براي  وزغ ها  جمعيت  بررسي  مشغول  سال 
دكتراي خود بود كه متوجه تخليه آنها شد. او گفت: 
سه  ظرف  تنها  بود.  چشمگير  بسيار  آنها  «حركت 

روز تعداد وزغ ها از 96 عدد به صفر رسيد.» 

او  با  ناسا  خانم «گرانت»  يافته هاي  انتشار  از  پس 
تماس گرفت. دانشمندان آژانس فضايي آمريكا در 
بررسي تغييرات شيميايي در اثر فشار بر سنگ ها 
مي خواستند بدانند آيا اين مسئله ارتباطي با خروج 
آقاي  گفته  به  خير.  يا  دارد  منطقه  اين  از  وزغ ها 
«فراند» زمين شناسي از ناسا، وقتي سنگ ها در زير 
زمين  سطح  به  و  مي گيرند  قرار  فشار  تحت  زمين 
نزديك مي شوند، «پيش از وقوع زلزله ماده اي در 
هوا منتشر مي شود كه هوا را به ذرات بارداري به 
و  سردرد  باعث  مواد  اين  مي كند.»  تبديل  يون  نام 
حالت تهوع در انسان و افزايش هورمون استرس 
كه  گفته  فراند  دكتر  مي شود.  حيوانات  خون  در 
با  مرتبط  عوامل  از  يكي  مي تواند  حيوانات  رفتار 

پيش بيني زلزله باشد.

استرس هم ويروس دارد
همانند  استرس  كه  دادند  نشان  خود  بررسى هاى  در  محققان هاوايى 
مبتال  استرس  ويروس  به  كه  افرادى  و  است  واگيردار  سرماخوردگى 
شما  رئيس  مهر،  گزارش  به  مى دهند.  انتقال  ديگران  به  را  آن  مى شوند 
ناگهان و نفس زنان وارد دفتر شما مى شود و خود به خود شما را عصبى 
درباره  زدن  حرف  به  شروع  و  مى نشيند  ميز  پشت  همسرتان  مى كند. 
به  اضطراب  بشقاب  يك  شام  براى  ترتيب  اين  به  و  مى كند  كار  مشكالت 
است  واگيردار  سرماخوردگى  همانند  «استرس»  درحقيقت  مى دهد.  شما 
فرد  روانى  و  عصبى  سيستم  به  استرس  فشار  زير  فرد  از  مستقيمًا  كه 
گفته  كنش پذير»  «استرس  پديده  اين  به  فنى  نظر  از  مى شود.  منتقل  مقابل 
مى شود كه اكنون گروهى از محققان دانشگاه هاوايى در بررسى هاى خود 
تحقيقاتى  در  محققان  اين  دادند.  قرار  بررسى  مورد  را  پديده  اين  خطرات 
بيمارى  يك  همانند  استرس  كه  دادند  نشان  احساسى»  عنوان «واگيرى  با 
رفتار مى كند. در ابتدا يك ناقل اوليه وجود دارد كه ديگران را آلوده مى كند 

و ديگران اينقدر اين استرس را با خود حمل مى كنند تا همانند بمب منفجر 
شوند و آن را به افراد ديگرى منتقل كنند. اين روانشناسان در اين خصوص 
توضيح دادند: «افرادى هستند كه قادرند با سرعت شگفت انگيزى از حاالت 
چهره، صدا و وضعيت روحى ديگران تقليد كنند. اين افراد كسانى هستند كه 

قادرند به طور احساسى خود را در زندگى ديگران شريك كنند.» 

كه  مى شود  مشاهده  مردان  از  بيش  زنان  در  پذير  كنش  استرس  پديده 
روزنامه ها از آن با عنوان «واگيرى احساسى زنانه» ياد مى كنند. درحالى 
كه اين اثر در مردان كمتر ديده مى شود. علت اين مسئله احتماًال اين است كه 
زنان از توانايى باالترى در شريك شدن با رنج هاى ديگران برخوردارند. 
اما مشكل اساسى از اينجا شكل مى گيرد كه اين احساسات منفى هستند و 
اگر در دفعات بااليى تجربه شوند توانايى مقاومت در برابر آنها را سست 
شده و موجب مى شود كه فرد «آلوده» ناگهان رفتارى از خود نشان دهد 

كه مشابه رفتار فردى است كه استرس اوليه را وارد كرده است. 

مى شد،  ياد  قرن»  «آفت  عنوان  به  افسردگى  از  كه  بيستم  قرن  برخالف 
استرس «آفت قرن 21» است

چرا جوانان وب گردى مى كنند؟  

مطالعات نشان مى دهد بيشتر جوانان بى دليل وب گردى مى كنند!
اغلب جوانان براى توجيه اعمال خود هيچ دليلى ندارند. بر اساس مطالعات مركز 
تحقيقات Pew كه روزانه بدست آمده 53 درصد از جوانان 18-29 سال بيان 
داشته اند كه اغلب بدون هيچ دليل خاصى آنالين مى شوند واين عميقا ناراحت 

كننده است .
بى  و  بيكارى  بيفكرى  را  امر  اين  علت  مطالعات  پرس  اسوشيتد  گزارش  بنابر 

قرارى ذكر مى كنند.

اين نشان مى دهد اگر شما جوان هستيد به احتمال قوى براى انجام برخى كارها 
به سراغ اينترنت مى رويد، كارهايى تعريف نشده، و قطعا نامحدود.

البته اگر بخواهيم منصفانه به قضيه نگاه كنيم؛ سالمندان هم اغلب با هدف هاى 
مهم و بزرگ به سراغ اينترنت نمى روند! در يك نظر سنجى كه در همين زمينه 
انجام شده 37 درصد افراد بين 30 تا 40 سال، آخرين بارى كه به اينترنت رجوع 
كرده اند بدون هيچ دليلى و فقط براى تفريح يا گذران وقت اين كار را انجام داده 
اند. براى افراد 50 تا 64 سال اين ميزان 27 درصد و براى افراد 65 سال به باال 

اين ميزان 12 درصد بوده است.
 

به نظر مى رسد وب براى افراد زيادى گوشه و كنار خيابان را دارد كه مى توان 
در كنارى ايستاد و منتظر اتفاقات جالب بود.

اما مسئله اينجاست كه آنها هميشه در اميد و انتظار مى مانند و سوالى كه باقى 
مى ماند اين است كه اگر آنها نا اميد مى شوند چرا دوباره نيز بازمى گردند و به 
اين وب گردى بى سرانجام ادامه مى دهند؟ آيا به اين خاطر است كه جهان خارج 
ديگر براى آنها لذتى ندارد ؟ آيا مى تواند به اين خاطر باشد كه والدين، معلمان 

و دولت به آنها اين اجازه را مى دهد؟

شايد هم به اين خاطر باشد كه بشريت بسيار تنبلى روى اين كره خاكى زندگى 
مى كنند؟
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 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)

! Slow Food از فست فود به سمت
يك بررسي جديد نشان مي دهد طبقه متوسط مشتري پر و پاقرص 

فست فود است نه طبقه كم درآمد
اين  بر  عمومي  عقيده  صنعتي  كشورهاي  در  متمادي  ساليان  طي 
وجود  به  درآمدتر  كم  قشر  براي  فود  فست  ايده  كه  است  بوده 
كم  و  ارزانتر  غذاهاي  به  دولت ها  كه  كالني  يارانه هاي  با  اما  آمده 
كالري اختصاص دادند، رستوران هاي زنجيره اي غول آسا به راه 
افتاد تا خانواده هايي كه توانايي مالي كافي براي تهيه غذاي خوب، 

آيا  حال  اين  با  كنند.  استفاده  آن ها  از  نداشتند  طبيعي  و  پركالري 
واقعا اين قشر بزرگ ترين مشتري پر و پاقرص فست فود است؟ 
درباره  حقيقتي پنهان  مجله «مديريت سالمت»  در  مطالعه اي  اخيرا 
طبقه متوسط اياالت متحده آشكار مي كند و آن اين كه آمريكايي هاي 
كم درآمد مصرف كنندگان اصلي غول هاي فست فود از جمله «مك 
دونالد» و «واپرز» نيستند. براساس يافته هاي اين تحقيق، خانواده اي 
با درآمد ساالنه بين 60 تا 80 هزار دالر احتماال بيشتر از خانواده اي 
با درآمد 30 هزار دالر از رستوران هاي فست فود استفاده مي كند. 
بنابراين آمار سال گذشته مركز كنترل بيماري آمريكا كامال درست 
در  بزرگساالن  در  چاقي  اصلي  دليل  اينكه  بر  مبني  است  بوده 
افراد  از  نيمي  تقريبا  و  است  آماده  غذاهاي  خوردن  متحده  اياالت 
حداقل  كه  بوده اند  متوسط  قشر  از  كشور  اين  در  بزرگسال  چاق 
77 هزار دالر براي يك خانواده چهار نفره درآمد داشته اند. حقيقت 
دردناك اين نكته است كه جاذبه فست فود هيچ گاه به دليل قيمتش 
نبوده است بلكه هميشه تبليغات گسترده اي براي غذاي منوهاي يك 
نوشيدني  يا  سيب زميني  و  برگرها  انواع  مانند  دونالد  مك  دالري 
كوچك مي شود كه بيشتر افراد آن ها را وعده اي كامل نمي دانند. به 
تازگي «مارك بيتمن» در گزارشي در روزنامه نيويورك تايمز گفته 
است كه يك وعده غذايي كامل «مك دونالد منهتن» براي خانواده اي 
چهار نفره در حدود 28 دالر هزينه دربردارد در حالي كه يك وعده 
غذايي خانگي سالم تر، بسيار ارزان تر از اين تمام مي شود. براي 
خانواده هايي كه به سختي درآمد كسب مي كنند رفتن به مك دونالد 
هيچ توجيه اقتصادي ندارد. دو دليل عمده وجود دارد كه خانواده ها 
را به سمت رستوران هاي فست فود مي كشاند. اول اينكه دسترسي 
به آنها در هر زمان و مكاني آسان است زيرا در هر موقع شبانه 
روز غذا سرو مي شود و اتاق هاي بازي براي كودكان وجود دارد 
استراحت  براي  زماني  مادران  به  و  مي كند  سرگرم  را  آنها  كه 
مي دهد. گستردگي اين رستوران ها به حدي رسيده است كه تقريبا 
فروشگاه هاي  اداري،  ساختمان هاي  در  مي شوند؛  ديده  همه جا 
و  فرودگاه ها  مدارس،  جاده اي،  استراحتگاه هاي  زنجيره اي،  بزرگ 
آمريكايي هاست.  هميشگي  گزينه اي  فود  فست  بيمارستان ها،  حتي 
دليل دوم اين است كه اكثر افراد مزه فست فودها را دوست دارند. 
درباره  بهداشت  و  تغذيه  كارشناسان  چقدر  نيست  مهم  برايشان 
مضرات خطرناك ميزان روغن و نمك فست فودها هشدار مي دهند. 
هنگامي مشكل دو چندان مي شود كه براي بعضي افراد معنا و لذت 
بيرون غذا خوردن فقط در فست فود ها خالصه مي شود. چگونگي 
حل مشكل چاقي بيش از حد مردم آمريكا هميشه گريبانگير اياالت 
متحده بوده است. اين در حالي است كه ساالنه حدود 150 ميليارد 
اين  واقعيت  مي شود.  هزينه  مسئله  اين  كردن  برطرف  براي  دالر 
است كه بيشتر مردم آسان ترين گزينه را براي شام انتخاب مي كنند. 
اين انتخاب چيزي جز فست فود ها نيست شايد به خاطر اينكه ديگر 
مشكالت خريد، پخت وپز و تميز كردن خانه را در بر ندارد. شايد 
براي بعضي باور كردنش كمي سخت باشد اما امروزه بيرون غذا 
خوردن به معناي انتخاب يكي از فست فود هاست. يافتن جايگزيني 
دشوار  كاري  دسترس  در  هميشه  فود هاي  فست  به جاي  سالم تر 
سالم تر  غذاهاي  انتخاب  براي  مردم  كردن  متقاعد  مي رسد.  به نظر 
به جاي غذايي كه واقعا دوست دارند نياز به تحول فرهنگي عظيم 
دارد كه احتماال بايد در نسل هاي آينده اتفاق بيفتد. كارشناسان بر 
اين باورند كه ضروري است تا برنامه اي هوشمندانه شامل اجبار 
(ماليات بيشتر براي فست فود ها و جريمه هاي سنگين براي غذاهاي 
ناسالم)، آموزش و تشويق طراحي شود. بجاست كم كم از فست 

فود به سمت Slow Food برويم!

اگر به فكر سالمتى خودتان نيستيد 
به بيمارانتان فكر كنيد

براي  بهداشتي  هشدار  پزشكان  مي دهد  نشان  جديد  تحقيقات 
سالمتي بيمارانشان را جدي تر از سالمتي خود مي گيرند

تحقيقات جديد نشان مى دهد اگر نشانه هاى هشدار دهنده بهداشتى 
وجود  بيشترى  احتمال  باشد  بيمارانشان  درباره  پزشكان  براى 

دارد دست هايشان را بشويند.

براى  باشند  خودشان  سالمتى  مراقب  اينكه  از  بيش  پزشكان 
دريافتند  محققان  اخيرا  نگرانند.  بيمارانشان  سالمتى  و  بهداشت 
جدى  را  هشدار دهنده اى  نشانه هاى  ندارند  تمايل  پزشكان 
بگيرندكه از آنها مى خواهد براى سالمتى خودشان دست هايشان 
را بشويند؛ با اين حال وقتى به آنها ياد آورى مى شود كه نشستن 
دست هايشان سالمتى بيمارانشان را به خطر خواهد انداخت آنها 

تمايل بيشترى دارند تا دست هاى خود را بشويند.

ذهن  در  كه  چيزى  گرفتن  نظر  در  بدون  تحقيق  اين  براساس   
پزشكان و پرستاران مى گذرد، هر گاه در خواست ها به سالمت 
بيماران مربوط باشد توجه آنها را بيشتر از موقعى جلب خواهد 
كرد كه درخواست در مورد بهداشت فردى خودشان است و در 
اين حالت ميزان مصرف صابون هاى دستشويى 45 درصد افزايش 
يافت. عفونت ها و بيمارى هاى بيمارستانى و ديگر مراكز بهداشتى 
رو به افزايش اند و وقتى پزشكان و ديگر كاركنان دست هايشان را 
متناوبا مى شويند اين عفونت ها و آلودگى ها كاهش خواهد يافت؛ 
بنابراين بايد راه حلى پيدا كرد تا آنها به خاطر سالمتى و بهداشت 
كنند.  تميز  صابون  و  آب  با  را  دست هايشان  بيشتر  بيمارانشان 
پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا و دانشگاه كاروليناى شمالى  به 
اين موضوع عالقه مند شدند تا روى پيام ها و نشانه هاى هشدار 
شستن  براى  پرستاران  و  پزشكان  روى  كه  كنند  كار  اى  دهنده 

دست هايشان تاثير بيشترى داشته باشد. 
فرضيه آنها اين بود: پيام هايى كه روى به خطر انداختن سالمتى 
را  پزشكان  خود  سالمتى  كه  پيام هايى  از  مى كنند  تاكيد  بيماران 
تذكر مى دهند تاثير گذارتر هستند؛ بنابراين با استفاده از پيام هاى 
كردند.  آغاز  بيمارستانى  در  را  فرضيه  اين  آزمودن  گوناگون، 
گرفتند  اندازه  را  ضدعفونى كنند اى  ژل  و  صابون  ميزان  محققان 
كه در مدت دو هفته پزشكان و پرستاران از 66 منبع صابون و 
سپس  بودند.  كرده  مصرف  دست هايشان  كردن  تميز  براى  ژل 
منابع را دوباره با صابون و ژل ضدعفونى كننده پر كردند و اين 
دفعه نشانه ها و پيام هاى هشدار دهنده را نزديك آنها قرار دادند 
و دوباره ميزان مصرف اين مواد را در طى دو هفته بعدى اندازه 
سالمت  شد؛  نصب  پيام  و  نشانه  متفاوت  نوع  سه  كردند.  گيرى 
بيمارى  به  شدن  مبتال  از  پيشگيرى  براى  دست  بهداشت  فردى: 

مهم است؛ سالمتى بيمار: بهداشت دست از ابتالى مريضتان به 
استفاده  شستن  براى  ژل  از  كنترل:  مى كند؛  جلوگيرى  بيمارى 
كنيد. در طى دو هفته ميزان مصرف مواد شوينده از منابعى كه 
درصد   45 بود  شده  نصب  بيمار  سالمتى  نشانه هاى  كنارشان 
به  مربوط  نشانه ها  كه  منابعى  از  وجود  اين  با  يافت،  افزايش 

يافت.  كاهش  مقدارى  مصرف  ميزان  بود  پزشكان  خود  سالمتى 
نظر  زير  مستقيم  به طور  را  پزشكان  دوم  آزمايش  در  محققان 

داشتند و نتايج مشابهى به دست آمد. 

