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برابر  در  را  ريال  دولت،  تصميم  گويند  مى  كارشناسان 
برخى  رسد  مى  نظر  به  اما  كرد  خواهد  تر  ضعيف  دالر 
تصميم  اين  زمينه  در  نيز  داخلى  سياست  در  ها  انگيزه 

گيرى موثر بوده است.
اعالم نرخ رسمى جديد براى ارز و  هجوم مردم به سوپر 
ماركت ها براى تهيه مواد غذايى به دليل نگرانى از افزايش 
چند برابرى قيمت ها، به دستمايه اى براى گزارش اخير 
روزنامه نيويورك تايمز تبديل شده كه پيش بينى مى كند 
اين روند به كاهش بيش از پيش قدرت خريد ريال منجر 

مى شود.
به گزارش اين روزنامه آمريكايى، اين تغيير كمتر از دو 
اتفاق  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات  از  پيش  ماه 
خواهد  تر  عميق  را  ايران  اقتصادى  مشكالت  و  افتد  مى 
كرد. مشكالتى كه تحليلگران اقتصادى مى گويند بخشى 
از آن به تحريم هاى غرب و بخشى ديگر به سوء مديريت 
اقتصادى دولت مربوط مى شود. اين در حالى است كه 
قيمت  رود  مى  انتظار  ارز  رسمى  نرخ  تغيير  به  توجه  با 
ها حدود 60 درصد افزايش پيدا كنند. چرا كه نرخ جديد 
ارز تقريبا دو برابر نرخ قبلى است كه براى واردات دارو، 
مرغ، شكر و حتى برخى قطعات خودرو و مواد شيميايى 

از آن استفاده مى شد.
ايران،  ارز  بازار  در  نرخى  چند  پيچيده  سيستم  طبق 
تومانى  و 226  هزار  دالر  گذشته  در  بايد  كنندگان  وارد 
و 450  هزار  دو  نرخ  اين  اكنون  اما  كردند  مى  خريدارى 
تومان محاسبه مى شود. نرخ جديد ارز بسيار نزديك تر 
به نرخ ارز در بازار آزاد است كه 3 هزار و 550 تومان 

محاسبه مى شود.
گزارش رسانه هاى داخلى ايران حاكى از آن است كه يك 
هفته طول مى كشد تا مصرف كنندگان ايرانى تغيير در 
قيمت ها را حس كنند. به همين دليل است كه مردم تالش 
خريد،  مراكز  به  هجوم  با  مانده  باقى  مدت  در  كنند  مى 
نزديك  اى  آينده  براى  كم  دست  نياز  مورد  غذايى  مواد 
خوراكى  روغن  و  گوشت  بين  اين  در  كنند.  خريدارى  را 
بيشترين تقاضا را دارند، به نحوى كه بطرى هاى روغن 
در يك چشم بر هم زدن از روى طبقات سوپرماركت ها، 

ناپديد مى شوند.
در  ايران  ملى  پول  ارزش  تايمز،  نيويورك  گزارش  به 
آن  از  بخشى  و  كرده  پيدا  كاهش  نصف  به  گذشته  سال 
هاى نظامى  غرب است كه توانايى  هاى  تحريم  ناشى از 
عين  در  و  كرده  محدود  را  اسالمى  جمهورى  بانكدارى 
حال، صادرات نفتى را نيز كاهش داده است. برخى ديگر 
نيز كاهش ارزش ريال را به نرخ تورم ارتباط مى دهند كه 
به طور رسمى 30 درصد اعالم شده اما كارشناسان مى 

گويند بسيار باالتر از اين رقم است.
گزارش رسانه هاى داخلى ايران حاكى از آن است كه يك 
هفته طول مى كشد تا مصرف كنندگان ايرانى تغيير در 
قيمت ها را حس كنند. به همين دليل است كه مردم تالش 
خريد،  مراكز  به  هجوم  با  مانده  باقى  مدت  در  كنند  مى 
مواد غذايى مورد نياز دست كم براى آينده اى نزديك را 

خريدارى كنند.
مى  اسالمى  جمهورى  مقامات  كه  است  حالى  در  اين 
گويند باال رفتن نرخ تورم تنها ناشى از تحريم هاست اما 
تحريم ها سودمند بوده اند، چرا كه توانايى ايران را براى 
خداحافظى  براى  تصميم  اما  اند.  داده  افزايش  خودكفايى 
با نرخ رسمى هزار و 226 تومانى دالر و سالم بر نرخ 2 
هزار و 450 تومانى، هفته گذشته از سوى محمود احمدى 
خواهد  مى  گويد  مى  كه  شد  اتخاذ  جمهور  رئيس  نژاد، 

بازار ارز را تك نرخى كند.
برابر  در  را  ريال  دولت،  تصميم  گويند  مى  كارشناسان 
برخى  رسد  مى  نظر  به  اما  كرد  خواهد  تر  ضعيف  دالر 
تصميم  اين  زمينه  در  نيز  داخلى  سياست  در  ها  انگيزه 

گيرى موثر بوده است.
هرچه  تصميمى  چنين  اتخاذ  از  نژاد  احمدى  انگيزه  اما 
باشد، اين چشم انداز بازار دارو در ايران است كه مورد 
تهديد قرار گرفته و كمبود دارود هم اكنون نيز به نگرانى 
تهران  مقامات  است.  شده  تبديل  بيماران  بين  در  فراگير 
مقابل  در  و  هاست  تحريم  دارو،  كمبود  دليل  گويند  مى 
كشورهاى تحريم كننده ايران تاكيد دارند كه اين تحريم 

ها مواد غذايى و دارو را شامل نمى شود.

حضور شاهزاده هرى در ماراتن لندن و اداى احترام به از دست رفتگان 
ماراتن بوستون آمريكا. 

و  رعب  كه  شد  برگزار  حالى  در  لندن  ماراتن  يكشنبه،  روز  گذشته  هفته 
بود.  ها  خبرگذارى  تيتر  سر  هنوز  آمريكا  بوستون  گذارى  بمب  وحشت 
اين  امنيتى  نيروهاى  بوستون،  گذارى  بمب  حادثه  پى  در  انگلستان  دولت 
رويداد ورزشى را افزايش داد و اين برنامه در امنيت كامل به پايان رسيد. 
اداى  نيز  انگلستان  سلطنتى  خانواده  از  هرى  شاهزاده  حضور  طرفى  از 

احترامى به حادثه ديدگان فاجعه بوستون بود. 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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كيسه زرى كه سبب نخوت ماست و يا لباسهاى ژنده ما، تاثيرى در ارزش ما ندارد، چرا 
كه تفكر انسان است كه به او ارزش مى بخشد.

رام كردن زن سركش، پرده چهارم، صحنه سوم.

Our purses shall be proud, our garments poor, for tis the mind that makes 
the body rich.

The Taming of the shrew, Act IV, sc. 3.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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07811000455

اين نشريه رايگان نيست

در هر مغازه و رستوران ايرانى و بعضًا خارجى كه مى رويد، جلوى در، روى پيشخوان، زير طبق ميوه ها يا 
توى خورجين مطبوعات كنار در، حتى گاهى در گوشه اى روى بستر خاك هفته نامه پرشين در دسترس است. 
آرام يكى از آنها را بر ميداريد و مى رويد. گاهى صفحه اولش را كند و كاو مى كنيد تا ببينيد كه بهاى آن چند 
است؛ يكى با نسخه اى از هفته نامه آهسته به سوى در خروجى مى رود و گوش به زنگ است ببيند مغازه دار 
او را براى پرداخت مبلغى متوقف مى كند يا نه؛ آن يكى از ته مغازه يك نسخه از هفته نامه را باال مى گيرد و بلند 
مى پرسد:« آقا پرشين رايگانه؟». بعضى وقتها هم ممكن است خود مغازه دار هفته نامه را توى كيسه خريدهايتان 

بگذارد و بگويد :«پرشين هم براتون گذاشتم، بخونيد، مجانيه.»
مجانى؟!...رايگان؟!...بله اين نشريه براى حفظ هويت ماست؛ براى ايجاد همبستگى بين هموطنان دور از خانه و 
خانواده است؛ براى شاد كردن دلها در اين غربت و نزديك كردن آنها به يكديگر است؛ براى پر كردن اوقات 
فراغت شماست. اين نشريه متعلق به هر كسى است كه آن را مى خواند؛ مگر كسى براى آنچه متعلق به خودش 
است مبلغى مى پردازد؟!  ولى باور كنيد آنهايى كه بى هيچ چشم داشت مالى براى خط به خط اين نشريه زحمت 
مى كشند، به رايگان معاش نمى كنند. هيچكدام از دانشجويانى كه داوطلبانه به تهيه گزارش، ويرايش، تايپ و 
صفحه آرايى مشغولند، اوقات و لحظه هاى عمرشان مجانى نيست. حتى نويسندگان اين صفحه ها كه خسته از 
كارهاى روزمره به خانه مى آيند، آن ساعتى از شبهايشان را كه  صرف قلم زدن براى نشريه مى كنند، كم ارزش 
نيست. باور نمى كنيد كه زندگى كردن پشت اين ورقهاى كاغذى كه گاهى هم خوانده نشده به مصارف ديگر مى 
رسد، چقدر دشوار است. اين دشوارى وقتى كمر شكن مى شود كه بهاى اينهمه رياضت و حاصل آنهمه عشق 
و عالقه با مردم بودن، بشود چند سكه پول خورد ته جيبتان كه به ازاى يك نسخه از اين رنجنامه هفتگى روى 

پيشخوان مغازه بيندازيد و برويد.
اگر كرسى قضاوت را به انصاف واگذاريم، بهاى واقعى با نداريها و كاستيها ساختن، همت شماست كه در اين 
سرماى زمستان تا مغازه دوتا خيابان آنطرف تر مى آييد تا بپرسيد شماره جديد هفته نامه آمده است يا نه. 
دسترنج حقيقى يك هفته اضطراب و اضطرار براى چاپ يك شماره، وقت ارزشمند شماست كه صرف خواندن 
آن مى شود. لذت سكوت و ايستادگى در مقابل حب و بغضهاى ريز و درشت رفيقان و رقيبان، دستان گرم و بى 
ادعاى شماست كه به يارى ما مى آيد تا بار گران هفته نامه روى زمين نماند. بى پرده بگويم، اين نشريه رايگان 

نيست بلكه بهايش خيلى بيشتر از آن است كه بتوان قيمتى روى آن گذاشت.
هفته نامه پرشين

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 42 £         يكسال 60 £

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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خواننده گرامى
حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
اشتراك تامين مى شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد در 
صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  

فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع 

رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.

كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
تاكنون به درخواست ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما 

معرفى كرده اند.

 نمايشگاه كتاب لندن به 
كار خود پايان داد

كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  دوره  دومين  و  چهل 
لندن 17 آوريل با تمركز بر ادبيات تركيه به كار 

خود پايان داد.-
به نقل از اكسيبيشن نيوز، اين نمايشگاه سه روزه 
مى  برگزار  هرسال  تاكنون   1971 سال  از  كه 
دومين  فرانكفورت  كتاب  نمايشگاه  از  پس  شود، 
مى  محسوب  جهان  كتاب  المللى  بين  نمايشگاه 
همه  از  تا  رسيد  تركيه  به  نوبت  بار  اين  و  شود 
توانش براى عرضه فرهنگ و ادبيات كشورش در 

اين عرصه بهره بگيرد. 

همان طور كه پيش تر نيز وزير فرهنگ تركيه گفته 
شده  حساب  اى  برنامه  ارايه  با  كشور  اين  بود، 
فرهنگى،  رويداد  اين  در  شركت  با  تا  كرد  تالش 
بازارهاى  در  حضور  براى  كننده  تعيين  نقشى 
جهانى صنعت نشر ايفا كند. 150 نويسنده، چهره 
دانشگاهى و مترجم و 200 ناشر، نمايندگان تركيه 
در نمايشگاه كتاب لندن بودند كه از معروف ترين 
آن ها مى توان به اليف شفق و موراتان مونگان 

اشاره كرد. 

در اين نمايشگاه كه با حضور هزار و 500 غرفه 
دار و ناشر از 60 كشور جهان برگزار شد، بيش 
و  چاپ  صنعت  صاحبنظران  از  نفر  هزار   25 از 
نشر نيز حضور داشتند و همچون سال هاى پيش، 
بسيارى از دوستداران كتاب، نويسندگان، ناشران 
و...  كتابدارها  ها،  كتابفروشى  ادبى،  هاى  آژانس 
براى حضور در اين نمايشگاه راهى لندن شدند. 

مجمع  آموزشى  كنفرانس  نخستين  دوره  اين  در 
اين  اعضاى  و  شد  برگزار  المللى  بين  ناشران 

و  موفقيت  ميزان  بينانه  واقع  نگاهى  با  مجمع، 
و  آموزش  تكنولوژى  آموزشى،  منابع  اثربخشى 
بررسى  مورد  را  عمومى  آموزش  هاى  سياست 

قرار دادند. 

حضور پررنگ امارات متحده عربى در نمايشگاه 
كتاب لندن 

احمد بن رقادالعامرى دبير سى و دومين نمايشگاه 

آوريل   29 تا   24 از  كه  ابوظبى  كتاب  المللى  بين 
در  همايش  چندين  برگزارى  با  شود،  مى  برگزار 
نمايشگاه كتاب لندن، از صاحبنظران براى شركت 

در نمايشگاه ابوظبى دعوت كرد. 

كتاب  انتشار  در  كه  هم  «كلمات»  نشر  موسسه 
هاى ويژه كودكان فعاليت دارد، در اين نمايشگاه 
اين  از  تا  كرد  تالش  و  داشت  پررنگ  حضورى 
عرب  كشورهاى  فرهنگ  معرفى  براى  فرصت 
زبان به كودكان بريتانيايى بهره ببرد و با آخرين 
تكنولوژى و تجهيزات موجود در صنايع چاپ و 
نشر آشنا شود. «كلمات»، تنها ناشرى در امارات 
متحده عربى است كه فقط به كتاب هاى كودكان 
موضوع  و  دارد  اختصاص  سال   16 تا  صفر 
روابط،  خانواده،  ارزش  هم  هايش  كتاب  بيشتر 

سادگى و خوشبختى است. 

شارجه  حاكم  القاسمى  محمد  بن  سلطان  شيخ 
نمايشگاه  اين  جانبى  هاى  برنامه  از  يكى  در  هم 
هاى  كتاب  ويژه  اتصاالت  جايزه  جديد  تركيب  از 
ميليون  يك  جايزه  اين  داد.  خبر  عربى  كودك 
درهمى به دو بخش بهترين كتاب كودك ويژه رده 
سنى صفر تا 12 سال و بهترين كتاب نوجوانان 

رده سنى 13 تا 18 سال تقسيم شد و بخشى هم 
به بهترين نوشته، بهترين تصويرگرى و بهترين 

توليد تعلق مى گيرد. 

ادبيات رومانى در لندن 
ششمين  براى  ناشر،  كمك 30  با  رومانى  ادبيات 
بار با پشتيبانى موسسه فرهنگى رومانى با شعار 
از  اى  نشانه  لندن:  كتاب  نمايشگاه  در  «رومانى 
نويسندگان،  يافت.  راه  نمايشگاه  اين  به  دل»  كار 
ناشران، مترجمان و همه افرادى كه براى ارتقاى 
ادبيات رومانى در چند دهه گذشته تالش كرده اند 
و در ترجمه كتاب هاى شعر، نثر، آكادميك و.. به 
زبان انگليسى نقش داشتند، به اين رويداد فرهنگى 
دعوت شدند. سخنرانى، برگزارى همايش، امضاى 
كتاب و رونمايى از آن و گردهمايى صاحبنظران 
حوزه كتاب انگليسى، بخشى ديگر از برنامه هاى 
كشور رومانى در نمايشگاه كتاب لندن بود. تجليل 
كسانى  يا  رمان  داراى  بريتانيايى  نويسندگان  از 
كه آثارشان درباره سفر به رومانى بوده و موفق 
كشور  اين  فرهنگ  و  رومانى  معرفى  به  تا  شدند 
انگليسى  زبان  به  كه  كشورهايى  و  انگلستان  در 
صحبت مى كنند، كمك كند هم در دستور كار اين 

كشور قرار داشت. 



55 هفته نامه پرشين جمعه 6 ارديبهشت ماه 1392 - شماره293
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

دهكده ما

از انقراض اين زبان 
جلوگيرى كنيم!

احسان صادقيان

موافقم؛ گستاخى بزرگى است اگر زبان رسمى سه كشور پهناور 
در دنيا را كه در كشورهاى همسايه شان نيز گوينده دارد، رو به 
انقراض خطاب كنيم؛  اما اگر اين مطلب را كامل بخوانيد شما را 

متقاعد مى كنم كه فارسى زبان رو به انقراضى است!
 

تحوالت گسترده اى كه طى چند دهه اخير در پيرامون ما رخ داده 
معيار سنجش خيلى چيزها را تغيير داده است. براى مثال وقتى 
نداشتن دانش استفاده از رايانه يا ندانستن يك زبان بين المللى، 
بگوييم  اگر  بود  نخواهد  بيراه  چندان  آيد،  شمار  به  سوادى  بى 
شمار مردمانى كه به زبانى صحبت مى كنند هم ديگر مالك زنده 
كه  است  تأثيرى  آن  مالك  بلكه  نيست،  زبان  آن  بودن  پويا  و 
كاربران يك زبان بر دنياى امروز مى گذارند. چه كسى حتى مى 
توانست تصورش را بكند كه زبانى مثل زبان چينى كه الفبا ندارد 
ابتدايى  بسيار  زبانش  دستور  كنند،  مى  نقاشى  را  آن  وكلمات 
است و اصوات و هجاهاى دشوارى دارد، در مدارس كشورهاى 
آهنگ  خوش  و  شيرين  زبان  حاال  شود؟!  تدريس  دنيا  پيشرفته 
حفظ  امروز  به  تا  دندان  و  چنگ  با  و  سينه  به  سينه  كه  فارسى 

شده، چه سرنوشتى پيدا كرده است؟
 

همين هفته گذشته، دوست نويسنده ام از ايران، عكس جلد رمان 
اخير آقاى دولت آبادى را كه در ايران مجوز انتشار نگرفت اما به 
زبان آلمانى ترجمه و منتشر شده است، روى فسبوكش گذاشت 
و زير آن نوشت: «هنوز مخاطب فارسى زبان محروم از رمان 
از  هم  آن  شعر،  جز  كه  مان  فارسى  بضاعت  بى  ادبيات  كلنل»! 
اى،  صله  طمع  به  پادشاهان  براى  كردن  چاپلوسى  سر  صدقه 
دست آوردى ندارد؛ نه داستان بلند يا كوتاه قابلى، نه نمايشنامه 
نه  و  مكتوبى  تاريخ  يا  احوال  شرح  نه  ارزشمندى،  سفرنامه  يا 
نوشته علمى و انديشمندانه اى! مگر چند نفر مثل محمود دولت 
آبادى داريم كه آن هم فقط در قرن معاصر به اين ميراث اجدادى 
بخشيده  غنايى  مان  بودن  ايرانى  از  مانده  باقى  هويت  تنها  و 
نوشته  ايران  در  چندانى  علمى  مقاالت  و  تحقيقات  اينكه  باشد؟  
خود  شود  نمى  منتشر  فارسى  زبان  به  بشود  اگر  يا  شود  نمى 
يا  فرهنگ  ما  اينكه  دارد؛  زبان  اين  كاربرد  محدوديت  از  نشان 
عادت مطالعه كردن نداريم و كًال چيزى نمى خوانيم، حاال به هر 
زبانى كه مى خواهد باشد، مى تواند دليلى بر بى كاربرد بودن 
اين زبان و ادبيات باشد! حاال اگر اندك آثار ادبى خلق شده در 
اين زبان را هم به  ديگر زبان و ادبيات ها اهدا كنيم، ديگر سرمايه 
اى براى اين زبان باقى نمى ماند كه بخواهيم آن را به نسلهاى 
اگر  خواند  نمى  چيزى  آن  با  كسى  كه  زبانى  دهيم!  انتقال  بعد 
قرار باشد كسى هم ديگر به آن چيزى ننويسد، دليل زنده و پويا 

بودنش چه خواهد بود؟!
 

حق  گيريم.  مى  دولت  سوى  مالمت  انگشت  زود  همه  دانم؛  مى 
هم داريم كه بگيريم. اما از اين دولتى كه با زنده باد گفتن ها و 
سنت قهرمان پرورى و بت سازى خودمان بر ما حاكم شده و به 
حق و انصاف بايد بپذيريم كه دموكرات ترين دولت برآمده در 
تاريخ ايران است اگر بگذريم، جز در يكى دو برهه كوتاه مدت، 
آنچه  هر  است.  نبوده  حاكم  ايران  بر  كارآمدى  دولت  وقت  هيچ 
تالش  حاصل  داريم  ادبياتمان  و  فرهنگ  و  تاريخ  از  امروز  كه 
شرايط  در  بنابراين،  بوده.  آن  نگهدارى  و  حفظ  در  مردم  خود 
كنونى نيز جز به ادامه همين منوال چاره اى نداريم. همچنان بايد 
با حركتهاى خودجوش مردمى براى حفظ خودمان و ميراثمان 
تالش كنيم. كار دور از تصورى هم نيست؛ براى مثال قوم يهود 
هم  كشورى  حتى  كه  دولت  فقط  نه  پيش  سال  پنجاه  همين  تا 
همت  ادبياتشان  و  تاريخ  و  فرهنگ  حفظ  در  انصافًا  اما  نداشتند 

زيادى گماشته اند. چرا ما نتوانيم؟
 

توقعى  كشور  خارج  و  داخل  ثروتمند  هموطنان  از  يك  هيچ  از 
نيست؛ ولى آيا از مؤسسات خيريه اى كه در اين كشور تأسيس 
شده اند و از اين دولت كمكهاى مالى دريافت مى كنند، هيچ يك 
كتاب  اين  مؤلف  از  ديجيتال  نسخه  يك  نمادين  بطور  تواند  نمى 
براى  تا  كند  اهدا  لندن  ايرانى  مطالعات  كتابخانه  به  و  خريدارى 
دسترسى فارسى زبانان به ميراث ادبى شان، بدون اجازه نسخه 

بردارى و فقط براى مطالعه آنالين روى وبسايت قرار گيرد؟
 

درخشش با 28 اثر از 
21 هنرمند 

 
در مجموع، 28 اثر از 21 هنرمند ايرانى به ارزش دو ميليون و 503 
به  دوبى  كريستى  حراجى  دوره  چهاردهمين  در  دالر  و 875  هزار 
حراج  دوره  چهاردهمين  برگزارى  شاهد  روزها  اين  رسيد.  فروش 
سالنى  بوديم؛  دوبى  تاورز  امارات  هتل  گودفين  سالن  در  كريستى 
دو  قيمت  با  مجسمه «پرسپوليس»  فروش  شاهد  پيش  سال  پنج  كه 

ميليون و 841 هزاردالر بود كه از گران ترين آثار فروخته شده در 
اين حراجى است. ايسنا نوشت: رسم چكش زنى در رقابت خريداران 
دست به نقد، براى سرمايه داران و مجموعه داران عالوه بر خريد، 

يك نوع تفريح جذاب و پرهيجان نيز محسوب مى شود. 

و  تجارى  كاالهاى  حراج  در  خريدها  نوع  اين  سودآورى  هرچند 
اقتصادى و حتى ورزشى براى خريدار و فروشنده اكثرا چشم گير 
كمى متفاوت تر  هنرى  محصوالت  و  كاالها  حراج  ماجراى  اما  است، 
كاالهاى  مالى  سودآورى  موضوع  كه  است  اين  در  تفاوت  است. 
هنرى نسبت به ديگر كاالها براى خريداران كمتر است؛ چراكه اكثر 
و  مى شوند  رقابت  اين  وارد  هنر  به  عالقه شان  خاطر  به  مشتريان 
كلكسيون  يا  شخصى  دارايى هاى  وارد  عموما  شده  خريدارى  آثار 
يك  تملك  خاطر  به  حاضرند  كه  افرادى  مسلما  شد.  خواهد  آنها 
افرادى  بپردازند،  را  ثروتشان  از  مجسمه، بخشى  يا  نقاشى  تابلوى 

مشكل پسند و دقيق هستند. 

به همين خاطر اين حراجى ها صحنه  رقابتى سخت و حرفه اى است، 
و  حراج ها  بهترين  به  راهيابى  براى  كه  دستى  چيره  هنرمندان  بين 
پيروزشدن با باالترين ركوردها به مصاف يكديگر مى روند. حراج 
معتبرى مثل كريستى با اينكه زادگاهى انگليسى دارد اما نتوانسته 
از گنجينه هنر شرق،ميانه چشم پوشى كند و دو بار در سال بساط 
خود را در شهر دوبى امارات پهن مى كند كه در جريان اين حراج 
آثار هنرى زيادى از هنرمندان ايرانى كه همواره ركورددار فروش 
حراج  اول  شب  مى شود.  گذاشته  مزايده  به  بوده اند،  حراج  اين 
كريستى كه شامگاه سه شنبه 27 فروردين 1392 (16 آوريل2013) 
برگزار شد، يكى از بيادماندنى ترين شب هايش را تجربه كرد و چهار 
ميليون و 128 هزار دالر در مجموع فروش داشت. ستاره درخشان 

با  كه  بود  مشيرى  فرهاد  اسرارآميز»  تابلوى «باغ  حراج،  اول  شب 
استفاده از سنگ هاى كريستال سوارفسكى در بدنه نقاشى كه خرس 
را با كودكى در آغوش به تصويرمى كشد به قيمت 987 هزار و 750 
دالر به فروش رفت. از 29 قطعه آثار شب نخست حراجى، 9 قطعه 
به هنرمندان ايرانى اختصاص داشت. پس از باغ اسرارآميز مشيرى، 
ديگر اثرش با نام «سياه+آجر» و اثرى از حسين زنده رودى با نام 
به  دالر  و 750  هزار  قيمت 195  با  كدام  هر   «CH+TCH+TCHH»
فروش رفت. دو اثر «شاعر و كليد» پرويز تناولى و «بى نام» سهراب 
سپهرى از مجموعه آبسترهاى وى با قيمت 147 هزار و 750 دالر 
قيمت  با  درخشانى  رضا  اثر  شماره 2»  سرخ  «شكار  شد.  فروخته 
111 هزار و 750 دالر، «از همكارى بگو» اثر محمد احصايى با قيمت 
و  هزار  قيمت 87  با  مشيرى  فرهاد  دالر، «بى نام»  و 750  هزار   99

دالر  و 500  هزار  قيمت 62  با  نشاط  شيرين  از  اثرى  و  دالر   500
به فروش رفتند. در شب دوم حراج نيز كه شامگاه چهارشنبه 28 
فروردين ماه برپا شد، فروشى معادل دو ميليون و 256 هزار دالر 
به ثبت رسيد كه در مجموع 19 اثر ازهنرمندان ايرانى فروخته شد. 

0
نقره اى  «چهره   دالر،  و 250  هزار  قيمت 81  به  زنده رودى  «ابيانه» 
روى سرخ» اثر فرهاد مشيرى به قيمت 45 هزار دالر، «زير درخت 
دالر  و 750  هزار  قيمت 43  به  ركنى حائرى زاده  اثر  ترش»  گيالس 
آثار  همچنين  ايرانى،  هنرمندان  آثار  حراج  ادامه  در  شد.  فروخته 
پرويز تناولى با نام هاى «پيامبر عاشق يك»، «پرنده آبى»، «اثرى بى 
نام» به ترتيب با قيمت هاى 35 هزار دالر، 27 هزار دالر و 22هزار 
دالر به فروش رسيد. «پيكر تراشى زرد» اثر كوروش شيشه گران 
نيز به قيمت 32 هزار دالر، عكسى از عباس كيارستمى به قيمت 31 
هزار و 250 دالر، اثرى بى نام از نصراهللا افجه اى به قيمت 30هزار 
دالر، آثارى بى نام از مسعود عربشاهى و على شيرازى به قيمت هاى 
22 هزار و 500 دالر و 21 هزار و 250 دالر، «نجوى5» پوران جنيچى 
به قيمت 20 هزار دالر، «توهمان خورشيدى» فرزاد كوهان به قيمت 
15 هزار دالر، «رنگى باش» شادى قديريان به قيمت 11هزار و 250 
دالر، آثارى از پويا آريان پور و جالل سپهر هر كدام به قيمت هفت 
هزار و 500 دالر، «شيرين و فرهاد» بابك كاظمى به قيمت شش هزار 
و 875 دالر، «قوران» پرستو فروهر به قيمت چهارهزار و 750 دالر 
و اثر بى نام اميرعلى قاسمى به قيمت 3 هزار و 750 دالر به فروش 
به  هتل الجميرا  در  ايرانى  هنرمند  از 21  اثر  مجموع، 28  در  رسيد. 
ارزش دو ميليون و 503 هزار و 875 دالر فروخته شد و حراجى 
كريستى دوبى با فروش شش ميليون و 384 هزار و 750 دالر به 

كار خود پايان داد.

نظرات شما
هفته نامه پرشين مي كوشد تا فراتر از حداقل وظيفه اش، 
كه اطالع رساني است عمل كند. از اين رو، شما شهروندان 
و هموطنان دور از ايران نيز مي توانيد با ارسال مطالب 

و نظرات خود به هفته نامه پرشين ارسال تا در بخش 
نظرات چاپ گردد.

همچنين مي توانيد نظراتتان را به آدرس الكترونيكي:

(لطفا  نماييد.  ارسال   info@persianweekly.co.uk
نام و نام شهر خود را در ابتداي پيام درج كنيد). منتظر 

نظرات و تماسهاى  شما هستيم 
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ابراهيمـــى به 
ماموريـت خود در 
سوريه ادامه مى دهد

دبيركل سازمان ملل در ديدار با دبيركل اتحاديه 
در  درگير  طرفين  كردن  مسلح  كرد،  تاكيد  عرب 

بيشتر  خونريزى  و  كشتار  جز  نتيجه اى  سوريه 
بان  الجزيره،  گزارش  به  ندارد.  كشور  اين  در 
با  دوشنبه  روز  ملل  سازمان  دبيركل  مون،  كى 
حمد  شيخ  و  عرب  اتحاديه  دبيركل  العربى،  نبيل 
وزير  و  نخست وزير  ثانى،  آل  جبر  بن  جاسم  بن 
وى  كرد.  ديدار  نيويورك  در  قطر  خارجه  امور 
در اين ديدار توقف كمك تسليحاتى به هر يك از 
نسبت  و  شد  خواستار  را  سورى  درگير  طرفين 
به اوضاع ناآرام سوريه و تاثيرات اين بحران بر 
همچنين  مون  كى  بان  كرد.  نگرانى  ابراز  منطقه 
اعالم كرد: افزايش كمك هاى تسليحاتى به طرفين 
خونريزى  و  كشتار  جز  نتيجه اى  سورى  درگير 
بيشتر در سوريه به دنبال ندارد. دبيركل سازمان 
ملل همچنين بحران سوريه را وحشتناك توصيف 
ساكنان  سوم  يك  حاضر  حال  در  كرد:  اعالم  و 
بار  وى  هستند.  فورى  كمك هاى  نيازمند  سوريه 
ديگر از كشورهاى اهداكننده خواست حمايت هاى 
كنند.  ملل  سازمان  انسانى  تالش هاى  از  كاملى 
اخضر  كه  داشت  اظهار  ملل  سازمان  دبيركل 
به عنوان  خود  ماموريت  به  همچنان  ابراهيمى 
عرب  اتحاديه  و  ملل  سازمان  مشترك  فرستاده 
درباره  مون  بان كى  داد.  خواهد  ادامه  سوريه  به 
روند صلح خاورميانه كه يكى از موضوعات اين 
نشست بود، تاكيد كرد: من همچنان به درخواستم 
از اسرائيل و فلسطين براى تالش  مضاعف جهت 
موجود  مشكالت  درخصوص  توافقى  به  رسيدن 
پيشرفت  براى  بايد  كرد:  تاكيد  وى  مى دهم.  ادامه 
كه  مى كنم  تاكيد  و  كرد  تالش  صلح  روند  در 
مون  كى  بان  برود.  دست  از  نبايد  كنونى  فرصت 
به بيانيه اخيرش در ماه فوريه گذشته اشاره كرد 
وضعيت  به  نسبت  نيز  بيانيه  اين  در  من  گفت:  و 
نگرانى  ابراز  اسرائيل  زندان هاى  در  فلسطينيان 
ملل  سازمان  موضع  كه  داشتم  تاكيد  و  كرده 
بازداشت شدگان  عليه  اتهامات  تفهيم  لزوم  بر 
اساس  بر  عادالنه  دادگاه هاى  در  آنها  محاكمه  و 
قوانين بين المللى يا آزادى آنها تاكيد دارد. مارتين 
نسيركى، سخنگوى دبيركل سازمان ملل نيز اعالم 
اوضاع  خطرات  به  نسبت  مون  كى  بان  كه  كرد 
العربى،  نبيل  است.  داده  هشدار  سوريه  انسانى 
اعالم  ديدار  اين  پى  در  نيز  عرب  اتحاديه  دبيركل 
كرد: با آنها درخصوص ادامه حمايت از ماموريت 
اخضر ابراهيمى، فرستاده مشترك سازمان ملل و 
اتحاديه عرب به سوريه توافق كرده است. العربى 
در ميان جمعى از خبرنگاران اعالم كرد: ما در اين 
انجام  بايد  كه  اقداماتى  و  سوريه  مشكالت  ديدار 
شود را مورد بررسى قرار داديم اما در نهايت به 
ديدگاه هاى مشخص دست نيافتيم. وى افزود: همه 
ما توافق كرديم كه از ماموريت ابراهيمى حمايت 
دارد  را  واحد  هدف  يك  وى  تالش  كه  چرا  كنيم 
در  آزادى  و  ثبات  صلح،  امنيت،  برقرارى  آن  و 

كى  بان  درخواست  درباره  العربى  است.  سوريه 
كاهش  براى  منطقه  گروه هاى  و  كشورها  از  مون 
طرفين  به  تسليحاتى  كمك هاى  شدن  متوقف  و 
وجود  سياسى  راهكار  اگر  گفت:  سورى  درگير 
داشت يا حل و فصل سياسى بحران سوريه آغاز 
حال  در  اما  مى افتاد  اتفاق  مساله  اين  بود  شده 
است  غيرممكن  چيزى  چنين  من  عقيده  به  حاضر 
مشخصى  كشورهاى  از  سوريه  دولت  كه  چرا 
درگير  طرف  يك  اگر  لذا  مى كند  دريافت  سالح 
نخواهد  ايجاد  قدرت  توازن  كند  دريافت  سالح 
شد. العربى همچنين اعالم كرد: اخبار منتشر شده 
در  وى  چالش هاى  و  ابراهيمى  مشكالت  بر  مبنى 
عرب از جمله اعطاى  اتحاديه  اخير  پى تصميمات 
نيست.  بيش  شايعه اى  مخالفان  به  سوريه  كرسى 
به  تاكنون  ابراهيمى  كرد:  تاكيد  ادامه  در  العربى 
تحت  ماموريتش  به  و  داده  ادامه  خود  فعاليت 
اتحاديه  و  ملل  سازمان  مشترك  فرستاده  عنوان 
عرب ادامه خواهد داد. در بيانيه  سازمان ملل آمده 
اوضاع  به  تا  است  تالش  در  مون  كى  بان  است: 
شوراى  از  ديگر  بار  و  داده  پايان  سوريه  كنونى 
امنيت خواسته تا متحد شده و راهكار سياسى را 
در سوريه اتخاذ كند. بان كى مون همچنين راهكار 
سياسى را تنها گزينه حل بحران سوريه اعالم و 
تاكيد كرد: مذاكره ميان طرفين درگير سورى در 
حال حاضر نيازى ضرورى است. از سوى ديگر، 
ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگليس اعالم كرد: 
گزارش هايى كه از سوريه مى رسد حاكى از وقوع 
در  الفضل  جديدة  شهرك  در  وحشيانه  كشتار 
اطراف دمشق است. هيگ تاكيد كرد: بايد هر چه 
وى  شود.  داده  پايان  سوريه  بحران  به  سريعتر 
عنوان داشت: گزارش كشتار زنان و كودكان مرا 
به درد آورد و بايد بگويم كه اين هشدار ديگرى 
اينكه  بر  تاكيدى  و  بود  نظام  وحشيگرى  درباره 
خاتمه  كشور  اين  بحران  بايد  سريعتر  چه  هر 
اليوم  روسيه  خبرى  شبكه  ديگر،  سوى  از  يابد. 
خارجه  امور  وزير  الوروف،  سرگئى  كرد:  اعالم 
روسيه و جان كرى، همتاى آمريكايى اش با هدف 
با  سوريه  بحران  درخصوص  نظر  تبادل  و  بحث 
يكديگر ديدار مى كنند. پيش تر نيز مقام هاى آمريكا 
سوريه  درخصوص  را  ديدار  چندين  روسيه  و 
برگزار و اعالم كرده بودند، ديدگاه هاى دو كشور 
رسمى  سخنگوى  است.  شده  نزديك  يكديگر  به 
مصر  كرد:  اعالم  مصر  رياست جمهورى  دفتر 
مخالف  سوريه  در  خارجى  دخالت  گونه  هر  با 
اين  در  مصر  رسمى  سخنگوى  عامر،  عمر  است. 
خصوص گفت: موضع مصر درباره سوريه تغيير 
نخواهد كرد و مصر به حل و فصل سياسى بحران 
بر  مصر  موضع  معيارهاى  است.  پايبند  سوريه 
چه  هر  پايان  و  خارجى  دخالت  با  مخالفت  پايه 
سريعتر درگيرى ها در سوريه و حفظ وحدت اين 
اعالم  همچنين  مصرى  مسئول  اين  است.  كشور 
در  مصر  رئيس جمهورى  مرسى،  محمد  كرد: 
ديدارش با والديمير پوتين در روسيه اعالم كرده 
بود كه اولويت اصلى مصر حل و فصل سياسى 
بحران سوريه است. وزير امور خارجه بلژيك نيز 
اروپا  اتحاديه  خارجه  وزيران  نشست  حاشيه  در 
جوانان  تعداد  افزايش  به  نسبت  لوكزامبورگ  در 
حاكم  نظام  عليه  جنگ  براى  سوريه  در  اروپايى 
تكفيرى  و  تروريستى  گروه هاى  با  همكارى  و 
ابراز نگرانى كرد. وى اعالم كرد: اميدواريم پديده 
در  جنگ  براى  اروپايى  جوانان  افزون  روز  سفر 
سوريه هر چه سريعتر پايان يابد به ويژه كه اين 
مساله تنها به بلژيك مربوط نمى شود بلكه در حال 
وائل  است.  عربى  كشورهاى  ساير  به  گسترش 
الحلقى، نخست وزير سوريه نيز اعالم كرد: كميته 
پيگيرى اجراى طرح سياسى پيشنهادى بشار اسد، 
رئيس جمهورى سوريه به نتايجى چشمگير دست 
سوريه  ملى  مذاكرات  بر  مثبت  انعكاسى  كه  يافته 
خواهد داشت. الحلقى همچنين با استقبال از نقش 
ارتش در برقرارى مجدد ثبات در مناطق مختلف 
و  احزاب  همكارى  با  دولت  كه  كرد  اعالم  سوريه 
و  سوريه  بحران  حل  براى  سياسى  جريان هاى 
دستيابى به راهكارى ملى بدون دخالت كشورهاى 

خارجى تالش مى كند.

