
سوريه در مسير بي بازگشت
عرب  اتحاديه  گويد  مى  متحد  ملل  سازمان  كل  دبير  مون،  كى  بان 
برنامه دارد ماموريتش را در سوريه از سر بگيرد، و براى انجام اين 

كار از سازمان ملل درخواست كمك كرده است.
سازمان  امنيت  شوراى  قطعنامه  "شوم"  شكست  گفت  مون  كى  بان 
را  مردمش  عليه  "جنگ  كشور  اين  شده  باعث  سوريه  درباره  ملل 

شدت بخشد".
خبرگزاري ها خبر از درگيري سنگين ميان نيروهاي دولتي و مخالفان در حمص مي دهند؛ شهري كه يكي 
از پايگاه هاي اصلي مخالفان در سوريه است. گفته شده است كه اين شهر براي پنجمين روز متوالي هدف 

بمباران نيروهاي دولتي قرار گرفته است. 
به گزارش «بي بي سي»، تاكنون «صدها نفر» در اثر اين بمباران هاي سنگين در شهر حمص جان خود را از 
دست داده اند. شدت بمباران و حمله به شهر حمص در 24 ساعت گذشته چنان بوده است كه ساكنان اين 
شهر در گفت وگو با روزنامه بريتانيايي گاردين هدف اسد را «نسل كشي» و «بمباران و گرسنگي دادن» به 
مردم براي به زانو درآوردن آنها توصيف كرده است. «گاردين» مدعي شده كه تانك هاي ارتش سوريه 
حومه حمص را كه در دست نيروهاي اپوزيسيون است محاصره كرده اند و سه شنبه شب تمام مدت صداي 
بمباران و پرواز هلي كوپتر ها بر فراز شهر مي آمده است. درگيري نيروهاي دولتي با معترضان در ديگر 

شهرهاي سوريه نيز ادامه دارد. 

براساس اين گزارش ها، آتشباري سنگين و پرتاب بي وقفه خمپاره به برخي نقاط مسكوني شهر بسياري 
از ساختمان ها را با خاك يكسان كرده است. فعاالن سياسي سوري مدعي شده اند كه پس از آنكه روسيه 
و چين مانع تصويب اين قطعنامه در شوراى امنيت سازمان ملل شدند، كشورهاى ديگر جهان در تالشند 

راه حل جديدى پيدا كنند.
از سوى ديگر نيروهاى ارتش سوريه به حمالت خود عليه مخالفين ادامه مى دهند. در پى بمبارانهاى سنگين 

در شهر حمص ، صدها نفر جان خود را از دست داده اند.
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لطفا جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.

عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
 كافى است كه عدد مورد نظر خود را به شماره 07811000455 اس ام اس نمائيد.1 - عالى  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف   

جهان 200 سالگى چارلز ديكنز را گرامى داشت
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در دهكده كوچك ايرانى ما در لندن، خيلى وقت است كه رونقى به كسب و كار نيست؛ و الاقل اگر صفا و صميميتى 
بود و هموطنان يكديگر را در مى يافتند، شايد جنب و جوش و تالش براى زندگى بيشتر مى شد! بر اين انديشه 
بوديم كه شايد مشكل كار خأل يك نشريه مردمى باشد تا وظيفه خطير ارتباطات را به شيوه اى اصولى بر عهده 
گيرد و به دور از حب و بقض وجانبداريهاى منفعت طلبانه، دست هموطنان را از طبقات مختلف جامعه در دست 
هم گذارد. اما متأسفانه مى بينيم از سويى هرچه دوام و ريشه هاى يك نشريه در جامعه مان محكمتر مى شود، 
فاصله اصحاب مطبوعه از يكديگر بيشتر و همكاريهاى صنفى شان كمتر مى شود؛ و از سوى ديگر ارتباط با افراد 

و اقشار جامعه همچنان يك جانبه پيش مى رود.

نشانه  را  اين  چراكه  است  بزرگى  افتخار  پرشين  نامه  هفته  براى  شان  روزنامه  از  مردم  توقعات  سطح  افزايش 
موفقيت خود در راهى كه برگزيده و امانتدارى خود در انجام وظيفه اى كه به دوش گرفته، مى داند؛ اما هماره بايد 
در نظر داشت كه سالمت ارتباطات در گروى برآورده كردن متقابل توقعات طرفين است. برخوردارى از حمايتهاى 
مالى و معنوى، انتقادات سازنده، همكاريهاى اجتماعى از جمله توقعات به حق هر نشريه اى است كه كمر خدمت 

به جامعه اش بسته و براى بهبود خدمات خود، پيوسته خود را بازنگرى مى كند.

همچنين تبادل اطالعات و تجارب و كمك به حفظ امنيت شغلى از موارد اخالق حرفه اى است كه رعايت آن براى 
موفقيت هر صنف ضرورت دارد و مسلمًا موجب ايجاد فضاى مساعدى براى رقابتهاى سالم و سازنده نيز مى 
شود؛ اما به نظر مى رسد تا رسيدن به چنان شرايط ايده عالى، راه هاى ناپيموده بسيارى وجود دارد كه بدون 
انتظار  صورت  آن  در  طبيعتًا  و  ماند  مى  ناپيموده  همچنان  همگان،  همكارى  و  همت  انديشى،  چاره  و  دلسوزى 

پيشرفت فرهنگى و اجتماعى فقط رويايى دست نيافتنى خواهد بود.

به هر روى وقتى در اين جامعه سكنى گزيديم و مليت آن را به خود گرفتيم، بايد نقش خود را هم در ساختار آن 
ايفا كنيم. ناديده گرفتن سهم كوچك مشاركت خود در جامعه اى كه شايد هنوز خود را در آن غريب مى پنداريم، در 
دراز مدت مى تواند به بروز فجايعى منجر شود كه در خانه خود شاهد آنيم. قرار گرفتن در يك سيستم صحيح كه 
اجزاى آن كار خود را به درستى انجام مى دهند، دست كم آموزشهاى خوبى براى شناسايى مشكالت و تجربه اى 
هرچند اندك براى برقرارى سيستمى منظم در جامعه مادرى مان به دست مى دهد. مطبوعات نيز فرصت مناسبى 
است تا ساكنين دهكده ايرانى ما خود را بخشى از جامعه انگلستان ببيند و اقدام مؤثرى براى ايجاد ارتباطى بهتر 

با ميزبان خود بردارد.
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. 
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

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

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

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

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

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

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

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

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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هيچ ميراثى غنى تر از صداقت نيست.
هر آنچه نيك پايان پذيرد، پرده، صحنه پنجم.

No legacy is so rich as honesty.
All’s well that ends well, Act III, sc. 5.

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

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

02071935592- 07811000455  
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KASLERS SOLICITORS LLP

موسسه حقوقى كزلرز
با شركت حقوقدانان و وكالى با تجربه واقع در لندن 

با استفاده از وكيل فارسى زبان
انجام خدمات حقوقى در زمينه هاى:

در  مالى  مطالبات  تامين  و  تجارى  و  مالى  اختالفات  فصل  و  حل   •
حكميت المللى  بين  مراكز  و    (Litigation)انگليس هاى  دادگاه 

(International Arbitration) 
• حل و فصل دعاوى مالك و مستاجر (Landlord/Tenant)  و تخلفات حرفه 
اى (Professional Negligence) و مسائل استخدامى (Employment) و 
اختالف ناشى از امور مشاركتى (Partnership Dispute) و نقض قرارداد 

.(Breach of Contract)
• خريد و فروش امالك شخصى و تجارى، خريد و واگذارى و تميديد اجاره 

نامه (Lease Extension)  و تنظيم قراردادهاى ملكى تجارى و كارى. 
.(Sale/ Purchase of Business) خريد و فروش مراكز تجارى •

• امور بانكى، وامهاى تجارى، مسائل حقوقى مربوط به كمپانى هاى انگليسى 
و بين المللى 

نشانى در لندن:
KASLERS SOLICITORS LLP , 29th Floor
One Canada Square , London, E14 5DY, 

Tel: 08452702511
Email: an@KASLERS.co.uk - Web: www.kentsolicitor.co.uk
لطفا جهت تعيين وقت مالقات با آقاى دكتر عليرضا نوربخش تماس گرفته شود. 

 

سرما در اروپا همچنان قرباني مي گيرد 
موج سرما كه از حدود 10 روز پيش اروپا را فرا گرفته، هنوز هم قربانيان جديدي مي گيرد. سرما طي اين 
وزارت  گزارش  به  بنا  كه  روماني  در  جمله  از  گذاشته،  برجاي  كشته  از 450  بيش  اروپا  كل  در  روز  چند 
بهداشت اين كشور تعداد قربانيان آن به 36 نفر مي رسد. در مجارستان، 12 نفر طي سه روز گذشته بر اثر 

سرماي شديد جان باختند. 
در جمهوري چك نيز دست كم 23 نفر جان خود را بر اثر سرما از دست داده اند. شمار قابل توجهي نيز به 

علت پايين بودن دماي هوا دچار سرمازدگي در اعضاي بدن خود شده و در بيمارستان ها بستري شدند. 
«واسيل»، يكي از بي سرپناهان مي گويد: «جعبه هايي را از يك كاميون تخليه و دستمزد كارم را دريافت كردم.

اين كاري بود كه با شروع برف و سرما انجام دادم.سرما زده شده بودم به همين دليل من را به بيمارستان 
آوردند، همين.» باال ترين ميزان قربانيان سرما به اوكراين با 135 كشته مربوط مي شود.نماينده شوراي شهر 
كي يف گفت: «عزاي عمومي اعالم نمي كنند، براي اينكه آن وقت بايد دنبال مقصر و مسئول آن هم باشند.

بايد تحقيق شود چه كساني مسئول مرگ اين تعداد هستند.» 

اروپا از 30 سال گذشته تاكنون چنين سرمايي را شاهد نبوده است.دماي هوا در اسكاتلند منفي 15 درجه 
پرواز  به  نتوانستند  هواپيما ها  بريتانيا  است.در  شده  گزارش  صفر  زير  درجه   19 آلمان  در  و  سانتيگراد 

درآيند.مدارس بسته شد و مسابقات ورزشي هم به تعويق افتاده اند. 

«عمر بدور»، مدير بخش كاربردي داده ها در سازمان جهاني هوا شناسي مي گويد: «نوسانات جوي در قطب 
از دو تا سه هفته آينده شروع به عادي شدن مي كنند و احتماال از هفته آينده، پس از يك ماه، شاهد كاهش 

سرماي هوا باشيم.» 
مصرف  زمينه  در  فرانسه  از  بروكسل،  در  اروپا  الكتريسيته  كنترل  مركز  سرما،  اوج  در  ديگر  سوي  از 
الكتريسيته ارزيابي منفي ارائه كرده است.«فرانسوا بولت»، مدير اين مركز مي گويد: «در فرانسه شوفاژ ها 
برقي است و مصرف الكتريسيته آنها در سرماي شديد، خيلي باال است.» در حومه ليون، ساكنان برخي 

ساختمان ها كه شوفاژشان از 10 روز پيش از كار افتاده از سرما به خود مي پيچند. 
يكي از ساكنان اين ساختمان ها گفت: «چنين سرمايي غيرقابل تحمل است.به ويژه براي بچه ها كه مجبورند 
نمي خورند.»  تكان  جايشان  از  و  مي اندازيم  رويشان  پتو  سه  باشند.دو،  خوابشان  تخت  يا  گوشه اي  در 
رسانه ها خبر داده اند كه تلفات موج سرما به 450 نفر رسيده است.كارشناسان هواشناسي اروپا پيش بيني 

مي كنند كاهش دما تا اواسط اين ماه ادامه پيدا كند. 
به گفته وزير كشور لهستان، تعدادي از كشته شدگان در اين كشور به دليل نقص در وسايل گرمايشي جان 
خود را از دست داده اند. موج سرما زندگي حيوانات را نيز مختل كرده است.مسئوالن باغ وحشي در «ورشو» 
پايتخت لهستان، مجبور شدند حيوانات را به پناهگاه هاي گرم منتقل كنند. به گزارش مركز مديريت بحران 

مجارستان،  در 24 ساعت گذشته 4 نفر از سرما يخ زده اند. 
در مرز بلغارستان با يونان وضعيت اضطراري اعالم شده  است و صدها ساكن اين منطقه مجبور به ترك 

منازلشان شدند. 

جهان 200 سالگى 
چارلز ديكنز
 را گرامى داشت

در  فوريه  كه 7  اين مراسم  در  گاردين،  از  نقل  به 
چارلز  پرنس  شد  برگزار  ديكنز  چارلز  تولد  روز 
وليعهد بريتانيا دركنار همسرش به روخوانى كتاب 

«آرزوهاى بزرگ» چارلز ديكنز گوش فرادادند. 

عالوه بر اين مراسم كه در كليساى وست مينيستر 
همشاير  موت  پورت  در  همزمان  شد،  برگزار 

زادگاه اين رمان نويس گرامى داشته شد. 

اين مراسم كه بزرگترين گردهمايى بود كه تاكنون 
به ياد نويسنده دوره ويكتوريايى بريتانياى برگزار 
شد، با حضور چهره هاى ادبى و هنرى از سراسر 

جهان همراه بود. 

«آرزوهاى  از  جديد  اقتباسى  در  كه  فاينس  رالف 
بزرگ» چارلز ديكنز در نقش مگويچ ظاهر شده در 
ديكنز  متروك»  كتاب «خانه  از  بخشى  مراسم  اين 
را روخوانى كرد و مارك ديكنز نوه نوه نوه ديكنز 

نيز بخشى ديگر از اين كتاب را روخوانى كرد. 

سيمون كالو نويسنده كتاب «چارلز ديكنز و تئاتر 
بزرگ جهانى» نيز بخشى از كتاب ديويد كاپرفيلد 

را از رو خواند. 

براى  ساعته  برنامه جهانى 24  يك  حال  همين  در 
روخوانى آثار ديكنز در 24 كشور جهان از آلبانى 

روخوانى  با  استراليا  از  كه  شد  برگزار  زامبيا  تا 
كتاب «دامبى و پسر» آغاز شد. 

شهر  دو  در  جهانى  كتابخوانى  ساعت   24 جشن 

بريتانيايى نيز ادامه يافت وهمزمان گوگل لوگوى 
خود را به افتخار او تغيير داد. در لندن در ساعت 
در  نيكالس  ديويد  حضور  با  كتابخوانى  اين   21

انستيتو فيلم بريتانيا برگزار شد. 

چارلز  تولد  سال  دويستمين  گراميداشت  مراسم 
موت  پورتس  در  چارلز  پرنس  حضور  با  ديكنز، 
زادگاه ديكنز، با نثار يك حلقه گل در جايى كه او 
نوه  نوه  نوه  ديكنز  يان  سوى  از  بود  شده  متولد 
هاى  كتاب  روخوانى  با  بعد  و  شد  شروع  ديكنز 

ديويد كاپرفيلد و اوليور توييست ادامه يافت. 

هايى  جشنواره  نيز  لندن  در  مراسم  اين  ادامه  در 

به  اكنون  كه  دوتى  خيابان  در  او  قديمى  خانه  در 
چارلز  پرنس  حضور  با  شده،  بدل  ديكنز  موزه 
گيالن  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  همسرش  و 
نقش  در  تلويزيونى  اقتباس  يك  در  كه  آندرسون 

او  آثار  روخوانى  به  كرده،  بازى  هاويشام  خانم 
پرداخت. 

در همين خانه بود كه اوليور توييست و نيكوالس 
نيكلبى نوشته شد و با اين حال چندى پيش اعالم 
شد كه به خاطر كمبود بودجه 1/3 ميليون پوندى، 
در ماه آوريل بسته خواهد شد. اين در حالى است 

كه اين موزه بازديد كنندگان بسيارى دارد. 

مينيستر  وست  كليساى  راهى  سپس  گروه  اين 
كليسا  اين  در  كه  ديكنز  مزار  بر  گلى  تاج  و  شدند 
در «گوشه شاعر» دفن شده، نهاده شد. تقريبا 200 
مراسم  اين  در  ديكنز  از  بازمانده  نوادگان  از  تن 

حضور داشتند. 

ديكنز  بزرگداشت  قافله  از  نيز  آمريكايى  نشريات 
جا نماندند و در مقاله هاى متعدد يادآورى كردند 
چارلز ديكنز با آمريكا ينز پيوند نزديكى داشت و 
نخستين بار در سال 1842 به نيويورك رفت و در 
يك ماهى كه در اين شهر حضور داشت به ارايه 
پرداخت.  رايت  كپى  از  حمايت  در  هايى  سخنرانى 
در روز والنتين همان سال نيز يك برنامه به افتخار 
او در پارك تئاتر با حضور 3 هزارميهمان برگزار 
شد. او سه سال پيش از درگذشتش در سال 1867 
كتابخوانى  تور  يك  در  و  بازگشت  آمريكا  به  نيز 
روخوانى  به  موت  پلى  كليساى  در  نيويورك  در 
كتابش پردخت. اكنون كتابخانه عمومى نيويورك 
به اين افتخار مى كند كه نسخه اى از كتاب «سرود 
كريسمس» را كه چارلز ديكنز در آن روز از روى 
آن خواند نگهدارى مى كند. يادداشت هايى درباره 
احساسات مخاطبان در آن روز نيز به قلم چارلز 
ديكنز باقى مانده كه در همين كتابخانه نگه دارى 

مى شود. 

چارلز جان هوفام ديكنز در تاريخ 7 فوريه 1812 
به دنيا آمد. او برجسته ترين رمان نويس انگليسى 
عصر ويكتوريا و يك فعال اجتماعى توانمند بود. 
به عقيده جيمز جويس - نويسنده بزرگ معاصر- 
گذارترين  تأثير  ديكنز  سو،  اين  به  شكسپير  از 

نويسنده در زبان انگليسى بوده است. 

از او براى داستان سرايى و نثر توانگرش و خلق 
شخصيت هاى به يادماندنى، بسيار تحسين به عمل 
آمده است. ديكنز در طول زندگى خويش، محبوبيت 
آثارش  از  كرده است.  كسب  بسيارى  جهانى 
بزرگ»،  «آرزوهاى  كاپرفيلد»،  «ديويد  مى توان، 
برد.  نام  را  شهر»  دو  «داستان  و  تويست»  «اليور 

ديكنز در  9 ژوئن، 1870 درگذشت.
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به مناسبت شصتمين سالگرد سلطنت ملكه بريتانيا

60 مورد از حقايقــى 
كه شما در مورد ملكـه 
انگلستان نمى دانستيد

مترجم: آناهيتا غفارپسند
منبع: روزنامه اينديپندنت دوشنبه 6 فوريه 2012

و  جورج ششم  درگذشت  سالگرد  شصتمين   
پس  بود.  دوم  اليزابت  دخترش،  سلطنت  آغاز 
نوزدهم،  قرن  در  بريتانيا  ملكه  ويكتوريا،  از 
اليزابت دوم تنها فرمانروا در تاريخ انگلستان 
است.  رسيده  سال   60 به  سلطنتش  كه  است 
سال  شصتمين  و  است  ساله   66 دوم  اليزابت 

سلطنتش با المپيك لندن همزمان شده است. 
به همين مناسبت اشاره اى به  برخى از حقايقى كه بسيار برايتان 

كنجكاوانه است مى كنيم.  

عدد  دو  برزيل،  كشور  به  ملكه  ديدار  در   1968 سال  در   .1
حيوان به او به عنوان هديه تقديم شد كه در باغ وحش  نگهدارى مى 
شوند، همچنين از  ملكه بيتريكس از هلند  اسبى به ملكه با افتخار 
مى  نگهدارى  ميوز)  (رميال  كاخ  اسطبل  در  نيز  آن  كه  شد  بخشيده 

شود.
بطور ساليانه 36.2 ميليون پوند خرج ملكه مى شود كه 359   .2
هزار پوند آن بطور مستقيم از دولت به شاهزاده فيليپ پرداخت مى 

شود.
از سال 1952 ملكه بايد به 3500 مورد از اقدامات مجلس به   .3

طور سلطنتى نظارت مى كرد تا مورد تصويب واقع شوند.
هرروز صبح، ميز صبحانه ملكه شامل برشتوك با مخلوط   .4
جو در ظرف مخصوص در بسته همراه با ماست و دو نوع مرباى 

رژيمى چيده مى شود.
در  ويسكى  ريختن  علت  به  سلطنتى  هاى  گارسون  از  يكى   .5
ظرف آب سگ ملكه كه يك حقه محسوب مى شد با كم كردن حقوق 

و تنزل رتبه تنبيه شد.
مى برد  لذت   ( دچشوند  و  جرگى   ) سگ  هايش  از  ملكه  هنگاميكه   .6
،خواستار سگ ديگرى به اسم "درگى" شد و ناخواسته از خلقت سگ 

پا كوتاه راه راه نيز ذوق زده شد. 
7. ملكه حامى بيشتر از 600 خيريه و سازمان مى باشد.

8. او اولين پادشاهى مى باشد كه شاهد طالق 3 فرزندش است.
9. سلطنت بريتانيا يكى  از گرانترين سلطنت ها در اروپا مى باشد اگر 
چه هلند نيز از اين بابت مستثنى نيست . مخارج خانواده سلطنتى در 

اسپانيا نيز از مرز 7 ميليون پوند براى امرار معاش مى گذرد.
ركورد  كه  است  پوندى  ميليون   300 ارزش  داراى  ملكه  ثروت   .10

ثروتمندترين فرد در انگلستان را از آن خود كرده است.
11.  تمام 5300 جفت قو هاى سفيد در بريتانيا رسما به ملكه تعلق 

دارد.
دندان  نهنگ  نهنگ،  خاويار،  ماهى   شامل  كه  سلطنتى  ماهى  هاى   .12
ملكه  به  رسما  انگلستان  آب هاى  سرتاسر  در  هستند  دلفين  و  دار 

تعلق دارد.
13. ملكه اولين پست الكترونيكى  خود را در سال 1976از ارتش پايه 

ارسال نمود.
14. بهترين فيلمى كه در شبكه رسمى ملكه ى بزرگ در يوتيوب پخش 
استون  ماشين  در  كيت  همسرش  و  ويليام  شاهزاده  از  كليپى  شد، 

مارتين در حال ترك كردن كاخ باكينگهام مى باشد.
15. در اختتاميه كنفرانس جى 20 مخاطب رسمى ، سيلويو برلوسكنى 
از ملكه در برابر آقاى اوباما با صداى بلند و خطاب به اوباما دفاع 
كرد، در حالى  كه ملكه از اين حركت خوشش نيامد و در حالت خشن 

پرسيد: چرا او بايد داد بزند؟
مراقبت  او  از  كه  كروفرد"  "مريون  اسم  به  فردى  پيش  ملكه   .16

مى  كرده تحصيل كرده و ملكه او را كروفى صدا ميزده است.
خانواده  براى  داد  ارائه  ملكه  به  "كروفرد"  خانم  كه  خدماتى   .17
به  كرد  منتشر  كتابى   سال 1950  در  او  ،اگرچه  نبود  كافى   سلطنتى 
اسم اليزابت و مارگارت كه ظاهراً  افراد آن خاندان را بسيار خشن 

ذكر كرده است.
داشته  وجود  كليسا  قديس  نفر   6 ملكه  سلطنت  مدت  طول  در   .18
كگان،رابرت  رمضى،دونالد  فيشر،مايكل  (جئوفرى  نامهاى:  به  است 
رانسيه، جرج كارى و روان ويلييامز) و همچنين 6 نفر پدر پاپ نيز 

پل  ششم،جان  پل  سيزدهم،  دوازدهم،جان  (پيوس   : دارند  وجود 
اول،جان پل دوم و بنديكت شانزدهم).

19. زمانى  كه راننده ملكه به مرخصى مى  رود ملكه خودش رانندگى  
مى كند ،او در سال 1945 رانندگى  را ياد گرفته است.

تميز  تورى  پشتى  هاى  ماهر،  آشپزان  سر  شامل  سلطنتى  قطار   .20
مى باشد و در ساعت 7.30 صبح هنگاميكه ملكه دوش مى گيرد قطار 

از مسيرهاى پر از دست انداز نبايد عبور كند.
مى  گويد،  21. همانطور كه بازيكن قبلى  آرسنال ، "كسك فابرگاس" 

ملكه  كه  فوتبالى  مسابقه  اولين  مى باشد.  "گانرز"  طرفداران  از  ملكه 
شركت كرده است، در سال 1953 فينال جام حذفى بوده است.

به  مورى"  "اندى  باز  تنيس  تماشاى  براى  ملكه  سال 2010  در   .22
زمين سلطنتى ويمبلدن رفت و در آن روز  "اندى مورى" بعد از 33 

سال شكست خورد.
23. هنگامى كه نخست وزير قبلى  استراليا "پل كيتينگ" با دست خود 
مارمولك  را  او  مطبوعات  كرد،  احاطه  را  سلطنتى  ارباب  شجاعانه 

شهر خواندند.
24. صداى ملكه تا به حال ضبط و امتحان نشده بود  تا زمان جشن 
سالگرد  60 سال سلطنت ملكه كه به جشن در كاخ نامگذارى شد و 
100000 كپى  از آن در اولين هفته انتشار به فروش رسيد و  ملكه به 
عنوان اولين فرد خانواده سلطنتى كه داراى سى دى طالئى  مى باشد 

شناخته شد.
25. ملكه ى بزرگ تا به حال 36 نوع اجراى سلطنتى داشته است.

26. دياجئو، سازنده  معروف  مشروبات الكلى، براى جشن سالگرد 
ويسكى اسكاچ  تنگ  پوند  هزار  حدود 100  ملكه  سلطنت  سالگى   60

فروخته است.
ايشان  ملكه،  عموى  دختر   ، ردز"  "مارگارت  گفته  اساس  بر   .27
هيچوقت نوشيدنى اش را تغيير نداد. او قبل از ناهار جين و دوبنت  با 
تكه اى از ليمو، و مقدار زيادى يخ مى  نوشد، همراه با ناهار شراب  و 
مارتينى  و شب يك ليوان شامپاين مى  نوشد. كه روى هم رفته 6 بار 
در روز از مشروبات الكلى استفاده مى  كند كه بر اساس استاندارد 

دولت شرابخوار محسوب مى  شود.
28. در سفر ملكه به استرليا در سال 1954، با توجه به نوشته "رابرت 
هاردمندر": حين بحث با شاهزاده فيليپ، در هنگام فيلم بردارى از 
ملكه نشان داده شد كه توهين، كفش و وسايل ورزشى  به سوى او 
پرتاب شد كه ممكن بود به سر ملكه صالبت كند. همچنين ملكه در 
اين مورد مى  گويد: من از اين مشكل كوچك كه اتفاق افتاد متأسفم ، 

اما همانطور كه مى دانيد در هر ازدواجى اين مشكالت وجود دارد.
رژه نظامى شركت  مراسم  در  هاى نظامى  تمام سالم  در  ملكه   .29
داشته است به جز سال 1955 كه به علت اعتصاب قطارها اين مراسم 

كنسل شد.
30. پيام تبريك ملكه به فضا نوردان سفينه آپولو 11 كه براى اولين 
يك  در  فشرده  فيلم  صورت  به  بودند  كرده  سفر  ماه  سياره  به  بار 

دستگاه فلزى در سطح ماهواره اى نگهدارى مى  شود.
31. چه چيزى باعث خنده ى ملكه ميشود؟ به گفته شاهزاده ويليامز 

بازى "على  جى"  او را تحت تاثير قرار مى  دهد.
32. ملكه ى انگلستان چهلمين پادشاه محسوب مى  شود از زمانى  كه 

ويليام فاتح انگلستان، تاج انگلستان را به دست آورد.

33. ملكه ى انگلستان، رييس رسمى  كليساى انگلستان، اولين بار در 
جوالى 2002 در شهر "اسكونترپ، لينكلن شير" وارد مسجد شد. 

از  خارج  رسمى   مسافرت  ،او 261  پادشاهى  سال  طول 60  در   .34
و  116كشور  است  كرده  سفر  ايالت  به 78  كه  است  داشته  كشور 

مختلف را بازديد كرده است.
داخلى   ايالت   102 به   ،2011 سال  آخر  تا   1952 سال  از  وى   .35
تركيه  به   2011 نوامبر   در  او  ديدار  آخرين  كه  و  كرده  مسافرت 

انجام گرفت.
36. در سال 1970 اولين ديدار با مردم در استرليا و نيوزلند براى 

ملكه برگزار شد تا او با مردم عادى ديدار كند.
37. ايشان از زمان به تاج و تخت رسيدنش به جز سال 1969 هر 

سال پيام تبريك كريسمس را در تلويزيون اعالم مى كند.
تولد  جشن  اما  است  آماده  دنيا  به   1926 آوريل   21 در  ملكه   .38

رسمى  او در جون برگزار مى  شود .
39. كلكسيون سلطنتى، منبع عظيمى  است شامل 150 هزار نقاشى از 
نقاشان معروف: (روبنس، رمبرندت، تيتيان و رافائل) كه براى ملت 

به اعتبار ملكه حفظ مى  شود.
مكاتبات  اقالم  از  ميليون  نيم  و  سه  حدود  سلطنتى  خانواده   .40
نقاط  اقصى  به  را  تلگراف  هزار   175 از  بيشتر  و  مى  دهد  پاسخ  را 

انگلستان و اجتماع مى رساند.
قلمرو  طول  در  مختلف  حالت هاى  و  شكل  به 129  ملكه  تابلوى   .41
سلطنتى نقاشى شده است، نقاشى ملكه در سال 2001 كه به وسيله 
لوسين فرويد كشيده شد به وسيله منتقدان روى تخت سنگى  حك   

شد.
42. در طول اين 60 سال ، حدود يك و نيم ميليون نفر در مهمانيهاى 
كاخ شركت كرده اند و حدود 8000 نفر ساليانه وارد كاخ مى  شوند.

43. با توجه به فروپاشى امپراتورى و فقدان حق حاكميت در بيشتر 
را  بيشترى  ساليان  اجدادش  به  نسبت  انگلستان  ،ملكه ى  كشور ها 

رياست كرده است.
افتخار  و  پاداش   404،500 از  بيشتر  داراى  او   ،1952 سال  از   .44

مى  باشد.
45. اولين تصوير نقاشى ملكه در سال 1933 كشيده شد وقتى  كه 
او 7 ساله بود و آخرين آن تا كنون در سال 2005 به وسيله رولف 

هريس نقاشى شده است.
46. در طول سلطنت،22 بار به كانادا، 18 بار به استراليا، 10 بار به 

نيوزلند و 6 بار به جامايكا سفر كرده است.
47. پادشاه و دوك ادينبرگ حدود 45 هزار كارت تبريك كريسمس 

مى  فرستند.
سال  در  را  باكينگهام  كاخ  درهاى  كه  پادشاهيست  اولين  ملكه   .48
1993 به روى عموم باز كرد. او براى تعمير قلعه "ويندسر" كه آتش 

گرفته بود به پول احتياج داشت .
وى،  رياست  سالگرد  شصتمين  براى  يك  درجه  تمبر  طراحى   .49
تغيير كرد به روز شد. به طورى كه تاج طالى سلطنتى جاى خود را 
به طرح آبى رنگى  ميدهد و الماس جوبيلى با جوهر رنگارنگ برجسته 

مى  شود.
50. پيش بينى  شده است كه 4 روز تعطيلى  براى سالگرد 60 سالگى 
در  داخلى  مى  شود،  ناخالص  رشد  درصدى  كاهش 5  باعث  سلطنت 

صورتى كه باعث افزايش توريست و فروش محصوالت مى  شود.
است،  ديده  را  وزيرى  نخست  دوره   12 سلطنت  طول  در  ملكه   .51
وزيرى  نخست  دوره  تا  و  بود  چرچيل  وينستون  آقاى  آنها  اولين 

كنونى كه دويد كامرون مى باشد.
52. ظاهراً يكى  از آرزوهاى ملكه برنده شدن يكى  از اسب هايش در 
مسابقات "اپسن داربى" بوده است. "اورئول" در سال 1953 دوم شد 

و سال گذشته "كارلتون هوس" مقام سوم را كسب كرد.
53. رنگ لباس ملكه در مسابقات اسب سوار ى شامل پارچه لباس 
به رنگ بنفش همراه با نوار طاليى ،آستين هاى پفى و كاله مخملى 
سياه با حاشيه طاليى مى  باشد. كه اين رنگ ها بر گرفته از لباس هاى 
جوبيلى  الماس  اسب هايش  مشهور ترين  از  يكى   است.  هفتم  ادوارد 

نام دارد.
54. ملكه و دوك 64 سال است كه ازدواج كرده اند.

55. قبل از ملكه ى كنونى، ملكه ويكتوريا آخرين و تنهاترين پادشاه 
بريتانيا بوده است كه الماس جوبيلى را جشن گرفته است.

فرزند  نفره   30 ليست  گذارى   نام  براى  هديه  زيادى  تعداد  او   .56
خوانده هايش فراهم كرده است.

57. تنها تغيير برنامه در سفر خارج از كشور او در طول سلطنت وى 
در سال 1974 بود كه به استرليا و اندونزى رفته بود و مجبور به 

بازگشت به كشور شد براى انتخابات غيرمنتظره اى كه اتفاق افتاد.
با  مايل   5.4 از  مختلف  كشور هاى  به  ملكه  رسمى   ديدار هاى   .58
جمعيت 596 به جزيره  كوكوس تا 3.7 ميليون مايل با جمعيت 1.34 

بيليون نفر شكل گرفته است.
سازى  جدا  از  بد  پادشاه  اولين  عنوان  به  ملكه   ، مى 2011  در   .59

ايرلند از انگلستان به ديدار جمهورى ايرلند رفت.
60. او هر سال بر سر مقبره سربازان گمنام در يكشنبه به ياد ماندنى 
كه  زمانى   و 1999  سالهاى 1959،1961،1963،1983  جز  به  ميرود 

يا باردار بوده يا به ديدار رسمى  كشورهاى ديگر سفر كرده است.
عكس از رويترز
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برهان غليون در آستانه استعفا از شوراى انتقالى 

امريكا براى 
حمله به سوريه 
آماده مى شود

گفتند  به  سى ان ان  امريكايى  مقام هاى  از  تن  دو   
كه پنتاگون و فرماندهى مركزى وابسته به ارتش 
براى  نظامى  امكانات  در  بازنگرى  حال  در  امريكا 

اتخاذ تصميم هاى الزم براى انجام حمله نظامى به 
سوريه هستند.