هشت  در  كاركنان  ديگر  و  پرستاران  پزشكان،  آزمايش  اين  در 
بخش بيمارستان به طور نامحسوس كنترل مى شدند تا مشخص 
يا  مى شويند  را  دست هايشان  بيماران  با  تماس  از  بعد  آيا  شود 
در  و  بيماران  سالمتى  مورد  در  هشدارها  بخش  چهار  در  نه؟ 
چهار بخش ديگر درباره سالمتى فردى بود. در اين آزمايش نيز 
پزشكان قبل از نصب پيام ها، 80 درصد بعد از تماس با بيماران 
پيام هاى  نصب  با  اما  مى كردند  عفونى  ضد  را  دست هايشان 
مربوط به سالمتى بيماران اين ميزان به 89 درصد افزايش يافت. 
اين محققان روانشناس عالقه مند بود بفهمند در ذهن اين پزشكان 

با ديدن پيام ها چه مى گذرد.
آنها بر اين عقيده اند كه پزشكان احساس مى كنند به دليل تماس 
هشدارهاى  و  شده اند  ايمن  آنها  به  نسبت  بيمارى ها  با  زياد 
مجله  در  كه  تحقيق  اين  نمى گيرند.  جدى  را  شخصى  سالمتى 
اين  دربردارنده  است  شده  منتشر  روانشناسى»  «علوم  آنالين 
هشدار براى پزشكان و پرستاران است: اگر به سالمتى خودتان 

اهميت نمى دهيد حداقل به سالمتى بيمارانتان فكر كنيد.



جمعه 18 آذر ماه 1390 -  شماره 227هفته نامه پرشين1818
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk تكنولوژى و فناورى

تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 

در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت

07811000455

داستان پيدايش فتوشاپ:

 افسانه دو برادر!
اين  امروز  و  گذرد  مى  فتوشاپ  نگارش  نخستين  توليد  از  سال   21
تاريخچه  با  است.  تصاوير  ويرايش  افزار  نرم  آشناترين  برنامه، 

پيدايش نخستين نگارش فتوشاپ آشنا شويد. 
اين روزها ويرايش رايانه اى تصاوير را نمى توان بدون نام فتوشاپ 
تصور كرد. همه ما فتوشاپ را به عنوان نرم افزار قدرتمندى كه مى 
تواند تصاويرى جادويى خلق كند، مى شناسيم و مى دانيم كه با اين 

نرم افزار مى توان هر ن اممكنى را در عكس ها، ممكن كرد. فتوشاپى 
نشده  خلق  سال  يك  يا  روز  يك  عرض  در  شناسيم  مى  امروز  كه 
است بلكه در ابتدا نرم افزار ساده اى بوده كه در عمر 21 ساله خود، 
رفته  باالتر  آن  هاى  توانايى  و  شده  تر  كامل  قدرى  نگارش  هر  در 
است. در اين مقاله نگاهى مى اندازيم به نخستين روزهاى فتوشاپ 
و تاريخچه به وجود آمدن نخستين نگارش اين نرم افزار محبوب را 

مرور مى كنيم. 

� داستان دو برادر 
داستان فتوشاپ از ايالت ميشيگان آمريكا آغاز مى شود، جايى كه 
محل زندگى يك استاد دانشگاه به نام گلن نول بود. او به عكاسى 
انداخته  راه  تاريكخانه  يك  خود،  خانه  در  و  داشت  بسيارى  عالقه 

بود. او همچنين به اختراع تازه اى به نام رايانه شخصى (PC) هم 
عالقه مند بود. گلن، دو پسر داشت كه هردوى آنها ذهنى كنجكاو از 
پدرشان به ارث برده بودند. براى اينكه آينده در خشانى در انتظار 
هاى  وسيله  دو  با  آنها  كنجكاوى  كه  بود  الزم  باشد،  پسر  دو  اين 
متعلق به پدرشان بود تركيب شود: يكى تاريكخانه عكاسى و دومى 

يك رايانه Apple II Plus كه پدشان براى تحقيقاتش خريده بود. 
توماس بعدها در مصاحبه اى چنين گفت: «دبيرستان كه بودم، يكى 
گرفتم  ياد  پدرم  تاريكخانه  در  بود.  عكاسى  من  هاى  سرگرمى  از 
كه چطور عكس هاى سياه و سفيد و رنگى را چاپ كنم و همچنين 
كه  درحالى  آموختم.»  را  ها  عكس  كنتراست  و  رنگ  كردن  متعادل 
توماس در تاريكخانه پدرش مشغول يادگيرى اصول چاپ و ويرايش 
عكس بود، جان با جعبه عجيبى كه پدرش خريده بود و به آن رايانه 

چنين  خود  زندگينامه  در  خودش  بود.  سرگرم  گفتند  مى  شخصى 
از  و  نشستم  واقعى  اى  رايانه  پشت  كه  بار  است: «نخستين  نوشته 
آن استفاده كردم، سال 1978 بود. در آن زمان دانش آموز 16 ساله 
دبيرسانى بودم كه پدرم يك رايانه Apple II Plus با 64 كيلوبايت 
حافظه خريد و به خانه آورد.» جان در ادامه چنين گفت: «يكى ديگر 
برمى  سال 1984  به  است،  شده  حك  من  ذهن  در  كه  خاطراتى  از 
گردد. در آن سال در مجله تايم مقاله كوتاهى ديديم درباره مكينتاش 
و به خودم گفتم: واى، عجب چيزيه!» دو ماه بعد، آقاى نول يكى از 
نخستين رايانه هاى مكينتاش را كه به بازار عرضه شده بود، خريد. 

� از نياز تا اختراع 

به  هم  زيادى  عالقه  اما  بود  شده  تاريكخانه  عاشق  توماس  اگرچه 
 Apple رايانه و برنامه نويسى داشت. در سال 1987 او يك رايانه
Macintosh Plus خريد تا بتواند عكس هاى ديجيتالى خود را براى 
كامل كردن پروژه دانشگاهش ويرايش كند اما راينه مكينتاش نمى 
توانست سطوح خاكسترى را در عكس هاى او نمايش بدهد. بنابراين 
و  شد  كار  به  دست  خودش  داشت،  جلوه  اين  به  نياز  كه  توماس 
توماس  دهد.  انجام  را  كار  اين  توانست  مى  كه  نوشت  اى  برنامه 
هاى  جلوه  تا  بنويسد  بيشترى  هاى  برنامه  شد  مجبور  مرور  به 
تصويرى بيشترى را كه نياز داشت، ايجاد كند. جان كه در آن زمان 
كرد  مى  كار   ILM( Industrial Light and Magic) شركت  در 
ويرايش  هاى  برنامه  ديدن  با  و  رفت  پدرى  خانه  به  تعطيالت  براى 
تصويرى كه برادرش نوشته بود به وجد آمد و آنها تصميم گرفتند 
كه سر و سامانى به اين برنامه هاى پراكنده ويرايش تصاوير بدهند. 
 Display به اين ترتيب مجموعه اى درست شد كه توماس نام آن را
گذاشت. جان بسيار ذوق زده شده بود اما به اين موفقيت قانع نبود. 
او در خاطرات خود چنين گفته است: «من بيشتر از آن مى خواستم. 
چه مى شد اگر Display مى توانست فايل هاى عكس را با فورمت 
هاى ديگرى ذخيره كند تا بتوان در برنامه ديگرى از آن چاپ گرفت؟ 
تاريك  بسيار  بودم  آورده  خودم  با  شركت  رايانه  از  كه  تصاويرى 
بودند بنابراين نياز به ا بزارى داشتم تا گاماى آنها را تغيى بدهم.» 
جان خواسته هاى خود را با توماس در ميان گذاشت و اين چرخه 
تكامل برنامه اى كه ساخته بودند چند ماه طول كشيد. سرانجام در 
 Image سال 1988 نرم افزار پيشرفته اى به دست آمد كه نامش را

Pro گذاشتند. 

� به دنبال مشترى 
به  را  برنامه  اين  كه  داد  پيشنهاد  توماس  به  جان  كه  بود  اينجا  در 
گفته  چنين  باره  اين  در  توماس  كنند.  تبديل  تجارى  افزارى  نرم 
داشت  هم  تحصيلى  هزينه  كمك  و  بودم  كرده  ازدواج  «تازه  است: 
تمام مى شد. احسا سمى كردم كه بايد فشارى براى تمام كردن اين 
كار بگذارم و بعد از آن به دنبال كار بگردم.» در اوايل سال 1988 
توماس به خودش شش ماه وقت داد تا اين نرم افزار را كامل كند 
و به طور همزمان جان به بازاريابى آن در سيليكون ولى مشغول 
شد. بسيارى از شركت ها زا محصولى كه جان به آنها معرفى كرده 
بود خوش شان آمد اما فقط يك شركت به نام بارنى اسكن بود كه 
توجه بيشترى به اين نرم افزار نشان داد و حاضر شد كه آن را با 
نام «فتوشاپ» به همراه دستگاه هاى اسكنر اساليد خود به فروش 
ها  دستگاه  اين  همراه  به  فتوشاپ  نسخه   200 مجموع  در  برساند. 

فروخته شد. 

� فتوشاپ به ادوبى رسيد 
در سپتامبر سال 1988 بخت خوش به برادران نول رو آورد. جان، 
نسخه اى نمايشى از نرم افزار را در شركت ادوبى به نمايش گذاشت 
و آنها شيفته اين محصول شدند. خيلى زود قراردادى بين آنها بسته 
شد و پس از 10 ماه كار، فتوشاب 1.0 در فوريه سال 1990 به بازار 
كه  بود  شده  محصول  اين  توليد  گرفتار  چنان  توماس  شد.  عرضه 
ديگر فرصت نكرد پروژه دانشگاهى خود را به پايان برساند. جان 
به شغلى كه در شركت ILM داشت ادامه داد و مسئوليت جلوه هاى 
ويژه فيلم هاى بزرگى مانند مأموريت ناممكن، پيشتازان فضا و جنگ 
ستارگان را برعهده گرفت. گلن نول نيز همچنان تدريس در دانشكده 
كه  را  اى  تاريكخانه  البته  داد؛  ادامه  را  ميشيگان  دانشگاه  مهندسى 
براى  فتوشاپ  از  آن  جاى  به  و  گذاشت  كنار  داشت  خود  خانه  در 

ويرايش تصاوير استفاده كرد.

نمايشگري كه اثر انگشت روي آن باقي نمي ماند
اثر انگشت، قطرات چربي و روغن هميشه يك دردسر بزرگ براي گجت ها بوده است. شايد بتوانيم وجود 
آنها را روي صفحه كليد تحمل كنيم اما روي نمايشگر واقعا غيرقابل تحمل هستند. سال هاست كه شيشه هايي 
ساخته شده كه آبگريز هستند و قطرات آب روي آنها باقي نمي ماند. اما موضوع در مورد روغن و چربي 
فرق مي كند و تا به حال موفقيت خوبي براي ساخت پوششي كه چربي ها به آن نچسبد به دست نيامده است. 

حاال يك تيم تحقيقاتي با يك ايده ساده موفق به ساخت چنين پوششي شده اند. 

جالب اينجاست كه آنها با استفاده از دوده شمع چنين پوششي را ساخته اند. روش كار به اين صورت بوده 
كه شمعي زير يك شيشه نگه داشته شده تا دوده حاصل از آن روي شيشه يك اليه نازك تشكيل بدهد. 
اين اليه حدود 30 تا 40 نانومتر ضخامت دارد و به راحتي از روي شيشه پاك مي شود. براي اينكه اين اليه 
روي شيشه ثابت باقي بماند آنها آن را با كمك يك اليه سيليس به قطر 25 نانومتر تثبيت كرده اند و براي 

حذف رنگ سياه دوده، اين مجموعه را تا 600 درجه حرارت داده اند تا كامال شفاف بشود. 

نتيجه كار شيشه اي است كه داراي يك اليه ضدچربي است. به اين معني كه اگر انگشت خودتان را روي آن 
قرار بدهيد اثر انگشت شما روي آن باقي نمي ماند. اين محققين حتي تصاويري با سرعت باال از قطرات ريز 
چربي هنگام سقوط از سطح شيشه تهيه كرده اند. جالب تر اينكه اين پوشش جديد مي تواند روي سطوح ديگر 
مانند آلومينيوم، فوالد و مس و... هم استفاده شود و بنابراين مي توانيد به اين فكر كنيد كه در آينده بدنه 
كامپيوتر و لپ تاپ هاي شما هم داراي چنين پوششي باشد و ديگر اثر انگشت و چربي روي آن باقي نماند.

طراحى وب سايت
در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592
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علمى

ناسا ماشين لباسشويي فضايي طراحي كرد
ناسا اخيرا طرح يك ماشين لباسشويي فضايي را به عنوان بخشي از طرح هاي تحقيقات نوآورانه تجارت 
كوچك خود انتخاب كرده كه قادر است با ريزامواج به شست وشو و خشك كردن لباس هاي فضانوردان 
بپردازد. در اين طرح كه توسط شركت UMPQUA ارائه شده، لباس هاي فضانوردان درون كيسه هاي 
پالستيكي مهر و موم شده، قرار گرفته و با انفجاري از ريزامواج، خشك مي شوند. اين شيوه ساده يك 
راه حل كارآمد در استفاده بهينه از آب و انرژي در فضا ارائه مي دهد كه فضانوردان را از بازگرداندن 
لباس هاي كثيف به زمين بي نياز مي كند. اين طرح منتخب قرار است در بودجه اوليه خود از 125 هزار دالر 
كمك مالي ناسا برخوردار باشد. نسخه اوليه لباسشويي UMPQUA قادر به توليد تركيب كف دار ماده 
شوينده، آب و هوا نبود. همچنين مشكل چرخيدن لباس ها در اين دستگاه نيز وجود داشت كه براي كار به 
گرانش زميني نياز است. مهندسان اين شركت يك سيستم از جت آب درون يك كيسه پالستيكي با لباس و 
آب و بدون هوا ايجاد كردند. اين جت ها، لباسها را درون پالستيك به جلو و عقب حركت مي دهد تا شوينده 
به تمام الياف لباسها برسد. پس از اين كه تمام هواي موجود در بسته به بيرون كشيده شد، آب از طريق 
لوله هاي متصل به داخل فرستاده مي شود. با پايان يافتن شست وشو، لباس ها در يك فضاي بزرگ تر با 
ژنراتور ريزموج روبه رو مي شوند كه مانند گرم كردن غذا در مايكروفر، لباس ها را خشك مي كند. در آخر 
يك چرخه غلتان از هواجتها براي نرم كردن لباسهاي شسته شده فضايي استفاده مي شود. اين طراحي به 
راحتي در زماني كه فضانوردان مجبور به انتقال لباسهاي خيس از يك لباسشويي به يك خشك كن جدا 
هستند، صرفه جويي مي كند. شركت UMPQUA قصد دارد با بودجه ناسا به اقدام به ساخت يك نسخه 
كارآمدتر كرده و از جمله، ميزاني از آب را با فشار خأل خارجي به كيسه، تبخير كند تا جاي بيشتري براي 

لباسها در جريان شست وشو وجود داشته باشد.

