
بازي خطرناك دولت با ارز
در اقتصاد ايران  نرخ ارز به چند  دليل افزايش مى يابد ، افزايش قدرت رقابت پذيرى ، افزايش درآمد دولت 
، رفع كسرى بودجه و كاهش تورم ، تك نرخى شدن ارز و زدودن سوداگران در بازار ارز ، از جمله داليلى 

هستند كه افزايش نرخ ارز را در اقتصاد ايران توجيه پذير كرده است .
در اقتصاد ايران براى كاهش سوداگرى به جاى افزايش بازدهى بخش مولد ، به افزايش نرخ ارز بسنده 
براى   ، مى شود  تكيه  ارز  نرخ  افزايش  به   دولت  هزينه هاى  كاهش  جاى  به  تورم  كاهش  براى   ، مى شود 
افزايش قدرت رقابت پذيرى به جاى افزايش بهره ورى به افزايش نرخ ارز بسنده مى شود و...به بيان ديگر 
از آنجا كه انجام امورى براى افزايش بهره ورى سخت و طوالنى و پر هزينه مى باشد ،  به راحتى تن به 

سياست هاى شوك درمانى  مى دهيم و از عواقب كوتاه مدت و بلند مدت آن آسيب مى بينيم .
مبادالت سكه و ارز طى هفته جارى يكى از پرنوسان ترين دوره هاى زمانى را پشت سر گذاشت. در شرايطى 
كه قيمت دالر مرز يك هزار و 500 تومان را هم تجربه كرد، قيمت سكه به تبعيت از اين وضعيت در بازار 
نقدى و به تاثير از آن در بازار آتى، شرايط نامتعادلى را دنبال مى كند. پيش فروش سكه از سوى بانك 
مركزى كه با تحويل 4 ماهه و به قيمت پايه 546 هزار تومان (بدون احتساب هزينه و ماليات) از ديروز در 

شعب بانك ملي آغاز شده، وضعيت عرضه و تقاضا در بازار نقدى و بازار آتى را تغيير داده است. 
براساس گفته يكى از كارشناسان بورس، در صورتي كه پيش فروش هاى سكه در شعب بانكى ادامه پيدا 
كند و استقبال از اين وضعيت بيشتر شود، آن وقت ممكن است دادوستدها در بازار آتى با روال ديگرى 
مواجه شود، حتى ممكن است معامله در اين بازار با ترديد سرمايه گذاران رو به رو شود. به نظر تحليلگران، 

بازيگران بازارهاى بورس .... 
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در پى نوسانات قيمت دالر و ديگر ارزها در ايران

هفته نامه پرشين ضمن تبريك عيد كريسمس و سال نو ميالدى به هم ميهنان گرامى ، خصوصا 
مسيحيان، اعالم ميدارد كه شماره بعدى اين نشريه در تاريخ  6  ژانويه 2012 منتشر خواهد شد.

به بهانه پيدا شدن يك اثر كمال الملك بعد از 111 سال
 

 استاد كمال الملك 
هنرمند مشروطه خواه  
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به آرامى به روزهاى پايانى سال و ايام كريسمس نزديك مى شويم تا آغازگر سال و شروعى تازه 
باشيم. با بازگشت به عقب و نگاه به آنچه در طى يكسال گذشته در عرصه بين المللى رخ داد، شاهديم 
كه بايدها و نبايدها زيادى به وقوع پيوست كه البته همگى آنها ناشى از اختالف نظر و تفاوت ديدگاه 

هاى گردانندگان دولت ها و حكومت ها بوده است و مى باشد. 
هر روز در خبرها خوانديم فاجعه اى به وقوع پيوست. هواپيمايى سقوط كرد. سيل يا طوفان ... بطور 
كلى فجايع طبيعى رخ داد، بر وخامت جنگ ها و درگيرى ها افزوده شد، انفجارها و بمب گذارى هاى 
گوناگون در گوشه و كنار دنيا اتفاق افتاد. اخبار قتل و خودكشى بر ميزانش افزوده شد. ترورها و اعدام 
ها در كشورى به صورت وحشيانه اتفاق افتاد. پرده از اسرارى هولناك از بازى پشت پرده سياسيون 
برداشته مى شود و ده ها و ده خبر مشابه. همه آنها را كه مى شنويم، تنها بر اندوه و ناراحتى هاى ما 
افزوده مى شود. بى اختيار به فكر فرو مى رويم كه چه زمانى اين خبرها پايان خواهد يافت و نور اميد 

بخشى در زندگى ها خواهد تابيد.

فارغ از انديشه هاى سياسى و اعتقادى، بايد در اين بحبوحه نو شدن ها، تازه هايى را تجربه كرد كه 
اميدوارى و شوق زندگى را در ما بدمد. كريسمس بهانه اى است براى نو شدن ها. براى خالى شدن از 
آنچه بر ما گذشته و افكار و قلب هاى ما را آزرده ساخته. كريسمس بهانه اى است براى دميدن روح 
اميد بر روح هاى خسته مان. بايد نگاه مان را تغيير دهيم. همانگونه كه بهانه اصلى كريسمس زادروز 
عيسى مسيح است. او را به عنوان پيام آور صلح و محبت در دنيا مى شناسيم بهتر است جداى تمامى 
افكار، تمايالت و خواسته هاى سليقه اى، همه را به كنارى بگذاريم و يكدلى و همراه بودن با هم را به 
ظهور برسانيم. به اميد روزى كه پيام صلح و محبت در همه جا فراگير شود و نشانى از ظلم و بى 

عدالتى به چشم نرسد.

 هفته نامه پرشين از اين فرصت استفاده نموده و فرا رسيدن كريسمس و سال نو را پيشاپيش به همه 
هموطنان خصوصا مسيحيان ايرانى تبريك گفته و بهترين شادباش ها و تبريكات را تقديم تان مى نمايد.

هفته نامه پرشين

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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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

هداياى گران بها هنگام بى مهرى بخشنده ى آنها، جالى خود را 
از دست مى دهند.

.هملت پرده سوم، صحنه اول
Rich gifts wax poor when givers prove unkind.

Hamlet, Act III, sc. 1.

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

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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برنامه هاى  فرهنگى ايرانيان 
انگلستان

كنسرت حسن شماعى زاده
دوشنبه، 2 ژانويه 2012

PM 8:00
Hilton Sheffield Hotel
جشن شب عيد كريسمس
جمعه، 23 دسامبر 2011

PM 9:00
(Holborn House (HH

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  

روشنفكرى و مفهوم آن
بخش يازدهم سخنرانى آقاى داريوش آشورى در كانون ايران 

لندن
به اين ترتيب جامعه ايرانى را متحول مى كنند. اما همين عناصر 
دورانى  اين  و  كنند  مى  فراهم  بعدى  دوران  براى  را  اى  زمينه 
لحاظ  از  ما  بشويم.  آدم  بايد  ما  و  بشويم  اروپايى  بايد  ما  كه 
خورد و خوراك و لباس و همه چيز وسايل زندگى، شكل شهر 
سازى، همه ابزارهاى زندگى مدرن بشويم و در اين اصل، تقليد 
جهانى  جنگ  به  شود  مى  تبديل  آرام  آرام  اين  بكنيم.  را  اروپا 
دوم و بازآمدن مارك لنينيست در روسيه و اين تحول، تحول 
بسيار مهمى است كه در اين تحول تاريخى معنى روشنفكرى 
و معيارهايش و باالخره آنجا يك چيزى پيدا مى شود كه توى 
آن كادر به اصطالح انقالب و انقالبى گرى همه چيز را به نهايت 
مى برد. همانطوريكه عرض كردم اين مفهوم انقالب، اصوال يك 
مفهوم اساسى مقدس در تمدن مدرن است. انقالب كوپرنيكى، 
سياسى  هاى  انقالب  يعنى  جلوتر  به  بياييم  تا  داروينى  انقالب 
مثل انقالب فرانسه و بعد انقالب روسيه كه جهان را به يكباره 
مى شود از نو بنا كرد. مى شود نمونه هاى عقب مانده ى تحت 
حاكميت استبداد و فالن را تبديل به دنياهاى پيشرفته ى آزاد 
و انسانها را متحول كرد. به اين ترتيب يك متون تاريخى جديد 
وارد فضاى روشن فكرى جديد دنياى غرب مى شود كه تحرك 
تازه اى مى دهد و بعد كسانى كه رفته بودند دوره هاى مختلف 
را در زمان رضاشاهى و با در واقع در آن دوران خيلى هايشان 
رضاشاهى  ى  دوره  تندرو  سوسياليزم  و  آلمان  هوادار  هم 
بودند، بعد از اين همه ى آنها تبديل شدند به كمونيستهاى بعد 
از جنگ كه مى خواهند انقالب بكنند. بنابراين همين كادر انقالب، 
كيش انقالب و انقالب به عنوان مفهوم مقدس است كه بعد از آن 
از داخلش انقالب اسالمى هم در مى آيد و همه ى قشر روشن 
فكرى ما هم به هر حال به اين انقالب مى پيوندند. اين در واقع 
قرن  از  تاريخى  بزرگ  هاى  انقالب  ى  چرخه  از  انقالب  آخرين 
نوزدهم به اين طرف با انقالب فرانسه كه آغاز مى شود، است 
آسيايى  هاى  كشور  به  بعد  همينطور  و  روسيه  انقالب  بعد  و 
چرخه  در  آنها  آخرين  اين  غيره،  و  ويتنام  انقالب  مثل  ميرسد 
انقالب هاى جهانى است و به اصطالح اين ختم داستان است. 
مفاهيم  از  يكى  كردم  عرض  همينطوريكه  فكرى  روشن  اين 
اساسى كه روشن فكرى كشف مى كند و به آن تكيه مى كند 
در واقع دنياى مدرن كشف و به آن تكيه مى كند، مفهوم تاريخ 
و تاريخّيت است. اينكه همه چيز انسانى، جامعه انسانى، اخالق 
انسانى، شكل زندگى انسانى در بستر زمان جريان دارد كه ما 
به آن تاريخ مى گوييم. بر حسب گذر زمان تحول پيدا مى كند 
و جالب است كه تشكيالت اساسى كه ذهن مدرن درست كرده، 
كشف تاريخ زندگى انسان بر روى سطح كره ى زمين است. از 
شكل اوليه زندگى ابتدايى، همينطور به جلو مى آيد تا مثال آن 
مرحله كشاورزى و تمدن هاى بزرگ تا حتى مثال مى رسيم به 
تمدن مدرن اروپايى و انقالب صنعتى و بعد حتى متصل كردن 
آن به تاريخ طبيعت و تاريخ تحول زندگى انسان بر روى زمين 
مى رسيم كه چگونه نخستين ها از درخت ها پايين پريدند و بعد 
در افريقا و به هر حال نوع انسانى در آنجا پيدا شد. بعد تاريخ 
همينطور  بعد  و  شد  پيدا  چگونه  شناسى  ديرين  علم  و  طبيعت 
مفاهيم  از  را  تاريخّيت  و  تاريخ  مفهوم  اين  و  بشرى  تاريخ 
اساسى ذهنيت مدرن است كه با آن مفهوم پيشرفت هم مى آيد. 
اينكه تاريخ در حال پيشرفت است، زمان در حال پيشرفت است 
و ما در واقع به سوى يك آينده ى درخشان در حركت هستيم. 
در  و  است  معكوس  اش  نگاه  مدرن  ماقبل  دنياى  كه  حالى  در 
واقع زمان را انحطاطى مى بيند. روزگار خوش درخشان، اوليه 
بوده و آن كه در بهشت متولد شد در رفاه و سالمت كامل بوده 
و در بى مرگى بوده است و وقتى به اين عالم بال و مرگ در 
واقع حبوط مى كند تا قبل از آن خوشبخت تر بوده است،عمر 
هاى طوالنى ترى داشتند. عمرهاى هزار سال و دوهزار سال 
داشتند و همينطور هرچه به جلوتر مى آييم زمان رو به انحطاط 
مى رود و در واقع انسان رو به انحطاط مى رود تا اينكه ما در 
اسطوره هاى شيعى خودمان هم داريم كه زمان بايد اينقدر رو 
از  تاريخ  دومرتبه  و  بيايد  زمان  امام  اينكه  تا  برود  انحطاط  به 
نو تجديد بشود و بر گرديم به آن مرحله خوب و خوش اوليه 
كه تقدير به اصطالح الهى بوده است. ولى دنياى مدرن اين را 
معكوس مى كند و از آن دنياى پست اوليه و تاريخ اوليه زندگى، 
شروع مى شود و تبديل به يك موجود مهم بر روى زمين مى 
شود و بعد به انسان كه مى رسد تحول انسان و همه چيز و 
تكامل انسان و اينكه ما آنچنان به هر حال پيشرفت مى كنيم و 
اين مفهوم پيشرفت تبديل به پايه و محور اصلى و علمى تاريخ 
هاى  انقالب  دنبال  مدرن  انقالبى  ذهن  دليل  همين  به  شود.  مى 
آن  به  و  كند  افزونتر  را  پيشرفت  خواهد  مى  كه  است  سياسى 

جهش بدهد.  ادامه دارد ...

فرار يا صدور مغزها؟ 
محمدحسين جعفريان

چرا كسي كاري نمي كند؟!
باالترين  تازگي  به  ايراني،  برجسته  روانشناس  قدس»  «حميد  پروفسور   
جايزه كالج سلطنتي روانپزشكان انگليس ـ رويال كالج ـ را از آن خود كرد. 
در  مخدر  مواد  كنترل  بخش  رئيس  دهه،  يك  از  بيش  نيز  اين  از  پيش  او 
مهاجر  نوابغ  از  ديگر  يكي  نادري»  «فيروز  پروفسور   ... بود  ملل  سازمان 
ايراني است. او مدير اصلي پروژه مريخ پيماي ناسا بود. اولين ماهواره اي كه 

انسان به مريخ فرستاد و بر آن فرود آمد. 

در  را  هموطنم  موفق  چهره هاي  اسامي  منوال  همين  به  باشد  بنا  اگر  باري 
از  هدف  اما  شد  خواهد  كاغذ  من  صد  مثنوي  كنم،  رديف  جهان  سرتاسر 
در  كه  ماجرايي  مغزهاست.  فرار  منفي  پديده  به  پرداختن  آن،  يادآوري 
سكوت مسئوالن مربوطه، هر روز ابعاد تازه تري مي گيرد و به گمان اين قلم، 
چنانچه، با برنامه ريزي دقيق و به موقع مانع آن نشويم، آسيبي جدي براي 

آتيه ايران اسالمي خواهد بود. 

سال گذشته خدا نصيب كرد و به حج مشرف شدم. يكي از خطباي معروف، 
در مهماني حجاج ايراني مقيم ديگر كشورها سخنراني مي كرد. او تعبير «فرار 
تقبيح كرد و تاكيد كرد، تعبير درست «صدور مغزها»  مغزها» را به شدت 
يك  عنوان  به  نخبگان،  مهاجرت  مقوله  با  هميشه  امروز  تا  متاسفانه  است. 
پديده مذموم سياسي برخورد شده است و لذا به پژوهشگران و دلسوزان 
اين آب و خاك، كمتر اجازه ورود و ارائه صورت درستي از آن داده شده 
با  مخالفت  و  عناد  سر  از  مهاجران  كه  شده  برخورد  اينطور  هميشه  است. 
پديده  اين  آنكه  حال  سردرمي آورند.  ممالك  ديگر  از  كشور،  سياسي  نظام 
دارد.  نيز  را  خود  ويژه  راه حل هاي  و  است  اجتماعي  صددرصد  مقوله اي 
سال هاي سال هند نيز به نحو خطرناكي با اين پديده دست به گريبان بود اما 
عاقبت آنها با اتخاذ روش هاي مناسب، نه تنها از مهاجرت نخبگانشان تا حد 
بسياري كاستند، بلكه حتي به مرحله مهاجرت معكوس رسيدند و بسياري 
از آنها كه رفته بودند نيز ترجيح دادند به وطنشان برگردند. باري نيروي 
كار متخصص نيز چون سرمايه كه آن را نيز به آب تشبيه مي كنند، جاري 

شده و به جايي هدايت مي شود كه زمينه جذب و انباشت آن فراهم باشد. 
متخصص،  نيروي  نباشد،همچنان  موجود  مقدمات  اين  چنانچه  است  بديهي 

مهاجرت خواهد كرد. 

ناسا  در  را  ديگري  مريخ نوردي  پروژه  اكنون  كه  نادري  فيروز  دكتر 
سرپرستي مي كند، در مصاحبه اي گفته بود، بورسيه صدا و سيماي ايران 
كه  تلويزيون  به  تحصيل  اتمام  از  پس  انقالب  اول  سال هاي  در  اما  و  بوده 
مراجعه مي كند، آنها اعالم عدم نياز مي كنند و او هم براي تدريس برمي گردد 
به دانشگاهي كه در آن درس خوانده بود و مابقي ماجرا. باري اگر مسئوالن 
ليسانس  كه  را  زبان شان  خصوصي  معلم  و  شوند  خواب نما  مثال  مربوطه 
ميكروبيولوژي دارد ناگهان به عنوان رئيس موزه ايران باستان معرفي كنند 
بديهي است دكتر باستان شناس اين مملكت اگر خودكشي نكند، حداقلش ول 
مي كند و مي گريزد. حاال تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل. باري 
اين آب و خاك بيش از آن به فرزندان نخبه خود نيازمند است كه صادرشان 

كند. لطفا كاري كنيم كه آنها بمانند يا اينكه بروند!

لطفا جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.

عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
1 - عالى  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف   

 كافى است كه عدد مورد نظر خود را به شماره 07811000455 اس ام اس نمائيد.

برگزارى جشن شب يلدا در
 مدرسه انديشه

شب يلدا، شب ميالد، شب پيروزى روشنايى بر تاريكى  در مدرسه 
در  نور  نغمه  موسيقى  گروه  و  سام  تئاتر  گروه  همكار  با  انديشه 

محيطى گرم وصميمانه جشن گرفته شد.
 درابتدا آقاى شفافى سخنانى در باره ى تاريخچه شب يلدا ايراد 
از  اشعارى  كمانچه  زيباى  صداى  همراهى  به  وسپس   فرمودند 
ديوان استاد غزل حافظ را براى مهمانان عزيز خواندند، كه مورد 

استقبال مدعوين قرار گرفت.
بعد  از آن گروه موسيقى  نغمه نوار برنامه هاى موسيقى سنتى و 
تلفيقى بسيار دل نشينى  در دوقسمت اجرا كردند كه شور وحالى 

زيبا به اين مراسم بخشيد.
مراسم با آرزوى روزهاى خوش ، روز هاى روشن براى همگان 

به پايان رسيد.   



55 هفته نامه پرشين جمعه 2 ديماه ماه 1390 - شماره 229
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk گزراش 

آغاز جشنهاى 
كريسمس ايرانيان 
مسيحى در لندن 
گزارش: فرشته كديور

به ياد دارم آن روزها كه در ايران دوران بچگى را مى 
حس  را  كريسمس  آمدن  شد  مى  سبب  آنچه  گذرانديم؛ 
جادويى  جعبه  از  معروفى  كارتون  پخش  تنها  كنيم، 
نام  به  ثروتمندى  پيرمرد  آن  اصلى  شخصيت  كه 
باعث  اش  تندخويى  و  ِخساست  با  او  بود.  «اسكروچ» 
ناراحتى و شكستن دل اطرافيان، بويژه كارگر فقيرش 
شده بود. اما در ادامه داستان، شخصيت او به يكباره 
بر اثر ديدن روياها و خواب هايى تغيير كرد و در روز 
كريسمس تبديل به فرد مهربان و دست و دلبازى شد 

كه عالوه بر كارگرش به فقراى شهر نيز كمك مى كند.

كه  كنيم  مى  زندگى  شهرى  در  امروز  گذشته،  سالها 
رسيدن  فرا  يادآور  كه  «اسكروچ»  آن  از  خبرى  ديگر 
كريسمس بود؛ نيست! در اينجا از يكى دو ماه زودتر، 
شهر حال و هواى ديگرى پيدا مى كند. همه به سرعت 
در حال خريد و ديد زدن فروشگاه ها هستند و به هر 
انتخاب  در  را  مردم  شوق  و  شور  روى  مى  كه  سمت 
حتى  بينى.  مى  روز،  اين  براى  ديدن  تدارك  و  ها  هديه 
سرما و  بارندگى، نتوانست مانع از بيرون رفتن مردم 

براى خريد كريسمس شود.

كنار  كه  شده  پيدا  هم  ها  بابانوئل  ى  كله  و  سر  كم  كم 
آنها  اند.  شده  ها  بچه  ذوق  و  شادى  باعث  خيابانها 
كاج  گويند.  مى  تبريك  عابران  به  را  كريسمس  زودتر 
هاى تزئين شده و زيبا با چراغ ها و نورهاى درخشان، 
كنند....  مى  جلب  ها،  مغازه  ويترين  سمت  به  را  مردم 
چه  كريسمس  هواى  و  حال  از  گزارش  تهيه  براى 
آگاه  كه  لندن  مسيحى  ايرانيان  كليساى  از  بهتر  جايى 
اين  براى  را  گوناگونى  هاى  جشن  و  ها  برنامه  شديم، 
دسامبر  بيستم  شنبه  سه  عصر  اند.  داده  ترتيب  ايام 
شمال  كليساى  سراغ  به  يلدا،  شب  با  بود  همزمان  كه 
لندن رفتم تا در جشن آنها حضور يابم و از نزديك شما 

خوانندگان گرامى را در جريان اين مراسم قرار دهم.

كليسا به زيبايى تزئين شده بود و گروه ُكر در حال تمرين بودند تا 
نمايند.  اجرا  مردم  براى  را  جشن  اين  به  مربوط  نيايشى  سرودهاى 
در گوشه اى از سالن توانستم گفت و گويى كوتاه با يكى از رهبران 
او  باشم.  داشته  دارند،  مسووليتى  نيز  پرستش  در قسمت  كه  كليسا 
با وجود فشردگى برنامه و كمى وقت، در آن لحظات با خوشرويى 

سواالت مرا پاسخگو شدند....

پرشين: به طور كلى كريسمس چه مفهومى دارد؟
كريسمس از لحاظ لغوى از دو كلمه (Christ ) و (Mas) تشكيل شده 
است. كلمه اول به معنى منجى بشر است. در طول تاريخ هم قوم يهود 
منتظر اين منجى بودند و هم مسيحيان كه اعتقاد دارند اين منجى دو 

هزار سال پيش آمده است. 
كلمه دوم هم به معنى َعشاء ربانى است كه در قرون وسطى متداول 
بوده است. در واقع يكسرى آئين عبادى است كه از قرون وسطى در 
تمام كليساها (در آن زمان همه كليساها كاتوليكى و يكپارچه بودند) 
يكشنبه ها دور هم جمع مى شدند و َعشاء ربانى را انجام مى دادند. 
پس كريسمس يعنى َعشاء و مراسمى كه به خاطر منجى انجام مى 

شود.
شود  مى  گفته  كه  معناست  اين  به  معنوى  مفهوم  در  كريسمس  اما 
عيسى مسيح در 26 دسامبر به دنيا آمد. اما از لحاظ تاريخى سنديت 

كاملى ندارد. بسيارى اعتقاد دارند كه اين تاريخ خيلى هم دقيق نيست 
و برگرفته از مراسمى است كه در زمان ُرم باستان وجود داشته و 
در اين روز، جشن مى گرفتند. صرف نظر از اينكه واقعا تاريخ دقيق 
تولد عيسى مسيح است يا نه... اين اهميت دارد كه مردم جهان در يك 

روز خاصى تولد منجى خودشان را جشن مى گيرند. 

روزهاى  در  هايى  برنامه  چه  ساله  هر  شما  پرشين: 
كريسمس برگزار مى كنيد؟

را  آن  اساسى  ركن  كه  است  همراه  پرستش  با  همواره  كريسمس 
تشكيل مى دهد. نخستين چيزى كه در ذهنم بوده و فعاليت عملى مرا 
هم شامل مى شده؛ شركت در مراسم پرستش بوده است. در سال 
هاى گذشته، به مدت پنج سال متوالى، گروه ُكر كليساى غرب لندن را 
رهبرى مى كردم و خاطرات خوشى از اين دوران به ياد دارم. سعى 
تشكيل  را  ُكرى  گروه  يك  دارم،  موسيقى  از  كه  دانشى  با  كردم  مى 

بدهم كه از نظر سطح موسيقى هم كامل باشد.

پرشين: برگرديم به مفاهيم سمبليك كريسمس! زمانى 
كه در ايران بوديم در اين ايام مى ديديم كه در برخى 
وآنها  خريدند  مى  كريسمس  درخت  مسيحيان  مناطق، 
هايشان  مراسم  ديدن  به  قادر  اما  كردند؛  مى  تزئين  را 
نبوديم، اما در اين كشور به وفور شاهد بوده ايم. در 

اصل فلسفه تزئين درخت كريسمس چيست؟
درخت  معموال  كريسمس  درخت  است.  خوبى  خيلى  و  جا  به  سوال 
و  كاج  دانيم  مى  كه  همانطور  كنند.  مى  تزئين  را  آن  كه  است  كاجى 
سرو تنها درختانى هستند كه در دوازده ماه سال سبز هستند. اين 
درخت، سنبل حيات و جاودانگى است. پس بهترين سمبلى مى باشد 
كه مى توانيم آن را تزئين نمائيم. تزئين هاى روى آن معموال شامل 
بود؛  نشده  اختراع  الكتريسيته،  كه  قديم  هاى  زمان  در  هاست.  چراغ 
مردم با شمع آن را تزئين مى كردند كه نمايانگر روشنايى و بوجود 

آمدن نور در زند گى آنهاست.

نوك درخت كريسمس معموال يك ستاره قرار دارد. اين ستاره نيز 
لحم  بيت  مسيح،  عيسى  تولد  هنگام  كه  است  اى  ستاره  از  سنبلى 
كه  خوانيد  مى  كنيد؛  مراجعه  متى  انجيل  به  اگر  دهد.  مى  نشان  را 
مجوسيان از سمت مشرق زمين حركت كردند و بوسيله يك ستاره 
راهنمايى شدند تا به محل تولد عيسى مسيح رسيدند. وقتى از نماى 
دورتر به درخت كريسمس نگاه كنيد؛ همانند محلى است كه عيسى 
مسيح در آنجا به دنيا آمد و در آن حيات و زندگى است كه منبع اش 
درخت كاج است و در نوكش، آن ستاره بيت لحم است كه محل تولد 

عيسى مسيح را نشان مى دهد. 

پرشين: از بابانوئلى كه گفته مى شود شب كريسمس 
از دودكش، مى آيد و براى بچه ها هديه مى گذارد؛ از 

آن بگوييد.

تاريخچه  مطالعه  با  اما  است.  كريسمس  از  سنبلى  امروزه  بابانوئل 
آن، متوجه مى شويم كه باز مى گردد به قرن چهارم ميالدى. در آن 
دوران فردى بود كه امروزه سانتا كروز ناميده مى شود. گفته مى 
شود او اولين اُسُقف كليساى ُرم بوده است. او فرد بسيار خيرخواه و 
نيكويى بود و در قرن چهارم كه مسيحيت تازه در حال رواج در غرب 
بود، مى زيسته. وى سعى مى كرد از افراد ضعيف و فقير تيماردارى 

كند و گفته مى شد به صورت پنهانى به مردم بى بضاعت؛ پول هديه 
چندين  تا  را  رسم  اين  جانشينانش  ميرد؛  مى  او  كه  بعدها  داد.  مى 
صد سال ادامه مى دهند و به مرور زمان، تبديل به نماد و سنبلى از 

كريسمس مى شود. 

پوشيدن لباس قرمز توسط بابانوئل، به اين دليل است كه در آن زمان 
كاردينال ها، لباس هاى قرمز مى پوشيدند و اين سانتا كروز اولين 
بى شاب كاردينالى بود كه در كليساى كاتوليك اسم و رسمى پيدا 
است.  بابانوئل  از  امروز نمادى  پوشيد  مى  قرمز  لباس  چون  و  كرد 
مهمترين چيزى كه ما اعتقاد داريم اينكه پدر آسمانى ما در اين روز 
هديه اى به ما داد و آنهم عيسى مسيح است و ما هم مى توانيم با 

دادن هديه اى اين شب را گرامى بداريم.

مناسبت  به  ايرانيان  كليساى  خاص  برنامه  پرشين: 
كريسمس براى امسال چيست؟ 

مشغول  لندن  شمال  و  غرب  بخش  دو  در  لندن  در  ايرانيان  كليساى 
فعاليت است. هر يك از اين كليساها در روزهاى مختلف، جشن هايى 
قبل  شب  چند  كليسا  جوانان  براى  نيز  جشنى  اند.  ديده  تدارك  را 
برگزار شد كه آنها ساعات خوش و پر از شادى را در كنار هم سپرى 
كردند. از چند ماه قبل براى برگزارى جشن هاى كريسمس شروع به 
برنامه ريزى كرديم. در بخش پرستش، افراد اين گروه از يك ماه قبل 
مشغول تنظيم آهنگ ها و تمرين هستند تا بتوانند بهترين هاى خود 
را به حضور خداوند بياورند. همچنين از مدتها قبل، گروه هاى تئاتر 
و موسيقى بچه ها نيز در بخش كانون شادى، توسط معلم هايشان 
در حال آماده شدن بوده اند. خانمى در كليساى ايرانيان هست كه 
استعداد خاصى در سرودن شعر براى خداوند دارد و سرود و دكلمه 
هايى نيز اجرا مى شود. در اين شب كنار هم شام خواهيم خورد كه 
اين نيز نشانگر اتحاد كليسا باهم است. در مجموع شبى سراسر از 

خوشى و شادى را با هم سپرى خواهيم كرد.

در ادامه با شروع مراسم و پر شدن سالن كليسا توسط مسيحيان 
هايى  دكلمه  و  نيايشى  سرودهاى  شامل  كه  ها  برنامه  عالقمندان،  و 
در وصف عيسى مسيح و تولد او بود، آغاز شد. جو شادى و نشاط 
جشن  اين  در  شركت  از  نيز  ها  بچه  بود.  حكمفرما  آنجا  بر  خاصى 
غافل نماندند و با اجراى سرودها و تئاتر، شادى و اشتياق خود را 

به حاضران نشان دادند.
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موافقت گروه 11 با 
تحريم بيشتر ايران

گروه 5+1 ، واژه آشنايى است كه از زمان تالش غرب براى مهار 
برنامه هاى هسته اى ايران، با عضويت 5 عضو دائم شوراى امنيت 
و آلمان ايجاد شد. اما اخيرا نام گروه ديگرى بر سر زبان ها افتاده 
كره  ژاپن،  استراليا،  آمريكا،  بر  عالوه  كه  است   11 گروه  آن  و 
جنوبى و كشور هاى اروپايى،  نام برخى كشور هاى عربى از جمله 

عربستان سعودى نيز در آن به چشم مى خورد.
با  ايران  بر  تحريم ها  فشار   افزايش  گروه،  اين  ساماندهى  از  هدف 
كمك كشور هاى عربى است. كشور هايى مانند عربستان سعودى و 
امارات متحده عربى كه توليد كننده نفت هستند و غرب قصد دارد با 
راضى كردن آنها به افزايش توليد،  جاى خالى نفت ايران در زمان 

تحريم را پر كند تا بهاى نفت به اوج نرسد. 

در هفته هاى اخير مقامات گروه 11 بارها پاى ميز مذاكره نشستند 
بر  فشار ها  افزايش  براى  سه شنبه  روز  شامگاه  در  سرانجام  و 
ايران به توافق دست يافتند. خبرگزارى رويترز به نقل از يك منبع 
 11 گروه  ديپلمات هاى  كه  است  كرده  اعالم  ايتاليا  در  ديپلماتيك 
ادامه  مانع  تا  دهند  افزايش  ايران  بر  را  فشار ها  گرفته اند  تصميم  

فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسالمى شوند. 
در  يافته اند  شهرت  نيز  همفكر  كشور هاى  گروه  به  كه   11 گروه 
مذاكرات شامگاه سه شنبه موضوع تحريم نفت ايران را نيز بررسى 
كرده اند. به گفته اين منبع آگاه، شركت كنندگان در اين نشست بار 
ديگر از ايران خواسته اند به قطعنامه هاى بين المللى و درخواست هاى 
آژانس بين المللى انرژى اتمى عمل كند و هر چه سريعتر نسبت به 

شفاف سازى در مورد برنامه هاى هسته اى اقدام كند.
همچنين اعضاى گروه 11 تاكيد كرده اند كه بايد در مورد ايران به 
همكارى با يكديگر ادامه دهند تا جمهورى اسالمى پاى ميز مذاكره 
بازگردد. گزارش ها حاكى از آن است كه اين نشست پشت درهاى 
شده  برگزار  رم  در  ايتاليا  خارجه  امور  وزارت  نظارت  با  بسته، 

است.
گفتنى است ديپلمات ها پيش تر اعالم كرده بودند كه اتحاديه اروپا 
نيز قصد دارد تحريم هايى را عليه نفت ايران اعمال كند و احتماال در 
نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا كه در ماه ژانويه برگزار 

مى شود،  اين موضوع بررسى خواهد شد.
برخى تحليلگران بر اين باورند كه اتحاديه اروپا تصميم گيرى در 
تامين  از  مدت  اين  در  تا  انداخته  تاخير  به  ژانويه  تا  را  مورد  اين 

منابع نفت جايگزين ايران اطمينان حاصل كند.
و  عراق  حتى  و  امارات،  كويت  عربستان،  با  پى  در  پى  مذاكرات 
آنگوال و ليبى در هفته هاى اخير به همين منظور انجام گرفته است 
و از سوى ديگر گروه 11 با مشاركت عربستان سعودى نيز نقطه 
عطفى براى غرب است كه براى تحريم نفت جمهورى اسالمى تالش 

مى كند. 
اين در حالى است كه در حال حاضر واردات نفت ايران به اياالت 
بانك  تحريم  روند  اخيرا  نيز  آمريكا  كنگره  و  است  ممنوع  متحده 
مركزى جمهورى اسالمى را تسهيل كرده است. گفته مى شود بخش 
قابل توجهى از مبادالت مالى نفتى ايران از طريق اين بانك انجام 
مى شود و تحريم آن بدون ترديد پيامد هاى وخيمى براى اقتصاد 

وابسته به درآمد نفتى ايران به همراه خواهد داشت. 
منتشر  حالى  در  ايران  بر  فشار ها  افزايش  به  مربوط  خبرهاى  اما 
مى شود كه برخى منابع خبرى از دعوت دوباره ايران از بازرسان 
داده اند.  خبر  ايران  به  سفر  براى  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس 
بازرسان  از  دعوت  براى  ايران  پيشين  نامه هاى  كه  مى شود  گفته 
نتوانسته نظر آژانس را جلب كند و يوكيا آمانو مدير كل آژانس، 
 آنها را رد كرده است. اكنون نيز گفته مى شود در صورتى آژانس با 
پيشنهاد ايران براى سفر بازرسان موافقت مى كند كه آنها بتوانند به 
تاسيسات مورد نظر آژانس و دانشمندان هسته اى ايران دسترسى 
داشته باشند.اين در حالى است كه گزارش اخير آمانو در خصوص 
بستر  كه  بود  ايران  هسته اى  فعاليت هاى  نظامى  ماهيت  احتمال 

مناسب براى افزايش فشار ها بر جمهورى اسالمى را فراهم كرد.

