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روزنامه نيويورك تايمز اخيرا در نوشتارى ادعا كرد 
كه سوريه به سه منطقه تقسيم خواهد شد. يك منطقه 
وفادار به اسد باقى مى ماند، يك منطقه به مخالفان 
مى رسد و سومين منطقه نيز از آن كردها خواهد شد 
كه روابط بسيار نزديكى با كردها در شمال عراق و 

تركيه دارند.

سوريه  بحران  سر  بر  موجود  هاى  تحليل  بيشتر 
از  جزئى  بحران  اين  كه  دارند  توافق  نكته  اين  بر 
تغييرات مرزى خاورميانه جديد محسوب مى شود، 
معاهده  اساس  بر  سال 1916  در  كه  اى  خاورميانه 
سايكس پيكو تشكيل شد و اكنون به سويى مى رود 
امور  وزير  اوغلو،  داوود  احمد  كند.  تغيير  تماما  تا 
خارجه تركيه در سخنرانى خود كه نيمه مارس سال 
اى  منطقه  طرح  كه  گفت  شد،  برگزار  ميالدى  جارى 
و  است  مهم  بسيار  شده  مطرح  اخيرا  كه  خاورميانه 
كه  مناطقى  بر  تركيه  تاثيرگذارى  كه  رود  مى  انتظار 

در گذشته تحت كنترلش بوده است باز گردد.

به نظر مى رسد همگى صحبت از پايان يافتن توافق 
در  ايگناتيوس  ديويد  زنند؛  مى  پيكو  سايكس  نامه 
مرزهاى  نقض  نويسد:  مى  پست  واشنگتن  روزنامه 
توافق شده بر اساس معاهده سايكس پيكو بيش از 
همه به ضرر روس ها تمام خواهد شد. اليوت ابرامز، 
معاون مشاور امنيت ملى در زمان رياست جمهورى 
جورج بوش نيز صحبت از نقض اين توافق نامه زده 
است. چند هفته پيش نيز آنتوان باسبائوس، يكى از 
اى  مقاله  در  فرانسه  در  خاورميانه  امور  تحليلگران 
كرد  منتشر  فيگارو  روزنامه  در  آوريل   12 در  كه 
نيز نوشت كه ”مرزهاى مصنوعى اى“ كه بر اساس 
است  الزم  آمده  وجود  به  پيكو  سايكس  نامه  توافق 
اكنون  چه  آن  ببيند.  خود  به  اساسى  ضربه  يك  كه 
آن  پى  در  كه  هايى  ناآرامى  و  عربى  ”سونامى  به 
شاهديم“ مشهور شده ناشى از همين رويكرد است.

در سپتامبر پيش رو نفت كردستان به تركيه صادر 
خواهد شد و عراق از طريق اين منطقه به بازارهاى 
تحول  اين  ها  غربى  يافت.  خواهد  دست  تركيه  نفت 
را گامى به سوى استقالل كردستان قلمداد مى كنند.

سخت است كه در اهميت اين تغيير اگر واقعى باشد، 
توافق  چنين  به  رويكردها  كه  است  الزم  كنيم.  شك 
مرزهاى  كه  اى  نامه  توافق  يابد،  بهبود  اى  نامه 
حداقل 5 كشور خاورميانه بر اساس آن شكل گرفته 
است. در طول جنگ جهانى اول در اكتبر 1916 سر 
مارك سايكس، نماينده دولت علياى بريتانيا و شارل 
نامه  توافق  فرانسه  نماينده  پيكو،  جورج  فرانسوا 
مناطق  آن  موجب  به  كه  كردند  امضا  را  اى  سرى 
آسيايى از سرزمين هاى عثمانى سابق جدا مى شدند 
پس  شدند.  مى  تبديل  آنها  كنترل  تحت  مناطقى  به  و 
از آن توافق اين سرزمين ها به اشغال اين دو كشور 

در آمد و فرانسه ناظر بر سوريه و لبنان شد و عراق 
سوريه  در  مدت  اين  طول  در  رسيد.  بريتانيا  به  نيز 
اقليت علوى توانست بر اكثريت سنى حكومت كند و 
در عراق اقليت سنى بر اكثريت شيعى حكم رانى كند. 
همچنين منطقه فلسطين نيز به كنترل بريتانيايى ها در 
آمد كه تا قبل از آغاز جنگ جهانى اول مناطق تحت 
كنترل انگليسى ها به سوريه جنوبى و مناطق تحت 
كنترل فرانسوى ها به سوريه شمالى معروف شدند.

اين  به  بنا  خاورميانه  مرزهاى  كه  است  درست  اين 
و  سوريه  ميان  مرز  كيلومتر   600 شامل  قرارداد 
اخيرا  تايمز  فايننشال  روزنامه  اما  شود.  مى  عراق 
مقاله اى را منتشر كرد كه در آن صحبت از تجزيه 
پاكى  آب  نيز  تايمز  نيويورك  روزنامه  زد.  سوريه 
تقسيم  منطقه  سه  به  سوريه  كه  نوشت  و  ريخت  را 
خواهد شد. يك منطقه وفادار به اسد باقى مى ماند، 
يك منطقه به مخالفان مى رسد و سومين منطقه نيز 
از آن كردها خواهد شد كه روابط بسيار نزديكى با 
باعث  چه  آن  دارند.  تركيه  و  عراق  شمال  در  كردها 
شده  تمام  را  پيكو  سايكس  نامه  توافق  تا  شود  مى 
تصور كنيم، تحوالتى است كه در عراق نيز در حال 
وقوع است. تحوالت سال هاى اخير نشان مى دهد كه 
تغييرات در اين كشور نزديك است. در سپتامبر پيش 
رو نفت كردستان به تركيه صادر خواهد شد و عراق 
دست  تركيه  نفت  بازارهاى  به  منطقه  اين  طريق  از 
سوى  به  گامى  را  تحول  اين  ها  غربى  يافت.  خواهد 
همچنين  كردها  كنند.  مى  قلمداد  كردستان  استقالل 
قراردادهاى نفتى مستقل از دولت مركزى امضا كرده 
اند و صحبت از استقالل عملى از بغداد زده اند. هم 
زمان با آن سخنگوى امنيت ملى كاخ سفيد نيز گفته 
است كه با صادرات نفت عراق از ديگر مناطق ديگر 
يا  مركزى  دولت  با  هماهنگى  بدون  مستقل  طور  به 

دولت اتحادى مخالف است. 

واشنگتن همچنين با توافق نامه هاى اقتصادى كردها 
كه منجر به تقسيم عراق به سه منطقه كردى، شيعه و 
سنى مى شود نيز مخالف است. در حالى كردستان 
هنوز  ديگر  منطقه  دو  آن  كه  زند  مى  استقالل  ساز 
كه  است  اين  امر  واقعيت  نيستند.  كارى  چنين  آماده 
هنوز  و  دارد  تسلط  نشين  شيعه  مناطق  بر  ايران 
چه  نشين  سنى  مناطق  سرنوشت  داند  نمى  كسى 
گرفت  قوت  شايعه  اين  اخير  سال  در  شد؟  خواهد 
كه نيروهاى مجاهد از قبايل عرب سنى در عراق در 
رفته  اسد  نظام  با  جنگ  به  عراق  و  سوريه  مرزهاى 
اند. اين قبايل در مناطق مرزى در آمد و شد هستند 
خود  كنترل  تحت  را  مناطق  اين  كه  است  ها  سال  و 
مناطق  كه  صورتى  در  شود  مى  بينى  پيش  دارند. 
به  مركزى  دولت  از  بخواهد  سوريه  نشين  سنى 
رياست بشار اسد مستقل شوند قبايل سنى عراق به 

آنها بپيوندند.
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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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همانند مورد دعوى در دادگاه رفتار كن، پر توان تالش كن، ولى چون دوستان با يكديگر 
بخوريد و بنوشيد.

رام كردن زن سركش، پرده اول، صحنه دوم.

Do as adversaries do in law, strive mightily, but eat and drink as friends.
The Taming of the shrew, Act I, sc. 2.
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از آنجائيكه  روزهاى باقى مانده به انتخابات با سرعت سپرى مى شوند و تيتر اكثر خبرگذارى هاى ايرانى 
داخل و خارج از ايران  به اين مهم اختصاص يافته است، مطلبى تحت عنوان يادداشت هفته در روزنامه دنياى 
اقتصاد به قلم ميثم هاشم خانى به چاپ رسيده بود كه با توجه به ديد موشكافانه ى نويسنده ى آن، تصميم 

بر آن داشتيم تا اين مطلب را در يادداشت هفته ى اين شماه چاپ نماييم. 

سهم «ايرانيان ساكن مناطق محروم» از انتخابات چيست؟
 آيا در 16 روز باقيمانده تا انتخابات، 8 كانديداي رياست جمهوري به ارائه «برنامه هايي منطقي و شفاف» براي توانمندسازي 
پايين ترين دهك هاي درآمدي كشور خواهند پرداخت؟ در شرايطي كه بزرگ تر شدن لحظه به لحظه لكه «تورم سنگين» بر سر 
سفره هاي ميليون ها ايراني واقعيتي انكارناپذير بوده و ساكنان مناطق محروم كشور اين فشار اقتصادي سنگين را بسيار 

بيشتر احساس مي كنند، 
ترك  به  مجبور  خانواده ها  فقر  دليل  به  كه  هستيم  مواجه  ايرانى»  كودكان  «انبوه  با  كشور  محروم  مناطق  در  زماني كه  در 
تحصيل شده يا مجبورند در مدارسى با استانداردهايى بسيار پايين درس بخوانند، آيا مي توان انتظار داشت كه قسمت بعدي 
كانديداها  سوي  از  شفاف»  اقتصادي  دست كم «وعده هاي  يا  شفاف»  اقتصادي  ارائه «برنامه هاي  با  انتخاباتي»،  «رقابت هاي 
براي سه دهك درآمدي پايين همراه باشد؟ در شرايطي كه بنا به جديدترين گزارش «صندوق بين المللي پول» فقط 23 كشور 
دنيا سال 2012 را با تورم باالي 10 درصدي سپري كرده اند، كدام كانديداي انتخابات رياست جمهوري حاضر است اولين 
كانديدايي باشد كه صريحا متعهد مي شود از تجربه بالغ بر 170 كشور داراي تورم زير 10 درصدي استفاده كند و «تورم» را 
در پايان دولت خود به زير 10 درصد برساند؟ در شرايطي كه اكثريت اقتصاددانان متخصص در حوزه «اقتصاد فقر» معتقدند 
كه «آموزش» و «سالمت» پايه هاي كليدي هر برنامه فقرزدايي موفق هستند، كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد 
كه صريحا متعهد مي شود به جاي پرداخت انبوه «يارانه هاي سرگردان»، پايه گذار حركت گام به گام براي پوشش حداقلي از 
«بيمه هاي درماني» براي همه ايرانيان باشد؟ كدام كانديدا حاضر است اولين كانديدايي باشد كه متعهد مي شود به جاي چوب 
حراج زدن به خزانه ملي و فروش دالرهاي نفتي به قيمتي الاقل 35 درصد كمتر از قيمت بازار، بودجه اي را براي رنگ و 
لعاب بخشيدن به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد؛ بخاري هاي غيرايمن اين مدارس را جمع آوري كند يا مشابه حدود 
60 كشور دنيا، به ارائه وعده غذايي رايگان در مدارس مناطق محروم بپردازد؟ در اوضاعي كه «بي ثباتي اقتصادي داخلي» و 
«ديپلماسي اقتصادي پر ايراد» باعث بروز مشكالت پرشماري در فضاي كسب وكار بخش خصوصي و سرمايه گذاران ايراني 
شده و افت «سرمايه گذاري هاي اشتغالزا» را در كشور تشديد كرده و مهاجرت «سپرده هاي بانكي» به كاهش «ظرفيت وام دهي 
بانك ها» دامن زده، در زماني كه بار سنگين «كم رونقي اقتصاد» و «كسادي كسب وكار» را در درجه اول دهك هاي درآمدي 
پايين كشور تحمل مي كنند، آيا مي توان اميدوار بود كه در 16 روز باقيمانده به راي گيري، كانديداهاي رياست جمهوري به طرح 

اقدامات عملي خود براي بازگرداندن «ثبات اقتصادي» به اقتصاد ملي بپردازند؟ 
سخن آخر اينكه، اگر بپذيريم كه هم اكنون بخش اصلي فشار ناشي از اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي را سه دهك درآمدي 
پايين جامعه تحمل مي كنند، بسيار تاسف بار است كه تا اين لحظه اكثريت كانديداها نه «برنامه هاي دقيق» براي اقشار محروم 
مطرح كرده اند، نه «اقدام عملي» مشخصي را براي «توانمندسازي خانوارهاي آسيب پذير» وعده داده اند. آيا مي توان در 16 

روز باقيمانده، اميدوار به تغيير وضعيت موجود بود؟
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گفتمان موسيقى 
ايران و آمريكا 

شنبه شب سالن معتبر باربيكن در لندن 
ميزبان برنامه استاد كيهان كلهر و گروه 

بروكلين رايدر خواهد بود.
رايدر»  بروكلين   » گروه  و  كلهر  كيهان 
زهى  سازهاى  تجربى  نوازندگان  از  -كه 
سالن  در  كنسرتى  در  شده-  تشكيل 
باربيكن ، براى نخستين بار در انگلستان 
بخش هايى از آلبوم مشترك خود به نام 
به  مندان  عالقه  براى  را  خاموش»  «شهر 

اين موسيقى اجرا خواهند كرد.
به  كمانچه  برجسته  نوازنده  و  آهنگساز  كلهر،  كيهان 
بروكلين  ماجراجوى  و  جوان  نفره  چهار  گروه  همراه 
آمريكا  و  ايران  دوفرهنگ  مشترك  جنبه هاى  رايدر، 
كه  باربيكن  هنرى  مركز  دعوت  به   ، موسيقى  در  را 
بزرگترين مركز هنرى در اروپا است و هر سال ميزبان 

برخى از برجسته ترين چهره هاى هنرى جهان است به 
اجرا خواهند گذاشت.

(اسكار  گرمى  جايزه  دريافت  نامزد  كلهر،  كيهان 
با  همكارى  نتيجه  كه  «غزال»،  آلبوم  براى   ،( موسيقى 
استاد  جمله  از  هندى،  و  موسيقى دان هاى سنتى ايرانى 
سيتار شجاع حسين خان بود، آخرين بار سال گذشته 
به  سالن  اين  در  تمبك  نوازنده  خلج  مجيد  همراه  به 

اجراى برنامه پرداخت.

كلهر كه همواره به دنبال راه هاى تازه براى دست يابى 
همكارى  راه  از  موسيقى  نشده  كشف  گوشه هاى  به 
«بروكلين  گروه  اعضاى  با  است،  مختلف  گروه هاى  با 
رايدر» هنگامى كه با « يويوما» نوازنده برجسته ويولن 
سل بر روى پروژه « جاده ابريشم» كار مى كرد آشنا 

شد.
و  آهنگساز  ويولن،  جوان  نوازنده  جكوبسون  كالين 
جكوبسون  اريك  همراه  رايدر  بروكلين  گروه  رهبر 
نوازنده ويولن سل، اخيرا سفر كوتاهى به ايران داشته 

اند. 

او از تاثيراتى كه هنر كيهان كلهر بر او داشته مى گويد: 
را  كوتاه  زمانى  مدت  بتوانم  من  كه  بود  فرصتى  «اين 
كم نظير  آهنگساز  و  كمانچه نواز  اين  كلهر،  كيهان  با 
بگذرانم. به جرات مى توانم بگويم كه تمام خالقيت من 
از آن زمان تا كنون مديون اين تجربه و آموخته هايى 
است كه از اين سفر و در مكتب كيهان كلهر به دست 

آورده ام. ».
مورد  در  تايمز  نيويورك  نويسنده  شواتيزر  ويواين 

اثري  خاموش  شهر  <در  مي نويسد:  خاموش>  <شهر 
است؛  حلبچه  شهر  درباره  تاثيرگذار  و  سحركننده 
روستايي كه صدام حسين آن را بمباران شيميايي كرد. 
در اين اثر ساز كمانچه ماتم و زاري كودكان حلبچه را 

به مخاطب منتقل مي كند.>

حاكم  فضاي  توصيف  به  ادامه  در  گزارش  نويسنده   
با  خاموش  <شهر  مي نويسد:  و  مي پردازد  اثر  اين  بر 
يك  در  زمزمه اي  مي شود،  آغاز  كمانچه  بداهه نوازي 
در  پخش شده  گردوخاك  ترسناكي  به طرز  كه  مخروبه 
هوا و ويرانه هاي بمباران را تداعي مي كند. اين زمزمه 
با آهنگي كردي همراه است كه دوباره ساختن شهري 
براي  البته  آهنگ  اين  مي كند.  يادآوري  را  ويران شده 
كلهر 45 ساله طنين ويژه اي دارد؛ براي او كه در تهران 
متولد شد اما اصل و نسبي كردي دارد.> نويسنده اين 
صداي  كه  مي آورد  كلهر  از  نقل قولي  ادامه  در  گزارش 
ساز كمانچه را <صدايي گرم و خيلي نزديك به صداي 

انسان> توصيف كرده است. 