ساخت كيف پولى كه با بلوتوث، مانع ولخرجى مى شود!
دانشمندان دانشگاه فنى ماساچوست دست به ساخت كيف پولى زده اند كه در زمان خالى بودن، جمع 
شده و در زمان وجود پول، متورم مى شود.  گفته محققان، نمونه اوليه اين كيف پول در زمانى كه فرد 
بايد به شكل اقتصادى ترى پولهاى خود را خرج كند، توسط يك لوال از پول ها محافظت كرده و در برابر 

باز شدن مقاومت مى كند و مى توان از آن به عنوان يك نقشه بودجه ماهانه استفاده كرد. 
اين كيف پول از طريق بلوتوث به تلفن همراه فرد متصل بوده و ارتباط با آن از طريق يك قطعه كوچك در 
كيف ميسر مى شود كه به كنترل لوال مى پردازد. به گفته محققان اين پيش ساخت از ريزپردازشگرهايى 
فينگرز تعبيه شده در اجسام شخصى و همچنين نرم افزار مسيريابى Hand بر روى يك گوشى همراه 
تشكيل شده است. كيف پول ساخته شده، در زمانى كه بانك فرد يك تراكنش را پردازش مى كند، از طريق 
موتور لرزشى پيام صادر مى كند. اين كار يك ارتباط آگاهانه را بين ارائه كارت بانكى و خرج شدن پولى 

كه به زحمت به دست آمده، ايجاد مى كند.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

مطالعه اين 
كتاب هاى علمى را 

از دست ندهيد 
منبع: نيوساينتيست – ترجمه: محمود حاج زمان

سايت  ميالدى،  نو  سال  آستانه  در 
بهترين  از  فهرستى  نيوساينتيست 
كتاب هاى علمى را تهيه و خواندن آن 
خود  خوانندگان  به  تعطيالت  در  را 
توصيه كرده است. ما هم خواندن اين 

كتابها را به شما توصيه مى كنيم!
بازماندگان؛ نوشته ريچارد فورتى

ريچارد فورتى ديرين شناسى بازنشسته است و در 
اين كتاب خواننده را با خود به اعماق زمان مى برد، 
گونه هاى جانورى را تعقيب مى كند كه از انقراض 
سرباز مى زنند و با الهام از يك دوره شغلى پربار، 

داستان هاى مسحوركننده اى را تعريف مى كند.
 

4 درصد جهان؛ نوشته ريچارد پانك
در اين كتاب پژوهشى معصومانه، ريچارد پانك به 
كاوش در اين خصوص مى پردازد كه چرا ما هنوز 
طبيعت ماده تاريك و انرژى تاريك را نمى شناسيم، 

اگرچه آنها 96 درصد جهان ما را تشكيل داده اند.
 

چطور هيپى ها فيزيك را نجات دادند؛ نوشته ديويد 
كيسر

 Fundamental گروه  ماجراهاى  كتاب  اين 
فيزيك دانان  از  دوستانه  جمعى  است،   Fysiks
علوم  مرزهاى  كه  بركلى  در  كاليفرنيا  دانشگاه 
تجربى را از دهه 1970 / 1350 گسترش داده اند. 
شعار اين گروه اين است: «خفه شو و حساب كن!»

 
تكامل؛ نوشته جى هوسلر

اين كتاب، كتاب مصور باشكوهى است كه داستان 
روى  بر  زنده  موجودات  مختلف  گونه هاى  تكامل 
گالرگال  سياره  اهل  بيگانگان  زبان  از  را  زمين 

بازگو مى كند. 
 

كوبيدن در آسمان؛ نوشته ليزا رندال
اين راهنماى خودمانى، كارهاى سخت و پيچيده اى 
را كه در خط مقدم فيزيك ذرات انجام شده است 
آشكار مى كند و آنها را توضيح مى دهد. تاثير اين 
كتاب مثل اين است كه به پشت پرده هاى شهر اوز 
رفته باشيد و جادوگر شهر، يك تور آشنايى كامل 

براى شما گذاشته باشد.
 

ضربان قلب خورشيد؛ نوشته باب برمن
حرفه اى  داستان گويى  و  اخترشناس  برمن،  باب 
محبوب  ستاره  داستان  كتاب  اين  در  وى  است. 
شما  سپس  مى كند،  تعريف  تمام  استادى  با  را  ما 
قطبى  شفق  تماشاى  به  خودتان  تا  مى كند  رها  را 

بنشينيد.
 

واقعيت پنهان؛ نوشته برايان گرين
برايان گرين يك فيزيك دان نظرى است كه در اين 
موازى  دنياهاى  درباره  انتزاعى  ايده هاى  كتاب، 
توضيح  فهم  قابل  و  سرگرم كننده  شيوه اى  به  را 

مى دهد.
 

1493؛ نوشته چارلز سى. مان
مطالعه  براى  كه  است  پيچيده  داستان  يك   1493
طبيعت  كه  چرا  است،  شده  نوشته  وسواسى 
متناقض نماى اثرات بوم شناسى را كه جهان را به 

يكديگر مرتبط مى كند به تصوير كشيده است.
 

مبانى تغييرات آب وهواى جهانى؛ نوشته اورين اچ. 
پيلكى و كيث سى. پيكلى

تغييرات  مبانى  خصوص  در  كه  كتاب  اين  در 
كه  باشكوهى  تصويرسازى هاى  است،  آب وهوايى 
از عكس هاى هوايى و ماهواره اى الهام گرفته، اين 
فاجعه جهانى را به شكلى هنرى به تصوير كشيده 

است. 
 

كتاب فيزيك؛ كليفورد پيك اوور
اين كتاب مصور پر زرق و برق با رعايت تسلسل 
از  را  فيزيك  تاريخ  لحظات  مهم ترين  تاريخى، 
سناريوى  –يك   (Big Rip) مه چاك  تا  مه بانگ 

محتمل براى پايان جهان- بازگو مى كند.
 

ماوراءالطبيعه؛ نوشته ريچارد وايزمن
اين  در  است،  روان شناس  يك  كه  وايزمن  ريچارد 
كه  مى كند  تشريح  بذله گو  و  شوخ  لحنى  با  كتاب 
مى شود،  ناميده  طبيعى  ماوراء  حوادث  آنچه  چرا 
شگفت آورى كمترى در مقايسه با كاركرد درونى 

پيچيده مغز ما دارد.
 

اينجا روى زمين؛ نوشته تيم فالنرى
از  ترسناكى  تفسير  آن  از  بخشى  كه  كتاب  اين 
و  مى كنيم،  تخريب  را  چيزها  ما  كه  است  نحوه اى 
مى كند  بيان  خوش بينانه  نگاهى  با  آن  ديگر  بخش 
كنيم؛  ترميم  را  آسيب  آن  مى توانيم  چطور  ما  كه 
كاوشى شگرف از ابرارگانيزم پيچيده اى است كه 

انسان ناميده مى شود.
 

علم پرواز؛ نوشته برايان كلگ
درباره  مى خواستيد  تاكنون  شما  كه  چيزى  هر 
دانش پرواز بدانيد در اين كتاب وجود دارد: از مزه 
وحشتناك چاى ولرم هواپيما گرفته تا اينكه انسان 
فشار،  تحت  آلومينيومى  استوانه  يك  در  چگونه 

نيروى جاذبه را به مبارزه مى طلبد.
 

دايره المعارف دانش؛ نوشته وودن بوكز
برازنده،  طراحى  جلدى؛  شش  مجموعه  اين 
را  عالى  توضيحات  و  آموزنده  كاريكاتورهاى 
تركيب كرده است تا دانش و رياضيات را توضيح 

دهد. 
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از فلــك تا 
قهوه قجـرى  

 

فرزانه نيكروح متين 

 شيوه هاى مختلف مجازات در تهران سال هاى دور  
 

قديم  تهران  در  مجرمان  تنبيه  شيوه  ترين  معمول  و  ترين  مرسوم 
چوب و فلك بود؛ به اين صورت كه مجرم را روى زمين خوابانيده 

و پاهايش را در بين تسمه اى كه دو سر آن به يك قطعه چوب بسته 
شده بود، قرار مى دادند و در حالى كه دو نفر طرفين چوب فلك را 
در دست داشتند، شخص سومى به وسيله تركه هاى چوب مشغول 
ضربه زدن بر كف پاى مجرم مى شد و گاهى نيز دست مجرمان را 
بر يك سه پايه بلند بسته و آنان را در مالء عام شالق مى زدند. براى 
هاى  قسمت  در  شود،  مردم  بقيه  عبرت  موجب  خاطيان  تنبيه  آنكه 
مختلف شهر، سكويى به نام فلكه وجود داشت و شيوه كار چنين بود 
كه هر مجرمى در هر محلى كه دستگير مى شد در نزديك ترين فلكه 

به محل وقوع جرم مورد تنبيه و فلك قرار مى گرفت. 

� معروف ترين چوب و فلك 
يكى از معروف ترين حوادث تاريخى مربوط به چوب و فلك كردن 
اشخاص، ماجراى چوب و فلك حاج ميرزا هاشم قندى، تاجر قند در 
بازار تهران است كه از آن به نام آغاز جنبش مشروطه خواهى ياد 
مى كنند. حاكم وقت تهران (عالءالدوله) به دليل كميابى ناگهانى قند 
چوب  مالءعام  در  را  قندى  هاشم  ميرزا  حاج  داد  دستور  تهران  در 
و فلك كنند تا تنبيه وى باعث ايجاد رعب و وحشت شود. فراشان 
حكومتى در اجراى اين دستور مقدمات كار را فراهم كردند و قرار 
شد خود عالءالدوله هم بر اجراى حكم، نظارت داشته باشد. اما هنوز 
چند ضربه بيشتر بر كف پاى تاجر قند نزده بودند كه صداى اذان 
ظهر از گلدسته هاى مسجدشاه شنيده شد. عالءالدوله مقرر داشت 
مجازات متخلف متوقف شود و براى اقامه نماز به مسجد رفت. در 
شديدا  هاشم  ميرزا  حاج  به  حرمتى  بى  از  كه  بازار  كسبه  او،  غياب 
برآشفته شده بودند با يكديگر متحد شده و وى را فرارى مى دهند. 

مى گويند، اين حادثه جرقه انقالب مشروطيت را زده است. 
كردن  فلكه  براى  كه  سكوهايى  فلك،  مجازات  شدن  منسوخ  از  بعد 
ساخته بودند، تسطيح شد و حتى بعضى از آنها به صورت ميادين 
گلكارى شده درآمد. اما تا سال ها بعد، مردم شهر از ميادينى كه بر 
جاى فلكه هاى سابق ايجاد شده بود با عنوان «فلكه» ياد مى كردند و 

حتى اين واژه به زمان ما هم رسيده است. 

� بريدن اعضاى بدن و كور كردن چشم 
در تهران قديم، مجازات مجرمان تنها به فلك كردن محدود نمى شد، 
بلكه بريدن دست، پا و كور كردن چشم و بريدن گوش و بينى نيز 
اعمال  بودند،  شده  ترى  سنگين  جرايم  مرتكب  كه  كسانى  مورد  در 

مى شد. 
قديم  تهران  در  كه  داشته  طوالنى  سابقه  ايران  در  چشم  كردن  كور 
اعمال مى شد. به طورى كه نوشته اند: وقتى يكى از افراد خانواده 
مجازات  شد،  مى  داده  تشخيص  خطرناك  وقت  شاه  براى  سلطنتى 
خاصى در موردش به مرحله اجرا درمى آمد و به دستور شاه، حكم 
كه  بود  صورت  اين  به  كار  شيوه  شد.  مى  صادر  چشم  كردن  كور 
با مالش دادن رگ هاى شقيقه محكوم، باعث انبساط مردمك چشم 
از  را  چشم  شصت،  انگشت  شديد  فشار  با  ميرغضب  آنگاه  و  شده 
حدقه خارج ساخته و با يك چاقو تيز رگ و اعصاب آن را مى بريد. 
بريدن اعضاى بدن تنها براى مجازات فرد خاطى ختم نمى شد، بلكه 
شد  مى  اجرا  مورد  اين  هم  مرگ  به  محكومان  مجازات  براى  حتى 
چراكه در آن دوره ها از وسايل اعدام محكومان به مرگ، سر بريدن 
رواج بيشترى داشت و عامالن اين كار به «ميرغضب» شهرت داشتند 
دستمزد  كار،  اين  انجام  براى  و  بود  اختيار  صاحب  كارش  در  كه 

دريافت نمى كرد بلكه عامل افتخارى اجراى شاهانه بود. ميرغضب 
كه داراى اقتدار و اختيار تام بود، معموال اين كار را مدتى به تاخير 
مى انداخت و طى اين مدت زنجيرى به دست و پاى محكوم به مرگ 
به  موظف  و  گرداند  مى  عمومى  معابر  و  بازارها  در  را  او  و  بسته 
مراسمى  و  آيين  محكوم  سر  بريدن  بود.  صدقه  دريافت  و  گدايى 
مطالبه  تيغ»  «حق  محكوم،  مردن  راحت  براى  ميرغضب  كه  داشت 
مى كرد. در اين موقع، تماشاچيانى كه عالقه مند بودند كه ميرغضب 
محكوم را آزار و شكنجه ندهد، مقدارى پول در كاسه ميرغضب مى 
انعام  مرگ  به  محكوم  نزديكان  و  خانواده  آن  بر  عالوه  و  ريختند 

مناسبى به ميرغضب مى دادند تا جان متهم را زودتر بگيرد. 

� رگ زدن محكومان 
مجازات ديگرى كه در دوره ناصرى در تهران رواج پيدا كرد و به 
وسيله آن عده زيادى جان شان را از دست دادند، رگ زدن محكومان 
بود. به اين ترتيب كه دژخيمان شريان هاى فرد خاطى را قطع كرده 
و او را به حال خود مى گذاشت تا خون بدنش تدريجا خارج شود 
و بميرد. نمونه بارز آن، مرگ صدراعظم ناصرالدين شاه، ميرزاتقى 

خان اميركبير است. 
� خفه كردن محكومان در حضور شاه 

خفه  شاه،  ناصرالدين  سلطنت  اوايل  در  رايج  هاى  مجازات  ديگر  از 
كردن محكومان در حضور او بود. يك بار وزير مختار روس كه در 
داخل ارگ سلطنتى اقامت داشت، هنگامى كه از باغ داخلى قصر مى 
گذشت صداى ناله و دست وپا زدن مى شنود و زمانى كه به قصر 
وارد مى شود، دژخيمان را مى بيند كه اجساد بينوايانى كه چند لحظه 

قبل خفه شده بودند را از تاالر بيرون مى كشند. 
بعد از مشاهده اين صحنه، وزير مختار روس به شاه ايران انتقاد مى 
كند و بر اثر سرزنش هاى او، ناصرالدين شاه تصميم مى گيرد، حكم 

اعدام در مالءعام را به جاى خفه كردن بدهد. 