خاورميانه به سمت درگيريهاى 
جديدى گام برمى دارد

يوشكا فيشر وزير خارجه سابق آلمان در دولت گرهارد شرودر، در 
گمراه  سياست  نتيجه  تركيه،  چاپ  زمان  تودى  روزنامه  در  اى  مقاله 
كننده امريكا را خطر يك درگيرى نظامى در خاورميانه دانسته است كه 

مانند ابر سياهى بر فراز اين منطقه سايه افكنده است.
 مقاله آقاى فيشر واكنش وزير خارجه اياالت متحده آمريكا را در پى 

داشته كه گفته امريكا برنامه اى براى حمله به ايران ندارد.
 آقاى فيشر در مقاله خود مى نويسد كه دشمنان اياالت متحده قدرت 
بيشترى يافته اند و ايران على رغم آنكه پيش از اين به عنوان يكى از 
محورهاى شرارت خوانده شده بود، اكنون در منطقه به برترى دست 

يافته است. ايران به تنهايى و در اين فرصت بسيار كم نمى توانست به 
موقعيت كنونى دست پيدا كند.

 "رقابت پنهان بين ايران و اسراييل در خاورميانه اكنون ديگر از پرده 
خفا خارج شده و نمايان شده است. نتيجه چنين اتفاقى به وجود آمدن 
انگيز  شگفت  كمى  است  عجيب  نگوييم  اگر  كه  است  هايى  پيمانى  هم 
شيعيان  و  امريكا  مخالفان  و  حماس  اهللا،  حزب  سوريه،  ايران،  است. 
كشورهاى  از  بسيارى  و  سعودى  عربستان  سوريه،  مقابل  در  عراق 
عربى قرار گرفته اند" آقاى فيشر ادعا مى كند كه اين كشورها  از ترقى 

ايران در هراس هستند.
به  نيز  را  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوى  آلمان  خارجه  وزير  مقاله   
تهديد  ايران  كه  است  گفته  حسينى  على  محمد   . است  واداشته  واكنش 
اشاره  است.  نكرده  دريافت  امريكا[  و  اسراييل  سوى  از   [ جديد 
سنخنگوى وزارت خارجه ايران به اين بخش از يادداشت يوشكافيشر 
با  خاورميانه  در  بزرگ  درگيرى  يك  بروز  خطر  نويسد  مى  كه  است 

برخى از فاكتورهاى قوت بيشترى مى گيرد.
 به اعتقاد آقاى فيشر افزايش ماندگار قيمت نفت، فرصت هاى سياسى 
و اقتصادى جديدى را براى ايران به وجود آورده است. شكست غرب 
و هم پيمانان آن در جنگ هاى غير مستقيم در غزه و لبنان و شكست 
سازى  غنى  توقف  براى  ايران  اقناع  در  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
در  جديد  درگيرى  يك  بروز  احتمال  كه  هستند  فاكتورهايى  از  همگى 

خاورميانه را افزايش مى دهد.
 

"برنامه هسته اى ايران فاكتور سرنوشت سازى در اين معادله است 
كه تعادل استراتژيك منطقه را به طور برگشت ناپذيرى تهديد مى كند. 
خصوص  در  صحبت  از  هرگز  جمهورش  رييس  كه  كشورى  ايران، 
و  شمالى  مرزهاى  مدام  طور  به  و  شود  نمى  خسته  اسراييل  نابودى 
جنوبى اسراييل از طريق حمايت جنگ هاى غير مستقيم توسط حزب 
اهللا و حماس تهديد مى كند، ممكن است يك روز به كابوس اسراييل كه 

همان دست يابى اين كشور به سالح هاى هسته اى است برسد."
 آقاى فيشر با ذكر برخى مواضع رئيس جمهرو ايران مى نويسد كه 
سياست تنها حول واقعيت ها نمى چرخد بلكه تعابير و برداشت ها نيز 
بخشى از سياست هستند. حتى اگر تعابير و برداشت ها دقيق نباشند 

در تعيين هدف نقشى مهم دارند.
 اين تعابير و برداشت ها در موارد خاص، زمانى كه گروه ها هستى 

خود را در معرض خطر ببينند كاركرد بيشترى پيدا مى كند.
 در اوايل ماه مى، اسراييل شصتمين سال تاسيس خود را جشن گرفت 
و جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، به اورشليم سفر كرد تا در اين 
مراسم گراميداشت شركت كند. اما براى كسانى كه انتظار داشتند هدف 
اصلى از اين سفر به مذاكرات بين اسراييل و فلسطين كمك كند بسيار 

نا اميد شدند.
 موضوع اصلى جورج بوش، كه در سخنرانى خود در پارلمان اسراييل 
نيز به آن اشاره كرد، ايران بود. جورج بوش قول داده بود تا درگيريهاى 

خاورميانه را تا پايان دوره رياست جمهورى اش به نقطه پايان برساند.
وى  هدف  كه  رسيد  مى  نظر  به  اسراييل  به  خود  سفر  آخرين  در  اما   
تغيير كرده است. به نظر مى رسد كه جورج بوش با همكارى اسراييل 
قصد دارد برنامه هسته اى ايران از راه هاى نظامى و نه ديپلماتيك به 

نقطه پايان برساند.
تاسيس  سال  شصتمين  مراسم  بزرگداشت  طول  در  كه  كسى  هر   
به  دقت  با  و  باشد  كرده  مطالعه  را  كشور  اين  هاى  روزنامه  اسراييل 
كه  داند  مى  باشد  داده  گوش  شود  مى  پخش  اورشليم  از  كه  اخبارى 

اتفاق بزرگى در شرف وقوع است. اين نمونه هايى از آن است:
 دست از سياست كجدار و مريض برداريد! جمله اى است كه در مجامع 
تهديد  آن  از  منظور  و  است  يافته  افزايش  شدت  به  اسراييل  سياسى 

برنامه هاى هسته اى ايران است.
 در جشن هاى تاسيس اسراييل، ايهود باراك، وزير دفاع اسراييل، اعالم 

كرد كه مقابله نظامى براى مرگ و زندگى غير قابل اجتباب است.

نيروى  كه  كرد  اعالم  اسراييل  هوايى  نيروهاى  بازنشسته  فرمانده   
هوايى اسراييل قابليت هر گونه عملياتى، هر چند بسيار مشكل را براى 
امنيت كشور دارد. تخريب تسهيالت هسته اى سوريه در سال گذشته 
و عدم هر گونه عكس العمل بين المللى به آن به عنوان يك مثالى كه مى 

توان در مقابل ايران نيز تكرار شود بيان شد.
با  امريكا  افزارهاى  جنگ  انتقال  براى  اسراييل  هاى  خواسته  فهرست   
رييس جمهور امريكا مورد بحث قرار گرفت و بخش عمده آن به تمركز 
براى افزايش توانايى و قابليت نيروى هوايى اسراييل اختصاص داشت.
 برنامه هاى ديپلماتيك و تحريم هاى سازمان ملل عمال غير موثر واقع 

شده اند.
با پايان گرفتن دو ره رياست جمهورى جورج بوش در امريكا و عدم 
اطمينان از موفقيت سياست هاى وى در واقع موجب از بين رفتن امكان 

اسراييل براى حمله خواهد بود.
 دو موضوع آخر از اهميت ويژه اى برخوردار است. زمانى كه مقامات 
نظامى اسراييل اعالم مى كنند كه به نظر مى رسد كه ايران از خطوط 
قرمز در راه رسيدن به قدرت هسته اى در سال هاى 2010 تا 2015 
عبور خواهد كرد، اتفاقى كه در اسراييل مى افتد اين است كه اكنون در 
آخرين ماه هاى رياست جمهورى جورج بوش اسراييل نبايد فرصت 

ها را از دست بدهد.
 خاورميانه به سمت درگيريهاى جديدى در سال 2008 گام برمى دارد. 
ايران بايد به اين نكته توجه كند كه بدون يك راه حل ديپلماتيك در ماه 
هاى آينده پيشگيرى از حمله نظامى غير ممكن خواهد بود. اكنون زمان 

مذاكرات جدى فرا رسيده است.
 برخى از تحليلگران اعتقاد دارند كه با نزديك شدن زمان تحويل بسته 
فشارهاى  اورانيوم،  سازى  غنى  تعليق  براى  ايران  به  غرب  پيشنهادى 
يادداشت  و  يافته  اقزايش  بسته  اين  پذيرش  براى  ايران  به  اى  حاشيه 
جنجال برانگيز وزير خارجه سابق آلمان كه تا 2 سال پيش خود يكى 
ديگر  دوهمكار  همراه  به  و  بود  ايران  با  مستقيم  مذاكرهكنندگان  از 
فرانسوى و بريتانيايى خود به تهران سفر كرد و مذاكرات سعدآباد را 

شكل داد، براى افزايش فشارهاى روانى به دولت تهران است.
كه  كند  مى  تقويت  را  ظن  اين  فيشر  آقاى  يادداشت  پايانى  جمالت   
اطالعات ارائه شده در اين مقاله بيش از آنكه حاوى اسرار پشت پرده 
اى باشد كه وزير خارجه سابق آلمان آن را افشا يا با ديدى خوشبينانه 
آن را پيش بينى مى كند، حاوى هشدار هايى است كه توان چانه زنى 

طرف هاى غربى را بر سر ميز مذاكره باال مى برد.
دائم  عضو   5 يعنى  دنيا  قدرت   6 توسط  كه  جديد  پيشنهادى  "بسته 
شوراى امنيت بعالوه آلمان روى ميز قرار دارد.سوال سرنوشت ساز 
اين است كه آيا امكان اين وجود دارد كه بتوان برنامه هسته اى ايران 
درگيريهاى  از  مانع  تا  آورد  در  تعليق  حالت  به  مذاكرات  طول  در  را 
مسائل  نرسد  جايى  به  نيز  جديد  هاى  پيشنهاد  اين  اگر  شود.  نظامى 

جدى خواهد شد. "
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10 نكته اى كه در مورد كيم 
جونگ اون رهبر جديد كره 

شمالى نمى دانيد  

را  او  بقيه  شايد  كه  شود  مى  پدرى  جانشين  اون  جونگ  كيم 
ديكتاتور مى خواندند اما وى خودش را مبارز مى دانست

بر  شنبه  روز  ظاهرا  شمالى  كره  عزيز"  رهبر   " ايل  جونگ  كيم 
اثر سكته قلبى فوت كرده است. وى در زمان فوت 69 سال سن 
داشت. قدرت از كيم جونگ ايل به كيم جونگ اون رسيد، پسر 
سوم رهبرى كه در بسيارى از رسانه هاى غربى از او با عنوان 
جونگ  كيم  دقيق  سن  كسى  است.  شده  برده  نام   " ديكتاتور   "
اون را نمى داند اما ظاهرا بايد 28 سال سن داشته باشد. تايم 
شمالى  كره  آتى  رهبر  خصوص  در  شخصى  مسائل  از  ليستى 
در  ندارد، منتشر كرده است كه  خبر  را كه كسى از آن چندان 

زير مى خوانيد:

به  وحشتناكى  عالقه  اون  جونگ  كيم  موثق  منابع  گفته  به   .1
هاى  عكس  او  است.   NBA طرفداران  از  و  داشته  بسكتبال 

بسيارى با ستارگان بسكتبال امريكا دارد.
2. يك روزنامه منطقه اى اخيرا رفت و آمدهاى چند سال اخير 
كيم جونگ اون را زير نظر داشته و ادعا مى كند كه وى به زبان 
آلمانى عالقه داشته و مدتى هم در يك موسسه آلمانى تحصيل 

كرده است.
3. انها كه از نزديك با كيم جونگ اون ارتباط داشتند مى گويند 
وى در برخورد با خانم ها بسيار خجالتى و كم رو بود اما در 
به  را  او  كه  كرد  مى  بازى  قدرت  با  آنچنان  بسكتبال  مسابقات 

"بمب بازى" تشبيه مى كردند. 
كيم  برخالف  اون  جونگ  كيم  هاى  كالسى  هم  شهادت  به   .4
را  آن  و  داشت  بسيار  ضدامريكايى  احساسات  كه  ايل  جونگ 
مخفى هم نمى كرد ، پسرش كلكسيونى از كفش هاى نايك داشت 

كه قيمت هرجفت به حداقل 200 دالر مى رسيد.
نزديك  از  منطقه  در  متحدانش  و  امريكا  كه  شود  مى  گفته   .5
مراسم تحليف كيم جونگ اون را نگاه مى كنند تا ببينند كه آيا او 
نيز به سنت پدر براى زهرچشم گرفتن از مخالفان در نخستين 

روزهاى به قدرت رسيدن دست به سالح مى شود. 
6. ديلى تلگراف اخيرا برخى عادت هاى خاص كيم جونگ اون 
وى  موهاى  مدل  كه  شود  مى  گفته  است.  كشيده  تصوير  به  را 
كه  و جوانانى  شده  يك سبك عمومى  به  تبديل  در كره شمالى 
طرفدار او هستند با مراجعه به آرايشگاه ها مدل موى او را كه 

به مدل " جاه طلبى" معروف شده سفارش مى دهند.
7. رسانه هاى كره جنوبى ادعا مى كنند كه كيم جونگ اون در 
جراحى  چند  پدربزرگش  به  شدن  شبيه  براى  گذشته  سال  يك 

پالستيك انجام داده است. 
8. تالش ها براى به قدرت رساندن كيم جونگ اون همانگونه كه 
پدرش به تاج و تخت رسيد انگونه واضح بود كه روز اول ژانويه 

برابر با تولد وى ، تعطيل عمومى اعالم شد.
9. در چند ماه اخير با توجه به وخيم تر شدن تدريجى حال كيم 
جونگ ايل ، در سربازخانه هاى كره شمالى فيلم مستندى پخش 
شد كه در آن اين جمالت بارها به گوش مى رسيد: "پشت سر 
ژنرال حركت كنيد".."كيم جونگ اون درس فراموش نشدنى به 

دشمن داده است. "
ركوردهاى  تواند  مى  اون  جونگ  كيم  كه  شود  مى  گفته   .10
جهانى در بازى مينى گلف را بشكند. احتمال مى رود كه او به 
زودى تبديل به مدلى در كره شمالى و البته سطح جهانى شود.

موزيك زنده روزهاى يكشنبه

واسالو هاول رييس جمهور سابق 
جمهورى چك  درگذشت

رژيم  سرسخت  ناراضيان  از  و  نويس  نمايشنامه  و  نويسنده  او 
كمونيستى وقت در كشورش بود.

هاول در طول حيات سياسى و هنرى اش جايزه هاى متعددى بين 
المللى را كسب كرده بود.

از جملهء آنها مى توان از جايزه صلح گاندى و مدال آزادى فالدلفيا 
نام برد. هاول همچنان براى كسب جايزه صلح نوبل نامزد شده بود.
آخرين  تا  وى  بود  سرسخت  سياسى  مبارز  اما  نويسنده  هاول 
و  ديموكراسى  از  دفاع  راه  در  اش  مبارزه  به  اش  زندگى  روزهاى 

حقوق بشر ادامه داد.
آزادى خواهى وى در اولين سخنرانى هاى عمده اش انعكاس يافته 

است.
واسالو هاول در 23 نومبر 1989 به تجمع 300 هزار نفرى در ميدان 

وينسسالس پراگ سخنرانى مى كرد، گفت:
مرفه  و  ديموكراتيك  آزاد،  سلواكيا  و  چك  يك  در  خواهيم  مى  ما   »
زندگى كنيم. ما مى خواهيم به اروپا بر گرديم، ما هرگز مفكوره هاى 
خود را ترك نخواهيم گفت اين كه در روزهاى آينده رخ مى دهد باكى 

ندارد.»

آميز  صلح  اعتراضات  با  كه  مخملى  انقالب  از  بعد  روز  شش  وى 
بود  شده  سركوب  خشونت  با  پوليس  توسط  و  آغاز  محصلين 

سخنرانى مى كرد.
در روزهاى آينده صدها هزار چكى و سلواكى به سلسله تظاهرات 

صلح آميز به جاده ها ريختند.
هاول كه اصًال يك نمايشنامه نويس بود به عنوان يك چهره عمده اين 
انقالب مطرح گرديد، به تجمع هاى بزرگ مردم سخنرانى مى كرد و 
مذاكرات را به هدف پايان صلح آميز حكومت كمونيستى به پيش مى 
برد.تا پايان آن سال هاول به حيث رييس جمهور چكوسلواكيا مستقل 

انتخاب شد.
جمهور  رييس  حيث  به  اش  دوباره  انتخاب  از  پس   1990 سال  ر   
وى بيشتر وقت اش را صرف جلوگيرى از تجزيه چكوسلواكيا كرد. 
وى ناكام شد و در سال 1992 استفعا داد. اما پس از تقسيم چك و 
كشور  جمهور  رييس  حيث  به  او  مخملى  طالق  به  معروف  سلواكيا 
مستقل جديد جمهورى چك انتخاب شد و با پيروزى يك دوره ديگر 
باقى  كشور  اين  جمهور  رييس  حيث  به  سال 2003  تا  انتخابات،  در 

ماند.
كرده  حاصل  را  ناتو  عضويت  چك  جمهورى  هاول،  تقاعد  زمان  در 
اما  كرد.  سپرى  بيمارى  با  را  اش  زندگى  واپسين  هاى  سال  بود. 
وى همچنان به مثابه مدافع سرسخت حقوق بشر و ديموكراسى در 

كشورهاى مانند كيوبا، روسيه، چين و بالروس باقى ماند.
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اعراب به دنبــال گرفتن 
بازار نفــــــت ايران

برنامه  سر  بر  ايران  عليه  غربى  جامعه  نفتى  تحريم هاى  پى  در 
هسته اى اش ميزان توليد نفت ايران به ميزان قابل توجهى كاهش يافته 
سال  با  مقايسه  در  نفت  وزير  معاون  قلعه بانى،  احمد  گفته  به  است. 
كاهش  بى سابقه اى  شكل  به  ايران  نفت  توليد  ميزان  ميالدى  گذشته 
يافته است كه دليل آن به كاهش سرمايه گذارى ها در بخش توليد نفت 

باز مى گردد.
سينوپك  چينى  شركت  كه  مى گويند  خبرى  منابع  رابطه  همين  در 
اعمال  دليل  به  است  ايران  نفت  مشترى   بزرگترين  كه  كورپ، 
تحريم هاى غرب بر ايران در داد و ستدش با تهران دچار مشكل شده 
و مجبور به كاهش خريد خود از ايران شده است. شركت سينوپك، 
ژانويه  ماه  در  كه  است  ايران  خام  نفت  خريداران  بزرگترين  از  يكى 
بشكه  هزار  به 285  روز  در  بشكه  هزار  از 540  را  خريدش  ميزان 

كاهش داده است.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى ايالف، اين در حالى است كه امارات 
متحده عربى، سرمايه گذارى هاى تازه اى را براى افزايش توليد نفت 
و گازش آغاز كرده است. در ابوظبى شركت "تاسيس فراورده هاى 
نفتى براى استفاده از نفت و گاز" تصميم دارد در سال آينده ميالدى 
پروژه هاى بزرگ تازه اى را به مزايده بگذارد با اين هدف كه ميزان 
توليد انرژى خود را به ميزان قابل توجهى افزايش دهد. عقيل ماضى، 
مدير اجرايى اين شركت در اين باره گفت: «شركت ملى نفت ابوظبى 
(ادنوك) حداقل چهار تا پنج پروژه بزرگ نفتى را در سال آينده به 
را  مزايده  اين  ما  گذاشت.  خواهد  مزايده  به  دالر  ميلياردها  ارزش 

فرصتى طاليى براى توسعه صنعت نفت و گاز كشور مى دانيم.»
اماراتى،  سرمايه گذاران  بتواند  كه  است  كرده  پيش بينى  شركت  اين 
عربستانى و هندى را براى توسعه ميدان هاى نفتى خود جذب كند تا 

جهشى قابل توجه در توليدات نفتى اش داشته باشد.
از سوى ديگر در سودان، عوض احمد الجاز، وزير نفت اين كشور 
اعالم كرد كه اين كشور تصميم دارد شش ميدان نفتى را در اختيار 
نفت  توليد  ميزان  ترتيب  بدين  تا  دهد  قرار  خارجى  سرمايه گذاران 
كشور را به شكل بى سابقه اى افزايش دهد. به گفته وى از اين ميادين، 
سه  و  كشور  نقطه  شمالى ترين  در  ميدان  يك  دارفور،  در  ميدان  دو 
از  پس  روز  يك  تنها  خبر  اين  بود.  خواهد  سودان  شرق  در  ميدان 
مذاكرات خارطوم با سودان جنوبى براى تقسيم عايدات نفتى مخابره 

مى شود.
عوض احمد الجاز در اين باره گفت: «ما شش ميدان نفتى را در اختيار 
شركت  هر  سرمايه گذارى  از  و  مى دهيم  قرار  جهان  سرمايه گذاران 
هيچ  و  مى كنيم  استقبال  باز  آغوش  با  دنيا  كجاى  هر  در  خارجى 
شرطى براى مليت سرمايه گذارانى كه مى خواهند سرمايه هايشان را 

به كشورمان بياورند، قائل نيستيم.»
ميزبان  ژانويه   15 در  دارد  تصميم  خارطوم  كرد،  تاكيد  وى 
جهان  سراسر  از  گاز  و  نفت  صنعت  بخش  در  فعال  سرمايه گذاران 

باشد.
جامعه جهانى به بهانه منحرف شدن برنامه هسته اى ايران به سمت 
سنگينى  تحريم هاى  كه  دارد  تصميم  هسته اى  جنگ افزارهاى  توليد 
ديگر  كه  است  اميدوار  و  كند  اعمال  ايران  گاز  و  نفت  صنايع  بر  را 
كشورهاى توليدكننده نفت بتوانند كاهش توليد نفت مورد نياز بازار 
انرژى را در پى اين تحريم ها تامين كنند. جامعه غربى براى رسيدن 
قطر،  عربى،  متحده  امارات  عربستان،  نفتى  توليدات  به  هدف  اين  به 
اتحاديه  است.  دوخته  چشم  سودان  و  عراق  الجزاير،  ليبى،  بحرين، 
از  نفت  خريد  تحريم  كه  كرده اند  اعالم  امريكا  متحده  اياالت  و  اروپا 
ايران و دادوستد با بانك مركزى اين كشور را در دستور كار خود 
قرار داده اند. در صورت نهايى شدن اين تصميم پيش بينى مى شود 

قيمت نفت در بازارهاى جهانى به شدت افزايش يابد.       

اقتصاد

نوسانات قيمت ارز 
و پى آمد هاى آن

مبادالت سكه و ارز طى هفته جارى يكى از پرنوسان ترين دوره هاى 
زمانى را پشت سر گذاشت. در شرايطى كه قيمت دالر مرز يك هزار 
و 500 تومان را هم تجربه كرد، قيمت سكه به تبعيت از اين وضعيت 
در بازار نقدى و به تاثير از آن در بازار آتى، شرايط نامتعادلى را 
دنبال مى كند. پيش فروش سكه از سوى بانك مركزى كه با تحويل 
4 ماهه و به قيمت پايه 546 هزار تومان (بدون احتساب هزينه و 
ماليات) از ديروز در شعب بانك ملي آغاز شده، وضعيت عرضه و 

تقاضا در بازار نقدى و بازار آتى را تغيير داده است. 
كه  صورتي  در  بورس،  كارشناسان  از  يكى  گفته  براساس 
از  استقبال  و  كند  پيدا  ادامه  بانكى  شعب  در  سكه  پيش فروش هاى 

اين وضعيت بيشتر شود، آن وقت ممكن است دادوستدها در بازار 
آتى با روال ديگرى مواجه شود، حتى ممكن است معامله در اين 
تحليلگران،  نظر  به  شود.  رو  به  رو  سرمايه گذاران  ترديد  با  بازار 
بازيگران بازارهاى بورس همه بايد در شرايط مساوى قرار بگيرند 

و همه بايد استانداردهاى شرايط معامله را رعايت كنند.
اين در حالى است كه بانك مركزى با پيش فروش سكه به صورت 
اعالم  براساس  مى دهد.  تغيير  را  معامالت  جريان  روند  نامحدود، 
بانك مركزى با احتساب ماليات و ساير هزينه ها هر كس مى تواند 
سكه را در حدود 573 هزار تومان براى 4 ماه بعد خريدارى كند و 
اگر افزايش نرخ داشت، مى تواند كاال را تحويل بگيرد و اگر كاهش 
داشت مى تواند تحويل نگيرد و پول خود را بدون سود پس بگيرد؛ 

اين يعنى ريسك صفر درصد و امكان سود معقول.

كنيم،  مى  دنبال  را  كشور  اقتصاد  هاى  ضعف  كه  طرف  هر  از 
سرچشمه مشكالت به درآمدهاى نفتى ختم مى شود. اما درآمدهاى 
نفتى به خودى خود نمى تواند پديده اى مشكل ساز باشد، بلكه اين 
ماست  غيركارشناسانه  هاى  ريزى  برنامه  و  ناشيانه  سياست هاى 
ها  دولت  كنترلى  سياست  ديرباز  از  است.  شده  آفرين  معضل  كه 
در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گريبان گير اقتصاد كشور بوده است. 
روش هايى همچون پيش فروش ارز، وارد كردن بى رويه دالرهاى 
ها،  قيمت  تعادل  براى  ارز  فروش  عدم  تقاضا،  كاهش  براى  نفتى 
سهميه بندى ارز به نرخ هاى متفاوت و ... كه هيچ كدام نتوانسته اند 
رهيافتى سازنده براى ثبات بازار باشند. چون تماما در زمان خود 
سياستى مشكل ساز و اشتباه بوده كه فقط جيب عده اى خاص از 

دالالن و سودجويان را پر كرده است.

چه  كه  است  الشمس  اظهرمن  كه  هم  اخير  ارزى  هاى  سياست 
از  ماجرا  اين  است.  آورده  وجود  به  اقتصاد  براى  را  وضعيتى 
آنجا شروع شد كه سود بانكى توسط شوراى پول كاهش يافت و 
سرمايه هاى سرگردان جامعه انگيزه خود را براى ورود به بانك 
ها از دست دادند و مردم جذب بازار سكه و ارز شدند. در اين ميان 
نمى توان از سياست هاى اشتباه اتخاذى از سوى بانك مركزى نيز 

گذشت. سه نرخى كردن ارز در بازار نه تنها نتوانست تعادل را به 
بازار برگرداند بلكه عطش و حباب قيمت بازار رابيشتر كرد.

پايين آوردن تابلوى قيمت ها در صرافى ها به سبب تغيير لحظه اى 
قيمت ارز،صف كشى هاى خيابانى پشت درب بانك ها، اجاره كارت 
ملى، استخدام افراد براى ايستادن درصف براى گرفتن ارز و سكه 
كارشناسان  است.  بوده  اتخاذى  هاى  سياست  اين  حاصل  دولتى، 
اقتصادى بزرگ ترين معضلى كه اين پديده گرانى ارز براى اقتصاد 
به همراه مى آورد را " افزايش تورم" معرفى مى كنند و در بررسى 
و نحوه برخورد با چنين پديده اى مولفه هايى را مطرح مى سازند 

كه به برخى از آن اشاره مى كنيم:

دارند  نظر  اتفاق  آن  درمورد  كارشناسان  كه  مواردى  از  يكى   1-
كشور  جارى  درامور  ارزى  ذخيره  صندوق  منابع  از  استفاده 
كشوردارد.  اقتصادى  تورم  ايجاد  در  بسزايى  تاثير  كه  باشد  مى 
كشور  زيرساختى  امور  صرف  بايست  مى  ارزى  ذخيره  صندوق 
گردد و موجبات افزايش توليد را فراهم آورد و نبايد براى پركردن 

كسرى هاى اقتصادى كشورمصرف گردد.

كه  اجراست  حال  در  نحوى  به  كشور  در  گيرى  ماليات  نحوه   2-
افزايش  براى  را  صنعتى  هاى  كارخانه  و  كنندگان  توليد  انگيزه 
به  بايد  گيرى  ماليات  سيستم  برد.  مى  بين  از  توليد  گسترش  و 
صورت علمى و با احتساب ميزان درآمدها، هزينه توليد و ميزان 
تورم محاسبه گردد. كاهش انگيزه هاى توليد و كافى نبودن سود 
اقتصادى فعاليت هاى توليدى، سرمايه هاى نقدى كشور به سمت 
ارز و طال كشيده مى شود كه سود كالن و زود بازده دارد. لذا با 
كاهش توليدات داخلى درب هاى واردات باز مى شود و بايد براى 
خريد خارجى ارز پرداخت كرد و متعاقبا افزايش قيمت ارز سبب 

گرانى و تورم مى گردد.

-3 اما يكى از مهمترين داليل ايجاد تورم كه با گرانى ارز مرتبط 
به  اقدام  دولت  كه  زمانى  از  است.  نقدى  هاى  يارانه  بحث  شده، 
پرداخت نقدى يارانه به مردم نمود، سيل نقدينگى مردم وارد بازار 
شد. مردم با نقدينگى خرد خود بهترين راه كسب سود را در بازار 
ارز و سكه يافتند چون سپرده گذارى بانكى جذابيت چندانى نداشت.

عوامل مطروحه در اين مقاله محدود و داليل جانبى ديگر آن چنان 
بازار ارز در كشور را نا بسامان كرده كه نمى توان انتظار داشت 
اين  از  دردى  هم  واقعى  قيمت  با  ارز  فروش  و  سازى  آزاد  با  كه 
بازار بيمار و آشفته درمان شده و جلوى اين عطش و حباب كاذب 
گرفته شود. مطمئنا با روند كنونى خريد و فروش ارز از يك طرف 
و نزديك شدن به ماه هاى پايانى سال و افزايش ميل مردم براى 

خريد بايد منتظر تورمى چشم گير باشيم.

تاسف انگيز اينجاست كه تورم ناشى از اين سياست هاى اقتصادى 
به  را  بسيارى  و  شده  سكه  و  ارز  بازار  ريختگى  برهم  موجب  كه 
طمع انداخته است، فشار مضاعفى را به مردم عادى و قشر ضعيف 
جامعه وارد مى كند. كسانى كه نه توانايى بهره مندى ازرانت ارز 

مسافرتى را دارند و نه توانايى خريد سكه هاى حبابى را !
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

جهان در آستانة موج جديدى از بحران اقتصادى  
هرچند كاهش حجم صادرات غول اقتصادى جهان (چين) در حال حاضر چندان با اهميت به نظر نمى رسد، اما 

كارشناسان اقتصادى نسبت به وخامت وضعيت اقتصادى چين هشدار داده اند.
هرچند كاهش حجم صادرات غول اقتصادى جهان (چين) در حال حاضر چندان با اهميت به نظر نمى رسد، اما 
كارشناسان اقتصادى نسبت به وخامت وضعيت اقتصادى چين هشدار داده اند. پل كروگمان، برندة نوبل اقتصادى 
حال  در  اما  اروپاست،  اقتصادى  بحران  به  جهان  نگاه  حاضر  درحال  چند  هر  گويد:  مى  باره  اين  در  سال 2008 
حاضر بحران اقتصادى چين نيز بسيار جدى است. عالئم خطرناكى از بحران در چين مشاهده شده است. گروكمان 
وضعيت فعلى چين را با ژاپن در دهة 1980 و 90 و همچنين وضعيت اياالت متحده آمريكا در سال 2007 مقايسه 

مى كند. 
اين كارشناس برجسته، حباب مسكن و افزايش تورم را از داليل اصلى اين بحران اعالم مى كند و معتقد است 

وضيت اقتصادى چين حادتر و وخيم تر از آنست كه تصور مى شود. 
اين در حالى است كه رييس صندوق بين المللى پول نيز در سفر خود به كشورهاى آفريقايى از تشديد بحران 
آمار  رفتن  باال  پول،  المللى  بين  صندوق  جديد  رييس  الگارد،  كريستين  داد.  خبر  جهان  نقاط  اقصى  در  اقتصادى 
بيكارى و همچنين كاهش رشد اقتصادى را از داليل اصلى بحران اقتصادى اعالم كرد. الگارد افزود: تالش ها و 
روندهايى كه براى نجات از بحران اقتصادى سال 2008 نيز صورت گرفته نيز در حال مختل شدن است. اين در 
حالى است كه در اوايل ماه جارى نيز سازمان ملل متحد، پيش بينى رشد اقتصادى كشورها در سال 2012 را از 4 
درصد به 2.6 درصد كاهش داده و اعالم كرده كه وضعيت اقتصادى جهان وارد فاز سخت ترى خواهد شد. 26331
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دولت مجبور به 
فروش ارز براى تامين 
كسرى بودجه است  

 دولت براى تامين كسرى بودجه مجبور به فروش ارز است در غير 
كنونى  شرايط  در  كه  كند  منتشر  مشاركت  اوراق  بايد  صورت  اين 

خريدار ندارد.
ارشد  كارشناس  و  طباطبايى  عالمه  دانشگاه  استاد  تقويى  مهدى 
مورد  در  ايران  در  خبر  رسانه  با  كوتاه  گفتگويى  در  كالن  اقتصاد 
افزايش  گفت:  كشور  صادراتى  بازارهاى  بر  ارز  نرخ  افزايش  تاثير 
قيمت ارز به طور معمول بايد به افزايش صادرات در اقتصاد منجر 
شود ولى در شرايط فعلى بنا بر چند دليل افزايش قيمت ارز به جاى 

تقويت صادرات به مشكالت اقتصادى بيشتر دامن خواهد زد.