در  امريكا  متحده  اياالت  نماينده  رايس،  سوزان 
برابر  در  واشنگتن  «صبر  گفت:  ملل  سازمان 
آن  وقت  اكنون  و  آمده  سر  به  سوريه  حكومت 
طريق  از  و  مسئوليت  با  قدرت  كه  است  رسيده 

راه هاى مسالمت آميز در اين كشور انتقال يابد.»
شبكه  با  گفت وگو  در  را  اظهارات  اين  رايس 
دو  كه  زمانى  دقيقا  كرد.  بيان  سى ان ان  خبرى 
حساسيت  دليل  به  كه  امريكايى  مقام هاى  از  تن 
به  نيز  شود  فاش  نامشان  نخواستند  موضوع 
همين شبكه خبرى گفتند كه پنتاگون و فرماندهى 
مركزى وابسته به ارتش امريكا در حال بازنگرى 
الزم  تصميم هاى  اتخاذ  براى  نظامى  امكانات  در 
براى انجام حمله نظامى به سوريه هستند. به گفته 
رئيس  اوباما،  باراك  درخواست  به  كار  اين  آنها 
است.  شده  انجام  امريكا  متحده  اياالت  جمهورى 
دارد  قصد  امريكا  كردند،  تاكيد  آگاه  مقام  دو  اين 
ضمن افزايش فشارهاى ديپلماتيك و اقتصادى به 

دمشق بر روى گزينه نظامى نيز كار كند.  
در همين رابطه اياالت متحده امريكا روز دوشنبه 
اعالم كرد، سفارتخانه خود را در سوريه مى بندد. 
به گفته واشنگتن اين تصميم پس از آن اتخاذ شد 
كه دولت سوريه با تقاضاى سفارت امريكا مبنى 
جان  از  حفاظت  براى  امنيتى  تدابير  افزايش  بر 

كاركنان اين سفارت خانه مخالفت كرد.
امريكا  متحده  اياالت  مى شود  گفته  حال  همين  در 
نظام  مخالف  جريان هاى  ساختن  مسلح  براى 
سوريه چراغ سبز نشان داده است. جان مك كين، 
سناتور جمهوريخواه در مجلس سناى امريكا در 
با  مداوم  تماس  براى  «كميته اى  گفت:  باره  اين 
هم پيمانى  يك  ايجاد  و  سورى  مخالف  جريان هاى 
دقت  به  سوريه  در  را  اوضاع  بتواند  كه  قدرتمند 

پيگيرى كند، تشكيل شده است.»
همه  كه  رسيده  آن  وقت  االن  كرد،  تاكيد  مك كين 

جمله  از  دهيم.  قرار  بررسى  مورد  را  گزينه ها 
مسالح ساختن جريان هاى مخالف تا بدين ترتيب 

خونريزى ها در سوريه متوقف شوند.
سرگئى  سه شنبه  روز  كه  است  حالى  در  اين 
ميخائيل  و  روسيه  خارجه  امور  وزير  الوروف، 
وارد  كشور  اين  امنيت  سازمان  رئيس  فرادكوف، 
دمشق شدند تا براى بحران سوريه راه حلى بيابند. 
 » گفت:  سورى  مقامات  با  ديدار  از  پس  الوروف 
مذاكرات بسيار مثبت و سازنده اى داشتيم. سوريه 
از  خشونت ها  برابر  در  بايد  كه  مى كند  احساس 
خود دفاع كند. ما اين را درك مى كنيم ولى اسد به 

ما قول داده است كه خشونت ها را متوقف كند.»
اين در حالى است كه اياالت متحده امريكا نسبت 
به تعهد دمشق براى توقف خشونت ها ترديد دارد 
و مى گويد كه ديگر نمى تواند به وعده هاى دمشق 
اعتماد كند. ويكتوريا نولند، سخنگوى وزارت امور 
خارجه امريكا در اين باره گفت: «درك مى كنيد كه 
چرا جامعه جهانى نمى تواند به اين تعهدات اعتماد 
كه  پيشنهادهايى  همان  اسد  مى بينيم  كه  چرا  كند، 
تكرار  مجددا  را  بود  داده  پيشنهاد  پيش  ماه  چند 
خشونت ها  توقف  براى  كارى  هيچ  و  مى كند 

نمى كند.»
گفت:  نيز  مك كين  جان  اظهارات  درباره  نولند 
حل  راه  بتواند  اسلحه  ارسال  كه  نمى كنيم  «گمان 
درستى باشد ولى با اين حال هيچ گزينه اى را بعيد 
گفت و گوهاى  آغاز  كه  داريم  تاكيد  ما  نمى دانيم. 
خشونت ها  پايان  و  ملى  سطح  در  دموكراتيك 
شهرها  به  سوريه  نظام  كه  تانك هايى  خروج  و 
براى  الزم  زمينه هاى  ايجاد  همچنين  و  فرستاده 
پايان  براى  حلى  راه  مى تواند  ناظران  بازگشت 

خشونت ها در سوريه ايجاد كند.»
از سوى ديگر منابع آگاه به پايگاه خبرى تحليلى 
ايالف، نزديك به جريان هاى ليبرال مخالف حكومت 
عربستان كه مقر آن در لندن است، گفته اند كه دكتر 
كرده  تهديد  انتقالى  شوراى  رئيس  غليون،  برهان 

در صورتى كه براى دور بعدى رياست او بر اين 
مجلس تمديد نشود استعفاى خود را از عضويت 

در شوراى انتقالى اعالم خواهد كرد.
انتخابات  ميالدى  جارى  ماه   15 در  است  قرار 
رياست شوراى انتقالى برگزار شود و احتمال اين 
كه غليون از رياست اين شورا كنار گذاشته شود، 
باال است. زمانى كه اين شورا تاسيس شد تصميم 
بر آن شده بود كه برهان غليون تا زمان سقوط 
پى  در  ولى  باشد  انتقالى  شوراى  رئيس  اسد، 
اعتراض هاى اعضا در كنفرانس استانبول، تصميم 
رياست  براى  بار  يك  ماه  سه  هر  كه  شد  آن  بر 
برهان  موقع  آن  در  شود.  برگزار  انتخابات  شورا 
غليون نيز با اين كار موافقت كرد اما اكنون در پى 
شدن  مطرح  و  غليون  رياست  به  انتقادها  افزايش 
اين كه او نيز علوى است و نبايد رياست شورايى 
يك  مى دهند  تشكيل  سنى ها  را  آن  اكثريت  كه  را 
كرده  تهديد  نيز  وى  باشد،  داشته  عهده  بر  علوى 
شورا  مجدد  رياست  به  كه  صورتى  در  كه  است 
انتخاب نشود از عضويت در آن استعفا خواهد داد.

در عين حال برخى از معترضان نسبت به شيوه 
رفتار و برخورد غليون با حكومت اسد معترضند 
نمى كرد  گمان  كه  اين  دليل  به  او  كه  مى گويند  و 
مقاومت  سمتش  در  ماندن  در  اندازه  اين  تا  اسد 
كند، از ادامه كار در شورا سرخورده شده است. 
ارتباطات  دليل  به  مى كنند،  تاكيد  حال  اين  با  ولى 
بين المللى و عربى كه غليون دارد و شهرت علمى 
و فرهنگى كه در جامعه غربى و جهانى برخوردار 
رياست  براى  گزينه  بهترين  همچنان  او  است 
كه  حالى  در  مى شود.  محسوب  انتقالى  شوراى 
بسيارى مى گويند، برخى جريان ها به ويژه اخوان 
المسلمين درصدد تصفيه حساب با غليون هستند 
و از سويى عده اى نيز نسبت به منابع مالى كه در 
اختيار غليون قرار مى گيرد و او نيز در صرف آنها 
وارد  شبهه  و  شك  نيست،  پاسخگو  كس  هيچ  به 

مى آورند.
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اين  هستم.»  دارا  آتي  انتخابات  در  را  پيروزي  شايستگي  «من 
يك  از  كمتر  فاصله  به  متحده  اياالت  رييس جمهوري  سخن 
«ايسنا»،  گزاش  به  است.  رياست جمهوري  انتخابات  تا  سال 
موجود  اقتصادي  مشكالت  وجود  «با  مي گويد:  اوباما  باراك 
رياست جمهوري  انتخابات  در  پيروزي  شايستگي  كشور،  در 
پيش رو را دارم.» او در مصاحبه اي با شبكه خبري ان. بي. سي 
گفت: «دولت هر ماه به طور ميانگين بيش از 250 هزار موقعيت 
باالترين  تاكنون  سال 2005  از  رقم  اين  و  مي كند  ايجاد  شغلي 
رقم به شمار مي رود.» براساس تازه ترين آمار منتشر شده، از 
سوي موسسه هاي آمريكايي در ماه ژانويه، دولت اوباما موفق 
رويترز،  گزارش  به  كند.  ايجاد  جديد  شغل  243 هزار  تا  شده 
بهترين  در  اوباما  دولت  كه  بودند  كرده  پيش بيني  كارشناسان 
حالت مي تواند 150 هزار شغل ايجاد كند. با ايجاد مشاغل جديد 
در اين كشور، آمار بيكاري به 3/8 درصد كاهش يافت. همچنين 
كارخانه هاي  بهينه سازي  درخصوص  آمريكا  رييس جمهوري 
ارتقا  به  همچنان  كشور  «كارخانه هاي  افزود:  متحده  اياالت 
اصلي  دغدغه هاي  مي رسد  نظر  به  كه  موضوعي  دارند»؛  نياز 
با  كارشناسان  برخي  اخيرا  است.  متحده  اياالت  روزهاي  اين 
و  سنگين  ماليات هاي  كه  گفته اند  متحده  اياالت  دولت  از  انتقاد 
گران در اين كشور، كارخانه ها را از اين كشور به سوي چين 
فراري مي دهد. اين دسته از منتقدان مي گويند كه هزينه خروج 
كارخانه ها از اياالت متحده به كشورهاي خارجي، تنها محدود 
به افزايش بيكاري نمي شود بلكه باعث انتقال تكنولوژي روز به 
كشورهاي ميزبان هم مي شود. از سوي ديگر اوباما در پاسخ 
است  «الزم  مي گويد:  متحده  اياالت  در  انرژي  حياتي  مساله  به 
ما از اين مساله اطمينان حاصل كنيم كه انرژي الزم در اختيار 
آمريكا قرار دارد؛ انرژي اي كه نه تنها از طريق نفت و گاز بلكه از 
طريق انرژي هاي پاك تامين مي شود.» اوباما در حالي از انرژي 
پاك سخن مي گويد كه اخيرا بزرگ ترين شركت تحقيقاتي انرژي 
كارخانه  اين  رييس  است.  كرده  مكان  نقل  چين  به  خورشيدي 
مي گويد كه هزينه يافتن ساختماني براي تاسيس شركت آنقدر 
چين  به  كارخانه  انتقال  به  مجاب  را  هيات مديره  كه  بوده  باال 
كه  شركت هايي  به  چين  در  كه  است  حالي  در  اين  است.  كرده 
وام هاي  و  سوبسيد  دارند،  فعاليت  خورشيدي  انرژي  زمينه  در 
بالعوض تعلق مي گيرد. با اين حال اوباما مي گويد كه كشورش 
به بازگشت به ارزش هاي سابق آمريكا احتياج دارد، در نتيجه 
همزمان  كنند.  تالش  بايد  مهم  اين  به  دستيابي  براي  افراد  همه 
از اين كشور خبر مي رسد جمهوري خواهان در برخي ايالت ها 
نوشته  به  هستند.  خاموش  آراي  روي  سرمايه گذاري  پي  در 
ايالت هاي  در  كه  جمهوري خواه  كانديداهاي  تايمز،  لس آنجلس 
مختلف در حال راي گيري هاي درون گروهي هستند، همزمان در 
وجود  اين  با  هستند.  نيز  خاموش  راي دهندگان  آراي  پي كسب 
خاموش  آراي  «كلرادو»،  در  كه  مي كنند  پيش بيني  كارشناسان 
به نفع جمهوري خواهان نخواهد بود. در تحقيقاتي كه اخيرا در 
بروم فيلد صورت گرفته راي دهندگان به جمهوري خواهان بدبين 
مي گويد:  فيلد  بروم  شهروندان  از  يكي  مومبز»  «رنه  هستند. 
آراي  از  يكي  كومبز  نيست.»  مسووليت پذير  نظر  به  «رامني 
او  است.  نرسيده  نهايي  جمع بندي  به  هنوز  كه  است  خاموشي 
وجود  اين  با  است.  نامطمئن  هم  اوباما  به  دادن  راي  مورد  در 
اندازه هاي  و  حد  در  كه  مي دهد  وعده هايي  رامني  كه  مي گويد 

آن نيست. 

 شكست "شوم" قطعنامه 
شوراى امنيت سازمان 
ملل درباره سوريه

خبرگزاري ها خبر از درگيري سنگين ميان نيروهاي دولتي و مخالفان 
در حمص مي دهند؛ شهري كه يكي از پايگاه هاي اصلي مخالفان در 
سوريه است. گفته شده است كه اين شهر براي پنجمين روز متوالي 

هدف بمباران نيروهاي دولتي قرار گرفته است. 
به گزارش «بي بي سي»، تاكنون «صدها نفر» در اثر اين بمباران هاي 
سنگين در شهر حمص جان خود را از دست داده اند. شدت بمباران 
كه  است  بوده  چنان  گذشته  ساعت   24 در  حمص  شهر  به  حمله  و 
هدف  گاردين  بريتانيايي  روزنامه  با  گفت وگو  در  شهر  اين  ساكنان 
براي  مردم  به  دادن»  گرسنگي  و  «بمباران  و  «نسل كشي»  را  اسد 
شده  مدعي  «گاردين»  است.  كرده  توصيف  آنها  درآوردن  زانو  به 
نيروهاي  دست  در  كه  را  حمص  حومه  سوريه  ارتش  تانك هاي  كه 

اپوزيسيون است محاصره كرده اند و سه شنبه شب تمام مدت صداي 
درگيري  است.  مي آمده  شهر  فراز  بر  هلي كوپتر ها  پرواز  و  بمباران 
ادامه  نيز  سوريه  شهرهاي  ديگر  در  معترضان  با  دولتي  نيروهاي 
بي وقفه  پرتاب  و  سنگين  آتشباري  گزارش ها،  اين  براساس  دارد. 
با  را  ساختمان ها  از  بسياري  شهر  نقاط مسكوني  برخي  به  خمپاره 
خاك يكسان كرده است. فعاالن سياسي سوري مدعي شده اند كه يكي 
از هدف هاي اصلي آتشباري نيروهاي دولتي، محله بابا عمرو بوده 
است به نحوي كه كمتر ساختماني در اين محله بدون آسيب مانده و 
آب و برق و ارتباط تلفني ساكنان محله به كلي قطع شده و تنها راه 
ماهواره اي  تلفن هاي  از  استفاده  شهر،  اين  وضعيت  از  اطالع رساني 
شخصي است. به گفته آنان، عالوه بر گلوله، تانك و خمپاره، نيروهاي 
دولتي از موشك انداز هم براي برخورد با مخالفان استفاده مي كنند. 
به  توجه  با  اين است كه  فرماندهان نظامي  گفته مي شود كه نگراني 
خصومت ساكنان شهر با ارتش و مقاومت افراد ارتش آزاد سوريه، 
نيروهاي  به  را  سنگيني  تلفات  هستند،  مجهز  سبك  اسلحه  به  كه 
عمليات  در  توپخانه  و  زرهي  واحدهاي  تاكنون  كنند.  وارد  دولتي 
نظامي عليه حمص شركت كرده اند و نفرات پياده و كماندويي وارد 
عمليات نشده اند. اما از ديگر سو، بر اساس آخرين خبرها فرماندهان 
جدا شده از ارتش سوريه روز سه شنبه از تاسيس شوراي نظامي 
انقالبي سوريه خبر دادند. سرلشكرمصطفي احمد الشيخ كه يكي از 
فرماندهان عالي رتبه ارتش سوريه است با صدور اطالعيه اي درباره 
تاسيس شوراي نظامي انقالب سوريه گفت: «اين شورا به مثابه اعالم 
آماده باش عمومي براي رهايي سوريه از دولت اسد است.» مصطفي 
احمد اولين فرماندهي است كه با درجه سرلشكري از ارتش سوريه 
ديدار  در  سوريه  رييس جمهور  كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  جدا 
با سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه، قول داده بود كه «ريشه 
به  ديدار  اين  در  اسد  كند.  متوقف  را  آنها  باشد»  چه  هر  خشونت ها 
گفت وگو با مخالفانش كه 11 ماه است خواهان كناره گيري او هستند 
پايان  به  متعهد  اسد  بشار  است:  گفته  هم  الوروف  كرد.  عالقه  ابراز 
دادن به خشونت ها و تهيه جدول زماني براي انجام رفراندومي براي 
تغيير در قانون اساسي است. الوروف افزود: روسيه آماده است تا 
طرح صلحي را بر اساس پيشنهاد اتحاديه عرب دنبال كند. حاكميت 

دمشق آماده گفت وگو با تمامي طيف هاي گروه هاي سياسي است. 
امنيت  شوراي  قطعنامه  آن  اساس  بر  كه  عرب  اتحاديه  اخير  طرح 
آماده شد و روسيه و چين آن را وتو كردند، درخواست كرده بود 
خشونت ها متوقف شود، بشار اسد از قدرت كنار رود و طي دو ماه، 
دولتي ائتالفي با حضور تمامي گروه هاي سياسي تشكيل شود. وزير 
خارجه روسيه در دمشق به طور مشخص اشاره نكرده كه منظورش 
از طرح اتحاديه عرب چيست و آيا همان طرحي است كه روسيه آن را 
وتو كرد يا اينكه طرح ديگري قرار است ارايه شود. سرگئي الوروف 
دنبال  بايد  راه ها  همه  از  مساله  حل  براي  تالش ها  ما  نظر  به  افزود: 
شود و روسيه به طور فعال حضور خواهد داشت تا اين بحران به 
پايان برسد. براي اين كار با سوريه، همسايگان سوريه و نيز اتحاديه 
عرب در تماس و همكاري نزديك خواهيم بود. او همچنين گفت كه 
بشار اسد، خواهان بازگشت هيات ناظران اتحاديه عرب است. با اين 
اين  به  كه  مي گويند  دمشق  در  سياسي  فعاالن  و  اسد  مخالفان  حال 
وعده ها چندان دلخوش نكرده اند و مدعي شده اند كه او از ابتدا وعده 

اصالحات و گفت وگو زياد داده، اما به هيچ يك عمل نكرده است. 
اسد  بشار  اينكه  احتمال  كه  است  كرده  اعالم  هم  متحده  اياالت 
رييس جمهوري سوريه به گفته خود مبني بر توقف خشونت ها عليه 
اظهارات  آمريكا  ادعاى  به  است.  پايين  كند  عمل  كشور  اين  مردم 
وزارت  سخنگوي  نوالند  ندارد.ويكتوريا  مشروعيت  سورى  مقامات 

پايان  از  واقعا  اسد  اگر  شد:  مدعي  زمينه  اين  در  آمريكا  خارجه 
بخشيدن به خشونت ها حمايت مي كند پس بايد بداند چگونه به آنچه 
حمالت  به  مي تواند  او  دهد.  پايان  بود  ورزيده  غفلت  موردش  در 
نيروهايش عليه بي گناهان در سراسر سوريه پايان دهد. اما خشونت 
سخنگوي  دارد.  ادامه  همچنان  دمشق  اطراف  و  حما  ُحمص،  در 
كاخ سفيد هم اعالم كرده است كه آمريكا كمك هاي بشردوستانه به 
مردم سوريه را مورد توجه قرار مي دهد. جي كارني، بدون توضيح 
بيشتري در اين مورد افزود: آمريكا در نظر ندارد نيروهاي مخالف 

بشار اسد را مسلح كند. 
در اين ميان وزير خارجه تركيه روز چهارشنبه در مصاحبه اي اعالم 
كرد كه اين كشور قصد دارد در سريع ترين زمان ممكن كنفرانسي 
بين المللي را با شركت بازيگران منطقه اي و قدرت هاي جهاني براي 
حل مساله سوريه برگزار كند. احمد داووداوغلو گفت: اين كنفرانس 
داووداوغلو  شد.  خواهد  برگزار  ديگر  كشوري  يا  تركيه  در  احتماال 
خاطرنشان كرد كه تركيه تالش دارد تا يك نقشه راه جديد را براي 
سوريه ايجاد كند و رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور روز 
چهارشنبه با ديميتري مدودف، رييس جمهوري روسيه درخصوص 
از  ديپلماتيك  منابع  است.  داده  انجام  تلفني  گفت وگويي  سوريه 
رايزني  مشغول  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزيران  مي گويند  بروكسل 

هستند تا تحريم ها عليه حاكميت سوريه را افزايش دهند. 
هفته گذشته روسيه و چين براي بار دوم با يك قطعنامه شوراي امنيت 
سازمان ملل در محكوميت خشونت ها و با هدف توقف خونريزي در 
اين كشور مخالفت كردند، اقدامي كه بازتابي گسترده و «محكوميت 
جهاني» اين دو كشور را به دنبال داشت. متعاقب اين اقدام روسيه 
را  سوريه  پايتخت  دمشق،  در  خود  سفارت  دوشنبه  آمريكا  چين،  و 
به  اوضاع  بررسي  براي  را  خود  سفير  بريتانيا  و  كرد  اعالم  تعطيل 
لندن فراخواند. با اين حال روز سه شنبه نيز خروج سفرا و ديپلمات ها 
از سوريه ادامه يافت: عالوه بر آنكه فرانسه و ايتاليا سفراي خود را 
اعالم  نيز  خليج فارس  عرب  كشور  شش  كشيدند،  بيرون  سوريه  از 
بحرين،  فراخوانده اند.  خود  كشور  به  را  نمايندگان شان  كه  كردند 
كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي همچنين 

اعالم كردند كه سفراي سوريه را از خاك خود بيرون كرده اند.

بين الملل
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راه برون رفت از بحران 
كنونى وجود دارد  

 
  مصاحبه كريستين الگارد، رييس صندوق بين المللى پول با شبكه خبرى يورونيوز  

 
اجازه بدهيد اكنون كه سال 2012 آغاز شده است از دورنماى اقتصاد جهان شروع 
كنيم. در آخرين اظهاراتتان نگران چشم انداز رشد اقتصادى جهان و افزايش بى ثباتى 
بوديد. اخيرا ما شاهد برخى آمارهاى اقتصادى مثبت از اياالت متحده، آلمان و چين 

بوده ايم. فكر نمى كنيد نگاه تان كمى بدبينانه است؟ 

الگارد: مسلما در روزهاى گذشته بعضى نشانه هاى مثبت ديده شده است، اما اين 
موارد شامل تمام مسائلى كه بايد در نظر گرفته شود نيست. ما فكر مى كنيم سال 
2012 بايد سال بهبود اوضاع باشد و نياز است براى رسيدن به اين منظور راه حل 
هاى عاقالنه و سنجيده و به شكلى مشترك به اجرا گذاشته شود. به طور مثال در 
شرايطى كه در منطقه يورو تمركز كشور ها بر روى رشد و هماهنگى و سازگارى 
هرچه بيشتر است در جاى ديگر، اياالت متحده و ژاپن روش هاى مالى ميان مدت و 
مطمئن كه هدفشان كاهش كسرى بودجه و تلنگر به روند بدهى ها است مد نظر قرار 

مى گيرد. 

يورونيوز: آن چيزى كه به تازگى صندوق بين المللى پول ارائه كرده است پيشنهاد 
به  بالقوه  نياز  تشخيص  و  دالر  ميليارد  تا 500  حداكثر  وام  پرداخت  ظرفيت  افزايش 
تامين بودجه يك تريليارد دالرى براى سال هاى بعد بوده است. اين رقم فوق العاده 

بزرگى است. با اين پول چه مى خواهيد بكنيد؟ 

رقم  اين  دلخوشى  براى  و  نداريم  را  بزرگ  ارقام  با  بازى  قصد  ما  يقينا  خب  الگارد: 
باال را ارائه نكرده ايم. ما نيازهاى مالى دو سال بعد را بر اساس وضع جهان و در 
اين  تامين  براى  ايم.  كرده  محاسبه  ها  كشور  سوى  از  عاقالنه  تدابير  اتخاذ  صورت 
بودجه مجموعا به 2 تريليارد دالر نياز است. توان وام دهى فعلى نصف اين مبلغ است 
و بر اين باوريم كه صندوق بين المللى پول به عنوان يك شريك در اجراى آن بايد 
دخالت كند. اين 500 ميليارد دالر اضافى به همين جهت است. همانطور كه گفتم اين 
مبلغ شامل سال هاى 2012 و 2013 است و اگر شرايط بهترى به وجود بيايد نيازى 

به اين پول نخواهد بود. 

آمريكايى  كرد؟  خواهد  تامين  را  پول  اين  كسى  چه  قبل،  سوال  تكميل  در  يورونيوز: 
المللى  بين  صندوق  براى  اضافى  منابع  دنبال  به  ندارند  قصد  كه  اند  كرده  اعالم  ها 
پول باشند و حتى رهبران گروه بيست در سال گذشته در كن فرانسه هم بر سر اين 
موضوع اختالف نظر داشتند. كشورهاى منطقه يورو هم قول 200 ميليارد دالر را داده 

اند كه كافى نيست. بنابر اين چه كسى باقى اين مبلغ را فراهم خواهد كرد؟ 

ساير  از  من  همچنين  است.  شده  داده  هايى  قول  يورو  كشورهاى  سوى  از  الگارد: 
اعضاى صندوق هم نشانه هايى براى آمادگى مشاركت در اين تالش مشاهده نموده 
هاى  مكانيسم  تقويت  به  مصمم  كه  يورو  منطقه  كشورهاى  جانب  از  بخصوص  ام. 
تامين اين مبلغ  هايى براى  حال حاضر گزينه  در  بنابراين  حمايتى خودشان هستند؛ 
وجود دارد. ما بحث ها و گفت وگو ها را ادامه خواهيم داد و اميدوارم كه صندوق 
بتواند نقشش را آنطور كه اعضا انتظار دارند و در مفاد اساسنامه هم به آن اشاره 

شده ايفا نمايد. 

يورونيوز: نشست بعدى گروه بيست در ماه فوريه در مكزيك برگزار خواهد شد. فكر 
مى كنيد تا آن زمان تعاملى صورت خواهد گرفت؟ 

الگارد: آخرين بيانيه رهبران گروه بيست در كن فرانسه وزراى اقتصاد و روساى 
است.  فراخوانده  صندوق  به  وام  پرداخت  ظرفيت  افزايش  به  را  مركزى  هاى  بانك 
همانطور كه گفتم كار ها در حال پيگيرى است و مى دانيد كه انتظار زيادى براى تحقق 

يك پيشرفت معنادار در آينده وجود دارد. 

يورونيوز: دولت آمريكا بار ها اعالم كرده است كه اروپا به تنهايى توان حل مشكالتش 
بين  صندوق  خواهد  نمى  واشنگتن  كه  است  معنا  اين  به  مطلب  اين  ما  براى  دارد.  را 
المللى پول نقش پررنگترى در اروپا داشته باشد. نگرش شما در اين زمينه چيست؟ آيا 
منطقه يورو و طرح هاى «ثبات مالى اروپا» و «مكانيسم ثبات اروپا» مى توانند يك سد 

حمايتى و بدون پشتيبانى صندوق ايجاد كنند؟ 

الگارد: ببينيد من رييس يك سازمان جهانى كه وظيفه اش مشاركت در ثبات اقتصادى 
در كل جهان كه مستلزم تالش دسته جمعى و چندجانبه است هستم و مسلما وظيفه ما 
دخالت در چنين فرآيندى است. من اطمينان دارم كه نهايتا اعضا دور هم جمع خواهند 
شد و راه حل مقتضى را اتخاذ خواهند كرد و مطمئنم كه صندوق نيز نقش خود را ايفا 
خواهد نمود. ضرورت دارد اعضا و كشور ها با تصميم و عزم مشترك به يك راه 

حل منطقى دست پيدا كنند. 

يورونيوز: و سوال آخر، شما در مجمع جهانى اقتصاد در داووس سوئيس حضور 
داشتيد. مايل بوديد در آنجا چه چيزى تحقق يابد و با چه كسانى مواجه شويد؟ 

الگارد: خب قبل از هر چيز عالقه من شركت در اين جلسات بود و اميدوار بودم پيام 
من صرفا بيان مشكالت و گرفتارى ها و مصائب نباشد و بگويم كه راه برون رفت از 
بحران كنونى وجود دارد. امكان تغيير اساسى وضعيت فعلى با اتخاذ مجموعه اى از 
سياست هاى مناسب وجود دارد. همچنين مشتاقانه منتظر ديدار با همه نوع افراد در 
داووس بودم. به نظر من در اقتصاد جهان ما به همه نياز داريم و نبايد اينگونه به نظر 
برسد كه داووس تنها كريدور انديشه است. ما بايد راه را براى ايده هاى تازه و مدل 

هاى جديد اقتصادى باز كنيم و داووس بايد كمك به اين جنبه باشد.
  

منبع: يورونيوز 
 

اقتصاد

اقتصاد صدقه اى راه 
حل مشكالت اقتصاد 
جهــان نيســت!  
  نوشته: بيل كلينتون

ترجمه: ايرج جودت - منبع: فاينشنال تايمز 
 

تنهايى  به  خيريه  امور  و  صدقه 
و  نيست  جهان  مشكالت  حل  به  قادر 
همزمان  تواند  مى  هم  دارى  سرمايه 
تالش  و  كار  به  مردم  بازگشت  به 

يارى رساند. 
همواره ميان آنچه دولت مى تواند فراهم سازد و آنچه بخش 

خصوصى توليد نمايد شكافى وجود داشته است و امور خيريه 
كرده  كمك  خالى  جاى  اين  كردن  پر  به  ها  مدت  نيكوكارى  و 
است، اما چنانچه جهان ما و اقتصاد كشور ها به سوى توسعه 
پر  براى  مسووليت  و  فرصت  ما  نمايند  حركت  بيشتر  چه  هر 
و  اقتصاد  ميان  رابطه  بازانديشى  منظور  به  خأل  اين  كردن 
چالش هاى اجتماعى به طورى كه منافع و موقعيت ها را در 

دسترس اكثر مردم قرار دهد، داريم. 

اول: اين باز انديشى از آنرو حائز اهميت و ضرورت است كه 
مردم خواهان آن هستند. از زاكوتى پارك نيويورك تا ميدان 
التحرير قاهره مردم به پا خاسته اند تا بگويند كه براى بسيارى 

از آنها سيستم هاى فعلى ديگر كارآيى ندارند. 

دوم: بحران مالى كنونى ثابت كرده است كه راهى كه در آن 
قرار داشته ايم بى ثبات و ديگر غير قابل تحمل است. درست 
بى  منافع  اى  عده  براى  جهانى  اقتصاد  سيستم  كه  زمانى  در 
شمار به همراه داشته نابرابرى ها را نيز چه در داخل و چه در 
خارج تشديد كرده است. نابرابرى فزاينده نه تنها مايه فقر است 
و روياهاى طبقه متوسط را بر باد مى دهد، بلكه مانع رشد و 

سازندگى و قدرت توليد نيز هست. 

ميان  ارتباط  يكديگر  به  ما  شديد  وابستگى  اينكه  سرانجام  و 
فروش  كند.  مى  بيشتر  را  خارج  و  داخل  در  ترقى  و  پيشرفت 
كاالهايى كه مردم ديگرتوان خريد آن را ندارند بسيار دشوار 
با  سياسى  خشم  بروز  باعث  اقتصادى  نياز  سبب  همين  به  و 
تمام عواقب پر هزينه اش مى شود. ما در سرنوشت ديگران 
سهم عمده اى داريم – سهمى كه فرا تر از دلسوزى براى ثبات 

سياسى و امنيت اقتصادى است. 

و  اقتصادى  پيشرفت  ظهور  براى  را  كنونى  روند  چگونه 
اجتماعى تغيير دهيم؟ 

وقتى  است.  آموخته  ما  به  زيادى  هاى  درس  هائيتى  كشور 
دومين  مراسم  در  شركت  منظور  به  سفرى  ماه  اين  اوايل  در 
سالگرد زلزله ويرانگر به اين كشور داشتم تغييرات ملموسى را 
حس نمودم كه بسيارى از آنها مربوط به تمركز و تالش دولت 
جديد است، اما بسيارى از اين تغييرات بيشتر از آنكه مربوط 
رويكردهاى  به  مربوط  باشد  خارج  از  ها  حل  راه  تحميل  به 
به  امور  اختيار  دادن  در  آنها  همكاران  و  هائيتيايى  دوستان 
دست مردم و انجمن ها بود. دوست خوب من دنيس ابرايان و 
گروه دى. جى. نه تنها 70 هزار هائيتيايى را به خدمت گرفته 
اند بلكه همچنين بازار آهن معروف قرن نوزدهمى را كه يكى از 
مراكز عمده پايتخت اين كشور براى ايجاد شغل و تامين نيروى 
كار آموزش ديده و واجد شرايط بوده است، بازسازى نموده 
اند. مثال ديگر از هائيتى صندوق اعتبارى نوآورانه اى است كه 
از سوى بنياد كارلوس اسليم و فرانك گويسترا براى سرمايه 
گذارى در كارهاى پيمانكارى تاسيس شده است، شيوه اى كه 
دست افراد را براى بلند شدن و روى پاى خود ايستادن مى 
توفيق  شاهد  ما  بدهد.  خيريه  هاى  كمك  آنها  به  آنكه  نه  گيرد 
اين راهبرد جديد در ديگر كشور ها و بخش ها نيز بوده ايم 
كه از آن جمله نگرش و رويكرد بنياد بيل و مليندا گيتس در 
شركت هايى نظير «والمارت» و «گوگل» كه فرهنگ مشتركشان 
از ارتقاى مسووليت اجتماعى به توسعه ارزش هاى مشترك 
است  درسى  اين  برد.  نام  توان  مى  را  است  داده  جهت  تغيير 
ايدز  بيمارى  بحران  حل  جهت  در  اقدام  هنگام  همچنين  ما  كه 
شكل  به  هايى  تجارت  از  داروسازى  هاى  شركت  كه  وزمانى 
فروش كمتر و سود بيشتر به سمت فروش بيشتر و با حجم 
باال و با تخفيف هاى ويژه و سود كمتر كه حتى پرداخت ها را 
نيز تضمين مى نمود تغيير رويه دادند، آموختيم. اين سيستم 
اكنون در جهان براى ميليون ها نفر معالجات كم هزينه و شفا 
بخش براى درمان ايدز را به ارمغان آورده و همزمان متضمن 
سود بيشتر براى شركت ها نيز بوده است. درس هاى مشابهى 
به  كمك  طريق  از  آفريقا  كشاورزان  با  مشتركمان  كار  از  نيز 
نياز  كه  بازارهايى  و  بذر  شيميايى،  كودهاى  به  آنها  دستيابى 
داشتند فرا گرفتيم و توانستيم شيوه اى به مراتب بنيادى تر و 
قابل دوام تر از آنچه صدقه دادن سنتى مى توانست آرزوى 
رسيدن به آن را داشته باشد براى رهايى خانواده هايشان از 

فقر فراهم نماييم. 

آشكار  كامال  توليد  افزايش  مزاياى  و  روش  اين  هاى  آموزه 
است. وجه مشترك تمام تجربه هاى فوق اين است كه سرمايه 
خصوصى زمانى مى تواند باعث خير عمومى شود كه دولت 
ها، شركت ها و سازمان هاى غير دولتى نظرات كار شناسى 
را به اشتراك گذاشته و براى تحقق راه حل هاى پايدار با هم 
كاركنند. زمانى كه مساله اصلى تثبيت و تقويت آينده باشد نه 
منافع  با  همسو  مالى  منافع  كه  هنگامى  و  حال  وضعيت  حفظ 
اجتماعى شوند، ما به جهانى كه مى خواهيم كودكانمان در آن 

زندگى كنند نزديك تر مى شويم. 

براى  آن  انجام  در  سعى  همواره  من  كه  هايى  روش  از  يكى 
به  بازانديشى  منظور  به  جهان  رهبران  اقدامات  از  حمايت 
بوده  اين  ام  داشته  جهان  مشكالت  حل  براى  هايمان  رويكرد 
جلب  متنوعى  اقدامات  و  جدى  هاى  بحث  به  را  آنها  توجه  كه 
كنم. ما متجاوز از 2100 طرح كه زندگى نزديك به 400 ميليون 
حال  در  اكنون  هم  يا  بخشيده  بهبود  را  كشور   180 در  نفر 
كمك به اصالح آن است را به انجام رسانده ايم. بسيارى از 
اين اقدامات بازتاب شيوه نگرش جديد ما براى حل مشكالت 
از طريق همسويى هرچه بيشتر و بهتر منافع و اهداف شركت 
بوده  دولتى  غير  هاى  سازمان  و  ها  دولت  خصوصى،  هاى 
عدم  و  بيكاران  براى  كار  ايجاد  ها  طرح  اين  از  هدف  است. 
شركت  ها  تالش  اين  از  است.  دائمى  هاى  كمك  به  وابستگى 
ها، مردم و نيكوكاران و خيرين از طريق تنوع بخشى به كسب 
و كار و تجارتشان، توسعه بازار هايشان وآموزش كارگران 
بهره مى برند و نيز كمك به توسعه فرهنگ رفاه و خوشبختى 

و سعادت همگانى نيز مى باشد. 

تمام اين اقدامات باعث افزايش سود، گسترش شمول فعاليت 
هاى اقتصادى و سهيم كردن تعداد بيشترى از مردم در آينده 
من  كه  است  ها  پيشرفت  همين  دليل  به  و  است  مشترك  اى 
به آينده اميدوارم. مشكالتى كه ما با آنها مواجه هستيم قابل 
ما  آنچه  داريم.  اختيار  در  را  الزم  امكانات  ما  زيرا  است،  حل 
كارآمد  است.  درست  پندار  و  تعهد  نوآورى،  نيازمنديم  آن  به 
ترين شهروندان جهان آنهايى خواهند بود كه در تلفيق كسب و 
كار و تعهدات خيرخواهانه شان براى بناى آينده اى سعادتمند 

همراه با مسووليت مشترك موفق شوند. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

 حضور شركت هاى هواپيمايى 
چين در سيستم تجارى اتحاديه 

اروپا ممنوع شد. 

كشور  هواپيمايى  اداره  دولتى،  شوراى  مجوز  طبق 
چين به شركت هاى هواپيمايى دستور داد كه حضور 
گازهاى  توليد  در  اروپا  اتحاديه  تجارى  سيستم  در 
گلخانه اى بدون مجوز دولتى، ممنوع بوده و باال بردن 

از  ناشى  هاى  هزينه  افزايش  يا  و  نقل  و  حمل  قيمت 
حضور در آن سيستم غيرقابل قبول است. 