بين الملل

«سيسپا» دوباره 
تصويب شد

آمريكا  دولت  طرح،  اين  اجراى  با 
خصوصى  اطالعات  مى تواند 

شهروندان را مانيتور كند
گذشته  سال  يك  در  بار  دومين  براى 
جنجالى  و  بحث برانگيز  طرح 
«سيسپا» در مجلس نمايندگان آمريكا 
كرده  تهديد  سفيد  كاخ  شد.  تصويب 
حريم  به  نسبت  نگرانى  خاطر  به  كه 
وتو  را  طرح  اين  كاربران  خصوصى 

خواهد كرد. 

حريم  فعاالن  گسترده  نگرانى هاى  ميان  در 
نيز  و  ديجيتال  آزادى هاى  و  خصوصى 
هشدارهاى كاخ سفيد و «باراك اوباما» نسبت 
و  «حفاظت  جنجال ساز  و  پرماجرا  طرح  به 

به اشتراك گذارى اطالعات سايبرى» 

 Cyber Intelligence Sharing and ـ 
سيسپا  اختصار  به  كه  ـ   Protection Act
(CISPA) خوانده مى شود اين طرح بار ديگر در 
مجلس نمايندگان آمريكا با كسب اكثريت آراى 

موافق به تصويب رسيد. 

در نشست 18 آوريل مجلس نمايندگان آمريكا، 
288 نماينده به اين طرح راى موافق و 127 نفر 
راى مخالف دادند و براى بار دوم پس از اعمال 

برخى اصالحات آن را به تصويب رساندند. 

ماه  اواخر  نمايندگان  مجلس  هم  گذشته  سال 
آوريل اين طرح را تصويب كرده بود اما تهديد 
ارسال  از  مانع  طرح  اين  وتوى  به  سفيد  كاخ 
رويدادها  مى رسد  نظر  به  شد.  سنا  به  آن 
كاخ  هم  بار  اين  چون  مى شوند  تكرار  دوباره 
حقوق  از  حفاظت  براى  كه  كرده  تاكيد  سفيد 
وتو  را  آن  تصويب  صورت  در  شهروندان 
اين  طراحان  گفته  اوباما»  «باراك  كرد.  خواهد 
ضمانت هايى  بايد  آن  شدن  اجرايى  براى  طرح 
براى تامين آزادى هاى مدنى شهروندان به آن 
سايبرى  امنيت  ارشد  مشاوران  كنند.  اضافه 
كه  گفتند  اوباما  به  اين  از  پيش  نيز،  سفيد  كاخ 
مجموع نظر آنها اين است كه تهديدها و حمالت 
دستگاه هاى  عليه  يافته  سازمان  سايبرى 
دولتى و اقتصادى آمريكا بسيار جدى است و 
هكرهاى سازمان يافته مى توانند نهادهاى مالى 
برخي  اما  كنند.  فلج  خود  حمالت  با  را  امريكا 
ناظران، تهديد كاخ سفيد مبني بر وتوي مصوبه 
ارزيابي  تبليغاتي  شوي  نوعي  را  «سيسپا» 
نمايندگان  مجلس  اطالعات  كميته  مي كنند. 
تالش  طرح  اين  براى  اصالحيه هايى  ارائه  با 
پيرامون  موجود  نگرانى هاى  از  برخى  تا  كرده 
حريم خصوصى را برطرف كند اما مخالفت ها 
همچنان به قوت خود باقى است. اين طرح ابتدا 
در نوامبر سال 2011 از سوى «ميشل راجر»، 
نماينده جمهوريخواه و با امضاى 111 نماينده 

حامى ديگر به كنگره آمريكا ارائه شد. 

اتحاد دولت و نهادهاى خصوصى براى مقابله 
با تهديدات سايبرى 

آمريكا  دولت  و  كمپانى ها  طرح  اين  براساس 
درباره  خود  اطالعات  كه  شد  خواهند  موظف 
كنند.  مبادله  يكديگر  با  را  سايبرى  تهديدات 
چگونه  شرايطى  چنين  در  كه  است  اين  سوال 
گزند  از  شهروندان  خصوصى  اطالعات 
سيستم هاى نظارتى دولت و كمپانى هاى بزرگ 
مدافعان  اصلى  نگرانى  ماند؟  خواهد  مصون 
اين  ديجيتال  آزادى هاى  و  خصوصى  حريم 

مى تواند  «سيسپا»دولت  اجراى  با  كه  است 
اطالعات خصوصى شهروندان را مانيتور كند 
و در اين ميان كمپانى ها هم امكان دسترسى به 
اين اطالعات را خواهند يافت و ممكن است از 

آن سوء استفاده كنند. 

اهميت  بر  تاكيد  با  اخيرا  آمريكايى  مقامات 
نفوذهاى آنالين سرقت هاى ديجيتال و تهديدات 
سايبرى آن را در رديف مهم ترين تهديدها عليه 
اقتصاد و امنيت ملى اياالت متحده قرار داده اند. 
حاميان «سيسپا» مى گويند قانون جديدى الزم 
اين  درباره  اطالعات  مبادله  فرآيند  تا  است 
تهديدات نوين ميان دولت و نهادها و كمپانى ها 
بخش  بايد  مى گويند  مخالفان  كند.  تسهيل  را 
مرتبط با امنيت ملى به حداقل رسانده شود و 
تعريف مشخصى داشته باشد تا هر آنچه خارج 
از آن قرار مى گيرد دور از دسترس و ديدرس 
دولت و كمپانى ها باشد. بحث و تبادل نظر بر 
سر اين طرح همچنان در دنياى آنالين و آفالين 
با جديت و پيگيرانه ادامه دارد. سرنوشت طرح 
اين  نيست.  مشخص  هنوز  «سيسپا»  جنجالى 
طرح بايد حاال روانه سنا شود تا در آنجا هم 
باراك  اينكه  به  توجه  با  شود.  گذاشته  راى  به 
وتو  را  طرح  اين  نهايت  در  كرده  تهديد  اوباما 
خواهد كرد به نظر مى رسد سناى تحت تسلط 
آن  تصويب  به  چندانى  اصرار  هم  دموكرات ها 
در  سخت  آمريكايى  كنشگران  باشد.  نداشته 
از  هميشه  براى  را  طرح  اين  تا  هستند  تالش 

دستور كار نهادهاى قانون گذارى خارج كنند. 

آكتا، سوپا و سرانجام سيسپا! 

اين  از  دفاع  در  «سيسپا»  حامى  نمايندگان 
آزادى  نقض كننده   را  آن  بسيارى  كه  اليحه 
بيان توصيف مى كنند، تاكيد دارند كه تحقيقات 
حمالت  زودى  به  كه  مى دهد  نشان  شواهد  و 
امنيت  تروريستى،  حمالت  جاى  به  سايبرى 
كرسى»،  «راجر  مى دهد.  قرار  هدف  را  آمريكا 
معاون موسسه  مشاوره   امنيت سايبرى «بوز» 
 » گفته:  «سى .ان .ان»  به  نگرانى  اين  تاييد  با 
آسيب ناشى از حمالت سايبرى بسيار عميق تر 
تروريستى  حمالت  برخى  از  خطرناك تر  و 

است.» 

وي تاكيد كرده است: « مجرمان سايبرى خيلى 
از  مى توانند  تروريستى  مجرمان  از  ساده تر 
تنبيه فرار كنند.» ارائه طرح «سيسپا»  قانون و 
كنار  از  بعد  درست  نمايندگان،  مجلس  به 
«سوپا»  يعني  ديگر  جنجالى  طرح  دو  گذاشتن 
ـ Stop Online Piracy Act ـ و «پيپا» اتفاق 

افتاده بود. 

مي گفتند  آن  مدافعان  كه  بود  طرحي  «آكتا» 
«افزايش  به  بود  خواهد  پاسخى  آن  تصويب 
تجارت جهانى كاالهاى تقلبى و آثارى كه بايد 
براساس  بمانند.»  محفوظ  كپى رايت  لحاظ  از 
اليحه  اين  بود  قرار  نيز  «سوپا»  پيش نويش 
كند  حمايت  آنالين  جهان  در  مولف  حق  از 
مولف  حق  از  دفاع  بيان،  آزادى  مدافعان  اما 
محدودسازى  و  كنترل  براى  دستاويزى  را 

اينترنت مى دانستند. 

پارلمان  در  كه  بود  معاهده اى  «آكتا»  معاهده 
اروپا بررسي شد و ناظران اعتراض هاي وارد 
به  اعتراض ها  از  الگوبرداري  را  طرح  اين  به 
مي دانستند.  اياالت متحده  در  «پيپا»  و  «سوپا» 
اينترنت  آزادى  فعاالن  و  بيان  آزادى  مدافعان 
اين معاهده را نيز مانند معاهده هاى «سوپا» و 
اينترنت  در  آزادى بيان  حق  نقض  كننده   «پيپا»، 
توصيف  اينترنت  سانسور  راستاى  در  و 
معاهده  كنندگان  امضا  مى شد  گفته  مى كردند. 
سازمانى  نهايت  در  داشته اند  تمايل  آكتا 
يا  جهانى»  تجارت  «سازمان  نظير  بين المللى 
«سازمان ملل» يا «سازمان جهانى حق معنوى» 

را پايه گذارند.
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بين الملل
تازه ترين ادعاى گاردين

تحريم ها بر استــراتژى 
هسته اى ايران تاثير گذاشت

مورد  در  ايران  هاى  گيرى  تصميم  روند  بر  ها  تحريم 
درصد،   20 خلوص  با  شده  غنى  اورانيوم  ذخاير 
را  درصدى  سازى 20  غنى  ايران  است.  بوده  تاثيرگذار 
بار  سه  كم  دست  اخيرا  اما  كرد.  آغاز   ،2010 فوريه  در 
براى  سوخت  هاى  صفحه  به  را  ذخاير  اين  از  بخشى 

راكتور تحقيقاتى تهران تبديل كرده است.

ها،  تحريم  اند  كرده  تاكيد  بارها  كنون  تا  اسالمى  جمهورى  مقامات 
تاثيرى بر سياست هاى هسته اى ايران نداشته و در آينده نيز نخواهد 
داشت. با اين حال روزنامه گاردين در گزارشى ادعا مى كند كه رفتار 

ايران، حكايت از قصه ديگرى دارد.

به گزارش اين روزنامه انگليسى، در دو دور مذاكره ايران و گروه 1+5 
(آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان) در سال هاى 2010 
پيشنهاد  بررسى  از  حتى  ايران  اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  و 2011، 
خوددارى  بود،  شده  ارايه  گروه  اين  سوى  از  كه  اعتمادساز  اقدامات 
كرد. آنچه ايران در مقابل اين درخواست مطرح كرد، لغو تمامى تحريم 

ها و به رسميت شناختن حقوق هسته اى ايران بود.

در  ژانويه 2012،   23 در  اروپا  اتحاديه  اى  بيانيه  از  پس  اوضاع  اما 
خصوص اعمال تحريم نفتى عليه ايران در ماه جوالى ،مواضع تهران 
تمايل  ايران  اى  هسته  كننده  مذاكره  هيات  و  كرد  تغيير  حدودى  تا 

بيشترى براى بررسى پيشنهاد ها از خود نشان داد.

اين نخسيتن نشانه اى بود كه در نامه 15 فوريه سعيد جليلى، مذاكره 
كننده ارشد هسته اى ايران به كاترين اشتون، مسئول سياست خارجى 
اتحاديه  بيانيه  از  پس  هفته  سه  نامه  اين  شد.  مشاهده  اروپا،  اتحاديه 
اروپا براى طرح تحريم نفتى ايران ارسال شد. يك ديپلمات عالى رتبه 
هسته  مذاكرات  روند  نزديك  از  كه  است  دهه  يك  از  بيش  براى  كه 
پيشرفت  يك  را  اشتون  به  جليلى  نامه  دارد،  نظر  زير  را  ايران  با  اى 
در  گو  و  گفت  بر  نامه  اين  تمركز  كه  چرا  كرد،  توصيف  منتظره  غير 
مورد برنامه هاى هسته اى و پرهيز از پرداختن به موضوعاتى نظير 
در   2012 آوريل  مذاكرات  سپس  بود.   غرب  دوگانه  استانداردهاى 
استانبول برگزار شد و دو دور مذاكره ديگر نيز در دو ماه بعدى در 
بغداد و مسكو انجام شد كه در آن طرفين بسته پيشنهادى را بررسى 
مسكو  مذاكرات  در  ايرانى  هيات  تايمز  نيويورك  گزارش  به  كردند. 
براى نخستين بار پاسخى طبقه بندى شده به مجموعه پيشنهادهايى 

داد كه گروه 5+1 در مذاكرات بغداد آن را روى ميز گذاشته بود.
در نشست بعدى كه در 19 سپتامبر در استانبول برگزار شده، ايران 
را  ها  تحريم  لغو  مقابل  در  درصدى   20 سازى  غنى  تعليق  پيشنهاد 
مطرح كرد. هرچند اين پيشنهاد تنها در مورد تعليق غنى سازى مطرح 
شده بود اما به هر ترتيب يك پيشرفت به شمار مى رفت چرا كه پيش 
از تحريم هاى نفتى اتحاديه اروپا، ايران جتى حاضر نبود در خصوص 

غنى سازى 20 درصدى بحث كند.

در  مذاكرات  از  ديگرى  دور  ساز  زمينه  مذاكره  به  ايران  جديد  تمايل 
سال  آوريل  و  فوريه  هاى  ماه  در  كه  شد  قزاقستان  پايتخت  آلماتى 
جارى ميالدى برگزار شد. هرچند هنوز توافقى به دست نيامده اما دو 
طرف اذعان داشته اند كه در مقايسه با گذشته، بيشتر وارد جزئيات 
شده  و بحث عميق ترى داشته اند كه شامل موضوعاتى نظير غنى 
سازى 20 درصدى بوده است.به اين ترتيب مى توان گفت كه تحريم 
ها در تغيير رويكرد ايران موثر بوده اند ، چرا كه تا پيش از تحريم 
هاى نفتى اتحاديه اروپا، ايران انگزيزه چندانى براى مذاكره با گروه 

5+1 نداشت.

از سوى ديگر توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه تحريم ها بر 
شده  غنى  اورانيوم  ذخاير  مورد  در  ايران  هاى  گيرى  تصميم  روند 
 20 سازى  غنى  ايران  است.  بوده  تاثيرگذار  درصد،   20 خلوص  با 
بار  سه  كم  دست  اخيرا  اما  كرد.  آغاز  فوريه 2010،  در  را  درصدى 
بخشى از اين ذخاير را به صفحه هاى سوخت براى راكتور تحقيقاتى 
تهران تبديل كرده است. اين واقعيت كه ايران پس از تحريم نفتى اروپا 
اين اقدامات را انجام داده، نشان مى دهد كه تحريم ها بر استراتژى 
حساس  فشار  مقابل  در  كه  استراتژى  اند.  بوده  گذار  تاثير  اى  هسته 

به نظر مى رسد.
بسيارى  گاردين،  نويسنده  ديدگاه  برخالف  كه  است  حالى  در  اين 
ها  تحريم  كه  اند  كرده  اعالم  آمريكا  در  تحقيقاتى  هاى  موسسه  از 
جمهورى  اى  هسته  رويكرد  اما  اند  بوده  تاثيرگذار  ايران  اقتصاد  بر 

اسالمى را تغيير نداده اند.

بسته تسليحاتى تل آويو را صبورتر كرد

اجماع نسبى بر سر يك سال 
زمان تا هسته اى شدن ايران

دفاعى  قدرت  به  خوبى  كمك  تواند  مى  رسان  سوخت  هاى  جت 
اسرائيل باشد اما آنچه كه اسرائيل به واقع به آن نياز دارد يك 
بسته تسليحاتى شامل بمب افكن هايى است كه بتواند اهدافى در 

اعماق زمين را منهدم كند.
خود  روزه  دو  سفر  به  حالى  در  آمريكا  دفاع  وزير  هگل،  چاك 
اسرائيل  به  تسليحات  فروش  قرارداد  كه  داد  خاتمه  اسرائيل  به 
شدن  نهايى  با  اما  كرد.  توصيف  ايران  براى  روشن  پيام  يك  را 
فروش هليكوپتر هايى كه به طور عمودى از جا بر مى خيزند و 
فرود مى آيند اما سرعت آنها مانند هواپيماست، و همچنين جت 

هاى سوخت رسان، اسرائيل اعالم كرد پيش از اقدام نظامى عليه 
ايران، صبر بيشتر خواهد داشت.

كرده  توصيه  آمريكايى  مقامات  به  آتالنتيك  نشريه  اين  از  پيش 
بود اگر مى خواهند از اقدام نظامى اسرائيل عليه ايران جلوگيرى 
كنند، قدرت نظامى اسرائيل را تقويت كنند و در اين زمينه به طور 
مشخص ضعف اسرائيل در تعداد جت هاى سوخت رسان، مورد 
اسرائيل  هوايى  نيروى  ها  جت  اين  بود.اكنون  گرفته  قرار  توجه 
ملحق خواهد شد و جاى تعجبى ندارد كه مقامات تل آويو بگويند 

هنوز زمان براى ديگر گزينه ها وجود دارد.
كرده  توصيه  آمريكايى  مقامات  به  آتالنتيك  نشريه 
ايران  عليه  اسرائيل  نظامى  اقدام  از  خواهند  مى  اگر  بود 
جلوگيرى كنند، قدرت نظامى اسرائيل را تقويت كنند و 
در اين زمينه به طور مشخص ضعف اسرائيل در تعداد 

جت هاى سوخت رسان، مورد توجه قرار گرفته بود.

رياست  انتخابات  بودن  رو  پيش  به  باتوجه  رويترز،  گزارش  به 
تندرو  رفتار  در  تعليق  نوعى  ايران،  در  ماه  خرداد  جمهورى 24 
حمله  مورد  در  پيش  ها  مدت  از  كه  شده  ايجاد  اسرائيلى  هاى 
به ايران سخن پراكنى مى كردند. آنها تاكيد داشتند كه مذاكرات 
استفاده  نظامى  گزينه  از  بايد  و  است  ثمر  بى  ايران  با  اى  هسته 
خبرى  كنفرانس  در  اسرائيل  دفاع  وزير  يعلون،  موشه  كرد. 
مشترك با همتاى آمريكايى خود گفت: ما بر اين گمانيم كه گزينه 
نظامى كه به خوبى در مورد آن بحث شده، بايد به عنوان آخرين 
كه  دارد  وجود  ديگرى  ابزارهاى  افزود:  وى  باشد.  مطرح  گزينه 
بايد از آنها استفاده كرد كه فهرستى بلندباال از ديپلماسى، تحريم 

و حمايت از مخالفان را شامل مى شود.
جمهور  رئيس  اوباما،  باراك  اين،  از  پيش  كه  است  حالى  در  اين 
آمريكا با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در مورد فوريت 
حمله به ايران دچار اختالف نظر بود. واشينگتن تاكيد داشت كه 
بايد زمان بيشترى را براى ثمربخشى تحريم ها و مذاكرات در 
نظر گرفت.اما به نظر مى رسد در ماه هاى اخير، اوباما كه دور 
براى  كه  نتانياهو  و  كرد  آغاز  را  خود  جمهورى  رياست  دوم 
ترى  نزديك  هاى  ديدگاه  شده،  ابقاء  خود  سمت  در  بار  سومين 
به  تسليحات  فروش  قرارداد  مشخص،  طور  به  دارند.  يكديگر  به 
اسرائيل نشان مى دهد كه همكارى نظامى دو كشور، قوى تر از 
هر زمان ديگرى است و چشم انداز اين همكارى ها در آينده نيز 

روشن است.

اين در شرايطى است كه دولت آمريكا در سال 2008، از فروش 
آنها  استفاده  امكان  كه  هايى  موشك  و  رسان  سوخت  هاى  جت 
عليه ايران وجود داشت، خوددارى كرده بود. اما هفته قبل كنگره 
آمريكا طرحى را تصويب كرد كه به موجب آن اياالت متحده بايد 
در صورت اقدام اسرائيل براى دفاع از خود، از تل آويو حمايت 

كند.
 گزينه نظامى روى ميز است

موضع  دليل  به  او  شود،  آمريكا  دفاع  وزير  هگل  اينكه  از  پيش 
گيرى هاى ضد اسرائيلى، مورد انتقاد بسيارى از تندروها قرار 
و  ايران  عليه  نظامى  اقدام  امكان  مورد  در  تر  پيش  هگل  داشت. 
عالقمندى به استفاده از اين گزينه ابراز ترديد كرده بود. اما هگل 
در نخستين سفر به اسرائيل در قامت وزير دفاع آمريكا تاكيد كرد 

تمامى گزينه ها بايد در مواجهه با ايران روى ميز باشد.
ايران  مورد  در  اوباما  موضع  از  من  گفت:  آمريكا  دفاع  وزير 
حمايت مى كنم. اين موضع بسيار روشن است و ما به هيچ وجه 

به ايران اجازه نخواهيم داد كه هسته اى شود. ما از ساخت سالح 
هسته اى در ايران جلوگيرى مى كنيم.

عربستان   ، مصر  اردن،  به  سفر  برنامه  اسرائيل  از  پس  هگل 
دارد. امارات  دستور كار  در  متحده عربى را  سعودى و امارات 
منطقه  در  عرب  كشورهاى  جمله  از  عربستان  و  عربى  متحده 
هستند كه نگرانى خود را نسبت به برنامه هاى هسته اى ايران 
بهره  متحده  اياالت  تسليحاتى  كمك  از  اكنون  و  اند  كرده  مطرح 

مند مى شوند.
به گزارش رويترز، آمريكا و اسرائيل پس از مدت ها اختالف نظر 
سرانجام در مورد زمان هسته اى شدن ايران به يك توافق نسبتا 
مشترك دست يافته اند و آن يك چارچوب زمانى يك ساله است.
همچنين هگل بر خالف كرى و هيگ، وزراى امور خارجه آمريكا 
و انگليس كه اخيرا عليه اعمال تحريم هاى جديد سخن گفته بودند، 
بر اين باور است كه تحريم ها تشديد خواهند شد. وى اين نكته را 
خاطرنشان كرد كه بايد ديد تحريم ها به نتيجه مورد نظر منجر 
خواهند شد يا خير اما در هر صورت گزينه نظامى همواره روى 

ميز خواهد بود.
جاى خالى بمب افكن ها

هرچند مقامات آمريكايى و اسرائيلى از قرارداد تسليحاتى جديد 
قواى  تقويت  سوى  به  بزرگ  گامى  را  آن  و  كنند  مى  استقابل 
نظامى اسرائيل توصيف مى كنند، مقامات تل آويو مى گويند آنها 
همچنان نتوانسته اند به تسليحاتى دست يابند كه براى حمله به 
سايت هاى هسته اى واقع شده در اعماق زمين به آن نياز دارند.

تواند  مى  رسان  سوخت  هاى  جت  تايمز؛  نيويورك  گزارش  به 
كمك خوبى به قدرت دفاعى اسرائيل باشد اما آنچه كه اسرائيل 
به واقع به آن نياز دارد يك بسته تسليحاتى شامل بمب افكن هايى 
است كه بتواند اهدافى در اعماق زمين را منهدم كند. تحليلگران 
مى  كه  است  سالحى  تنها  اين  گويند  مى  اسرائيلى  و  آمريكايى 
تواند تاسيسات هسته اى فوردو واقع در نزديكى قم را تخريب 
كند. اين تاسيسات در عمق 200 فوتى ، زير كوه هاى نزديك قم 
و  دارد  وزن  پوند  هزار  حدود  30  سالح  اين  است.  شده  احداث 
در حال حاضر اسرائيل هيچ هواپيمايى در اختيار ندارد كه بتواند 
چنين وزنى را حمل كند. بنابراين اسرائيل به بمب افكن هاى بى 
– 2 نياز خواهد داشت كه آمريكا آن را توليد مى كند. اما دولت 
بمب  اين  فروش  زمينه  در  اسرائيل  با  مذاكره  از  كنون  تا  اوباما 

افكن ها، خوددارى كرده است.
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چه كسى بر 
اينترنت حكم 
خواهد راند؟
دن شيلر: استاد علوم اطالعات و 

كتابخانه هاى دانشگاه «ايلى نويز» در 
«اوربانا» چمپين

 برگردان: شهباز نخعى

قسمت پايانى

به  دنيا  بازرگانى  سايت هاى  پررونق ترين 
تعلق  چين  يا  روسيه  حتى  يا  مكزيك  يا  كنيا 
«انفورماتيك  سوى  به  كنونى  ندارند. گذار 
آمريكايى  آن  اصلى  بازيگران  كه  ابرها»،  در 
شبكه  وابستگى  اين  از  بيش  بايد  هستند، 
عدم  دهد.  افزايش  را  متحده  اياالت  به 
برترى  و  اينترنت  كنترل  ساختارى  تعادل 
آمريكايى ها در فضاى مجازى، هم در عرصه 
براى  كمى  امكان  نظامى،  هم  و  بازرگانى 
كشورهاى ديگر براى تنظيم مقررات، سخت يا 
سهل كردن سيستم برمبناى منافع خودشان 
باقى مى گذارد. به يقين هر حكومتى اين امكان 
را دارد كه حاكميت خود را بر شاخه «ملى» 
نظارت  زير  امر  اين  اما  كند،  اعمال  شبكه 
از  است.  صورت پذير  جهانى  ژاندارم  نزديك 
اين ديدگاه، چنان كه يك شخصيت دانشگاهى 
به نام «ميلتون ميللر» مى گويد اينترنت ابزارى 
يكجانبه  جهانى سازى  «سياست  خدمت  در 

آمريكاست.»7
داده  امكان  متحده  اياالت  به  مديريتى  نقش 
كه نظر مالكيت خصوصى را در قلب توسعه 
اينترنت ترويج كند. با اين وجود، (ICANN) كه 
به طور اصولى از استقاللى نسبى برخوردار 
مارك هاى  دارندگان  با  توانسته  است، 
مالطفت آميز  رفتار  ثبت شده  بازرگانى 
از  بسيارى  باشد.  داشته  فرامنطقه اى 
سازمان هاى غير بازرگانى به رغم حضور در 
از  نتوانسته اند  اعتراض هايشان،  و  نهاد  اين 
پس شركت هايى مانند «كوكاكوال» و «پراكتر 
تحميل  براى   ICANN برآيند.  گمبل»   اند 
مالكيت  كه  سازمان هايى  به  خود  مقررات 

سطح نخست (مانند
مى كنند،  اداره  را  اينفو»)  يا «دات  ارگ»  «دات 
با  مى كند.  مطرح  را  تجارى  حقوق  مساله 
در  را  داخلى  بازار  ملى  عرضه كنندگان  آنكه 
بسيارى از كشورها – عمدتا روسيه، چين يا 
كره جنوبى- كنترل مى كنند، خدمات بين المللى 
بودن  راهبردى تر  و  سودبخش تر  درعين   –
در اين نظام فرامنطقه اى- مانند از «آمازون» 
باروهاى  و  برج  «اپل»  و  پل»  «پى  تا  گرفته 
و  آمريكايى  سرمايه  با  كه  هستند  آمريكايى 
ساخته  آمريكا  مديريتى  دستگاه  پشتيبانى 

شده اند.
از  كشورها  از  بسيارى  اينترنت،  آغاز  از 
پذيرش موقعيت زيردستانه براى خود سرباز 
كه  است  اين  نشان دهنده  عاليم  ازدياد  زدند. 
اياالت متحده هيچ گونه تمايلى ندارد به اينكه 
جبهه  به تدريج  كشد،  دست  سلطه گرى  از 
به  تنش ها  اين  داد.  گسترش  را  نارضايتى ها 
عمدتا  باال،  سطوح  در  ديدارهايى  برگزارى 
در چارچوب نشست جهانى جامعه اطالعاتى 
(SMSI) انجاميد كه توسط اتحاديه بين المللى 
فاصله  در  تونس  و  ژنو  در   (UIT) مخابرات 

سال هاى 2003 و 2005 سازماندهى شد.
با پيشنهاد تشكيل يك دادگاه به حكومت هاى 
به  ديدار ها  اين  خود،  نظرات  بيان  از  محروم 
حدود  شد.  ظاهر  دوبى  در  درگيرى  شكل 
كميته  يك  در  آمدن  گردهم  با  كشور   30
كه  بودند  اميدوار   ،(GAC) دولتى  مشورتى 
از  برخى  تقسيم  پذيرش  به  را   (ICANN)

مبناى  بر  كه  اميدى  كنند.  ترغيب  اختياراتش 
دولتى  مشورتى  كميته  در  آنها  موقعيت 
سازمان هاى  و  بازرگانى  شركت هاى  همپايه 
جامعه مدنى بود، به زودى به نااميدى گراييد. 
با  را  خود  مى توانستند  حكومت ها  از  برخى 
مشروط  دهند،  تطبيق  وضعيت  اين  غرابت 
درمورد  بى پايه  گفتمان هاى  به رغم  اينكه  بر 
دربرمى گرفت:  را  همه  تكثرگرايى،  و  تنوع 
[اما] مديريت جهانى اينترنت همه چيز هست 
به جز برابرى طلب و تكثرگرا و قدرت اجرايى 
آمريكايى قصد ندارد از هيچ چيز در عرصه 

انحصار خود دست بردارد.
تغيير موضع كنيا و هند

آتش  مالى  بحران  و  تك قطبى  عصر  پايان 
درگيرى هاى بين دولت ها را در مورد اقتصاد 
است.  كرده  تيزتر  مجازى  فضاى  سياسى 
براى  اهرم هايى  مى كوشند  همچنان  دولت ها 
در  بيابند.  شبكه  مديريت  در  هماهنگى  ايجاد 
پيش  مناسبت  به   ،2011 و   2010 سال هاى 
«مرجع  بين  قرارداد  تمديد  موقعيت  آمدن 
 (IANA) اينترنت»  شماره هاى  واگذارى 
حكومت هاى  آمريكا،  بازرگانى  وزارت  و 
خطاب  مورد  را  واشنگتن  مستقيما  بسيارى 
«تغيير»  خواستار  كنيا  دولت  دادند.  قرار 
همكارى  نظام  يك  به  آمريكا  قيموميت 
چندجانبه، از راه «جهانى سازى» قراردادهاى 
نام ها  مالكيت  كه  شد  نهادين  ساختارى  فوق 
را  پروتكل)  (اينترنت  نشانى هاى  اى پى  و 
چين  و  مصر  مكزيك،  هند،  مى كند.  مديريت 

نيز پيشنهادهايى با همين مضمون دادند.
واكنش اياالت متحده به اين پيشنهادها حاوى 
بود.  اينترنت»  «آزادى  درمورد  گزافه گويى 
دوجانبه  البى گرى  همچنين  متحده  اياالت 
بازگرداندن  اول  خانه  سر  منظور  به  خود 
خود  با  اختالف نظر  داراى  كشورهاى  برخى 
و  بود  نتيجه بخش  اقدام  اين  داد.  گسترش  را 
كنيا  و  هند  دوبى،  در  نمايشى  صحنه  دريك 
گردن  آمريكا  ضرب شست  به  محتاطانه 

نهادند.
مرحله بعدى چه خواهد بود؟ به نظر مى آيد كه 
بزرگ  پشتيبانان  و  آمريكا  دولتى  موسسات 
قدرت  تمام  از  گوگل  مانند  مجازى  فضاى 
اياالت  مركزى  موقعيت  تقويت  براى  خود 
متحده و بى اعتبار كردن منتقدان آن استفاده 
مى كنند اما مخالفت سياسى با «جهانى سازى 
وجود  همچنان  متحده  اياالت  يكجانبه» 
عضو  يك  كه  جايى  تا  داشت  خواهد  و  دارد 
كه  دراين  ژورنال»  استريت  «وال  تحريريه 
پس از نشست دوبى آن را «نخستين شكست 

ديجيتال آمريكا» بنامد ترديد نمى كند8.
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استفاده از افراد به عنوان 
كانال هاى جديد بازاريابى

HBR :مترجم: مريم رضايى  منبع

پيام  متفاوت،  ارتباطى  كانال هاى  گذشته،  در 
مى كردند.  منتقل  مخاطب  به  را  كسب وكارها 
صاحبان كسب وكارها يا خودشان سيستم فروش 
را در اختيار داشتند يا در ازاى پرداخت مبلغى از 

سيستم هاى ديگران استفاده مى كردند.