دليل  به  ارز  نرخ  افزايش  تاثير  حاضر  حال  در  گفت:  ادامه  در  وى 
عمل  در  و  شده  خنثى  ها  يارانه  هدفمندسازى  از  ناشى  فشارهاى 
توليد كننده كااليى براى صادرات ندارد كه بتواند از افزايش قيمت 
ارز منتفع شده و تشويق به صادرات بيشتر شود، دولت نيز به توليد 
كنندگان وعده داده بود با اجراى هدفمندسازى يارانه ها تسهيالتى 
نشده  عملى  نيز  وعده  اين  ظاهرا  كه  دهد  مى  قرار  اختيارشان  در 

است.
ديگرى  موضوع  هدفمندسازى  بحث  اين  كنار  در  كرد:  تاكيد  تقوى 
به  كه  است  وارداتى  عظيم  حجم  بحث  است  زده  لطمه  توليد  به  كه 
مرز 80 ميليارد نزديك مى شود در عمل كمر توليد كننده در حال 
صادرات  افزايش  انتظار  توليد  اين  از  توان  نمى  و  است  شكستن 
داشته باشيم، و اگر آنچه به عنوان صادرات بيست و چند ميليارد 
هاى  فرآورده  و  نفت  حذف  با  را  شود  مى  ذكر  آمارها  در  دالرى 
بررسى  دارد  نفتى  منشاء  بازهم  كه  پتروشيمى  محصوالت  و  نفتى 
كنيم متوجه مى شويم صادرات تغييرى نكرده به همان داليلى كه 

به آن اشاره شد.
منطقى  ارز  نرخ  افزايش  گفت:  ارز  نرخ  افزايش  تاثير  تحليل  در  وى 
است  ساز  مشكل  مردم  و  كنندگان  توليد  براى  فقط  نه  نه  و  نيست 
سطوح فعلى قيمت براى صادر كنندگان نيز مطلوب نيست، من در 
آقاى  تهران،  بازرگانى  اتاق  رئيس  زبان  از  اى  رسانه  ميزگرد  يك 
آل اسحاق شنيدم كه قيمت مناسب براى ارز را بين 1100 تا 1200 
از  سنتى  صورت  به  كه  قشرى  بنابراين  كرد  مى  پيشنها  تومان 
افزايش نرخ ارز دفاع مى كنندهم با قيمت هاى فعلى موافق نيستند و 

در اين شرايط بايد بانك مركزى براى تعديل وارد بازار شود.
تقوى در بخش ديگرى از گفتگو افزود: البته من در رسانه ها تحليل 
هايى مى خوانم كه عنوان مى كنند بانك مركزى با فروش ارز وسكه 
كجا  به  پول  اين  كه  است  اين  من  سئوال  كند،  مى  كسب  كالنى  پول 
مى رود؟ معلوم است بانك مركزى بايد پول فروش ارز را به خزانه 
و  كند  مى  تامين  را  خود  بودجه  طريق  اين  از  دولت  و  كند  واريز 
اوراق  انتشار  به  مجبور  نكند  كسب  درآمد  طريق  اين  از  دولت  اگر 
مشاركت است كه بازهم در وضعيت فعلى كسى خريدار اين اوراق 
مشاركت نخواهد بود. پس منطقى است كه بانك مركزى با فروش 
ارز به تامين كسرى بودجه دولت كمك كند ولى اين تامين بودجه 

نبايد از طريق اعمال قيمت هاى غير معمول در بازار اتفاق بيافتد.

وى در تحليل شرايط فعلى بازار گفت يكى از داليل اصلى افزايش 
نرخ ارز در بازار افزايش تقاضاى سفته بازى است، زيرا وقتى مردم 
بسيار  درآمدهاى  سكه  و  ارز  فروش  و  خريد  طريق  از  توانند  مى 
خوبى را كسب كنند، چرا به دنبال كار ديگرى باشند؟ حتى من هم به 
عنوان يك استاد دانشگاه در اين شرايط وسوسه مى شوم از پولى 
كه به همين راحتى قابل كسب كردن است استفاده كنم چه برسد به 

كسانى كه با مشكالت معيشتى هم دست به 
گريبان هستند.

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

گرايشهاى  سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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نويسنده الجزايرى در كنار 
اصغر فرهادي جشنواره 
برلين را داوري مي كند

ماه  در  كه  الجزايرى  نويسنده  صنصال  بوعالم 
را  آلمان  كتابفروشى هاى  صلح  جايزه  اكتبر 
جشنواره  داوران  از  يكى  عنوان  به  كرد،  دريافت 
شد.اصغر  معرفى   2012 برلين  فيلم  بين المللى 
هيات  اعضاي  از  نيز  ايراني  كارگردان  فرهادي 

داوران اين جشنواره است.-
از  يكى  صنصال  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
است  فيلم  جشنواره  اين  بين الملل  بخش  داوران 
كه از 9 تا 19 فوريه 2012 (20 تا 30 بهمن) در 
وظايف  جمله  از  مى شود.  برگزار  برلين  شهر 
انتخاب  جشنواره  اين  بين الملل  بخش  داوران 
برندگان جوايز خرس طاليى و خرس نقره اى اين 

جشنواره است.
«مايك  را  بين الملل  بخش  داوران  هيات  رياست 
لگ» فيلمساز بريتانيايى برعهده دارد و عالوه بر 
صنصال ديگر اعضاى اين هيات داورى را «آنتون 
فرهادى»  «اصغر  فيلمساز،  و  عكاس  كوربين» 
«شارلوت  ايرانى،  كارگردان  و  نويس  فيلمنامه 
هنرپيشه،  گيلنهال»  «جيك  هنرپيشه،  گينسبورگ» 

تشكيل  هنرپيشه  سوكووا»  و «باربارا  كارگردان  اوزون»  «فرانسيس 
مى دهند. 

دارا  با  او  است.  شده  متولد  كوهستانى  دهكده  يك  در  «صنصال» 
بودن مدرك دكتراى اقتصاد در يك پست مديريتى در دولت الجزاير 
جنگ هاى  تاثير  تحت  فرانسه  در  سال 1999  اوايل  بود.  كار  مشغول 
در  و  كرد  منتشر  بربرها»  عنوان «سوگند  با  را  رمانش  اولين  داخلى 
انتشار اين رمان به عمد نام مستعارى براى خود انتخاب نكرد. پس 
از انتشار اين كتاب وى از سمت خود به عنوان 
مدير كل وزارت صنعت معلق شد و در آينده به 
دليل بيانات انتقادى اش در مورد رييس جمهور 

الجزاير «بوتفليقه» از كار اخراج شد. 
سرگشاده  نامه  يك  سال 2006  در  «صنصال» 
آن  در  كه  كرد  منتشر  كشورش  مردم  براى 
الجزاير  در  حقيقى  دموكراسى  يك  خواستار 
شده بود. پس از نگارش اين نامه تمام كتاب هاى 
كتاب هاى  فهرست  در  الجزاير  در  نويسنده  اين 
ممنوعه قرار گرفت. تازه ترين رمان «صنصال» 
بين المللى  جوايز  با  آلمانى»  «دهكده  عنوان  با 
فشارهاى  وجود  با  او  شد.  تجليل  بسيارى 
زندگى  وطنش  در  همچنان  روزافزون  سياسى 

مى كند. 
معتبرترين  آلمان  كتابفروشى هاى  صلح  جايزه 
جايزه فرهنگى آلمان و ارزش آن 25 هزار يورو 
امسال  مى شود.  اهدا   1950 سال  از  كه  است 
اكتبر   16 تاريخ  در  را  خود  جايزه  «صنصال» 
(24 مهر) در اختتاميه نمايشگاه بين المللى كتاب 

فرانكفورت دريافت كرد. 

با آبونمان (اشتـــراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهــاى سياسى و مذهبى،

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

 ياشار كمال عالي ترين نشان افتخار 
فرانسه را به سينه آويخت

عالي ترين  تركيه،  اهل  كردتبار  سرشناس  نويسنده  كمال  ياشار 
نشان افتخار فرانسوي ها، لژيون دونور را در كاخ فرانسه استانبول 

دريافت كرد.-
گرگلين  ژان-لويي  ارتش  ژنرال  زمان،  تودي  روزنامه  از  نقل  به 
عالي ترين مقام نشان ملي لژيون دونور فرانسه شنبه شب اين هفته 
17 دسامبر (26 آذر) مدال افتخار شماره يك فرانسه را بر سينه 
ياشار كمال 87 ساله زد. در اين مراسم لوران بيلي سفير فرانسه 
در آنكارا و جمعي از نويسندگان و روزنامه نگاران تركيه به مراسم 
ميدان  در  واقع  فرانسه  كاخ  در  كمال  ياشار  افتخار  نشان  اهداي 

استقالل استانبول آمده بودند.

قرار  ادبي  نوبل  جايزه  اصلي  نامزدهاي  جمع  در  سال ها  كه  او 
از  را   (Grand Croix) صليب  عالي  مدال  هم  اين  از  پيش  داشت 
«افسر  نشان  نيز  اكنون  بود.  كرده  دريافت  فرانسه  دولت  سوي 
عالي» (Grand Officier) از بين نشان هاي پنجگانه لژيون دونور 

فرانسه به او تعلق گرفته است.
سوي  از  اخير  قرن  طي  كه  ترك   سرشناس  چهره هاي  ديگر 
فرانسوي ها با لژيون دونور گرامي داشته شدند عبارتند از مصطفي 
كمال آتاتورك بنيانگذار جمهوري تركيه، مورات كارايالچين وزير 
استاد  دوراماچي  احسان  تركيه،  سرشناس  سياستمدار  و  خارجه 
دانشگاه و پزشك اطفال و خانم گولر سابانچي تاجر مشهور تركيه.

عنوان  به  نشان  اين  مي كند  عنوان  مدال  اهداي  مراسم  در  گرگلين 
نماد تقدير دولت فرانسه از تالش هاي ياشار كمال نه تنها در حوزه 
ادبيات بلكه خدمت به جامعه از طريق ايجاد و گسترش گفت وگوي 

بين فرهنگي به او اهدا مي شود.

از  مراسم  براي  كه  هم  فرانسه  سفير  مدياپارت  سايت  گزارش  به 
آنكارا به استانبول آمده بود، گفت: اين مدال به پاس تقدير از حيات 
ادبي استثنايي ياشار كمال، انسانيت عميقي كه در مجموعه آثارش 
به حد اشباع مي رسد و تعهد بدون چشم داشت او براي احترام به 

تنوع فرهنگي و گفت وگوي فرهنگ ها تقديم او مي شود. 
نشان  دريافت  از  قلبي  شعف  ابراز  ضمن  خود  نوبه  به  نيز  كمال 
ارزش هاي  واالترين  از  يكي  اميد  داشتم  باور  همواره  كرد:  عنوان 
بشري است و هميشه سعي داشتم در آثارم نغمه اميد سر دهم. 
من هم مانند بسياري از هنرمندان مي گويم دنيا با عشق و زيبايي 
نجات مي يابد اما جهنم را در همه جا مي بينم. جنگ هايي كه مايه 
شرمساري انسانيت هستند ادامه دارند؛ قحطي و گرسنگي كه مايه 
انسان  استثمار  و  تحقير  و  دارد  ادامه  است  بيشتر  سرافكندگي 

به وسيله انساني ديگر هم ادامه دارد.

و افزود: هنر، هنر واقعي به طغيان عليه خشونت، نااميدي، شهوت 
غيرانساني  ساخته هاي  همه  و  كردن  مصرف  ناپذير  سيري 

برمي خيزد.
سخن  براي  كه  است  شجاع  روشنفكري  و  نويسنده  كمال  ياشار 
گفتن با ادبياتي رك و بي پرده درباره موضوعات حساسي چون 
شرق  جنوب  در  كردي-تركي  نژادي  درگيري هاي  و  اختالفات 
خود  به  ترديدي  هرگز  اروپا  اتحاديه  در  تركيه  عضويت  يا  تركيه 

راه نمي دهد.
سال  او  (فولكلور)  محلي  افسانه هاي  و  اشعار  مجموعه  نخستين 
سي  آن  دنبال  به  و  شد  منتشر  (افسانه ها)  «آيتالر»  نام  به   1943
به  نيز  ميالدي  دهه 70  ابتداي  كرد.  عرضه  داستان  و  شعر  كتاب 
شهرتي دست يافت كه از نامزدهاي شايسته جايزه نوبل ادبيات به 
سرشناس ترين  از  يكي  ممد)  (اينجه  ترقي»  مي رفت. «محمد  شمار 
آثار ياشار كمال، نقدي اجتماعي است كه تحسين جهاني فراواني 

برايش به همراه آورد.

نخستين رمان ژانر گوتيك در 
ايران ترجمه شد

ايران  در  گوتيك  ژانر  رمان  نخستين  ى  ترجمه  از  ميرعباسى  كاوه 
خبر داد. 

ى  نوشته  اوترانتو»  ى  «قلعه  نام  به  گوتيك  ادبيات  رمان  نخستين 
هوراس والپول با ترجمه ى كاوه ميرعباسى مجو نشر گرفته و از 
رمان  اين  مترجم،  ى  گفته  به  شد.  خواهد  منتشر  قطره  نشر  سوى 
نخستين اثرى است كه در اين ژانر ادبى در قرن هجدهم تأليف شده 

و بارها تجديد چاپ و به زبان هاى مختلف ترجمه شده است. 
نفرين  كه  است  خاندانى  ماجراى  داستان،  گفت:  همچنين  ميرعباسى 

مى  شكل  داستان  و  دهد  مى  رخ  ها  آن  براى  هايى  اتفاق  اند،  شده 
اين  هاى  آدم  دهد.  مى  رخ  سيزدهم  قرن  ايتالياى  در  قصه  گيرد. 
داستان به خاطر عمل خالفى كه انجام داده اند، نفرين شده اند. مبدع 

عبارت گوتيك هم همين نويسنده است. 

در ويكيپدياى فارسى آمده است: «ادبيات گوتيك، ژانرى از ادبيات 
است كه از تركيب وحشت و مضامين عاشقانه به وجود آمده است. 
نام  به  انگليسى  ى  نويسنده  يك  كه  است  اين  بر  باور  كلى،  طور  به 
هوراس والپول اولين بار در سال 1764 با رمان «قلعه ى اوترانتو» 

اين سبك را معرفى كرده است. 
موضوعات به كاررفته در اين سبك بر اساس وحشت، عاشقانه و 
ملودرام دسته بندى مى شوند.ادبيات گوتيك رابطه ى بسيار نزديكى 

با معمارى گوتيك دارد.» 
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كتاب عكس هاي 
خالق پيرمرد و 
دريا در راه است

ارنست  پسري  نوه  و  نويسنده  همينگوي»  «ماريل 
همينگوي به مناسبت پنجاهمين سالمرگ پدربزرگش 
روايت  به  همينگوي  «زندگي  عكس  كتاب  دارد  قصد 

تصاوير» را منتشر كند.-
از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزاري  گزارش  به 
نويسنده  مشهورترين  همينگوي  ارنست  دي ميل، 
آمريكايي ساكن كوبا بود و مالكيت و حفاظت از خانه 

اياالت  مناقشه  محل  سال ها  تا  كوبا  در  او  شخصي 
متحده و همسايه كمونيست خود شده بود. 

كوبا  در   1960 تا   1939 سال هاي  در  همينگوي 
زندگي مي كرد و داستان «پيرمرد و دريا» را در خانه 
كوبايي اش نوشت. او جايزه نوبل 1954 را كه براي 
نوشتن اين داستان دريافت كرده بود به مردم كوبا 

پيشكش كرد.
نويسنده  حاال  كه  او  پسري  نوه  همينگوي»  «ماريل 
رسيدن  نتيجه  به  با  است  ساله   50 هنرپيشه اي  و 
تصميم  گذشته  ماه  پدربزرگ،  خانه  دوساله  پرونده 
ملك  اختياردار  حاال  كه  او  برگردد.  كوبا  به  گرفت 
كوبايي همينگوي است، به مناسبت پنجاهمين سالگرد 
دارد كتاب عكس «زندگي  پدربزرگ قصد  خودكشي 
همينگوي به روايت تصاوير» را به زودي منتشر كند. 

سال 2005  از  همينگوي  كوبايي  خانه  بيخيا»  «فينكا 
نخستين  آن  درهاي  و  درآمد  آمريكا  دولت  تملك  به 
بار در سال 2007 به روي توريست ها گشوده شد. 
باغ  در  هنوز  او  محبوب  ماهيگيري  قايق  «پيالر» 
شكار  براي  آن  از  او  كه  قايقي  دارد،  قرار  خانه  اين 
جريان  در  بعد  و  مي كرد  استفاده  بزرگ  ماهي هاي 
جنگ جهاني دوم براي يافتن زيردريايي هاي نازي ها 
او  وزن  به  مربوط  ارقام  هنوز  و  زد.  دريا  به  آن  با 
خودش  كردن  وزن  از  پس  و  حمام  ديوار  روي  كه 
مي نوشت باقي است. مارمولك ها و قورباغه هايي كه 
او مي گرفت و آنها را در ظرف هاي پر از فرمالين نگه 
آنتيلوپ هاي  سر  هستند.  همانجا  هنوز  هم  مي داشت 
آفريقايي و بوفالوهاي آمريكايي هم كه او خود شكار 
غنيمت  از  بخشي  عنوان  به  را  آن ها  و  بود  كرده 

اين  ديوارهاي  روي  هنوز  بود،  كرده  حفظ  شكارش 
مي توان  هنوز  هم  قفسه ها  روي  مانده اند.  باقي  خانه 

مجله هاي تايم و فيلد را مشاهده كرد. 
همينگوي كه در جامعه ادبي به «پاپا» مشهور است، 
نام دهكده محبوب ماهيگيري خود در كوبا - «ماريل» 
هنرپيشه  امروز  كه  او  گذاشت.  نوه اش  روي  را   -
اسكار  جايزه  دريافت  نامزد  بار  يك  است  مطرحي 
بوده  آلن  وودي  از  فيلمي  در  خود  دوم  نقش  براي 
يوگا  و  آشپزي  زندگي،  شيوه  درباره  كتاب هايي  و 

منتشر كرده است. 

در  كسي  كه  كني  احساس  مي تواني  مي گويد:  ماريل 
اين خانه مي نوشته... در اين خانه بيشتر از هرجايي 
خانه  را  كوبا  پدربزرگ  مي كنم.  حس  را  حضورش 

خودش مي دانست. 

ماريل در سخنراني ديگري در بوستون به مستمعين 
پدربزرگ  خودكشي  دليل  تنها  است  معتقد  بود  گفته 
انجام  از  و  بنويسد  نمي توانست  ديگر  كه  بوده  آن 

كاري كه برايش به دنيا آمده بود عاجز مانده بود. 

ايلينويز  در   1899 جوالي  در  همينگوي»  «ارنست 
براي  خبرنگاري  را  خود  ادبي  فعاليت  و  آمد  دنيا  به 
به  نام  ثبت  از  قبل  اين  كرد.  آغاز  سيتي   كانزاس 
بود،  اول  جهاني  جنگ  در  آمبوالنس  راننده  عنوان 

تصميمي كه آينده ادبي او را دگرگون كرد. 
همينگوي در دهه بيست به پاريس نقل مكان كرد و 
دوستي  به  كه  شد  آشنا  گمشده  نسل  نويسندگان  با 
او با شخصيت هايي چون «اسكات فيتزجرالد»، «فورد 
«گرترود  و  پاسوس»  دوس  «جان  فورد»،  مدوكس 

اشتاين» انجاميد. 
در 1926 همينگوي رمان «خورشيد هم طلوع مي كند» 
و  رفت  كوبا  به  كه  نگذشت  چندي  و  كرد  منتشر  را 
زندگي تازه اي را تجربه كرد كه به نگارش «پيرمرد 
و دريا» انجاميد، اثري كه همينگوي آن را «بهترين اثر 
نوبل  جايزه  آن  براي  و  مي دانست  زندگي»اش  تمام 

سال 1954 را به دست آورد. 

همينگوي كم كم از «فينكا بيخيا» و سيل عالقه مندان 
و مهمانان خسته شد و در سال 1960 كوبا را براي 
 6000 و  خانه  اين  كاسترو  فيدل  كرد.  ترك  هميشه 
جلد كتاب داخل آن را ميراثي ملي ناميد و حفاظت از 

آن را برعهده دولت خود گذاشت. 
همينگوي در عوض ملك دورافتاده و ساكتي نزديك 
«كچام» در آيداهو خريد و همان جا بود كه در سال 

1961 خودش را با تفنگ مورد عالقه اش كشت. 

ادبيات

خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله 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.
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جديدترين رمان 
«آندرآس ماير» 
به چاپ رسيد

«آندرآس ماير» نويسنده شناخته شده آلمانى 
در  را  خود  «وتراو»  سرى  از  بخش  دومين 
قالب رمانى تحت عنوان «خانه» منتشر كرد.-

به  هم  بار  اين  نويسنده  اشپيگل،  از  نقل  به 
مى پردازد  عجيب  شخصيت  يك  تشريح 
با  مشابهي  رفتاري  وجوه  و  شباهت ها  كه 
رمان  اين  در  او  دارد.  كتاب «ماير»  نويسنده 
كودكى اش  دوران  سال هاى  بازسازى  به 
مى پردازد كه هيچ بخشى از آن را نمى تواند 

به خاطر بياورد. 
دوران  به  مربوط  توصيفات  بخش  در  او 
بى  زندگى  يك  ابدا  كتاب،  قهرمان  كودكى 
تصوير  به  را  روستايى  دغدغه  بى  و  پيرايه 
داشتن  آرزوى  دادن  نشان  به  بلكه  نمى كشد 
يك زندگى ساده كه اين قهرمان گوشه نشين 
مى پردازد.  مى پرورانده  سر  در  روزگارى 

حتى  اثر  قهرمان  راوى  عجيب  خصوصيات 
در دوران مدرسه نيز ادامه مى يابد. 

با مطالعه اين رمان تازه شباهت هايى كه ميان 
از  نخست  جلد  قهرمان  با  رمان  اين  قهرمان 
اين سرى وجود دارد به چشم مي آيد. جايگاه 
يا  ناجور  وصله  يك  نقش  در  همواره  راوى 
كه  گروهى  از  خارج  در  تكرو  شخصيتى 
به  «خانه»  است.  واقع  كرده اند  احاطه  را  او 
عنوان اثرى كه در يك گروه خاص ادبى جاى 
بودن  بر استثنايى  كه  است  نمى گيرد، رمانى 

اين نويسنده آلمانى مهر تاييد مى زند. 
«آندرآس ماير» متولد اول سپتامبر 1967 در 
ايالت  بزرگ  شهر  دومين  «بادناوهايم»  شهر 
فيلولوژى  رشته هاى  تحصيلكرده  و  «هسن» 
و  زبان  اروپايى)،  هندو  زبان هاى  (بررسى 

ادبيات آلمانى و فلسفه است. 
شهرهاى  در  معموال  او  كتاب هاى  داستان  
وتراو، تيرول يا فرانكفورت اتفاق مى افتد. او 
با نخستين كتاب خود با نام «ولدشس تاگ» 
(2000)در فرانكفورت برگزيده شد. «ولدشس 
تاگ» عنوان يك جشن سنتى متعلق به منطقه 

«زاكسن هاوزن» است. 
ماير سپس به كار نويسندگى ادامه داد. پس 
از رمان هايى چون «سانسوكى» منتشر شده 
از  بخشى  در  آن  داستان  كه  سال 2009  در 
محل زندگى او در شهر فرانكفورت مى گذرد، 
با رمان «عمو جى» كتاب هاى عجيب و غريب 
پيشين خود را ادامه داد. در رمان «اتاق» كه 
در سال 2010 در انتشارات سوركمپ منتشر 
برايش  را  رابه»  «ويلهلم  ادبى  جايزه  و  شد 
شخصيت  او  عموى  بازهم  آورد،  ارمغان  به 
خاطرات  پرتره  هم  كتاب  اين  است.  محورى 
بزرگ  داستان  يك  آغاز  نيز  و  رمان  هم  و 

خانوادگى است. 
انتشارات  در  صفحه   164 در  «خانه»  رمان 

سوركمپ منتشر شده است.
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شانس فرهادى براى كسب اسكار

از كسب  بعد  نزديك تر مى شود،  به اسكار  به گام  از سيمين» گام  نادر  «جدايى 
خرس طاليى برلين در سال گذشته و نظر مثبت منتقدين مشهورى چون كنت 
توران (كه مى گويد اين فيلم ايرانى شبيه هيچ كدام از فيلم هاى ايرانى كه پيش از 
اين ديده ايد، نيست) اوون گليبرمن، ليزا شوارزباوم، ديويد دنبى و راجر ايبرت 
و كسب جوايز معتبرى چون بهترين فيلم جشنواره سيدنى در رقابت با «درخت 
زندگى» ترنس ماليك، بهترين فيلم آسيا پاسفيك و بهترين فيلمساز خاورميانه به 
انتخاب ورايتى، نامزدى در گلدن گلوب فارغ از اينكه فيلم را دوست داشته باشيم 
يا نگاه تلخ آن را برنتابيم، افتخارى ديگر براى سينماى ايران به ارمغان آورده 
جشنواره هاى  در  حتى  (كه  فراگير  چنين  فيلمى  ساخت  در  را  فرهادى  تبحر  و 
مى  تماشاگران  اقبال  كسب  به  موفق  فجر  فيلم  جشنواره  همچون  نيز  خارجى 

شود) به اثبات مى رساند.
آيا اسكار را مى برد؟ 

روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز سه هفته پيش در گزارشى به قلم «لرى رو تر» 
بررسى  به  اسكار  جوايز  دوره  چهارمين  هشتادو  غيرانگليسى  بخش  درباره 
فيلم هاى حاضر در اين بخش جنجالى جوايز اسكار پرداخته و چنين مى نويسد: 
از  نادر  «جدايى  خارجى  فيلم  بهترين  اسكار  جايزه  كسب  اول  شانس  «امسال 
هنوز  و  يافته  نمايش  جشنواره ها  در  فقط  اگرچه  فيلم  اين  بود.  خواهد  سيمين» 
اكران تجارى آن در سينماهاى آمريكا آغاز نشده است، اما بازتاب نمايش اين 
فيلم در كشورهاى خارجى و موفقيت هايى كه كسب كرده حاكى از اين اجماع نظر 
است كه ساخته جديد اصغر فرهادى جايزه امسال اسكار بهترين فيلم خارجى را 
دريافت خواهد كرد.» عالوه بر اين پيش بينى نيويورك تايمز، هاليوود ريپور تر 
نيز در گزارشى سه فيلم «جدايى نادر از سيمين»، «حاال كجا مى رويم» (لبنان) و 
«هاور» (فنالند) را شانس هاى اصلى دريافت اسكار بهترين فيلم غيرانگليسى زبان 
معرفى كرده و آخرين ساخته فرهادى را فيلمى مى داند كه قادر است تماشاگر 
را  فرهادى  شانس  كه  ديگرى  موضوع  اما  كند.  خود  موضوع  درگير  را  غربى 
بهترين  مرور  مى دهد،  افزايش  اسكارخارجى  فيلم  بهترين  جايزه  دريافت  براى 
فيلم هاى اسكار در دوره هاى قبل است، ترجيح «در يك دنياى بهتر» (سوزان پى 
ير) به «زيبا» (ايناريتو) در سال گذشته، ترجيح «راز چشمان آن ها» (كامپانال) 
به «روبان سفيد» (هانكه) و «پيامبر» (اوديار) در سال 2010 و غلبه «عزيمت» 
اقبال  كه  مى دهد  نشان  سال 2009  در  جيالن)  (بيلگه  ميمون»  «سه  بر  (تاكيتا) 
داوران اين آكادمى قبل از هرچيز به فيلمى است كه احساسات طيف بيشترى از 
مخاطبان را تحريك كرده و آن ها را با خود همراه كند، و اقبال مردمى به جدايى 
نادر از سيمين (دومين فيلم جشنواره تورنتو و بهترين فيلم مردمى جشنواره 
آمستردام) شانس اين فيلم را در گرفتن اين مجسمه طاليى دلربا افزايش مى دهد.

111 سال حضور 
شرلوك هلمز در سينما

انتظار  از  بيش  كه  است  ادبي  شخصيت هاي  معدود  از  هلمز 
خالقش مشهور شد

 از سال 1887 چندين نسل با شرلوك هلمز زندگي كرده اند و 
از آن موقع كارگردانان و فيلمنامه نويسان دست از سر هلمز 
فيلم هاي  و  نمايشنامه ها  داستان ها،  در  هلمز  نداشته اند.  بر 
زيادي به صحنه آمده است تا معماها را حل كند. فيلمسازان 
مقاومت چنداني در برابر شرلوك هلمز نكرده اند و تا به حال 
بيش از 200 بار از شخيصت او در فيلم هاي سينمايي استفاده 
براساس  زيادي  فيلمنامه هاي  سينما،  ابداع  با  است.  شده 

داستان هاي شرلوك هلمز نوشته شد. 

صامت «شرلوك  فيلم  در  سال 1900  به  هلمز  حضور  اولين 
هلمز سردرگم» بر مي گردد و ناگفته نماند كه اين فيلم اولين 
هلمز  شرلوك  مي رود.  شمار  به  سينما  تاريخ  جنايي  داستان 
در اولين حضورش موفقيت چنداني كسب نكرد زيرا در اين 
فيلم كوتاه، فردي چندين بار دزدي مي كند و شرلوك با سر 
در گمي اطراف خانه او را جستجو مي كند و نمي تواند مجرم 
را به دام بيندازد. هميشه بازي كردن در نقش شرلوك هلمز 
سكوي پرشي براي بازيگران بوده است. بين سال هاي 1921 
مي كرد  اجرا  به خوبي  را  هلمز  نقش  نورود»  «ايل   ،1923 تا 
 - جنايي  داستان  مجموعه  اين  نويسنده  خود  كه  به طوري 

«آرتور كانن دويل»- از بازي او لذت مي برد. 

نسل  كرد.  نقش  ايفاي  هلمز  لباس  در  47بار  از  بيش  نورود 
امروزي شرلوك را بيشتر با «جرمي برت» مي شناسد، كسي 
كه 41 بار از سال 1984 تا 1994 در نقش هلمز بازي كرد. 
اما شايد بهترين بازي به «باسيل راتبن» تعلق داشته باشد او 
از سال 1939 تا 1946، 14 بار روي صحنه رفت و «نايجل 
بروس» نيز نقش دكتر واتسون را برعهده داشت. شايان ذكر 

جنايي  داستان  مجموعه  از  سينمايي  اقتباس هاي  كه  است 
«دويل»، كامال با متن اصلي داستان متفاوت است؛ به طوري 
كم  آدمي  عنوان  به  را  واتسون  دكتر  فيلم ها،  اين  ديدن  با  كه 
استعداد مي شناسيم و اگر درخيابان از كسي بپرسيم شرلوك 
پيپش  و  كاله  توصيف  جز  به  شايد  كن  توصيف  را  هلمز 
نياوريم.  دست  به  اصلي  داستان  به  منطبق  چنداني  اطالعات 
شرلوك هلمز يكي از معدود شخصيت هاي ادبي است كه بيش 

خودش  «دويل»  است  گفتني  شد.  مشهور  خالقش  انتظار  از 
نتوانست هلمز را بكشد. در آخرين پرونده، هلمز مي ميرد و 
دويل  نتيجه  در  كنند  اعتراض  او  طرفداران  تا  شد  باعث  اين 
مجبور شد تا در داستان هاي بعدي بگويد كه مرگ شرلوك 
هلمز دروغي بيش نبود. تا به امروز تفسيرهاي گوناگوني از 
پيش بيني  دويل  خود  شايد  است.  شده  ارائه  هلمز  شخصيت 
و  شود  تحول  و  تغيير  دچار  اينگونه  به  داستان  كه  نمي كرد 
فيلم  يك  در  مشهور  سينمايي  شخصيت هاي  ديگر  با  حتي 
الك  يا  و  بتمن  فيلم هاي  در  هلمز  مثال،  براي  شود.  حاضر 
پشت هاي نينجا در كنار شخصيت هاي ديگر حضور دارد. با 
اين  كه  شد  خواهيم  متوجه  ريچي»،  «گاي  اقتباس  به  نگاهي 

برداشت هيچ شباهتي با داستان اصلي ندارد.

شرلوك  از  گذشته  ساله   111 طي  گوناگوني  اقتباس هاي   
هلمز به وجود آمدكه «بازي سايه ها» آخرين برداشت از اين 
داستان به شمار مي رود. در طي جنگ جهاني دوم، هلمز در 
فيلمي به نام «شرلوك هلمز و سالح سري» با نازي ها درگير 
مي شود؛ در اين فيلم هلمز خود را به جاي يك جاسوس نازي 
در  هلمز  شرلوك  سينمايي،  اقتباس  آخرين  در  مي زند.  جا 
شد؛  حاضر  سينما  پرده  روي  جديد  سيماي  با   2009 سال 
«گاي ريچي» از «رابرت داوني» در فيلم «شرلوك هلمز: بازي 
«گاي  كه  شخيصتي  كرد.  استفاده  هلمز  نقش  در  سايه ها» 
قبلي  فيلم هاي  هلمزهاي  با  مي كند  خلق  فيلمش  در  ريچي» 
كامال فرق دارد. اين بار هلمز از فيزيك بدني فوق العاده اي بر 
خوردار است تا جايي كه به نبرد هاي تن به تن روي مي آورد 
دوم  نسخه  امسال  مي دهد.  رخ  جالبي  اكشن  صحنه هاي  و 
دسامبر   11 از  و  شد  ساخته  سايه»  بازي  هلمز:  «شرلوك 

2011 در سينما به نمايش در آمده است. 

جود ال ، خود را شبيه شرلوك 
هلمز مى داند!