همكاري  و  خاموش>  <شهر  درباره  كورد  نيكال س   
يادگيري  سال  هشت  نتيجه  اثر  <اين  مي گويد:  كلهر  با 
خيلي  ديديم  را  كلهر  ما  كه  باري  اولين  است.  تجربه  و 
از ديدار او لذت برديم. مجذوب جهان ذهني او شديم، 
اثر  چنين  بتوانيم  روزي  نمي كرديم  فكر  آغاز  در  اما 
رويايي اي با هم ضبط كنيم.> ويواين شواتيزرهمچنين 
همراه  بداهه نوازي  با  خاموش  شهر  <آغاز  مي نويسد: 
فارسي  كال سيك  موسيقي  سنت  در  كه  مهارتي  است، 
بر  را  خود  كار  بداهه نوازان  دارد.  ديرينه  سابقه اي 
<رديف>  كه  موتيف ها  و  ملودي ها  از  مجموعه  اي  پايه 
كال سيك  موسيقيدانان  مي دهند.  قرار  مي شوند،  خوانده 
داشته اند  بداهه نوازي  كارهايشان  در  ندرت  به  غربي 
خود  بخت  بار  اولين  براي  رايدر  بروكلين  اعضاي  اما 
است.  آزموده  كلهر،  بداهه نوازي  با  زمينه  اين  در  را 
شوايترز در ادامه به تال ش هاي كيهان كلهر براي نزديك 
همكاري  و  مي پردازد  موسيقي  طريق  از  ملت ها  كردن 
در  را  هندي  سيتار  نوازنده  حسين خان  شجاعت  با  او 
همكاري  سابقه  كه  دو  اين  مي كند.  ارزيابي  راستا  اين 
موسيقي  آلبوم هاي  حال  به  تا  دارند  هم  با  ساله   8
زعم  به  كرده اند.  منتشر  را  دو>  <غزل  و  يك>  <غزل 
نوازنده  دو  اين  همكاري  نيويورك تايمز،  نويسنده 
در  او  دانست.  هم  به  فرهنگ  دو  نزديكي  مي توان  را 
فهم  روي  موسيقي اش  در  <كلهر  مي افزايد:  اين باره 
عميقي از موسيقي فرهنگ ها تاكيد دارد. او به عنوان يك 
متعددي  برنامه هاي  بارها  و  بارها  ايراني  موسيقيدان 
طي  اينكه  با  است.  كرده  اجرا  غربي  تماشاگران  براي 
روبه رو  زيادي  سياسي  سوال هاي  با  اخير  سال هاي 
سفير  يك  كه  دارد  تاكيد  نكته  اين  بر  همواره  اما  شده 

فرهنگي است نه يك سياستمدار.>

يي  خانواده  در  شمسي   1342 سال  در  كلهر  كيهان 
به  چشم  تهران  در  دوست  موسيقي  و  كرمانشاهي 
جهان گشود. كار موسيقي را از پنج سالگي به صورت 
آزاد شروع كرد. 12ساله بود كه به صورت حرفه يي 
راديو  اركستر  با  در 13سالگي  و  پرداخت  موسيقي  به 
تلويزيون كرمانشاه شروع به همكاري كرد.كلهر مدتي 
كوتاه با گروه شيدا در مركز هنري «چاووش» همكار 
ادامه  براي  سپس  و  ايتاليا  مقيم  17سالگي  در  بود. 
از  آهنگسازي  رشته  در  و  شد  كانادا  راهي  تحصيل 
كلهر  شد.كيهان  التحصيل  فارغ  اتاوا  كارلتن  دانشگاه 
ها  غيرايراني  به  ايراني  موسيقي  شناساندن  براي 
هنرمندان  با  او  همكاري  است،  كرده  بسياري  تالش 
با  يا  (غزل)  خان»  حسين  «شجاعت  جمله  از  هندي 
اركستر  و  ما  يويو  ابريشم)،  (جاده  كرونوس  كوارتت 
تبديل  جهاني  هنرمندي  به  را  او  نيويورك  فيالرمونيك 
ها  غيرايراني  بين  در  زيادي  شنوندگان  و  است  كرده 
دستان  گروه  ثابت  اعضاي  از  يكي  هم  مدتي  او  دارد. 
بود.اجراي كنسرت هاي مستقل به صورت بداهه نوازي 
و  عليزاده  حسين  شجريان،  محمدرضا  با  همراهي  و 
نامي  هنرمند  اين  هاي  فعاليت  اغلب  شجريان  همايون 
است. پنج آلبوم، زمستان است، بي تو به سر نمي شود، 
فرياد، ساز خاموش و سرود مهر حاصل اين همكاري 

است...
نكته قابل توجه در مورد اين برنامه قيمت مناسب بليت 
ها مى باشد كه بر خالف ديگر كنسرت ها در لندن به 
نحوى در نظر گرفته شده است تا تمام عالقه مندان به 

موسيقى بتوانند شركت كنند.

اهداى «اسكار» به 
«گذشته» بهترين 

اتفاق است
هستند  ايران  در  بزرگى  «كارگردانان 
كه در خارج از كشور شناخته نشده اند. 
فيلم هاى مولف خوبى هم توليد مى كنند. 
اين موضوع براى مخاطب ايرانى اهميت 
دارد  دوست  چراكه  دارد؛  فراوانى 
از  غيرسياسى  و  واقع بينانه  تصويرى 
كند.»  معرفى  جهانيان  به  ايرانى  و  ايران 
گفت وگوى  تازه ترين  از  بخشى  اينها 
شناخته شده  كارگردان  فرهادى،  اصغر 
ناباورانه  يكشنبه شب،  كه  است  ايرانى 
نخل  جايزه  «گذشته»  فيلم  با  نتوانست 
طالى كن را كسب كند. اما بازيگر فيلم او 
يعنى برنيس بژو كه پيش از اين با فيلم 
«آرتيست» نامزد جايزه اسكار شده بود؛ 
نخستين نخل طالى خود را در بازيگرى 
به دست آورد. فرهادى در مصاحبه اى با 
سايت معتبر «هاليوود ريپورتر» كه چند 
انجام  كن  پايانى  مراسم  از  پيش  ساعت 
داد، از پروژه بعدى اش و سينماى ايران 
همكارانى  از  گفت وگو  اين  در  او  گفت. 
فيلمسازانى  خودش  مانند  كه  كرد  ياد 
شناخته شده هستند: «اما تعدادى فيلم نيز 
ساخته مى شوند كه به واقع به جنبه هاى 
عميق تر زندگى مى پردازند. از اين فيلم ها 
خارجى  رويدادهاى  به  اندكى  تعداد  تنها 

مى روند.»

 با اينكه فيلم «گذشته» هنوز به صورت 
موضوع  اما  است؛  نشده  اكران  گسترده 
شناخته شده  فيلمساز  بعدى  پروژه 
بيشتر  در  كه  است  موضوعى  ايرانى 
مى شود.  پرسيده  او  از  مصاحبه ها 
خيلى ها معتقدند كه احتمال دارد او فيلم 
چهره هاى  با  و  هاليوود  در  را  بعدى اش 
بسازد.  جهان  سينماى  شناخته شده 
نمى كند،  رد  را  آن  فرهادى  كه  نكته اى 
سوال  اين  به  «نمى توانم  مى گويد:  اما 
نمى توان  چرا كه  دهم،  پاسخ  وضوح  به 
اما  بود.  مطمئن  صددرصد  چيزى  از 
بايد بگويم كه پروژه اى در سر دارم كه 
جهان  سينماى  مطرح  بازيگران  آن  در 
زمان  از  اما  داشت،  خواهند  حضور 
ساخت اين فيلم مطمئن نيستم و نمى دانم 
خواهد  سينمايى ام  بعدى  پروژه  آيا  كه 
فكر كردن  مشغول  هم اكنون  خير.  يا  بود 
ساخت  قدم  اولين  كه  هستم  فيلم  اين  به 

آن خواهد بود.»
ادامه  نيز  فيلم  «اين  گفته:  فرهادى 
به  و  كردم  آغاز  كه  بود  خواهد  راهى 
اما  رفت؛  نخواهم  متفاوتى  سمت وسوى 
بيشتر  نمى توانم  فيلم  داستان  درباره 
باشد.»  جالب  مردم  براى  تا  بزنم  حرف 
از روزى كه ساخت«گذشته» فرهادى به 
پايان رسيده، خيلى از منتقدان، آن را يكى 
«غيرانگليسى  زبان»  اسكار  گزينه هاى  از 

2014 مى دانند.
آن  به  نمى خواهد  مى گويد،  فرهادى  اما   
فكر  در اين باره  مى كنم  «سعى  كند:  فكر 
نيست.  مهم  برايم  نمى گويم  اما  نكنم، 
هر انسانى در جهان دوست دارد مورد 
اما  بگيرد،  قرار  ديگران  تحسين  و  تقدير 
مورد  اين  در  توقعى  مى كنم  سعى  من 
محقق  امر  اين  اگر  اما  باشم.  نداشته 
غير  در  و  مى افتد  اتفاق  بهترين  شود، 
اين صورت چيزى را از دست نمى دهم.» 
سوالى  هم  ايران  در  سانسور  موضوع 
تكرارى بود كه فرهادى بار ديگر درباره 
سيستم  ايران  «در  كرد:  صحبت  آن 
دارد  وجود  پيش بينى اى  غيرقابل  بسيار 
كه نمى توان به خوبى آن را توصيف كرد؛ 
تغيير  حال  در  همواره  اوضاع  چرا كه 
ما  كار  كه  است  موضوعى  اين  و  است 

را سخت مى كند.
تحويل  دوبار  را  فيلم  بايد  ايران  در 
كه  زمانى  يك بار  دهيد،  مسووالن 
فيلمنامه تكميل شده و بار دوم، پيش از 
ايران  از  خارج  افراد  براى  است.  اكران 
مى توان  چگونه  كه  است  شگفت انگيز 
كه  ساخت  فيلمى  شرايطى،  چنين  در 
چرا كه  باشند،  داشته  خاص  مضامينى 
فيلمسازان و هنرمندان ايرانى به كلنجار 
راه هايى  و  مى پردازند  روش ها  اين  با 
با  و  مى كنند  پيدا  آن  از  دورى  براى 
كه  مى سازند  فيلم  شرايط،  اين  وجود 
شكست  گاهى  و  مى شوند  موفق  گاهى 
در  همچنين  فرهادى  مى خورند.» 
مصاحبه اش با اين سايت، درباره تحريم 
اسكار 2013 توسط ايران و فيلم«آرگو» 
مشكلى  ايران  مردم  نمى كنم  «فكر  گفت: 
درباره  آمريكايى  فيلم  يك  ساخت  با 
داشته  ايران  در  تاريخى  رويدادهاى 
باشند. مشكل اينجاست كه در اين فيلم، 
تصويرى كليشه اى و منفى از مردم ايران 
ايران  مردم  براى  امر  اين  و  شده  ارايه 
قصد  فيلمى  اگر  است.  هضم  غيرقابل 
دارد به موضوعى درباره ايران بپردازد، 
چرا بايد چنين رويكردى غيرواقع بينانه و 

توخالى داشته باشد؟!»

حضور كلهر، قربانى و 
قمصرى در جشنواره 

«اتنوپورت»
 

ميزبان  لهستان  «اتنوپورت»  جشنواره 
على  و  قربانى  عليرضا  كلهر،  كيهان 

قمصرى مى شود.

اين  ستاد  توسط  اعالم شده  برنامه  طبق   
تاريخ  در  ابتدا  كلهر  كيهان  جشنواره، 
اردال  همراه  به  سال جارى  17 خرداد  
موسيقيدان  و  باقالما  نوازنده  ارزنجان 
صحنه  روى  به  تركيه،  كشور  مطرح 
عليرضا  روز؛  آن  فرداى  و  مى رود 
صميمى  سامان  قمصرى،  على  قربانى، 
با  را  رومى  پروژه  زهاوى،  هژار  و 
 Grand سالن  در  قمصرى  آهنگسازى 
اين  از  پيش تر  كرد.  خواهند  اجرا   Hall
پروژه «رومى» در چندين كشور به روى 

صحنه رفته بود.

«همايون شجريان» 
در مالزى مى خواند

مالزى  در  شجريان  همايون  كنسرت 
همكارى  با  كنسرت  اين  مى شود.  برگزار 
يك شركت خصوصى قرار است در روز 
سالنى  در  تير  اول  با  مصادف  ژوئن   22
در كواالالمپور برگزار شود. اين كنسرت 
با همراهى گروه سياوش برگزار خواهد 

شد. 

اين خبر در حالى خوشحالى ايرانيان مقيم 
مالزى را به همراه داشته است كه هنوز 
است  نشده  آغاز  آن  براى  فروشى  بليت 
كنسرت  اين  بليت هاى  كه  شده  گفته  اما 
(در  دارد  قيمت  رينگيت   200 تا   50 بين 
چيزى  مالزى  رينگيت  هر  حاضر  حال 

حدود هزارو180تومان است).
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دهكده ما
نسل ايرانى -  انگليسى را 

دريابيم!
احسان صادقيان

نسلى كه در جامعه انگلستان به دنيا آمده و رشد كرده است، 
اگر چه از اين آب و خاك تغذيه كرده؛ اگر چه زبان و فرهنگ 
كه  است  اى  جامعه  از  عضوى  چه  اگر  باشد؛  انگليسى  اولش 
آن  از  ما  ايرانى  سهم  نبايد  ولى  بوده،  آن  نگهبان  و  ميزبان 
فراموش شود! اين نسل انگليسى، عصاره اى از فرهنگى ديگر 
دارد كه براى اين جامعه ارمغان آورده است؛ نگاهى متفاوت 
و تربيت يافته از زاويه اى ديگر دارد كه مى تواند ناديده هاى 
برساند؛  آن  صاحبان  ديد  به  و  ببيند  جامعه  اين  در  را  مهمى 
قابليتهاى متفاوتى دارد كه از آن سوى دريا ها به اين جزيره 
براى  شايد  كه  كند  پر  تواند  مى  را  هايى  خًال  آن  با  و  آورده 
هاى  سرمايه  همه  اينها  نباشد؛  ممكن  سرزمين  اين  بوميان 
ايرانى بودن اين نسل است كه به ُبعد انگليسى اش اهدا شده 
است. اما ُبعد انگليسى آن نيز قابليتهاى بسيارى به ُبعد ايرانى 
او وامدار است. حال ديگر بر جامعه ايرانى است تا سهم خود 

را از بهره هاى اين نسل بگيرد.
 

هاى  ملت  تاريخ  و  فرهنگ  از  گرفتن  بهره  و  كردن  مهاجرت 
شكوفايى  و  رشد  موجب  آن،  آوردن  ارمغان  به  و  ديگر 
تمدن مى شود. اگر چه تكنولوژى هاى رسانه اى، مرز ها را 
برداشته و ارتباط ملتها را آسان تر كرده اما هنوز تفاوتهاى 
درك  براى  ها  ملت  راه  سر  بر  بزرگى  مانع  زبانى  و  فرهنگى 
كه  افرادى  هنوز  است.  هم  تجربيات  از  گيرى  بهره  و  يكديگر 
و  مهمترين  باشند،  داشته  تسلط  مليت  دو  زبان  و  فرهنگ  به 
كودكى  از  كه  نسلى  هستند.  ارتباطى  هاى  پل  مستحكمترين 
اين  پرورشى  و  آموزشى  سيستم  در  و  انگلستان  جامعه  در 
كشور رشد و تربيت يافته، حامل بارقه ها و عناصر، داراى 
توانمندى ها و معتقد به اصولى است كه براى شكل دهى يك 
اين  آينده  ساختن  براى  كه  است  نسلى  اين  است.  الزم  تمدن 
كشور پرورش يافته است. حضور و نقش آفرينى اين نسل پر 
قابليت در هر جامعه اى، عامل سازندگى است و بايد از آنها 
در جهت رشد جامعه كوچك ايرانى مان نيز استفاده كنيم. از 
سوى ديگر بارقه هاى زيبايى در فرهنگ و روابط اجتماعى ما 
وجود دارد كه براى خود ما امرى عادى است و به چشم نمى 
آيد و يا به دليل نبودن يك پل ارتباطى با جامعه ميزبان، يك 
تعامل فرهنگى بين اين دو جامعه صورت نمى گيرد. حال آنكه 
حضور اين نسل ايرانى - انگليسى اين نياز را هم رفع مى كند.

 
مشكل اساسى البته جلب اين نسل است. در اين خصوص باز 
اين  پنهان  هويت  بودن،  ايرانى  چراكه  ماست.  از  كوتاهى  هم 
اين  دارد.  نيز  خودآگاهى  آن  به  نسبت  كه  است  جوان  نسل 
خود،  سال  و  سن  هم  هزاران  ميان  در  نوجوانان،  و  جوانان 
راحتى  به  شخصيتى،  و  فرهنگى  اشتراك  اين  وجود  بخاطر 
يكديگر را پيدا مى كنند و دوستى هاى عميقى بين خود ايجاد 
مى كنند. اگر با اين جوانان دمخور بوده باشيد، كنجكاوى شان 
براى شناختن و ارتقاء آن ُبعد ايرانى خود، بسيار تأثير گذار 
ايرانى  هويت  به  خود  نسل  اين  يعنى  است.  برانگيز  احترام  و 
خود ارجى كه بايد بگذارد، مى گذارد اما ماييم كه متأسفانه در 
ايجاد زمينه براى حضور و نقش آفرينى اين نسل در دهكده 

ايرانى مان، كوتاهى مى كنيم!

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش فرهنــگ و هنر 
ايرانـــى جداى از هرگونه گرايشهـــاى سيــــاسى و مذهبــى، 

كمكـــى وافر مى كنيد. 