به  صورت  هر  به  پيام  انتقال  كنترل  حال،  هر  در 
دست خود آنها بود. در دنياى ديجيتال و اجتماعى 
دارند.  كمترى  اهميت  فروش  كانال هاى  اين  امروز، 
مالكيت  شما  هستند.  ارتباطى  مجراى  خود  افراد، 
آنها را در اختيار نداريد و نمى توانيد آنها را كنترل 
كنيد. تنها مى توانيد در خدمت آنها باشيد و از آنها 

حمايت كنيد. 
عنوان  به  مردم  و  فروش  سيستم هاى  چون  اما 
مى كنند،  عمل  متفاوت  كامال  ارتباطى  كانال هاى 
سيستم  است.  شده  بى تعادلى  دچار  جديد  دنياى 
فروش اطالعات را به بيرون منتقل مى كند؛ در حالى 
هستند.  داخل  به  اطالعات  ورود  مجراى  مردم  كه 
منتقل  بيرون  به  فروش  سيستم  طريق  از  محتوا 

مى شود؛ اما از طريق افراد به درون مى آيد. 
اين رفت و برگشت اطالعات در حال تغيير موازنه 
قدرت است. افراد به اطالعات، ابزارها و منابعى كه 
براى نهادها ذخيره شده دسترسى دارند. خارج از 
سازمان، اين موضوع به معنى ايجاد تغيير در رابطه 
بين مشترى و برند است. در داخل سازمان، يعنى 
شكستن قوانينى كه زمانى عملكرد افراد و بخش ها 
را از هم تفكيك مى كرد. در واقع سلسله مراتبى كه 
اى  شبكه  اكنون  داشت،  وجود  شركت ها  در  قبال 

است كه مشترى در مركز آن قرار دارد. 
متغير  نيز  بازارياب ها  براى  را  شرايط  مساله  اين 
مى كند. من و يكى از دوستانم در اجراى يك طرح 
پاداش، فرصتى را يافتيم تا عملكرد صدها بازارياب 
را در ارتباط با مشترى و افزايش درآمد در دوران 
ما  براى  كه  مهم  اصل  دو  كنيم.  بررسى  حاضر 
بهترين  مى تواند  مشترى  كه  است  اين  شد  نمايان 
تيم  بهترين  نيز  سازمان  كل  و  باشد  برند  طرفدار 

بازاريابى. 

� خارج از سازمان، به مشتريان خود قدرت بدهيد 
مسرميت،  الرا  شوند.  تبديل  برند  طرفداران  به  تا 
تحقيقات  طى  اوت رايت،  شركت  بازاريابى  معاون 
گسترده در مورد مشترى، قانون مالياتى جديدى را 
كشف كرد كه بر ميليون ها مشترى تاثير مى گذاشت. 
الرا به جاى راه اندازى يك عمليات خاص، جنبشى 
و  طرفداران  مشتريان،  آن  مبناى  بر  كه  كرد  ايجاد 
افراد تاثيرگذار بر اين قانون جديد را آموزش دهد. 
با  پاسخ  و  پرسش  جلسه  كار،  اين  براى  همچنين 
گروه هاى كسب وكارهاى كوچك محلى در 10 شهر 
مشترى  هزار   5 به  نهايت  در  داد.  تشكيل  مختلف 
طرفدار دست يافت و از آنها دعوت كرد كه محتواى 
بگذارند.  اشتراك  به  اجتماعى  شبكه هاى  در  را  كار 
نتيجه اين بود كه ميزان پيوستن افراد به ليست تنها 
طى دو ماه 225 درصد افزايش يافت و هزينه جلب 

مشترى حدود 40 درصد كاهش يافت. 

� در داخل سازمان، با افراد طورى رفتار كنيد كه 
شوند.  تبديل  شما  بازاريابى  تيم  به  سازمان  كل 
مك  شركت  بازاريابى  سابق  معاون  بور،  كريس 

كسون، مسوول راه اندازى كمپين جديدى براى يكى 
از بخش هاى شركت بود. بور بر اساس اين عقيده 
كه همه افراد آن بخش بايد به ايجاد و موفقيت اين 
كمپين كمك كنند، انرژى زيادى براى درگير كردن 
كارمند   7500 بر  كه  طورى  به  كرد؛  صرف  افراد 
مديران  تا  گرفته  شب  شيفت  كارمندان  از  بخش، 
اجرايى متمركز شد و همه راه هاى ارتباط با مشترى 
را در نظر گرفت و كارى كرد كه همه كارمندان نقش 
جديد خود را در رابطه با برند بدانند. نتيجه اين بود 
كه در اولين سال راه اندازى اين برنامه، 600 ميليون 

دالر جذب شد. 
تحول  كليدى،  استراتژى هاى  و  مهارت ها  برخى 
روى آوردن به افراد را براى انتقال اطالعات تسريع 

مى كنند:
1) حرف نزنيد، گوش دهيد

شركت  بازاريابى  مدير  عنوان  به  رماى،  برنت 
با  كوچك،  شركتى  كه  بود  شده  استخدام  فايرآى 
سرمايه گذارى مشترك بود و طى چند سال فعاليت، 
كه  بود  اين  رماى  وظيفه  داشت.  متوسطى  عملكرد 
بداند  تا  كند  صرف  خود  مشتريان  با  كافى  زمان 
مشكالت آنها چيست. او از اطالعات به دست آمده 
زبان  به  بازاريابى  استراتژى  يك  تشكيل  براى 
استراتژى  اين  مرتبا  سپس  كرد.  استفاده  مشترى 
را با مشتريان امتحان كرد تا كامال جا افتاد. نتيجه: 
شركت  پانصد   2012 ليست  در  فايرآى،  شركت 
تكنولوژى با سريع ترين سرعت رشد، رتبه چهارم 

را به دست آورد.

2) بر محصول متمركز نشويد، مشكالت را حل كنيد
استراتژى  و  تلفيقى  گروه هاى  معاون  فى،  الرا 
سازمان  است  شده  موجب  سيسكو،  شركت 
خود  بازاريابى  روش هاى  در  جهانى،  بازاريابى 
تجديد نظر كند. اين شركت سال ها بر اين متمركز 
شده بود تا كاالهاى خود را در بازار جا انداخته و 
يك  عوض،  در  الرا  كند.  كسب  شهرت  خود  براى 
فرآيند برنامه ريزى تلفيقى اجرا كرده كه بخش هاى 

مختلف كسب وكار را به هم ارتباط مى داد. 
از  سيسكو  بهره  شد  موجب  برنامه  اين  نتيجه: 

سيستم رايانش ابرى افزايش يابد. 

3) معامله يك به يك نكنيد
آنتونيو لوسيو، مدير برند شركت ويسا، استراتژى 
ايجاد  المپيك 2012  براى  را  مشترى  با  رويارويى 
سطح  در  پيام ها  ارسال  جاى  به  شركت  اين  كرد. 
تا  كرد  استفاده  اجتماعى  رسانه هاى  از  گسترده، 
كه  ورزشكارانى  با  نيز  و  يكديگر  به  را  طرفداران 
طرفداران  دهد.  ارتباط  بودند،  آنها  تشويق  مورد 
ايجاد  فردى  به  منحصر  تجربه هاى  عوض،  در  هم 

كردند. 
نتيجه: ايجاد موفق ترين كمپين طى 26 سال تاريخ 
حمايت مالى از بازى هاى المپيك، ارتقاى قابل توجه 
برند، افزايش 13 درصدى استفاده از محصوالت و 

تاثيرگذارى در 26 بازار مختلف. 

در واقع، روى آوردن به افراد براى انتقال اطالعات، 
ميسر  داده ها  و  تكنولوژى  از  جدى  استفاده  با 
مى شود؛ البته نه فقط براى اتوماتيك سازى كارها، 
بلكه براى تحليل، شخصى سازى و اجتماعى سازى. 
گران  يا  غيرممكن  قبال  كه  آنچه  براى  تكنولوژى 
مى آورد.  همراه  به  سنجش  و  سرعت  بود،  قيمت 
اشاره  جهان  بازارياب هاى  مبتكرترين  از  بسيارى 
كرده اند كه چگونه ديده بانى رسانه هاى اجتماعى، 
مقياس  در  هايى  واكنش  تا  مى دهد  توانايى  آنها  به 
و  مشترى  جوامع  همچنين  باشند.  داشته  جهانى 
تا  مى سازد  قادر  را  بازارياب ها  اين  كارمندان، 
مشكالت را به موقع تشخيص دهند. متعادل سازى 
مشترك  رويكردى  داده،  و  تكنولوژى  از  استفاده 
است كه رابطه متقابل برند و مشترى را به تصوير 
اين  توانند  نمى  كه  مى دانند  بازارياب ها  مى كشد. 
يا  بگيرند  ناديده  مشترى  با  ارتباط  در  را  مساله 
دستورالعمل  پس  كنند.  كنترل  را  مشترى  رفتار 
است  اين  امروز  دنياى  در  بازاريابى  بخشى  نتيجه 
كه از افراد براى انتقال اطالعات خود استفاده كرده 
از  متناسبى  بخش  با  را  تكنولوژى  از  بخش  يك  و 

امكانات بشرى تلفيق كنيد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

دولت بريتانيا مانع از پرداخت بدهى 3/2ميلياردى شركت نفتى «شل» 
شركت  «رويترز»،  گزارش  به  شد.  دارو  و  غالت  با  تهاتر  قالب  در 

انگليسى -هلندى «رويال داچ شل» كه در تالش است بدهى خود بابت 
خريدهاى پيشين نفت از ايران را تسويه كند با ممانعت دولت بريتانيا 
صورت  به  را  خود  بدهى  كرده  قصد  كه  هنگامى  حتى  شده،  مواجه 
تهاترى و با تحويل غالت و دارو تسويه كند. «شل» در چند ماه گذشته 
در پى يافتن راهى براى دور زدن تحريم هاى ايران است كه شركت ها 

را از پرداخت ارز به ايران در مقابل فروش نفت بازمى دارد. 

«رويترز» در گزارشى به نقل از «منابع آگاه» مى نويسد، دولت بريتانيا 
جلوگيرى  ايران  دولت  بدهى هاى  وصول  براى  منفذى  هر  ايجاد  از 
مى كند و اكنون كار را به جلوگيرى از مبادله كاال به كاال رسانده است، 
حتى وقتى اين كاال دارو و غذا باشد. يك منبع آگاه به امور صنعتى 
(بريتانيا)  دولت  وقتى  كه  است  اين  «ديدگاه  مى گويد:  «رويترز»  به 
راه  بخواهد  كسى  است  بى معنى  بياورد،  فشار  ايران  بر  مى خواهد 
كمك به ايران را هموار كند.» يكى از سخنگويان دولت بريتانيا، بدون 
ذكر نام و بدون اشاره به قضيه «شل»، مى گويد: «دولت با تمام توان 
گزارش  مى كند.»  حمايت  ايران  عليه  اروپا  اتحاديه  تحريمى  رژيم  از 
«رويترز» در ادامه مى نويسد از منابع آگاه اطالعاتى كسب كرده كه 
از رايزنى مسووالن «شل» با دولت بريتانيا در باب امكان تهاتر دارو 

با ايران حكايت دارد. در اين مذاكرات كه در ماه فوريه صورت گرفته 
مقامات «شل» پيشنهاد داده اند بخشى از بدهى هاى ايران را با ارسال 

داروهاى شركت بريتانيايى «جى.اس.كا» به ايران تسويه كنند. 

مسووالن  و  است  بى اطالع  كامال  ماجرا  اين  از  مى گويد  «جى.اس.كا» 
«شل» از اظهارنظر خوددارى مى كنند. پيش از اين و در ماه اكتبر نيز 
به  غالت  خود  بدهى هاى  عوض  در  داشت  نظر  در  شل»  «رويال داچ 
ايران وارد كند. «رويترز» مى نويسد «شل» اين طرح را با دولت هاى 
كشاورزى   - تجارى  شركت  و  گذاشته  ميان  در  هلند  و  انگلستان 
كرده  انتخاب  طرح  مجرى  عنوان  به  نيز  را  متحده  اياالت  «كارگيل» 
است. دولت هلند با طرح پيشنهادى مخالفت نمى كند و حتى جلسه اى 
بريتانيا  دولت  نهايت  در  اما  مى شود  برگزار  «كارگيل»  در  نيز 
مسووالن «شل»  مى نويسد  مى گيرد. «رويترز»  را  آن  اجراى  جلوى 
مى كنند.   خوددارى  مورد  اين  در  اظهارنظر  از  دو  هر  «كارگيل»  و 
«مسايل سياسى هر روز عوض مى شود، در حالى كه منفعت شركت و 
سهامدارانش در پرداخت بدهى ها و حفظ روابط با توليدكننده بزرگى 
نظير ايران است.» اين جمله را يكى از مقام هاى «شل» كه نخواسته 
نامش فاش شود به «رويترز» مى گويد.  «شل» در ماه مارس اسنادى 
به قانونگذاران اياالت متحده ارايه كرد كه نشان مى داد اين شركت 

3/2ميليارددالر بابت خريد نفت به ايران بدهكار است. 

تبصره اى  به  استناد  با  و  غربى  همتاى  شركت هاى  برخالف  «شل» 
مى كرد  مستثنى  را  تحريم ها  شدن  اجرايى  از   پيش  قراردادهاى  كه 
انجام  خريدهاى  بابت  مذكور  بدهى  داد.  ادامه  ايران  با  تجارت  به 
گرفته در سال هاى 2011 و 2012 است. غذا و دارو از جمله كاالهايى 
ندارد.  قرار  اروپا  و  متحده  اياالت  تحريم هاى  فهرست  در  كه  است 
اساسا و مطابق موازين بين المللى، در زمان جنگ نيز هيچ كشورى 
دور  كند.   جلوگيرى  ديگر  كشور  به  دارو  و  غذا  ورود  از  ندارد  حق 
ايران  عليه  اروپا  اتحاديه  و  متحده  اياالت  يكجانبه  تحريم هاى  جديد 
از  مستمر  به طور  نخست  مى خواهد  ايران  نفت  خريدار  كشورهاى  از 
واردات نفت خود از ايران بكاهند و در اين مدت نيز از پرداخت ارز 
معتبر در مقابل نفت خوددارى كنند و در عوض بهاى نفت را به پول 
و  كنند  نگهدارى  خود  بانك هاى  در  را  پول  آن  بپردازند،  خود  محلى 

به ازاى آن كاالهاى مجاز، نظير غذا و دارو به ايران تحويل دهند. 

و  ارزى  مشكالت  با  كشور  تحريم ها  از  دور  اين  شدن  اجرايى  با   
قلعه بانى،  احمد  اظهارات  اساس  بر  است.  شده  روبه رو  وارداتى 
مديرعامل شركت ملى نفت در روز يكشنبه اول ارديبهشت، ايران در 
حال حاضر بابت فروش نفت به كشورهاى خارجى چهارميليارددالر 
طلب دارد كه به دليل مشكالت ايجاد شده به واسطه تحريم ها قرار است 
پرداخت  كشور  به  غذا  و  دارو  قالب  در  و  تهاتر  صورت  به  مبلغ  اين 
شود. قلعه بانى در اين اظهارات پس از تاييد مبادله كاال به كاالى نفت با 
غذا و دارو، ميزان صادرات نفت كشور را محرمانه اعالم كرد. اكنون 
گزارش «رويترز» از ممانعت كشورهاى غربى از مبادله كاال به كاال، 

حتى در مورد غذا و دارو خبر مى دهد.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد

منع «شل» از «تهاتر» پول 
نفت با غذا و دارو

وزير اقتصاد در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست:

اقتصاد ايران در حال بازيابى 
سالمتى خود است!

فروپاشى  در  غرب  پيش بينى  تحقق  عدم  به  اشاره  با  اقتصاد  وزير 
كردن  متنوع  به  ما  كردن  مجبور  با  تحريم ها  گفت:  ايران  اقتصاد 
فعاليت هاي اقتصادى و حركت در جهت خودكفايى، به تقويت اقتصاد 

ايران در درازمدت منجر مي شود.
وزير اقتصاد در گفت وگو با روزنامه آمريكايى واشنگتن پست گفت: 
اقتصاد ايران بعد از گذشت حدود يك سال از تحريم هاي غرب در 

حال بازيابى سالمتى خود است.
شمس الدين حسينى با تاكيد بر اينكه هيچ گونه فشار خارجى ايران را 
به انصراف از حقوق هسته اى خود وادار نخواهد كرد، افزود: دولت 
ايران در حال يافتن راه هاي جديدى براى كم كردن اثر تحريم هاست.
سال  از  ايران  دولت  توسط  شده  اجرا  ساختارى  تغييرات  گفت  وى 
مي دهد.  افزايش  را  فشارها  با  مقابله  براى  كشور  توانايى  گذشته 
حسينى پيش بينى كرد تحريم ها با مجبور كردن ايران به متنوع كردن 
فعاليت هاي اقتصادى و خودكفايى، به تقويت اقتصاد اين كشور در 

درازمدت منجر شود.
و  پول  بين المللى  صندوق  بهاره  نشست  در  شركت  براى  كه  وى 

بانك جهانى به واشنگتن سفر كرده است در ادامه گفت: ما در ابتدا 
از  مي توانيم  ديديم  مدتى  از  بعد  اما  شديم،  مواجه  تورمى  شوك  با 
كنيم.  استفاده  خود  رقابت  قدرت  افزايش  براى  داخلى  ظرفيت هاي 
كارشناسان غربى كه پيش بينى كرده بودند ايران با فاجعه اقتصادى 
مواجه مي شود، هم اكنون مجبورند در نظر خود تجديد نظر كنند؛ چرا 
كه ما دهمين ماه محدوديت هاي غيرمنتظره بانكى و تحريم صادرات 

نفت به اروپا را هم پشت سر مى گذاريم.
وزير اقتصاد ايران افزود: «آنها قدرت مقاومت ما را درك نمى كنند. 
را  ايران  اقتصاد  ارز  نرخ  در  كوچك  تغييرى  مي كردند  فكر  آنها 
آنها  مي رود  پيش  زمان  كه  همچنان  اما  مي كشاند.  فروپاشى  به 
تبديل  و  موجود  وضعيت  با  خود  تطبيق  حال  در  ايران  درمى يابند 

تهديدها به فرصت است.»
كرد:  تصريح  اما  خواند  دردآور  را  نفتى  درآمدهاى  كاهش  حسينى 
است.  برده  نفع  ريال  ارز  كاهش  از  ايران  اقتصاد  ديگر  بخش هاي 
ايرانى هاي  و  است  يافته  افزايش  معدنى  و  كشاورزى  صادرات 
بيشترى در حال خريد كاالهاى ساخت داخل شامل خودرو و وسايل 
وارداتى  گران  كاالهاى  صرف  را  خود  پول  و  هستند  الكترونيكى 

نمى كنند.
وى گفت: ايران تحت هيچ شرايطى تحت فشار خارجى تالش خود را 
براى دستيابى به تكنولوژى هاي مدرن كه باعث فعال شدن پتانسيل 
اقتصاد ايران مي شوند متوقف نمي كند. مردم ايران براى ادامه حركت 

در مسير هسته اي مصمم هستند. 
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جايزه والتر اسكات 2013 
نامزدهايش را شناخت

فهرست نهايى چهارمين دوره جايزه والتر اسكات به ارزش 25 
هزار پوند، نامزدهاى خود را معرفى كرد.-

داستان  به  كه  اسكات  والتر  جايزه  جايزه،  اين  سايت  از  نقل  به   
هاى تاريخى تعلق مى گيرد، نام 6 رمان برتر تاريخى سال پيش 

را در اين فهرست جاى داده است. 
نامزدهاى اين دوره عبارتند : 
«اتاق توبى» نوشته پت باركر 

«دختران مارس» نوشته توماس كنيلى 
«جسدها را باال بياوريد» نوشته هيالرى مانتل 

«خيابان ها» نوشته آنتونى كويين 
«باغ مه شامگاهى» نوشته تان توان انگ 

«مريول» نوشته رز ترمين 
به گفته گروه داورى فهرست امسال قوى و پيچيده است و شامل 
داستان هاى غيرمنتظره اى است كه به درك جديدى از تاريخ به 
دربرگيرنده  فهرست  اين  كنند.  مى  اسكات كمك  والتر  سر  شيوه 
تاريخ  تا  باستان  دوره  از  است؛  گذشته  روزگار  از  جديد  آثارى 

اخير.
كنار  در  مالزى،  و  استراليا  از  نويسندگانى  فهرست  اين  در 
نويسندگانى از انگلستان جاى گرفته اند تا دربرگيرى جهانى اين 

جايزه را معرفى كنند. 
براى شركت در اين رقابت كتاب ها بايد به زبان انگليسى نوشته 
شده باشند و نقطه تمركز آن ها بر ماجرايى باشد كه حداقل 60 

سال پيش اتفاق افتاده است. 
دوشس  و  دوك  توسط  سال 2009  در  اسكات  والتر  سر  جايزه 
جشنواره  در  سال  هر  ژوئن  ماه  در  و  شده  گذارى  پايه  بوكلوچ 
كتاب بروين دولفين اهدا مى شود. روز اهداى اين جايزه امسال 
14 ژوئن است و در مراسمى كه نزديك خانه والتر اسكات برگزار 

مى شود، به برنده اهدا مى شود. 
گروه داورى هر كتاب را چنين توصيف كرده است: 

«اتاق توبى» نوشته پت باركر: داستان اين فيلم از زاويه حل يك 
ماجراى اسرارآميز بيان مى شود و با شخصيت هاى پيچيده و 
با بهره گرفتن از نوشتارى بسيار نفيس، روايت را پيش مى برد. 
«دختران مارس» نوشته توماس كنيلى: اين كتاب نور تازه اى بر 
دوره كامال مستند تاريخ مى اندازد و با ديدگاه هايى بسيار موثر، 
فضاى دوران را به خوبى توصيف كرده و با خود خواننده را به 

فضايى مى برد كه هر فردى از آن متاثر مى شود. 
مانتل  خانم  مانتل:  هيالرى  نوشته  بياوريد»  باال  را  «جسدها 
داستانى كامال شناخته شده را با هوشيارى با زبان امروز بيان 
مى كند و در كتابى كه بارها مى توان آن را خواند ، قصه زندگى 

آن بولين همسر شاه بريتانيا را باز مى گويد. 
«خيابان ها» نوشته آنتونى كويين: اين رمان شامل موضوع هايى 
تازه و چند شاخه با مضمونى فوق العاده است و آنتونى كويين 
جهانى  موضوعى  كه  است  العاده  فوق  اى  نويسنده  كرده  ثابت 

چون از دست دادن هويت را مى تواند به زبانى جديد بيان كند. 
«باغ مه شامگاهى » نوشته تان توان اينگ: اين رمان چند اليه و 
غنى كه دوره پيچيده اى از زندگى مالزى را تصوير مى كند، بر 
روابط و احساساتى كه معرف فرهنگ اين كشور هستند، تمركز 

دارد. 
مالقات  امكان  كه  خوشخوان  كتابى  ترمين:  رز  نوشته  «مرويل» 
اين  ترمين  رز  و  آورد  مى  فراهم  را  مريول  رابرت  دوباره 
شخصيت را بار ديگر به زندگى باز مى گرداند تا خواننده بتواند 
اطالعات بيشترى از آن دوره به دست بياورد. كتابى كه با مهارت 

هاى درخشان و استادانه نوشته شده است. 
عنوان  به  را  برى  سباستين  اسكات  والتر  سر  جايزه  پيش  سال 
اين  پوندى  هزار   25 جايزه  و  كرد  انتخاب  دوره  سومين  برنده 
رقابت را براى رمان «در جبهه كنعان» به اين نويسنده اهدا كرد. 

بريتانيا  برتر  جايزه  پنج  از  يكى  مالى  ارزش  نظر  از  جايزه  اين 
است.

هداى جايزه دولتى اتريش براى 
ادبيات اروپايى به جان بنويل

كالوديا اشميت، وزير فرهنگ كشور اتريش جان بنويل، نويسنده ايرلندى 
اروپايى  ادبيات  براى  كشورش  دولتى  جايزه   2013 برنده  عنوان  به  را 
را  خبر  اين  فرهنگى  مقام  اين  اتريش،  خبرگزارى  از  نقل  كرد.-به  معرفى 
زيباترين  جوايز  اهداى  جريان  در  ارديبهشت)  آوريل(2   22 شب  دوشنبه 

كتاب هاى سال 2012 اتريش اعالم كرد. 
جايزه دولتى اتريش براى ادبيات اروپايى 25 هزار يورو ارزش دارد و 25 
جوالى (3 مرداد) در جريان جشنواره زالتسبورگ به بنويل اهدا مى شود. 
كالوديا اشميت در اين مراسم اظهار داشت: جان بنويل يك نويسنده خاص 
است كه همواره ما را با موضوع ها و شخصيت هاى گوناگونش غافلگير 
مى كند. او در عين حال در زمره بسيارى از نويسندگان بزرگ اروپايى كه 
در آثارشان به شكلى عميق مسايل مهم و تاثيرگذار زندگى را مطرح مى 
كنند قرار دارد. جان بنويل متولد 8 دسامبر 1945 در وكسفورد است. او 
در سن 15 سالگى نخستين داستان كوتاهش را نوشت و در سال 1970 
نخستين رمان خود با عنوان «النگ النكين» را منتشر كرد. بنويل هم اينك 
معاصر  نويسندگان  ترين  برجسته  از  يكى  و  كند  مى  زندگى  دوبلين  در 
ايرلند به شمار مى رود كه تا كنون 21 جلد رمان و سه نمايشنامه منتشر 
كرده است. وى تا كنون جوايز ادبى متعددى را كسب كرده كه جايزه من 
بوكر، جايزه ادبى ايرلند و جايزه ادبى فرانتس كافكا از جمله آن هاست. او 
در كنار فعاليت در عرصه نويسندگى، به عنوان روزنامه نگار و سردبير 

نيز فعاليت داشته و به عنوان منتقد ادبى نيز مشغول فعاليت است. 

 خاوير مارياس برنده جايزه ادبى 
فورمنتور 2013 شد

خاوير مارياس، نويسنده اسپانيايى به عنوان برنده جايزه فورمنتور 
2013 انتخاب شد.-به نقل از افه، اين جايزه 50 هزار يورويى براى 
تجليل از جايگاه ادبى مارياس 13 آگوست(22 مرداد) در مايوركا 
رياست  به  فورمنتور  جايزه  داورى  گروه  شود.  مى  اهدا  وى  به 
ريورو،  رودريگز  مانوئل  آزوآ،  د  فليكس  شامل  بالتازار،  باسيل 
تمامى  بررسى  با  ماهو  برتا  و  بودناس  ماسوليور  آنتونيو  خوان 
نامزدها، مارياس را به عنوان برنده 2013 برگزيدند. به گفته گروه 
معتبرترين  از  يكى  امروز  است،   1951 متولد  كه  مارياس  داورى 
نويسندگان اسپانيايى زبان در كشورهاى اروپايى است و با توجه 
به اين كه كار نويسندگى را از سنين جوانى آغاز كرده، كتاب هايش 
ترين  به يكى از مهم  دارند و وى را  ثابت قدم خود را  خوانندگان 

نويسندگان اسپانيايى زبان بدل كرده اند. 
گروه داورى همچنين با تحسين زبان روايتى مارياس، طنز موجود 
در آثار وى را ستود و گفت اين آثار همواره ارايه كننده پيچيدگى 
رمان  مارياس  خاوير  است.  حقيقت  و  خاطرات  واقعى،  زندگى 
نويس، مترجم و ستون نويس روزنامه است. او متولد مادريد است 
و نخستين تجربه اش در زمينه برگردان ادبى با ترجمه «دراكوال» 
دردوران نوجوانى اش شروع شد و بعدها آثارى از آپدايك، هاردى، 
را  شكسپير  و  استيونسون  جيمز،  كيپلينگ،  فاكنر،  ناباكف،  كنراد، 
براى  را  اسپانيا  ملى  جايزه  او  سال 1979  برگرداند.  اسپانيايى  به 
وقتى  را  كوتاهش  داستان  نخستين  مارياس  كرد.  دريافت  ترجمه 
تنها 14 سال داشت نوشت و نخستين رمانش در 17 سالگى منتشر 
شد. او تا كنون 15 عنوان رمان و مجموعه داستان كوتاه نوشته كه 
جديدترين آن «شيدايى» سال 2011 منتشر شد. تقريبا تمامى آثار 
وى به زبان انگليسى نيز ترجمه و منتشر شده اند. جايزه فورمنتور 
به ارزش 50 هزار يورو (65 هزار دالر) پيش از اين به چهره هاى 
برجسته اى چون خورخه لوييس بورخس، سامويل بكت، سال بلو، 
خورخه سمپروم و ويتولد گومبروويچ اهدا شده است. اين جايزه از 
سال 1961 به وسيله ناشرى به نام «سيكس بارال» تاسيس شده و 
به نام جزيره اى اسپانيايى در مايوركا كه از نظر ادبى شهرت دارد، 
برجسته  نويسنده  فوئنتس،  كارلوس  پيش  سال  است.  شده  ناميده 
مكزيكى و برنده همين جايزه در سال 2011 چند روز پيش از فوت 
عنوان  به  را  گويتيسولو  خوان  داورى  گروه  سوى  از  نابهنگامش، 

برنده 2012 معرفى كرد.

الكس كاپوس جايزه تماشاگران 
راديو تلويزيون سوييس را برد

به نقل از خبرگزارى سوييس، اين نويسنده را يك هيات داورى 
متشكل از 25 نفر از ميان 6 فيناليست اين جايزه انتخاب كرد.

 كاپوس سال 1961 در نورماندى متولد شد. پدرش اهل فرانسه 
به  مادرش  همراه  سال 1966  وى  بود.  سوييس  اهل  مادرش  و 
و  فلسفه  و  تاريخ  رشته هاى  در  تحصيل  با  همزمان  رفت.  اولتن 
قوم شناسى براى روزنامه هاى بسيارى مطلب نوشت و نيز براى 

خبرگزارى دولتى سوييس به فعاليت پرداخت. 
نسخه آلمانى رمان «لئون و لوييس» سال 2011 منتشر شده و 
نويسنده در آن داستان زندگى پدربزرگش در يك رابطه مثلثى 
را روايت كرده است. هيات داوران در توضيح انتخاب خود اعالم 
كرد: اين رمان داستان عشقى قوى تر از آشفتگى هاى زمان است؛ 
يك داستان جذاب كه در بخش آلمانى زبان سوييس بيش از 200 
به  محدود  تنها  رمان  اين  موفقيت  آورد.  دست  به  مخاطب  هزار 
بخش آلمانى زبان سوييس نبود و اين رمان براى جايزه كتاب 
سال آلمان نيز نامزد شده بود. الكس كاپوس جايزه خود را 4 ماه 

مى (14 ارديبهشت) در نمايشگاه كتاب ژنو دريافت خواهد كرد.
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397 سال پس از خالق «دن كيشوت»

سروانتس؛ از 
بردگى تا زندان

محمود حدادى

1616-) سروانتس  د  ميگوئل 
نام  به  جهانى  ادبيات  در  كه   (1547
«دن كيشوت»  طنزآميز  رمان  خالق 
است  نويسنده اى  دارد،  شهرت 
پايان  در   ،16 قرن  اسپانياى  كه 
قرون وسطا و به هنگام سربرداشتن 
به  فرهنگى،  شكوفايى  از  دورانى 
پدران  كرد.  هديه  رنسانس  نهضت 
سروانتس از اشراف سقوط كرده و 

تنزل يافته اسپانيا بودند.
 خود او، كه از جوانى ذوق شعر داشت، ابتدا به 
طلبگى و به قصد شغلى روحانى راهى رم شد و 
در آنجا، در آرمانگرايى پاكبازانه خود در جنگ 
دريايى لپانتو، كه در سال 1571 در شرق مديترانه 
و در دفاع از جمهورى ونيز در پيش حمله تركان 
عثمانى رخ داد، داوطلبانه شركت جست. در اين 
جنگ گلوله اى به بازوى چپش نشست كه آن را 
مثله كرد. امپراتورى عثمانى در اين نبرد شكست 
سختى خورد، با اين حال جهان مسيحيت از پى 
ضرباتى بيشتر به نيروهاى آن برنيامد، زيرا خود 
درگير جنگ هاى عقيدتى بود كه ديرى بود ميان 
رهبرى  بود.  درگرفته  پروتستان ها  با  كاتوليك ها 
سركوب نهضت نوكيش پروتستان را فيليپ دوم، 

امپراتور قدرتمند آن زمان اسپانيا، جزو رسالت 
خاص خود مى دانست. پدرش كارل پنجم اعراب 
هم  او  خود  و  بود  كرده  بيرون  اندلس  از  را 
مى خواست اروپا را دوباره سراسر كاتوليك كند. 

امپراتورى فيليپ در اين سال ها تا برزيل، آفريقا، 
آسياى شرقى و جاوه گسترش يافته بود. 

چنين، نيمى از جهان خراج گذار او بود اما فيليپ 
جز  چيز  هيچ  و  داشت  عار  زمينى  شادى  از  كه 
صليب برايش به حساب نمى آمد، با يك جاه طلبى 
پندارزده تنها يك هدف مى شناخت: يگانگى ايمان 
به رغم ملت ها. پس تمامى ثروت و امكانات كشور 

خود و مستعمرات اين كشور را در راه سركوب 
و  انگلستان  فرانسه،  در  نوكيش  پروتستان هاى 
هلند به كار گرفت و اروپا را در غرقاب جنگ هايى 
خونين فرو برد و در تامين هزينه آنها بار فقرى 

سنگين را بر آحاد مردم اسپانيا هموار كرد. 

انداخت،  سايه  هم  سروانتس  زندگى  بر  فقر  اين 
توفيقى  نويسندگى  كار  در  ديرى  وى  كه  خاصه 
همچنان  و  هنوز  توده  ذوق  زيرا  نمى يافت، 
قصه هاى شهسوارى را مى پسنديد، درحالى كه با 
ظهور صنعت، رفته رفته فناورى جنگى نيز تحول 
شهسوارى  روش  و  منش  نتيجه  در  و  مى يافت 
نيز منسوخ مى شد. سروانتس پس از مصدوميت 
در نبرد لپانتو خواست از راه ناپل به زادگاهش 
از  وى  كه  را  كشتى اى  دزدان دريايى  اما  برگردد 
جمله مسافرانش بود ربودند و به الجزيره بردند. 
خانواده سروانتس فقيرتر از آن بودند كه بتوانند 
پس  بپردازند،  او  براى  جزيه اى  زودى  اين  به 
بردگى  به  را  سالى  پنج  مصدوميتش  به رغم  وى 
گذراند، تا پس از سه بار فرار ناموفق، سرانجام 
را  او  واخريد  پول  مسيحى  خيريه  انجمن  يك 

پرداخت و به وطن بازش گرداند. 

نه  بردگى،  سال هاى  رنج  نه  اسپانيا  در  اينك 
مصدوميتش در جنگ صليبى لپانتو نتوانست در 
در  آشكارا  بياورد.  برايش  امتيازى  شغل  يافتن 
سه  دو-  از  بيشتر  هم  عشق  و  زناشويى  زندگى 
ناكامى داشت. يك- دو اثرى هم كه در اين سال ها 
نوشت، يعنى «گاالته» و «تئاتر» جادويى يا غيبى، 
استقبالى به خود نديد. از ديگر حوادث عمده اى كه 
وى در زندگى تجربه كرد، حادثه شكست ناوگان 
انگلستان  با  جنگ  در  آرمادا،  يعنى  فيليپ،  بزرگ 
بود كه در زمان حكومت اليزابت اول كم يا بيش 

يكپارچه به كيش پروتستان گرويده بود. 

نابودى آرمادا را در سال 1588، به دست نيروى 

دريايى انگلستان عموما پايان قطعى قرون وسطا 
و تسلط انحصارى كيش كهن بر جهان مسيحيت 
مى دانند. اين ناكامى دوباره فيليپ فقرى بيش از 
پيش را بر گرده مردم اسپانيا نشاند. سروانتس 
مامور  چند  يك  ناچار  به  گويا  روزگار  اين  در 
ماليات مى شود اما چون در اين كار احتكارگرانى 
به  مى كند،  رسوا  را  قدرت-  صاحب  همه  چند- 
در  سويال  شهر  در  و  مى كنند  متهمش  اختالس 
زندان  همين  در  مى افتد.  زندان  به  پيرى  روزگار 
سراسر  زندگى  به  بازپى نگرى  پى  در  كه  است 
پى  از  بزرگ تر  ابعادى  در  نيز  خود،  ناكامى 
بررسى كارنامه سراسر شكست فيليپ دوم، نماد 
دون كيشوت از ذهنش مى گذرد و اين اثر را چون 

تمثيلى بر روزگار خود مى نويسد.