در  اروپا  اتحاديه  گفت:  چين  هواپيمايى  اداره  مسئول 
يك اقدام يك جانبه تصميم گيرى كرده است كه توليد 
براى  كه  المللى  بين  هواپيماهاى  اى  گلخانه  گازهاى 
اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  از  خروج  و  ورود 
تجارى  سيستم  به  بايد  گيرد  مى  قرار  استفاده  مورد 
اين اتحاديه در توليد گازهاى گلخانه اى وابسته باشد. 
چارچوب  "پيمان  با  موضوع  اين  كرد:  تصريح  وى 
تغييرات اقليمى سازمان ملل" و مقررات مربوط به آن 
در سازمان هواپيمايى بين المللى مغايرت دارد، اين در 
طريق  از  بارها  چين  دولت  آن،  از  قبل  كه  است  حالى 
كانال هاى دو جانبه و چند جانبه مخالفت خود با اين 

اقدام اروپا را اعالم كرده است. 
به گزارش راديو چين، چين در اين باره قصد دارد از 
طريق مذاكرات سازمان ملل در مورد تغييرات اقليمى 
و در چارچوب چند جانبه سازمان هاى هواپيمايى بين 
مساله  فصل  و  حل  مورد  در  اروپا  اتحاديه  با  المللى 
توليد گازهاى گلخانه اى توسط هواپيماهاى بين المللى 

بحث و مشورت كند.

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافــى هاى معتبر جهت 

نقــــل و انتقـــال  پول خود 
استفــــاده نمائيد

ي ى ر و ى

پوند 3000 توماني 
در بازار تك نرخي

10 روز از تك نرخي شدن بازار ارز مي گذرد با اين همه چهارراه 
در  هر داللي  ندارد.  تك نرخي  بازار  يك  به  شباهتي  هيچ  استانبول 
كه  شد  پيدا  مستاصلي  خريدار  اگر  و  مي زند  را  خود  ساز  بازار 
مواجه  بزرگي  جهش  با  ناگهان  قيمت  ندارد  خريد  جز  چاره اي 
مي شود و از نرخ متوسط بازار سياه هم پيش مي افتد. جالب اينكه 
مصوب سنگين  نرخ  اعالم  بارزترين  و  اولين  بازار،  اهالي  گفته  به 
شدن كفه ترازو به نفع دالل هاي بازار سياه است. در روزهايي كه 
گذشت با تشديد فشارها، صراف ها و فروشندگان چاره اي نداشتند 
جز اينكه بين تعطيلي و احيانا خريد و فروش باالتر از بانك مركزي 
يك گزينه را انتخاب كنند. صراف ها مي گويند ارز به قيمت دولتي 
به دست شان نرسيده بنابراين امكان فروش به قيمت بانك مركزي 
را ندارند اين در حالي است كه مردم هم حاضر نيستند دالري كه 
در بازار سياه دست كم 600تومان گران تر از قيمت مصوب خريدار 
دارد، در صرافي ها چوب حراج بزند. به اين ترتيب هر روز تعداد 
صراف هايي كه از بازار آزاد به سياه كوچ مي كنند، افزايش مي يابد؛ 
فروشندگاني كه از حمايت كانون صراف ها كه به تازگي رسميت 
يافته هم نااميد شده اند. اعضاي اين كانون در تمام اين مدت منتظر 
بودند كه متولي كانون صراف ها پادرمياني و دست كم راه حلي براي 
خروج از بن بست پيشنهاد كند - روشي كه مي توانست تعيين سقف 
صاحب  فروشندگان  ظاهرا  اما  باشد-  حوالجات  و  اسكناس  براي 
مجوز هم از گشايش در كارشان قطع اميد كرده اند. با اين تفاسير 
عجيب نبود كه ديروز روند رشد قيمت ها در بازار سياه ادامه يافت 
و ارزش هر واحد از پول آمريكا تا هزار و 950تومان هم رشد كرد 
و دست آخر در رقم هزار و 920تومان به ثبات رسيد. پوند هم در 
با  شد.  سه هزارتوماني  باالخره  و  خبرساز  بهمن  روز  نوزدهمين 
اين تفاسير احتمال مي رود با نزديك شدن قيمت دالر به مرز دو 
هزار تومان در هفته پيش رو يا همين امروز بانك مركزي دوباره 
دست به كار شود اما بعيد به نظر نمي رسد اين تالش ها در مهار 
قيمت ها و حذف بازار سياه توفيقي داشته باشد و به نتيجه برسد. 
با همين استدالل هم كارشناساني چون بهاءالدين حسيني هاشمي، 
مديرعامل سابق بانك هاي تات معتقدند دولت بايد در نرخ فعلي ارز 
تجديد نظر كرده و اين نرخ را مبتني بر نرخي كه از تالقي عرضه و 
تقاضاي موثر و نه هيجاني حاصل مي شود، تعيين كند و در ادامه 

به كاهش تدريجي نرخ ارز اقدام كند. 

صعود بهاى طال در بازار جهانى به 
دنبال سقوط دالر

بهاى معامالت طال به دنبال سقوط ارزش دالر به پايين ترين سطح 
عنوان  به  گرانبها  فلز  اين  براى  تقاضا  و  رسيد  گذشته  ماه  دو  در 

دارايى جايگزين، افزايش يافت. 
در  آوريل  ماه  در  تحويل  براى  طال  معامالت  بلومبرگ،  از  نقل  به 
بازار كامكس نيويورك، 1.4 درصد صعود كرد و به هزار و 748 
معامالت  در  فلز  اين  بهاى  رسيد.  اونس  هر  در  سنت   40 و  دالر 
الكترونيكى به هزار و 752 دالر و 60 سنت رسيد. معامالت حجم 
باالى طال از ابتداى سال 2012 تاكنون، 12 درصد صعود بها داشته 
است. طال كه در دو روز معامله گذشته با سقوط بها روبرو شده 
كه  آمريكا،  مركزى  بانك  رييس  برنانكه،  بن  اظهارات  از  پس  بود، 
نيافته  بهبود  هنوز  آمريكا  كار  بازار  وضعيت  كرد  تكرار  مجددا 
است و موجب تقويت تقاضا براى اين فلز به عنوان پناهگاه مطمئن 

سرمايه گذارى شد، افزايش يافت. 
درصد   1.3 كامكس،  بازار  در  مارس  ماه  در  تحويل  براى  نقره 

افزايش يافت و به 34.194 دالر در هر اونس رسيد. 
بهاى معامالت پالتين براى تحويل در ماه آوريل در بازار بورس 
كاالى نيويورك، 1.5 درصد افزايش يافته و به هزار و 654 دالر و 
80 سنت در هر اونس رسيد. معامالت پاالديم براى تحويل در ماه 
اونس  هر  در  دالر  به 709.15  و  يافته  افزايش  درصد  مارس، 0.5 

رسيد. 
ارزش دالر در برابر سبدى از ارزهاى بزرگ، 0.7 درصد كاهش 

يافت و به پايين ترين سطح از نهم دسامبر رسيد.
  



جمعه 21 بهمن ماه 1390 -  شماره 235هفته نامه پرشين1010
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk ادبيات

شعر چيست و شاعر كيست ؟
مجيد مرادى

بحث درباره شعر و شاعرى سخن تازه اى نيست ، اّما جّذابيت 
ديگر  هميشه  اين  دليل   . دهد  مى  دست  از  كمتر  نيز،  را  خود 
مطرح بودن را بايد در تعدد ديدگاهها و توجه به موارد خاصى 
كه  در هر بحث تازه مورد توجه قرار ميگيرد ، جستجو نمود .
اين نكات ويژه كه محور هر بحث تازه اى را تشكيل مى دهد 
گاهى بشكل يك  ادعانامه برعليه سبكى از شعر و يا سراينده 
آن ، كه حاال هفت كفن هم پوسانده و يا طرفدارى از قالبى و 
شاعرى ديگر كه حاال  او هم برحمت خدا رفته ،  مطرح ومثل 
يك تب تند ، براى مدت كوتاهى بازار بحث را داغ  و بعد ناگهان 
درقالب يك بحث فنى كه فقط  !  و زمانى هم  فرو مى نشيند  
مورد استفاده اهل فّن ، البته بعنوان قرص خواب آور عرضه 

ميگردد .
دراين ميان گاهى هم ، به سخنى نو و سنجيده برميخوريم كه 
نويد پژوهشى علمى در يكى از گوشه هاى كمتر شناخته شده 
عرصه ادبيات ايران رامى دهد كه غالبًا متأسفانه ، چون دولت 
خواننده  و  پريده  مؤخره  به   ، ناگه  گفتار  پيش  از   ، مستعجل 

ُمشتاق را در خمارى باقى ميگذارد !؟
 طرح نظريات جديد بدنبال تعريف و تحليل پديده هاى منتج از 
تغييرات روابط اجتماعى از دو قرن گذشته تا دوران معاصر، 
و نگاه نو به اين رابطه ها ، كليد دستيابى به آن ويژگى هاى 

يادشده مى باشد .
پيدايش شعر نو و تحوالت بعدى آن  قبل از  مثال ؛ تا  بعنوان 
ايران  ادبيات  در  سپيد  شعر  بنام  اى  پديده  ظهور  به  منجر  كه 
ساده   ، نثر  و  نظم  بين  هاى  تفاوت  شمردن  بر   ، گرديد  زمين 
تر و قطعى تر بنظر مى رسيد . ان دشوارى قياس امروزين ، 
فقط بواسطه شباهت هاى ظاهرى برخى از نمونه هاى ادبيات 
معاصر به يكديگر نبوده و افزون بر آن ، بدليل شناخت وتوجه 
به خصيصه هاى اساسى و پيچيده ترى است كه غالبًا درنگاه 
نخستين ، بنظر نمى رسد و با مرور و تمركز ، خود را نشان 

مى دهد .
 ، ها  ويژگى  اين  به  ميتوان   بجرعت   ، موارد  از  بسيارى  در   
استناد  معاثر  نثر  و  شعر  بين  تمايز  وجوه  ترين  ُمهّم  بعنوان 

كرد .
 نكته حائز اهميت در اين نگاه فراگير به ادبيات جديد ، توجه به 
تأثير دگرگونى روابط وتعامالت  اجتماعى و حذف و جابجائى 

حريم ممنوعه در پى آن تحوالت ميباشد .
ظهور پديده شعر نو در ادبيات پارسى ، تنها يك اتفاق ساده 

فرهنگى و يا يك بدعت گذارى فردى نبود ، اين هنجار شكنى 
و برون آمدن از قفس تنگ بايد و نبايد هاى صدهاساله ، نتيجه
قهرى پيدايش افكار آزاديخواهانه بعداز رنسانس و استقرار

دموكراسى وحركت امواج نو در جامعه و تأثير آن بر تمامى 
زمينه ها ، منجمله فرهنگ وهنر و ادبيات بوده است  .«1»

   
1  -  شوك آينده ، اثر آلوين تافلر

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

 جايزه ادبى «راوريز» 
2012 برنده اش را 

شناخت
مايا هادرالپ شاعر و نويسنده اتريشى بازهم براى نخستين رمان 
جايزه  داوران  هيات  بار  اين  برد.  جايزه  فراموشى»  «فرشته  خود 

اثر  اين  براى  را  وى  «راوريز»  ادبى 
 8 ادبى  تقدير  اين  دريافت  شايسته 

هزار يورويى دانستند.
ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
اتريش،  خبرگزارى  از  نقل  به  (ايبنا) 
زيگريد لوفلر ، آنگليكا اوراث و آرنو 
توصيف  جايزه  اين  داوران  روسگر 
انسانى بسيار صميمانه اين نويسنده 
50 ساله را دليل انتخاب او برشمردند. 
قدرت  با  كتاب  اين  داوران  اعتقاد  به 
را  جامعه  يك  خودآگاهى  اش  ادبى 

دستخوش دگرگونى مى كند. 
هادرالپ سال گذشته با اين رمان كه 
به روايت داستانى مربوط به خانواده 
كرنتن  ايالت  زبان  اسلوونى  هاى 
پردازد،  مى  مرزى  مناطق  در  ساكن 
ادبى  رقابت  در  پيروزى  به  موفق 

اينگبورگ باخمن شد. 

همچنين الكه التسينا نويسنده ساكن زالتسبورگ براى متنى با عنوان 
«پنجره نابينا» به عنوان برنده جايزه تشويقى «راوريز» به ارزش 4 

هزار يورو برگزيده شد. 

ايالت  در  واقع  «راوريز»  منطقه  ادبيات  كنگره  دومين  و  چهل 
با   (1391 فروردين   5 تا   1) مارس   25 تا   21 تاريخ  از  سالزبورگ 
شعار «اختراع حقيقت» به سرپرستى بريتا اشتاين وتنر برگزار مى 
شود. او كه سال هاست مديريت اين كنگره را بر عهده دارد امسال 

آخرين سال فعاليتش در اين سمت را شاهد است. 

بر مبناى جدول برنامه ها در روز پنج شنبه 22 مارس (2 فروردين) 

كارل ماركوس گاوس به روخوانى كتاب منتشر نشده خود با عنوان 
«شهرت در بعد از ظهر» مى پردارد. در ادامه پتر اشتام نويسنده نام 
به  فستيوال  اين  سال 1999  ادبى  جايزه  برنده  و  سوييسى  آشناى 
كتابخوانى خواهد پرداخت و سپس روبرتا داپونت زن روستايى كه 
شاخه  از  رتى-رومانى  زبان  از  گويش  سلسله  الدينى (يك  زبان  به 
زبان هاى رومى است كه در كشور ايتاليا و منطقه ترنتينو در نواحى 
شمالى هم مرز با سوييس در حدود سى هزار تن گويشور دارد) به 
نوشتن مى پردازد و به عنوان يكى از شعراى ايتاليايى اصيل معاصر 

به شمار مى رود اثرش را روخوانى مى كند. 

برنامه هاى روز جمعه 23 مارس (3 فروردين) را زيبيله لويشاروف 
نويسنده برنده جوايز باخمن و راوريز افتتاح 
و  روث  پاتريك  روز  اين  در  كرد.  خواهد 
اجراى  به  فستيوال  اين  جايزه  برنده  همچنين 
برنامه مى پردازند و پايان بخش برنامه هاى 
نظير  بى  ادبى  اجراى  را  روز  اين  كتابخوانى 

نورا گومرينگر تشكيل مى دهد. 

وانگ  فروردين)  مارس (4  شنبه 24  روز  در 
جيانيكسين نويسنده چينى و ولفگانگ كوبين 
نويسنده و واسطه ادبى ميان زبان آلمانى و 
چينى برنامه دارند. در مركز برنامه هاى اين 
رانسماير  كريستوف  كتابخوانى  برنامه  روز 
قرار دارد. رانسماير قرار است از روى كتاب 
كه  مضطرب»  مرد  يك  «اطلس  نام  با  خود 
روخوانى  شده  منتشر  اكتبر  در  بار  نخستين 
كند. سرپرست اين فستيوال در جريان معرفى 
برنامه هاى آن در زمانى كه به معرفى برنامه 
رانسماير رسيد اظهار داشت : هيچ كس همچون رانسماير تا اين حد 

ملموس و تا اين حد فلسفى و هنرمندانه به روايتگرى نمى پردازد. 

 ، كتاب  بازار  و  كودكى  مورد  در  گفتگو  و  بحث   ، كنسرت  اجراى 
تورهاى ادبى اسكى ، برنامه هاى ويژه مدارس ، برپايى بازارهاى 
شده  گرفته  نظر  در  هاى  برنامه  ديگر  از  فيلم  نمايش  و  كشاورزان 

براى تكميل برنامه هاى اين فستيوال است. 

جايزه ادبى «راوريز» از سال 1972 از سوى دولت ايالتى سالزبورگ 
در كنگره ادبى راوريز به بهترين متنى كه براى بار نخست به آلمانى 
منتشر شده اهدا مى شود. سال گذشته دوروتى الميگر با اين جايزه 

تجليل شد.

 جان كريستوفر درگذشت
به نقل از گاردين، سامويل ياود نويسنده بريتانيايى داستان هاى 
علمى تخيلى كه آثارش را با نام مستعار جان كريستفور منتشر 

مى كرد، در 89 سالگى درگذشت.
 

اين نويسنده سرشناس كه بيش از هر چيز براى سه گانه نوجوانانه 
«سه پايه ها» و رمان «مرگ چمن» مشهور بود، آثارش را با نام 
هاى ديگرى چون هيالرى فورد، ويليام گادفرى، پيتر گراف، پيتر 
چيز  هر  از  بيش  او  بود.  كرده  منتشر  نيز  راى  آنتونى  و  نيكلولز 
به نوشتن داستان هاى علمى تخيلى مى پرداخت اما در عين حال 
نيز  معمايى  و  كارآگاهى  هاى  داستان  و  خانوادگى  هاى  داستان 

بخش ديگرى از آثار به جاى مانده از او را تشكيل مى دهد. 

اين نويسنده كه در ناسلى نزديك ليورپول متولد شده بود، نوشتن 
به صورت حرفه اى را از زمانى كه در سال 1946 ارتش را ترك 
كرد، شروع كرد. كتاب تحسين شده او با عنوان «مرگ چمن» در 
سه  از  كتاب  نخستين  سفيد»  هاى  «كوه  شد.  منتشر   1956 سال 
گانه اى بود كه او در آن از ماشين ها به عنوان دشمن انسان ياد 
كرده است. مجموعه داستان هاى كودكانه او كه محبوبيتى عام به 
دست آورد نيز در دهه 80 منتشر شد و اقتباس تلويزيونى از آن 
نيز صورت گرفت. او جايزه گاردين در بخش كتاب كودك را نيز 

دريافت كرده بود. 
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
سند  دانشگاه،  و  مدرسه  نمرات  ريز  ديپلم،  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

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

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

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

www.translation-house.com :وب سايت

چارلز ديكنز بزرگترين آموزگار قرن نوزدهم  
 

نشكن:  زندگيت  در  را  چيز  چهار  اين  هرگز    
اعتماد، قول، رابطه و قلب زيرا وقتى اين ها مى 
دارند...  بسيارى  درد  ولى  ندارند!  صدا  شكنند 
 ،(1870 9ژوئن،   1812 (7فوريه  ديكنز  چارلز 
عصر  انگليسى  نويس  رمان  ترين  برجسته 
ويكتوريا و يك فعال اجتماعى نيرومند. ديكنز 
انگليسى  نويسندگان  برترين  از  يكى  مقام  در 
زبان بود كه از او براى داستان سرايى و نثر 
توانگرش و خلق شخصيت هاى به يادماندنى، 
بسيار تحسين به عمل آمده و در طول زندگى 
كرده  كسب  بسيارى  جهانى  محبوبيت  اش 
كاپرفيلد،  ديويد  توان،  مى  آثارش  از  است. 
دو  داستان  تويست،  اليور  بزرگ،  آرزوهاى 

شهر و بسيارى ديگر نام برد. 
و  رحمى  بى  خود  هاى  رمان  در  ديكنز  چارلز 
خشونت را به گونه ايى استادانه با داستان هاى 
افسانه ايى آميخته است و نوشته هايش سرشار است از مضامين تلخ و واقع گرايانه كه در كنار آنها 
آثار كمدى و عاشقانه نيز به چشم مى خورد. وى در رمان هاى خود بصورت كامال ملموس به جزييات 
پرداخته است. آثار او چون كشكولى است مملو از رمان هاى كمدى، لطيف، مهيج، احساسى، عجيب 
و غريب، عاشقانه، وحشتناك، غيرعادى، مرموز، خشن، رمانتيك و آموزنده. ديكنز خوب مى دانست 
خداداديش  قريحه  از  درآمد  كسب  براى  همچنين  و  دارند  دوست  را  چيزى  چه  آثارش  خوانندگان  كه 
بسيار مصمم بود اما همواره معتقد بود كه رمان ها بايد حامل پيام هايى باشند كه احساسات اخالقى 
را در خوانندگان برانگيخته و انقالبى اخالقى در زندگيشان رقم بزنند. همين خط فكرى باعث شد كه 
در اعالميه ترحيم وى، الندن تايمز از چارلز ديكنز بعنوان «بزرگترين آموزگار قرن نوزدهم» ياد كند. 

چارلز ديكنز در دوران خويش مشهورترين نويسنده اروپا و آمريكا بود. هنگامى كه براى ايراد چند 
سخنرانى به آمريكا رفت، طرفدارانش او را دنبال كردند تا جايى كه از بيرون هتل به پنجره اتاقش خيره 
شده بودند و منتظر او ماندند حتى آنقدر اطراف ماشينش تجمع كردند كه ديكنز براحتى نمى توانست 

حركت كند صحنه ايى كه ما را ياد ابر ستاره ها و طرفدارانشان مى اندازد. 

� خوشنامى زودگذر ديكنز 
شهرت خيلى زود به سراغ ديكنز آمد هنگامى كه او تنها 25سال داشت اولين رمان خويش با نام «آقاى 
پيكويك  آقاى  انداخت.  زبانها  سر  بر  را  او  نام  بالفاصله  كه  نوشت  را   Pickwick Papers پيكويك» 
رمانى است كمدى و بى نظير چنانچه خوانندگان انتظار داشتند تمام آثار ديكنز پيرو سبك آن باشد. 
 Nicholas و نيكوالس نيكلبى Oliver Twist دو رمان بعدى وى با نام هاى آشناى اوليور تويست
Nickelby انتظار خوانندگان را غافلگير كرد و آن ها با مشكالتى كه ديكنز روبرو بود آشنا كرد. با گذر 
زمان و كهولت سن، نگرش چالز ديكنز به دنياى اطرافش تيره و تار شد كه زياد به مذاق خوانندگان 
و منتقدانش خوش نيامد. رمان «داستان دو شهر» بدليل اندك طنزى كه در البالى جمالت آن ديده مى 

شد مورد حمله قرارگرفت. 
چارلز با اينكه هميشه نگران مقدار پول درآمدى از نوشته هايش بود، اما استقبال خاصى از رمان هاى 
و مستقيما نارضايتى  تاريك خود نديد. در كتاب آرزوهاى بزرگ Great Expectations ديكنز عمداً 

آنها را در سبك آميخته با فكاهى مورد خطاب مى دهد. 

در نامه اى به يكى از دوستانش چنين مى نويسد: 
نيازى نيست بخاطر طنز موجود در داستان دو شهر شكوه كنى. من كارى را شروع كردم كه اميدوارم 
بطور كلى اثر خود را بر جاى گذارد. يك پسر بچه را در تقابل با يك مرد ساده دل ديوانه قرار دادم 
كه بنظرم خنده دار است. البته داستان بر روى محورى در حال گردش است كه همانطور كه مى دانى 
تبديل به يك رمان تراژدى كمدى مى شود كه توجه خود من را جلب كرد. براى اينكه ناخواسته دچار 
دوباره گويى و تكرار نشوم، روز بعد ديويد كاپرفيل را دوباره خواندم و به شكل وصف ناپذيرى كه 

باور نمى كنى تحت تأثير قرارگرفتم. 
پس از مرگ آتش شهرت او فروكش كرد و رمان هايش گيرايى خودشان را از دست دادند بطورى كه 

جورج مرديس، رمان نويس آن ها را ناقص قلمداد كرد: 
چيز زيادى از ديكنز باقى نخواهد ماند زيرا آثارش با زندگى تطابق ندارد. او سمبل عاميانه گويى و قاتل 
طنزى است كه اداى معلم اخالق را درمى آورد. او بايد به داستان هاى كوتاه بسنده مى كرد. اگر رمان 

هاى او در آينده خوانده شود، مردم خواهند پرسيد كه ما در آنها چه ديده ايم. 

� ديكنز و خوانندگان آينده 
اگر چه آثار ديكنز همواره توسط نسل آينده خوانده مى شد اما وجه ادبى او همچنان در كسوف بود. 
آثار او مورد توجه كودكان و بزرگساالن بود. نويسندگان روسى پس از محبوبيت از سال 1880 تا 
اوايل قرن بيستم بهتر از چارلز ديكنز تلقى شدند. البته اين رجحان مبلغى كنايه آميز است چرا كه رمان 
روسى  معروف  نويسنده  آموختند.  كار  فن  وى  از  هم  و  كردند  تشويق  را  چارلز  هم  روسى  نويسان 
سرگى ويچ ايوان تورگنيف كار ديكنز را مورد تشويق قرارداد و حتى براى مجله وى با نام «حرف هاى 

خانگى Househole words در دوران جنگ كريمه نويسندگى كرد. 
تولستوى درباره ديكنز مى نويسد: تمام شخصيت هاى ديكنز دوستان صميمى من هستند و من هميشه 
آنها را با اشخاص اطراف خودم مقايسه مى كنم و واقعا چه روحى در نوشته هاى او وجود دارد. 
داستايوفسكى چنان تحت تأثير او قرار مى گيرد كه حتى دست به تقليد از رمان «مرگ نل كوچولو» 
مى زند كه سرشار از احساسات است. داستايوفسكى در مدت تبعيد خويش در سيبرى دو اثر «آقاى 
پيكويك» و «ديويد كاپرفيل» را از ديكنز خواند و سپس «روياى عمو» و «دوست خانواده» نوشت كه 

پرواضح است از آثار چارلز الهام گرفته است. 
شهرت و اعتبار چارلز ديكنز به سالهاى 1940 و 1950 كشيده شد كه مديون مقاله هاى جورج اورول 
و ادموند ويلسون است، كسانى كه از ديكنز بعنوان بزرگترين نويسنده زمانش ياد مى كنند. بعضى 
منتقدان معتقدند كه در آثار وى نوعى پيچيدگى، تاريكى و حتى تلخى به چشم مى خورد. سبك كارى 

چارلز ديكنز تاكنون بالمشابه مانده است.
    

اسكروچ هنوز محبوب ترين است
انتشارات «پنگوئن» به مناسبت دويستمين سال تولد «چارلز ديكنز» اقدام به نظرسنجي از عالقه مندان 

كتاب براي انتخاب محبوب ترين شخصيت هاي داستان هاي اين نويسنده بزرگ ادبيات جهان كرد. 

در اين نظرسنجي، «ابنزر اسكروچ» كه در داستان «سرود كريسمس» در قالب يك پيرمرد خسيس به 
تصوير كشيده شده است، محبوب ترين شخصيت در داستان هاي چارلز ديكنز معرفي شد. 

دو  به  متعلق  شخصيت ها  بيشتر  نظرسنجي،  اين  اول  رتبه   10 ميان  در  گاردين،  روزنامه  گزارش  به 
رمان «اوليور توئيست» و «آرزوهاي بزرگ» هستند، درحالي كه خود شخصيت «اوليور توئيست» در 
رتبه يازدهم قرار دارد. كلر تومالين، كه زندگينامه او از «چارلز ديكنز» سال گذشته منتشر شد، معتقد 
است توانايي فوق العاده ديكنز در به تصوير كشيدن شخصيت هاي منفي و شيطاني موجب ماندگاري 

بيشتر آنها شده، به طوري كه ما هرگز آنها را فراموش نمي كنيم. 

وي با بيان اينكه «ديكنز» پس از «شكسپير» بزرگ ترين خالق شخصيت هاي داستان هاي انگليسي زبان 
است اظهار كرد، زماني كه «ديكنز» در سال 1842 به آمريكا رفت، مردم معمولي و غيرمهم جذابيت 
شخصيت هاي  محبوب ترين  فهرست  در  نفوذ.  صاحب  و  بزرگ  افراد  تا  داشتند  او  براي  بيشتري 
داستان هاي چارلز ديكنز، حضور كمرنگ چهره هاي مثبت قابل توجه است. به طوري كه فقط «پيپ» و 
«جو گارگري» از رمان «آرزوهاي بزرگ» و «بتسي تروت وود» از رمان «ديويد كاپرفيلد» در ميان 10 

شخصيت محبوب قرار دارند. 

چارلز ديكنز به عنوان يكي از بزرگ ترين نويسنده هاي زبان انگليسي هفتم فوريه سال 1812 در منطقه 
به  كار  وكالت  دفتر  يك  در  مي 1827  در  ديكنز  آمد.  به دنيا  انگليس  شهر «پورتسموث»  در  «لندپورت» 
مشغول شد تا به يك وكيل تبديل شود؛ حرفه اي كه بعدها در بسياري از آثارش بي عالقه بودن  خود را 
به آن نشان داد. در سال 1830 با دختر مورد عالقه اش به نام «ماريا ديدنل» آشنا شد كه گفته مي شود، 
مدلي براي شخصت «دورا» در «ديويد كاپرفيلد» بوده است؛ اما به دليل مخالفت پدر و مادر دختر، ازدواج 
صورت نگرفت. ديكنز در سال 1837 رمان «اوليور توئيست»، در سال 1838 رمان «نيكوالس نيكلباي» 
برسند،  چاپ  به  آنكه  از  پيش  همگي  كه  نوشت  سال 1840  در  را  پير»  فضول  رمان «مغازه  سپس  و 
به صورت داستان هاي پاورقي منتشر مي شدند. ديكنز سال 1843 كتاب «سرود كريسمس» را نوشت 
كه نخستين اثر از مجموعه كتاب هاي كريسمس اوست. چارلز ديكنز در روز نهم ژوئن سال 1870 بر 
اثر سكته قلبي درگذشت و همان طور كه وصيت كرده بود، مراسم تدفين او بسيار كم هزينه و به شكل 
فقيرانه اي برگزار شد. از چارلز ديكنز رمان هاي متعددي مانند «نيكوالس نيكلباي»، «مارتين چوز لويت»، 

«دوريت كوچولو»، «داستان دو شهر»، «آرزوهاي بزرگ» و «دوستان مشترك ما» باقي مانده است.
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بمناسبت زادروز تولد فرانسوا تروفو

نمايى نزديكتر از 
فرانســوا تروفو

على نيرومندپور

فرانسوا تروفو (François Truffaut) در6 فوريه سال 
1932 در شهر پاريس به دنيا آمد وى فيلمساز، فيلمنامه 
نويس، منتقد سينمايى و نظريه پرداز فرانسوى است 
گذاران  پايه  از  شابرول  و  گدار  لوك  ژان  همراه  به  و 
جريان موسوم به جنبش موج نو در سينما به حساب 
مى آيد.اين فيلمسازان به كتاب عالقه اى ويژه داشتند و 
تروفو  دادند.  قرار  توجه  مورد  سينما  در  را  ادبى  آثار 
«كاليزو  مجله  منتقدان  از  دوستانش  همراه  به  مدتى 

سينما» شد.
شخصيت هاى آثار تروفو همگى به خانواده خيالى بزرگى تعلق دارند 
و همه آنها كم و بيش خويشاوندند. تروفو حتى براى نقش هاى به 
درنگ  بى  مارا  نكته  اين  بود.  قائل  زيادى  اهميت  هم  فرعى  اصطالح 
به ياد جنايت كار ولگرد فيلم «به پيانيست شليك كن» با بازى دانيل 
باالنژه و سرژ داورى _ مى اندازد. اين دو در خلق فضاى مضحك 
شخصيت  حضور  عالوه  به  كنند.  مى  ايفا  را  اساسى  نقش  فيلم  اين 
هاى فرعى قوى، يكى از ويژگى هاى مثبت و برجسته «به پيانيست 

شليك كن» به حساب مى آيد. 

و  او  زن  كافه،  صاحب  سارويان،  برادران  چون  هايى  شخصيت 
صادق  تروفونيز  آثار  ساير  مورد  در  نكته  اين  روسپى.  كالريس 
سياهپوش»،  «عروس  در  بوكه  ميشل  سكونت  محل  خدمتكار  است. 
دوباره  را  اش  زندگى  خواهد  مى  توجيبى»  «پول  در  كه  جوانى  زن 
بسازد، بيگانه اى كه در پايان «ماواى زناشويى» آن زوج جوان را 
پيرمرد  يا  يكشنبه!»  «سرانجام  فيلم  عجيب  كشيش  كند،  مى  آشفته 
پرسوناژ  همسايگى  در  كه  انگليسى»  دختر  فيلم «دو  جذاب  انگليسى 
هاى اصلى زندگى مى كند، همگى با ارائه شمايل دقيقى از خودشان 
به داستان وزن بيشترى مى بخشد و با فراهم آوردن پيرنگى استوار 
براى تحول شخصيت هاى اصلى در جهت تشريح و توصيف بهتر 

آنان گام بر مى دارند. 

� كودكان 

دوران كودكى و نوجوانى جايگاه اساسى را در آثار فرانسواتروفو و 
نيز در درك كلى او از زندگى به خود اختصاص مى دهد: «برنانوس 
بسيار مرا تحت تأثير قرار داد�او در «روزنگار يك كشيش روستايى» 
آورده است:«دريافتم كه دوران نوجوانى مقدس است. خطرى كه بايد 
به استقبال آن رفت و فهميد كه اين خطر نيز مقدس است.» اين جمله 
شگفت انگيز تأثير زيادى روى من گذاشت و از آن اشباع شدم. اين 

حمله سحرآميز و واقعى است.» 

خطابه  به   _ دسامبر 1979  در   _ يونسكو  سازمان  به  تروفو  كمك 
اى در دفاع از كودكان همراه بود: «وقتى سينماگرى درباره كودكان 
فيلم مى سازد مسئوليت سنگين ترى را بر عهده دارد. چون در برابر 
هر عملى كه كودك فيلم انجام مى دهد احساس نمادينى در مخاطب 
ايجاد مى شود كه نمى توان جلوى آن را گرفت. وقتى كارهاى كودكى 
كودكى  دوران  ياد  به  درنگ  بى  نشينيم  مى  تماشا  به  پرده  روى  را 
خودمان مى افتيم و اين طور به نظرمان مى رسد كه هر كارى كه 
اين كودك انجام مى دهد خودمان در هيئت كودكى در حال انجامش 

هستيم.» 

تروفو عشق، احترام و حياى خاصى براى كودكان قائل است. در آثار 
او از كودك نه كاريكاتورى ساخته مى شود، نه تصويرى آرمانى، 
به خصوص اگر فيلم حول محور كودكى دور بزند. در «ژول و ژيم» 
براى  حضورش  اما  نيست  بيش  شيطانى  بچه  دختر  هودپين  سابين 
ايجاد توازن در فيلم اجتناب ناپذير است. بازيگران نوجوان فيلم «ژول 
كامًال  صورت  به  آنها  كه  معنا  بدين  دارند  متفاوتى  نقش  توجيبى» 
خيالباف و زرنگ هستند اما قهرمانان  مضحك يا جدى _  طبيعى _ 
مهربانى  و  توجه  شاهد  نيز  وحشى»  در «كودك  نيستند.  اى  افسانه 
اين سينما گر نسبت به كودكى رها شده هستيم. تروفو كه خود را به 
نوعى يتيم و فردى خود آموخته در نظر مى گيرد با ايفاى نقش دكتر 

ايتارد به تصوير آرمانى خود دست مى يابد. 

� مردان 

با ترسيم نمودارى از ويژگى هاى برجسته بازيگران مرد در دنياى 
مى  برمال  مضطرب  و  خشك  هاى  شخصيت  غلبه  زود  خيلى  تروفو 
پريشان  هاى  شخصيت  عنوان  به  آنان  از  تروفو  كه  كسانى  گردد. 
در  دنر  شارل  برازنده  بسيار  توصيف  اين  كند.  مى  ياد  سرگشته  و 
را  زنها  كه  «مردى  و  من»  مثل  زيبايى  «دختر  سياهپوش»،  «عروس 
«دو  در  لئوتار  فيليپ  همچون  ديگرى  است.الگوهاى  داشت»  دوست 
آنها  شوند.  مى  پديدار  سبز»  «اتاق  در  دالته  ژان  يا  انگليسى»  دختر 
اما  قراردارند.  ها  اندام  الغر  برابرشان  در  كه  حالى  در  هستند  فربه 
كنند  مى  اتكا  شان  هيكل  به  كه  را  هيكلى»  «درشت  بازيگران  تروفو 
سبك  مردش  پرسوناژهاى  كه  خواست  مى  هميشه  نداشت.  دوست 
ولى  داشت.  بيم  دپارديو  ژرار  با  كاركردن  از  دليل  همين  به  باشند، 
در اين مورد اشتباه مى كرد چون دپارديو، به رغم هيكل تنومندش، 
كه  گويى  بازيگرى  هنگام  كه  طورى  به  است  سبك  بسيار  بازيگرى 

در هوا پرواز مى كند. با انعطاف و نرمى خاصى حركت مى كند و 
مى توان نوعى زنانگى، صميميت كودكانه، ظرافت و شكنندگى را در 

وجودش يافت. 