شرلوك  مانند  نوعى  به  بودن  بازيگر  يك   ، ال  جود  نظر  از 
جديد  فيلم  در  كه  ساله   38 بازيگر  اين   . است  بودن  هلمز 
مجموعه كارآگاهى "شرلوك هلمز " با نام "بازى سايه ها"، 
نقش دكتر جان واتسون ، دستيار شرلوك هلمز را بازى مى 
كند، قبول دارد كه شغلش به او اجازه مى دهد كه خالق و بى 
باك باشد و هميشه از اينكه چنين حرفه اى دارد ، سپاسگزار 
است . او گفت:"در اين حرفه ، بعضى روزها وقتى از خواب 
اعتماد  قابل  و  خاكى   ، پذير  مسئوليت  بايد  شوم  مى  بيدار 

باشم و بعضى روزها الزم نيست اينگونه باشم." 
"به نظر من اين حرفه به ما اجازه مى دهد كه مانند شرلوك 
هلمز ، خالق ، غير عادى و داراى قوه تخيلى باال باشيم و 
محدود فكر نكنيم .اما در زندگى واقعى ، ما بايد بيشتر شبيه 
بهترين  كه  كند  مى  تاكيد  ال  جود   ". باشيم  واتسون  دكتر 
از  آن  فيلمنامه  "كه  هلمز  "شرلوك  جديد  فيلم  خصوصيت 
گاى  وتوسط  شده  اقتباس  دويل"  كونن  آرتور  "سر  رمان 
ريچى كارگردانى مى شود، اين است كه داستان آن از زبان 
من  نظر  گفت:"به  او  شود.  مى  بيان  هلمز  شرلوك  دستيار 
بهترين و مهمترين خصوصيت فيلم جديد شرلوك هلمز، اين 
داستانى  كند.  مى  بيان  آنرا  داستان  واتسون  دكتر  كه  است 
كه غم انگيز و در عين حال اميدوار كننده است .اين داستان 

واقعا" خاطر انگيز و جالب است." 

قابل توجه خوانندگان محترم هفته نامه پرشين 
هفته نامه پرشين تصميم دارد دوره هاى جديد مقدماتى و متوسط  كالسهاى 

عكاسى ديجيتال  و خبرى خود را در منطقه شمال غرب لندن، به صورت 
رايگان براى دانشجويان و كليه عالقه مندان عكاسى ديجيتال داير نمايد. شما 
عزيزان مى توانيد با تماس با شماره 02074332516 ، دفتر هفته نامه پرشين 
از هم اكنون اقدام به نام نويسى خود نموده و منتظر آگهى تاريخ  شروع و 

مكان برگزارى كالسها در شماره هاى بعدى اين هفته نامه باشيد.
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به بهانه پيدا شدن يك اثر كمال الملك بعد از 111 سال
 

 استاد كمال الملك 
هنرمند مشروطه خواه  

 
 

بعد  و  قبل  دوره  كه  است  هنرمندانى  ترين  برجسته  از  الملك  كمال   
سلطنت  هاى  سال  اولين  در  استاد  است.  كرده  درك  را  مشروطيت  از 

ناصرالدين شاه متولد شد.  
      

بگيرند  خدمت  به  را  خود  زمان  هنرمندان  كوشيدند  قاجار  شاهان  گرچه 

اما ماهيت هنر كه نشأت گرفته از خالقيت و لطافت روح انسانى است با 
ماهيت استبداد و زورگويى همخوانى ندارد. از اين رو رنج هاى هنرمندان 
كند.  مى  نمايى  باز  را  دوران  آن  فرهنگى  و  اجتماعى  فضاى  دوره،  اين 
بعد  و  قبل  دوره  كه  است  هنرمندانى  ترين  برجسته  از  الملك  كمال  استاد 
سلطنت  هاى  سال  اولين  در  استاد  است.  كرده  درك  را  مشروطيت  از 
مادرش  اند.  گفته  ه.ق  سال 1264  را  تولدش  شد.  متولد  شاه  ناصرالدين 
«حاجيه مريم خانم» وى را حامله بود كه راهى تهران شدند و او در تهران 
به دنيا آمد. بعد از سه ماه به كاشان بازگشتند و كودكى را در دهى نزديك 
كاشان موسوم به كله كه در هفت فرسخى كاشان است گذراند. كاشان چند 
طايفه داشت كه مهمترين آنان غفارى ، شيبانى، ضرابى و... بودند. محمد 
غفارى فرزند ميرزا بزرگ كاشانى بود. پدربزرگ محمد سه پسر داشت كه 

هر سه بر نقاشى مشغول بودند: 

1) عموى محمد همان ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملك بود كه در روزنامه 
خود به شرح حال و تصاوير رجال مى پرداخت. 

2) عموى ديگر در جوانى درگذشته بود. 

3) پدر محمد در خدمت محمدشاه و سپس ناصرالدين شاه نقاشى مى كرد. 
خان  على  ميرزا  «آقا  اش  دايى  نزد  تهران  به  را  محمد  سن 12سالگى  در 
مجيرالدوله» فرستادند تا به مدرسه دارالفنون برود. پس از دو سال، سالى 
20 تومان مواجب بر او مقرر گشت اما محمد عالقه وافرى به ادامه تحصيل 

داشت و نشان نقره علمى را دريافت كرد. وى 8 سال در دارالفنون مشغول 
تحصيل بود كه شاه او را خواست. 

20 سال بيشتر نداشت كه چهره عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه وزير سابق 
علوم «فرهنگ» را تصوير كرد. ناصرالدين شاه از آن همه هنر و شباهت 
به وجد آمد. از معلم نقاشى مدرسه ميرزاعلى اكبرخان مزين الدوله سراغ 
نقاش را گرفته بود و او هم ميرزا محمد غفارى را معرفى كرده بود. از آن 
پس به وى مواجبى دادند و بى درنگ در «عمارت بادگير» شمس العماره 
وى را اطاقى دادند و شاه لقب نقاش باشى به او داد و اين سمت تا اواخر 

مظفرالدين  تابلوى سلطنت  وى  آثار  مهمترين  از  بود.  وى  با  شاه 
در  كه  است  آينه  و تاالر  كشيد  مرارت  بسيار  سال   5 حدود  آن  خلق 

شاگرد  دزدى  با  شد  مصادف  كه  نداشت  روزگار  آن  از  خوش  خاطرى 
باغبان از نخست طاوس و بريدن سر شاگرد باغبان در محضر ناصرالدين 
شاه كه خود نقاش باشى نقل مى كند: چرا در بين افراد دربار كسى نبوده 
كه  طال  مثقال  چهار  براى  حسابى  مرد  بگويد  شاه»  او «ناصرالدين  به  كه 
انسان را سر نمى برند و از آن بدتر بر فرض كه بايد سر بريده شود چرا 

زير چشم تو. 

ميرزامحمد غفارى در سال 1310 ه.ق از طرف ناصرالدين شاه به كمال 
الملك ملقب شد. زمانى كه ناصرالدين شاه كشته شد، كمال الملك در فكر 
سفر به اروپا بود. مظفرالدين شاه بر سر كارآمد و يك سال و نيم بعد، 
استاد از راه قزوين و رشت و انزلى به راستوف و فاركوف و وين و ونيز 
رسيد و بعد به فلورانس و سپس به رم. در آنجا آتليه اى گزيد و بعد به 
پاريس رفت و در لوور چندين پرده ساخت. زمانى كه مظفرالدين شاه به 
فرنگ آمد تابلوهاى استاد را به شاه نشان دادند بسيار پسنديد و شاه حكم 
كرد كه كمال الملك به تهران برگردد. با اين وجود استاد دو سال را در 
پاريس ماند و سپس به تهران بازگشت. چند وقت بعد از رجعت استاد به 

تهران فراش اميربهادر كمال الملك را به منزل اميربهادر راهنمايى كرد. 

پس از گفت وگويى ساده اميربهادر كه تابلوهاى استاد از جمله انواع پرتره 
فقط  شما  گفت  الملك  كمال  به  بود  ديده  را  ونوس  تابلوى  ويژه  به  و  ها 
ونوس و بت و از اين جور چيزها مى كشيد؟ استاد با آن جنبه لطيفه گويى 
اش جواب داد: من نقاشم هرچه سفارش دهند مى كشم. اميربهادر گفت: 

مثًال صورت حضرت عباس بن على را هم مى كشى؟ او مى گويد: بلى. 

اميربهادر مى پرسد: روى چه حسابى مى كشى؟ و استاد پاسخ مى دهد: بر 
روى موازين، احاديث و از روى خيال. او دو تابلو را كه سفارش حسينيه 
بوده مى كشد. مظفرالدين شاه در فرنگ بود كه استاد راهى كربال مى شود 
و دو سال در عتبات مى ماند و در كربال و كاظمين و بغداد تابلوهايى را مى 
آفريند. او سرانجام قسمتى از حسين آباد نيشابور را با اندك درآمد و پس 
اندازش خريد كه در آنجا سرپرستى دو دختر برادرش ميرزا ابوتراب را 
هم برعهده داشت؛ آسيه خانم و عاليه خانم. در همين دوران وى از طرف 
حكيم الملك كه وزارت فرهنگ را برعهده داشت به معاونت وزارت فرهنگ 
انتخاب شد. ايشان به تاسيس مدرسه صنايع مستظرفه پرداخت. چندى بعد 
بر اثر مسائلى كه از سوى سيد محمد تدين حاصل شد كمال الملك آنجا را 
ترك كرد و به مشهد رهسپار شد و در نيشابور بود كه از يك چشم نابينا 
شد. براى مداوا به تهران آمد و پس از بهبودى دوباره به نيشابور رفت و 
در حسين آباد تا آخر عمر اقامت گزيد. سال هاى زندگى در حسين آباد به 

كندى و تنهايى مى گذشت. 

استاد پير، بيمار و تنها شده بود و كهولت سن، بدى ديد و رعشه دستان 
مانع از نقاشى كردن و يا كتاب خواندن و نوشتن او مى شد. كمال الملك 
در مردادماه سال 1319 خورشيدى در حدود 95 سالگى در گذشت. دولت 
رضاشاه مرگ او را با بى تفاوتى ناديده گرفت. كمال الملك را بستگانش 
سال  در  الملك  كمال  كردند.  دفن  عطار  فريدالدين  شيخ  مقبره  بيرون  در 
هاى انحطاط صنعت مينياتور در زمان قاجار ظهور كرد، پرسپكتيو را در 
نقاشى تجربى آموخته بود و بعد از سفر به اروپا با آن علمى آشنا شد 
و نقاشى را به سبك اروپايى يعنى استادان ايتاليا و فالماند در ايران احيا 
كرد. او متمايل به ناتوراليسم بود. در سال هاى جوانى فريفته را فائل بود 
و بعدها كه در صنعت ورزيده شد به رامبراند عالقه يافت: «رافائل نكاتى 
دارد كه فوق توصيف است ولى من رامبراند را دوست دارم، هرچند رافائل 
را اعظم از رامبراند مى دانم و در آثار رامبراند بسيار شگفت زده ام.» (به 

نقل از خود استاد)
    

     منابع:
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داستان هيجان انگيز 
كشف تابلوي «پورتيه»

عصر  كه  كمال الملك»  آثار  و  «زندگي  نشست  در 
تابلوي  يك  شد،  برگزار  ملك   ملي  موزه  در  يك شنبه 
به  شده،  كشف  پيش  هفته  يك  حدود  كه  او  از  جديد 
اموال  از  كه  امضا  بدون  تابلو  اين  درآمد.  نمايش 
بوده  معروف  مجسمه ساز  صديقى  خان  ابوالحسن 
مرد  يك  پرتره  است،  وى  دختر  به  متعلق  اكنون  و 
اروپايي است و گمان مى رود سال 1900 ميالدى در 
هنرمند  زندگى  محل  نگهبان  چهرة  روى  از  فرانسه، 
كشيده شده است. در اين نشست كه با حضور آقايان 
آيدين آغداشلو، ابوالعالء سودآور (استاد تاريخ و نوه  
كمال الملك)، سيد محمود افتخاري (رئيس قبلي موزه 
هنرهاي معاصر) و محمدحسن حامدي (مدير نشريه 
خاندان هاي  تاريخ  بررسى  به  شد،  برگزار  «تنديس») 
هنري ايران و علي الخصوص خاندان غفارى و شخص 

محمد غفارى (كمال الملك) پرداخته شد. 

هنري «تنديس»  نشريه  مدير  مراسم،  اين  در  همچنين 
و  كرد  تعريف  را  كمال الملك  تازه  اثر  كشف  داستان 
تا  شد  پنهان  همه  ديد  از  اثر  اين  پيش  سال  گفت: 80 
ما  بر  فراوان  بررسي هاي  با  كه  پيش  هفته  دو  حدود 

مسجل شد اثر متعلق به كمال الملك است. 

 محمدحسن حامدي نام اثر كشف شده را «پورتيه» به 
پيش  سال  داشت:  111  اظهار  و  خواند  دربان  معناي 
اين اثر در اروپا توسط كمال الملك كشيده شده و وي 
آن را به ايران آورده است. پس از بروز اختالف هايي 
بين كمال الملك و وزارت معارف، او تصميم مي گيرد 
آثارش را از مدرسه خارج كند. پس در 22 ارديبهشت 
سرايدار  كمك  به  و  مي دهد  انجام  را  كار  اين   1307
مي آورد.  بيرون  مدرسه  از  را  تابلوهايش  مدرسه، 
بعد از يك هفته همه از اين اتفاق خبردار مي شوند و 
بايد  اخطاريه ، مي فرستد كه  استاد  به  وزارت معارف 
آثارش را به مدرسه بازگرداند. آنها اعالم مي كنند كه 
واقع  در  كرده.  خارج  را  مدرسه  وسايل  كمال الملك 
نقاشي هاي كمال الملك را جزو وسايل مدرسه حساب 

كرده بودند. 

حامدي افزود: پس از پيگيري هايي كه وزارت معارف 
در آن زمان انجام مي دهد، كمال الملك ابوالحسن خان 
صديقي را به عنوان رابط خود در اين زمينه به وزارت 
معارف مي فرستد. صديقي از موضع كمال الملك دفاع 
مي كند و مي گويد مگر دولت نقاشي مي كشد؟ اما آنها 
است  شده  خلق  مدرسه  در  آثار  چون  مي كنند  اعالم 
متعلق به دولت است. به همين دليل ما حدس مي زنيم 
كمال الملك اين تابلو را به خاطر حراست بهتر و بيشتر 
به صديقي سپرده است و از سوي ديگر به قصد تشكر 
انجام  را  كار  اين  وي  تالش هاي  براي  هديه  دادن  و 
مي دهد. اما اينكه چرا ابوالحسن خان صديقي از وجود 
اين تابلو پرده پوشي كرده است، شايد به اين بازگردد 
كه اگر كسي مطلع مي شد كه از آثار كمال الملك چيزي 
اختالف  ايجاد  باعث  مي توانست  رسيده،  صديقي  به 
ماه  دو  شد:  يادآور  حامدي  شود.  آنها  و  دولت  ميان 
پيش به منزل دختر ابوالحسن خان صديقي رفتم. وي 
جعبه اي در يك پاكت به من داد كه بر روي آن نوشته 
شده بود «شيشه  استاد كمال الملك و آثار خودم.» در 
آن 10 شيشه عكس هايي بود كه تاكنون سه شيشه آن 
به چاپ رسيده است. در يكي از شيشه هايي كه درون 
اين پاكت بود عكسي از حضور استاد و شاگردانش 
در اتاق نقاشي هاي كمال الملك بود كه اين نقاشي نيز 

بر روي ديوار آن عكس قرار داشت. 

گفت:  نيز  اثر  اصلي  مشخصات  به  اشاره  با  حامدي 
با  متر  سانتي   65 در  قطع50  در  «پورتيه»  تابلوي 
 1900 سال  در  بوم  روي  بر  روغن  و  رنگ  تكنيك 
در  كمال الملك  كه  زماني  است.  شده  كار  ميالدي 
آخرين  از  يكي  عنوان  به  اثر  اين  استاد  بوده،  پاريس 
از  را  آن  قوآل،  كوچه  مايو  پرت  خيابان  در  آثارش 

دربان محل اقامت خود كشيده است. 

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

مذهبى،  كمكى وافر ميكنيد. 
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت  يازدهم

مردم   اكثر  به  نسبت  سنتى تر  ذوقى  و  فكر  داراى  كه  ايرانيها 
مشرق زمين هستند برخورد ناخوشايندى با نوآوريهاى وزيرى  
داشتند.در حالى كه وزيرى خواستار يك موسيقى خوش بين  بود 
كه مردم را به سمت ترقى سوق دهد.نه يك موسيقى  حزن آور 
و عصبى.اّما هواداران و تازه كاران موسيقى اگرچه  تحت تأثير 

كارهاى وى بودند ولى راه او را ادامه ندادند.

مواد عاريتى(قرض گرفته شده)
 ورود عناصر و قواعد بيگانه بدون گشايش به روى  فرهنگهاى 
 80 سالهاى  سياسى   شرايط  در  نيست.پس  امكان پذير  آنان 
پذيرش  و  قبول   قابل  اروپائيان  و  عربها  نفوذ  كه  است  طبيعى 
شوروى  آذربايجان   در  كه  مالحظه اى  قابل  نفوذ  نيست.تنها 
طريق  از  تدريجا  و  بوده  غرب  جانب  است،از  پذيرفته  صورت 
غيره) و  ارمنستان  جنوبى(ازبكستان،  جمهوريهاى  در  مسكو 

نيز راه يافته است.در عوض نفوذ ايرانيها از نيم قرن پيش به 
اينطرف قطع گرديد،در حالى كه ايندو از نظر سنت بينهايت به 
هم نزديك هستند.بسيارى از موسيقيدانان  ايرانى مدتهاست در 
سنن  گسترش  و  رشد  جهت   زبان(بيان)مناسبترى  جستجوى 
آنان  براى  نمى توانست  غرب   كه  بردند  پى  هستند.آنها  خود 
رهاوردى داشته باشد به همين سبب به  سمت شرق بازگشتند.

و  هند،تركيه  موسيقى  از  آنها  كه  داد  خواهد  نشان  ما  به  آينده 
بخصوص موسيقى نواحى عاريه  گرفته اند.موسيقيدانان ايرانى 
طى برخوردهاى مستقيم و شخصى با فرهنگهاى ديگر(خروج 
استقبال  مورد  را  است)غرب  گران  و  خرج  پر  بسيار  كشور  از 
تا  بازگشتند  خود  به  ديگر  بار  و  ندادند  قرار  خود  قبول  و 
كه  كنند.سالهاست  متحول  و  تجديد  را  خود  قرايح  و  انگيزه ها 
مبذول  بيشترى  توجه  فولكلور  موسيقى   ارزش  و  اعتبار  به 
به  زيادى  بسيار  عالقه  و  تّوجه  جوان   مى شود.نوازندگان 
موسيقى نواحى خصوصا موسيقى لرستان،كردستان،فارس و 
كاستى  كالسيك  كمانه  نوازنده  داشته اند.يك  معطوف   خراسان 
از ترانه هاى  عاميانه كه تا حدودى مطابق ذوق و سليقهء ايرانى 
با  ترانه هايى  اجراى  در  خواننده  است.يك  كرده  است،ضبط 
حالت  غيرمعمول با تنبور كردى همراهى شده است.يك نوازنده 
و  تكنيك  آن  در  كه  كرده  تهيه  كاستى  سه تار  شدهء  شناخته 
ملوديهاى تنبور كردى را به شكلى تقليد كرده كه بيشتر به كر 
ايرانى.يك   مضراب  چهار  يك  تا  دارد  شباهت  هندى  موسيقى 
است  ساخته  ماهور  دستگاه  در  قطعه اى  كرد  سنتور  نوازندهء 
كه  در آن عالوه بر ساخته هايش كه الهام گرفته از فولكلور كرد 
خودى   و  بيگانه  رپرتوارهاى  از  مسلّمى  و  موّثق  است،قطعات 
نوازدند  يك  كه  عملى  آزادى  همه  عليرغم  است.  كرده  وارد 
مى تواند كسب  كند،يك قيد و شرط مّهم باقى است:نوآوريها به 
غير  ديگر  موسيقيهاى  حريم  به  تجاوز  و  دست درازى  معناى  
ايرانى  ولى شناخته شده نزد ايرانيها نيست.براى مثال مى توان 
گرفت.(يا  كمك  آذربايجان  موسيقى  در  عناصر  از  بسيارى  از 
متقابال...).ولى اين در صورتى امكان پذير است كه تناسب  كامل 
تازگى  خيلى   كار  هيچگاه  ترتيب  اين  به  و  باشد  داشته  وجود 
نخواهد داشت.مثال همانطور كه بيشتر قطعات در ماهور و چهار 
گاه مشابه هم هستند.در عوض اگر يك ايرانى  قطعه اى در سه 
اين  با  آشنايى  بعلت  كند،  راگوش   Mobarriga يا  آذرى  گاه 
موسيقى از طريق راديو،بالفاصله  مى گويد:اين موسيقى ايرانى 
موسيقى  و  نيست  ما  موسيقى  است،  آذرى  نيست،موسيقى 
آنهاست.اين احساس تعلق  بسيار مهم است:موسيقى مثل زبان 
كه  است  دليل  همين  است،به  ملى  شعار  و  نشان  ارزش  داراى 
ناحيه اى  يا  منطقه  لهجهء  گونه  هر  كالسيك  آهنگهاى   هواداران 
مورد  را  بخارايى  يا  افغانى  لهجه  كه  همانطور  مى كنند  نفى  را 
خارجى،بايد  قاعده  يك  كردن  وارد  مى دهند.براى  قرار  تمسخر 
زمينه هايى را انتخاب كرد كه دور از توان و قابليت مردم  باشد.

آهنگ   يك  خواندن  و  اجرا  در  را  شبى  تار  ماهر  نوازندهء  يك 
اين   هويت  با  كرد.من  كسب  بزرگى  موفقيت  شور  دستگاه  در 
آهنگ كه از رپرتوار عاشقهاى آناتولى گرفته شده بود،آشنايى  
داشتم.اين موضوع از لّذت من كاست در حالى كه مردم كه  با 
موسيقى كشور تركيه آشنايى نداشتند،بسيار لذت  مى بردند.اگر 
قرار  مردم  توجه  مورد  مى خواند،  عربى  آهنگ  نوازنده،يك  اين 
نمى گرفت زيرا مردم با آن آشنايى دارند مضافا به اينكه نوعا 

عربى است.

ادامه دارد

خداى من اينجا 
بوى گندى پيچيده 
چه باال و چه پايين!

رندى نيومن طى 40 سال گذشته در كنار باب ديلن و پل سايمون يكى 
از برجسته ترين خواننده آهنگسازان آمريكا به شمار مى رود. اولين 
آلبوم با نام «چنگ ها و فرشته ها» بعد از گذشت 9 سال از آخرين 
سوى  از  زيادى  استقبال  با  و  آمد  بازار  به  امسال  تابستان  او  آلبوم 
ويژگى  از  ديگر  يكى  طنز  است.  شده  رو  روبه  هوادارانش  و  منتقدان 
هاى كار نيومن است. در ترانه «فقط يك دختر» نيومن از زيبايى دختر 
جوانى مى خواند كه شيفته اوست و دختر جوان هم عاشق او. در ترانه 
سنين  در  حافظه  دادن  دست  از  باره  در  ترانه  شخصيت   Potholes
باال مى خواند كه شايد گاهى هم به نفع انسان است؛ چون چاله هاى 

زندگى را فراموش مى كند اما حيف كه دوستان آنها را فراموش نمى 
كنند و از آنها ياد مى كنند. كاش آنها هم دچار فراموشى مى شدند. 
در ترانه A Piece of the Pie مى خواند: «تو مى گويى كه بيشتر از 
هر زمان ديگر سخت تر كار مى كنى/ تو مى گويى كه دو جا كار مى 
كنى و همينطور همسرت/ در ثروتمندترين كشور دنيا زندگى مى كنى/ 
فكر نمى كنى كه زندگيت بايد بهتر از اين مى بود» اينجا نيومن هدفش 
افزايش روزافزون بين ثروت و فقر است و حتى به خودش هم طعنه 
مى زند و مى خواند «خداى من اينجا بوى گندى پيچيده چه باال و چه 
پايين/ ثروتمندان ثروتمندتر مى شوند/ من خود از آن آگاهم» بعد از 
يك دهه ساختن موسيقى فيلم به اعتراف خود نيومن، او چند ميليونى 

مى ارزد. 
را  جاز  موسيقى  خود  كه  است  نيواورلئان  موسيقى  نيومن  موسيقى 
هم در برگرفته است. او با مهارت به تكنيكى كه آن را بازى با كلمات 
(هنگامى كه موسيقى حال و هواى كلمات را ترسيم مى كند) مى نامند 
ترانه هاى خود را با موسيقى آرايش مى كند. اما مهارت و قابليت كار 
نيومن بيش از هر چيز در تبديل فكر ژرف به كلمات و موقعيت هاى 
ساده است. او در دنياى موسيقى پاپ شايد تنها هنرمندى است كه قادر 
 A Bug’s Life، Monsters, ) به خلق با احساس ترين موسيقى فيلم

Inc) است و از سويى ديگر بحث برانگيزترين آلبوم سال. 

� با عمق و بى جنجال 
گروه  بهترين  از  يكى  به  تدريج  به  جنجال  بدون  و  آرامى  به  «البو» 
هاى بريتانيا تبديل شده است. از اولين آلبوم آنها «خواب در عقب» تا 
آلبوم سال 2005 «رهبران دنياى آزاد» هر آلبوم البو، عمق بيشترى 
پيدا كرده است. «كودك به ندرت ديده شده» نام تازه ترين آلبوم اين 
مسائل  البو  هاى  آلبوم  تمام  روال  طبق  آلبوم،  محتواى  است.  گروه 
جدى را در بر مى گيرد. تعدادى از اعضاى گروه تازه پدر شده اند 
ترانه  خواننده/  گلنسى  برايان  گروه  صميمى  دوست  ياد  به  آلبوم  و 
سراى اهل منچستر كه اخيرا درگذشت تهيه شده است. آلبوم با آهنگ 
«استارلينگ» آغاز مى شود. موسيقى ترانه با جوى غمگين شروع و با 

صداى شيپور نقطه گذارى مى شود تا هاروى از به دنبال افتادن در پى 
معشوقى مى خواند: «تو تنها چيز هستى در هر اتاقى كه هستى – من 
ترانه  هاروى  احساس  با  صداى  هستم.»  فرسوده  و  خودخواه  سمج، 
را متاثر مى سازد. آهنگ «ميروربول» كه يكى از آهنگ هاى برجسته 
دنيايى  در  چطور  است.  شدن  پدر  هواى  و  حال  درباره  است،  آلبوم 
بدون شروع و بى انتها آدمى غرق در لحظات، گمشده در گذشته، حال 

و آينده، روان به هر سويى، افقى را مى يابد. 
تازه رسيده از راه، روحى جديد در پدر مى دمد. ترانه هاى البو هميشه 
چيزى  اين  و  هست.  و  است  بوده  مبتذل  و  تكرارى  جمالت  از  دور 
داشته  نگاه  خود  همدوره  هاى  گروه  ديگر  از  جلوتر  را  البو  كه  است 
است. ولى كيفيت كار البو بيشتر در ريزه كارى است. البو هميشه از 
نظر موسيقى خالص جذاب تر از ديگر گروه ها بوده است. هر عنصر 
موسيقى چه گيتار ها، سازهاى زهى، سازهاى مختلف كوبه اى و چه 
هر ذره صدا كه براى ايجاد فضا و حال آلبوم نواخته و ضبط شده با 
دقت خاصى تنظيم شده است. ترانه بعد از ترانه تنظيم هاى موسيقى 
فرق  اينجا  بخشد.  مى  حال  و  روح  كلمات  به  خاصى  زيبايى  با  البو 
كار بين لباس هاى يكنواخت بدون شكل از قبل دوخته شده با لباس 
و  ساده  موسيقى  گاهى  است.  ماهر  خياط  يك  توسط  شده  پرو  هاى 
بدون درهم ريختگى بيشتر بيانگر احساسات يك ترانه است. در آهنگ 
«دوست ما» (Friend of Ours) هارمونى و ملودى اى ساده، ترانه را 
همراهى مى كند. هاروى از عشق خود براى دوست تازه از دست رفته 
مى خواند و با او خداحافظى مى كند. ترانه چند سطرى بيش نيست اما 

تا زمانى كه موسيقى و ترانه به نقطه اوج خود مى رسد انگار كه يك 
سمفونى يا يك اپرا به اوج خود رسيده است. «دوست ما» يك نمومه 

عالى از هنر تنظيم موسيقى و ترانه است. 

� يك موسيقى زنده 
از  سال  چهار  و  سينمتيك  اركستر  گروه  آلبوم  اولين  از  سال  هشت 
آخرين آلبوم اين گروه مى گذرد. ولى با به بازار آمدن چهارمين آلبوم 
خود  جايگاه  تثبيت  به  موفق  سينمتيك  اركستر  فلور»  «مه  گروه  اين 
الكتروجاز  يا  جاز  موسيقى  هاى  گروه  ترين  موفق  از  يكى  عنوان  به 
در  كالسيك  و  جاز  موسيقى  از  تركيبى  گروه  موسيقى  است.  شده 
قالب موسيقى فيلم است. سازهاى الكترونيك و تكنيك هاى دى جى ها 
ماهرانه، آلبوم را معاصر نگاه مى دارد. در طول فعاليت خود اركستر 
سينمتيك موفق شده كه حال و هوايى منحصر به فرد براى موسيقى 
خود بيافريند. موسيقى با ملودى هاى ساده ولى عميق شروع مى شود 
سازهاى  و  صدا  مختلف  هاى  اليه  با  يا  تر  پيچيده  زمان  گذشت  با  و 
مى  درون  به  خود  با  را  شنونده  كه  شكلى  به  شود.  مى  تكميل  ديگر 
برد. جيسون سواينسكو سينمتيك را در اواخر دهه 90 ميالدى بنيان 
سمپلر  از  استفاده  با  بود  جى  دى  كه  زمانى  در  آن  از  قبل  گذاشت. 
دستگاهى كه با آن قسمت هايى از موسيقى را ضبط مى كنند ايده هايى 

كه در ذهن خود داشت ضبط مى كرد. 
در ابتدا گروهى از نوازندگان جوان و مسلط (بر سبك موسيقى جز 
آزاد) را گرد هم آورد تا ايده هايى كه در ذهن خود داشت و قبال با 
اولين  كنند.  اجرا  زنده  شكل  به  بود  كره  ضبط  را  آنها  سمپلر  كمك 
آلبوم گروه Motion در سال 1999 ميالدى به بازار عرضه شد كه با 
استقبال گرم منتقدان روبه رو شد. به دنبال آن، در سال 2002 آلبوم 
Everyday راهى بازار شد. بعد از كنسرت هاى پياپى و موفقيت در 
مردى  فيلم  متن  موسيقى  اركستر  سينمتيك  مونترال،  جاز  جشنواره 
را  روسى  كارگردان  ورتوف،  ژيگا  ساخته   (1929 (سال  دوربين  با 

ساخت.
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جنيفر لوپز درباره زندگى 
خصوصى اش حرف مى زند!

كه  اى  مصاحبه  در  هاليوود  مشهور  خواننده  اين 
براى  كه  مشكلى  درباره  داد  انجام  ان"  ان  "سى  با 
روز  چند  فقط  كرد.  صحبت  بود  آمده  پيش  دخترش 
از تولد دوقلوهاى جنيفر گذشته بود كه اين خواننده 
موفق روى سر دخترش ، امى ، يك برآمدگى كشف 

كرد. 
احساس  وقتى  كه  دارم  ياد  به  خوب  گفت:"خيلى  او 
كردم فرزندم يك مشكل بزرگ دارد از شدت ناراحتى 

دلم مى خواست بميرم ." 
"وقتى متوجه شدم كه روى سر دخترم يك برآمدگى 
وجود دارد با نگرانى به مارك نگاه كردم و به او گفتم 
: ما بايد يك دكتر خبر كنيم. من واقعا" ترسيده بودم 
و مارك هم وحشت زده بود زيرا هر دوى ما فكر مى 
يك  كرديم كه وقتى ما در كنار بچه ها نبوديم حتما" 
نفر دخترمان را روى زمين انداخته است ...خيلى خوب 
به ياد دارم كه با ترس و نگرانى مارك را نگاه كردم 
و به او گفتم: اگر امى خوب نشود هيچ وقت خودم را 
نمى بخشم . مارك هم گفت:من هم هرگز خودم را نمى 
بخشم ... . اگر اين مشكل حل نمى شد هيچ كدام از ما 
نمى توانستيم خودمان را ببخشيم و به زندگى عادى 

برگرديم." 
حل  زود  خيلى  مشكل  اين  گفت:"خوشبختانه  جنيفر 

شد." 
"هميشه با خودم فكر مى كنم كه اگر من متوجه اين 
مشكل نمى شدم چه اتفاقى مى افتاد ؟اگر ما به امكانات 
پزشكى عالى دسترسى نداشتيم چه باليى سرمان مى 
آمد؟ اگر به عنوان يك مادر متوجه مى شدم كه مشكل 
بزرگى براى فرزندم پيش آمده اما كارى از دستم بر 
چه  حل كنم ،  آمد و نمى توانستم اين مشكل را  نمى 

مى شد ؟" 
 

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
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  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
سلنا گومز براى مدتى موسيقى را رها مى كند

سلنا گومز تصميم دارد براى مدتى فعاليتهاى خود در زمينه موسيقى را متوقف 
كند . 

و  بگذارد  كنار  را  خوانندگى  حرفه  مدتى  براى  دارد  قصد  ساله   19 ستاره  اين 
بيشتر روى بازيگرى تمركز كند. 

سلنا گومز ، سومين آلبوم خود با نام "وقتى 
كه خورشيد غروب مى كند " را در ماه ژوئن 
فيلم  در  موفقيت  از  همزمان  و  كرد  منتشر 
مى  نظر  به  اما  برد  لذت  نيز   " كارلو  "منت 
رسد كه در حال حاضر كار در سينما براى 

او در الويت قرار دارد . 
او به وب سايت هاليوود اليف گفت:" من از 
موفقيت اين آلبوم خيلى راضى و خوشحال 
هستم و از راديو و تمام كسانى كه مرا در 
اين راه حمايت كردند واقعا" سپاسگذارم ." 