 زيرا دون كيشوت نيز خيال زده وارسته اى است 
كه مغزش از خواندن قصه هاى شهسوارى خراب 
و  ندارد  واقعيت  براى  دركى  پس  است،  شده 
پيوسته  رسيده،  سر  به  دوره اش  بداند  بى آنكه 
ولى  بكند،  خير  كار  ديگران  حق  در  مى خواهد 
حاصل كوشش اش جز خرابكارى نيست. وانگهى 
چوب اين خرابكارى را هم بيش از همه خود او 
مى خورد، خود او و سانچوى عامى و زودباورى 

كه اين پير رويازده را به اربابى پذيرفته است.
با  است  خواسته  شايد  ترتيب  اين  به  سروانتس   
سلسله اى از داستان هاى شيرين و بسيار نزديك 
با دنياى توده مردم، در ضمن نشان دهد كه (به 
گفته رودكى) گيتى به راه خود مى رود و هموار 
استقبال  نيست.  بيش  خام  رويايى  آن  كردن 
همگانى از مجموعه اين قصه هاى پر طنز و تمثيل 
چنان گسترده بود كه هنوز جلد اول آن به آخر 
نرسيده، به همه زبان هاى بزرگ اروپايى ترجمه 
جهانى  ادبيات  ماندنى  آثار  از  پس  آن  از  و  شد 
شمرده مى شود. دون كيشوت سروانتس به همت 
است.  درآمده  نيز  فارسى  به  قاضى»  «محمد 

برگرفته از شرق

جيمز باند «تنها» شد  
 

ويليام بويد اعالم كرد رمان جديد مجموعه جيمز 
باند «تنها» نام دارد.

مخفى  مامور  «تنها»  رمان  در  بويد  ويليام   
دنبال  به  جهان  قاره  سه  در  را  بريتانيايى 
دو  از  بيشتر  آفريقا  در  و  مى فرستد  ماموريت 
قاره ديگر وقت مى گذراند. داستان اين رمان در 
سال 1969 مى گذرد و در آن مامور 007 حدودا 
مامورتى  راهى  تنهايى»  «به  و  است  ساله   45
 (Solo) «تنها»  رمان  است  قرار  مى شود.  سرى 
سپتامبر امسال منتشر شود. بويد درمورد رمان 
جديد گفت: «در رمان من، وقايع به شكلى پيش 
مى رود كه باند را مجبور مى كند به تنهايى راهى 
انجام مامورتى شود، بدون اينكه به كسى بگويد 
يا از كسى براى اين كار اجازه بگيرد. او كامال 

آماده تمامى عواقب اين كار خطرناك است.» 
اين نويسنده افزود: «سفرى كه باند در آن قدم 
و  مى كشاند،  قاره  سه  به  را  او  پاى  مى گذارد، 
تمركز اصلى من بر آفريقا است. در واقع آنچه 
به  مى كند  ترغيب  را  باند  مى دهد  رخ  آفريقا  در 
راهى  و  بگيرد  دست  در  را  امور  زمام  تنهايى 
آمريكا شود. تا اينجاى كار فقط و فقط همين را 

مى توانم بگويم.» 
افتتاحيه  جريان  در  را  صحبت ها  اين  بويد 

نمايشگاه كتاب لندن زد. او در اين روز «نويسنده 
روز» بود و تاكيد كرد نام كتاب اهميت بسيارى 
كاغذ  روى  را   «Solo» اينكه  محض  به  و  دارد 
نوشت متوجه شد نام مناسبى براى رمان است.

 «نه تنها اين نام كامال مناسب با مضمون رمان 
خيلى  هست.  هم  چندوجهى  كلمه اى  حتى  بود، 
را  كلمه  اين  معناى  دنيا  سراسر  در  و  راحت 
جذاب  خيلى  هم  گرافيكى  نظر  از  مى كنند،  درك 
است و يك نكته متمايز اين است كه خيلى باندى 
است. اگر دقت كنيد مى بيند در 007 دو تا صفر 
كه  داريم   o حرف  دو  نيز   Solo در  داريم،   (0)

بى شباهت به اين صفرها نيستند.»
 60 با  همزمان  سپتامبر  ماه  در  «تنها»  رمان   
سالگى چاپ اولين داستانى كه جيمز باند در آن 
حضور داشت يعنى «كازينو رويال» نوشته يان 

فلمينگ منتشر مى شود.
سالگى   56 سن  در   1964 سال  در  فلمينگ   
از  استفاده  با  او  ميراث داران  اما  درگذشت، 
 ) فاكس  سباستين  چون  معروفى  نويسندگان 
 Devil May» كه همزمان با 100 سالى فلمينگ
 Carte» كه  ) ديور  جفرى  و  نوشت)  را   «Care
Blanche» را در سال 2011 منتشر كرد) جيمز 

باند را زنده نگه داشتند.
مثل  مهمى  و  معروف  رمان هاى  نويسنده  بويد   
«هر دل انسانى»، «مردى خوب در آفريقا» و «در 
انتظار طلوع» و سومين نويسنده اى است كه پس 

از فلمينگ رمانى جيمز باندى نوشته است.
 بويد 60 ساله سپتامبر سال گذشته اعالم كرد 
مى كنند  فكر  فيلمسازان  به ويژه  همه  اشتباه  به 
باند شخصيتى «كاريكاتورى» دارد، و فقط او را 
با نوشيدنى الكلى يا در دردسر نشان مى دهند. 
او نوشتن اين رمان را با ضرب المثل «بخت يك 

بار در خانه آدم را مى زند» مقايسه كرده است.
يعنى  فلمينگ  آثار  اصلى  ناشر  را  «تنها»   
جاناتان كيپ منتشر مى كند كه زير نظر «وينتيج 
پابليشينگ» از زيرمجموعه هاى «رندوم هاوس» 

فعاليت مى كند.
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پرونده يي كوچك براي «مرشد» ساخته «پل 
تامس اندرسون»

برداشتن 
مرزهــا

شايان ُهالكويي

بيشتر  در  بگوييم  اگر  نيست  بيراه  شايد 
سناريوهاي متداول فيلم هاي روز سينماي 
بيننده  جذب  به  نيم نگاهي  با  كه  امريكا 
راه هاي  از  مي كوشند  و  مي شوند  نوشته 
تحت تاثير  به  داده  پس  امتحان  و  متعارف 
قرار دادن مخاطب برسند، اغلب با داستاني 
و  پيش بيني  قابل  مبناهاي  به  آميخته 
فرم هاي روايي لو رفته طرف مي شويم كه 
داده اند  شكل  را  فيلم  كلي  ساختار  فقط  نه 
روايي  پيچش هاي  و  جزييات  غالب  بلكه 

ماجرا را مي توان از طريق آنها حدس زد.

مشتبه  سينما  عمومي  مخاطب  بر  امر  اين  انگار   
با  اگر  (يا  فيلم  هر  شروع  از  بايد  كه  است  شده 
دقيقه  پانزده  همان  در  بگيريم  نظر  در  اغماض 
نخست) تا آخرين دقيقه ها دنبال رشته هاي نامريي 

استخوان بندي داستاني مشخص، مرز هاي مفهومي 
احساسي-  لحاظ  به  كاركتر هاي -  و  تفكيك  قابل 
قابل لمس باشد. اين تفكر سينمايي داستان محور، 
بازيگران را به صورت ابزاري صرف درمي آورد 
محض  كه  آكساسوارگونه،  با  كاركردهاي 
نمايش  راه  در  را  او  پتانسيل  قصه  روند  پيشبرد 
مي كند  حل  فيلم  در  نوعي  به  كاراكتر  كليشه هاي 
نمايش  براي  آزادي  كار  فضاي  عمال  بازيگر  و 
پيچيدگي هاي احساسي و شخصيتي كاراكتر پيش 
روي خود نمي بيند. هرچه از فيلمساز و متن به او 
مي رسد، مجموعه يي است از تصاوير همه فهم، يا 
كسي  چنانكه  بي رمزينگي .  و  غيرپيچيده  دست كم 
سبك  اين  نكند.  صرف  زيادي  وقت  دركش  براي 
نوعي  به  تبديل  شرايطي  در  سينمايي  پرداخت  از 
سنت مي شود و همچنان در برخي از مدرن ترين 
افكار  كه  يافت،  را  پايش  رد  مي توان  نيز  فيلم ها 

زده اند؛  دامن  آن  به  برهه يي  هر  در  مدام  عمومي 
فيلم،  فلسفي  بيان  درنظرگرفتن  بدون  كه  افكاري 
زيبايي شناسي نمادپردازي ها و استعاره گراي اثر 
تنها  آن،  بازيگران  چندوجهي  بازي هاي  عمق  و 
نتيجه گيري  و  پايان  و  شروع  با  داستاني  پي  در 
نتيجه گيري هاي  دست  همان  از  هستند.  مناسب 
شفاف كه جاي ابهام در قطعيت شان باقي نمي ماند 
و بيننده مي تواند مطمئن باشد كه فيلم همينجا تمام 
و  نمي آيد  دنبالش  سينما  سالن  از  خارج  و  شده 

ذهنش را مشغول نمي كند.

شجاعانه  سنت شكني  يك  بارز  نمونه  «مرشد» 
تمام عيار سينمايي ديگر از «پل تامس اندرسون» 
اين  درك شدن  و  مقبوليت  سنجش  طبعا  است. 
لحاظ  از  بي آينده  خطرناك  سنت شكني هاي  نوع 
نبوده  آساني  كار  سينما  مخاطبان  عمومي  افكار 
اندرسون  مرشد  مي دانيد  كه  همان طور  نيست  .  و 
شكوهمند  بلندپروازي  اين  براي  تلخي  تاوان 

اكران  در  دالري  ميليون  ضرري �  با  و  پرداخت 
به نمونه يي واضح از عدم پذيرش سنت شكني در 

سينما بدل شد.

شايد در همان سكانس هاي افتتاحيه، با توجه به 
چنين  اندرسون،  قبلي  فيلم  مي شود»  پا  به  «خون 
با  كه  باشد  داشته  وجود  تصوري  و  پيش زمينه 
قبلي  ساخته  حد  در  دست كم  يا  متعارف،  فيلمي 
كارگردانش «طبيعي» و نرمال طرف خواهيم بود. 
نوعي  از  دارد،  مشخص  قهرمان هايي  كه  فيلمي 
بيان  دنبال  مي كند،  استفاده  ثابت  روايي  روش 
مي توان  و  مي  شود،  واحد  مفهومي   واضح  نسبتا 
به راحتي با فراز و فرودهايش كنار آمد و از آن 
لذت برد. فيلمي با «بد و خوب »هاي تكراري، اوج 
قابل  نتيجه گيري  طبيعتا  و  مشخص  فرودهاي  و 

قبول.

به  نما  و  صحنه  به  صحنه  ماجرا،  حقيقت  منتها 
نما، خودش را نشان مي دهد. مرشد كم كم فيلمي 
داستاني  كليشه هاي  تمامي  كه  هيوالوار  مي شود 
مرسوم  مرزبندي  نوع  هيچ  رفته،  بين  از  آن  در 
نخ نمايي در آن نمي توان يافت (مثال مرز بين جنون 
واقعيت)،  و  خيال  يا  آرامش،  و  حسادت  عشق،  و 
سرشكسته  كاراكترهاي  احساسات  نمايش  و 
اجرا  شيوه ها  غيرقابل كنترل ترين  به  قصه  نااميد 
نداريم.  را  انتظارشان  كه  جايي  درست  مي شوند. 
در صحنه يي كه فكر نمي كنيم كاركرد دراماتيكش 
اين  به  ناباوري  با  كه  حالتي  در  باشد.  چنين 
برايمان  و  مي انديشيم  هوشمندانه  تعريف گريزي 
باورنكردني  موجودي  با  شدن  رو  به  رو  مثل 
و  عجيب  موسيقي  فلسفي  كليت  نت ها  اين  است. 
نماهايي  دل  در  پيچيده  اندرسون اند؛  درخشان 
نظم يافته و شبيه نقاشي هاي قرن پانزدهم با دقت 
بصري،  درشت  و  ريز  المان هاي  با  شده،  گزيده 
آنها  دقيق  چينش  در  غريب  وسواسي  همراه  به 
كنار هم. طوري كه هر يك معناي ديگري را زايد 
پل  نرسد.  متني  از  خارج  تازه  معناي  به  و  نكند 
ساخته اش  تازه ترين  اين  در  اندرسون  تامس 
مي شود  پا  به  خون  خود  قبلي  فيلم  همچون 
به  و  كرده  تكيه  بازيگرانش  توانايي هاي  بر  كامال 
نوعي وظيفه انتقال احساسات و مفاهيم و فلسفه 
روان شناختي داستان را به طور كامل نه به خود 
داستان بلكه به عهده بازيگران گذاشته. به طريقي 
كه با تغيير روند احساسي و تغيير روند رفتاري 
كاراكتر ها به جاي درك ساده از مقصود سناريو 
مي توان آن را كامل «احساس» كرد. محور اصلي 
مرشد بر اساس سه شخصيت تنظيم شده؛ «فردي 
«واكين  تعجب آور  و  حيرت زا  بازي  با  كوئل» 
بازي  با  مرشد  به  ملقب  داد»  «لنكستر  فينيكس»، 
مسلط تر  هميشه  از  (كه  هافمن»  سيمور  «فيليپ 
فينيكس  براي  يكي  درجه   مكمل  و  مي شود  ظاهر 
مي سازد) و «پگي» همسر لنكستر با بازي «ايمي 
رشته  در  مثلت  اين  بازيگران  سه  هر  كه  آدامز». 
حتي  اين،  و  شدند  اسكار  جايزه  كانديد  خود 
چندان  نه  و  پاپيوالرمحور  مجموعه يي  تاييد  اگر 
اسكار  چون  هنري  خاص  فيلم هاي  به  عالقه مند 
باشد، سند اثباتي بر سبك فيلمسازي بازيگرمحور 
اندرسون است. بازي واكين فينكس در نقش فردي 
يكي از جذابيت هاي بالقوه فيلم محسوب مي شود 
نباشد  اگر  كه  دارد  را  ستوني  حكم  اصل  در  (او 
او  حضور  است)؛  ممكن  لحظه  هر  بنا  فروريختن 
با  رفتارهايي  از  لبريز  اليه ،  چند  به اجرايي  منجر 
و  متناقض،  بگوييم  دقيق تر  اگر  يا  متفاوت  ابعاد 
رسيدن به نوعي تشويش تشديدشونده آرام بخش 
جنون آميز  صحنه هاي  همان  در  شايد  شده. 
نخست اين طور به نظر برسد كه فردي تحت تاثير 
حضور در جنگ (مثل بسياري از همرزمانش كه 
مثل  و  بستري اند  آسايشگاه  تخت هاي  در  حاال 
جدا  جامعه  از  و  مي خورند  اعصاب  قرص  او 
مانده اند) دچار مشكالت روحي شده باشد، ولي به 
مرور و در طول فيلم، با تغييرات احساسي فردي 
با  كردنش  برقرار  ارتباط  نوع  انداختن  پوست  و 
مشكالت  تنها  جنگ  كه  مي شود  مشخص  ديگران 
رواني فردي را تقويت كرده. اين مشكالت، انگار، 
اندرسون  داشته اند؛  وجود  اينها  از  قبل  خيلي  از 
رواني  مصاحبه  سكانس  هوشمندانه  طراحي  با 
مركزي  هسته  با  را  مخاطب  فردي  با  مرشد 

بي خانمان  جنگ  از  برگشته  اين  كاراكتر  تفكرات 
بتواند  روايت  ادامه  در  تا  مي كند،  آشنا  بيشتر 
از  درك  قابل  قضاوتي  براي  مناسب  موقعيتي 
رفتار هاي  گاه پرخاشگرايانه و غيرقابل پيش بيني 
فردي به دست بدهد. فردي بيماري است كه جنگ 

حالش را وخيم تر مي كند.

پرداخته  آن  به  مراقبت  با  و  ظريف  بسيار  آنچه 
به  لنكستر  و  فردي  عالقه  و  ارتباط  نوع  شده 
يكديگر است؛ يك عالقه پيچيده كه از   همان ابتداي 
حس  فيلم  در  كشتي)  (در  هم  با  اينها  آشنايي 
مي شود؛ يك نوع عالقه پدر/فرزندي كه فردي را 
تحت تاثير لنكستر قرار داده. رابطه يي كه گويي در 
براي  فردي  فلسفي  و  رفتاري  الگوي  مرشد  آن 
ادامه زندگي اش شده است و به همين دليل فردي 
با وجود بي تفاوتي اش به آدم هاي اطرف نمي تواند 
از او دل بكند. شايد در اوايل كار اين تصور ايجاد 
شود كه مرشد به فردي كوئل به عنوان يك جور 
براي  آزمايشگاهي،  موش  نوع  يك  يا  نمونه، 
تست هاي روان شناختي اش نگاه مي كند، ولي نوع 
اين  شخصيتي  شباهت  از  نشان  هم  مرشد  رفتار 
مرشد  عالقه  و  وابستگي  تشديد  دارد.  هم  به  دو 
و  بيشتر  جوان  رواني  درمان  روند  در  فردي  به 
فيلم  اواسط  در  را  موضوع  اين  مي شود.  بيشتر 
باور  پررنگ  و  محسوس  طرزي  به  نمي شود 
در  مرشد  از  فردي  جدايي  زمان  رسيدن  تا  كرد، 
آن دانشكده در بريتانيا، كه مرشد شروع مي كند 
به شعر خواندن و اشك ريختن براي مريدش (يا 

مي توانيد بخوانيد پسرش).

است  سكانسي  مرشد  از  فردي  جدايي  صحنه 
ديگر  يكي  شايد  مي كند؛  غافلگير  را  مخاطب  كه 
از نمادهاي هنري فيلم همين است كه متفاوت از 
كليشه هاي مرسوم جدايي در سينما مانده. در آن 
آزمايش رواني كه مرشد تدارك ديده بود مي شد 
محدوديت  هر  از  انسان  رهايي  از  خاصي  فلسفه 
كرد؛  جست وجو  كرده  ايجاد  خود  فقط  كه  را 
آزمايشي كه هر كس مي تواند سوار بر موتور با 
هرچه سرعت در توان خود مي بيند در مسيري كه 
انتخابش مي كند به سوي دشت حركت كند (مهم 
نيست مقصد اين رفتن دور باشد يا نزديك). اين 
انسان  رهايي  نمايش  براي  زيبا  نمادي  آزمايش 
انتخاب  به  آن  چيز  همه  كه  رهايي  نوعي  است. 
از  را  خود  درس  فردي  شايد  است.  آدم  خود 
مجوزي  اصل  در  اتفاق  آخرين  اين  و  گرفته  پدر 
بوده از سوي مرشد كه اجازه رهايي را به كودك 
در  آنچه  تمام  به سوي  رهايي  بدهد؛  عصبي اش 
طول فيلم از آن فرار كرده؛ يعني عشقي نافرجام 
كه تا قبل از آشناييش با مرشد هرگز جرات فكر 
كردن به آن را هم نداشت. يعني گذشته يي تاريك. 
در  را  جراتي  چنين  فردي  انگار  سكانس  اين  در 
خود يافته. انگار خواسته مرشد در فردي به وقوع 
رفته اش  دست  از  آرامش  واقعا  فردي  و  پيوسته 
قطعه  آخرين  است  كافي  آورده؛  دست  به  را 
سكانس  اين  در  كه  كند،  پيدا  خودش  در  را  پازل 
همچنان  فيلم  زيبا،  بسيار  نمايي  با  بي خداحافظي، 
كه با موتور به سمت دشت حركت مي كند، مرشد 
قانع مي شود فردي آن آخرين قطعه پازل را يافته.

و  اندرسون  فيلم  اين  در  مشترك  بارز  نكته  يك 
خاص  موسيقي  مي شود  پا  به  خون  قبليش  اثر 
كه  غريبي  اصوات  همان  آنهاست.  ضرب گونه 
طي بعضي از سكانس هاي به هم پيوسته استفاده 
تلويحا  كه  فرد  به  منحصر  موسيقي  نوعي  كرده. 
نوعي حس پيگيري را در مخاطب تقويت مي كند؛ 
اين حس كه طي اين سكانس ها اتفاق خاصي در 
حال وقوع است. به نوعي با اين كار مرز سكون 
هويت  و  مي برد  بين  از  فيلم  در  را  يكنواختي  و 
اندرسون  كار  ظرافت  مي بخشد.  فيلم  به  خاصي 
نشود،  «بيان»  صرفا  فيلم  اينكه  است؛  همين  در 
اين  شود.  «احساس»  مبهم  تعمدا-  به طرزي  بلكه 
بلكه  مي كند  توصيف  را  فيلم  كه  نباشد  داستان 
كاراكترها باشند كه هر كدام داستان خود را بيان 
شاهكاري  جرات  به  مي توان  را  مرشد  مي كنند. 
شاهكاري  دانست.  سينما  در  پرداخت  نوع  اين  از 

شجاع و قدرنديده. منبع: اعتماد
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طراح جلد آلبوم هاى 
پينك فلويد درگذشت  

 استورم تورگرسن طراح جلد آلبوم هاى «نيمه تاريك ماه» و «كاش 
اينجا بودى» اثر گروه بريتانيايى پينك فلويد درگذشت.

اين طراح بريتانيايى كه طراحى هاى توهم زايش براى آلبوم هاى پينك 

فلويد و لِد زپلين روح جارى در دهه 1970 را به نمايش مى گذاشت، 
روز پنجشنبه از دنيا رفت. او 69 ساله بود.

در بيانيه اى كه خانواده استورم تورگرسن منتشر كرده اند گفته شده 
او در آرامش مرد و تنها اشاره كرده اند كه اين هنرمند از سال 2003 

و از سر گذراندن يك سكته، ناخوش و بيمار بوده است.

كه  كسانى  اما  نباشد،  آشنا  تورگرسن  نام  بسيارى  براى  شايد   
جلد  طراحى هاى  حتما  باشند  داشته  عالقه  راك  موسيقى  به  اندكى 
براى  او  سوررئال  طراحى هاى  ديده اند.  را  او  موسيقى  آلبوم هاى 
گروه پينك فلويد از همه معروف تر بودند. ديويد گيلمور گيتاريست 
و خواننده اين گروه بريتانيايى درمورد طراحى هاى تورگرسن گفته: 

«طراحى هاى او بخش جدايى ناپذير آثار ما هستند.»
 تورگرسن از همان ابتدا همراه گروه پينك فلويد بود، او در دوران 
دبيرستان با سيد برت موسس اين گروه و راجر واترز آشنا شد. او 
ليسانس فلسفه و زبان انگليسى و فوق ليسانس سينما و تلويزيون 
داشت. تورگرسن از اواخر دهه 1960 طراحى جلد آلبوم موسيقى را 

شروع كرد.
 برخى از طراحى هاى تورگرسن مثل تصوير آزاردهنده مردى آتش 
گرفته با لباس رسمى روى جلد «كاش اينجا بودى» اثر پينك فلويد 
يا تصوير شكست نور در يك منشور روى جلد آلبوم «نيمه تاريك 
ماه» اثر معروف پينك فلويد طراحى هايى ماندگار و معروف در دنياى 

موسيقى هستند. 

لد  چون  معروفى  موسيقى  گروه هاى  و  هنرمندان  براى  تورگرسن   
زپلين، پيتر گابريل، فيش، استيكس و ميوز نيز طراحى كرده بود. مهر 
كارى تورگرسن «عجيب و مبهم» بودن آن ها بود. يكى از طراحى هاى 
گروه  كار   «Bury the Hatchet» آلبوم  براى  تورگرسن  غريب 
كرنبريز بود. در اين طراحى چشمى غول آسا و جدا از تن به جسمى 

خزنده در يك صحرا نگاه مى كند.
 تورگرسن خودش گفته بود يكى از طراحى هايش براى گروه پينك 
طراحى  اين  در  كرد.  شگفت زده  كامال  را  آلبوم  سرمايه گذار  فلويد، 
خيلى ساده يك گاو در حال نگاه كردن به دوربين است. تورگرسن 

آثارش را فانتزى توصيف كرده بود.
 او سال 2010 در مصاحبه اى با بى بى سى گفت: «مردم براى تفكر 
و روياى من پول مى دهند. از اين نظر خودم را خيلى خوشبخت حس 

مى كنم.»

 طراحى سازه اى موقت براى 
استفاده عموم در هايدپارك لندن

فرنوش فارمر

گالرى سرپنتين هرسال از معمارانى كه پيش از اين در بريتانيا 
موقت  سازه اى  تا  مى كند  دعوت  نداشته اند،  حرفه اى  فعاليت 
از  پس  كنند.  طراحى  لندن  هايدپارك  در  عموم  استفاده  براى 
تويو ايتو و گروه معمارى سانا، «سوفوجيمتو» سومين معمار 
ژاپنى است كه طراحى پاويون سرپنتين را عهده دار شده است. 
چون  پيشكسوتانى  كنار  در  41ساله  معمار  اين  نام  امسال 
و  هرزوگ  و  وى وى  كولهاس، اى  رم  حديد،  زاها  فرنك گرى، 
پاويون هاى  تاريخ  در  طراح  جوان ترين  عنوان  به  دومورون، 
دانشگاه  دانش آموخته  فوجيمتو  سو  گرفت.  قرار  سرپنتين 

توكيو و مربى دانشگاه كيوتوست. 

او در 29سالگى «گروه معمارى سوفوجيمتو» را تاسيس كرد و 
از آن زمان جوايز متعددى را كسب كرده است؛ جايزه فستيوال 
طاليى  شير  و  ريويو  آركيتكچرال  جايزه  جهان،  معماران 
سيزدهمين دوساالنه معمارى ونيز، از جمله افتخارات اوست. 
بازخوانى  پى  در  كه  است  هنرمندانى  دست  آن  از  فوجيمتو 
ارتباط انسان با محيط ساخته شده هستند. او با الهام  گرفتن از 
ساختارهاى ارگانيك چون النه پرندگان و غارها، آثار خود را 
بر پايه فضايى مابين طبيعت و محيط مصنوع شكل مى بخشد. 
خالص  معمارى  نه  سرپنتين 2013  پاويون  طرح  وى  زعم  به 
است و نه طبيعت ناب، بلكه تلفيق بى همتايى از هردو اينهاست 
كه فرم تازه اى از محيط را خلق مى كند و در آن عناصر طبيعى 
و انسان ساخت با يكديگر پيوند مى يابند. به گفته فوجيموتو اين 
پاويون قطعه اى شفاف است كه مردم را به تعامل با محيط و 
كشف وجوه مختلف آن ترغيب مى كند. او طرح خود را«منظرى 
گياهان  سبز  آن«پوشش  در  كه  مى كند  توصيف  معمارانه» 
نظر  به  مى آميزد.»  درهم  شده  ساخته  هندسه اى  با  اطراف 
مى رسد فوجيمتو در خلق فضايى سيال موفق عمل كرده است. 

فرم هاى  هايدپارك،  ميان  در  مه  از  توده اى  همانند  او  طرح 
به گونه اى  به خطوط هندسى الحاق مى كند،  ارگانيك محيط را 
كه انگار در محيطى پوشيده از گياهان سرسبز حل شده است. 
بناها و سازه هايى كه او طراحى مى كند، اغلب مبتنى بر اليه ها 
و سطوح متعددى هستند كه محصوريت نفوذپذير آنها آزادانه 
را«فرم  خصيصه  اين  فوجيمتو  و  مى كنند  تعريف  را  فضاها 
مساحت  مترمربع   350 پاويون  اين  مى كند.  تعريف  بى فرمى» 
دارد و مشتمل بر سازه اى مشبك است كه به بازديدكنندگان 
و  آن  بيرون  به  فضا  درون  از  بصرى  ارتباط  ايجاد  امكان 
يك  عنوان  به  نيز  آن  انعطاف پذير  طرح  مى دهد.  را  بالعكس 
كافه  و  ورودى  دو  همراه  به  چندمنظوره،  اجتماعى  فضاى 
درون آن، بازديدكنندگان را تشويق به ورود و تعامل با فضا 
مى كند. دورنماى اين چيدمان شفاف از برخى مناظر با خطوط 
ساختمان اصلى گالرى تلفيق شده و مرز بين اين دو را محو 

مى سازد.

توده اى  ميان  در  بازديدكنندگان  مى رسد  نظر  به  همچنين   
تعامل  و  فضايى  استمرار  واقع  در  باشند.  معلق  نيمه شفاف 
شمار  به  طرح  اين  خصوصيات  از  بيرون  و  درون  موفق 
توجه  و  جزييات  كيفيت  مى رود  انتظار  كه  همان طور  مى رود. 
مهندسى  است.  پاويون  اين  طراحى  مهم  بخش  ساختار،  به 
سازه پاويون2013 سرپنتين را گروه AECOM بر عهده دارد. 
را  طرح  مختلف  مراحل  فوجيمتو  همراه  به  گروه  اين  ابتدا  از 
بررسى كرده اند تا عين حفظ مفاهيم معمارانه، به فرم مناسبى 

نيز دست پيدا كنند.

 اين تيم ضمن افزايش كارآيى سازه و كاهش مقدار آهن مورد 
نياز آن، به دنبال سازه اى متناسب با زمان اجراى آن بودند. در 
حالى كه در يك بناى عادى هزار تا دوهزار اتصال وجود دارد، 
جداگانه  عنصر  و 20هزار  اتصال  از 9هزار  پيچيده  سازه  اين 
و  بوده  ابرمانند  سازه اى  فوجيمتو  اثر  است.  گرفته  شكل 
توسط ميله هايى 20 ميلى مترى شكل گرفته كه مانند آشيانه اى 
طراحى  در  فوجيمتو  مانيفست  شده اند.  تنيده  درهم  غول آسا 
ارتباط  ايجاد  اهميت  بر  تاكيد  فرهنگى،  و  مسكونى  بناهاى 
مى توان  را  آن  نمود  كه  است  بيرون  و  درون  فضاهاى  ميان 
موساشينو»  هنر  دانشگاه  چون«كتابخانه  او  آثار  ديگر  در 
و«خانه بى ديوار» در توكيو نيز مشاهده كرد. به نظر مى رسد 
پاويون فوجيمتو نه تنها تجسد ايده هاى ارگانيك معمار باشد، 
بلكه صورتى خيره  كننده از انطباق سازه و مفاهيم معمارانه را 
نمايش دهد.سيزدهمين پاويون سرپنتين از هشتم ژوئن تا 20 

اكتبر 2013 در هايدپارك لندن پابرجاست.

«فرهادى» دومين شانس كسب نخل 
طالى «كن» شد

نظرسنجى  در  فرهادى»  «اصغر  ساخته  جديدترين  «گذشته»  فيلم 
طالى  نخل  كسب  شانس  دومين  عنوان  به  سينمايى«ورايتى»  نشريه 
جشنواره  رقابتى  بخش  فيلم هاى  اعالم  با  شد.  شناخته  امسال  كن 
نظرسنجى،  يك  راه اندازى  با  معروف «ورايتى»  سينمايى  نشريه  كن، 
عمومى  افكار  معرض  در  را  كن 2013  طالى  نخل  كسب  شانس هاى 
اين  در  فرهادى  اصغر  جديد  ساخته  «گذشته»  فيلم  است.  داده  قرار 
نظرسنجى با كسب 71 / 12درصد آرا به عنوان دومين شانس كسب 
نخل طال معرفى شده است. اين در حالى است كه فيلم هاى كارگردانان 
كوئن  برادران  سودربرگ ،  استيون  پوالنسكى،  رومن  چون  نامدارى 
قرار  فرهادى  فيلم  از  پايين تر  نظرسنجى  اين  در  سوزيتنو  پائولو  و 

دارند. طبق اين نظرسنجى كه تاكنون بيش از 360 نفر در آن حضور 
داشته اند، فيلم  «فقط خدا مى بخشد» به كارگردانى «نيكالس وندينگ» 
با كسب 62 / 27درصد از آرا به عنوان شانس اول كسب نخل طالى 
كن معرفى شده است. پس از فيلم فرهادى ، فيلم «درون ليون ديوس» 
كسب  شانس  سومين  آرا  با 22 / 10درصد  برادران «كوئن»  ساخته 
نخل طالست. در رتبه هاى چهارم تا پنجم اين نظرسنجى نيز به ترتيب 
فيلم هاى «نبراسكا» ساخته الكساندر پاين ، «مهاجر» ساخته جيمز گرى 
قرار  پوالنسكى  رومن  كارگردانى  به  خز»  پوست  در  فيلم «ونوس  و 
گرفته اند. فيلم «آن سوى كاندالبرا» ساخته استيون سودربرگ با 08 / 
6درصد آرا و همچنين فيلم «زيبايى بزرگ» ساخته «پائولو سورنتينو» 
با 21 / 2درصد آرا به ترتيب به عنوان شانس هاى ششم و دهم نخل 
طالى كن شناخته شده اند. اين نظرسنجى هم اكنون با عنوان «چه كسى 
برنده نخل طال خواهد بود؟» در وب سايت ورايتى در حال برگزارى 

است. 

 جشنواره كارلووى وارى از 
اليور استون تقدير مى كند  

بلورين  گوى  جايزه  اسكار  جايزه  سه  برنده  آمريكايى  فيلمساز   
فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  هشتمين  و  چهل  دستاورد  عمر  يك 

كارلووى وارى را دريافت خواهد كرد.

جشنواره  مهمترين  كه  وارى  كارلووى  جشنواره  برگزاركنندگان 
سه شنبه  روز  همچنين  است،  شرقى  و  مركزى  اروپاى  در  سينمايى 
اعالم كردند آگنيشكا هوالند كارگردان لهستانى رئيس داوران بخش 
اصلى اين دوره جشنواره است كه 28 ژوئن تا 6 ژوئيه (7 تا 15 تير) 

در جمهورى چك برگزار مى شود.
 

استون  اليور  كه  دى پالما  برايان  كارگردانى  به  زخمى»  «صورت 
نمايش   2013 وارى  كارلووى  جشنواره  در  نوشت،  را  آن  فيلمنامه 
داده مى شود و يك نسخه جديد از «اسكندر» ساخته استون هم روى 
ناگفته  «تاريخ  مستند  سريال  از  اپيزود  دو  همچنين  مى رود.  پرده 
اياالت متحده» به كارگردانى او كه توليد شبكه شوتايم است، پخش 

مى شود.
 ييرى بارتوسكا رئيس جشنواره كارلووى وارى گفت: «اليور استون 
او  مى رود.  فراتر  قراردادى  ارزيابى هاى  از  كه  است  فيلمسازى 
فيلم هاى را مى نويسد و كارگردانى و تهيه مى كند كه براى كل طيف 
فيلمسازى جالب است؛ از داستان هاى عادى گرفته تا فيلم هاى كامال 
بحث انگيز كه اغلب تحقيقى درمورد مضامين اجتماعى و سياسى در 

كشور او يا بيرون از كشور هستند.» 

اين  داشت.  سينما  پرده  روى  را  تريلر «وحشى»  بار  آخرين  استون 
ژوئيه»  چهارم  و «متولد  فيلم «جوخه»  دو  براى  نيويوركى  فيلمساز 
سريع السير  «قطار  با  و  شد  كارگردانى  بهترين  اسكار  جايزه  برنده 
را  اقتباسى  فيلمنامه  بهترين  اسكار  پاركر  آلن  ساخته  نيمه شب» 

دريافت كرد.
 

«اسكندر»،  «نيكسون»،  زمين»،  و  «آسمان  «جى اف كى»،  «دورز»، 
«دبليو» و «وال استريت: پول هرگز نمى خوابد»  از ديگر ساخته هاى 

استون است.
 

برگزاركنندگان جشنواره كارلووى وارى در عين حال با اعطاء يك 
جايزه گوى بلورين افتخارى از تئودور پيستك طراح لباس و دكور 
تقدير مى كند. او در بيش از 100 فيلم كار كرده و براى «آمادئوس» 
به كارگردانى ميلوش فورمن برنده جايزه اسكار و براى «والمونت» 

او برنده جايزه سزار شد.
 

داوران بخش اصلى جشنواره كه هوالند رياست آن را به عهده دارد، 
برندگان جايزه بزرگ يا گوى بلورين بهترين فيلم، بهترين كارگردان، 
را  داوران  هيئت  ويژه  جايزه  طور  همين  مرد  بازيگر  زن،  بازيگر 

انتخاب مى كنند.
 