� دار زدن 
ميدان «پاتوق» (به زبان تركى به معناى اعدام) كه بعدها به نام «ميدان 

اعدام» و پس از آن به «ميدان محمديه» تغيير نام داد، سال ها محل 
اجراى حكم مرگ محكومان بوده است. درباره وجه تسميه آن نقل 
خاك  از  اى  تپه  ميدان،  وسط  فعلى  حوض  محل  در  كه  است  شده 
وجود داشته كه بر باالى آن ستون گِرد و كوتاهى از آجر ساخته 
بودند و مجرمان را در باالى آن سر مى بريدند تا جمعيت تماشاچى 
و  باشند  آن  شاهد  بتوانند  راحتى  به  و  آمده  گرد  ميدان  اطراف  در 
عبرت بگيرند. بعد از نهضت مشروطيت، چوبه دار و طناب جانشين 
اين نوع مرگ ها شد و محل اجراى حكم نيز ابتدا به ميدان باغشاه و 

پس از آن به ميدان توپخانه انتقال يافت. 
ترتيب دار زدن محكومان به مرگ چنين بود كه چند روز مانده به 
روز  جريان  در  را  مردم  جارچيان  طريق  از  اعدام  مراسم  برگزارى 
و ساعت انجام حكم قرار مى دادند و در شب آخر متهم را به اتاق 
مى  او  از  و  دادند  مى  سفارش  چلوكباب  برايش  و  برده  مخصوص 
در  معموال  اعدام  مراسم  بكند.  وصيت  و  بخواند  نماز  كه  خواستند 
به  بسته  پاى  و  دست  با  را  محكوم  و  شد  مى  انجام  صبح  سپيده 
پاى چوبه دار در ميدانى كه مملو از جمعيت بود، هدايت مى كردند. 
قاضى عسكر (لشكر) تلقين به دهانش مى گذاشت و وى را به اداى 
اديب  يعنى  نظميه  رييس  هنگام  اين  در  و  خواند  مى  فرا  شهادتين 
محكوم  دست  به  و  زده  آتش  سيگارى  و  آمد  مى  سميعى  السلطنه 
مى داد، اين سيگار به نام سيگار اديب السلطنه معروف شده كه جزو 
شوخى ها درآمده بود كه خدا سيگار اديب السلطنه اى قسمت بكند. 
بعد از اتمام سيگار، حكم محكوميت توسط منشى قرائت مى شد و 
ماموران محكوم را به پاى دار مى بردند و باالى چهارپايه اش كه در 
پاى دار گذارده شده بود. مى كشاندند و طناب آن را كه ابتدا از جنس 
پنبه بود و بعدا در اثر چندين بار پاره شدن، ابريشمى شده بود، به 
گردنش افكنده و باالى آن را مى كشيدند. محكومان به مرگ هنگام 
ورود به ميدان، روحيات متفاوتى داشتند. عده اى از آنان با قوت قلب 
و قدم هايى استوار به سمت چوبه دار پيش مى رفتند و گروهى به 
محض ديدن جمعيت رنگ و روى شان را مى باختند و با التماس و 
زارى مى خواستند تا بى گناهى شان را تاييد كنند و با وجودى كه 
مى دانستند راه گريزى از سرنوشت محتوم وجود ندارد، از حركت 

به سمت چوبه دار خوددارى مى كردند و از ترس ضجه مى زدند. 
عوام اعتقادشان بر اين بود كه اگر هنگام اجراى حكم اعدام، طناب 
مى  گناه  بى  سر  دار  پاى  گناه  بى  «سر  مصداق  به  شود،  پاره  دار 
رود، اما باالى دار نمى رود» محكوم به مرگ بى گناه است و بايد از 

مجازاتش صرف نظر شود. 

� و اما قهوه قجرى معروف 
كه  است  زهردار  قهوه  معناى  به  قجرى  قهوه  معين،  فرهنگ  در 
قاجاريه،  دوران  در  دادند.  مى  كسى  به  كشتن  براى  قاجار  سالطين 
به خصوص از زمان سلطنت ناصرالدين شاه به بعد، اين نوع قهوه 
شاهزادگان  از  برخى  گاهى  حتى  و  پادشاه  شخص  كه  شد  معمول 
از جمله ظل السلطان (پسر ناصرالدين شاه) براى از ميان برداشتن 
اشخاص، مبادرت به خوراندن قهوه اى مسموم به سيانور يا اسيد 
طايفه  قهوه  قربانيان  از  كردند.  مى  آنها  به  موش)  (مرگ  آرسنيك 
آجودانيه)،  باغ  گذار  (بنيان  آجودانباشى  السلطنه  اقبال  رضا  قاجار، 
نظام،  منصور  شاه)،  ناصرالدين  (صدراعظم  نورى  آقاخان  ميزرا 
ابوالفتح خان و... مى توان نام برد. البته اين نوع اعدام محفلى را هم 

به رضاخان نسبت داده اند. 

� داستان محمود قاتل 
از اولين دارهايى كه در ميدان توپخانه برپا شد، مراسم اعدام محمود 
به  معروف  محمود،  بود.  آورده  هيجان  به  را  مملكت  كه  بود  قاتل 
محمود قاتل پسر بيست وچند ساله اى بود كه براى كار از روستا 
و  مادر  يك  به  چشمش  ها  كوچه  از  يكى  گذر  در  آمد،  تهران  به 
آوردن  دست  به  براى  اى  وسوسه  دلش  در  افتد.  مى  فرزندش  چند 
زيورآالت مادر به نام مريم كه از چادرش مشخص بوده، مى افتد 
و با يك حمله زن را به داالن مى كشاند و سر از بدن وى جدا مى 
كند و در دنبالش بچه هايش كه دو دختر سه ساله و پنج ساله و يك 
پسر هفت ساله بودند را به قتل مى رساند و طال را ربوده و فرار مى 
كند. ساعتى بعد جنجال شهر تهران را فرا مى گيرد و وقتى جريان 
به عرض شاه مى رسد، دستور اكيد صادر مى شود كه در ظرف 
48 ساعت بايد قاتل دستگير و به مجازات برسد و ماموران به تكاپو 
مى افتند. در 24ساعت اول، نتيجه اى عايدشان نمى شود تا اينكه در 
آخرين ساعات مقرر، مردى را به نام «اكبرسالخ» دستگير مى كنند 
بازجويى  بدون  و  داشته  خونى  كارد  لباسش  جيب  در  وى  كه  چرا 

براى او وقت اعدام معلوم مى كنند. 
به  مزبور  قتل  كه  بوده  آن  دليل  به  موضوع  اين  در  عجله  و  شتاب 
حيثيت مملكت لطمه زده و اينكه چقدر فقر و تهيدستى وجود داشته 
جنايتى  چنان  به  دست  زنى،  زيورآالت  تومان  چند  براى  كسى  كه 
بزند. اما در واپسين لحظات روزى كه بايد اكبرسالخ به دار آويخته 
شود، شايع شد قاتل مرد ديگرى به نام محمود است كه هنگام فروش 
طالهاى زن به وسيله زرگر خريدار كه ذرات خون در زواياى آنها 
ديده، شناخته و تحويل ماموران شده است و وى در اولين دقايق به 
جرم خود اعتراف مى كند و در همان روز به دار آويخته مى شود و 

اكبرسالخ نجات مى يابد.
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روانشناسى

براى  و  هستيم  اجتماعى  موجوداتى  آدم ها  ما 
زندگى كردن و رشد و تكامل مان الزم است كه در 
جمع زندگى كنيم اما براى اينكه بتوان به راحتى 
مهارت هاى  بايد  كرد  برقرار  ارتباط  ديگران  با 
كافى  اطالعات  باره  اين  در  يادگرفت،  را  الزم 
مهارت  و  قاطعيت  اعتماد به نفس،  و  داشت 
كالمى خوبى هم پيدا كرد. براى قاطعيت و بيان 
اعتمادبه نفس  با  درونى  تمايالت  و  احساسات 
نه  بگيريد؛  ياد  را  رفتار  نوع   3 است  الزم  كامل 
منفى  احساسات  بيان  عدم تمايل،  اظهار  و  گفتن 
ديگران.  از  كمك  درخواست  و  تقاضا  و  مثبت  و 
نه  مهارت  تمايل  عدم  اظهار  و  گفتن  نه  مهارت 
گفتن و نپذيرفتن به روش مناسب و در شرايط 
و زمان مناسب، يكى از مهارت هايى است كه بايد 
اينكه  بدون  و  راحتى  به  بتوانيد  تا  بگيريد  ياد 
هنگام  كنيد.  زندگى  اجتماع  در  ببينيد  آسيبى 
رد كردن يك درخواست بهتر است به موارد زير 

توجه كنيد. 

من  نه،  موضع؛  مشخص كردن  و  شرح دادن 
نمى توانم. 

� بيان و شرح علت: امروز بايد كار ديگرى انجام 
بدهم. 

� همدلى: نشان دادن اينكه متوجه اهميت موضوع 
شده ايد؛ اميدوارم راه ديگرى پيدا كنيد. براى تمرين 
اين مهارت الزم است خودتان را در شرايطى مانند 
انجام  و  رشوه  پذيرفتن  مواد،  مصرف  به  تعارف 
را  ديگرى  كار  موظفيد  كه  درحالى  ديگر  كار  يك 
دهيد، تصور كنيد. نه گفتن حق شماست و  انجام 
الزم  بدهيد  تشخيص  و  بخواهد  دلتان  كه  جا  هر 
است، مى توانيد از آن استفاده كنيد. اما اين را هم 
جدى  عواقب  است  ممكن  گاهى  كار  اين  كه  بدانيد 
سرپرست  كه  زمانى  (مثال  باشد  داشته  وخيمى  و 
يا رئيستان درخواست كارى از شما داشته باشد 
و از شما بخواهد اضافه كار بايستيد، درحالى كه 
شب مهمان داريد و به همسرتان قول داده ايد زود 
نحوه  كه  است  اين  ديگر  نكته  مى رويد).  خانه  به 
رد كردن درخواست ديگران و نه گفتن در شرايط 
مضر  درخواست  يك  وقتى  است.  متفاوت  مختلف 
را رد مى كنيد، الزم نيست با طرف مقابل همدردى 

كنيد؛ در اين حالت الزم است با تاكيد، درخواست 
را رد كرده و دليلتان را هم بيان كنيد. مهارت بيان 
احساسات  و  حاالت  بتوانيد  شما  اينكه  احساسات 
در  بگوييد،  ديگران  به  به راحتى  را  درونى تان 
مؤثر  و  مهم  خيلى  شفاف  و  سالم  روابط  داشتن 
و  منفى  احساسات  بگيريد  ياد  بايد  شما  است. 
مثبت تان را به سادگى بيان كنيد. احساسات مثبت 

را نشان دهيد؛ چه شغل خوبى پيدا كرده اى. 
كارى  از  من  كنيد؛  بيان  هم  را  منفى  احساسات 
مهارت  در  قبال  شدم.  ناراحت  داده اى  انجام  كه 
منفى  احساسات  بيان  به  راجع  هم  خشم  كنترل 
و  احساسات  علت  بيان  بوديم.  كرده  صحبت 
نشان دادن  در  به ويژه  آنها  درباره  توضيح دادن 
علت  بيان  است.  الزم  منفى  احساسات  ابراز  و 
ايجاد  در  هم  تمجيد  و  تعريف  و  مثبت  احساسات 
روابط سالم و ايجاد صميميت بيشتر، مؤثر است 
در  بدهيد  تشخيص  شما  كه  است  مهم  اين  اما 
شرايط و موقعيت هاى مختلف از جمالت و عبارات 
و  درخواست كردن  مهارت  كنيد.  استفاده  مناسب 
تقاضاى كمك در زندگى گاهى مواقعى پيش مى آيد 
كه ما به كمك ديگران نياز داريم و بايد يادبگيريم 
چطور از ديگران درخواست كمك كنيم. هنگامى كه 
مى خواهيد از كسى تقاضاى كمك كنيد، بهتر است 
به موارد زير توجه كنيد: مشكل را مشخص كنيد؛ 

شما 2 دستور مختلف به من داده ايد. 
ـ درخواست كنيد؛ ممكن است به من اجازه بدهيد 
من  به  ديگرى  كار  بعد  بدهم،  انجام  را  يك كار 

واگذار كنيد؟. 
ـ توضيح بخواهيد؛ ممكن است يك بار ديگر بگوييد 

دقيقا مى خواهيد چه كارى انجام شود؟. 
مهم  بسيار  مهارت  يك  كمك  درخواست  مهارت 
در  ويژه  به  بگيريد؛  ياد  را  آن  است  الزم  و  است 
جلوى  رئيستان  يا  سرپرست  اگر  مثال  كار.  محل 
سر  و  مى زند  حرف  بلند  شما  با  همكاران  ديگر 
صريح  خيلى  بتوانيد  بايد  شما  مى زند،  فرياد  شما 
شما  برخورد  طرز  از  من  بگوييد:  او  به  شفاف  و 
من  سر  همكاران  بقيه  جلوى  لطفا  شدم،  ناراحت 
ساير  مانند  هم  مهارت  اين  كنيد  تمرين  نزنيد.  داد 
مهارت ها آموختنى است اما براى اينكه بتوانيد آن 
را در زندگى روزمره و در مواقع ضرورى به كار 
ببريد، الزم است بارها و بارها آن را تمرين كنيد، 
خودتان را در شرايط مختلف تخيل كنيد و سعى 
اما  است   سخت  باشيد.  داشته  درستى  رفتار  كنيد 
تمرين  را  مختلف  شرايط  خودتان  پيش  چندبار 

بيان  هنگام  كنيد.  باور  است،  مؤثر  خيلى  كنيد. 
جمالت قاطعانه به چه نكاتى بايد توجه كرد؟ براى 
اينكه قاطع باشيد الزم است نكات مربوط به مهارت 
قاطعيت و بيان احساسات خود را يادبگيريد و در 
شرايط و موقعيت هاى مختلف از جمالت و عبارات 
شما  به  زير  موارد  رعايت  كنيد.  استفاده  مناسب 
بيشترى  نفس  به  اعتماد  با  و  بهتر  مى كند  كمك 
بتوانيد حرف، نظر، عقيده و احساس درونى تان را 

با ديگران مطرح كنيد. 

او  با  كه  شخصى  شويد  مطمئن  چشمى:  تماس   �
مهم تر  برايتان  ديگر  چيز  هر  از  مى كنيد  صحبت 
است. بيشتر وقت را به او نگاه كنيد اما تمام وقت 

را در چشم هايش زل نزنيد. 

� حالت بدن: سعى كنيد كامال روبه روى فرد قرار 
عصا  مثل  اما  بنشينيد  يا  بايستيد  صاف  بگيريد، 

قورت داده ها نباشيد. 

� رعايت فاصله: احساس كردن بو يا گرماى نفس 
طرف مقابل به اين معناست كه خيلى به او نزديك 

شده ايد، فاصله مناسب را رعايت كنيد. 

� حركات دست: براى بيان گفته هايتان از حركت 
زياده  كار  اين  در  اما  بگيريد  كمك  هايتان  دست 
مى بيند  را  شما  دور  از  كه  فردى  تا  نكنيد  روى 
تصور نكند در حال اجراى دكلمه هستيد يا عصبى 

شده ايد. 

و  احساسات  با  بايد  شما  چهره  چهره:  حاالت   �
آنچه مى گوييد هماهنگ باشد. وقتى ناراحت هستيد 
چهره  يك  نكنيد.  اخم  هستيد  شاد  وقتى  و  نخنديد 
نشان دادن  براى  حالت  بهترين  رضايتمند،  و  آرام 
شادى و يك چهره آرام و جدى بهترين حالت براى 

نشان دادن ناراحتى است. 

� طنين و تغيير بلندى صدا: هنگامى كه مى خواهيد 
شنيده  كه  است  الزم  بگوييد،  قاطعانه  جمله  يك 
شويد؛ براى اين كار بايد به طنين صدايتان توجه 
ماليم  گاهى  و  محكم  گاهى  شاد،  گاهى  كنيد؛ 
تاكيد  كالم  بخش هاى  برخى  روى  و  كنيد  صحبت 

كنيد و بلندى صدايتان را تغيير دهيد. 

� روان و سليس صحبت كردن: اين نكته خيلى مهم 
است كه كلمات مناسب را روان و سليس و جمالت 
را با مفاهيم هدفمند بيان كنيد تا شنوندگان كسل و 

بى حوصله نشوند. 

