
 سينماى ايران آبرودارى كرد
جايزه ى بهترين فيلم خارجى شصت و نهمين دوره ى جوايز "گلدن 
گلوب" به فيلم ايرانى "جدايى نادر از سيمين" به كارگردانى اصغر 
اين  جايزه ى  ايرانى  فيلمى  كه  است  اولين بار  اين  رسيد.  فرهادى 

جشنواره ى معتبر سينمايى و تلويزيونى را نصيب خود مى كند.
هنر سينما از اين موهبت برخوردار بوده كه در طول سال، بارها در محافل گوناگون، خود را به معرض 
آزمايش مى گذارد. اكثر اين محافل به صورت جشنواره هايى چند روزه و با هيات داورانى معين برگزار 
ميشوند. براى نمونه جشنواره هاى كن،ونيز و برلين چند مورد از مشهورترين ها هستند. فيلم هاى برنده 
اين گونه جشنواره ها، برطبق باورى رايج، خواسته يا ناخواسته در زمره آثارى قرار مى گيرند كه بار 
هنرى غنى ترى با خود حمل مى كنند و اين منزلت هنرى چنين آثارى است كه وجه تمايزشان با ديگر آثار 

سينمايى مى شود. 
مير  رضا  مجيدى،  مجيد  كيميايى،  مسعود  آرا،  فرمان  بهمن  كيارستمى،  عباس  چون  مطرحى  هنرمندان 
فرخ  حميد  ميالنى،  تهمينه  رادان،  بهرام  كيانيان،  رضا  درويش،  رضا  احمد  عاملى،  صدر  رسول  كريمى، 
نژاد ،حبيب رضايى، عزيزاهللا حميدنژاد، ايران درودى، حسن فتحى، پوران درخشنده، بهرام عظيمى و....اين 

موفقيت فرهادى را به او و عوامل فيلمش تبريك گفته اند.
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لطفا جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.
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تنها زمان كوتاهى از انتشار عكس هاى نيمه برهنه دخترى نگذشته بود كه كليه سايت هاى خبرى و 
شبكه هاى مجازى، در بخش نخست خبرها و تصاويرشان،  اقدام به انتشار آن نمودند. عكس ها چهره 
آرام و محزونى از گلشيفته فراهانى را شامل مى شد. بازيگرى كه در نقش مادر در فيلم «م مثل مادر» 
چنان درخشيد كه توانايى بازيگرى اش را به رخ جامعه هنرى و بازيگرى ثابت نمود و بعدها با بازى در 
نقش هاى تاثير  گذار توانست خود را در دل مردمان جاى دهد. خبر خروج و اقامتش در كشورى ديگر 
موجى از ناباورى را در ميان طرفدارانش برافراشت و گلشيفته را در مسيرى ديگرى و رده ديگرى از 
بازيگرى يافتيم كه با بازى در كنار هنرپيشگان هاليوودى توانست بار ديگر نگاه ها را به سمت خود 
جلب نمايد. اما طى ساعات گذشته، انتشار تصاويرش چنان انعكاسى يافت كه حتى در صفحات فيس 
بوك بطور مداوم تصاوير توسط كاربران اينترنتى به اشتراك گذاشته شد و به دنبال آن حرف و سخن 
ها و واكنش هاى مختلف در مقام دفاع يا انتقاد از وى شكل گرفت. آنچه مسلم است اينكه گلشيفته در 
دنياى بازيگرى و حرفه اى خود، مختار در انتخاب مسير راهى است كه بسته به جامعه اى كه در حال 

حاضر در آن زندگى مى كند؛ خود تصميم گيرنده است.
با وجود خروج او از كشور همواره مورد فشار و انتقادهاى مستقيم و غيرمستقيمى از جوانب گوناگون 
قرار گرفته است. ظاهر شدن او با بدن نيمه برهنه در قالب تصاوير ويدئويى و سپس عكس هايش، شايد 
شايد  است.  ساخته  حاكم  او  بر  اطرافش  دنياى  كه  است  هايى  قالب  و  فشارها  به  بازيگر  اين  اعتراض 
حركتى اعتراضى باشد به نهايت آنچه كه او را در غربتى بى پايان در حصر قرار داده است. اما بازتاب 
آن به گونه اى تمسخرآميز و جهت دار، نه تنها تداعى كننده انتقاد يا ادعايى است بلكه شكل و ماهيت 

ماجرا را به گونه اى غيرواقعى وارونه جلوه دادن است.
هر لحظه صداى اعتراض ها از داخل به گوش مى رسد. بهانه اى جديد براى كوبيدن و انتقاد و خرده 
گرفتن از اين بازيگر كه دنياى آينده و حرفه اى او را به خطر اندازد. پس از موفقيت هاى چشمگير و 
اخير اصغر فرهادى در كسب جايزه گلدن گلوپ، براى فيلم «جدايى نادر از سيمين»؛ در رسانه هاى 
خبرى ايران آنچنان انعكاس خبرى نيافت كه حاال انتشار اين عكس ها چنين بازتاب خبرى يافته است. 
كاربران شبكه هاى اجتماعى نيز به جاى حمايت از بزرگان و هنرمندان ايرانى در عرصه جهانى، به 
آسياب مخالفان آب ريخته و بر حساسيت موضوع افزوده اند و شكل ماجرا را به گونه اى شرم آور به 

بيراه و لوده گى كشانده اند.
سردبير

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
ها،          سايت  از  مطالب  تمامى 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شوراى نويسندگان و مشاوران:
 دكترعال اميرشاهى،  فرشته كديور،

اميرارسالن يكتامنش، مونا اهللا وردى 

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

mohsen@persianweekly.co.uk 
امور پخش و توزيع : فريدون 

تيراژ: 3000 نسخه چاپى

Suite 2, 1st Floor, 
Barkat House
116-118 Finchley Road 
London NW3 5TH

Tel:  020 7193 5592
  020 7433 2516
Fax: 020 7023 4921
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
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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
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به او كه يك بار پيمان شكست، هرگز اطمينان مكن.
هنرى ششم، بخش سوم، پرده چهارم صحنه چهارم.

Trust not him that has once broken faith. 
Henry VI, part III, Act IV, sc.4.
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هفته نامه پرشين به تعدادى بازارياب جهت تهيه آگهى براى اين نشريه نيازمند است. 
عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به شماره  هاى 02074332516   و

 07811000455  تماس حاصل نمايند و يا درخواست خود را به ايميل اين نشريه  ارسال نمايند.

يادآوري ماجراي 
تايتانيك 

يك كشتي تفريحي در ايتاليا و در آب هاي مديترانه به گل نشست و به 
گفته مقامات رسمي دست كم سه نفر در اين حادثه كشته شده اند. در 
عين حال برخي منابع خبري ديگر تعداد كشته شدگان را بين 6 تا 8 
نفر اعالم كرده اند. تعداد زخمي ها نيز تاكنون 30 نفر اعالم شده است. 

گفته مي شود، تعدادي از مسافران همچنان ناپديد هستند. 
اين كشتي كه «كوستا كنكورديا» نام دارد با بيش از 4 هزار مسافر در 
سواحل توسكانا در غرب ايتاليا در درياي مديترانه در حال حركت 
اين  نشستن  گل  به  زمان  در  مسافران  برخي  گفته  به  است.  بوده 
كشتي، صداي مهيبي شنيده شده و تمامي چراغ هاي كشتي خاموش 

شده است. 
كرده  اصابت  دريا  زير  در  شني  تپه اي  به  كشتي  اين  مي شود  گفته 
است. همچنين بر اساس گزارش ها، تعدادي از سرنشينان پس از آنكه 
كشتي به حالت نيمه واژگون درآمده براي نجات خود به آب پريده اند. 
نيروهاي امداد با هلي كوپتر خود را به كشتي رساندند و براي نجات 

مسافران اقدام كرده اند. 
پليس ايتاليا از دستگيري كاپيتان كشتي مسافربري ايتاليايي خبر داد 

كه به دليل برخورد با يك صخره در سواحل اين كشور دچار سانحه 
شده  بود. بعضي گزارش ها حاكي از آن است كه دادستان ها كاپيتان 
با  ايتاليايي  مقامات  كرده اند.  بازداشت  بازجويي،  از  پس  را  كشتي 
مفقودان  يافتن  براي  تالش  در  نجات  و  امداد  نيروهاي  اينكه  اعالم 
مفقود  هنوز  كشتي  اين  سرنشين   41 مي گويند  هستند،  سانحه  اين 
استفاده  با  حادثه  صحنه  در  حضور  از  پس  امداد  نيروهاي  هستند. 
ساحل  به  را  وحشت زده  مسافران  نجات  قايق هاي  و  هلي كوپتر  از 
رساندند. شاهدان اين سانحه دريايي كه آن را همانند واژگوني كشتي 
كه  داشته اند  اظهار  كرده اند،  توصيف  وحشت آور  و  فجيع  تايتانيك 
سانحه  اين  در  دادند.  نجات  آب  ميان  از  را  نفر  امداد 100  نيرو هاي 
وخيم  آنان  از  نفر  دو  وضعيت  كه  شدند  مجروح  نفر   42 دست كم 
اعالم شده است. خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه 48 ساعت بعد 
كشور،  اين  غربي  سواحل  در  ايتاليايي  كشتي  اين  شدن  واژگون  از 
گروه هاي نجات موفق شدند دو مسافر را نجات دهند. عمليات نجات 
غواصان  و  است  جريان  در  گسترده  صورتي  به  نيز  شب  طول  در 

جست وجو  را  كونكورديا  كوستا  كشتي  شده  غرق  نيمه  اتاق هاي 
مي كردند. يكي از سخنگويان گارد ساحلي ايتاليا مي گويد كه ممكن 
 200 فاصله  در  كشتي  اين  باشند.  كشتي  درون  كساني  هنوز  است 
آن  يافتگان  نجات  از  عده اي  و  نشست  گل  به  گيگليو  جزيره  متري 
با قايق هاي نجات يا شنا خود را به اين جزيره رساندند. عده اي از 
شدند.  منتقل  كشتي  عرشه  از  هلي كوپتر  با  هم  كشتي  سرنشينان 
تاييد  كشتي  پرويي  خدمه  يك  و  فرانسوي  مسافر  دو  مرگ  تاكنون 
شده است. رئيس خطوط كشتيراني «جياني اونوراتو» كه اين كشتي 
به آن تعلق داشت مي گويد كه شواهد اوليه حاكي از برخورد كشتي 
با صخره است. به گفته او، كاپيتان كشتي بالفاصله پس از برخورد، 
شدن  كج  اما  بود،  كرده  آغاز  را  كشتي  تخليه  براي  آمادگي  روند 
ناگهاني كشتي، عمليات تخليه را با مشكل مواجه كرد. نجات يافتگان 
به  است.  بوده  همراه  بي نظمي  با  كشتي  تخليه  عمليات  كه  مي گويند 
گفته  مقامات مسئول، شكافي 50 متري در بدنه  كشتي ايجاد شده و 
از آن آب به داخل كشتي نفوذ كرده است. در پي آن كشتي تدريجا 

به پهلو غلتيده است. 

يادآوري ماجراي تايتانيك 
ياد  به  را  او  سانحه  اين  گفت  بود  كشتي  مسافران  جزو  كه  زني 
ماجراي كشتي تايتانيك انداخته است. به گفته  وي به هنگام صرف 
وحشت  موجب  كه  برخاست  كشتي  پهلوي  از  مهيبي  صداي  شام 
مسافران شد. پس از آن سراسيمگي زيادي به وجود آمد و شماري 
از مسافران به داخل آب پريدند. رسانه هاي ايتاليايي نيز نوشته اند كه 

شماري از مسافران به داخل آب هاي سرد مديترانه پريده اند و مرد 
70 ساله اي در پي اين اقدام دچار سكته قلبي شده و جان خود را از 
سانحه  اين  قطعي»  كشته    «سه  از  ايتاليايي  است.مقامات  داده  دست 
سرنوشت  از  هنوز  نيست.  روشن  هنوز  آنان  هويت  كه  دادند  خبر 
حدود 70 مسافر اطالعي در دست نيست. نگهبانان ساحلي مشغول 
جست وجوي جزيره گيگليو هستند.براي كمك به مسافران اين كشتي، 
نيروهاي امداد محلي با كشتي و هلي كوپتر و نورافكن هاي قوي براي 
امداد  ماموران  شتافته اند.  حادثه  محل  به  آب  سطح  كردن  روشن 
وسايل ضروري اوليه از جمله پتو در اختيار نجات يافتگان قرار داده 

و آنان را موقتا به كليساها و سالن هاي مدارس منتقل كرده اند. 

انتقاد از تاخير در كمك رساني 
يكي از مسافران از تاخير خدمه  كشتي در اخطار دادن به مسافران 
سخن گفته و خاطرنشان ساخته كه حدود يك ساعت پس از برخورد 
كشتي به صخره آژير خطر به صدا درآمده است. شماري ديگر از 

انتقاد  ايتاليايي  مقامات  توسط  كمك رساني  كاستي هاي  از  مسافران 
در  بيشتر  چه  هر  سانحه  اين  اينكه  از  پس  آنان  گفته   به  كرده اند. 
امداد  نيروهاي  شمار  بر  ايتاليايي  مقامات  يافت،  بازتاب  رسانه ها 
ميان  اين  در  فرستادند.  محل  به  هلي كوپتر  پنج  جمله  از  و  افزودند 
گفته   است.به  شده  كمك  درخواست  هم  ايتاليا  دريايي  نيروي  از 
مقامات، در اين تور دريايي قرار بود كشتي «كوستا كونكورديا» در 
سفري هشت روزه از سواحل ايتاليا حركت كند و از طريق مارسي، 

بارسلون و پالما د مايوركا به پالرمو در ايتاليا بازگردد.

دولت ايتاليا وضعيت اضطراري اعالم كرد
كونكورديا  كاستا  كشتي  براي  حادثه  بروز  از  روز  چهار  گذشت  با 
در آب هاي غربي ايتاليا، گاردهاي ساحلي همچنان به دنبال 29 نفر 
از ناپديد شدگان هستند. تاكنون مرگ شش نفر در اين حادثه تاييد 
شده است. «ماركو بروسكو»، يكي از نيروهاي گارد ساحلي مي گويد: 
«هنوز براي نجات مفقودين اميدي هرچند اندك وجود دارد.» صاحبان 
كشتي «فرنچسكو شتينو»، كاپيتان كشتي را مقصر اصلي مي دانند و 
مي گويند او با هدايت كشتي به نزديكي يك جزيره، از مسير تعيين 
ساحلي  صخره هاي  به  او  مي گويند،  آنها  است.  شده  خارج  شده 
جزيره گيگليو برخورد كرده و مسير خود را به طرف جزيره تغيير 
داده است. در همين حال، دولت ايتاليا وضعيت اضطراري اعالم كرده 
است. دولت اين كشور، درباره آسيب به محيط زيست منطقه حادثه 
ابراز نگراني كرده و قرار است بودجه اي را براي تميزكردن ضايعات 
اين كشتي اختصاص دهد. «كورادو چليني»، وزير محيط زيست ايتاليا 
مي گويد: «مايعي از كشتي نشت كرده است، اما معلوم نيست كه مايع 
سوخت كشتي است يا خير.» گفته مي شود ناپديدشدگان چهار خدمه 
هستند.  ايتاليا  و  فرانسه  آلمان،  آمريكا،  كشورهاي  از  مسافراني  و 
شتينو، كاپيتان كشتي، به ترك كشتي قبل از نجات سرنشينان و قتل 
وضع  درباره  قاضي  يك  شنبه  سه  روز  است.  شده  متهم  عمد  غير 
قانوني او تصميم بگيرد. دادستان ها مي گويند او مسئول اين حادثه 
است. فرانچسكو وروسيو يكي از دادستان ها مي گويد: «كاپيتان در 
در  كه  مي دانيم  مطمئنا  ما  كه  چرا  گرفته  قرار  بدي  خيلي  موقيعت 
حالي كه بسياري از مسافران هنوز در كشتي بودند، او كشتي خود 
را ترك كرده است.» نسخه اي از مكالمه شتينو با يكي از گاردهاي 
ساحلي هم در رسانه هاي منتشر شده است كه ظاهرا نشان مي دهد 
اين  شتينو  اما  است.  شده  خارج  كشتي  از  مسافران  از  قبل  شتينو 
بوده  افرادي  آخرين  جمله  از  او  مي گويد  و  مي كند  رد  را  اتهامات 
كه كشتي را ترك كرده اند و صخره هائي كه كشتي به آن برخورد 
لپوراتي»،  «برونو  بودند.  نشده  مشخص  او  دريايي  نقشه  در  كرده، 
وكيل شتينو، گفته است كه موكلش مي خواهد «به خانواده قربانيان 
آنها  بيشتر  كه  داشت  سرنشين   4029 كشتي  اين  بگويد.»  تسليت 
توسط گارد ساحلي و هلي كوپتر به ساحل انتقال پيدا كردند. بسياري 
از آنها هم با شنا خود را به ساحل رساندند. گارد ساحلي در همان 
ساعات اوليه وقوع اين سانحه، جنازه دو جهانگرد فرانسوي و يك 
خدمه پروئي را پيدا كردند. طي دو روز گذشته نيز، نيروهاي امدادي 
ماه  در  كه  را  جنوبي  كره  از  زوج  يك  و  كشتي  ايتاليايي  خدمه  يك 
گزارش  نيز  آلمان  رسانه هاي  داده اند.  نجات  مي بردند  سر  به  عسل 
نشده اند.  پيدا  هنوز  آلماني كشتي  از سرنشينان  نفر  كه 12  مي دهند 
شش ايتاليايي، دو فرانسوي، و يك پروئي هم در بين ناپديدشدگان 
هستند. تاكنون گروهي از غواصان متخصص به عمليات جست و جو 
جابه جايي  موجب  منطقه،  جوي  وضعيت  بي ثباتي  اما  كرده اند،  كمك 
است.  كرده  ممكن  غير  را  جو  و  جست  ادامه  و  شده  كشتي  مداوم 
«ستورنينو سورينو»، پدر «اريكا سورينو»، يكي از خدمه مفقود االثر 
كشتي، خواستار ادامه عمليات جست و جو است: «من هنوز هيچ خبر 
دقيقي از دخترم ندارم. نه ديروز، نه امروز. به نظر مي رسد كه وضع 
بدتر شده است.» «سرجيو اورتلي»، شهردار محلي جزيره «گيگليو» 
هم مي گويد هنوز اميد به نجات افراد بيشتري وچود دارد. اورتلي به 
خبرگزاري فرانسه گفت: «اصال معلوم نيست. ممكن است كيسه هاي 
در  باشد.»  شده  مسافران  از  برخي  نجات  باعث  كشتي  در  هوايي 
همين حال روزنامه «لويد ليست»، كه يك روزنامه كشتيراني است، 
را  كونكورديا  كشتي  مسير  ماهواره  توسط  توانسته  مي نويسد 
وقوع  زمان  در  كشتي  مسير  مي نويسد،  روزنامه  اين  كند.  ردگيري 

سانحه از مسير هميشگي فاصله زيادي داشته است.



55 هفته نامه پرشين جمعه 30 ديماه ماه 1390 - شماره 232
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

بنا بر پيش بينى كارشناسان غربى؛

گرانترين هاى اروپاى 2012
اروپايى  كشورهاى  رهبران  نگرانى  اعالم  با  همزمان 
تحليلگران  برخى   ،2012 سال  اقتصادى  وضعيت  از 
پيش بينى  جديد  سال  براى  را  قيمت ها  افزايش  اقتصادى 
كرده اند. در اين ميان، هزينه حمل و نقل هوايى، گوشت 
جمله  از  لباس  و  پست  سوخت،  و  گاز  قهوه،  ماهى،  و 
شش كاال و خدماتى هستند كه با بيشترين افزايش قيمت 

جهانى روبه رو خواهند شد.
مؤسسات  مسئوالن  و  كارشناسان  پيش بينى  بر  بنا   
اقتصادى دنيا، به دنبال ادامه بحران اقتصادى غرب در 
سال 2011 و مشكالتى كه بخش هاى صنعتى و خدماتى 
اقتصاد اين كشورها در اين سال با آنها روبه رو بودند، 
مورد  در  قيمت ها  جدى  افزايش  با  جديد  سال  در  جهان 

برخى كاالها روبه رو خواهد شد.
كارشناسان  پيش بينى  بر  بنا  «سى .ان .ان»  گزارش  به 
شركت هاى  برخى  مالى  مشكالت  دليل  به  اقتصادى، 
شركت هاى  اقتصادى  ضرر  ـ  دنيا  هواپيمايى  بزرگ 
هواپيمايى اروپايى و آمريكايى و ورشكستگى يك شركت 
آمريكايى در سال 2011، در سال جديد با افزايش 10 تا 
براى  بين المللى  و  داخلى  پروازهاى  هزينه  درصدى   15

مسافران مواجه خواهيم بود. 
پروازهاى  كه  حالى  در  كارشناسان  نظر  به  بنا  همچنين 
هستند،  روبرو  قيمت  افزايش  با  المللى  بين  و  داخلى 
تعداد  ها  شركت  اين  غرب  مالى  بحران  تداوم  دليل  به 
بنا  داد.همچنين  خواهند  كاهش  نيز  را  خود  پروازهاى 
به نظر رئيس مؤسسه غذا نيز قيمت جهانى گوشت در 
بر  يافت.  خواهد  افزايش  درصد  از 4  بيشتر  جديد  سال 
پايه نظر رئيس اين مؤسسه پژوهشى غير انتفاعى، قيمت 
اين كاالى اساسى به ويژه درباره گوشت گاو و غذاهاى 
دريايى افزايش خواهد يافت كه يكى از داليل عمده آن، 
افزايش واردات اين كاالها از سوى كشورهاى اروپايى 

است.
بحران  تداوم  با  نيز  نوشيدنى ها  خوردنى ها،  بر  افزون 

كاالى  قهوه  مى شوند.  قيمت  افزايش  دچار  اقتصادى 
با  جديد  سال  در  پيش بينى ها  بر  بنا  كه  است  ديگرى 
افزايش قيمت مواجه خواهد شد. افزايش قيمت قهوه در 
حالى صورت مى گيرد كه قيمت اين كاال در سال 2011 
نيز 18 درصد رشد داشته است و اين روند براى سال 

جديد نيز پيش بينى مى شود.

اما آنچه مهمتر به نظر مى رسد و تاثير بيشترى بر چرخه 
صنعتى اقتصاد جهانى خواهد داشت، افزايش قيمت گاز 
در  تنش ها  ادامه  دنبال  به  جديد  سال  در  سوخت  و 
خاورميانه است. ادامه ناآرامى ها در خاورميانه به ويژه 
در  هرمز  به بستن تنگه  تهديد ايران  در عراق و  تنش ها 
صورت احتمال تحريم خريد سوخت از ايران قيمت اين 
سوخت مهم را با افزايش روبه رو خواهد كرد، به گونه اى 
كه قيمت آن با افزايش 5 درصدى به باالتر از 5/3 دالر 
و  پست  هزينه هاى  پيش بينى ها،  بر  رسيد.بنا  خواهد 
ضمانت خدمات آن و همچنين قيمت لباس در سال جديد، 
از جمله ديگر زمينه هايى هستند كه با بيشترين افزايش 

قيمت در سال جديد روبه رو خواهند بود.

و  آمريكا  در  پستى  خدمات  مالى  مشكالت  دنبال  به 
دريافت  و  ارسال  هزينه هاى  اروپايى،  كشورهاى  برخى 
قيمت  افزايش  با  جديد  سال  در  نيز  پستى  محموله هاى 
افزايش  قبال  در  كه  است  ذكر  مى شوند.شايان  مواجه 
خدمات  هيچ  پستى  شركت هاى  حوزه،  اين  در  قيمت 

ديگرى براى مشتريان خود اضافه نخواهند كرد.
افزايش  همچنين  و  اوليه  مواد  قيمت  افزايش  دليل  به 
قيمت سوخت براى صنايع نساجى به دنبال ناآرامى ها و 
تهديدها در منطقه خاورميانه، مردم جهان در سال جديد 
پرداخت  پوشاك  خريد  براى  بيشترى  هزينه هاى  بايد 
كنند، به گونه اى كه قيمت پوشاك در سال جديد بين 8 تا 

10 درصد افزايش خواهد يافت.
در پايان بايد اشاره كرد كه اين افزايش قيمت ها در سال 
حالى  در  غرب  اقتصادى  بحران  تداوم  دنبال  به  جديد، 
صورت مى گيرد كه هيچ نوع خدمات اضافى درباره اين 

كاالها براى مصرف كنندگان در نظر گرفته نشده است.

فصلنامه صوفى
(نشريه خانقاه نعمت اللهى)

شماره 83 فارسى و 82 انگليسى منتشر شد
با نوشتارها و سروده هايى از: زنده ياد قطب العارفين دكتر 

جواد نوربخش، دكتر عليرضا نوربخش، دكتر رسول سرخابى، 
پرويز نوروزيان و ابراهيم نوربخش، باقر آميرزاده، على جم نيا، 
على اصغر مظهرى كرمانى، جفرى راتزچايلد، جالل باقرى، فتانه 
فرخ زاد، حسين محمدى، مهرى حبيبى، سجاد عبدالسّتار، لوسيا 

بلوچى، ربرت BLY، شعله جانستون، ميشل روسو، يوسف 
داوود، پيتر والنتين و شمارى ديگر از رهروان طريقت نعمت 

اللهى.

مراكز فروش در لندن:
 خانقاه نعمت اللهى،  دفتر كانون ايران در

London House, King St. W6
سوپر المپيا در المپيا، سوپر قنادى رضا و سوپر زمان در 

كنزينگتون، سوپر محصوالت ايران در North End Road  و 
سوپر سارا در Herford Street  و شمارى ديگر از فروشگاه 

هاى ايرانى.
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الوروف: 
هدف تحريم ها، 

تحريك 
نارضايتي در 
ايران است

روسيه  خارجه  وزير  الوروف،  سرگئى 
با انتقاد از تحريم هاي يكجانبه اروپا و 
پيامدهاي  به  نسبت  ايران  عليه  آمريكا 
سهمگين اقدام نظامى عليه ايران هشدار 
حاكى  اخبار  برخى  حال،  همين  در  داد.  
است كه روسيه قصد دارد در بحبوحه 
يك  ايران،  ضد  بر  آمريكا  تهديدات 
برگزار  ارمنستان  در  نظامى  رزمايش 
ماه هاى  طى  چين  و  روسيه  كند.اگرچه 
گذشته با تحريم هاى يكجانبه آمريكا و 
كرده اند،  مخالفت  كشورمان  عليه  اروپا 
اخير  هفته هاى  طى  مخالفت ها  اين  اما 
است.  گرفته  خود  به  تازه  بوى  و  رنگ 

در اين هفته ها، مقامات كاخ كرملين و پكن بيش از 
پيش به تهران نزديك شده اند و در برخى موارد، 

حتى از در برخورد با واشنگتن وارد شده اند؛ از 
تحريم  چين  مقامات  پيش،  روز  چند  اينكه  جمله 
با  ارتباط  واسطه  به  چينى  شركت هاى  از  يكى 
ايران را به شدت محكوم كرد. ديروز هم كه خبر 
با  مقابله  براى  آمادگى  هدف  با  روسيه  رسيد 

آمريكا قصد برگزارى مانور در ارمنستان دارد. 
نزديكى ايران و روسيه از اواسط تابستان قوت 
بيشترى يافت. از زمانى كه الوروف طرح هسته اى 
گام به گام كرملين را در جريان ديدار از واشنگتن 
رونمايى كرد. در پى آن بود كه پاتروشف، دبير 

شوراى عالى امنيت روسيه دو روز به تهران آمد 
نشست  مذاكره  به  كشورمان  مقامات  تمام  با  و 
و پس از آن على اكبر صالحى، وزير خارجه به 
ميز  پاى  گام  به  گام  طرح  درباره  و  رفت  مسكو 

مذاكره با روس ها نشست. 

سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت كشورمان 
روسيه  به  گذشته  ماه هاى  در  يكبار  دستكم  نيز 
اين  در  بار  دومين  براى  باقرى  نيز  ديروز  رفت. 
ماه ها رهسپار مسكو شد تا پيوند ايران- روسيه 

بيش از پيش مستحكم شود.
قرار است، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در اين سفر درباره  مسائل دو جانبه، منطقه اي و 
بين المللي و نيز آ خرين تحوالت موضوع هسته يي 
مقام هاي  با   1+5 با  گفت وگوها  جديد  دور  و 

روسيه گفت وگو و رايزني كند. 

انتقاد شديد از سياست هاي غرب عليه 
ايران

در اين ميان، سرگئي الوروف ديروز با انتقاد از 
ايران،  عليه  آمريكا  و  اروپا  يكجانبه  تحريم هاي 
تحريم را مانعي در روند مذاكرات با تهران خواند 
خبرگزاري  است.   رسيده  خود  راه  پايان  به  كه 
اقدام  كه  داد  هشدار  الوروف  از  نقل  به  فرانسه 
آن  سهمگين  پيامدهاي  با  ايران  نظامي عليه 
سوالي  به  پاسخ  در  وي  بود.  خواهد  «فاجعه بار» 
درباره احتمال اقدام نظامي عليه ايران گفت: درباره 
احتماالت رخ دادن چنين فاجعه اي، بايد از آنهايي 
گزينه اي  عنوان  به  آن  به  دائما  كه  كنيد  سوال 
قرار  ميز  روي  بر  همچنان  كه  مي كنند  اشاره 
دارد. ايهود باراك، وزير دفاع رژيم صهيونيستي 
اين  كه  گفت  بيت المقدس  در  چهارشنبه  روز  ـ 
به  حمله  درباره  تصميم گيري  به  حتي  رژيم 
با  فاصله  كه  است  معتقد  و  نيست  نزديك  ايران 
گزينه نظامي همچنان زياد است. الوروف درباره 
كه  گفت  و  داد  هشدار  حمله اي  چنين  پيامدهاي 
باعث  را  منطقه اي  پناهندگي  بحران  يك  اقدام  اين 
خواهد شد. وي افزود: مجازات هايي كه با هدف به 
دست آوردن شفافيت بيشتر ايران انجام مي گيرد 
فرصت هاي  به  فقط  و  است  رسيده  راه  پايان  به 

صلح صدمه مي زند. 

تحريم ها با هدف برانگيختن نارضايتى 
است

گفت:  خبرنگاران  به  روسيه  خارجه  وزير 
هيچ  ايران  عليه  بيشتر  يكجانبه  تحريم هاي 
ارتباطي به تمايل براي اطمينان يافتن از تعهد آنها 
آن  جدي  هدف  و  ندارد  هسته اي  اشاعه  منع  به 
صدمه زدن به اقتصاد ايران و رفاه ملتش؛ احتماال 

به اميد برانگيختن نارضايتي است. 
او اظهار كرد كه روسيه مشاهده كرده است كه 
آژانس  بازرسان  با  بيشتر  همكاري  آماده  ايران 

«مذاكرات  براي  و  اتمي است  انرژي  بين المللي 
با  همچنين  وي  مي شود.  آماده  غرب»  با  جدي 
كليه  گفت:  آمريكا  و  اروپا  تحريم هاي  از  انتقاد 
در  ايران  رفتار  بر  مي تواند  كه  ممكن  تحريم هاي 
زمينه هسته اي يا همكاري آن با آژانس بين المللي 
رسيده  راه  پايان  به  بگذارد،  اتمي تاثير  انرژي 

است. 
شرايط براى از سرگيرى مذاكرات فراهم است

سرگئي  از  نقل  به  نووستي  خبرگزاري  همچنين 
تمام  است  معتقد  روسيه  داد:  گزارش  الوروف 
امكانات براي ازسرگيري مذاكرات درباره مساله 
هسته اي ايران در چارچوب گروه «5+1» موجود 

است. 
خبري  نشستي  در  چهارشنبه  روز  كه  الوروف 
درباره جمع بندي نتايج فعاليت ديپلماسي روسيه 
در سال 2011 ميالدي صحبت مي كرد، گفت: ما 
معتقديم تمام امكانات براي ازسرگيري مذاكرات 
اينكه  از  و  است  موجود  ايران  و   «1+5» گروه 
گاهي براي اين روندها مانع به وجود مي آورند، 

بسيار نگران هستيم. 
در  ايران  وقتي  كه  افزود  روسيه  خارجه  وزير 
پاييز در راستاي سازش با غرب حركت كرد، در 
ماه نوامبر(آبان ماه) گزارش آژانس منتشر شد كه 
سروصداي بي فايده اي را از جمله در رسانه هاي 
اكنون  گفت:  الوروف  آورد.  به وجود  گروهي 
انرژي  بين المللي  آژانس  هيات  بازديد  مقدمات 
اتمي از ايران تدارك ديده مي شود و ايراني ها براي 
رسيدگي به مسائل سوء ظن برانگيز در رابطه با 
ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته اي خود ابراز 
آمادگي كرده اند. اما دوباره همچون پاييز گذشته 
به اصطالح ترمز كننده هايي ظاهر مي شوند؛ چون 
همزمان با اين بازديد، تصميم گيري اتحاديه اروپا 
شديد  بسيار  و  جديد  تحريم هاي  اعمال  درباره 
اين  نفت  خريداري  ممنوعيت  جمله  از  ايران  عليه 
بانك  با  عمليات  محسوس  محدوديت  و  كشور 
مركزي ايران برنامه ريزي شده كه مثل اين است 
كه عمدي باشد. به گفته الوروف «بار ديگر تطابق 
وزير  است».  مشهود  رويدادها)  (اين  همزماني  و 
منتظر  ايران  اكنون  كرد:  اظهار  روسيه  خارجه 
خصوص  در  جدي  گفت وگوي  آغاز  براي  هياتي 
مسائل جدي است، اما تحريم هايي كه به تصويب 
اتحاديه اروپا خواهند رسيد به بهبود فضا براي 

ثمربخش بودن مذاكرات كمكي نخواهد كرد. 