ترس زير پوست 
خيابان هاى آرام

عليرضا نراقى

واقعيت  يك  مدرن  فرهنگى  چند  جامعه  آيا 
است؟

اگر به شهر خود نگاهى بيندازيد متوجه مى 
مى  دارد  كه  هايى  پيچيدگى  وجود  با  شويد 
جمعى  زندگى  شيوه  از  كلى  طرحى  توان 
هنجارها،  هر شهرى  در  پيدا كرد.  مردم آن 
شكلى  موفقيت،  و  پيشرفت  از  خاصى  تلقى 
از تعامالت اجتماعى و... حاكم است كه همه 
چند  هر  ـ  و  هستند  آشنا  آن  با  شهروندان 

ناخودآگاه ـ بر سر كلياتش توافق دارند.
براى  محدودى  هاى  انتخاب  و  ها  امكان 
فراغت،  اوقات  گذران  سرگرمى،  تفريح، 
وجود  و...  عشق  دوستى،  انتقاد،  شوخى، 
دارد كه همه برآمده از فرهنگ غالب جامعه 
وجود  با  دنيا  كنونى  شهرهاى  تمام  است. 
فرهنگ  اين  داراى  احتمالى  ضعف  و  شدت 

غالب و استاندارد هستند.
عمده  كه  دارد  وجود  فرهنگى  جا  همه  در 
از  دريافت  قابل  فرهنگ  اين  است؛  اصل  و 
(همان  است  اجتماعى  امور  ترين  روزمره 
هاى  شوخى  فراغت،  اوقات  سرگرمى، 

عمومى و...).
درباره  قضاوت  كه  خاصى  ارزشى  نظام 
مى  ممكن  را  اى  جامعه  هر  در  بد  و  خوب 
هاى  ساعت  ترين  اهميت  بى  در  و  سازد 
دارد،  پررنگ  حضورى  فردى  زندگى 
قدرتمند  و  غالب  فرهنگ  همين  برساخته 
تر  دقيق  بيان  به  يا  غالب،  فرهنگ  اين  است. 
به  اصالح  وجود  با  زندگى»  غالب  «سبك 
وسيله واقعيت هاى اقتصادى و سياسى، در 

عمل ميزان و معيار هر اجتماعى مى شود.
مردمانى كه به نحوى فاقد بخشى از مجموعه 
فرهنگ  شده  پيچيده  هم  در  و  چندوجهى 
غالب هستند، براى هماهنگ كردن خود با آن 
استانداردهاى  و  معيارها  به  يافتن  دست  و 

تعريف شده اش، همواره در حال تالشند.
پرسش اين است كه در چنين شرايطى، چند 
فرهنگى بودن يك جامعه تا چه حد مى تواند 
توان  مى  اندازه  چه  تا  باشد.  داشته  واقعيت 
شهر ما را به صرف پذيرش مهاجران زياد، 
وجود سطح قابل قبولى از رسانه هاى جمعى 

و جهانى، چندفرهنگى و متكثر دانست؟
ها  پرسش  اين  به  كه  مثبتى  هاى  پاسخ 
كند  ادعا  تواند  نمى  كسى  اما  داشته،  وجود 
بر  سازد  مى  را  ما  امروزى  شهرهاى  آنچه 
حل  و  فرهنگى  متوازن  اختالط  يك  از  آمده 
نرم و مسالمت آميز چند فرهنگ در يكديگر 
است؛ هيچ گاه نمى توان غلبه فرهنگى عمده 
و اصلى را بر فرهنگ هاى كوچك ديگر انكار 

كرد.
يا  كوچك  هاى  فرهنگ  آن  رفتن  حاشيه  به 
خرده فرهنگ ها در مقايسه با فرهنگ غالب 
و قدرتمند ـ و مرگ تدريجى و مسخ هويتى 
اين  اجازه  نتوان  كه  شود  مى  باعث  ـ  آنها 
سهل انگارى را داد كه به صرف وجود آدم 
هايى با خاستگاه هاى مختلف در يك جامعه، 
«كل جامعه» را «چند فرهنگى» ناميد البته در 
اين زمينه وضع جوامع متفاوت است، جوامع 
فرهنگ  با  متضاد  فرهنگ  اساسا  پيشامدرن 
غالب را حذف مى كردند، يعنى بحث بر سر 
به حاشيه رفتن يك خرده فرهنگ نبود، بلكه 

اى،  حاشيه  هاى  فرهنگ  نشناختن  رسميت 
آنها را به طرد و حذف خشن مى كشاند.

پيشامدرن  جوامع  بسيارى  در  وضع  اين 
كه اكنون در جهان در ظاهر مدرن همچنان 
حيات دارند، ادامه دارد. در اين ميان كثرت 
متصل  حضور  و  مدرن  شهرهاى  گرايى 
از  را  حذف  و  طرد  اجازه  فناورى  كننده 
فرهنگ غالب گرفته، اما اگر بخواهيم رويكرد 
شهرهاى  تصحيح  براى  را  خود  انتقادى 
و  عينى  واقعيت  به  بايد  كنيم  حفظ  مدرن 
داشته  بيشترى  توجه  شهرها  اين  بعدى  تك 

باشيم.
فرهنگ عمومى در جوامع مدرن محلولى از 
بومى  مردمان  غالب  و  پيشين  هاى  فرهنگ 

با فرهنگ هاى حاشيه اى و متفاوت نيست.
كهنه و نو، متن و حاشيه كمتر در هم تركيب 
بلكه  اند،  رسيده  جديد  محلولى  به  و  شده 
فرهنگ  كه  است  بوده  جزئى  تغييراتى  اغلب 
غالب را وادار كرده تا بخشى از فرهنگ هاى 
در  را  آن  از  مظاهرى سطحى  يا  اى  حاشيه 
ببلعد)،  بگوييم  است  بهتر  (يا  كند  حل  خود 
كه غالبا اين حل كردن همراه با مسخ هويتى 

فرهنگ حاشيه اى بوده است.
فرهنگ  خرده  ميالدى   70 و   60 دهه  در 
آن  طغيانگر  جوانان  سوى  از  متفاوتى  هاى 
دهه  دو  آن  از  پس  اما  شدند،  ساخته  روز 
بيشتر آن خرده فرهنگ ها يا به سبب شدت 
در  مظاهرشان  يا  مردند  رفتن،  حاشيه  به 
فرهنگ عمومى حل شد و به چيزى به لحاظ 
غالب  فرهنگ  با  سازگار  كه  متفاوت  ماهوى 

بود، تبديل شدند.
يك  فرهنگ  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان  مى 
تازه  تفكر  يا  مهاجران  كثرت  وجود  با  شهر 
شود،  مى  وارد  آن  به  طريق  هر  از  كه  اى 
از  ناشى  چندگانه  فرهنگ  يك  به  تبديل 
سازگارى عناصر نامتجانس نمى شود، بلكه 
فرهنگ غالب به عنوان هويتى معيار تبديل به 
خواست عمومى مى شود، در اين وضع ساز 
و كارهاى قدرت و ثروت همواره مؤيد همان 

فرهنگ غالب هستند.

عامى  مسأله  اتفاقا  باره  اين  در  ديگر  مثال 
به نام زيبايى و مالك هاى آن است. زيبايى 
امرى ماهوى و هميشگى نيست و در زمان 
هاى  جاذبه  كه  طور  همان  كند،  مى  تغيير 
از  متفاوت  چيزى  پيش  سال  در 50  جسمى 
هاى  باشگاه  حاصل  كه  امروز  اندام  تناسب 
بدنسازى است، بوده است، زيبايى هم امروز 
چيزى  بزرگ  هاى  شركت  قدرت  سبب  به 
پدربزرگ  و  مادربزرگ  زمان  از  متفاوت 
متغير  ماهيت  دهنده  نشان  اين  ماست.  هاى 

و غيرثابت زيبايى است.
با اين نگاه مى توان فهميد كه مردمان مختلف 
آن چيزى را زيبا مى دانند كه زيبا فهميده مى 
شود يا بهتر است بگوييم در سپهر عمومى 
جامعه به عنوان زيبايى تحسين و تبليغ مى 

شود.
با  شركت  مدير  يك  مد،  طراح  يك  اگر  حال 
نفوذ در طراحى و توليد لباس و يك رسانه 
پرنفوذ تلويزيونى، تصميم بگيرد موضوعى 
زيبايى  نمونه  به  تبديل  و  دهد  جلوه  زيبا  را 
آدم  يا  ها  فرهنگ  خرده  از  كارى  ديگر  كند 
هاى «متفاوت و ناجور» بر نمى آيد جز آن 
هم  رد  ظاهر  در  اگر  حتى  را  مالك  آن  كه 
كند به عنوان استاندارد زيبايى عموم جامعه 

بپذيرد.
مسأله اين است كه جوامع مدرن آنقدر متكثر 
فرهنگ  به  گويان  «نه»  كه  هستند  متنوع  و 
غالب بتوانند زندگى خود را داشته باشند، اما 

هيچ گاه توان رقابت و هم سخنى با فرهنگ 
غالب را هم نخواهند داشت.

فرهنگ  خرده  عنوان  به  آنچه  وضع  اين  با 
مى شناسيم، هيچ گاه حضورى قابل اشاره 
در فرهنگ عمومى نمى يابد و به همين دليل 
جامعه به جامعه اى متكثر و چند فرهنگى با 

افق هاى متنوع تبديل نمى شود.
تكه  چند  چندفرهنگى،  از  بيشتر  جوامع  اين 
سبب  به  تنها  مختلف  هاى  گروه  كه  هستند 
و  جامعه  اداره  دموكرات  و  تكثرگرا  روح 
مى  ديگرى،  نكردن  حذف  از  قانون  حمايت 
تركيب  قابل  غير  هايى  گروه  همچون  توانند 
دستاوردها  اين  البته  كنند،  زندگى  هم  كنار 
به هيچ وجه كم نيست، اما مسأله اين است 
و  ديگرى  نپذيرفتن  معضالت  از  بسيارى 
طرد  اين  واسطه  به  جامعه  در  سرخوردگى 

را حل نكرده است.
در  بنيادگرايى  رشد  تالقى  نقطه  دقيقا  اين 
زير  غالب  فرهنگ  پذيرش  و  پيشرفت  كنار 

سايه اقتصاد، رسانه و سياست است.
مى  اى  جامعه  هر  در  حالتى  چنين  در 
و  بنيادگرايى  حداكثرى  رشد  شاهد  توان 
پذيرش  مسأله  اين  خود  بود.  راديكاليسم 
همه  براى  را  متفاوت  فرهنگ  و  ديگرى 
انسانى  هويت  و  كند  مى  سنگين  و  دشوار 
و  خشك  هاى  مالك  با  بيشتر  چه  هر  را 
برساخته تاريخى، نژادى، جنسى و... محدود 

مى كند.
كشيده  از  حالت  اين  در  توان  نمى  گاه  هيچ 
نشدن ماجرا به خأل هاى روانى و گسيختگى 
هاى روحى مطمئن بود، به دليل اين اطمينان 
نداشتن عميق در برابر خشونت هاى قومى 
امان  در  متكثر  جامعه  يك  در  فرهنگى  و 

نخواهيم بود.
مسلمان  برادر  دو  بمبگذارى  پرونده  اكنون 
ساكن  نوجوانى  و  كودكى  از  كه  ـ  چچنى 
خود  اوج  به  بوستون  در  ـ  اند  بوده  آمريكا 
رسيده است، در آن بمبگذارى سه نفر مردند 
عضو  نقص  و  زخمى  بشدت  نفر  ها  ده  و 

شدند.
چه مى شود وقتى دو جوان در آمريكا ـ به 
عنوان سرآمد جوامع چندفرهنگى ـ دست به 

عملياتى تروريستى مى زنند.
در  آنها  كه  كرد  تصور  توان  مى  چگونه 
مهاجر  و  فرهنگى  چند  ظاهر  در  كشورى 
پذير بزرگ شوند، ولى به تخريب آن عالقه 
لنگ  تيمور  و  جوهر  آنچه  باشند؟  داشته 
قفقازى را كه از كودكى تا جوانى در آمريكا 
زيسته اند و در مدارس آنجا درس خوانده 
احساس  عدم  كرد،  تبديل  تروريست  به  اند، 
خود بودن و توافق و پذيرش شان در جامعه 

غربى به طور روزمره بوده است.
تماما  امورى  جريان  در  كه  هويتى  اختاللى 
اين  در  نكته  دهد؛  مى  رخ  روزمره  و  ساده 
تضاد و رويارويى است. اين خشونت خود 
نشانه اى از عينى نشدن جامعه چندفرهنگى 

با قدرت پذيرش ديگرى است.
جاى  به  انتظارات  همه  وجود  با  ها  تمدن 
مالقات و سپس گفت و گو، در پى مستحيل 
كردن يكديگر هستند. چنين رخدادهاى بهت 
مدرن،  امن  ظاهر  به  شهرهاى  در  آورى 
هشدارى است از نپذيرفتن ادامه دار يكديگر 

و تعامل نداشتن فرهنگى.
گفتمان هاى بنيادگرايانه شرقى از يك سو و 
نژادپرستانه اى  هاى  ديگر گفتمان  از سوى 
كه نمونه اش را سال گذشته در نروژ ديديم، 
نشانى از هراسى است كه به شكلى نرم زير 

پوست خيابان هاى آرام نفوذ كرده است.

نظرات شما
حداقل  از  فراتر  تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
از  كند.  عمل  است  رساني  اطالع  كه  وظيفه اش، 
ايران  از  دور  هموطنان  و  شهروندان  شما  اين رو، 
به  خود  نظرات  و  مطالب  ارسال  با  مي توانيد  نيز 
هفته نامه پرشين ارسال تا در بخش نظرات چاپ 
آدرس  به  را  نظراتتان  مي توانيد  همچنين  گردد. 
 info@persianweekly.co.uk الكترونيكي: 
در  را  خود  شهر  نام  و  نام  (لطفا  نماييد.   ارسال 
تماسهاى   و  نظرات  منتظر  كنيد).  درج  پيام  ابتداي 

شما هستيم 
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خانم صدراعظم

سومين  آستانه  در  مركل  تحليلگران: 
پيروزي قرار دارد

دليل  به  گذشته  سال  چند  در  چند  هر 
اروپا  در  اقتصادي  رياضت  سياست 
نقطه  در  آلمان  صدراعظم  مركل،  آنجال 
هدف پيكان انتقادات اروپايي قرار گرفته 
تحقيقات  مركز  اخير  نظرسنجي  و  است 
از  درصد   88 حدود  مي دهد  نشان  پيو 
اسپانيايي ها  از  درصد   57 و  يونانيان 
كه  باورند  اين  بر  و  متنفرند  مركل  از 
سياست هاي او موجب بدبختي آنهاست، 
صدراعظم  مي دهد  گزارش  رويترز  اما 
آلمان در آستانه انتخابات آينده كه ماه 
سپتامبر است، براي سه چهارم آلماني ها 
آنجال  كه  معتقدند  آنها  و  است  محبوب 
مركل كارش را به خوبي انجام مي دهد. 
به اين  ترتيب انتظار مي رود مركل براي 
اين  شود.  آلمان  صدراعظم  بار  سومين 
جهانيان  بلكه  اروپايي ها  براي  تنها  نه 
دوره  دو  زن  يك  كه  است  شگفت انگيز 
براي  كه  برده  پيش  اقتدار  با  چنان  را 
قرار  پيروزي  آستانه  در  سوم  بار 
دختر  مي گويند  او  زندگي  درباره  دارد. 
از  قبل  كه  پروتستان  كشيش  خجالتي 
و  مي نوشت  مشق  برلين  ديوار  سقوط 
اندكي بعد از سقوط ديوار برلين از يك 
فيزيكدان به سياستمدار تبديل شد. مركل 
دو  هر  مشترك  انتخابات  اولين  پي  در 
آلمان شرقي و غربي در دسامبر 1990 
كه  فورپومرن»  ايالت «مكلنبورگ-  از  و 
به  بود،  سابق  شرقي  آلمان  اياالت  از 
بوندس تاگ راه يافت. صدر اعظم كنوني 
هلموت  سوي  از   1991 ژانويه  آلمان 
عنوان  به  آلمان)  وقت  (صدراعظم  كهل 
و  شد  انتخاب  جوانان  و  بانوان  وزير 
وزارت  به   1998 تا  بعد  سال هاي  در 
سال  از  مركل  رفت.  هم  محيط زيست 
دموكرات  اتحاديه  رييس  تاكنون   2000
ائتالفي  دولت  رييس  و  بوده  مسيحي ها 
بلوم،  نيكوالس  است.  فدرال  آلمان 
نقد  در  آلمان  بيلد  روزنامه  مقاله نويس 
آنجال  زندگي  درباره  اخيرا  كه  كتابي 
فكر  من  مي نويسد:  شده،  چاپ  مركل 
نامش  باشد  داشته  دوست  او  نمي كنم 
در كتاب ها به عنوان كسي كه اجازه داد 
يورو سقوط كند، ثبت شود. به گزارش 
اشپيگل، زندگينامه آنجال مركل را رولف 
 336 در  الخمان  گونتر  و  رويت  گ. 
درآورده اند.  تحرير  رشته  به  صفحه 
اين دو نويسنده سعي كرده اند به كمك 
وقت،  شاهدان  با  گفت وگو  و  اسناد 