منفى تان  احساسات  شما  وقتى  مناسب:  وقت   �
كسى  از  درخواستى  و  تقاضا  يا  مى كنيد  بيان  را 
يك  است.  مهم  بسيار  زمان  گرفتن  نظر  در  داريد، 
طرفى  از  باشد.  دير  خيلى  است  ممكن  بعد  هفته 
است  ممكن  لحظات،  آخرين  در  احساسات  ابراز 
كار درستى نباشد. زمان مناسب را براى اين كار 
انتخاب كنيد تا طرف مقابل براى تصميم گيرى وقت 

داشته باشد. 

� گوش دادن: گوش دادن و خوب و با دقت شنيدن 
وقتى  است.  درخواست  بيان  از  مهمى  بخش 
قوانين  اينكه  بدون  را  احساسات تان  مى خواهيد 
ديگران را زير پا بگذاريد براى آنها بيان كنيد الزم 

است فرصتى براى پاسخ دادن به آنها بدهيد. 

مى گوييد  شما  آنچه  جمالت:  حجم  و  مقدار   �
بخش بسيار مهم و با اهميتى از ابراز احساسات، 
رد كردن يا درخواست يك موضوع است. بسته به 
آنچه كه مى گوييد و آنچه مى خواهيد انجام دهيد، 

مقدار و حجم جمالت ممكن است متغير باشد.

حرف دلت را بلند بزن!حرف دلت را بلند بزن!
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رفتارى  انـــجام  خـواسـتـار  مـردهـا  بيـشـتر 
در مقابل زن ها هستند كه آنها را هر چه بيشتر 
به اهدافشان نزديك كنـد.گـريه ميكنند و بارها 
و بارها به عشق خود اعتراف ميـكنند تنـها بــه 
اين دليل كه بتوانند امتياز بيشترى را از خانم ها 
كسب كنند. اما اگر اندكى بر روى اين مطلب 
دقيق تر شويد متوجه خواهيد شد كه اين رفتار 
ايجاد  به  منجر  نهايت  در  پسند  خانم  ظاهر  به 
دلسردى و آزردگى خاطر در خانم ها ميشود....

 

اين حرف ها به گوشتان آشنا است؟! 
ها  زن  مقابل  در  رفتارى  انـــجام  خـواسـتـار  مـردهـا  بيـشـتر 

هستند كه آنها را هر چه بيشتر به اهدافشان نزديك كنـد. 
تنـها  ميـكنند  اعتراف  خود  عشق  به  بارها  و  بارها  و  ميكنند  گـريه 
بــه اين دليل كه بتوانند امتياز بيشترى را از خانم ها كسب كنند. اما 
اگر اندكى بر روى اين مطلب دقيق تر شويد متوجه خواهيد شد كه 
اين رفتار به ظاهر خانم پسند در نهايت منجر به ايجاد دلسردى و 

آزردگى خاطر در خانم ها ميشود. 
نشان  عالقه  رفتارى  چنين  به  نسبت  ها  خانم  اول  نگاه  در  شايد 
دهند اما استعمال بيش از اندازه باعث به وجود آمدن دلخورى بين 
طرفين ميشود. بنابراين اجازه ندهيد كه رابطه شما به دليل تصورات 
غلط دستخوش فرازونشيب شود. با توجه به موارد زير شما درك 
صحيحى از رفتارى كه بايد و مهمتر از آن كارهايى كه نبايد انجام 
دهيد پيدا مى كنيد. با به كارگيرى تكنيك هاى ياد شده ميتوانيد به 
خود  كنار  در  ابد  تا  را  او  و  كنيد  پيدا  را  روياهايتان  بانوى  راحتى 

نگاه داريد. 

 بيش از اندازه با او تماس تلفنى برقرار مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: اگر ميخواهيد ارزش خود را نگه داريد از 
برقرارى تماس هاى پى در پى تلفنى به شدت پرهيز كنيد. اين امر نه 
تنها از شما فردى محتاج و وابسته مى سازد بلكه صرفا باعث ايجاد 
هاى  خط  آنسوى  در  شما  هميشه  اگر  است.  مقابل  فرد  در  رنجش 

تلفن باشيد، وجه فريبنده خود را در نظر او از دست خواهيد داد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: هر 2 يا 3 مرتبه اى كه شما با او 
تماس ميگيريد او موظف است حداقل يك بار با شما تماس حاصل 
به  ملزم  مردها  معاشقه،  در  جهان  باستانى  قوانين  دليل  به  كند. 
تلفنى  تماس  حال  هر  به  اما  هستند.  بيشترى  هاى  تماس  برقرارى 
بايد از جانب هر دو طرف اتجام پذيرد. سعى كنيد در طى ساعات 

كارى و روزهاى تعطيل تماسى برقرار نكنيد. 

 گريه و زارى راه مى اندازيد 
 داليل نادرستى اين عمل: ممكن است بارها و بارها با اين مسئله 
همسرى  داشتن  آرزوى  در  هميشه  خانم  كه  باشيد  شده  روبرو 
حساس و احساساتى هستند به همين دليل هربار كه با او روبرو 
ميشويد سعى ميكنيد قطره هاى اشك از چشمانتان جارى شود. اين 
كار اشتباه محض است. گريستن از شما يك فرد نيازمند و بى ثبات 
مى سازد. او به يك فرد قدرتمند احتياج دارد كه توان محافظت و 
پشتيبانى از او را داشته باشد. گريه كردن باعث مى شود تا تصوير 
خود  آور  مالل  رفتارهاى  به  گردد.  پاك  وى  ذهن  از  شما  مردانه 
صرف  عمومى  انظار  در  گريستن  اشتباه  ترين  بزرگ  ندهيد.  ادامه 
شاد كردن اوست. اين كار فقط و فقط باعث بروز شرمسارى در 

نهان او مى گردد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: شما تنها در صورتى اجازه گريه 
اشك  و  باشد  داده  روى  انگيزى  غم  اتفاق  حقيقتا  كه  داريد  كردن 
هايى كه از چشمانتان سرازير ميشود واقعى باشد. به خاطر داشته 
باشيد كه تنها برآوردن نيازهاى آنهاست كه اهميت دارد و نه اشك 

هاى شما. 
 در احترام گذاشتن و اهميت دادن به او زياده روى مى كنيد 

هيچ گاه در انظار عمومى او را آزرده خاطر نسازيد. در ميان جمع 
مردم با او معاشقه نكنيد و بوس و كنار راه نيندازيد. در اين حالت 
نه تنها خود او ممكن است تصميم به جدايى از شما را بگيرد بلكه 
دوستان و خانواده نيز او را براى انجام هرچه سريعتر اين كار تحت 

فشار قرار خواهند داد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: تعدادى از خانم ها حد معينى از 
ارتباط را طلب ميكنند. شما مى بايست اين مسير را با حواس جمعى 
كامل طى كنيد. ابتدا او را آزمايش كنيد اگر از خود تمايل نشان داد 

ميتوانيد به معاشقه خود با او ادامه دهيد. 
 با استفاده از الفاظ بچه گانه مى خواهيد خود را جذاب تر نشان 

دهيد 
 داليل نادرستى اين عمل: اين كار احمقانه، انزجار آور، مشمئز كننده 
و تهوع آور است. آيا باز هم توضيح بيشترى مى خواهيد؟! الفاظ 
بچه گانه مخصوص بچه ها است بنابراين هيچ گاه از آنها استفاده 

نكنيد. 
او  براى  خود  خانگى  حيوان  از  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
صحبت كنيد و براى او لطيفه هاى با مزه تعريف كنيد. البته در اين 
كار نيز نبايد زياده روى به خرج دهيد. اما اگر او با الفاظ بچه گانه با 
شما صحبت كرد و در اين كار از خود عالقه بسيارى نشان داد شما 

نيز مى توانيد اين كار را يك بار براى هميشه انجام دهيد. 

 هميشه موافق نظر او عمل مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: خيلى خوب است كه به او اجازه دهيد تا 
سالى يكبار برنامه تلويزيونى مورد عالقه اش را تماشا كند، اما اگر 
بخواهيد فيلمى را براى بار بيستم نگاه كنيد، در اين حالت شما قطعا 
داراى مشكل هستيد. تا حدى خود را خوش مشرب نشان دهيد و 
به او نيز حق انتخاب دهيد اما الزم نيست دل و جرات خود را براى 
او  از  شخصى  كارهاى  انجام  براى  گاه  هيچ  بگذاريد.  كنار  هميشه 
و  مادر  رابطه  در  تنها  برخورد  طرز  اين  نكنيد.  اجازه  درخواست 
فرزندى به چشم مى خورد و مطمئنا او خواستار بروز يك چنين 

رفتارى در شما نيست. 

 در مقابل چه كارى انجام دهيد: اعتماد بنفس داشته باشيد و به او 
نشان دهيد كه از قدرت تصميم كيرى برخوردار هستيد. هرزگاهى 
فيلم مورد عالقه خود را انتخاب كنيد، او را به رستوران دلخواه خود 
ببريد و برنامه تلويزيونى مورد نظرتان را تماشا كنيد. اين اصول 
تصميم  او  مواقع  بعضى  هستند،  نفر  دو  ميان  سازش  كلى  قوانين 

ميگيرد و گاهى شما. 
 با خانواده و دوستانش بيش از اندازه صميمى مى شويد 

مالقات  او  دوستان  يا  و  خانواده  با  اگر  عمل:  اين  نادرستى  داليل   
نيازمند  او  كنيد.  روى  زياده  خود  برخورد  در  نيست  الزم  ميكنيد 
كسب اطمينان خاطر از جانب شماست و انتظار دارد كه تمام مسائل 
بين خودتان دو نفر و بدون دخالت هيچ كس از جمله خانواده و يا 

دوستان حل گردد. 

با  شما  ارتباط  شدن  صميمى  دهيد:  انجام  كارى  جه  مقابل  در   
برخوردى  آنها  با  است.  زمان  گذر  مستلزم  او  دوستان  و  خانواده 
دوستانه داشته باشيد اما هيچ گاه تا اين حد پيش نرويد كه در همان 
ماه اول بخواهيد مراسم جشن تولد برادرش را برنامه ريزى كنيد. 

 براى وضع ظاهرى خود اهميت ويژه اى قائل هستيد 
آينه  جلوى  طوالنى  زمان  مدت  صرف  عمل:  اين  نادرستى  داليل   
توسط آقايان به مزاج خانم ها سازگار نيست. نكته اين جاست كه 
اگر بيش از اندازه خود را بياراييد چهره مردانه شما از بين مى رود 
و جاذبه جنسى پنهان خود را از دست خواهيد داد. باور كنيد يك 

مرد ساده كشش جنسى بيشترى نسبت به يك دلقك دارد. 
تميز  و  مرتب  كه  شويد  مطمئن  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
هستيد و از ادكلن هاى خوش بو استفاده كنيد اما بهتر است آرايش 
افزايش  ها  خانم  نظر  در  شما  جاذبه  تا  بگذاريد  كنار  را  مانيكور  و 

يابد. 
 شما نابهنگام و يا مكررا به عشق خود اعتراف مى كنيد 

كنيد  مى  فكر  شما  كه  هستم  مطمئن  من  عمل:  اين  نادرستى  داليل   
تنها راه نفوذ به درون قلب خانم ها گفتن: ”دوستت دارم“ است. اما 
شما سخت در اشتباه هستيد. نه تنها گفتن پى در پى ”دوستت دارم“ 
آنها را خوشحال نكرده، بلكه باعث رنجش درون آنها نيز مى شود 
و شما ريسك دريافت نكردن پاسخ مشابه را نيز به جان مى خريد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: هر چيز مكان و زمان خاص خود را 
مى طلبد. تنها به اين دليل كه مى خواهيد در او اثر بگذاريد ”دوستت 
دارم“ را بر زبان نياوريد. تنها در صورتى از اين جمله استفاده كنيد 
كه او را از صميم قلب و عاشقانه دوست بداريد. آن گاه تكرار آن 

چند مرتبه در طول هفته بالمانع است. 

 عاشق رقص و آواز هستيد 
 داليل نادرستى اين عمل: آيا تا كنون جمله هايى نظير : ”من دوست 
بر  را  برقصيم“  هم  با  امشب  خوام  يا ”مى  و  برقصم“  باهات  دارم 
را  موضوع  و  نكند  توجه  شما  به  اصال  او  شايد  ايد؟  آورده  زبان 
جدى نگيرد و يا اين تصور غلط در او ايجاد شود كه شما دوست 
اگر  كنيد.  صحبت  او  با  حتى  يا  و  بخريد  نوشيدنى  او  براى  نداريد 
تمام اين داليل براى متقاعد كردن شما كافى نيست پس يك چنين 
شرايطى را در نظر بگيريد: كسى كه زياد برقصد، تعرق كرده و تا 

انتهاى شب بوى بدى خواهد گرفت. 
 در مقابل چه كارى بايد انجام داد: خود را بيش از اندازه مشتاق 
برقصيد  او  با  كه  بخواهد  شما  از  اوقات  گاهى  شايد  ندهيد.  نشان 
اما هميشه الزم نيست كه شما پيشنهادش را بدهيد. مواقعى را كه 
دوست دارد با شما برقصد حدس بزنيد و در نيمى از موارد دست 

او را گرفته و به رقص دعوت كنيد. 

 پرحرفى مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: آيا شما حراف خوبى هستيد؟ الزم است 
زمانى را در كنار او به سكوت اختصاص دهيد. پر گويى هاى بى 
پايان شما دير يا زود باعث رنجش خاطر او مى شود. پس تا بيش 

از اين او را ناراحت نكرده ايد از اين كار دست بكشيد. 
مشورت  و  صحبت  از  ها  خانم  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
پيرامون مسائل مختلف لذت مى برند اما همواره 2 مطلب را به خاطر 
بسپاريد: به او هم فرصت صحبت كردن بدهيد و در طول مكالمه 

سواالتى مطرح كنيد كه او از جواب دادن به آنها لذت برد. 

 مراقب رفتارتان باشيد 
اگر ميخواهيد يك مرد ايده آل باشيد ذهن خود را از كليشه ها پاك 
كنيد و نصايح ما را به كار بنديد. شايد شما از آغاز تولد آموخته ايد 
كه خانمها دوست دارند صداى آواز خواندن همسرانشان را بشنوند 

اما در جهان امروزى اين مطلب تا چه حد صحت دارد؟! 
كليد حل تمام مشكالت ميانه روى و حفظ تعادل است. الزم نيست 
به طور كامل از رفتارهاى ذكر شده دست بكشيد فقط كافى است حد 
تعادل را رعايت كنيد. اگر كليه رفتارهايتان را كنترل كنيد ميتوانيد 

پيش روى همگان از وجود يكديگر لذت ببريد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين 
نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبـان 
مشاغـــــل 
معرفـى نمائيـد
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صعب العالج  بيماري هاي 
ممكن  سرطان،  جمله  از 
روي  عميقي  تاثير  است 
رابطه زن و شوهر بگذارند. 
سرطان  به  همسر  ابتالي 
تاثير  تحت  را  شما  عواطف 
احساس  و  مي دهد  قرار 
شما  در  را  خشم  و  رنجش 
اين  بروز  برمي انگيزد. 
اما  است  طبيعي  احساسات، 
با  چگونه  كه  بياموزيد  بايد 
بياييد  كنار  احساسات  اين 
زناشويي تان  زندگي  در  تا 

تاثيري نگذارد...
سرطان  همسرتان  مي شود  مشخص  كه  هنگامي 
و  درمان  به  كمك  وقف  را  خود  احتماال  دارد، 
حمايت از او مي كنيد. در هر جلسه شيمي درماني 
انتظار  به  عمل  اتاق  پشت  مي كنيد،  همراهي  را  او 
دلداري  همسرتان  به  مي كنيد  سعي  و  مي نشينيد 
دهيد و... اما پس از ماه ها و حتي سال ها اختصاص 
دادن وقت و انرژي تان به زن يا شوهر بيمارتان 
بر  چقدر  همسرتان  بيماري  اينكه  از  است  ممكن 
زندگي خودتان تاثير گذاشته است، احساس خشم 
طبيعي  احساساتي  چنين  بروز  كنيد.  رنجش  و 
است اما چگونگي كنار آمدن با اين احساسات و 
به  بخشيدن  استحكام  و  كردن  حفظ  براي  افكار 

ارتباط شما اهميت دارد.