حرفه  روى  بيشتر  من  آينده  سال  در  اما   "
سال  ابتداى  من   . كنم  مى  تمركز  بازيگرى 

بعد ، در دو فيلم بازى خواهم كرد و بعد از اتمام اين دو پروژه دوباره در زمينه 
موسيقى فعاليت خواهم كرد . من سعى مى كنم بين اين دو حرفه تعادل برقرار 
موفقيتهاى   " ويورلى  محله  جادوگران   " فيلم  مشهور  ستاره  اين  اگرچه    ". كنم 
بسيار زيادى بدست آورده است اما تاكيد كرده است كه شهرت روى زندگى او 

تاثير زيادى نگذاشته است. 
اگرچه  كه  است  اين  منظورم   . است  نشده  عوض  من  براى  چيز  گفت:"هيچ  او 
حال مشهورتر از قبل هستم و مردم بيشترى مرا مى شناسند اما اصال" از اين 

موضوع نمى ترسم و نگران نيستم ." 
در حال حاضر كار سلنا گومز در مجموعه هاى ديزنى به پايان رسيده است و 
او كامال" براى حضور در فيلمها و پروژه هاى جديد آماده است اما اين ستاره 
نوجوان كه در زمينه موسيقى و بازيگرى فعاليت مى كند قصد ندارد در آينده 

حرفه كارگردانى را نيز امتحان كند. 
او گفت:"من ديگر رويا و آرزويى ندارم و فقط دلم مى خواهد در پروژه ها و 

فيلمهاى مختلف شركت كنم و از كار كردن لذت ببرم." 
وقتى از او پرسيدند كه آيا در آينده حرفه كارگردانى را هم امتحان خواهد كرد 

يا خير؟ او با خنده گفت:"نه من ترجيح مى دهم در جلوى دوربين باقى بمانم." 

پرويز منصورى موسيقيدان 
پيشكسوت درگذشت

كتاب  نويسنده  و  پيشكسوت  موسيقيدان  منصورى  پرويز 
در  قلبى  نارسايى  علت  به  موسيقى»  بنيادين  ارزشمند«تئورى 

كشور اتريش درگذشت. 
پرويز منصورى از مدرسان قديمى و شناخته شده تئورى موسيقى 
در ايران است كه اغلب موسيقيدانان و نوازندگان برجسته فعلى از 

شاگردان وى به شمار مى روند. 
وى كه بيش از نيم قرن سابقه تدريس و تعليم در هنرستان عالى 
موسيقى و ديگر مراكز علمى حوزه موسيقى را دارد ازمدتها پيش 
به ايران  وآخرين سفر وى  در شهر وين اتريش زندگى مى كرد 

دو سال قبل بود. 
و  معلمان  تاثيرگذارترين  از  يكى  عنوان  به  منصورى  پرويز 
پيشگامان توسعه آموزش نوين موسيقى علمى در ايران شناخته 
شده و تا كنون دهها تاليف و مقاله ارزشمند از جمله كتاب هاى 
موسيقى  زمينه  ...در  و  ،سازشناسى  موسيقى  بنيادين  تئورى 

ايرانى نوشته است .
 منصورى قبل از درگذشت اش آرزو كرده بود دروطنش، ايران به 
خاك سپرده شود؛ بر اساس گفته خواهر زاده اش پيكر وى براى 

دفن در قطعه هنرمندان به زودى به ايران منتقل مى شود.
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سوء استفاده جنسي ازكودكان 
در كليساهاي هلند

گزارش يك كميسيون مستقل در هلند حاكي است 
كه ده ها هزار كودك و نوجوان بين سال هاي 1945 
كاتوليك  كليساي  به  وابسته  نهادهاي  در  و 2010 

هلند مورد سوء رفتار جنسي قرار گرفته اند. 

اين گزارش مي گويد كه مقامات كليساي كاتوليك در 
برخورد و مقابله با سوء رفتاري كه در مدارس و 
يتيم خانه هاي وابسته به كليسا رايج بوده، كوتاهي 
كرده اند. در اين گزارش كه بر اساس مصاحبه با 
تخمين  همچنين  شده،  تنظيم  نفر  هزار  از 34  بيش 
در  كه  نوجواني  و  كودك  پنج  هر  از  كه  شده  زده 
حضور  كاتوليك  كليساي  به  وابسته  موسسات 
داشته اند، يك نفر مورد سوء رفتار قرار گرفته است. 
انجام اين تحقيقات پس از آن آغاز شد كه اتهاماتي 
در  مدرسه اي  در  كودكان  با  رفتار  سوء  بر  مبني 

شرق هلند مطرح شد. 

خود  كار  داده  انجام  را  تحقيق  اين  كه  كميسيوني 
 1800 و  كرد  آغاز   2010 سال  اوت  ماه  در  را 
مورد گزارش مربوط به سوء رفتار با كودكان و 
نوجوانان در نهادهاي وابسته به كليساي كاتوليك 
به  نفر  تحقيق 800  اين  نتيجه  در  كرد.  بررسي  را 
عنوان عاملين اين سوء رفتارها شناسايي شدند كه 
100نفر آنها هنوز زنده هستند. خبرگزاري فرانسه 
مسئوالن  كه  كرده  نقل  كننده  تحقيق  كميسيون  از 
كليساي كاتوليك هلند از وقوع سوء رفتار جنسي 
در نهادهاي كليسا مطلع بوده اند اما اقدام مناسبي 

در اين خصوص صورت نداده اند. 

كشف  براي  تالش  بر  عالوه  كميسيون  اين 
اين  به  داشته  سعي  داده،  رخ  كه  سوء رفتارهايي 
را  عدالت  مي توان  چگونه  كه  دهد  پاسخ  هم  سوال 
ارزيابي  اساس  بر  كرد.  جاري  قربانيان  حق  در 
به  هلندي يك نفر  هر 10 كودك  اين كميسيون، از 
آمار  اين  كه  گرفته  قرار  رفتار  سوء  مورد  نوعي 
در بين كودكاني كه در موسسات كليساي كاتوليك 
بوده اند، دو برابر است، يعني از هر پنج كودك يك 
هلند  در  كاتوليك  كليساي  شاخه  گذشته  ماه  نفر. 
برنامه اي را براي پرداخت غرامت به قربانيان سوء 
رفتارهاي جنسي آغاز كرد كه در چارچوب آن به 
قربانيان  گرفته،  صورت  سوء رفتار  شدت  نسبت 
مي كنند.  دريافت  يورو  100هزار  تا  هزار   5 بين 
مردم هلند كه 29 درصد آنها كاتوليك هستند، بي 
صبرانه منتظر انتشار نتايج گزارش اين كميسيون 

بوده اند.

افزايش كشت ترياك 
در مثلث طاليي

پس  ميانمار  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  به 
توليدكننده  كشور  بزرگترين  افغانستان  از 
سال  در  خشخاش  كشت  و  است  ترياك 
گسترده تر  طاليى»  «مثلث  منطقه  در  گذشته 
را  پديده  اين  علت  كارشناسان  است.  شده 
بى ثباتى سياسى در اين منطقه مى دانند. توليد 
ترياك نه تنها در افغانستان، بلكه در جنوب 
گزارش  به  است.  يافته  افزايش  آسيا  شرقى 
دفتر سازمان ملل متحد براى مبارزه با مواد 
مخدر، سطح زمين هاى كشاورزى اى كه در 
آن خشخاش كشت مى شود، در سه كشورى 
كه با هم «مثلث طاليى» را تشكيل مى دهند كه 
شامل ميانمار، الئوس و تايلنداست به ميزان 
بررسى  طبق  است.  شده  بيشتر  درصد   16
ميانمار  ملل،  سازمان  به  وابسته  نهاد  اين 
پس از افغانستان بزرگترين توليدكننده مواد 

مخدر است. 
مواد  با  مبارزه  براى  سازمان ملل  دفتر 
مخدر گزارش مى دهد كه اين منطقه در سال 
گذشته حدود 319 ميليون دالر (246 ميليون 
داشته  درآمد  ترياك  توليد  راه  از  يورو) 
علت  همين  به  كارشناسان،  نظر  از  است. 
بوده كه سطح كشت خشخاش در اين منطقه 
مواد  بهاى  است.  يافته  توسعه  سرعت  به 
سياه  بازار  در  سال  به  سال  ممنوع،  مخدر 
خشخاش  كشت  شده  باعث  اين  و  رفته  باال 

پردرآمد شود. 

مدير دفتر سازمان ملل براى مبارزه با مواد 
مخدر، «يورى فدوتوف»، در مقدمه گزارش 
براى  اصلى  «عوامل  مى نويسد:  دفتر  اين 
افزايش توليد موادمخدر نبود امنيت و ثبات 
سياسى و نيز عدم رشد مداوم هستند.» در 
كه  مناطقى  كشاورزان  الئوس،  و  ميانمار 
در آن ها خشخاش كشت مى شود، به شدت 
نمى توانند  خشخاش  كشت  بدون  و  فقيرند 
مايحتاج روزمره خانواده خود را تهيه كنند. 
مواد  با  مبارزه  براى  ملل  سازمان  دفتر 
«توليد  مى نويسد:  خود  گزارش  در  مخدر، 
صورتى  در  كشورها  اين  در  مخدر  مواد 
كمك  كشاورزان  اين  به  كه  مى يابد  كاهش 
به جاى  را  ديگرى  محصول  بتوانند  تا  شود 
است  معتقد  نهاد  اين  كنند.»  توليد  خشخاش 
در  بايد  بيشترى  بسيار  سرمايه گذارى  كه 

اين زمينه صورت گيرد.

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

پول خود استفاده نمائيد

گوناگون
مادام توسو؛خالق انسان هاي مومي

هم اكنون شمار موزه هاي مادام توسو به 13 عدد رسيده است
افراد  از  مومي  تنديس هاي  است.  جهان  مهم  شهرهاي  ديدني  هاي  از  يكي  توسو»  «مادام  موزه هاي 
مشهور چنان به واقعيت شبيه اند كه حيرت بازديدكنندگان را بر مي انگيزند. اما زني كه پشت نام «مادام 
توسو» به شهرت رسيده، چه كسي بوده است؟ توريست هايي كه به لندن، آمستردام يا برلين سفر 
مي كنند، براي ديدن موزه  «مادام توسو» از لحظاتي پيش از باز شدن درهاي موزه، جلوي ورودي 
آن صف مي كشند. نگاه هاي كنجكاو و عالقه مند منتظرند تا به ديدن چهره هاي سرشناس هاليوود يا 
دنياي موسيقي، مد و سياست بروند. وقتي نام «مادام توسو» به زبان مي آيد، همه به ياد تنديس هاي 
مومي افراد مشهور مي افتند كه تشابه آن ها به واقعيت چنان است كه مشكل بتوان باور كرد اين ها 
تنها مجسمه هايي ساخته شده از موم هستند. در اين ميان بازديدكنندگان مشتاق چنان غرق در دنياي 
ستارگان مي شوند و به دنبال عكس گرفتن هستند كه كمتر به تنديس مومي بانويي سالخورده توجه 
مي كنند كه در گوشه اي جاي گرفته و شاهد اين هياهوست؛ بانويي به نام «مادام توسو» كه 250 سال 

پيش چشم به جهان گشود. 

در زمانه اي كه زندگي روي خوشش را تنها به طبقه مرفه جامعه نشان مي داد، «ماريا آنا گروس هولتز» 
به هنگام تولد شانس چنداني نداشت. نوزادي كه پدر را، كه او هم در خانواده  اي نه چندان خوشنام 
متولد شده بود، خيلي زود از دست داده بود و مادرش نيز به عنوان خدمتكار خانه مشغول كار بود. 
ماريا روز 7 دسامبر 1761 در استراسبورگ چشم به جهان گشود و مانند شمار زيادي از كودكاني 
كه در خانواده هاي فقير به دنيا مي آمدند، هيچ آينده  ويژه اي برايش پيش بيني نمي شد. اندكي پس از 
تولد او، مادرش شغلي را در خانه  «دكتر فيليپ كورتيوس» پيدا كرد. دكتر كورتيوس مهارت خاصي 
در ساخت تنديس هاي مومي داشت و مشهور بود كه تنديس  هاي وي بسيار به آناتومي بدن شباهت 
ظرافت هاي  با  رفته  رفته  و  مي كرد  سپري  دكتر  كارگاه  در  را  زيادي  ساعات  كوچك  مارياي  دارند. 
پوست  رنگ  طبيعي ترين  رنگ ها  كدام  تركيب  كه  مي گرفت  ياد  او  مي شد.  آشنا  تنديس ها  اين  ساخت 
انسان را به دست مي دهند، چگونه مي توان به بهترين وجه تارهاي مو را درون موم جاي گذاري كرد 
و كدام فرم دندان مناسب صورت است. در سال 1763 دكتر كورتيوس به پاريس نقل مكان مي كند و 
مدتي بعد ماريا و مادرش نيز به او مي پيوندند. پايتخت فرانسه در آن سال ها دوران شكوه سلطنتي 
را از سر مي گذراند و مردم عامي كه دستشان به تاج و تخت نمي رسيد، عالقه مند ديدن تنديس  هاي 
مومي خاندان سلطنتي بودند. كسب و كار دكتر كورتيوس در پاريس رونق مي گيرد و مردم هر روز 
براي ديدن اين تنديس ها روانه  كارگاهش مي شوند. پس از برچيده شدن نظام سلطنتي، حاال ديگر اين 
رفته  گيوتين  زير  به  كه  كساني  سرهاي  مي شوند.  محبوب  مردم  ميان  كه  هستند  انقالبي  چهره هاي 
بودند ، با موم بازسازي مي شوند. سردمداران جديد، در نظر دارند كه با به نيزه زدن اين سرها در 
خيابان هاي شهر عاقبت مخالفان را نشان دهند. از آنجايي كه بيم آن مي رود كه سرهاي اصلي زود 
پوسيده شوند، از سرهاي مومي كه ساخته كارگاه ماريا و دكتر كورتيوس است،  استفاده مي شود. 
شايد همين امر را بايد دليل اصلي جان سالم به در بردن اين دو از خشم انقالبيون دانست. پس از 
مرگ دكتر، ماريا وارث تنديس هاي مومي او مي شود. در اين ميان او با فرانسوا توسو ازدواج كرده 
و با نام مادام توسو شناخته مي شود. مادام توسو به همراه پسرانش تا به هنگام مرگش در سن 89 
سالگي نمايشگاه تنديس هاي مومي را اداره مي كرد. آخرين تنديسي كه او پيش از مرگ به اتمام رساند 
پرتره اي از خود اوست؛ تنديس زني سالخورده در شب كالهي سفيد پارچه اي و لباسي سياه رنگ كه 

در تمامي 13 شعبه موزه در سراسر جهان به چشم مي خورد.

آيا نيروگاه اتمي فوكوشيما ديگر خطري ندارد؟
در آستانه سال نو ميالدي و 9 ماه پس از زلزله فوكوشيما و تخريب بخش هاي اصلي نيروگاه اتمي در اين 
منطقه، مقام  هاي ژاپني مدعي اند كه همه چيز تحت كنترل است. ادعايي كه زياد قابل اعتماد به نظر نمي رسد. 

كه  گفت  كشور  اين  اتمي  كارشناسان  ويژه  گروه  با  ديدار  در  ژاپن  نخست وزير  نودا»،  «يوشيهيكو 
رآكتورهاي نيروگاه فوكوشيما در حالت «خاموش و سرد» قرار دارند. رسيدن به اين وضعيت قدم بسيار 
مهمي به شمار مي آيد. بنابر تصويري كه مقام هاي ژاپني و تپكو، شركت اداره كننده  نيروگاه ارائه مي دهند، 
حرارت موجود در كف مخزن هاي فشار زير 100 درجه نگه داشته شده است. نخست وزير ژاپن مدعي 
شده كه حتي اگر اتفاقي هم رخ دهد، تشعشعات حول و حوش نيروگاه در ميزان پاييني نگاه داشته خواهد 

شد. با اين حال كارشناسان با ديده ترديد به اين موضوع نگاه مي كنند

. آنها معتقدند اين بيشتر به دروغ شبيه است تا واقعيت. به نظر كارشناسان نيروگاه شماره يك فوكوشيما 
همچنان خطرناك است و تا قرار گرفتن آن در مرحله اي كه بتوان «خاموشي» ناميد ده ها سال زمان الزم 
است. از اين گذشته طرفداران محيط زيست استفاده از واژه «خاموش و سرد» را براي نيروگاه فوكوشيما 
خالف واقعيت مي دانند. «راينهارد اوريگ» كارشناس هسته اي «گلوبال 2000» مي گويد كه ميله هاي سوخت 
هسته اي كه پس از وقوع زلزله و از كار افتادن سيستم خنك كننده ذوب شدند، ديواره محفظه ها را سوراخ 

كردند و به صورت توده اي در ته آن قرار گرفتند.

 اين توده مذاب دمايي معادل تقريبا 3 هزار درجه سانتي گراد در آن جا توليد مي كنند. او مي گويد در چنين 
حالتي به هيچ عنوان نمي توان از «شرايط مطمئن» سخن گفت. بر اثر زمين لرزه اي كه 9 ماه پيش، در تاريخ 
11 مارس سال جاري ميالدي رخ داد، انفجاري بزرگ بخشي از ديواره بيروني و سقف رآكتور نيروگاه 

فوكوشيما را ويران كرد.
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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)

پل هاي ركورد دار دنيا

همه پل هاي اين مطلب يك ويژگي خاص دارند
آسيب  طبيعي  مناظر  به  عظيم  بناهاي  ساخت  با  انسان ها  اغلب 
مي رسانند. اما اين مسئله در مورد ساخت پل ها كامال بر عكس است 
زيرا پل ها نه تنها به زيبايي مناظر محيط اطراف لطمه نمي زنند بلكه 
باعث مي شوند طبيعت بهتر ديده شود. هنگام رد شدن از روي پلي 
كه بر دره اي عميق بنا شده است شايد نفس ها در سينه حبس شود 
ولي در عين حال لذتي دو چندان از ديدن مناظر به وجود مي آورد؛ 
تماشاي رودخانه اي خروشان از باال بسيار جذاب و مقهور كننده 
خواهد بود. به اين موارد زيباي خود پل هايي را نيز اضافه كنيد كه 
نشان دهنده خالقيت انسان هاست. بعضي از پل ها از جنبه اي خاص 

ركورد دار هستند: 

قديمي ترين پل؛ پل كاروان، تركيه: اين بناي سنگي قوسي شكل روي 
رودخانه ملس در ازمير تركيه ساخته شده است. شايد در نگاه اول 
پل چيز خاصي نداشته باشد اما اين پل در سال 850 قبل از ميالد 

بنا شد و در حدود 2 هزار 861 سال قدمت دارد. 

در  دور  چندان  نه  گذشته  در  فرانسه:  ويادو،  ميلو  پل؛  بلندترين 
ماه هاي جوالي و آگوست ترافيك سنگيني درشهر كوچك ميلو در 
جنوب فرانسه به وجود مي آمد اما با احداث پل ميلو ويادو اين شهر 
پل  اين  ساخت  است.  شده  تبديل  توريستي  جاذبه هاي  از  يكي  به 
از سال 1987 تا 2004 طول كشيد و خصوصيات منحصر به فرد 
زيادي دارد اما مهم ترين ويژگي اين پل ارتفاع 342 متري آن است. 
با رد شدن از روي اين پل مناظر سبز دره زير پا و آسمان آبي 

باالي سر چشمنواز خواهند بود. 

پهن ترين پل؛ پل بندر سيدني، استراليا: عرض اين پل معلق به 49 
هشت  براي  كافي  فضاي  داراي  عظيم  سازه  اين  و  مي رسد  متر 
باند عبور اتومبيل، دو خط راه آهن، يك پياده رو و نيز يك مسير 
دوچرخه سواري است. پل بندر سيدني در سال 1932 افتتاح شد. 

پل   15 فهرست  در  چين:  دانيانگ-كوشان،  پل  پل؛  طوالني ترين 
طوالني دنيا 11 پل چيني ديده مي شود. بين پكن و شانگهاي چندين 
اما  است  شده  احداث  سرعت  پر  راه آهن  خط  براي  طوالني  پل 
طوالني ترين پل دنيا با هزينه اي بالغ بر 33 ميليارد دالر در ژوئن 
2011 افتتاح شد. پل عظيم دانيانگ-كوشان در حدود 165 كيلومتر 

طول دارد. 

پر ترافيك ترين پل؛ پل جورج واشنگتن،نيويورك: سال گذشته بيش 
از 51 ميليون اتومبيل، اتوبوس و حتي كاميون از روي پل جورج 
روي  از  نيوجرسي  به  را  نيويورك  پل  اين  كردند.  عبور  واشنگتن 
رودخانه هادسن متصل مي كند و داراي 14 خط عبور خودرو است. 

پل هاي  ژاپن:  (مرواريد)،  كايكيو  آكاشي  پل  معلق؛  پل  طوالني ترين 
ولي  مي شوند  ساخته  محكم  بسيار  ستون هاي  روي  بر  معمولي 
پل هاي معلق مانند «گلدن گيت» با كابل ها و سيم هاي آهني احداث 
و  زياد  بسيار  استحكام  داراي  معلق  پل هاي  حال  اين  با  مي شوند؛ 
ژاپن  در  كايكيو  آكاشي  پل  هستند.  چشمنوازي  معماري  زيبايي 
كه  است  طول  متر  هزار 900   3 داراي  دنيا  معلق  پل  طوالني ترين 
شهر بندري «كوبه» را به «جزيره آواجي» متصل مي كند. با توجه به 
شرايط جوي خاص ژاپن، اين پل مي تواند بادهايي به سرعت 179 
مايل بر ساعت و حتي زلزله هاي بيش از 5/8 ريشتر را تحمل كند. 

اين  كانادا:  هارتلند،  پوشيده  سر  پل  پوشيده؛  سر  پل  طوالني ترين 
پل 390 متري در سال 1901 با سرمايه گذاري خصوصي ساخته 
شد. پنج سال بعد مالكانش آن را به دولت فروختند. اين پل مي تواند 
در شرايط آب و هواي نامناسب مانند سر پناهي براي عابران عمل 
كند. با اين حال سال هاست مهندسان به دنبال ساخت پل هاي سر 

پوشيده نمي روند.

سبزترين و مدرن ترين 
ساختمان هاي2011

توجه به مسائل  زيست محيطي در انتخاب اين خانه ها 
نقش بسزايي داشته اند در ماه ژوئن گذشته فهرستي 
منتشر  دنيا  ساختمان هاي  زيباترين  و  سبزترين  از 
فهرست  ميالدي  جديد  سال  به  شدن  نزديك  با  اما  شد. 
مهم  ساختمان هاي  آن  در  كه  است  شده  ارائه  متفاوتي 

اداري و خانه هاي شخصي نيز ديده مي شود.

روش هاي  و  نو  طراحي  براي  ساختمان ها  اين  امسال   
معتبر  جوايز  پايداري،  و  مقاومت  و  ساخت  جديد 
انجمن هاي معماري را دريافت كردند. توجه به مسائل 

زيست محيطي در صدر معيارها قرار دارد. 

 Designyougo كازا لوكارنو، سوئيس: اين ساختمان مدرن توسط
طراحي شده و از لحاظ معيارهاي عايق انرژي در سطح بااليي 
معمولي،  گرمايشي  سيستم هاي  از  استفاده  به جاي  دارد.  قرار 
سقف هاي جذب كننده انرژي خورشيدي در آن تعبيه شده است. 

اين بنا جايزه «طراحي سبز برتر» 2011 را از آن خود كرد. 

مركز سواروسكي، درياچه زوريخ، سوئيس: اين بناي شيشه اي 
كارمند   500 و  دارد  قرار  زوريخ  درياچه  شرقي  ساحل  در 
زندگي  آن  در  سواروسكي  كريستال  كننده  توليده  كارخانجات 
و  گرمايشي  انرژي  براي  شكل،  نعلي  ساختمان  دراين  مي كنند. 

سرمايشي از درياچه نزديك آن استفاده مي شود. 

عايق  پالتين  با  خانه  اين  متحده:  اياالت  ويسكانسين،  اوس،  خانه 
و  دارد  قرار  ميشيگان  درياچه  كنار  راسين  شهر  در  شده  كاري 

گروه «معماران جانسن اشمالينگ» براي آن سيستم تهويه كامال 
پيشرفته اي طراحي كرده اند و بيشتر انرژي اش از خورشيد تامين 
مي شود. سيستم لوله كشي فشرده آن يكي از ويژگي هاي منحصر 

به فردش به شمار مي رود. 

پارك  شمال  لندن:   ،(Velodrome) سواري  دوچرخه  پيست 
نفر  هزاران  ورود  براي  درهايش  و  شده  واقع  لندن  المپيك 
و  المپيك  پيست  روي  دوچرخه سواري  مسابقات  تماشاي  براي 
پارالمپيك تابستان 2012 باز خواهند شد. «معماران هاپكينز» آن 
مواد  از  دوچرخه،  طراحي  از  گرفته  الهام  و  كرده اند  طراحي  را 

بسيار سبك و مقاوم براي ساختش استفاده شده است. 

شيموگامو، كيوتو، ژاپن: از هر اتاق اين خانه مي توان فضاي سبز 
بيرون را ديد. اين خانه مدرن داراي شيشه هاي مات مدور است 
مطلوب  تقابلي  آنها  پشت  از  تا  مي سازد  فراهم  را  امكان  اين  كه 

ميان فضاي سبز بيرون با ساختمان مدرن به وجود آيد. 

موسسه اليواسترانگ، آستين، تگزاس: اين بنا در دهه 50 ميالدي 
انباري بود كه هيچ پنجره اي نداشت. گروه معماري «ليك و فالتو» 
آن را به ساختماني با عايق طاليي تبديل كردند. تقريبا 90 درصد 
مواد ساختمان تخريب شده بازيافت شد و در بناي جديد به كار 
رفت. اين بار پنجره هاي سقف آن براي استفاده از نور خورشيد 
 AIA برتر  سبز  پروژه   10 جايزه  بنا  اين  شد.  تعبيه  روز  در 

COTE را برد. 

پارك هتل حيدرآباد، حيدر آباد، هند: اين هتل پنج ستاره مجلل در 
حيدر آباد هند توسط SOM طراحي شد و در هند اولين سازه اي 
اجراي  در  به فردش  منحصر  ويژگي  داشت.  طاليي  عايق  كه  بود 
استراتژي هاي طراحي مقاوم و استوار است و تاكيد خاصي روي 

استفاده از نور خورشيد شده است. 

از بناهاي ديگر مي توان به Cherokee Studios در لس آنجلس 
و برج ماركو پولوي هامبورگ آلمان اشاره كرد.
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فعاليت هاى مخفيانه گوگل و اپل 
براى ابداع يك تكنولوژى جديد

اپل  و  گوگل  شركت  دو  كه  است  داده  گزارش  تايمز  نيويورك 
هم اكنون به طور جداگانه طرح هاى مخفيانه اى را براى توليد نسل 
جديدى از گوشى هاى هوشمند پيش مى برند كه به آنها اصطالحا 

«واقعيت تقويت شده» و «فناورى هاى پوشيدنى» مى گويند.

روى  سرى  طور  به  هم اكنون  اپل  شركت  گزارش  اين  اساس  بر 
ساخت يك رايانه لوحى فعاليت مى كند كه كاربران مى توانند آن 
را مانند يك ساعت مچى به دست خود ببندند. هم اكنون گروهى 
از كاركنان اپل روى ساخت پيش نمونه اى از اين رايانه هاى لوحى 
كه داراى يك صفحه نمايش منحنى است، كار مى كنند. نيويورك 
تايمز اين رايانه لوحى را آى پد منحنى ناميده است. اين فناورى ها 
از آن جهت كه همانند لباس يا ساعت توسط فرد پوشيده مى شود، 

«فناورى هاى پوشيدنى» نام گرفته است. 
البراتوارهاى  در  هم  گوگل  شركت  است  كرده  ادعا  روزنامه  اين 
فناورى هاى  روى  مى شود،  ناميده   Google X كه  خود  سرى 
پوشيدنى كار مى كند كه قابليت استفاده از سيستم عامل اندرويد 
را دارا هستند. يكى از ابزارى كه هم اكنون گوگل مشغول طراحى 
آن است، عينكى است كه امكان استفاده از فناورى «واقعيت تقويت 
به  شده»  تقويت  «واقعيت  مى كند.  فراهم  كاربران  براى  را  شده» 
را  آنچه  مى كنند  كمك  كاربران  به  كه  مى شود  گفته  فناورى هايي 
عينك ها  اين  كنند.  تفسير  بالفاصله  مى بينند  خود  اطراف  در  كه 
داراى قابليت اتصال به GPS، اينترنت WiFi و بلوتوث است و 
اطالعات مربوط به واقعيت هاى اطراف كاربر را به طور خودكار 

جلو چشمان او به نمايش مى گذارند. 
كاربر مى تواند با استفاده از اين عينك، اطالعاتى از قبيل موقعيت 
جغرافيايى، دماى هوا، نام خيابان ها و اماكن مختلف و سرعت و 
جهت حركت خود را به صورت متن هاى نوشتارى جلو چشمانش 
شركت  گفته اند  تايمز  نيويورك  به  نا شناس  منابع  برخى  ببيند. 
گوگل براى پيشبرد طرح هاى سرى خود متخصصان و مهندسانى 
از دانشگاه ها و شركت هاى مختلفى مثل نوكيا و اپل را استخدام 
كرده است. هنوز معلوم نيست اين فناورى ها دقيقا چه زمانى به 

توليد انبوه خواهد رسيد و وارد بازار خواهد شد.

طراحى وب سايت
در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592

موفقيت محقق ايرانى بركلى 
در ساخت تخته مدارى براى 

پوست الكترونيكى
محقق ايرانى البراتوار ملى الرنس بركلى با نانولوله هاى غنى شده 
براى  را  هزينه  كم  و  كارا  تكنيكى  رسانا  نيمه  ديواره  تك  كربنى 
ساخت تخته مدارهاى كشسان و قابل انعطاف در قطعه هاى بزرگ 
ارائه كرده كه مى توان از آن به عنوان پايه هاى توليد الكترونيكهاى 

قابل انعطاف نام برد. 
اتصاالتى  و  مدارها  حاوى   Backplane يا  الكتريكى  مدار  تخته   ،
تخته  ديگر  روى  بر  ديگر  الكتريكى  ابزارهاى  توان  مى  كه  است 
دادن  نمايش  براى  اى  جاوه  على  كرد.  متصل  آن  به  را  مدارها 
پوست  آن  از  استفاده  با  اى،  نانولوله  Backplaneهاى  كاربرد 
دادن  نشان  واكنش  و  رديابى  توانايى  با  را  الكترونيكى  مصنوعى 

به لمس ساخت. 
جاوه اى مى گويد با كمك اين تكنولوژى پردازشى، تخته مدارهاى 
قابل انعطاف و كشسانى را بر اساس آرايه هاى كامال انفعالى و به 
نانولوله  از  شده  ساخته  باريك  ترانزيستورهاى  از  يكدست  شدت 
سانتيمتر   56 برابر  سطحى  توانند  مى  كه  ايم  ساخته  كربنى  هاى 
با  تركيب  در  تكنولوژى  اين  وى  گفته  به  دهند.  پوشش  را  مربع 
ساخت  زمينه  آينده  در  تواند  مى  فلزى  اتصاالت  چاپ  تكنيكهاى 
ممكن  هزينه  كمترين  با  را  انعطاف  قابل  و  كشسان  الكترونيكهاى 

فراهم آورد. 
نانولوله  از  مدار  تخته  اين  ساخت  براى  همكارانش  و  اى  جاوه 
هاى  لوله  به  و  كرده  استفاده  شده  غنى  ديواره  تك  كربنى  هاى 
99 درصد نيمه رسانا دست پيدا كردند. اين تركيب بسيار خالص 
نسبت جريان الكتريكى خاموش / روشن بااليى را براى تخته مدار 

در اختيار دانشمندان قرار داد. 
پليميد،  از  نازك  بسيار  اى  اليه  گرفتن  كار  به  با  اى  جاوه  سپس 
الگويى النه زنبورى از حفره هاى 6 ضلعى را با كمك ليزر بر روى 
به  اليه  براى  را  كشسانى  قابليت  ها  حفره  اين  كه  كرد  ايجاد  اليه 
همراه داشتند. در حال حاضر ميزان كشسانى اين اليه از بخشهاى 
جانبى 60 درصد است اما در آينده مى توان ميزان كشسانى آن را 

به واسطه تغيير دادن ابعاد حفره هاى ايجاد شده قابل تنظيم كرد. 

گرفتن  قرار  از  پس  مدارها  تخته  ديلى،  ساينس  گزارش  اساس  بر 
اليه هاى سيليكونى و اكسيد آلومينيومى و اليه هاى نيمه رساناى 
نانولوله هاى كربنى غنى شده تك ديوارى بر روى يكديگر تكميل 
شدند. جاوه اى در نهايت از اين تخته مدارهاى باريك در ساخت 
پوستهاى الكترونيكى ويژه رديابى فشارهاى فضايى استفاده كرد. 
پوست الكترونيكى متشكل از آرايه اى از 96 پيكسل حسگر است كه 
مى تواند مساحتى 24 سانتيمتر مربعى را پوشش دهد، در حالى كه 

هر پيكسل توسط يك ترانزيستور اليه اى كنترل مى شود

آيا استعداد رياضي دختران كمتر از پسران است؟
با  رياضي  رشته  در  مردان  معتقدند  برخي  مي خورد.  چشم  به  برجسته  رياضيدانان  ميان  در  زني  كمتر 
استعدادتر از زنان هستند. پژوهشگران آمريكايي با رد اين نظريه، معتقدند كه برابري اجتماعي در شكوفايي 
استعداد رياضي موثر است. در ميان رياضيدانان برجسته، به عنوان مثال ميان برندگان مدال فيلدز كه نوبل 
رياضي شناخته مي شود، نام هيچ زني ديده نمي شود. مدال فيلدز از سال 1936 تاكنون به 52 رياضيدان 
استعداد  رياضي  رشته  در  ذاتي  طور  به  مردان  كه  باورند  اين  بر  برخي  است.  شده  اهدا  دنيا  برجسته 
بيشتري دارند. تحقيقات موسسه بين المللى آزمون دانش آموزان «پيزا» كه به ارزيابي و بررسي توانايي هاي 
دانش آموزان در كشورهاي مختلف جهان مي پردازد، نشان مي د هد كه در آلمان دانش آموزان پسر در رشته 
داشتن  اختيار  در  با  آمريكا  مديسون»  «ويسكونسي  دانشگاه  پژوهشگران  دارند.  بهتري  نمرات  رياضي 
تحقيق سال 2009 موسسه «پيزا» و تحقيق بين المللي «تيمز» سال 2007 كه آن هم سطح دانش و عملكرد 
دانش آموزان كشورهاي مختلف جهان را بررسي مي كند، نمرات رياضي دانش آموزان دختر و پسر را با 

هم مقايسه كردند. 