برگزارى مانور نظامى در ارمنستان
در  شده  منتشر  اخبار  برخى  ديگر،  سوي  از 
مسكو  كه  است  آن  از  حاكى  روسيه  رسانه هاى 
ضد  بر  آمريكا  تهديدات  بحبوحه  در  دارد  قصد 
برگزار  ارمنستان  در  نظامى  رزمايش  يك  ايران، 
كند. به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه 
خبرى گلوبال ريسرچ، در شرايطى كه تهديدهاى 
آمريكا در مورد حمله نظامى به ايران در ماه هاى 
دارد  نظر  در  روسيه  است،  يافته  افزايش  اخير 
يك مانور نظامى را در منطقه قفقاز و در مقياس 

گسترده برگزار كند. 
خبرى  پايگاه  از  نقل  به  كه  گزارش  اين  ادامه  در 
اين  است:  آمده  شده  منتشر  گازتا»  «نزاويسمايا 
قلمرو  جنوبى  بخش هاى  تنها  نه  نظامى  مانور 
بخش هايى  بلكه  گرفت،  خواهد  بر  در  را  روسيه 
از آبخازيا، اوستياى جنوبى و ارمنستان نيز در 
تا  گرفت  خواهند  قرار  استفاده  مورد  مانور  اين 
اين مانور به عنوان يك حادثه بسيار مهم در سال 
افزوده  گزارش  اين  شود.  گرفته  نظر  در   2012
مانور  اين  براى  شده  گرفته  نظر  در  طرح  است: 
برنامه ريزى و انتخاب شده است و هدف از آن 
هر  بروز  صورت  در  روسيه  ارتش  آماده سازى 
همچنين  و  ايران  برضد  غرب  نظامى  حمله  گونه 
احتمال بروز تنش ها و اختالفات ديگر در منطقه 
شده  اعالم  جنوبى  قفقاز  منطقه  و  خزر  درياى 

است.
نظامى  تكنيك هاى  توسعه  هدف  با  مانور  اين 
سيستم هاى  از  آن  در  كه  روسيه  جديد  و  مدرن 
كنترل اتوماتيك استفاده مى شود، برگزار خواهد 

شد. 
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او ما را از جنگ به دور داشت
دكتر كاوه احمدي علي آبادي /  عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين

ما در آستانه يك جنگ ويرانگر در منطقه قرار داريم و از اين روي، الزم 
است تا آخرين حجت ها را با كساني كه توهمات غلط از طرف اطرافيان 

شان، اينان را به سوي يك جنگ ويرانگر كشانده تمام كنيم. 
در تاريخ جهان، سيري از تكوين تحوالت را در سطوح مختلف شاهديم 
كه علت موفقيت يا زمين خوردن بسياري از كشورها را نشان مي دهد. 
داشتن درايت و رهبراني با درايت، يكي از اين عوامل بود. رهبراني كه 
درايت  را با رياكاري عوضي نگيرند و تحت تأثير احساسات غيرقابل 
كنترل خود نشوند. در جنگ هاي ناپلئون بود كه كامًال مشخص شد، 
نشان  جنگ  هاي  طرف  نظامي  هاي  توانايي  كيفي  حتي  و  كمي  تعداد 
دهنده سوي پيروز ميدان نيست و نحوه استفاده از آنان به مثابه يك 
كه  كاري  همان  كند؛  مي  معرفي  را  برنده  كه  است  اي  حرفه  شطرنج 
ناپلئون در فتوحات اش با ارتش هاي بزرگ تر از ارتش فرانسه كرد، 
همين  به  باشد.  سياسي  و  نظامي  باز  شطرنج  تنها  كه  كسي  نه  ولي 
سبب چيزي نگذشت كه ناپلئون شطرنج در زمينه هاي ديگر را به رقبا 
باخت. در جنگ جهاني اول، آلمان شكست بزرگ نظامي اي متحمل نشد، 
اما فروپاشي از درون نظام رخ داده بود و وضع نابسامان اقتصادي 
موجب شد تا هم ماشين جنگي آلمان از حركت بازايستد و هم تداوم آن 
تنها با خسران بيشتر مردم توأم باشد، پس رهبران آلمان جام زهر را 
سركشيدند تا ويراني اي بيش از آن براي ملت شان رقم نزنند. همان 
جام زهري كه اهميت اش را هيچ گاه هيتلر نفهميد تا آلمان را در جنگ 
گر  نظاره  تا  نماند  و  ساخت  ها  ويرانه  بر  خاكسترنشين  دوم  جهاني 
باشد و جان ناقابل اش را گرفت، چون قادر به تحمل آنچه بر سر آلمان 
آورده نبود. بعد از جنگ ايستاي جهاني اول، جنگ جهاني دوم با اهميت 
فاكتور سرعت شروع شد و سپس هماهنگي در چند قواي ارتش كه قبًال 
نهادهاي  همه  به  نسبت  "سيستمي"  عمليات  و  تفكر  سطح  تا  بود  مهم 
مختلف يك كشور- به مثابه يك ماشين يا نظام به هم پيوسته كه اختالل 
سيستم  كل  و  ديگر  هاي  بخش  در  اختالل  تواند  مي  آن  بخش  هر  در 
به بخش هاي صنعتي، اقتصادي،  را سبب شود، كشيده شد. ضربات 
شهري ... و كليت نظام كشور متخاصم، به گونه اي كه آن از حركت 
باز ايستد، بخشي از برنامه هاي جنگي قرار گرفت. كمبود سوخت در 
نيروهاي  شكست  اصلي  داليل  از  يكي  جنگ،  پايان  هاي  ماه  آخرين 
بود  ناگزير  نيز  صنعتي  توليد  بود.  جنگ  مناطق  اكثر  در  آلمان  نظامي 
تنها به توليدات نظامي محدود شود، چون اندك مواد اوليه و سرمايه 
موجود قادر به راه اندازي ساير بخش هاي صنعتي و اقتصادي جامعه 
نبود و بايد براي ماشين جنگي، سالح توليد مي كرد. شهر برلين با بمب 
هاي آتش زاي انگليسي، تقريبًا جايي براي زندگي نداشت و اگر همان 
زمان نيز جنگ فرضًا متوقف مي شد، شهروندان آلماني بايد زنده زنده 
نازي ها را مي خوردند، چون مرگ، ويراني و گرسنگي، ايشان را از 
مرز استيصال گذرانده بود. شوروي نيز بازنده جنگ نبود و در نابودي 
آلمان نيز نقشي پررنگ تر از بقيه متفقين داشت، اما مرگ بيش از 20 
ميليون روس و ويراني تقريبًا تمامي ساختارهاي نظامي، اقتصادي و 
شهر و روستا، خبر از پيروزي نمي داد. برنده اصلي جنگ آمريكا بود. 
هيتلر با ناداني ها و مواضع افراطي اش، و حمله به شوروي و اعالم 
تدابير  اين  با  را  اش  اوليه  انگيز  شگفت  هاي  پيروزي  آمريكا،  به  جنگ 
غلط، همه را باخت. چرچيل در خاطرات اش از بابت اين بهت زده بود 
كه درست در زماني كه آلمان مي بايست با شوروي متحد شود، به آن 
حمله مي كند. چون هيتلر يك سياستمدار شطرنج باز چون چرچيل و 
روزولت نبود، بلكه يك قمارباز بود و قمار يعني همين، كه ريسكي مي 
كني و زماني مي بري و زماني مي بازي و چون عادت به قمار كرده اي، 
آنقدر ادامه مي دهي تا عاقبت روزي همه را مي بازي! چرچيل به بازي 
دوگانه در ظاهر جنگ و در پنهان ساخت و پاخت و ارسال سيگنال هاي 
متناقض به هيتلر ادامه مي داد و روزولت مدام براي ورود به جنگ از 
طرف چرچيل از او امتياز مي گرفت. در همان زمان چرچيل در خاطرات 
اش نوشته بود كه در اين مدت براي راضي كردن روزولت به همياري 
و ورود به جنگ، آنقدر ناز او را كشيده و به او امتياز داده كه تاكنون 
حتي  است.  نكرده  چنين  اش  معشوق  حق  در  اي  دلباخته  عاشق  هيچ 
زماني كه هيتلر رسمًا به آمريكا اعالم جنگ داد، روزولت توجه اي به او 
نكرد. چون از جنگ جهاني اول بود كه آمريكا دريافته بود، عدم ورود 
به جنگ برايش بيش از هر كشور پيروز در جنگ جهاني اول، دستاورد 
داشته است و با يك جهش خود را به استعمارگران كهنه كار رسانده و 
حاال در حال پيشي گرفتن و جايگزيني به جايشان بود. كانديداي پيروز 
آمريكا  بعدي  جمهور  رئيس  كه  نيز  اول  جهاني  جنگ  از  پس  انتخابات 
شد، تبليغات انتخاباتي اش را با اين عنوان تيتر كرد: «او ما را از جنگ 
بدور داشت». اين درايت، افتخاري براي نه تنها يك سياستمدار پخته كه 
رهبري آينده نگر بود. همين مديريت آينده نگر آمريكا بود كه رقيبان 
ساخت،  جهان  ابرقدرت  سرعت  به  را  كشور  آن  و  زد  كنار  را  قديمي 
نه نطق هاي آتشين موسوليني، سوءاستفاده از احساسات تهييج شده 
حتي  ژاپن.  امپراطور  هاي  طلبي  جاه  و  هيتلر  توسط  جوانان  و  مردم 
تكنولوژي برتر آلمان نسبت به ساير كشورها نيز به او كمك نكرد و 
هيتلر بدترين كابوس براي آن پيشرفت بود تا تمامي پيشرفت هاي چند 
دهه را با جنگي ويرانگر به صفر برساند. افق پيروزي بر شوروي را 
نيز در همين پايان جنگ جهاني دوم مي شد ديد و شوروي ويران شده 
در  كه  اين  مگر  نداشت،  يافته  رونق  آمريكاي  با  رقابت  براي  شانسي 
زمينه نظامي، خود را موازي با آن رشد مي داد كه آن مي توانست به 
فروپاشي ساير اركان جامعه منتهي شود كه چنين نيز شد. آن تجربه 
سنگين  بهايي  به  كه  جنگ  بزرگ  خوردگان  شكست  براي  بود  بزرگي 
بدست آمد: تفكري كه مدام بدنبال دشمن يابي، دشمن سازي و دشمن 
پيروزي  براي  شانسي  نيز  قمارباز  يك  عنوان  به  حتي  است،  ستيزي 
ندارد. ژاپن و آلمان تنها با همت و دوري از همان تله "دشمن سازي" 

بود كه دوباره به كشورهايي پيشرفته بدل شدند.

جمعه و شنبه موزيك زنده 
با هنرمندى مهران آتش، برنده ى اول آكادمى گوگوش 

 تركى الفيصل: 

در برابر تهديدهاى ايران همه گزينه 
ها را به كار مى گيريم  

 

تامين  براى  گفت:  سعودى  عربستان  امنيت  سازمان  پيشين  رئيس 
وى  كرد.  خواهيم  استفاده  ها  گزينه  همه  از  اى  منطقه  و  ملى  امنيت 
تنش  و  ماجراجويانه  را  همسايه  كشورهاى  درباره  ايران  سياست 

آميز خواند. 

سعودى  عربستان  اطالعاتى  سازمان  پيشين  رئيس  الفيصل،  تركى 
در يك كنفرانس امنيتى با شركت كشورهاى شوراى همكارى خليج 
فارس در رياض اعالم كرد كه بستن تنگه هرمز پيامدهاى غيرقابل 

پيش بينى به همراه خواهد داشت. 
تركى الفيصل درباره برنامه اتمى ايران گفت: «در مناقشه اتمى ميان 
ايران و جامعه جهانى بى طرف هستيم، اما تهديد امنيت و منافع مان 
ما را وادار مى كند از همه گزينه ها براى دفاع از وطن و امنيت منطقه 

اى خود يارى گيريم.» 
اين مقام سعودى افزوده است: «اگر ما به قطعنامه هاى سازمان ملل 
متحد پايبنديم، نبايد از سوى ايران تهديد شويم. اين كشور نبايد به 

اين تنش دامن زند.» 
اين اظهارات در حالى ارائه مى شود كه عربستان يكى از گزينه هاى 
جدى غرب براى جايگزين كردن نفت ايران در صورت اعمال تحريمها 

مى باشد. 
در روزهاى گذشته مقامات كشورايران نيز نسبت به تالش كشورهاى 
همسايه در جايگزين كردن نفت ايران هشدار داده بودند. محمدعلى 
خطيبى، نماينده ايران در هيأت عامل اوپك، در گفت وگو با روزنامه 
شرق ضمن هشدار به كشورهاى عربى حاشيه ى خليج فارس گفته 
بود كه «اگر كشورهاى عربى در جايگزينى نفت ايران همكارى كنند، 

در حوادث بعدى شريك خواهند بود».
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 بانك جهانى هشدار داد

رشد اقتصادى 
جهان كند مى شود

 چهارشنبه، بانك جهانى با انتشار گزارشى از چشم انداز 
رشد  مى رود  احتمال  كه  داد  هشدار  جهان  اقتصادى 
در  كشورهاى  از  و  شود  ركود  دچار  جهان  اقتصادى 
كه  شوك هايى  با  مقابله  براى  خواست  توسعه  حال 
خود  باشند  سال 2008  بحران  از  ويرانگرتر  مى توانند 

را آماده سازند.
 به گزارش آسوشيتدپرس، بانك جهانى پيش بينى خود 
توسعه  حال  در  كشورهاى  اقتصادى  رشد  براى  را 
درصد   4/5 به  درصد   2/6 از  ميالدى  جارى  سال  در 
و براى كشورهاى توسعه يافته از 7/2 درصد به 4/1 
درصد كاهش داد و اعالم كرد كه براى 17 كشور عضو 
يورو چشم انداز رشد اقتصادى از 8/1 درصد به -3/0 

درصد كاهش مى يابد. 
اين بانك كه مقر اصلى آن در واشنگتن واقع است اعالم 
كرد وقوع يك ركود اقتصادى در اروپا و كندى رشد 
حال  در  كشورهاى  ساير  و  برزيل  هند،  در  اقتصادى 
جهان  اقتصادى  رشد  به  شد  خواهد  موجب  توسعه، 
ضربه وارد شود. اين بانك اعالم كرد اگر كشورهاى 
كنند  تزريق  پول  مالى  بازارهاى  به  نتوانند  اروپايى 

شرايط از اين هم وخيم تر خواهد شد.
اقتصاددان ارشد بانك جهانى، جاستين ايفو لين اعالم 
فاز  به  ورود  حال  در  جهانى  «اقتصاد  است:  كرده 
بازارهاى  شدن  فلج  خطر  است.  خطر  و  بى اطمينانى 
مالى جهان همزمان با بحرانى جهانى مشابه آنچه كه 
در سپتامبر 2008 رخ داد، واقعى است.»به عقيده لين، 
مالى  بحران  هنگام  در  كه  توسعه  حال  در  كشورهاى 
خوبى  نسبتا  اقتصادى  رشد  از  اروپا  و  متحده  اياالت 
بهره مند شدند، به شدت آسيب خواهند ديد. او مى گويد 
طور  به  چنان  را  خود  مالى  امور  بايد  كشورها  اين 
خود  بودجه  كسرى  بتوانند  كه  بخشند  نظم  پيشرفته 
بررسى  مورد  را  بانك هايشان  سالمت  كنند،  جبران  را 
قرار دهند و در شبكه هاى امنيت اجتماعى خود هزينه 
كنند.لين در كنفرانس خبرى كه براى اين گزارش جديد 
برپا شده بود گفت كه بسيارى از دولت ها در مقايسه 
با وضعيتى كه در مقابله با بحران جهانى سال 2008 
دارند  قرار  ضعيف ترى  موقعيت  در  اكنون  داشتند، 
چون بدهى ها و كسرى بودجه شان افزايش يافته است. 
هيچ  بزرگ،  بحران  يك  بروز  صورت  «در  افزود:  وى 
اين  اقتصادى  ركود  و  بود  نخواهد  امان  در  كشورى 
بار طوالنى تر و عميق تر از پيش خواهد بود.»پيش بينى 
گزارش  قالب  در  بار  دو  ساله  هر  كه  جهانى  بانك 
«چشم انداز اقتصادى جهان» منتشر مى شود، اين بار بر 
بدبينى هاى روزافزون نسبت به بحران بدهى هاى اروپا 
و بيكارى آمريكا افزوده است.هانس تيمر، رييس بخش 
پروژه هاى توسعه اى بانك جهانى مى گويد: « به احتمال 
بسيار زياد اغلب كشورهاى اروپايى از جمله آلمان، در 
فصل چهارم سال گذشته ميالدى وارد ركود شده اند.» 
گذشته  ميالدى  سال  دوم  نيمه  در  كه  كرد  اعالم  تيمر 
سرمايه گذاران تا  مشابه سال 2010 ،  به مدت  نسبت 
در  كشورهاى  در  خود  سرمايه گذارى  از  درصد   45
هشدارهاى  پى  در  گزارش  اين   . كاستند  توسعه  حال 
و  پول  بين المللى  صندوق  چون  ديگرى  سازمان هاى 
موسسات پيش بينى بخش خصوصى منتشر شده است.
اياالت  اقتصادى  رشد  از  خود  پيش بينى  جهانى  بانك 
متحده در سال جارى را از 9/2 درصد به 2/2 درصد 
به 4/2  درصد  از 7/2  سال 2013  براى  را  رقم  اين  و 
كاهش  داليل  بانك  اين  است.  داده  كاهش  درصد 
رشد  كندى  پيش بينى  را  آمريكا  اقتصادى  چشم انداز 
اقتصادى جهان و مجادالت جارى در واشنگتن بر سر 
همچنين  جهانى  بانك  شمرد.  بر  ماليات ها  و  هزينه ها 
در كنار تالش هاى چين،  اروپا  اعالم كرد كه مشكالت 
براى  تركيه  و  روسيه  جنوبى،  آفريقاى  هندوستان، 
با  همزمان  تورم  و  اقتصاد  سريع  رشد  كردن  آرام 
مى شود  موجب  راهكارها  ساير  و  بهره  نرخ  افزايش 
رشد اقتصادى جهان آسيب ببيند. اياالت متحده چندى 
است كه آثار دردناك بحران اقتصادى اروپا را تجربه 
كرد  اعالم  پيش  هفته  آمريكا  بازرگانى  وزارت  مى كند. 
كه صادرات اين بزرگ ترين اقتصاد جهان به اروپا در 

ماه نوامبر 6 درصد كاهش يافته است. 

اقتصاد

سياستهاى رياضت اقتصادى 
راه حل بحران اروپا نيست

برنده جايزه نوبل اقتصاد تاكيد كرد، سياستهاى رياضت اقتصادى راهكار 
درستى براى حل بحران بدهى اروپا نيست. 

سياستهاى  اجراى  كرد:  تصريح  استيگليتز  ژوزف  بلومبرگ،  از  نقل  به   
رياضت اقتصادى از سوى كشورهاى بحران زده اروپايى براى مقابله با 
بحران بدهى و كسرى بودجه راهكار مناسب و درستى نيست و موجب 
خواهد  گذاران  سرمايه  و  المللى  بين  مالى  بازارهاى  اعتماد  بيشتر  كاهش 

شد. 
شرايط  در  اقتصادى  رياضت  سياستهاى  اتخاذ  افزود:  اقتصاددان  اين 

كنونى كامال اشتباه است . 
استاد دانشگاه كلمبيا در ادامه گفت: اجراى سياستهاى رياضت اقتصادى 
در اروپا نه تنها موجب افزايش اعتماد سرمايه گذاران نخواهد شد، بلكه 
تاثير معكوس خواهد داشت ، بنا براين من فكر مى كنم اقتصاد اروپا در 

مسير نادرست و اشتباهى قدم گذاشته است. 

تا كنون اكثر كشورهاى منطقه يورو براى مقابله با بحران بدهى و كسرى 
بودجه مجبور به اتخاذ سياستهاى رياضت اقتصادى با هدف كاهش هزينه 

هاى بودجه شده اند . 

موسسه اس اند پى نيز پس از كاهش دادن رتبه اعتبارى نه كشور منطقه 
يورو امروز نيز رتبه اعتبارى صندوق نجات مالى اروپا را يك رتبه كاهش 
داده است . استيگليتز در ادامه مصاحبه با بلومبرگ افزود: رشد اقتصادى 
اروپا به شدت در حال كاهش است و مقامهاى اروپايى بايد براى تحريك 
رشد اقتصادى اقدام كنند، اجراى سياستهاى رياضت اقتصادى در شرايط 

كنونى تنها موجب كاهش شديد رشد اقتصادى خواهد شد . 

وى در ادامه در خصوص شرايط اقتصادى چين گفت: رشد اقتصادى هفت 
تا هشت درصدى براى چين مناسب است و به نظر مى رسد، رشد و رونق 

اقتصادى اين كشور نسبت به گذشته با ثبات تر شده است. 
رشد اقتصادى چين در سال 2011 ميالدى به كمتر از 9.2 درصد رسيده 
است اين رقم در سه ماه پايانى 2011 نيز به 8.9 درصد رسيد كه پايين 

ترين رقم در دو سال اخير به شمار مى رود. 

وى در ادامه افزود: آسيا عملكرد بسيار خوبى براى مديريت بحران بدهى 
و مالى منطقه يورو داشته است. 

وى در خصوص سياستهاى اقتصادى آمريكا نيز گفت: كاهش نرخ بهره 
نرخ  داشتن  نگه  پايين  و  بود  خواهد  خطرناك  مدت  بلند  در  آمريكا  بانكى 

بهره لزوما موجب كاهش نرخ بيكارى نخواهد شد . 

بر  بحران  اين  تاثيرات  و  دارد  رو  پيش  در  سختى  سال  نيز  امسال  اروپا 
اقتصاد آمريكا نيز محسوس خواهد بود.

دالر در كوچه پس كوچه 
ها 1730 تومــان شد

خرده  دالالن  آورى  جمع  براى  مركزى  بانك  ارزى  هاى  سياست  اجراى 
قانونى  پوشش  در  مجوزدار  هاى  صرافى  تا  شد  باعث  عمال  بازار،  پاى 

داللى كنند. 

 با هجوم دوباره نقدينگى به بازار سكه با نسخه هاى موقتى بانك مركزى 
براى بازار ارز، فعال پرونده افزايش نرخ دالر بسته شد. 

قيمت دالر كه طى سالهاى اخير هر بار به دليلى افزايش يافته است، طى ماه 
هاى اخير با هجوم نقدينگى دچار نوسانات شديدى شد كه اين نوسانات 
نصيب  قيمت  افزايش  دليل  به  سرشارى  سود  شد  باعث  و  بود  سابقه  بى 

صرافى ها شود. 
صرافى هايى كه تا چند سال پيش چندان شناخته شده نبودند طى سالهاى 
اخير به عنوان يكى از پرسودترين مشاغل توسط عامه مردم شناخته مى 
شوند؛ سودى كه از خريد و فروش ارز با توجه به روند افزايشى آن كسب 
روى  دالر  داللى  كار  به  افراد  از  بسيارى  كه  است  شده  باعث  شود،  مى 

بياورند. 

با  ارزى  گرى  واسطه  و  داللى  بازار  برچيدن  قصد  مركزى  بانك  گرچه 
حذف دالالن خرده پاى بازار ارز را دارد تا شايد از اين طريق بتواند هم 
به تصميم اخير مجلسى ها مبنى بر قاچاق تلقى شدن خريد و فروش ارز 
آزاد جامه عمل بپوشاند و هم اينكه سرو سامانى به بازار ارز بدهد، اما اين 

تصميم باعث داغ شدن فعاليت داللى صرافى ها شده است! 

تابلوهاى ارزى صرافى هاى ميدان فردوسى كه مركز خريد و فروش ارز 
است، قيمت هايى را نشان مى دهد كه حاكى از وضعيت آرام و باثبات بازار 

ارز و پيروى آنها از سياستهاى ارزى و قيمتهاى مصوب دارد. 

را 1400  فروش  نرخ  و  تومان  را 1390  دالر  خريد  نرخ  ها  صرافى  اكثر 
تومان بر روى تابلوهاى خود درج كرده اند تا نشان دهند كه هماهنگ با 

كانون صرافان به فعاليت ارزى مى پردازند. 

متقاضيان  به  صرافان  مصوب،  نرخ  با  دالر  خريد  براى  مراجعه  در  اما 
عنوان مى كنند كه دالر براى فروش نداريم و بانك مركزى مدتها است كه 
سهميه اى براى صرافى ها اختصاص نداده است. اما همين صرافى ها دالر 
را به همان نرخى كه دالالن گوشه خيابان به مشتريان مى فروشند، به هر 
ميزان كه مشترى بخواهد در اختيارش قرار مى دهند، البته در جايى به غير 

از صرافى خودشان! 

عمال صرافى هاى مجاز كه بانك مركزى دائما نسبت به خريد و فروش دالر 
از آنها تاكيد دارد، ديگر از فروش دالر به نرخ دولتى و مصوب به راحتى 
امتناع مى كنند و دالرهاى سهميه اى با نرخ دولتى را به برخى از مشتريان 

به صورت مخفيانه به صورت آزاد مى فروشند! 

گويى صرافى ها از كار داللى ارزى ابايى ندارند و كار داللى را در پوشش 
قانونى به دليل داشتن مجوز فعاليت از بانك مركزى به راحتى انجام مى 
دهند؛ به ويژه اينكه مصرف كنندگان واقعى ارزى براى خريد دالر با توجه 

به تصميمات جديد براى دالالن به صرافان مراجعه مى كنند. 

برخورد  بر  مبنى  ارزى  دالالن  به  خطاب  مركزى  بانك  اولتيماتوم  گرچه 
نيروى انتظامى با آنها نيز جدى نبود، اما شايد الزم بود اين برخورد با 

صرافى هاى مجوزدار كه كار داللى انجام مى دهند، صورت گيرد. 

باعث  بازار  پاى  خرده  دالالن  آورى  جمع  براى  مركزى  بانك  تصميمات 
داللى صرافان شد، بازگشت آرامش بازار ارز به قيمت قانونى شدن فعاليت 
اين  مقامات  كه  مركزى  بانك  بازرسان  ميان  اين  در  بود.  صرافان  داللى 
بانك از فعاليت نامحسوس آنها در بازار ارز خبر مى دادند هم كارى از 

پيش نبردند. 

فعاليت ارزى در هفته جارى كساد شد و نرخ دالر روند ثابتى را طى كرد، 
خود  زيرزمينى  فعاليت  به  همچنان  ارز  بازار  كنار  و  گوشه  در  كه  دالالن 

ادامه مى دهند، بازار را خالى از مشترى مى بينند. 

روز چهارشنبه قيمت هر دالر در بازار سياه 1720 تومان و هر يورو 2240 
تومان فروخته مى شد، بانك مركزى قيمت رسمى دالر را روز پنجشنبه 
با اندكى كاهش 1129 تومان و هر يورو را با اندكى افزايش 1443 تومان 

تعيين كرد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

چين قصد دارد از لندن به عنوان مركز مالى مهمى براى بين 
المللى كردن يوان استفاده كند. 

 به نقل از فرانس پرس مقامهاى رسمى چين و انگليس طى هفته هاى اخير مذاكرات مهم و راهبردى را آغاز كرده 
داد  خواهند  اجازه  انگليس  مقامهاى  آن  اساس  بر  كه  اند 
تا لندن به عنوان شبكه اصلى داد و ستد يوان در مراكز 
معتبر مالى جهان قرار گيرد. بر اساس اين گزارش جورج 
اسبورن وزير دارايى انگليس براى ديدار و گفت وگو با 

مقامهاى چينى به پكن سفر كرده است. 
كشور  اين  موافقت  از  اين  از  پيش  انگليس  دارايى  وزير 
با تبديل شدن لندن به عنوان مركز اصلى مبادالت ارزى 
يوان خبر داده است. در حال حاضر هنگ كنگ تنها مركز 
مالى مهم جهان است كه به عنوان مهم ترين مركز مبادله 
يوان در خارج از چين به شمار مى رود. چين قصد دارد 
با نفوذ در بازار مالى و ارزى اروپا لندن را نيز به عنوان 
مركزى  بانك  دهد.  قرار  يوان  مبادله  مالى  مركز  دومين 
چين برنامه بلند مدتى را براى بين المللى كردن يوان تا 

ده سال آينده آغاز كرده است. 

وزير دارايى انگليس در اين سفر همچنين به دنبال جذب سرمايه گذارى شركتهاى بزرگ چينى در زير ساختهاى 
عمرانى و اقتصادى انگليس خواهد بود. انگليس قصد دارد طى ده سال آينده 500 پروژه بزرگ عمرانى و زير ساختى 

را با مشاركت شركتهاى خارجى اجرا كند . اين پروژه ها شامل احداث جاده فرودگاه نيروگاههاى برق خواهد بود.

باالترين نرخ بيكارى 
انگليس در 17 ساله گذشته

ماه  در  انگلستان  بيكارى  نرخ  داد  نشان  رسمى  ارقام  چهارشنبه، 
نوامبر به 4/8 درصد جهش كرده كه بيشترين سطح از سال 1995 

تاكنون است. نرخ بيكارى در ماه قبل از آن 3/8 درصد بود.
به گزارش آسوشيتد پرس، دفتر ملى آمار انگلستان همچنين اعالم 
كرد از ماه هاى سپتامبر تا نوامبر 7/2 ميليون نفر بيكار بوده اند. 
نرخ  مى رود.  شمار  به  تاكنون   1994 سال  از  رقم  بيشترين  اين 
اين  اقتصادى  رشد  زيرا  است،  افزايش  درحال  انگلستان  بيكارى 
كشور به دليل بحران بدهى حوزه يورو كند شده است و همچنين 
ادامه  را  بودجه  كسرى  كاهش  برنامه هاى  دولت  كه  آن  دليل  به 
رشد  مى دهد  نشان  همچنين  آمار  ملى  دفتر  گزارش  مى دهد. 
افزايش  مانع  باال  بيكارى  زيرا  بوده  تغيير  بدون  تقريبا  دستمزها 
نرخ  افزايش  مى كنند  پيش بينى  تحليلگران  است.  شده  دستمزدها 
ارشد  اقتصاددان  ويليامسون،  كريس  يافت.  خواهد  ادامه  بيكارى 
مركز ماركيت، دراين باره مى گويد:« تعديل نيروى كار در بخش 
دولتى با از دست رفتن مشاغل بخش خصوصى همراه خواهد شد، 

زيرا بسيارى از شركت ها در مواجهه با سال دشوار پيش رو بر 
كاهش هزينه ها تمركز مى كنند.»اين گزارش يك روز پس از انتشار 
خبر خوش كاهش تورم، منتشر شد. نرخ تورم قيمت مصرف كننده 

از 8/4 درصد به 2/4 درصد رسيد. 

آمار مثبت چين و آمريكا قيمت 
نفت را به 101 دالر رساند

مصرف كننده  دو  طرف  از  اقتصادى  مثبت  آمار  انتشار  دليل  به 
بزرگ نفت خام جهان يعنى چين و آمريكا،ديروز،چهارشنبه، قيمت 

نفت به بيش از بشكه اى 101 دالر افزايش يافت. 
براى  خام  نفت  بهاى  نيويورك  بورس  الكترونيكى  معامالت  در 
تحويل در ماه فوريه 57 سنت رشد كرد و به 28/101 دالر در هر 
بشكه رسيد. در پايان معامالت روز سه شنبه ارزش قراردادها با 

جهش 01/2 دالرى در رقم 71/100 دالر ثابت شد.
چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، رشد 9/8 درصدى را در فصل 
چهارم گزارش داد. اين ميزان رشد گرچه كندتر از فصل قبل از 
آن بود اما آنقدر قوى بود كه نشان داد اقتصاد اين كشور دچار 
توسط  شده  منتشر  آمار  براساس  شد.  نخواهد  شديد  سقوطى 
مركز باركليز كپيتال، خرده فروشى و توليدات كارخانه اى افزايش 
سال 2010،  به  نسبت  سال 2011  در  نفت  براى  تقاضا  و  داشته 
4/6 درصد جهش كرده است. و در آمريكا، ارقام دولتى نشان داد 
گذشته  ماه  نه  طى  آهنگ  سريع ترين  با  نيويورك  در  توليد  بخش 
رشد كرده است. ويكتور شام، تحليلگر انرژى از مركز پيوروين 
اند گرتز مى گويد:« اخبار مثبت اقتصادى چين و آمريكا خوش بينى 
نگرانى ها  از  و  داد  افزايش  را  جهان  اقتصادى  شرايط  درباره 

درمورد كاهش تقاضا براى نفت كاست.»
فرانسه  تالش  همراه  به  رياض  و  تهران  بين  تنش  است  معتقد  او 
براى تسريع اعمال تحريم عليه صادرات نفت ايران توسط اتحاديه 
اروپا، به افزايش قيمت نفت كمك كرده است. على النعيمى، وزير 
نفت عربستان، اعالم كرده است اين كشور قصد دارد قيمت نفت 
را در سال جارى در سطح 100 دالر نگه دارد و درصورت لزوم 
به  ايران  كه  است  درشرايطى  اين  داد.  خواهد  افزايش  را  توليد 
كشورهاى حوزه خليج فارس هشدار داده است در صورت وضع 
عرضه  كمبود  جبران  براى  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  نفتى  تحريم 
گامى برندارند. ايران همچنين هشدار داده است با بستن تنگه هرمز 
به تحريم ها پاسخ خواهد داد. در ديگر معامالت بورس نيويورك، 
قيمت بنزين 79/2 دالر در هر گالن معامله شد و قيمت گاز طبيعى 

به 48/2 دالر در هر 1000 فوت مكعب رسيد.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى 
معتبر جهت نقــــل و انتقـــال  پول 

خود استفــــاده نمائيد

ي ى ر و ى
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  برپايي مراسم يادبود ادگار آلن 
پو از سوى طرفدارانش

دويست و سومين سالگرد تولد ادگار آلن پو شاعر و نويسنده 
طرفدارانش  سوى  از  نيز  امسال  وهمناك  كوتاه  هاى  داستان 
برگزار  او  درگذشت  محل  بالتيمور  نيز  و  زادگاه  بوستون  در 

مى شود.-
 به نقل از آسوشيتدپرس، براى دهه ها در سالروز تولد ادگار 
آلن پو، يك فرد اسرارآميز سه شاخه گل و يك بطر نوشيدنى 

بر مزار او قرار مى داد. 
كردند،  ملقب  پو»  «يادكننده  عنوان  به  را  او  مردم  كه  فرد  اين 
از  دهد.  نمى  انجام  را  كار  اين  ديگر  كه  است  سال  دو  اكنون 
آمريكايى  نامدار  نويسنده  پو  آلن  ادگار  طرفداران  رو  همين 
قصد دارند تا امسال در سالگرد 19 ژانويه (29 دى) به ياد تولد 
او در سال 1809سنت گرد آمدن بر مزار نويسنده محبوبشان 

را انجام دهند. 
«پو» استاد روايت داستان هاى گوتيك و خوفناكى بود كه هنوز 
با گذشت 200 سال پس از تولد نويسنده شان مخاطبان خود را 
حفظ كرده اند. از مشهورترين آثار او شعر «كالغ» و داستان 
هستند.  آونگ»  و  «مغاك  و  رازگو»  قلب  «داستان  كوتاه  هاى 
رمان  نخستين  عنوان  به  او  مورگ»  خيابان  در  «قتل  داستان 

كارآگاهى مدرن شناخته مى شود. 
جف جرومى مدير خانه و موزه پو كه مراقب «يادكننده پو» از 
سال 1978 تاكنون بوده، اعتقاد دارد كه رنج پو و رويدادهاى 
تمام زندگى اش و تالش او براى اين كه شاعرى مردمى باشد 
موجب شده تا مردم هنوز با او ارتباط برقرار كنند. در حالى كه 
گراميداشت او در نيمه شب جنبه اى نمايشى و تئاترى دارد، در 
عين حال بيانى صادقانه از احساس طرفداران اوست. جرومى 
مى گويد هر جاى جهان كه سفر كرده، وقتى مردم مى فهمند 
آيا  كه  است  اين  پرسند  مى  كه  سوالى  نخستين  كيست،  او  كه 

«يادكننده پو» واقعى است؟ 
جرومى مى گويد اين يك حس اداى احترام به كسى است كه 
كامال بى گناه و صادق بود و مردم به اين ترتيب گرماى پيام 

او را درك مى كنند. 
«پو» كه مدتى نيز در بالتيمور زندگى كرده بود، در سال 1849 
در 40 سالگى در اين شهر درگذشت. او كه نيمه بيهوش توسط 
فردى در خيابان پيدا شد، پس از 4 روز در بيمارستان از دنيا 
رفت و در گورستان وست مينيستر دفن شد. چند سال بعد در 
سال 1875 بازمانده جنازه او به نقطه برجسته ترى منتقل و در 
آنجا به خاك سپرده شد. شاخه هاى گل و بطرى نوشيدنى هر 
سال از سوى مردى با لباس سياه با دستكش سفيد و كاله لبه 

دار پهن از دهه40 تا كنون بر مزار او گذاشته مى شد. 
سال  هر  شد،  مى  برگزار  كليسا  در  كه  او  بزرگداشت  مراسم 
به روى عموم بسته بود اما بتدريج مردم در برابر كليسا جمع 
«يادكننده  كه  زمانى  از  ايستادند.  مراسم  تماشاى  به  و  شدند 
پو» در سال 2010 آمدن خود بر مزار پو را ترك كرد، مراسم 
بزرگداشت او در سال گذشته افراد بيشترى را به رسم احياى 
اين سنت جلب كرده است. بازديد كننده مزار پو دست نوشته 
اواخر  در  كه  اين  جمله  از  گذاشته  جاى  به  خود  از  نيز  هايى 
دهه 90 پس از درگذشت فرد اصلى كه مبدع اين كار بود، اين 
مراسم توسط نسل جديد ادامه يافت. با اين حال جرومى مى 
گويد پيامى مبنى بر دليل ترك اين كار از سال 2010 تاكنون 

دريافت نكرده است. 
در همين حال شهر بوستون كه زادگاه ادگار آلن پو است، نيز 
امسال دويست و سومين سالروز تولد او را گرامى مى دارد. 
بوستون  عمومي  كتابخانه  در  پو  بنياد  سوى  از  مراسم  اين 

برگزار مي شود. 