چرا احساس خشم مي كنيم؟
انسان  چون  است:  ساده  باال،  پرسش  به  پاسخ 
احساس  طبيعي  واكنش  خشم،  اين  هستيم. 
سرطان  بيماري  داشتن  از  شما  نارضايتي 
احساس  اين  موارد،  اغلب  در  است.  همسرتان 
«جابه جايي»  دفاعي  مكانيسم  با  رنجش  و  خشم 
همسرتان.  نه  مي شود،  معطوف  سرطان  خود  به 
همسرتان به سرطان كه پيش از اين براي تان تنها 
نامي  و  چهره  مي دهد؛  «هويت»  بود،  بيماري  يك 
كه مي توانيد بر آن انگشت بگذاريد. در ادامه به 4 
علت رايج اين احساس خشم و رنجش مي پردازيم:

به  همسرتان  ابتالي  از  پيش  اجباري:  فداكاري   1
سرطان، ممكن است براي رفتن به تعطيالت، اضافه 
مجبور  است  ممكن  اكنون  اما  باشيد  كرده  كاري 
شويد اضافه كاري كنيد تا هزينه هاي داروهاي او 
اين  در  كنيد.  تامين  نمي دهد،  پوشش  بيمه  كه  را 
كار  اين  مجبوريد  و  نداريد  انتخاب  قدرت  حالت 
همسرتان  ابتالي  از  پيش  دهيد.  انجام  را  اضافه 
به سرطان، تقويم تان پر از مراسم و مهماني هايي 
بود كه مي خواستيد در آن شركت كنيد اما اكنون 
زيرا  كنيد  شركت  آنها  از  هيچكدام  در  نمي توانيد 
شما  فداكاري  وقتي  باشيد.  همسرتان  كنار  بايد 
به  گزينشي  نه  و  اجباري  جنبه  همسرتان  براي 

خود مي گيرد، استرس ناشي از اينكه بر زندگي تان 
كنترلي نداريد، ممكن است به شما فشار بياورد.

2.بر عهده گرفتن نقشي كه براي آن آماده نيستيد: 
مجبور  مي شود،  بيمار  شما  همسر  كه  هنگامي 
و  همسرتان  با  رابطه  در  را  نقش هايي  مي شويد 
خانواده به عهده بگيريد كه پيش از آن همسرتان 
به عهده مي گرفت. ممكن است اكنون مجبور شويد 
عالوه بر كار تمام وقت بيرون از خانه، مسووليت 

كارهاي خانه را هم به عهده بگيريد. هنگامي اين 
همه بار مسووليت بر دوش شما قرار گيرد، ممكن 

است دچار احساس ناتواني شويد.

3.همسر شما عالقه به روابط زناشويي را از دست 
داده است: كاهش ميل جنسي، يكي از اثرات جانبي 
درمان سرطان است. اين عارضه همچنين ممكن 
است در نتيجه كاهش عزت نفس به علت از دست 
دادن موها، اضافه وزن يا كاهش وزن و استرس و 
نگراني هاي روزانه درباره بيماري ايجاد شود. اگر 
پيش از درمان رابطه زناشويي سالمي داشته ايد، 
ممكن است دور ماندن از صميميت جنسي براي 
مدت طوالني براي شما مشكل باشد اما حفظ اين 
صميميت، براي سالمت عاطفي شما و همسرتان 

حين درمان مهم است.

مراقبت  باالست:  بيمار  از  پرستاري  4.استرس 
استرس زا  بسيار  است  ممكن  همسر،  از  روزانه 
خودتان  توانايي هاي  درباره  است  ممكن  باشد، 
مشكل  زمان  سازماندهي  در  شويد،  ترديد  دچار 
از  زندگي   كنترل  كنيد  احساس  و  كنيد  پيدا 
بيمار،  از  پرستاري  است.  شده  خارج  دست تان 

افراد  از  معدودي  تنها  كه  است  فداكارانه  نقشي 
مي توانند به تنهايي استرس و نااميدي ناشي از آن 
را تحمل كنند. اگر پرستار اصلي همسر بيمارتان 
در  مي كنيد،  رنجش  و  خشم  احساس  و  هستيد 
اغلب موارد علت اين احساس از دست دادن تحمل 

و فرسودگي شماست.

5.كنار آمدن با خشم ناشي از سرطان همسر

به ياد داشته باشيد رنجشي كه احساس مي كنيد، 
مربوط به فرسودگي ذهني، جسمي و عاطفي است 
درباره  نمي خواهد  هيچكس  مي كنيد.  تجربه  كه 
شخصي كه عاشقش است، چنين احساسي داشته 
شما  بر  زيادي  كاري  بار  كه  هنگامي  اما  باشد 
تحميل شده است و از پا در آمده  ايد، بروز چنين 
احساسي  چنين  آنكه  براي  است.  عادي  واكنشي 
در شما بروز نكند يا بتوانيد بر آن غلبه كنيد، به 

اين توصيه ها توجه كنيد:

1 به نكات مثبت توجه كنيد: سرطان ممكن است 
بيماري همسر شما باشد اما هويت او را تعريف 
نمي كند. به خصوصياتي در همسرتان كه بيش از 
همه دوست داريد- لبخند زيبا، قهقهه اش كه شما 
را به خنده مي انداخت، همدلي و مهرباني او نسبت 
هنوز  خصوصيات  اين  كنيد.  فكر  و...  ديگران  به 
فيلم هاي  يا  خانوادگي  عكس  آلبوم  دارند!  وجود 
را  مشترك تان  خاطرات  و  كنيد  مرور  را  خانگي 
توجه  بريزيد.  برنامه  آينده  براي  كنيد.  يادآوري 
به لحظات مخصوص زندگي مانند سالگرد تولد يا 
ازدواج مي تواند به شما كمك كند كه همسرتان را 
در زماني به ياد آوريد كه هنوز مبتال به سرطان 

نبود و روحيه خود را تقويت كنيد.

كردن  بيان  كنيد:  بيان  را  خود  2.احساسات 
شيوه   - منفي  چه  و  مثبت  چه   - احساسات 
مفيدي براي تخليه عواطفتان است. انجام اين كار 
استرس شما را تخفيف مي دهد و مانع از احساس 
درباره  بحث  است  ممكن  مي شود.  نوميدي تان 
خود  با  همسرتان  سرطان  از  ناشي  استرس هاي 

او برايتان مشكل باشد، اما افراد ديگري نيز وجود 
دارند كه مي  توانيد عواطف تان را با آنها در ميان 
بگذاريد. پيوستن به گروه هاي حمايتي، متشكل از 
افرادي كه با مشكالت مشابه شما درگير هستند، 
چه در شكل معمول و چه در شكل آنالين، راهي 
است  كساني  با  احساسات تان  بيان  براي  عالي 
صحبت  مي كنند.  درك  را  شما  موقعيت  واقعا  كه 
با روحانيون، مشاوران و دوستان معتمد نيز به 
شما كمك مي كند. نوشتن خاطرات و يادداشت هاي 

روزانه هم به تخليه عواطف تان كمك مي كند.
بخواهيد:  كمك  شويد،  فرسوده  آنكه  از  3.پيش 
بيشتري  مسووليت هاي  احتماال  كه  آنجايي  از 
از  مراقبت  خانه،  مرتب كردن  پخت وپز،  مانند 
انجام  را  وظايف  ساير  و  كتاب  و  حساب  بچه ها، 
مرحله  به  اينكه  از  پيش  است  مهم  مي?دهيد، 
فرسودگي برسيد، منابعي را كه مي توانيد از آنها 
درخواست  باشيد.  گرفته  نظر  در  بگيريد،  كمك 

كه  كمكي  نحوه  درباره  خانواده  و  دوستان  از 
زيادي  ميزان  به  دهند  انجام  شما  به  مي توانند 
از  نفر  چند  شايد  كاست.  خواهد  شما  استرس  از 
دوستان تان بتوانند به شما براي آماده كردن غذا 
شما  زباله هاي  بتواند  همسايه  يك  يا  كنند،  كمك 
بگذارد.  بيرون  خودش  زباله هاي  همراه  هم  را 
جمع شدن همين كارهاي به ظاهر ناچيز بر روي 

هم، استرس شما را باال مي برد.

كردن  استراحت  بدهيد:  استراحت  خودتان  4.به 
مهم  شما  جسمي  و  عاطفي  سالمت  حفظ  براي 
است. گاهگاهي به خود استراحت دهيد و كارهايي 
به  مي شوند.  شما  لذت  باعث  كه  دهيد  انجام  را 
احساس  خودتان  به  استراحت دادن ها  اين  خاطر 
كه  آنجايي  از  مي كنند  فكر  برخي  نكنيد.  گناه 
هم  آنها  نيست،  تعطيل بردار  همسرشان  سرطان 
سالمت  بايد  شما  باشند.  داشته  تعطيلي  نبايد 
همسرتان  از  مراقبت  براي  رواني تان  و  جسمي 
يكي  خودتان  به  استراحت  دادن  و  كنيد  حفظ  را 
از بهترين راه ها براي تجديد قواي از دست رفته 

است.
American Cancer Society :منبع

سالمت
تأثير سرطان بر زندگي مشترك

عزيزتان سرطان دارد؟
ترجمه: حسين غالمي

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد
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قانون طاليــــى
 تناســــب اندام

راه و رسم درست ورزش كردن را بياموزيد ...

براى سالم و متناسب ماندن چقدر بايد ورزش كنيم؟ بستگى به 
هدفتان از ورزش كردن دارد. نحوه و ميزان ورزش براى كم 
كردن 10 كيلوگرم از وزن تان با نحوه و ميزان ورزش هايى 
كه براى سالم ماندن قلب انجام مى دهيد متفاوت است. بنابراين 
نوع ورزش مهم نيست بلكه هماهنگ بودن آن با اهداف نهايى 
انتخاب  در  كه  هستيد  كسانى  جزو  هم  شما  اگر  دارد.  اهميت 
برنامه ورزشى مناسب ترديد درايد يا نمى دانيد چقدر و چگونه 

بايد ورزش كنيد با ما همراه شويد. 

� الگوى واحدى وجود ندارد 
متناسب بودن و رسيدن به وزن ايده آل، يك بازى نيست. وقتى 
از خود مى پرسيم چقدر بايد ورزش كنيم، همزمان تصويرى 
از بدنى ايده آل را در ذهنمان مجسم كرده و سعى مى كنيم به 
آن جامه عمل بپوشانيم. شايد تصور كنيد الگوى واحدى براى 
پذيرش  مورد  جهان  سراسر  در  كه  دارد  وجود  كردن  ورزش 
قرار گرفته است و باانجام آن مى توانيد به راحتى تناسب اندام 

خود را به دست بياوريد. 
اما مقدار واقعى فعاليت جسمانى، بسيار متفاوت است و بستگى 
به اين موضوع دارد كه به توصيه هاى چه شخص يا سازمانى 
نشان  اخير  هاى  پژوهش  از  بعضى  مثال  براى  كنيد؛  مى  عمل 
به  ماه،  هشت  طول  در  روزانه  روى  پياده  دقيقه   30 اند  داده 
كند.  مى  فراوانى  كمك  بدن  اضافه  هاى  چربى  و  وزن  كاهش 
از سويى ديگر، مطالعات ديگرى نيز نشان مى دهند حداقل 60 

دقيقه فعاليت فيزيكى نسبتا ماليم در طول روز، براى جلوگيرى 
از افزايش وزن ضرورى است. 

� از ورزش كردن لذت ببريد 
براى بسيارى از افراد يك ساعت ورزش در روز بسيار ترسناك 
است اما ورزش لزوما به معناى يك ساعت فعاليت خسته كننده 
و فرساينده نيست. فراموش نكنيد كه هم با انجام فعاليت فيزيكى 
با  هم  و  خانه)  تميزكردن  و  ها  پله  از  باالرفتن  (مانند  روزانه 
ورزش هاى سنگين و شديد (مانند شنا و دوچرخه سوارى) مى 
توانيد كالرى بيشترى بسوزانيد و از بدنى متناسب برخوردار 
شويد. مربيان باسابقه عقيده دارند انتخاب يك برنامه ورزشى 
كار  اگرچه  است؛  خوب  دوست  يك  پيداكردن  مانند  مناسب 
كنيد.  باز  حساب  رويش  توانيد  مى  هميشه  اما  نيست  آسانى 
برنامه  آيد،  نمى  خوشتان  ورزشى  برنامه  يك  از  اگر  بنابراين 

هاى ديگرى را نيز امتحان كنيد. 

� قانون طاليى ورزش 
فعاليت  و  ورزش  شدت  اند  داده  نشان  ها  پژوهش  آخرين 
مى  اختصاص  آن  به  كه  است  زمانى  مدت  از  تر  مهم  فيزيكى 
دهيد. براساس آخرين مطالعات انجام شده؛ مثال 30 دقيقه پياده 
در  آهسته  دويدن  دقيقه  اما 30  است  مفيد  بسيار  روزانه  روى 

روز نتايج بسيار بهترى به دنبال دارد. 
مطالعات اخير نشان داده اند دوچرخه سوارى سنگين در مدت 
زمان كوتاه در مقايسه با دوچرخه سوارى سبك ولى درازمدت 
ساعت   24 همچنين  و  ورزش  طول  در  فرد  تا  شود  مى  باعث 
ورزش  انجام  بنابراين  بسوزاند؛  بيشترى  كالرى  آن  از  پس 
به  را  بدن  كه  است  روشى  كونتاه  ولى  شديد  و  سنگين  هاى 
سمت متناسب شدن سوق مى دهد. بعضى از مربيان باتجربه 
مناسب  عملكرد  و  اندام  تناسب  بودن،  سالم  كنند  مى  پيشنهاد 
را مى توان با كار و ورزش سخت تر به حداكثر حالت ممكن 
رساند؛ البته اين بدان معنا نيست كه شما از ورزش سبك هيچ 
سود و منفعتى نمى بريد بلكه نكته اصلى سخن اين است كه اگر 
كنيد،  كار  بيشتر  و  سختر  خود  اندام  تناسب  جلسات  طول  در 

فايده بيشترى مى بريد. 

� نكته مهم 
بنابراين رابطه معكوسى ميان طول مدت ورزش كردن و مقدار 
تالش و زحمت شما براى ورزش كردن وجود دارد؛ يعنى هرچه 
سخت تر تالش كنيد، زمان جلسات ورزشى شما نيز كوتاه تر 
خواهد بود. بعضى از مربيان باسابقه معتقدند اگر مى خواهيد 
نسبتا  بدنى  فعاليت  دقيقه   80 روزانه  دهيد  كاهش  را  وزنتان 
دهيد.  انجام  سنگين  و  شديد  بدنى  فعاليت  دقيقه   35 يا  ماليم 
البته بدنتان بايد به اندازه كافى قوى باشد تا بتواند اين مسير 
ورزشى سنگين را تحمل كرده و ادامه دهد؛ يعنى اينكه شما بايد 
براى بهبود وضعيت بدنى خود وقت زيادى را صرف كنيد زيرا 
هيچ چيز راحت به دست نمى آيد؛ بنابراين تا جايى كه مى توانيد 

فعال باشيد و تا حدى كه مى توانيد ورزش كنيد. 