از  را  مركل  آنجال  زندگي  نخست  بخش 
تصويري  دهند  نشان  و  كنند  روايت  نو 
در  وي  زندگي  اول  سال   35 از  كه 
زيرا  نيست  صحيح  دارد،  وجود  خاطر 
با  هم نوا  و  بلندپرواز  فيزيكدان  اين 
اتحاد  حزب  علمي  نخبگان  از  سيستم، 
نفوذ  تحت  كه  آلمان  سوسياليستي 
است  كسي  داشت،  قرار  شوروي  اتحاد 
شانسي  عنوان  به   1989 سال  در  كه 
شگفت انگيز براي صدراعظمي در آلمان 
گونتر  و  رويت  گ.  رولف  شد.  مطرح 
الخمان مي گويند براي نگارش اين كتاب 
نشسته اند  گفت وگو  به  وقت  شاهدان  با 
زندگي  اوايل  درباره  بايگاني ها  در  و 
آنجال مركل به تحقيق پرداخته اند. آنها با 
صدراعظم  كه  مي دهند  نشان  سند  ارائه 
فعلي آلمان در بلندپروازي سياسي خود 
اتحاد دو آلمان را پيش بيني نمي كرد. او 
اتحاد  حزب  علمي  نخبه  يك  عنوان  به 
سوسياليستي آلمان و تحت نفوذ اتحاد 
سيستم  با  منطبق  و  مصمم  شوروي، 
سپس  مركل  مي كنند  اشاره  آنها  بود. 
و  گورباچف  گالسنوست  تاثير  تحت 
كمونيست  يك  كسوت  در  پرسترويكا 
سوسياليسم  از  دفاع  به  اصالح طلب 
(جمهوري  شرقي  آلمان  در  دموكراسي 
پرداخت.  مستقل  آلمان)  دموكراتيك 
نشان  خود  كتاب  در  نويسنده  دو  اين 
مركل  زندگي  نخست  نيمه  كه  مي دهند 
سياسي  زندگي  دوم  نيمه  در  چگونه 
دموكرات  اتحاديه  رييس  عنوان  به  او 
امروز  تا  آلمان  صدراعظم  و  مسيحي 
از  ديگر  يكي  است.  داشته  تاثير 
نام  به  آلماني  برجسته  جامعه شناسان 
اولريش بك در كتاب خود «اروپا آلمان» 
 Merkiavellian با استفاده از اصطالح
رهبري بحران يورو توسط آنجال مركل 
است  معتقد  «بك»  مي كند.  توصيف  را 
اروپا  در  سياست  مركل  سياست  كه 
آلمان  اقتصادي  مدل  تحميل  به  منجر 
سياست  اين  و  شده  اروپا  سراسر  در 
زدن  دامن  موجب  نتيجه  به  رسيدن  تا 
مي گويد  بك  مي شود.  اروپايي  خشم  به 
مركل همزمان به طور پيشرفته و پنهان 
«قدرت  موقعيت  به  را  آلمان  ظهور 
همين  به  مي برد.  اروپا  در  هژمونيك» 
مي دهد  نشان  پيو  موسسه  تحقيق  دليل 
با وجود نفرت مردمان ساير كشورهاي 
اروپايي از مركل 74 درصد از آلماني ها 
چند  هر  دارند.  رضايت  او  عملكرد  از 
به  را  وي  حتي  مركل  آنجال  منتقدان 
دليل شكم بزرگش به تمسخر مي گيرند 
اما مارتين شولتز، رييس پارلمان اروپا 
نظر متفاوتي دارد. وي رفتار متواضعانه 
مي داند.  وي  محبوبيت  موجب  را  مركل 
در  ماير  لو  برونو  فرانسه،  سابق  وزير 
قدرت  روزهاي  عنوان  با  خود  كتاب 
از  ساركوزي  نيكال  چقدر  مي نويسد 
اصرار  هميشه  و  داشت  وحشت  مركل 
با  صبحانه  صرف  موقع  حتي  داشت 
صدر اعظم آلمان مشاورانش او را تنها 
نگذارند. با وجود اين دستياران مركل از 
مفهوم  با  آلمان  صدراعظم  كردن  بازي 
سخن  سوم  دوره  در  عمده  تغيير  يك 
مي گويند. اما تحليلگران معتقدند مزاياي 
يافته  كاهش  بيشتر  رياضت  بر  اصرار 
صرف  با  كه  آلمان،  هزينه هاي  و  است 
از  بازسازي  براي  قرن  نيم  از  بيش 
ويراني نازي ها بيرون آمده بود، در حال 
به نظر  هم  دليل  همين  به  افزايش است. 
مي رسد نشانه هايي از تغيير در رويكرد 
اقتصادي  رياضت  سياست  به  مركل 
در  اعظم  صدر  است.  بروز  حال  در 
رهبران  با  خود  اخير  گفت وگو هاي 
اقتصادي  سياست  است  گفته  اروپايي 

همه چيز نيست.

واترگيـت 
اوبامـــا

ترجمه: حميدرضا خراسانى
منبع: كريستين ساينس مانيتور

دوره  دو  كه  روساى جمهورى  تمام  واترگيت،  زمان  از 
داشته اند.  رسوايى  يك  دوم  دوره  در  بوده اند  قدرت  در 
تحقيقاتى  بودن،  بيش حزبى  و  نخست  دوره  اشتباهات 
را  داخلى  ماليات  سرويس  و  بنغازى  بررسى هاى  مانند 

اجتناب ناپذير مى كنند.

هر  براى  شده  سياسى  است  عبارتى  البته  واترگيت 
مى دهد.  رخ  آمريكا  رييس جمهور  يك  براى  كه  رسوايى 
با اين حال واترگيت چيزى است كه انگار ماندنى تر شده، 
رخ  دوره اى  دو  روساى جمهور  تمام  براى  كه  چيزى 

مى دهد؛ رسوايى دور دوم.

داشت.  را  كنترا   - ايران  موضوع  ريگان،  پرزيدنت 
پرزيدنت كلينتون رسوايى «مونيكا لويينسكى» را داشت. 
كه  داشت  را  ديك چنى  معاونش  بوش  جورج  پرزيدنت 
پليم»،  «والرى  سى آى اى،  افسر  تحقيقات  درگير  را  خود 
كرد. اكنون به نظر مى رسد كه آقاى اوباما هم با اتهامات 
كه  واقعيت  اين  كردن  پنهان  با  كاخ سفيد  اينكه  بر  مبنى 
تروريستى  ليبى  در  آمريكايى  ديپلمات هاى  به  حمله 
در  او  دولت  در  داخلى  ماليات  سرويس  اينكه  و  بوده 
عليه  ماليات  از  معاف  وضعيت  براى  درخواست ها 
گروه هاى محافظه كار تبعيض نشان داده، عضوى از اين 

باشگاه شده باشد.
كاخ سفيد گفته كه در مورد بنغازى هيچ اشتباهى مرتكب 
كرده،  دريافت  كه  همان گونه  را  اطالعاتى  بلكه  نشده 
كه  كرده  اعالم  همچنين  كاخ سفيد  است.  كرده  منتشر 
گروه هاى  عليه  داخلى  ماليات  سرويس  فعاليت هاى  از 
با  جنگ  به  و  نداشته  اطالعى  گروه ها  ديگر  و  تى پارتى 
تحقيقاتى رفته كه دستوركارهاى دوره دوم دولت اوباما 

را مى بلعند.
دن فايفر، مشاور ارشد كاخ سفيد در گفت وگو با برنامه 
تسريع  در  «ما  است:  گفته  شبكه  اى بى سى،  هفته»  «اين 
موضوعات  از  انحراف  براى  كه  حزبى  تله گذارى هاى 

واقعى طراحى شده اند شركت نمى كنيم.»
اما مشكل دور دوم چيست كه اينقدر روساى جمهور را به 
دردسر مى اندازد؟ مشكل درواقع همان دور نخستى است 
رياست جمهورى  سياست هاى  است.  گذشته  پيشتر  كه 
و  است  رنگين كمان  و  كركى  ابرهاى  مانند  به ندرت 
ساعت مانند  نظم  شبيه  هرگز  آمريكا  كالن  بوروكراسى 
اين  و  مى دهند  رخ  اشتباهاتى  است.  نبوده  سوييس 
منجر  پيش كنگره  در  رييس جمهور  اعترافات  به  به ندرت 

مى شود.
مشكل دور دوم روساى جمهور چيست كه باعث مى شود 
آنها اينقدر رسوا به نظر برسند؟ ساده است: قانون آهنين 
درازاى عمر. اين را دويل مك مانوس در مقاله اى براى 
مرتكب  دولت ها  «تمام  است.  نوشته  لس آنجلس تايمز 
اين  مى كنند  تالش  دولت ها  تمام  و  مى شوند  اشتباه 
اشتباهات را مخفى كنند. اما هرچه دولتى بيشتر بر سر 
كار باشد، اشتباهات بيشترى مى كند و پنهان كردن آنها 

سخت تر مى شود.»
حتى  دارت موث،  كالج  سياسى  علوم  عالم  نيان،  برندن 
دارد.  اختيار  در  قضيه  اين  اثبات  براى  را  نمودارهايى 
گزارش شده  رسوايى هاى  زمان  داده هاى  به  نگاه  با  او 
سال  نامنظم  حركات  از  بعد  كه  دريافته  واشنگتن پست 

تحليف، زمان اوج رسوايى ها سال پنجم دولت است.
كرده،  منتشر  به تازگى  كه  مطالعه اى  نتايج  در  او 
با  كه  مى دهد  نشان  واشنگتن پست  مى نويسد: «داده هاى 
تالش رييس جمهور براى محكم كردن جاى پاى خود و 
تاييد نامزدهاى پيشنهادى در دور اول خطر رسوايى ها 
كاهش  رسوايى ها  خطر  دوم  دور  در  متعاقبا  و  افزايش 
پنجم  سال  در  ديگر  بار  سپس  رسوايى  احتمال  مى يابد. 

دولت به اوج مى رسد (براى كسانى كه براى بار دوم به 
قدرت مى رسند) و بعد تا پايان دوره دوم كاهش مى يابد.

از  يكى  تنها  زمان  كه  است  معتقد  او  اين  وجود  با 
ديگر  نيرومند  فاكتور  يك  است.  رسوايى  فاكتورهاى 
است.  رييس جمهور  يك  از  اپوزيسيون  ديد  چگونگى 
متخاصم ترشدن  با  رسوايى  «احتمال  مى نويسد:  او 

اپوزيسيون نسبت به دولت افزايش مى يابد.»
كه  مى رسد  نظر  به  حاضر  حزبى  بيش  دوره  در 
رسوايى هاى دور دوم در آميزه اى سوزان از اشتباهات، 

اجتناب ناپذير  انتقام ها  و  عصبيت ها  منيت ها،  رازها، 
شده اند. با اين حال همه رسوايى ها به طور يكسان خلق 
نمى شوند. نيت سيلور در بالگ «5 و 38» متذكر مى شود 
كه نفرين دور دوم تا حدى مخلوق درك از رسانه هاست. 
به عبارت ديگر، تنها به اينكه رسانه ها خبرى را پوشش 
حال  در  آمريكايى ها  كه  نيست  معنى  اين  به  مى دهند 

گوش دادن يا خشمگين شدن از آن هستند.
ميانگين  مى كند:  ذكر  را  دوم»  دوره  «اثر  او  طرفى  از 
نرخ مقبوليت براى هفت رييس جمهور از هرى ترومن تا 
جورج بوش از 56درصد در سال نخست دوره اول به 
است.  داشته  كاهش  دوم  چهارساله  دوره  در  42درصد 

اين كاهش البته كلى نيست.
براى مثال نرخ مقبوليت آقاى بوش از 45درصد در سال 
پنجم دولت او تا 28درصد در سال هشتم دولت او سقوط 
كرده اما مقبوليت آقاى كلينتون به رغم بازخواست او در 
افزايش  60درصد  به   58 از  لويينسكى  رسوايى  جريان 
محبوبيت  آنكه  وجود  با  مشابه،  گونه اى  به  است.  يافته 
ريگان از سال پنجم تا هشتم از 60 به 52درصد كاهش 
دوره  محبوبيت  رقم  از  خود  درصد 52،  اين  بود،  يافته 

اول او بيشتر بود.
مقبوليت تا حدى به اين بستگى دارد كه آيا آمريكايى ها 
رسوايى  شكل دادن  براى  اپوزيسيون  كه  مى كنند  گمان 
مى رسد  نظر  به  روزها  اين  خير.  يا  است  كرده  تالش 
تصميم  اوباما  واترگيت  درباره  هنوز  آمريكايى ها  كه 
منتشر  تازگى  به  كه  گالوپ  نظرسنجى  يك  نگرفته اند. 
كه  رسوايى هايى  به  آمريكايى ها  كه  مى دهد  نشان  شده 
واشنگتن را گرفتار كرده توجهى نشان نمى دهند. فرانك 
از  اندكى  «اكثريت  مى نويسد:  گالوپ  سردبير  نيوپورت، 
آمريكايى ها خيلى يا تا حدى از نزديك موقعيت سرويس 
درباره  كنگره  جلسات  و  (54درصد)  داخلى  ماليات 
درصدى  مى كنند...  دنبال  را  بنغازى (53درصد)  حمالت 
اول  درجه  داستان هاى  درصد  ميانگين  از  پايين تر  كه 

مورد نظرسنجى گالوپ است.»
با اين وجود اين نظرسنجى ها نشان مى دهند كه اكثريت 
اتهامات  كه  باورند  اين  بر  پاسخ دهندگان  از  گسترده اى 
مربوط به سرويس ماليات داخلى و بنغازى «آنقدر جدى 
هستند كه ادامه تحقيقات را توجيه پذير كنند.» (74درصد 

براى سرويس ماليات داخلى و 69درصد براى بنغازى)
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ايران
المانيتور تحليل كرد

رد صالحيت هاشمى پيامى 
به غرب بود؟

از  فراتر  چيزى  رفسنجانى  هاشمى  صالحيت  رد 
سياست داخلى بود. حضور و عدم حضور هاشمى 
در انتخابات دو پيام كامال متناقض براى غرب دارد.

از 686 نفرى كه براى انتخابات رياست جمهورى 24 
خرداد ايران ثبت نام كردند، 678 نفر رد صالحيت 
اكبر  على  حضور  از  ممانعت  آنها  بين  در  كه  شدند 
رحيم  اسفنديار  آن  از  پس  و  رفسنجانى  هاشمى 
مشايى همچنان در صدر اخبار قرار دارد. در بين 8 
نامزد تاييد صالحيت شده، آنگونه كه المانيتور مى 
نويسد، محمد رضا عارف و حسن روحانى  در مرز 
 ، كاران)  (محافظه  اصولگرايان  و  طلبان  اصالح  بين 

قرار دارند و 6 نامزد ديگر نيز اصولگرا هستند.
بزرگ  پيامد  دو  هاشمى  آخرى  لحظه  نويسى  نام 
براى  اجتماعى  هيجان  برانگيختن  يكى  داشت. 
براى  شوك  و  غافلگيرى  ديگرى  و  انتخابات 
براى  هاشمى  كه  نداشتند  انتظار  آنها  اصولگرايان. 
نام نويسى در انتخابات به ساختمان وزارت كشور 
فضاى  براى  نتيجه  در  و  برود  فاطمى  خيابان  در 
بود. نشده  ريزى  برنامه  نيز  حضور  اين  از  ناشى 
از همان  نخستين دقايق اعالم كانديداتورى هاشمى، 
تالش براى تخريب چهره وى آغاز شد و روزنامه 
كيهان نيز در سرمقاله اى هاشمى كه براى 8 سال 
رئيس جمهور ايران بوده است را كانديداى منتخب 
نظر  نقطه  از  كيهان  گزارش  به  كرد.  معرفى  آمريكا 
غرب، رفسنجانى چهره ميانه رويى شناخته مى شود 

كه بهترين گزينه براى رياست جمهورى است.
در خطبه هاى نماز جمعه نيز آيت اهللا جنتى خودروى 
مقابل  هاشمى  كه  داد  قرار  انتقاد  مورد  را  بنزى 
نيز  نهايت  در  بود.  شده  پياده  آن  از  كشور  وزارت 
سوى  از  هاشمى  فراوان،  هاى  زنى  گمانه  رغم  به 

شوراى نگهبان رد صالحيت شد.اين در حالى است 
كه انتخابات رياست جمهورى در ايران در شرايطى 
قبال  در  آمريكا  هاى  سياست  كه  شود  مى  برگزار 
سال  در 34  ديگرى  زمان  هر  از  تر  خصمانه  ايران 
و  اسرائيل  با  ايران  بين  ها  تنش  و  است  گذشته 
است.  يافته  افزايش  شدن  به  نيز  عرب  همسايگان 
در  هاشمى  حضور  كه  گمانند  اين  بر  بسيارى 

انتخابات مى توانست دو تاثير عمده داشته باشد.

پاى  و  انتخاباتى  شور  ايجاد  با  هاشمى  نخست 
كرده  تقويت  را  نظام  چهره  مردم  كشاندن  صندوق 
و موضع جمهورى اسالمى در مذاكره با آمريكا و 
ديگر قدرتهاى غربى را ارتقاء مى داد. دوم، پيروزى 
براى  اى  نشانه  عنوان  به  توانست  مى  رفسنجانى 
شود.  تعبير  متحده  اياالت  خصوص  به  و  غرب 
دنبال  به  اگر  متحدانش  و  آمريكا  كه  معنى  اين  به 
مصالحه با ايران و پرهيز از درگيرى نظامى هستند، 
عدم  كنند.اما  استفاده  موجود  فرصت  از  توانند  مى 
ارسال  را  ها  پيام  اين  نقض  دقيقا  هاشمى  حضور 
مى كند. به اين ترتيب غرب درمى يابد كه ايران مى 
خواهد در مقوله هسته اى، سياست مقابله و درگيرى 
كه  است  حالى  در  كند.اين  دنبال  را  مصالحه  بدون 
پيروزى  براى  زيادى  شانس  عارف  و  روحانى 
ندارند و در افكار عمومى به اندازه محمد خاتمى و 
هاشمى شناخته شده نيستند. در مقابل سعيد جليلى، 
باقر  محمد  و  ايران  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
قاليباف،شهردار تهران چهره هاى شناخته شده ترى 
به شمار مى روند. به اين ترتيب انتظار نمى رود پس 
از انتخابات، تغييرى جدى در سياست خارجى ايران 
صحيح  بينى  پيش  اين  كه  صورتى  در  شود.  ايجاد 
باشد، بايد منتظر تغيير رفتار آمريكا و احتماال طرح 
مسائل حقوق بشرى و افزايش فشار بود. در تاييد 
وزير  كرى،  جان  اظهارات  به  توان  مى  نظريه  اين 
هاشمى  صالحيت  رد  از  پس  آمريكا  خارجه  امور 

اشاره كرد كه اين روند را مورد نقد قرار داده بود.