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

«يوناس يوناسون» با 
قهرمان 100 ساله اش 
همچنان مى فروشد

آغاز  از  هفته  دو  به  نزديك  كه  حالى  در 
سال 2012 ميالدى مى گذرد موفقيت رمان 
و  كرد  صعود  پنجره  از  كه  اى  «صدساله 
ناپديد شد» به قلم يوناس يوناسون همچنان 
ادامه دارد و اين رمان براى چهارمين هفته 

متوالى پرفروش ترين رمان آلمان است.
(ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
طرفدار  پر  رمان  اين   ، اشپيگل  از  نقل  به 
تولد  جشن  با  سوئدى  يوناسون»  «يوناس 
در  او  شود.  مى  آغاز  كارلسون»  «آلن 
آستانه 100 سالگي است و سرانجام دليلى 
براى جشن گرفتن در شهر وجود دارد. اما 
هاى  رسانه  و  شهردار  كه  زمانى  درست 
محلى خود را براى اين رويداد بزرگ آماده 
كامال  اى  نقشه  ساله  صد  مرد  اين  مى كنند، 
متفاوت در سر مى پروراند. نقشه اى كه طى 
آن وى به سادگى ناپديد مى شود و ......... 

در مكان دوم اين جدول رمان «در اين گرما 

«دورا  نوشته  ندارد»  وجود  خنكى  حداقل 
جاى  آلمانى  آشناى  نام  نويسنده  هلت» 
گرفته است. در اين رمان كه از مكان سوم 
به مكان دوم آمده ، داستان زنى روايت مى 
شود كه در آستانه پنجاهمين سال تولدش، 
ناچار است همراه اعضاى فاميل و همكاران 
خرده  مكانى  در  را  جشنى  همسرش 
«دوريس» 49  ولى  كند.  برگزار  بورژوايانه 
از  كه  بيند  مى  اين  در  را  خود  صالح  ساله 
اين جشن بگريزد و در عوض در آخر هفته 
مدرسه اش  قديمى  هاى  همكالسى  كنار  در 

وقت بگذراند. 
مكان سوم اين جدول در اختيار تازه ترين 
است  «الف»  عنوان  با  كوئيلو  پائولو  رمان 
مينمان»  كه اخيرا با ترجمه «مارالده مير – 
سوييسى  انتشارات  در  صفحه   309 در 
شده  بازار  روانه  و  منتشر  «ديوژنس» 
يك  عنوان  به  كه  اثر  اين  در  كوئيلو  است. 
خود  و  آيد  مى  حساب  به  خودزندگينامه 
چند بار در كتاب از آن به عنوان «بازگشت 
در  است،  برده  نام  من»  پادشاهى  قلمرو  به 
اكتشافى  سفر  خالل  در  تجربياتش  مورد 
«الف»  پردازد.  مى  نگارش  به  اش  شخصى 
شود  مى  توصيف  كتاب  اين  در  كه  آنگونه 
فضا  و  زمان  آن  در  كه  است  مكان  يك   ،
در  كتاب  اين  در  كوئيلو  شوند.  مى  همگرا 
مورد سفرى مى نويسد كه در خالل مارس 
و جوالى 2006 داشت. سفرى به قاره هاى 
مختلف اروپا ، آفريقا و آسيا از ميان زمان 
براى   ، حال  و  گذشته  ميان  از   ، فضا  و 

جستجوى خويشتن. 
اما رمان «اراگون – ميراث قدرت» اين هفته 
با دو پله سقوط در مكان چهارم جاى گرفته 
اين  نويسنده  «كريستوفرپائولينى»  است. 
كتاب در جلد چهارم از اين سرى نوجوانانه 
به توصيف يك نبرد ترسناك مى پردازد كه 
متحد  مردم  همه  درمى گيرد.  در «آالگاسيا» 
«گالباتوريكس»  عليه  جنگ  به  و  مى شوند 

حاكم بى رحم برمى خيزند. 

رمان  با  هفته  اين  در  هم  ير»  گى  «كرستين 

از  است»  سبزتر  بسيار  علف  سو  آن  «در 
است.  آمده  پنجم  مكان  به  چهارم  مكان 
قهرمانان اين رمان كتى و فليكس با يكديگر 
خوشبخت هستند ولى پس از 5 سال دچار 
احساسشان  در  و  مى شوند  روزمرگى 
كه  مى شوند  ترديد  دچار  يكديگر  به  نسبت 

اين امر سرآغاز ماجراهايى تازه است. 

اما «جوسى آدلر اولسن» دانماركى همچون 
هفته گذشته با رمان «رستگارى» در مكان 
ماجراى  «رستگارى»  دارد.  قرار  ششم 
هيچ  بدون  كه  كند  مى  روايت  را  كودكانى 
ردى ناپديد مى شوند و فرياد كمك خواهى 
آن ها سال هاى متمادى در يك بطرى پستى 
كشف نشده باقى مى ماند. تا آن كه اين پيام 
به دست بخش ويژه وقايع كشف نشده مى 

رسد. 
«در  او  شده  تقدير  رمان  و  روگه»  «اويگن 
زمان روشنايى رو به كاهش» نيز از رديف 
پنجم به هفتم آمده است. اين رمان داستان 
مكزيكو  از  كه  است  آلمانى  خانواده  يك 
تازه  جمهورى  به  سيبرى  از  و  سيبرى  به 
مى كنند.  سفر  دمكراتيك  آلمان  تاسيس 
نويسنده در اين رمان چشم اندازي گسترده 
را ايجاد كرده كه در آن هم از لحاظ انسانى 
عنوان  به  داستان  يك  كمدى  جنبه  از  هم  و 

تاريخچه يك خانواده قابل درك مى شود. 
از  «اولسن»  رمان  ديگر  حرمت»  «هتك 
اين  است.  آمده  هشتم  مكان  به  هفتم  مكان 
خانه  در  كه  است  خواهر  دو  داستان  رمان 
ظن  سوء  و  اند  رسيده  قتل  به  ييالقى  اى 
يك  آموزان  دانش  از  گروه  يك  متوجه  ها 
به  كه  است  پسرانه  روزى  شبانه  مدرسه 

شرارت معروفند. 
نيز  جدول  اين  هاى  رمان  دهمين  و  نهمين 
با  روش  شارلوته  قلم  به  عبادات»  «دامان 
نقش  و  خانواده  ازدواج،  مورد  در  داستانى 
زن و «گورستان پراگ» نوشته اومبرتو اكو 
، داستانى مربوط به قرن 19 ميالدى است. 
اين دو رمان در هفته گذشته خانه هاى دهم 

و نهم را در اختيار داشتند. 
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زندگى نامـه ى 
ملكه ى انگليس 
منتشـــر شد

جديد  كتابى  در  سى  بى.  بى.  شبكه  خبرنگار 
اكنون  كه  را  انگليس  ملكه ى  دوم  اليزابت  زندگى 
60 سال است بر اين سمت تكيه زده مكتوب كرد.

آندره مير اين كتاب جديد را كه با عنوان اليزابت 

منتشر  دوم  اليزابت  صميمى  سيماى  واقعى: 
نزديكان  از  نفر  ده ها  با  گفت وگو  طريق  از  شده 
ملكه انگليس در داخل و خارج از كاخ باكينگهام 
نوشته و سعى كرده عالوه بر شرح حال ، زندگى 

شخصى ملكه را هم بيان كند.
بسيار  «او  نويسد:  مى  اليزابت  درباره ى  مير 
كناره گير است و به طور كامل، به چيزى غير از 
مشهور بودن خودش اعتقاد دارد؛ مصاحبه نمى 
كند و احساساتش را بروز نمى دهد، عاطفى هم 
نيست.» به گفته ى اين نويسنده، بخشى از داليل 
گوشه گيرى ملكه ى انگليس، تمايل خود او به اين 
مساله طى سال هاى طوالنى ست. برخالف افراد 

دارد،  افول  و  صعود  آن ها  شهرت  كه  مشهور 
به  طوالنى  سال هاى  طى  انگليس  ملكه ى  شهرت 

يك اندازه باقى مانده است.»
كارهاى  كتاب  اين  در  كرده  سعى  گويد  مى  مير 
زندگى  او  دهد؛  شرح  را  دوم  اليزابت  روزمره ى 
او  مى توان  خفا  در  ولى  دارد  پرمشغله اى  خيلى 
رونالد  درباره ى  مى تواند  او  ديد.  نيز  بذله گو  را 
ريگان، هرى ترومن، آيزنهاور و خيلى هاى ديگر 
صحبت كند، چون اصال با آنها بزرگ شده است. 
سال  روزهاى  از  روزى  هر  مى نويسد: «در  مير 
صرف  را  وقتش  ساعت ها  او  كريسمس ،  جز  به 
مى كند،  انگليس  دولت  رسمى  اسناد  خواندن 
همه ى گزارش هاى اطالعاتى محرمانه را مى بيند 
اقتصاد  و  اقتصاد  تحوالت  و  تغيير  همه ى  و 

سياست مداران  با  او  مى كند.  دنبال  را  جهانى 
با  طوالنى  مدتى  به  هفته  هر  و  دارد،  مالقات 

نخست وزير مالقات دارد.» 
دولت  رييس  عنوان  به  «او  مى نويسد:  مير 
بازديد  حال  در  همواره  بريتانيا  المنافع  مشترك 
از بخش هاى مختلف كشور و حتى جهان است.» 
ديويد كامرون، نخست وزير انگليس، به مير گفته 
كه صحبت با ملكه هميشه براى او راه گشا بوده، 
خصوصى  كامال  گفت و گوهاى  اين  در  او  زيرا 
مى تواند با كسى مشورت كند كه 60 سال در كاخ 

باكينگهام بوده است...

  آلمان به شب جهانى كتاب 2012 مى پيوندد
برنامه شب جهانى كتاب اعالم كرد كشور آلمان در دومين دوره برپايى شب بين المللى كتاب شركت مى 
كند. به نقل از پابليشرز ويكلى، در حالى كه آمريكا از قبل به اين برنامه پيوسته بود، آلمان نيز به عنوان 
دومين كشور اعالم كرد به طرح اهداى يك ميليون نسخه كتاب در اين شب براى مردم اين كشور ملحق 

مى شود. 
دومين شب بين المللى كتاب كه 23 آوريل 2012 (3 ارديبهشت 1391) برگزار مى شود، در شبى به اهداى 

اين كتاب ها مى پردازد كه از سوى يونسكو به عنوان روز بين المللى كتاب ناميده شده است. 
شب جهانى كتاب كه ابتدا از بريتانيا شروع شد، اكنون در آلمان به همت گروهى از كتابدوستان آلمانى و 

با همكارى بنياد كتابخوانى و اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان اجرا مى شود. 

در شب 23 آوريل، آلمان نيز كتاب هايى را كه از سوى 33333 اهدا كننده كتاب كه هر يك 30 نسخه از 
كتاب هاى منتخب از يك فهرست 25 عنوانى را هديه مى كنند، در ميان مردم توزيع مى كند. 

است  حالى  در  اين  داد.  مثبت  پاسخ  تالش  اين  المللى  بين  تجربه  به  كه  بود  كشورى  نخستين  آمريكا 
كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  در  را  سال 2012  براى  منتخب  كتاب  عنوان   25 بريتانيا  ناشران  اتحاديه  كه 

فرانكفورت اعالم كرد. 

شب جهاني كتاب نخستين بار در 5 مارس 2011 (14 اسفند 1389) در بريتانيا برپا  شد و به دوستداران 
و  بزرگساالن  كتاب هاي  از  قدردانى  براي  فرهنگى  بزرگ  رويداد  اين  در  كرد.  اهدا  كتاب  رايگان  كتاب، 
كتابخوانى به طور كلي، بيش از يك ميليون نسخه كتاب رايگان از سراسر جهان به دوستداران كتاب اهدا 

شد. اين كتاب ها از سوي 20 هزار كتابخوان عالقه مند در اختيار ديگر دوستداران كتاب قرار گرفت. 

در بريتانيا و آمريكا 20 هزار اهدا كننده هر يك 48 نسخه كتاب براى اين برنامه اهدا مى كنند. 20 هزار اهدا 
كننده اين كتاب ها، براي شركت در اين رويداد از سوي احزاب و چهره هاي شناخته شده دعوت مي شوند. 

هشدار نويسنده آلمانى در مورد درگيرى هاى 
سياسى جديد در جهان

الكساندر كلوگه نويسنده و فيلمساز 79 ساله آلمانى در گفت وگويى با نشريه خبرى اشپيگل در مورد 
كشمكش هاى جديد سياسى در سطح جهان هشدار داد.-

 به نقل از خبرگزارى آلمان، وى در اين گفت وگو اعالم كرد: 
تاريخ سرشار از مين هاى كاشته شده در سطح زمين و مين 
موردبى  مديدى  هاى  مدت  گويى  كه  است  نشده  منفجر  هاى 
توجهى قرار گرفته و يا به دست فراموشى سپرده شده اند و 
هر لحظه مى توانند منفجر شوند. امروز روابط و مناسبات ما 
آشفته و عبث و نااميدكننده است ، كامال متفاوت با آن چيزى 
كه من براى كودكانم از دوران 1890 تا 98 تصوير كرده ام. 
من اين گونه مى انديشيدم كه عصر اميدوار كننده اى مى آيد 
 21 قرن  كه  بگيرم  ناديده  را  مساله  اين  توانم  نمى  ديگر  اما 

دوران خوبى نيست. 

و  عربى  هاى  انقالب  ايران،  با  ها  كشمكش  ها،  بدهى  بحران 
همه  مجارستان  در  ديكتاتورى  رژيم  يك  آمدن  پديد  دوباره 
سوء  به  همزمان  كلوگه  هستند.  بالتكليفى  و  استيصال  مايه 
قصد سال 1914 در سارايوو به جان جانشين پادشاه اتريش 
جهانى  اول  جنگ  به  كه  فرديناند  فرانتس  دوك  مجارستان   –
منجر شد اشاره كرد و افزود : امروز كشمكش هايى در خاور 
نزديك و يا نزاع بر سر تنگه هرمز وجود دارد كه مى توانند به 
عنوان چاشنى يك انفجار عمل كنند. اين نويسنده شناخته شده 

آلمانى اظهار داشت كه قرن 21 نسبت به قرن 20 وقايع بيشترى را در خود نهفته دارد. 
الكساندر كلوگه نويسنده، فيلمساز، تهيه كننده و فيلمنامه نويس برجسته آلمانى است كه آثار سينمايى 
و ادبى متعددى را در كارنامه خود به ثبت رسانده و جوايز بسيارى را نيز دريافت كرده است. او كه 
آلمان  جديد  سينماى  معرف  چهره  مهم ترين  دهه 60  در  است  هالبراشتات  در  فوريه 1932  متولد 14 
بود و از سال 1973 به عنوان پروفسور در دانشگاه فرانكفورت مشغول فعاليت شد. او در سال 2007 

ارزشمندترين مدال آلمان را كه صليب خدمت به كشور است، كسب كرد. 

كلوگه در 14 فوريه (25 بهمن) هشتادمين سال تولد خود را جشن مى گيرد. تازه ترين اثر اين نويسنده 
با عنوان «كتاب پنجم : سرگذشت هاى تازه» در 23 ژانويه (3 بهمن) در انتشارات سوركمپ منتشر مى 

شود. 
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جايزه فرهادى يك خيانت 
بزرگ در حق ملت است!

و  فرهنگ  وزارت  خود  را  فيلم  اين  كه  موضوع  اين  به  پاسخ  در  سلحشور 
ارشاد اسالمى به اين جشنواره ها فرستاده اند در پاسخى خنده دار گفت: 
مسئوالن وزارت ارشاد به ايران و فرهنگ ايران خيانت كردند و به نظر من 

رسانه ملى كار درستى انجام داد كه اين موضوع را پوشش خبرى نداد! 
افتخار  ايران  براى  را  سيمين  از  نادر  جدايى  گرفتن  جايزه  گفت:  سلحشور 
نمى دانم و معتقدم فرهادى يك فيلم متضاد با اعتقادات مردم وفرهنگ ايرانى 

ساخته است. 
فرج اهللا سلحشور درباره جايزه گرفتن فيلم جدايى نادر از سيمين در گلدن 
گلوب اظهار داشت: جدايى نادر از سيمين يك فيلم در ضديت اعتقادات مردم 
وتوهين به فرهنگ وخانواده در ايران است و براى همين نميتوان گفت اين 

فيلم براى ايران وما افتخار آورده است. 
وى كه سوابق خاصى در برخى امور دارد در قياسى مع الفارق گفت: مثال 
اگر كسى دزد خوبى باشد وبانكى را بزند وبعد به او جايزه بهترين دزد را 
بدهند ويا اگر دكترى متخصص توليد قرص هاى روانگردان باشد وجايزه 
بگيرد آيا واقعا بايد به آنها افتخار كرد؟ جدايى نادر از سيمين هم چنين نقشى 
را در گلدن كلوب ايفا كرد وبراى ما پيرو رهبرى ها كسب اين جايزه هيچ 

افتخارى ندارد. 
و  فرهنگ  وزارت  خود  را  فيلم  اين  كه  موضوع  اين  به  پاسخ  در  سلحشور 
ارشاد اسالمى به اين جشنواره ها فرستاده اند در پاسخى خنده دار گفت: 
مسئوالن وزارت ارشاد به ايران و فرهنگ ايران خيانت كردند و به نظر من 
نداد!  خبرى  پوشش  را  موضوع  اين  كه  داد  انجام  درستى  كار  ملى  رسانه 
ما  به  خارج  در  كه  هايى  جايزه  به  كه  گويند  مى  رهبرى  كه  نكنيم  فراموش 
داده مى شود دلخوش نباشيد ، اما اگر معيار ما مردم ، هنرمندان ويكسرى 
جريان ساز هستند كه موضوع فرق مى كند و در اينصورت بايد 26دى ماه 

را هر سال جشن بگيريم 
جدايى  كرد:  ادعا  است،  عصبانى  شدت  به  فرهادى  فيلم  موفقيت  از  كه  وى 
نادر از سيمين به همراه تاييد كنندگان آن براى ارسالش به اسكار به كشور 
و اسالم خيانت كرده اند و به نظر من و تمام واليتمداران جايزه گلدن كلوب 
يك  بلكه  نيست  ما  وملت  كشور  براى  افتخارى  هيچ  سيمين  نادراز  جدايى 

خيانت بزرگ در حق ملت است. 
تاكنون هنرمندان مطرحى چون عباس كيارستمى، بهمن فرمان آرا، مسعود 
رضا  احمد  عاملى،  صدر  رسول  كريمى،  مير  رضا  مجيدى،  مجيد  كيميايى، 
،حبيب  نژاد  فرخ  حميد  ميالنى،  تهمينه  رادان،  بهرام  كيانيان،  رضا  درويش، 
درخشنده،  پوران  فتحى،  حسن  درودى،  ايران  حميدنژاد،  عزيزاهللا  رضايى، 
بهرام عظيمى و....اين موفقيت فرهادى را به او و عوامل فيلمش تبريك گفته 

اند.

****************
گفتگوى اصغر فرهادى با خبرنگاران؛ 

اميدوارم نه تنها در ايران در هيچ جاى 
دنيا انسان ديگر جنگ نبيند  

به  پاسخ  در  گالب  گلدن  جايزه  دريافت  از  پس  بالفاصله  فرهادى  اصغر 
سواالت خبرنگاران چنين گفت: «باعث خوشحالى من است چون اين اتفاقات 
شبيه اين اتفاقى كه امشب براى من افتاد از دو جهت براى من مهم است. اول 
براى اين كه اين جايزه اى است كه منتقد ها مى دهند و مى دانيم كه منتقدان 
آدمهاى راحتى نيستند، آدمهاى سختگيرى هستند. و اين اتفاق باعث مى شود 

فيلم تماشاگر بيشترى در دنيا پيدا كند. 
مردم  گفتم  كه  همانطور  ايران...  مردم  ندارند،  مشكلى  هم  با  مردم  نظرم  به 
صلح دوستى هستند. من اميدوارم نه تنها در ايران در هيچ جاى دنيا انسان 
ديگر جنگ نبيند و جنگ تبديل بشود به چيزى كه فقط براى گذشته است... .» 
و اين اتفاق ارزشمند و منحصر به فرد را بايد به فال نيك گرفت كه در شرايط 
بين المللى و به خصوص در آمريكا كه به واسطه تبليغات سنگين رسانه اى، 
را  لحظاتش  بهترين  فرهادى  اصغر  است،  ايران  عليه  افكارعمومى  قالب  جو 
به دفاع از مردمش مى پردازد و بر اين اساس بايد ادعا كرد خدمتى كه او 
با بيان همين چند جمله كرد، هزاران برابر از خدمات بى فايده اى كه برخى 
اشخاص با ارائه فاكتورهاى چندميلياردى انجام داده اند، موثرتر بوده است. 

و  سياه  عينك  زدن  عوض  در  محترم  مسئوالن  است  بهتر  حساب  اين  با 
راى  با  كه  اى  جايزه  خواندن  سياسى  و  حمله  حتى  يا  موفقيت  اين  بايكوت 
مستقيم هزاران نفر (و نه البى با يك هيات داوران كوچك) به فرهادى اهداء 
شده، اين كارگردان را در آغوش بگيرند، همانگونه كه مجيد مجيدى را پس از 
بچه هاى آسمان حفظ كردند و امروز مجيدى سه گانه درباره حضرت محمد 
با بهترين عوامل سينماى جهان و هاليوود به واسطه همان حضور در اسكار 
و شناخته شدن در آن عرصه مى سازد، اين حمايت ها در آينده بتواند منجر 
به بهره بردارى مناسب از ظرفيت هايى شود كه فرهادى با حضور در اين 
عرصه ها به دست آورده و بى شك از اين پس بسيارى از بزرگان سينماى 

جهان به دعوت او براى حضور در فيلمش پاسخ رد نخواهند داد.

نقد نيويوركر بر فيلم «جدايي نادر از سيمين»

داستاِن تهران
آنتوني لين
ترجمه: مجتبا پورمحسن

مورد  كسي  چه  سيمين»  از  نادر  «جدايي  فيلم  ايتداي  در 
از  ايراني  دو  مي بينيم،  را  نفر  دو  ما  ميگيرد؟  قرار  خطاب 
طبقه متوسط جامعه به نام نادر (پيمان معادي) و همسرش، 
درباره  دارند  دوربين  روبه  كه  است  حاتمي)  (ليال  سيمين 
طالق احتمالي شان بحث مي كنند. سيمين مي خواهد كشورش 
را ترك كند و يك زندگي ديگر در خارج از ايران بسازد، اما 
نادر مي خواهد بماند و تنها فرزندشان،  دختر 11 سال هاي به 
نام ترمه (سارينا فرهادي) را در ايران بزرگ كند. او تمايلي 
به جدايي ندارد؛ او مي خواهد همه چيز را همان طور كه هست 
حفظ كند. اين زوج از همديگر متنفر نيستند و سيمين همسرش 

را «فردي خوب و نجيب» توصيف مي كند، اما به دليل عميقي 
- دليلي كه هرگز هرگز در فيلم توضيح داده نمي شود، اما به 
تدريج همه چيز را به خوبي مي فهميم – او زندگي ديگري را 
آن ها  نگاه  سوي  شروع،  در  كه  است  دليل  اين  به  مي خواهد. 
يك  با  را  مساله شان  دارند  آن ها  مفهومي،  نظر  از  ماست؛  به 
مي شنويم  را  صدايش  ما  چون  مي كنند،  مطرح  دادگاه  رييس 
كه از آن ها سوال مي كند، اما آن ها به همان اندازه و با همان 
شور با ما هم حرف مي زنند. دلم مي خواست جواب بدهم: «با 

من هستيد؟»
شنيدن  از  بعد  و  بعد،  ساعت  دو  تقريبًا  كه  داشتم  دوست 
و  دقيق  نظري  بتوانم  مساله،  ناراستي هاي  و  راستي ها 
بي طرفانه بدهم، اما «جدايي نادر از سيمين»، اگرچه از خيلي 
جنبه ها يك دارم خانوادگي شلوغ است، ما را با انرژي انرژي 
هر  براي  تقريبًا  مي دهد.  تكان  عقب  و  جلو  به  تندي  و  فراخ 
كدام از شخصيت هاي درگير متاسف مي شوي، در عين حال 
كامًال نمي داني چه فكري بكني، و به طرز غريبي تماشاي اكثر 
پرخاشگرانه،  اشاره  يك   - است  خسته كننده  كوچك  اتفاقات 
موج  يك  بايد  كه  مي دهند  جلوه  را  -  چيزي  اتفاقي  نكته  يك 
فرهادي،  اصغر  ميشود.  شوكآور  موج  يك  باشد،  خفيف 
نويسنده و كارگردان اين فيلم بدين گونه نقيض (آنتي تز) كامل 
فيلم فاجعه باري همچون «2012» را ساخته است كه همه ش 

غرش دريا بود و بدون موج.
ضربه اول فيلم «جدايي نادر از سيمين» وقتي وارد مي شود 
دادگاه  كه  مدتي  تا  يا  هميشه  براي  كه  مي رود  سيمين  كه 
جريان دارد، با خانوادهاش زندگي كند. ترمه با نادر مي ماند، 
تدبيري كه خوب عمل مي كرد، اگر دردسر پدر نادر كه با آن ها 
نادر  نبود.  ميان  در  مي برد،  رنج  آلزايمر  از  و  مي كند  زندگي 
استخدام  را  بيات)  (ساره  راضيه  نام  به  سرخانه اي  پرستار 
مي كند تا روز را با پدر پيرش بگذراند؛ راضيه دو ساعت و نيم 
از خانه بيرون مي رود تا دخترش سميه (كيميا حسيني) را با 
خودش بياورد. او حامله است، اگرچه نادر از وضع او با خبر 
است، شروع به مشاجره با او مي كند. دعوت از آمريكايي ها 
براي سپري كردن شب هاي زمستاني خود براي تماشاي يك 
اما  دارد،  خريدار  سختي  به  اسالمي،  شوهري  و  زن  دعواي 

ببينند،  را  فيلم  اين  كه  كرد  مجبور  را  تماشاگران  بتوان  اگر 
كامًال  و  دور  حس  از  قوي  آميزه اي  يافت،  خواهند  كه  چيزي 
آشنا با كساني است كه درگير حل مشكل والديني هستند كه 
سالمتي شان را از دست داده اند؛ يا فشار گناه آلود مشترك شان 
آن ها  آن هاست.  از  مراقبت  براي  ديگران  خاطراستخدام  به 
مطمئنًا مي دانند كه فيلم درباره چيست، وقتي با حيرت راضيه 
را مي بينند كه وقتي از اين واقعيت باخبر مي شود كه پدر پير 
نادر شلوارش را خراب كرده، براي مشاوره ي مذهب تماس 
تلفن مي گيرد و مي پرسد: «اگر شلوارش را عوض كنم، مرتكب 
او  است.  نظاره گر  جدي  به طور  دخترش  شد؟»  خواهم  گناه 

مي گويد: «به پدر نخواهم گفت.»
خيابان ها  در  شده،  رها  مراقبت  بدون  كه  پيرمرد  روز  يك 
پرسه مي زند، راضيه براي كمك دنبال او مي گردد، و با يك 
كات، ما به تصويري سرزنده از بزرگ ترها و بچه ها مي رويم، 
كه با امنيت در خانه دارند فوتبال دستي بازي مي كنند. دوباره 
برمي گردد،  كار  سر  از  نادر  وقتي  روز،  آن  فرداي  وحشت. 
مي بيند كه پدرش به تختخواب بسته شده و خبري از راضيه 
نيست. وحشت بازمي گردد و اين بار ديگر صحبت از امان و 
از  بيرون  به  راضيه  دو،  آن  بين  مشاجره ي  نيست.  فرصت 
مي شود.  سقط  بچه اش  و  مي افتد،  ميشود،  داده  هل  آپارتمان 

نادر متهم مي شود به قتل بچه ي متولد نشده و مدت كوتاهي 
هم  او  مي شود؛  آزاد  وثيقه  قيد  به  تا  مي ماند  زندان  در  را 
پدرش  با  سوءرفتار  به  را  راضيه  و  مي كند  شكايت  متقابًال 
متهم مي سازد، پيش از آن كه بداند با غرور جريحه دار شده اي 
كه ديه بچه ي سقط شده را مي خواهد، هوا پس است و او در 
لبه نابودي زندگي مي كند. اتهامات نه در يك دادگاه خشك و 
خشن رسمي، بلكه در دفتري تيره رنگ برگزار مي شود كه در 
آن شاكيان خشمگين ايستاده و به ميز قاضي تكيه داده اند، تا 
بهتر حرفش را به كرسي بنشانند. قاضي براي قاضي بودن 
زيادي از حد خسته است، و من تماشاي او را كه با خستگي، 
قندي را در ليوان چايش هم مي زند، و مشخصًا فكر مي كند و 

مرا از ديدن اين مردم معاف مي كند، دوست داشتم.
كدام  هيچ  به  كه  است  اين  سيمين  از  ناد  فيلم «جدايي  اعجاز 
كه  نيست  آن  دنبال  به  اما  نمي كند،  رحم  شخصيت هايش  از 
آن ها را محكوم كند. اين فيلم پرتره اي دموكراتيك از جهاني 
سبك  يادآور  فرهادي،  اصغز  بي طرفانه  لحن  است.  مذهبي 
فيلم  در  اما  است،  فرانسوي  مشهور  فيلم ساز  پياال،  موريس 
«جدايي نادر از سيمين»، رشته هايي از دينداري و پدرساالري 
به  دست  آن ها  با  مي بايست  ندرت  به  پياال  كه  مي بينيم  را 
است،  چادري  كه  را  راضيه  آن چه  مثال  براي  باشد.  گريبان 
مي ترساند؛ اين است كه شوهرش، كارگر اخراجي تندخو به 
نام حجت (شهاب حسيني) خواهد فهميد كه او چه نوع شغلي 
را برعهده گرفته است، و ترس كامًال بجاست. وقتي راز فاش 
بدون  كه  كنم  شكايت  تو  از  «بايد  مي گويد:  حجت  مي شود، 
اين كه ما بدانيم، براي يك مرد تنها كار كرده اي.» او شوخي 
به  برابرطلبي  از  برداشت هايمان  از  مجبوريم  ما  و  نمي كند. 
نجابت  شايستگي،  آن جا  در  كه  شويم  متمايل  جهاني  سوي 
بوديم،  بي تفاوت  آن  به  نسبت  مدت هاست  ما  كه  پاكدامني  و 
غرايز  مي كند.  غلبه  مي ناميم  طبيعي  حقوق  ما  كه  چيزي  بر 
غربي بايد ما را به سوي سيمين كه نصفه و نيمه روسري بر 
سر دارد، اما شلوار جين آبي رنگ مي پوشد، و چيز پرچذبه ي 
اين  با  كه  دارد  وجود  ترمه  عينكي  و  آرام  چهره  در  عجيبي 
حقيقت ذاتًا سنتي از مادرش گله مي كند كه: «اگر تو نمي رفتي، 

پدر به زندان نمي افتاد.» 
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بشر پيش  از تاريخ
 (روايت  چارلز رابينسون ) بخش سوم

بشر عصر يخبندان  
-6-1 آخرين  دوره ي  زمين شناسي  كه  مورد نظرماست  
ناميده   عصريخ   غالبًا   ( پلئيستوسن   دوره ي   (يعني  
است   طوالني   بسيار  دوره اي   از  عبارت   آن   و  مي شود، 
وسيعي   يخچالهاي   مختلف   موقع   چهار  در  آن   طي   كه  
قسمت  اعظم  اروپا، آسيا، و آمريكا را فراگرفت . نخستين  
يخبندان  (موسوم  به  گونتس  ) در حدود يك  ميليون  سال  
سال   هزار  صد  هفت   حدود  در   ( ميندل    ) دومي   پيش ، 
پيش ، سومي  ( ريس  ) در حدود سيصدهزار سال  پيش ، 
و چهارمي  ( و ورم  ) در حدود صد هزار سال  پيش  روي  
داد. (پيشرفتهاي  يخچالي  در هر دو سوي  اقيانوس  اطلس  
احتماًال در يك  زمان  روي  داد. يخبندانهاي  معادل  آنها در 
 (Kansan) كانزاسي    (Nebraskan) نبراسكايي   آمريكا 
 (Wisconsin) ويسكانسيني   و   (IIIinoian) ايلينوايي    ،
حدود  در  يعني   يخبندان ،  آخرين   اواخر  در  دارند.  نام  

بيست  هزار سال  
 

    

برينگ   تنگه ي   از   (Mongoloids) مغولواران   قبل ، 
نياكان   و  رفتند  آمريكا  به   آسيا  از  گذشته    (Bering)
كه   باشيد  داشته   توجه   شدند.  آمريكايي   سرخپوستان  
از  و  رسيد  خود  اعالي   حد  به   دوبار  يخبندان   آخرين  
پيش   سال   هزار  پنج   و  بيست   تا  سال   هزار  صد  حدود 
شمال   سوي   به   يخچال   هنگام   اين   در  و  داشت ،  ادامه  
عقب  نشست . ذوب  نهايي  احتماًال چندين  هزار سال  بعد 
يخبندانها،  ميان   طوالني   دوره هاي   البته   گرفت .  صورت  
از  يكي   در  اكنون   ما  خود  كه   دارد  احتمال   و  بود  گرم  
اين  دوره ها داريم  زندگي  مي كنيم . طي  چهار بار گسترش  
مراتب   به   زمين   صورت   و  اقليم   يخچالها،  عقب نشيني   و 
تغيير يافت . پس  از يك  اقليم  گرمسيري ، كه  در طي  آن  فيل ، 
سرماي   مي دادند،  جوالن   اروپا  در  كرگدن   و  آبي ،  اسب  
سختي  روي  داد كه  ضمن  آن  گوزنهاي  شمالي  به  حركت  
درياچه هاي   صورت   به   گاهي   مديترانه   درياي   درآمدند. 
متعدد در مي آمد، اما خشكيهايي  نيز ميان  اروپا و آفريقا 
تسهيل   را  جانوران   و  بشر  كوچيدن   كه   مي شد  تشكيل  
سطح   در  اقليم   اخير،  سال   هزار  ده   طي   ليكن   مي كرد. 