«در تاريكى»  ساخته هوالند دو سال پيش نامزد اسكار بهترين فيلم 
خارجى زبان بود. او با فيلم «اوليويه، اوليويه»  هم نامزد اسكار بود 
كرده  كار  و «قتل»    «The Wire» چون سريال هايى  در  آمريكا  در  و 
است. پارسال ليال حاتمى براى فيلم «پله آخر» جايزه بهترين بازيگر 

زن كارلووى وارى را دريافت كرد.
كارلووى وارى يكى از قديمى ترين جشنواره هاى سينمايى دنياست.
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شعاع السلطنه و 
بلواى نان در شيراز
جمال رادفر

فرزند  دومين  ميرزا،  منصور  ملك 
الثانى  ربيع   18 در  شاه  مظفرالدين 
1297 هـ.ق در شهر تبريز به دنيا آمد و 
كودك  هنوز  كه  حالى  سال 1303در  در 
ابراهيم  قول  به  نبود  بيش  ساله   6
شيبانى صاحب كتاب منتخب التواريخ 

از روى شايستگى! 
 

لقب «شعاع السلطنه» گرفت و در سن هفده سالگى 
توالش  و  گيالن  حكومت  به   1314 سال  يعنى 
شرافت  روزنامه  سال،  همين  در  و  شد  منصوب 
حكومتى  افراد  زندگينامه  به  آن  اعظم  قسمت  كه 
وى  درباره  خود   4 شماره  در  دارد  اختصاص 
متملقانه مى نويسد كه: «از انواع فضايل و هنرهاى 
در  خاصه  دارند  وافى  نصيبى  و  بهره  گوناگون 
علوم عربيه و فنون رياضى و طبيعى و از شيمى 
و فيزيك و فن تاريخ و ساير معلومات عصر جديد 
و  عكاسى  صنعت  و  انگليسى  و  فرانسه  لسان  از 
نظام  پياده  از  عسكريه  قواعد  و  حربيه  فنون 
توپخانه  در  تمام  سال  هفت  مدت  كه  توپخانه  و 
كه  آداب  كليه  و  بوده اند  تعليم  و  مشق  مشغول 
اشهر  وااليشان  مقام  فنون  و  علوم  اين  جمله  در 
معلوم  چند  هر   « است  بيان  و  وصف  از  برتر  و 
نيست فردى كه از 11 سالگى تا 17 سالگى خود 
را با مشق و تعليم توپخانه گذرانده است اين همه 

علوم و فنون ديگر را چگونه فرا گرفته است.

وى باالخره در اواخر 1318 در سن 21 سالگى به 
حكمرانى فارس منصوب مى شود و در روزچهار 
شنبه 27 ذيحجه همان سال وارد شيراز مى شود.

ورودش  اول  روزهاى  همان  از  شعاع السلطنه 
سعى مى كند كه كارها را خود به دست بگيرد و 
روز  همه  بيگى  بيگلر  كه  بود  اين  حكمش  اولين 
عصر  و  بنشيند  حكومتى  باغ  در  بيايد  صبح  از 
برود چوب و فلك و زنجير خانه هم فقط به خود 
چوب  حق  كسى  ديگر  و  باشد  منحصر  حكومت 
در  حكم  اين  باشد.  نداشته  كردن  حبس  و  زدن 
ظاهر به نفع مردم شهر بود. اما درحقيقت براى 
يد  در  شهر  كارهاى  و  حكومت  همه  كه  بود  اين 
قدرت وى باشد و از نفوذ ديگران كم كند. ورود 
شهيدان  ساالر  عزادارى  ايام  و  محرم  ماه  با  او 
فريبانه  عوام  شعاع السلطنه  و  مى شود  مقارن 
راه  به  تعزيه  و  خوانى  روضه  حكومتى  باغ  در 
و  شعاع السلطنه  بين  حال  همين  در  و  مى اندازد 
مالى  مسائل  سبب  به  قوام الملك  خان  محمدرضا 
مى كند  حكم  قوام  به  وى  و  مى گيرد  در  اختالف 
اختالف  و  برود  عتبات  به  اش  خانواده  با  كه 
محرم  پنجم  روز  در  كه  مى رود  پيش  آنجا  تا 
مى كنند.  قوام  دستگيرى  در  سعى  بهانه اى  به 
موضوعى  چنين  بينى  پيش  قبل  از  كه  نيز  قوام 
بست  رفته  شاهچراغ  به  گروهى  با  بود  كرده  را 

مى نشيند تفنگچيان وى نيز شاهچراغ، مسجد نو 
و همه مغازه هاى اطراف را محاصره مى كنند از 
آن طرف حكومت نيز عده اى سرباز را با توپ و 
تفنگ به آن محل مى فرستد. اين بلوا و آشوب چند 
روزى در شهر بر پا بود تا اينكه از تهران تلگرافى 
براى قوام مى رسد و از او مى خواهند كه بعد از 
متفرق كردن مردم به طرف تهران حركت كند و 
وى به ناچار چنين مى كند بعد از پايان گرفتن اين 
مرور  و  عبور  شب ها  مدتى  تا  حكومت  جريان، 

مردم را ممنوع مى كند.

عنوان  به  را  ارم  باغ  السلطنه  شعاع 
عنوان  به  را  بهشت  رشك  و  ساختمان اندرونى 
ارگ  ميان  در  و  انتخاب  بيرونى،  ساختمان 
كريمخانى نيز شروع به ساختن بنايى كرد؛  ولى 

باغ هاى  در  تفريح  و  شكار  به  را  خود  وقت  اكثر 
اطراف شهر يا در عمارت باغ ارم و رشك بهشت 
براى  را  روزى  چند  هفته  در  فقط  و  مى گذراند 
از  مردم  اما  مى آمد  شهر  به  كارها  به  رسيدگى 
همه جهت در سختى و ناراحتى به سر مى بردند 
بسيارى  كمبود  نان  پخت  نظر  از  خصوص  به  و 
جاى  به  شعاع السلطنه  اما  داشت  وجود  شهر  در 
كه  كرد  حكم  آيد  بر  وضع  اصالح  درصدد  اينكه 
هفت  خروارى  قيمت  با  را  گندم  بايد  كشاورزان 
هر  كه  صورتى  در  بفروشند  حكومت  به  تومان 
خروار گندم تا حمل به شهر براى كشاورزان 10 
تومان مخارج داشت حكومت نيز قصد داشت اين 
گندم ها را خروارى 8 تومان به نانوايان بدهد تا از 
اين ميان سودى عايدش شود ولى همين حكم كه 
با زور و اجبار نيز اجرا مى شد باعث شد كمبود 
در  نانوايى ها  و  آيد  وجود  به  شهر  در  بيشترى 
شهر با ازدحام بيش از پيش مردم مواجه شدند 

و مردم به خاطر كمبود نان در مضيقه افتادند.

شعاع  كه  جا  هر  زن ها  خصوص  به  و  مردم 
مى گشودند  اعتراض  به  لب  مى ديدند  را  السلطنه 
اما وى به جاى تصميم صحيح در رفع اين مشكل 
يك  كه  طورى  به  مى افزود  نانواها  بر  را  فشار 
روز از دروازه اصفهان مى گذشت جمعيت زيادى 
را  نانوا  همانجا  در  ديد  نانوايى  يك  مقابل  در  را 
خواست و به خاطر اينكه نان بيشترى نپخته است 
و  بريدند  را  نانوا  گوش  مردم  جلو  تا  كرد  حكم 
را  نانوايى  دست هاى  كه  كرد  حكم  ديگر  روزى 
كه  را  ديگرى  نانواى  و  كوبيدند  ديوار  به  ميخ  با 
پيرمردى بود ريش تراشيدند و در بازار گرداندند 
و عالوه بر اينها به استاد خبازان گفته بود كه همه 
دكان هاى نانوايى بايد به قدر كافى نان بپزند و اال 
خبازان  استاد  آقا كاكا  و  خواهم كشت  هم  را  تو 
گندم،  نبودن  و  ظالمانه  حكم  اين  خاطر  به  نيز 

شبانه به خوردن ترياك اقدام به خودكشى كرد و 
تعدادى از نانوايان هم از ترس مغازه ها را بستند 

و در سيد مير محمد بست نشستند.

افراد حكومت به هر ترتيب كه مى توانستند گندم 
در  و  ضبط  بودند  كاشته  مردم  كه  را  جويى  و 
كه  طورى  به  مى كردند  انبار  ديوانى  انبارهاى 
قيمت يك من جو به يك قران رسيد و حتى يك من 
جو براى خوراك حيوانات در شهر پيدا نمى شد. 
از  زور  به  كه  را  گندم هايى  حكومت  بعد  مدتى 
مردم با قيمت خروارى هفت تومان گرفته بود با 
قيمت خروارى 14 تومان به فروش رساند و اين 

باعث باالتر رفتن قيمت ها شد.
كم كم كه نارضايتى مردم در شهر باال مى گرفت 
شعاع السلطنه حكم كرد تا در بعضى جاهاى شهر 
تاوه هايى را قرار دهند و نان زندى بپزند تا مثال 
روزى  چند  نيز  كار  اين  كه  شود  حل  نان  مشكل 
بيشتر نپاييد و تاوه ها را جمع كردند. نارضايتى 
عليه  علنا  كه  شد  بيشتر  آنجا  تا  مردم  و  علما 

حكومت حرف مى زدند اما حاكمان شهر به جاى 
جمع  نامه  رضايت  مردم  از  زور  به  مشكل  حل 
ميان  اين  در  مى فرستادند.  تهران  به  و  مى كردند 
بين شعاع السلطنه و معتمد السلطنه وزير وى نيز 
اختالف افتاد و باعث بهم ريختگى بيشتر كارهاى 
باعث  كه  مهمى  عوامل  از  ديگر  يكى  شد.  شهر 
شعاع السلطنه  كه  بود  اين  شد  مردم  نارضايتى 
امالك مردم را به زور از آنان مى گرفت و حتى 
شاه  الدين  ناصر  زمان  در  عده اى  كه  را  دهاتى 

خريده بودند از آنان پس گرفت.

 اين وضعيت ادامه داشت تا باالخره روز دوشنبه 
تمام  بودند  آمده  جان  به  كه  مردمى  ذيقعده   27
و  بستند  را  كاروانسراها  و  بازارها  ها،  دكان 
جمع  تلگرافخانه  و  توپخانه  ميدان  نو،  مسجد  در 
شدند و با فريادهاى ياعلى و شعارهاى ما حاكم 
اين  كردند  علنى  را  خود  اعتراض  خواهيم  نمى 
اينكه  تا  داشت  ادامه  بعد  روز  دو  تا  وضعيت 
عصر روز بيست و نهم تلگرافى از تهران رسيد 
كه: شعاع السلطنه به جهت سفر «مظفرالدين شاه 
» به فرنگستان الزم است معجال به تهران بياييد 
و قوام الملك معتمدالسلطنه نايب الحكومه باشند 
غيره  و  نان  گرانى  مساله  و  شود  معين  حاكم  تا 
را قوام الملك حل و فصل كند. اما شعاع السلطنه 
دو  بين  دستگى  دو  ايجاد  با  كرد  سعى  دوباره 
گروه از مردم و علما اعتراض آنان را به شكست 
بكشاند. چند روز بعد مجددا تلگرافى محرمانه به 
شعاع السلطنه رسيد كه «فورا حركت كنيد ولى اگر 
يك نفر از مردم دماغش خون بيايد مسوول دولتى 
خواهيد بود» با رسيدن اين تلگراف شعاع السلطنه 
شبانه از شهر بيرون رفت. اما مردم مى گفتند تا 
زمانى كه حاكم جديد از تهران نيايد و به وضع 
ما رسيدگى نكند از مسجد بيرون نخواهيم رفت. 
تا اينكه باالخره عصر روز دوشنبه ششم ذيحجه 
معتمد السلطنه نماينده اى پيش علما فرستاد و قول 
داد كه تا ظرف يك هفته نان را براى مردم ارزان 
كند. و علما نيز قبول كرده سندى از او گرفتند كه 
تا هفته بعد نان تنورى را يك من 4 عباسى و نان 
سنگك يك من هفت صد دينار و نان تاوه اى يك 
من ده شاهى به مردم بدهند و با گرفتن اين سند 
مردم از مسجد بيرون آمدند و متفرق شدند اما 
سعى  نيز  بعد  روزهاى  تا  شعاع السلطنه  آدم هاى 
در به آشوب كشيدن شهر مى كردند و خود وى 
نيز بيش از سى هزار تومان بابت ساختمان واقع 
در ارگ به گچ كوب و آجر پز بدهكار بود كه با 

رفتنش از شهر هيچ كدام را پرداخت نكرد.
در  شيراز  حكومت  از  عزل  از  بعد  شعاع السلطنه 
سال 1320 هـ.ق مدتى در تهران رييس ديوانخانه 
بود و در اين سال ها كه دوران اوج گيرى نهضت 
محمد  با  كه  رقابتى  خاطر  به  بود  نيز  مشروطه 
در  را  پادشاهى  خيال  داشت  وليعهد  ميرزا  على 
محمدعلى  تاجگذارى  از  بعد  اما  مى پروراند؛  سر 
شاه با خوى خود كامگى كه در همه خاندان قاجار 
و  برخاستند  مخالفت  به  مشروطه  با  دو  هر  بود 
شعاع  كمك  با  كرد  سعى  شاه  على  محمد  حتى 
مخصوص  پزشك  الدوله  اعلم  دكتر  از  السلطنه 
اينكه  بر  مبنى  بگيرد  را  نامه اى  شاه  مظفر الدين 
سالمت  از  مشروطيت  فرمان  نوشتن  هنگام  شاه 
كافى برخوردار نبوده و فرمان مشروطه ارزشى 
ندارد اما باخوددارى اعلم الدوله، در اين كار نيز 

ناموفق ماندند. 

تاريخ

زماني براي نابودي تاسماهيان
به  پره كش ها  صاحبان  ايران،  شيالت  شكل گيرى  و  گذشته  دوران  در   
صورت پيمانكار عمل  مى كردند و با پذيرش شرايط معينى حدود 40 درصد 

ماهيان صيد شده را تحويل شيالت  مى دادند. 
 گسترش صيادان آزاد در سواحل دريا، شيالت را بر آن داشت تا براى 
تا  تورها 1200  اين  طول  كند.  استفاده  تراكتورى  تورهاى  از  بيشتر  صيد 
1600 متر بوده و عمليات صيد 2 تا 4 بار در روز انجام مى گرفت. تعداد 
سال 28-1327  در  بود  دستگاه  دو  تنها  سال 1326  در  كه  تورها  نوع  اين 
شامل دو دستگاه در ساحل انزلى هشت دستگاه در ساحل غازيان و نيز 
استقرار دستگاه هايى از اين نوع تور در كياشهر و بابلسر بود. روس ها نيز 
همزمان با آغاز فعاليت در سواحل  شمالى ايران عده زيادى از كارشناسان 
و  صيد  مراكز  به   لنكران  باكو،  خان،  آسترا  از  را  غضروفى  ماهيان  صيد 
داشتند.آنها  اعزام  كشور  اين  به  ايران  شيالت  از  بهره بردارى  فعاليت هاى 

در آستارا و نيز در موسى چاى(در دهانه رودخانه سفيدرود) مراكزى را 
براى تحويل محصول صيد از صيادان  برپا داشتند. شركت شيالت ايران به 
منظور حفظ نسل و ازدياد ذخاير ماهى براساس اعالم مناطق  ممنوعه صيد 
به ازدياد نسل ماهى از طريق تكثير مصنوعى يا افزايش از راه هاى طبيعى، 

اقداماتى را پيش بينى كردند.
بود  رسيده  سر  به  شيالت  قرارداد  مدت  چون   1331 بهمن   21 در 
شيالت،ملى اعالم شد و بهاى سهام اتحاد شوروى طى دو سال از طريق 
تحويل كاالهاى خاويار پرداخت شد.در 18 خرداد 1339 نيز طى تصويب 
نامه اى فعاليت هاى مربوط به صيد ماهيان  غضروفى تحت پوشش وزارت 
جنوبى  حاشيه   صيدگاههاى  ميان  از  موجود  آمار  گرفت.طبق  قرار  دارايى 
دريا  داخل  در  تركمن  و  نفس،گميشان  خواجه  صيدگاه  خزر،سه  درياى 
مستقر بودند كه با توجه به اهميت صيد ماهيان غضروفى در اين منطقه، 
حدود 45 درصد صيد ماهيان غضروفى  شيالت به اين منطقه تعلق داشت.

پس از آغاز كار تعاونى هاى صيد پره در سال 1344 فعاليت  صيادى براى 
ساير صيادان كه در قالب اين تعاونى ها نبودند ممنوع اعالم شد و اين امر 

صيادان  مزبور را وادار ساخت تا جهت تامين معاش خود راه صيد غير 
مجاز را در پيش بگيرند؛ بنابراين جهت  پيشگيرى از هرگونه صيد غيرمجاز 
در سال 1352 گارد شيالت به وجود آمد. پس از پيروزى انقالب اسالمى و 
عدم نظارت دقيق گارد بر صيد، در سال 1358 نزديك به 20000نفر صياد 
غيرمجاز به دريا رفتند كه مشكالت و درگيرى هاى فراوانى را با ماموران  
صيادان  اسالمى  تشكيل  «شوراى  موجب  مشكالت  اين  بروز  آورد.  پديد 
سنتى» در سال 1359 در غازيان شد كه اين شورا با همكارى فرماندارى ها 
و بخشدارى ها در سال 1359 اقدام به صدور پروانه صيد براى صيادان 
غيرمجاز كرد؛ به طورى كه در سال 1361 تنها در استان گيالن براى  8000 
بر  دامگستر  صيد  مخرب  آثار  بروز  از  شد.پس  صادر  صيد  پروانه  نفر 
ذخاير تاسماهيان و كاهش روزافزون آن شركت سهامى شيالت ايران با 
اخذ تمهيداتى و در ازاى پرداخت وجه به  صيادان دامگستر اقدام به خريد 
كارت صيادى يا تبديل وضعيت آنها به تعاونى هاى صيادى  كرد.به تدريج 
با تصويب قوانين حذف دامگسترى در دريا و غير قانونى اعالم شدن آن، 

فشار اين  روش مخرب صيد بر دريا كاهش يافت. 







هفته نامه پرشين برگزار ميكند

آموزش مقدماتى و پيشرفته عكاسى ديجيتال 
قابل توجه عالقمندان عكاسى ديجيتال 

دوره جديد كالسهاى آموزشى عكاسى ديجيتال از تاريخ سوم مى 2013 به مدت هشت هفته، در شمال غربى لندن و در 
منطقه گلدرز گرين برگزار مى شود. 

عالقمندان با توجه به محدود بودن ظرفيت كالس، هرچه سريعتر با دفتر هفته نامه تماس حاصل نماييد تا اقدامات الزم 
جهت ثبت نام صورت پذيرد. 

جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر لطفا با شماره تلفن 07811000455  تماس حاصل فرمائيد.

طراحى وب سايتطراحى وب سايت
ويژه رستوران هاويژه رستوران ها
همراه با سيستمهمراه با سيستم
 رزرو آنالين رزرو آنالين

0781100045507811000455

هفته نامه پرشــــين از 
همكارى تعداد محدودى  
داوطلب روزنامه نگارى 
جهت همكارى  استقبال 
مى كنــــــــــــد

به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خود استفاده نمائيد
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10 جاذبه متفاوت 
گردشگرى جهان

آيسا اسدى

دنياى امروز، دنيايى سرشار از پديده هاى متفاوت و 
گاه عجيب است. همان طور كه در بسيارى از صنايع، 
خلق كاالهاى جديد و متفاوت بسيار باب شده است؛ 
هاى  جاذبه  توان  مى  روزها  اين  نيز  گردشگرى  در 
غيرمتعارف بسيارى را تجربه كرد. گردشگر امروزى 
و  طبيعى  هاى  جاذبه  يكسرى  از  بازديد  به  ديگر 
و  ماجراجويى  خواستار  و  كند  نمى  بسنده  تاريخى 
اساس،  اين  بر  است.  سفر  طول  در  بيشتر  هيجان 
بسيارى از دست اندركاران صنعت گردشگرى دست 
در  و  اند  زده  متفاوت  و  جديد  هايى  جاذبه  خلق  به 
موجود  نامتعارف  هاى  پديده  ديگر،  موارد  بسيارى 
مطلب  اين  اند.  كرده  تبديل  گردشگرى  جاذبه  به  را 
 tlc.howstuffworks.com منابع  از  برگرفته 

listverse.com vacationhomes.net است.

جزيره عروسك ها ـ مكزيك
بين كانال هاى زوچيميكو نزديك شهر مكزيك، جزيره اى پنهان شده 
كه برخى آن را يكى از وحشتناك ترين جزاير جهان مى دانند. براى 
معروف  ها»  عروسك  «جزيره  به  كه  عجيب  جزيره  اين  به  رسيدن 
است، بايد يك تِراجينِرا اجاره كرد. تراجينراها قايق هاى چوبى ويژه 
اى است كه مردم محلى براى عبور و مرور در كانال هاى آبى از آن 
ها  آب  ميان  در  مهيج  قايقرانى  ساعت  دو  از  پس  كنند.  مى  استفاده 
صدها عروسك با شكل و شمايل گوناگون نمايان مى شود. بعضى 
عروسك ها بر درخت ها آويزانند؛ تعدادى ديگر از آنها النه حشرات 
براساس  اند.  زده  كپك  حتى  و  اند  پوسيده  ديگر  برخى  و  اند  شده 
مى  نشينى  گوشه  به  جزيره  اين  در  كه  زاهدى  محلى  هاى  افسانه 
پرداخته، شاهد رفت و آمد هر روزه دخترى در كانال هاى آب بوده 
كند  مى  سقوط  كانال  داخل  به  قايق  از  دختر  روزى  سرانجام  است. 
و مى ميرد. زاهد براى احترام به روح دخترك از سر تالم شروع به 
جمع آورى انواع عروسك ها در اين جزيره متروك مى كند و خود 

سرانجام در سال 2001 به سرنوشت دختر دچار مى شود.

ديوار آدامس ـ اياالت متحده
آدامس  ديوار  به  آمريكا  در  سياتل  شهر  مركز  هاى  خيابان  از  يكى 
شهرت دارد. اين خيابان توسط مجله تريپ اَدويزور به عنوان دومين 

جاذبه گردشگرى كثيف دنيا شناخته شده است.
چسباندن آدامس هاى جويده شده بر ديوارهاى اين خيابان از سال 
1993 آغاز شده و هر ساله بر حجم آنها روى ديوارها افزوده شده 

است.
برخى افرادى كه اقدام به چسباندن آدامس هايشان بر ديوارها كرده 
آدامسى  هاى  مجسمه  از  اى  مجموعه  و  اند  داده  شكل  را  آنها  اند، 
به  بارها  و  بارها  كارگران  گذشته  هاى  سال  طى  اند  كرده  ايجاد  را 
چسبانده  هاى  آدامس  حجم  اما  اند،  پرداخته  خيابان  اين  پاكسازى 
شده هربار بيشتر از قبل افزايش يافته است. به همين دليل مسئوالن 
تصميم گرفتند اين پديده را به عنوان يك جاذبه مدرن گردشگرى در 
معرض ديد عالقه مندان قرار دهند و از پاكسازى مجدد آن صرفنظر 

كنند.

چرنوبيل ـ اكراين
بارترين  فاجعه  از  يكى   ،1986 سال  در  چرنوبيل  اى  هسته  انفجار 
رويدادها در تاريخ بشر محسوب مى شود. امروزه گردشگرانى از 
سراسر جهان وارد شهر پريپيات ـ كه در نزديكى چرنوبيل قرار دارد 
ـ مى شوند و به خرابه هايى مى نگرند كه روزگارى هزاران انسان 

در آن زيست مى كرده اند.
بازديد  براى  جهان  در  ها  مكان  ترين  مخوف  از  يكى  منطقه  اين 
محسوب مى شود چرا كه امكان وجود تشعشات هسته اى همچنان 

در ميان آثار باقيمانده از گذشته وجود دارد.
دارند  را  پريپيات  شهر  و  چرنوبيل  از  بازديد  قصد  كه  گردشگرانى 
تنها مى توانند با استفاده از تورهاى گردشگرى از پيش تعيين شده 
و رعايت يكسرى قوانين و پوشش ها و تحت نظر گارد پليس به اين 

منطقه وارد شوند.

معبد كارنى ماتا ـ هند

كسانى كه از موش مى ترسند، بهتر است هرگز به اين معبد نزديك 
به  معبد  اين  هندوهاست.  به  متعلق  هند  در  ماتا  كارنى  معبد  نشوند. 
طبق  است.  شده  ساخته  او  نام  به  و  صحرايى»  «موش  الهه  افتخار 
اعتقاد اين افراد، روح الهه ها و فرشتگان در جسم جوندگان به اين 
جوندگان»  «استاد  صحرايى  موش  آنها  ميان  در  و  آيد  مى  جهان 
اين  در  كه  موشى  هزار   200 تمام  اساس،  اين  بر  شود.  مى  ناميده 
معبد زندگى مى كنند، به نوعى مقدس شمرده شده و از آنها به دقت 
اگر  كه  هستند  افراطى  حدى  به  خرافى  افراد  اين  شود.  مى  مراقبت 

يك موش به هر دليلى كشته شود، مجسمه اى از طال يا نقره از وى 
ساخته و در معبد به نشان يادبود مى گذارند. اگر موشى از روى پاى 
يكى از مريدان يا گردشگرانى كه به اين معبد قدم مى گذارند، عبور 
كند، نشانى از خوش شانسى آن فرد در نظر گرفته مى شود؛ ضمن 

اين كه براى ورود به اين معبد بايد پابرهنه بود.

پناهگاه زيرزمينى شوروى ـ ليتوانى
در كشور ليتوانى جاذبه گردشگرى عجيبى براى گردشگران جوان و 

ماجراجو طراحى شده است.
پناهگاه زيرزمينى شوروى زندگى در سال 1984 تحت حكومت اتحاد 
جماهير شوروى را به گردشگران عرضه مى كند. افرادى كه در اين 
شود  مى  داده  هشدار  آنها  به  ورود  بدو  در  كنند،  مى  اقامت  مكان 
چنانچه خالف مقررات عمل كنند، مورد شكنجه فيزيكى و روانى قرار 

مى گيرند.
سپس تمام وسايل الكترونيكى و تلفن همراه خود را تحويل مى دهند، 
وارد پناهگاه مى شوند و همچون يك شهروند شوروى سابق زندگى 
و  شوند  مى  بازجويى  ب  كاگ  اطالعات  ماموران  توسط  كنند.  مى 
و  شكنجه  هاى  صحنه  ديدن  خورند.  مى  شده  بندى  جيره  غذاهاى 
غيرمعمول  خيلى  پناهگاه  اين  در  گردشگران  توسط  افراد  بازجويى 

نيست.

كليساى اسكلت ـ جمهورى چك
كليساى اسكلت، يك كليساى كوچك كاتوليك است. قبال به جاى اين 
بسيارى  افراد  كه  است  داشته  قرار  بزرگى  بسيار  گورستان  كليسا، 
مقدس  علت  آوردند.  آنجا مى  به  دفن  براى  اروپا  مختلف  از نقاط  را 
 1278 سال  كه  دانند  مى  راهبى  سفر  را  گورستان  اين  خاك  شدن 
رويه  بى  شدن  بزرگ  با   1400 سال  است.  آمده  مقدس  سرزمين  به 
هاى  استخوان  از  استفاده  با  كليسايى  ساخت  به  تصميم  گورستان 
حاضر  حال  در  شد.  گرفته  امانى  صورت  به  گورستان  در  موجود 
اسكلت هاى موجود در اين كليسا بين 40 تا 70 هزار فرد مرده تخمين 
زده مى شود. از اين اسكلت ها در جهت دكور كردن فضاى داخلى 
كليسا استفاده شده است. مهم ترين اثر هنرى موجود در اين كليسا، 
لوستر عظيمى است كه در ساخت آن از تمام استخوان هاى مختلف 

بدن انسان استفاده شده است.

موزه فاضالب ـ فرانسه
برمى  ميالدى   1270 سال  به  پاريس  شهر  فاضالب  سيستم  قدمت 
گردد. شهر پاريس همواره يكى از بهترين و پيشرفته ترين سيستم 
هاى دفع فاضالب را در جهان داشته است. شهرت سيستم فاضالب 

پاريس حتى سبب راه يافتن آن به آثار هنرى چون بينوايان ويكتور 
هوگو نيز شده است. موزه فاضالب پاريس نوعى كارگاه آموزشى 
است كه به گردشگران تمام فرآيند دفع فاضالب را شرح مى دهد. اين 
بسيار  افراد  از  بسيارى  براى  قطعا  كه  گردشگرى  نامتعارف  جاذبه 
موفق  هاى  جاذبه  از  يكى  عنوان  به  توانسته  بدبوست،  و  نامطلوب 
شهر پاريس عمل كند و بسيارى از گردشگران پس از بازديد از اين 
موزه در نظرسنجى ها اعالم كرده اند تصميم به مصرف بهينه آب و 

توجه به محيط زيست گرفته اند.

زندان َبنگ كواينگ ـ تايلند
بى  و  خستگى  كه  يافت  تايلند  در  توان  مى  را  گردشگرى  كمتر 
دليلى  هر  به  كه  گردشگرانى  اما  باشد.  كرده  غلبه  وى  بر  حوصلگى 
عالقه مند تجربه جاذبه تازه اى در تايلند هستند، مى توانند از زندان 

بنگ كواينگ ديدن كنند.
هم اكنون در اين زندان حدود 8000 زندانى تحت شرايطى نامطلوب 
نگهدارى مى شوند. بيش از يك سوم زندانيان بنگ كواينگ گردشگران 
غربى هستند كه در اين كشور جرم هاى مختلفى چون قاچاق مواد 
و قتل را مرتكب شده اند. مهم ترين علت تبديل اين زندان به يكى از 
زندانيان،  اين  از  بازديد  امكان  و  گردشگرى  نامتعارف  هاى  جاذبه 
درس گرفتن گردشگرانى است كه در تايلند به دنبال انجام كارهاى 

غيرقانونى هستند.

تاالر مشاهير سوسك ها اياالت متحده
دست  آفات  كنترل  متخصص  بوهدان  مايكل  تگزاس،  پالنو  شهر  در 
به اقدام عجيبى زده است. اين كارشناس با هدف از بين بردن ترس 
عمومى نسبت به سوسك ها اقدام به ساخت اين تاالر مشاهير كرده 
ها  ده  ديدن  با  شوند،  مى  وارد  تاالر  اين  به  كه  گردشگرانى  است. 
كشيدن  فرياد  جاى  به  متفاوت  شمايل  و  شكل  در  سوسك  مجسمه 
اجساد  ها،  سوسك  مشاهير  تاالر  مجموعه  در  دهند.  مى  سر  خنده 
خشك شده سوسك ها لباس برتن دارند و هريك به كارى مشغولند؛ 
و  موسيقى  كار  به  برخى  اند،  نشسته  ادارى  ميزهاى  پشت  اى  عده 
نواختن ساز مى پردازند و حتى بعضى ديگر به شكل افراد مشهور 

سياسى ، هنرى و علمى درآمده اند.

جنگل آاوكيگاهارا ـ ژاپن
جنگل  اين  است.  شده  واقع  فيجى  كوه  دامنه  در  آاوكيگاهارا  جنگل 
در  گيت  گلدن  پل  از  پس  است،  معروف  درختان»  «درياى  به  كه 
مى  شناخته  خودكشى  براى  محبوب  مكان  دومين  سانفرانسيسكو، 
شود. قسمت هاى عمده اى از اين جنگل توسط انبوهى از صخره ها و 
يخ ها احاطه شده و غيرقابل دسترس است. در طول ساليان گذشته، 
ژاپنى هاى بى شمارى در اين جنگل خودكشى كردند كه به علت فوق، 
امكان خارج كردن اجساد آنها وجود نداشته است. امروزه اين جنگل 
و  است  شده  تبديل  ماوراءطبيعى  گردشگرى  هاى  جاذبه  از  يكى  به 
بسيارى از گردشگران با قدم زدن در راه هاى پرپيچ و خم اين جنگل 
مى  گوناگون  هاى  حالت  در  ها  اسكلت  و  اجساد  تماشاى  به  مرموز 

پردازند!
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خانه هاي مقاوم با 
كاغذديواري ضدزلزله

اين كاغذ ديواري مخصوص قادر به جلوگيري از ريزش ساختمان استچند 
تلفات  كه  است  زلزله هايي  بروز  شاهد  جهان  مختلف  نقاط  كه  است  وقتي 
جاني بسياري نيز به بار مي آورد. از آخرين موارد زلزله در دنيا مي توان به 

كرد.  اشاره  كشورها  ديگر  برخي  و  چين  ايران،  اخير  روز  چند  زلزله هاي 
چين  «سيچوان»  استان  در  كه  جاري  هفته  شنبه  كه  ريشتري   6.6 زلزله 
رخ داد به عنوان شديدترين زلزله چين در سه سال گذشته گزارش شده 
است. اين زلزله دست كم 207 كشته و مفقود به جا گذاشته است. همچنين 
بيش از 11 هزار نفر نيز زخمي شده اند. اثرات اين زلزله هنوز تمام نشده و 
خبرهاي ارسالي از مناطق زلزله زده حاكي از آن است كه ادامه پس لرزه ها 
كار امدادرساني را دچار مشكل كرده است و نجات يافتگان مي ترسند كه به 
خانه هايشان بازگردند. رسانه هاي خبري بيش از 1300 پس لرزه را گزارش 
زلزله زده  مناطق  روانه  نيز  امدادرسان  نيروي  6 هزار  از  بيش  كرده اند. 
شده اند. اين نيروها روز يك شنبه آب و خوراك هاي كنسروي را به ساكنان 
روستاهاي زلزله زده رساندند، اما زلزله زدگان مي گويند اين كمك ها خيلي 

دير به دستشان رسيده است. 

تخريب  كامل  به طور  تقريبا  زلزله  اصلي  كانون  به  نزديك  روستاهاي 
است  شده  گزارش  چين  زلزله  از  كه  است  خبرهايي  آخرين  شده اند.اينها 
اما نبايد از ياد برد هربار كه چنين حوادثي در دنيا رخ دهد از اين دست 
اخبار در رسانه هاي جهان به صورت گسترده منعكس مي شوند. اين خبرها 
تلفات  كه  بيفتند  راه هايي  فكر  به  دانشمندان  شده  باعث  كه  مدت هاست 
زلزله را به كمترين ميزان ممكن كاهش دهد. مثال در سال 2008 ميالدي 
از  مدلي  مشترك  پروژه  يك  در  «ووپرتال»  شهر  در  ايراني  80 دانشجوي 
يك خانه ضدزلزله را به نمايش گذاشتند. شيوه ساخت اين خانه براساس 
است.  «خرپايي»  خانه  تخصصي  اصطالح  در  يا  آلماني  سنتي  خانه هاي 

يكي از مشخصه هاي بارز خانه هاي «خرپايي» كه از سويي مهم ترين دليل 
مقاومت شان هم به شمار مي رود، تيرهاي چوبي آنهاست كه به طور مورب 
خانه ها  اين  تهيه  حال  اين  با  رفته اند.  كار  به  خانه  ديوارهاي  ساختار  در 
دانشگاه  پژوهشگران  كه  است  دليل  همين  به  شايد  نيست.  ارزان  چندان 

«كارلسروهه» به فكر اختراع ديگري افتاده اند. 

ويژگي كاغذ ديواري ضد زلزله 
سقف  و  ديوار  ريزش  موارد  اكثر  در  مي دهد  رخ  زلزله  كه  زماني 
ديواري  كاغذ  يك  اما  مي شود.  انساني  تلفات  باعث  كه  ساختمان هاست 
اختراع  را  آن  آلمان  «كارلسروهه»  دانشگاه  پژوهشگران  كه  مخصوص 
كرده اند، قادر به جلوگيري از ريزش ساختمان است. دانشمندان «انستيتو 
كاغذ  مي شود،  خوانده   KIT اختصار  به  كه  كارلسروهه»  تكنولوژي 

ديواري  اي اختراع كرده اند كه نيروي حاصل از زمين لرزه را به تمام ديوار 
مي شود.  ديوار  ريزش  از  مانع  طريق  اين  از  و  كرده  منتقل  ساختمان  يك 
هم  و  محكم  و  سفت  بايد  هم  كه  است  آن  ديواري  كاغذ  اين  اصلي  راز 
«انستيتو  علمي  پژوهشگر  اوربان»،  «موريتس  گفته   به  باشد.  انعطاف پذير 
تكنولوژي كارلسروهه»، اين كاغذ حاوي دو عنصر مهم است: يكي الياف و 
رشته هاي سفت و محكم شيشه و ديگري ماده  مصنوعي «پولي  پروپيلن». 
الياف شيشه در چهار جهت مختلف بافته مي شوند تا اينكه بتوانند نيروهاي 
مي گويد:  «اوربان»  كنند.  تقسيم  ديوار  تمامي  بر  را  زمين لرزه  از  حاصل 
«چنين ويژگي  اي از ايجاد درز و شكاف در ديوار جلوگيري مي كند، زيرا 
نيروهاي ناشي از زلزله بر سطح بزرگي تقسيم مي شوند و ديگر نمي توانند 

بخش هاي ضعيف ديوار را متاثر كنند.» 