رئيس  به  آمريكا  و  اروپا  هشدار  ترين  تازه 
جمهور سوريه

اين آخرين 
فرصت است 
آقاى اسد

وزير امور خارجه امريكا به همتاى روس خود 
گفت كه اعمال فشار به مخالفان نيز ممكن است 
البته به شرطى كه مسكو نيز به اسد هشدار دهد 

و  است  فرصت  آخرين  ژنو  جديد  كنفرانس  كه 
سياسى  مانور  كه  دهد  نمى  اجازه  او  به  زمان 
كه  گويند  مى  ديپلماتيك  آگاه  منابع  دهد  انجام 
مى  تصور  فرانسه  و  بريتانيا  و  متحده  اياالت 
كنند كه  ژنو 2 آخرين فرصت براى بشار اسد 
به  رسيدن  هدف  با  الزم  امتيازهاى  دادن  براى 
ميز  پشت  نشستن  پذيرفتن  و  سياسى  حل  راه 
روزنامه  گزارش  است.به  مخالفان  با  مذاكره 
العرب، چاپ لندن، منابع آگاه از پاريس خبر مى 
دهند كه در ديدارى كه دوشنبه شب ميان وزراى 
روسيه  و  متحده  اياالت  فرانسه،  خارجه  امور 
برگزار شد هر سه وزير بر افزايش فشارها به 
دو طرف درگير با هدف توقف كشتارها تمركز 
از  قبل  گام  نخستين  آنها  اعتقاد  به  كه  كردند 
انجام مذاكرات محسوب مى شود. بنا به توافقى 
توقف  از  بعد  است،  شده  حاصل  آنها  ميان  كه 
خشونت ها مذاكرات در محدود زمانى سه ماهه 
تشكيل  به  نهايت  در  بايد  كه  شد  خواهد  آغاز 

دولت انتقالى در سوريه منجر شود.

يك منبع ديپلماتيك به اين روزنامه گفته است كه 
بر  كه  يافت  پايان  حالى  در  طرف  سه  مذاكرات 
مبارزه با جريان هاى افراطى و تندروى مستقر 
اين  كه  شرطى  به  شد  توافق  سوريه  شمال  در 
گام بتواند فورا راه را براى رسيدن به راه حل 
كردند  توافق  همچنين  آنها  كند.  هموار  سياسى 
هر كدام از طرف ها در رسيدن به اين راه حل 

سنگ اندازى كرد، فورا با آن برخورد شود.
وزير امور خارجه امريكا به همتاى روس خود 
گفت كه فشار به مخالفان ممكن است به شرطى 
كنفرانس  كه  دهد  هشدار  اسد  به  نيز  مسكو  كه 
او  به  زمان  و  است  فرصت  آخرين  ژنو  جديد 
اجازه نمى دهد كه مانور سياسى انجام دهد يا 

بخواهد زمان كسب كند.
دوشنبه  اروپا  اتحاديه  كه  است  حالى  در  اين 
شب ممنوعيت ارسال سالح به مخالفان اسد را 
با وجود مخالفت صريح آلمان، اتريش، قبرس، 

ايتاليا و تعدادى ديگر از كشورهاى اروپايى با 
فشار فرانسه و انگليس لغو كرد.  

شود،  فاش  نامش  نخواست  كه  آگاه  فرد  يك 
امريكا  خارجه  امور  «وزير  گفت:  باره  اين  در 
به  فشار  اعمال  كه  گفت  خود  روس  همتاى  به 
كه  شرطى  به  البته  است  ممكن  نيز  مخالفان 
مسكو نيز به اسد هشدار دهد كه كنفرانس جديد 
اجازه  او  به  زمان  و  است  فرصت  آخرين  ژنو 
نمى دهد كه مانور سياسى انجام دهد يا بخواهد 
ائتالف  به  عربى  كند.»فشارهاى  كسب  زمان 
مخالفان سوريه براى قبول عضويت چهره هاى 
مخالف ديگر به جمع آنها از جمله ميشل كيلو كه 
به دليل مخالفاتش با اخوان المسلمين حضور او 
از سوى اين جريان رد مى شد و شمارى ديگر 
فهرست  زودى  به  و  كرده  اثر  مخالف  زنان  از 
جديدى از اعضاى مخالفان اسد به جمع ائتالف 

مخالفان خواهد پيوست.به موازات اين تحوالت 
دوباره  شيميايى  هاى  سالح  از  استفاده  قضيه 
به روى ميز آمده و در تازه ترين ادعا در اين 
زمينه گفته شده است كه نيروهاى نظامى وفادار 
استفاده  مخالفان  عليه  ها  سالح  اين  از  اسد  به 
برگه  ادعا  اين  كه  معتقدند  ناظران  اند.  كرده 
كه  نيست  بيش  غريب  دست  در  اى  تازه  فشار 
به  وادار  را  اسد  كند  مى  تالش  آن  واسطه  به 
مى  تهديد  ها  غربى  كند.  سياسى  حل  راه  قبول 
كنند در صورتى كه بشار اسد راه حل سياسى 
را نپذيرد پرونده را به دادگاه جنايت هاى جنگى 
حواله خواهند داد. روز دوشنبه روزنامه لوموند 
فرانسه مطلبى را منتشر كرد كه در آن ادعا مى 
سالح  از  مخالفان  عليه  سوريه  ارتش  كه  كرد 
شيميايى استفاده كرده است. يك روزنامه نگار 
به همراه عكاس خبرى كه او را همراه مى كرده 
به اين روزنامه گفته است كه خود شاهد حمله 
بوده  ها  درگيرى  جريان  در  شيميايى  سالح  با 
ها  غربى  به  اى  تازه  دستاويز  خبر  اين  است. 
داده به گونه اى كه لوران فابيوس، وزير امور 
خارجه فرانسه در اين باره گفت: «داليل روشنى 
هاى  سالح  از  دهد  مى  نشان  كه  دارد  وجود 
شيميايى در سطح محلى استفاده شده است و 
عامالن  درباره  مان  شركاى  همراه  به  بايد  ما 
استفاده از اين سالح ها تحقيق كنيم.»در همين 
انگليس  خارجه  امور  وزير  هيگ،  ويليام  رابطه 
ها  اروپايى  ما  كه  است  مهم  «بسيار  گفت:  نيز 
به  سالح  ارسال  ممنوعيت  تعديل  تصويب  با 
سوريه اين پيام را به نظام اسد برسانيم كه او 

بايد به طور جدى مذاكره كند!»

ها  اروپايى  كه  گويند  مى  اروپايى  آگاه  منابع 
ارسال  لغو  براى  امريكا  سوى  از  تا  منتظرند 
كه  اين  يا  بگيرند  سبز  چراغ  سوريه  به  سالح 
اگر كنفرانس ژنو 2 شكست خورد فورا اقدام به 

ارسال اين سالح ها به مخالفان اسد كنند. 
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مسابقــه بزرگ 
خودروسازى؛ چه 
كسى برنده است؟

مترجم: مريم رضايى

باك  يك  با  گازوئيلى  يا  بنزينى  خودروهاى 
اما  كنند،  طى  را  كيلومتر   1000 از  بيش  مى توانند 
بيشتر خودروهاى برقى بعد از مسافت 150 تا 200 
كيلومتر نيازمند شارژ دوباره هستند. البته اگر پول 
خودروهاى  جديد  مدل  با  باشيد،  داشته  بيشترى 
نوعى  كه  دالر   72400 قيمت  به  اس  تسالموتورز 
يك  با  مى توانيد  است،  شكارى  برقى  خودروى 
حتى  بپيماييد.  را  كيلومتر   420 حدود  شارژ  بار 

مسافت  كه  خودرو  مدل  اين  تر  ارزان  انواع  براى 
كوتاه ترى را مى پيمايد، باترى ها مى توانند 15 هزار 
دالر به قيمت خودرو بيفزايند. رانندگى با اين نوع 
خودرو بسيار ارزان تمام مى شود، اما قيمت اضافى 
باترى ها بسيار بيشتر از اين صرفه جويى ها ضرر 
در  باترى ها  اين  برد  عالوه،  به  مى كند.  مالى  وارد 
طول زمان كاهش مى يابد. تعداد ايستگاه هاى شارژ 
است.  كند  باترى  شارژ  سرعت  و  است  كم  باترى 
به  كه  آلمان  صدراعظم  مانند  سياسى،  رهبران 
ورود  براى  را  بزرگى  اهداف  غيرعاقالنه  طرزى 
دنبال  كشور  اين  خيابان هاى  به  برقى  خودروهاى 
مى كنند (وى خواستار ورود يك ميليون خودروى 
برقى تا سال 2020 شده) اكنون احساس پشيمانى 
ليف  نيسان  برقى  خودروى  گذشته  سال  مى كنند. 
كم  نسبتا  فروش  هدف  از  نيمى  از  كمتر  توانست 
20 هزار خودرو در آمريكا را محقق كند. كارخانه 
نيسان در تنسى قابليت توليد 150 هزار خودرو را 
در طول يك سال دارد. به هر حال، كليه خودروهاى 
برقى تنها وقتى دوستدار محيط زيست هستند كه 
برق مورد نياز براى شارژ كردن آنها با روش هايى 

توليد شود كه كمتر دى اكسيد كربن منتشر كند. 
در  كرده  ارزيابى  برنشتاين،  تحقيقاتى  موسسه 
برق  توليد  براى  دارد،  هسته اى  انرژى  كه  فرانسه 
مسافت  براى  ماشين  باترى  راه اندازى  نياز  مورد 
منتشر  دى اكسيد كربن  گرم   8 تنها  كيلومتر،  يك 
مى شود. اما در چين و هند كه بيشتر برق خود را 
از سوزاندن زغال سنگ به دست مى آورند، انتشار 
دى اكسيد كربن بيش از 120 گرم است. بنابراين 

بنزينى  خودروى  يك  از  استفاده  كشورها  اين  در 
جديد، بيشتر به نفع محيط زيست خواهد بود. 

كارآمدتر  باترى هاى  ساخت  در  صنايع  انواع  همه 
هيچ گونه  اما  كرده اند،  سرمايه گذارى  ارزان تر  و 
پيشرفت زودهنگامى حاصل نشده است. لرى نيتز، 
جنرال موتورز  شركت  ارشد  مهندسان  از  يكى 
مى گويد بهترين كاربرد ماشين هاى برقى اين است 
كه از آن به عنوان وسيله نقليه دوم خانواده، براى 

مسيرهاى كوتاه استفاده كنيم. 
توليد  دليل  به  خودروسازان  اينكه  به  توجه  با 
مى كنند  منتشر  كربن  اكسيد  دى  كه  خودروهايى 
با محدوديت هاى بيشترى مواجه مى شوند، مجبور 
شده اند به امتحان كردن انواع و اقسام سيستم هاى 
تركيبى  اينكه  اميد  به  آورند،  روى  نيرو  محرك 
در  زيست  محيط  فعاالن  اهداف  به  بتواند  آنها  از 
هيچ  حاضر،  حال  در  اما  شود.  نزديك  زمينه  اين 
هم  هنوز  نيافته اند.  دست  كاملى  موفقيت  به  يك 
خودروهاى بنزين سوز و گازوئيل سوز كه قابليت 

است.  خودروسازان  مطلوب  دارند،  بيشتر  توسعه 
(خودروى  هيبريدى  خودروهاى  انواع  آن،  از  پس 
موتور  كه  مى گيرند  قرار  ليست  در  دوگانه)  برقى 
درون سوز آنها گاهى اوقات با باترى كار مى كند. 
آب  و  برق  به  را  هيدروژن  گاز  كه  سوختى  پيل 
تبديل مى كند (و بنابراين هيچ آلودگى ندارد) و قبال 
اخيرا  مى شد،  محسوب  گران قيمت  مبدل هاى  جزو 
رواج پيدا كرده است. و كشف ذخاير جديد و عظيم 
نقليه  وسايل  از  استفاده  به  ميل  آمريكا،  در  گازى 
نسبتا پاك را كه با گاز طبيعى فشرده (CNG) يا 
گاز طبيعى مايع شده (LNG) كار مى كنند، افزايش 

داده است.
اسب هاى مسابقه 

بنابراين صنعت موتور خودرو دوباره به نخستين 
روزهاى خود بازگشته است، زمانى كه مخترعين 
روش هاى مختلف توليد نيرو را امتحان مى كردند؛ 
از موتور بخار گرفته تا انواع سوخت هاى مايع و 
برق باترى. در مجموعه موزه هنرى فورد نزديك 
از   1934 سال  به  مربوط  نقشه اى  دترويت،  شهر 
باترى  شارژ  ايستگاه   38 كه  دارد  وجود  منهتن 
خودروهاى برقى در آن سال ها را نشان مى دهد. 

با اين حال، هنرى فورد با استفاده از موتور درون 
سوز با سوخت بنزيل و گازوئيل توانست كليه رقباى 
خود را پشت سر بگذارد و خودروهاى قديمى به 
مدت چند دهه كارآيى بيشترى پيدا كردند. مطالعات 
مايكل سيواك از دانشگاه ميشيگان، نشان مى دهد 
اقتصاد  ميانگين   ،2010 تا   1970 سال هاى  بين 
سوخت ناوگان خودروى آمريكا 66 درصد توسعه 
يافته و در حال حاضر اين پول صرف بهينه سازى 

خدماتى  شركت  اخير  بررسى هاى  مى شود.  آن 
KPMG نشان مى دهد به طور خاص در بازارهاى 
تحقيقاتى  بودجه  موتورسازى  صنعت  نوظهور، 
سوز  درون  موتورهاى  سمت  به  دوباره  را  خود 

سرازير كرده است. 
حال  در  همچنان  خودرو  موتور  نوع  اين  ساخت 
كاهش است، اما اكنون با چيزهايى مثل موتورهاى 
شارژكننده و سيستم هاى تزريق سوختى كه فقط 
هستند،  دسترس  در  گران قيمت  مدل هاى  براى 
اين  ساختن  يعنى  اين  مى شوند.  سازى  متناسب 
اينكه  بدون  اما  دارد،  بيشترى  هزينه  موتورها 
بيشترى  مسافت  بدهند،  دست  از  را  خود  كارآيى 
مصرف  در  كه  ابزارهايى  ديگر  از  مى كنند.  طى  را 
سامانه  به  مى توان  مى كنند،  صرفه جويى  سوخت 
«روشن-خاموش» (سامانه اى كه هنگام درجا كار 
كردن خودرو، موتور را به طور اتوماتيك خاموش 
آزاد  انرژى  ذخيره كننده  وسايل  انواع  و  مى كند) 

شده با ترمز خودرو، اشاره كرد. 

سرعت  به  نتوانستد  هم  هيبريدى  خودروهاى 
پيشتاز  زمينه  اين  در  كه  تويوتا  البته  بيابند.  رواج 
ميليون   2/1 توانست  گذشته  سال  است،  بازار 
در  را  خود  پريوس  مدل  هيبريدى  خودروى 
سراسر جهان به فروش برساند. فروش خودروى 
نيز  موتورز  جنرال  محصول  ولت  هيبريدى 
به  هنوز  شركت  اين  اما  بوده،  نااميدكننده  تاكنون 
مصرف  است  اميدوار  و  مى دهد  ادامه  خود  تالش 
تحقيقاتى  كنند.  عادت  تكنولوژى  اين  به  كنندگان 
جنرال  ولت  خودروى  مصرف كنندگان  از  كه 
رانندگان  مى دهد  نشان  گرفته  صورت  موتورز 
موارد  درصد   82 ميانگين  طور  به  خودروها  اين 
كردن  شارژ  كه  مى كنند  استفاده  باترى  نيروى  از 
باترى  برد  و  مى كشد  طول  صبح  تا  شب  يك  آن 
هم تنها حدود 61 كيلومتر است. بنابراين، به گفته 
نيتز، با باال رفتن كارآيى باترى ها، جنرال موتورز 
برد خودروى ولت را در همين ميزان نگه مى دارد، 
يك  به  را  فروش  قيمت  باترى،  سايز  كاهش  با  اما 

خودروى بنزينى نزديك مى كند. 
اين پيشرفت ها بيشتر شركت هاى خودروسازى را 
انتشار  از  جلوگيرى  سختگيرانه  استانداردهاى  به 
گاز دى اكسيد كربن كه قرار است در اواسط دهه 
نزديك  شود،  محقق  كامل  طور  به  ميالدى   2020
به  تازه اى  نگاه  آنها  از  برخى  بنابراين  مى كند. 
اين  از  بسيارى  دارند.  سوختى  پيل  تكنولوژى 
شركت ها، مدل هاى نمايشى كوچكى توليد كرده اند، 
اما تويوتا قصد دارد پيل سوختى خود را در سال 
كند.  بازار  وارد  و  برساند  انبوه  توليد  به   2015
ديدير لئورى، رييس تويوتا در بخش اروپا توضيح 

سوختى  پيل  كه  خودروهايى  جذابيت  كه  مى دهد 
اندازه  به  آنها  كردن  شارژ  كه  است  اين  دارند 
مى برد.   وقت  بنزينى  خودروى  يك  باك  كردن  پر 
مهم ترين مانع در اين زمينه، هزينه باال (حتى باالتر 
از خودروهاى برقى) و نياز به راه اندازى شبكه اى 
در  است.  هيدروژن  گاز  كردن  پر  ايستگاه هاى  از 
جنوبى  كره  چين،  ژاپن،  جمله  از  كشورها،  برخى 
زيرساخت هايى  چنين  ايجاد  دولت ها  آلمان،  و 
از  عمومى  استقبال  بنابراين  و  كرده اند  شروع  را 
خودروهاى پيل سوختى در ميان كشورها بسيار 

متفاوت است. 
سدهاى  يا  بادى  آسياب هاى  تعداد  كه  نقاطى  در 
توليد برق با آب زياد است، زمانى كه تقاضا براى 
آب  كردن  الكتروليز  با  هيدروژن  باشد،  كم  برق 
توليد مى شود. در نتيجه خودروهاى پيل سوختى 
از  استفاده  استراتژى  از  بخشى  عامل  مى توانند 
انرژى هاى تجديدپذير باشند. گزينه ديگر، استفاده 
از هيدروژن توليد شده با توربين هاى بادى است 
توسط  شده  منتشر  كربن  اكسيد  دى  از  بخشى  تا 
(بخش  شود  جذب  فسيلى،  سوخت  نيروگاه هاى 
اين  كردن  امتحان  واگن  فولكس  شركت  آئودى 
روش را آغاز كرده است). از تركيب اين دو گاز، 
شيميايى  نظر  از  كه  مى آيد  وجود  به  متان  گاز 
است.  زمين  از  شده  استخراج  طبيعى  گاز  مشابه 
عرضه  وارد  راحتى  به  آئودى  بيومتان  بنابراين 
منظم گاز مى شود. وقتى خودروهاى CNG جديد 
انتشار  كنند،  استفاده  بيومتان  اين  از  شركت  اين 
دى اكسيد كربن به ازاى هر كيلومتر تنها 30 گرم 
خواهد بود كه كمتر از يك سوم هدف تعيين شده 

اتحاديه اروپا براى سال 2020 است.  
ارزان قيمت  طبيعى  گاز  فراوان  عرضه  عالوه،  به 
كه به واسطه كشف ذخاير گاز «شيل» در بسيارى 
از  استفاده  به  تمايل  يافته،  افزايش  كشورها  از 
خودروها با سوخت CNG را افزايش داده است. 