زمين  زياد تغيير نكرده  است . 

از انسان  جاوه  تا انسان  پكن  
و  فرانسه ،  انگليس ،  ويژه   به   اروپا -  سرتاسر  در   1-7-
نقاط   ديگر  و  فلسطين ،  روسيه ،  جنوب   آفريقا،  اسپانيا، 
سنگي   ابزارهاي   و  شده   سنگواره   استخوانهاي   آسيا، 
در  سالم   طور  به   آثار  اين   از  بعضي   است .  شده   يافت  
در  ديگر  آثار  كه   صورتي   در  شده اند،  مدفون   غارها 
بيابانها، نهشتهاي  دره ها، و در ميان  رانه هاي  رودخانه اي  
به   رودخانه ها  كنوني   مسيرهاي   از  دورتر  محلهايي   در 
يخچالها،  وسيله ي   به   معموًال  اخير  انواع   آمده اند.  دست  
تحت   در  اوقات   بيشتر  و  شده   رانده   بعيدي   مسافتهاي  
متر،  سي صد  از  بيش   ضخامت   به   هايي   يخپهنه   فشار 
سخت ، شكسته  و خرد شده اند. مقداري  از بقاياي  مربوط  
به  عصر يخ ، بيشتر در مسير آبهاي  جاري ، كه  احتماًال از 

يخچالها سرچشمه  مي گرفته اند، نهشته  شده اند. 

آمده   دست   به   آفريقا  در  بشر  نمونه هاي   قديمي ترين  
است . همه ي  دانشمندان  بر آنند كه  اين  موجودات  انسان  
بوده اند - ابزارهايي  مي ساخته اند - و حدود يك  ميليون  
كه   افراد  اين   مي زيسته اند.  پيش   سال   هزار  صد  هفت   و 
انسان   از  پيشتر  مراتب   به   شده اند  ناميده   ماهر  انسان  
جاوه  بوده اند كه  در حدود پانصد هزار سال  پيش  زندگي  
هفت   و  شصت   و  صد  يك   جاوه   انسان   است .  مي كرده  
ضخيم ،  جمجمه اي   داراي   و  داشت   قد،  نيم   و  سانتيمتر 
پيشاني  متمايل  به  عقب  و فكهايي  برجسته ، درشت ، ولي  
بدون  چانه  بود. هنگام  حركت  پاهاي  خود را روي  زمين  
كه    ، پكن   انسان   نمي رفت .  راه   راست   كامًال  و  مي كشيد، 
اندكي  بعد از انسان  جاوه  مي زيست  و از حيث  ظاهر به  
او شباهت  داشت ، تقريبًا به  طور مسلم  از نياكان  ماست . 
انسان  پكن  از ابزارهاي  سنگي  استفاده  مي كرد و غذاي  
خود  نوعان   هم   و  مي پخت   غار  در  آتشي   روي   را  خود 

را نيز مي خورد. 

يخ
تار

  به بهانه كسب جايزه گلدن گالب توسط جدايى نادر از سيمين  

اسكارى براى ما  
 

    نويسنده : حامد مقدم  

در  بارها  سال،  طول  در  كه  بوده  برخوردار  موهبت  اين  از  سينما  هنر 
محافل گوناگون، خود را به معرض آزمايش مى گذارد. اكثر اين محافل 
برگزار  معين  داورانى  هيات  با  و  روزه  چند  هايى  جشنواره  صورت  به 
از  مورد  چند  برلين  و  كن،ونيز  هاى  جشنواره  نمونه  براى  ميشوند. 
برطبق  ها،  جشنواره  گونه  اين  برنده  هاى  فيلم  هستند.  ها  مشهورترين 
باورى رايج، خواسته يا ناخواسته در زمره آثارى قرار مى گيرند كه بار 
هنرى غنى ترى با خود حمل مى كنند و اين منزلت هنرى چنين آثارى است 

كه وجه تمايزشان با ديگر آثار سينمايى مى شود. 
مى  هم برگزار مى شود كه  هر سال يك مراسم مهم سينمايى  از طرفى 
مهم  از  باالتر  پله  چند  محبوبيت  حتى  و  شهرت  لحاظ  از  كرد  ادعا  توان 
ترين جشنواره هاى سينمايى ساليانه قرار دارد. اين مراسم هرسال در 
اوايل سال جديد ميالدى، توسط آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى آمريكا 
برگزار مى شود و آن را به نام اسكار مى شناسند. جوايز اسكار كه يك 
مراسم كامال سينمايى است برخالف جشنواره هاى ساليانه فقط در يك 
شب برگزار مى شود و مى شود گفت كه مراسمى است براى تقدير از آثار 

سينمايى و دست اندركاران سينماى آمريكا. 
اما وجه مشتركش با ديگر جشنواره ها در اين است كه اين مراسم هرسال 
بخشى را براى رقابت بهترين فيلم هاى غيرانگليسى زبان مقرر كرده تا 
ديگر كشورهاى عالقمند نيز با آثار شاخص خود به اعتبار و جهانى بودن 
اين مراسم بيفزايند. موردى كه هر چند از سال 1947 با دادن جايزه اى 
افتخارى به فيلم هاى غير انگليسى زبان آغاز شد ولى به طور رسمى از 
به  مراسم،  اين  برگزارى  دوره  نهمين  و  بيست  با  همزمان  و  سال 1956 
بخش رقابتى اسكار اضافه شد. ناگفته نماند كه تا پيش از سال 1956 گاه 
آكادمى از دادن جايزه به فيلمى خارجى امتناع مى كرد. براى نمونه در 
سال 1953 كه اصال جايزه اى به اين عنوان داده نشد. در مراسم اسكار 
امكان  مختلف  كشورهاى  براى  سينمايى،  هاى  جشنواره  ديگر  همچون 
بر  مشتمل  جمعى  توسط  اسكار،  جايزه  برندگان  اما  دارد  وجود  حضور 
حدود شش هزار نفر از اعضاى آكادمى در رشته هاى تخصصى مختلف 
سينمايى انتخاب مى شوند و اين گستردگى سبب ايجاد اين باور شده كه 
برندگان جوايز اهدايى آكادمى ، حاصل باريك بينى يك جمع متخصص 

هستند و اصوال در تاريخ سينما ماندگارترند. 
انتخاب  نتيجه  در  و  داوران  هيات  اعضاى  تعداد  محدوديت  اوال  كه  چرا 
سليقه اى در آن وجود ندارد يا دستكم كمتر است و از طرفى بازخورد 
يك  از  عمومى  استقبال  مانند  خاص،  و  عام  مخاطبان  از  عمومى  افكار 
زمينه  تواند  مى  نامزدها،  اعالم  از  پيش  سينمايى  منتقدان  نظر  يا  و  فيلم 
داورى منصفانه اى را براى اعضاى آكادمى فراهم كند. از ديد تبليغاتى 
هم كه بنگريم در مى يابيم كه جوايز اسكار در بين مخاطبان عام سينمايى 
طرفداران فراوانى دارد كه در هر گوشه جهان در صورت امكان، تماشاى 
زنده اين مراسم را از دست نخواهند داد. تفاوتى هم نمى كند اگر حضور 
 ، مشهور  هاى  كارگردان  و  بازيگران  از  سينمايى  مطرح  هاى  شخصيت 
سهم بزرگى در خلق اين جادو و جاذبه داشته باشد. به گونه اى كه مى 
بينيم جشنواره هاى مطرحى چون كن، ونيز و برلين كه به منزلت هنرى 
شان مشهورند براى استفاده تبليغاتى هم كه شده در مراسم هاى افتتاحيه 
و اختتاميه شان از حضور بازيگران و شخصيت هاى مشهور سينمايى 

بهره مى برند. 
خود  تاريخ  در  كه  جايى  آن  از  و  اش  بسنده  خود  ذات  به  بنا  اسكار  اما 
بسترى براى ستاره سازى از نوع كيفى آن بوده است از منزلتى جداگانه 
برخوردار است. نمى توان منكر اين واقعيت شد كه پيشنهاد هاى كارى 
به هنرمندان پس از دريافت جايزه اسكار بسيار بيشتر از قبل از دريافت 
آن است يا اين كه اين جايزه چه تاثير مهمى در باالرفتن پرستيژ هنرى 
يك هنرمند و البته افزايش خارق العاده دستمزد كارى او دارد. در اهميت 
اسكار همين بس كه هنوز گريه ها ، نطق ها وحركات عجيب و نامتعارف 
برندگان اش در حين دريافت جايزه شان را به خاطر داريم و هنوز يادمان 
هست كه مايكل كين با آن همه سابقه پرشكوه هنرى، زمانى كه توانسته 
سايدر«السه  خانواده  قوانين  در  بازى  (براى  را  مكمل  نقش  اسكار  بود 
براى  (كه  آزمنت  جوئل  هيلى  خود  نوجوان  رقيب  از  هالستروم،1999») 
و  خودبينانه  بربايد  بود)  شده  نامزد  شياماالن)  نايت  ششم(ام.  حس 

البته بى شرمانه به خبرنگاران گفته بود كه تا چند سال ديگر چهره اين 
پسرك(جوئل آزمنت) آن قدر پراز جوش خواهد شد كه نمى توانيد نگاهش 
كنيد. با اين اوصاف شايد بى راه نباشد كه موفقيت در اسكار را چه از 
جنبه هنرى و چه تبليغاتى بتوان يك پيروزى بزرگ ناميد. همان طور كه 
گفتيم آكادمى اسكار، هر سال شرايطى را براى حضور نمايندگان ديگر 
كشورها در اين مراسم فراهم مى كند و اين پذيرايى از آثار خارجى ارج 
و قربى مضاعف را براى شان در بين سينماى كشورهاى مختلف سبب 

شده است. 
اثر  ترين  شاخص  تا  كنند  مى  تالش  مختلف  كشورهاى  دليل  همين  به 
توليد شده شان را براى شركت در بخش بهترين فيلم خارجى اين مراسم 

در  حضور  كنند.  اين مراسم گاهى چنان براى كشورهاى ديگر ارسال 
ممكن  كه  دارد  است بر سر مالكيت يك فيلم دعوا شود. هنوز اهميت 

درگيرى بين كشورهاى آلمان و اتريش بر سر فيلم روبان سفيد ميشائيل 
هانكه را به خاطر داريم كه البته از بد روز گار فيلم هانكه در اتفاقى عجيب 
برنده جايزه اسكار نشد. اين اهميت فراوان اسكار سبب شده كه در ميان 
فيلم  بهترين  جايزه  دريافت  براى  پنهان  رقابتى  ها  قاره  حتى  و  كشورها 
خارجى به وجود آيد. هر چند كه در اين ميان اروپا با 51 جايزه پيشرو 
بال منازع است اما آفريقا و آمريكاى جنوبى هريك با سه جايزه رقابتى 
سخت و البته پنهان با يكديگر دارند. آسيا هم به لطف 4 جايزه سينماى 
ژاپن و البته يك اسكار تايوان، براى ببر خيزان و اژدهاى پنهان ساخته 

آنگ لى، با فاصله اى زياد بعد اروپا ايستاده است. 
حاال كه از كشورها نام برده شد بد نيست اشاره كنيم كه در اروپا نيز 
ايتاليا با 13 و فرانسه با 12 اسكار رقابت نزديكى با هم دارند. هرچند كه 
از  تر  طوالنى  بس  يدى  فرانسه  باشد  اسكار  در  نامزدى  از  صحبت  اگر 
ايتاليا دارد. نكته جالب اين كه از 13 جايزه ايتاليا هشت جايزه توسط فقط 
عالم  در  كارگردانى  بزرگ  دوغول  البته  كه  آمده  دست  به  كارگردان  دو 
سينما بوده اند: ويتوريا دسيكا و فدريكو فلينى. سينماى ايران هم هر چند 
دير زمانى نيست كه در اين مراسم شركت مى كند اما در اين مدت كوتاه 
توانسته يك بار به نامزدى در آن دست يابد. موردى كه در سال 1377 و 
با فيلم بچه هاى آسمان ساخته مجيد مجيدى اتفاق افتاد. اين فيلم هر چند 
كه در مراسم اسكار سال 1998 رقابت را به فيلم زندگى زيباست ساخته 
پخش  كمپانى  ميراماكس،  كه  تبليغاتى  اما  باخت  ايتاليا  از  بنينى  روبرتو 
كننده اين فيلم، جهت شناساندن آن و در نتيجه سينماى ايران به مخاطبان 
خارجى داشت قابل انكار نيست. درست است كه فيلم مجيدى على رغم 
بدست  اسكار  نتوانست  خارجى،  فيلم  بهترين  نامزد  پنج  بين  در  حضور 
آورد اما براى مجيدى و سينماى ايران وجهه اى بين المللى پديد آورد. با 
اين فيلم ديگر سينماى ايران فقط مورد عالقه جشنواره هاى هنرى پسندى 
چون كن نبود بلكه نامزدى اسكار سبب شد انبوهى از مخاطبان عام سينما 

هم بليت تماشاى اين فيلم را بخرند و با سينماى ايران آشنا شوند. 
چرا كه مجيدى روايت فيلم خود را بر بستر داستانى معصومانه و جهان 
آن  با  راحتى  به  عام  چه  و  خاص  مخاطب  چه  كه  بود  داده  قرار  شمول 
شدن  تبديل  فيلم  اين  نامزدى  مزاياى  از  يكى  كرد.  مى  برقرار  ارتباط 
براى  اكنون  داد  اش  يارى  كه  بود  المللى  بين  اى  چهره  به  كارگردانش 
مذهبى  تاريخى  پروژه  يك  قضا  از  (كه  محمد(ص)  جديدش  فيلم  ساخت 
است) از يك مدير فيلمبردارى مطرح و افسانه اى چون ويتوريو استورارو 
برخوردار شود. كسى كه خود براى فيلم هاى مشهورى چون اينك آخر 
الزمان (فرانسيس فورد كاپوال)، سرخ ها (وارن بيتى) و آخرين امپراتور 
ايران  سينماى  هم  امسال  است.  بوده  اسكار  برنده  برتولوچى)  (برناردو 
با فيلمى با ديدگاهى جهانى در مراسم اسكار شركت كرده است. جدايى 
نادر از سيمين،فيلمى است كه دغدغه هايى در آن مطرح شده كه مى تواند 
براى هر فرهنگى آشنا به نظر برسد. فيلم با امتياز داشتن ساختارى شبه 
آمريكايى، برخوردار از عواملى است كه بخت آن را براى نامزدى و حتى 
برنده شدن افزايش مى دهد. هر چند كه اين فيلم شروعش با جشنواره 
زمستانى برلين بود اما موفقيت هايش به آن جشنواره چند روزه بسنده 
نشد و قرار گرفتن نام اين فيلم در تاپ تن هاى اكثر نشريات و منتقدان 
تا  كه  موردى  است.  زده  رقم  را  اى  فرخنده  اتفاق  جهان  سينماى  مطرح 

كنون براى هيچ فيلم ديگرى در تاريخ سينماى ايران اتفاق نيفتاده است. 
حضور در بهترين هاى نشريه هاى صاحب نامى چون سايت اند ساوند 
و فيلم كامنت، انتخاب شدن به عنوان فيلم برگزيده توسط منتقدان لندن، 
نيويورك ،شيكاگو و از همه مهم تر كسب جايزه گلدن گالب اتفاقى است 
كه براى هيچ فيلم ايرانى تا به حال تصورش هم ممكن به نظر نمى رسيد. 
به اين ها اضافه كنيد حضور پيمان معادى بازيگر فيلم را در جمع بهترين 
بازيگران سال به انتخاب منتقدان نشريه معتبر ويليج وويس و برگزيده 
مى  نشان  كه  را  آنجلس  لس  فيلم  منتقدان  توسط  فيلم  اين  فيلمنامه  شدن 
دهد اين فيلم فارغ از رشته بهترين فيلم خارجى مى تواند در ديگر رشته 
معظم  كمپانى  روساى  از  يكى  كه  جايى  تا  باشد.  مدعى  هم  اسكار  هاى 
سونى پيكچرز نامزدى فيلم فرهادى را در رشته هاى بهترين كارگردانى 
و فيلمنامه هم محتمل مى داند. هرچند كه آگاهيم همان تك جايزه بهترين 
فيلم غير انگليسى زبان سال هم، تاثيرى بس مهم در كارنامه فرهادى و 
البته سينماى ايران در سطح بين المللى خواهد داشت. و از ياد نبريم كه 
مى  دريافت  اثر  كارگردان  را  خارجى  فيلم  بهترين  اسكار  جايزه  هرچند 
پس  دارد.  تعلق  اثر  سازنده  كشور  به  رسمى  طور  به  جايزه  اين  اما  كند 
در صورت برنده شدن جدايى نادر از سيمين، اسكار ش ، جايزه اى است 

براى سينماى ايران و البته همه عالقمندان به آن. يعنى اسكارى براى ما.

    روزنامه مردم ساالرى 
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افتخار ميكنم كه براى 
هموطنانم در لندن 
اجرا خواهم داشت

گفتگو: فرشته كديور

و  ساخت  كه  است  موسيقيايى  پروژه  نام  پرديس 
تنظيم قطعات آن توسط حميد متبسم آهنگساز و ( 
نوازنده تار و سه تار)، صورت گرفته است. پرديس 
تركيبى از سازهاى سنتى ايرانى و غربى را در بر 
مى گيرد كه نوازندگان آن نيز از مليت هاى مختلف 
در  بار  نخستين  براى  پرديس  اند.  آمده  هم  گرد  به 
از  را  خود  المللى  بين  اجراى  فوريه،  چهارم  تاريخ 
سالن كدوگان هال لندن آغاز خواهد نمود و پس از 
ديگرى  اجراى  بروكسل  در  نيز  پنجم  تاريخ  در  آن 
خواهد داشت. حضور پرديس در لندن، با دعوت و 

حمايت فستيوال هنر صورت پذيرفته است.

اما زمزمه اشعار اين اثر را ساالر عقيلى بر دوش دارد. 
وى يكى از خوانندگان خوش صداى موسيقى سنتى 
را  گوناگونى  هنرى  هاى  تجربه  كه  باشد  مى  ايران 
از جمله همكارى با گروه دستان، گروه راز و نياز و 
ايران  ملى  موسيقى  اركستر  در  خوانندگى  همچنين 

را به همراه دارد. 
در  عقيلى  ساالر  با  تلفنى  گفتگويى  لندن،  در  پرديس  اجراى  درباره 

ابوظبى داشته ايم، كه در ادامه مى خوانيد:  

• آقاى عقيلى لطفا در ابتدا كمى درباره اجراى پرديس 
بگوييد؟ 

پرديس پروژه اى است كه توسط حميد متبسم از آهنگسازان مشهور 
و خوش نام ايران، پى ريزى شده است. تجربه هاى كارى مشتركى با 

آقاى متبسم در گروه دستان، داشته ايم. گروه اركستر پرديس، توسط 
خود ايشان، تشكيل شده است و كليه قطعات ساخته خود آقاى حميد 
متبسم مى باشد كه در دستگاه ماهور، دشتى و نوا اجرا خواهد شد. ما 
در تاريخ چهارم فوريه در كدوگان هال لندن و به دعوت فستيوال هنر  
نخستين اجراى جهانى را به روى صحنه مى بريم و به دنبال آن پنجم 

فوريه، در بروكسل اجراى دوم را خواهيم داشت. 

پرديس  اعضاى  تنها  تيموريان  آرپژ  آقاى  و  من  كه  كنم  اضافه  بايد 
هستيم كه از ايران به گروه مى پيونديم. بقيه اعضاى گروه، در اروپا 

ساكن مى باشند.

• از فعاليت هاى حرفه اى و هنرى خود بگوييد و اينكه 
چطور خوانندگى پرديس را عهده دار شديد؟

جمله  از  ام  داشته  همكارى  ايران  در  بزرگى  اركسترهاى  با  همواره 
اركستر بزرگ ملى ايران به رهبرى فرهاد فخرالدينى متشكل از هفتاد 
نفر. اجراهاى زيادى در شهرها و كشورهاى گوناگونى همچون مونيخ، 
اركستر  ام.  داشته  را  فرانسه  سمفونيك  اركستر  با  همكارى  و  برلين 
مهرنوازان را تشكيل دادم و پس از استعفاى آقاى فرهاد فخرالدينى از 
رهبرى اركستر ملى ايران، از ايشان دعوت كردم كه رهبرى اركستر 
المللى  بين  نمايشگاه  سالن  در  همچنين  بگيرد.  عهده  به  را  مهرنوازان 
تهران اجرايى خصوصى با همين گروه داشته ايم. در حال حاضر نيز 
به دعوت آقاى متبسم، مشغول به كار براى پرديس هستم و اميدواريم 

كه بتوانيم پرديس را در كشورهاى ديگر حتى در ايران اجرا نماييم.

بسيارى  كه  چرا  بگوييد  دستان  گروه  هاى  ويژگى  از   •
شما را با نام اين گروه مى شناسند؟

گروه دستان يكى از بهترين گروه هاى موسيقى سنتى مى باشد كه 
مى  ساكن  كشور  از  خارج  در  همگى  من،  جز  به  آن  اعضاى  تمامى 
باشند. اما در هر گوشه اى از دنيا كه اجرايى باشد؛ اعضاى گروه به 
يكديگر مى پيوندند. سرپرستى و آهنگسازى گروه دستان را معموال 
سراسر  در  گوناگونى  تورهاى  كنون  تا  دارد.  برعهده  متبسم  آقاى 
استقبال  از  بار  هر  كه  ايم  داشته  ايران  در  و  كانادا  امريكا،  اروپا، 
گشته  برخوردار  سنتى؛  موسيقى  دوستداران  و  عالقمندان  چشمگير 
را  اى  ارزنده  هاى  تجربه  دستان،  گروه  با  همكارى  طول  در  است. 

كسب نموده ام.

چه  بناست  بازگرديم،  لندن  در  پرديس  اجراى  به   •
اشعارى را با صداى شما بشنويم؟

 بخشى از اشعار مربوط به موالناست و همچنين اشعارى از سياوش 
كسرايى، اخوان ثالث و رضا متبسم نيز را اجرا مى نمايم. روى برخى 
در  انتخاب  از  پس  نيز  را  آنها  كه  هستم  كار  مشغول  آوازها  از  ديگر 

اجراى پرديس خواهم خواند. 

بيست  اعضاى  جملگى  اينكه  به  توجه  با  عقيلى  آقاى   •
و  باشند  مى  گوناگون  هاى  مليت  از  پرديس  نفره  دو  و 
چطور  باشند؛  مى  مستقر  كشورها  ساير  در  همينطور 
هماهنگى براى انجام تمرين هاى پيش از برنامه، صورت 

گرفته است؟
به  من  ورود  از  پس  و  ژانويه  تاريخ 26  از  اجرا  از  پيش  هاى  تمرين 
آلمان آغاز خواهد شد. از آلمان به هلند خواهيم رفت و تمرين ها با 

گروه ادامه خواهد يافت تا روز پيش از برنامه كه به لندن برسيم. 
از آنجايى كه زبان موسيقى، زبان بين المللى ُنت مى باشد؛ همه كارها 
تنظيم شده و آماده است و آقاى متبسم هم از نوازندگانى بهره جسته 
اند كه جملگى حرفه اى و با تجربه مى باشند. بنابراين با پيوستن ما 
به گروه و انجام تمرين ها، آمادگى كامل براى نخستين اجراى پرديس 

را خواهيم داشت. 

• پيش بينى شما از نخستين اجراى جهانى پرديس در 
لندن چيست؟

بسيار خوشحالم كه براى نخستين بار به انگلستان مى آيم و افتخار 
مى كنم كه براى هموطنانم در اين كشور اجرا خواهم داشت. اميدوارم 
كه برنامه خوبى را شاهد باشند و پس از آن بتوانيم اجراهاى ديگرى 
از پرديس را در سراسر دنيا داشته باشيم. از زحمات و حمايت بى 
فهيم  خانم  و  هنر  فستيوال  محترم  اندركاران  دست  و  مدير   دريغ 
خرازى، سپاسگزارم كه با تالش آنها، اين اجرا در لندن به روى صحنه 

مى رود.

با آرزوى موفقيت براى شما و تشكر از فرصتى كه در اختيار ما   •
قرار داديد.

رحيم شهريارى موسيقى آذرى را 
به اروپا مى برد  

 
خواننده  ـ  شهريارى  رحيم 
هاى  كنسرت  تور  ـ  آذرى 
اروپا  در  را  خود  نوروزى 

برگزار مى كند. 
تاكنون  گفت:  هنرمند  اين 
كشور  سه  در  هايى  رايزنى 
صحنه  اجراى  براى  اروپايى 
احتمال  اما  داديم  انجام  اى 
در  نوروزى  تور  اين  دارد 
چند شهر ديگر نيز ادامه يابد. 
اسفند   28 افزود:  شهريارى 

ماه به فرانسه سفر خواهم كرد و اولين كنسرت را در اين كشور 
به صحنه مى برم. اجراى بعدى نيز سه روز بعد در شهر كلن 
آلمان برگزار خواهد شد. استكهلم سوئد نيز از جمله شهرهايى 

است كه قصد برگزارى اجرا در آن را داريم. 
اين خواننده آذرى درباره رپرتوار اين تور اروپايى نيز توضيح 
داد: قطعات آلبوم «يواش يرى» و گلچين آلبوم هايى كه تاكنون 
خوانده ام، بخشى از اين اجراها هستند اما 30 درصد رپراتور 
به موسيقى فولكور مقامى اختصاص خواهد داشت، چرا كه در 

خارج از كشور مردم اين موسيقى را بسيار مى پسندند. 
او همچنين از اجراى 25 اسفند ماهش در سالن ميالد نمايشگاه 
گروه  همراهى  با  ماه  اسفند   25 افزود:  و  داد  خبر  المللى  بين 

«آراز» دو نوبت كنسرت خواهيم داشت. 
درصد  گفت: 60  نيز  جديدش  آلبوم  وضعيت  درباره  شهريارى 
كار اين آلبوم به پايان رسيده كه در تركيه و باكو ضبط شده 

است، اما هنوز نامى براى اين آلبوم انتخاب نكرده ايم.

رباب خوزستان تنها ساز ايرانى با 
وتر مويين است 

رباب خوزستان تنها ساز در ايران محسوب مى شود كه جنس 
وتر آن مويين است و در خوزستان براى اجراى موسيقى سنتى 

عربى مورد استفاده قرار مى گيرد.
در  ايرانى  سازهاى  دايرالمعارف  كتاب  در  درويشى  محمدرضا 
عرب  هاى  كولى  كه  رباب  نويسد:  مى  خوزستان  رباب  مورد 
زبان خوزستان آن را ربابه مى نامند از خانواده سازهاى زهى 
آرشه اى است. رباب از جمله سازهاى رايج در ميان عرب هاى 
خوزستان است و به نوعى از آن كه كاسه فلزى دارد، گلن يا 
گالن مى گويند. اين ساز به جز خوزستان در تمام كشورهاى 
عربى و شمال آفريقا نيز ديده مى شود. رباب توسط عرب هاى 

ايرانى در خوزستان متداول شده است. 
يوگسالوى،  مراكش،  چون  ديگرى  كشورهاى  در  ساز  اين 
نيز  آفريقا  شمال  و  شرقى  جنوب  جنوب،  و  آمريكا  هندوستان، 
با نام هاى ديدگرى ديده مى شود. به طور كلى سازهاى زهى 
سازهاى  جمله  از  گوش  چهار  يا  گرد  هاى  كاسه  با  وترى  يك 
بدوى مورد استفاده انسان در سراسر جهان هستند و انتساب 
آنها به فرهنگ خاصى، منطقى به نظر نمى رسد. در خوزستان 
دو نوع رباب با كاسه طنينى چوبى و كاسه طنينى فلزى مرسوم 
دارد  چهارگوش  اى  كاسه  چوبى،  طنينى  كاسه  با  رباب  است. 
كه در برخى نمونه ها اضالع آن تقريبا عمود بر زمين هستند. 
در  نيز  خرك  شود.  مى  پوشانده  پوست  با  چوبى  كاسه  دهانه 
نقطه معينى روى پوست قرار مى گيرد. رباب يك وتر مويى(چند 
كه  است  ايران  در  ساز  تنها  اين  اسب)دارد.  دم  موى  از  رشته 
جنس وتر آن مويين است. كولى هاى عرب زبان خوزستان گاه 
به جاى كاسه چوبى، از گالن يا ظرف هاى مكعب مستطيل فلزى 
چهار ليترى روغن استفاده مى كنند قسمت هاى جانبى گالن را 
رباب،  نوع  اين  در  شود.  شديدتر  حاصل  صداى  تا  شكافند  مى 
دسته چوبى از باال و سيخ يا ميله فلزى را از پايين در گالن يا 
قوطى فلزى فرو مى كنند. خرك چوبى نيز در نقطه معينى روى 
سطح جانبى و بااليى گالن قرار مى گيرد. رباب كوك ثابت ندارد 
و ميزان كشش تنها وتر مويين آن ارتباط مستقيمى با وسعت 
صوتى صداى خواننده دارد. نوازنده با توجه به وسعت صوتى 
صداى خواننده، ميزان كشش تنها وتر ساز را تغيير مى دهد و 
آن را با صداى خواننده هماهنگ مى كند. رباب تنها ساز زهى 
بومى است كه در خوزستان براى اجراى موسيقى سنتى عربى 
مورد استفاده قرار مى گيرد. تمام فرم هاى سازى و آوازى با 
همراهى  در  ساز  مهمترين  ساز  اين  و  هستند  اجرا  قابل  رباب 

آواز است.
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نغمه هايي كه به فردا 
نمي رسند 

اميرجالل الدين مظلومى

با  آنها  فاصله  حفظ  و  معيار  زبان  حيطه  در  ترانه ها  قارچ وار  رويش 
زبان كوچه و بازار از يك سو و نياز به دست كم پنج دهه عبور زماني 
از يك اثر موسيقايي براي درك ميزان ماندگاري آن ارزيابي كارهاي 
اين دهه را كم دقت تر مي سازد. اما با اين همه هنوز هم ماندگاري مانند 
خط مبهمي كه بيشتر موازي با جريان فعلي ترانه سرايي در موسيقي و 

ادبيات ما حركت مي كند، مطرح مي شود. 
پايگاه اطالع رساني موسيقي ايران: نوستالژي و ايجاد ارتباط عاطفي 
با مخاطب به وسيله زنده كردن يادها و خاطره هاي مشترك مخاطب و 
اثر موسيقايي از وجوه تأثيرگذار و شاخصه هاي مؤثر در موفقيت يك 

ترانه است.
بخشي از اين موفقيت در اثر قابليت هاي هنري در زمان اجرا به دست 
مي آيد و بخش مهمي از آن مرهون ساختار ادبي اثر و به معني ديگر 

شعر ترانه است.
گذشته  از  بيشتر  ترانه ها  ارگانيزم  به  توجه  و  فني  نقد  كه  باوجودي 
در دهه ها و به طور مشخص تر در سال هاي اخير صورت مي گيرد و 
نتيجه  در  و  علمي تر  روند  ترانه سرايي  كه  مي رود  انتظار  نظر  اين  از 
پوياتري را طي كند اما عمر ترانه هاي امروزي و نجواي آنها در ذهن و 
خاطره مخاطبان بسيار كوتاه تر از گذشته است و اين سال ها ترانه اي 
كه به مرز ماندگاري برسد، به گوش نمي رسد. شگفت اينكه اين حقيقت 
ورود  از  دهه  دو  يا  يك  دست كم  كه  مي نماياند  رخ  زماني  در  بيشتر 
آثار شاعران مطرحي كه شعر آنها ويژگي هاي مطرح فراواني داشت 
به عرصه ترانه مي گذرد. شاعراني كه انتظار صاحبنظران از ماندگار 
نظر  به  طبيعي  كامًال  آنها  انتشار  زمان  در  آثارشان  از  بخشي  شدن 
مي رسيد. با اين همه اندك ترانه هايى از شاعراني چون مرحوم قيصر 
امين پور و محمدعلي بهمني توانست فضاي روزمرگي را بشكافد. ترانه 
هايى چون «بهار، بهار» بهمني كه در كل مروري بر خاطرات يكي از 

خاطره انگيزترين مناسبت هاي ملي يعني نوروز است و به مدد  تصوير 
بيان  در  چيره دست  شاعر  اين  خبرگي  بر  تكيه  با  و  مخاطبان  ذهني 
صاف و ساده و در عين  حال هنري و تأثيرگذار اين خاطرات تصويري 
توانسته است راهي در هزارتوي يادها بجويد و يكي دو ترانه با شعر 
مرحوم امين پور كه بخشي از موفقيت آنها به اجراي موفق و تأثيرگذار 
و زمان انتشارشان مربوط مي شود. اما تكرار بسيارى از ترانه ها حتي 
چندان  شنيده  را  آن  بارها  كه  مخاطبان  از  دسته  آن  گوش هاي  براي 

آشنا نيست.
برجستگي هاي  مي تواند  دوره  اين  ماندگار  ترانه هاي  اندك  به  نگاهي 
ويژه تر آنها را نسبت به بقيه كارها مشخص كند و از اين رهگذر راز 

جوانمرگي و ناكامي ساير ترانه ها به مرحله كشف برسد.
نكته عمومي درباره كارهاي ماندگار چه مربوط به اين چند دهه اخير 
و چه سال هاي دورتر، هوشمندي شاعر در يافتن ابزاري است كه به 
حيطه هاي  به  پا  بتواند  صميمي  و  راحت  و  ساده  و  سهل  آنها  وسيله 
شخصي و در عين حال مشترك همه مخاطباني بگذارد كه درك متفاوت 
و يكسان آنها از اثر زمينه اي براي گل كردن يك ترانه محسوب مي شود. 
كه  ايجاد مي كنند  را  دلچسبي  ماندگار فضاي  كارهاي  بهتر  عبارت  به 
همه مخاطبان به فراخور پيش زمينه و شناخت خودشان از موسيقي به 
سطحي از درك زيبايي در شعر و حس سرشار يگانگي با لحظه هاي 

آن مي رسند. 
و  هنري  زمينه هاي  همه  در  مختلف  سالئق  و  عالئق  كه  است  طبيعي 
به ويژه در اين عرصه وجود داشته باشد، اما هنر سرايندگان ترانه هاي 
ماندگار ايجاد در همپوشي و هم افزايي همين سليقه ها با اثري است كه 

آن را مي شنوند.
اثر  صاحب  براي  هم  مشتركي  وجوه  چنين  پيدايي  كه  پيداست  نگفته 

و هم براي مخاطب نيازمند اقتضائات زباني و زماني متعددي است.
با  آنها  فاصله  حفظ  و  معيار  زبان  حيطه  در  ترانه ها  قارچ وار  رويش 
زبان كوچه و بازار از يك سو و نياز به دست كم پنج دهه عبور زماني 
از يك اثر موسيقايي براي درك ميزان ماندگاري آن ارزيابي كارهاي 
اين دهه را كم دقت تر مي سازد. اما با اين همه هنوز هم ماندگاري مانند 
خط مبهمي كه بيشتر موازي با جريان فعلي ترانه سرايي در موسيقي و 

ادبيات ما حركت مي كند، مطرح مي شود.