� اسير محدوديت هاى خود نشويد 
يكى از بهترين راه هاى حفظ تناسب اندام عادت به انجام تمرين 
هاى قدرتى با وزنه هاى سنگين است. البته اين بدان معنا نيست 
حد  از  بيشتر  و  سنگين  هاى  وزنه  با  جلسه  اولين  در  بايد  كه 
توانتان تمرين كنيد. زيرا اين كار نه تنها كمكى به شما نمى كند 
بلكه ممكن است آسيب هاى جدى به دنبال داشته باشد. براى 
اينكه  از  پس  و  كنيد  شروع  سبك  هاى  وزنه  از  ابتدا  كار  اين 
انجام صحيح حركت ها را ياد گرفتيد (انجام اشتباه حركت ها 
يكى از عوامل اصلى آسيب هاى ورزشى است) سعى كنيد (با 

صالحديد مربى) با وزنه هاى سنگين تر تمرين كنيد.

سوكراتس، پزشكى الكلى 
يا فوتباليستى سياسى؟

معمولى  فوتباليست  يك  سوكراتس" 
نبود، او همچون فوتبال در تحصيالت 
آكادميك هم موفق بود و در دانشگاه 
شد؛چيزى  التحصيل  فارغ  پزشكى  از 
نادر  بسيار  ها  فوتباليست  بين  در  كه 
اى  حرفه  فوتبال  دوران  از  پس  است. 
ستون  و  شد  تلويزيونى  مفسر  يك 
مختلف.  هاى  روزنامه  در  نويس 
هميشه هم عقايد منحصر به فرد خود 

را داشت.
اسم كامل وى،" سوكراتس براسيليرو 
اوليويرا"  د  ويرا  سوزا  د  سامپايو 
جهانى  جام  در  برزيل  كاپيتان  است. 
هم   86 جهانى  جام  در  و  بود   1982

برزيل را همراهى كرد. برزيل با "سوكراتس" ، "زيكو "و "فالكائو" به عنوان 
در  سوكراتس"  است."  معروف  نبرده»  را  جهانى  جام  كه  تيمى  «بهترين 
كرده  منتشر  فيفا  كه  داشت  قرار  دنيا"  زنده  بازيكن   125 "بهترين  ليست 

است.
نداشت  عادت  بود،  اى  حرفه  ورزشكارى  كه  زمانى  از  سوكراتس"  "دكتر 
هاى  تلويزيون  هفتگى  هاى  برنامه  در  كند،  پنهان  را  اش  سياسى  عقايد 
ورزشى حاضر مى شد و بى محابا عقايد سياسى آزادى خواهانه اش را 

در دوره حكومت نظاميان در برزيل آشكار مى كرد.
"سوكراتس" همراه با باشگاه كورينتيانس، جنبشى را رهبرى كرد كه به « 
دموكراسى كورينتيانس» معروف شد. حركتى سياسى كه طى آن بازيكنان 
فوتبال عليه خفقان سياسى دهه 80 برزيل و قوانينى كه نظاميان حاكم بر 
كورينتيانس»  دموكراسى   » كردند.  مى  اعتراض  بودند  كرده  وضع  برزيل 
بر اين مبنا بود كه همه چيز در باشگاه كورينتيانس با راى گيرى مشخص 
. اين سيستم باشگاه  مى شد، حتى انتخاب رئيس باشگاه و كادر اجرايى 
دارى خالف آن چيزى بود كه حاكمان توتاليتر برزيل تجويز كرده بودند. 
با اين نظام دموكراتيك باشگاه دارى، كورينتيانس در سال هاى 83 و 1982 

قهرمان جام "پائوليستا" شد.

"كورينتيانس سوكراتس" همچنين حامل پيامى دموكراتيك به مردم برزيل 
بود؛ آن هم برزيل تحت سلطه نظاميان. با بنرهايى كه اين شعارها بر آن 
انتخاب  براى  خواهيم  «مى  و  اكنون»  مستقيم،  «انتخابات  بود:  بسته  نقش 

رئيس جمهور راى بدهيم».
در  كه  پيراهنى  با  چيز  هر  از  بيش  سوكراتس"  "دكتر  سياسى  هاى  كنش 
زمين بازى مى پوشيد معروف است؛ پيراهنى كه واژه "دموكراسى" بر آن 
نقش بسته بود كه البته با قهرمانان دوران كودكى اش كمى تناقض داشت: 

"فيدل كاسترو، "ارنسته چه گوارا" و" جان لنون" .
او همچنين هرگز رياكارانه زندگى نكردو اعتياد به الكل خود را انكار نكرد. 
الكل  به  بود،  فوتبال  دنياى  در  ستاره  يك  كه  زمانى  در  حتى  سوكراتس 

اعتياد داشت.

ستون  آسيوشيتدپرس  براى   2011 سال  آمريكا  كوپا  جريان  در  دكتر 
جمله  از  تورنمنت  اين  وجوه  همه  در  را  خود  هاى  ديدگاه  و  كرد  نويسى 
از  قبل  "سوكراتس"  كرد.  منتشر  التين  آمريكاى  در  سياسيت  و  اقتصاد 
شروع بازى هاى كوپا آمريكا نوشت: «آنچه مى گويم فقط در رابطه با يك 
بازى نيست، قبل از هر چيز فوتبال نبردى روان شناختى است و انسانيت 

با ابعاد مختلف آن نقشى بزرگ در آن ايفا مى كند».
الكل  به  مدت  طوالنى  اعتياد  نتيجه  در  يكشنبه  صبح  سوكراتس"  "دكتر 

درگذشت.

ورزش
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شروع جام باشگاه هاي جهان

هشتمين دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه هاي جهان از پنج شنبه 
آغاز  ژاپن  در  مختلف  قاره هاي  قهرمانان  حضور  با  دسامبر  هفتن 
مي شود. در اين رقابت ها تيم هاي بارسلونا به عنوان قهرمان اروپا، 
اسپرانس  آسيا،  قهرمان  السد  جنوبي،  آمريكاي  قهرمان  سانتوس 
اسپورتيو دي تونس قهرمان آفريقا، دي مونتري قهرمان كونكاكاف، 
اوكلند سيتي قهرمان اقيانوسيه و تيمي از ژاپن( كاشيوا) به عنوان 
اين  آغاز  آستانه  در  كرد.فيفا  خواهند  شركت  مسابقات  ميزبان 

رقابت ها، نگاهي آماري به دوره هاي قبل داشته است. 
جهان  باشگاه هاي  جام  مسابقات  در  تيم   43 دوره  اين  پايان  با   -
شركت كرده اند. تيمهاي السد، اسپرانس، كاشيوا ريسول، مونتري و 
سانتوس براي اولين بار حضور در مسابقات را تجربه مي كنند در 
حالي كه اوكلند سيتي و بارسلونا براي سومين بار در اين رقابت ها 
شركت خواهند كرد. ركوردي كه با سابقه تيم هاي پاچوكا از مكزيك 
و االهلي از مصر برابري مي كند. از نكات جالب اينكه تيم هاي اوكلند 
و بارسلونا همزمان در سال هاي 2006، 2009 و 2011 در مسابقات 

شركت كرده اند. 

- در پنج دوره گذشته نمايندگان اروپا و آمريكاي جنوبي به فينال 
رسيدند. 

در  جنوبي  كره  استيلرز  پوهان  تيم  برزيلي  بازيكن  «دنيلسون»   -
تاريخ  گلزن  برترين  به  و  زد  گل  چهار  امارات   2009 مسابقات 
مسابقات تبديل شد و باالتر از بازيكناني چون روماريو، نيكوالس 
آنلكا، وين روني و مائورسيو مولينا برترين گلزن سال گذشته قرار 

گرفت. 

جام  بازيكن  سابقه ترين  با  سيتي  اوكلند  از  كوپريويچيچ»  - «دانيل 
باشگاه هاي جهان است. او براي چهارمين بار در مسابقات حضور 
تيم  در  اين  از  پيش  االصل  كرواسي  مهاجم  اين  داشت.  خواهد 
وايتيكر يونايتد بازي مي كرد و به همراه اين تيم در مسابقات 2007 
در  اوكلند  تيم  همراه  به  او  حضور  آخرين  يافت.  حضور  و 2008 

مسابقات 2009 امارات بود. 

آورده است.  دست  به  مسابقات  در  را  برد  بزرگ ترين  بارسلونا   -
اين تيم در نيمه نهايي مسابقات 2006 آمريكا را 4 بر صفر شكست 
داد. اما پر گل ترين مسابقه مربوط به بازي منچستريونايتد و گامبا 
اوزاكا در سال 2008 است كه با نتيجه 5 بر 3 به سود تيم انگليسي 

خاتمه يافت. 

اينترناسيونال  و  سائوپائولو  كورينتيانس،  برزيلي  باشگاه  سه   -
به  را  كشور  اين  جهان،  باشگاه هاي  جام  مسابقات  در  قهرماني  با 
با  ايتاليا  كرده اند.  تبديل  رقابت ها  تاريخ  در  كشور  افتخار ترين  پر 
قهرماني تيم هاي اينتر در سال گذشته و ميالن در سال 2007 در 
رتبه دوم قرار دارد. اسپانيا نيز پس از قهرماني بارسلونا در سال 
2009، امسال مي تواند در صورت تكرار اين عنوان در كنار ايتاليا 

قرار بگيرد. 

- سه بازيكن يعني دوايت يورك، امبنزا بدي و فالويو در دو دوره 
است  فرد  به  منحصر  يورك  ميان  اين  در  شده اند.  گلزني  به  موفق 
چراكه براي دو باشگاه مختلف يعني منچستريونايتد در سال 2000 

و سيدني در سال 2005 گل زده است.
- ديدا دو بار مدال قهرماني در مسابقات جام باشگاه هاي جهان را 
بر گردن آويخته است. او در سال 2000 با كورينتياس قهرمان شد 

و هفت سال بعد با ميالن به اين عنوان رسيد.

ورزش

 عجـــيب
 اندر

 عجـــيب 
Daily star /مترجم: وصال روحانى

ولز  سابق  سرمربى  و  كاپيتان  پيشينه  در 
اثرى از لغزش هاى فوتبال نيست ...

حياتش  آخر  ماه  در 11  كه  مردى  و  ولز  فوتبال  ستاره  اسپيد  گرى 
اثر  بر  سالگى  در 42  اخيرا  و  شد  هم  كشور  اين  ملى  تيم  سرمربى 

ورزش  جهان  متفاوت  و  ويژه  مردان  از  رفت،  دنيا  اين  از  خودكشى 
بود. شنبه 5 آذر كه مطبوعات بريتانيا نوشتند اسپيد دار فانى را وداع 
گفته و برخى از آنها گزارش دادند وى خود را در خانه مسكونى اش 
حلق آويز كرده، خيلى ها غرق در شگفتى شدند، زيرا همگان از جمله 
اعضاى خانواده وى شهادت مى دهند كه وى اصال مردى افسرده و 
دچار نااميدى مفرط نبوده و برعكس بسيار خوش روحيه و محكم و 

شاد بود و از وجودش اميد و نويد مى باريد. 
آن  به  هم  بريتانيا  پليس  كه  اسپيد  خودكشى  فرضيه  اوصاف  اين  با 
معتقد است، نظريه عجيبى مى نمايد، اما كارآگاهان اسكاتلنديارد مى 
نشانى  گونه  هيچ  كه  شد  يافت  اى  گونه  به  اسپيد  جسد  وقتى  گويند 
ولى  نيست  رويت  قابل  آن  قبال  در  احتمالى  قاتل  يك  سوء  اقدام  از 
مى  خودكشى  قوى  ظن  از  خبر  جسد  روى  و  اطراف  در  ها  نشانه 
دهند، فرضى جز اين نامعقول مى نمايد. با اين حساب دنياى فوتبال 
با اين سوال احتماال ابدى مواجه خواهد ماند كه مردى كه طى بيش 
از 20 سال پرداختن به فوتبال حرفه اى مظهر قدرت بود و در ليدز 
و  ركن  توانست  مى  نبردى  هر  در  بولتون  و  نيوكاسل  و  اورتون  و 
دليل پيروزى باشد و 85 بار پيراهن ملى ولز را به تن كرد تا دومين 
ركورددار بازى ملى در اين كشور بريتانيايى باشد، با كدامين فلسفه 
دروازه  انكه  رابرت  وقتى  است؟  ستانده  را  خودش  جان  سبب،  و 
بان شاخص باشگاه هانوفر آلمان در دل پاييز غم افزاى سال پيش 
خودش را در حومه اين شهر به زير يك قطار در حال حركت انداخت 
و در دم كشته شد، اين توجيه و توضيح صريح و سريع ارائه شد 
كه وى سال ها از بيمارى روحى رنج مى برده، منتها خانواده اش به 
توصيه خود «انكه» از افشاى آن پرهيز مى كردند، اما در روزهايى كه 
از مرگ اسپيد مى گذرد، اعضاى خانواده اين هافبك مدبر و بازيساز، 
بيش از سايرين از خود مى پرسند كه چرا او بايد اين گونه با دنيا 

وداع مى كرد؟ 

� عجيب اندر عجيب 
شايد عجيب تر از خودكشى گرى اسپيد اين نكته باشد كه او دسامبر 
2010 در حالى كه تمامى پيشينه مربيگرى اش به 4 ماه كار در تيم 
اتحاديه  سوى  از  شد  مى  منحصر  انگليس  يونايتد  شفيلد  معمولى 
فوتبال ولز (FAW) به سمت سرمربى تيم ملى اين كشور منصوب 

شد و باز حيرت بارتر آن كه او به رغم سابقه اندكش، در 10 بازى 
خود تحت عنوان سرمربى ولز، اين تيم را صاحب 5 برد شامل فتح هر 
3 بازى آخرش كرد. به واقع بعد از ناكامى ولزى ها در دور مقدماتى 
نحوه  پيكارها،  اين  نهايى  مرحله  به  تيم  اين  نرسيدن  و  يورو 2012 
كار اسپيد و نتايج حاصل از آن ولزى ها را به جبران مافات اميدوار 
ساخته بود و آنها مى پنداشتند كه مى توانند در مرحله انتخابى جام 
جهانى 2014 مجوز حضور بگيرند، اما شوك ناشى از مرگ اسپيد در 
اوج قدرت و در ابتداى راه مربيگرى احتماال پرثمرش، شايد اين روند 
مثبت را دچار پايانى زودرس و ولز را مجددا متحمل يكسرى نتيجه 

بد و كار آنها را دوباره خراب كند. 

� بعد از بازنشستگى ملى گيگز 
برد عالى 1 ـ 4 در برابر نروژ، واپسين نتيجه اى بود كه اسپيد در 
مقام سرمربى ولز كسب كرده بود و همه شواهد نشان از رنسانس 
كوچكى مى داد كه وى در حال پى ريزى آن در فوتبال ولز بود و چه 
بسا اگر مى ماند اين بپاخيزى را گسترده تر مى ساخت. اسپيد از بدو 
تصدى پست سرمربيگرى ولز با تغيير رويه نسبت به اسالفش سهم 
بيشترى را در تركيب هاى انتخابى خود به جوانان داده و با توجه به 
اين كه رايان گيگز ستاره ديرپاى منچستريونايتد به بيش از 20 سال 
حضورش در مسابقات ملى پايان بخشيده بود، از امثال ارون رمزى 
آرسنالى و البته گرت بيل گوش چپ توفانى تاتنهام در بازى هاى ولز 
بيش از پيش بهره گرفته و از ثمرات اين سياست نيز بهره مند شده 
بود. البته اسپيد از برخى مهره هاى ميانسال نيز غافل نمانده بود و 

نظاير كريگ بالمى را كه هنوز براى ليورپول خوب بازى مى كند، در 
ديدارهاى ملى به كار مى گرفت. اين مسائل و برخى نتايجى كه ولز در 
دوران كوتاه مربيگرى اسپيد گرفت، ولزى ها را به رسيدن به مرحله 
پايانى يك جام بزرگ بعد از سال ها ناكامى در اين راه خوشبين كرده 
بود و آنها با خود مى انديشيدند آيا با اسپيد مى توانند راه صعود به 
دور  كه  مسابقاتى  نمايند.  هموار  را  جام جهانى 2014  پايانى  مرحله 
مقدماتى آن در اروپا از شهريور 91 شروع مى شود و ولزى ها در 
گروه اول آن با كرواسى، صربستان، بلژيك، اسكاتلند و مقدونيه «هم 
تالش  كه  شناخت  مى  نيك  را  احساس  اين  الاقل  اسپيد  اند.   « دسته 
فراوان براى راهيابى به مراحل نهايى جام هاى بزرگ و ناكامى در 
پايان كوششى طوالنى چه طعم تلخى دارد زيرا خود او به عنوان يكى 
از بازيكنان تيم ملى ولز سال 1994 تا يك قدمى صعود به دور پايانى 
جام جهانى و سال 2004 تا آستانه راهيابى به مرحله نهايى جام ملت 

هاى اروپا پيش رفته بود. 