شركت ادغامى 
است.  تر  فعال  زمينه  اين  در  فيات-كرايسلر 
گزينه  اكنون  فيات  برند  داراى  خودروهاى  كليه 
خودروها  اين  موتور  و  دارند  را  دوگانه سوزى 
روش  دارد.  را  بنزين  و   CNG بين  تبديل  قابليت 
بهينه سوز  و  پاك  خودروهاى  ساخت  براى  ديگر 
اين است كه وزن آنها سبك تر شود. وقتى شركت 
را  خود  خودروى  جديد  نوع  توليد  لندرور  جگوار 
در سال گذشته شروع كرد، بيشتر اجزاى فوالدى 
بدنه خودرو و چارچوب آن را با اليه آلومينيومى 
تعويض كرد و وزن خودرو را تا 40 درصد پايين 
آورد. تحقيقات نشان مى دهند مواد سبك تر همراه 

با آيروديناميك بهتر، 
بهينه سوزى خودرو را تا دو برابر افزايش مى دهد 
و رانندگى با اين نوع خودروها را نيز لذت بخش تر 
روش هاى  مختلف  توليدكنندگان  ديگر،  بار  مى كند. 
توليدى  خودروهاى  وزن  كاهش  براى  را  مختلفى 
خود به كار گرفته اند. جگوار از آلومينيوم استفاده 
كربن  فيبر  تركيبات  از  استفاده  به   BMW كرده، 
روى آورده و هيونداى ترجيح داده حجم كمترى از 
فوالد مستحكم پيشرفته را جايگزين فوالد معمولى 
آلكس پارتزز،  مشاوره اى  موسسه  اعالم  طبق  كند. 
خودرو  يك  در  معمولى  فوالد  از  استفاده  نسبت 
آينده  در  پنجم  يك  حدود  به  امروزى  سوم  دو  از 
با  خودرو  قسمت هاى  بقيه  و  يافت  خواهد  كاهش 
بر  هزينه  كه  شد  خواهد  جايگزين  جديدى  مواد 
را  پتانسيل  بيشترين  كربن  فيبر  اجزاى  هستند. 
آن  بازيافت  اما  دارند،  خودرو  وزن  كاهش  براى 
هم  آن  ساخت  و  است  سخت تر  فوالد  به  نسبت 
ساخت  مسابقه  برندگان  مى برد.  زيادى  زمان 
موتورهاى بهتر و بدنه سبك تر افرادى هستند كه 
در اين زمينه نوآورى داشته باشند و مطالعه اى كه 
رويترز انجام داده حاكى از افزايش ثبت اختراعات 
مربوط به خودرو است. حق ثبت اختراعات مربوط 
و  سوختى  پيل  (هيبريدى،  جديد  خودروهاى  به 
مشابه آن) بين سال هاى 2006 تا 2011 تقريبا سه 
فعال تر  بقيه  از  زمينه  اين  در  تويوتا  و  شده  برابر 
بوده است. پس از تويوتا، شركت هاى هوندا، جنرال 
موتورز، ديملر، هيونداى، نيسان، سه شركت قطعه 
نيز  و  سانيو  و  پاناسونيك  دنسو،  ژاپنى  سازى 
شركت آلمانى بوش، جزو ده شركت اول بوده اند.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

سرمقاله اين هفته اكونوميست به بحران يورو اختصاص يافت

خوابگردهـا
شادى آذرى

اجالس  گذشته  هفته  در  اما  باشد  نشده  توجه  خبر  اين  به  شايد 
و  رييس جمهورى ها  نخست وزيرها،  شد.  برگزار  اروپا  اتحاديه 
صدراعظم هاى اروپايى ضمن صرف نهار نيمى از روز چهارشنبه 
را براى بررسى موضوعات مربوط به انرژى و ماليات گذراندند. 
از ديگر جلسات پر از تنش سال گذشته كه در آنها از فروپاشى 
امروز  نيست.  خبرى  مى آمد،  ميان  به  سخن  يورو  قريب الوقوع 
رهبران اروپا به اين نكته اشاره مى كنند كه در بخش اعظم حوزه 

يورو اصالحات در جريان است و برخى كشورهاى جنوب اروپا 
در حال بازيابى قواى رقابت پذيرى خود هستند. بازار اوراق قرضه 
دولتى آنها دوباره به جايگاهى كه به آن تعلق دارد، بازگشته است 
يافته  افزايش  چهارم  يك  تا  سهام  قيمت  گذشته  سال  يك  طى  و 
است. البته هيچكس نمى تواند وانمود كند كه زندگى آسان است، 
اروپايى ها اين موضوع را درك مى كنند كه سختكوشى و فداكارى 
الزم است. اما زمان مواجهه با بدترين بخش بحران كه در گذشته 

نمايان نشده بود، اكنون فرا رسيده است. 
از  دسته  آن  داشت؟  اطمينان  داستان  اين  پايان  به  مى توان  آيا 
افرادى كه از حماسه يورو خسته شده اند دوست دارند فكر كنند 
بحران  كه  ايده  اين  بدبختانه  دارد.  خوشى  پايان  داستان  اين  كه 
واقعيت،  در  خطرناك.  است  توهمى  است،  ديروز  مشكل  يورو، 
خوابگردى  به  اقتصادى  باير  سرزمين  در  اروپايى  رهبران 

مشغولند.
كاهش  متوالى  فصل  ششمين  به  تازگى  به  يورو  حوزه  اقتصاد 
توليد ناخالص داخلى خود وارد شده است. بحران به اقتصادهاى 
مركزى منطقه از جمله فنالند و هلند نيز رسيده است و هر دوى 

اين اقتصادها در فصل نخست كوچك شدند. خرده فروشى رو 
به كاهش است.  بيكارى كه به بيش از 12 درصد رسيده است، 
در حد باالترين ركورد قرار دارد و در اسپانيا از هر چهار نفر 
بيش از يك نفر بيكار وجود دارد. به رغم كاهش شديد هزينه ها، 
مجموع  دارد.  قرار  بااليى  سطح  در  دولت ها  بودجه  كسرى 
زياد  حد  از  بيش  هنوز  شركت ها  و  خانوارها  دولت،  بدهى هاى 
است. بانك ها از سرمايه كافى برخوردار نيستند و رهبران جهان 
نگرانند.  نيست،  مشخص  آن  ابعاد  هنوز  كه  ضررهايشان  بابت 
اگر چه نرخ رسمى بهره پايين است، شركت هاى جنوب اروپا از 
فروپاشى شديد اعتبارات در رنجند. همه اين ها امروز باعث بروز 
اقتصادى  رشد  چشم انداز  و  است  شده  اقتصادى  دشوارى هاى 
فروپاشى  دچار  يورو  حوزه  شايد  مى كند.  تار  و  تيره  را  فردا 
نشود اما خونسردى و آرامشى را كه بر بروكسل حكمفرماست 
نمى توان چندان به عنوان دوره نقاهت پس از ناخوشى تلقى كرد.

خواب زدگى  از  را  خود  اروپا  رهبران  كه  است  بهتر  همه  براى 
برهانند. آنها بايد بدانند كه اگر فعاليتى از خود نشان ندهند، حوزه 
يورو با ركود يا فروپاشى مواجه خواهد شد و شايد هر دو را 

تجربه كند. 
شود  انجام  بايد  كه  كارهايى  فهرست  بحران،  سال ها  از  پس 
مشخص است. وظيفه فورى اين است كه اتحاد بيش از پيش بين 
بانك ها و دولت ها تقويت شود تا آنها را مورد حمايت قرار دهد. 
قرار  توافق  مورد  گذشته  سال  كه  بود  بانكى  اتحاديه  هدف  اين 
گرفت. اما با كاهش فشارها، اين اتحاديه بانكى در بحث هاى فنى 
و پايه اى مربوط به ميزان بدهى بانك ها غوطه ور شد. اين وقفه به 
شدت مخرب است. بانك هاى اروپايى به هر قيمتى نيازمند تامين 
بودجه اند. آمريكا موفق شد پيش از اروپا احيا شود. اين نه فقط 
به دليل برنامه هاى رياضتى كمترش بود بلكه بخاطر آن بود كه 
به  اقدام  دوباره  بتوانند  تا  بخشيد  نظم  بانك هايش  به  سرعت  به 
وام دهى كنند. عالوه بر اين، حوزه يورو نيازمند اصالحاتى است 
كه به رشد اقتصادى رونق دهد. اتحاديه اروپا مى بايست به جاى 
كشيدن خط قرمزها، در راستاى موافقتنامه تجارت آزاد با اياالت 
متحده، بزرگ ترين شريك تجارى اش، گام  بردارد. اتحاديه اروپا 
استفاده  و  بودجه  كاهش  روند  كردن  كند  طريق  از  بايد  همچنين 
جوانان  اشتغال  افزايش  براى  مركزى  اقتصادهاى  نقدينگى  از 
برنامه هاى  متوسط،  و  كوچك  شركت هاى  در  سرمايه گذارى  و 

رياضت اقتصادى را كاهش دهد. 

واضح است كه دليل بى تحركى امروز، كمبود كارهايى كه مى توان 
انجام داد نيست بلكه دليل آن كمبود عزم الزم براى انجام آنها 
است. اين وقفه تا حدودى به علت انتخاباتى است كه قرار است 
در ماه سپتامبر در آلمان برگزار شود. آلمانى كه در تقريبا همه 
سياست هاى اروپا گام نخست را بر مى دارد. البته دليل عميق ترى 
اروپا  سرتاسر  در  دارد.  وجود  اقدامات  در  وقفه  اين  براى  هم 
كل  سياستمداران  و  خود  سياستمداران  به  نسبت  راى دهندگان 
فرانسوا  محبوبيت  فرانسه  در  شده اند.  بى عالقه  اروپا  اتحاديه 
اوالند به 24 درصد رسيده است كه پايين ترين ركورد محسوب 
مى شود. ايتاليا كه در ركود فرو رفته است، هنوز نتوانسته است 
چنين  در  يابد.  دست  تغيير  براى  سياسى  منسجم  الگوى  يك  يه 
شرايطى اما راى دهندگان اروپايى هنوز مى خواهند از پول واحد 
اروپا استفاده كنند: 70 درصد از راى دهندگان در يونان، ايرلند، 
پرتغال، اسپانيا و هلند از يورو حمايت مى كنند و بارها خواستار 
شكست  اروپايى  رهبران  اگر  اما  شده اند.  يورو  حوزه  در  ماندن 
بخورند چه خواهد شد؟ اروپا نيز به مانند ژاپن سال هاى پيش رو 
را در سايه خواهد ماند. هزينه هاى آن چون بيدار شدن از خواب 
و پژمردن و هدر رفتن زندگى ها خواهد بود. البته حوزه يورو بر 
ركود،  آنكه  دليل  به  نيست.  برخوردار  يكپارچگى  از  ژاپن  خالف 
دموكراسى حوزه يورو را تكه تكه مى كند، اين حوزه با خطر طرد 
شدن توسط مردم روبه رو است. اگر خوابگردها نگران پول واحد 

و مردم خود هستند، الزم است كه ديگر از خواب بيدار شوند.

پيش بيني رسمي از روند تورم ايران
رييس كل بانك مركزى سپس به سواالتى در مورد آينده نرخ تورم 
در ايران پاسخ داد و گفت: «با توجه به مولفه هاى گوناگون از جمله 
ثبات نسبى نرخ ارز در بازار آزاد طى ماه هاى اخير، روند افزايش 
پاسخگويى  تداوم  ارز،  مبادله  اتاق  به سوى  ارز  تقاضاى  انتقال 
بانك  سوى  از  اساسى  كاالهاى  واردات  به  مربوط  ارزى  نيازهاى 
اول  مرحله  اجراى  تورمى  آثار  تخليه  مرجع)،  ارز  (نرخ  مركزى 
قانون هدفمندسازى يارانه ها و نهايتا با توجه به اثرگذارى مثبت اين 
تورم  صعودى  روند  مى رود  انتظار  تورمى،  انتظارات  در  تحوالت 
طى  آن  نزولى  روند  شاهد  و  شده  متوقف  آينده  در  نقطه  به  نقطه 

ماه هاى آتى باشيم.»

شاهد  كشور  اقتصاد  كه  است  شرايطى  در  اين  «البته  افزود:  او   
خاطرنشان  بهمنى  نباشد.»  ديگرى  برون زاى  و  درون زا  شوك هاى 
نگران كننده اى  مرز  به  تورم  نرخ  وقتى  كه  داشت  توجه  كرد: «بايد 
اقتصادى  فعاليت هاى  تخريب  و  اقتصادى  بى ثباتى  عامل  به  برسد، 
اقتصادى  حماسه  خلق  براى  امر  اين  است  بديهى  مى شود.  تبديل 

مضر خواهد بود.» 

او در مورد برنامه هاى بانك مركزى براى كاهش ميزان تورم در 
جدى  تمركز  ضمن  سال جارى  در  مركزى  «بانك  گفت:  سال جارى 
بر مهار تورم و مهار رشد متغيرهاى پولى سعى خواهد كرد منابع 
نظام بانكى كشور را به سمت فعاليت هاى مولد هدايت كند تا ضمن 

مهار تورم به رشد اقتصادى نيز كمك كند.»
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  تمبر جديد ايرلنـــــد با يك 
داستان كوتـــــاه منتشر شد

كوتاه  داستان  يك  از  كه  كرده  منتشر  تمبرى  تازگى  به  ايرلند 
تشكيل شده است.-

نوجوان  يك  نوشته  كه  كوتاه  داستان  اين  جورنال،  از  نقل  به 
دوبلينى به نام «ايواين مور» است، از سوى شوراى شهر دوبلين 
و براى تجليل از انتخاب اين شهر به عنوان شهر ادبيات در سال 

2010 چاپ شد. 

اين تمبر را دو طراح ايرلندى مستقر در آمستردام طراحى كرده  
 224 شامل  كه  را  داستان  اين  روشن  زرد  زمينه  يك  روى  و 
برنامه  در  كه  رقابتى  از  داستان  اين  كرده اند.  درج  است،  كلمه 
برگزار  دوبلين»  كلمات  عنوان «نبرد  با  دوبلين  خالق  نويسندگى 

شد، انتخاب شد. 

است.  خريدارى  قابل  دوبلين  پسخانه  در  اكنون  هم  از  تمبر  اين 

پسر نوجوانى كه اين داستان را نوشته 17 ساله است. 

روى اين تمبر چنين درج شده است:
روشنايى  شهر  نورهاى  اما  پوشاندند،  را  ماه  نور  ستبر  ابرهاى 
در  دريايى  چراغ  آن ها،  همه  از  باالتر   - كردند  فراهم  را  ارزنده 
نشان  دريايى  مسافران  به  و  است  روشنى  همه  جايگاه،  باالى 
از  حال،  كجاست.  وايكينگ ها  زندگى  باستانى  مكان  كه  مى دهد 
جايى كه زمانى اسكانديناويايى ها روى آن ايستاده بودند، به عقب 
نگاه مى كنم، در كنار اسكله ها، خيابان ها و كوچه ها، به جايى كه 
ساكنان شهر زندگى شان را مى گذرانند: با خوردن، حرف زدن و 
نفس كشيدنشان به اين شهر جان مى دهند. اين به من دليلى براى 
تعمق كردن مى دهد، در حالى كه در راه هاى سنگى بى هدف راه 
مى روم، درباره آن هايى كه قبل از من از اين راه عبور كردند- 
چه با كالسكه و چه حتى قبل از آن كه يك راه سنگى براى رفتن 
وجود داشته باشد- فكر مى كنم. حس مى كنم زندگى آن ها و من 
به نحوى با هم ارتباط دارند، اين كه زمانى همه ما بخشى از اين 
شهر بوديم؛ بخش هايى زنده از چارچوب بزرگ و برجسته اش. 
هر پادشاه عالى مقام و اديبى، هر نمايشنامه نويس و شاعرى، 
هر سياستمدار و هر شورشگرى، هر تاجر، دانشجو و اجراكننده 
برنامه هاى خيابانى كه در اين شهر قدم گذارد قسمتى از روح آن 
ضربان  از  بخشى  آن ها  از  يك  هر  دارد.  و  داشت  اختيار  در  را 
قلب اين شهر بودند. من شب ها به صداى شهر گوش مى كنم و 
مى توانم جريان خون آن را درونم احساس كنم، مى توانم جريان 
اين  در  كه  ما  از  يك  هر  كنم.  احساس  درونش  را  خودم  خون 
رگ هاى خونى سفر مى كنيم روى حرف ها، كارها و زندگى هاى 
كسانى كه قبل از ما در آن سفر مى كردند قدم مى گذاريم. شهر 

مردم را مجسم مى كند و مردم هم شهر را.