 منبع: پايگاه اطالع رسانى موسيقى ايران

تدريس خصوصى 
كمانچه و ويولون 

توسط 
كارشناس موسيقى
07904235833

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى
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ترجمه رسمى ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى،

دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : 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 ...
تايپ متون فارسى و انگليسى

020 7433 2516 
07735514803

اسرار درياچه زير يخ
درياچه هاي  محققان قصد دارند نشانه هاي احتمالي حيات را در آب 

قطب جنوب پيدا كنند
كه  درياچه هايي  از  يكي  اسرار  كشف  فرساي  طاقت  و  عظيم  پروژه 
اميدواركننده اي  نتايج  به  كم  كم  دارد  وجود  جنوب  قطب  يخ هاي  زير 
شايد  يا  سال  هزار  از 125  بيش  السورث  درياچه  شد.  خواهد  منجر 
هم يك ميليون سال از بقيه دنيا جدا افتاده بود. گروه هاي تحقيقاتي 
در تالشند نمونه هايي از آب هاي زير يخ به دست آورند. آنها از آب 
داغ براي نفوذ در يخ سه كيلومتري روي اين درياچه استفاده مي كنند. 
يك  اخيرا  است.  داشته  خوبي  پيشرفت هاي  طلبانه  جاه  پروژه  اين 
راهي  پيشرفته  تجهيزات  و  ابزار  تن  به 70  نزديك  با  مهندسي  گروه 
قطب جنوب شده اند كه بيش از هفت ميليون پوند هزينه داشته است. 
كشنده  سرماي  در  ماندن  براي  كافي  امكانات  داشتن  اصلي،  مشكل 
قطب جنوب است. مهندسان گفته اند تا پايان سال جاري ميالدي يخ 
حيات  نشانه هاي  دارند  قصد  محققان  مي كنند.  فتح  را  كيلومتري  سه 
را در آب هاي اين درياچه پيدا كنند و رسوبات كف درياچه را خارج 
كنند تا بهتر بتوانند درباره آب و هواي گذشته نظر بدهند. رسيدن به 
درياچه قطب جنوب يكي از چالش برانگيزترين پروژه هاي سال هاي 
اتمام  به  قطبي  تابستان  دو  در  را  كارشان  بايد  محققان  است.  اخير 
آنها  زيرا  فرساست  طاقت  كاري  خودش  تجهيزات  رساندن  رسانند. 
بايد در حدود 400 كيلومتر در برف و يخ طي كنند تا به محل درياچه 
برف  بپوشند.  نازك  دستكش هاي  بايد  كار  هنگام  مهندسان  برسند. 
قبال  بماند؛  برف  زير  تجهيزات  تا  مي شود  باعث  هميشگي  كوالك  و 
اين مسئله يكي از دشواري هاي مهندسان بود ولي امروزه با داشتن 
جي پي اس(GPS)، آنها در پيدا كردن امكاناتشان مشكل چنداني ندارند. 
شهرت درياچه السورث براي سرماي شديد و بادهاي هميشگي است. 
شمار  به  جنوب  قطب  درياچه   400 از  يكي  درياچه  اين  حال  اين  با 
يخ  روي  حفاري  عمليات  براي  آن  به  مي توان  آسانتر  كه  مي رود 

دسترسي پيدا كرد. 

برگشته  جنوب  قطب  از  تازگي  به  كه  تحقيقاتي  گروه  از  تيت»  «اندي 
دماي  مي گويد: «حداكثر  پروژه  سخت  بسيار  شرايط  مورد  در  است 
تابستان 20 درجه سانتيگراد زير صفر است و هميشه بادهاي بسيار 
سردي مي وزد كه برف و كوالك به همراه دارد. هميشه بايد تجهيزات 
را چند صد كيلومتر جابه جا كنيم. اين درحالي است كه تحويل تجهيزات 
فقط يكي از مراحل آماده شدن براي حفاري و عمليات نمونه برداري 
در  مقاومت  نمونه برداري  مرحله  كار  سخت ترين  مي رود.  شمار  به 
برابر فشار باال و دماي بسيار پايين است. وسايل و ابزار بايد كامل 
كردن  پيدا  دنبال  به  پژوهشگران  زيرا  باشند  شده  استريليزه  و  تميز 
نشانه هاي حيات در آب هاي درياچه هستند بنابراين نياز داريم تا همه 
براي  اين  شايد  كنيم.  حذف  را  آنها  و  بسنجيم  را  آلودگي  احتماالت 
اولين بار است كه استاندارد هاي بااليي براي تميزي تجهيزات در نظر 
كيلومتر  سه  تا  دو  و  طول  كيلومتر   10 السورث  درياچه  مي گيريم.» 
زيرا  است  زمان  مقابل  در  نبردي  مانند  حفاري  فرآيند  دارد.  عرض 
آب اطراف سوراخ ايجاد شده يخ مي زند و حفره را كوچكتر مي كند. 
«پرفسور سيگرت» تخمين مي زند قبل از بسته شدن حفره، 24 ساعت 
و  روسي  تحقيقاتي  گروه هاي  قبال  دارند.  زمان  برداري  نمونه  براي 
خطر  هميشه  ولي  برسند  نتايجي  به  تا  بودند  كرده  سعي  آمريكايي 
آلودگي تجهيزات مورد نياز مانعي بر سر راه آنها بود و پروژه ها به 
تاخير مي افتاد. اگر محققان بتوانند اليه هاي يخ را به درستي بررسي 
كنند درك بهتري از تغييرات آب و هوايي در آينده خواهند داشت و 
با دقت بيشتري مي توانند پيش بيني  كنند كه چه موقع اليه هاي يخ در 

دهه ها و يا حتي قرن هاي آينده ذوب مي شود.

رابطه مدل هاي راه رفتن عابران 
پياده با خطر!

پياده  عابران  رفتن  راه  مدل هاي  دانستن  با  ضروري  مواقع  در 
راحت تر مي توان آنها را از خطر دور كرد

رضا جعفري طادي: تصور كنيد در پاريس در پياده رو قدم مي زنيد 
هر  اگر  حالت  اين  در  مي آيد.  شما  سمت  به  رو  به  رو  از  فردي  و 
درستي  به  راست  يا  چپ  به  تمايل  براي  را  ديگري  قصد  كدامتان 
فكر  حال  به  تا  كرد.  خواهيد  برخورد  يكديگر  با  ندهد  تشخيص 
كرده ايد در اين موقعيت به كدام سمت قدم بر مي داريد؟ در اروپا 

تقريبا بيشتر مواقع افراد به سمت راست مي روند. اما در آسيا در 
چنين موقعيتي عابران پياده تمايل بيشتر به سمت چپ دارند. البته 
در كره جنوبي به افراد توصيه مي شود كه در پياده روها در سمت 
راست حركت كنند. با اين وجود هيچ رابطه اي بين سمت راه رفتن 
ندارد:  وجود  خيابان ها  در  خودروها  حركت  سمت  و  رو  پياده  در 
براي مثال، مردم لندن با اينكه در سمت چپ رانندگي مي كنند بيشتر 
از سمت راست پياده رو ها قدم مي زنند. با اين حال محققان مي گويند 

اين رفتار عابران پياده فقط به احتماالت بستگي دارد.

مسير  درست  سمت  در  و  بزند  حدس  دقيق  پياده  عابر  يكبار  اگر   
خود را ادامه دهد دفعه بعد نيز براي جلوگيري از برخورد با فرد 
يك  انتخاب  به  تمايل  مي كند.  انتخاب  را  سمت  همان  رويش  روبه 
احتماالتشان  درستي  حسب  بر  افراد  كه  مي دهد  رخ  هنگامي  سمت 
قدم  سمت  همان  از  بيشتر  و  مي كنند  عادت  رو  پياده  طرف  يك  به 
بر مي دارند. راه رفتن در پياده رو ها به افراد آزادي عمل و انتخاب 
بيشتري مي دهد. با اينكه عابران پياده مستقل تصميم مي گيرند اما 
كه  حالي  در  مي شود.  محدود  كمي  ديگران  انتخاب  با  تصميمشان 

اما  مي دهد  روي  كنجكاوي  روي  از  پياده  عابران  رفتار  بررسي 
مي توان آن را موضوع پژوهشي پركاربردي در نظر گرفت. براي 
مثال، هنگام مسابقات جام جهاني فوتبال مردم زيادي از كشورهاي 
عابران  رفتار  دانستن  با  مي كنند،  سفر  ميزبان  كشور  به  مختلف 
اطراف  در  افراد  احتمالي  برخورد هاي  يا  تراكم  از  مي توان  پياده 
ورزشگاه ها جلوگيري كرد. در سال 1995 دو فيزيكدان با استفاده 
را  اجتماعي»  «نيروي  رايانه اي  مدل هاي  گازها  و  ذرات  حركت  از 
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  آنها  مدل  اين  براساس  كردند.  طراحي 
عوامل متفاوتي روي راه رفتن در پياده رو ها تاثير مي گذارد. براي 
رفتار  تغيير  باعث  رو  پياده  در  ديگران  رفتار  و  افراد  مقصد  مثال، 
عابران  رفتارهاي  مورد  در  داده  جمع آوري  مي شود.  پياده  عابران 
پياده بسيار دشوار است. با اين حال در سال 2009، پژوهشگران 

سرعت حركت آلماني ها را با هندي ها مقايسه كردند. در مكان هاي 
جمعيت  تراكم  كه  هنگامي  ولي  بود  يكسان  سرعتشان  جمعيت  كم 
زياد مي شد هندي ها سريع تر از آلماني ها راه مي رفتند. البته هندي ها 
از اينكه به هم برخورد كنند كمتر ناراحت مي شدند. هنگامي كه افراد 
در گروه هاي سه يا چهار نفري قدم مي زنند اشكال متفاوتي به خود 

مي گيرند.
 «U» يا   «V» شكل  به  گروه ها  اين  فرانسه  تولوز  در  مثال،  براي   
گروه  بقيه  از  عقب تر  كمي  وسط  نفرات  كه  حالتي  به  مي روند  راه 
قدم بر مي دارند. امروزه محققان روش هاي علوم شناختي را براي 
بررسي مدل هاي راه رفتن جمعيت هاي انبوه بيشتر ترجيح مي دهند. 
مكان هاي  ديگر  يا  مترو  در  سوزي  آتش  مانند  ضروري  مواقع  در 
آنها  حال  اين  با  كرد.  دور  خطر  از  را  مردم  مي توان  بهتر  شلوغ 
از مدل حركت ذرات نيز بهره مي برند. براي مثال، اگر بر سر راه 
جمعيت انبوه در حال خروج از يك راهرو ستوني قرار داده شود 
جمعيت  كه  مي شود  موجب  و  مي كند  تقسيم  قسمت  دو  به  را  آنها 

راحت تر خارج شود.
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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)

گل سفيد چيني براي درمان تپش قلب
كه  كميابى  سفيد  گل  از  بتوانند  اميدوارند  چينى  دانشمندان  از  گروهى 
در  كه  بسازند  دارويى  است  معروف  جوانى  اكسير  به  ها  افسانه  برپايه 
درمان تپش نامنظم قلب موثر است. افسانه هاى چينى بارها از فوايد گل 
در  كه  سفيد  گل  اند.اين  گفته  ليان»سخن  ژو  شان  عنوان «تيان  با  سفيدى 
كوهستانهاى برفى چين مى رويد همانند يك اكسير پرقدرت مى تواند زمان 
مرگ ناشى از افزايش سن را به تاخير بيندازد. اكنون گروهى از دانشمندان 
دانشگاههاى هنگ كنگ و شانگهاى در تالشند تا از اين گل خاردار و چين 
دار داروى جديدى را براى درمان تپش نامنظم قلب بسازند. اين بيمارى مى 
تواند خطر بروز سكته مغزى را افزايش دهد. اين پژوهشگران به منظور 
بررسى  با  بيمارى  اين  درمان  در  بهتر  و  جديدتر  داروهاى  به  دستيابى 
دوباره طب سنتى چينى، ريشه ها و علفهايى را كه به مدت هزاران سال 
تا  دادند  قرار  آزمايش  مورد  شدند  مى  استفاده  دارويى  گياهان  عنوان  به 
بتوانند اجزاى تركيبى فعال در اين گياهان را كه قادرند در ساخت داروهاى 

جديد كاربرد داشته باشند پيدا كنند. 
اما برخالف عطاريهايى كه گياهان دارويى طب چينى را به صورت پودرها 
و كپسولهاى دست ساز عرضه مى كنند، اين دانشمندان در تالشند تا اين 
دارو را از طريق آزمايشات بالينى معتبر ارزيابى كنند و در سطح جهانى به 
تاييد برسانند. اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: « اين گل به مدت 
هزاران سال در ژينيانگ، تبت و هند براى درمان طيف وسيعى از بيماريها 
و در طب چينى براى درمان تپش بى نظم قلب استفاده مى شد. ما به مدت 
ريتم نامنظم  هدف ما بازگرداندن  پروژه كار كرديم.  8 سال بر روى اين 
عوارض جانبى كمترى  دارويى است كه  طريق  عادى از  ريتم  به يك  قلب 
 Herba Saussureae داشته باشد.»گل سفيد «تيان شان ژو ليان» يا گياه
تبت  ارتفاعات  در  دريا  سطح  از  مترى  هزار   3 ارتفاع  در   Involucratae
كه  گياه  اين  اصلى  دارويى  عنصر  توانستند  دانشمندان  اين  كند.  مى  رشد 
ماده اى به نام « آكاستين» است را از اين گل استخراج و همچنين آن را به 
صورت سنتزى در آزمايشگاه توليد كنند. سپس با آزمايش اين ماده روى 

سگهاى مبتال به تپش نامنظم قلب به نتايج 
موفقيت آميزى دست يافتند.

پايان عصر 
رمزهاي عبور

رمزهاي  آينده  سال  پنج  ظرف  مي گويند  محققان 
عبور امروزي از رده خارج مي شوند

فن آوري هاي جديد و مدرن فاصله بين داستان هاي 
تخيلي و واقعيت را پر كرده اند و تغييرات اساسي 
پيشرفت  امروزه  مي كنند.  ايجاد  زندگيمان  در 
بشر  زندگي  الينفك  جزو  خدمات  و  ابزار  سريع 
شركت هاي  كه  مي رود  انتظار  هميشه  است.  شده 
با  محصوالتي  و  كنند  اصالح  را  خدماتشان  بزرگ 
بي ام  شركت  آي  محققان  دهند.  ارائه  بهتر  كيفيت 
رمزهاي  آينده  سال  پنج  ظرف  مي گويند   (IBM)
از  انبوهي  مي شوند،  خارج  رده  از  امروزي  عبور 
پست هاي الكترونيك بي ارزش وقتمان را نمي گيرند 
و حتي قادر خواهيم بود رايانه ها و ديگر دستگاه ها 

را با ذهنمان كنترل كنيم. در ششمين سالنامه 

سال  پنج  نوآوري  پنج  بي ام  Five-in-Five، آي 
آوري هاي  فن  از  يكي  است.  كرده  معرفي  را  آينده 
جديد اين امكان را فراهم مي سازد تا با مقادير كمي 
انرژي نيروي برق مورد نياز خانه هايمان را تامين 
نوآوري اي  بخش  معاون  ميرسون»  «برني  كنيم. 
بي ام مي گويد: «نسل جديد ميكرو الكترونيك امكان 
ساخت ابزارهاي پيشرفته تر را فراهم مي سازد. با 
وسايل  شدن  خاموش  نگران  جديد  نوآوري هاي 
برقي قابل حمل نخواهيم شد. براي مثال، با راه رفتن 
مي توانيم باتري گوشي همراه مان را شارژ كنيم.» 

در حال حاضر بيشتر امكاناتي كه در اختيار داريم 
ولي  مي شوند  فعال  خصوصيمان  پس و ردهاي  با 
افراد زيادي رمزهاي عبورشان را فراموش مي كنند 
يا به دليل امنيت پايين هميشه نگران دزديده شدن 
تازه اي  آوري  فن  هستند.  شخصيشان  اطالعات 
عبور  رمزهاي  زياد  مشكالت  كه  است  راه  در 
قادر  كاربرها  همه  نيز  و  مي كند  حل  را  امروزي 
دسترسي  براي  كنند.  استفاده  آن  از  بود  خواهند 
شخصي  بانكي  حساب هاي  يا  الكترونيك  پست  به 
شد.  خواهد  استفاده  بيومتريك  تكنولوژي  از 
سيستم هاي بيومتريك از ويژگي هاي فيزيولوژيكي 
و رفتاري انسان جهت شناسايي استفاده مي كنند. 
و  ندارد  را  قبل  روش هاي  معايب  ديگر  روش  اين 
داده  افزايش  زيادي  بسيار  حد  تا  را  دقت  و  امنيت 
است. سنسور كوچكي براي تشخيص هويت كاربر 
طراحي مي شود؛ اين سنسور قادر خواهد بود كاربر 
شناسايي  چشمش  شبكيه  روي  از  را  نظر  مورد 
كنند. البته امروزه اين تكنولوژي به صورت محدود 
استفاده مي شود. در پنج سال آينده وقتمان به خاطر 
صدها ايميل به دردنخور گرفته نخواهد شد. ابزار 
آنها  پست ها،  اين  ديدن  از  قبل  مدرني  الكترونيكي 
«بدون  مي گويد:  «ميرسون»  كرد.  خواهد  حذف  را 
به  كردن  نگاه  با  فقط  بي ارزش،  ايميل هاي  خواندن 
آنها قادر به حذفشان خواهيد شد. بعد از مدتي اين 
سيستم عادت مي كند تا پست هاي به درد نخور را 
آي بي ام،  گزارش هاي   براساس  كند.»  پاك  خودش 
الكترونيكشان  وسايل  با  تا  بود  خواهند  قادر  افراد 
ارتباط ذهني داشته باشند. اين امكان فراهم خواهد 
يا  دست هايشان  از  استفاده  بدون  كاربران  تا  شد 
بر زبان آوردن دستوري، با قدرت فكر و ذهنشان 
سيستم هاي الكترونيكي را وادار به انجام كارهاي 
از  كه  افرادي  به  تكنولوژي  اين  كنند.  دلخواهشان 
خواهد  شاياني  كمك  دارند  مشكل  جسمي  لحاظ 
كارهاي  مي توانند  مغزيشان  امواج  با  آنها  كرد؛ 
اطرافيان  به  نياز  بدون  و  دهند  انجام  را  روزمره 
كنند.  اداره  را  خودشان  زندگي  مستقل  به طور 
بيش  آينده  سال  پنج  در  مي كنند  پيش بيني  محققان 
خواهند  را  امكان  اين  جهان  جمعيت  درصد   80 از 
داشت تا با استفاده از تلفن هاي همراه هوشمندشان 
با همه ارتباط برقرار كنند. انسان ها در هر زماني 
با هر زباني و از هرجايي كه هستند مي توانند با هم 
حرف بزنند و ايده «مترجم جهاني» به وقوع خواهد 
پيوست. البته شايد همه اين پيش بيني ها درست از 

آب در نيايند

هتل كپسولى، ميزبان 
جديد گردشگران

 «هنگ كنگ»

يك هتل كپسولى به ميزبان جديد گردشگران 
«هنگ كنگ» تبديل شده است. 

سال  نخستين  روزهاى  از  كه  شرايطى  در 
«چين»  كشور  كپسولى  هتل  نخستين   ،2011
كه در شهر «شانگهاى» اين كشور واقع شده، 
هتل  نخستين  نيز  گذشته  روز  شد،  افتتاح 
كنگ»  «هنگ  زيباى  اى  جزيره  شهر  كپسولى 

گشايش يافت. 
به گزارش رويتر، اين هتل كه شباهت زيادى با 
نمونه آن در شانگهاى دارد، از امكانات رفاهى 
متنوعى مثل تخت خواب راحت و اينترنت بى 

سيم بهره مى برد. 
مساحت  مربع  متر  دو  حدود  در  كپسول  هر 
و  پول  كم  گردشگران  براى  و  داشته 
در  اين  شده،  ساخته  و  طراحى  دانشجويان 
نيز  شانگهاى  كپسولى  هتل  كه  است  حالى 
داراى 68 اتاق كپسول بوده و هر يك از اتاق 
مساحت  متر  دو  حدود  در  كه  هتل  اين  هاى 
و  تلويزيون  ساعت،  مثل  تجهيزاتى  به  دارند، 

اينترنت بى سيم مجهز هستند. 
بهداشتى،  سرويس  مثل  امكاناتى  همچنين 
در  نيز  سيگارى  مسافران  ويژه  اتاق  و  حمام 

مربع  متر  كه 300  هتل  اين  عمومى  بخشهاى 
مساحت دارد، راه اندازى شده اند. 

كپسولى  هتل  در  اقامت  ساعت   10 هر  هزينه 
شانگهاى كه ويژه مردان خواهد بود، 10 دالر 

است. 
در اين شرايط كارشناسان صنعت گردشگرى 
هاى  هتل  اندازى  راه  با  كه  باورند  اين  بر 
جمله  از  چين  گران  شهرهاى  در  كپسولى 
اين  جذب  بيشترى  گردشگران  شانگهاى، 
رشد  آن  حاصل  كه  شد  خواهند  شهرها 

چشمگير گردشگران آنها خواهد بود. 
صنعت  از  نيز  كنگ  هنگ  زيباى  جزيره 
گردشگرى در سال 2010 بيش از 16 ميليارد 
در  شود  مى  بينى  پيش  و  داشته  درآمد  پوند 
ميليون   40 از  بيش  ميزبان   2011 سال  در 

گردشگر باشد. 
هنگ كنگ در سال 2010 ميزبان بيش از 36 
ميليون گردشگر بود كه از رشد 22 درصدى 
در مقايسه با سال 2009 حكايت دارد، اين در 
حالى است كه كارشناسان پيش بينى مى كنند 
مارس  در  جهان  هتل  بلندترين  افتتاح  با  كه 
اين  گردشگران  صنعت  كنگ،  هنگ  در   2011

شهر زيبا متحول شود. 
بلندترين هتل جهان كه تا كمتر از يكسال ديگر 
طبقه   118 يابد،  مى  گشايش  كنگ  هنگ  در 
داشته و تا به حال عمليات ساخت 102 طبقه 

آن پايان يافته است. 
قرار  و  داشته  نام  كارلتون»  «ريتزـ  هتل  اين 
است به عنوان يكى از هتل هاى لوكس جهان، 
آخرين  در  بدنسازى  باشگاه  و  استخر  يك 

طبقه خود داشته باشد. 
ى  مستعمره  ها،  سال  طول  در  كه  كنگ  هنگ 
پيوسته  چين  به  تازگى  به  و  بوده  انگليس 
است، يك بندر آزاد و يكى از مهم ترين مراكز 
گردشگرى  صنعت  است.  دور  خاور  تجارتى 
اين  اقتصاد  اركان  از  يكى  دور  هاى  سال  از 
منطقه بوده است و هر سال هزاران گردشگر 
از سراسر جهان، به ويژه در ايام سال نو به 

اين منطقه سفر مى كنند. 
هاى  جشنواره  سال،  طول  در  چنين  هم 
متعددى مانند جشنواره ى قايق رانى با قايق 
كنگ  هنگ  در  اژدها  شبيه  تزيينات  با  هايى 
برگزار مى شوند و هر سال، هزاران گردشگر 
و  آمريكا  ويژه  به  جهان،  سراسر  از  را 
كنند. مى  جذب  اروپايى  كشورهاى 
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نام مرورگرها 
فقط يكنـــام 
نيســـــت

مبنايي  برچه  مرورگرها  نام  مي دانيد  شما  آيا 
انتخاب شده است؟

هر  و  روز  تمامي  در  اينترنتي  مرورگرهاي 
اينترنت  مرورگر  اين  خواه  فعالند،  هفته  روز 
سفري  يا  كروم  گوگل  فايرفاكس،  اكسپلورر، 
باشد، با وجود اينكه امروزه مرورگرها يكي از 
ريشه  هستند،  كاربردي  مهم ترين نرم افزارهاي 
سپرده  فراموشي  به  آنها  نام  انتخاب  دليل  و 

شده است. 
در  نرم افزاري  دهنده  توسعه  بيبي»  «مارتين 
اسامي  انتخاب  از  تاريخچه اي  مايكروسافت 
از  بعضي  است.  كرده  گردآوري  را  مرورگرها 
آنها نامي آشكار و واضح دارند، مانند اينترنت 
نشان  خوبي  به  مرورگر  اين  نام  اكسپلورر. 
است،  خدماتي  چه  ارائه  حال  در  كه  مي دهد 
اما بعضي ديگر از مرورگرها مانند «اپرا» هيچ 
نشانه اي از خدماتي كه ارائه مي كنند نداشته و 
تنها به دليل زيبا بودن انتخاب شده اند. با استثنا 
هيچ  اپرا،  و  اكسپلورر  اينترنت  گرفتن  نظر  در 
يك از اسامي مرورگرهايي كه «بيبي» تاريخچه 
سازنده  شركت  از  كرده  آوري  گرد  را  آنها 
به  مثال  براي  است.  نشده  برگرفته  مرورگرها 
بداند،  را  نام «سفري»  منشأ  كسي  نمي آيد  نظر 
شايد بخشي از نام اين مرورگر از نام وبالگي 
به نام Surfin برگرفته شده باشد، اما اين نام 
ارتباطي مستقيم با مفهوم جست وجو در طبيعت 
مانند  مفاهيمي  به  نوعي  به  و  داشته  وحشي 

اكتشاف اشاره اي ضمني دارد. 

ميان  اين  در  نام  نامشخص ترين  شايد  موزيال: 
باشد.  موزيال  شركت  فايرفاكس  مرورگر  نام 
نامگذاري  درباره  را  معروف  داستاني  «بيبي» 
آن  اساس  بر  كه  مي كند  بيان  مرورگر  اين 
تركيب  از  مرورگرش  و  شركت  اين  نامگذاري 
واژه هايي انجام گرفته و هدف نهايي اين شركت 

بوده است. 

عبارت  دو  تركيب   ،ZDnet گزارش  اساس  بر 
مرورگر  كننده  (نابود   «Mosaic Killer»
موزائيك) و Godzilla به معني قدرتي گودزيال 
نابود  را  موزائيك  مرورگر  مي تواند  كه  مانند 

سازد، منجر به ابداع نام Mozilla شده است. 

اينترنت اكسپلورر: در سال 1995 داشتن نامي 
يك  كارآيي  درباره  كلي  ايده اي  افراد  به  كه 
محصول را بدهد، ايده اي بسيار رايج و محبوب 
تازگي  به  افراد  كه  زمان  آن  در  ويژه  به  بود. 
و  بودند  شده  آشنا  اينترنت  نام  به  پديده اي  با 
تالش داشتند به گونه اي خود را درگير آن كنند. 
امكاناتي  و  آزادي  مفهوم  بيان  براي  اكسپلورر 
به  افراد  براي  وب  از  استفاده  واسطه  به  كه 
شعار  با  و  است  شده  انتخاب  مي آمد  وجود 
امروزت  «هدف  مايكروسافت  شركت  پيشين 

چيست؟» در يك راستا قرار داشت. 

كه  كرده اند  فراموش  افراد  بيشتر  فايرفاكس: 
نمي شد  خوانده  نام  اين  به  ابتدا  از  فايرفاكس 
دچار  بار  چندين  زمان  گذشت  طي  واقع  در  و 
تغيير نام شده است. در ابتدا نام آن «فونيكس» 
بود كه به دليل بروز اختالف با شركتي هم نام 
نيز  نام  اين  داد.  نام  تغيير  آتشين»  «پرنده  به 
رو  اين  از  شد،  نام  هم  باز»  پروژه اي «منبع  با 
پس از مشاوره هاي فراوان با چندين وكيل نام 
فايرفاكس (نام ديگر پانداهاي سرخ است و هيچ 
ارتباطي با پرنده هاي افسانه اي ندارد) براي اين 

مرورگر انتخاب شد. 

مرورگر  يك  نامگذاري  براي  اپرا  انتخاب  اپرا: 
اين  آن  مهم ترين  است.  داشته  مختلفي  داليل 
است كه اپرا در همه جاي دنيا، ايتاليا، روسيه 
ديگر  دليل  مي دهد.  را  معني  يك  فرانسه  و 
جهان  جاي  همه  در  تقريبا  اپرا  كه  است  اين 
و  كيفيت  با  همواره  و  دارد  تاريخي  ريشه هاي 
داشته  كار  و  سر  هنري  باالي  استانداردهاي 
بي حاشيه ترين  از  يكي  اپرا  مثال  براي  است، 
تمامي  و  مي رود  شمار  به  جهان  در  هنرها 
اجتماعي  سطوح  باالترين  از  آن  در  هنرمندان 
نيز  سوم  دليل  برخوردارند،  اخالقي  و 

سرگرم كننده بودن اپراست.

مركز خالي نيتروژن و ميدان مغناطيسي
محققان با استفاده از يك نقص ساختاري معمول در الماس به  نام «مركز خالي نيتروژن (NV)»، يك حسگر 
جديد توليد كرده اند تا با استفاده از آن بتوانند قابليت هاي كاربردي الماس در ابزارهاي كوانتومي نسل بعدي 
را مورد بررسي قرار دهند. اين حسگرها كه توسط محققان دانشگاه «مك كوآري» با همكاري دانشمندان 
دانشگاه «اشتوتگارت» و دانشگاه «اولم» ساخته شده اند، مي توانند ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي را در 
مقياس نانو اندازه گرفته و در توليد ابزارهاي اطالعات كوانتومي و حسگرهاي الكتريكي و مغناطيسي در 

آينده نقش مهمي ايفا كنند. 

روش هاي  و  كوانتومي  محاسبات  براي  مطلوب  سامانه  يك   NV مركز  مي گويد:  توآملي»  استاد «جيسون 
اندازه گيري مورد نظر ما به  شمار مي رود. 

مختلفي  كاربردهاي  اخير  ساليان  در  است،  معروف  باال  ساختاري  استحكام  و  دوام  داشتن  به  كه  الماس 
در صنايع پيشرفته مكانيكي پيدا كرده است. دانشمندان به  تازگي مشغول بررسي ويژگي هاي ديگر الماس 

هستند تا شايد بتوانند از اين ماده در نسل بعدي ابزارهاي كوانتومي استفاده كنند. 
مدتي است كه امكان استفاده از فضاي خالي نيتروژن در الماس براي دانشمندان شناخته شده است، اما 
اين براي اولين بار است كه گروهي از محققان توانسته اند با استفاده از اسپين يك الكترون منفرد در مركز 
NV پيشرفت قابل مالحظه اي در حساسيت و محدوده ديناميكي حسگرها ايجاد كنند. اصول تئوري مربوط 
به اين بحث توسط «رسا سيد»، دانشجوي تحصيالت تكميلي دانشگاه «مك موآري» توسعه يافته و سپس 

آزمايش هاي تجربي اين كار توسط محققان دانشگاه «اشتوتگارت» و «اولم» در آلمان انجام شد. 
است.  داده  انجام  زمينه  اين  در  را  اصلي  كار  «اشتوتگارت»  دانشگاه  دكتراي  دانشجوي  والدهر»،  «جرالد 
«توآملي» مي گويد: ما دقت حسگري ميدان مغناطيسي را بهبود داده ايم. اين قابليت در تحقيقات مربوط به 
مهندسي كوانتومي و روش هاي اندازه گيري در آينده اهميت بااليي خواهد داشت. جزئيات اين كار در مجله 

«Nature Nanotechnology» منتشر شده است.