جالب اين جاست كه اين دو تحقيق نشان مي دهند در كشورهايي مانند مراكش، هلند و ارمنستان تفاوتي ميان 
نمرات دانش آموزان دختر و پسر در رشته رياضي ديده نمي شود. در اندونزي و تونس حتي دخترها بهتر 
از پسرها هستند. در آمريكا تفاوت ميان دخترها و پسرها هر سال كمتر شده است. در حالي كه در دهه هفتاد 
ميالدي در برابر هر 13پسر مستعد در رشته رياضي يك دختر وجود داشت، اكنون در برابر هر سه پسر 
يك دختر ديده مي شود. در اين كشور آمار دختراني كه در رشته هاي مرتبط با رياضيات تحصيل كرده اند، 
در 50 سال گذشته از 5 به 30 درصد افزايش پيدا كرده است. اين بررسي ها نشان مي دهد كه استعداد پسرها 
در رشته رياضي ذاتي نيست. اگر اين چنين بود، دخترها امكان اين پيشرفت قابل مالحظه را نداشتند. جالب 
اين جاست كه در برخي از كشورهاي خاروميانه مانند بحرين و عمان درحالي كه دخترها در مجموع نمرات 

خوبي در رشته رياضي نداشته اند، نمرات پسرها بدتر بوده است.

ابداع لباس هايي كه نياز به شستن ندارند
به نظر مي رسد تالش هاي محققين براي توليد پارچه هايي كه خود به خود تميز مي شود و نياز به شستن نداشته باشد، در كشور چين به 
نتيجه هاي خوبي رسيده است. آنها لباس هاي كتاني توليد كرده اند كه با ماده شيميايي مخصوصي پوشيده شده اند و اين پوشش سبب 
مي شود كه پارچه وقتي در معرض نور خورشيد قرار بگيرد خودش را تميز كند و بوها را نيز از بين ببرد. آنها مي گويند راه حل پيدا شده 

ارزان، غير سمي و دوستدار محيط زيست است و نتيجه تحقيقات خودشان را در آخرين شماره نشريه 

Applied Materials and Interfaces منتشر كرده اند. تحقيق آنها روي دي اكسيد تيتانيوم تمركز داشته. ماده اي كه به عنوان يك كاتاليزور 
عالي براي از بين بردن آلودگي هاي محيطي شناخته مي شود. از اين ماده همين االن هم در ساخت پنجره هايي كه خود به خود تميز مي شوند، 
پارچه هاي  در  ماده  اين  از  استفاده  براي  اوليه  تالش هاي  مي شود.  استفاده  مي مانند،  باقي  تميز  كه  كاشي هايي  و  بو  بدون  جوراب هاي 
كتان زياد موفقيت آميز نبود. چرا كه خصوصيت «خود تميز شوندگي» وقتي به خوبي عمل مي كرد كه جسم مورد نظر زير نور خالص 
ماوراي بنفش قرار مي گرفت. بنابراين براي كاربردهاي روزمره قابل استفاده نبود اما محققين چيني با دستكاري اين تركيب آن را تبديل به 
تركيبي بر پايه الكل كردند كه عالوه بر دي اكسيد تيتانيوم از نيتروژن هم در آن استفاده شده است. تركيب جديد بهبودهاي چشمگيري از 
خود نشان داد و كافي بود آن را در مقابل نور خورشيد قرار بدهند تا كار خودش را انجام بدهد. بررسي ها نشان داد كه بعد از 2 ساعت 
قرار دادن لباس هاي ساخته شده با اين پارچه در مقابل نور خورشيد 71 درصد آلودگي هاي روي آنها از بين مي رود و اين يك بهبود 
فوق العاده نسبت به كارهاي قبلي است. تحقيق همچنين نشان داد كه اين پوشش به خوبي روي لباس ها ماندگاري دارد و حتي شستن لباس 

سبب از بين رفتن اين اليه مخصوص نخواهد شد و تاثير آن را كم نخواهد كرد.
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علمى
كارشناسان پيش بينى كردند

رونق تبلت هاى 
آندرويدى در پايان سال

 

رشد  روند  چندرسانه اى  تبلت هاى  جهانى  بازار 
سريعى را در پيش گرفته است. اين بازار در فصل 
سوم امسال رشد 9/23 درصدى را تجربه كرده و 
به صادرات 1/18 ميليون دستگاهى رسيده است. 

نشان  مورد  اين  در   IDC گزارش  جديدترين 
سال 2011،  سوم  فصل  در  بازار  اين  كه  مى دهد 
فصل  به  نسبت  5/264درصدى  ساالنه  رشد 
هم  رقم  همين  اما  است،  داشته  سال 2010  سوم 
كاهش  كارشناسان  قبلى  پيش بينى  با  مقايسه  در 
قبل  از  كارشناسان  است.  داشته  درصدى   8/5
جهانى  صادرات  حجم  كه  بودند  كرده  پيش بينى 
به  سوم  فصل  در  رسانه اى  چند  تبلت هاى  انواع 
 IDC 2/19 ميليون دستگاه برسد. حاال تحليل گران
فصل  در  بازار  اين  جهانى  صادرات  دارند  انتظار 
چهارم امسال به 3/63 ميليون دستگاه برسد. البته 
اين پيش بينى در ماه هاى گذشته برابر 5/62ميليون 

دستگاه بوده است. 
تبلت  با   Apple شركت  كه  معتقدند  كارشناسان 

حاكميت  سوم،  فصل  در  خودش   iPad محبوب 
در  شركت  اين  است.  داشته  اختيار  در  را  بازار 
 1/11 جهانى  صادرات   2011 سال  سوم  فصل 
ميليون دستگاهى داشته است، درحالى كه اين رقم 
براى فصل دوم امسال برابر 3/9ميليون دالر بوده 
تبلت ها  جهانى  بازار  از   Apple بازار  سهم  است. 
است،  بوده  درصد   5/61 برابر  سوم  فصل  در 
 3/63 سهم  امسال  دوم  فصل  در  شركت  اين  اما 
است.  داشته  اختيار  در  را  جهانى  بازار  درصدى 
HP تازه وارد با تبلت TouchPad خودش، خيلى 
اين  كرد.  ترك  سوم  فصل  در  را  بازار  اين  زود 
شركت با صادرات جهانى 903354هزار دستگاهى 
توانست سهم 5 درصدى از بازار جهانى تبلت ها 
بازار  دوم  جايگاه  حال  اين  با  بياورد.  به دست  را 
جهانى تبلت ها متعلق به شركت Samsung است 
اختيار  در  را  بازار  اين  از  درصدى  سهم 6/5  كه 
 Nook با تبلت Barnes & Noble دارد. شركت
خودش هم توانست رقم صادراتش را به 805458 
هزار دستگاه رسانده و با سهم 5/4 درصدى از 
اما  بگيرد.  قرار  آن  چهارم  جايگاه  در  بازار  اين 
شركت Asus با سهم 4 درصدى از اين بازار رتبه 

پنجم را به خودش اختصاص داده است.
فصل  در  آندرويدى  تبلت هاى  دارد  انتظار   IDC
چهارم امسال سهم 3/40درصدى از بازار جهانى 
 Kindle Fire را به دست بياورند كه ورود تبلت
 Barnes & شركت   Nook و   Amazon شركت 
Noble بيشترين تاثير را در اين زمينه داشته اند. 
iPad همان  يا   iOS بر  مبتنى  تبلت هاى  سهم 

درصد   59 به  سوم  فصل  در  5/61درصد  از  ها 
سهم  درحالى كه  رسيد.  خواهد  چهارم  فصل  در 
تبلت هاى BlackBerry از 1/1 در فصل سوم به 
7/0 در فصل چهارم مى رسد، تبلت هاى مبتنى بر 
سوم  فصل  در  را  درصدى  سهم 5  كه   WebOS
كلى  طور  به  چهارم  فصل  در  بازار  اين  داشته اند 

از دست مى دهند.

بازي هاي چالش برانگيز سال 2011
مجيد نوردوست

در سال 2011 بازي هاي بسيار بزرگي راهي بازار شدند كه هركدام از آنها مي توانست در نوع خود بسيار 
سخت و چالش برانگيز باشد. در اين مطلب به معرفي بازي هايي پرداخته ايم كه برخي از قسمت هاي آنها 

باعث شده تجربه گيمري بسياري از بازيكنان زير سوال برود. 
Uncharted 3: Drake’s Deception

اصلي  شخصيت  به  كه  صدماتي  ميزان  است.  طبيعي  امري   Uncharted 3 در تيراندازي  و  خوردن  تير 
بازي وارد مي شود، با تغيير رنگ محيط به نمايش درمي آيد، اما موضوع اينجاست كه خيلي ها اين اتفاق 
را ناديده مي گيرند و در حالي كه وضعيت سالمتي شخصيت اصلي بسيار وخيم است، باز هم به تيراندازي 
ادامه مي دهند. صفحه تيره و تيره تر مي شود و بازيكن همچنان به بازي ادامه مي دهد تا اينكه شخصيت 
اصلي بازي مي ميرد. بعد از كشته شدن شخصيت اصلي مي فهميد كه چه خوب بود كمي زودتر به فكر يك 

جان پناه مي افتاديد. 
Call of Duty: Modern Warfare 3

در قسمت تك نفره MW3 با موج هاي مختلفي از حمله سربازان خطرناك، انفجارهاي مرگبار، نارنجك هاي 
كشنده و... مواجه مي شويد. اگر بتوانيد در طول بازي به اين موارد توجه كنيد، زنده مي مانيد و بازي را 
ادامه مي دهيد. اما اگر نتوانيد اين مساله را مديريت كنيد، اين عنوان به يك كابوس براي شما تبديل مي شود. 

در هر لحظه امكان مردن وجود دارد. 
Batman: Arkham City

زماني كه در Arkham City كنترل Batman را به دست مي گيريد، اين اجازه به شما داده مي شود كه در 
فراز شهر پرواز كنيد و به قسمت هاي مختلف برويد و با خالفكاران مختلف مبارزه كنيد و آنها را از بين 
ببريد. وقتي مشغول مبارزه و گشت و  گذار در شهر هستيد، در دام يكي از معماها نيز گرفتار مي شويد. در 

Arkham City با بيش از 400 معماي مختلف مواجه خواهيد شد. 
Super Mario 3D Land

در مراحلي كه بازي Super Mario 3D Land پيش روي شما قرار مي گيرد، به دفعات مي ميريد. پس از 
اين اتفاقات، به شما قابليت جادويي به نام

دشمنان  برابر  در  شما  مي شود  باعث  كه  دوست داشتني  قدرت  يك  مي شود؛  داده   Tanooki Leaf
شما  به  مرديد  و  خورديد  شكست  دشمنان  از  هم  باز  قابليت  اين  وجود  با  اگر  اما  باشيد.  شكست ناپذير 

مي گويند كه در اين بازي بي استعداد هستيد. 
Gears of War 3

كه  دشمناني  مي شود.  حواس تان  شدن  پرت  باعث  كه  دارند  وجود   Gears of War 3 در زيادي  عوامل 
فرياد مي زنند، كساني كه با اره برقي به دنبال شما هستند و... به راحتي مي توانند حواس بازيكنان را از 
جريان اصلي بازي پرت كنند. در همين زمان هم ممكن است با ميليون ها گلوله اي مواجه شويد كه به سمت 
شما روانه شده اند. وقتي شخصيت شما نزديك به مرگ باشد، روي زمين مي افتد و خودش را روي زمين 

مي كشد. 
The Legend of Zelda: Skyward Sword

در ماجراجويي جديدي كه شخصيت لينك (Link) پيش رو دارد، بازيكنان با محيطي بسيار رنگي و زيبا 
مواجه مي شوند كه دشمنان زيادي در آن ديده مي شوند. معماهاي زيادي هم در بازي طراحي شده كه وقت 
و بي وقت شما را گرفتار خودشان مي كنند. در سفر به قسمت هاي مختلف با دشمنان گوناگون و سخت تري 
روبه رو مي شويد، اما بازي چيزي به اسم Fi را در اختيار شما قرار مي دهد؛ موجودي آبي رنگ كه مي تواند 

در مواقع حساس به شما كمك كند. 
The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim بازي بسيار بزرگي است. به اين معنا كه هزاران راه مختلف براي مردن در آن وجود دارد. در 
 Loading اين بازي شخصيت شما هر بار به شكلي تازه مي ميرد. زماني كه مي ميريد، وارد يك صفحه
دوست داشتني مي شويد. در اين صفحه مي توانيد Zoom كنيد و اجسام مورد نظر را نيز حركت دهيد، اما 
اگر اين صفحه ها را بيشتر از زماني كه در بازي قرار داريد، ديديد، بايد بدانيد كه در Skyrim استعداد 

نداريد! 
Battlefield 3

در BF3 مردن جذابيت خاص خودش را دارد. در زمان مردن، مشاهده مي كنيد كه شخصيت اصلي آخرين 
نفس هايش را مي كشد و روي زمين هاي خاكي و كثيف رها شده است.
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بر اساس افسانه ها "بانى فيس" قديس، زمانى 
قبايل  ميان  به  مسيحيان  دين  تبليغ  براى  كه 
درخت  مخروطى  شكل  دليل  به  رفت،  بدوى 
كاج، براى ارائه و توضيح مفهوم تثليث از آن 

استفاده كرد.
كريسمس  جشن  هاى  سنت  ترين  محبوب  از  يكى  كريسمس  درخت 
به شمار مى رود كه به طور معمول از درختان هميشه سبز خانواده 
گياهان مخروطى، همراه با تزئينات متنوع با چراغ و ديگر ابزار زينتى، 

و به عنوان نماد تجديد حيات زندگى استفاده مى شود. 
بهترين گونه اين گياهان براى روز كريسمس درخت صنوبر محسوب 
مى شود، چرا كه داراى عطر خوشى است و پس از آن كه خشك مى 

شود، زيبايى خاصى دارد. 

در زمان هاى باستان در كشور تونس فعلى درخت كريسمس نشان 
دهنده پيروزى اسطوره اى بازگشت الهه يونانى و باستانى زندگى و 
مرگ و تولد از هندوستان بود كه اين درخت مخروطى را با خود حمل 
مى كرد. در شرايطى كه افسانه هاى قرون وسطايى اغلب اين درخت 

را به دوره كريسمس نسبت مى دهند. 
دين  تبليغ  براى  كه  زمانى  قديس،  فيس"  "بانى  ها  افسانه  اساس  بر 
مسيحيان به ميان قبايل بدوى رفت، به دليل شكل مخروطى درخت 

كاج، براى ارائه و توضيح مفهوم تثليث از آن استفاده كرد. 
ديگر داستان ها وجود درخت كريسمس در زمان عيد مسيحيان 
شناخته  كشور  اولين  عنوان  به  را  شانزدهم  قرن  آلمان  در 
مى  حساب  به  كرده  استفاده  كريسمس  درخت  از  كه  شده 

آورند. 
برخى از داستان ها اولين استفاده از درخت كريسمس را 
به شهر باسل در سوئيس نسبت مى دهند. در سال 1597 
پنير تزئين كرد  با سيب و  يك شاگرد خياط درختى را 
و به شهر آورد. اين در شرايطى است كه شهر ريگا 
درخت  اولين  از  كه  كند  مى  ادعا  لتونى  جمهورى  در 
شهر  اين  ميدان  در  است.  كرده  استفاده  كريسمس 
تابلويى نصب شده كه به هشت زبان روى آن نوشته 
شده است: اولين درخت كريسمس براى سال نو در 

سال 1510 در شهر ريگاه مورد استفاده قرار گرفت. 
در قرن هفدهم استفاده از درخت كريسمس به عنوان يك 
رسم وارد خانواده ها شد. يوهان كونارد دانرهار، كشيش 
از  انحراف  را  آن  و  كرد  انتقاد  رسم  اين  از  استراسبورگ 

كالم خداوند خواند. 
تا قرن هجدهم اين رسم در بخش هاى شمالى استان راين در آلمان 
به يك رسم تبديل شد، اما در مناطق روستايى گسترش پيدا نكرد. در 

اواخر قرن هجدهم استفاده از شمعدان براى تزئين درخت كريسمس 
هاى  بخش  به  تنها  رسم  اين  مديدى  مدت  تقريبًا  اما  كرد،  پيدا  رواج 
كاتوليك  اكثريت  توسط  و  داشت  اختصاص  راين  استان  شمالى 
قسمت هاى جنوبى استان راين به عنوان رسم پروتستان ها توصيف 

مى شود. 
در اوايل قرن نوزدهم، اين سنت در ميان اشراف زادگان مجبوبيت 
ناسو  ون  هنريتا  پرنسس  يافت.  راه  سلطنتى  هاى  بارگاه  به  و  يافت 
ويلبرگ وين را در سال 1816 با درخت كريسمس آشنا كرد و اين 
در  درخت كريسمس  اولين  يافت.  گسترش  اتريش  سراسر  در  رسم 

سال 1840 وارد فرانسه شد. 
به صورت سنت درخت كريسمس تا شب 24 دسامبر به وارد خانه 
خانه  به  كريسمس  شده  تزئين  درخت  تاريخ  اين  از  پس  شود،  نمى 
آورده مى شود و دوازده شب بعد، يعنى ششم ژانويه از خانه خارج 

مى شود. 

نگهدارى درخت كريسمس بيش از مدت ياد شده يا آوردن آن پيش 
از 24 دسامبر به عنوان بدشانسى در نظر گرفته مى شود كه البته از 
آنجايى كه كريسمس در سال هاى اخير و در زمان مدرن به صورت 
تجارى درآمده اين درخت بسيار زودتر و حتى در اواخر اكتبر در 

فروشگاه ها قرار مى گيرد. 
بسيارى از امريكايى هاى قرن نوزدهم، درخت كريسمس را چيزى 
به  مربوط  امريكا،  در  كريسمس  درخت  اولين  و  دانستند  مى  غريب 
به  پنسيلوانيا  آلمانى  ساكنان  توسط  هم  آن  كه  است   1830 سال 
نمايش گذاشته شده بود. اين درخت براى جلب كمك هاى مردمى برپا 
شده بود. در سال 1851، چنين درختى در محوطه خارجى يك كليسا 
برپا شد، اما وجود آن براى ساكنان اين شهر بسيار توهين آميز و 
نوعى بازگشت به بت پرستى به شمار مى آمد و آنها خواستار جمع 

كردن تزئينات شدند. 

در حدود سال هاى 1890، لوازم تزئينى كريسمس از آلمان وارد مى 
شد و درخت كريسمس بتدريج در اياالت متحده محبوبيت يافت. نكته 
جالب اينكه اروپاييان از درختان كوچكى كه حدود 1 تا 5/1 متر طول 
مى  را  درختى  امريكاييان  كه  حالى  در  كردند،  مى  استفاده  داشتند، 

پسنديدند كه تا سقف خانه برسد. 

بيشتر  را  كريسمس  هاى  درخت  ها  امريكايى  بيستم،  قرن  اوايل  در 
با لوازم تزئينى دست ساز خودشان تزئين مى كردند اما بخش هاى 
آلمانى/ امريكايى همچنان به استفاده از سيب، بلوط، گردو و شيرينى 

هاى كوچك بادامى ادامه مى دادند. 
كشف برق، به ساخته شدن چراغ هاى كريسمس منتهى شد و امكان 
درخشش را براى درختان به ارمغان آورد. پس از آن ديدن درختان 
كريسمس در ميدان شهرها به يك منظره آشناى اين ايام مبدل شد و 
تمام ساختمان هاى مهم چه شخصى و چه دولتى با برپا كردن يك 

درخت، به استقبال تعطيالت كريسمس مى روند. 

در  فرشته  مجسمه  جاى  به  اوليه،  كريسمس  هاى  درخت  تزئين  در 
نوك درخت، از فيگورهاى پرى هاى كوچك به نشانه ارواح مهربان 
يا زنگوله و شيپور كه براى ترسانيدن ارواح شيطانى به كار مى رفت 

استفاده مى شد. 
در لهستان، درخت كريسمس با مجسمه هاى كوچك فرشته، طاووس 
در  شد.  مى  پوشيده  ستاره،  زيادى  بسيار  تعداد  و  ديگر  پرندگان  و 
رنگ  درخشان  هاى  رنگ  با  كه  چوبى  تزئينات  با  را  درخت  سوئد، 
و  پوشال  جنس  از  حيوانات  و  كودك  هاى  شكل  و  شده  آميزى 
و  دانمارك  كوچك  هاى  پرچم  از  ها،  دانماركى  كنند.  مى  تزئين  كاه 
آويزهايى به شكل زنگوله، ستاره، قلب و دانه برف استفاده مى كنند. 
مسيحيان ژاپنى بادبزن ها و فانوس هاى كوچك را ترجيح مى دهند.

درخت كريسمــــس،
 نماد حيــــات دوباره
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

خرج كردن پول، برخى افراد را مضطرب 
مى كند، در حالى كه مشكل گروهى ديگر 
نگه  را  هايشان  پول  چطور  كه  است  اين 
ندهند.  هدر  را  آنها  ولخرجى  با  و  دارند 
ريشه  دهد  مى  نشان  بررسى  يك  نتايج 
ولخرجى و خساست در مغز آدم هاست؛ 
خرج  پول  هنگام  روانى  اضطراب  يعنى 
خسيس  شود  باعث  است  ممكن  كردن، 
پول  به  دودستى  ها  خشك  ناخن  يا  ها 
هنگام  ها  ولخرج  اما  بچسبند،  هايشان 
حس  اى  ناراحتى  هيچ  پول  كردن  خرج 
نمى كنند، بنابراين بيش از حدى كه بايد 

خرج مى كنند... 
همه ما براى تهيه ضروريات زندگى مان 
اجاره  پرداخت  تا  خوراك  و  خورد  (از 
خانه) پول خرج مى كنيم. گاهى هم ممكن 
است براى عادت هاى ناسالم يا تفريحات 
ولخرجى كنيم، اما داستان «خسيس ها» 

و «ولخرج ها» داستان ديگرى است. 
شناسى  روان  و  اقتصاد  استاد  لوونستين،  جرج 
دانشگاه كارنگى ملون مى گويد: «آدم هاى خسيس 
كمتر از حدى كه بايد، خرج مى كنند؛ در حالى كه 
مى دانند براى داشتن رفاه بايد بيشتر خرج كنند. 
بيش  آنها  دارند.  قرار  مخالف  قطب  در  ها  ولخرج 
از حدى كه بر حسب تعريف خودشان الزم است، 

خرج مى كنند.» 
احتمالى  منشأ  دهد  مى  نشان  ها  بررسى  نتايج 
ولخرجى يا خست افراد، در مغز است. درك اينكه 
چرا افرادى بيش از حد يا خيلى كم خرج مى كنند، 
ممكن است به شناخت راه هايى كمك كند كه آنها 
را از اين رفتارهاى افراطى يا تفريطى خالص كند. 

نه خسيس، نه ولخرج 
 % 59

تعارضى ندارند 
 % 16

افراد در كنترل خرج كردن مشكل دارند 
 25%

افراد در خرج كردن پول مشكل دارند 
(از  مان  زندگى  ضروريات  تهيه  براى  ما  همه 

خورد و خوراك تا پرداخت اجاره خانه) پول خرج 
هاى  عادت  براى  است  ممكن  هم  گاهى  كنيم.  مى 
داستان  اما  كنيم،  ولخرجى  تفريحات  يا  ناسالم 
«خسيس?ها» و «ولخرج?ها» داستان ديگرى است. 
شناسى  روان  و  اقتصاد  استاد  لوونستين،  جرج 
دانشگاه كارنگى ملون مى گويد: «آدم هاى خسيس 
كمتر از حدى كه بايد، خرج مى كنند؛ در حالى كه 
مى دانند براى داشتن رفاه بايد بيشتر خرج كنند. 
بيش  آنها  دارند.  قرار  مخالف  قطب  در  ها  ولخرج 
از حدى كه بر حسب تعريف خودشان الزم است، 

خرج مى كنند.» 
احتمالى  منشأ  دهد  مى  نشان  ها  بررسى  نتايج 
ولخرجى يا خست افراد، در مغز است. درك اينكه 
چرا افرادى بيش از حد يا خيلى كم خرج مى كنند، 
ممكن است به شناخت راه هايى كمك كند كه آنها 
را از اين رفتارهاى افراطى يا تفريطى خالص كند. 

� اندازه گيرى ولخرجى و خست 
چند  اينكه  تعيين  براى  همكارانش  و  لوونستين 
خشك  ناخن  رده  در  توان  مى  را  افراد  از  درصد 
يا ولخرج قرار داد، از سال 2004 بررسى بيش از 
13000 نفر را آغاز كردند. اين افراد عادت هايشان 
در مورد خرج كردن از جمله گرايش به خست يا 
ولخرجى را گزارش مى كردند. اين پژوهشگران 4 
 25) نفر   248 و  هزار   3 گزارششان  در  بعد  سال 
درصد) از اين افراد را در رده ناخن خشك ها و 2 
ها  هزار و 46 نفر (16 درصد) را در رده ولخرج 

قرار دادند. 
با  مردان  داد  نشان  پژوهشگران  اين  هاى  يافته 
احتمال 3 برابر بيشتر از زنان ممكن است خسيس 
ولخرج  رفت،  مى  انتظار  كه  همانطورى  و  باشند 
با  كردند،  مى  استفاده  اعتبارى  كارت  از  كه  هايى 
اين  كه  هايى  خسيس  از  بيشتر  برابر   3 احتمال 
كارت ها را به كار مى بردند، ممكن بود بدهى باال 

بياورند. 
يك يافته جالب ديگر اين بود كه ميزان درآمد، كه 
در ميان دو گروه خسيس ها و ولخرج ها در اين 
كننده  تعيين  عامل  نداشت،  چندانى  تفاوت  بررسى 
مى  بنابراين  نيست؛  افراد  كردن  خرج  شيوه  در 
توان گفت ولخرجى به ميزان پول نقدى كه فرد در 
اختيار دارد، مربوط نيست، بلكه به رفتار ذاتى فرد 

مربوط است. 

� پول و مغز 

تصميم  هنگام  شود  متوجه  اينكه  براى  لوونستين 
مى  رخ  چه  مغز  در  پول،  كردن  خرج  براى  گيرى 
كردد.  استفاده   (fMRI) كاركردى   MRI از  دهد، 
اين تكنيك اسكن كردن مغز مى تواند جريان خون 
رسيده به بخش هاى فعال شده مغز را اندازه گيرى 

كند. 
كاالى  يك  به  آزمايش  مورد  افراد  كه  هنگامى 
كردند،  مى  نگاه  شكالت  تكه  يك  مثال  مطلوب، 
مغزهايشان نسبت به زمانى كه برچسب قيمت اين 
كاال را مى ديدند، واكنش كامال متفاوتى نشان مى 

داد. 
لوونستين مى گويد: «ما اول كاال را به فرد نشان 
مراكز  داشت،  دوست  را  كاال  اين  اگر  داديم،  مى 
پاداش (احساس لذت) در مغزش فعال مى شد، اما 
وقتى قيمت كاال را مى ديد، نواحى مربوط به درد و 

بيزارى در مغز شروع به فعاليت مى كرد.» 
فعال  افراد  اين  مغز  در  كه  پاداش  اصلى  مركز 
كليدى  نقشى  كه  بود  آكومبنس»  «هسته  شد،  مى 
شنيدن  تا  جنسى  فعاليت  از  لذتبخش  اعمال  در 
درد  به  مربوط  اختصاصى  منطقه  دارد.  موسيقى 
مثال  كه  دارد  قرار  مغز  «اينسوال»ى  در  بيزارى  و 
از  طردشدن  تجربه  يا  بد  بوهاى  استشمام  هنگام 

جمع فعال مى شود. 
به نظر پژوهشگران، در برخى از افراد اين ناراحتى 
گيرى  تصميم  بر  كه  است  قوى  حدى  به  ذهنى 
عقالنى غلبه مى كند مثال افراد خسيس نمى توانند 
براى خريدن چيزى كه مى دانند آن را الزم دارند، 
پول خرج كنند. در مقابل در مغز يك فرد ولخرج، بر 
خالف افراد ديگر، خرج كردن غيرضرورى مراكز 
مربوط به درد و ناراحتى را چندان فعال نمى كند. 

� پول نقد در مقابل كارت اعتبارى 
اسكات ريك، استاد بازاريابى در دانشكده تجارت 
همكاران  از  يكى  و  ميشيگان  دانشگاه  در  راس 
لوونستين در اين پژوهش مى گويد: «عادت به خرج 

شواهدى  نيز  اعتبارى  كارت  يا  نقد  پول  با  كردن 
و  خشكى  ناخن  روانى  سازوكار  شناخت  براى 
هنگام  ولخرج  افراد  دهد؛  مى  دست  به  ولخرجى 
همرديفان  از  بيشتر  بسيار  نقد  پول  از  استفاده 
كاالهاى  خريد  هنگام  خصوص  به  خسيس?شان 
مى  خرج  «زيادى»،  اصطالح  به  و  غيرضرورى 
كنند، اما هنگامى كه خريد با كارت اعتبارى انجام 

مى شود، اين تفاوت كاهش پيدا مى كند.» 
ريك ادامه مى دهد: «نتايج بسيارى از تحقيقات از 
از  استفاده  كه  است  آن  بيانگر  ما،  بررسى  جمله 
كارت اعتبارى براى خريد، كمتر باعث ناراحتى فرد 
با  خريدنكردن  ها  خسيس  در  بنابراين  شود.  مى 
پول نقد ممكن است عادت هاى آنها را تعديل كند، 
اما در مورد ولخرج ها ميانگين خرج كردن تغييرى 
نمى كند، زيرا آنها احساس يكسانى نسبت به پول 

نقد يا كارت اعتبارى دارند.» 
مى  هايشان  يافته  به  توجه  با  ريك  و  لوونستين 
تفاوت  بودن»  «خسيس  با  بودن»  «مقتصد  گويند 
جمع  هايشان  پول  اينكه  از  مقتصد  افراد  دارد. 
مى  لوونستين  كنند.  مى  لذت  احساس  شود،  مى 
گويد: «يك فرد خسيس هنگام خرج كردن احساس 
ناراحتى مى كند، در حالى كه براى يك فرد مقتصد 

افزايش ثروت لذتبخش است.» 
اين پژوهشگران به افراد خسيسى كه مى خواهند 
اين عادت را كنار بگذارند، توصيه هايى كرده اند. 
براى مثال فرد خسيس مى تواند چند حساب بانكى 
داشته باشد و يكى را به جمع كردن پول و ديگرى 

را به خرج كردن اختصاص دهد. 
از  ناشى  هاى  زيان  توانند  مى  هم  ها  ولخرج 
ولخرجى هايشان را با پرهيز از استفاده از كارت 
اعتبارى و تعيين بودجه هفتگى كاهش دهند. كتاب 
كه  دارند  وجود  هم  اى  اينترنتى  هاى  سايت  و  ها 
شيوه هايى را براى ترك عادت خرج كردن اجبارى 

به افراد ولخرج آموزش مى دهند.
 Livescience:منبع

ولخرجى و خساست در 
مغـز شماســـــت!

ترجمه:دكتر على مالئكه
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راه هاى غير 
دارويى براى كاهش 

فشار خون باال
خطر  عامل  يك  عنوان  به  باال  خون  فشار 
و  است  مهم  عروقى   – قلبى  هاى  بيمارى 
هر چه فشار خون باالتر باشد، خطر سكته 
بيشتر  قلب  كرونر  عروق  بيمارى  و  مغزى 
خواهد بود. وراثت، وزن باال، عدم تحرك و 
داليل  جمله  از  نادرست  غذايى  هاى  عادت 

عمده بروز فشار خون هستند.
خون  ُپرفشارى  دچار  تازگى  به  شما  اگر 
شده ايد، شايد پزشك تان از شما بخواهد 
را  تان  زندگى  شيوه  دارودرمانى،  از  قبل 
تغيير دهيد، مثال از برنامه ى غذايى خاصى 

پيروى كنيد.
 

اصال  كنيد.  محدود  را  نمك  مصرف   1-
تواند  مى  سديم  كه  ندارد  شگفتى  جاى 
فشار خون را باال ببرد. سوسيس، كالباس، 
ماهى دودى يا كنسرو شده، كنسرو ماهى 
قرص  ها،  سوپ  ها،  ُسس  برگرها،  تن، 
آماده،  غذاهاى  لوبيا،  كنسرو  گوشت،  هاى 
نمك،  آب  در  شده  كنسرو  هاى  سبزى 
شور  تنقالت  ساير  و  چيپس  شور،  زيتون 
به علت دارا بودن مقادير باالى سديم سبب 

تشديد بيمارى مى شوند.
ميوه ها و سبزى ها به نسبت محصوالت 
داراى  ها  گوشت  و  لبنيات  مانند  حيوانى 
مطالعات  در  هستند.  سديم  كمى  مقدار 
افراد  با  گياهخواران  ميان  اى  مقايسه 
كه  است  شده  مشاهده  غيرگياهخوار، 
فشارخون گياهخواران كمتر است. يكى از 
علل اين تفاوت را دريافت بيشتر پتاسيم در 

گياهخواران دانسته اند.
 

مطالعات  دهيد.  كاهش  را  استرس   2-
هاى  تكنيك  كه  اند  داده  نشان  مختلف 
يوگا،  مديتيشن،  مانند  استرس  كاهش 
به  دادن  گوش  حتى  و  عضالت  كردن  شل 
در  دقيقه  براى 30  بخش  آرامش  موسيقى 
باال  خون  فشار  كاهش  در  توانند  مى  روز 

نقش داشته باشد.

-3 از پتاسيم استفاده كنيد. طبق توصيه ها 
افراد بزرگسال بايد حداقل 4700 ميلى گرم 
يافت  در  و  كنند  مصرف  پتاسيم  روز  در 
سديم هم بيشتر از 2300 ميلى گرم در روز 
نباشد، اين در حالى است كه مصرف نمك 
ما دو برابر پتاسيم است، بنابراين مصرف 
(موز،  ها  ميوه  يعنى  پتاسيم  از  غنى  مواد 
هلو،  فروت،  گريپ  انجير،  پرتقال،  زردآلو، 
زمينى،  ها(سيب  سبزى  و  آلو)  و  انگور 
گوجه  قارچ،  سبز،  كدو  بروكلى،  كلم  سير، 
فرنگى و...) مى تواند نقش مهمى در كنترل 

ُپرفشارى خون داشته باشد.
 