يونسكو تاكنون 6 شهر را به عنوان شهر ادبيات انتخاب كرده كه 
شامل ادينبورگ در اسكاتلند در سال 2004، ملبورن استراليا در 
سال 2008، آيووا در آمريكا در سال 2008، دوبلين در ايرلند در 
سال 2010، ريكياويك ايسلند در سال 2011 و نورويچ انگلستان 

در سال 2012 بوده است.

فرهنگى

 كمك 440 هزار پوندى 
به انجمن قلم بريتانيا از 

فروش 50 كتاب
نسخه ا ى از نخستين چاپ «هرى پاتر و 
حاشيه  نويسنده  توسط  كه  جادو»  سنگ 
هزار   150 قيمت  به  بود،  شده   نويسى 

پوند(228 هزار دالر) به فروش رسيد.-
حراجى  در  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به   (
گذشته  هفته  كه   لندن  ساتبى  بزرگ 
نويسنده   50 از  رمان   50 شد،  برگزار 
نسخه  خوردند.  حراج  چوب  انگليسى 

اين  بر  عالوه  جادو»  سنگ  و  پاتر  «هرى 
حاشيه  داشت،  را  رولينگ  امضاى  كه 
نويسى هم شده بود و طرح هايى هم در 

گوشه و كنار آن كشيده شده بود. 

از  ديگرى  نويسندگان  حراجى  اين  در 
ايان  از  و  مانتل،  هيالرى  تا  گورو  ايشى 
هايى  نسخه  هنى،  شيموس  تا  اوان  مك 
حاشيه  با  را  كتابشان  چاپ  نخستين  از 

نويسى ارايه كرده بودند. 
 439 مجموع  در  كه  حراجى  اين  عوايد 
آمد،  دست  به  آن  در  پوند   200 و  هزار 
«قلم»  انجمن  به  كمك  براى  است  قرار 

بريتانيا هديه شود.

معرفى نامزدهاى قديمى ترين 
جايزه بريتانيـــــــــا

بريتانياست،  ادبى  جايزه  قديمى  ترين  كه  بلك  تيت  جيمز  ادبى  جايزه 
نامزدهاى خود را در دو بخش رمان و زندگينامه معرفى كرد.-

ادينبورگ  دانشگاه  گاردين،  از  نقل  به 
كه اهدا كننده اين جايزه است، جايزه 
بخش  دو  در  سال  هر  را  بلك  تيت 
به  و  مى كند  اهدا  بيوگرافى  و  داستان 
هر يك از برندگان خود 10 هزار پوند 

جايزه مى دهد. 
فهرست  نامزدهاى  رمان  بخش  در 
نوشته  «نمايشگاه»  از   عبارتند  نهايى 
نوشته  بزرگ»  «موسيقى  فاگان،  جنى 
آتوشا»  ايستگاه  «ترك  گان،  كرستى 
مرده»  مرد  «ركاب  و  لرنر  بن  نوشته 
بيوگرافى  بخش  وارنر.در  آلن  نوشته 
عبارتند  شده اند  نامزد  كه  آثارى 
و  جيمز  هنرى  رمان  يك  «پرتره  از  
شكل گيرى يك شاهكار آمريكايى» از 
مايكل گورا، «آخرين مرد عاقل: مايكل 

كاردو، استعمار و ضدفرهنگ» از تانيا هارود، «جوزف آنتون: خاطره نامه» 
ايده  «گردش:  و  شيطانى»)  «آيات  كتاب  مرتد  (نويسنده  رشدى  سلمان  از 

انقالبى ويليام هاروى» نوشته توماس رايت.
العاده اى  فوق  نامزدهاى  امسال  ما  گفت:  واكر  گرگ  داورى  گروه  رييس 
داريم. جوايز جيمز تيت بلك بهترين هاى داستان و بيوگرافى ها را معرفى 
مورد  نويسنده هاى  جمع  اين  از  كه  داريم  را  شانس  اين  هم  ما  و  مى كنند 

احترام و استعدادهاى شكوفا تجليل كنيم.
برنده هاى قبلى جايزه شامل دى. اچ. الورنس، موريل اسپارك، كورمك مك 

كارتى و اوان مك ايوان مى شوند.
ناشر  بلك  تيت  جيمز  بيوه  كوتس  جانت  توسط  سال 1919  از  جايزه  اين 

سرشناس بريتانيايى راه اندازى شده است. 
بخش  در  را  نويس  رمان  پاول  پجت  پيش  سال  بلك  تيت  جيمز  جايزه 
داستانى و فيونا مك كارتى را در بخش بيوگرافى به عنوان برندگان خود 
برگزيده بود. اسامى برنده هاى امسال در فستيوال كتاب ادينبورگ در ماه 

آگوست اعالم مى شود.

ليديــا ديويــس جايـــزه 
من بوكــر بين المللى را برد

به نقل از گاردين، گروه داورى اين دوره با تجليل از داستان هاى كوتاه 
خانم ديويس كه گاه فقط به بلندى يك جمله هستند، اين نويسنده آمريكايى 
را به عنوان برنده اين جايزه دوساالنه انتخاب كرد. اين رقابت كه امسال به 
رياست كريستوفر ريكس به انتخاب دست زد، ليديا ديويس را در رقابتى 
كه مريلين رابينسون آمريكايى، برنده جايزه اورنج و جايزه حلقه منتقدان 
بودند،  آن  مدعى  ديگر  نامزد  هشت  و  آن  دريافت  نخست  اميددار  آمريكا 
برتر از ديگران خواند. امسال يو.آر. آنانتامورتى از هند، انتظار حسين از 
پاكستان، يان ليانك از چين، مارى انديايه از فرانسه، جوف ناواكوويچ از 
كانادا، مريلين رابينسون از آمريكا، والديمير سوروكين از روسيه، ايرون 
اين  نامزدهاى  ديگر  سوييس  از  اشتام  پيتر  و  اشغالى  فلسطين  از  اپلفلد 

جايزه بودند. 
با اين انتخاب، يك جايزه 60 هزار پوندى براى تجليل از مجموع آثار اين 
صحنه  در  نويسى  داستان  حوزه  در  كه  دستاوردهايى  «براى  نويسنده، 

جهانى» به دست آورده، به وى تعلق مى گيرد. 

خانم ديويس در عين حال سومين نويسنده از قاره آمريكا است كه موفق به 
كسب اين جايزه معتبر مى شود. فيليپ راث در سال 2011 و آليس مونرو 
بودند.  شده  جايزه  اين  كسب  به  موفق  سال 2009  در  كانادايى  نويسنده 
ليديا ديوس كه براى نوشتن داستان هاى كوتاهش شهرتى جهانى دارد، 
هستند  صفحه  سه  از  كمتر  حتى  كه  نويسد  مى  كوتاهى  هاى  داستان  گاه 
و گاه حتى از يك پاراگراف يا يك جمله بلند تشكيل شده اند. كريستوفر 
ريكس درباره انتخاب او گفت: او از آن دست نويسنده هاى آمريكايى است 
كه با نوشته هايش حتى كودكان را به شوق مى آورد. وى او را براى خلق 
ابراز  با  ديويس  كرد.  تحسين  كوتاهش  هاى  داستان  در  بزرگ  تصاوير 
خوشحالى از برنده شدنش گفت از اول كه شروع به نوشتن كرد، كارش 
را با نوشتن داستان كوتاه آغاز كرد چون خودش نيز فكر مى كرد در اين 
زمينه از توانايى هاى بيشترى برخوردار است. اوافزود: فكر مى كنم برخى 
نوشته هايم اشعار داستانى هستند، يا حتى به نوعى مراقبه محسوب مى 
شوند.او گفت: حتى اگر چيزهايى كه مى نويسم گاهى يك يا دو خط باشند، 
اما هميشه روايتى در آن وجود دارد كه به خواننده امكان مى دهد وارد 

متن شود و تصورات آن را گسترش دهد.

برعهده  را  جايزه  اين  داورى  نفر  سه  پيش  هاى  دوره  در  كه  حالى  در 
برعهده  را  جايزه  اين  داورى  نفر  پنج  بار  نخستين  براى  امسال  داشتند، 
دارند كه به جز رييس گروه داورى شامل اليف باتومان، آميناتا فورنا، يى 

يون لى و تيم پاركز بودند.

نحوه انتخاب نامزدهاى امسال به اين ترتيب بود كه به هر يك از داوران 
امكان داده شد تا از منطقه اى كه خودشان متعلق به آنجا هستند نامزدهايى 

را انتخاب كنند و همين امر گستردگى طيف نامزدها را افزايش داد.
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 تعيين برنده نهايى جايزه 
اينديپندنت

رمان يك نويسنده هلندى، به عنوان برنده جايزه 
داستان خارجى اينديپندنت انتخاب شد.-

به نقل از بوك تراست، اين جايزه كه بريتانيايى 
است و  10 هزار پوند را بين نويسنده و مترجم 
اين  براى  مى كند،  تقسيم  شده  ترجمه  اثر  يك 
كه  را  بكر  ژربران  نوشته  «انحراف»  خود  دور 
از زبان هلندى توسط ديور كولمر ترجمه شده 
و از سوى انتشارات رندوم هاوس منتشر شده 

است به عنوان برنده برگزيد.
جوايز  از  كه  اينديپندنت  خارجى  داستان  جايزه 
مهم در ترجمه ادبى است و به ترجمه به عنوان 
به  دليل  اين  به  و  مى كند  نگاه  فرهنگى  بين  پلى 
 6 ميان  از  را  كتاب  اين  مى پردازد،  آن  تجليل 

نامزد راه يافته به بخش نهايى انتخاب كرد.
شهر  «سقوط  چون  مهمى  اثر  فهرست  اين  در   
سنگى» نوشته اسماعيل كاداره نيز جاى داشت. 

«دوبلينيسك»  درنديك،  داشا  نوشته  «تريسته» 
يزرع»  لم  «زمين  ويال-ماتاس،  انريكه  نوشته 
نوشته  قرن»  «مسافر  و  برنارد  كريس  نوشته 
اين  نهايى  بخش  مدعيان  ديگر  نيومان  آندراس 
آرژانتين،  اسپانيا،  آفريقا،  از  كه  بودند  رقابت 
در  بودند.  شده  انتخاب  آلبانى  و  كرواسى 
فهرست اوليه سال 2013 آثارى از 16 نويسنده 

چون اورهان پاموك جاى داشتند. 

 داستان هلندى «انحراف» نوشته ژربران بكر كه 
كرده،  دريافت  نيز  را  دوبلين  ايمپك  جايزه  قبال 
ترجمه  استاد  اميلى  نام  به  زنى  زندگى  روايتگر 
است كه از همسرش جدا مى شود و هلند را ترك 
ولز  در  مزرعه اى  در  را  خود  زندگى  و  مى كند 
در انزوا ادامه مى دهد اما همسر او با گرفتن يك 
او  است  تالش  در  هلند  در  خصوصى  كارآگاه 

را پيدا كند.

بوسه-بير  جين  از  متشكل  امسال  داورى  گروه 
استاد ادبيات و ترجمه در دانشگاه ايست آنگليا، 
استاد  و  رمان نويس  جوزيپوويچى،  گابريل 
انگليسى دانشگاه ساسكس، اليف شفق، نويسنده 
ادبى  ويراستار  تانكين  بويد  و  تركيه  پرفروش 

اينديپندنت بود. 

اين جايزه را نشريه اينديپندنت براى گراميداشت 
سال 1990  از  بريتانيا  در  داستانى  آثار  ترجمه 
راه اندازى كرده است. اين جايزه به آن دسته از 
قيد  در  نويسندگانشان  كه  مى گيرد  تعلق  آثارى 
بريتانيا  در  پيش  سال  اثرشان  و  باشند  حيات 
 2001 سال  از  باشد.  شده  منتشر  و  ترجمه 
هنر  شوراى  را  جايزه  اين  از  مالى  پشتيبانى 

بريتانيا برعهده گرفته است. 
سال پيش «شكفتن تاريكى» نوشته ايرون اپلفيلد 
از زبان اوكراينى با ترجمه جفرى ام.گرين كار 

به عنوان برنده اين رقابت انتخاب شد.

ادبيات تنهايى
انسان  استقرار  و  مدرنيته  آمدن  وجود  به  از  پس 
محورى به عنوان پايه و اصل اساسى آن، فردگرايى 

به تقدير تاريخى بشر تبديل شد.

از  چيز  همه  در  انقالب  با  بود  همزمان  تغييرات  اين 
علم و سياست گرفته تا ادبيات و هنر. به همين دليل 
با شكل گيرى رمان جديد با اثر سترگ سروانتس دن 
انسان  شرايط  عنوان  به  را  تنهايى  توان  مى  كيشوت 
جديد در اين رمان ديد. دن كيشوت خود انسانى تنها 

در ميان تغييرات جامعه بود.
او كه دل بسته قهرمانى هاى رمانس ها بود، با همان 
هيات و ذهن وارد جهانى شد كه ديگر فضاى آن نوع 
بسته  دل  چنان  انسانى  و  تافت  برنمى  را  ادبيات  از 
قهرمانى ها را مجنون مى ديد و تمسخر مى كرد. اثر 
ديگرى را كه مى توان نام برد تريسترام شندى است.

شخصيت اين رمان نوشته الرنس استرن نجيب زاده 
اى است كه به گفتن عقايد خود مى پردازد و مدام با 

پراكنده گويى داستان اصلى را عقب مى اندازد.
توان  مى  كه  ادبيات  تاريخ  هاى  شخصيت  ديگر  از 
آنا  ديد  او  در  اثرگذار  و  عميق  شكلى  به  را  تنهايى 

كارنيناست.
در  اش  سودايى  و  عجيب  عشق  واسطه  به  كه  زنى 
پنجه  و  دست  تنهايى  با  و  شود  نمى  پذيرفته  جامعه 

نرم مى كند.
اين رمان نوشته تولستوى در وصف شرايط عجيب 
درون  به  توان  مى  كه  است  دقيق  آنقدر  آناكارنينا 
منطقى  اى  فاصله  با  حال  عين  در  و  رفت  او  تنهايى 
هيچ گاه او را بر حق ندانست و تنها به واسطه عنصر 
تنهايى او را درك كرد و شناخت، اما تنهايى تلخ بشرى 
خاصه در جهان مدرن بروزى تكان دهنده تر از آنچه 
در آثار داستايفسكى داشته است، نمى توانست داشته 
باشد.در آثار او انسان در نهايت تلخى و تنهايى ديده 
مى شود، برادران كارامازوف، جنايت و مكافات، شب 
هاى روشن و... همه انسانى را در ميان همه آسيب ها 

و فشارهاى تنهايى هراسناك نشان مى دهد.
توماس هاردى، نويسنده شهير انگليسى و خالق رمان 
از  شديدى  خصمانه  هاى  واكنش  با  گمنام»  «جود 
روبه  ويكتوريايى  دوره  منتقدان  و  خوانندگان  جانب 

رو شد.
ابعاد  در  انسان  زندگى  ناگوار  وضع  رمان،  اين  در 
داده  نشان  را  تنهايى  و  اندوه  ياس،  ازجمله  مختلف، 
محزونى  و  دلگير  بسيار  زندگى  جود،  اساسا  است. 
دارد و مرگ فراموش نشدنى فرزندانش به اندوه او 
به  خرگوش  همانند  رمان  هاى  شخصيت  افزايد.  مى 

دام سرنوشت گرفتار شده اند.
ناگوار  وضع  و  انسان  انگيز  غم  مضمون  نماد  جود 
بازى  شب  خيمه  «عروسك  را  او  هاردى  اوست. 
بيچاره» مى نامد و در نامه اى به دوستش اظهار مى 
كند كه جود نشان دهنده تفاوت بين زندگى ايده آلى 
است كه انسان آرزويش را داشت و زندگى محدودى 
كه مجبور است آن را داشته باشد و اين تراژدى آمال 

برآورده نشده است.
در واقع جود در تنهايى خود اسير سرنوشت است يا 
شده  تنيده  تقدير  به  آنقدر  اش  تنهايى  گفت  توان  مى 
هاى  شخصيت  تقديرى  تنهايى  با  را  او  توان  مى  كه 

تراژدى مقايسه كرد.
اشتفان تسوايگ، نويسنده معروف اتريشى در داستان 
«بيست و چهار ساعت از زندگى يك زن»، تعارضات 
روانى زن ميانسالى را به گونه اى نشان مى دهد كه 
تنهايى اش سبب حوادثى شگفت مى شود و سرانجام، 
او مى تواند با بيان آنچه روحش را همواره آزار مى 

داد، آرامش خود را به دست آورد.
مرد  يك  داستان  قهرمان  رويايى»،  «شب  داستان  در 
است. حاالت روانى اين اشراف زاده گوياى آن است 
خيانت  و  خود  نزديكان  دادن  دست  از  با  وى  كه 
دوستش، از زندگى دلزده شده است، ديگر هيچ چيز 

برايش لذتبخش نيست و احساس تنهايى مى كند.
با  و  گردد  بازمى  زندگى  به  رويايى  شبى  در  او 
تأثيرات مثبتى كه مى گيرد از حالت بى تفاوتى نسبت 
به ديگران خارج مى شود. تسوايگ، در داستان هاى 
پرده  آدمى  روان  عميق  اسرار  از  خواهد  مى  خود 
بردارد و تأثير همدردى را روى انسان ها نشان دهد.