حمله هاى هدفمند، جنگ 
سايبرى و تهديدهاى تلفن 

همراه در سال 2012
كسپرسكى،  آزمايشگاه  متخصصان  توصيه  به 
دولت ها و شركت هاى بزرگ در سراسر جهان بايد 
 2012 سال  در  فزاينده  سايبرى  تهديدهاى  مراقب 

باشند.

نه تنها تعداد حمله هاى هدفمند به مؤسسات دولتى 
افزايش  توجهى  قابل  طور  به  بزرگ  شركت هاى  و 
كه  دارد  وجود  نيز  احتمال  اين  بلكه  يافت،  خواهد 
طيف وسيع ترى از سازما ن ها فشار اين حمله هاى 

پيش بينى شده را متحمل شوند.

آى  بان  ديده  موسسه  از  نقل  به  ايتنا  گزارش  به 
تى، روابط عمومى كسپرسكى در ايران ، اَلِكساندِر 
تهديدات  «پيش بينى  گزارش  نويسنده  گوستِف، 
حال  «در  مى دهد:  هشدار   «2012 سال  سايبرى 
سازمان هاى  و  شركت ها  رويدادها  اكثر  حاضر، 
دولتى مرتبط با توليد تسليحات، عمليات هاى مالى 
تحت  را  علمى  و  پيشرفته  تحقيقاتى  فعاليت هاى  يا 
شركت هاى   ،2012 سال  در  مى دهند.  قرار  تأثير 
طبيعى،  منابع  استخراج  صنايع  حوزه  در  فعال 
نيز  و  دارو  و  غذايى  مواد  نقل،  و  حمل  انرژى، 
امنيت  و  اينترنتى  خدمات  ارائه دهنده  شركت هاى 

اطالعات تحت تأثير قرار خواهند گرفت.»

از  بيشترى  تعداد  گذشته  به  نسبت  حمله ها 
كشورهاى جهان را در بر مى گيرد و تا آن سوى 
و  مى يابد  توسعه  متحده  اياالت  و  غربى  اروپاى 
اروپاى شرقى، خاورميانه و آسياى جنوب شرقى 

را نيز تحت تأثير قرار مى دهد.

پيش بينى  كسپرسكى  آزمايشگاه  متخصصان 
مى كنند كه مهاجمان ناچار خواهند بود روش هاى 
خود را در پاسخ به رقابت فزاينده ميان شركت هاى 
امنيت فناورى اطالعات كه درباره حمله هاى هدفمند 
تحقيق مى كنند و در برابر آنها شيوه هاي محافظتي 

ارائه مى دهند، تغيير دهند.

توجه عمومى فزاينده به حفره هاى امنيتى همچنين 

مهاجمان را وادار به يافتن ابزارهاى جديد مى كند. 
پيوست هاى  كه  حمله هايى  متداول  روش  كارآمدى 
پست الكترونيكى با حفره هاى آسيب پذيرى را در بر 
مى گيرد، به تدريج كاهش خواهد يافت؛ در حالى كه 

حمله  به مرورگرها محبوبيت بيشترى پيدا مى كند.
كه  است  اين  بر  كسپرسكى  آزمايشگاه  پيش بينى 
سازمان هاى  و  شركت ها  به  هكتيويستى  حمله هاى 
يك  و  داشت  خواهد  تداوم   2012 سال  در  دولتى 

برنامه عمل برجسته سياسى خواهد داشت.

نسبت  حمله ها  اين  گوستِف،  اَلِكساندِر  اعتقاد  به 
مهمى  رويداد   2011 سال  در  مشابه  حمله هاى  به 
خواهد بود. اما از هكتيويسم مى توان به خوبى به 
عنوان يك تاكتيك انحرافى براى پنهان كردن انواع 

ديگر حمله ها استفاده كرد.

استاكس نت  مانند  پيشرفته  مخرب  برنامه هاى 
ايجاد  دولتى  احتمالى  حمايت هاي  با  كه  دوكو  و 
شده اند، به عنوان پديده هاى بى نظير باقى مى مانند.

ظهور آنها در اثر تنش هاى بين المللى بين كشورهاى 
خاص شكل مى گيرد. 

سايبرى  اختالف هاى  گوستف،  الكساندر  عقيده  به 
در سال 2012 حول محور تقابل هاى سنتى جريان 
برابر  در  اسرائيل  و  متحده  اياالت  داشت:  خواهد 
برابر  در  غربى  اروپاى  و  متحده  اياالت  و  ايران، 
مرگ،  كليدهاى  مانند  ابتدايى تر  تسليحات  چين. 
تخريب  براى  كه  آنها  مانند  و  منطقى  بمب هاى 
مى شوند،  طراحى  مشخص  زمان  يك  در  داده ها 
بيشترى  محبوبيت  توليد،  شدن  آسان تر  دليل  به 
مى توان  را  برنامه ها  اين  ايجاد  كرد.  خواهند  پيدا 
به پيمانكاران خصوصى كه ارتش يا سازمان هاى 

دولتى ديگر از آنها استفاده مى كنند، واگذار كرد.

در بسيارى از موارد، پيمانكار ممكن است از اهداف 
مشترى مطلع نباشد.

 ،2012 سال  در  همراه  تلفن  تهديدهاى  لحاظ  از 
آزمايشگاه كسپرسكى پيش بينى مى كند كه سيستم 
عامل آندرويد گوگل همچنان به عنوان هدف مورد 
انتخاب بازار بدافزارهاى تلفن همراه باقى بماند و 
تعداد حمله هايى كه از آسيب پذيرى ها بهره مى برند 

نيز افزايش يابد.

و  همراه  تلفن   drive-by حمله هاى  اولين  ظهور 
بات نت هاى تلفن همراه نيز پيش بينى مى شود.

جاسوسى تلفن همراه گسترش مى يابد و به احتمال 
رديابى  و  همراه  تلفن هاى  از  داده ها  سرقت  زياد 
افرادى كه از تلفن و خدمات مكان جغرافيايى خود 

استفاده مى كنند را در بر خواهد گرفت.
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اخبار فناورى

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

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

غول هاى اينترنتى سياه پوش شدند
سرقت  توقف  قانون  بررسى  به  اعتراض  در  پديا  ويكى  چون  سايت هايى  كنار  در  نيز  فليكر  و  گوگل 
اطالعات در كنگره آمريكا روز چهارشنبه سياه پوش شد.قانون توقف سرقت آنالين (SOPA) و قانون 
محافظت از IP يا PIPA، دو قانونى هستند كه طرح آنها با هدف متوقف كردن سرقت هاى آنالين در 

كنگره آمريكا در حال بررسى اند.
 در راستاى اعتراض به اين قوانين، روز گذشته بسيارى از سايت هاى معتبر جهان از جمله «ويكى پديا» 
صفحه اصلى خود را به رنگ سياه درآورده اند. گوگل نيز در حمايت از اين اعتراضات لوگوى خود را 
سياه كرده است. به همين دليل گوگل در زير لوگوى سياه خود نوشته است: «به كنگره بگوييد: لطفا 

وب را سانسور نكن!»

فليكر يكى ديگر از سايت هايى كه مورد عالقه بسيارى از عكاسان و دوستداران عكاسى است، روز 
گذشته سياه پوش شد. اين سايت در اعتراض به قانون سوپا و پيپا فليكر طى اطالعيه اى در وبالگش 
نوشته كه به كاربرانش اجازه مى دهد كه 10 عكس خود را در اعتراض به اين قانون سياه كنند. كاربران 

فليكر مى توانند عكس هاى خود يا ديگران را با كليك روى عكس سياه كنند. 
حال  در  كه  قوانين  اين  شد.  خواهد  اعمال  سايت  اين  عكس هاى  روى  ساعت   24 تا  پوشى  سياه  اين 
بررسى هستند و مى توانند فروش آنالين فيلم هاى به سرقت رفته، موسيقى و ديگر محصوالت هنرى را 
به واسطه وادار كردن شركت هاى اينترنتى براى مسدود كردن دسترسى به وب سايت هاى خارجى كه 

اين منابع را فراهم آورده، متوقف كند.
اين  كنند.  وارد  آسيبى  آمريكايى  وب سايت هاى  به  نمى توانند  قوانين  اين  معتقدند:  قوانين  اين  موافقان 
درحالى است كه مخالفانى چون گوگل و ويكى پديا اين قوانين را برابر با سانسور محتواى اينترنت 

دانسته و آن را برخالف اصل آزادى اينترنت مى دانند.

حمل مشعل المپيك 2012 
توسط يك روبات!

دانشمندان دانشگاه «آبريستويث» در ولز مطمئن 
شبه  روبات  و  است،  شدنى  كار  اين  كه  هستند 
كودكان  مشابه  چهره اى  با  را   iCub انسانى 
كانديد حمل مشعل المپيك تابستانى سال 2012 
و  بزرگداشت  براى  تالشى  پروژه  اين  كرده اند. 
علوم  پيشگام  دانشمند  تورينگ»  «آلن  يادبود 
 2012 سال  در  كه  است  روباتيك  و  رايانه اى 

صدمين سالگرد تولد او خواهد بود. 

دپاتمان  از  الو»  دكتر «جيمز  توسط  روبات  اين 
حامل  عنوان  به  آبريستويث  دانشگاه  روباتيك 
وى  گفته  به  است،  شده  انتخاب  المپيك  مشعل 
چنين احترام و بزرگداشتى براى دستاوردهاى 
تورينگ مى تواند براى نسل هاى آينده مهندسان 

و دانشمندان الهام بخش باشد. 

لندن  در  ژوئن 1912   23 در  كه  تورينگ»  «آلن 
متولد شده است، به عنوان پدر علوم رايانه اى و 
ويژه  به  وى  مى شود.  شناخته  مصنوعى  هوش 

ماشين  از  رمزگشايى  در  مشاركت  خاطر  به 
«انيگما» آلمان ها در جنگ جهانى دوم به شهرت 
رايانه  اولين  همچنين  وى  است.  رسيده  بااليى 
تست هايى  و  كرده  طراحى  را  اطالعاتى  ذخيره 
را براى آزمودن رفتارهاى هوشمندانه ماشين ها 

ارائه كرده است. 

 2012 المپيك  مشعل  حمل  كانديد  كه  روباتى 
شده براى حمل اين مشعل از شرايط اوليه اين 
كار نيز برخوردار نيست، زيرا واجد شرايط اين 
باشد،  داشته  سن  سال   12 كم  دست  بايد  كار 
باشد.  داشته  اقامت  انگلستان  در  و  باشد  زنده 
اين روبات قطعا جوان تر از 12 سال سن دارد، 
و با اينكه ساكن انگلستان است، اما نمى توان نام 
موجود زنده را بر روى او گذاشت. با اين همه 
اين احتمال وجود دارد كه مقامات المپيك براى 
بكار گرفتن از كانديدى كامال غير عادى قوانين 

خود را تغيير دهند. 

فرايندهاى  روى  بر  مطالعه  هدف  با  كه   iCub
به  فرايند ها  اين  ترجمه  و  كودكان  يادگيرى 
استراتژى هايى آموزشى براى روبات ها ساخته 
نام  به  بين المللى  پروژه اى  اجراى  طى  شده، 
است.  شده  ابداع   RobotCub بين المللى  پروژه 
 5  .3 كودكى  بدن  ابعاد  برابر  روبات  اين  ابعاد 
ساله است، اين روبات قدى برابر يك متر داشته 

و درجه آزادى حركات او 53 درجه است. 

به   iCub روبات  گيزمگ،  گزارش  اساس  بر 
حسگرهايى از قبيل حسگرهاى بينايى، شنوايى، 
المسه و چرخشى مجهز است و مى تواند حاالت 
همچنين  كند.  نمايان  خود  صورت  در  را  چهره 
در سر اين روبات دو دوربين، دو ميكروفن، دو 

ژيروسكوپ و شتاب سنج كار گذاشته شده اند.

درجه بندي آهسته ترين ساعت جهان!
شده،  شناخته  جهان  ساعت هاي  دقيق ترين  و  سريع ترين  داشتن  به  آمريكا  فيزيك  ملي  آزمايشگاه 
به  موفق  خود  جديد  پژوهش  در  اسكاتلند  دانشگاه هاي  زيست محيطي  پژوهش  مركز  دانشمندان  اما 

درجه بندي آهسته ترين ساعت جهان شده اند. 
ساعت «آرگون آرگون» براي تعيين تاريخ سنگ ها و برآورد زمان رويدادهاي زمين شناسي استفاده 
مي شود كه 4.5 ميليارد سال قبل در زمان شكل گيري زمين رخ داده اند. اين پژوهش جديد قرار است 
دقت اين برآوردها را با تصحيح سنجش هاي آرگون كه اولين بار در دهه 1950 توسط «آلفرد نير»،  
پتاسيم  ميزان  اندازه گيري  با  آرگون»  ساعت «آرگون  دهد.  افزايش  شده،  ساخته  آمريكايي  فيزيكدان 
راديواكتيو در نمونه سنگ ها تا ميزان محصول تجزيه آن يعني آرگون كار مي كند. هر چه يك سنگ 
اين  اثر  بود.  خواهد  موجود  سنگ  در  بيشتري  آرگون  و  شده  تجزيه  بيشتري  پتاسيم  باشد،  پيرتر 
پژوهش جديد در انواع مختلف سنگ ها متغير است اما مي تواند به معني 1.2 درصد تفاوت در محاسبات 
اوليه سن سنگ باشد كه ميزان زيادي است. اين كشف به عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي غير 
مرتبط آزمايشگاه ملي فيزيك براي اندازه گيري ثابت بولتزمن انجام شد كه قدر يك درجه سيلسيوس 
را با اندازه انرژي ذخيره شده در مولكول يك ماده مرتبط مي كند. براي اندازه گيري ثابت بولتزمن، 
محققان به ساخت دقيق ترين حرارت سنج جهان احتياج داشتند كه با سنجش سرعت مولكول ها در گاز 
آرگون كار مي كند. اما آنها براي درك نتايج خود بايد تركيب ايزوتوپ نمونه هاي گاز آرگون خود را 
اندازه گيري مي كردند. اين محققان با همكاري دانشمندان تاسيسات ايزوتوپ آرگون شوراي تحقيقات 
جهان  در  آرگون  ايزوتوپ  سنجش هاي  براي  جرمي  طيف سنج  دقيق ترين  سازنده  كه  طبيعي  محيط 
مورد  در   1950 دهه  در  آلفرد  توسط  آمده  دست  به  نتايج  كه  دريافتند  هستند،  آرگوس  به  موسوم 
اندازه گيري هاي آرگون تا حدي اشتباه بوده و اينكه نتايج دقيق تر در سال 2006 توسط محققان كره 

جنوبي و آمريكاي شمالي به دست آمده است.
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  آينــده ى 
بى سـوادى  

 

   جان نايس بيت / ترجمه ى: عباس جالليوند
 

به  ها  روزنامه  فروش  ميزان  كاهش 
تنهايى يك مشكل نيست بلكه سقوط 
شده  داده  هاى  آگهى  ميزان  ناگهانى 
به روزنامه ها باعث با مشكل مواجه 

شدن روزنامه هاست.

كلمات  گردد.  برمى  قبل  سال  هزار   6 به  كلمات  نوشتن  تاريخ 
احساسات ما را بيان مى كنند و درهايى به سوى ناشناخته ها 
نديده  هرگز  كه  كنند  مى  خلق  جهان  از  تصاويرى  گشايند  مى 
ايم و اجازه نمى دهد هرگز پايان يابد. داستان سرايان، شعرا و 
خوانندگان از افرادى مورد احترام در همه ى فرهنگ ها هستند. 

اما امروزه رمان ها در حال محو شدن هستند، تصورات جاى 
تلويزيون،  ها،  فيلم  ها،  جشن  دادند.  فورى  تصاوير  به  را  خود 
ويديو و DVDها جايگزين داستان سرايان و كتاب ها شده اند. 
فرهنگ سمعى بصرى در حال فراگير شدن در كل جهان به قيمت 
از بين رفتن لغات است. خواه از ضعف جذابيت باشد يا كيفيت 
نتيجه تفاوتى نمى كند. سواد خواندن و نوشتن ما به همراه زبان 
گفتار و به همراه مهارت هاى برقرارى ارتباط ما با ديگران در 

حال انحطاط است. 

تنها زمينه اى كه رمان ها در آن پيشرفت كرده اند رمان هاى 
تصويرى يا گرافيكى است كه جهت افزايش دنياى تصويرى ما 
هم  آمريكا  كتاب  فروشگاه  ترين  بزرگ  نوبل  و  بارنسى  است. 
اكنون داراى بخش مجزايى از كتاب هايى است كه جهت ترويج 
عناوين رمان هاى گرافيكى است. جيمز كلين مسئول خريد رمان 
مسئول  كه  كسى  همان  نوبل  و  بارنسى  براى  تصويرى  هاى 
جديد  گرافيكى  رمان  تعداد  چه  كه  اين  مورد  در  گيرى  تصميم 
بايد براى كتاب فروشى ها خريدارى شود است، براى سال ها 
ما كتاب هاى كميكى مى ديديم كه با رمان هاى مشهور تطبيق 
داشتند "چيزهايى كه دانشجويان به جاى اشياء واقعى استفاده 
العاده  فوق  فروش  گويد:  مى  كلين  اكنون  هم  اما  كردند"،  مى 
رمان هاى گرافيكى و داستانسرايى ها و حكايت ها هستند. سال 
گذشته دولت آمريكا 11/9 گزارشات را به شكل كتاب هاى كميك 
داستان  براساس  كه  كينگ  استفان  كميك  كتاب  و  كرد  منتشر 
حماسى (اساطيرى) "برج تاريك" كه در هفت قسمت بوده توسط 

داستان هاى شگفت انگيز منتشر شد. 

بعد از گذشت سال ها از رشد سرسام آو در عناوين كتاب هاى 
آمريكايى در ژوئن 2006 ناشران اطالع دادند كه ميزان عناوين 
كتا ب هاى چاپ شده نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. 
در سال 2005 شمار عناوين كتاب هاى چاپ شده از 190078 

در سال 2004 به 172000 كاهش يافت. 

� نتايج 
در جوالى 2004، انجمن ملى اعطاى جوايز هنر، تحقيقى را انجام 
دانا  نام  به  افراد  از  يكى  ملى  بحران  يك  اطالعات  مورد  در  داد 
جيوا گفت: از سال 1982 تا 2002، ميزان مطالعه ى ادبيات در 
ميان سفيد پوست هاى آفريقا، آمريكا و هيسپانيايى ها به ويژه 
ميان هيسپانيايى ها به ميزان 10 درصد كاهش يافته است. در 
ميان يك گروه از افراد كه سه سال جوان تر بودند يده شد كه 
ميزان كاهش خيلى بيشتر است. ميزان كاهش براى جوان ترين 
افراد بزرگسال يعنى افرادى كه سنى بين 18 تا 24 سال داشتند 

55 درصد بيشتر از كل افراد بزرگسال بود. 

ادبيات  ى  زمينه  در  امتياز  آوردن  دست  به  براى  ديگر  آمريكا 
بيشترى  هاى  امريكايى  چه  هر  دهد  نمى  انجام  خاصى  فعاليت 
اين استعداد خود را از دست مى دهند ميزان آگاهى و فعاليت 
ذهنى ملت آمريكا كم تر مى شود. هيچ عاملى به تنهايى موجب 
به وجود آمدن اين مشكل نيست و هيچ راهكارى به تنهايى قادر 
به حل اين مشكل نيست. اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت 

بلكه بايد به آن پرداخت (خالصه اى از داناجيوا). 

تاريخ تمدن تاريخ ارتباطات است اگر ارتباطات از لغات به كلمات 
تغيير پيدا كنند ما نيازمند يادگيرى زبان جديدى براى برقرارى 

ارتباط با ديگران هستيم. 

زمينه  در  هايى  آموزش  نيازمند  تصوير  دنياى  در  رقابت 
از  پر  قلبى  و  تكنولوژيكى  ذهن  يك  است  هنر  و  تكنولوژى  ى 

احساس ما نيازمند كامپيوترها و اشعار هستيم. 

چگونه ما مى توانيم مطمئن باشيم كه از حالت نوشتن كلمات و 
تصورات شخصى به دنياى تصاوير فورى وارد شده ايم؟ آيا 
مدارك كافى براى مشاهده ى دنياى تصويرى وجود دارد البته 
به قيمت كلماتى كه در روبروى ما قرار دارد؟ در مين نيروهايى 
كه ما را به سوى پيروزى دنياى تصويرى سوق مى دهد مرگ 
پنهان فرهنگ روزنامه خوانى، آوازهاى سنتى، فيلم هاى سنتى 
مشاهده مى شود. به عالوه تبديل آگهى ها به تصاوير و تالقى 
مد، طراحى و هنر و جايگزينى رنگ ها به جاى لغات در سياست 

و اقتصاد. 

� مرگ تدريجى فرهنگ روزنامه خواندن 

به  تيراژش  كه  كرد  اعالم  تايمز  نيويورك   2005 نوامبر   7 در 
ميزان 6/2 درصد كاهش يافته است. سرپرست اجرايى نيويورك 
محصوالت  فروش  مراكز  كه  گفت  الرابينس  جانت  تايمز[1]، 
سال  در  طلبند  مى  مبارزه  به  را  ما  اى  رسانه  چند  مطبوعاتى 
2005. و ما انتظار داريم كه اين مبارزه تا آينده نيز ادامه پيداكند. 
روزنامه ى تايمز مانند ديگر روزنامه ها سياستى جهت نگهدارى 
از  رقابت  افزايش  مقابل  در  خود  دهندگان  آگهى  و  ها  خواننده 
طريق اينترنت در پيشى گرفتن ]براساس گزارش انجمن روزنامه 
ى آمريكا[ ميزان تيراژ روزنامه آمريكايى به ميزان %1/3 كاهش 
يافت. ميزان تيراژ روزنامه ها در تمامى كشورهاى توسعه يافته 
در حال كاهش است در كشورهاى اتحاديه اروپا به عنوان مثال 
فروش روزنامه به ميزان %6/5 در 5 سال كاهش يافت در همان 
در  يافت.  كاهش   3% ژاپن  در  ها  روزنامه  فروش  ميزان  مدت 
مى  روزنامه  يك  روز  هر  نفر  آمريكايى 4  هر 5  از  ى 60  دهه 
مى  روزنامه  ها  آمريكايى  از  نيمى  تنها  اكنون  هم  اما  خواندن 
خوانند ميزان فروش واشنگتون پست 3 درصد نسبت به سال 
2005 كاهش يافته است و فروش لسانجلس تايمز نيز بيشتر از 

6 درصد كاهش يافته است. 

نااميدى نوع جديدى از رسوايى را به بار مى آورد. روزنامه ها 
در حال تدارك ساختار جديدى از انتشار هستند. اخيراً روزنامه 
هاى شيكاگو سامتايمز، داالسى مورنينگ نيوز و نيوز دى فعال 
ناشناس  ى  خواننده  هزار   100 تقريبًا  كه  هايى  روزنامه  شدن 
دارند. روزنامه هايى كه روزى در شكل و اندازه ى سنتى چاپ 
تبليغاتى  تابلوهاى  حد  در  هايى  اندازه  به  تبديل  حاال  شدند  مى 
شدند و اغلب چاپ مى شوند كه روى تابلوها نصب شوند ضمنًا 
و  گيرند  مى  قرار  ها  زمين  كف  بدروى  رايگان  هاى  روزنامه 
اينترنت راه عبورى براى خوانندگان از ميان روزنامه ها است 
(من مى توانم بگويم كه طبق تجربه ى شخصى خودم خواندن 
نيويورك تايمز به صورت اينترنتى يا آنالين[2] همانند خواندنش 
فروش  ميزان  كاهش  نيست).  معمولى  ى  روزنامه  صورت  به 
ناگهانى  سقوط  بلكه  نيست  مشكل  يك  تنهايى  به  ها  روزنامه 
ميزان آگهى هاى داده شده به روزنامه ها باعث با مشكل مواجه 
شدن روزنامه هاست. روبرت موردوك كسى كه سهام دار يك 
گروه از روزنامه ها از جمله نيويورك تايمز و لندن ساندى تايمز 
است توضيح مى دهد و مى گويد منافع عايدى از چاپ تبليغ ها 
مانند رودخانه اى از طال است. حاالحتى موردوچ نيز پايان كار 
اين تبليغات درون روزنامه را پيش بينى مى كند. موردوك مى 
باشد  داشته  وجود  سال  زير 30  فردى  نكنم  فكر  امروزه  گويد 
كه حتى يك بار هم به تبليغات روزنامه نگاه نكرده باشد. او هم 
چنين فكر مى كند كه استراتژى سرمقاله ها در به وجود آمدن 

مشكالت مالى روزنامه هاى آمريكا بى تأثير نيست. 

بگويم.  شما  به  توانم  مى  شخصى  تجربيات  به  توجه  با  من 
تجربه اى كه در خواندن نيويورك تايمز به صورت آنالين مانند 
خواندن نسخه ى چاپى آن نيست. كاهش فروش روزنامه ها تنها 

مشكل نيست. كاهش شديد در تعداد. 

هايى  روزنامه  از  شعبه  يك  ى  دارنده  خود  كه  مرداك  رابرت 
يك  است،   London Sundaytines New York Post شامل 
توصيف  طال  از  رودخانه  يك  عنوان  به  را  سرى  سودى  بار 
(تشريح) كرد. حاال مرداك هم مرگ سرى را پيش بينى مى كند. 
"مى دانم هر فرد زير 30 سال هم كه به آگهى سرى در روزنامه 
مى  فكر  چنين  هم  او  گويد  مى  امروز  مرداك  است".  كرده  نگاه 
كند. "من نمى دانم هر فرد زير 30 سال هم كه به آگهى سرى در 
روزنامه نگاه كرده است". مرداك امروزه مى گويد او هم چنين 
فكر مى كند كه سرمقاله هاى جنجالى آن را حيله اى است براى 
آمريكايى  هاى  روزنامه  مالى  مشكالت  براى  كردن  سرزنش 
ها  روزنامه  ى  همه  گويد  مى  او  نيويورك[3]،  از  غير   .(U.S)
انحصارى هستند. بعضى از آن ها داراى كارهاى خوب و قابل 
توجهى هستند. اما بايد مواظب بود كه آن ها زياده نويسى نشده 
باشد و خسته كننده و Elitist نباشد و نه يك بازتاب از حالت 
تا  آنان  انتشار  و  گردش  باشد.  جامعه  در  عمومى  و  همگانى 
سقوط ادامه خواهد داشت اما مرداك هم چنين در مورد انتقاد 
در  تيتراژ  كردن  زياد  مورد  در  وى  اخير  كوشش  براى  است 
اياالت انگلستان به وسيله ى بيرون دادن نسخه هاى DVD و 
هر نسخه ى كپى، يك تكرار است كه به نظر بايد متوقف شود. 
كند  مى  مختل  را  اشخاص  فكر  كه   DVD اين  از  شخصًا  "من 

متنفر هستم" او مى گويد.
[0]. New Yourk Times
[1]. Online
[2]. Outside of New Yourk 
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روانشناسى

و  جسم  سالمت  در  روئى  خنده  و  خوشروئى    
روح اصطالح فيزيولوژيكى خنده را “ژلوتولوژى” 

(Gelotology) مى نامند.  
 انسان هاى خوشرو افراد باشعور و بااستعدادترى 

هستند. “ارسطو” 
حالت  در  كه  است  طبيعى  العمل  عكس  يك  خنده 
يا  عصبانيت  غم،  شادى،  هاى  س  احسا  تخليه  
نمايد.  مى  بروز  روحى  و  جسمى  هاى  خستگى 
موهبت  و  هديه  اين  مردم،  از  بسيارى  متأسفانه 
است،  رنج  و  درد  بخش  التيام  نيروى  كه  را  الهى 
فكرها،  نوع  اين  با  و  دانند  مى  سبكسرى  و  جلف 
خود را از يك قدرت سازنده خدادادى بى بهره و 
محروم مى نمايند و در اسارت فكرهاى مشوش و 
دردآور غوطه ور مى كند، به حدى كه خود را از 
در  ضداسترس  هاى  قرص  خوردن  و  خوابى  بى 
رنج قرار مى دهند. از طرفى، خوش روئى و خنده 
روئى نه تنها براى سالمت جسم و روح انسان ها 
سالمت  حفظ  و  استحكام  براى  بلكه  است،  مفيد 
نيز  دوستان  و  اقوام  خانواده،  با  عالى  ارتباط  و 

توصيه شده است. 

عصب   (Robert Provine) پروواين”  “رابرت 
شناس رفتارى و پيشكسوت علم تحقيق و پژوهش 
حركت  به  نسبت  “انسان  گويد:  مى  درمانى  خنده 
و  خوشروئى  با  ديگران  يا  خود  غيرعادى  هاى 
خود  غيرعادى  و  غلط  رفتار  و  اشتباه  به  خنديدن 
يا ديگران، بسيار آموزنده و حتى در مرحله عالى 
آموزشى است. در حالى كه متأسفانه بيشتر مردم، 

پس از اشتباه كردن، عصبانى مى شوند!” 

مى  فيلسوف   (John Morreal) موريل”  “جان 
كه  آمد  وجود  به  زمانى  خنده  بار  “اولين  گويد: 
انسان از خطر. رهايى يافت”. خنده، نشانه  آرامش 
است  موجودى  تنها  انسان  است.  نفس  اعتمادبه  و 
نمى  گياهان  با  حيوانات  از  يك  هيچ  خندد.  مى  كه 
به  چيزى  كه  خندد  مى  انسان  وقتى  زيرا  خندند، 
حس  خردمندتر  را  خودش  و  بيايد  عجيب  نظرش 

كند. 
و  جسم  سالمت  در  روئى  خنده  و  خوشروئى 
روح اصطالح فيزيولوژيكى خنده را “ژلوتولوژى” 
(Gelotology) مى نامند. هر مغزى به دو قسمت 
شرقى و غربى يا راست و چپ تقسيم شده است. 
قسمت چپ مغز، كار آناليز يا محاسبه  كلمه هاى 
ساختارى جوك را انجام مى دهد و قسمت راست 
دريافت  و  هوشيارانه  كارهاى  آناليز  براى  مغز 

جوك مى باشد. 

به  بدن  سراسر  در  تغييرهائى  خنديم،  مى  وقتى 

بدن  هاى  ماهيچه  تحريك  سبب  كه  آيد  مى  وجود 
ناحيه  در  و  صورت  در  ماهيچه  پانزده  شود.  مى 
باالى گونه هستند كه عمل مكانيسم خنده را انجام 
فعال  را  تنفسى  سيستم  ها  ماهيچه  اين  دهند.  مى 
منظم  و  عادى  را  تنفسى  هواى  خروج  و  ورود  و 

مى كنند. 

غذا،  صرف  از  بعد  خصوص  به  خنديدن،  هنگام 
 (Endorphins) ”مغز ما ماده اى به نام، “اندرفين
باعث  كه  نمايد  مى  ترشح  خونى  هاى  رگ  در  را 
روان شدن جريان خون مى شود و اين يك قرص 
ضد غلظت خون است كه خداوند به ما هديه كرده 
را  آن  امروزه  كنيم.  حفظ  را  خود  شادكامى  تا 

“سيستم قدرت شفابخش طبيعى” مى نامند. 

دكتر “ويليام فراى” (Dr. William Fry) پژوهش 
گر و متخصص روان شناس، به اين نتيجه رسيده 
بيمارى  بهبود  و  قلب  تقويت  براى  خنده  كه  است 
غده  مخاطى،  سيستم  تنفسى،  سيستم  قلبى،  هاى 
سيستم  و  اى  ماهيچه  هاى  سيستم  درونى،  هاى 
اعصاب و كسانى كه گردن درد و يا كمردرد دارند، 

بسيار مفيد است. 

خنده ، سبب باز شدن رگ هاى گرفته و تازه شدن 
به  تغذيه  سوء  رفع  در  شود.  مى  ها  رگ  در  خون 

خصوص بعد از غذا مؤثر است. 

� نقش خوشروئى و خنده روئى در جامعه 

غربى  كشورهاى  در  شده  انجام  هاى  پژوهش  با 
نتيجه  اين  به  هندوستان  خصوص  به  شرقى.  و 
رسيده اند كه اگر افكار، شاد باشد، گفتار هم شاد 
كردار،  شود،  بخش  شادى  گفتار،  اگر  شود.  مى 
شادكننده  كردار،  هم  وقتى  شود.  مى  شادكننده 
بدون  و  خود  به  خود  اجتماعى  هاى  مشكل  شود، 
كه  اى  جامعه  شوند.  مى  برطرف  قانون  حضور 
به  تنها  نه  بگيرد،  شكل  ها  شخصيت  نوع  اين  با 
نااميدى، عصبانيت و بيچارگى عادت نمى كند، بلكه 
بدون شك، سرنوشت درخشانى پيدا خواهد كرد. 

سالمتى  و  ها  احساس  و  استعداد  بر  خوشروئى، 
در  خنده  و  خوشروئى  تأثير  دارد.  تأثير  كودكان 
كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن، آنچنان 
است كه امروزه براى يادگيرى درس ها از روش 
هاى شادى آفرين استفاده مى كنند. با خوش روئى 
تر  باهوش  و  تر  شاداب  را  آينده  نسل  توان  مى 
خنده  خوشروئى،  كه  اى  جامعه  هر  داد.  پرورش 
و شادى، شعار زندگى كردن آنان باشد، گذشت و 

همكارى بين آنان بيشتر است و قهرمان هاى ملى 
در اين كشورها بيشتر مى شود. امروزه در توليد 
استفاده  آفرين  شادى  هاى  روش  از  هم  صنايع 
مى كنند. در بيمارستان ها براى بيمارهاى صعب 
از  بيمارستان  هاى  هزينه  كاهش  براى  و  العالج 
شركت هاى ساخت برنامه هاى خنده دار (كمدى) 

يا از تجهيزات شادى آفرين استفاده مى كنند. 

از  رهائى  براى  راهى  روئى،  خنده  و  خوشروئى 
خشم و خجالت است. كسى كه تهديد مى شود، اگر 
به خنده تمسك جويد، ريسك درگيرى او به مراتب 

كمتر مى شود. 