است  مضاعفى  اتوبيوگرافيك  تركيب  دوانل  آنتوان  خيالى  شخصيت 
كه آميزه اى از شخصيت مؤلف و بازيگر را به معرض ديد مخاطب 
مى گذارد. اين شخصيت چنان قوى، مبهم و متناقض ظاهر مى شود 
كه نه تروفو و نه لئو هرگز نمى توانستند _ يا نمى خواستند _ حد 
شيفمن  سوزان  گريزان»،  «عشق  در  شوند.  قائل  آن  براى  مرزى  و 
فكر يافتن پايانى را به كارگردان القا كرد كه امكان خروج دوانل و 
لئو را از اثر تروفو فراهم آورد اما هيچ گامى در اين جهت برداشته 
معنا  بدين  شد  انجام  سينما  تاريخ  در  نظيرى  بى  كار  بنابراين  نشد. 
است  ديگر  فيلم  به  فيلمى  از  شخصيتى  پيرشدن  شاهد  مخاطب  كه 
درحالى كه تمام زندگى خصوصى اش را به تماشا مى نشيند و در 
نهايت با شناخت اين شخصيت پى به هويت سه تن مى برد: بازيگر 
فيلم (لئو) ،مؤلف آن (تروفو) و مردى كه هر بار آنان را باز مى يابند. 

� زنان 

اى  حرفه  و  عاشقانه  نگاهى  و  داشت  دوست  را  سينما  زنان  تروفو 
به آنان داشت.ژان مورو زنى باشكوه، غير قابل پيش بينى و منادى 
زندگى و مرگ را به نمايش مى گذارد. در عوض مارى دوبوا زنى 
آرام، مليح و مصمم را متجسم مى سازد نقش او در «ژول و ژيم» به 
نقش برنادت الفون در «دختر زيبايى مثل من» نزديك است. كلودجيد 
دهد.  مى  ادامه  را  مارى  راه  دوانل  آنتوان  همسر  نقش  در  بازى  با 
دلفين سيريگ در «توبه هاى دزديده شده» به خاطر عشق اسرارآميز 
در  دورلئاك  فرانسواز  است.  نزديك  كيت  به  بيشتر  اش  مسخره  و 
كارى  پنهان  و  غريزى  معصوميت  از  جالبى  تركيب  لطيف»  «پوست 

«يك زن جوان مدرن» را به نمايش مى گذارد. 

زندگى  عشقى  هاى  داستان  ترين  بزرگ  از  يكى  كه  دونوو  كاترين 
اى  كننده  خيره  زيبايى  چنان  از  ساخت،  را  سينماگر  اين  واقعى 

بهره مند است كه ورطه هاى خطر را از ديده پنهان مى دارد. عدم 
ساخت.  مى  متحير  را  تروفو  بود  جارى  او  بازى  در  كه  حضورى 
فانى اردان به رغم اينكه شور انگيزتر است راه او را پى مى گيرد. 
شور  كه  هستند  موقرى  و  آرام  دختران  آجانى  ايزابل  و  باى  ناتالى 
عاشقانه آنان را به فراسوى مرزهاى زندگى هدايت مى كند. مارى 
از  او  ترديد  بدون  است.  پاريسى  زن  يك  بارز  نمونه  زيه  په  فرانس 
ديدگاه اجتماعى شاخص ترين نمونه قهرمان زن تروفوست. اما در 
عين حال سهل الوصول ترين آنان نيست...از آنجايى كه زن در آثار 
تروفو هميشه به صورت يك راز جلوه گر مى شود براى مردى كه 
خواهان تملك اوست همچون معمايى ژرف و گاه خطرناك رخ مى 
نماياند. او موجودى است كه دچار دگرديسى شده و مرد تنها پژواك 

هايى از وجود واقعى اش را احساس مى كند. 

در  الشونى  كنند.  مى  هدايت  را  بازى  كه  زنانند  اين  تروفو  آثار  در 
مى  را  چيز  همه  قيد  باالخره   _ بسيار  تاخير  از  بعد  لطيف»  «پوست 

به  و  كند  مى  پاره  را  همسرش  و  خود  پيونددهنده  هاى  رشته  زند، 
پنهان  بدون  و  عيان  عشقى  مشترك،  زندگى  پيشنهاد  اش  معشوقه 
كارى را مى دهد. نيكول، مهماندار زيباى خطوط هوايى پيشنهاد او را 
رد مى كند و همسر رهاشده اش او را به ضرب گلوله تفنگ شكارى 
در رستورانى در مأل عام از پاى در مى آورد. موران، برادر پرهيجان 
فرگوس _ نقاش فيلم «عروس سياهپوش» سعى مى كند تا معماى زن 
را حل كند و به عشقش ابعادى جهانى ببخشد ولى او نيز جان خود 
تروفو اخالق گراست.  آثار  دهد.زن  دست مى  از  اين كار  بر سر  را 
برعكس مردها دست به دوز و كلك و حقه بازى نمى زند، مگر براى 
نجات ديگرى و به خاطر وفادارى! مثل ماريون اشنايدر در «آخرين 
مترو». اين زن است كه حركت ايجاد مى كند. در واقع او ضرباهنگى 
است كه مردان و داستان را به دنبال خود به پيش مى راند. او دنياى 

تصاوير را به حركت وامى دارد. 

كاترين در «ژول و ژيم»، ماريون در «الهه مى سى سى پى»، باربارا 
بكر در «سرانجام يكشنبه!» همگى رفتارى غيرقابل كنترل اما تعيين 
كنند  مى  دنبال  را  مسيرى  اى  رحمانه  بى  طرز  به  آنها  دارند.  كننده 
كه ساير شخصيت هاى داستان از آن به دور مى مانند. زنان حامل 
سرنوشت هستند. ژولى كوهلر در «عروس سياهپوش» و كاميل بليس 
در «دختر زيبايى مثل من» به پيش مى روند و تا انتهاى سرنوشت 
كامياب  آنان  تعقيب  در  پيرامونشان  مردان  و  دارند  برمى  گام  شان 
نمى شوند. زنان بر شكلى از الوهيت وصال ناپذير داللت دارند و نمى 
جلوه  را.  وجودشان  از  هايى  جلوه  مگر  آورد  چنگ  به  را  آنها  توان 
هايى چون مجسمه، نقاشى، نوشته يا عكس! (اشاره به «ژول و ژيم»، 

«عروس سياهپوش»، «دو دختر انگليسى» و «عشق گريزان»). 

زن در آثار تروفو موضوع آيينى است كه مى تواند به مرز تعصب 
نيز كشيده شود. همچون تعصب موران در عروس سياهپوش. زن 
چه در هيئت يك بورژوا، چه در جامه يك دختر جوان و چه در مقام 
يك خيابان گرد، پديده اى الهى است. زن در آثار تروفو همان نيرويى 

است كه داستان را به پيش مى برد.
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ايران  پيش  از تاريخ
  (روايت  استاد عبدالعظيم  رضايي )

بخش دوم

نخستين  ساكنان  فالت  ايران  
پيشرفت   معلول   كه   دره ها  روزافزون   خشك شدن    2-3-
ژرفي   تغييرات   بروز  موجب   بود،  (خشك )  بي آبي   دوره ي  
درياچه ي   تدريج   به   گرديد.  انسان   زندگاني   شرايط   در 
كه   مزبور  درياچه ي   سواحل   و  شد  خشك   مركزي   بزرگ  
جاي   به   حاصلخيز  رسوبات   از  ذخيره اي   آن   در  رودها 
گذاشته  بود، از مراتع  و مرغزارهاي  فراوان  پوشيده  شد. 
چمنزارهاي   سوي   به   مي زيستند  كوهها  در  كه   جانوراني  
شكار  زيستش ،  وسيله ي   كه   انسان   و  سپردند  ره   نوپديد 
از  گزيد.  سكني   دشت   در  و  پرداخت   آنها  تعقيب   به   بود، 
اين  زمان  كه  مي توان  تاريخ  آن  را در حدود هزاره ي  هشتم  
پيش  از ميالد فرض  كرد، اين  امكان  را در دست  داريم  كه  
تقريبًا  را  فالت   ساكنان   مادي   تمّدن   در  حاصله   پيشرفت  
محيط ،  تأخير  تابع   تمّدن   اين   كنيم .  پي گيري   انقطاع   بدون  
و  همسايه   ملل   با  تماس   هوا،  و  آب   زمين ،  طبيعي   وضع  
تغييرات   نمي توان   اما  است .  بوده   مهاجرت   و  هجوم   نيز 
حاصله  را در اينجا مورد مطالعه  قرار داده  در حقيقت  هنوز 
غالب  اين  امور بر ما مجهول  است ، چه  حّتي  تا حال  حاضر 
سراسر خاك  ايران  از نظر تحقيقات  باستان شناسي  بكر و 

دست  نخورده  باقي  مانده  است . 

ايران   دشت   در  كه   انسان   سكونت   محل   كهن ترين    2-4-
جنوب   در  كاشان   نزديك    (Sialk) سيالك   شده ،  شناخته  
تهران  است  كه  در آنجا نشانه هاي  سكونت  اوليه ي  انسان  
و  بكر  خاك   برفراز  درست   و  مصنوعي   تپه اي   پايه ي   در 
دست  نخورده  پيدا شده  است . در آن  روزگار انسان  هنوز 
خانه  را نمي شناخت ، طرز ساختن  آن  را نمي دانست  و در 
بود،  شده   درست   درختان   شاخه ي   از  كه   آلونكهايي   زير 
خود را محفوظ  مي داشت . ولي  به  زودي  چينه هاي  محقري  
بر باالي  باقي مانده هاي  مساكن  پيشين  ساخته  شد. انسان  
كشاورزي   فعاليتهاي   مي داد،  ادامه   شكار  به   كه   همچنان  
ذخيره   وي   فعاليت   نوع   سومين   مي بخشيد.  توسعه   نيز  را 
كردن  آذوقه  بود و اين  امر از آنجا بر مي آيد كه  در ميان  
بقاياي  دوران  نخستين ، استخوان  گاو و گوسفند اهلي  پيدا 

شده  است . 

-5-2 عالوه  بر ظروف  سفالين  و سياه  و دود زده  كه  در 
غارها با دست  و بدون  داشتن  ابزاري  چون  چرخ  ساخته  
مي شد - يك  نوع  ظرف  قرمز زنگ  هم  پيدا شده  است  كه  
عوارض   و  مي پخته اند  ابتدايي   بسيار  كوره هاي   در  را  آن  
آنها  سطح   بر  سياه رنگي   لكه هاي   پختن   نوع   اين   از  ناشي  
به  جاي  گذاشته  است . در اين  دوران  نخستين  پيشرفت  در 
فن  كوزه گري  صورت  گرفت ، و آن  پيدايش  ظروف  نقش دار 
كم   و  ناهموار  كاسه هاي   از  عبارت   مزبور  ظرفهاي   بود. 
از  پوشيده   و  تخم مرغ   جاي   شكل   به   پايه اي   با  بود  دوام  
عمودي   و  افقي   خطوط   آن   روي   بر  كه   سفيدرنگ   قشري  
نقش  مي كردند. با مطالعه ي  دقيق تر معلوم  مي شود كه  نقش  
آن   از  چيزي   هنوز  زيرا  سازيست ،  سبد  مقدمه ي   مزبور 
را  سبدهايي   ظرف ،  جاي   به   انسان   كه   بود  نگذشته   زمان  
به  كار برد كه  روي  آنها را با گل  رس  اندوده  و در آفتاب  

خشك  كرده  بود. 

-6-2 پيداشدن  تعداد قابل  مالحظه اي  حلقه  كه  از گل  رس  
پخته  يا از سنگ  ساخته  شده  است  نشان  مي دهد كه  انسان  
 . است   مي شناخته   را  نساجي   صنعت   مبادي   ايران   قديم  
ابزار كار همه  از سنگ  بود، مثل  تيغه ي  كارد كه  از سنگ  
و  شده   صيقلي   تير  داس ،  تيغه ي   مي شد،  ساخته   چخماق  
كوچك   اشياء  نخستين   عصر  اين   اواخر  در  تراش .  آلت  
غارنشين   انسان   آمد.  پديد  مي شد،  چكش كاري   كه   مسين  
تازه  داشت  نخستين  فلزي  را مي شناخت  كه  مي بايستي  آن  
را مورد استفاده  قرار دهد و نيز متوجه  شده  بود كه  مس  از 
قابليت  انعطاف  و تورق  برخوردار است . اما هنوز راه  ذوب  
عصر  پايان   درست   زمان   اين   و  نمي دانست ،  را  آن   كردن  
داشتند.  عالقه   آرايش   به   دو  هر  زن   و  مرد  بود.  نوسنگي  
گردنبندهايي  از صدف  ترتيب  مي دادند و حلقه ي  انگشتري  
و دستبند را از صدفهاي  بزرگ  يا سنگهاي  نرم  مي ساختند. 
الزم   مواد  و  بود  معمول   هم   بزك   يا  و  خالكوبي   احتماًال 

براي  اين  كار را در هاونهاي  ظريف  نرم  مي كردند. 
منبع: كانون ايرانى پژوهشگران فلسفه و حكمت

يخ
تار متولد شدن به عنوان زن، 

بزرگترين مجازات است
محسن غفارى كهيايى 

ى  نويسنده  لوركا"  "گارسيا  نوشته  نمايشى  نام  آلبا"  برناردا  "خانه 
رفته  صحنه  روى  لندن  هاى  سالن  در  است  چندى  كه  است  اسپانيايى 
است. اين نمايش را در ماههاى اخير كارگردانان و بازيگران متعددى 
اجرا نموده اند. آخرين كارگردانى كه اين نمايش را روى صحنه دارد 
كارگردان ايرانى است كه اجراى خود را در سالن تئاتر آلميدا نمايش 
مى دهد. بيژن شيبانى به همراه گروهش اين اثر را كه داستان زندگى 
زنانى است كه درگير جوامع مردساالر هستند و به نوعى زن بودن در 
برخى  زندگى  هواى  و  حال  در  را  است  مجازات  بزرگترين  جوامع  آن 

زنان در ايران امروز ترسيم مى كنند. 
تم اصلى اين كار نيز برگرفته از دوران ديكتاتورى حاكم در اسپانيا در 
دوران گذشته گرفته شده است و شيبانى فقط مشابهات آن را در برخى 
فضاهاى اجتماعى ايران برداشته است. شهره آغداشلو به عنوان بازيگر 

اصلى اين كار با كارگردان ايرانى اش همكارى مى كند. 
دادن  دست  از  سوگ  در  كه  شود  مى  زنى  به  مربوط  نمايش  داستان 
پنج  براى  هايى  داستان  و  شود  مى  سياهپوش  سال  هشت  شوهرش، 
دخترش در طول داستان اتفاق مى افتد كه رنج وارده به زنان در جوامع 

اينچنينى را بازگو مى كند. 
اجراى اين نمايش در مطبوعات انگلستان هم بازتاب بسيار خوبى داشته 
نقدهاى  و  مطالب  خود  هنرى  صفحه  در  نشريات  اكثر  تقريبا  و  است 

بسيارى را در مورد آن نوشته اند. 
اين نمايش در سالن تئاتر آلميدا از نوزدهم ژانويه آغاز گرديده است 
و تا شنبه دهم مارچ ادامه خواهد داشت. عالقمندان اين كار مى توانند 
براى تهيه بليت اين كار به سايت www.almeida.co.uk مراجعه نمايند

نمايش «پسر گوانتانامو» در 
لندن به روى صحنه مى رود

  اثر نمايشى به نام «پسر گوانتانامو» در شرق لندن اجرا مى شود. 

توسط  «گوانتانامو»  مخوف  زندان  اندازى  راه  از  سال   10 گذشت  با 
در  آمريكايى  گوانتانامو» نيروهاى  «پسر  نام  به  نمايشى  عراق، 
ى  منطقه  در  زودى  مسلمان نشين شرق لندن به روى صحنه به 

مى رود. 
اين تئاتر براساس رمانى به همين نام نوشته ى «آنا پررا» تهيه شده و 

«دومينك هنيگورانى» كارگردان اين اثر است. 

اقتباس نمايشى رمان «پررا» درباره ى نوجوان مسلمانى است كه از 
انگليس به پاكستان مى رود تا خانواده اش را مالقات كند ، اما به اتهام 

تروريست بودن به زندان مى افتد. 

به گزارش خبرگزارى رويترز، داستان اين كتاب از سرگذشت نوجوانى 
به نام «محمد القرنى» الهام گرفته شده كه مدت هفت سال بى گناه در 
اثبات  بدون  سال 2009  در  سرانجام  و  كرد  سپرى  گوانتانامو  زندان 
هيچ جرمى آزاد شد. وكالى وى اعالم كردند «محمد» در سال 2001 
كه در پاكستان توسط نيروهاى آمريكايى دستگير شد ، تنها 14سال 

سن داشت. 
بوده  عراقى  شهروندان  از  بسيارى  گاه  شكنجه  كه  گوانتانامو  زندان 

است، تاكنون الهام بخش آثار هنرى فراوانى بوده است. 

به  توان  مى  است  شده  ساخت  باره  اين  در  كه  آثارى  ترين  مهم  از 
مستند «جاده اى به گوانتانامو» اشاره كرد كه كه در سال 2006 توسط 

«مايكل وينتربوتم» كارگردانى شد. 

عالوه بر «پسر گوانتانامو»، نمايش ديگرى به نام «گوانتانامو: حيثيت 
روى  به  ها  آمريكايى  توسط  لندن  در  نيز  آزادى»  از  دفاع  در  تنيده 

صحنه رفت. 

در حال حاضر 171 نفر بدون هيچ اتهام مشخص و محاكمه عادالنه 
در زندان گوانتانامو محبوس هستند. تعداد زيادى از اين زندانيان جان 

خود را در سياه چاله هاى اين زندان مخوف از دست داده اند 

هنرمند ايراني در بزرگ ترين رويداد تجسمي آسيا
 نمايشگاه هنري هنگ كنگ (ART HK) درحالي ماه مي 2012 (ارديبهشت 91) پنجمين دوره خود را جشن مي گيرد كه هنر ايران سهمي كوچك اما 
مهم در اين رويداد بين المللي خواهد داشت. محمود بخشي موخر، هنرمند مفهومي كه از طرف گالري «اعتماد» در اين رويداد حضور خواهد داشت، 
درباره اثر خود به شرق گفت: «در اين آرت فر چيدماني با عنوان «آسوده بخواب» ارايه خواهم داد كه بيشتر با نور كار شده و نگاهي تاريخي به 
گذشته ايران دارد.» به گفته اين هنرمند، اين چيدمان در بخش Asia One اين نمايشگاه به نمايش گذاشته مي شود كه در آن به هر هنرمند، فضايي 
براي عرضه اثر خود داده مي شود. در نمايشگاه هنري هنگ كنگ كه از 17 تا 20مي (27 تا 30 ارديبهشت سال آينده) در محل نمايشگاه هاي هنري 
بلژيك،  بريتانيا،  روسيه،  كره،  تركيه،  ايتاليا،  ژاپن،  اتريش،  استراليا،  آلمان،  آرژانتين،  ايران،  كشورهاي  از  گالري  شد، 264  خواهد  برپا  شهر  اين 
مالزي، سنگاپور، آمريكا، دانمارك، سوييس و... حضور دارند تا آثار هنري 37 گرايش مختلف را در معرض ديد قرار دهند. اين نمايشگاه هنري 
شامل بخش هاي مختلفي است كه سعي شده در تمامي آنها هنر امروز دنيا عرضه شود. نكته حايز اهميت در مورد اين نمايشگاه آن است كه گروه 
سوييسي MCH با خريد 60درصد از اين نمايشگاه هنري در جوالي سال گذشته ميالدي، مشاركتي فعال در اين رويداد دارند، MCH در صدد 
آن است كه از رهگذر اين 60 درصد سهم، 40 درصد از فروش نمايشگاه در سال جاري ميالدي را از آن خود كند. آنت اشنولگر و مارك اسپيلگر از 
برپاكنندگان سوييسي اين نمايشگاه مي گويند: «دست در دستان مسووالن هنگ كنگي داده ايم تا نمايشگاهي با استانداردهاي باالي جهاني همپاي آرت 
بازل در جنوب شرق آسيا برگزار كنيم.» همچنين تيم هنگ كنگي اين نمايشگاه كه پنج سال سابقه در هدايت اين رويداد هنري دارد، ابراز اميدواري 
كرده كه بازديدكنندگان اين نمايشگاه در مقايسه با سال قبل 40 درصد افزايش داشته باشد. آنها به اين مساله خوشبين هستند، چراكه نمايشگاه 

هنري شان در سال 2011، 63 هزار بازديدكننده داشته است.
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زخمه سيــم 
درويـش عاشق 
مريم عبداللهى 

در  و  شد  رونق  باعث  موسيقى  به  شاه  ناصرالدين  حمايت  و  توجه 
رسمى  و  ملى  موسيقى  بار  نخستين  براى  كه  بود  او  سلطنت  زمان 

مورد استفاده قرار گرفت .

در دوران او موسيقى دانان بزرگى در موسيقى اصيل ايرانى ظهور 
كردند و شايد دليل آن رسيدگى به وضع و حمايت از اين هنرمندان 
بود.همين توجه به موسيقى در آن برهه از زمان بود كه باعث تاسيس 
مدرسه موزيك شد.موسيقى دانان در دوره ناصرالدين شاه آهنگهاى 
تعزيه  در  بيشتر  كه  كردند  مى  اجرا  را  انگيزى  حزن  عموما  ايرانى 
مورد  كه  هنرمندانى  بتدريج  زمانى  از  پس  اينكه  تا  شد،  مى  استفاده 
عالقه و تشويق شاه قرار گرفتند آهنگهاى نشاط آميز اجرا كردند و 
رسيد.  نبوغ  آستانه  به  ها  آهنگ  ساخت  مورد  در  روششان  و  سبك 

 ، زمان  خوب  خوانندگان  و  نوازندگان  آور  نشاط  آوازهاى  نتيجه 
بزرگ  آهنگسازان  جمله  بود.از  جامعه  روحى  لذات  و  شادمانى  مايه 
چند  اين  كه  برد  نام  را  خان  درويش  غالمحسين  توان  مى  دوره  اين 
سطر را به ياد او مى نگاريم .غالمحسين درويش آهنگساز و استاد 
سازهاى تار و سه تار كه به زيبايى آنها را مى نواخت جزو يكى از 
پايه گذاران موسيقى امروز ايران است . عده يى سال تولد او (1251 
تهران ) را ذكر مى كنند و عده يى ديگر هم معتقد هستند كه درويش 
در  غالمحسين   . است  شده  متولد  قمرى  هجرى  سال 1289  در  خان 
تهران متولد شد در خانواده يى كامال آشنا به هنر.درويش خان پسر 
حاجى بشير طالقانى است . او از حدود سن يازده سالگى شروع به 
فراگيرى موسيقى كرد. آموزش موسيقى را در مدرسه دارالفنون كه 
در آن زمان تنها مدرسه موزيك در ايران بود و شاگردان آن تحت 
نظارت استادان بزرگ موسيقى ايران و موسيقيدانان غربى آموزش 
مى ديدند، شروع كرد. شعبه موزيك در مدرسه دارالفنون با پيشنهاد 
به   1249 سال  در  شعبه  اين  شد.  تاسيس  اميركبير  خان  ميرزاتقى 
منظور شعبه موزيك نظام شروع به كار كرد كه بعد از مدت زمانى به 
عنوان آموزشگاه يا هنرستان موسيقى درآمد و درويش خان هم در 

آن مدرسه آموزش ديد. 
او در مدرسه با آموزگاران فرانسوى كاركرد و استعداد درخشانش 
براى آنها هم بسيار جالب بود. پس از فراگيرى نت نويسى و نواختن 
سازهاى شيپور و طبل كوچك و مدتى نوازندگى طبل كوچك در دسته 
موزيكچى هاى مليجك و كامران ميرزا، جذب ساز سه تار شد.سه تار 
را نزد پدرش «حاجى بشير طالقانى » آموخت و مدتى بعد هم در مكتب 
آقا حسينقلى كه يكى از بزرگترين نوازندگان تار بود و پدر رديف ايران 
شاگردان  حسينقلى  كرد.آقا  شروع  را  تار  آموزش   . است  گرفته  نام 
زيادى را تربيت كرد كه از بهترين ، مشهورترين و مستعدترين آنها 

درويش خان بود. او «والسها» و قطعه هاى برجسته موزيك اروپايى 
را در تار بخوبى اجرا مى كرد و در همان قدم اول نبوغ و استعداد 
وااليش را نمايان كرد. درويش در گردهمايى بزرگان و همنشينى هاى 
بلندپايگان اجتماع و شاهزادگان اشراف زمان خود شركت مى كرد و 
نواختن ساز زيبايش باعث شهرتش شد.او در سالهاى بعد به دستگاه 
نوازندگان  جزو  و  يافت  راه   ( شاه  مظفرالدين  (پسر  السلطنه  شعاع 
خاص درگاه شاهى شعاع السلطنه شد و همراه آنها به شيراز رفت و 
در آنجا ازدواج كرد.درويش خان هنگامى كه به تهران برگشت كالس 
موسيقى در خانه خودش داير كرد و به آموزش سازهاى تار و سه 
تار پرداخت . حمايت دستگاه شعاع السلطنه او را رنج مى داد و جلوى 
پيشرفت او را گرفته بود. در عين حال درويش خان دوست نداشت 
كه ميان اشراف باشد و او را تحت كنترل قرار دهند. به همين دليل 
تعدادى از دوستان اربابش را واسطه قرار داد كه اقدام به آزادى اش 
كنند. ولى جدا شدن درويش خان از دستگاه سلطنتى ، شعاع السلطنه 
را بر آشفت و بى درنگ دستور دستگيرى وى را صادر كرد. درويش 
خان زودتر از آنكه شاه به سراغش بيايد و او را كت بسته ببرد به 
كمك يكى از دوستانش به سفارت انگليس رفت و دوستش كه سرايدار 
سفارت بود او را در همانجا نگه داشت . درويش خان بست نشست 
تا اينكه پس از مدتى سفير او را نزد خود خواند و درويش هم شرح 
حال را برايش گفت و خانم سفير از او خواست كه قطعه يى را براى 
آنان بنوازد.درويش خان هم كه در مدرسه موزيك دارالفنون با آهنگ 
هاى اروپايى آشنا شده بود قطعه يى از قطعه هاى والس را نواخت 
به  پيانو  با  و  گرفت  قرار  خانم  پسند  و  قبول  مورد  اش  نوازندگى  و 

همراهى اش پرداختند.سفير تصميم گرفت كه به او كمك كند.

 نامه يى توسط منشى سفارت نوشته شد و با تقديم به شعاع السلطنه 
درخواست آزادى درويش خان را قيد كرد. به دليل آنكه در آن دوران 
كشور انگليس روى ايران سلطه داشته و شاه از درگيرى با اين كشور 
در وحشت و هراس بود، درخواست سفير را پذيرفت و درويش خان 
سلطه  از  آمدن  كرد.بيرون  پيدا  رهايى  دربار  مزاحمت  و  انحصار  از 
شديدى  عالقه  و  شوق  با  و  داد  دوباره  اميد  او  به  شاهزاده  بزرگ 
به  همچنين  درآمد.او  صفايى  اخوان  دسته  در  و  پرداخت  آموزش  به 
هاى  كنسرت  اولين  اخوت  انجمن  موسسه   « ظهيرالدوله  همراه «على 
عمومى را در ايران براى مردم اجرا كرد و او نيز در اين كنسرت ها به 
نوازندگى تار و سه تار مشغول شد. درويش خان همچنين در دوره 

يى سمت رهبرى اركستر را نيز به عهده داشت .

و  نوازندگان  از  كرد  مى  همكارى  آن  با  خان  درويش  كه  اركسترى 
خوانندگان بزرگى بهره مند بود كه از آن جمله ، مشير همايون شهردار 
(نوازنده پيانو)، ساالر معزز نوازنده پيانو، على نقى وزيرى نوازنده 
تار و سه تار، نايب اسداهللا نوازنده نى و سيد حسين طاهرزاده خواننده 
(هركدام از بزرگترين موسيقيدانان ايران بوده و سبك خاص خود را 
داشتند.درويش خان همچنين به داير كردن كالس موسيقى براى خانم 
ها مشغول شد كه خواهر او هم در آنجا نوازنده تار بود و جزء يكى 
از اساتيد آن كالس موسيقى .در دوران درويش خان موسيقى مربوط 
گروه  نام  به  كه  يى  .عده  موسيقيدانان  و  مطربان  بود،  قشر  دو  به 
مطربان معروف بودند و در مراسم شادى و سرور و رقا حضور پيدا 
مى كردند و به اجراى آهنگ هايشان مى پرداختند آنها وسيله ضرب 
بودند و گاهى لباس محلى مى پوشيدند و با لهجه ويژه بومى به ارايه 
نمايش و حركات موزون مى پرداختند.شخصيت و موسيقى مطربان 
با اساتيد فن تفاوت بسيار فاحشى داشت . اطالعات مطربان متشكل از 
تصانيف سبك و توام با لودگى بود و آنچه مى نواختند همراه با رقا 
رقاصه ها بود.انواع لباس هاى گوناگون از قبيل : كردى ، شيرازى ، 
لرى ، عربى و تركى در صندوق هايى به نام صندوقهاى كابلى داشتند 
كه رقاصه ها با آنها بيشتر در مجالس عروسى به اجراى برنامه مى 

پرداختند. 

موسيقى
همايون در راه آمريكا

حصار»  «همنوازان  گروه  و  شجريان  همايون  كنسرت  تور 
شش  در   2012 مارس  و  فوريه  قمصري،  علي  آثار  اجراي  با 
شهر اياالت متحده آمريكا برگزار مي شود. شهرهاي نيويورك، 
اين  ميزبان  هوستون  و  بركلي  لس آنجلس،  شيكاگو،  واشنگتن، 
مجموعه كنسرت ها خواهند بود. محمدعلي رفيعي مدير برگزاري 
گفت:  «اين  شرق  به  اين باره  در  «دل آواز»  شركت  كنسرت هاي 
هفتم  تا  بهمن   30) مارس  دوم  تا  فوريه   17 از  موسيقي  تور 
آينده  هفته  گروه  و  مي شود  برپا  آمريكا  شهر  شش  در  اسفند) 
به آمريكا عزيمت خواهد كرد.» طبق برنامه تعيين شده، در تور 
موسيقي  از  تلفيقي  حصار»  «همنوازان  آمريكايي  كنسرت هاي 
ايراني و فالمينكو به روي صحنه مي رود كه گفت وگويي است 
خاركن  نگار  غربي.  كالسيك  و  ايراني  كالسيك  موسيقي  بين 
مصباح  (ويلنسل)  اشتياقي  آتنا  (ويوال)  اعتمادي  لعيا  (كمانچه)، 
قمصري (بم تار) بهرام آقاخان (گيتار)، حسين رضايي نيا (دف 
آيين  و  كوبه اي)  سازهاي  و  (دمام  نصيري  همايون  دايره)  و 
مشكاتيان (تنبك) از جمله هنرمنداني هستند كه همايون شجريان 
و علي قمصري را در اين تور همراهي مي كنند. آخرين اجراي 
همايون شجريان و همنوازان حصار امسال به مدت پنج شب از 
25 تا 30 آبان جاري در تاالر وحدت برگزار شد. اين گروه در 
و  فالمينكو  و  ايراني  موسيقي  درآميختن  با  تا  كوشيد  اجرا  آن 
همايون  كند.  تجربه  را  تازه اي  راه هاي  اصالت ها،  حفظ  بر  تكيه 
آماده  آمريكا  تور  براي  را  خود  روزها  اين  حالي  در  شجريان 
مرو»  بي من  جان  جان  «اي  عنوان  با  تازه اش  آلبوم  كه  مي كند 
موسيقي  دفتر  ارزشيابي  و  نظارت  واحد  گرفت.  انتشار  مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اوايل هفته جاري مجوز آلبوم 
سنتي جديد «اي جان جان بي من مرو» همايون و گروه دستان را 
صادر كرد. اين آلبوم در 9 قطعه با اشعاري از موالنا، سعدي و 
سياوش كسرايي و با آهنگسازي سعيد فرجپوري منتشر خواهد 

شد.

 نواى كمانچه كلهر دوباره در 
لندن مى پيچد

كيهان كلهر، نوازنده ايرانى كمانچه بار ديگر بعد از فستيوال جاز 
لندن، مهمان شهر لندن خواهد بود. آخرين اجراى آقاى كلهر در 
در  دنيا  جاز  موسيقى  نوازندگان  بزرگترين  كه  بود  زمانى  لندن 
لندن حضور يافتند و ايشان به همراه گروهش، به عنوان تنها گروه 
و  شهرت  رفتند.  صحنه  روى  به  آنها  كنار  در  ايرانى  نوازندگان 
اش،  موسيقى  ايرانى  غير  عالقمندان  ميان  در  كلهر  كيهان  جايگاه 
اگر از دوستداران ايرانى اش بيشتر نباشد، كمتر نيز نيست. چرا 
كه در طول برگزارى جشنواره جاز لندن در سال 2011 شاهد آن 
بوديم كه مخاطبان كلهر، كنسرت او را به ديگر نوازندگان بزرگ 

جاز ترجيح داده و سالن اجرايش را پر نموده بودند.
 

در  كلهر"  كيهان  با  شب  "يك  عنوان  تحت  اى  برنامه  نيز  بار  اين 
تاريخ دوازدهم فوريه در سالن

 "The Cockpit, Gateforth Street" و در ساعت 7:30 بعدازظهر 
برگزار خواهد شد. در شب قبل از اجراى لندن يعنى يازدهم فوريه 

اين برنامه در منچستر و در سالن كانون فرهنگى هنرى ايرانيان 
و  بيشتر  اطالعات  جهت  عالقمندان  شد.  خواهد  برگزار  منچستر 
www.navaarts. خريد بليت اين برنامه مى توانند به آدرس سايت

co.uk  مراجعه نمايند. 
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آدل به صحنه باز مى گردد!
آدل خبر حضور خود در مراسم اهداى جوايز گرمى را تاييد كرد. 

آدل كه در مراسم اهداى جوايز گرمى سال 2012 هنرنمايى خواهد 

كرد ، براى يك بازگشت با شكوه به صحنه آماده مى شود . 
شد  مجبور  گذشته  سال  اواخر  در  كه  انگليسى  استار  سوپر  اين 
بخاطر آسيب ديدگى تارهاى صوتى اش تعدادى از كنسرتهاى تور 
خود را كنسل كند و تحت عمل جراحى قرار بگير د ، از آن زمان تا 

بحال روى صحنه نرفته است و هنرنمايى نكرده است. 
اما چند روز پيش اين خواننده پر طرفدار با اعالم بازگشت خود به 
روى صحنه و تاييد حضور خود در بزرگترين و معتبرترين مراسم 

موسيقى دنيا ، طرفدارانش را هيجانزده و مسرور كرد . 
در  :"من  نوشت  تويتر  سايت  وب  در  خود  شخصى  صفحه  در  او 
مراسم گرمى آهنگ اجرا مى كنم ، مدت دورى من از صحنه آنقدر 
براى  هستم!  خواننده  كه  كردم  مى  فراموش  داشتم  كه  بود  زياد 

رسيدن آن روز لحظه شمارى مى كنم." 
پنجاه و چهارمين مراسم اهداى جوايز گرمى كه در تاريخ 12 فوريه 
برگزار مى شود ، شب بزرگى براى آدل خواهد بود . او عالوه بر 
اجراى آهنگ بر روى صحنه ، نامزد شش جايزه گرمى نيز هست. 

عالوه بر آدل ، ريحانا ، سر پل مك كارتنى ، كلى كالركسون ، تو 
فايترز ،برنو مارس ، نيكى ميناژ و تيلور سويفت نيز در اين مراسم 

هنرنمايى خواهند كرد. 

جاستين بيبر از طرفدارانش 
عذرخواهى كرد! 

عده اى از طرفداران جاستين در يك فرودگاه در پاريس جمع شده 
بودند تا هنگاميكه جاستين بيبر به اين فرودگاه مى آيد او را ببينند 
و از او امضا ء بگيرند اما وقتى جاستين وارد اين فرودگاه شد به 
در  دليل  همين  به  شد  هواپيما  سوار  بالفاصله  و  نكرد  توجه  آنها 
وب سايت تويتر از آنها عذر خواهى كرد و تاكيد كرد كه فقط مى 

خواست از دست عكاسان سمج و خبرنگاران فرار كند. 
اين خواننده موفق كم سن و سال كه آخر اين هفته در مراسم جوايز 
موسيقى "ان آر جى" شركت كرد ، روز دوشنبه به فرودگاه نايس 
رفت تا به سمت آمريكا پرواز كند اما آنقدر سريع و بدون توقف از 
سالن اصلى اين فرودگاه رد شد كه متوجه حضور طرفدارانش نشد 

و آنها را نا اميد كرد. 
بسيارى   ، شد  پخش  اينترنت  در  اتفاق  اين  ويدئوى  كه  زمانى  از 
اين  اما  كردند  سرزنش  توجهى  بى  اين  بخاطر  را  بيبر  جاستين 
خواننده نوجوان اصرار دارد كه هرگز از روى عمد طرفدارانش را 

ناراحت نمى كند. 
"روز سه شنبه او در وب سايت تويتر نوشت:"ديروز در فرودگاه 
فرانسه حدود 20 عكاس سمج مرا دوره كرده بودند من آنقدر عصبى 

شده بودم كه فقط مى خواستم به سرعت سوار هواپيما شوم ." 
" من هرگز از دست طرفداران فرار نمى كنم و از كسانى كه در آن 
.من  كنم  مى  خواهى  معذرت  واقعا"  كردم  توجهى  بى  آنها  به  روز 
بخوبى مى دانم كه همه چيز من طرفدارانم هستند و من وظيفه خودم 

را نسبت به آنها بخوبى مى دانم . من عاشق طرفدارانم هستم." 
كه  بگيرم  ياد  بايد  شوم  مى  بزرگتر  هرچه  كه  دانم  مى  براين  "بنا 
بهتر با اينگونه مسائل برخورد كنم و هنوز چيزهاى زيادى براى ياد 

گرفتن در پيش رو دارم." 
************

جنيفر لوپز از كار كردن با مارك 
آنتونى لذت مى برد!