� دستاوردهاى محو نشدنى 
اسپيد كه در 44 بازى ملى ولز بازوبند كاپيتانى را بر دست داشت 
كنار  در  ليدز  ميانى  خط  عضو  ترين  جوان  عنوان  به  سال 1992  و 
پرتجربه  بسيار  استراكان  گوردون  و  اليستر  مك  گرى  بتى،  ديويد 
انگليس  يوركشاير  به  متعلق  تيم  اين  قهرمانى  آخرين  در  خود  از  تر 
كارساز  هافبكى  هم  سال   8 مدت  به  و  شد  شريك  انگليس  ليگ  در 
براى نيوكاسل و همبازى الن شيرر در اين تيم بود، گفت: «شمارى از 
بهترين خاطرات من به بازى هايى مربوط مى شود كه براى تيم ملى 
ولز انجام دادم و اينها مواردى است كه هرگز نمى توان از من گرفت 
يا ناديده و كم ارزش انگاشت. هيچ احساسى را باالتر و خوش تر از 
اين نمى بينم كه در تيم ملى ولز عناصر قدرت و شادابى و اطمينان را 
حاضر ببينم و با «قدرت »هاى سنتى اين ورزش مثل آلمان، ايتاليا و 
برزيل بازى داشته باشيم و حفظ آبرو كنيم، شايد با تيم باشگاهى تان 
به بردهاى زيادى برسيد، اما هيچ چيز با بازى كردن براى تيم ملى 
كشورتان برابرى نمى كند. آنچه من در اردوى تيم ملى ولز انجام مى 
دهم، يادآورى و تذكر دادن چند باره اين گونه نكات مهم به بازيكنان 

تيم ملى ولز است.»
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 افقي:
١- مركز استان گيالن- به سزاي عمل 

خود رسيدن
٢- آتي- تشت گلي- بي آبرو

ــس-  ــور انگلي ــناك- ديكتات ٣- ترس
دعاي زيرلب

ــازي اي  ــش- ب ــود- كالم پرس ٤- ع
ــد- به طور  ــيار مي خواه كه نفس بس

ناگهاني
٥- هال- نام پسرانه- رود آرام

ــاي دختران-  ــوش- از نام ه ٦- فيلگ
زيانكار

ــا و  ــتاني زيب ــگ- شهرس ٧- هماهن
ــرقي و در ٣٥  ديدني در آذربايجان ش

كيلومتري شهر تبريز- صدمه
ــباب بازي- مختل شدن  ٨- نوعي اس
ــر رنجش-  ــان دو نفر بر اث ــه مي رابط

پرچم
٩- شمردن- فروغ- هادي برق

١٠- مرطوب- اشاره- گلو
ــاكت-  ــوم- اقيانوس س ــت س ١١- ن

سنگ نوشته
ــاش!- حيوان باوفا- لباس  ١٢- اثر نق

صاف كن- پوشش پرنده
١٣- طاليي- نوعي دسر- نام دخترانه

ــهر صنعتي- نوعي زردآلو- مزه  ١٤- ش
دلچسب

ــورت پراكنده-  ــه ص ــگاه و ب ١٥- گه
بزرگراه ميان دهان و معده!

 عمودي:
ــي- تركيب دو يا  ١- از مقاطع تحصيل

چند ماده
ــدن در نماز-  ــم ش ــردار- خ ٢- كالهب

مددكار
ــه  ــرادر- مقايس ــر و ب ــي خواه ٣- نوع

كردن- نان شب مانده
از  ــي  مطبوع ــوط  مخل  -٤
ــك كه در  ــبزيجات و نم س
ــمالي ايران براي  مناطق ش
ــار و كاهو تهيه  صرف با خي
مي شود- ضمير فرانسوي- با 

منال آيد- كوچك
ــپ-  ــمت چ ــا- س ٥- انته

صندلي چرخدار كودك
ــكاش- مارك  ٦- مؤثر- كن

كاال
ــع مثلث  ــن ضل ٧- بلندتري

قائم الزاويه- قاتل- شادمان
ــزاري  خبرگ ــروع-  ش  -٨
ــار  ــه و چه ــورمان- اراب كش

چرخه

٩- شرف و عفت- بي دين- توسري خور 
چكش

١٠- آزمايش لباس- آبياري زمستاني- 
هرنوع فلز

١١- كشور بيروت- پرچم- مخفف شاه
١٢- از آن وارد مي شويم- گل نوميدي- 

كافي- اهل محل
١٣- الگو- كامپيوتر- آماس

١٤- شهري در استان لرستان- شيپور 
بزرگ جنگي- فرآورده شيري

ــت و به فرموده حضرت  ١٥- جهل اس
ــه بدي ها به  ــرآمد هم محمد (ص) س

شمار مي رود- ورزش آبي

 افقي:
١- سود حرام- فيلمي از احمد اميني

ــته تر- محل  ٢- ياري دهندگان- شايس
نمايش كارهاي محير العقول

ــي در  ــم فوتبال ــده- تي ــور مكن ٣- جان
انگليس- شيوا، بلند

٤- دهان- بي بيمي- برج جدولي- هرگز
ــدول  ــماره ٧٥ ج ــزي ش ــر فل ٥- عنص

تناوبي- حاشيه كتاب- تير پيكاندار
ــب شناس- باران  ٦- آهوان كوهي- نس

پياپي
ــالق كرج- مجموعه اي از طبل ها،  ٧- يي
ــازهاي كوبه اي است  ــنج ها و ديگر س س

ــاز واحد و  ــم يك س ــه در كنار ه ك
مستقل را تشكيل مي دهند- همسر 

اسكارلت
٨- محصول شركت تاتاموتورز هند- 

كاغذ كپي- هيكل، كالبد
٩- عود- شهر استان مازندران- آشي 

كه با برنج و سبزي پخته شود
ــش-  ــه- كالم دروي ــر نصف ١٠- آج

آماس
ــواب كودكانه-  ــي گياه- خ ١١- نوع

نوعي زمرد
١٢- نامناسب- بوي ماندگي- هوش- 

حرف فقدان
ــاط ديدني  ــاره، عالج- از نق ١٣- چ

استان هرمزگان- جالب و جذاب
ــرآن- از تركيب  ــمتي از ق ١٤- قس
ــيد اوريك توليد  ــيژن اس آن با اكس

مي شود- بسيار سخت
١٥- بازيگر خانم فرش باد- مگر

 عمودي:
ــي كالرك- صندوق  ١- اثر آرتور س

كودكان ملل متحد
ــان  ــتان آذربايج ــتان اس ٢- شهرس

شرقي- زبان عرب- حيوان
٣- نژاد- فراري دادن- از رنگ ها

٤- وقت و هنگام- سطح- زرد انگليسي- 
خمره بزرگ

ــته  ــخنگو- دس ٥- نوعي ماهي- مرغ س
دسته

٦- زهره- تنبل- پرنده اي كبودرنگ
ــت- بانوي فرانسوي-  ٧- سرآغاز شكس

گوشه نشيني
٨- خوش قامت- پژوهش- بيرم

ــكار كردن- شهر  ٩- هياهوي مردم- آش
آذربايجان شرقي

ــك خالص-  ــؤالي- مش ــه س ١٠- كلم
وزيدن

١١- از ملزومات سواركاري- 
ــوند دال بر  ــوره ٤٢- پس س

زمان
١٢- قانون جمع ثابت گرما- 
ــبيه عقيق-  سنگي است ش
و  ــته  دس كالغ-  ــنده  نويس

گروه
ــه- رود  ــوراك روزان ١٣- خ
ــهر صنعتي  طويل ايران- ش

آلمان
ــه-  فرانس در  ــي  كاخ  -١٤

غرور- خط نابينايان
ــتن- حماسه  ١٥- نامه نوش
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما قدرت خود باورى و اعتماد به نفس تان در اين روزهاى 
هاى  صحبت  دليل  به  شايد  است،  شده  كم  بسيار  اخير 
دوستان تان باشد يا شايد هم به دليل اتفاقات ناگوارى باشد 
كه برايتان پيش آمده است و باعث شده است كه شما اعتماد 

به نفس تان را از دست بدهيد. 
شما به تازگى دوست داريد به قلب تان گوش دهيد تا اين كه 
با عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى پيشنهادهايى را به 

شما مى دهد كه تمايلى به انجام آنها نداريد. 
و  تغيير  كنيد  سعى  ندهيد،  ادامه  خط  يك  در  را  خود  مسير 
تحولى در زندگى تان به وجود آوريد، زيرا زندگى تان دچار 

يكنواختى شده است. 
� ارديبهشت ماه: 

شما  بين  اى  فاصله  كنيد  مى  احساس  روزها  اين  در  شما 
دليل  همين  به  است  افتاده  داريد  دوست  را  او  كه  كسى  و 
بسيار ناراحت هستيد اما ناراحت و نگران نباشيد زيرا دليل 
زودى  به  است  داده  رخ  نفر  دو  شما  بين  كه  اى  فاصله  اين 

مشخص خواهد شد.
بهتر است در اين روزها تصميمات مهم و خطير را نگيريد، 
زيرا شما داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد و ممكن است به 

خاطر راهى كه انتخاب مى كنيد به بيراهه برويد. 
راه زندگى شما كمى باريك شده است و بايد خيلى با احتياط 

از پرتگاه ها و دره هاى زندگى عبور كنيد.
� خرداد ماه: 

مورد  را  آنها  و  كنيد  نقد  را  ديگران  كه  اين  از  بسيار  شما 
تجزيه و تحليل قرار دهيد خوشحال ميشويد، اما الزم است 

بدانيد اين كار باعث مى شود تا شما وجهه مثبت خود را از 
دست دهيد. 

كه  دنيايى  در  و  كنيد  مى  نگاه  چيز  همه  به  مثبت  ديدى  با 
خودتان براى خودتان ساخته ايد به سر مى بريد بهتر است 
از اين دنيا خارج شده و افرادى را كه در اطراف شما هستند 

و وقايعى را كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
� تير ماه: 

وقايع منفى كه در گذشته برايتان رخ داده است، اثر منفى بر 
روى شما گذاشته است و شما بعد از اين همه مدت نتوانسته 

ايد اين اتفاقات را فراموش كنيد. 
شما در كشاكش زندگى واقع شده بوديد اما بهتر است راه 
خود را در مبارزه و جدل پيدا كنيد، زيرا اگر راه تان را پيدا 
نكنيد دچار نا اميدى مى شويد ؛ به صحبت هايى كه ميشنويد 
جواب  سريع  دارند  شما  از  ديگران  كه  هايى  خواسته  يا  و 

مثبت ندهيد و كمى تامل كنيد.
� مرداد ماه: 

شما بايد كارها و فعاليت هاى تازه اى را آغاز كنيد، فرصت 
ها و اتفاقات تازه اى برايتان پيش مى آيد كه چشم شما را 
بيشتر به روى دنيا باز مى كند ؛ مراقب باشيد زيرا نرمش 

بيش از حد در كارهايتان به ضرر شما مى شود. 
هر پيش آمد يا اتفاقى برايتان رخ مى دهد نبايد راه شما را 
عوض كند، در زندگى تان پيگير باشيد و انقدر به مسائل با 
ديدى منفى ننگريد، زيرا باعث مى شود كه به سالمتى شما 

آسيب برسد ؛ واقع بين باشيد تا موفق شويد.
� شهريور ماه: 

شما در اين روزها بيش از حد به يك تعطيالت يا استراحت 
كوتاه احتياج داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود تالش 
كرده ايد و به همين دليل اكنون خسته شده ايد و ديگر توانى 

براى ادامه راه نداريد. 

شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، رويا 
براى شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث سقوط 
شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه شما يك پرش 

براى آينده داشته باشيد.
� مهر ماه: 

شما در اين روزها بيش از حد به يك تعطيالت يا استراحت 
كوتاه احتياج داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود تالش 
كرده ايد و به همين دليل اكنون خسته شده ايد و ديگر توانى 

براى ادامه راه نداريد. 
شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، رويا 
براى شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث سقوط 
شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه شما يك پرش 

براى آينده داشته باشيد.
� آبان ماه: 

را  خود  هاى  صحبت  و  هيجانات  نميتوانيد  راحتى  به  شما 
باشد  كوچك  ها  صحبت  اين  نظرتان  به  شايد  كنيد،  كنترل 
دقت  خود  هاى  صحبت  به  بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و 
كنيد زيرا ممكن است از همين صحبت هايتان بر عليه شما 

استفاده شود. 
دقتى  بى  با  كارهايتان  در  و  هستيد  احتياط  بى  زيادى  شما 

كامل عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.
� آذر ماه: 

شما در بهترين موقعيت قرار داريد، بهتر است از اين فرصت 
اوج  زمين  از  توانيد  مى  كه  جايى  تا  و  كنيد  استفاده  خود 

بگيريد. 
شما بيش از حد مثبت بين هستيد ولى نبايد در زندگى تا اين 
برايتان  زيادى  اتفاقات  و  حوادث  زيرا  باشيد  بين  مثبت  حد 
رخ خواهند داد كه ممكن است برخى از انها منفى نيز باشند.

به مسائلى كه اهميتى ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است 

تا اين حد فكر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد اطرافيان 
تان  زندگى  زيرا  كنند  كمك  شما  به  كارهايتان  در  نيز  تان 

ساده تر خواهد شد.
� دى ماه: 

با اتفاقاتى كه برايتان پيش مى آيد زيادى جدى و سخت بر 
معمولى  و  ساده  اتفاقات  اين  از  خيلى  زيرا  كنيد  مى  خورد 
كارهاى  اين  با  ندارند،  را  تحقيق  همه  اين  نيازمند  و  هستند 

اضافى فقط خودتان را خسته مى كنيد.
اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به وقايعى كه پيش مى آيد 
لبخند بزنيد ؛ شما بزودى ريسك هاى بزرگى را در زندگى 

تان انجام مى دهيد.
� بهمن ماه: 

كمى  داريد  حاضر  حال  در  كه  زندگى  با  ميكنيد  احساس 
بيگانه شده ايد و نمى دانيد چه نقشى را در زندگى حاضر 
داريد به همين دليل دچار سردرگمى شده ايد ؛ توصيه مى 
شود اول و در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد قدم در كارهاى 

مختلف بگذاريد. 
اتفاقات تازه اى در زندگى شما رخ مى دهد، كه باعث ميشود 
ديد تازه اى پيدا كنيد و انرژى فوق العاده زيادى را از اين 

اتفاق به دست بياوريد.
� اسفند ماه: 

شما با ديدى كلى به زندگى مى نگريد به همين دليل بسيارى 
از پيشامدهايى كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با بى 

تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد. 
اوقات  اكثر  و  داريد  زندگى  مسائل  از  صحيحى  درك  شما 
حدس هايى كه در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد درست 
هستند ؛ مدام منتظر شنيدن خبرهاى ناگوار نباشيد و ذهن 
پيش  منطقى  هاى  گيرى  تصميم  با  كه  دهيد  عادت  را  خود 

برود. 
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