� چه كار كنيم خوشرو و خنده رو شويم؟ 

را  روزمره  زندگى  در  روئى  خنده  و  خلقى  خوش 
بايد با تمرين روش هاى زير به دست آورد: 

� احساس هاى منفى را به مثبت تبديل كنيم. 
� از چيزى كه داريم، قدردانى كنيم. 

� با روحيه ديگران كنار بيابيم. 
� با ساختار سازمانى يا سيستم كارى محيط كار 

كنار بياييم. 
� در سازگارى روحيه خود با محيط كار، ابتكار 

عمل به خرج دهيم. 
� از مباحثه به شدت دورى كنيم. 

� توجه طرف مقابل را جلب نماييم. 
� در شرايط نامعقول به ديگران كمك كنيم. 

� به ديگران در به ياد آوردن مطلب كمك كنيم. 
� در موارد مختلف به ديگران يارى رسانى نماييم. 

� ديگران را تشويق نماييم. 
� حالت تدافعى خود را كاهش دهيم. 

� شادكامى را هديه اى الهى بدانيم.
 

منبع “خنده درمانى از ديدگاه علمى و پزشكى”  

 

آيا خنده بهترين پزشك است؟  
   مجتبى ميرمالك
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7 دشمن مـو

مو خوره و به دنبال آن، ايجاد آسيب شديدتر و ريزش 
به  مرد  و  زن  بيماران  مراجعه  داليل  بيشترين  از  مو، 
پزشكان است بنابراين بهتر است علل آسيب ديدگي مو را 

بشناسيد تا از ايجاد آن پيشگيري كنيد. .. 

مهم ترين علل آسيب ديدگي موها عبارت اند از:
1) برس زدن بيش از حد و غلط: برس زدن در حد معمول 
و  غبار  و  گرد  و  آلودگي  زدودن  جهت  و  ندارد  اشكالي 
موها  سطح  تمام  در  پوست  چربي  كردن  پخش  همچنين 
و نيز ايجاد ظاهري آراسته مفيد است اما در صورتي كه 
موها بيش از حد برس زده شود و يا موهايي را كه داخل 
يا  و  كنيد  جدا  برس  وسيله  به  شدت  به  رفته اند  فرو  هم 
اينكه موها را بر خالف جهت به وسيله يك برس نوك تيز 

شانه بزنيد باعث آسيب ديدگي موها مي شويد. 

2) تحت كشش قرار دادن موها: به اين صورت كه موها را 
محكم ببنديد مثل مدل دم اسبي و يا اينكه آنها را در حال 
كشش ببافيد. اين كار عالوه بر آسيب رساندن به ساقه 
در  كه  شود  آن  ريشه  از  مو  ريزش  باعث  مي تواند  مو 

صورت تكرار به طاسي دايمي آن ناحيه منجر مي گردد.

3) فر زدن موهاي صاف يا صاف كردن موهاي فر: اين 
مي شود  موها  گوگردي  پيوندهاي  شكستن  باعث  كار 
به  و  مي دهند  دست  از  را  خود  قدرت  موها  نتيجه  در  و 
راحتي مي شكنند. پس از انجام اين كار قدرت موها قابل 
برگشت نيست و آسيب وارد شده به آن قسمت از ساقه 

مو دايمي خواهد بود.

دايمي:  موهاي  رنگ  از  استفاده  و  مو  كردن  بي رنگ   (4
براي اينكه بتوان مو ها را بي رنگ (دكلره) كرد و يا رنگ 
جديدي در آن به وجود آورد بايد به جدار مو نفوذ كنند 
و عمل خود را انجام دهند. اين كار معموال با استفاده از 
مواد مخربي نظير آب اكسيژينه صورت مي گيرد بنابراين 
پس از رنگ كردن دايمي موها نبايد توقع داشته باشيم 
كه موها حالت و قوام قبلي را داشته باشند. چنين موهايي 
سست و شكننده مي شوند و درخشش خود را از دست 
آنها  نگرفتن  حالت  باعث  ساكن  الكتريسيته  و  مي دهند 

مي شود. 

بيگودي  مانند  گرمازا  وسايل  از  حد  از  بيش  استفاده   (5
و سشوار: براي خشك شدن موها بهترين راه، آن است 
كه آن را به تدريج با يك حوله خشك كنيد و استفاده از 
سشوار براي سرعت بخشيدن به روند خشك شدن مو 
و يا حالت دادن آن مي تواند باعث آسيب رسيدن به موها 
شود. در صورت استفاده از سشوار بهتر است آن را با 

درجه كم و از فاصله دور به كار ببريد. 

از  يكي  آفتاب:  نور  خصوص  به  محيطي  عوامل   (6
با  طوالني مدت  تماس  موها  فرسودگي  علل  مهم ترين 
ايجاد  باعث  خورشيد  اشعه  تابش  است.  خورشيد  نور 
راديكال هاي آزاد در ساقه مو مي شود كه شبكه پروتئيني 
را تغيير داده، باعث خراب تر شدن موها مي گردند. براي 
جلوگيري از اين مساله بايد هنگام كار در زير آفتاب از 

كاله استفاده شود. 

7) عادت به بازي كردن با موها: اين مساله يك وضعيت 
رواني خاص است كه بارها در مورد آن صحبت كرديم.

7 دليل ديگر براي ورزش بيشتر
ترجمه: سهيال عابدين پور

و  داشته  بيشتر  انرژي  باشيد،  داشته  بهتري  احساس  مي خواهيد  آيا 
را  كيميايي  هيچ  و  دارو  هيچ   شايد  شود؟  طوالني تر  عمرتان  حتي  يا 
بهتر از ورزش پيدا نكنيد. نبايد از مزيت هاي ورزش از پيشگيري از 
بيماري هاي مزمن گرفته تا تقويت اعتماد به نفس غافل باشيد. براي 
پي بردن به مزاياي ورزش و بهبود كيفيت زندگي خود به اين 7 نكته 

توجه كنيد...

با ورزش خوش اخالق تر مي شويد
تا حاال شده بعد از يك روز كاري سخت و پر از استرس وقتي كارهايتان به خوبي پيش 
نمي رود احساس عصبانيت كنيد و با افرادي كه در اطرافتان هستند كج خلقي كنيد؟ شايد 
خودتان هم نخواهيد كه عصباني شويد اما كاري از دست تان برنيايد. انجام پياده روي 
مواد  ورزش  كند.  خوش  خلق  حتي  و  آرام  كامال  را  شما  مي تواند  ساعت  نيم  مدت  به 
شيميايي موجود در مغز را كه با احساس شادي و شادابي ارتباط دارد، فعال كرده و 
فرد احساس آرامش مي كند. پس سعي كنيد قبل از انجام كارهاي روزانه مخصوصا اگر 
كارتان پراسترس است كمي ورزش كنيد. ورزش منظم مي تواند در شما احساس بهتري 
ايجاد كند و اعتماد به نفس را در شما باال ببرد. ورزش افسردگي و اضطراب را هم در 

افراد كاهش مي دهد.

با ورزش مي توانيد به جنگ بيماري ها برويد
اگر نگران هستيد كه مبادا بيمار شويد، بيماري  قلبي گرفتارتان كند يا اينكه دچار پوكي 
استخوان و به دنبال آن شكستگي شويد به طور منظم ورزش كنيد. انجام ورزش منظم 
بعضي  بتوانيم  بهتر  بلكه  كنيم  جلوگيري  شدنمان  بيمار  از  تنها  نه  مي كند  كمك  ما  به 
بيماري ها را كنترل كنيم. ازجمله وقتي به فشارخون باال مبتال هستيم. عادت كردن به 
بدنمان  خون  چربي  سطح  افزايش  و  خون  چربي  شدن  كنترل  باعث  همچنين  ورزش 
مي شود. ورزش همچنين از ابتال به ديابت نوع دوم جلوگيري كرده و از پوكي استخوان 

وخيلي از سرطان ها جلوگيري مي كند.

با ورزش مي توانيد جلوي چاقي را بگيريد
اگر مي خواهيد وزن تان را كم كنيد يا مي خواهيد وزن خود را در حد ايده آل نگه داريد 
بايد ورزش كنيد. ورزش باعث مي شود كه كالري بيشتري بسوزانيد و بهتر وزن  خود 
را كنترل كنيد. براي چاق نشدن الزم نيست وقت زيادي براي ورزش كردن بگذاريم. فقط 
كافي است به جاي استفاده از آسانسور از پله باال و پايين برويد. ناهار كمتر بخوريد 
و زماني را به قدم زدن اختصاص بدهيد. تلويزيون را خاموش كنيد و به جاي ديدن 

برنامه هايي كه به شما ارتباطي ندارد قدم بزنيم. 

با ورزش مي توانيد عضالتتان را تقويت كنيد
تا حاال شده وقتي به خريد مي رويد بعد از بلند كردن وسايل تان نفس نفس بزنيد؟ يا وقتي 
مي خواهيد از سر بااليي خيابان عبور كنيد چند بار مجبور شويد بايستيد و نفس تازه 
كنيد؟ اين براي اين است كه ورزش نمي كنيد چون ورزش كردن تنفس شما را آسان تر 
مي كند. ورزش كردن باعث مي شود اكسيژن و مواد مغذي بهتر به بافت هاي بدن برسند. 
درواقع ورزش كردن موجب تقويت دستگاه قلبي عروقي شما مي شود.جريان خون به 

قلب و عروق خوني بهتر برقرار شده و قلب با كيفيت بيشتري عمل مي كند.

ورزش، نسخه بدخوابي است
هم  خوابيدن  از  بعد  و  نمي كنيد  خوبي  خواب  يا  داريد  مشكل  رفتن  خواب  به  با  اگر 
خستگي تان درنمي رود، ورزش كنيد. انجام ورزش و فعاليت هاي جسمي در طول روز 
است.  خوابيدن  بهتر  كليد  ورزش  حتي  شود  شبانه  خواب  شدن  بهتر  باعث  مي تواند 
عميق تري  خواب  حتي  و  بخوانيم  بتوانيم  سريع تر  ما  كه  مي شود  باعث  كردن  ورزش 
داشته باشيم و بعد از خواب هم با احساس خوبي بيدار شويم. به طور طبيعي بايد 5 تا 

6 ساعت بعد از انجام ورزش احساس خواب آلودگي كنيم.

ورزش روابط زناشويي را بهبود مي بخشد
از  بدنتان  شكل  مي كنيد  فكر  يا  داريد  مشكل   زناشويي  روابط  در  كه  هستيد  فردي  اگر 
زندگي  از  كردن  ورزش  با  مي توانيد  نداريد،  اندام  تناسب  و  شده  خارج  زيبايي  حالت 
زناشويي تان لذت ببريد. ورزش منظم سبب مي شود شما ظاهري جذاب تر داشته باشيد 
ايجاد  جنسي  رضايت  احساس  و  دارد  مثبت  تاثير  شما  زناشويي  روابط  روي  حتي 
مي كند. تحقيقات نشان مي دهد مرداني كه به طور منظم ورزش مي كنند احتمال كمتري 

دارد تا دچار اختالالت نعوظ مي شوند، مخصوصا وقتي سن شان باال مي رود.

ورزش، سالم ترين تفريح است
اگر نمي دانيد تعطيالت آخر هفته تان را چگونه بگذرانيد به اين توصيه ما گوش كنيد. با 
همه اعضاي خانواده مخصوصا بچه هايتان، دسته جمعي براي پياده روي به پارك يا به 
كوهنوردي برويد. حاال كه فصل زمستان است مي توانيد به اسكي بازي بپردازيد يا با 
بچه ها برف بازي كنيد. دو گروه شويد و فوتبال يا هاكي بازي كنيد. ورزشي را انتخاب 
موجب  تنها  نه  ورزش ها  اين  بخنديد.  شما  كه  شود  سبب  و  ببريد  لذت  آن  از  كه  كنيد 

سالمت شما مي شود بلكه حس دوستي را ميان شما افزايش مي دهد.

منبع: مايوكلينيك

حس چشايي زنان از 
مردان قوي تر است

«آقايان محترم با كمال تأسف بايد اقرار كنيم كه حس 
مردان  چشايي  حس  از  قوي تر  بسيار  زنان  چشايي 
است.» اين دقيقا جمله اي است كه محققان دانماركي در 

رأس گزارش خود به آن اشاره كرده اند...
داده  تشخيص  چشايي  جوانه هاي  وسيله  به  مزه ها 
دارند  قرار  گلو  و  دهان  در  ساختارها  اين  مي شوند. 
دارند.  قرار  زبان  فوقاني  سطح  در  آنها  بيشتر  و 
را  اصلي  مزه  چهار  مي توانند  تنها  چشايي  جوانه هاي 

تشخيص دهند. شيريني، ترشي، شوري و تلخي.
يك  در  واقع  چشايي  جوانه هاي  وسيله  به  مزه  هر 
ناحيه خاص از زبان تشخيص داده مي شود. تلخي در 
شيريني  و  جلو  در  شوري  كناره ها،  در  ترشي  پشت، 
در نوك. مواد داخل دهان در تماس با موهاي ظريفي 
واقع  زبان  چشايي  جوانه هاي  روي  كه  مي گيرند  قرار 
هستند. اين موها تكانه هاي عصبي توليد مي كنند كه از 
طريق رشته هاي عصبي به يك ناحيه تخصص يافته در 

مغز مي روند.

انجام تحقيقي براي اولين بار
محققان دانماركي پس از بررسي 9 هزار دختر و پسر 
دانش آموز و دانشجو و بررسي عادات غذايي و قدرت 
چشايي آنها متوجه شدند قدرت چشايي دختران بسيار 
قوي تر و پيشرفته تر از قدرت چشايي پسران است. در 
بررسي هاي جزيي تر محققان به دانش آموزان كيت هايي 
 10 اول  آزمايش  در  دادند.  غذايي  نمونه هاي  شامل 
و  دانش آموزان  به  ترش  و  شيرين  نوشيدني  نمونه 
دانشجويان داده شد كه آنان  بايد با چشم بسته آنها را 
براساس ميزان شيريني و ترشي طبقه بندي مي كردند. 
كاغذ  با  را  خود  زبان  بايد  جوانان  ديگر  آزمايش  در 
رنگي آبي مزه دار مي كردند تا محققان ميزان مزه جذب 
بگيرند.  اندازه  را  آنان  چشايي  پرزهاي  توسط  شده 

نتايج تحقيقات نشان داد دختران بسيار بهتر از پسران 
شدند.  نوشيدني ها  شيريني  ميزان  شناسايي  به  موفق 
به گفته ميشل بوم فروست، محقق دانشگاه كپنهاگ اين 
و  زنان  در  چشايي  اطالعات  دريافت  نحوه  به  تفاوت 
مردان بازمي گردد. در واقع تعداد پرزهاي چشايي در 
زنان و مردان به يك اندازه است اما پرزهاي چشايي 
مغز  به  پيام  ميزان  يك  و  شكل  يك  به  مردان  و  زنان 
مخابره نمي كنند و نوع برخورد هر دو جنس با مزه ها 

متفاوت است.

تفاوت سليقه در مردان، زنان و كودكان
مردها بيش از زنان به مزه هاي افراطي عالقه دارند و 
مي شوند  شيرين  غيرالكلي  نوشيدني هاي  جذب  بيشتر 
اما جالب آن است كه از 90 درصد كودكان و نوجواناني 
كه به نوشيدني عالقه دارند، 30 درصد عالقه بيشتري 
به نوشيدني هاي كم شيرين يا بي شكر دارند و اين امر 
مي تواند اطالعاتي مفيد براي توليدكنندگان موادغذايي 
تهيه  سالم  غذاهايي  كودكان  براي  تا  باشد  والدين  و 

كنند.

ارتباط ذايقه و سن
در  چشايي  قدرت  كه  كرد  روش  همچنين  تحقيقات 
تغييرات  دچار  نوجواني  دوران  به  كودك  ورود  حين 
باورنكردني مي شود و در سن 13، 14 سالگي به اوج 
تغييرات خود مي رسد. بررسي ها نشان داد نوجوانان 
در اين سن بيشتر به موادغذايي ترش عالقه پيدا مي كنند 

و تمايل به غذاهاي شيرين به مرور كم مي شود.

تفاوت قدرت چشايي در نقاط مختلف جهان
به  نقطه  يك  از  چشايي  قدرت  آنكه  ديگر  جالب  نكته 
هم  با  ديگر  كشوري  به  كشوري  از  و  ديگر  نقطه اي 
ايالت  دو  روي  تحقيقات  كه  به طوري  است،  متفاوت 
بهتر  شمالي ها  داد  نشان  كانادا  جنوب  و  شمال  در 
به طور  مي دهند.  تشخيص  را  ترش  مزه   جنوبي ها  از 
ليتر  يك  در  اسيد  گرم  قادرند 37/0  شمالي ها  دقيق تر 
آب را تشخيص دهند، در حالي كه جنوبي ها به سختي 

5/0 گرم اسيد در يك ليتر آب را تشخيص مي دهند.
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مصرف غذاهاي سنتي به 
جاي دارو

به جاي مصرف دارو با تركيب طب سنتي و غذاهاي محلي بهتر مي توان 
با بيماري ها مبارزه كرد

دارو  تهيه  براي  نسخه اي  بيمارانش  به  تنها  نه  ميلر»  «دفني  دكتر 
متنوع  غذاهاي  تهيه  دستورعمل  نسخه  جاي  به  بيماران  بلكه  نمي دهد 
براي هر وعده غذايي دريافت مي كنند. بيماري مي گويد: در سال 2000 
به  و  مي كردم  نرم  پنجه  و  دست  بدنم  ايمني  سيستم  بيماري هاي  با 
با  مي كردند.  تجويز  نيزون»   «پرد  آنها  كردم  مراجعه  زيادي  پزشكان 
مصرف اين دارو نشانه هاي بيماري كم كم از بين رفت اما در عوض 
سراغم  به  ديابت  حتي  و  بي خوابي  اضافي،  وزن  شديد،  دردهاي  سر 
نمي كردند  صرف  درمانم  براي  زيادي  وقت  معمولي  پزشكان  آمد. 
ميلر  دكتر  كنم.»  مراجعه  ديگري  پزشك  به  گرفتم  تصميم  بنابراين 
قرار  بررسي  مورد  را  زندگيشان  سبك  و  بيماران  پزشكي  سوابق 
جايگزين،  درمان  روش هاي  و  سنتي  طب  از  بااستفاده  سپس  مي دهد 
برنامه غذايي مناسب همراه با ورزش براي آنها تجويز مي كند كه باعث 
مي شود بيماران سالمتيشان را به دست آورند بدون اينكه به داروهاي 

معمولي  «پزشكان  مي گويند:  ميلر  دكتر  بيماران  ببرند.  پناه  شيميايي 
هميشه مراقبند تا داروهايمان را درست و به موقع مصرف كنيم؛ با اين 
حال دكتر ميلر با رويكردي جديد به درمانمان مي پردازد.» «دفني ميلر» 
در دانشگاه هاروارد در مورد طب سنتي تحقيق كرده است. او مي گويد: 
«بعد از اتمام دوران دانشجويي فهميدم كه علم پزشكي در جاي هاي به 
درستي نمي تواند بيماري هاي قلبي، ديابت و سرطان را درمان كند. بعد 
از مطالعات فراوان متوجه شدم بيشتر اين بيماري ها به تغذيه و سبك 
زندگي انسان ها ربط دارد. انگيزه زيادي داشتم تا راه حل هاي تازه اي 
درباره  و  كردم  سفر  دنيا  نقاط  بيشتر  به  سال  سه  مدت  به  كنم.  پيدا 
پرداختم.  مطالعه  به  متنوع  غذاهاي  تركيب  و  سنتي  غذايي  رژيم هاي 
فرهنگ هاي دنيا ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به غذاها دارند. براي مثال، 
در ايسلند كامال به رژيم هاي غذايي گوشتي وابسته اند؛ ژاپني ها بيشتر 
از سبزيجات تازه استفاده مي كنند و يا مكزيكي ها بيشتر غذاهايشان 
از غالت درست مي شود.» دكتر ميلر تحت تاثير دانش پزشكي محلي، 
تصميم گرفت از رژيم هاي غذايي فرهنگ هاي گوناگون استفاده كند و 
با تغيير دستور غذاهاي سنتي به بيمارانش كمك مي كند تا زودتر و 
بدون عوارض جانبي سالمتيشان را به دست آورند. او در كتابش «اثر 
جنگل» هم در مورد وضعيت تغذيه فرهنگ هاي مختلف و هم درباره 
تجربيات شخصي اش در طول سفر شرح داده است. دكتر ميلر اعتقاد 
جايگزين  كامال  مي تواند  مناسب  غذايي  رژيم  موارد  بعضي  در  دارد 
داروها  به  درست،  غذايي  رژيم  با  همراه  اوقات  گاهي  اما  شود  دارو 
بسزايي  تاثير  سنتي  غذاهاي  مي دهد  نشان  تحقيقات  داريم.  نياز  نيز 
بر سالمتي انسان ها دارند. براي مثال، سرطان سينه در جمعيت پير 
زنان ژاپني كمتر ديده مي شود و يا در غرب آفريقاي جنوبي در ميان 
جمعيت روستايي سرطان روده كمتر شايع است. بسياري از پزشكان 
از  مظفريان  داريوش  دكتر  مثال،  براي  موافقند.  ميلر  دكتر  رويكرد  با 
امروزه  كرده اند  ثابت  «تحقيقات  مي گويد:  هاروارد  پزشكي  دانشكده 
بايد بيشتر روي غذاهاي سالم تاكيد كنيم و بايد الگوهاي غذايي سالم 
تغذيه  متخصصان  هميشگي  توصيه  دهيم.»اين  ترويج  دنيا  كل  در  را 
است كه بيشتر از دستورهاي غذايي سنتي استفاده كنيم و نيز مواد 

طبيعي بيشتري مصرف كنيم. 
مواد پروتئيني را به اندازه كافي در وعده هاي غذايي مان بگنجانيم ولي 
هرگز فراموش نكنيم كه بهترين مواد غذايي غالت و سبزيجات هستند.

بيش  استفاده  بيماري ها  از  بسياري  دليل  كه  مي دهند  نشان  تحقيقات 
ازحد از غذاهاي آماده و فست فودهاست.

تمريناتــــى براى 
رفع خستگـــى روزانه
دكتر فاطمه رضائى
متخصص فيزيوتراپى از انگلستان

شما  به  مطمئنا  كه  كرد  خواهم  هايى  توصيه  بخش  اين  در 
كمك ميكند تا "از كف سر تا نوك پا" احساس خيلى بهترى 

داشته باشيد!
وضع  بهبودى  به  و  است  نشسته  حالت  در  تمرينات  اين 
ستون فقرات شما در حالت نشسته كمك ميكنند. مثال وقتى 
بر سر ميز كار خود دوال شده و قوز كرده نشسته ايد و يا 
بعد از يك روز طوالنى، روى كاناپه منزل نشسته ايد؛ ممكن 
است تمام اعضاى بدن خود را در موقعيت هاى درست و 
چرخيدن  پهلو  به  مانند  هايى  حركت  دهيد.  قرار  نادرستى 
براى ديدن تلويزيون يا كامپيوتر يا دوال شدن براى برداشتن 
يك ليوان آب يا براى رسيدن به گوشى تلفن بر روى ديسك 
ستون فقرات شما فشار وارد ميكنند و سبب كِش آمدن رباط 

هاى پشت ميشوند.
اين بهترين حالت نشستن است "از كف سر تا نوك پا"

سر:
سر بايد به سمت روبه رو نگاه داشته شود. كامپيوتر و يا 
تلويزيون را در كنار باال و يا پايين خط ديد خود قرارندهيد. 
شما  كه  هستند  تعادل  حال  در  وقتى  گردن  هاى  ماهيچه 
سرتان را صاف نگاه داشته ايد. اما وقتى كه بايد سر را در 
زاويه اى خاص نگهداريد؛ ماهيچه هاى شما بايد فشارهاى 

اضافى را تحمل كنند. 
شانه ها :

شانه ها بايد به عقب و به حالت ُشل و افتاده باشند. زمانى 
كه شانه ها را ريلكس مى نماييد سعى نكنيد آنها را به طرف 
سبب  شده  خم  و  افتاده  جلو  به  هاى  شانه  بيندازيد.  جلو 

كشيدگى رباط هاى پشت ميشوند.
سينه : 

سينه بايد باز باشد. وقتى شانه ها به طرف عقب و شل نگاه 
داشته شوند سينه باز است. اگرسينه شما وزن باال تنه را 
كه  است  اين  نشانه  نباشد؛  آزاد  و  كند  احساس  خود  روى 

شانه ها در جاى مناسب خود نيستند.  
مفاصل ران :

مفاصل ران بايد به طرف جلو نگاه داشته شوند و باسن شما 
بايد منحنى 90 درجه اى را بسازد كه از طرف پشت شما به 

سمت رانها ميباشد. 
پاها:

بخورند؛  تاب  پاها  اگر  باشند.  زمين  روى  صاف  بايد  پاها 
خارج  درجه  زاويه 90  زيباى  حالت  از  را  باسن  پاها،  وزن 
خواهد كرد. اين حالت به اين معنا است كه نه پشت  شما در 

حالت درست قرار دارد نه شانه ها و نه سر شما.
تمام قسمتهاى بدن مهم هستند !

 اين تمرينات بصورت مداوم تأثير بسيار مهمى روى عادت 
نشستن شما خواهد گذاشت؛ پس فراموش نكنيد تا آن را در 

دستور روزانه خود قرار دهيد. 
www.fatemehthephysio.co.uk
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به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول 

خود استفاده نمائيد

ورزش
تحقيقات دانشمند هلندي روي 

مغزمســـــــي 

لونل مس ستاره آرژانتن باشگاه بارسلونا اخرا و برا سومن 
ستاره  موفقت  كرد.  خود  مال  را  ففا  طال  توپ  متوال  سال 
24ساله بارسا اكنون همه دنا را انگشت به دهان گذاشته و 
عملكرد ذهن و فعالت مغز او برا متخصصان علم پزشك هم 
جالب توجه شده است. درخشش مس در دنا فوتبال و عملكرد 
مغز ستاره آرژانتن موضوع تحقق پتر مدندروپ، پزشك هلند 
با  تا  است  آن  دنبال  به  مدندروپ  نمگاست.  رادبود  دانشگاه 
انجام ان تحققات متعدد رو فراند مغز ان ستاره آرژانتن به 
ان جمع بند برسد كه مس در طول چند ثانه چطور تصمم گر 
مي كند و اولوت بند مغز مس به چه ترتب است. ان تحقق برا 
در  هزنه  ورو  ك ونم ملون  حدود  هلند،  علوم  بررس  موسسه 
بر خواهد داشت. ان در حال است كه تا به امروز ان موسسه 
مطالعات متعدد را در مورد عملكرد مغز افراد مختلف انجام 
رو  مغز  فرمان ها  بررس  هدف  به  محدود  تحققات  ول  داده 
ان باره  در  مدندروپ  پتر  است.  شده  انجام  جسمان  فعالت ها 
بررس  ماشن  ك  بلكه  نست،  كامپوتر  ك  انسان  گفته:«مغز 
احتماالت است. مس در طول چند ثانه تصمم مي گرد كه بدود، 
توپ را پاس بدهد و ا شوت بزند و ما به دنبال آن هستم كه 
مي شود  چطور  مي كند.  تصمم گر  ان باره  در  چگونه  او  مغز 
كه او تصمم مي گرد كه فالن كار را انجام دهد و راه دگر را 
ببنم  مي خواهم  است؟  انتخاب  در  كارا  بحث  آا  نكند؟  انتخاب 
تصممات  افراد  همه  مي كند؟  كار  چطور  او  مغز  ارگانسم  كه 
حركت  حال  در  كه  شراط  در  وژه  به  مي گرند.  ناخودآگاه 
است.  شنوا  حس  و  قدرت  دد،  تلفق  نتجه  تصمم  ان  هستند. 
مس در زمن مسابقه مي داند كه سارن در كدام قسمت ها زمن 
قرار گرفته اند و در ك لحظه خاص او نه تنها تصمم مي گرد 
كه چه كار كند و به چه سمت برود، بلكه پاش را هم به كار 
مي گرد و توپ را به حركت درمي آورد.» ان سرعت پردازش 
مغز ستاره آرژانتن باشگاه بارسلوناست كه پاه و اساس ان 
كدام  كه  ببند  تا  دارد  نظر  در  هلند  پزشك  ان  و  است  تحقق 

مكانزم ها مغز در تصمم گر ها مس تاثرگذارند.

پله؛ بهترين گلزن تاريخ فوتبال 
باشگاهي جهان 

در تازه ترن فهرست اعالم شده از سو فدراسون آمار و تارخ 
فوتبال جهان، پله اسطوره برزل و جهان همچنان بهترن گلزن 
موفق  تا  سال  از  كه  و  م شود.  محسوب  ادوار  تمام  باشگاه 
خود  از  جاودانه  ركورد  توانست  شد،  باشگاه  باز  انجام  به 
و  ورزش  فعالت  دهه  دو  در  تارخ  اسطوره  ان  گذارد.  جا  بر 
باز برا باشگاه ها سانتوز برزل و كاسموس آمركا، موفق شد 
گل به ثمر برساند تا گلزنان دگر نتوانند به ركوردش نزدك 
ادوار  (تمام  پاان  تا  سال  از  كه  گزارش  ان  براساس  شوند. 
وزف  زمنه  ان  در  پله  رقب  نزدك ترن  شده  محاسبه  فوتبال) 
بكن، ستاره دورگه اسبق اترش و جمهور چك است كه از سال 
تا موفق شد در باز، گل به ثمر برساند. براساس آمار مذكور 
نزدك ترن رقب كه اكنون باز م كند و صاحب ركورد گل زده 
باشگاه فراوان است، آلكساندر دورچ، بازكن استراال است كه 
اكنون در لگ سنگاپور فعالت دارد و از سال تاكنون در باز 
باشگاه، موفق به زدن گل شده است و در رده س ام بهترن  
پوشكاش،  فرانس  نز  سوم  رده  در  است!  ادوار  تمام  گلزنان 
بازكن اسطوره ا مجارستان با گل زده جا گرفته است. و در 
سال ها تا ان تعداد گل را در باز به ثمر رساند. نكته جالب در 
ان فهرست قرار گرفتن رومارو، مهاجم معروف برزل در دو 
پله  سلطان  با  فراوان  مناقشات  كه  چهره ا  است.  گذشته  دهه 
دارد و خودش را همواره گلزن برتر از و معرف كرده است. 

اما مطابق ان فهرست در باز در سال ها تا توانسته گل بزند.

 بهانه هفتادمين سالگرد تولد محمد على 

زيبا مثل پروانـــه،
خطرناك مثل زنبــور

*سجاد بيات

نام  يك  است.  معمولى  نام  يك  مارسلوس  كاسيوس 
كامال معمولى از يك شهر كوچك معمولى در يك ايالت 
معمولى. كاسيوس در يك روز معمولى و در يك خانواده 

معمولى متولد شد.
وى كودكى معمولى داشت البته معمولى براى يك سياه 
پوست دهه 50 ميالدى در آمريكا! اما از جايى به بعد او 

ديگر معمولى نبود.

نباشد.  معمولى  ديگر  گرفت  تصميم  او  دزديدند  كه  را  اش  دوچرخه 
افسر پرونده از او خواست به باشگاه بوكسش بيايد تا به او راه و 

رسم دفاع كردن از حقوقش را ياد بدهد.
كاسيوس مارسلوس خيلى زود ثابت كرد بوكسور خوبى است. او در 
اواخر دهه 50 دستكش طاليى ايالت و قهرمانى كشور را قبضه كرد 
طالى  مدال  آمريكا  وزن  سنگين  بوكسور  قامت  در  سالگى  در 18  و 

المپيك 1960 رم را به گردن آويخت.
تنها 22  كه  حالى  در  برد  را  بزرگ  كوپر  هنرى  سال 1963  در  كلى 
سال داشت. مقابل سانى ليستون كبير خوش رقصى كرد تا كمربند 

قهرمانى جهان را به كمر ببندد.
قهرمان  او  نبود.  معمولى  نام  يك  ديگر  كلى  مارسلوس  كاسيوس 
چشم  فردش  به  منحصر  استيل  كه  جهان  جوان  قهرمان  بود  جهان 

كارشناسان را خيره كرد.
زمان  آن  (كه  قانونى  غير  مسابقه  يك  جريان  در  كلى  دهه 60  اوايل 
بله  ُمرد!  شدن،  اوت  ناك  آستانه  در  شد)  مى  برگزار  پول  خاطر  به 
كاسيوس مارسلوس مرد تا بزرگ ترين ورزشكار قرن چون ققنوسى 

از دل خاكسترش متولد شد.
حريفش  راست  هوك  با  كه  جوان  كاسيوس  مسابقه  اين  جريان  در 

نقش زمين شده بود و به سختى نفس مى كشيد سرش را به سمت 
را  آنها  جهان  بوكس  پديده  كردند  مى  فكر  كه  برگرداند  تماشاچيانى 
پولدار خواهد كرد. در ميان جمعيت مردى سياه پوست برخاست و 

فرياد زد: say ya Ali .... و اين جمله را چند بار تكرار كرد.
با  بعدها  او  ماند.  ذهنش  در  "على"  اما  برد  را  مسابقه  آن  كاسيوس 
گروهى از مسلمانان سياه پوست آمريكا آشنا شد تا مرگ كاسويس 

تكميل و "محمد على" متولد شود.
پوستانى  سياه  قهرمان  او  نبود.  جهان  قهرمان  فقط  ديگر  على  محمد 
بود كه حقوق خود را از بادى شاتهاى مرگبار او مى خواستند. او در 
1965 كوپر را بار ديگر به زانو درآورد اما در 1967 زمانى كه گفت: 
من با ويتنامى ها مشكل ندارم. هيچ ويتنامى تا به حال به من كاكاسيا 
نگفته. اين جنگ هم مخالف آموزه هاى اهللا و اسالم است پس من به 

اين جنگ نمى روم، شمشيرها برايش برهنه شد.
على اما خيلى زود بازگشت و در دسامبر 1970 بوناونا بزرگ را هم 

مغلوب كرد تا به مصاف جو فرزير فقيد برود.
به  پانزدهم  راند  در  را  قرن  مسابقه   1971 مارس   8 در  على  محمد 
من  چون  نيست  مهم  اصال  بگويد:  آن  از  بعد  تا  كرد  واگذار  فرزير 

بهترينم، من قوى ترينم.