 ، غريبش  و  عجيب  سابق  همسر  با  كردن  كار   ، لوپز  جنيفر  نظر  از 
مارك آنتونى ، خيلى جالب و هيجان انگيز است. 

اين زوج در يك برنامه تلويزيونى با نام ”زنده باد برنده“ همكارى مى 
كنند و اگرچه اين دو خواننده مشهور هاليوود مدتى است كه از هم 
جدا شده اند و بزودى طالق آنها رسمى خواهد شد ، اما جنيفر هنوز 

هم از كاركردن با مارك لذت مى برد . 

كه  كرد  سئوال  جنيفر  ”از  شبانگاهى  برنامه   ” برنامه  مجرى  وقتى 
كاركردن با مارك چگونه است ، او پاسخ داد:“ راستش را بخواهيد 
خيلى جالب و خوب است زيرا هردوى ما خيلى خوب يكديگر را مى 

شناسيم و به همين دليل خيلى خوب با هم كارمى كنيم.“ 
جنيفر لوپز كه از مارك ، دو فرزند دوقلو با نامهاى مكس و امى دارد 
، اخيرا“ فاش كرد كه بين او و همسر سابقش ”عشق واقعى ” وجود 
داشت زيرا اين دو هنرمند قبل از اينكه با يكديگر ازدواج كنند مدتها 

با هم دوست بودند. 
او گفت:“عشق بين ما واقعى بود . من و مارك قبل از اينكه با يكديگر 
.ما سالها با يكديگر دوست  ازدواج كنيم مدتها با هم دوست بوديم 

بوديم و هميشه عالقه بسيار زيادى به يكديگر داشتيم.“ 

”ما دو فرزند داريم ، پس مسلم است كه امكان ندارد ارتباط ما كامال“ 
در  هميشه  او   . باشيم  نداشته  تماسى  هيچ  يكديگر  با  و  شود  قطع 

زندگى من باقى خواهد ماند.“ 

 
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

ى
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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

دنياي بدون گربه ها ما را به دردسر 
مي اندازد

گربه ها از نظر بسياري از انسان ها موجوداتي دوست داشتني اما 
بي استفاده هستند، نظريه اي كه محققان با آن مخالف بوده و معتقدند 
اگر تمامي گربه هاي جهان در يك روز بميرند، دنيا دچار مشكالت 
تصور  اين  ولگرد  يا  خانگي  گربه هاي  شايد  شد.  خواهد  فراواني 
اشتباه را به وجود آورند كه موجوداتي ضعيف هستند و همواره 
به غذا و زباله هاي انسان براي بقا نيازمندند. اما به گفته «الن بك» 
استاد دامپزشكي دانشگاه پوردو، گربه ها شكارچياني ماهر هستند 

كه از رفتارهاي سازشكارانه و انطباق پذيري برخوردارند. به گفته 
بك، گربه ها شكارچيان اصلي حيوانات كوچك و گاه موذي هستند 
و مي توانند در زماني كه شكار برايشان ناياب است، به عنوان يك 
حيوان تنها به خوبي بقاي خود را حفظ كنند و در مقابل در زمان 
وفور شكار تعداد آنها نيز افزايش پيدا مي كند.اين همان دليلي است 
به  كه وجود گربه ها را در زندگي انسان ها الزامي مي كند. گربه ها 
غذايي  واسطه كشتن موش ها در انبارهاي مواد غذايي و دانه هاي 
برخوردار  بااليي  اهميت  از  غذايي  آفتهاي  اين  تعداد  كنترل  براي 
بوده و حياتي به شمار مي روند. براي مثال در هندوستان گربه ها 
واسطه  به  خوراكي  دانه هاي  محصوالت  اتالف  ميزان  كاهش  در 
دستبرد جونده ها نقشي بسيار تاثيرگذار دارند. به بياني ديگر شايد 
اين درست باشد كه انسان غذاي گربه ها را تامين مي كند، اما بدون 

غذاي  ميزان  از  شدن  كاسته  افتاد  خواهد  كه  اتفاقي  اولين  گربه ها، 
انسان خواهد بود. اينكه در صورت ناپديدي گربه ها تعداد جونده ها 
اين  نيست.  دشوار  چندان  كرد،  خواهد  پيدا  افزايش  اندازه  چه  به 
رويداد تا به حال به اندازه اي رخ داده است كه چندين مطالعه علمي 
توانسته اند تصويري كلي از آن ارائه كرده اند. يكي از اين مطالعه ها 
كه در سال 1997 در بريتانيا انجام گرفته نشان مي دهد كه يك گربه 
خانگي به صورت متوسط طي 6 ماه 11 جونده را مي كشد. از اين 
رو در صورتي كه 220 ميليون گربه خانگي كه در سرتاسر جهان 
بازخورد  اولين  بروند،  بين  از  ناگهاني  صورت  به  مي كنند  زندگي 
ديگر  سوي  از  و  است،  دريايي  مرغهاي  تعداد  شديد  كاهش  آن 
تعداد شكارچياني كه به جز گربه ها كه موشها را شكار مي كنند نيز 

افزايش پيدا خواهد كرد. 

 ماليات 5/1 ميليارد دالرى 
زاكر برگ در هشت سالگى
«فيــس بــوك»

 فيس بوك در حالي هشتمين سالگرد تاسيس خود را جشن مي گيرد 
كه از سايتي گمنام در يكي از دانشگاه هاي آمريكا، به يك غول شبكه 
اجتماعي در سطح بين الملل تبديل شده است. اينها در حالي است كه 
تحليل گران  پيش بيني هاي  طبق  فيس بوك  سهام  عمومي  عرضه  اگر 
پيش رود، مارك زاكربرگ، مدير عامل و بنيانگذار بزرگ ترين شبكه 
اجتماعي جهان با مالياتي 5/1 ميليارد دالري روبه رو خواهد شد. به 
فيس بوك  هر سهم  ارزش  حاضر  حال  در  تايمز،  فايننشيال  گزارش 
سهام  ارزش  تقريبا  كه  است  دالر  شخصي 40  ثانوي  بازارهاي  در 

زاكربرگ را به 8/4 ميليارد دالر مي رساند.

 اين خبر خيلي خوبي براي ميلياردر جوان نيست. با اين حال درست 
تولد فيسبوك  همانند تولد شبكه اينترنت در دنياست؛ شبكه اي كه در 
ابتدا براي كاربردهاي نظامي مورد استفاده قرار گرفت و سپس به 
دانشگاه هاي آمريكا راه يافت اما پس از مدتي دنيا را به هم متصل 
آن  از  حال  بگيرد.  شكل  جهاني  دهكده  نظريه  آن  اساس  بر  تا  كرد 
پيوسته  وقوع  به  شبكه  اين  در  گوناگوني  رويدادهاي  تاكنون  روز 
شبكه هاي  كاركردهاي  و  ادبيات  از  جديدي  نسل  آن  از  هركدام  كه 
اينترنت را معرفي مي كند. تا 31 دسامبر سال گذشته (10 دي 1390) 

تعداد كاربران فيس بوك بالغ بر 845 ميليون نفر برآورد شده است. 
متولد  هاروارد  دانشگاه  در  سال 2004  فوريه  چهارم  در  فيس بوك 
شد. مارك زاكربرگ، اين سايت را از اتاق خود در دانشگاه هاروارد 
آمريكا، به عنوان يك وب سايت اجتماعي كوچك ويژه دانشجويان اين 
دانشگاه طراحي و راه اندازي كرد. او در آن زمان، 20ساله بود. بدون 
شك امروزه نام فيس بوك با «مارك زاركربرگ» گره خورده است. او 
اكنون به عنوان يكي از چهره هاي سرشناس جهاني، لقب جوان ترين 
ميلياردر جهان را يدك مي كشد. حضور مدير فيس بوك در اجالس 
كشور  در  سال جاري  تابستان  كه  جي8  گروه  جمهور  روساي 
دوستانه  ديدارهاي  از  عكس هايي  انتشار  نيز  و  شد  برگزار  فرانسه 
فيس بوك  كه  ويژه اي  جايگاه  از  سياسي،  مهم  شخصيت هاي  با  او 
در طول اين سال ها به دست آورده، حكايت مي كند. همچنين ساخت 
فيلم «شبكه اجتماعي» توسط ديويد فينچر كارگردان نامدار هاليوود 
پيرامون چگونگي به وجود آمدن فيس بوك و موسس آن، به شهرت 
هرچه بيشتر آن كمك كرد. جامعه مجازي فيس بوك، در واقع محفلي 
از دوستان و آشنايان يك كاربر به شمار مي آيد و هر كس مي تواند 
در هر لحظه دوستان جديدي را به مجموعه دوستان خود اضافه كند.

 امروزه سايت هاي بي شماري در جهان از دكمه Follow فيس بوك 
اين  روزافزون  قدرت  بر  ديگري  دليل  خود  اين  و  مي كنند  استفاده 
شبكه اجتماعي محبوب به شمار مي رود. اما در اين ميان فيس بوك 
با انتقادهايي نيز روبه رو بوده از جمله ورود به حريم خصوصي، 
جاسوسي، افشاي اطالعات كاربران و ديگر موارد. از طرفي اين شبكه 
اجتماعي از سوي مسووالن برخي دولت ها متهم به براندازي، ايجاد 
آشوب و بر هم زدن نظم كشورشان نيز شده است به اعتقاد برخى 
كارشناسان، دركشورهايي مانند مصر، تونس و ليبي شبكه اجتماعي 
شبكه  اين  خريد  مورد  در  گمانه  زني ها  بود.  تاثيرگذار  فيس بوك 
اجتماعي از سوي برخي سران عرب نيز حكايت از اين امر دارد كه 
آنها خواهان مديريت اين شبكه هستند كه مبادا پايه هاي حكومت شان 
بزرگ  كشور  دومين  به  تبديل  رفته رفته  فيس بوك  در آيد.  لرزه  به 
بزرگ  شركت هاي  از  بسياري  شد.   _ مجازي  صورت  به   _ جهان 
فناوري خواهان خريد بخشي از سهام اين شركت بودند و هستند. 
پيدا  افزايش  روز  به  روز  شبكه  اين  در  تبليغاتي  آگهي هاي  ارزش 
آژانس هاي  دست اندركاران  از  استراتا  شركت  نظرسنجي  كرد. 
تبليغاتي نشان مي دهد 89 درصد از آژانس ها براي استفاده تبليغاتي 
كرده اند.  برنامه ريزي  سال 2011  چهارم  ماهه  سه  در  فيس بوك  از 
توييتر  از  استفاده  فكر  به  نيز  آژانس ها  از  درصد   39 ميان  اين  در 
بوده اند. سهم يوتيوب و شبكه اجتماعي LinkedIn نيز در اين ميان 
به ترتيب 36، 21 و گوگل پالس 18 درصد بوده است. در اين ميان 
بسياري از كشورها نيز براي مقابله با اين شبكه اقدام به راه اندازي 
شبكه هاي اجتماعي شبيه به فيس بوك كردند. شبكه هاي اجتماعي كه 
كشورهايي مانند تركيه، پاكستان و عربستان ايجاد كردند در مقابل 

تهديدات ديني و فرهنگي فيس بوك است. 

كشف ژني كه خطر سكته مغزي را 
افزايش مي دهد 

از  بيش  ساالنه  و  دنياست  در  مرگ  علت  دومين  مغزي،  سكته 
در  همچنين  و  مي شود  ثبت  بيماري  اين  اثر  در  مرگ  ميليون   6
كشورهاي توسعه يافته يكي از داليل اصلي معلوليت مزمن است. 

گونه  يك  خود  بررسي هاي  در  انگليسي  دانشمندان  از  گروهي 
ژنتيكي را يافتند كه مي تواند خطر بروز سكته مغزي را 42 درصد 

افزايش دهد. 

محققان دانشگاه سنت جورج لندن و دانشگاه آكسفورد با آزمايش 
DNA هزاران شركت كننده، يك گونه جديد ژنتيكي را يافتند كه با 

افزايش خطر نوعي از سكته مغزي اسكمي ارتباط دارد. 

به گفته اين محققان، افراد مي توانند حداكثر دو نسخه از اين گونه 
ژن را كه HDAC9 نام دارد در DNA خود داشته باشند كه هر 
نسخه با يك افزايش 42 درصدي خطر بروز سكته مغزي اسكمي 
به  كشف  اين  با  بتوانند  كه  اميدوارند  دانشمندان  دارد.اين  ارتباط 

تكنيكهاي پيشگيري از اين نوع سكته دست يابند. 

اين دانشمندان در مطالعات ژنتيكي بزرگي كه با همكاري دانشمندان 
از  كه  نفر  هزار  شركت 10  با  و  استراليايي  و  آمريكايي  اروپايي، 
با  آنها   DNA مقايسه  و  دادند  انجام  مي بردند  رنج  مغزي  سكته 
گونه  يافتند.اين  دست  نتايج  اين  به  سالم  فرد  هزار   40 ژن هاي 

ژنتيكي در حدود 10 درصد كروموزوم هاي انسان وجود دارد. 
افرادي كه هر دو نسخه اين ژن را دارند نسبت به كساني كه تنها 
داراي يك نسخه آن هستند دو برابر با خطر بيشتري براي بروز 

اين نوع سكته مواجهند. 
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جسورترين چترباز 
جهان را بشناسيد

در جهشي تاريخي، جسورترين چترباز جهان قصد دارد از بالني 
در لبه فضا به سوي زمين بپرد. فليكس «بائومگارتنر» 42 ساله 
اميدوار است بتواند در اين حركت، ركورد جهاني ارتفاع را كه از 

قصد  «بائومگارتنر»  بشكند.  نكرده،  تغيير  تاكنون  پيش  سال   50
دارد از ارتفاع 36.5 كيلومتري از روي يك بالن هواشناسي پر از 
هليوم به پايين بپرد. وي در اين پرش بايد طي 35 ثانيه سرعت 
صوت را شكسته و در حالت كلي در 10 دقيقه به سرعت بيش از 

يكهزار و 110 كيلومتر در ساعت برسد. «بائومگارتنر» تا ارتفاع 
1.5 كيلومتري زمين چتر خود را باز نكرده و از اين رو بايد به 
لباس فضانوردي و مخزن اكسيژن براي زنده ماندن تكيه كند. تيم 
وي انتظار دارد كه در هفته پيش رو برنامه جهش «بائومگارتنر» 

از فراز نيومكزيكو در ماه اوت بطور رسمي اعالم شود. 

پرشهاي  به  آينده  ماه هاي  در  استراليا،  اهل  بالگرد  خلبان  اين 
خواهد  كيلومتري   27 و  كيلومتري   18 ارتفاعات  در  تمريني 
پرداخت. «بائومگارتنر» قرار بود سال گذشته اين پرش را انجام 
به  اوليه  ايده  كه  كرد  ادعا  هوگان»  نام «دانيل  به  فردي  اما  دهد؛ 
البته  كرد.  اقدام  قانوني  بطور  زمينه  اين  در  و  داشته  تعلق  وي 
اين ادعا اكنون حل و فصل شده و مسير براي اجراي اين جهش 
تاريخي هموار است. وي قصد دارد كه چهار ركورد جهاني را در 
سقوط آزاد از باالترين ارتفاع، مرتفع ترين پرواز انسان بر فراز 
بالن، طوالني ترين مسير طي شده طي سقوط آزاد و سريع ترين 
كم  شامل  «بائومگارتنر»  پيشين  ركوردهاي  بشكند.  آزاد  سقوط 
ارتفاع ترين پرش با چتر نجات از ارتفاع 28 متري مجسمه مسيح 
در ريو دو ژانيرو و بلندترين پرش از فراز ساختماني در ارتفاع 
مالزي  در  كواالالمپور  پتروناس  دوقلوي  برجهاي  متري   450

بوده اند. 

وي همچنين در سال 2003 به عنوان اولين چترباز كه بر روي 
كانال انگليس پريده بود، معرفي شد. مهندسان بيش از دو سال 
براي ساخت لباس مناسب اين پرش كه بتواند بائومگارتنر را در 
دماي منفي 70 درجه زنده نگه دارد، تالش كرده اند. ركورد ارتفاع 
كنوني در اختيار «جو كيتينگر»، ژنرال نيروي هوايي آمريكا قرار 
به  بالن  يك  از  كيلومتري  ارتفاع 31.3  سال 1960از  در  كه  دارد 
پايين پريد. جالب است بدانيد كه هواپيماهاي تجاري معموال در 

ارتفاع 10 كيلومتري پرواز مي كنند.

هفته نامه پرشين برگزار مى نمايد.

قابل توجه دانشجويان ايرانى 
دانشگاه هاى انگلستان 

آيا براى نوشتن پايان نامه ى 
دانشگاهى خود نياز به كمك داريد؟

كالسهاى مشاوره در امور پايان نامه نويسى در 
مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا 

شامل: 
مبانى پايان نامه نويسى   .1

انتخاب موضوع  .2
طبقه بندى اطالعات مورد نظر   .3

انتخاب مرجع هاى مناسب   .4
انتخاب زبان نوشتارى مناسب   .5

توجيح اساتيد جهت موضوع پايان نامه   .6
و...

طول مدت كالس ها هشت هفته و هر جلسه 2 ساعت 
مى باشد. 

خواهند  نفر   8 حداكثر  كالس،  در  كننده  شركت  نفرات 
بود.

شهريه كالس  250 پوند مى باشد. 

تاريخ شروع و ساعت كالسها در 
آگهى هاى بعدى اعالم خواهد شد. 

عالقمندان جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مى توانند 
با شماره تلفن هاى 02074332516 و يا 07811000455 

تماس حاصل نمايند.

ادامه وحشت 
دانشمندان از انتشار 

مرگبارترين تحقيق سال 
هاى اخير

  دانشمندانى كه با دستكارى ويروس مرگبار آنفلوآنزاى 
پرندگان، موفق به توليد ويروسى با قدرت بسيار فراگير 
سوء  از  نگرانى  دليل  به  بودند،  شده  بشر  نابودكننده  و 
استفاده احتمالى تروريست ها از اين ويروس، تحقيقات 

خود را به طور موقت متوقف كردند. 
علمى  نشريه  دو  در  كه  اى  نامه  در  پژوهشگران  اين   
«ساينس» و «نيچر» منتشر كرده اند، خواستار آن شده 
چنين  انجام  خطرات  همچنين  و  ارزش  مورد  در  كه  اند 

مطالعاتى بحث و گفت وگو صورت گيرد. 

تحقيقات  اين  مولفان  از  گذشته  ماه  دولتى  مقامات 
خواستند كه پيش از انتشار مقاالت خود، جزييات مهمى 
را از آنها حذف كنند. گروهى از مشاوران دولت آمريكا 
هشدار داده بودند كه اطالعات موجود در اين تحقيقات 
ممكن است براى اقدامات تروريستى مورد استفاده قرار 

گيرد. 
متخصصان ايمنى زيستى نگرانند كه يك نوع تغيير يافته 

است  ممكن  مرغى  آنفلوآنزاى  ويروس  از  تر  مسرى  و 
از  حتى  آن  تلفات  كه  شود  مرگبارى  گيرى  همه  باعث 
هاى  سال  فاصله  در  كه  اسپانيايى  آنفلوآنزاى  شيوع 
ستاند،  را  نفر  ميليون   40 حدود  جان   ،1919 تا   1918

هم بيشتر باشد. 

اين هيات كه در وزارت بهداشت آمريكا در مورد ايمنى 
توصيه  دهد،  مى  مشاوره  دولت  به  بيولوژيك  تحقيقات 
كرده است كه جزييات مهمى از محتواى مقاالت مربوط 
باعث  مساله  همين  و  شود  حذف  تازه  تحقيقات  اين  به 
شده  المللى  بين  سطح  در  اى  خشمگينانه  هاى  واكنش 
ايمنى  حوزه  در  آمريكا  دولت  مشاور  هيات  است. 
تحقيقات زيستى از 18 كارشناس دولتى و 23 متخصص 
خارج از دولت تشكيل شده است. اين نهاد كه مى تواند 
از  مانع  نيست  قادر  كند،  هايى  توصيه  پژوهشگران  به 

انتشار تحقيقات آنها شود. 

ويروس  نوعى  كه   H5N1 ويروس  كه  حالى  در 
مرگبار  بسيار  انسانها  براى  است،  پرندگان  آنفلوآنزاى 
است، اما تلفات آن تا كنون محدود بوده است، زيرا به 

سادگى از انسان به انسان سرايت نمى كند. 
دانشگاه  و  هلند  «اراسموس»  دانشگاه  پژوهشگران  اما 
مشترك،  پژوهشى  در  آمريكا  مديسون»  «ويسكونسين 
سرايت  امكان  كه  دادند  تغيير  شكلى  به  را  ويروس  اين 

آن بين موش خرما ها بسيار بيشتر شد. 

دو نشريه علمى اكنون مى خواهند كه نتايج اين تحقيقات 
و  كنند  منتشر  آن،  حساس  هاى  بخش  استثناى  به  را 
همزمان مسؤوالن آنها در حال رايزنى با دولت آمريكا 
به «دانشمندان  اطالعات  اين  ارائه  براى  راهى  تا  هستند 

مسؤول» پيدا شود. 
سازمان بهداشت جهانى ماه دسامبر 2011 در بيانيه اى 
اعالم كرد كه محدود كردن دسترسى عمومى به نتايج 
سازمان  اعضاى  ميان  شده  حاصل  توافق  به  تحقيقات، 

لطمه خواهد زد. 
جديد  نوع  مورد  در  اخير  تحقيقات  كه  دانشمندانى 
ويروس آنفلوآنزاى مرغى را انجام داده اند، در نامه اى 
نوشته اند كه دانش مربوط به انواع مسرى تر ويروس 
آنفلوآنزا پيش از پيدايش آنها در طبيعت، براى كمك به 

تضمين بهداشت و سالمتى عمومى مهم است. 

گزارش ها حاكى است كه در جريان يك نشست جهانى 
در ماه فوريه، ممكن است موضوع انتشار اين تحقيقات 

مورد بحث قرار گيرد.
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تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 

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

07811000455
طراحى وب سايت

در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592

 ناديده گرفتن اسرار كاربران با تغيير سياست حفظ اسرار

اتحاديه اروپا با 
اقدام «گوگل» 
مخالفت كرد

اروپا  اتحاديه  اطالعات  از  حفاظت  مسووالن  از  گروهي  شرق: 
حفظ  سياست  در  تغييرات  تعليق  به  نسبت  خواستند  گوگل  از 
ناشناس  امكان  كردن  سخت تر  با  گوگل  كنند.  اقدام  اسرارش 
ماندن كاربرانش اعالم كرد كه كار تركيب كردن تمام اطالعاتي 
را كه در مورد كاربرانش دارد آغاز خواهد كرد. اقدام جديد گوگل 
به معناي آن است كه وقتي كاربران از طريق گوگل جست وجو 
سايت هاي  در  آنها  فعاليت هاي  تمام  از  شركت  اين  مي كنند، 
نتايج  بر  گذاشتن  تاثير  براي  يوتيوب  و  جي ميل  همچون  ديگر 
جست وجوي آنها استفاده خواهد كرد. گوگل تا به حال به انجام 
اين اقدام مبادرت نكرده است اما اين اقدام گوگل كه پس از در 
نظر گرفتن يك سياست حفظ اسرار افشا شد، نشان دهنده رقابت 
شخصي  اطالعات  سر  بر  فيس بوك  و  شركت  اين  ميان  شديد 
است. با اين حال اين گروه اتحاديه اروپا در نامه اي به اين غول 
جست وجو، خواستار وقفه اي در تغييرات سياست حفظ اسرار 
آن شده تا بتواند تجزيه و تحليل اين تغييرات را تكميل كند. در 
سوءتفاهمات  بردن  بين  از  در  سعي  گوگل  سايت  مدير  مقابل 
خود  شركت  اسرار  حفظ  سياست  تغيير  مورد  در  پيش آمده 
سياست  تغيير  به  نسبت  انتقادات  ناگهاني  هجوم  پي  در  دارد. 
حفظ اسرار گوگل، اين شركت در تالش است تا تصورات غلط 
اعالم  ماسلو  بتسي  كند.  برطرف  را  خود  اقدامات  اين  درباره 
قرار  گوگل  دسترس  در  كه  اطالعاتي  بر  هنوز  «كاربران  كرد: 
را  بيشتري  اطالعات  هيچ گونه  گوگل  دارند.  كنترل  مي گيرد، 
نسبت به آنچه كه پيش از اين درباره كاربران داشته، جمع آوري 
نمي كند. همچنين كاربران مي توانند هر قدر كه بخواهند، از گوگل 
تعدادي  از  مي توانند  كاربران  وي،  اعالم  بر  بنا  كنند.»  استفاده 
از سرويس هاي گوگل مانند جست وجو، نقشه و يوتيوب، بدون 

وارد كردن مشخصات خود در بخش ورود به سيستم استفاده 
براي  گزينه ها  و  ابزار  از  شماري  گزارش  اين  اساس  بر  كنند. 
سرويس هايي كه مستلزم وارد كردن مشخصات هستند نيز در 
در  شده،  جمع آوري  گوگل  توسط  كه  اطالعاتي  كاهش  راستاي 
حفظ  سياست  حاضر  حال  در  است.  شده  گرفته  قرار  دسترس 
اسرار گوگل بر اين اساس است كه اجازه دارد تمامي اي ميل هاي 
كاربران را خوانده تا بتواند تبليغات مرتبط با سليقه هر فرد را 
داخل جي ميلش ارايه دهد. اين سياست براي بقيه سرويس هاي 
خودش  براي  جداگانه  سرويس  هر  اما  است.  برقرار  هم  گوگل 
شما  كه  جست وجو هايي  نمونه  براي  مي دهد.  انجام  را  كار  اين 
در گوگل انجام مي دهيد هيچ تاثيري روي تبليغات جي ميل شما 
اين  است  گفته  خودش  اعالميه  پي  در  گوگل  برعكس.  يا  ندارد 
كرد.  ارايه  بتوان  را  مرتبط تري  تبليغات  كه  مي كند  كمك  تغيير 
اما با تغيير سياست هاي حفظ اسرار گوگل از اين به بعد تمامي 
نام،  شامل  اطالعات  اين  مي شود.  جمع آوري  كاربران  اطالعات 
كه  ويديويي  فيلم هاي  شبكه،  به  اتصال  محل  و  سكونت  مكان 
تاكنون بازديد كرده ايد و بسياري موارد ديگر است كه مربوط 
به ساليق و ميزان جست وجوهاي شما در اينترنت است. بنابراين 
نبايد تعجب كرد كه گوگل شايد بتواند شما را بهتر از خودتان 
درآمدزايي  افزايش  براي  روانشناسي  اقدام  يك  اين  بشناسد. 
شما  سليقه هاي  به  توجه  با  گوگل  كه  است  تبليغاتي  طريق  از 
آگهي هاي خود را در جي ميل شما قرار مي دهد تا شما را جذب 
اطالعات  بر  عالوه  گوگل  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  كند.  آن 
شخصي، مي تواند با استفاده از تغيير سياست هاي خود اعضاي 
هم  باز  بنابراين  كند.  شناسايي  را  شما  دوستان  و  خانواده 
به  خريد  پيشنهاد  دوست تان  تولد  براي  گوگل  اگر  نكنيد  تعجب 
با  كه  گفت  بايد  گوگل  شعار  راستاي  در  ضمن  در  بدهد.  شما 
هنگام  يعني  شد.  خواهد  تبديل  پرتال  يك  به  گوگل  تغيير،  اين 
ثبت نام در گوگل به صورت خودكار تمامي سرويس هاي گوگل 
در اختيار شما قرار داده مي شود. كارشناسان بيان مي كنند كه 
اين  حداقل  خود  اسرار  حفظ  سياست هاي  تغيير  با  بايد  گوگل 
اجازه را به كاربرانش بدهد كه در صورت نپسنديدن چنين تغيير 
حاضر  حال  در  امكان  اين  اما  بكشند.  كنار  را  خود  رويكردي 
ميليارد   9/37 برابر   2011 سال  در  گوگل  درآمد  ندارد.  وجود 
 98 تبليغات  بخش  مختلفش،  درآمد هاي  بين  از  كه  بوده  دالر 
مسووالن  حال  اين  با  مي كند.  تامين  را  درآمدهايش  از  درصد 
گوگل از اين سياست دفاع مي كنند. اما اتحاديه اروپا اين اقدام 
حريم  به  ورود  و  كاربران  اسرار  حفظ  موضوع  با  مغاير  را 
سخت تر  با  كه  بود  كرده  اعالم  گوگل  مي داند.  آنها  خصوصي 
كردن امكان ناشناس ماندن كاربرانش، كار تركيب كردن تمام 
اطالعاتي را كه در مورد كاربرانش دارد آغاز خواهد كرد. پس از 
آنكه گوگل مورد انتقاد قرار گرفت اعالم كرد كه احتماال تغييراتي 
را كه توسط سازمان حفاظت اطالعات ايرلند ارزيابي شده در 
سياست حفظ اسرار خود ايجاد مي كند. در هر حال، گوگل تاكيد 
دارد كه اين خط مشي جديد آرزويش را براي ايجاد يك تجربه 
را  كاربران  نياز  ضروري  مواقع  در  بتواند  كه  ساده  محصول 
برآورده كند، نشان مي دهد. خواه هنگام خواندن يك اي ميل كه 
برنامه ريزي براى يك گردهمايي خانوادگي را به فرد يادآوري 
براي  خود  عالقه  مورد  ويديوي  دنبال  به  كه  زماني  يا  مي كند 

اشتراك گذاري است. 

چرا زمين 
سبــك 
مي شود؟

كه  كرده اند  محاسبه  دانشمندان 
سبكتر  50هزارتن  زمين  هرسال 

مي شود
فيزيكي؛  محاسبات  جديدترين 
تن  هزار   50 سال  هر  زمين 
زمين  سياره  مي شود  سبكتر 
وزن  از  تن  هزار   50 ساالنه 
خود را از دست مي دهد، حتي با 
همزمان  صورت  به  كه  وجودي 
40 هزار تن غبار از فضا به زمين 
مي ريزند. پس چه عاملي است كه 
وزن زمين را به اين شكل از بين 

مي برد؟ 

بر اساس محاسبات «ديو آنسل» 
فيزيكدان دانشگاه كمبريج نيز با 
از  تن  هزار   40 اين  اينكه  وجود 
به  ساالنه  كه  فضايي  غبارهاي 
وزن زمين افزوده مي شوند و در 
 50 ساالنه  سياره  اين  حال  عين 
هزار تن وزن را از دست مي دهد. 

افزوده شدن وزن 
تن  هزار   40 هرسال  زمين 
فرآيند  بقاياي  مي شود،  سنگينتر 
خورشيدي  سامانه  شكل گيري 
زمين  گرانشي  ميدان  توسط 
ماده  از  بخشي  به  و  شده  جذب 
در  مي شوند،  تبديل  زمين  سطح 
مواد  همين  از  زمين  سياره  واقع 
تشكيل شده است. همچنين ناسا 
تن   160 ساالنه  زمين  مي گويد 
زيرا  مي كند  جذب  خود  به  ماده 
افزايش  روبه  جهاني  حرارت 

است. 

پديده هاي بي اثر 
بر  انسان ها  تعداد  افزايش 
شدن  ساخته  يا  زمين  روي 
روي  بر  بيشتر  ساختمانهاي 
سياره  وزن  روي  بر  تاثيري  آن 

مواد  و  انسان ها  زيرا  ندارد، 
خود  از  زمين  روي  بر  موجود 
تنها  و  آمده اند  دست  به  سياره 
همچنين  مي دهند.  حالت  تغيير 
از  كه  ماهواره هايي  و  راكتها 
مي شوند  پرتاب  فضا  به  زمين 
باز  زمين  به  دوباره  معموال  نيز 
مي گردند و از اين رو هيچ تاثيري 

بر روي وزن زمين ندارند. 

از دست دادن وزن 
زمان  گذشت  طي  زمين  هسته 
مي دهد،  دست  از  را  خود  انرژي 
بزرگ  رآكتور  يك  مانند  درست 
را  خود  سوخت  كه  هسته اي 
كمتر  انرژي  مي دهد.  دست  از 
كه  است  كمتر  جرم  معني  به 
است.  ساالنه  جرم  تن   16 برابر 
وزن  كاهش  بخش  بزرگ ترين 
زمين در اثر آزاد شدن 95 هزار 
تن  و 600  هزار  و  هيدروژن  تن 
و  است  فضا  به  زمين  از  هليوم 
سبكتر  گازها  اين  كه  آنجايي  از 
گرانشي  ميدان  كه  هستند  آن  از 
اين  دارد،  نگه  را  آنها  بتواند 
مي شوند.  رها  فضا  در  گازها 
تن  هزار   50 ساالنه  نتيجه  در 
مي رود.  دست  از  زمين  وزن  از 
اين به معني آن است كه ساالنه 
درصد   0.000000000000001

جرم كمتر است. 
وزن  رفتن  دست  از  اين  البته 
جاي نگراني ندارد و دليلي براي 
رفتن  دست  از  بابت  نگراني 
وجود  زمين  روي  بر  هيدروژن 
ندارد زيرا به اندازه اي هيدروژن 
كه  دارد  وجود  زمين  روي 
به  سال  تريليونها  براي  مي تواند 

ميان فضا رها شود. 

گيزمودو،  گزارش  اساس  بر 
ماده اي  هليوم  ديگر،  سويي  از 
 0.00052 كه  است  متفاوت 
درصد از حجم اتمسفر را تشكيل 
است،  كمياب  زمين  در  و  داده 
هر  مي گويند  محققان  رو  اين  از 
دالر   100 بايد  هليومي  بادكنك 
قيمت داشته باشد. اين گاز براي 
 MRI عملكرد دستگاه هايي مانند
و توليد تيتانيوم و زيركونيوم از 

اهميت بااليي برخوردار است.

تالش گوگل براى حل 
مشكالت جهان

 Solve نام  با  جديد  اى  پروژه  گوگل  شركت 
جهان  مشكالت  بزرگترين  مهار  به  كه  را   for X

اختصاص يافته است رونمايى كرد. 
اين شركت وب سايت Solve for X را در قالب 
است  قرار  است،  كرده  اندازى  راه  انديشكده  يك 
گروهى،  فعاليت  براى  مشوقى  سايت  وب  اين 
براى  بزرگ  هاى  ايده  ارائه  و  حل  راه  يافتن 

بزرگترين مشكالت جهان باشد. 
گوگل در اين وب سايت اعالم كرده كه اين فضا 
مكانى براى مراجعه افراد كنجكاو است تا درباره 
ايده هاى تكنولوژيكى براى رفع بحرانهاى جهانى 

كمك  براى  حلهايى  راه  تا  كنند  گفتگو  و  بشنوند 
و  شده  ارائه  فضا  اين  در  انسان  ميلياردها  به 
بزرگ  پيشرفتهاى  ايجاد  براى  بزرگى  هاى  ايده 

تكنولوژيكى مطرح شوند. 
"ريچارد دووال" يكى از دانشمندان ارشد در گوگل 
كنفرانسى  گذشته  هفته  طى  كه  است  كرده  اعالم 
"ارتقا  و  آموزش"  "تحول  زمينه  در  گفتگو  براى 
تصميم  از  پشتيبانى  طريق  از  كشاورزى  در 
و  تركيب  شناسى  زيست  درست،  هاى  گيرى 
سوختهاى زيستى بدون كربن" در اين وب سايت 
برگزار شده است. دووال همچنين مى گويد افراد 
براى  را  خود  نظر  مورد  موضوعات  توانند  مى 
صفحه  روى  بر  تصويرى  صورت  به  بهتر  ارائه 
يوتيوب Solve for X قرار دهند. احتمال مى رود 
ارتباط  در  ايكس  گوگل  البراتوار  با  پروژه  اين 
باشد، البراتوارى كامال محرمانه كه به ايده هايى 
از قبيل خودروهاى بدون راننده، ابزارهاى آنالين 

و آسانسورهاى فضايى اختصاص دارد. 
افراد  از  بعضى  نيوز،  فاكس  گزارش  اساس  بر 
مرتبط با اين البراتوار مى گويند عملكرد البراتوار 
كاليفرنيا  در  يكى  پايگاه،  دو  از  كه  ايكس  گوگل 
است،  برخوردار  نامشخص  اى  نقطه  ديگرى  و 
و  محرمانه  آمريكا  اطالعات  سازمان  اندازه  به 

نامشخص است.
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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. 