پيوستگي سنگ و آجر 
اگر شدت زلزله زياد باشد، ديوار شكاف برمي دارد، اما اين الياف شيشه اي 
مصنوعي  ماده   مي كنند.  جلوگيري  ديوار  فروپاشي  از  كاغذديواري  اين 
«پولي  پروپيلن» كه از مواد تشكيل دهنده اين كاغذ ديواري است، دو طرف 
درز ديوار را روي هم نگه مي دارد و از اين طريق از ريزش سنگ و آجر 
جلوگيري مي كند. ديواري كه در مقابل زمين لرزه مقاومت بيشتري داشته 
باشد، هنگام زلزله به مردم امكان و زمان الزم براي گريختن از زير آوار را 
داده و شانس نجات پيدا كردن را افزايش مي دهد. كاغذ ديواري ضد زلزله 
همانند كاغذ ديواري هاي معمولي ديگر، روي سطح داخلي ديوار ساختمان 
كشيده مي شود. اين كاغذ ويژه را نيز مي توان رنگ كرد يا روي آن يك كاغذ 
داشتن  به دليل  ديواري  كاغذ  اين  طراحان،  گفته   به  كشيد.  معمولي  ديواري 

روزنه هاي مختلف از شكل گيري كپك نيز جلوگيري مي كند. 

چسبي خاص براي استفاده از كاغذ ديواري 

اما براي چسباندن اين كاغذ ديواري روي ديوار استفاده از چسب معمولي 
كافي نيست. همانند خود كاغذ ديواري اين چسب هم بايد درعين حال سفت 
Bayer Ma-) و انعطاف پذير باشد. اين چسب مخصوص را كه شركت باير

terial Science) توليد كرده، داراي ماده شيميايي «پولي يورتان» است. 
با اين ماده، چسب مخصوص  هنگام تكان هاي زمين قابليت خاصي از خود 
بروز مي دهد. در چنين وضعيتي تركيبات هيدروژني اين چسب از هم جدا 
شده و در جاي ديگر دوباره به هم مي پيوندند. اين امرسبب مي شود كه از 
بايد  حال  اين  با  شود.  جلوگيري  ساختمان  آجرهاي  و  سنگ ها  گيسختگي 
بتوان  تا  بود  بازار  در  آن  عرضه  و  ديواري  كاغذ  اين  انبوه  توليد  منتظر 
نتيجه  در  و  ساختمان ها  ريزش  از  جلوگيري  در  آن  بودن  مفيد  درمورد 

كاهش ميزان تلفات انساني نظر داد.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان
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براي دستمزد بيشتر!
كدام كشورها بيشترين افزايش دستمزد را در سال 2013 دارند؟

اگر شغل آزاد نداريد حتما يكي از دغدغه هاي بزرگ تان مبلغي است 
كه بعد از پايان كار يا در پايان هرماه به شما پرداخت مي شود. شايد 
همين حاال هم كه اين مطلب را مي خوانيد از جمله كساني باشيد كه از 
حقوق تان چندان رضايتي نداريد و به دوستان و آشنايان سپرده ايد 
احتماال  كنند.  مطلع  را  شما  حتما  داشتند  سراغ  بهتري  كار  اگر  كه 
شغلي را كه به دنبال آن هستيد به راحتي نخواهيد يافت اما بد نيست 
بدانيد كشورهايي در دنيا وجود دارند كه بيشترين حقوق و دستمزد 
را پرداخت مي كنند. در بخشي از گزارش «سازمان جهاني كار» كه 
به بررسي اقتصاد جهان در سال 2013 پرداخته، كشورهايي رديف 
شده اند كه بيشترين افزايش دستمزد را تجربه كرده اند. كشورهاي 
اختصاص  خود  به  را  چشمگيري  جايگاه  ليست  اين  در  آسيايي 

داده اند. در اين مطلب با نام اين 10 كشور آشنا مي شويم.

تايلند 
تا سال 1939 نام رسمي اين كشور «سيام» بود. از 1945 تا 1949 

به  آن  نام  دولت  رسمي  اعالم  با  آنكه  تا  مي شد  خوانده  سيام  نيز 
قوم  نام  بر  عالوه  تايلندي  زبان  در  «تاي»  واژه  يافت.  تغيير  تايلند 
معني «لبخند»  به  مي دهند،  تشكيل  را  كشور  مردم  اكثريت  كه  تاي، 
نيز هست. «تايلند» با جاي گرفتن در رتبه نخست اين گزارش باعث 
شده كه نام قاره آسيا درصدر قرار بگيرد. گزارش سازمان جهاني 
كار نشان مي دهد كه درصد خالص افزايش دستمزد در اين كشور 

تازه صنعتي شده بالغ بر 42 درصد است.

پرو 
اين  پايتخت  است.  شده  واقع  جنوبي  آمريكاي  در  پرو»  «جمهوري 
شرق  از  «كلمبيا»،  و  «اكوادور»  با  شمال  از  و  است  «ليما»  كشور 
با «برزيل»، از جنوب شرقي با «بوليوي»، از جنوب با «شيلي» و از 
غرب با اقيانوس آرام هم مرز است.«پرو» كشوري در حال پيشرفت 
دستمزدها  به  خالص  درصد   29 بر  بالغ  آن  كمپاني هاي  كه  است 
افزوده اند. فعاليت هاي اصلي اقتصادي در اين كشور شامل فعاليت 

در زمينه معدن، كشاورزي و ماهيگيري است.

برزيل 
كشور «برزيل» بزرگ ترين و پرجمعيت ترين كشور آمريكاي جنوبي 
اقتصادي  سريع  رشد  كه  است  كشورهايي  از  يكي  «برزيل»  است. 
كشاورزي  زمين هاي  داراي  كشور  اين  مي كند.  تجربه  دنيا  در  را 
وسيع و جنگل هاي استوايي است و با داشتن منابع طبيعي گسترده 
است.  جنوبي  آمريكاي  اقتصاد  قدرتمندترين  غني،  كاري  نيروي  و 
گزارش ها نشان مي دهد كه كارمنداني كه در برزيل مشغول به كار 
هستند بالغ بر 29 درصد خالص افزايش حقوق را در سال 2013 

ميالدي تجربه كرده اند.

هند 
اقتصاد هند چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است. هند باوجود ركود 
طي  8 درصد  از  باالتر  متوسط  اقتصادي  رشد  با  جهاني  اقتصادي 
چند سال گذشته به يك قدرت اقتصادي تبديل شده است. مهم ترين 
صنايع كشور «هندوستان» عبارتند از توليد منسوجات، ماشين هاي 
براساس  بيوتكنولوژي.  و  نرم افزار  مخابراتي،  صنايع  سنگين، 
گزارش منتشر شده در زمينه افزايش دستمزد، كارمندان اين كشور 
به صورت خالص افزايش 28 درصدي حقوق خود در سال 2013 

را تجربه كرده اند.

شيلي 
«شيلي» همواره به عنوان يك كشور مرفه شناخته مي شود. دولت 
سرمايه  بازارهاي  در  را  بيشتري  آزادي   2001 سال  در  شيلي 
وام هاي  همچون  جديدي  مالي  ابزارهاي  از  شيلي  مردم  كرد.  پياده 
كاري،  مقاطعه  ارز،  فروش  و  خريد  حقوق  مسكن،  سرمايه گذاري 
ليزينگ، و كارت هاي اعتباري برخوردار شده اند. كارگران اين كشور 
در سال 2013 ميالدي با افزايش 28 درصدي حقوق و دستمزد خود 

روبه رو شده اند.

تركيه 
اقتصاد تركيه تركيبي از صنايع بومي و مدرن است. بخش خصوصي 
افرادي  است.  رشد  حال  در  سرعت  به  و  قوي  نيز  تركيه  اقتصاد 
دستمزدشان  دارند  انتظار  هستند،  كار  به  مشغول  «تركيه»  در  كه 
بر  عالوه  يابد.  افزايش  26 درصد  بر  بالغ  ميالدي  سال جاري  در 
بانكداري، صنايع الكترونيك و توليد منسوجات، گردشگري يكي از 
راه هاي درآمد اين كشور است كه باعث رشد اقتصادي سريع آن 

نيز شده است. 

آفريقاي جنوبي 
غني  منابع  با  همراه  متوسط  درآمد  با  كشوري  جنوبي»  «آفريقاي 
بخش هاي  و  انرژي  ارتباطات،  قانوني،  مالي،  نظر  از  توسعه يافته  و 
حمل و نقل و داراي بازار سهام است. «آفريقاي جنوبي» كشوري 
«چند قومي» است كه هنوز بسياري از ساكنان آن در حال مبارزه 
نشده  باعث  مسئله  اين  حال  اين  با  هستند.  مناسب  كار  يافتن  براي 
است كه شركت هاي اين كشور از افزايش حقوق كارمندان خود در 
سال جاري ميالدي غافل بمانند: 26 درصد افزايشي است كه روي 

دستمزد حقوق بگيران اعمال شده است.

آلمان 
مجرب،  كار  نيروي  با  اجتماعي  اقتصادي  بازار  يك  داراي  آلمان 
موجودي سرمايه بزرگ، سطح پايين فساد و سطح باال از نوآوري 
عنوان  به  «آلمان»  كشور  اروپاست.  در  ملي  اقتصاد  بزرگ ترين  و 
يكي از بزرگ ترين و مهم ترين قطب هاي اقتصادي جهان نيز شناخته 
مي شود. از بين 500 شركت بزرگ دنيا از لحاظ سرمايه، 37 كمپاني 
كشور  اين  كارمندان  ميالدي،  سال 2013  در  دارد.  قرار  آلمان  در 

افزايش 23 درصدي حقوق خود را تجربه كرده اند.
استراليا 

و  بازرگاني  بر  متكي  اقتصاد  با  توسعه يافته  كشوري  «استراليا» 
و  غالت  پنبه،  نيشكر،  استراليا  اصلي  محصوالت  است.  كشاورزي 
هستند.  استراليا  بزرگ  شهر  دو  ملبورن  و  سيدني  است.  گوشت 
اين كشور داراي مرز خاكي با كشور ديگري نيست و دور آن را 
از شرق اقيانوس آرام، از جنوب اقيانوس منجمد جنوبي، از غرب 
اقيانوس هند و از شمال چندين دريا و خليج احاطه كرده است. اين 
سال جاري  در  كشور  اين  صنايع  دارد.  نيز  فراواني  معادن  كشور 

ميالدي حقوق كارمندان خود را 22 درصد افزايش داده اند.

نيوزلند 
است.  آرام  اقيانوس  غربي  جنوب  در  كشوري  نو  زالند  يا  نيوزلند 
بريتانيايي  (به ويژه  اروپايي  مهاجران  را  نيوزلند  جمعيت  بيشتر 
پوستان  رنگين  هم  اقليت  مهم ترين  مي دهند.  تشكيل  ايرلندي)  و 
«مائوري» هستند كه از هزار سال پيش ساكن اين سرزمين شده اند. 
اقليت هاي كوچك تر ساكن نيوزلند آسيايي ها و پولينزي ها هستند كه 
بيشتر در شهرهاي بزرگ سكونت دارند. «نيوزلند» در سال جاري 
ميالدي بالغ بر 22 درصد به حقوق كارمندان و كاركنان خود افزوده 

است.

ارتباط نقطه ايستادن در آسانسور با 
عادات شخصي

اكثر مردم با احساس عجيب سوار شدن آسانسور در كنار سايرين و تالش 
نشان  جديد  تحقيقات  اما  شده اند،  رو  به  رو  آنها  به  كردن  نگاه  عدم  براى 
مى دهد انتخاب اين كه افراد در كدام نقطه آسانسور قرار گيرند نشان دهنده 
كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  جديد  تحقيق  يك  است.  آنها  اجتماعى  جايگاه 
ظرف چند ثانيه پس از ورود به آسانسور جايى كه مردم براى ايستادن در 

آسانسور انتخاب مى كنند براساس سلسله مراتب كوچك اجتماعى است. 
از  را  نگارى  قوم  تحقيق  اين  علوم شناسى  دكتراى  دانشجوى  روسى  ربكا 
استراليا  آداليد  در  ادارى  بلند  ساختمان  دو  در  آسانسور  در  افراد  رفتار 
ساختمان  دو  در  بار   30 وى  تحقيقات،  از  بخشى  عنوان  به  كرد.  بررسى 
شده  يافته  سامان  نظم  يك  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  و  شد  آسانسور  سوار 
درباره جايى كه مردم مى ايستند وجود دارد. وى در اين باره نوشته است 
اكثر مردان سالخورده مستقيم به سمت عقب آسانسور مى روند. وى افزود: 
تمام  در  زنان  آنها  مقابل  در  و  جوان  مردان  آسانسور  ميانى  قسمت  در 
است  شده  يادآور  پژوهشگر  و  محقق  اين  مى گيرند.  قرار  سنى  گروه هاى 
در جهت نگاه افرادى كه از آسانسور استفاده مى كنند نيز تفاوتهايى وجود 
مى  نگاه  خود  مشاهده  براى  كنارى  آينه هاى  و  مونيتورها  به  مردان  دارد. 
كنند و از آينه هاى در براى نگاه كردن به ديگران استفاده مى كنند. روسى 
چشمى  تماس  از  مى كنند  تالش  و  مى كنند  نگاه  مونيتورها  به  زنان  افزود: 
اين  كنند.  خوددارى  مى كنند،  صحبت  آنها  با  كه  مواقعى  در  مگر  ديگران  با 
پژوهشگر تصريح كرد: مصاحبه هاى بيشتر نشان داد كه اكثر افراد از اين 
يك  كه  وقتى  كرده اند  اشاره  مردان  هم  و  زنان  هم  هستند.  مطلع  ديناميك 
كابين  در  حاضر  افراد  ساير  به  رو  بايستد  در  به  رو  كه  اين  جاى  به  نفر 
قرار مى گيرد، احساس ناخوشايندى به وجود مى آورد. اين دانشجوى دكترا 
نتيجه گيرى كرده است افرادى كه خجالتى تر هستند رو به جلو مى ايستند تا 
ديگر مسافران را نبينند، اين درحالى است كه افرادى كه از جسارت بيشترى 
در  سوار  افراد  ساير  بتوانند  تا  مى ايستند  كابين  پشت  به  رو  برخوردارند 
كابين را زير نظر داشته باشند، البته در كشورها و فرهنگ هاي مختلف اين 

نتيجه گيري ها متفاوت است. 
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نشانه هـاي 
عاشقــي

وقتي به او فكر مي كنم، قلبم مي زند. دست و پايم را 
گم مي كنم، تمام حواسم پيش اوست...

 آيا اين عشق است، يعني عاشق شده ام؟ هميشه 
به او فكر مي كنم، مي خواهم همه جا حضور داشته 
مي خندد  وقتي  مي شوم،  دلتنگ  نباشد  اگر  باشد، 
خوشحالم و وقتي گريه مي كند، ناراحت مي شوم، 
هماني را مي خواهم كه او مي خواهد. به طور حتم 

اين عشق است.

عشق چيست؟ 
شناخته  قلبي  احساس  عشق  پيش  قرن ها  از 
علم  كه  بعد  به  هجدهم  قرن  از  اما  است  مي شده 
قلب شناسي بال و پر گرفت، جايگاه عشق به مرور 
بيستم،  قرن  در  نهايت  در  آنكه  تا  شد  متزلزل 
عشق احساسي توليد و كنترل شده از سوي مغز 
و نتيجه فعل و انفعاالت شيميايي در بدن خوانده 
شد  مشخص  علم،  بيشتر  چه  هر  پيشرفت  با  شد. 
عشق نتيجه واكنش متقابل مغز (مراكز مربوط به 
غرايز، احساسات و منطق) و قلب است. ده ها هزار 
نورون اطالعات دروني را به مغز مخاطره مي كنند 
اطالعات  اين  غرايز  به  مربوط  مركز  نهايت  در  و 
عكس العمل هاي  بروز  دستور  و  كرده  بررسي  را 
شدن  سرخ  قلب،  ضربان  تندشدن  مثل  فيزيكي 

پوست و عميق تر شدن تنفس را صادر مي كند.

آيا واقعا عاشقي؟ 

كه  كند  اثبات  شما  به  مي تواند  نشانه ها  برخي 
عاشق طرف مقابل هستيد و او هم به همان اندازه 

شما را دوست دارد.

1 به سمت هم كشيده مي شويد 
كنار  از  كه  است  اين  عشاق  نشانه هاي  از  يكي 
را  همديگر  و  مي كنند  غرور  احساس  بودن  هم 
كه  مي كنند  توصيف  به گونه اي  ديگران  مقابل  در 
انگار برترين هستند. در مقابل افرادي كه همديگر 
عيوب  نيستند،  واقعي  عاشق  اما  دارند  دوست  را 
همديگر را بيشتر از خوبي هاي هم مي بينند و هر 

يك در رابطه احساس حقارت مي كنند.

2 با هم خوش مي گذرانيد 
وقتي عاشقيد حضور طرف مقابل لذت بخش است 
احساس  عاشق  فرد  اضطراب،  داشتن  عين  در  و 
و  عقل  تقابل  همان  درواقع  اين  و  مي كند  لذت 

عاشقانه  قراري  فردي  با  وقتي  است.  احساس 
داريد، اما احساس افسردگي خستگي و سردرگمي 
طرف  يا  نيستيد  عاشق  شما  يا  يعني  مي كنيد 

مقابلتان.

3 هميشه براي هم حاضريد 
وقتي با او تماس مي گيريد حتي اگر در جلسه كاري 
مي دهد.  شده  كه  هم  كوتاه  را  شما  پاسخ  باشد 
هميشه خوش خلق است و به دنبال فرصتي براي 
دارد  معنا  يك  كارها  اين  تمامي  مي گردد.  ديدنتان 
طرف مقابل عاشق شماست. شما اولويت اول او 
هستيد، او مي خواهد اين حس را نشانتان دهد. اگر 
طرف مقابلتان به شما زنگ نمي زند خود را با كار 
تلفن  با  مرتبا  شماست  با  وقتي  و  كرده  سرگرم 

حرف مي زند يعني عاشقتان نيست.

4 نگران هم هستيد 

وقتي با هم هستيد از شما مي پرسد كه روز خوبي 
را گذرانده اي يا نه و اينكه شما مشكلي نداري؟ به 
عبارت ديگر فرد عاشق نيازهاي نارسيسيك خود 
مي يابد.  گرايش  ديگري  به  و  مي كند  فراموش  را 
اين گرايش نه از روي احترام، بلكه به خاطر عشق 
شما  به  زيادي  توجه  مقابلتان  طرف  اگر  است. 
نشان نمي دهد و مشكالت درگيري هايتان براي او 

مهم نيست، چشم و گوشتتان را بهتر باز كنيد. 

5 آسيب پذيريد 
فرد عاشق دوست دارد براي طرف مقابل از خود 
بگويد؛ از هر آنچه كه دوست دارد از كودكي اش 
و موقعيت هايي كه از دست داده. او سعي مي كند 
با  البته  بياورد  دست  به  را  مقابل  طرف  اعتماد 
باشد.  بايد  كه  آنچه  نه  هست  كه  آنچه  توصيف 
معموال خود را آسيب پذير نشان مي دهد تا در پناه 
مقابل  طرف  اگر  بيابد.  را  محبت  و  امنيت  ديگري 

خوب  را  زن ها  و  مردها  كه  مي كند  اظهار  شما 
مي شناسد، مراقب باشيد. او تنها مي خواهد مدتي 

را با شما خوش بگذراند.

6 در روياي هم هستيد 
داشتن يك خانه، فرزندان زياد و زندگي رويايي. 
عاشق ها روياهاي هم را همانند يك پازل كنار هم 
مي چينند و زندگي آينده را كنار هم مي سازند. اگر 
يكنواخت  را  زندگي  شماست،  كنار  در  كه  فردي 
مي بيند و اشتياقي به روياپردازي ندارد و اهميتي 
به برنامه ريزي هاي شما براي آينده نمي دهد، خود 
عاشق  وقتي  نيست.  شما  عاشق  او  نزنيد  گول  را 
كه  است  اين  نگراني  بزرگ ترين  هستيد،  كسي 
چگونه فرد مقابل را از احساسات خود نسبت به او 
باخبر كنيد. اكثر افراد فكر مي كنند بايد اين كار را 
به صورت ناخودآگاه و در كمتر از 3 ثانيه انجام 
افرادي  جزو  اگر  است.  روش  بدترين  اين  اما  داد 

هستيد كه تصور مي كنيد براي ابراز احساساتتان 
بايد جلو برويد و به فرد مقابل بگوييد «سالم من 
باشيم»،  هم  با  مي خواهم  و  دارم  دوست  را  شما 
تكنيكي است كه تنها باعث دورشدن طرف مقابل 
از شما خواهد شد. پس به اين 6 روش عمل كنيد. 

به طور حتم اين روش ها موثرتر خواهد بود.

7 دلتان را به دريا بزنيد
جرات  اما  شده  او  عاشق  كه  است  ماه  مي گويد 4 
نمي داند  چون  چرا؟  اما  بگويد.  او  به  نمي كند 

عكس العمل او چه خواهد بود؟! 
راهي  كشيدن  انتظار  جاي  به  هستيد  عاشق  اگر 
چيزي  انتظار  با  كنيد  پيدا  خواسته تان  بيان  براي 
درست نمي شود. پا پيش بگذاريد و به نحوي باب 

صحبت را باز كنيد. 

8 نگوييد عاشق شما هستم
كه  نگوييد  مقابل  فرد  به  اول  برخورد  در  هرگز 
پيشنهاد  مي توانيد  داريد.  دوست  را  او  عاشقانه 
با  تا  بدهيد  او  به  را  رستوران  يا  سينما  به  رفتن 
هم بيشتر آشنا شويد. به احساسات طرف مقابل 

احترام بگذاريد و قدم به قدم پيش رويد. 

 9 منتظر موقعيت باشيد
خانمي  به  دوستانه  جمع  يك  در  نمي شود  مطمئنا 
همه  عشق  اظهار  براي  هستيد.  عاشقش  كه  گفت 
زمان  بهترين  باشد.  شده  برنامه ريزي  بايد  چيز 
البته  است.  عصر  احساسات،  بيان  براي  روز  از 
نظر  در  را  فرد  موقعيت  احساساتتان  بيان  براي 
بگيريد، اگر فرد مقابل شما درگير كار و رسيدگي 
به دستورات رييس خود است يا به تازگي بحثي 
به  توجهي  مطمئنا  داشته،  والدينش  يا  دوستان  با 
از  بعد  است  بهتر  كرد.  نخواهد  شما  عشق  اظهار 
اينكه موقعيت مناسبي يافتيد رودررو (نه تلفني يا 
را  خود  اظهارات  ايميل)  و  اس ام اس  فرستادن  با 

ابراز كنيد و خجالت را كنار بگذاريد. 

10 اصرار نكنيد، از نو شروع كنيد
به عكس العمل هاي طرف مقابل احترام بگذاريد. اگر 
او درخواست شما را رد كرد، بيش از حد اصرار 
از  بعد  و  بدهيد  خود  به  ديگري  شانس  نكنيد. 
مدتي صبر (مثال پس از گذشت چند روز) دوباره 
موفق  نهايت  در  اگر  كنيد.  مطرح  را  درخواستتان 

نشديد به احساسات طرف مقابل بها دهيد. 

11 اعتماد به نفس داشته باشيد
و  ثبات قدم  مي كند،  مردان  عاشق  را  زنان  آنچه 
براي  لرز  و  ترس  با  پس  آنهاست.  اعتمادبه نفس 
نمي دانيد  واقعا  اگر  برنداريد.  قدم  عشق  اظهار 
و  كتاب  چند  كنيد  ابراز  را  عشقتان  بايد  چگونه 
شركت  مربوطه  سمينارهاي  در  يا  بخوانيد  مجله 
باال  كافي  اندازه  به  اعتمادبه نفستان  وقتي  كنيد. 

رفت، عشقتان را ابراز كنيد. 

12 بيش از حد رمانتيك نباشيد
در  نيمه شب  عشاق  كه  مي بينيم  فيلم ها  برخي  در 
جنگل زير نور ماه يا در هلي كوپتر هنگام سقوط، 
شما  است  بهتر  اما  مي كنند،  ابراز  را  عشقشان 
منطقي تر باشيد. براساس زندگي خودتان موقعيت 

مناسب را بيابيد و درخواستتان را مطرح كنيد. 
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مناسب ترين سياره ها براى حيات كشف شد

سالم «زمين» به 
«خواهران غريب»

پوريا ناظمى

هفته گذشته براى عالقه مندان نجوم و به ويژه شكارچيان سيارات 
فراخورشيدى، زمانى به ياد ماندنى بود. دانشمندان علوم سياره اى، 
روز پنجشنبه هفته گذشته (29 فروردين) در جريان يك كنفرانس، از 
كشف دو منظومه سياره اى جديد خبر دادند. در اين منظومه ها (كه 
سياره  سه  است)،  كرده  تهيه  را  تصويرشان  كپلر  فضايى  تلسكوپ 
فراخورشيدى از دسته اَبرزمين ها وجود دارند كه در كمربند حيات 
ستاره هاى مادر خود جاى گرفته اند؛ جايى كه دما براى وجود آب 
مايع و شكل گيرى حيات (حداقل آن گونه كه ما مى شناسيم) مناسب 

به نظر مى آيد.  سامانه سياره اى «كپلر 62» دربردارنده پنج سياره به 
نام هاى 62b، 62c، 62d، 62e و 62F و منظومه سياره اى «كپلر 69» 
داراى دو سياره به نام هاى 62C و 69C است. از بين اين مجموعه 
سياره اى، سه سياره 69b، 62e و 62F سياره هايى در رده اَبرزمين ها 
و  كوچك تر  ستاره اى  دور  به  سياره  دو  مجموعه،  اين  از  هستند.  
سردتر از خورشيد ما در حال چرخش اند. «كپلر 62F» تنها 40 درصد 
از زمين ما بزرگ تر است و همين موضوع آن را به شبيه ترين سياره 
فراخورشيدى كشف و تاييدشده به زمين بدل مى سازد كه در كمربند 
حيات ستاره مادر خود قرار دارد. برخى كارشناسان حدس مى زنند 
اين سياره، ساختارى سنگى داشته باشد. سياره «كپلر 62e» بر لبه 
داخلى كمربند حيات خورشيدش در حال گردش است و اندازه آن 
را 60 درصد بزرگ تر از زمين ما تخمين مى زنند. سياره سوم به نام 
«كپلر 69c» كه متعلق به منظومه «كپلر 69» است، حدود 70 درصد 
ابعاد زمين است و در منطقه حيات ستاره مادرش كه ستاره اى شبيه 
درباره  سياره شناسان  هنوز  اگرچه  دارد.  قرار  ماست،  خورشيد  به 
اين  كه  واقعيت  اين  اما  نيستند،  مطمئن  سياره  اين  سطحى  تركيبات 
سياره در مدت 242 روز ستاره خورشيد مانند خود را دور مى زند 
سياره  زمين،  دوقلوى  خواهر  با  مقايسه  قابل  موقعيتى  در  را  آن 
زهره قرار مى دهد.  درباره وجود حيات روى اين سياره ها نمى توان 
مطمئن بود، اما وجود آنها در منطقه كمربند حيات و به خصوص دو 
سياره منظومه «كپلر 62» كه در كمربند حيات اين ستاره قرار دارند 
مى كند.  ممكن  باشد،  گرفته  شكل  آنها  در  حيات  كه  را  احتمال  اين 
اين سياره ها اكنون شواهد مستحكم ترى از سيارات شبيه به زمين 
گام  يك  بشر  و  كرده اند  ارايه  حيات  شكل گيرى  مناسب  محيط  در 
ديگر به پيدا كردن دوقلوى فراخورشيدى زمين نزديك شده است.  
مواجه  سياره هايى  با  بار  اين  كه  است  اين  خبر  اين  در  مهم  نكته 
هستيم كه نه تنها در محدوده كمربند حيات يا بازه مناسب شكل گيرى 
حيات اطراف ستاره مادر خود قرار دارند كه از نظر اندازه نيز به 
زمين بسيار نزديكند. متاسفانه فناورى امروز ما امكان سفر به اين 
سياره ها و مشاهده اينكه آيا حيات در آنها شكل گرفته است يا نه را 
تنها به روياهاى مافوق سرعت نور ما محدود مى كند، اما اين چيزى 
در  زمين  به  شبيه  دقيقا  سياره اى  كشف  به  شدن  نزديك  هيجان  از 
اما  كشف،  اين  نمى كند.با  كم  حيات  شكل گيرى  براى  مناسب  مكانى 
را  ماموريتش  تعيين شده  پيش  از  دوره  به تازگى  كه  كپلر  ماموريت 
به پايان رسانده و براى چهارسال ديگر مدت ماموريتش تمديد شده 
معاصر  ستاره شناسى  بازيگران  جذاب ترين  از  يكى  به  را  او  است، 

بدل كرده است. به نظر مى رسد اينك تنها مساله زمان در پيش باشد 
و دير يا زود خواهيم فهميد كه آيا جهان ما سرشار از سياره هايى 

مشابه زمين ما با قابليت توسعه حيات است يا نه؟

بالقوه  طور  به  كه  است  ماموريتى  نخستين  كپلر  فضايى  تلسكوپ 
توانايى تفكيك و به دام انداختن سياره هاى فراخورشيدى زمين مانند 
ديدى  ميدان  از  دايم  و  ثابت  طور  به  فضايى  تلسكوپ  اين  دارد.  را 
اين  در  و  مى كند  نورسنجى  است،  ستاره  150هزار  شامل  كه 
نورسنجى ها، به دنبال افت احتمالى منحنى نورى ستاره ها مى گردد 
(به دليل عبور سياره هاى احتمالى از مقابل خط ديد ستاره-تلسكوپ) 
است،  مشهور  گذر  نام  به  كه  روشى  با  مى تواند  كپلر  اين ترتيب،  به 
باشند،  فراخورشيدى  را  سياره هايى  ميزبان  احتماال  كه  ستاره هايى 
مشخص كند. البته در اين روش تنها سياره هاى فراخورشيدى قابل 
شناسايى خواهند بود كه سياره را در مسير خط ديد تلسكوپ دور 
طبيعى  آورند.  وجود  به  كپلر  چشمان  برابر  در  را  كسوفى  و  بزنند 
است كه اين احتمال نيز وجود دارد تعداد بسيار بيشترى از ستاره ها 
ميزبان سياره هايى باشند كه در خط ديد اين تلسكوپ وجود ندارند.  
در بين سياره هاى اعالم شده «كپلر 62e» دوره تناوبى معادل 122 
سه  حداقل  است.  روز   62F» 267 «كپلر  تناوب  دوره  و  دارد  روز 
سياره ديگر اين دو را در گردش به دور ستاره مادرشان همراهى 
قرار  مادر  ستاره  به  نزديك ترى  فاصله  در  سياره  سه  اين  مى كنند. 
دارند و به ترتيب هر 5، 12 و 18 روز يك بار مدار خود به دور اين 
باعث  مادر  ستاره  به  نزديك  فاصله  اين  مى كنند.  تكميل  را  ستاره 
مى شود دماى سطح آنها فوق العاده زياد باشد و در نتيجه شانسى 
آنها  در  مى شناسيم)  ما  كه  آن طور  (حداقل  حيات  شكل گيرى  براى 
وجود نداشته باشد.  5 سياره منظومه «كپلر 62» به دور ستاره اى از 
رده «K2» در حال گردش هستند؛ ستاره اى با عمر حدود هفت ميليارد 
يك پنجم  درخشش  و  خورشيد  دوسوم  تنها  اندازه اش  كه  سال 
خورشيد ماست. اين ستاره در فاصله 1200 سال نورى از ما، در 
«صورت فلكى شلياق» قرار دارد. منظومه «كپلر 69» نيز دربردارنده 
سياره ديگرى به نام «كپلر 69b» است كه اندازه آن دو برابر اندازه 
زمين تخمين زده مى شود و ستاره مادرش را هر 13 روز يك بار دور 
مى زند. ستاره مادر اين سياره همچون خورشيد ما در رده «G» قرار 
دارد و اندازه آن 93 درصد خورشيد و درخشش آن هم 80 درصد 
خورشيد برآورد مى شود. اين ستاره در فاصله 2700 سال نورى از 

ما و در راستاى «صورت فلكى دجاجه» قرار دارد.
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40 نكته كوتاه براى 
تداوم زندگى مشترك

داشته  انتظار  قدر  آن  همسرمان  از  باشيم؛  توقع  كم 
باشيم كه بتواند به انتظارات پاسخ دهد. اگر به همسر 
بد  هستيد،  عالقمند  خود  زناشويى  زندگى  دوام  و 

نيست اين نكات را به خاطر بسپاريد:

كه  باشيم  داشته  انتظار  قدر  آن  همسرمان  از  باشيم؛  توقع  كم   1
بتواند به انتظارات پاسخ دهد.

ما  از  كدام  هر  و  نيست  خطا  بدون  زندگى  مطمئنا  كنيد؛  گذشت   2
شيرين  زندگى  شود  مى  گذشت  با  و  شويم  مى  اشتباهاتى  دچار 

ترى داشت.

3 اين را قبول كنيد كه او با يكسرى عادات و خو ى ها بزرگ شده 
است و راحت نمى تواند آنها را كنار بگذارد. به او فرصت دهيد.

4 به خاطر همسر خود كمى از مطالب مفيد و روانشناسى استفاده 
كنيد؛ چرا كه ما تجربه كافى را در اوايل زندگى نداريم.

5 قدر حال را بدانيد شايد فردا ديگر دير باشد.

6 اين را خوب درك كنيد كه مى توانيد بهترين لحظات رو با همسر 
خود داشته باشيد؛ هيچ كس نمى تواند جاى همسر شما رو بگيرد.

بهتر  دانيم  نمى  خوشايند  را  همسرمان  رفتار  اگر  باشيم؛  صبور   7
چگونگى  از  را  او  مناسب  شرايط  در  و  تأمل  و  حوصله  با  است 

رفتارش آگاه كنيم.

8 منطقى رفتار كنيم؛ مسايل را منطقى و درست بررسى كنيم و به 
جاى منافع شخصى، مصالح زندگى مشترك را در نظر بگيريم و بى 

طرفانه قضاوت كنيم.

9 مثبت نگر باشيم؛ با بياد آوردن لحظات شيرين زندگى بدبينى را 
از خود دور كنيم، به رفتارهاى خوب همسرمان بيشتر بينديشيم و 

جنبه هاى خوب زندگى را فراموش نكنيم.

10 يكدل باشيم؛ درك متقابل موجب ايجاد تفاهم مى شود و يكدلى 
به وجود مى آورد.

11 ارتباط كالمى و عاطفى خود را حفظ كنيم؛ سعى كنيم با همسر 
خود درباره ى مسائل مختلف گفتگو كنيم. صحبت كردن بهترين راه 

آگاهى از افكار و احساسات همسر مى باشد.

خود  وجود  از  جزئى  را  همسرمان  باشيم؛  مهربان  يكديگر  با   12
بدانيم، محسناتش را بازگو كنيم، برايش خوبى بخواهيم و در راه 
كمك به همسرمان تمام تالش خود را به كار ببريم. با مهربانى مى 
توانيم مالك قلب هاى يكديگر باشيم و رابطه ى گرم و صميمى بر 

قرار كنيم.

13 محبت پذير و قهر گريز باشيم؛ منش توأم با مهربانى و دورى 
ى  آيينه  كه  كنيم  تالش  فداكاراست.  همسران  صفت  كينه  و  قهر  از 

زندگيمان شفاف و بدون غبار كدروت باشد.