قهرمان قصه ما در 1974، 1975 و 10 بار ديگر جورج فورمن، جو 
فرزير و همه بزرگان بوكس را با خاك يكسان كرد تا افسانه اش را 

تكميل كند.

ورزشكار قرن در 1979 اسپينكس را در الس وگاس با يك دبل هوك 
مرگبار ناك اوت كرد تا عالوه بر پس گرفتن كمربند قهرمانى جهان، 
تنها بوكسور تاريخ باشد كه 3 بار از عنوان قهرمانى خود دفاع كرده 

است.
مى  مجزا  تاريخ  ورزشكاران  همه  از  را  على  محمد  كه  چيزى  آن  اما 
كند، نه نمايش اسطوره اى او در تاريخ بوكس است و نه حتى حركات 
و حرفهاى خاصش. آن چيزى كه او را استثناء كرده پايبندى او به 

اعتقاداتش است.
على در اين خصوص گفته است: ممكن است همه افتخاراتم و ثروتم را 
از دست بدهم. ممكن است زندانى يا تبعيد شوم اما اينها باعث نخواهد 

شد به آنچه معتقدم پشت كنم.
پاركينسون  كه  هرچند  او  احترام  به  ورزش  جهان  كه  است  اينگونه 
توانش را گرفته باشد، كاله از سر بر مى دارد و تولد هفتاد سالگى او 

را جشن مى گيرد.



2525 هفته نامه پرشين جمعه 30 ديماه ماه 1390 - شماره 232
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

ورزش

ورزش ايران دچار 
يك درگيري داخلي و 
خودزني شده است

هديه خطيبي

به  المپيك  كاروان  در  خودزني  و  تغييرات  موج  آيا   
افتتاح  به  مانده  ماه  مي رسدحدود 7  هم  بنا  و  باقري 
ورزش  مدا ل آور  رشته هاي  المپيك،  بزرگ  رويداد 
ايران دچار يك درگيري داخلي و خودزني شده است. 
رويداد  آستانه  در  ايران  ورزشي  رشته هاي  كاروان 
قبل  سال ها  از  كه   2012 تابستان  بازي هاي  بزرگ 
نهايت  در  و  شد  خرج  بودجه  و  برنامه ريزي  برايش 
مي دهد،  نشان  دنيا  در  را  كشور  ورزش  واقعي  عيار 
با بحران «مربي» روبه رو مي شود و از درون خود را 

مي خورند!

قصه از كجا شروع شد
1

ماجرا از رضا مهماندوست كليد خود كه تنها حق واقعي اش را از 
حقوقي كه كميته ملي المپيك برايش در نظر گرفته بود، مي خواست. 
بي خبر  جا  همه  از  كه  محمدي  غالمرضا  به  گذشته  هفته  موج  اين 
تيمش را آماده درخشش در المپيك مي كرد، رسيد و حاال حول و 
حوش كوروش باقري كه معتقد است انتخاب و بركناري مربي ملي 
چرا  واقعا  مي چرخد.  است،  متفاوت  دنيا  تمام  با  ايران  ورزش  در 
و  شد  تبديل  پرحاشيه  تيم  به  سليقه اي  برخورد  خاطر  به  تكواندو 
سرمربي  اخراج  درگير  نيز  ايران  المپيكي  رشته  پراميدترين  حاال 
نشسته  وزنه برداري  كمين  در  اتفاق ها  همين  مشابه  البته  و  شده 
ملي  تيم  موفق  سرمربي  باقري  كوروش  صحبت هاي  از  است؟ 
جمع  به  پيوستن  از  ابايي  وي  كه  برمي آيد  طور  اين  وزنه برداري 
رضا مهماندوست و غالمرضا محمدي ندارد اما در حقيقت آيا اين 
دستمزد مربياني است كه با خون و دل تيم شان را به اين مرحله 
رساندند و حاال سر بزنگاه بايد تيم را تقديم ديگري كنند و بدون 

حتي يك تشكر خشك و خالي عزل شوند.
كاش نگاهي به برنامه مدون ديگر كشورها در راه المپيك داشتيم 

تا تفاوت از زمين تا آسمان ، ميان تصميمات مديران ورزشي ما با 
آنها بهتر درك مي شد.

وقتي ظاهرا تمام دغدغه  اصلي برخي باالدستان وزارتخانه ورزش، 
فوتبال و رسيدن به صندلي رياست آن است و نتايج ضعيف اين 
آنها  سياست هاي  در  تفاوتي  چندان  هم  نرسيده  المپيك  به  رشته 
و  ورزشكاران  ملي  عرق  لطف  به  كه  ورزشي  فاتحه  بايد  ندارد، 

مربيان كم توقع روي پا ايستاده است را خواند.
وقتي  را  چوبش  كه  شديم  ساخته اي  خود  حاشيه هاي  گرفتار  بله، 
خواهيم خورد كه جاي جبران باقي نمانده و دوباره بايد صحبت هاي 

تكراري تالش براي دوره بعد را بشنويم.

موفق ترين  مهماندوست  رضا  خداحافظي  نامه  از  بعد  روز  هشتاد 
مربي تكواندوي ايران، كه با بي مهري تمام از تكواندو كنارگذاشته 
به  كشتي  به  خادم  ناگهاني  بازگشت  با  نيز  محمدي  غالم  شد، 
سرنوشت همتايش در تكواندو دچار شد. نكته جالب اين است كه 
و  شلوار  و  كت  با  شهر  شوراي  در  سال هاست  كه  خادم  رسول 
هيبت مديريتي داعيه دفاع از حقوق مردم را دارد و حتما اين را حق 
مسلم خود مي داند كه بار ديگر اطمينان و راي همين مردم را جلب 
كند، به يك باره با نهيبي از درون و با دعوت خطيب درمي يابد كه 
بايد كادر فني موفق و داراي كارنامه تيم ملي كشتي آزاد را كنار 
ميدان  در  ايران  كشتي  پرشانس  تيم  هدايت  سكان  خودش  و  بزند 

لندن را برعهده بگيرد.
ضلع  سومين  گويا  و  دارد  دراز  سر  البته  زنجيره اي  جريان  اين 
و  بودند  شده  ناميده  نخبه  المپيك  كميته  سوي  از  كه  مربياني 
براي شان حقوق و مزاياي خاص تعريف شده بود، هم در معرض 

خطر است.

مهماندوست: آمدند لقمه آماده را ميل كنند
رضا مهماندوست اولين قرباني نخبه كشي نسل مربيان نخبه ايراني 
نمي گذارم  را  مورد  اين  اسم  «من  مي گويد:  گل  به  رابطه  اين  در 
نخبه كشي، مي گويم سوء استفاده از زحمات ديگران! بعد از المپيك 
پكن و آن اتفاقات تلخ، واقعا چه افرادي جز باقري، محمدي و بنا 
جرات تحويل گرفتن آن تيم ها را داشتند؟ اين ها شجاعت به خرج 
اينجا  به  و  كردند  كار  رسانه ها  و  مردم  حمايت  با  پله  پله  دادند. 
كه  است  اين  خاطر  به  نداشتند،  بنا  كاري  به  االن  تا  اگر  رسيدند. 
در روسيه و جريانات حميد سوريان، آن بالها را سرش آوردند، 
اسم هاي  بدانند  بايد  مي كشاندند.  وضعيت  اين  به  هم  را  او  وگرنه 
و  نظم  اين  بلكه  باشند  افتخار آفرين  مي توانند  كه  نيستند  بزرگ 
انضباط و شيوه خاص مربيان بي ادعا است كه به مسير موفقيت 

ختم مي شود.»
مهماندوست دل پردردي دارد و ادامه مي دهد: «افرادي كه سال ها 
خوردند و خوابيدند حاال آمدند لقمه چرب و نرم آماده را نوش جان 
حاال  كه  بودند  كجا  داشت،  نياز  آنها  به  ورزش  كه  زمان  آن  كنند. 

ظاهر شوند تا از حاصل زحمات ديگران به نفع خود سود ببرند؟»
سرمربي سابق تيم ملي تكواندو با اشاره به اينكه امكان دارد هر 
لحظه اسمي گنده تر يا فردي سرشناس تر تا شروع المپيك از راه 
برسد و جايگاه كوروش باقري در تيم ملي وزنه برداري را غصب 
كند، گفت: «كوروش بايد حواسش را جمع كند. هر لحظه بايد منتظر 
اسمي بزرگتر باشد كه او را كنار بزند. اين موارد لطمه به ورزش 
ملي ايران است كه با استفاده از همه سرمايه ها مي تواند در المپيك 
مدال آور باشد. هر يك مدال المپيك ارزشش به حدي است كه سيل 
ميزان  و  مي كند  سرازير  رشته ها  سمت  به  را  مشتاقان  از  عظيمي 
بزهكاري را در جامعه كاهش مي دهد. رونق ورزش يعني كسادي 
بازار تبهكاران.» مهماندوست از مسووالن گاليه مي كند: «متاسفانه 
به فكر غرور ملي نيستند بلكه به فكر موقعيت خود هستند. چه كسي 
جز باقري بعد از آن لكه سياه و آبروريزي، حاضر بود سكان دار 
تيم ملي محروم و دوپينگي شود و شرايط را اين چنين تغيير دهد؟ 
قدرش را بدانند كه اگر او را نخواهند، كشورهاي ديگر آماده و در 

كمين شكار اين جور سرمايه ها نشسته اند.»

هشدار غالم به كوروش: مراقب خودت باش
كشتي  ملي  تيم  شده(!)  بركنار  و  مستعفي  سرمربي  محمدي  غالم 
آزاد با اشاره به اينكه تا پايان المپيك حكم سرمربيگر دارد و به 
هر مربي براي سازندگي بايد حداقل 4 سال وقت داده شود، گفت: 
«ديگر موضوع شخص من نيست، بلكه مساله كشتي كشور است. 
از  نگراني  اينكه  ضمن  شدند  كشتي  نگران  مردم  روزه  چند  اين 
چشمان خود ملي پوشان مثل مهدي تقوي، رضا يزداني و سايرين 
هويداست. من 3 سال با تمام فراز و نشيب ها با اين تيم كار كردم 
كه  حالي  در  اما  رسيدم  ملي پوشان  با  عميقي  عاطفي  ارتباط  به  و 
اين  مدال آوري  از  اميدواري  و  نمانده  المپيك  به  بيشتر  ماه  چند 
مي شود!»  گذاشتنم  كنار  زحماتم،  نتيجه  است  زياد  كشتي گيران 
وي با اعالم اينكه نگراني از اين بابت به سطوح باالتر ورزش نيز 
كنار  چرا  كه  نرسيدم  پرسش  اين  پاسخ  به  «هنوز  گفت:  رسيده، 
گذاشته شدم؟ رسول خادم اسم بزرگي در كشتي ايران است، اما 
شرايط دنيا و در بحث مربيگري چيز ديگري مي گويد. سه سال كار 
با ملي پوشان و شناخت از بچه هاي داخل و حريفان خارجي چيزي 
نيست كه به راحتي در اين فاصله اندك تا المپيك به دست بيايد و 

يا به ديگري منتقل شود.»
در  او  مي خواهند  مردم  كند،  احساس  اگر  است  معتقد  محمدي 
كنار تيم باشد، بدون هيچ سمتي حاضر است كشتي آزاد را براي 
موفقيت همراهي كند:«آرزو دارم آرامش دوباره به كشتي بازگردد. 
بحث  محمدي،  غالم  رفتن  كنار  اما  هستم  مردم  محبت  شرمنده 
شخصي نيست، ضربه به كشتي است، اما حرفي نمي زنم كه نگويند 

حاشيه سازي مي كند. حق من با ناعدالتي خورده شد...»
به  داشت:«قبال  عنوان  باقري  و  مهماندوست  شرايط  درباره  وي 
رضا گفته بودم مراقب باش، حاال هم به كوروش مي گويم مراقب 
اطراف خودت باش! اميدوارم حداقل باقري و بنا را ديگر به حاشيه 
نبرند، چرا كه تيم ملي وزنه برداري توانايي تاريخ ساز شدن را در 
لندن دارد و در صورتي كه آرامش داشته باشد نتايج پاريس راحت 
تكرار مي شود. اميدوارم خبرهاي مربوط به مشكالت باقري صحت 
نداشته باشد چون در صورت حقيقت داشتن ورزش ايران بايد عزا 
آزاد  كشتي  تكواند، وزنه برداري،  كرد:«بايد  تاكيد  محمدي  بگيرد.» 
اين  رشته ها،  ساير  به  احترام  با  كرد.  مراقبت  را  فرنگي  كشتي  و 

ورزش ها در المپيك طاليه دار كاروان ما هستند.»
غالم  محمدي در پايان گفت كه با همه زحماتي كه كشيده همچنان 
را  چيزي  هيچ  و  مي داند  مردم  و  كشتي  مديون  و  بدهكار  را  خود 

باالتر از افراشته شدن پرچم ايران در لندن نمي داند.

باقري: رضازاده تضمين ماندن من تا المپك نيست
با  روزها  اين  كه  وزنه برداري  ملي  تيم  سرمربي  باقري  كوروش 
مصاحبه معروفش كه گفته بود«وجود رضازاده را حاشيه امنيت 
براي خودش نمي داند» سر زبان ها افتاده مي گويد: «تيم ملي را ارثيه 
كافي  زماني  پروسه  كسي  هر  به  بايد  حال  هر  به  نمي دانم.  پدرم 
بايد  هم  موفق  فرد  اما  است  من  اعتقاد  اين  شود،  داده  كار  براي 

حفظ شود.» 
درباره   2011 پاريس  در  ايران  مردان  پوالد  موفق  سرمربي 
بركناري غالم محمدي گفت: «اگر او مي ماند بهتر بود، ولي محمدي 
كشتي  در  شده اي  شناخته  فرد  او  باشد.  رفتنش  كنار  نگران  نبايد 
است و قطعا باز هم به وي فرصت داده مي شود. اين ماهيت ورزش 
شدم  گذاشته  كنار  ورزشكار  عنوان  به  گذشته  در  من  خود  است. 
عزلم  بي دليل  پيش  سال  سه  نيز  مربي  عنوان  به  يا  برگشتم  و 
هم  عسگري  فريبرز  يا  خادم  رسول  بازگشتم.  دوباره  اما  كردند 
از سرمايه هاي ورزش هستند اما كاش به محمدي و مهماندوست 

فرصت داده مي شد كه كار خود را تمام كنند.»
وي خاطرنشان كرد:«اگر همين امروز من را كنار بگذارند و تيم ملي 
نتيجه بگيرد به هر حال نكات مثبتم فراموش نمي شود. اين موارد 
خدمتگزاران  مردم  خورد.  غصه  خاطرش  به  نبايد  و  است  طبيعي 

خود را خوب مي شناسند.»
منبع: وب سايت گل
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 افقي:
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ــام  ن ــر-  س ــت  پش  -٧
دخترانه- نظارت بر حسن 
اجراي سياست هاي كلي 
ايشان  اختيارات  از  نظام 

است
از  ــوش-  خ ــوي  ب  -٨
ــا- عظمت و  حروف الفب

شكوه

ــان، آشفته- مادر  ٩- الزم- پريش
وطن

ــت  ــد و زود- ن ــي- تن ١٠- ناپاك
ششم
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آموزگار
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جا- حرف ٣٠
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آنفلوانزا
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بازي نهايي
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خشكبار- مرغ مي رود

ــبخت-  ــي- خوش ٧- گربه وحش
وجود دارد

ــي از  ــان- فيلم ــز بي ج ٨- هرچي
ــهري در  ــدري- ش ــيد حي جمش

افغانستان
ــوي  ــطرنج- ق ــره اي در ش ٩- مه

هيكل- حمام داغ
ــدار- رنگ بدي-  ــر پيكان ١٠- تي

درخت چتري
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما بايد در اجتماع بدرخشيد ؛ فراموش نكنيد كه اگر گرفته و 
تودار باشيد، از همه چيز عقب خواهيد ماند.

روزهايى كه پيش رو داريد، فرصت بسيار خوبى براى صميمى 
شدن با دوستان و همكاران جديد شماست و اگر مجرد هستيد، 
را  تان  تان  دلخواه  همسر  انتخاب  براى  مساعدى  زمان  اكنون 
اجرا كنيد و با اميدوارى و ديد مثبت در مورد عملى شدن آنها 

بينديشيد.
؛  است  شده  شما  كسالت  باعث  اطرافتان،  محيط  در  يكنواختى 
سعى كنيد اين هفته تغييراتى در پيرامون تان به وجود بياوريد تا 

روحيه تان هم تغيير كند.
� ارديبهشت ماه: 

از  و  بگذاريد  كنار  را  خود  هاى  دلتنگى  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
و  اندوه  و  غم  كه  ندهيد  اجازه  و  ببريد  لذت  تان  زندگى  جريان 

افسردگى بر شما غلبه كند.
يك پيشنهاد بسيار ايده آل براى كار يا معامله اى به شما ميشود 
؛ با مشورت ديگران و سنگين و سبك كردن شرايط تان و البته 
توكل به خدا پيشنهاد را قبول كنيد كه سود چشمگيرى برايتان 
خواهد داشت ، در اين هفته يك درگيرى عاطفى پيدا ميكنيد ؛ صبر 
خود را از دست ندهيد كه انشاءاهللا... همه چيز درست خواهد شد.

خود  نزديك  دوستان  از  يكى  طرف  از  مساعد  جوابى  منتظر 
هستيد ؛ در ضمن اگر ميخواهيد در اين ماه مشكالت شما مرتفع 

شود حتما با خانواده تان مشورت داشته باشيد.
� خرداد ماه: 

خوشحال باشيد كه به زودى پول مرده تان زنده خواهد شد ؛ 
سعى كنيد كمى بيش از پيش رازدار باشيد تا روابط خانوادگى 
و دوستانه تان به خطر نيفتد ، در اين هفته يك مهمانى در پيش 
و  تجمالت  زيرا  نكنيد  اذيت  زياد  را  خودتان  ؛  داشت  خواهيد 

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

سالمتى شما را به مخاطره بيندازد.
اين هفته شما رقابت شديدى در خود احساس ميكنيد ؛ احساس 

رقابت با همكاران، همسن و سال ها و... اگر در حد متعادل به 
اين احساس بها دهيد، موجبات پيشرفت شما را فراهم مى آورد.

� تير ماه: 
مدتى است كه نگران بيمارى يكى از نزديكان تان هستيد ؛ در اين 
هفته به عيادت او برويد و براى سالمت او دعا كنيد ، در نهان 
خود به فردى غبطه ميخوريد ؛ البته دوست نداريد اين موضوع 

را باور كنيد اما حقيقت اين است كه اين قضيه، واقعيت دارد.
گاهى اوقات تمام وقت و انرژى خود را صرف خانواده ميكنيد 
اما بد نيست كمى هم به خودتان برسيد و جورى زندگى نكنيد 
بيش  كردن  توجهى  بى  افسوس  بخوريد،  افسوس  آينده  در  كه 
ها  وقت  بعضى  اندازه!  از  خارج  خوشگذرانى  يا  خود  به  حد  از 
امتحان كردن چيزهاى جديد ميتواند سوژه هيجان انگيزى براى 

چند وقت باشد. 
� مرداد ماه: 

شادى  كنيد  سعى  ؛  داريد  راه  در  خوشى  خبرهاى  هفته  اين  در 
هايتان را با ديگران قسمت كنيد ، سعى كنيد اين روزها را براى 
كسى كه دوستش داريد تبديل به يكى از روزهاى به ياد ماندنى 

كنيد و وقت بيشترى براى معاشرت بگذاريد.
چند وقتى است كه كسالت به سراغ شما آمده است و آدم بهانه 
گيرى شده ايد ، به امروز و فردا نگاه نكنيد كه اطرافيان، زير بال 
و پرتان را گرفته اند و نميگذارند تنها بمانيد ؛ اگر در رفتارتان 
تغيير رويه ندهيد و همچنان به غرغر كردن و بهانه گرفتن ادامه 

بدهيد، تمام اطرافيان از گردتان پراكنده خواهند شد.
� شهريور ماه: 

افراد جديدى وارد زندگيتان ميشوند ؛ حضور آنها را به فال نيك 
 ، بگيريد  ياد  آنها  از  را  مثبت  خصوصيات  كنيد  سعى  و  گرفته 
بدون شك نميخواهيد به شما يادآورى شود كه در گذشته داراى 
اشتباهاتى در مسائل مالى بوده ايد ؛ مراقب پول تان باشيد و آن 

را بيهوده خرج نكنيد.
ديگر وقت آن رسيده كه سكوت را در مورد مسئله مهمى كه اين 
روزها فكرتان را بدجورى به خودش مشغول كرده، بشكنيد و 
حقـايق را فاش كنيـد ؛ رازدارى بيش از حد، گاهى اوقات به ضرر 

شماست و شخصيت و حيثيت شمـا را زير سوال خواهد برد.
� مهر ماه: 

درگيرى  ؛  باشيد  خونسرد  خود  زندگى  لحظات  تمام  در  بايد 
شغلى شما زياد است، شايد هم خود را به شدت درگير مسائل 
تحصيلى كرده ايد ، صحبت هاى شما با يكى از نزديكان كه مدتى 

است دچار مشكالت مالى شده، ميتواند به او كمك كند.
در روزهاى گذشته در جمعى قرار گرفته ايد كه گفته هاى كسى 
از اعضاى اين جمع شما را ناراحت كرده و در پس پاسخ دادن 
به او هستيد ولى اين امر نميتواند شما را راضى كند پس بهتر 

است اين كار را به گذشت زمان واگذار كنيد.
از يك دوست قديمى نشانى به دست آورده ايد كه اين امر بسيار 
هاى  سال  اين  تالفى  و  كنيد  پيدا  را  او  كرده،  خوشحال  را  شما 

جدايى را درآوريد، او نيز در پى شماست.
� آبان ماه: 

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

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

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

به سرمنزل سعادت خواهد رساند.
� آذر ماه: 

مدتى است كه احساس گنگى در درون تان وجود دارد و به دنبال 
چيز يا كسى هستيد و مدام به فكر پيدا كردن آنيد ، در هفته قبل با 
دوستى قديمى مالقات كرده ايد كه در طى اين مالقات او از شما 
درخواست  آن  كردن  عملى  به  قادر  شما  ولى  كرده  درخواستى 
نيستيد ؛ اين مطلب را با خود او در ميان بگذاريد و از گفتن اين 

حرف هيچ نگران نباشيد.
آن  فرصت  ولى  هستيد  عاطفى  رابطه  يك  منتظر  كه  است  مدتى 
پيش نيامده ؛ بايد قدم اول را خودتان برداريد در غير اين صورت 
راه به جايى نخواهيد برد ؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه انسان 
براى رسيدن به آنچه در انتظارش است بايد تالش كند پس از 

هيچ تالشى دريغ نكنيد.

� دى ماه: 
اين هفته صحبت هاى صريح شما ممكن است ديگران را ناراحت 
در   ، ميدهد  انسان  دست  كار  گويى  رك  مواقع  بعضى  ؛  كند 

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

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

كنيد و از آنان كمك بخواهيد.
را  راه  بنابراين  نيستيد  كارى  هيچ  انجام  به  مجبور  راه  اين  در 
براى خود سخت و دشوار نكنيد ؛ از دست كسى ناراحت هستيد 

اما اين ناراحتى را بروز ندهيد.
� بهمن ماه: 

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

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

مطمئن باشيد كه به اين صورت بيشتر به نتيجه خواهيد رسيد 
؛ بيش از حد تحت تاثير گفته هاى ديگران قرار ميگيريد ؛ تجربه 
هم  زياد  ديگران  هاى  گفته  كه  كرده  ثابت  شما  به  گذشته  هاى 

نميتواند در روند زندگى شما تاثير داشته باشد.

� اسفند ماه: 
كسى براى كمك نزد شما مى آيد، بايد دست او را بگيريد و او را 
كمك كنيد ؛ اين كار ميتواند مشكل او را حل كرده و خوشحالى 

به همراه داشته باشد.
براى يكى از كارهاى عقب افتاده خود بايد سريع تصميم بگيريد 
؛ با يك سبك سنگين كردن ساده ميتوانيد به نتيجه برسيد پس 

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

روزهاى روشنى در پيش است. 

جدول و سرگرمى





دارالفنون اولين مدرسه مدرن ايران
صدراعظم  مقام  در  هيچ گاه  امير  كه  مي گويد  تاريخ  اما  مي دانند  اميركبير  تفكرات  محصول  را  دارالفنون  همه 
نتوانست از دارالفنون بازديد كند. وقتي اولين استادان خارجي دارالفنون از اتريش وارد تهران شدند، دو روز 
از عزل امير گذشته بود و 13 روز پس از روزي كه دارالفنون آغاز به كار كرد، امير در حمام فين به قتل رسيد. 
ياكوب ادوارد پوالك، يكي از استادان اتريشي طب در دارالفنون كه به تهران رسيده بود، در شرح اولين روزهاي 
اقامت در ايران، در كتاب خاطراتش مي نويسد: «ما در 24 نوامبر 1851 به تهران وارد شديم. پذيرايي سردي 
از ما نمودند. كسي به پيشواز ما نيامد و اندكي پس از آن آگاه شديم كه در اين ميانه اوضاع دگرگون شده 
 است و چند روز پيش از ورود ما، در پي كارشكني هاي درباريان و به ويژه دسيسه هاي مادر شاه، كه از دشمنان 
سرسخت اميرنظام بود، ميرزا تقي خان از كار بركنار شده بود. اما همين كه امير از ورود ما آگاه شد، به ميرزا 
داوودخان گفته بود اين بيچاره ها را من به ايران آورده ام. اگر سر كار بودم، اسباب آرامش آنها را فراهم مي كردم، 
اما اكنون نگرانم به آنان خوش نگذرد. سعي كن كارشان رو به راه شود.»اميركبير محل ساختمان را خود شخصا 
در مجاورت كاخ هاي سلطنتي و در مكاني كه سربازان آموزش نظامي مي ديدند، با موافقت ناصرالدين شاه انتخاب 
كرد و به ميرزا رضاخان مهندس تبريزي كه يكي از پنج نفر محصل اعزامي به لندن در زمان عباس ميرزا بود، 
دستور تهيه نقشه ساختمان را داد. نقشه ساختمان با استفاده از طرح عمارت سربازخانه وليچ انگليس آماده و 
محمدتقي معمارباشي به احداث آن مامور شد. ساختمان كه به اتمام رسيد، استادان به ايران آمدند و دانش آموزان 
در رشته هاي تحصيلي مشغول به كار شدند. زبان فرانسه، علوم طبيعي، رياضي، تاريخ و جغرافيا دروس مشترك 
امور  اداره  براي  شد.  افزوده  درس ها  اين  به  موسيقي  و  نقاشي  روسي،  انگليسي،  زبان  بعدها  بود.  رشته ها  همه 
انگليس  و  فرانسه  دولت هاي  سياست هاي  با  چون  و  داشت  تكيه  خارجي  معلمان  بر  ابتدا  در  اميركبير  مدرسه، 
آشنا بود، دست نياز به سوي آنها دراز نكرد بلكه سراغ اتريشي ها رفت و شش معلم را براي مدت شش سال با 
مقرري ساالنه چهارهزار و 400 تومان استخدام كرد. رشته هاي تحصيلي دارالفنون شامل هفت رشته پياده نظام، 
سواره نظام، توپخانه، پزشكي و جراحي، داروسازي و كاني شناسي بود. كالس هاي هر درس و هر رشته ثابت و 
مشخص بود. دروس عمومي زبان خارجي ابتدا فرانسه بود و بعدها روسي و انگليسي هم اضافه شد. معلمان اوليه 
زبان فرانسه، افرادي چون ملكم خان، ميرزا آقا، ميرزا جعفر، محمدحسن خان قاجار و شيخ محسن خان بودند كه 
برخي از آنها در فرانسه اين زبان را آموخته بودند. تحصيل در هر رشته اي مستلزم اين بود كه دانش آموز درس 

تاريخ، جغرافي، رياضي و زبان خارجه را بگذراند. 
پس از انقالب مشروطه و با ورود معلمان فرانسوي، با نگارش آيين نامه اي جديد، اقداماتي اساسي براي بازسازي 
شأن علمي و جايگاه دارالفنون آغاز شد. براساس سيستم جديد، سال تحصيلي از شهريورماه هر سال آغاز مي شد 
و تا خردادماه سال بعد پايان مي يافت. دارالفنون را مي توان اولين مدرسه جديد در ايران دانست، در زماني كه هيچ 

دانشگاهي وجود نداشت. 

صداي شما
تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
اطالع  كه  وظيفه اش،  حداقل  از  فراتر 
اين رو،  از  كند.  عمل  است  رساني 
از  دور  هموطنان  و  شهروندان  شما 
پيامك  ارسال  با  مي توانيد  نيز  ايران 
تماس  يا  و  شماره07811000455  به 
02074332516 شماره  با  صوتي 

مسئولين  گوش  به  را  خود  حرف 
برسانيد. همچنين مي توانيد پيامتان را به 

آدرس الكترونيكي:
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خواننده عزيز 
هفته نامه پرشين!

 اين حق شما است كه اين نشريه 
را مورد نقد و بررسى قرار دهيد 
و ما را در هر چه مطلوب ساختن 
سطح كيفى محتويات هفته نامه 

يارى رسانيد. 

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

و  تلفنى  تماس  برقرارى  با  لذا 
هاى  ديدگاه  و  نظرات  اينترنتى 
خود را با ما در ميان بگذاريد تا 
بتوانيم با يك ارتباط دو سويه 
ارتباط  رسانه  يك  عنوان  به  و 
جمعى به درستى رسالت شغلى 

خود را ايفا نمائيم.

دغدغه اى يك نشريه
يك  انتشار  خم  و  پيچ  پر  و  صعب  راه  در 
مطبوعه مستقل و مردمى كه به «ريه هاى 
مهمترين  شايد  شود،  مى  تعبير  جامعه» 
حفظ  همان  مطبوعات  اصحاب  دغدغه 
استقالل باشد. چون يك نشريه اگر حقيقتًا 
باشد  قدرت  اصحاب  زور  اعمال  از  بدور 
خواستهاى  و  عقايد  بيان  زبان  تواند  مى 
مردم، ضامن بقاى دموكراسى و مانعى در 
برابر ظهور استبداد و ديكتاتورى شود. در 
شرايطى حاضر كه مطبوعات داخلى كشور 
دارند،  قرار  سانسور  شديد  فشار  تحت 
وظيفه «صداى مردم» بودن بر شانه هاى 
نشريات ايرانى خارج از كشور سنگينى مى 
مالى   مشكالت  وجود  با  سنگينى  اين  كند. 
وارد  نگاران  روزنامه  بر  مضاعفى  فشار 
پول  كه  كسى  انگليسيها  قول  به  كند.  مى 
نوازنده را مى پردازد درخواست آهنگ را 
براى  كه  روست  اين  از  دهد.  مى  خود  هم 
حفظ سالمت اين نشريه با وسواس بسيار 
از پذيرش پيشنهاد كمكهاى مالى وسوسه 
و  حقوقى  مختلف  اشخاص  جانب  از  انگيز 
حقيقى سر باز مى زنيم و همچنان با اكتفا 
فروش  از  حاصل  باريكه  آب  به  كردن 
دهيم.  مى  ادامه  خود  رياضت  به  تبليغات 
كه  سختيهايى  با  مالى  ضعف  اين  مسلمًا 
كاستيهاى  و  كم  موجب  آورده  بوجود 
در  اما  است.  شده  نيز  نشريه  در  بسيارى 
شنويم  مى  كنار  و  گوشه  از  تعجب  كمال 
آن  پرشين  نشريه  اشكال  گويند  مى  كه 
است كه معلوم نيست به كجا وابسته است! 
ظاهراً حكايت ما هم شده مصداق قصه آن 
تمام  ديد  و  شد  اى  دهكده  وارد  كه  مردى 
او  چون  و  خارانند  مى  را  خودشان  اهالى 
خودش را نمى خاراند متهم به بيمار بودن 
شد. اين هفته با طرح اين شبهه خوانندگان 
اندر  دست  هاى  بچه  به  نشريه  دفتر  در 
چنان  مردم  كه  حاال  كردم  پيشنهاد  كار 
از  كه  اند  گرفته  خو  وابسته  نشريات  به 
خواندن نشريه مستقل گزگزشان مى شود، 
كاش استقالل پرشين را به مزايده بگذاريم؛ 
برايش  داد  پيشنهاد  بيشترى  مبلغ  هركس 
قلم بزنيم بلكه به اين طريق مشكل خود و 

مردم را يكجا حل كنيم!

پيام تبريك 27 صنف سينمايي به فرهادي
صحنه،  منشيان  بازيگران،  فيلمبرداران،  انجمن هاي  تهيه كنندگان،  شوراي عالي  شامل  ايران  سينماي  صنف 
بازيگران و بدلكاران، منتقدان و نويسندگان سينمايي، جلوه هاي ويژه سينمايي، فيلم، انيميشن، صداي سينماي 
ايران، طراحان فيلم، طراحان فني و مجريان صحنه، عكاسان، گويندگان، مديران تداركات، مديران توليد، مديران 
كارگردانان،  كانون هاي  و  مستند  تهيه كنندگان  مستندسازان،  كوتاه،  فيلم  چهر ه پردازان،  سينما،  سالن هاي 
تدوين كنندگان  كارگردان،  دستياران  و  برنامه ريزان  فيلمبردار،  دستياران  آهنگسازان،  سينما،  ايراني  مدرسان 
فيلم و كانون فيلمنامه نويسان پيام تبريكي براي موفقيت فيلم «جدايي نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادي 
منتشر كردند. در اين پيام آمده است: «سينماي ايران، بالندگي، اصالت و نجابت خود را در عرصه هاي جهاني 
بارها ثابت كرده است. در آخرين مرحله غرورآفرين اين مسير پويا، اصغر فرهادي و گروه هنرمندش توانستند 
سيمين»  از  نادر  ماندگار «جدايي  اثر  براي  را  گلدن گلوب  معتبر  مراسم  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه  شايستگي  به 
كسب كنند و به افتخارات سينما و سينماگران ايران بيفزايند. ما جامعه اصناف سينماي ايران در شرايط ويژه اي كه 
منجر به توقف فعاليت هاي خانه سينما شده است همدالنه اين موفقيت بين المللي را كه عوامل پديدآورنده آن آحاد 
همين صنوف  هستند به اصغر فرهادي، همكاران هنرمند او، جامعه سينماگران و به خصوص مردم ايران تبريك 

مي گوييم. خورشيد فرهنگ، هنر و سينماي ايران پيوسته فروزان باد.»

برداشت آخرحرف اول
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