كنيد.  دريافت  منيزيم  كافى  ميزان  به   4-
دريافت  بين  را  معكوسى  ارتباط  مطالعات، 
و  سكته  خون،  ُپرفشارى  بروز  و  منيزيم 
باردارى) نشان  پره اكالمپسى(فشار خون 
داده اند. منابع غذايى غنى از منيزيم مانند 
آجيل،  اى،  قهوه  برنج  دار،  سبوس  غالت 
اسفناج و شير مى توانند سبب كاهش فشار 

خون باال شوند.
 

غنى  منابع  نكنيد.  فراموش  را  شير   5-
كلسيم مانند شير سبب كاهش فشار خون 
مى شوند. روزانه بايد 1000 تا 1200 ميلى 
در  كه  مقدارى  نمود،  دريافت  كلسيم  گرم 
2 تا 3 ليوان شير وجود دارد. ساير منابع 
خوب كلسيم عبارت هستند از: ماست، پنير، 

توفو و خانواده كلم.
 

اين  نشويد:  غافل  زمينى  سيب  از   6-
سبزى نشاسته اى عالوه بر پتاسيم داراى 
نام  به  خون  فشار  ى  كاهنده  تركيب  يك 
گذشته  در  كه  است(تركيبى  كوكوآمين 
تصور مى شد فقط در داروهاى سنتى طب 

چينى وجود دارد)

-7 از گياه استويا استفاده كنيد. در چندين 
گياه  اين  كه  است  شده  مشخص  مطالعه 
داراى اثرات كاهندگى فشار خون مى باشد.

عنوان  به  شرقى  آسياى  در  گياه  اين  از 
جوشانده، در آمريكا به عنوان مكمل غذايى 
در برخى كشورها به عنوان شيرين كننده 
ى مصنوعى در محصوالت ديابتى استفاده 

مى شود.
 

لذت  وعده  ميان  عنوان  به  كرفس  از   8-
"فتاليد"  نام  به  تركيبى  كرفس  در  ببريد: 
را  عروق  ديواره  عضالت  كه  دارد  وجود 
شل مى كند، يعنى عروق را گشاد كرده و 

فشار خون را كاهش مى دهد.
 

مغازه  از  شده  كنيد(حتى  گيرى  ماهى   9-
مانند  سرد  هاى  آب  هاى  ماهى  ها!): 
غنى  منابع  آال،  قزل  و  آزاد  تون،  سالمون، 
امگا – 3 هستند كه مى توانند باعث كاهش 
نيستيد،  ماهى  اهل  اگر  شوند.  خون  فشار 
حداقل از تخم مرغ هاى غنى شده با امگا – 
3 بهره ببريد. در غير اين صورت با پزشك 
خود مشورت كنيد كه مكمل امگا – 3 براى 

شما تجويز كند.
 

منبع  هم  گردو  ببريد.  لذت  گردو  از   10-
عدم  صورت  در  است.   3  – امگا  خوب 
دسترسى به گردو از توفو، بذر كتان، سويا 

و روغن كانوال(كلزا) استفاده كنيد.
 

استفاده  نكنيد:  فراموش  را  ها  ادويه   11-
نمك  كم  غذاهاى  مزه  تنها  نه  ها  ادويه  از 
را بهتر مى كند، بلكه برخى از آن ها سبب 
كاهش فشارخون مى شوند. زعفران، فلفل 
هايى  نمونه  ترخون  و  ريحان  پونه،  سياه، 

از آن ها هستند.
 

-12 مصرف روزانه سير فراموش نشود: 
كه  اند  داده  نشان  اخير  سال   50 مطالعات 
داروهاى  اندازه  به  تواند  مى  سير  مكمل 
موثر  خون  فشار  كاهش  در  خون  كاهنده 
دوز  از  گرم  ميلى   900 تا   600 باشد. 
گرم  ميلى   6/3  –  4/5 حاوى  سير  پودر 
آليسين(ماده موثر موجود در سير) و يك 
بوته سير حاوى 5 تا 9 ميلى گرم آليسين 

است.
 

فوالت  غنى  منابع  بخوريد.  اسفناج   13-
سبز،  برگ  سبزيجات  ساير  اسفناج،  مانند 
مارچوبه و حبوبات با خطر كمتر ُپرفشارى 

خون همراه هستند.

منزوى  كه  افرادى  باشيد.  اجتماعى   14-
هستند و كمتر در روابط اجتماعى شركت 
مى  خون  ُپِرفشارى  دچار  بيشتر  كنند،  مى 

شوند.
 

-15 در صورت داشتن اضافه وزن، وزن 
سالمت  وزن  به  رسيدن  كنيد.  كم  را  خود 
بيمارى  كنترل  به  تواند  مى  آن  حفظ  و 
ُپرفشارى خون كمك كند، چرا كه ُپرخورى 
و بى تحركى باعث افزايش وزن مى شود.

 
اشتها،  كنترل  براى  كنيد.  ورزش   16-
و  فشار  كاهش  و  اضافه  انرژى  سوزاندن 
ساده  روى  پياده  يك  حداقل  خون،  چربى 

انجام دهيد.

باورهاي درست و غلط درباره تغذيه سرماخورده ها

بخورنخورهاي 
سرماخوردگي

دكتر تيرنگ نيستاني

عمدتا  كه  است  ويروسي  بيماري  سرماخوردگي 
مجاري فوقاني تنفسي درگير آن مي شوند. از آنجا كه 
ويروس هاي مختلفي در بروز اين بيماري دخيل هستند، 
بنابراين درمان دارويي قطعي اي براي آن وجود ندارد...

بوده  عالمتي  درمان  سرماخوردگي،  درمان  ديرباز  از 

درمان هاي  بر  خاصي  تفكرات  مردم  عموم  و  است 
تغذيه اي دارند اما واقعيت اين است كه هيچ تحقيقي در 
باعث  مي تواند  غذايي  ماده  يك  نداده  نشان  رابطه  اين 
بهتر يا بدتر شدن حال فرد سرماخورده شود. تمام اين 
مسايل بسيار تجربي است. در اين مطلب به برخي از اين 

تفكرات و درست يا اشتباه بودن آنها اشاره مي شود. 

ادويه ها و سرخ كردني ها 
و  سرخ كردني ها  محرك،  موادغذايي  مي شود  گفته 
عاليم  مي توانند  سركه  مثل  ترش  موادغذايي  يا  فلفل 
ناحيه  احتقان  و  سرفه  به خصوص  سرماخوردگي 
تند  غذاهاي  كه  است  اين  حقيقت  دهند.  افزايش  را  گلو 
سرماخورده  افراد  در  نه تنها  و  هستند  محرك  واقعا 
موضعي  به صورت  مي توانند  نيز  سالم  افراد  در  بلكه 
به خاطر  مخاط  وقتي  بگذارند.  تاثير  مخاط ها  روي 
بيماري تحريك شده است، مسلما مصرف غذاهاي تند 
شديدا  كه  افرادي  شود.  بيشتر  تحريك  باعث  مي تواند 
سرما مي خورند، رغبتي به مصرف اين مواد ندارند و 
كمتر كسي پيدا مي شود كه حين بيماري خود به دنبال 

مصرف اين نوع از موادغذايي باشد.

آب پرتقال و ليموشيرين
التهابي  بيماري هاي  جريان  در  آبميوه  مصرف 
است  خوب  بسيار  باشند،  تب دار  اگر  به خصوص 
مقادير  حاوي  آبميوه ها  ميوه.  نوع  از  صرف نظر  البته 
با  كه  هستند  مختلف  آنتي اكسيدان هاي  قابل توجهي 
مكانيسم هاي خاصي اثرات ضدالتهابي دارند و از آنجا 
كه سرماخوردگي يك بيماري التهابي است، مصرف آن 
روي  آن  بهبود  تاثير  در  نبايد  اما  باشد  مفيد  مي تواند 
مقاديري  حاوي  ميوه ها  كرد.  اغراق  سرماخوردگي 
كالري  حدي  تا  مي توانند  و  هستند  قند  و  كربوهيدرات 
موضوع  اين  دهند.  قرار  بدن  اختيار  در  را  موردنياز 
زماني اهميت دوچندان پيدا مي كند كه بيمار سرماخورده 
نتواند  بي اشتهايي  و  تب  يا  گلو  احتقان  مثل  داليلي  به 
خوب غذا بخورد. در ضمن، هر ليوان آبميوه حدود 120 
كيلوكالري انرژي دارد و در اين شرايط مي تواند مفيد 

واقع شود. 

 C ويتامين
اما  نمي كند  درمان  را  سرماخوردگي   C ويتامين 
بيني  گلو،  احتقان  آبريزش،  مثل  آن  عاليم  از  بسياري 
مغذي  ماده  اين  آنتي هيستاميني  خواص  واسطه  به  و... 
مي تواند بهبود پيدا كند. البته طبق تحقيقاتي كه در اين 

مي تواند  كه   C ويتامين  از  دوزي  شده  انجام  زمينه 
خواص آنتي هيستاميني كلينيكي داشته باشد، باالي يك 
ويتامين  بايد  ميلي گرم  از 1000  بيش  فرد  و  است  گرم 
C مصرف كند تا آثار آنتي هيستاميني آن را در سطح 
مي تواند   C ويتامين  باالي  مصرف  ببيند.  خون  گردش 
كه  كساني  در  و  شود  اسهال  باعث  افراد،  برخي  در 
سابقه سنگ هاي كليوي اگزاالت كلسيمي دارند، شانس 
بروز سنگ كليه را افزايش دهد. البته اين موضوع تنها 
به  ابتال  با  رابطه  در  گزارشي  تاكنون  و  است  تئوري 
 C?سنگ كليه با مصرف يك تا 1500 ميلي گرم ويتامين

گزارش نشده است. 
در برخي شرايط از ويتامين?C به?عنوان دارويي براي 
و  مي شود  استفاده  سرماخوردگي  نشانه هاي  درمان 
براي  بايد  فرد  اما  است  خوب  آن  طبيعي  منابع  اگرچه 
تامين مقادير مورد نياز اين ويتامين حدود يك كيلوگرم 

مركبات مصرف كند.

شلغم
در  خصوص  به  كه  مرسومي  موادغذايي  جمله  از 
و  مي شود  توصيه  سرماخورده  مبتاليان  به  تهران 
نام  شلغم  از  مي توان  است،  سينه  مرهم  مي شود  گفته 
بر  شلغم  تاثير  با  رابطه  در  علمي  تحقيقي  هنوز  برد. 
شلغم  كه  آنجا  از  اما  است  نشده  انجام  سرماخوردگي 
است  امالح  حاوي  و  دارد  بااليي  فيبر  و  پايين  كالري 
با  و  كند  مصرف  را  آن  مي تواند  بيمار  كه  صورتي  در 
نبايد  اما  ندارد  اشكالي  كند،  بهبود  احساس  خوردنش 

شلغم را جايگزين غذاي اصلي كرد.

سوپ و آش
وارد  ديگر  كشورهاي  از  و  است  آبكي  غذايي  سوپ، 
درآمده است.  به شكل ايراني  و  ما شده  غذايي  فرهنگ 
سيب زميني،  از  مملو  آش هايي  واقع  در  ما  سوپ هاي 
گوشت، ورميشل و سبزي ها هستند. تركيب هاي سوپ 
ايراني حتي از خانه اي به خانه اي ديگر و از آشپزي تا 
آشپز ديگر متفاوت است. در صورتي كه بيمار مي تواند 
سوپ حاوي منابع پروتئيني مثل گوشت و كربوهيدرات 
پيچيده مثل پاستا يا سيب زميني را بخورد، بسيار مفيد 
و  دارند  متنوعي  تركيب هاي  هم  ايراني  آش هاي  است. 
صورت  در  و  هستند  قابل توجه  كالري  محتوي  نظر  از 

تحمل بيمار توصيه مي شوند. 

پياز و سير
هستند  مفيد  و  دارند  ضدميكروبي  خواص  سير  و  پياز 
اما مطالعه اي كه در آن براي مصرف اين مواد و اثرات 
درماني آن مقداري تعيين  كرده باشد، نداريم. مصرف 
اين موادغذايي به شكل خام يا پخته بسيار خوب است. 
تقويت  را  ايمني  دستگاه  كه  است  غذايي اي  ماده  سير 
بيماري هايي  در  ايمني  دستگاه  چقدر  هر  و  مي كند 
بيماري  ريشه كني  باشد،  مقاوم تر  سرماخوردگي  مثل 
سريع تر خواهدبود. سير در عين اينكه عامل تقويت كننده 
و  دارد  هم  فراواني  آنتي اكسيدان  است  ايمني  سيستم 
آثار ضدالتهابي آن به اثبات رسيده است. مشكل سير، 
بوي آن و تاثيرش بر روابط اجتماعي است كه البته اين 
موضوع براي بيماري كه تب دارد و در منزل در حال 
وقتي  سير  البته  ندارد.  اهميتي  چندان  است،  استراحت 
زيادي  حدود  تا  سوپ  در  خصوص  به  مي شود  پخته 
تغيير  خاصيتش  ولي  مي دهد  دست  از  را  خود  بوي 

نمي كند.
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ضدچروك هاي عامه پسند
ترجمه:سميه مقصودعلي/

در يكي از رمان هاي اسكار وايلد، دوريان گري (قهرمان داستان) 
تا  سر  در  زنان!  از  خيلي  مانند  مي گردد؛  جواني  اكسير  دنبال  به 
سر دنيا، زنان روش هاي مختلفي براي مقابله با چروك هايي كه با 
افزايش سن روي صورت نقش مي بندد، امتحان مي كنند. اين مطلب 
به برخي از معروف ترين روش ها و توصيه هاي عاميانه در گوشه 

و كنار جهان در همين رابطه اشاره مي كند.

يونان و ماسك عسل
يوناني ها از عسل براي تهيه ماسك  ضدچروك استفاده مي كنند. 
چايخوري  قاشق   2 با  را  خامه اي  پنير  چايخوري  قاشق   2 آنها 
را  آن  درآمد،  كرم  شكل  به  آنكه  از  بعد  و  مي كنند  مخلوط  عسل 

روي صورت مي مالند و بعد از 15 دقيقه با آب مي شويند.

هندي ها و ماسك زعفران
هندي ها معتقدند ماسك مخلوطي از ماست با يك قاشق چايخوري 
به  هندي  سنتي  طب  در  رشته اي  دارد.  ضدچروك  اثر  زعفران، 
نام «آيوروديك» وجود دارد كه دستورات آن از كتاب هاي مقدس 
كمك  به  مي كنند  سعي  آن  پيرو   طبيب هاي  و  گرفته شده  هندي ها 

گياهان دارويي، جواني را به فرد بازگردانند.

مالزي  و جفت  بره
مالزي ها از جفت بره تازه به دنيا آمده براي مقابله با چروك هاي 
صورت استفاده مي كنند. با اينكه جفت بوي بسيار بدي دارد، اما 
بررسي ها نشان داده تاثير قابل توجهي در كاهش چين و چروك 

خواهد داشت.

مراكشي ها و روغن آرگان
مراكشي ها از روغن گياه «آرگان» براي مقابله با چين و چروك ها 
آن  روغن  است.   E ويتامين  از  غني  «آرگان»  مي كنند.  استفاده 
مغذي  مواد  و  مي كند  كمك  پوست  هيدروليپيدي  بافت  ترميم  به 
درون سلولي را افزايش مي دهد. مراكشي ها از روغن آرگان براي 
درخشش بيشتر موها، تقويت ناخن، بهبود جاي آكنه، واريس و 

بخيه هم استفاده مي كنند.

رم باستان و توت فرنگي
در رم باستان، زنان با ماليدن توت فرنگي به پوست صورتشان 
از  غني  توت  فرنگي  كنند.  زيبا  و  درخشان  را  آن  مي كردند  سعي 
تاخير  به  را  پيري  آن،  آنتي اكسيداني  خواص  و  است   C ويتامين 
است  كافي  توت فرنگي،  ماسك  درست كردن  براي  مي اندازد. 
قاشق  يك  و  آبليمو  ميلي ليتر  با 15  را  تازه  توت فرنگي  گرم   100
سوپ خوري عدس مخلوط كنيد و بعد از آنكه به شكل كرم درآمد، 
آن را روي پوست صورت بماليد. توجه داشته باشيد كه نبايد اين 
ماسك را در اطراف چشم ها استفاده كرد. بعد از گذشت 20 دقيقه، 

مي توان آن را با آب ولرم شست.

شيلي و حلزون
زودرس،  پيري  با  مقابله  براي  حلزون  ترشحات  از  شيلي  مردم 

اشعه هاي مضر آفتاب و بهبود جاي زخم كمك مي گيرند. 

ژاپني ها و سويا 
ژاپني ها به داشتن پوست خوب در دنيا مشهورند. عادت هاي غذايي 
و مصرف ماهي، سويا، برنج، ميوه و سبزي هاي تازه، باعث اين 
زيبايي و سالمت پوست آنها شده است. در ضمن نوشيدني اصلي 
مردم اين كشور، چاي سبز است كه غني از آنتي اكسيدان است و 

پيري پوست را به تاخير مي اندازد.

اندونزي و طب سنتي جامو
زنان اندونزي به كمك شاخه اي از طب سنتي اين كشور، (جامو) 
سعي مي كنند با پيري و چين و چروك  پوست مقابله كنند. در اين 
شاخه از طب، ناراحتي ها با گياهان درمان مي  شوند. زنان اندونزي 
از  قسمت هايي  يا  ريشه  گل،  برگ،  طب،  اين  دستورات  براساس 
گياهان را با هم مخلوط مي كنند و آن را به صورت ماسك روي 

صورتشان مي مالند تا چروك ها از بين بروند.

ايتاليا و پيتزا
اما  خورده ايم  را  غذا  اين  حتما  و  مي شناسيم  را  «پيتزا»  ما  همه 
آيا مي دانستيد ايتاليايي ها «پيتزاي ضدچروك» هم دارند؟ پيتزاي 
با  آن  طبخ  در  كه  است  ايتاليايي  سرآشپز  يك  ابداع  ضدچروك 
مشورت گرفتن از يك متخصص تغذيه و يك بيوشيميست، 8 نوع 
سبزي و ماده غذايي كه خواص آنتي اكسيداني دارند، به كار برده 
است. اين نوع پيتزا در مقايسه با پيتزاهاي كالسيك، 3 برابر فيبر 

غذايي دارد.
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مـردانـه ديـابـت

ترجمه: سميه مقصودعلي

اين  دارد  مشكلي  چنين  همسرتان  يا  هستيد  ديابت  به  مبتال  اگر  شايد 
سوال ذهنتان را آشفته كند كه «ديابت ناتواني جنسي مي آورد يا نه؟» 

جواب اين سوال مثبت است؛ اما نه هميشه! 
عوارض ثانويه ديابت بر قلب و عروق، خونرساني به آلت تناسلي را 
اين  با  زن  شايد  مي كند.  مشكل  دچار  را  نعوظ  مساله،  اين  و  ضعيف 
مساله كنار بيايد و در لذت او اختاللي ايجاد نكند ولي اين مساله در 

مردان باعث بازگشت اسپرم به سمت بيضه ها خواهد شد.

البته مبتاليان به ديابت مي توانند روابط زناشويي خود را داشته باشند 
اما رعايت برخي مسايل الزم است. مثال الزم است قبل از آغاز رابطه 
قند  ذخاير  نان،  تكه  يك  يا  بيسكويت  مثل  نيمه ساده  قندهاي  كمك  به 
خود را شارژ كنند. ضمنا بهتر است مبتاليان از كاندوم استفاده كنند 
تا از انتقال عفونت هاي جنسي پيشگيري شود. مبتالياني كه از پمپ هاي 

انسولين استفاده مي كنند نيز مي توانند حين رابطه آن را از خود جدا 
بايد  شد،  جنسي  مشكل  بروز  متوجه  خانمي  كه  صورتي  در  كنند. 
سريعا به متخصص زنان مراجعه كند. پزشك با تجويز ژل هاي واژني 
نه تنها مانع از خشكي واژن و دردناكي مقاربت مي شود بلكه از بروز 
عفونت هاي قارچي نيز پيشگيري مي كند اما مردان الزم است حتي قبل 
درمان?جنسي  نوع  هر  كنند.  مشورت  خود  پزشك  با  مشكل  بروز  از 
و  عروقي   - قلبي  رواني،  هورموني،  عصبي،  مشكالت  به  توجه  با 
پروستاتي فرد بايد سنجيده و تجويز شود. بعد از آنكه پزشك فرد را 
از همه جوانب، مورد بررسي قرار داد، ممكن است مصرف داروهايي 
سريع تر  نعوظ  به  كه  كند  تجويز  را  سياليس  يا  لويترا  يا  وياگرا  نظير 
كمك مي كنند. مكمل هاي آندروژنيك يا همان هورمون هاي مردانه نيز 
در شرايطي كه فرد دچار نارسايي بيضوي باشد كاربرد دارد. تزريق 
به  مربوط  مشكل  كه  شرايطي  در  نيز  آلت تناسلي  به  داروها  بعضي 
نيز  رواني  مشكالت  از  بسياري  ضمنا  است.  مناسب  باشد،  اعصاب 
مي توانند عامل كاهش ميل جنسي ديابتي ها باشند. بسياري از داروهاي 
خوراكي مي توانند اين حالت ها را از بين ببرند و لذت?جنسي را به فرد 
بازگردانند اما به هر حال نبايد مشكالت رواني را كوچك  يا بي اهميت 
شمرد. افسردگي وابسته به ديابت يا جدا از آن مي تواند باعث مشكالت 
بگذارد.  منفي  تاثير  نيز  دارويي  درمان هاي  ساير  بر  و  شود  نعوظي 
بيماري هاي  متخصص  كنار  در  غدد  متخصص  پزشك  به  مراجعه 
بهبود  در  درمان ها  از  مجموعه اي  دريافت  و  روان پزشك  و  جنسي 
مشكالت بسيار موثر خواهد بود. ورزش نيز بر روابط زناشويي در 
مبتاليان به ديابت تاثير مثبت مي گذارد. مرداني كه ورزش مي كنند و 
تناسب اندام بهتري دارند از نظر جنسي در رتبه باالتري قرار دارند. 
در صورتي كه مبتال به ديابت هستيد و تحت درمان قرار داريد، بهتر 
صورت  اين  در  چون  كنيد  مطلع  موضوع  اين  از  را  همسرتان  است 
به  را  دارو  مصرف  فراموشي  صورت  در  مي تواند  كه  داريد  همراهي 

شما يادآوري كند.
از هر 10 پزشك متخصص غدد 9 نفر اعتراف مي كنند كه در رابطه با 

مشكالت جنسي با بيمار خود صحبت نمي كنند. در حالي كه 
در  است  الزم  كه  معتقدند  مبتال  زنان  درصد  و 73  مردان  درصد   87
اين رابطه پزشك آنها را مطلع كند؛ همان طور كه اطالعاتي در رابطه با 

تغذيه، ورزش و... در اختيار آنها قرار داده مي شود.
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نشانه هاي 
اميدواركننده در 
تيم ملى فوتبال

تيم ملي ايران تحت هدايت كارلوس كي روش بدون ترديد تفاوت هاي 
اساسي با تيم ملي زمان افشين قطبي يا علي دايي و امير قلعه نويي 
دارد. اينكه براي قضاوت در مورد عملكرد يك مربي بايد دو سال به 
او زمان داد و بعد وارد مرحله تجزيه و تحليل شد حداقل در مورد 
تيم ملي ايران كه سالي يك بار مربي عوض مي كند صدق نمي كند. 
در ورزش ايران كه اساسا به لحاظ ساختاري و پايه هاي مديريتي 
فقير است و استعدادهاي بالقوه و پرشماري دارد،  استفاده از روش 
گلخانه اي براي تدارك ديدن تيم هاي آبرومند بهترين راهكار ممكن 
است. در اين روش استعدادها از بدنه ورزشي كه ضعف امكانات و 
برنامه ريزي دارد جدا و در محيطي جداگانه تيمار مي شوند. امكانات 
سخت افزاري و آموزشي اين محيط به هيچ عنوان با محيط خارج 
را  مهياتري  فضاي  آن  در  حاضر  استعدادهاي  و  ندارد  همخواني 
براي نزديك شدن به سقف توانايي هاي خود تجربه مي كنند. شايد 
سرمربي جديد تيم ملي ايران هنوز نتوانسته باشد ايده هاي تاكتيكي 
و ايده آل هايش را در تيم ملي جا بيندازد اما آثار ذهنيت حرفه اي 
و خواسته هاي متفاوت او از بازيكنان تيم ملي در نحوه بازي تيم 
ديده مي شود. كي روش و خوليو والسكو تقريبا به صورت همزمان 
در تيم هاي ملي فوتبال و واليبال ايران مشغول به كارشدندو مسلم 
واليبال  ملي  درخشان تيم  نتايج  بگوييم  نمي توانيم  امروز  كه  است 
والسكو  حضور كوتاه مدت  واسطه  به  را  جهاني  درمسابقات  ايران 
در ايران نبايد به پاي او نوشت. كي روش هم در همين مدت زمان 
كوتاه توانسته تغييرات تازه اي را در گلخانه تيم ملي فوتبال ايران 
ايجاد كند.آنچه شايد در ظاهر سهل و كوچك به نظر برسد اما در 

محصول نهايي تفاوت قابل اعتنايي را ايجاد كرده است. 

همه زير پرچم كي روش 
ايران  فوتبال  در  كه  سرمربي»  از  اطاعت  عادت«  رواج  و  يكدستي 
كارلوس  تيم  ويژگي هاي  مهم ترين  از  يكي  بوده،  كمياب  هميشه 
كي روش است. حتي ميروسالو بالژويچ هم كه با كارنامه سومي 
جام جهاني به ايران آمد از باندبازي هاي تيم ملي و مصاحبه آتشين 
بازيكناني كه از او تحت عنوان يك مربي سياه باز و بي دانش كه 
در تيم ملي كرواسي هم كاره اي نبوده نام مي بردند در امان نماند. 
بالژويچ مجبور شد در حساس ترين مقطع رقابت هاي مقدماتي جام 
اتفاق  اين  بگذارد.  كنار  ملي  تيم  اردوي  از  را  بازيكن  چند  جهاني 
داشتند  عهده  بر  را  ملي  تيم  هدايت  داخلي  مربيان  كه  مقاطعي  در 
بسيار پررنگ تر بود و بخصوص در دوران امير قلعه نويي و افشين 
قطبي به اوج خود رسيد. بازيكناني مثل علي سامره و پيروز قرباني 
زمان  در  و  دادند  انجام  قلعه نويي  عليه  را  مصاحبه ها  شديدترين 
سوي  از  كه  بازيكناني  كه  رسيد  جايي  به  كار  حتي  قطبي  افشين 
جالل  و  نكونام  جواد  مثل   – مي گرفتند  قرار  اصلي  تركيب  در  او 
حسيني - هم اعتقادي به آقاي سرمربي نداشتند و عليه او صحبت 
مي كردند. جو حاكم بر تيم كارلوس كي روش در تاريخ فوتبال ايران 
بي همتاست. چه آنهايي كه در تركيب اصلي هستند، چه آنهايي كه 
روي نيمكت ذخيره ها مي نشينند و چه مدعياني كه به اردو دعوت 
نمي شوند به تصميم سرمربي تيم ملي احترام مي گذارند و ديدگاه ها 
و روش كار او را قبول دارند. در اين فضا انتقادات گاه و بي گاهي 
هم كه مطرح شده بيش از آنكه جو تيم ملي را تحت تاثير قرار دهد، 
شخص منتقد را زير سوال برده است. بازيكناني مثل علي كريمي 
فوتبال  معترضان  و  ياغيان  ميان  در  همواره  كه  مجيدي  فرهاد  و 
ايران دسته بندي مي شدند و به دفعات از اردوي تيم ملي قهر كردند؛ 
براي حضور در تيم كي روش اعالم آمادگي كردند و كار كردن زير 
نظر اين مربي را افتخاري بزرگ دانستند. وقتي كي روش بازوبند 
كاپيتاني تيم ملي را به جواد نكونام سپرد همه منتظر تولد حواشي 

تصميم  حديث  و  حرف  بدون  بار  اين  كريمي  علي  اما  بودند  جديد 
سرمربي را پذيرفت و گفت: «حرف، حرف كي روش است.» 

پاداش ها و جرايم آنالين 
و  استقالل  بازيكنان  به  كي روش  كارلوس  ويژه  توجه  به  هرچند 

پرسپوليس و دعوت تعداد زيادي از بازيكنان اين دو تيم به اردوي 
تيم ملي انتقادات زيادي وارد شده اما از اين واقعيت هم نمي توان 
گذشت كه در تيم كي روش بازيكناني به ميدان مي روند كه بهترين 
عملكرد را ارائه مي دهند و در رقابت براي قرار گرفتن در تركيب 
اصلي عملكرد بازيكنان در تمرينات و مسابقات اهميت زيادي دارد. 
پوش  ملي  بازيكنان  به  نسبت  داخلي  مربيان  خالف  بر  كي روش 
ذهنيت قبلي ندارد و بدون توجه به سابقه و باشگاه آنها بازيكني 
را به ميدان مي فرستد كه شايسته تر است. محمدرضا خلعتبري در 
بازي برگشت ايران و بحرين مرتكب اشتباهي شد كه در نهايت گل 
حريف را رقم زد. او به طور كلي در آن بازي عملكرد خوبي نداشت 
و به همين دليل در بازي بعدي مقابل اندونزي در 15 دقيقه پاياني به 
زمين آمد. ميالد ميداوودي در نيمه اول بازي رفت مقابل بحرين در 
تهران ضعيف بود و به دليل درگيري بي دليل با بازيكن حريف يك 
كارت زرد هم گرفت. كي روش او را بالفاصله بين دو نيمه تعويض 
كرد و در بازي بعدي در منامه هم اين بازيكن را در دقايق پاياني 
به زمين فرستاد. وقتي كريم انصاري فرد در اولين مسابقاتي كه 
نتوانست  نشست  ايران  نيمكت  روي  سرمربي  عنوان  به  كي روش 
در نقش يك گلزن شش دانگ ظاهر شود، كي روش محمد قاضي را 
در پست مهاجم نوك تست كرد و عملكرد خوب اين بازيكن او را 
تبديل كرد. نيمكت نشيني  به يكي از بازيكنان ثابت تيم ملي ايران 
احسان حاج صفي و استفاده از مهرداد پوالدي بسيار باانگيره را 
هم مي توان در همين قاب قرار داد. نتيجه اين سياست را مي توان 
در روحيه متفاوت ملي پوشان در تمرينات تيم ملي ديد. در تيم ملي 
فعلي كيفيت بازيكن متضمن جايگاه اوست و حتي آنهايي كه از مرز 

صد بازي ملي عبور كرده اند هم حاشيه امنيت ندارند. 

سورپرايزهاي سرمربي 
حساسيت  اسامي  كي روش  كارلوس  منتخب  بازيكنان  فهرست  در 
برانگيزي وجود دارد كه البته در فضاي كم سابقه«حمايت و اطاعت 
از سرمربي»فعال انتقاد تندي نسبت به دعوت از آنها مطرح نشده 
به  منتقدان  اشاره  با  كي روش  ناكامي  اولين  كه  نيست  ترديدي  اما 
حضور اين بازيكنان در اردوي تيم ملي همراه خواهد شد. اعتقاد 
كي روش به بازيكناني مثل مازيار زارع، جواد كاظميان و غالمرضا 
كه  است  سال  دو  به  نزديك  زارع  است.  برانگيز  سئوال  رضايي 
اما  نمي شود  ظاهر  معمولي  بازيكن  يك  از  فراتر  پرسپوليس  در 
كي روش به عنوان بازيكن ذخيره پست هافبك دفاعي به او اعتقاد 
دارد و در يكي از مسابقات حتي از زارع در پست دفاع مياني هم 
بازي گرفت. افت غالمرضا رضايي در پرسپوليس كه با ناكامي او 
در باز كردن دروازه ها به مدت 18 هفته همراه بود هم باعث نشد 
كي روش اين بازيكن را به تيم ملي دعوت نكند و در تركيب اصلي 
قرارش ندهد. جواد كاظميان هم در شرايطي به تيم ملي دعوت شد 
كه در پرسپوليس روي نيمكت ذخيره ها مي نشست و هنوز به دايره 
بازيكنان ثابت اين تيم راه پيدا نكرده بود. حسين ماهيني،  مهرداد 
پوالدي و محمد قاضي از ديگر بازيكنان مورد عالقه كي روش در 
تيم ملي ايران هستند كه البته برخالف نفرات قبلي كارنامه خوبي را 
هم از خود به جاي گذاشتند و خيلي زود همه را مجاب كردند كه 

مي توانند مهره هاي موثري براي تيم ملي باشند.