14 سعى كنيم همديگر را در كارهاى كه در دست انجام داديم تشويق 
كنيم؛ چراكه هيچ كس مثل زن و شوهر نمى توانند مشوق هم باشند.

15 راستگو باشيم؛ صداقت و راستى از بهترين سرمايه هاى زندگى 
مشترك است. هرگز نبايد به دروغ و نيرنگ متوسل شويم حتى اگر 
حقيقت به نفع ما نباشد. فراموش نكنيم كه دروغ پايه هاى زندگى را 

سست مى كند.

بايد  خانواده  عاطفى  فضاى  كنيم؛  صفا  با  را  خانواده  محيط   16

چنان مطلوب و دوست داشتنى باشد كه همسرمان در آن احساس 
رضايت خاطر كند و از امنيت روانى برخوردار باشد.

متانت  با  توأم  و  دلنشين  رفتار  كنيم؛  توجه  همسر  نيازهاى  به   17
موجب مى شود خواسته هاى خود را به راحتى بيان كند.

18 بهداشت روانى همسر را تأمين كنيم؛ در سايه ى سالمت جسمى 

و روانى مى توانيم به هدف هاى خود برسيم، بنابراين بايد به رفتار 
او توجه نماييم و از افسردگى و خموديش جلوگيرى كنيم.

داشته  حق  بايد  همسران  از  يك  هر  كنيم؛  مشورت  يكديگر  با   19
راه  كردن،  مشورت  با  كنند.  بيان  را  خود  پيشنهاد  و  نظر  باشند 

رسيدن به زندگى سالم كوتاه تر مى شود.

20 قدرشناس باشيم؛ از همسرمان به خاطر انجام وظايف، مسووليت 
ها و همكارى هايش قدردانى كنيم براى ابراز سپاسگزارى و تشكر 

به كلمه هاى خاصى نيازمند نيستيم!

21 احساس مسووليت داشته باشيم؛ هر يك از همسران بايد خود 
را در مقابل كارى كه برعهده گرفته اند متعهد بدانند و از انجام دادن 

آن شانه خالى نكنند.

22 سعى كنيد حرمت هم را هميشه رعايت كنيد. حتى موقع دعوا

23 خوش قول باشيم؛ براى حرف ها و قول هاى خود ارزش قائل 
شويم و خود را در مقابل آنها مسوول بدانيم خوش قولى نشانه ى 

احترام به خود و همسر است.

24 ساليق و عاليق او را بدانيد تا با اين كار به بگوئيد كه چقدر براى 
شما مهم است؛ در بسيارى از موارد زن وشوهر از هم توقع دارند 

كه او را خوب بشناسد و بدانند كه او چى دوست دارد.

25 خود را به جاى همسرمان بگذاريم؛ دنيا را از دريچه ى نگاه او 
ببينيم و از خود بپرسيم : « اگر من جاى او بودم چه مى كردم؟ »

26 سختى ها و مشكالت محيط كار را در حد ضرورت با همسرمان 
در ميان بگذاريم؛ هم فكرى بار مشكالت را سبك تر مى نمايد.

27 روابط زناشويى را بسيار مهم بدانيم؛ عدم توجه به اين روابط 
موجب ايجاد مشكالت مختلف خانوادگى، روحى و روانى براى هر 
يك از طرفين مى شود و زندگى را با خطرهاى جدى روبرو مى كند.

28 به همسر خود بگوييم كه من به خاطر عشق به تو همه ى سختى 
مى  او  دلگرمى  باعث  جمالتى  چنين  پذيرم  مى  را  مان  زندگى  هاى 

شود.

29 همديگر را آرام كنيد؛ رو زها هميشه بدون مشكل نيست و شرايط 
سخت از زندگى جدايى ناپذير است. اگر يك روز همسرتان عصبانى 

بود شما سعى كنى او را آرام كنيد و بر عصبانيت او نيافزايد.

30 با متانت و صداقت قبول كنيم كه در بعضى از كارها همسرمان 
شايسته تر است.

31 با جمالت زيبا از همسر خود دلجويى كنيم؛ يك جمله ى شورانگيز 
مى تواند طوفانى از خشم وغضب و نفرت را خاموش كند و بناى 

زندگى را از خطرات گوناگون دور سازد.

32 براى سخن و پيشنهاد همسرمان احترام قائل شويم و خود را 
همگان  را  چيز  همه  هميشه  كه  باشيم  داشته  باور  ندانيم.  كل  عقل 

دانند.

33 فرمان ندهيم؛ نبايد خانه را به پادگان تبديل كنيم، متوجه باشيم 
كه خانه كانون عشق و محبت است نه محل يكه تازى و خشونت.

34 از ازدواج خود اظهار پشيمانى نكنيم؛ زندگى و روابط خود را 
با ديگران مقايسه نكنيم و از ياد نبريم كه زندگى هر كسى مطابق 

سليقه و عقل و درايت او اداره مى شود.

35 روى نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاريم؛ هر فردى ممكن 
بزرگ  و  كردن  آشكار  باشد  ضعف  دچار  مختلف  موارد  در  است 
هرگز  شود.  مى  كدورت  ايجاد  موجب  ضعف  نقاط  اين  دادن  جلوه 
نبايد از نقطه ضعف ها به عنوان اسلحه اى براى سكوت يا شكست 

دادن همسر استفاده كنيم.

36 مقابله به مثل نكنيم؛ از رفتارهاى تالفى جويانه بپرهيزيم و سعى 
كنيم به جاى مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او يادآورى نماييم.

37 مقايسه نكنيد؛ با مقايسه، هم همسر خود را از خود ناراحت مى 
كنيد و هم زندگى را برخود سخت مى گيريد و بدانيد تمام انسان ها 

نمى توانند شبيه هم باشند.

38 سعى كنيد در هر جاى جوياى حال همسر خود باشيد؛ اين امر 
باعث مى شود تا حس اهميت زن وشوهر براى هم بيشتر شود.

39 روزها ى خوب با هم بودن رو به ياد هم بياريم؛ اين امر باعث 
مى شود تا روز ها ى با خاطرات تلخ راحتتر فراموش شود.

40 شنونده ى خوبى باشيم؛ هنگامى كه همسرمان با ما صحبت مى 
كند حتى االمكان به چشمان او نگاه كنيم و يا با اشاره و سرتكان 

دادن نشان دهيم كه به حرف هاى او توجه داريم.
اميدواريم احساس خوشبختى همراه زندگى شما و همسرتان باشد.
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آيا استامينوفن 
ناراحتي هاي روحي و 
ترس را تسكين مي دهد؟

«پاراستامول» يكي از پرمصرف ترين داروهاي ضددرد و ضد 
تب در جهان است

فكر كردن به مرگ، بخصوص مرگ خودمان، برايمان دردآور 
است و احساس ناخوشايندي به همراه مي آورد، احساسي بين 
ترس و اضطراب. وقتي انسان در موقعيتي پيش بيني نشده يا 
وضعيتي ناآشنا قرار مي گيرد نيز همين حس نامطلوب را دارد. 
داستان هاي  خواندن  و  فراواقعيت  يا  سوررئال  فيلم هاي  ديدن 
هراس انگيز نيز همين احساس را پديد مي آورد. همه اينها سيستم 
هشداردهنده  مغز را فعال مي كنند. در مجموع، همه انسان ها با 
را  فعال كننده  عامل  كه  مي كنند  سعي  سيستم  اين  شدن  فعال 
كنار برانند. اما اين كار هميشه موفقيت آميز نيست، به ويژه در 
مواقعي كه تهديد بزرگي حس مي شود. در اين مواقع مكانيسم 

جبران كننده وارد عمل مي شود. 

به تازگي گزارشي منتشر شده است و محققان كانادايي با انجام 
يك بررسي مطالعاتي دريافته اند كه سيستم هشداردهنده  انسان 
نه تنها در درد جسماني بلكه در وضعيتي ناهماهنگ و مشكالت 
اجتماعي فعال مي شود. به همين دليل آنها احتمال دادند داروي 
استامينوفن (پاراستامول) كه در تسكين بخشيدن درد جسماني 
كاربرد دارد را مي توان براي تسكين تمامي حالت هاي روحي 
يادشده به كار برد. آزمون يادشده روي 328 نفر انجام شد. 
پالسبو  ديگر  نيمي  و  استامينوفن  گرم   1000 آنان  از  نيمي 
شركت كننده  افراد  از  گروهي  به  كردند.  دريافت  (دارونما) 
بايد  نيز  برخي  شد.  داده  نشان  سوررئال  فيلمي  آزمون  در 
مي نوشتند كه بعد از مرگ چه اتفاق هايي براي بدن شان مي افتد. 
ديگر  گروه  و  مي نوشت  دندان  درد  مورد  در  بايد  نيز  گروهي 
آنها  از  پايان  در  كمدي  مي نشست.  فيلمي  تماشاي  به  بايد  هم 
خواسته شد كه براي عقوبت يك ولگرد و اغتشاشگران بازي 
هاكي روي يخ، مجازات هايي تعيين كنند. آزمون شوندگاني كه 
مجازاتي  متوسط  به طور  بودند  كرده  فكر  خود  مرگ  به  راجع 
مجازات  تعيين  در  و  گرفتند  نظر  در  ولگرد  براي  دالري   440

سختگيرتر از آنهايي بودند كه به دندان درد فكر كرده بودند. 

گروهي كه راجع به دندان درد نوشت به طور متوسط مجازاتي 
300 دالري براي ولگرد تعيين كرده بود. اين آزمون در شرايطي 
صورت گرفت كه آزمون شوندگان استامينوفن مصرف نكرده 
واكنشي  بود  كرده  دريافت  استامينوفن  كه  گروهي  اما  بودند. 
چه  و  مرگ  به  كه  آنهايي  چه  داد؛  نشان  قضيه  اين  به  يكسان 
فيلم  ديدن  مورد  در  بودند.  كرده  فكر  دندان درد  به  كه  آنهايي 
هاكي  بازي  آشوبگران  براي  مجازات  تعيين  يا  سوررئال 
روي يخ نيز وضع به همين ترتيب بود. روان شناسان كانادايي 
نتيجه گرفتند كه استامينوفن و احتماال داروهاي مسكن ديگر كه 
سيستم  مي توانند  مي گذارند،  تاثير  مركزي  عصبي  سيستم  بر 
هشداردهنده  مغز را مهار كنند. بنا بر اين با مصرف اين دارو 
مي توان احساس ناخوشايند و ناامني ناشي از تهديد يا تجربه اي 
ناهماهنگ را تسكين بخشيد. در مورد موقعيت هاي ديگري كه 
سبب ايجاد جرياني مشابه در مغز مي شود نيز وضع به همين 
ناراحتي هاي  درمان  در  مي توان  ويژگي   اين  از  است.  ترتيب 
پردلهره  اختالالت  و  مزمن  ترس هاي  جمله  از  مختلف،  روحي 
اين  با  گرفت.  كمك  بيمار)  به  هراس  و  وحشت  يكباره  (هجوم 
حال محققان هشدار مي دهند كه اين بررسي نمي تواند مجوزي 
براي مصرف بي رويه استامينوفن باشد. اخيرا بدگماني راجع 
كارشناسان  است.  يافته  افزايش  دارو  اين  جانبي  عوارض  به 
اندك،  مقياس  در  حتي  دارو،  اين  مصرف  كه  مي دهند  احتمال 
از  يكي  پاراستامول  بگذارد.  سوء  تاثيرات  كبد  بر  است  ممكن 

پرمصرف ترين داروهاي ضددرد و ضد تب در جهان است.

آيا مى دانيد چه 
نوع پوستى داريد؟

دكتر كاوه بدرى ا صل

الزم  كنيد  مراقبت  خود  پوست  از  وجه  بهترين  به  بتوانيد  آنكه  براى 
است ابتدا نوع آن را تشخيص دهيد.نوع پوست شما به ميزان توليد 
چربى بستگى دارد.ژن        ِ رژيم  .عوامل استرس زا. دارو وحتى مراقبت 
هاى پوستى روى توليد چزبى پوست موثر مى باشند. براى اينكه نوع 
پوست خود را تشخيص دهيد از خودتان تست پوست بكيريد.براى 
اين كار پوست خود را شسته و به آرامى خشك كنيد سپس مقدارى 

كاغذ نازك يا دستمال مخصوص پاك كردن شيشه عينك برداشته و 
روى نقاط مختلف صورت فشار دهيد.

نقاط  و  چسبيد  خواهد  كاغذ  باشد  "چرب"  شما  صورت  پوست  اگر 
نچسبيد  كاغذ  اگر  اما  ميكند.  پاك  را  قسمت  آن  و  برداشته  را  چرب 
يا هيچ نقطه چربى را جمع نكرد پوست شما "خشك" است.اگر فقط 
پوست  پس  چسبيد  چانه)  (پيشانى-بينى-   T-Zone نقطه  در  كاغذ 
دارند.  مختلط  پوست  خانمها  است.حدود 70%  "مختلط"(نرمال)  شما 

در ادامه 5 نوع پوست مختلف و مشخصات آنها آمده است:

پوست چرب: پوست چرب داراى ظاهرى درخشان با منافذ   1-
مشكالت  بايد  ميباشد.شما  لك  و  سياه  سز  جوشهاى  مستعد  بزرگ 

زيادى را تحمل كنيد.
دارد  متوسطى  منافذ  پوست  نوع  اين  مختلط(نرمال):  پوست   2-
بافت نرم و صافى داشته و زنگ پوست نشان از سالمتى آن دارد.
در  شود  خشك  پوست  برويد  گونه  سمت  به  چه  هر  است  ممكن 
صورتى كه در منطقه T-Zone (پيشانى-بينى- چانه) چربى وجود 

دارد.
پوست حساس: پوست حساس نازك بوده و منافذ كوچكى   3-
دارد. براحتى فرمز شده و مستعد پارگى مويرگ ها مى باشد و اغلب 

دچار آلژى و خارش ميشود.
پوست خشك: در پوست خشك احساس كشش وجود دارد   4-
بخصوص بعد ار پاك كردن پوست  داراى چروك ريز. پوسته پوسته  
و لكه هاى قرمز مى شود. در خانم هاى رنگين پوست محل بازسازى 

پوست مرده خاكسترى يا كدر ميشود.
پوست آيسب ديده بواسطه پيرى يا نور خورشيد:در اين نوع   5-
پوست  و  رويت  قابل  ها  دارد.چروك  وجود  كشش  احساس  پوست 
شل و افتاده ميباشد.مخصوصا اطراف گونه و فك. بافت پوست حالت 

چرمى پيدا كرده و مويرگها پاره مى شوند.

حال با شناخت كامل نوع پوست حود ميتوانيد براحتى از بزرگترين 
در  ايى  عمده  نقش  پوست  سالمت  زيرا  كنيد  نگهدارى  بدن  عضو 

سالمت روح و جسم شما دارد.

10 فرمان براى شادابى پوست
� آب : 

كه  كند  مى  كمك  پوست  به   ، هرروز  در  آب  مقاديركافى  نوشيدن 

ظاهرى صاف ، نرم ،انعطاف پذيرو جوان تر داشته باشيد.
 :c ويتامين �

ويتامين cبه بدن كمك مى كند تا با عفونتها و بيماريها مبارزه نمايد 
.سيستم ايمنى را تقويت كرده و نيزبهبود بيمارى را تسريع مى كند. 

مركبات ، توت ها ، كوجه فرنگى ، گل كلم و كلم بروكلى همگى از جمله 
مواد غنى از ويتامين c هستند. 

� چاى سبز: 
چاى سبز غنى از اكسيدان ها است . همچنين نشان داده شده است كه 
مسبب كاهش سطح كلسترول ، تقويت عملكرد ايمنى و كاهش ريسك 

ابتال به برخى سرطانها مى شود . 
در  شويد،  مى  خود  وزن  كاهش  متوجه  شما  سبز  چاى  مصرف  با 

حالى كه از كافئين دريافتى خود نيز احساس رضايت مى كنيد. 
� سويا: 

پروتئين هاى سويا غنى از آمينو اسيدها ، ويتامين E و بسيارى از 
 ، پوست  كه  شوند  مى  موجب  موارد  اين   . هستند  ها  اكسيدان  آتى 

مرطوب و بدون چروك باقى بماند

� اسيدهاى چرب ضرورى : 
اسيدهاى چرب ضرورى (EFAS) مانند امگا 3 و امگا 6 كه به عنوان 
چربى هاى خوب شناخته مى شوندبه عملكرد سلولى كمك مى كند 
ها  سلول  به  ضرورى  چرب  اسيدهاى   ، مفيد  سايرغذاهاى  مانند   .
كمك مى كند تا اعمالشان را به درستى انجام داده و از اين رو سبب 
پاكسازى پوست ، جلوگيرى از ايجاد لك هاى پوستى ، كاهش چروك 

ها ، بهبود و سالمت مو و رشد ناخن مى گردند. 
� شير: 

به  كلسيم   . است   D هاى B2 ،B12و  ويتامين   ، كلسيم  از  غنى  شير 
همراه ويتامين D كه اقزايش دهنده جذب كلسيم مى باشد . به حفظ 
ويتامين B2و   . كند  مى  كمك  سالم  دندانهايى  و  محكم  استخوانهاى 
B12 براى رشد گلبول هاى قرمز خون كه حاملين اكسيژن مورد نياز 
سلول ها هستند ، ضرورى است . اين مواد كمك مى كند تا پوست و 

مو سالم تر و زنده تر به نظر برسند . 
� سبزيجات : 

آهن  و   A,E,C ويتامين  از  غنى  پيچ  كلم  و  اسفناج  مانند  سبزيجاتى 
اين  در  مثال  بهترين  است.  مهم  چهره  زيبايى  براى  كه   . فيبرهستند 
مورد ميوه هلو مى باشد كه به صورت ماسك مى توان روى تمام 
پوستها قابل استفاده است.هلو را رنده كرده و روى پوست بگذاريد.

چند دقيقه صبر كنيد و بعد از شستشو نتيجه را ببينيد. 
� ماست : 

از آنجا كه ماست يك فرآورده لبنى است تمام خواص شير براى آن 
قابل ذكر است . 

غذا  هضم  به  كه  است  مفيدى  هاى  باكترى  حاوى  همچنين  ماست 
موادغذايى كمك كرده ، سيستم ايمنى را تقويت كرده و زمانى كه به 
عنوان ماسك استفاده مى شود ، مى تواند سبب آبرسانى و پاكسازى 

پوست شود. 
� سير: 

و  كلسترول  كاهش   ، فشارخون  كاهش  سبب  انگيز  اعجاب  ماده  اين 
حتى پيشگيرى از سرطان مى شود. اين ماده غذايى سرشار از آنتى 

اكسيدان ها است كه كمك مى كند شما جوان بمانيد. 
� شكالت :

شايد شكالت بهترين ماده غذايى براى حفظ سالمتى در دنيا نباشد اما 
از طريق افزايش ميزان اندورفين ها و سروتونين اثرات مثبتى برروى 
خوشايند  و احساسى  و سبب آرامش  گذارد.  و خوى شما مى  خلق 

در شما مى شود
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بخوريد و 
جوان تر شويد 

 
پوستتان  چين وچروك  مى خواهيد  آيا 
تقويت  را  حافظه تان  ببريد،  بين  از  را 
پيشگيرى  بيمارى ها  به  ابتال  از  كنيد، 
مقابله  سالخوردگى  عوارض  با  و  كنيد 
كنيد؟ راه و روش رسيدن به اينها روى 
براى  گام  است!اولين  آشپزخانه  ميز 
رعايت  سن،  رفتن  باال  عالئم  با  مقابله 
برخى  با  اينجا  در  است.  غذايى  رژيم 
آنها  فوايد  و  غذايى  مواد  بهترين  از 
مى شويد.  آشنا  سالمت  و  جوانى  براى 
مصرف اين خوراكى هاى معجزه آسا به 
شما كمك مى كند، جوان تر و شاداب تر به 
نظر برسيد و از نشانه ها و بيماريهاى 

پيرى دور بمانيد.

صاف  پوستى  مى خواهيد  اگر  زيتون:  روغن 
بيشتر  چروك  و  چين  ايجاد  از  يا  باشيد  داشته 
كنيد.  مصرف  زيتون  روغن  كنيد،  جلوگيرى 
رژيم هاى غذايى سرشار از روغن زيتون و ساير 
سبزيجات،  ميوه ها،  مثل  مديترانه اى  محصوالت 
انواع مغز ها و بنشن و همين طور نان هاى غالت 

كامل در جلوگيرى از پيرى پوست موثرند.

- مواد مفيد ديگر:مصرف بيشتر ويتامين C و امگا 
6، زرده تخم مرغ و گوشت گاو منابع خوبى از آن 
كمك  پوست  ماندن  جوان  به  مى توانند  و  هستند 
هم  انگور  حبه هاى  پوست  در  موجود  مواد  كنند. 

خاصيت ضدچين و چروك پوست دارد.

باال  نشانه  مو،  شدن  سفيد  گردان:  آفتاب  تخمه 
سنين  در  مساله  اين  اغلب  اما  است  سن  رفتن 
تا  افراد  بعضى  البته  مى شود.  آغاز  20سالگى 
علت  ندارند.  سفيد  موى  هم  سالگى   40 سنين 
سفيد شدن مو، كم شدن ميزان مالنين است كه در 
برخى موارد در اثر كمبود مس به وجود مى آيد، 
بنابراين مصرف مواد غذايى كه مس بااليى دارند، 
مانند تخمه آفتابگردان، مى تواند مفيد باشند.مواد 
مفيد ديگر:خرچنگ، صدف و بادام هم سرشار از 
مس هستند. ويتامين B6 موجود در غالت كامل و 
بسيارى از سبزيجات نيز توليد مالنين را افزايش 

مى دهد.

روغنى  ماهى هاى  مصرف  روغنى:  ماهى هاى 
مانند ماهى آزاد، به طور چشمگيرى از خطر ابتال 
به سرطان پروستات مى كاهد. براساس تحقيقات، 
ماهى  هفته  در  بار  يك  از  بيش  كه  مردانى  در 
 60 حدود  بيمارى  اين  به  ابتال  احتمال  مى خورند، 
وجود  امر  اين  دليل  مى كند.  پيدا  كاهش  درصد 
امگا3 در اين ماهيهاست. حتى در مردانى كه فقط 
يك تا سه بار در ماه از اين نوع ماهى ها مصرف 
ماهى  اصال  كه  كسانى  با  مقايسه  در  مى كنند، 
نمى خورند، خطر ابتال به سرطان پروستات تا 36 
درصد كاهش مى يابد. حتى برخى پزشكان مدعى 
شده اند رعايت اين رژيم غذايى، اثر وراثت را نيز 
تقليل  پنجم  يك  به  پروستات  سرطان  ايجاد  در 
سخت پوستان  ديگر:خوردن  مفيد  مى دهد.مواد 
پروستات  بر  امگا3،  داشتن  دليل  به  هم  دريايى 
سرطان  به  ابتال  احتمال  از  و  دارد  محافظتى  اثر 

پروستات مى كاهد.

سيب: خوردن مواد غذايى داراى « كرستين » باال، 
خطر ابتال به بعضى سرطان ها را كاهش مى دهد. 
مى شود،  يافت  پياز  و  سيب  در  كه  ماده  اين 
آنتى اكسيدان  خاصيت  داراى  و  بوده  ضدالتهاب 
ميوه  را  سيب  دور  بسيار  دوران  از  است. 

معجزه آسا مى دانستند و مدعى بودند خوردن يك 
عدد آن در طول روز مى تواند عمر بشر را طوالنى 
كند.مواد مفيد ديگر: رژيم هاى غذايى غنى از ميوه 
را  سرطان ها  برخى  به  ابتال  خطر  سبزيجات،  و 
كلم  كلم،  گل  مانند  سبزيجاتى  مى دهد.  كاهش 
برگ و بروكلى نيز در محافظت در مقابل سرطان 

بسيار مفيدند.

ماهى آزاد (سالمون): غذاهايى مانند ماهى آزاد كه 
امگا3 بااليى دارند خطر بروز حمله قلبى را كاهش 
كلسترول  و  ترى گليسيريد  خون،  فشار  مى دهند، 
در  چربى  رسوب  تشكيل  از  و  مى آورند  پايين  را 
رگ ها جلوگيرى مى كنند. پس سعى كنيد در هفته 
حداقل سه بار ماهى بخوريد.ساير فوايد:امگا3 كه 
در گردو، بذركتان، دانه سويا، آووكادو و روغن 

كمك  التهاب  كاهش  به  دارد،  وجود  هم  زيتون 
مى كند و عملكرد مغز را بهبود مى بخشد.

جگر: در آمريكا، بيش از 30 درصد از مردان زير 
دارند.  مو  ريزش  زنان،  از  درصد   25 و  سال   35
متداول ترين علل ريزش مو وراثت، بيمارى، رژيم 
غذايى نامناسب و استفاده از بعضى داروهاست. 
اما « بيوتين » كه معموال در فرآورده هاى سويا، 
جگر و تخم مرغ يافت مى شود، مى تواند به رويش 
ديگر:تركيبات  مفيد  مواد  كند.  كمك  مو ها  مجدد 
دارويى مولتى ويتامين ( به شكل قرص يا شربت 
ويتامين هاى  مناسب  و  كافى  مقدار  داراى  كه   (
و  منيزيوم  كلسيم،   ،A، B3، B5، B6، B12، C، E
پتاسيم هستند، در جلوگيرى از ريزش مو موثرند 
(هر دارويى را بايد با تجويز و صالحديد پزشكان 

استفاده كرد ).

سالگى،   20 سنين  در  حتى  است  ممكن  بلوبرى: 
بنابراين  شويد.  حافظه تان  در  تغييراتى  متوجه 
باشيد.  چاره  راه  فكر  به  حاال  همين  است  بهتر 
العاده  فوق  حافظه  تقويت  براى  بلوبرى  خوردن 
 « آنتوسيانين   » تركيبات  بخصوص  است.  موثر 
مى شود،  ميوه  اين  در  تيره  رنگ  ايجاد  باعث  كه 
آنتوسيانين  فوايد:  ساير  است.  مفيد  بسيار 
و  سرطان ها  برخى  برابر  در  شما  از  مى تواند 
بيمارى هاى وابسته به افزايش سن، محافظت كند.

فلفل هاى تند: با باال رفتن سن، سرعت متابوليسم 
كند مى شود. افزودن مقاديرى ادويه تند به رژيم 
كند.  كمك  بدن  ساز  و  سوخت  به  مى تواند  غذايى 
با  كه  هستند  ماده اى  داراى  تند  فلفل هاى  انواع 
تسريع  را  كالرى  سوزاندن  قلب،  ضربان  افزايش 
مفيد  مى كنند و مانع از چاقى شما مى شوند.مواد 
هم  سبز  چاى  و  قهوه  در  موجود  ديگر:كافئين 
متابوليسم  بر  قلب،  ضربان  افزايش  با  مى تواند 
بدن شما اثر بگذارد. براى جلوگيرى از اختالل در 
مصرف  ميزان  به  درد  معده  و  اضطراب  خواب، 
كافئين دقت كنيد و اثر آن را روى بدنتان آزمايش 
حتى  حساسند،  كافئين  به  كه  كسانى  براى  كنيد. 
نوشيدن يك فنجان قهوه در روز هم مى تواند زياد 

باشد.

مواد پروتئينى: يكى از مشكالت ناشى از افزايش 

مى تواند  كه  ماهيچه هاست  تحليل  و  ضعف  سن، 
با خوردن پروتئين كافى، برطرف شود. پروتئين 
از آمينواسيد ها تشكيل مى شود كه اجزاى سازنده 
به  پروتئين  مصرف  بنابراين  هستند،  ماهيچه ها 
كمك  ماهيچه ها  بازسازى  و  حفظ  به  الزم،  مقدار 
چقدر  هر  كافى،  پروتئين  خوردن  بدون  مى كند. 
هم كه ورزش كنيد، نخواهيد توانست ماهيچه هاى 
و  ماهى  مرغ،  تخم مرغ،  كنيد.  تقويت  را  خود 
هستند.  پروتئين  خوب  منابع  چرب  كم  گوشت 
در  موثرى  عامل  همچنين  فوايد:پروتئين  ساير 
توليد  در  و  است  بدن  ايمنى  سيستم  تقويت 
آنزيم ها  و  خون  ناخن،  مو،  پوست،  هورمون ها، 

نقش مهمى دارد.

كمترى  چربى  پوست  سن،  رفتن  باال  با  آب: 

را  خود  ارتجاعى  خاصيت  و  مى كند  توليد 
خشكى  از  پيشگيرى  براى  مى دهد.  دست  از 
پوست، نوشيدن آب فراوان و كم كردن مصرف 
چرا  است.  مهم  بسيار  دار  كافئين  نوشيدنى هاى 
پوست  خشكى  كافئين  حاوى  نوشيدنى هاى  كه 
هر  نياز  مورد  مايعات  مقدار  مى دهند.  افزايش  را 
فعاليت  ميزان  جمله  از  مختلفى  عوامل  به  شخص 
حال  اين  با  دارد.  بستگى  هوا  و  آب  نوع  و  بدنى 
نوشيدن هشت ليوان آب در روز از سوى اكثريت 
پزشكان توصيه مى شود. مواد مفيد ديگر:استفاده 
درمانى  پوست،  روى  موضعى  به طور  عسل  از 
نارگيل  روغن  است.  پوست  خشكى  براى  طبيعى 
و كره كاكائو هم مرطوب كننده هاى خوبى هستند. 
كننده اى  مرطوب  كرم هاى  از  است  بهتر  بنابراين 

كه حاوى اين مواد هستند، استفاده كنيد.

مشكالت  همه  آسا:  معجزه  خوراكى هاى  ساختار 
حافظه،  ضعف  مثل  سن  افزايش  به  مربوط 
ناشى  و...  پوست  شدن  چروك  مغز،  عملكرد 
و  التهاب  است :   بدن  در  اساسى  فرآيند  دو  از 
كه  موادغذايى  خوردن  بنابراين  اكسيداسيون. 
آنتى اكسيدان  حاوى  و  دارند  ضدالتهاب  خاصيت 
محافظت  مساله  دو  اين  برابر  در  شما  از  هستند، 
در  غذا ها  نوع  اين  گنجاندن  بر  عالوه  مى كنند. 
برنامه غذايى خود، بايد حداقل پنج وعده در روز 
استفاده  سبزيجات  و  ميوه ها  مختلف  انواع  از 
كنيد. مصرف اين مواد غذايى، آنتى اكسيدان الزم 
بدن  در  موجود  آزاد  راديكال هاى  با  مقابله  براى 
هستند  آزاد  راديكال هاى  همين  مى كند.  تامين  را 
اولين  و  مى شوند  بدن  در  اكسيداسيون  باعث  كه 

جرقه هاى ايجاد التهاب و سرطان را مى زنند.

نكته اى درباره مكمل هاى غذايى: بعضى از غذاهاى 
مفيدى كه به آنها اشاره شد، حاوى ويتامين ها و 
مواد مغذى هستند كه روند پيرى را كند مى كنند. 
براى  خوبى  بسيار  منابع  تنهايى  به  غذايى  مواد 
تامين اين مواد به شمار مى روند اما افراد بسيارى 
مايلند از مكمل هاى غذايى هم استفاده كنند. بهتر 
است قبل از استفاده از هر مكمل غذايى جديد، با 
اين  از  بعضى  است  ممكن  كنيد.  مشورت  پزشك 
كه  غذاهايى  يا  دارو ها  با  تداخل  دليل  به  مكمل ها 
داشته  دنبال  به  زيانبارى  آثار  مى كنيد،  مصرف 

باشند. 

نقش تغذيه در 
جوش خوردن شكستگى ها 

 
اين سوال براى خيلى ها مطرح است، زمانى كه 
افراد بر اثر حادثه اى دچار شكستگى در عضوى 
از بدن خود مى شوند تغذيه چه تأثيرى در بهبود 
طول  باشد.سالها  داشته  مى تواند  آنها  وضعيت 
مى كشد تا يك شكستگى كامًال جوش بخورد اما 
شكستگى ها  خوردن  جوش  در  زيادى  عوامل 
شده،  شكسته  استخوان  نوع  بيمار،  سن  مانند 
و  شده  وارد  استخوان  به  كه  نيرويى  شدت 
همراه،  نرم  نسج  صدمه  است،  شكسته  را  آن 
عفونت،  وجود  شكستگى،  بودن  بسته  يا  باز 
بيمارى هاى زمينه اى، تغذيه و داروهاى مختلف 
فيزيكى  فعاليت  با  بالغ  انسان  دارند.يك  نقش 
كه  دارد  نياز  كالرى  به 2500  روزانه  متوسط 
از طريق تغذيه تأمين مى شود، همين انسان در 
ميزان  شود  شكستگى  چند  دچار  كه  صورتى 
كالرى مورد نياز وى به 6 هزار كالرى افزايش 
خواهد يافت كه بايد آن را از طريق تغذيه تأمين 

كرد.

تأمين  براى  غذايى  ماده  مهم ترين  پروتئين ها: 
كالرى پروتئين ها هستند. مصرف كم پروتئين ها 
جوش  ضعيف  شكستگى  كه  مى شود  باعث 
بخورد و مدت جوش خوردن نيز طوالنى شود.
روده  از  كلسيم  جذب  افزايش  باعث  پروتئين ها 
استخوان  روى  كلسيم  نشستن  افزايش  نيز  و 
دهنده  تشكيل  مواد  مهم ترين  از  مى شوند.يكى 
در  كه  دارد  نام  ليزين  مورد  اين  در  پروتئين ها 
وجود  مخمرها  و  سويا  ماهى،  چرب،  كم  شير 
پروتئين ها  تأمين كننده  منبع  است  دارد.بهتر 
مانند  حيوانى  پروتئين هاى  چون  باشد  گياهى 
گوشت قرمز باعث برداشت كلسيم از استخوان 
پروتئين هاى  مى شوند.  كليه ها  از  آن  دفع  و 
گياهى را كه به اين منظور مى شود استفاده كرد 
زيادى  مقدار  به  سبزيجات  و  لوبيا  غالت،  در 

وجود دارند.

استخوان  معدنى  مواد  مهم ترين  معدنى:  مواد 
كلسيم  به خصوص  كه  هستند  فسفر  و  كلسيم 
در مواد غذايى زير به مقدار زيادى وجود دارد. 
حدود 350  ماست  ليوان  (هر  چرب  كم  ماست 
سبزيجات  ساردين،  دارد)،  كلسيم  گرم  ميلى 
پرتقال  عدد  (هر  پرتقال  بادام،  اسفناج،  سبز، 
دارد)،  كلسيم  گرم  ميلى   50 حدود  متوسط 
سويا و بادام زمينى. بنابراين خوردن اين مواد 
است.مواد  مفيد  شكستگى ها  خوردن  جوش  در 
معدنى ديگرى كه مانند روى، مس، سيليكون و 
منيزيم باعث تحريك جوش خوردگى مى شوند.

شكستگى)  (جوشگاه  كال  شدن  ساخته  روى 
توليد  كمك كننده  همچنين  و  مى كند  كمك 
تشكيل  است.مس  ساز  استخوان  پروتئين هاى 
بافت همبند استخوان كمك مى كند.سيليكون نيز 
به تشكيل بافت همبند استخوان و افزايش جذب 
منيزيوم  مى كند.وجود  كمك  روده  از  كلسيم 

براى متابوليسم كلسيم الزم است.