از عينك اجتماعي تا درمان سرطان با نقره

يافته هاي جديد 
علم پزشكي به چه كساني 

كمك خواهدكرد؟
احساسي،  نشانه هاي  است  قادر  انسان  چشم 

پوست  رنگ  روي  از  را  سالمت  و  خستگي 
تشخيص دهد. رنگ پوست سرخ يا سبز مي تواند 
وضعيت احساسي يا سالمتي فرد را تا حدودي 
مشخص كند. همين توانايي چشم براي تشخيص 
احساسات و سالمت از روي رنگ پوست محققان 
طراحي «عينك  فكر  به  كه  انداخت  فكر  اين  به  را 
اجتماعي» بيفتند. به گفته «مارك چنگيزي»، مدير 
بخش شناخت انسان در آزمايشگاه 2AI، پوست 
و  احساسي  وضعيت  از  زيادي  حقايق  مي تواند 
سالمت انسان را بيان كند، چرا كه پوست عمال 
قابليت نمايش هر رنگي از تركيب سبز، آبي، زرد 
و قرمز را دارد. به عنوان مثال مقادير باالي خون 
اكسيژن دار، رنگ پوست را به آبي مايل به قرمز 
(بنفش) تبديل مي كند، درحالي كه مقدار كم خون 
اكسيژن دار، رگ پوست را زرد و قرمز (نارنجي) 
پوست  رنگ  كم،  اكسيژن  با  خون  باالي  حجم  و 
را آبي- سبز مي كند. محققان آزمايشگاه2AI در 
ساخت  براي  بزرگ  شركت هاي  با  مذاكره  حال 

اين عينك هاي تخصصي هستند. 

كشف مكان هاي تازه در مغز 
دانشمندان براي مدت زماني طوالني بر اين باور 
بودند كه مركز پردازش گفتاري انسان در قسمت 
پشت قشر مخ در وراي قشر شنوايي، جايي كه 
صداها دريافت مي شود، قرار دارد. اين مركز به 
پژوهش  اكنون،  است.  معروف  «ورنيكه»  ناحيه 
شده  شناسايي  محل  كه  مي دهد  نشان  تازه اي 
است.  بوده  اشتباه  «ورنيكه»  ناحيه  براي  قبلي 
سانتي متر  سه  حدود  شده  شناسايي  تازه  مكان 
ديگر  طرف  در  و  بوده  نزديكتر  مغز  جلوي  به 
به  توجه  با  كه  مكاني  دارد؛  قرار  شنوايي  قشر 

از  بسيار  گفت  مي توان  مغز  عملكرد  و  ساختار 
جايگاه پيشين دور است. 

درمان سرطان با نقره 
در  فراواني  كاربردهاي  حاضر  حال  در  نقره 
حوزه پزشكي دارد و يك ضدعفوني كننده و آنتي 
كشورهاي  در  آب  كننده  تصفيه  و  رايج  بيوتيك 
دانشگاه  محققان  مي شود.  محسوب  سوم  جهان 
ليدز انگليس در تحقيقات اخير خود نشان دادند 
درماني  شيمي  داروهاي  مانند  نقره  تركيبات  كه 

موثر  سرطاني  سلولهاي  بردن  بين  از  براي 
نقره  با  سرطان  درمان  عوارض  ميزان  هستند. 
مانند  درماني  شيمي  داروهاي  از  كمتر  بسيار 
«سيس پالتين» است كه عوارض متعددي از جمله 
تهوع، استفراغ و در برخي موارد صدمات كليوي 

در پي دارد. 

پاياني براي آلزايمر 
از  عفونت  نوعي  همانند  احتماال  آلزايمر  بيماري 
سلولي به سلول ديگر در مغز گسترش مي يابد؛ 
اما به جاي ويروس يا باكتري، آنچه كه سرايت 
«تائو»  نام  به  شده اي  مختل  پروتئين  مي كند، 
يافته  اين  پژوهشگران،  گفته  به  است.   (TAU)
و  داده  پاسخ  قديمي  پرسشي  به  غيرمنتظره 
مي تواند پيامدهاي فوري در يافتن درماني براي 
گمان  همچنين  آنها  باشد.  داشته  بيماري  اين 
ديگري  تخريبي  عصب-  بيماري هاي  كه  مي برند 
مشابهي  روش  به  احتماال  نيز  پاركينسون  مانند 
گسترش مي يابد. پژوهشگران آلزايمر از مدت ها 
و  مرگ  حال  در  سلول هاي  كه  مي دانستند  پيش 
كه  مغز  از  ناحيه اي  در  ابتدا  «تائو»  از  انباشته 
پديدار  شده،  ذخيره  و  ساخته  آنجا  در  حافظه 
بزرگ تري  مناطق  سوي  به  تدريج  به  و  مي شود 
از مغز كه درگير يادآوري است، حركت مي كند. 

با  بتوان  احتماال  كه  نشان مي دهد  جديد  تحقيقات 
بيماري  اين  سلول  به  سلول  انتقال  از  پيشگيري 
كه  پادتني  از  استفاده  با  پديداري،  ابتداي  در 
«تائو» را مسدود مي كند، آلزايمر را به يك پايان 

ناگهاني و سريع رساند.

نگرانى دانشمندان از 
كشف تار عنكبوت عجيب 
در زباله هاى هسته اى

محققان آمريكايى در حال بررسى تار عنكبوتهاى 
زباله  استخر  در  كه  هستند  عجيبى  رنگ  سفيد 
بخش  كارمندان  اند.  شده  كشف  اى  هسته  هاى 
در  ريور  ساوانا  سايت  اى  هسته  هاى  زباله 
عنكبوت  تارهاى  گذشته  ماه  جنوبى  كاروليناى 
عجيبى درعمق 5 و 9 مترى استخر سوخت هاى 
مصرفى پيدا كردند. چنين ماده سفيد رنگ رشته 
مانندى تاكنون در بين زباله هاى هسته اى ديده 
نشده بود و كشف آن باعث نگرانى دانشمندان در 
خصوص احتمال وقوع جهش ژنتيكى در عنكبوت 
ها شده است. كارشناسان آزمايشگاه ملى ساوانا 
ريور نمونه هاى كشف شده را جمع آورى كرده 

و در حال بررسى دقيق آنها هستند. 
هاى  سوخت  استخر  در  آب  دماى  و  اسيديته 
مصرفى در اندازه خاصى قرار دارد و در صورت 
استخر  داخل  به  ها  ارگانيسم  ميكرو  ورود 
هر  حضور  دارد.  وجود  آنها  ماندن  زنده  امكان 
مصرفى،  هاى  سوخت  استخر  در  موجودى 
مى  قرار  راديواكتيو  پرتوهاى  معرض  در  را  آن 
به  شدن  مبدل  و  ژنتيكى  تغييرات  احتمال  و  دهد 
حيوانات بزرگ تر را افزايش مى دهد. اگر تارها 
واقعا توسط عنكبوت ها در اعماق استخر درست 
معرض  در  آنها  گرفتن  قرار  احتمال  باشند،  شده 
پرتوهاى راديواكتيو و جهش ژنى عنكبوت وجود 
مقاومت  خاصيت  ها  ارگانيسم  برخى  تنها  دارد. 
راديواكتيو  پرتوهاى  و  تابش  برابر  در  طبيعى 
باكترى  به  توان  مى  جمله  آن  از  كه  دارند 
اين  كرد.  اشاره  راديودورانس»  «داينوكوكوس 
باكترى يك ارگانيسم طبيعى ضد تابش است كه 
براى  ژنتيك  مهندسى  هاى  روش  از  استفاده  با 

درمان راديواكتيو استفاده مى شود.

ساخت مولكول جديد توسط دانش آموز دبستاني

كشف عجيب 
شيميدان 10  ساله

نگار كرميان

آمريكا  كانزاس  شهر  در  10ساله  دانش آموزي 
توانست  اتفاقي  صورت  به  الزن»  «كالرا  نام  به 
در كالس علوم مدرسه اش نوعي مولكول كامال 
جديد به نام «تترانيترات اكسي كربن» را بسازد. 
اين مولكول همان طور كه از نامش هم پيداست، 
شده  ساخته  كربن  و  نيتروژن  اكسيژن،  از 
است و ويژگي هاي جالب توجهي دارد از جمله 
مي توان از آن در ساخت مواد منفجره يا مخزن 
سوخت ها استفاده كرد. اكنون در مقاله اي كه به 
مي پردازد،  جديد  مولكول  اين  خواص  بررسي 
ذكر  همكار  نويسنده  عنوان  به  نيز  «اليزن»  نام 
شده است. اما هيچ كدام از اينها بخش جالب و 
مواد  هر روزه  چراكه  نيست،  ماجرا  الهام بخش 
بسيار  آنچه  مي شود.  كشف  يا  ساخته  جديدي 
يك  اليزن»  كه «كالرا  است  اين  است،  غيرعادي 
دانش آموز 10ساله كالس پنجم در شهر كانزاس 
در  «كالرا»  علوم  معلم  بوئر»  «كنت  آمريكاست! 
مدل سازي  ميله هاي  و  گلوله ها  درس،  كالس 
مولكول را كه براي مدلسازي مولكول هاي ساده 
به كار مي رود، در اختيار دانش آموزان قرار داد 
و از آنان خواست تا چند مدل مولكولي بسازند. 

كربن  و  نيتروژن  اكسيژن،  اتم هاي  نيز  «كالرا» 
از  و  كرد  متصل  هم  به  پيچيده  شكلي  به  را 
معلم خود پرسيد كه آيا اين يك مولكول واقعي 
پيچيده اي  ساختار  ديدن چنين  از  است؟ «بوئر» 
مولكول  يك  اين  نمي دانست  اما  شد،  شگفت زده 
واقعي است يا خير به همين دليل از مدل عكس 
دوست  زوئلنر»  «رابرت  براي  را  آن  و  گرفت 
هامبولت  ايالتي  دانشگاه  در  خود  شيميدان 
عنوان  به  را  آن  نيز  زوئلنر»  «رابرت  فرستاد. 
كامال  همچنين  و  جديد  كامال  شيميايي  ماده  يك 

بادوام ارزيابي كرد.

 فرمول شيميايي اين ماده با ماده ديگري كه در 
پايگاه داده دانشگاه هامبولت وجود دارد، مشابه 
است اما اتم هاي آن به شكل ديگري به يكديگر 
مولكولي  ماده  اين  نتيجه  در  و  شده اند  متصل 
طبيعت  در  مولكول  اين  است.  منحصربه فرد 
وجود ندارد و بنابراين بايد آن را در آزمايشگاه 
است.  تالش  و  وقت  صرف  نيازمند  كه  ساخت 
زوئلنر»  «رابرت  «بوئر»،  دوست  دليل  همين  به 
در  كه  نوشت  مولكول  اين  درباره  مقاله اي 
مجله شيمي نظري و محاسباتي منتشر شد. در 
اليزن»  «كالرا  نام  نيز  نويسندگان  نام  فهرست 
جلب توجه مي كند. «بوئر» مي گويد كه اين كشف 
و مقاله پس از آن، عالقه به علم و شيمي را در 
مدرسه تقويت كرده است. در اين ميان «كالرا» 
مي گويد  و  مي رسد  نظر  به  راضي  همه  از  بيش 
كه اكنون عالقه بسيار بيشتري به زيست شناسي 

و پزشكي دارد.
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ديدار با مادر 
معابـد ايران

 

زيگورات چغازنبيل در استان خوزستان، معبدى است 
عيالمى با 3300 سال قدمت و نخستين اثر ايرانى است 
رسيد.  ثبت  به  يونسكو  جهانى  آثار  فهرست  در  كه 
ديدن  براى  فصل  بهترين  فروردين،  آخر  تا  اكنون  از 

زيگورات است. 
زيگورات چغازنبيل را هرگز به اندازه اهميت و اعتبارى 
سرآغاز  كه  ايم  كرده  عادت  ايم.  نشناخته  دارد  كه 
بدانيم و چون از  تاريخمان را دوران ماد و هخامنشى 
گور  چند  و  هگمتانه  باستانى  هاى  محوطه  جز  مادها 
دخمه و تعدادى آثار پراكنده چيز ديگرى باقى نمانده، 
بيشتر به دوره هخامنشى متوسل مى شويم و سرآغاز 
و  پاسارگرد  و  جمشيد  تخت  در  را  تمدنمان  و  تاريخ 
نقش رستم و... جست و جو مى كنيم اما زيگورات به 
پابرجا  همچنان  عيالم  تمدن  اثر  ترين  سترگ  عنوان 
ايستاده است تا بگويد كه تمدن در اين سرزمين، آن هم 
در پيشرفته ترين شكل خود، بسيار كهن تر از مادها و 

هخامنشيان است. 

ديار،  كهن  اين  در  يادگارشان  ترين  بزرگ  حاال  كه  عيالميان  تاريخ 
بر كنار رود در در خوزستان، باشكوه و پرصالبت سر به آسمان 
ساييده است، از سال 2225 پيش از ميالد آغاز مى شود و تا 645 
از  پيش   559 در  هخامنشى  (سلسله  يابد.  مى  ادامه  ميالد  از  پيش 
ميالد پا گرفت) آنان كشورى را در خوزستان، لرستان و كوه هاى 
بختيارى شكل دادند و به تدريج تا سواحل خليج فارس پيش رفتند. 
با اين حال پيوستگى شان با تمدن هاى بين النهرين و نيز غفلت ما 
كه  است  شده  موجب  ها،  آريايى  از  پيش  تاريخ  مطالعه  در  ايرانيان 

تاريخ عيالم بيشتر در تداوم تاريخ بين النهرين مطالعه شود. 

� زيگورات ميزبان ارجمندترين گردشگران 

تاريخى  آثار  ديگر  همپايه  و  خود  اهميت  و  ارج  اندازه  به  زيگورات 
مهمتر  گردشگران  كيفيت  اينجا  در  اما  ندارد  بازديدكننده  كشور، 
و  (شوش  شهرها  ترين  نزديك  از  چغازنبيل  آنهاست.  كميت  از 
شوشتر) بين 45 تا 60 دقيقه فاصله دارد. جز با خودروى شخصى 
و خودروهاى گران قيمت كرايه اى، نمى توان به سراغش رفت. در 
اطرافش نه رستورانى وجود دارد، نه بازارى، نه اقامتگاهى و نه هيچ 
خدمات و امكانات گردشگرى ديگرى. با اين وصف اگر كسانى از اين 
سو و آن سوى كشور به ديدارش مى شتابند، يقين بدانيم كه علقه 
اى ناگسستنى به تاريخ و فرهنگ دارن دو چنين كسانى را بايد كه 

ارج نهاد. 

به  نه  (البته  چغازنبيل  محدوده  در  گردشگرى  هيا  زيرساخت  ايجاد 
معناى هتل هفت ستاره 15 طبقه و بزرگراه 10 بنده!) از ديد مديران 
مجموعه به دور نمانده است و طرح آن تحت عنوان «مجتمع خدمات 
توريستى چغازنبيل» ارائه شده است. تا كى به نتيجه رسد و كامى به 

گردشرگران بدهد، خدا داند و بس! 

� زيگورات، معبد 3300 ساله 
تختگاه عيالميان، منطقه شوش در خوزستان بود و در همين جا بود 
كه حدود 3300 سال پيش يگورات يا در تلفظ اصيل آن «ذيقورات» 
چغازنبيل ساخته شد. زيگورات در مركز شهرى به نام «دوراونتاش» 
داشت  قرار  فعلى  شوش  شهر  خاورى  جنوب  كيلومترى   35 در 
هاى  نام  به  عيالم  بزرگ  خدايان  از  تن  دو  براى  بود  پيشكشى  و 

«اينوشوشيناك» و «نپريشا». 
اين معبد به صورت طبقات متداخل ساخته شده بود و هر طبقه باالتر 
و البته كوچك تر از طبقه ديگر بود. در واقع زيگورات يك جور هرم 
بود كه احتماال پنج طبقه داشت؛ اما امروزه تنها دو طبقه از آن باقى 
است و بقاياى طبقات باالتر نيز به شكل تلى از خشت به چشم مى 
آيد. داخل معتبد توپر است و جز پلكان هايى كه در چهار طرف بنا 
فضاى  باال،  طبقات  به  رسيدن  براى  است  راهى  و  اند  كرده  تعبيه 

درونى ديگرى ديده نمى شود. 

«ذيقورت» با تشديد روى «ق» و «ر» واژه اى اكدى است. اين واژه 
كه ايرانيان آن را زيگورات تلفظ مى كنند از فعل «Zagaru» به معناى 
نيز  چغازنبيل  واژه  است.  شده  گرفته  ساختن»  برافراشته  و  «بلند 
متشكل از دو بخش «چغا» به معناى تپه و زنبيل به معناى سبد است. 
گويا پيش از آنكه زيگورات را از دل خروارها خاك بيرون بشكند، 
ويرانه هاى تپه مانندش يك زنبيل واژگونه را تداعى مى كرد و بدين 

سبب بوميان محل نامش را «چغازنبيل» گذاشتند. 

� ديوارها سخن مى گويند 
زيگورات از خشت و آجر ساخته شده و به رغم ابهت كم نظير خود، 
ظاهرى ساده دارد و اصال شايد آن ابهت، نشات گرفته از اين سادگى 

بى  ساله،   3300 معبد  و  است  ملموس  كامال  چيز  همه  اينجا  باشد. 
واسطه با تماشاگران شگفت زده خود سخن مى گويد. 

آجرهاى كتيبه دار به خط ميخى عيالمى و اكدى كه روى ديوارها به 
فاصله هر 10 رج به كار رفته اند و تنها عناصر تزئينى بنا به شمار 
مى آيند، از نام و نسب سازنده بنا – اونتاش نپيرشا (شاه عيالم) – 
ساخت:  چه  براى  و  چگونه  را  معبد  اين  او  اينكه  و  كنند  مى  حكايت 
گال پسر هوبانومنا، شاه انزان و شوش (همين كه)  «من اونتاش – 
محل شهر محصور شد، در آنجا شهر اونتاش – گال و مكان مقدس 
را ساخته ام؛ در آنجا يك Kukunnum طاليى ساختم؛ آن را در يك 
 Kukunnum حصار بيرونى و درونى محصور كردم. شاهان قديم
(به معناى معبد به تلفظ عيالمى) نساخته بودند، من آن را ساختم.» 

حال  تا  رفته  فرو  ها  آجرفرش  بر  سگان  و  كودكان  پاى  جاى  حتى 
و هواى روزگارى را كه بزرگ ترين معبد عيالمى ساخته مى شد، 
تداعى كند. شايد آن كودك، فرزند يكى از كارگران بود كه كنار دست 
رساند  مى  مددى  او  به  گاه  و  كرد  مى  خيز  و  جست  خويش  پدر 
و  اجازه  بى  كنجكاوى  روى  از  كه  بود  چموشى  پسر  نيز  شايد  و 
رخصت به كارگاه معبد در شرف تكوين خدايان پاى نهاده بود. از 
درهاى چوبى معبد كه با ميله هاى شيشه اى تزئين مى شدند، چيزى 
باقى نمانده اما پاشنه سنگى درها در گوشه اى از محوطه به چشم 

مى خورند. 

ندارند  را  گذشته  شكوه  زيگورات  ورودى  هاى  دروازه  شك  بى 
بنگريم،  خوب  اگر  و  كنند  مى  جلوه  صالبت  با  سخت  هم  هنوز  اما 
شايد گاوهاى نرى را كه در كنار دروازه ها جا خوش كرده بودند 
و از خانه خدايان محافظت مى كردند، ببينيم. قطعاتى از اين گاوهاى 
سفالين از محوطه زيگورات به دست آمده است، به عالوه مهرهاى 
استوانه اى و اشياى تزئينى از جنس سنگ و سفال و فلز كه در هر 

معبدى به وفور يافت مى شدند. 

� خانه شاهان عيالم 
كناره  در  كه  گرفت  مى  دربر  ديوارى  را  زيگورات  دور  تا  دور 
عيالمى  خدايان  ديگر  براى  كوچكى  معابد  آن،  باخترى  شمال  بخش 
«كريريشا»، «ايشنى كرب» و «هومبان» ساخته شده بود. امروز نيز 
آن ديوار باقى است و نيز بقاياى معابدى كه زير سايه زيگورات، خفته 
در ژرفاى تاريخ آرام گرفته اند. مجموعه اين معابد با ديوار ديگرى 
احاطه مى شد و در پس آن، خانه هاى شهر قرار داشت؛ شهرى كه 
ديگر چيز زيايد زا آن باقى نيست مگر بقاياى چند ساختمان و خرده 
سفال هايى پراكنده در اين سو و آن سو، البته دور تا دور شهر نيز 
حصارى به طول حدود چهار كيلومتر وجود داشت كه بقايايش به 

دست باستان شناسان كشف شده است. 
بقاياى  نه،  كه  كاخ  اند؛  گرفته  قرار  شاهى  هاى  كاخ  شهر،  شرق  در 
تعادى ديوار كه به سختى مى توان باور كرد در گذشته بارگاه دست 
نيافتنى شاهان عيالم بوده اند. زير همين بقايا، پنج آرامگاه زيرزمينى 

كشف شده است كه احتماال از آن خانواده شاهى بوده اند. 

� زيگورات: نخستين اثر جهانى ايران 
شده  مدفون  خاك  از  تلى  زير  اعصار  و  قرون  طى  كه  زيگورات 
گيرشمن،  رومان  توسط  تا 1341  هاى 1330  سال  فاصله  در  بود، 
باستان شناس بزرگ فرانسوى، از زير خاك بيرون آمده و پاره اى 
از رازهاى سر به مهر خويش را عيان كرد. سپس در تابستان سال 
1357 همراه با تخت جمشيد و ميدان نقش جهان اصفهان در فهرست 

ميراث فرهنگى جهانى جاى گرفت. آن زمان، كمتر كسى زيگورات را 
مى شناخت يا تصويرى از آن در ذهن داشت و امروز نيز از پس 
قريب به 30 سال زيگورات همچنان نسبت به ساير آثار تاريخى ايران 
ناشناخته تر است. درحالى كه از تمام آثار جهانى ايران كهن تر است 

و در نوع خود اثرى بى همتا به شمار مى رود. 

تحت  خوزستان  هاى  بخش  از  بسيارى  كه  تحميلى  جنگ  دوران  در 
تجاوز و اشغالگرى ارتش عراق قرار گرفته بود، هرگز مجالى فراهم 
صورت  مداوم  شكل  به  چغازنبيل  بناهاى  مرمت  و  حفاظت  تا  نيامد 
پذيرد و اقليم منطقه خصوصا بارندگى هاى فصلى، آسيب هايى را 
به آثار موجود وارد ساخت. اين وضع تا 10 سال پس از پايان جنگ 
كمابيش ادامه داشت و سرانجام در سال 1378 خورشيدى، توافقاتى 
بين سازمان ميراث فرهنگى ايران، سازمان علمى – فرهنگى ملل متحد 
(يونسكو)، بنياد اعتبارى ژاپن و با همكارى موسسه كراتره فرانسه 
تا  پذيرفت  صورت  خشتى)  بناهاى  از  حفاظت  المللى  بين  (موسسه 
اجرا  به  جغازنبيل  تاريخى  محوطه  مرمت  و  حفاظت  مطالعاتى  طرح 
درآيد. درواقع، زيگورات چغازنبيل و بناهاى وابسته به آن بر مبناى 
كنوانسيون 1972 يونسكو درباره حمايت از ميراث فرهنگى و طبيعى 
جهان به ثبت جهانى رسيده و اين كنوانسيون كمك هاى فنى و مالى 

الزم براى صيانت از آثار جهانى را پيش بينى كرده است. 

� كى و چگونه برويم؟ 
خوشبختانه زيگورات چغازنبيل، در وسط بيابان قرار گرفته است و 
در اطراف آن جز رود دز، جنگل هاى حاشيه رود و مزارع نيشكر 
هفت تپه چيز ديگرى به چشم نمى آيد؛ اگر در وسط شهر قرار گرفته 
نوساز  هاى  آپارتمان  و  ها  برج  انبوه  ميان  در  تاكنون  احتماال  بود، 
گرفتار آمده بود يا بنا بود كه از زيرش تونل مترو بگذرد يا بخشى 

از عرصه و حريمش در طرح تعريض خيابان قرار داشت! 
به هر حال، اين اثر بين شوش و شوشتر واقع شده و راه دسترسى به 
آن از سمت يكى از اين شهرهاست. منتها يا بايد خودروى شخصى 
داشته باشيد يا تاكسى دربست (و تاكيد مى كنيم فقط تاكسى) بگيريد 
اگر  برسيد.  زيگورات  به  شوشتر  يا  شوش  از  دقيقه  مدت 30  در  و 
ساعت  دو  كمابيش  زيگورات  تا  اهواز  فاصله  هستيد،  اهواز  در  هم 
برويد  صبح  اول  بايد  بازديد  مناسب  وقت  داشتن  براى  منتها  است. 
و قبل از غروب آفتاب برگرديد. البته اگر با خودروى كرايه اى آمده 
ايد، يا راننده بايد منتظرتان بماند يا با او قرار بگذاريد كه در ساعت 
خاصى براى برگشت به دنبالتان بيايد. بهترين فصل سفر به منطقه 
چغازنبيل، زمستان است كه در آنجا حكم بهار را دارد. هوا معتدل و 

اگر بارانى باريده باشد، زمين پوشيده از مرتع طبيعى است.

گردشگرى
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در  دارند  اشاره  استرس  بد  جنبه  به  افراد  اغلب 
حالى كه مى تواند جنبه خوب نيز داشته باشد و 
بسيارى از افراد استرس خوب را نيز تجربه كرده 

اند! 
هر انسانى در طول زندگى خود، استرس را تجربه 
مقوله،  اين  كه  رسد  مى  نظر  به  چنين  و  كند  مى 
جزو الينفك زندگى امروزى شده و به ندرت مى 

توان از آن دورى كرد. 
نفرت،  عشق،  مانند  آشنا،  است  مفهومى  استرس 
گرسنگى و موفقيت كه كاربردى روزمره داشته و 
به زبان رانده مى شود و براى بقا و تطابق دادن 
با تغييرات زندگى، امرى آشنا به حساب مى آيد. 

تغييراتى  و  ها  پيشرفت  دليل  به  امروزه  استرس، 
كه در زندگى پيش آمده، با بيمارى ها و اختالالت 
ها  ميليون  زندگى  كه  است  ارتباط  در  گوناگونى 
انسان را به مخاطره مى اندازد. وقتى صحبت از 
استرس مى شود بايد موضوعى را يادآور شويم 
كه استرس در همه حال، موجب پريشانى و تهديد 
نمى شود و گاهى نيز، عاملى مناسب براى مقابله 

شناخته مى شود. 
باشد.  كننده  تهديد  يا  بد  خوب،  تواند  مى  استرس 
هنگامى كه از افراد خواسته مى شود تا استرس 
را تعريف كنند، اغلب به جنبه بد آن اشاره دارند 
در حالى كه مى تواند جنبه خوب نيز داشته باشد 
تجربه  نيز  را  خوب  استرس  افراد  از  بسيارى  و 

كرده اند. 
براى استرس معانى گوناگونى تعريف شده است 
دادن  دست  از  را  آن  توان  مى  كلى  طور  به  كه 

كنترل و نبود آرامش معنى كرد. 
استرس  همان  يا  پريشانى  مختلف،  افراد  نظر  در 
مى تواند باعث سردرد ، دل درد و سرماخوردگى 
ايجاد  و  گردن  و  كمر  دردهاى  و  متعدد  هاى 
گاهى  شود.  زناشويى  روابط  در  مشكالتى 
براى  كننده  تهديد  حالت  يك  تواند  مى  نيز  اوقات 
 ، قلبى  حمالت  موجب  است  ممكن  كه  باشد  فرد 
سرطان ، اضطراب ، افسردگى و ... و حتى مرگ 
كه  است  افرادى  مورد  در  آن  بارز  نمونه  شود. 
به تماشاى مسابقات فوتبال مى نشينند و به دليل 
عالقه وافر و غيرواقعى كه به تيم خود ابراز مى 
دارند طى مسابقه هيجان و استرس زيادى به آنها 
وارد شده، عوارض و اختالالتى مانند حمله قلبى 

را تجربه مى كنند. 
و  شخص  بين  فشارزا  است  اى  رابطه  استرس 
محيط كه فرد از كنار آمدن با آن احساس ناتوانى 
به  كنترل  عدم  درصورت  و  كند  مى  ناراحتى  و 
مشكالت روانى و عاطفى مبتال مى شود. هر فردى 
استرس را به گونه خاص خودتجربه مى كند. مثًال 
فردى كه براى نخستين بار مى خواهد چتربازى 
كند ممكن است ترس بر او غلبه كند و نتواند بپرد 
پريشانى،  و  نگرانى  بدون  ماهر  چترباز  يك  ولى 
او  براى  مسئله  اين  و  برد  خواهد  لذت  پريدن  از 

لذتبخش خواهد بود. 
در هنگام بروز اين عارضه، عالئم جسمانى، ذهنى، 
البته  كه  شود  مى  ديده  زيادى  هيجانى  و  رفتارى 

امكان دارد اين عالئم مربوط به عوامل ديگرى نيز 
رايج،  جسمانى  عالئم  از  يكى  مثال  طور  به  باشد. 
دليل  به  تواند  مى  كه  هاست  دست  شدن  سرد 
كم  بيمارى  داراى  فرد  يا  و  باشد  نيز  هوا  سردى 
در  جريان خون ضعيف  به  بوده كه منجر  خونى 

دست ها شده باشد. 
� نشانه هاى شايع استرس 

دل درد ، حالت تهوع ، ترديد ، ناتوانى در گرفتن 
 ، خوابى  بى   ، توجه  و  دقت  عدم   ، جديد  اطالعات 
بدبينى ، پرخورى ، ناخن جويدن ، غفلت در مورد 
وضعيت ظاهرى ، با سرعت رانندگى كردن ، كناره 
 ، ترس   ، ديگران  با  آمد  و  رفت  از  كردن  گيرى 

افسردگى و... . 
استرس در زندگى ما به نوعى فراگير و روزمره 
شده و علل متفاوتى در به وجود آمدن آن دخيل 
است كه از بين آنها مى توان به تغييرات زندگى، 

گرفتارى ها، ناكامى ها و تعارضات اشاره كرد. 
پيشنهاد  زيادى  هاى  راه  استرس  با  مقابله  براى 
بين  از  براى  ديگرى،  مبارزه  هر  مانند  اما  شده 

بردن استرس نياز به ابزار داريم. 
ابزارهاى ما براى اين مبارزه عبارتند از : 

� سالمتى و توانايى : چون عامل استرس زا باعث 
سالمت  چه  هر  شود،  مى  فيزيولوژيك  تغييرات 
سازگارى  و  مقاومت  توانايى  باشد  بيشتر  ما 
بدون  توانيم  مى  و  رود  مى  باالتر  استرس  با 
فرسودگى، تا زمانى كه سالمتى ما اجازه مى دهد 
با استرس مقابله كنيم. پس ورزش منظم و روزانه 

را فراموش نكنيد. 
تحقيقات   : سازنده  هاى  نگرش  و  مثبت  افكار   �
نشان داده است كه نگرش و تصوير ذهنى مثبت 
به  اعتماد  موقتى  افزايش  حتى  و  خود  به  نسبت 
هاى  موقعيت  از  ناشى  اضطراب  تواند  مى  نفس 
استرس زا را كاهش دهد. اميدوارى، نگرش مثبت، 
كه  هستند  عواملى  ديگر  از  اراده  و  اعتماد  خنده، 

استرس را كاهش مى دهند. 
� كنترل درونى : كنترل درونى، يكى از مهم ترين 
استفاده  با  است.  استرس  با  مبارزه  ابزارهاى 
را  زندگى  بر  مؤثر  رويدادهاى  توانيم  مى  آن  از 
تحت كنترل در آوريم. به عنوان مثال براى كنترل 
بيمارى مى توانيم مدارك و اطالعات علمى دقيقى 
سالم  غذايى  رژيم  كرده،  فراهم  پيشگيرى  براى 
منبع  كه  فردى  به  نسبت  نتيجه  در  و  كنيم  اتخاذ 
باالترى  روانى  بهداشت  از  است  بيرونى  كنترلش 
بيرونى  كنترل  منبع  كه  افرادى  شويم.  برخوردار 
دارند با ناتوان فرض كردن خود، تصور مى كنند 
به  و  دهند  تغيير  را  رويدادها  جريان  توانند  نمى 
مى  زا  استرس  عوامل  به  را  خود  خاطر،  همين 

سپارند و آسيب بيشترى را متحمل مى شوند. 
موقعيت  در  ما  از  بسيارى   : اطرافيان  حمايت   �
سقط  طالق،  نزديكان،  فوت  بيمارى،  نظير  هايى 
جنين، از دست دادن شغل و... قرار گرفته و اثرات 
ايم.  كرده  لمس  شرايط  اين  در  را  ديگران  حمايت 
مى  اطرافيان  و  خانواده  افراد  والدين،  دوستان، 

توانند براى مواجهه با استرس كمك هاى ارزنده 
اى ارائه دهند. آنها در شرايط سخت كه ما از خود 
غافل شده ايم، مراقب سالمتى، استراحت و تغذيه 
و روحيه ما هستند. امنيت خاطر را به ما مى دهند 
ترتيب  اين  به  و  كنيم  تكيه  آنها  به  توانيم  مى  كه 

تعادل و بهداشت روان خود را حفظ كنيم. 
ريزى  برنامه  و  روزانه  منظم  ورزش   : ورزش   �
شده، تأثير بسيار زيادى بر فرد داشته و كمك مى 
كند تا فرد با مشكالت روزمره كنار بيايد. ورزش 
از نظر روانى، اضطراب، فشار روانى و افسردگى 

را كاهش داده و سرعت و دقت در كارهاى روزانه 
باال  خود  به  را  فرد  اعتماد  و  دهد  مى  افزايش  را 

مى برد. 
ورزشى  امكانات  از  استفاده   : مالى  امكانات   �
آرام بخش، تغيير شغل يا محل كار، داشتن تغذيه 
اين  نظاير  و  تفريحى  سفرهاى  به  رفتن  مناسب، 
كه  هستند  استرس  با  مبارزه  هاى  راه  از  موارد 
توسط امكانات مالى، با سهولت بيشترى تهيه مى 

شوند. 
كاهش  علمى  و  اختصاصى  روش  آرميدگى،   �

استرس 
آرميدگى يكى از روش هاى مقابله با واكنش هاى 
ماهيچه  در  استرس  هنگام  است.  استرس  جسمى 
ياد  اگر  بنابراين  كنيم.  مى  ايجاد  تنش  خود  هاى 
كمك  به  را  ماهيچه  كشيدگى  يا  تنش  كه  بگيريم 
استرس  توانست  خواهيم  دهيم،  كاهش  آرميدگى 

را تحت كنترل خود درآوريم. 
دارد.  وجود  مختلفى  هاى  روش  آرميدگى  براى 
يكى از مدرن ترين اين شيوه ها روش جاكوبسون 
است. در اين شيوه تمركز روى سفت و شل كردن 
شانزده گروه از ماهيچه هاى بدن است كه ماهيچه 
هاى دست، ساعد، بازو، پا، ران، شكم، سينه، شانه 
ها، پيشانى، بينى، چشم ها، فك، لب ها و گردن از 

آن جمله اند. 
بدون  دارند  عقيده  متخصصان  از  برخى  البته 
براى  روزانه،  كسى  اگر  هم،  آرميدگى  تمركز 
هيجان  از  بگذارد،  كنار  را  مزاحم  افكار  دقايقى 
وقايع  و  امور  به  مثبت  نگرش  با  و  بكاهد  خود 
نگاه كند، همان آثار آرميدگى را به دست خواهد 
آورد. آرميدگى پيش از جلسه امتحان، سخنرانى، 
مالقات با افراد مهم و نظاير اين مى تواند فرد را از 
اضطراب بيش از حد، محفوظ دارد و لحظات آرام 
و ثمر بخشى را براى افراد پرمشغله، جهت ادامه 

كار روزانه فراهم آورد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

زير بار 
استرس 
زندگى 
نكنيد !
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رژيمي براي شفاف سـازي پوسـت ها

چگونه پوست مان را 
شفــاف تر كنيـم؟
ترجمه:ندا احمدلو

بيشتر خانم ها دوست دارند هميشه پوستي شفاف و 
شاداب داشته باشند؛ به خصوص اگر قرار باشد لباس 
شده، گل  براي يك شب هم كه  كنند و  عروسي به تن 

سر سبد مجلس باشند...
 استفاده از انواع كرم هاي شيميايي آرايشي، مي تواند 
قرار  اگر  اما  برساند  هدف  اين  به  را  آنها  سادگي  به 
برگزار  را  عروسي تان  جشن  زودي ها  اين  به  است 
امروز،  همين  از  داريم؛  برايتان  ديگري  پيشنهاد  كنيد، 
به مدت 10 روز برنامه صبحانه خود را تغيير دهيد و 
صبحانه پيشنهادي ما را روي ميز بچينيد. خوردن اين 
10 نوع صبحانه مفيد و مغذي مي تواند به شما براي 

برداشتن10 قدم بلند تا داشتن پوستي زيبا كمك كند.