ورزش

ضربه فني در 
انتخابي المپيك

ناكامي جودوكاران ايراني در مسابقات جايزه بزرگ چين، دوره 
را  اخير  سال  دو  طي  ايران  جودوي  كننده  نگران  و  بار  كسالت 
تاريك تر كرد تا تغييراتي كه از قبل زمزمه آن به گوش مي رسيد 
به  امينى  عليرضا  حضور  شود.  اعمال  ملي  تيم  فني  كادر  در 
عنوان مدير فنى، اضافه شدن يك روانشناس و يك مربى بدنساز 
صورت  به  تيم  اين  كردن  اداره  و  ملي  تيم  مربيگري  كادر  به 
شورايى تغييراتي است كه بعد از كوتاه ماندن دست جودوكاران 
جيرو  پست  تنزل  اما  شده  اعمال  لندن  المپيك  سهميه  از  ايراني 
المو، سرمربي ايتاليايي تيم ملي بيش از همه حيرت اهالي جودو 
را به همراه داشته است. عليرضا اميني، رئيس فعلي فدراسيون 
دبير  سرمربي،  مربي،  عنوان  به  جودو  عرصه  در  سال هاست 
عنوان  به  او  شدن  انتخاب  و  مي كند  فعاليت  فدراسيون  رئيس  و 
مديرفني تيم ملي را نمي توان ايجاد تغيير قلمداد كرد. تجارى و 
شفيعى هم كه اكنون به عنوان روانشناس و بدنساز مشغول به 
كار هستند مدتهاست با تيم ملى همكارى دارند و حتي تجاري در 
مسابقات جايزه بزرگ چين در كنار تيم ملى حضور داشت. به 
اين ترتيب تنها تغيير قابل استناد در تيم ملي تنزل پست جيرو 
المو از سرمربي به مربيگري تيم ملي ايران است كه اين اتفاق به 
تنهايي براي زير سئوال بردن تصميمات قبلي فدراسيون جودو 
كفايت مي كند. ارديبهشت ماه امسال بود كه فدراسيون جودوي 
ايران باب مذاكره با مربي ايتاليايي را باز كرد و جيرو المو بعد 
حقوق  دريافت  ازاي  در  و  ايران  جودوي  امكانات  از  بازديد  از 
ماهانه  12ميليون توماني سرمربيگري تيم ملي ايران را پذيرفت. 
جيرو كه در آن برهه حمايت مديران فدراسيون جودو را پشت 
سر خودش مي ديد، مدتي بعد از شروع كارش در تيم ملي آرش 
ميراسماعيلي قهرمان سابق جهان را به ليموي آب رفته تشبيه 
در  جيرو  كشيد.  قرمز  قلم  او  نام  روي  اقدام  اولين  در  و  كرد 
مواجهه با خبرنگاران ايراني وانمود مي كرد براي متحول كردن 
دامن  باور  اين  به  او  جسورانه  ادبيات  و  آمده  ايران  جودوي 
ايجاد  ملي  تيم  تمرينات  نحوه  در  تغييراتى  او  چند  هر  مي زد. 
كرد اما هرگز موفق نشد به روزهاي تاريك جودوي ايران پايان 
بدهد. على معلومات كه معموال در همان دور اول مسابقات مقابل 
جودوكاران مختلف شكست مي خورد و حذف مي شد در دوره 
مربيگرى جيرو هم ترك عادت نكرد و ساير ملي پوشان ايراني 
هم در اين مدت عملكرد مشابهي داشتند. حاال بعد از حدود هفت 
يوسف زاده  حاجي  رضا  محمد  انتخاب  با  فدراسيون  رئيس  ماه 
ايتاليايي  مربي  از  دارد  قصد  ملي  تيم  جديد  سرمربي  عنوان  به 
به عنوان مربي در كادر فني تيم ملي استفاده كند. يوسف زاده 
دوست قديمي عليرضا اميني، رئيس فعلي فدراسيون است كه بعد 
از المپيك پكن حضورش در كنار تيم ميل جودو كمرنگ شد و با 
آمدن جيرو المو چند صباحي اطراف تيم ملي آفتابي نشد. بعد 
از اعمال تغيير و تحوالت اخير اين پرسش در ذهن اهالي جودو 
شكل گرفته اگر يوسف زاده مربي دلخواه فدراسيون بود چرا در 
چرا  بود  اليقي  مربي  اگرجيرو  و  شد  رانده  حاشيه  به  مدت  اين 
حاال بايدجاي خودش را به يوسف زاده بدهد. در برهه اي كه تيم 
ملي در كوران مسابقات انتخابي المپيك قرار دارد معلوم نيست 
زده  اينچنيني  تغييرات  به  دست  نيتي  چه  با  جودو  فدراسيون 
است. از سوي ديگر مشخص نيست فدراسيون جودو، شورايي 
اداره شدن تيم ملي را از كدام رشته ورزشي كپي كرده و اساسا 
اين روش تغييري در عملكرد ضعيف جودوكاران ايراني طي چند 
فدراسيون  جديد  مديريت  خير.  يا  كرد  خواهد  ايجاد  گذشته  ماه 
جودو البته تبحر ويژه اي در گرفتن تصميمات عجيب و غافلگير 
مسابقات  در  جودو  ملي  تيم  ضعيف  نتايج  از  پس  دارد.  كننده 
فدراسيون تصميم گرفتند، ملي پوشان  و ابوظبي مسئوالن  باكو 
را يك ماه به هيچ مسابقه اي اعزام نكنند تا در داخل تمرين كرده 
و شرايط بهتري كسب كنند. مسئوالن فدراسيون ادعا مي كردند 
نتايج ضعيف تيم ملي در مسابقات اخير به دليل نداشتن تمرينات 
مبارزاتي  جديد  شيوه هاي  با  ملي پوشان  نبودن  آشنا  و  مناسب 
بود. به هر حال ملي پوشان يك ماه در داخل تمرين كردند تا در 
مسابقات چين نتيجه  مطلوبي كسب كنند اما جودوكاران ايراني 
در همان دور اول يا دوم مسابقات جايزه بزرگ چين حذف شدند 
و تيم ملي با چهار باخت و تنها دو پيروزي و بدون كسب سهميه 
المپيك چين را ترك كرد. تبديل كردن جيرو المو از سرمربي به 
زاده  يوسف  حاجي  مسعود  به  اختيار  سپردن  و  ملي  تيم  مربي 
يكي ديگر از تصميمات عجيب فدراسيون فعلي جودو محسوب 

مي شود.

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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جامعه ملتهب و 
فوتبال پرخاشگر

مجيد جاللي / مربي فوتبال 

مي شود  ديده  ورزشگاه ها  در  تماشاگران  از  امروزه  كه  رفتاري 
جزئي از مشكلي است كه در اجتماع ما وجود دارد. اكنون اجتماع 
ما يك محيط پرخاشگر است؛ شما بارها شنيده ايد كه جوانان ما با 
هم دعوا مي كنند يا حتي نوع رانندگي و گفتمان هايي كه در كشور 
رايج شده است، نشان از اين موضوع دارد. اين غيرممكن است كه 
كشور  اجتماعي  مشكالت  اما  كنيم  كاو  و  كند  را  ورزش  معضالت 
به  و  است  اجتماع  كل  از  جزئي  ورزش  واقع  در  بگيريم.  ناديده  را 
نظرم اين قبيل مسائل جزو موضوعات جامعه شناسي هستند. حتي 
و حتي در بين  گفتماني كه در بخش هاي مختلف و در كل اجتماع 
به  كند.  پيدا  اشاعه  كشور  كل  در  مي تواند  دارد  وجود  سياسيون 
همين دليل بايد فضاي كل كشور را تلطيف كنيم تا مردم عامي كه 
ندهند.  بروز  خود  از  رفتارهايي  چنين  مي شوند  ورزشگاه ها  وارد 
امروزه  كه  هستند  چيزي  آن  از  اليه اي  واقع  در  ما  ورزشگاه هاي 
يا  ورزش  از  نبايد  كسي  بنابراين  مي شود.  ديد ه  اجتماع  كل  در 
فوتبال گله مند باشد و نبايد بگوييم ذات فوتبال اينگونه است. حتي 
اگر اعتراض تماشاگران به نتيجه گيري باشد آنها به نحوه  ديگري 
رفتار مي كنند. مثال مشاهده مي شود هواداران تيمي كه نتيجه الزم 
را كسب كرده است با يك اشتباه داور، حركات و رفتار ناشايستي 
از خود نشان مي دهند و از كلمات نامناسب استفاده مي كنند. به نظر 
من تمام رفتارهايي كه در ورزشگاه هاي ما رخ مي دهد پرخاشگرانه 
و  پرخاشگرانه  فضاي  يك  كامال  ما  جامعه  فضاي  كه  چرا  است 
ملتهب است و اين موضوع را مي توان در نوع رفتار و گفتار افراد 
جامعه نيز مشاهده كرد. به عنوان مثال اگر روزنامه ها را بخوانيد، 
خواهيد ديد اغلب افراد به هم تهمت مي زنند و يا به درستي با هم 
صحبت نمي كنند. اين مشكل در تمام سطوح جامعه  ما وجود دارد و 

تنها در فوتبال نيست و در جامعه ما باب شده است.

مسائل  سياست گذار  جامعه،  كالن  سطح  در  كه  كساني  معتقدم   
فرهنگي هستند بايد سياست هايي را در نظر بگيرند كه نوع رفتارها 
را تلطيف كند و به نظرم اين كار بايد از يك جاي خيلي باال شروع 
شود تا به كل جامعه اشاعه پيدا كند. در فوتبال تمام دنيا اعتراض 
اين  وقتي   رئال مادريد  باشگاه  در  و  اسپانيا  در  مثال  دارد،  وجود 
تيم قهرمان ليگ نمي شود يا در يك بازي شكست مي خورد مورد 
اعتراض هوادارانش قرار مي گيرد. در ليگ برتر انگليس وقتي  داور 
آنها  شديد  اعتراض  با  مي گيرد  تماشاگران  نظر  خالف  تصميمي 
جزئي  اعتراض  دنيا  تمام  در  كه  بگويم  مي خواهم  مي شود.  مواجه 
از فوتبال است، منتها نوع اعتراض ها متفاوت است. در ليگ اسپانيا 
آن  دادن  حركت  با  و  مي آورند  در  سفيد  دستمال  يك  تماشاگران 
اعتراض خود را به مسئوالن باشگاه يا بازيكنان تيم نشان مي دهند 
ولي متاسفانه در اينجا صندلي را مي شكنند يا آتش مي زنند و بعد 
ركيكي  شعارهاي  از  اينكه  يا  مي كنند  پرتاب  زمين  درون  به  هم 
عصبانيت  اعتراض،  مي كنند.  استفاده  مي لرزاند  را  فرد  هر  تن  كه 
ولي  دارند  وجود  دنيا  جاي  همه  در  كه  هستند  رفتارهايي  خشم  و 
و  خشونت بار  ديگر  جاهاي  به  نسبت  ما  كشور  در  اعتراض ها  اين 
ايران  ورزشگاه هاي  در  چرا  بپرسيم  خود  از  است.  پرخاشگرانه 

چنين اتفاقاتي رخ مي دهد واكنش نشان مي دهند؟

ورزش

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

قطر بعد از جام 
جهاني 2022، المپيك 
2020 را هم مي خواهد 
اين  تصاحب  براي  را  قطر  شانس  دوحه 2020  ميزباني  كميته  مدير 
ميزباني باال مي داند و مي گويد: «اكنون ما در موقعيت بسيار قوي تري 

در مقايسه با چهار سال پيش قرار داريم. طرح هاي مهم زيرساختي 
در سالهاي اخير تكميل شده و ورزشگاه ها ارتقا يافته است. فرودگاه 

توسعه يافته و هتل هاي بيشتري ساخته شده است.
يك سال بعد از آنكه قطر به عنوان اولين كشور عربي حق ميزباني 
ثروتمند  اما  كوچك  كشور  اين  آورد،  به دست  را  فوتبال  جهاني  جام 
به  المپيك  آوردن  با  تا  است  تالش  در  شدت  به  فارس  خليج  حاشيه 

خاورميانه در سال 2020 بار ديگر تاريخ ساز شود. 

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، قطر ثروتمند از ميلياردها دالر 
درآمد فروش نفت و گاز اميدوار است بر دامنه پيروزي تعجب آور 

خود در كسب ميزباني جام جهاني 2022 بيفزايد. 

قطر كه در ميان كشورهاي قدرتمند خاورميانه قرار گرفته قصد دارد 
مهم  تحوالت  سال  يك  از  پس  مصلح  عنوان  به  خود  نقش  روي  بر 
اين  براي  گذشته  سال  كند.  سرمايه گذاري  منطقه،  اين  در  سياسي 
كشور كوچك اسالمي كه در ديپلماسي بين المللي و ورزش در دهه 
گذشته تاثير گذار بوده، به سختي سپري شد. اين كشور كه تاكنون 
كه  ولخرجي هايي  واسطه  به  نكرده،  صعود  جهاني  جام  به  گاه  هيچ 
به شكست كشورهايي مثل آمريكا و استراليا در كسب ميزباني جام 
جهاني 2022 منجر شد، مورد انتقاد قرار گرفت. اين انتقادها به ويژه 
بعداز سقوط محمد بن همام رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا و مقام 
ارشد فوتبال قطر شدت يافت. درست چند ماه بعد از آنكه بن همام به 
ثبت ميزباني جام جهاني براي كشورش كمك كرد، فيفا او را به جرم 
پرداخت رشوه در رقابت ناموفق با بالتر براي كسب رياست اين نهاد، 
تا پايان عمر از فعاليت در فوتبال محروم كرد. اكنون مقامات ورزش 
قطر مي گويند اين كشور از جنجال جام جهاني خارج شده و تمركز 
بن  سعود  شيخ  است.  كرده  معطوف  المپيك  روي  بر  كامال  را  خود 
عبدالرحمن آل ثاني دبيركل كميته المپيك قطر مي گويد: «پرونده جام 
جهاني بسته شده و ما براي آينده، بازي هاي المپيك و احتماال ساير 

رقابت هاي ورزشي برنامه ريزي مي كنيم.» 

قطر در دهه گذشته ورزش را به عنوان وسيله اي براي نشان دادن 
دوحه  دهه،  اين  طي  است.  گرفته  هدف  خود  جهاني  بلندپروازيهاي 
در  آسيايي  بازي هاي  مانند  ورزشي  مهم  رويدادهاي  موفق  ميزباني 
سال 2006 و تورنمنت ساليانه تنيس با حضور بازيكنان رده باالي 
جهاني را به عهده داشته است. امسال دوحه ميزبان تورنمنت فوتبال 
قاره اي آسيا در ماه ژانويه بود و ليگ دووميداني الماس را هم در 

ماه مي برگزار كرد. 

توكيو،  تركيه،  استانبول  آذربايجان،  جمهوري  باكو  با  دوحه  اكنون 
مادريد و رم براي المپيك 2020 رقابت مي كند. شهرهاي داوطلب بايد 

طرحهاي خود را براي اين بازي ها تا ماه فوريه به كميته بين المللي 
حفظ  مورد  در  مي  ماه  در  المپيك  اجرايي  هيات  كنند.  ارسال  المپيك 
شهر  سپتامبر 2013  و  مي گيرد  تصميم  داوطلبان  فهرست  كاهش  يا 
نشست  يك  دوحه  براي  مي  ماه  نشست  مي شود.  انتخاب  ميزبان 
كليدي است. قطر پيش از اين در جريان نامزدي براي ميزباني المپيك 
2016 بعد از آنكه هيات اجرايي كميته المپيك درخواست دوحه براي 
برگزاري بازي ها خارج از دوره زماني ژوئيه تا آگوست را رد كرد، 

از فهرست داوطلبان حذف شد. 

را  المپيك  ميزباني  كسب  براي  قطر  قدمهاي  اولين  تابستان  گرماي 
چهار سال پيش ناكام گذاشت. از آن زمان اين كشور بياباني كه دماي 
هواي آن در ماه هاي ژوئن و ژوئيه به 50 درجه سانتيگراد مي رسد، 
حق ميزباني جام جهاني 2022 را براساس طرحي براي خنك كردن 
ورزشگاه ها با سيستم هاي ابتكاري تهويه هوا به دست آورد. مقامات 
تغيير  از  را  خود  رضايت  يوفا  رئيس  پالتيني،  ميشل  نظير  فوتبال 
برنامه ليگ اروپا به منظور ايجاد امكان برگزاري جام جهاني قطر در 
فصل زمستان اعالم كرده اند. از سويي سعود كه عضو خاندان حاكم 
المپيك  بين المللي  كميته  با  نشست  چندين  پي  در  است  قطر  ثاني  آل 
است:  گفته  زمستان  در  بازي ها  برگزاري  امكان  بررسي  منظور  به 
«دوحه در صورت ارائه درخواست خود، براي برگزاري بازي ها در 
فاصله 20 سپتامبر تا 20 اكتبر پاسخ مثبت گرفته است. ما از تجربه 
و  مطمئن  شريكي  كه  دهيم  نشان  مي خواستيم  و  گرفتيم  درس  قبلي 
دوحه  به  را  المپيك  مي خواهيم  و  ورزشيم  عاشق  ما  هستيم.  قوي 
بياوريم تا در شور و اشتياق خود با منطقه سهيم شويم.» پيامي كه 
براي المپيك 2020 درنظر گرفته شده تفاوت زيادي با پيامي كه چهار 
سال پيش استفاده شد، ندارد. «در دوحه همه كشورهاي خاورميانه 
مي توانند شركت كنند و اين شهر مي تواند خاورميانه متفاوتي را به 

دنيا نشان دهد.» 

اين  تصاحب  براي  را  قطر  شانس  دوحه 2020  ميزباني  كميته  مدير 
ميزباني باال مي داند و مي گويد: «اكنون ما در موقعيت بسيار قوي تري 
در مقايسه با چهار سال پيش قرار داريم. طرح هاي مهم زيرساختي 
در سالهاي اخير تكميل شده و ورزشگاه ها ارتقا يافته است. فرودگاه 
توسعه يافته و هتل هاي بيشتري ساخته شده است. شبكه جاده اي 
سيستم  و  شده  بزرگتر  پايتخت  در  آمد  و  رفت  تسهيل  براي  دوحه 
مترو سراسري با ظرف 45 هزار مسافر در ساعت تا سال 2020 راه 

اندازي خواهد شد.» 

ماه گذشته قطر از ديپلماسي پينگ پنگ براي ارتقاي جايگاه اين كشور 
يك  تورنمنت  در  گرفت.  بهره  رقيب  كشورهاي  بين  صلح  ترويج  در 
روزه تنيس روي ميز كشورهايي مثل كره شمالي و كره جنوبي در 
كنار هم قرار گرفتند. در جريان تحوالت سال گذشته خاورميانه، قطر 
به تامين هواپيماهاي جنگي در حمالت هوايي ناتو در ليبي كمك كرد 
و همچنين رهبري كشورهاي عربي براي ايجاد فشار بر بشار اسد را 

به عهده داشته است. 

در  فارس  خليج  حوزه  كشورهاي  فخرفروشي  شيوه  قطرهمچنين 
مورد نحوه مصرف منابع عظيم خود را تغيير داده است. اين كشور 
جاه طلبي را با فروتني درآميخته است. حتي به نظر مي رسد قطر بعد 
از شكست در كسب ميزباني دو ميداني 2017 جهان در برابر لندن، 
ياد گرفته كه بازنده بهتري باشد. سعود در اين رابطه مي گويد: «ما 
برخي ميزباني ها را به دست مي آوريم و برخي ميزباني ها را از دست 

مي دهيم. اما از هر دو درس مي گيريم.» 

قطر با جمعيت يك ميليون و 300 هزار نفر و ذخاير قابل توجه نفت 
و گاز جزو كشورهايي است كه باالترين درآمد سرانه را در جهان 
دارد. اين كشور به آساني مي تواند بسيار بيشتر از تمام رقباي خود 
در فرآيند كسب ميزباني رويدادهاي ورزشي هزينه كند. اما قطري ها 
درس هاي مهمي از شكست و پيروزي در كسب ميزباني رقابت هاي 
ورزشي فراگرفته اند. كميته بين المللي المپيك مرحله فعاليت تبليغاتي 
كاهش  منظور  به  را   2020 المپيك  ميزباني  كسب  فرآيند  بين المللي 
هزينه ها كوتاهتر كرده است. اين شش شهر فقط مي توانند فعاليتهاي 
تبليغاتي بين المللي خود را 9 ماه قبل از راي گيري آغاز كنند؛ پيشتر 

16 ماه قبل از راي گيري اين فعاليتها آغاز مي شد. 

مسئول كميته نامزدي قطر براي المپيك 2002 مي گويد: «ما پول داريم 
و پول داشتن خوب است، اما همه چيز بستگي به نحوه هزينه كردن 
اين پول ها دارد. ما پول خود را براي تبديل قطر به يك رهبر در ايجاد 
تغيير مثبت، سرمايه گذاري مي كنيم. ما معتقديم كه آوردن المپيك به 

منطقه بخش مهمي از اين تالش است.» 
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 افقي:

١-آسمان غرنبه – درختي هميشه 
ــبز كه از دانه اي كه درون هسته  س
ــوان ادويه و  ــت، به عن ميوه آن اس

طعم دهنده غذا استفاده مي شود
ــوب –  ــنايي – آش ــاي روش ٢- ج

صندلي چرخدار كودك
٣- اصرار – ويرگول – شماره

٤- جد – سوسن كبود – از فلزات 
نمكي! – همان آيه است

ــن و قعر – هتك حرمت و  ٥- پائي
ــه حكم قانون  ــي كه ب حيثيت كس
ــت – موهاي  ــده... اس دستگير ش

پشت لب
ــاطر – مقابل درنگ – پايان  ٦- ش

نامه
ــي كه  ــرك دار – كس ــوه ك ٧- مي
كارش بريدن قطعه هاي مصالح در 
ــب براي ساخت يا  اندازه هاي مناس
ــت –  ــايل مورد نياز اس دوخت وس

سرخناي
ــات –  ــنجش مايع ــاس س ٨- مقي

نهنگ – عضو ناطق
ــيريني كه  ٩- دو مرتبه – نوعي ش

ــت مي كنند و مي مكند  از شكر درس
– اشاره

١٠- رودي در فرانسه – سبزي معطر 
– محصول هنري نقاش

١١- گل دندان – عدد نحس – عمل 
نفس كشيدن

١٢- بخشش بي چشمداشت – مقابل 
ــالح  ــاره به ذات حق – س كلي – اش

مار
١٣- هيزم – توانايي – اسب اصيل

١٤- كشوري در قاره كهن – خستگي 
– پاندول ساعت

ــوري در امريكاي جنوبي با  ١٥- كش
مركزيت كاراكاس – سنگر

 عمودي:
١-احساساتي و خيالپرداز – 

نام نوعي از تنقالت
ــم  ٢- بخش رنگدانه دار چش
ــرح و  ــد نظامي – ش – واح

تفصيل
٣- ثروتمند – امر به نواختن 

– از ملزومات سواركاري
٤- پشت سر – عالقه مند – 
نت مخمور – نسبت دو زن 

يك مرد به هم
ــني  ــان – چاش ــا ايم ٥- ب
ــاب كوبيده –  ــي كب مركبات

عدد عنقا
٦- طعم دهنده غذا – يكي از 
چهار جهت – پارچه فروشي

ــوس – قانون  ــك خانگي – معك ٧- بان
چنگيز

٨- فراخ – جوان – سنت و خلق و خو
ــي از ماده – رنگ قهوه اي مات  ٩- حالت
ــيري – مي گيرند تا پرواز  با ته رنگ ش

كنند
١٠- بي جنبش، ساكن – جديد – حرف 

جمع فارسي
١١- طال – جنگجو – ابتدايي، اوليه

ــال – تير پيكاندار – عضو  ١٢- قوم آتي
شناي ماهي – جام ورزشي

ــنا – امپراتور  ــار – لباس ش ١٣- بهنج
ديوانه روم باستان

١٤- فراق – زمزمه كردن – الهه شكار
١٥- به تنهايي تاختن – جار و جنجال

 افقي:
١-چربي پشم – پدر شيمي آلي

ــقان –  ــن – گل عاش ــوم تركم ٢- ق
سوره هفتم

ــمت نرم  ٣- نامي براي خانم ها – قس
جلوي سر نوزاد – از مشتقات شير

ــن – صداي اردك – امان –  ٤- گلخ
پيشوندي به معني پائين

٥- نپذيرفتن – رونده – شماره
ــال  ــذ كپي – دهمين ماه س ٦- كاغ

قمري – رخسار
 – ــان  يون در  ــدري  بن  – ــز  موي  -٧

ناسيونال
٨- بخشنده – فرزند – قلعه

٩- يك شركت مهندسي آلماني كه 
از پيشتازان توليد در جهان در زمينه 
تجهيزات و خودروهاي تجاري است 

– چهار نعل – دل انگيز
ــان – روغن  ــوند دال بر زم ١٠- پس

جال – قلعه حسن صباح
ــته – نگهبان  ــچ – شايس ١١- پچ پ

گله
١٢- هر وسيله موسيقي – گوناگوني 

– دشمن سخت – دارو
ــهيد – حاشيه كتاب –  ١٣- چند ش

شهري در استان اصفهان
١٤- غيرمذهبي – فيلمي از شهروز 

شكورزاده – گل هميشه بهار
ــال عادي  ــت به ح ١٥- اتاق برگش
پس از عمل در بيمارستان – گوش 

داخلي
 عمودي:

ــذار  بنيانگ  – ــر  باالب ــين  ١-ماش
جامعه شناسي معرفت

ــتگاه  ــلول هاي دس ــي – از س ٢- گالب
عصبي – خطاب بي ادبانه

٣- تازه و نو – قوس – مسافت كم
٤- ميخ – واحد طول هند – نوعي گياه 
ــد – از ادات  ــانس مي گيرن كه از آن اس

استفهام
ــر در قدر و مرتبه – مركز لبنان  ٥- براب

– مخفف كه او
ــبت – كشور آفريقايي –  ٦- پسوند نس

نان كلفت
٧- لطيف، ماليم – تكنولوژي – استاندار 

قديم
ــار  ٨- گياهي علفي زينتي – واحد فش

برق – چيستان
ــحال – اثري از   ــان عرب – خوش ٩- زب

گوگول
ــوان – ماه نو – هر  ١٠- حي

فصل يسنا
ــب – به  ــرف تعج ١١- ح

درستي كه – شش ضلعي
ــش  ــر – نق ١٢- همگاني ت
ــري –  ــزوم ام ــري – ل هن

سرخناي
ــن جانور روي  ١٣- بلندتري

زمين – آئينه – سرزمين
ــتر – چوب  ــالخ ش ١٤- س
دندان پاك كني – دانشگاهي 

در  فرانسه
١٥- كنايه از مراحل سير و 
ــلوك عارف تا رسيدن به  س

كمال – ترنج
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

اين هفته ممكن است احساس كنيد كه نياز است در رابطه 
با كارى كه اخيرا انجام داده ايد توضيحى بدهيد اما قبل 
از اينكه احساس پشيمانى و تاسف كنيد انگيزه خود را از 

اين كار مشخص كنيد. 
اگر واقعا از حد و حدود خود خارج شده ايد عذرخواهى 
از  كنيد  وانمود  بعد  كه  ندهيد  انجام  كارى  اما  است  الزم 
انجام آن متاسف هستيدِ  به ياد داشته باشيد شما مسئول 
شما  مستقيم  رويكرد  به  چگونه  ديگران  كه  نيستيد  اين 

واكنش نشان ميدهند.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته احتماال در رابطه با آن چه اتفاق افتاده احساس 
بهترى داريد. 

متاسفانه تغيير احساسات درونى شما ممكن است توسط 
اين افكار شما كه از اشتباه دورى كنيد تاثير گرفته باشد. 

نشويد  دچار  تكذيب  و  انكار  اشتباه  به  كه  شويد  مطمئن 
و  نگرانى  از  را  خود  هفته  تمام  ميتوانيد  ترتيب  بدين  و 
اضطراب رهايى بخشيد ، بهتر است كه كنترل فشارها و 
اينكه  جاى  به  و  بگيريد  دست  در  را  خود  هاى  استرس 
وانمود كنيد همه چيز مرتب است اين وضعيت را مديريت 

كنيد.
� خرداد ماه: 

اين هفته شما در رابطه با آن چيزى كه ميخواهيد يك ذهن 
قادر  را  شما  احساس  اين  كه  داريد  داورى  پيش  از  خالى 
تر  راحت  و  تر  مطبوع  بسيار  را  چيز  همه  كه  سازد  مى 
از هميشه ببينيد اما شما آرزو داريد كه براى كسانى كه 

دوستشان داريد هر چيز مطبوع و خوشايند را بخواهيد. 
از واقف شدن بر احساسات تان نترسيد حتى اگر نتوانيد 

براى آنچه كه احساس مى كنيد دليل و منطق بياوريد.
با وجود اينكه منطقى بودن و زندگى در قلمرو عقل و منطق 
براى شما آسان تر است اما خيلى بهتر است كه آنها را از 

احساسات تان جدا كنيد ؛ گوش دادن به نداى قلب تان مى 
تواند كار سختى باشد ولى مطمئن باشيد ارزشش را دارد.

� تير ماه: 
اين  و  داريد  زندگى  به  نسبت  ديگرى  ديد  شما  هفته  اين 

ديدگاه شما به زندگى بسيار متفاوت تر از هميشه است. 
يك  براى  گام  اولين  به  شمارا  تواند  مى  عميق  توجه  يك 
شما  اما  كند  رهنمون  العاده  خارق  و  باورنكردنى  سفر 

احتماال هنوز نمى دانيد كه كجا مى خواهيد برويد. 
اگر نتوا»ستيد يك چشم انداز روشن براى خود ايجاد كنيد 
است  خوب  بكنيد  كه  حركتى  هر  هفته  اين  ؛  نشويد  نگران 
؛ در واقع بهتر از اين است كه اصال حركت نكنيد ؛ مقصد 

شما به موقع خودش براى شما آشكار خواهد شد.
� مرداد ماه: 

اين هفته تالش براى برقرارى تعادل بين دنياى درونى و 
بيرونى تان مى تواند تبديل به يك سناريوى عالى شود ، 
مسير شغلى شما ممكن است تغيير كند اما شما ترجيح مى 
دهيد تا به اهداف طوالنى مدت و قديمى خود وفادار بمانيد. 
اين هفته تسليم شدن در برابر امواج قوى تر شما را قادر 
مى سازد كه با موفقيت حركت كنيد به جاى اينكه در دقيقه 
فشار  خودتان  به  كردن  حركت  براى  باشيد  مجبور  آخر 

بياوريد.
� شهريور ماه: 

شگفت  و  آور  هيجان  مسائل  روى  بر  كردن  كار  از  شما 
انگيز خسته شده ايد و آرزو مى كنيد كه اى كاش به زمانى 
پايدار  و  ثابت  محيط  يك  كارتان  و  زندگى  كه  برگرديد 

داشت. 
خوشبختانه اين گام هاى سريع و پرشتاب در اواخر اين 
هفته آهسته خواهد شد ؛ بعد از آن هر آن چه الزم است 

انجام دهيد اما خودتان را خسته نكنيد. 
كنترل  را  ديگرى  شخص  احساسات  نتوانيد  است  ممكن 
كنيد اما ميتوانيد روش خود را در مواجهه با اتفاقات پيش 
بينى نشده تغيير دهيد ؛ تمرين كنيد تا استوار باشيد ؛ اين 
داشته  حال  زمان  در  ميتوانيد  كه  است  سياستى  بهترين 

باشيد.

� مهر ماه: 
شما  بيشتر  چه  هر  و  يافته  شدن  اكنون  شما  احساسات 
را  آنها  توانيد  مى  كمتر  كنيد  كنترل  را  آنها  تا  كنيد  تالش 
تحت اختيار خود درآوريد ؛ به جاى تالش براى سركوب 
كردن تغييرات خلقى تان فقط سعى كنيد با اين جريان پيش 

برويد. 
هر آنچه كه در آن لحظه احساس ميكنيد به زبان آوريد و 
به ياد داشته باشيد اين هفته نيازى به واكنش نشان دادن 

در برابر هر چيزى نداريد. 
همچنانكه واكنش هاى شديد شما در اواخر اين هفته تعديل 
ميكنيد  احساس  بدرستى  كه  آنچه  درباره  شما  شوند  مى 

آگاه تر ميشويد.
� آبان ماه: 

با وجود اينكه ديگران اين هفته تالش مى كنند تا با ايجاد 
فشار بر شما ذهن تان را سر و سامان ببخشند اين نياز 

آنها را نشان مى دهد نه شما! 
برنامه و روش شخص ديگرى را براى خودتان قبول نكنيد 
به خاطراينكه باعث مى شود كه شما تصميم احمقانه اى 

بگيريد. 
زمان خود را از دست ندهيد و درباره انتخاب هاى ممكن 
فكر كنيد ؛ بزودى شما مسير خود را بروشنى و وضوح 
مى بينيد پس قبل از اينكه قدم بعدى را برداريد تا آن زمان 

صبر كنيد.
� آذر ماه: 

شما در رابطه با آينده خود ذهنى خالى از هر گونه پيش 
داورى و قضاوت داريد با اين حال نمى دانيد جريان باد 

شما را به كجا مى برد. 
ديدگاه شما در رابطه با گذشته كامال برعكس آينده است 
و آن قدرها در رابطه با آن آسان گير نيستيد و نظرات و 
تمايالت محكم و نيرومند شما براساس تاريخ شخص شما 

طرح ريزى مى شود. 
كودكى  دوران  با  رابطه  در  داستانى  هيچ  اگر  مخصوصا 
خود نگوييد ؛ نگاه كردن به گذشته يك تمرين رها سازى 
است و تا زمانيكه تالش نكنيد تا حقايق را دوباره بنويسيد 

تصورات تان را تقويت ميكند.
� دى ماه: 

در محل كار تصميم گيرى خيلى سخت است به خاطر اينكه 
شما دو جنبه از مسائل را مى بينيد و به آن توجه داريد 
اما فقط به خاطر اينكه شما نظرات چندگانه اى در رابطه 
خوب  آنها  همه  كه  نيست  معنى  اين  به  داريد  موضوع  با 

هستند. 
به سبك و سنگين كردن و فكر كردن در باره اين انتخاب 
ها ادامه دهيد اما جواب نهايى خود را به بعد موكول كنيد 

؛ بعد از آن بايد بدانيد كه كدام راه را ميخواهيد برويد.
� بهمن ماه: 

شما هنوز بر اثر ضربه هايى كه باد بر صورت شما زده 
كه  كنيد  فكر  كه  است  بيهوده  بنابراين  هستيد  گيج  است 
داريد  مى  بر  گام  هايتان  هدف  به  رسيده  جهت  در  داريد 
دهيد  انجام  انگيزى  شگفت  كار  توانيد  مى  هنوز  شما  اما 
تا زمانيكه انرژى خود را براى جنگيدن در برابر جريانات 

غالب هدر ندهيد. 
اين هفته همه چيز بسرعت تغيير ميكند و شما بايد عاقل 
كنيد  تمركز  ضرورى  اتفاقات  بر  حال  لحظه  در  كه  باشيد 
به جاى اينكه درباره آينده فكركنيد با محدود كردن توجه 
تان مى توانيد نيروى بيشترى براى ابراز وجود پيدا كنيد.

� اسفند ماه: 
شما  زندگى  در  بسيارى  اتفاقات  اينكه  وجود  با  هفته  اين 
بخواهيد كه از كنار  در حال وقوع است ممكن است شما 

همه اينها بگذريد. 
البته شما نياز خواهيد داشت كه در رابطه با كارتان موضع 
كه  ميدانيد  غريزى  طور  به  شما  اما  كنيد  اتخاذ  مشخصى 
بهتر است انرژى خود را هدر ندهيد و آن را براى مواقع 

ضرورى نگاه داريد. 
شما انرژى زيادى را الزم خواهيد داشت پس بهتر است 

كمى استراحت كنيد و نيروى خود را ذخيره سازيد. 

جدول و سرگرمى