ويتامين ها: ويتامين هاى E، B6، K، D و C در 
تشكيل جوشگاه شكستگى و در سرعت جوش 
مهمى دارند.ويتامين  نقش  شكستگى  خوردن 
استخوان  همبند  بافت  تشكيل  در  كمك كننده   :C
خوردن  جوش  مانع  كه  اكسيدانت  مواد  ضد  و 
كلسيم  جذب  تنظيم كننده   :D است.ويتامين 
تابش  دقيقه   15 ) است  روده  در  مواد غذايى 
احتياجات  تمام  روز  در  بدن  پوست  به  آفتاب 
تابش  البته  مى كند،  تأمين  را  بدن   D ويتامين 
 :K ويتامين باشد).  شيشه  پشت  از  نبايد  آفتاب 
سبب  و  استخوان  روى  كلسيم  نشستن  باعث 
طرف  مى شود.از  ادرار  از  كلسيم  دفع  كاهش 
مانع  كرده،  تحريك  را  استخوان سازى  ديگر 
پوكى استخوان است.ويتامين B6: تنظيم كننده 
اثرات ويتامين K روى استخوان است.ويتامين 
E: ضد اكسيدانت هاى آزاد كه اثر تخريبى روى 

استخوان دارند است.
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خانواده

آژانس امالك آكادمى
Academy Estate Agent
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, هاى مغازه  كليه  ماركت،  سوپر  شاپ،  كافى  رستوران، 
A3 و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

كار  و  كسب  نوع  هر  در  شراكت  يا  و  تجارى  ملك  خريد  از  قبل 
براى جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق  و 4  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 02071935592
 ايران:  00989122334075 
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يونايتد واقعى 
هميــن است

كام  فصل،  اين  طول  در  فرگوسن  آلكس  اگر  حتى 
 34 از  امتياز   84 گرفتن  اما  كرد؛  تلخ  را  هواداران 
را  تلخى  آن  زهر  كه  بود  شيرين  آن قدر  بازى، 
ساير  كه  شرايطى  در  فصل  اين  در  قهرمانى  گرفت. 
موى  بايدوشايد  كه  آن طور  نتوانستند  چندان  تيم ها 
از  چيزى  نه تنها  شوند،  اولدترافورد  سرخ هاى  دماغ 
ارزش هاى اين تيم و شاگردان اغلب جوان سرآلكس 
كم نكرد؛ بلكه نويد تماشاى تيمى جذاب تر از گذشته 
را در فصل بعد به هواداران اين تيم داد. منچستر اين 
فصل را چندان دراماتيك پيش نبرد؛ اما اگر با وجود 
قهرمانى، تمام بازى هاى باقى مانده  تا پايان فصل را 
در  رويايى  ركوردى  به  برسانند  به پايان  پيروزى  با 
ليگ برتر دست پيدا مى كنند؛ ركوردى كه تا پيش از 
اين با 95 امتياز سال 2005 تاكنون در دست چلسى 
است. منچستر امسال برخالف سال هاى گذشته تيمى 

گوشه وكنار  از  اسم ورسم دار  ستاره هاى  از  سرشار 
دنيا نبود. 

بود  غيرجذاب  آن قدر  كريك»  «مايكل  مثل  بازيكنى 
اصلى  تركيب  در  حضورش  به دليل  را  همگان  كه 
بترساند؛ اما او آن قدر خوب كار كرد كه تبديل به يكى 
از ستاره هاى اصلى اين فصل رويايى براى شياطين 
خوب  فصل  طول  در  آن قدر  بازيكنان  اين  شد.  سرخ 
از  مى آيد  پيش  كمتر  -كه  فرگوسن  آلكس  كه  بودند 
بازيكنى تعريف كند- در شب قهرمانى به خبرنگاران 
 20 عدد  ما  تا  زدند  خال  به  من  تيم  «بازيكنان  گفت: 
را جشن بگيريم. البته كار براى ما هنوز تمام نشده. 
ركورد  تا  شويم  پيروز  آينده  بازى  چهار  در  بايد 
چلسى  دستان  از  هم  را  برتر  ليگ  در  امتياز گيرى 
تمركز  تيممان  چالش هاى  روى  ما  بكشيم.  بيرون 
ما  پايمردى  و  ثبات  خال.  وسط  زديم  دقيقا  و  كرديم 
در بيست سال گذشته براى همگان باورنكردنى است. 
ثبت  به  يونايتد  منچستر  تاريخ  در  را  خودمان  ما 
بايد  مى آيد  باشگاه  اين  به  كه  بازيكنى  هر  رسانديم. 

خودش را به اثبات برساند.» 

در  منچسترسيتى  به  قهرمانى  واگذارى  به  سرآلكس 
فصل گذشته هم اشاره كرد: «نكته اى كه من هميشه 
به بازيكنانم گوشزد مى كنم اين است كه هيچ وقت در 

همين  نبندند.  دل  نازل  گل هاى  تفاضل  به  بازى  طول 
باعث مى شود كه در لحظه اى دردناك به دليل تفاضل 
گل حتى قهرمانى را هم واگذار كنيم؛ مانند فصل قبل. 
اين  در  خصوص  به  ما  قهرمانى  داليل  از  يكى  شايد 
فصل، گوش سپردن به همين نكته است؛ يونايتد واقعى 
فوق العاده اى  بازيكنان  ما  فصل  اين  در  است.  همين 
داشتيم. فان پرسى هم كه جاى همه ستاره هاى گذشته 
تيممان را پر مى كند و با گل هايى كه به ثمر مى رساند، 
را  سولشيائر  و  بكهام  كانتونا،  گل هاى  خاطره  و  ياد 
زنده مى كند.» اما شنيدن حرف هاى بازيكنان در جشن 
نيست.  لطف  از  خالى  هم  منچستريونايتد  قهرمانى 
روبين فان پرسى، مهاجم هلندى منچستر يونايتد كه با 
هت تريك خود در بازى با استون ويال برد سه برصفر 
تيمش را رقم زد و توانست اولين جام قهرمانى اش در 
ليگ برتر را كسب كند، در پايان اين مسابقه گفت: «من 
صبر  خيلى  برتر  ليگ  در  قهرمانى ام  اولين  فتح  براى 
فوق العاده اى  تيم  ما  است.  فوق العاده اى  حس  كردم. 
با بازيكنانى فوق العاده داريم. اگر به تك تك بازيكنان 
تيم نگاه كنيد، متوجه مى شويد كه اين قهرمانى براى 
تك تك اعضاى تيم است: اعضاى كادر فنى، سرمربى، 
ليگ  در  ما  قهرمانى  جام  بيستمين  اين  و...  بازيكنان 
برتر است و به شايستگى به دست آمد. يكى بودن عدد 

اين  در  تيم،  اين  ستاره  شماره  با  منچستر  قهرمانى 
فصل سوژه خوبى در اختيار هواداران قرارداده بود.» 

هم  منچستريونايتد  فرانسوى  ستاره  اورا،  پاتريس 
با  را  ليگ  رقابت هاى  در  تيمش  قهرمانى  بيستمين 
«اورا»  گرفت.  جشن  مصنوعى  بازوى  يك  گازگرفتن 
در اين جشن يك بازوى مصنوعى را به دندان گرفته 
بود. اين بازوى مصنوعى از سوى هواداران به درون 
را  فرصت  لحظه  آن  در  او  و  بود  شده  پرتاب  زمين 
بگيرد.  سوارس  از  شيرينى  انتقام  تا  شمرد  غنيمت 
در اكتبر سال 2011 و در مصاف يونايتد و ليورپول 
اورا  پاتريس  به  سوارس  لوييس  كه  بود  آنفيلد  در 
توهين نژادپرستانه كرده بود و به دليل همين رفتار 
بود.  شده  مواجه  هشت جلسه اى  محروميتى  با  هم 
سوارس  اولدترافورد،  در  تيم  دو  بعدى  مصاف  در 
اين  كه  هم  رونى  وين  ندادند.  دست  هم  با  اورا  و 
محافل  نقل  پارى سن ژرمن  به  پيوستنش  خبر  روزها 
منتظر  كه  است  سال  «يك  گفت:  خبرنگاران  به  است 
قهرمانى  عنوان  شايستگى  با  هستيم.  لحظه اى  چنين 
را به دست آورديم؛ چرا كه اختالف زيادى با تيم دوم 
داريم. شبى رويايى را پشت سر گذاشتيم. سخت است 
كه بتوان چنين لحظاتى را توصيف كرد. هيچ تيمى به 

اندازه منچستريونايتد شايسته قهرمانى نبود.» 

قتلگاه ميادين 
ورزشــي!

مسابقات  در  تروريستي  حمالت 
منحصر  «بوستون»  به  ورزشي 

نمي شود
آمريكا  اياالت متحده  فدرال  پليس    
انفجار  درباره  تحقيق  ادامه  در 
«بوستون»،  شهر  در  بمب  دو 
قابلمه  يك  بقاياي  از  تصاويري 
رنگي  سياه  كوله پشتي  و  زودپز 
داده  قرار  رسانه ها  اختيار  در  را 
دو  هر  كه  شده  داده  احتمال  است. 
دوشنبه،  روز  در  شده  منفجر  بمب 
همراه  به  و  زودپز  قابلمه هاي  در 
جاسازي  بولبرينگ  و  ميخ  مشتي 
افزايش  آسيب  شدت  تا  بوده  شده 
با  بمب  ساخت  شيوه  اين  يابد. 
از  يكي  در  فراوان  تركش هاي 
القاعده  اينترنتي  وب سايت هاي 

آموزش داده شده است. 

سال  تروريستي  عمليات  در  كه  بمب هايي 
كار  به  نيز  هند  بمبئي  در  ميالدي   2006
گرفته شده بودند از همين نوع بوده اند. اين 
ثانيه  چند  زماني  فاصله  با  تنها  كه  بمب  دو 
يكي پس از ديگري در نزديكي خط پايان دو 
و  گرفت  را  نفر  سه  جان  شد  منفجر  ماراتن 
از  پس  روز  يك  نهاد.  برجاي  170 مجروح 
ياد  شمع  داشتن  دست  در  با  نفر  صدها  آن 
جان باختگان را گرامي داشتند. اين عمليات 
سراسر  در  سپتامبر  يازدهم  حادثه  از  پس 
است.  بوده  بي سابقه  آمريكا  اياالت متحده 
يكي  ساله،  هشت  كودك  ريچارد»  «مارتين 
است.  تروريستي  عمليات  اين  قربانيان  از 
باخته  جان  ديگر  29 ساله  كمپبل»  «كريستل 
اين حادثه است كه به همراه دوستش در دو 

ماراتن شركت كرده بود. 
مسابقه  در  خونين  انفجارهاي  حال  اين  با 
تروريستي  سوءقصد  تنها  بوستون  ماراتن 
در يك رويداد بزرگ ورزشي نيست. اينگونه 
سابقه اي  ورزشي  مسابقات  به  حمالت 
طوالني دارد. مسابقات ورزشي بسياري در 
تاريخ ثبت شده كه در جريان برگزاري آنها 
به  منجر  و  افتاده  اتفاق  تروريستي  حوادث 
مردم  و  ورزشكاران  شدن  زخمي  و  كشته 

عادي شده است. 

مسابقات المپيك 1996 آتالنتا 
حين   1996 سال  جوالي   27 روز  در 
بازي هاي المپيك آتالنتا حمله اي تروريستي 
به پارك المپيك صورت گرفت كه دو كشته 
اين  عامل  گذاشت.  جاي  به  زخمي   111 و 
در  كه  بود  رادولف»  «اريك  سوءقصد 
خدا»  «ارتش  نام  به  تروريستي  گروهي 
و  بازداشت  از  پس  وي  داشت.  عضويت 
محاكمه به حبس ابد محكوم شد. «رادولف» 
كردن،  «خشمگين  را  خود  اقدام  اين  دليل 
عاجز ساختن و شرمساري دولت واشنگتن 

در ديد جهانيان» عنوان كرده بود. 

 2010 ملت هاي  جام  در  مسلسل ها  رگبار 
آفريقا 

آمدن  در  صدا  به  براي  معكوس  شمارش 
سوت مسابقات جام ملت هاي آفريقا در سال 
فوتبال  ملي  تيم  كه  بود  شده  آغاز   2010
قرار  مسلح  شورشيان  حمله  هدف  «توگو» 

گرفت. 

آنان اتوبوس تيم ملي «توگو» را هنگام عبور 
به  «آنگوال»  و  «كنگو»  مرز  در  منطقه اي  از 
رگبار مسلسل بستند. در پي اين سوءقصد، 
راننده اتوبوس، كمك  مربي و سخنگوي تيم 
دست  از  را  خود  جان  «توگو»  فوتبال  ملي 
به  نيز  تيم  اين  دروازه بانان  از  يكي  و  دادند 

شدت زخمي شد. 
دروازه بانان  از  ديگر  يكي  آگاسا»،  «كوسي 
بود:  گفته  گفت وگويي  در  «توگو»  ملي  تيم 
آفريقا  ملت هاي  جام  در  بوديم  آماده  «ما 
بازي كنيم، اما اكنون بيشتر شبيه اين است 
«توماس  شده ايم.»  جنگ  ميدان  وارد  كه 
از  پس  نيز  «توگو»  ملي پوش  دوسه  وي»، 
بود:  داشته  اظهار  مصاحبه اي  در  حمله  اين 
گلوله هايشان  شليك  زير  سگ ها  مثل  را  «ما 
گرفتند.» به گفته او، اعضاي تيم ملي «توگو» 
پنهان  صندلي هايشان  زير  تمام  دقيقه   20
برده هاي  آزادي بخش  «جبهه  بودند.  شده 
جدايي طلب  شورشيان  از  كه  كابيندا» 
اين  مسئوليت  است،  شده  تشكيل  «آنگوال» 
سال  از  گروه  اين  گرفت.  عهده  به  را  حمله 
1975 ميالدي براي استقالل «كابيندا»، منطقه 
آرام،  اقيانوس  ساحل  در  «آنگوال»  نفتخير 
مبارزه مي كنند. تيم ملي فوتبال «توگو» پس 
از اين حمله تروريستي، از حضور در جام 
ملت هاي آفريقا چشم پوشيد و راه بازگشت 

به خانه را پيش گرفت. 

21 آوريل 1987ـ سريالنكا 
«نيوزيلند»  كريكت  ملي  تيم  سفر  جريان  در 
به «سريالنكا» براي انجام ديداري آزمايشي، 
«كلمبو»،  در  شده  بمب گذاري  خودرو  يك 
پايتخت «سريالنكا» منفجر شد كه براثر آن 
بيش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. 

يكم مي 2002ـ اسپانيا 
در روز اول ماه مي سال 2002، ساعاتي پيش 
قهرمانان  ليگ  نيمه نهايي  ديدار  برگزاري  از 
و  مادريد»  «رئال  ميان  اروپا  باشگاه هاي 
«بارسلونا» يك خودرو بمب گذاري شده در 
نزديكي ورزشگاه عظيم «سانتياگو برنابئو» 
گذاشت.  جاي  به  مجروح  كه 17  شد  منفجر 
اين  مسئوليت   ETA جدايي طلب  سازمان 
انفجار را برعهده گرفت. ديدار ميان دو تيم 

پس از تشديد تدابير امنيتي برگزار شد. 

هشتم مي 2002ـ پاكستان 
در  هتلي  مي 2002،  ماه  هشتم  روز  در 
«كراچي» كه تيم ملي كريكت نيوزيلند در آن 
گرفت.  قرار  سوءقصد  مورد  داشت،  اقامت 
در پي اين حمله 14 نفر كشته شدند، اما به 
هيچ يك از اعضاي تيم ملي نيوزيلند آسيبي 

وارد نيامد. 

2006ـ عراق 
عراق طي يك دهه گذشته همواره با خشونت 
و ترور روبه رو بوده است. در سال 2006 
بر  گوناگون  مورد  چند  در  تروريسم  اما 

ورزش اين كشور سايه انداخت. 

در روز 17 ماه مي  آن سال 15 نفر از اعضاي 
يك تيم تكواندو كه راهي اردن شده بودند، 
ربوده شدند. 9 روز بعد از آن دو تنيس باز 
قتل  به  گلوله  ضرب  به  مربي شان  و  عراقي 
رسيدند. در روز 17 جوالي همان سال نيز 
50 مرد مسلح در پي حمله به يك كنفرانس، 
30 نفر را به گروگان گرفتند كه در بين آنها 
«احمد الهاديه»، رئيس كميته ملي المپيك اين 

كشور نيز حضور داشت. 

9 آوريل 2008ـ سريالنكا 
در  ماراتن  دو  مسابقه  يك  آغاز  هنگام 
تاميل»  «ببرهاي   ،2008 سال  در  سريالنكا 
دست به سوءقصدي مرگبار زدند كه بر اثر 
فرناندوپوالي»،  جمله «جيراج  از  نفر  آن 15 
يك سياستمدار منتقد اين گروه، كشته شدند. 

چاپ آگهى در هفته نامه پرشين  بازار كار را 
وسيع تر و مشتريان شما را  بيشتر مى كند!

02071936692 - 07811000455
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House 78 Eden Street Kingston Town 
Centre (Next to Primark)  avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

خدمات ترجمه 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 ...
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 افقي:
ــه چيني  ــي- توطئ ــوچ و ته ١-پ

كردن
ــدو-  ك ــرم  ك ــك-  مترس  -٢

پيشكش ها
٣- بخشندگي، بزرگواري- رونده- 

شريف تر و واالتر
راوي-  ــد-  مگويي ــس  ك ــر  ب  -٤
ــهري در  ــاب روز- ش ــروزي و ب ام

آذربايجان شرقي
ــاه دوم  ــي- م ــه درخت ٥- قورباغ

تابستان- جوش چركي
ــزرگان-  ــابق- ب ــهرداري س ٦- ش

ستون بدن
ــيار زيبا يا  ــادي- بس ــاد ش ٧- فري
ــه خود  ــن را ب ــه ذه ــايند ك خوش

مشغول كند- تمام، كل
ــل-  ــد- مفص ــده مي رون ٨- از خن

غيرتمند
٩- هواي متحرك- كاري مهم در 

زراعت- سوم شخص جمع
ــام  ١٠- عزيز عرب- غيرت- اجس

ذره بيني كه در خون وجود دارد
١١- ترويج  دهنده- مرطوب- رمق

١٢- ابزار درو- مخفف ناگاه- الفباي 
آباداني- خدعه، مكر

ــر- برنج  فروش- مركز  ١٣- هدف تي
تبت

ــول-  ط ــد  واح ــوش دادن-  گ  -١٤
بعدچهارم

١٥- به برنامه هاي مبتني بر وب گفته 
مي شود كه براي نگهداري بحث ها و 
ــته هاي كاربرهاي يك وبگاه به  نوش

كار مي روند- نقاش مدعي رسالت
 عمودي:

و  ــس  حب ــه-  ١-زبال
دستگيري

ــنگ  پارس ــردن-  پي ب  -٢
ترازو- معتمدان

ــو-  بدگ ــخن چين،  س  -٣
قاصد- جمع مسأله

٤- از اعداد ترتيبي- تفاله 
چغندر- آزاده- سوا

ــت-  دش ــي-  نافرمان  -٥
جنس مذكر

ــهري در  ٦- پرز- تازه- ش
استان كردستان

ــردم- خاندان پيامبر  ٧- م
و  ــد  بي ح  – ــرم(ص)  اك

حساب

ــا- آخر  ــالف بق ــب كار- خ ٨- عواق
چيزي

ــفته و حيران و ناتوان از  ٩- پدر- آش
تصميم گيري- خوش نواي مدرسه

١٠- رجزخواني- شب اول زمستان- 
مخفف چون

ــتا- چند نابغه- شهر  ١١- عدد روس
بهارنارنج

ــدوان- تيم  ــاب مقدس هن ١٢- كت
ــده-  ياري دهن ــوي-  فرانس ــال  فوتب

پراكنده كردن دشمن
١٣- ريزه چوب و علف- گذرگاه زير 

كوه- ويرگول

 افقي:
١-توگوشي- گلر سابق پرسپوليس

ــي مار خطرناك-  ٢- يار عذرا- نوع
عتيقه

٣- تلخي- پيامبر صبور- كشوري در 
قاره آفريقا

ــاال-  ــكوي ب ــي- س ــول خارج ٤- پ
ــت-  ــن زردش ــتـــه اي در آيي فرش

موشواره
٥- تپانچه- اسب اصيل- متخصص

ــص- چهارديواري- مرغ  ٦- غيرخال
مي رود

ــده-  پرن ــن  بزرگ تري ــرف-  ح  -٧
ايستگاه راه آهن

كبوتر  دل نازكي-  ــت كن-  پوس  -٨
دشتي

ــي  ــهرهاي تاريخ ــوچ- از ش ٩- ق
تهران- پاك و پاكيزه

١٠- پول رايج در ژاپن- مترسك- 
اعتراف

١١- دستوري- ادب- آش
ــد-  ١٢- براي دندان پايگاه مي باش
ــين  ــي- ماش ــه- بله روس بلندمرتب

پنبه پاك كني
١٣- توان- از لوازم آرايش خانم ها- 

ترنج
ــر از پياده-  ــماني- بي خب ١٤- آس

نيست، نابود
١٥- فيلمي به كارگرداني فريدون 

جيراني (١٣٩١)- پرخور
 عمودي:

ــوران  جان از  ــلول هايي  س ــه  ١-ب
ــلولي گفته مي شود كه داراي  پرس
ــري كروموزوم مي باشند و يا  دو س
ــند-  ــالح ديپلوييد مي باش به اصط

واقعگرايي
ــرب- اين هم  ٢- مددكار- زبان ع

هشتم عرب
٣- بدگو- دارنده- ثالثه مصر

ــاراج- خادم قوم-  ٤- بزرگ جثه- ت
صدا

ــر  عنص ــين-  ماش ــردان-  تي  -٥
شيميايي

٦- خوك آبي- مقابل خريد- شبان
ــازي- از آفات  ــرام- انب ــود ح ٧- س

درختان ميوه دار
٨- سرخرگ- شماره- شرف و عفت

ــتن-  برتري داش ــده-  ياري دهن  -٩
ولگرد

١٠- مغرب- جداكننده خوب و بد- 
چرك زخم

ــن  ويتـــــــــامي  -١١
ــرم  چـــ ــي-  گوجه فرنگ

پيرايي- پلكان زين
ــي-  نقاش ــزار  ابــ  -١٢
ــت- بت جاهليت-  عبودي

از عناصر اربعه
و  ــا  يكت ــر  گوه  -١٣
ــوي-  رختش ــد-  بي مانن
ــاده ترين موجود واجد  س

كلروفيل
١٤- بهشت- خاتم الشعرا- 

نوعي برنج
١٥- بي نظير در تاختن- 

رودي مهم در آسيا
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طالع بينى هفته

فروردين ماه:
تنش  عشقتان  و  شما  بين  امروز  شايد  هفته  اين 
هايى صورت بگيرد. هر چه سعى مى كنيد با هم 
آيد.  مى  پيش  تفاهم  سوء  برايتان  بزنيد،  حرف 
هم  با  بايد  وقت  اسرع  در  و  گذراست  مسئله  اين 
وقت بگذرانيد تا همه چيز درست شود و احساس 

خوبى پيدا كنيد.

ارديبهشت ماه:
بى  كه  افتد  مى  اتفاق  هيجانى  برايتان  هفته  اين 
از  را  روزانه  روتين  و  اخير  روزهاى  حوصلگى 
بين مى برد. دوست داريد فرار كنيد و كارى كامًال 
بيشترى  آزادى  احساس  تا  دهيد  انجام  متفاوت 

كنيد. اگر در رابطه اى دائمى نيستيد، اين برايتان 
و  باشيد  مراقب  هستيد،  اگر  ولى  است.  جالب 

وسوسه نشويد.

خرداد ماه:
اين هفته شايد انگيزه اى كه براى اقدام كردن الزم 
داريد را بيابيد. رويدادى در مورد يك نفر كه او را 
مى شناسيد، باعث مى شود بفهميد كه شايد بهتر 
باشد رابطه اى صميمى با او داشته باشيد. شايد 
همدردى  او  با  يا  بگيريد  تماس  او  با  باشد  بهتر 

كنيد.

تير ماه:
اين هفته امروز ارتباط شما با عشقتان جالب مى 
شود. متوجه مى شويد كه احساسات شما بسيار 
متغير است و يك لحظه خوب هستيد و يك لحظه 
از او دوريد. اين را جدى نگيريد و احساساتى عمل 
به  چيز  همه  تا  دهيد  انجام  را  خودتان  كار  نكنيد. 

حالت نرمال برگردد.

مرداد ماه:
خرج  به  تعصب  چيزها  بعضى  به  اگر  هفته  اين 
ناراحت  را  عشقتان  بورزيد  اصرار  دائمًا  و  دهيد 
به  و  كنيد  فكر  تر  آزادانه  بايد  هفته  اين  كنيد.  مى 
اوست.  با  حق  زيرا  دهيد،  گوش  عشقتان  توصيه 
اگر اين كار را نكنيد، در هر حال بعضى رويدادها 

شما را عوض خواهند كرد.

شهريور ماه:

ولى  نباشد  عادى  و  حادثه  بدون  شايد  هفته  اين 
قطعًا هفته جالبى است. اگر براى اولين بار با هم 
ديدار مى كنيد، او را بسيار متفاوت مى بينيد. افكار 
و ايده آل هاى او شايد درست نقطه مقابل افكار 
شما باشند، ولى در هر صورت، او را بسيار جذاب 

مى يابيد.

مهر ماه:
خالقانه  بسيار  برخوردها  اوقات  گاهى  هفته  اين 
مى شوند، حتى اگر ناراحت كننده باشند. اين هفته 
شما و عشقتان شايد چشم تو چشم نشويد و در 
مورد مسئله خاصى با هم موافق نباشيد، ولى اين 
مسئله بايد حل شود. سعى كنيد ديدگاهى پيدا كنيد 
كه براى هر دوى شما قابل قبول باشد تا راه حلى 

براى آن مسئله پيدا كنيد.

آبان ماه:
اين هفته آن تأثيرى كه ميخواستيد ايجاد نمى كنيد 
و اين حس هماهنگى شما را از بين مى برد. مقياس 
هاى شما كمى پيچ مى خورند و از دستتان خارج 
مى شوند. بايد آرام باشيد و با آن كنار بياييد تا 
همه چيز تغيير كند و بهتر از آنچه فكر مى كرديد 

بشود.

آذر ماه:
كوچكى  مشكل  عشقتان  و  شما  بين  هفته  اين  اگر 
بوجود آمد نگران نشويد. اين هفته ارتباط برقرار 
كه  شويد  مى  وسوسه  است.  سخت  كمى  كردن 
بايد  نيست.  واكنش  بهترين  اين  و  شويد  عصبانى 

ديدگاه  و  كنيد  امتحان  را  مختلفى  هاى  ديدگاه 
مناسب خودتان را پيدا كنيد.

دى ماه:
اين هفته وقتى سر اولين قرار مى رويد بايد زياد 
ايد.  شده  ناراحت  كه  نياوريد  خودتان  روى  به 
نگرش او به زندگى و رابطه بسيار متفاوت است 
و شما در ابتدا بسيار شوكه مى شويد. اگر تالش 
كنيد متوجه مى شويد كه او همه ويژگى هايى كه 
ديگرى  طور  را  آنها  اگر  حتى  دارد،  خواستيد  مى 

نشان دهد.

بهمن ماه:
كه  آيد  مى  شما  سمت  به  سورپرايزى  هفته  اين 
اصًال منتظرش نبوديد ، شريك زندگى شما شايد 
اول  نظر  در  كه  باشد  داشته  برايتان  خبرهايى 
شوكه كننده باشد، ولى وقتى راجع به آن فكر مى 
كنيد و جزئيات را هضم مى كنيد، فرصتى طاليى 

به نظر مى رسد.

اسفند ماه:
كامًال  فرد  داريد  قرار  او  با  كه  كسى  هفته  اين 
متفاوتى است ، نه فقط از لحاظ ظاهرى بلكه هم از 
لحاظ ايده ها و افكار و هم فعاليت هايى كه به آنها 
عالقه دارد ، شايد شما همان نسيمى باشيد كه او 

نياز دارد تا از روتين روزانه اش فرار كند.

جدول و سرگرمى

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

دكتر حسين باهر /  جامعه شناس 
  

به  مربوط  آن  به  اعتقاد  و  خرافه  بحث 
االيام  قديم  از  و  نيست  ديروز  و  امروز 
وجود داشته است. به عنوان مثال داستان 
قمر در عقرب (ماه بد و خوب)، در اشعار 
چيزى  وقتى  قاعدتا  اما  هست،  هم  حافظ 
(فرادانش)  فراعلم  بايد  يا  نيست  علمى 
مى  خرافه  آن  به  كه  فروعلم  يا  باشد 

گويند.
بايد  هم  ازدواج  در  رايج  هاى  خرافه  خصوص  در 
گفت اصوال اين قبيل باورها، دو وجه بيشتر ندارد 
كه  است  اين  مهم  اما  نيست،  يا  است  تاثيرگذار  يا 
ندارد،  بستگى  خرافه  ماهيت  به  آن  از  تاثيرپذيرى 
به  دارد.  بستگى  افراد  پذيرى  تلقين  ميزان  به  بلكه 
ندارد،  اعتقادى  زخم  چشم  به  كه  كسى  مثال،  طور 
بفرستند،  منفى  انرژى  و  بگويند  بد  هرچه  ديگران 
اثر بدى در زندگى فرد نمى گذارد و جو منفى ايجاد 
مسائل  قبيل  اين  به  خود  فردى  اگر  اما  كند،  نمى 
اعتقاد داشته باشد، با تلقين، تاثير مثبت و منفى آن 
اعتقادات  از  كه  كسانى  معموال  اما  ديد،  خواهد  را 
والقوه  به: «الحول  معتقدند  و  برخوردارند  محكمى 
نه  و  دارند  ها  خرافه  اين  به  اعتقادى  نه  باهللا»،  اال 
براى رفع مشكالت يا نيكبختى خود و اطرافيانشان 
جمله  از  خرافه  هرگونه  ريشه  روند.  مى  آن  سراغ 
است.  نادانى  و  جهل  در  ازدواج،  در  رايج  خرافات 
يك كوچه تاريك هم سرشار از وهم است، اما اگر 
يك چراغ قوه در آن روشن كنيد، تمام كوچه روشن 
و جزئيات آن مكشوف شده و تمام توهمات نيز از 

بين مى رود.

جهل  از  گرفته  نشات  خرافه  اين  چطور  كه  اين  اما 
يك فرد يا گروهى از افراد، رايج و شايع مى شود 
معموال  است.  مربوط  آن  سينه  به  سينه  انتقال  به 
يا  فرزندان  به  والدين  طريق  از  جاهالنه  اعتقاد  اين 
به اطرافيان و دوستان منتقل شده و تبديل به جهل 
روى  آن  به  اى  عده  كه  شود  مى  تعصب  و  مركب 
و  اصل  به  كه  آن  بدون  دهند،  مى  انجام  و  آورده 
ترتيب  اين  به  و  باشند  داشته  اى  توجه  آن  ريشه 

كم كم خرافه ها بخشى از عادات و رسوم يك قوم 
مى شود.

اما شما اعتقاد به اين گونه خرافه ها را هيچ گاه در 
دو دسته از افراد مشاهده نمى كنيد؛ اول افراد متقى 
واقع  در  دانشمندان.  و  عالمان  در  دوم  و  خدا  با  و 
دانش و بينش، دو بالى است كه هر فردى مى تواند 
با آن به سوى حقيقت پرواز كند و مادام كه هر كدام 
از اينها نباشد، فرد در معرض آسيب پذيرى قرار مى 
گيرد. هرچند در پاره اى موارد هم ممكن است فردى 
به اين دو بال مجهز باشد، اما به دليل اين كه تلقين 
پذير شده يعنى نتيجه انجام خرافه اى را ديده (ولو 
برخى  به  و  شده  القائاتى  دچار  اتفاقى)،  صورت  به 

خرافات باورمند شود.

گفت  توان  مى  يابى  ريشه  بحث  در  ديگر  سوى  از 
خرافه به نوعى از محصوالت فرعى و تحريف شده 
آيين ها و مذاهب است. به اين ترتيب كه وقتى حقايق 
امر دين يا آيينى براى افراد مشخص نشود، مردم به 
سوى تخيالت و وهم روى مى آورند كه تخيالت هم 
زائده ها و توليدات بى شمارى دارد. مثال كافى است 
شما در تاريكى فكر كنيد، هيواليى به چه بزرگى در 
برابرتان متولد مى شود، در حالى كه اين هيوال در 

عالم واقع وجود ندارد.

� خرافه در دنيا
تمام  در  ازدواج  بحث  در  بويژه  خرافات  به  باور 
كشورها حتى كشورهاى پيشرفته هم وجود دارد، به 
طورى كه يك سياستمدار باسواد و يك فوتباليست 
از  گرفتن  كمك  سراغ  است  ممكن  هم  اروپا  قلب  در 
دعا و جادو يا پيش بينى نتايج بازى اش برود، اما 
شما هيچ گاه نخواهيد ديد كه يك دانشمند سراغ يك 

فالگير برود.
توسعه  كشورهاى  در  كه  دهد  مى  نشان  خود  اين 
يافته هم آدم هاى توسعه نيافته اى وجود دارند كه 
جهل  اين  است.  جهل  و  خرافه  ريشه  اند،  خرافه  اهل 
در  است  بينش  نوعى  بلكه  نيست،  علم  نبود  لزوما 

مقابل دانش.

شما همين حاال و در عصر علم و تكنولوژى هم انواع 
مشاهده  غربى  كشورهاى  در  را  ها  خرافه  اقسام  و 
مى كنيد چه در زمينه ازدواج و چه در ساير موارد 
گرنه  و  معتقدند  اينها  به  زيادى  باورمند  افراد  كه 
كسى كه شك داشته باشد، سراغ فرد آگاه و عالمى 
رفته و شك خود را برطرف مى كند. پس در همان 
كشورهاى توسعه يافته هم افراد باسوادى هستند كه 
به دليل نوع بينش و باور خود كه ريشه در خانواده، 

جامعه و فرهنگ دارد به اين خرافات باور دارند.
  

حكايت 
حكايت1

يكي از صاحبدالن زورآزمايي را ديد به 
هم بر آمده  و كف بر دماغ انداخته. گفت 
اين را چه حالت است؟ گفتند فالن دشنام 
داداش. گفت اين فرومايه هزار من سنگ 

بر مي دارد و طاقت سخني نمي آرد؟
الف سرپنجگي و دعوي مردي بگذار

عاجز نفس فرومايه چه مردي چه زني
گرت از دست برآيد دهني شيرين كن

مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني
اگر خود بردرد پيشاني پيل

نه مرد است انكه در وي مردمي نيست
بني آدم سرشت از خاك دارد
اگر خاكي نباشد آدمي نيست

حكايت2
در  به  درويشي  خالف  به  رندان  طايفه 
و  بزدند  و  گفتند  ناسزا  سخنان  و  آمدند 
برنجانيدند. شكايت از بيطاقتي پيش پير 
طريقت برد كه چنين حالي رفت. گفت اي 
رضاست  جامه  درويشان  خرقه  فرزند 
مرادي  بي  تحّمل  كسوت  اين  در  كه  هر 

نكند مّدعي ست و خرقه بر او حرام.
درياي فراوان نشود تيره به سنگ

عارف كه برنجد تنگ آب است هنوز

گر گزندت رسد تحمل كن
كه به عفو از گناه پاك شوي

اي برادر چو خاك خواهي شد
خاك شو پيش از آن كه خاك شوي

مصلح  شيخ  سعدى،  بوستان  و  گلستان 
الدين سعدى. برگردان از ادوار رهاتسك/ 

جى. ام. ويكنز

Story1
A Pious man saw an acrobat in great 
dudgeon, full of wrath and foaming 
at the mouth. He asked: ‘what is the 
matter with this fellow?’ A bystander 
said: ‘Someone has insulted him.’ He 
remarked: ‘This base wretch is able 
to lift a thousand mann stones and 
has not the power to bear one word?’

Abandon thy claim to strength and 
manliness.
Thou art weak-minded and base, 
whether thou be a man or woman.
If thou art able, make a sweet mouth.
If it is not manliness to strike the fist 
on a mouth.
Although able to tear up an ele-
phant’s front 
He is not a man who possessed no 
humanity. 
A man’s nature is of earth.
If he is not humble he is not a man

 Story2
A company of vagabonds met a der-
vish, spoke insulting words to him, 
struck him and otherwise molested 
him; whereon he complained to his 
superior and explained the case. The 
Pir replied ; ‘My son’ the patched 
frocked of dervishes is the garment 
of resignation and who, wearing it, 
cannot bear injuries is a pretender 
not entitled to the frock.’

 A large river will not become turbid 
from stones.
The Arif who feels aggrieved is shal-
low water yet.
If he injures thee, bear it
Because pardon will purify thee from 
sin. 
O brother, as the end is dust, be dust 
before thou art turned into dust.
 
Gulistan and Bustan Sheikh Mu-
sleh-’iddin sadi translated from the 
Persian by 
Edward Rehatsek (Gulistan) and 
G.M. Wickens (Bustan)

حكايت آخر
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