1.روز 1 : املت ايتاليايي
2 گوجه فرنگي بزرگ را با يك زرده تخم مرغ و نيمي از سفيده آن 
و  زيتون  روغن  مرباخوري  قاشق  يك  افزودن  با  و  كنيد  مخلوط 
نصف فلفل دلمه اي قرمز، يك املت ايتاليايي خوشمزه براي صبحانه 
روز اول خود درست كنيد. دكتر جسيكا وئو، متخصص پوست و مو 
از دانشگاه لس آنجلس و نويسنده كتاب «صورتتان را تغذيه كنيد» 
مي گويد: «گوجه فرنگي يكي از بزرگ ترين دوستداران پوست ماست»! 
مصرف  كه  مي دهد  نشان  هم  آمريكايي  دانشمندان  اخير  مطالعات 
آفتاب سوختگي،  عاليم  كاهش  به  قرمزرنگ  صيفي هاي  و  سبزي ها 
چين وچروك هاي  شدن  كم  و  پوست  در  كالژن  ساخت  افزايش 

پوستي كمك مي كند.

2.روز 2 : املت ميوه ها و جوي دوسر
مصرف جوي دوسر، هم براي سالمت قلب مفيد است و هم به حفظ 
سالمت و زيبايي پوست كمك مي كند. شما مي توانيد صبحانه روز 
دوم را با مخلوطي از جوي دوسر بوداده يا آب پز، به همراه كمي 
سيب و انجير  تكه شده درست كنيد. يعني پس از مخلوط كردن اين 
مواد با يكديگر، كمي عسل روي آنها بريزيد و با استفاده از بخار 
آب سماور يا كتري، اجازه بدهيد عسل به خورد جو و ميوه ها برود. 
صبحانه  غالت  براي  جايگزين  بهترين  مي تواند  ميوه ها  و  جو  املت 
باعث  است  ممكن  شكر  مصرف  چقدر  هر  باشد.  شكر  از  سرشار 
ايجاد آكنه در پوست صورت شود، خوردن عسل و سيب از چروك 
و افتادن پوست پيشگيري مي كند و به آن لطافت و نرمي مي بخشد.

3.روز 3 : املت يوناني
براي تهيه املت يوناني كافي است حدود

قاشق  يك  تخم مرغ،  يك  با  را  خردشده  و  خام  اسفناج  گرم   300
نمك  كمي  بسيار  مقدار  و  انگور  هسته  يا  زيتون  روغن  مرباخوري 
بسيار  حرارت  روي  دقيقه  تا 30  را 20  مخلوط  اين  و  كنيد  مخلوط 
ماليم اجاق گاز بگذاريد تا كامال بپزد. ويتامين A موجود در اسفناج 
مي تواند قرمزي و تا حدي لكه هاي پوستي صورت را از بين ببرد 
و تخم مرغ هم به حفظ نرمي و افزايش انعطاف پذيري پوست كمك 
مي كند. به عالوه، آنتي اكسيدان هاي موجود در اين املت مانند لوتئين 
و زيگزانتين، آثار مخرب اشعه مضر UV را روي پوست دست و 

صورت از بين مي برند.

4.روز 4 : آب توت فرنگي و كيوي
اگر وقت كافي براي تهيه يك صبحانه مفصل نداريد، بهتر است صبح 
اين روز را به جاي قهوه هاي فوري پركالري، با يك ليوان پر از آب 
توت فرنگي و كيوي شروع كنيد. اين آبميوه در كمتر از 5 دقيقه آماده 
مي شود و ويتامين C فراوان موجود در اين ميوه ها مي تواند تا حد 
قابل قبولي به حفظ نرمي و لطافت پوست صورت كمك كند. ويتامين 
C، باعث افزايش ساخت كالژن در پوست و پيشگيري از چروكيدگي 
خيلي  را  كيوي ها  مي توانيد  باشيد،  داشته  دوست  اگر  مي شود.  آن 
خوب بشوييد و آنها را با پوستشان آب بگيريد تا دريافت ويتامين 

C در بدنتان باالتر  رود.

5.روز 5 : كيك سيب و گردو
درست كردن صبحانه اين روز به وقت بيشتري نياز دارد اما كيك 
حفظ  براي  صبحانه ها  مغذي ترين  و  سالم ترين  از  گردو  و  سيب 
كه  سيب  آب  با  را  آن  اگر  به خصوص  است  قلب  و  پوست  سالمت 

سرشار از فيبر است يا با آب پرتقال كه غني از ويتامين  C است، 
بخوريد. طرز تهيه كيك سيب و گردو مانند كيك اسفنجي است. براي 
تهيه اين كيك بايد از آرد كامل سبوس دار (مانند آرد نان سنگك)، 
تكه هاي سيب زرد سفت و گردوهاي خرد شده استفاده كنيد. ميزان 
بپزيد،  است  قرار  كه  كيكي  اندازه  به  كه  هم  شكر  و  تخم مرغ  شير، 
را  پوست  شادابي  و  سالمت  گردو،  در  موجود  امگا3  دارد.  بستگي 
پوست  شدن  پوسته پوسته  و  خشكي  از  و  دارد  همراه  به  برايتان 
دست و صورتتان هم در اين روزهاي سرد و خشك سال، پيشگيري 

مي كند. 

6.روز 6 : لقمه موز و شكالت تلخ
شايد اين صبحانه به نظر كمي عجيب بيايد اما درست كردن آن به 

سادگي درست كردن يك نيمرو است! كمي شكالت تلخ را روي بخار 
سماور يا كتري، آب كنيد و آن را روي يك كف دست نان سبوس دار 
بماليد و تكه هاي موز را روي شكالت قرار دهيد. اگر اين صبحانه 
را با يك ليوان شير كم چرب مصرف كنيد، احتمال پوسته پوسته و 
خشك شدن پوستتان را به حداقل مي رسانيد و يك گام بزرگ هم در 

راه حفظ لطافت و نرمي پوست خود برمي داريد.

7.روز 7 : پنير خامه اي و نان سبوس دار
يكي از داليل كدر شدن پوست صورت، كاهش ميزان چربي آن است. 
بيشتر عروس خانم ها عادت دارند كمي پيش از جشن عروسي شان، 
رژيم غذايي بگيرند و اين رژيم مي تواند باعث كدر و تيره شدن رنگ 
پوست آنها بشود بنابراين خوردن روزي يك وعده غذاي كمي چرب 
مانند نان سبوس دار همراه پنير خامه اي و 2 گردو يا ماهي سالمون 
بخارپز كه سرشار از امگا3 است، مي تواند به حفظ شفافيت پوست 

كمك كند.

8.روز 8 : چاي سبز
امروز به جاي چاي معمولي يا حتي قهوه، يك ليوان چاي سبز همراه 
سبز  چاي  نوشيدن  معتقدند  ژاپني  محققان  بنوشيد.  صبحانه تان  با 
مي تواند آثار مخرب اشعه فرابنفش خورشيد را روي پوست از بين 

ببرد و از ابتال به سرطان پوست هم پيشگيري كند.

9.روز 9 : غالت سبوس دار با موز و عسل
غالت سبوس دار حاوي آنتي اكسيدان هايي هستند كه باعث جوان و 
زيبا ماندن پوست مي شوند. زينك موجود در اين غالت به ساخت 
بيشتر كالژن و بازسازي نهايي پوست، كمك مي كند. براي مغذي تر 
كردن اين غالت، مي توانيد كمي موز و عسل را هم در وعده صبحانه 
داشته  اختيار  در  را  پوست  كامل  غذاي  يك  تا  كنيد  اضافه  آنها  به 

باشيد.

10.روز 10 : سيب زميني شيرين
بتاكاروتن موجود در سيب زميني هاي شيرين مي تواند مانند يك كرم 
ضدآفتاب براي پوست باشد. با خوردن سيب زميني شيرين آبپز در 
وعده صبحانه، بدن بتاكاروتن و ويتامين A خوبي دريافت مي كند و 

پوست از آفتاب سوختگي و خشكي، درامان مي ماند.

منبع: مايوكلينيك

9 مهـارتـي كه مـردان 
بايـد فـرا بگيـرند

ترجمه: راضيه پاشايي 

كمك  موفقيت  به  دستيابي  در  مردان  به  كارها  اين  انجام  در  مهارت 
مي كند...

1 شيوه دست دادن: وقتي با فردي كه براي اولين بار او را مالقات 
مي كنيد، دست مي دهيد، حس هاي مختلفي را به او منتقل مي كنيد. به 
عبارت ساده تر، افراد در برخورد اول با شما بعد از دست دادن، در 
با  نوعي  به  كار  اين  در  مهارت  واقع  در  مي كنند.  قضاوت  موردتان 

افزايش اعتبار و بهبود كسب و كار شما رابطه دارد.

2 داشتن اطالعات كافي در مورد رابطه زناشويي: فقط 30 درصد از 
زنان در روابط زناشويي به اوج لذت جنسي مي رسند. اگر مي خواهيد 
چگونه  بدانيد  است  بهتر  باشيد،  داشته  موفقي  زناشويي  زندگي 

مي توانيد همسرتان را به اوج لذت جنسي برسانيد. 

با  شود  داده  تذكر  شما  به  مدام  كه  نيست  نيازي  كردن:  پس انداز   3
و  خرج كردن  براي  كافي  مديريت  بايد  خودتان  چه  كنيد،  پول هايتان 
پس انداز درآمدتان داشته باشيد و بتوانيد مقداري از آن را در بانك 

يا هر جاي ديگر، پس انداز كنيد.

ديگر  روزها  اين  بيندازيد:  عكس  چطور  دوربين  هر  با  بگيريد  ياد   4
هيچ بهانه اي براي اينكه صحنه هاي جالب و دوست داشتني زندگي تان 
را ثبت نكنيد، وجود ندارد. حتي با در دست داشتن گوشي همراه يا 
است،  لذت بخش  برايتان  كه  را  لحظاتي  مي توانيد  ساده  دوربين  يك 
ثبت كنيد. بهتر است درمورد كار كردن با دوربين ها اطالعاتي داشته 

باشيد تا در زمان الزم، مانند يك آماتور رفتار نكنيد.

5 درست كردن آتش: داشتن برخي مهارت ها براي سفرهاي تابستاني 
و رفتن به پيك نيك ضروري است. معموال در اين سفرها الزم است 
چادرزدن  است  بهتر  پس  بزنيد،  چادر  يا  كنيد  روشن  آتش  خودتان 
كه  زماني  حتي  را  آتش  كردن  روشن  همچنين  و  آن  كردن  جمع  و 

دسترسي به كبريت يا هر نوع مواد آتش زايي نداريد، بياموزيد.

6 مهارت بيان: مهارت در صحبت كردن، بيان و استدالل، نقش مهمي 
شيرين،  بياني  با  مي توانيد  شما  دارد.  ديگران  با  روابط  بهبود  در 
در  مديرتان  با  را  مشكالتتان  راحتي  به  مثال  كنيد.  حل  را  مشكالت 
ميان بگذاريد يا اينكه با استداللي صحيح، مديرتان را در مورد كاري 
كه انجام داده ايد، قانع كنيد. بهتر است بدانيد مهارت در اين كار در 

پيشرفت شغلي و روابط تان با ديگران تاثير بسزايي دارد.

7 فراموش نكردن تاريخ روزهاي مهم: بهتر است تاريخ اولين روز 
و  نكنيد  فراموش  را  و...  او  تولد  ازدواج،  روز  همسرتان،  با  آشنايي 
براي حفظ روابط عاشقانه تان تالش كنيد. شايد نياز باشد هرازگاهي 
خاطرات اولين روز آشنايي تان را با هم مرور و يادي از گذشته ها 

كنيد.

8 داشتن تمركز و انرژي: بهتر است شب ها سر ساعت مشخصي به 
رختخواب برويد تا خواب كافي داشته باشيد. كم توجهي به اين مساله 
طول  در  و  شويد  حاضر  سركارتان  موقع  به  نتوانيد  مي شود  باعث 

روز در محيط كار خواب آلود و كم انرژي باشيد.

9 انتخاب لباس مناسب: دانستن اينكه چه نوع لباسي را در چه مكاني 
بپوشيد، به دقت و مهارت نياز دارد. حتي در انتخاب رنگ جورابتان 
هم دقت و آن را متناسب با رنگ شلوارتان انتخاب كنيد. انتخاب رنگ 
كفش، پيراهن، كت و شلوار و كمربند از نكات ريزي است كه بايد به 

آن توجه شود.
men’s health :منبع
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مقايسه دو نوشيدني پرطرفدار

چـــاي بهتر 
است يا قهــوه؟

قهوه و چاي از نوشيدني هاي مرسوم در ميان 
مردم بسياري از كشورها هستند. مطالعه هاي 
شده  انجام  آنها  خواص  مورد  در  فراواني 
زيادي  غلط  و  درست  باورهاي  و  است 
صفحه «پوستر»  در  دارد.  وجود  درباره شان 
اين هفته، نگاهي داريم به مزايا و معايب عادت 

به خوردن هر يك از اين نوشيدني ها....

 قهوه
افرادي كه قهوه بيشتر مي نوشند، كمتر احتمال 

دارد به آلزايمر مبتال شوند.
نوشيدن  به  عادت  داده اند  نشان  بررسي ها 
از  ناشي  مرگ  احتمال  درازمدت  در  قهوه 

بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد.
در  موجود  تركيب هاي  معتقدند  دانشمندان 
براي  كه  داروهايي  توليد  در  مي توانند  قهوه 
تجويز  بي خوابي  و  قلبي  بيماري هاي  درمان 

مي شوند، مورد استفاده قرار گيرند.
شناسايي  تركيب   1000 از  بيش  قهوه  در 
قهوه  در  تركيب  آنها 19  ميان  در  كه  شده اند 

بوداده خاصيت سرطان زايي دارند.
زياد  نوشيدن  داده اند  نشان  تحقيقات  برخي 

قهوه باعث افزايش كلسترول خون مي شود.

چاي
خطر  سبز،  چاي  داده اند  نشان  بررسي ها 
ابتال به سرطان مري را تا 60 درصد كاهش 

مي دهد.
چاي سبز از بروز چاقي پيشگيري مي كند زيرا 

مانع رشد سلول هاي چربي جديد مي شود.
را  آنتي اكسيدان  مقدار  بيشترين  سفيد  چاي 
در  بدن  از  حفاظت  در  سبز  چاي  از  و  دارد 

برابر بيماري ها موثرتر است.
خاصيت  چاي  در  موجود  آنتي اكسيدان هاي 
بيماري هاي  بروز  احتمال  و  دارند  ضدپيري 
را  عفونت  به  ابتال  و  سرطان ها  انواع  قلبي، 

پايين مي آورند.
باعث  بودن،  ترموژنيك  دليل  به  سبز  چاي 
كاهش بافت چربي مي شود و اين موضوع به 

دليل وجود تركيب هاي كافئيني است.
نوشيدن چاي داغ، خطر ابتال به سرطان مري 

را به شدت افزايش مي دهد.

واقعيت هاي قهوه
نوشيدن قهوه خطر ابتال به نقرس را در آقايان 

باالي 40سال كاهش مي دهد.
نوشيدن قهوه احتمال ابتال به ديابت نوع 2را 

كاهش مي دهد.
كه  است  داده  نشان  دانمارك  در  مطالعه اي 
نوشيدن 8 فنجان قهوه در روز احتمال سقط 

را در خانم هاي باردار را باال مي برد.
قهوه در برابر ابتال به سرطان كبد و سيروز 

نقش حفاظتي دارد.
داروهاي  اثر  دارد  كه  كافئيني  دليل  به  قهوه 

ضد درد را افزايش مي دهد.
قهوه خون رساني به قلب راكم مي كند.

دندان ها  رنگ  تغيير  باعث  شدت  به  قهوه 
مي شود.

قهوه قدرت حافظه را به خصوص در دوران 
سالمندي تقويت مي كند.

واقعيت هاي چاي
از  حفاظت  به  كه  است  فلوئور  داراي  چاي 

دندان ها كمك مي كند.
نوشيدن 3 تا 4 فنجان چاي در روز احتمال 
خواهد  كاهش  شدت  به  را  قلبي  حمله  بروز 

داد.
چاي از بروز ديابت نوع 1 پيشگيري و شدت 

يافتن آن را كندتر مي كند.
بار   4 كه  افرادي  كورتيزول  هورمون  سطح 
سياه  چاي  هفته   6 مدت  به  هم  آن  روز  در 

مي نوشند، در كمترين حد است.
چاي مي تواند از عود مجدد بيماري هاي قلبي 

و برخي سرطان ها جلوگيري كند.
در  سبز  چاي  فنجان  از 10  بيش  كه  مرداني 
كبدي  اختالل هاي  به  كمتر  مي نوشند،  روز 

مبتال مي شوند.
مگر  باشد  داشته  آفت كش  است  ممكن  چاي 
درج  ارگانيك  عنوان  آن  برچسب  روي  اينكه 

شده باشد.
چاي باعث افزايش آب بدن مي شود برخالف 
باعث  آن  كافئين  معتقدند  كه  عامه  تصور 

كم آبي خواهد شد.
نقش  سبز  چاي  مطالعه ها،  نتايج  به  توجه  با 

حفاظتي در برابر سرطان ريه دارد.
خواص  چاي،  به  شير  كردن  اضافه 

ضدسرطان آن را از ميان خواهد برد.
ايجاد  باعث  كه  دارد  كافئين  مقداري  چاي 
اضطراب مي شود و فشارخون را باال مي برد.

چاي داراي تانن است كه جذب آهن دريافتي 
را كم مي كند و باعث بروز كم خوني مي شود

سالمت

چطور پياده روى كالرى 
مى سوزاند؟

الهام ارشاديان

ورزش  و  بدنى  فعاليت  اثر  در  شده  مصرف  كالرى  ميزان 
همچنين به شدت و مدت زمان بستگى دارد. براى بسيارى 
طوالنى  اما  متوسط  بدنى  فعاليت  با  ورزش هاى  مردم  از 
مدت قابل تحمل تر است. اما برخى از افراد تمرينات سنگين 
راه هاى  اصلى ترين  از  يكى  مى دهند.  ترجيح  را  هوارسان 
مثل  ثابت  شدت  با  هوارسان  ورزش هاى  وزن  كاهش 
پياده روى است. 30 دقيقه پياده روى در روز براى كم كردن 
بدن سازى  مثل  قدرتى  ورزش هاى  است.  مفيد  بسيار  وزن 
قدرت  عضالنى،  توده  افزايش  جهت  از  نيز  وزنه  با  كار  و 
بدنى و مصرف كالرى فوق العاده مِوثر هستند. ورزش كردن 
بايد آرام و در فواصل زمانى كوتاه آغاز شود و به مرور 
بر شدت و زمان آن افزوده شود به عنوان مثال پياده روى 

بهترين گزينه مى باشد.
از  جدا  هستند.  مِوثر  نيز  دويدن  و  شنا  دوچرخه سوارى، 
يكى  بدنى  روزمره  فعاليت هاى  افزايش  ورزشى،  تمرينات 
كار  سر  وقتى  مثال  كالرى ست.  مصرف  راه هاى  بهترين  از 
باال  پله  از  آسانسور  از  استفاده  به جاى  است  بهتر  هستيد، 
برويد يا اينكه خودرو خود را دورتر از محل كارتان پارك 
كنيد و تا محل كار كمى قدم بزنيد. باال رفتن از پله ها، قدم 
انجام  حتى  و  زدن  جارو  زدن،  چمن  كردن،  باغبانى  زدن، 
كارهاى منزل مثل ظرف شستن براى سوزاندن كالرى مفيد 

هستند.

رژيم غذايي ذخيره كربوهيدرات
 

كربوهيدرات ها در واقع مهمترين منبع توليد انرژي در بدن 
تامين  را  بدن  روزانه  انرژي  از  اعظمي  قسمت  و  هستند 
كبد  در  گليكوژن  بصورت  مي توانند  كربوهيدرات ها  ميكنند. 
در  مناسب  منبعي  عنوان  به  و  شده  ذخيره  ماهيچه ها  و 
تامين انرژي بدن در هنگام انجام ورزش سنگين يا طوالني 
كه  گفت  بايد  فوق  داليل  به  گيرند  قرار  استفاده  مورد  مدت 
كربوهيدرات مهمترين ماده غذايي در آماده سازي به منظور 
رسيدن به اوج توانايي در مسابقات است. رژيم غذايي غني 
لبني  مواد  و  ميوه ها  و  اي  نشاسته  سبزيجات  و  غالت  از 
همراه  به  كربوهيدرات  حاوي  نوشيدني هاي  و  كم چربي 
كاهش دريافت غذاهاي حاوي چربي از اساسى ترين موارد 

رژيم غذايي، ذخيره كربوهيدرات است.
رژيم غذايي ذخيره كربوهيدرات در واقع يك استراتژي است 
كه توسط ورزشكاران استقامتي و به منظور ذخيره هر چه 

بيشتر گليكوژن در كبد اجرا مي شود. 
بدن  كه  هنگامي   . است  گلوكز  اي  ذخيره  فرم  كه  گليكوژن 
كبد  در  موجود  گليكوژن  از  مقداري  شد  ضعف  دچار  شما 
حال  بهبودي  موجب  و  شده  تبديل  گلوكز  به  عضالت  و 
شما مي شود. البته مقداري گليكوژن در عضالت هم ذخيره 
ميشود اما معموال مورد استفاده قرار نمي گيرد و تنها پس 
از آنكه ذخيره كبدي گليكوژن تا حد خاصي كاهش پيدا نمود 
بدن شروع به استفاده از گليكوژن موجود در عضالت  را 
دقيقه   75 تا  معموال  عضالت،  در  موجود  گليكوژن  مي كند. 

ميتواند انرژي مورد نياز بدن را تامين نمايد.
به هر صورت فعاليت ورزشي شديد بيشتر از ساعت موجب 
در  بدن  توانايي  عدم  و  بدن  گليكوژن  شديد  رفتن  دست  از 
حفظ مناسب ميزان قند خون شده  در نتيجه استفاده از يك 

رژيم غذايي ذخيره كربوهيدرات را الزامي مي كند.
برنامه  اين  كه  دارند  اعتقاد  غذايي  رژيم  نوع  اين  موافقان 
ورزشكاران  چشمگير  كارايي  و  موفقيت  موجب  غذايي 

مي شود.
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اداى احترام بازيكنان يونايتد به 
قربانيان سانحه هوايى 1958 

هواداران و بازيكنان منچستريونايتد نسبت به قربانيان سانحه 
هوايى مونيخ در سال 1958 اداى احترام كردند.هشت بازيكن 
سانحه  شدگان  كشته  از  نفر   23 ميان  در  منچستريونايتد 
بودند.«وين   1958 سال  فوريه  ششم  در  هواپيما  سقوط 
اين  كنندگان  شركت  ميان  در  هم  اوون»  «مايكل  و  رونى» 
مراسم بودند كه در بيرون از ورزشگاه اولد ترافورد برگزار 
شد.آن هواپيما قرار بود بازيكنان و كاركنان منچستريونايتد 
رقابت  چارچوب  در  بلگراد»  سرخ  «ستاره  با  مسابقه  از  را 
بازگرداند  انگليس  به  سابق  يوگسالوى  در  اروپا  جام  هاى 
و براى سوخت گيرى در فرودگاه مونيخ توقف كرد.هواپيما 
هنگام پرواز از فرودگاه مونيخ و دقايقى پس از بلند شدن از 
زمين به ناگهان به سمت راست منحرف شد ، به دو ساختمان 
برخورد كرد و سپس شعله ور شد. ميانگين سنى بازيكنانى 
كه جان خود را در آن سانحه از دست دادند 24 سال بود.

اوون و رونى در صفحه توئيتر خود نوشتند: 54 سال پيش 
درچنين روزى يونايتد چند بازيكن قابل توجه را در سانحه 

مونيخ از دست داد. آنها رفتند ولى فراموش نشده اند.

ارغوان از تيم ملي فرانسه اخراج شد

رضايي: ضربه مهلكي خوردم

ارغوان رضايي در شرايطي كه به همراه تيم ملي زنان فرانسه 
به  كاپ   FED رقابت هاي  در  تا  بود  شده  براتيسالوا  راهي 
ميدان برود از اردوي تيم ملي فرانسه رانده شد. به گزارش 
روزنامه «اكيپ» ارغوان در مورد اين اتفاق گفت: «روز جمعه 
كنم  جمع  را  وسايلم  كه  خواستند  من  از  بدي  بسيار  لحن  با 
و بروم. من هم رفتم چون هيچ حق انتخاب ديگري نداشتم. 
من براي ديگر دختران ملي پوش احترام قايلم و نمي خواستم 
كه آنها را ناراحت كنم. دنبال دردسر نمي گردم و مي دانم كه 
اين تصميم براي تيم ملي فرانسه خيلي خوب بود.» رضايي 
 123 رتبه  در  و  گرفته  فاصله  اوجش  روزهاي  از  حاال  كه 
برترين هاي دنيا قرار دارد در ادامه گفت: «خيلي نااميد كننده 
است؛ متاسفانه اين بدترين خاطره اي است كه از حضور در 
رقابت هاي FED كاپ دارم و از لحاظ روحي رواني ضربه 
مهلكي خورده ام. البته اين اتفاق زنگ خطر را هم براي من به 
پيش  از  بيش  تمرينات  در  حاال  تا  شد  باعث  و  درآورد  صدا 
تالش كنم.» پنجمين بازيكن زن تنيس فرانسه در ادامه اعتراف 
داشته  دوست  «اگر  دارد:  ملي  تيم  در  بدي  شرايط  كه  كرد 
باشي قهرمان شوي دوست داري بازي كني و اين مورد خيلي 
امر طبيعي است. متاسفانه بايد بگويم روزهاي خوبي در تيم 
موفقيتش  عدم  به  توجه  با  كه  رضايي  ارغوان  نداشتم.»  ملي 
تورنمنت هاي  در  حضور  فرصت  كمتر  اخير  ماه هاي  اين  در 
مهم را به دست آورده (او در شرايط عجيبي به رقابت هاي 
انجام  كاري  نتوانست  كه  شد  دعوت  هم  استراليا  گرنداسلم 
دهد) حاال براي شركت در رقابت هاي تنيس ITF دعوت شده 
وقتي  «مطمئنا  دارد:  گفتن  براي  زيادي  حرف هاي  نظر  به  و 
خواهم  گفتن  براي  زيادي  حرف هاي  برگردم  اوج  به  دوباره 

داشت.» 

طلسم استمفوردبريج شكسته نشد 

بازگشت شياطين با 
پنالتي هاي روني 

انگليس،  برتر  ليگ  رقابت هاى  چهارم  و  بيست  هفته  ادامه  در 
منچستريونايتد موفق شد در ورزشگاه استمفوردبريج بازى سه بر 

را  بازى  بواس  وياس  شاگردان  بكشاند.  تساوى  به  را  باخته  صفر 
«جانى  خودى  به  گل  با  شدند  موفق  و  كردند  شروع  خوب  بسيار 
«داويد  و  ماتا»  «خوان  گل هاى  و   36 دقيقه  در  يونايتد  مدافع  اوانز» 
اما  بيفتند  پيش  خود  مهمان  از  و 50  دقايق 46  در  ترتيب  به  لوئيز» 
را  اختالف  رونى  وين  پنالتى  ضربه  با  دقيقه 58  در  منچستريونايتد 
به دو گل رساند رونى يكبار ديگر در دقيقه 70 از روى نقطه پنالتى 
دروازه پتر چك را باز كرد و اختالف را به حداقل رساند. در فاصله 
6 دقيقه مانده به پايان بازى «خاوير هرناندز» مهاجم جوان و مكزيكى 
يونايتد گل سوم تيمش را به ثمر رساند تا يونايتد بازگشتى رويايى 
به اين بازى داشته باشد. چلسي براى اولين بار در تاريخ رقابت هاى 
با  را  برده  صفر  بر  بازى 3  شده  آغاز  سال 1992  از  كه  برتر  ليگ 

تساوى عوض كرد. 

با  بازي  پايان  از  پس  سرخ  شياطين  سرمربي  فرگوسن،  سرآلكس 
گفت:  است،  خوشحال  شاگردانش  قدرت  و  توانايي  از  كه  اين  بيان 
ورزشگاه  در  هم  آن  گل  سه  دريافت  از  پس  توانستيم  كه  اين  «از 
استمفوردبريچ به بازي برگرديم خوشحالم اما بر اين باورم كه دو 
امتياز حساس را از دست داديم. ما در 10 دقيقه اول نيمه دوم نمايش 
بسيار ضعيفي داشتيم و دو گل بد دريافت كرديم اما بعد از آن بر 
بازي مسلط شديم و توانستيم هر سه گل خورده را آن هم در مقابل 
هواداران پرشور چلسي جبران كنيم. بسيار سخت است كه يك تيم 
در چنين ديدارهاي بتواند سه گل خورده را جبران كند. چنين چيزي 
نيازمند تالش زياد بازيكنان در تمام پست هاست. بازي بسيار زيبايي 
بود و بر اين باورم كه همه از تماشاي آن لذت بردند. نبايد فراموش 
كنيم كه چلسي نمايش خوبي در اين ديدار داشت. با وجود اين كه ما 
خوبي  عملكرد  هم  بواس  وياس  شاگردان  اما  بوديم  ميدان  برتر  تيم 
از  را  خود  رضايت  نمي توانم  دادند.  ارائه  را  زيبايي  بازي  و  داشتند 
بازيكنانم پنهان كنم. وين روني با دو ضربه پنالتي زيبايي كه به ثمر 
رساند ما را به بازي برگرداند. او بعد از اين كه پنالتي مقابل بولتون 
را خراب كرد، همواره در تمرين تمركز زيادي بر روي ضربات پنالتي 
داشت و به صورت اختصاصي اين كار را انجام مي داد. بر اين باورم 
كرد  استفاده  خوب  آمده  دست  به  فرصت هاي  از  امشب  روني  كه 
داور  كه  اين  وجود  با  بگويم  بايد  داد.  ارائه  را  قبولي  قابل  نمايش  و 
چهار  مي توانست  اما  گرفت  ما  براي  پنالتي  ضربه  دو  بازي  اين  در 
در  ما  بازيكنان  روي  بر  خطاها  كه  چرا  كند  پنالتي  ضربه  اعالم  بار 
نوعي  ما  براي  چلسي  با  ديدار  بود.  واضح  حريف  جريمه  محوطه 
ماجراجويي و ريسك بود و خوشبختانه ثمره اين ريسك پذيري را 
از  و  مي كردم  ريسك  بايد  بازي  اين  از  گرفتن  نتيجه   براي  گرفتيم. 
پاياني  لحظات  در  اما  مي فرستادم  زمين  به  را  هرناندز  ابتدا  همان 
تصميم گرفتم كه روني و ولبك جوان را از ابتدا به ميدان بفرستم، اما 
وقتي در نيمه دوم هرناندز را به بازي فرستادم، اين مهاجم مكزيكي 
با فرارهاي سريع خود بارها خط دفاعي چلسي را با مشكل مواجه 

ساخت و بازي را به نفع ما تغيير داد.» 

به  چلسي  پرتغالي  سرمربي  بواس،  وياس  آندره  مقابل،  سوي  در 
انتقاد از هاوارد وب داور مسابقه پرداخت و گفت: «واقعا از داوري 
پنالتي  دو  امشب  بازي  در  وب  هاوراد  نيستم.  راضي  ديدار  اين  در 
را براي منچستريونايتد گرفت تا به نوعي بازي با تساوي به پايان 
بسيار  طبيعتا  بود.  برعكس  كامال  اول  نيمه  در  او  تصميمات  رسد. 
سخت است، بازي كه سه بر صفر پيش افتاده اي را با تساوي عوض 
كني. نمايش خوبي در اين ديدار داشتيم و همه چيز به خوبي پيش 
مي رفت. ما با سه گل پيش افتاديم و تيم برتر بازي بوديم، اما بعضي 

از تصميمات عجيب و غريب داور همه چيز را به هم ريخت.» 

آرسن ونگر گزينه 
مربيگري تيم ملي فرانسه

لو  نوئل  ميل  مطابق  چندان  روزها  اين  فرانسه  تيم ملي  در  شرايط 
گرائه، رييس فدراسيون فوتبال اين كشور نيست. به گزارش روزنامه 
يورو  رقابت هاي  از  پس  كرده  اعالم  گرائه  لو  ديمانش»  دو  «ژورنال 
بالن  لوران  ديگر  بخورد،  رقم  نتيجه اي  هر  و  بيفتد  اتفاقي  هر   2012
كه  شد  اعالم  در شرايطي  اين صحبت ها  بود؛  نخواهد  تيم  اين  مربي 
خود لو گرائه از طرفداران اصلي بالن بود و اصرار شخص او باعث 
لوران  بيفتد.  بالن  دستان  به  فرانسه  ملي  اين  هدايت  سكان  تا  شد 
بالن كه قبال در گفت وگويي اعالم كرده بود در مورد آينده اش بعدا 
تصميم گيري مي كند، حاال كامال وضعيتش مشخص است: «نمي توانم 
در مورد آينده ام در تيم ملي فرانسه نظر روشني بدهم. همان طور كه 
يورو  بازي هاي  در  من  عملكرد  به  بستگي  چيز  همه  گفته ام  هم  قبال 
رقابت هاي  براي  كه  مي گيرم  تصميم  بعد  و  داشت  خواهد   2012
نظر  به  حال  اين  با  نه.»  يا  باشم  تيم  در  هم  جهاني  جام  مقدماتي 
و  باالگرفته  فرانسه  فوتبال  فدراسيون  رييس  با  او  اختالف  مي رسد 
حاال جدايي او از تيم ملي فرانسه بعد از يورو 2012 قطعي است. اين 
در شرايطي است كه روزنامه «ژورنال دو ديمانش» اعالم كرده لو 
گرائه به اين اميد با بالن قطع همكاري مي كند تا آرسن ونگر مربي 

آرسنال را به خدمت بگيرد.
 ونگر پيش تر در گفت وگوهاي مختلف از مربيگري در تيم ملي فرانسه 
به عنوان آخرين كارش در دوران حرفه اي نام برده و حاال لو گرائه 
معتقد است كه اين مربي 62 ساله مي تواند هدايت تيم ملي فرانسه را 
بر عهده بگيرد و آن را براي رقابت هاي يورو 2016 كه در فرانسه 

برگزار خواهد شد، آماده كند. 
اين خبر را البته عالوه بر منابع فرانسوي روزنامه «ديلي اكسپرس» 
هم روي جلد برده و نوشته بود، ونگر به زودي هدايت تيم ملي فرانسه 
را بر عهده خواهد گرفت. البته خود ونگر اين شايعات را تكذيب كرده 
اين  در  ونگر  آرسن  فوت»  «تله  تلويزيوني  برنامه  گزارش  به  است. 
فدراسيون  مسووالن  با  صحبتي  هيچ  حال  به  تا  «من  گفت:  مورد 
فوتبال نداشته ام و از طرفي اميدوارم به كارم در تيم آرسنال ادامه 
دهم.» همزمان با انتشار اين خبر روزنامه ديلي ميل هم از عالقه رئال 

مادريد به جذب ونگر خبر داد. 
كرده  تالش   2009 سال  در  هم  قبال  كه  «رئالي ها  نوشت:  منبع  اين 
بودند ونگر را به خدمت بگيرند اين بار هم راستاي مذاكره با يواخيم 
لو عالقه دارند تا سكان هدايت تيم شان را به او بسپارند.» البته روز 
گذشته فاش شد كه اگر ونگر پيشنهاد تيم ملي فرانسه را نپذيرد، پل 
لوگوئن هدايت اين تيم را عهده دار خواهد شد كه اين مربي هم اين خبر 
را تكذيب كرد: «كار من در تيم ملي عمان خوب پيش مي رود و آينده 

خودم را همكاري با فدراسيون فوتبال عمان مي بينم.»
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ورزش

قهرمان «تور دو فـــرانس» 
باز هم دوپينگــــي شد

تصميم  داشتيم  استراحت  فرانس  دو  تور  در  كه  «روزي 
شدم  وسوسه  بخورم.  چيزي  و  بروم  تيم  كانتينر  به  گرفتم 
از گوشت هايي كه از شب قبل مانده بود بخورم. اين كار را 
ديده  من  آزمايشات  در  كه  كلنبوترولي  مي كنم  فكر  و  كردم 
شده به همين دليل است واال دليلي ندارد كه بخواهم دوپينگ 
تازه  كه  بود  كونتادور  آلبرتو  جمالت  از  بخشي  اينها  كنم.» 
دوپينگش  موضوع  درباره  تا  بود  شده  فراخوانده  دادگاه  به 
توضيح دهد. البته صحبت هاي او در سال 2010 و اوايل سال 
2011 مسووالن مبارزه با دوپينگ را قانع كرد و محروميتي 
اين  دوباره  افتادن  جريان  به  با  اما  نداشت.  پي  در  او  براي 
پرونده، آلبرتو كونتادور حاال بايد روزهاي سختي را تجربه 
روزها  اين  دوچرخه سواري  دنياي  گفت  بايد  واقع  در  كند. 
پيش  روز  چند  آنكه  از  پس  مي شود.  دنبال  پرالتهاب  بسيار 
دادگاه عالي اين ورزش، النس آرمسترانگ را از اتهام دوپينگ 
تور  رقابت هاي  قهرمان  كونتادور  آلبرتو  بار  اين  كرد  تبرئه 
از  سال  دو  مدت  به  را  او  و  شناخت  گناهكار  را  فرانس  دو 
حضور در رقابت هاي دوچرخه سواري محروم كرد. 18 ماه 
شد  متهم  نيروزا  مواد  از  استفاده  به  كونتادور  آنكه  از  پس 
پيست هاي  از  سال  دو  براي  او  و  شد  صادر  قطعي اش  حكم 

مختلف دور خواهد بود.
 اين اتفاق در شرايطي رخ داده بود كه دادگاه ورزش اسپانيا 
اوليه  دادگاه  در  هم  آن  از  پس  و  بود  شناخته  بي گناه  را  او 
ترتيب  اين  به  بود.  نشده  گرفته  نظر  در  او  براي  محروميتي 
رقابت هاي  در  حضور  از  اسپانيايي  دوچرخه سوار  اين 
شد  خواهد  محروم  ديتالي  جيرو  و  فرانس  دو  تور  المپيك، 
و تيم ساكسو بانك كه او را به خدمت گرفته است بيشترين 
گزارش «يورو  به  شد.  خواهد  متحمل  ميان  اين  در  را  ضرر 
اسپانيايي  دوچرخه سواران  خبر  اين  اعالم  از  پس  اسپورت» 
كه هر كدام سابقه قهرماني در رقابت هاي تور دو فرانس را 
حمايت  كونتادور  از  و  توصيف  ناعادالنه  را  راي  اين  دارند 
كردند. كارلوس ساستره در اين مورد گفت: «اگر شما مطمئن 
به  دست  و  كند  دوپينگ  مي خواهد  ورزشكاري  كه  هستيد 
اما  كنيد.  تنبيهش  شدت  به  و  محروم  را  او  بايد  بزند  تقلب 
است  نيفتاده  كونتادور  مورد  در  اتفاق  اين  مي كنم  فكر  من 
گفت: «بايد  اين باره  در  هم  دلگادو  پدرو  است.»  بي گناه  او  و 
واقع بين باشيم. در تست هايي كه از او گرفته شده كلنبوترول 
در خونش ديده شده و اين مورد جريمه دارد. اما موضوعي 
كه مرا آزار مي دهد اين است كه خود دادگاه هم تاييد كرده 
او ناخواسته از اين مواد استفاده كرده است. بنابراين اگر يك 
سال محروم مي شد قابل توجيه بود ولي دو سال محروميت 
اصال در ذهن آدم نمي گنجد.» اين در شرايطي است كه خود 
و  كرده  اختيار  سكوت  دادگاه  نهايي  راي  از  پس  كونتادور 
يك  با  گفت وگو  در  او  برادر  حال  اين  با  است.  نگفته  چيزي 
چيزي  «تنها  گفت:  آلبرتو  آينده  مورد  در  اسپانيايي  راديوي 
كه مي توانم در مورد آلبرتو به شما بگويم اين است كه قصد 
كونتادور  كند.»  خداحافظي  دوچرخه سواري  دنياي  از  ندارد 
شلك  اندي  نام  به  جدي  رقيب  اخير  سال  دو  اين  در  كه 
داشته مورد حمايت او هم قرار گرفته است: «من مطمئنم كه 
دنياي  در  كارش  به  قدرت  با  و  برمي گردد  زودي  به  آلبرتو 
دوچرخه سواري ادامه مي دهد.» البته اگرچه به نظر مي رسد 
ولي  شده  برنده  پرونده  اين  در  دوچرخه سواري  فدراسيون 
پت مك كيد رييس اين اتحاديه مي گويد: «شايد در وهله اول 
بخواهند به ما تبريك بگويند و ما را برنده اين پرونده بدانند 
ولي واقعيت اين است كه هر جا حرف دوپينگ در ميان باشد 
همه بازنده ايم. همه ما از اتفاقاتي كه رخ داده ناراحتيم و بايد 

به فكر راه حلي باشيم كه چنين اتفاقاتي هرگز رخ ندهد.»

 فاجعه اخير در مصر، اگرچه خيلي تكان دهنده بود، ولي تنها حادثه اي 
نيست كه دنياي فوتبال را متاثر كرده است

روزهــاي 
سياه فوتبال

بود؛  مصر  فاجعه  تاثير  تحت  شدت  به  گذشته  هفته  فوتبال  دنياي 
در ديدار تيم هاي المصري و االهلي مصر تماشاگران پس از بازي، 
خورد  و  زد  سرآغاز  اين  و  كردند  دنبال  را  االهلي  تيم  بازيكنان 
خونيني شد كه در نهايت منجر به كشته شدن 74 نفر و زخمي شدن 

صدها نفر ديگر شد. البته نهاد هاي مختلف در مصر تالش كردند اين 
زد و خوردها را به مسايل سياسي ربط دهند كه مصر چند ماهي 
مصر  همين  در  حال  اين  با  مي كند.  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  است 
در  كشور  اين  مي داد؛  رخ  كه  بود  بار  دومين  براي  فاجعه اي  چنين 
سال 1974 هم با كشته شدن ده ها نفر از شهروندانش در ورزشگاه 
قاهره مواجه شد هر چند كه آن موقع علت كامال متفاوت بود. اگرچه 
ناميد  فوتبال  «سياه»  روز  را  آن  بالتر  سپ  كه  مصر»  «فاجعه  در 
74 نفر جان خود را از دست دادند ولي اين اتفاق مهم ترين اتفاقي 
نيست.  شده،  تماشاگران  مير  و  مرگ  به  منجر  فوتبال  تاريخ  در  كه 
بعضا  داد  رخ  هيلسبورگ  و  هيسل  ليما،  در  كه  فجايعي  واقع  در 
برد.  نخواهد  ياد  از  را  آنها  هرگز  تاريخ  كه  بود  شوكه كننده  چنان 
تراژدي هاي هيسل در بروكسل در سال 1985، هيلسبورگ در شفيلد 
در سال 1989 و فورياني در باستيا در سال 1992 همگي در زمره 
اتفاقاتي است كه تاريخ به سختي آنها را از ياد خواهد برد. با اين 
حال بزرگ ترين فاجعه اي كه در دنياي فوتبال در اين زمينه رخ داده 
انتخاب  به  و  مطلب  اين  در  است.  پرو  در  ليما  ورزشگاه  به  مربوط 
روزنامه «فيگارو» به صورت خالصه به مهم ترين اتفاقات فوتبال در 

اين زمينه نگاه شده است. 

ليما، پرو – 23 مي 1964
پرو  ناسيونال  ورزشگاه  در  كه  آرژانتين  و  پرو  تيم هاي  ديدار  در 
و  ريختند  زمين  به  معترض  تماشاگران  بازي  اواخر  شد  برگزار 
در نهايت پس از زد و خوردهايي كه صورت گرفت 320 نفر جان 
خود را از دست دادند و هزاران نفر هم زخمي شدند. اين اتفاق در 
شرايطي رخ داد كه درهاي ورزشگاه بسته شده بودند و تماشاگران 
راه فراري نداشتند. خيلي از آنها زير دست و پا له و در نهايت خفه 

شدند. 

گالسكو، اسكاتلند – 2 ژانويه 1971
در داربي معروف اسكاتلند و در ورزشگاه ايبروكس مطابق معمول 
نهايت  در  و  پرداختند  يكديگر  با  خورد  و  زد  به  تيم  دو  طرفداران 
اين  كه  بود  شرايطي  در  اين  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر   66
ورزشگاه در سال 1902 و در ديدار تيم هاي اسكاتلند و انگليس هم 
شاهد فاجعه بود. در آن زمان جايگاه تماشاگران فرو ريخت و 26 

نفر جان خود را از دست دادند. 

قاهره، مصر – 17 فوريه 1974
ورزشگاه قاهره در آن زمان گنجايش 40 هزار نفر را داشت ولي در 
آن روز به طرز عجيبي 80 هزار نفر به ورزشگاه آمدند كه اين مورد 

منجر به كشته شدن 48 نفر و زخمي شدن 47 نفر شد. 

بردفورد، انگلستان – 11 مي 1985
ويژه  جايگاه  ناگهان  سيتي  لينكلن  و  بردفورد  تيم هاي  ديدار  در 
ورزشگاه كه از جنس چوب بود آتش گرفت؛ فاجعه اي كه در نهايت 

منجر به كشته شدن 56 نفر شد. 

بروكسل، بلژيك – 29 مي 1985
هيسل  ورزشگاه  در  يوونتوس  و  ليورپول  تيم هاي  ديدار  از  قبل 
يوونتوس  هواداران  جايگاه  به  انگليسي  هوليگان هاي  بروكسل 
حمله كردند؛ اتفاقي كه منجر به شكستن ميله هاي جدا كننده بين دو 
هواداران شد و ديواري هم روي سر هواداران يوونتوس خراب شد. 

در اين فاجعه 39 نفر جان خود را از دست دادند. 

شفيلد، انگلستان – 15 آوريل 1989

ليورپول  تيم هاي  بين  كه  انگلستان  حذفي  جام  نيمه نهايي  ديدار  در 
فرو  هيلسبورگ  ورزشگاه  فنس  مي شد  برگزار  فارست  ناتينگام  و 
دست  از  را  خود  جان  ليورپول  تيم  هوادار  نهايت 96  در  و  ريخت 

دادند. 
اوركني، آفريقاي جنوبي – 13 ژانويه 1991

در ديدار تيم هاي اورالندو پيراتس و كايزر شيف داور يكي از گل ها 
را مردود اعالم كرد و همين مورد منجر به اغتشاش در ورزشگاه 

شد. حاصل اين فاجعه كشته شدن 40 نفر در اوركني بود. 

باستيا، فرانسه – 5 مي 1992
كمي قبل از ديدار نيمه نهايي جام حذفي فرانسه بين تيم هاي باستيا و 
مارسي در ورزشگاه باستيا جايگاه موقت 10 هزار نفري كه ساخته 
شده بود فرو ريخت و 18 نفر مردند و 2300 نفر هم زخمي شدند. 

ژوهانسبورگ، آفريقاي جنوبي – 11 آوريل 2001
باز هم ديدار تيم هاي اورالندو پيراتس و كايزر شيف منجر به حادثه 
شد؛ در شرايطي كه ورزشگاه مملو از تماشاگران بود عده زيادي 
هم مازاد بر گنجايش ورزشگاه پا به اليس پارك گذاشتند كه اغلب 
هم بليت نداشتند. اين ازدحام بخشي از ورزشگاه را خراب كرد و 

باز هم 43 قرباني گرفت. 

آكرا، غنا – 10 مي 2001
اوئاكس  برابر  تيم شان  ديدار  نتيجه  از  كه  كوماسي  تيم  هواداران 
را  صندلي ها  و  آوردند  رو  آتش زا  مواد  پرتاب  به  نبودند  راضي 
شكستند. پليس هم براي متفرق كردن آنها از گاز اشك آور استفاده 
كرد. تماشاگراني كه قصد فرار داشتند با درهاي بسته مواجه شدند 

و در نهايت در حادثه اي تلخ 126 نفر جان خود را از دست دادند. 
بوتمبو، جمهوري دموكراتيك كنگو – 14سپتامبر2008

زد و خوردهاي متعدد و مداخله غيراصولي پليس در اين برخوردها 
به كشته شدن 13 تماشاگر انجاميد. 

آبيجان، ساحل عاج – 29 مارس 2009
ماالوي  و  عاج  ساحل  تيم هاي  ديدار  مي خواستند  كه  تماشاگراني 
ورزشگاه  به  ورود  براي  راهي  بودند  نتوانسته  اينكه  از  ببينند  را 
پيدا كنند ناراضي بودند و تالش كردند از طرق مختلف خود را به 
ورزشگاه برسانند كه اين مورد منجر به كشته شدن 19 نفر و زخمي 

شدن 135 شد. 
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 افقي:
ــكالت بايد از  ١ - براي حل برخي از مش

آن گذشت – دوره بت پرستي
ــه – از عناصر  ــراي اينكه – مقدم ٢- ب

شيميايي فلزي
ــازگاري – نوعي  ٣- حريص – انس و س

تربچه!
ــوان – ناتوان –  ــك – فرار حي ٤- كوچ

قلعه مستحكم
ــد – درجه عالي  ــيگار مي زنن ٥- به س

مرگ – ظرفي در آزمايشگاه
٦- غذاي مجردي – محصول كشتزار – 

برجستگي زير گونه
٧- بركنار كردن – رنگ قهوه  اي مات با 

ته رنگ شيري – داخل چراغ جادو
٨- جهان – امر به آوردن – اتومبيل

ــخصيت  ــروپا – به ش ــرد، بي س ٩- ولگ
ــتان يا نمايشنامه گفته  اصلي يك داس

مي شود – خانه گوسفند
١٠- غذاي مريض – ناپاك – گلي زيبا 
 – ــدس  مق ــاع  دف ــاي  نيروه از   -١١

سرسلسله مادها – از غالت
ــق – كوبنده  ــق يكرنگ و مواف ١٢- رفي

خانگي – حرف همراهي – مفصل
١٣- شهري در استان اردبيل – جانشين 

– حاصل
ــردن – روا، مباح – كتاب  ١٤- جبران ك

آسماني
ــدن يا تنگ شدن  ــته ش ١٥- فرايند بس
ــفره  ــت در س ــي و حرك ــاد زندگ – نم

هفت سين
 عمودي:

١ - حشره قطاري – از سازهاي بادي
٢- از علوم – خوشگذران – ديكته

ــده خودرو – خرمي، پاكدامني  ٣- بازدارن
– برشته شده

٤- عنوان رجال – نام دخترانه 
– خالف پيش – دم و جان

٥- مخلوط و آميخته – آنچه 
مربوط به حمل ونقل باشد – 

عنصر گواتر
ــك  ــرب – موزي ــادر ع ٦- م
ــي – براي بيماران قلبي  نظام

مضر است
ــم زني  ٧- بانگ – قيچي پش

– دارنده
٨- جامه پيشكشي – سرزنش 

– دار فاني
در  ــرزي  م ــتاني  شهرس  -٩

شمال استان آذربايجان شرقي – از البسه 
زمستاني – هراس

١٠- سوداگري – نسب شناس – تولد
ــنيك – لرزش،  ١١- خمره بزرگ – ارس

جنبش
 – ــده  يكدن ــه  بچ كار   – ــودال  گ  -١٢

ضدپشتك – لقب امام نهم شيعيان
١٣- بيماري زردي – نهي و ممنوع شده 

– صفت سيب زميني!
ــين كشاورزي – كمدين  ١٤- نوعي ماش

معروف – آشوب و ازدحام
ــهر –  ــتان بوش ١٥- از غذاهاي محلي اس

پاسخ محكم و دندان شكن

 افقي:
١ - هيدرولوژي – زبان يهود

٢- يكي از فنون كشتي – پيشرفت امر 
– ورم كرده

 – ــره  حش ــرم  ك  – ــل  عكس العم  -٣
سنگ انداز

٤- خورشيد – نشانه اسم مصدر – جايي 
ــلمانان روبه آن نماز مي گزارند –  كه مس

چيدن غله
٥- ضمير سوم شخص مفرد – كارشناس 

– كتاب نظامي
ــان كيقباد –  ــان ايراني زم ٦- از پهلوان
ــماني – چنين بزي گله اي را  كتاب آس

بيمار كند
ــنده تخيلي پرداز فرانسه –  ٧- نويس

زشت و قبيح – سرحد دار
ــه ماهي –  ــب هاي عرب – تل ٨- ش

ولخرجي
ــروف  ــگاه مع ــون – ورزش ٩- ارغن

بارسلونا – جبل
١٠- بله آلماني – عضوي در دهان – 

كشور اروپايي
ــاس – خادم  ــق – اس ١١- الهه عش

قوم
١٢- خروس مازندراني – تكيه گاه – 

نخستين نت موسيقي – پهلو
ــه  ــه – در داروخان ــام دختران ١٣- ن

پيچيده مي شود – آيفون
١٤- عنصر مهم استخوان – آتشدان 

– امر به آراستن
١٥- لباس زنان ژاپني – مركز كشور 

گرانادا

 عمودي:
ــم مي گويند –  ــرزمين ه ــه س ١ - ب

مجلس آلمان
ــابق تيم ملي  ــا – كاپيتان س ٢- مرحب

فوتبال ايرلند جنوبي – پرنده پابلند
٣- سپاسگزار – مركز چك – بازديد

ــس و نيكل –  ــاژي از م ــو – آلي ٤- بدب
كدبانوي خانه – از حروف الفبا

ــمه – واحد  ــوس فضايي – چش ٥- اتوب
عملي سنجش رسانايي برق

٦- عنواني در انگليس – مرمر – از گلها
٧- ماه قيصري – كاخ تخت جمشيد – 

شهري در استان آذربايجان شرقي
٨- ناتمام – كالله – بي ادب

ــتم – دلير و فاتح – بريدن  ٩- برج هش
شاخه هاي هرز

ــاك –  ــرافكار – ناپ ١٠- اس
نفس چاق

ــم – مثل و  ١١- چرك زخ
مانند – جايگاه

ــي – رود  ــاده بيهوش ١٢- م
ــه – فرمان كشتي –  فرانس

متحير
١٣- فرزندزاده – واحد پول 

نروژ – وسيله روفتن
١٤- چشمداشت – رستني 

– محل ذخيره كاال
١٥- دستگاه انقباض ماهيچه 

– دانشگاه معروف انگليس
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

با اينكه اين هفته نسبت به زندگى خوش بين هستيد، اما مى 
توانيد احساس كنيد كه اتفاقاتى دارد مى افتد كه نگرانى و 
اضطراب براى شما ايجاد مى كنند اما به اين معنى نيست 
كه شما از تغيير مى ترسيد و مخالف آن هستيد؛ فقط به 
اين خاطر است كه دلواپس اين هستيد كه مبادا طرح ها و 

برنامه هايى كه براى خودتان داريد خراب شوند.
كوشش  و  تالش  با  كه  نكنيد  اين  صرف  را  تان  انرژى 
قديمى  شيوه  همان  به  را  زندگى  روال  بخواهيد  بسيار 
با  دگرگونى  و  تغييرت  با  جنگيدن  جاى  به   ، برگردانيد 
آغوش باز به استقبال شان برويد ، منتظر چه هستيد؟ از 

همين حاال شروع كنيد!
� ارديبهشت ماه: 

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

به ديگران نداشته باشد.
خصمانه  روابط  ديگران  با  توانيد  مى  راحت  خيلى  شما 
اى داشته باشيد اما اين روابط براى هيچ كدامتان سودى 
ندارد ؛ توجه كنيد كه در كار، ديگران چه پيشنهاداتى مى 
دهند و اين را هم مدنظرتان قرار دهيد كه نيازهاى شما 
چيست سپس مى توانيد تصميم بگيريد كه از كجا شروع 

كنيد.
� خرداد ماه: 

اين هفته دچار استرس و ناراحتى ميشويد ، اگر در محل 
كرد  ناراحت  و  آشفته  را  شما  كه  گرفتيد  پيغامى  كارتان 
سعى كنيد كه آن لحظه هيچ تصميمى نگيريد تا كارها را 

خراب تر نكنيد و در عوض، اجازه دهيد كه اين درگيرى و 
ناراحتى راه خودش را برود.

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

موضع خود را آشكار كنند پس عجله نكنيد!
� تير ماه: 

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

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

گمراه تان نميكند.
� مرداد ماه: 

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

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

دادند شما كمى تفريح كنيد.
� شهريور ماه: 

اين هفته شما با حجمى از اطالعات روبرو هستيد كه براى 
تان سخت است كه بخواهيد همه آنها را جمع و جور كنيد 
چه  كنيد  مى  فكر  كه  زمانى  فقط  دهيد.  سامان  و  سر  و 
راه  كه  بگيريد  ياد  ديگرى  چيزهاى  توانيد  مى  بكنيد،  بايد 

متفاوتى را پيش پايتان بگذارد. 

مى  مجبور  اينكه  خاطر  به  ؛  نگيريد  لجوجانه  تصميمات 
شويد كه به محض اينكه خواستيد كارتان را شروع كنيد 
احساس  اين  كمى  كه  است  بهتر  دهيد.  تغيير  را  افكارتان 
تعهدتان را كنار بگذاريد و راهى براى خود باز نگه داريد.

� مهر ماه: 
داشته  مهم  بسيار  مالقات  قرار  يك  اگر  حتى  هفته  اين 
باشيد، ممكن است اتفاقاتى برايتان بيفتد كه مجبور شويد 
مسئول  شما  شايد  ؛  كنيد  موكول  ديگرى  وقت  به  را  آن 
باشيد كه كارهاى بيشمارى را در اندك زمان يانجام دهيد 

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

ديگران نيز شما را حمايت مى كنند.
� آبان ماه: 

مورد  است  ممكن  هفته  اين  تان  آرمانى  و  عالى  افكار 
آزمايش قرار گيرند ، اگر بخواهيد با ديگران درگير شويد 
اين  ؛  ايد  نداده  انجام  درست  را  كارى  هيچ  كه  نكنيد  فكر 
تان  تصميمات  شما  كه  باشد  اين  خاطر  به  است  ممكن 
گيريد  مى  خودتان  هاى  ارزش  براساس  فقط  و  فقط  را 

و كارى به اين نداريد كه در جهان واقعى چه خبر است.
نيازى به اين نيست كه بخواهيد باورهايتان را تغيير دهيد 
، فقط روش تان را براى رسيدن به اهداف تان تغيير دهيد.

� آذر ماه: اين هفته شما حس ششم فوق العاده اى داريد 
و مى توانيد حدس بزنيد كه در آينده چه اتفاقاتى برايتان 
دشوارى  مانع  به  است  ممكن  هفته  طول  در  اما  افتد.  مى 

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

كه شما را در طوالنى مدت به هدف تان برساند.
� دى ماه: 

اين هفته امروز ممكن است به احساسى دست پيدا كنيد 
كه شما را به جايى برساند درست خالف جهتى كه تا به 

امروز فكر مى كرديد.
هاى  ايده  برخالف  احتماال  شما  جديد  ايده  حقيقت،  در 
ديگران خواهد بود ، راه آسانى نيست چرا كه احتمال آن 
مقاومت  و  ايستادگى  با  آينده  روزهاى  طى  كه  رود  مى 
روبرو شويد ، بنابراين بهتر است كه حاال از غريزه تان 

كمك بگيريد و از راه هاى قديمى دورى كنيد.
� بهمن ماه: 

اعتماد  افكارتان  به  توانيد  نمى  شما  متاسفانه  هفته  اين 
كنيد ؛ به خاطر اينكه قادر نيستيد كه تشخيص دهيد كدام 
تان  فرضيات  از  توانيد  مى  ؛  است  غلط  كدام  و  درست 
استفاده كنيد كه درباره اين اطالعات گم شده تنها راهى 
است كه داريد اما نتيجه تان به خيال نزديك تر است تا 

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

جديدى براى موضوعى خاص اتخاذ كنيد.
� اسفند ماه: 

توانيد  مى  كسى  چه  به  ندانيد  كه  است  كننده  گيج  خيلى 
هفته  اين  است  ممكن  شما  ترسيم  توانايى   ، كنيد  اعتماد 
اطالعات باارزشى برايتان داشته باشد و اين همه آنچه كه 

شما تا به حال مى دانستيد را نقض مى كند.

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

جدول و سرگرمى





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

برسانيد.  هموطنان  گوش  به  را  خود  حرف 
آدرس  به  را  پيامتان  مي توانيد  همچنين 
 info@persianweekly.co.uk:الكترونيكي
ارسال نماييد. (لطفا نام و نام استان خود را 

در ابتداي پيام درج كنيد). 

منتظر نظرات و تماسهاى  شما هستيم
****

سالم،
هست  امكانش  اگر  كنم  تقاضا  خواستم  مى 
ليست پزشكان ايرانى را كه در لندن هستند 
چاپ  ما  براى  و  آورى  جمع  نوعى  يك  به 
بكنيد تا اگر كسى خواست به پزشكان جى 
دكترهاى  ليستى  در  و  نكند  مراجعه  پى 
و  تلفنشان  هاى  شماره  با  ايرانى  مختلف 
لطفتان  از  دنيا  يك  گيرد.  قرار  آنها  آدرس 
متشكرم. و همينطور بگويم كه اين روزنامه 
پرشين واقعا بهترين روزنامه اى هست كه 
من تا به حال در مدت اين 35 سال گذشته 
است،  باالنس  آن  چيز  همه  چون  خواندم 
همه چيزش عادى است، از هيچ نظر زياده 
روى يا كم روى نكرده اند. خيلى متشكرم، 

خداحافظ.

جواب هفته نامه پرشين:
عزيزمان،  هموطن  و  گرامى  ى  خواننده 
گرمتان  پيام  از  سپاس  و  قدردانى  ضمن 
نامه  هفته  در  نظرتان  انعكاس  از  تشكر  و 
پرشين، بايد خاطرنشان نماييم كه هفته نامه 
پرشين از مدت ها پيش در صدد جمع آورى 
ليست  درج  و  ايرانى  مشاغل  كليه  اطالعات 
معرفى  با  تا  باشد  مى  نشريه  اين  در  آنها 
آنها، ضمن انجام وظيفه خود كه همان اطالع 
رسانى است، باعث رونق مشاغل ايرانى نيز 
پزشكان  و  مشاغل  صاحبان  نقش  شويم. 
است.  ناپذير  انكار  ليست،  اين  تهيه  در  نيز 
از همين جا از تمامى مشاغل و مخصوصا 
مى  تقاضا  انگلستان  ساكن  ايرانى  پزشكان 
نماييم تا اطالعات تماس خود را در اختيار 
سهولت  امكان  تا  دهند  قرار  نشريه  اين 

دسترسى ايرانيان به آنها فراهم گردد. 
با سپاس - هفته نامه پرشين
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فريدون فرياد در 62 
سالگي درگذشت

پوريا سورى

من غريبه  ام / با درخت ها فارسي حرف مي زنم
درخت ها پاسخم مي دهند

درون اين خويشاوندي  غريبه نيستم / 
فريدون فرياد

مردن،  غريبه  و  ماندن  غريبه  بودن،  غريبه 
سخت  چه  و  است  غربت  در  زندگي  سرشت 
شاعري  بنويسي  مي خواهي  وقتي  است 
هم  فرياد  فريدون  درگذشت.  غربت  در  ديگر 
در  يكشنبه  شامگاه  و  بركشيد  دنيا  از  رخت 
پاياني  روز   20 حدود  كه  او  درگذشت.  آتن 
روده  سرطان  به  ابتال  واسطه  به  را  عمرش 
روز  چند  و  بستري  آتن  در  بيمارستاني  در 

پيش عمل شده بود، ديگر دوام نياورد و شامگاه 
را  زندگي  آتن  در   8:30 ساعت  حدود  يكشنبه 
ناخوشايند  غربت  در  مرگ  اگرچه  گفت.  بدورد 

است اما نبايد فراموش كرد كه فرياد بيش از 
و  مي كرد  زندگي  يونان  در  كه  بود  سال   30
آنقدرها هم كه ديگر شاعران ايراني غربت نشين 
در غريبگي زندگي را سر مي كنند، غريب نبود. او 
شاعري بود كه به واسطه تسلط مثال زدني اش 
بر زبان يوناني از يك سو و دوستي عميقش با 
يانيس ريتسوس، شاعر بزرگ يوناني از سوي 
بسيار  يونان  هنري  و  ادبي  جامعه  در  ديگر 
يك  او  زندگي  از  كه  آن گونه  بود  شده  شناخته 
فيلم براي تلويزيون يونان هم ساخته شده بود 
و بارها از او براي تدريس در دانشگاه هاي اين 

كشور دعوت كرده بودند. 
به  مي توان  مولف  عنوان  به  او  موفق  آثار  از 
در  كه  كرد  اشاره  بي گذرنامه»  «آسمان  كتاب 
سال  در  و  شد  منتشر  يونان  در   1991 سال 
اروپايي  انجمن  جايزه  دريافت  به  موفق   1995
و  كبوتر  از  پر  «خواب هايم  كتاب  همچنين  شد. 
 1998 سال  از  فرياد،  نوشته  است»  بادبادك 
تدريس  يونان  مدارس  در  كه  است  آثاري  جزو 
مي گفت  خود  شاعري  درباره  فرياد  مي شود. 
شاعري  مي دانم،  شاعر  اصل  در  را  خودم  «من 
كه دوست دارد ترجمه هم بكند و ترجمه را هم 
فريدون  اين همه  با  است.»  كرده  شروع  شعر  با 
در  داشت،  شهرت  يونان  در  كه  آن گونه  فرياد 
ايران به عنوان شاعر شناخته نمي شد اما ترجمه 
خوب و ماندگار او از اشعار ريتسوس با عنوان 
«زمان سنگي» تبديل به كليدواژه اي شده است كه 
اهالي فرهنگ، فريدون فرياد را با آن مي شناسند.

حرف آخر
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ماموريت روســى 
در ســــــوريه

صادق زيباكالم

احتماال تجربه، سن و آگاهي هاي سياسي و بين المللي 
آقاي سرگئي الوروف وزير امورخارجه روسيه آن قدر 
رياست  كاخ  به  دمشق  فرودگاه  مسير  در  كه  بود 
هزاران  آن  خيل  اسد،  بشار  با  ديدار  و  جمهوري 
پرچم هاي  و  بودند  ايستاده  مسير  در  كه  را  نفري 
روسيه و سوريه را تكان مي دادند و به نفع روسيه 
شعار مي دادند را جدي نگيرد. او مي دانست اگر همه 
استقبال كنندگان به اراده خودشان در مسير حركت 
طرفداران  آن  حالت  بهترين  در  بودند،  شده  جمع 
بسياري  بودند.  سوريه  جمعيت  از  بخشي  صرفا 
ديگر، او و كشورش را شريك اقدامات سوريه مي دانند. 
از  اعراب  از  بسياري  كه  مي داند  يقينا  الوروف  آقاي 
و  ندارند  رضايت  سوريه  قبال  در  روسيه  سياست 
باالخره آقاي الوروف نمي تواند نداند كه رژيم سوريه 
طرفداران و دوستان زيادي در جهان عرب ندارد. در 
واقع و برخالف تصور بسياري كه فكر مي كنند روسيه 
بنا دارد تا به آخر پشت بشار اسد بايستد، مسكو چنين 
غرضي ندارد. به همين دليل است كه وزير خارجه شان 
طرح  با  مخالفت  از  پس  است)  پوتين  وثوق  مورد  (كه 
غربي ها و اتحاديه عرب در شوراي امنيت، به سرعت 
او  زياد،  خيلي  احتمال  به  است.  شده  دمشق  راهي 
ندارد.  اسد  بشار  به  خطاب  محبت آميز  بسيار  سخنان 
كه  بگويد  سوريه  رهبران  به  كه  دمشق  رفته  او  اتفاقا 
روسيه براي آنان زمان خريده و آنان بايد به سمت و 
روس ها  نگاه  تفاوت  بروند.  سياسي  راه حل  يك  سوي 
غربي ها  كه  است  اين  در  عرب  اتحاديه  و  غربي ها  با 
در  هستند،  سوريه  در  رژيم  تغيير  دنبال  به  اعراب  و 
حالي كه روس ها با تغيير رژيم مخالفند. مخالفت آنان 

با تغيير رژيم به معناي آن نيست كه آنان يكپارچه از 
بشار اسد حمايت مي كنند، بلكه به معناي آن است كه 
خواهان جلوگيري از تكرار سناريوي ليبي و سرهنگ 
به  رفتن  جاي  به  كه  است  معتقد  مسكو  هستند.  قذافي 
شدن  پاره  و  تكه  و  داخلي  جنگ  يك  سوي  و  سمت 
سوريه، بهتر است كه به سمت يك انتقال قدرت آرام و 
آهسته برويم. در مرحله نخست، اسد دولتي ائتالفي با 
شركت برخي از مخالفان معتدل و ميانه رواش تشكيل 
پادگان ها  به  را  امنيتي  گروه هاي  و  نظاميان  و  مي دهد 
سمت  به  مي رود  گام  به  گام  سوريه  و  برمي گرداند 
عادي شدن و در عين حال دموكراتيك شدن. الوروف 
براي تالش مجدد يا حتي يك راه حل معتدل به سوريه 
اتفاقا  حكومت  آرام  انتقال  مانع  بزرگ ترين  اما  رفته. 
«حما»  در  اسد  بشار  اسالم گراي  و  راديكال  مخالفان 
تدريجي  انتقال  مخالفان  بيشترين  نيستند.  «حمص»  و 
نظاميان،  از  شماري  آزاد  انتخابات  برگزاري  و  قدرت 
رهبران حزب بعث، مسووالن امنيتي و باالخره شخص 
بشار اسد است. آنان همه قدرت را مي خواهند و حاضر 
نيستند ديگران را در قدرت سهيم كنند و آقاي الوروف 
جهت  در  كه  كند  وادار  را  آنان  بتواند  شايد  كه  رفته 
اصالحات و تغييرات تدريجي حركت كنند. اين درست 
سوريه  در  زيادي  اقتصادي  منافع  روس ها  كه  است 
پايگاه  مهم ترين  دمشق  كه  است  درست  اين  دارند؛ 
داده؛  قرار  روس ها  اختيار  در  مديترانه  در  را  دريايي 
تسليحات  خريدار  دومين  سوريه  كه  است  درست  اين 
از روسيه است؛ اين هم درست كه سوريه آخرين متحد 
كه  آنچه  اما  است،  خاورميانه  در  روسيه  استراتژيك 
جديدي  خاورميانه  شده،  مهم تر  مالحظات  اين  همه  از 
است كه «بهار عرب» به همراه آورده. يقينا روس ها هم 
متوجه شده اند كه آينده خاورميانه جديد به دموكراسي 
و حكومت هاي فارغ از معترضان تعلق دارد. يعني همان 
سرنوشتي كه از تونس آغاز شد و مصر و ليبي را در 
آينده  نگران  نيز  را  عرب  حكومت هاي  ديگر  و  نورديد 

خود كرده است.
برگرفته از روزنامه شرق

ميرجالل الدين كزازي «شاهنامه» 
را به نثر نوشت

 بازنويسي «شاهنامه» فردوسي به نثر به قلم ميرجالل الدين كزازي در راه 
نشر است. اين نويسنده و پژوهشگر درباره  بازنويسي «شاهنامه»، گفت: 
بازنوشت «شاهنامه» را زير چاپ دارم كه از آغاز تا انجام با نثري همساز 
و هماهنگ با زبان «شاهنامه» است. در واقع در اين اثر «شاهنامه» را به نثر 
نوشته ام. او در ادامه گفت: اين كتاب در 700 صفحه نوشته شده است كه 
در دو پوشينه (جلد) در نشر زرين و سيمين به چاپ مي رسد. اين دفتر به 

احتمال زياد، «دفتر دانايي و داد» نام خواهد داشت.