تنهايى ممكن است ناشى از داليل عينى باشد، مشابه 

رابينسون كروزوئه كه بر اثر حادثه اى عينى به چنين 
سرنوشتى دچار شده است، اما از سويى ديگر ممكن 
تنها  انسان  درونى  ضرورت  و  ذهنى  علل  به  است 
«مسخ»  داستان  قهرمان  ساما  گريگور  مانند  باشد، 
كافكا يا يوزف كا، در رمان محاكمه يا قهرمان داستان 
مرگ در ونيز نوشته توماس مان و خيلى شخصيت 
هاى ديگر كه به سبب پيچيدگى هاى روحى و فلسفى 
به  تواند  مى  ها  تنهايى  اين  اما  هستند،  تنهايى  دچار 
حيات  فرود  و  اوج  از  اى  مرحله  يا  بخش  يك  منزله 

يك جامعه باشد.
تقدير چنين افرادى پاره اى از شرايط ويژه اجتماعى 
آنان،  تنهايى  وراى  در  و  كنار  در  است.  تاريخى  يا 
افراد  ساير  تراژيك  وضع  و  جدايى  همگانى،  زندگى 
خيلى  در  كه  اين  سخن  كوتاه  شود،  مى  فهميده  بشر 
ها  رمان  شخصيت  تنهايى  مدرن،  آثار  در  مواقع  از 
تقديرى اجتماعى است و الزاما يك وضع و ايستمان 

جهانشمولى بشرى نيست.
زندگى»  به  شدگى  «پرتاب  را  بشر  وجود  هايدگر 
كه  معناست  اين  به  گفته  اين  است.  كرده  توصيف 
بشر نه تنها اساسا ناتوان از برقرارى روابط با اشيا 
و  اصل  تعيين  بلكه  است،  خود  از  بيرون  اشخاص  و 

هدف وجود بشر نيز امكان ناپذير است.
بود  معتقد  مدرن  بزرگ  نويسنده  ولف،  ويرجينيا 
آن  از  انسان  و  است  ناممكن  امرى  اساسا  ارتباط 
كامل  گاه  هيچ  چراكه  تنهاست  است  انسان  كه  جهت 
وجود  با  نگاه  اين  شود.  نمى  درك  ديگرى  توسط 
فردگرايى  از  حاصل  وضع  از  نشانى  بدبينانه  غلظت 
خود  و  طبيعت  هستى،  از  را  ها  آدم  كه  است  مدرن 

جداافتاده كرده است.

اما يكى از جذاب ترين گونه هاى ادبى غربى كه در آن 
تنهايى ظهور و بروزى جذاب و دوست داشتنى دارد، 

گونه رمان هاى معمايى و پليسى است.
جهان  هاى  كارآگاه  تنهاترين  از  يكى  هلمز  شرلوك 
است. تنهايى بى نظير او با آن پيپ و ويالن، آن اتاق 
نقلى و تنها دوستش واتسن، در اذهان عالقه مندان به 
اين گونه رمان ها مانده و تبديل به يك فرهنگ شده 
هلمز  شرلوك  ماجراهاى  هاى  كتاب  مجموعه  است. 
نابغه  يك  از  مثالى  شاهد  دويل،  كانن  آرتور  نوشته 

تنهاى دوست داشتنى است.
در مورد نمونه هاى عامه پسندتر هم اين تنهايى قابل 
پيگيرى است براى نمونه مى توان به هركول پوآرو 
اشاره كرد. اين شخصيت در كنار خانم مارپل ديگر 
كارآگاهى كه آگاتا كريستى خلق كرده هر دو به نوعى 
تنها هستند، هم در شكل بودن و شخصيت شان و هم 

در زندگى اجتماعى خود.

از  چيزى  اين  اما  دارند،  هم  دستيارهايى  كه  هرچند 
تنهايى آنها كم نمى كند. البته اين گونه هم در درون 
و  شود  مى  تعريف  مدرنيستى  ادبيات  و  مدرنيته 
و  ادبى  منتقدان  و  پردازان  نظريه  از  بسيارى  توسط 

فرهنگى نمادهايى از فرهنگ و زندگى مدرن هستند.
جهان  از  برآمده  همه  كه  هايى  مثال  اين  از  فارغ  اما 
جديد بوده و انقالبى در ادبيات داستانى محسوب مى 
در  البته  كه  زد  مثال  را  هايى  نمونه  توان  مى  شدند، 
آنها هم با تنهايى روبه رو هستيم ولى نه در معنا و 

دريافت مدرن.
دو  آنتيگون  يا  اديپ  تنهايى  درباره  مثال  براى 
نويس  نمايشنامه  سوفوكل،  هاى  تراژدى  شخصيت 
اديپ  در  سوفوكل  گفت؟  توان  مى  چه  باستان  يونان 
هاى  شخصيت  آثارش  ديگر  و  آنتيگون  شهريار، 
بشدت تنها را با تماميت و يگانگى تراژدى نمايش مى 
است  اجتماعى  افتادگى  جدا  نه  آنها  تنهايى  اما  دهد، 
بلكه  گاه،  تكيه  بى  و  معناباخته  جهان  محصول  نه  و 
محصول بى پناهى تراژيك انسان در برابر تقديرى از 
پيش تعيين شده است. سرنوشتى كه انسان را زخم 
خورده و ناتوان در برابر قدرت خود، تنها و وامانده 

رها مى كند.
تراژدى  دو  هاى  شخصيت  مكبث  و  هملت  تنهايى 
شكسپير با همين عناوين هم برآمده از تنهايى انسان 

در برابر تقديرى بزرگ تر از اراده فرد است.
تنهايى در برابر تقديرى كه آنها توان تغيير و شكست 
كه  است  اين  ها  تراژدى  اصلى  مسأله  ندارند.  را  آن 
اتفاقا انسان اگر در برابر سرنوشت اش ايستادگى كند 
بيشتر تنها و تك افتاده مى شود و با پذيرش تقدير 
طبيعت  و  سرنوشت  با  همنشين  تواند  مى  كه  است 

تقدير دچار تنهايى عظيم و تلخ تراژيك نشود.

هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى 
 دانشجوى  روزنامه نگارى جهت همكارى

  استقبال مى كند
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نشريه «20دقيقه» فرانسه از پشت پرده «كن» خبر داد

تا «ساعت 5 عصر»* «نخل طاليى» 
از آن فرهادى بود

نخل  اهداى  براى  كن  فيلم  جشنواره  شصت وششمين  داوران  «هيات 
فرانسوي  عنوان  (با  است»  رنگ ها  گرم ترين  «آبى  فيلم  به  كن  طاليى 
زندگي ادل) اتفاق نظر نداشتند و اين فيلم انتخاب آنها نبود. همه چيز 
در دقيقه آخر تغيير كرد.» ساعت پنج عصر سرنوشت فيلم «گذشته» 
خبرنگار  كه  بود  نكته اى  اين  كرد.  تغيير  شصت وششم  كن  برنده  و 
بعد  روز  حاشيه هاى  درباره  سه شنبه  روز  فرانسه  نشريه «20دقيقه» 
آراى  در  آيا  كه  كرد  تقويت  را  شايبه  اين  و  كرد  منتشر  اختتاميه  از 
تغييرى  كن  فيلم  جشنواره  شصت وششمين  داوران  هيات  نهايى 
نام  توتو  آدرى  كه  زمانى  همان  درست  كه  سوالى  آمد؟  وجود  به 
فيلم،  جوان  بازيگر  دو  شادى  ميان  در  كرد  اعالم  كشيش  عبداللطيف 
و  پرسيده اند  خود  از  جهان  سراسر  در  سينما  عالقه مندان  از  خيلى 
است»  رنگ ها  گرم ترين  «آبى  فيلم  كه  كرده اند  مطرح  را  موضوع  اين 
نمى توانست انتخاب نهايى هيچ كدام از اين داوران باشد، پس چرا در 
ساخته  درباره همجنسگرايان  و طوالنى  خسته كننده  نام فيلمى  نهايت 
گسترده  راهپيمايى  از  بعد  روز  يك  فرانسوى  تونسى االصل  فيلمساز 
عليه قانون ازدواج همجنسگرايان به عنوان برنده نخل طاليى كن معرفى 
شد. «استفان لوبالن» خبرنگار «20دقيقه» فرانسه در گزارشى كه روز 
سه شنبه در اين روزنامه منتشر شد؛ نوشت: «تا ساعت پنج بعدازظهر 
روز 26 مى  نخل طاليى متعلق به اصغر فرهادى و فيلم «گذشته» بود. 
اما هيات داوران با چرخشى عجيب در لحظه آخر نظر خود را تغيير 
نخل  تنها  و  كردند  خارج  رقابت  گردونه  از  را  فرهادى  فيلم  و  دادند 
طاليى بهترين بازيگر زن را به برنيس بژو، بازيگر اين فيلم اهدا كردند. 
از  غافلگيرى  با  شنيد  اسپيلبرگ  زبان  از  را  خود  نام  كه  زمانى  بژو 
اين چرخش مطلع شد. بسيارى از خبرنگاران ايرانى و خارجى تاييد 
مى كنند كه اصغر فرهادى درست ساعت پنج عصر از فرودگاه به كن 
برگشت تا در مراسم شركت كند. به او و تمامى عوامل فيلم گفته بودند 
كه براى مراسم اختتاميه حاضر باشند. به صورت معمول اين توصيه 
را به فيلم هايى مى كنند كه قرار است برنده نخل طاليى كن شوند. اما 
نتيجه  ناگهان  فيلم  سازنده  عوامل  همه  حضور  با  كه  افتاد  اتفاقى  چه 
يكشنبه،  «روز  مى نويسد:  اين گونه  «20دقيقه»  روزنامه  كرد؟  تغيير 
26مى  استيون اسپيلبرگ در جريان مراسم اختتاميه، اطمينان داد كه 
هيات داوران «دست كم بر سر سه فيلم» اتفاق نظر دارند.» فيلم فرهادى 
اما يكى از سه فيلم بود كه در كنار دو فيلم ديگر مورد توجه رييس 
سرشناس هيات داوران كن قرار گرفته بود. اما «آبى گرم ترين رنگ ها 
است» (با عنوان فرانسوى «زندگى آدِل») جزو اين سه فيلم نبود. فيلم 
با توجه به داستان و بازى بازيگرانش مورد توجه قرار گرفته و هيات 
به  اصلي  جايزه  دادن  براى  اما  بود.  داده  قرار  تحت تاثير  را  داوران 
به  دارد  كه  منابعى  نوشته  روزنامه  اين  گزارشگر  نبودند.  هم نظر  آن 
يا  آدل  به  كه  نيست  بهتر  كه  مى آيد  پيش  بحث  «اين  كه:  گفته اند  او 
بدهند  را  جايزه  اين  رنگ هاست.  گرم ترين  آبي  فيلم  بازيگران  لئا  به 
آخرين  تا  نخل  گزينه  بگيرند؟  نظر  در  كشيش  براى  را  كارگردانى  يا 
هنوز  است»  رنگ ها  گرم ترين  «آبى  فيلم  براى  تصميم گيرى  لحظات 

مطرح نبوده است.»
در اين نوشته آمده است: «طبق گفته منابع ما، اتفاق نظر براى نخل ابتدا 
عصر «گذشته»  پنج  ساعت  در  و  بود  گرفته  شكل  فرهادى  فيلم  حول 
گروه  تمامى  حتى  جشنواره  برگزاركنندگان  بوده.  طال  نخل  صاحب 
جشن  هم  با  همگى  بتوانند  تا  كردند  دعوت  قرمز  فرش  روى  را  فيلم 
را  خود  نام  بژو  برنيس  است،  زمانى  غافلگيرى  لحظه  بگيرند.  شادى 
قوانين  كه  چرا  است  حيرت زده  او  شنيد.  اسپيلبرگ  استيون  زبان  از 
نخل  اميد  دم،  در  بازيگرى،  جايزه  اين  كه  دارد  آن  از  حكايت  رسمى 
طال براى «گذشته» را از بين مى برد. شايد هم به همين دليل بود كه 
بژو از فرهادى خواست كه روى صحنه بيايد و در لحظه گرفتن جايزه 
با او سهيم باشد. حاال پس چه گذشته؟ منابع اين روزنامه مى گويند: 
لين  و  مونجيو  كريستين  ژورى،  عضو  دو  جلسه،  پايانى  دقايق  «در 
و  اسپيلبرگ  استيون  حاصله توسط  توافق  تا  بر آن مى شوند  رمزى، 
«گذشته»  از  پايان،  تا  اسپيلبرگ  بزنند.  برهم  را  گروه  اعضاى  ديگر 
گرم ترين  به «آبى  را  نظرشان  نهايت  در  اعضا  ساير  اما  مى كند  دفاع 
رنگ ها است» تغيير مى دهند. رييس هيات ژورى نيز در نهايت تسليم 
مى شود و نام فرهادى از پاكت برنده نخل طاليى كن خارج مى شود 
پاكت  در  كن  بزرگ  جايزه  برنده  به عنوان  كشيش  عبداللطيف  نام  و 
دولتمردان  منتقدان،  برخالف  كه  مى رسد  نظر  به  مى شود.  جايگزين 
فرانسوى از اين انتخاب راضى بودند. روزنامه لوموند روز سه شنبه 
با انتشار پيام تبريكى خطاب به عبداللطيف كشيش دريافت اين جايزه 
محل  به عنوان  كن  جشنواره  از  و  دانست  مهمى  اتفاق  او  سوى  از  را 
شناسايى استعدادهاى جوان و ظرفيت هاى سينماى فرانسوى نام برد. 
صحبت هايش  آزادى  با  كه  برد  نام  كارگردانى  به عنوان  كشيش  از  او 
را مطرح كرده است. اما نكته مهم در پيام تبريك اوالند تبريك او به 
برنيس بژو بازيگر فيلم «گذشته» فرهادى بود كه جايزه بهترين بازيگر 
به  فرانسوى االصل  آرژانتينى  بازيگر  اين  به  او  كرد.  دريافت  را  زن 
خاطر افتخارى براى سينماى فرانسه با بازى در فيلم اصغر فرهادى 
به دست آورده است، تبريك گفت و افزود: «اين جايزه نشان مى دهد 
كه سينماى فرانسه به تنوع فرهنگى اهميت مى دهد.» * شعرى از لوركا

جشنواره كن به 
پايان راه رسيد

زنده  عشاق  «فقط  و  خز»  پوست  در  «ونوس  فيلم هاي 
مسابقه  بخش  فيلم هاي  نمايش  روز  آخرين  در  ماندند» 
رسمي جشنواره كن روي پرده رفتند. رومن پوالنسكي 
فيلمساز  جارموش  جيم  و  لهستاني/فرانسوي  كارگردان 
امريكايي روز شنبه با ارائه تازه ترين فيلم هاي خود در 
به  را  رسمي  مسابقه  بخش  فيلم هاي  نمايش  برنامه  كن، 

پايان رساندند. 

در  «ونوس  كمدي  امريكايي  نويسنده  آيوز  ديويد  و  والنسكي 
ساخته اند،  آيوز  از  نمايشنامه يي  از  اقتباس  با  را  خز»  پوست 

نمايشي كه اولين بار سال 2010 در شيكاگو روي صحنه رفت 
يك  درباره  داستان  شد.  اجرا  هم  برادوي  از  خارج  در  بعدها  و 
كارگردان تئاتر (متيو آمالريك) است كه قصد دارد رمان «ونوس 
نويسنده  زاخر-مازوخ،  فون  لئوپولد  نوشته  خز»  پوست  در 
اتريشي - كه واژه مازوخيسم از نام او گرفته شده - را كه سال 
1870 منتشر شد، روي صحنه ببرد و براي نقش اصلي كه زني 
شهرآشوب است به دنبال بازيگر مي گردد. امانوئل سينيه همسر 
پوالنسكي در «ونوس در پوست خز» نقش بازيگري را دارد كه 
مي كوشد كارگردان را قانع كند، او بهترين گزينه براي بازي در 
اين نمايش است. سينيه كه پيش از اين در دو فيلم «ديوانه وار» و 
«ماه تلخ» نيز با پوالنسكي همكاري كرده، در نشست مطبوعاتي 
«ونوس در پوست خز» گفت: «اين فيلم يك حمله به كارگردانان 
مي تواند  مي كنند.  بدرفتاري  خود  زن  بازيگران  با  كه  است  مرد 
تحقيرآميز باشد و همه ما آن را تجربه كرده ايم. بنابراين شايد 
زمين  روي  زن  بازيگران  تمام  انتقام  نوعي  به  فيلم  اين  در  من 
در  را  شكست   و  پيروزي   اين  از  پيش  مي گيرم.»پوالنسكي  را 
به  «مستاجر»  فيلم   1976 سال  گفت  او  است.  كرده  تجربه  كن 
كارگرداني او در كن با واكنش هاي بسيار بدي روبه رو شد. براي 
همين بود كه 26 سال بعد بالفاصله پس از نمايش «پيانيست» در 
كن به پاريس برگشت. او اصال انتظار دريافت جايزه نخل طال را 

نداشت. او گفت: «وقتي تهيه كننده «پيانيست»

 ازمن خواست به كن برگردم و در مراسم اختتاميه شركت كنم، به 
خودم گفتم براي چه برگردم؟ كه جايزه كارگرداني به من بدهند؟ 
من كه مي دانم كارگرداني بلدم.»از ديگر بازيگران محبوب مي توان 
به مايكل داگالس براي بازي در نقش ليبراچي پيانيست معروف 
كارگرداني  به  شمعدان»  «پشت  زندگينامه يي  فيلم  در  امريكايي 
استيون سودربرگ اشاره كرد، همين طور آدل اكسارچوپولوس 
ساخته  است»  رنگ  شادترين  «آبي  فيلم  بازيگران  سدو  ليا  و 
مسابقه  بخش  فيلم هاي  از  بسياري  امسال  كشيش.  عبد اللطيف 
دادند. «گذشته»  قرار  مخالف  قطب  دو  در  را  منتقدان  كن  رسمي 
تازه ترين ساخته اصغر فرهادي كارگردان ايراني كه خيلي ها در 
انتظار ديدن آن بودند، با واكنش هاي متفاوت روبه رو شد. حتي 
ويندينگ  نيكالس  همكاري  تازه ترين  مي بخشد»  خدا  «فقط  تريلر 
رفن، كارگردان دانماركي و رايان گاسلينگ، بازيگر امريكايي، با 

اينكه به شدت هو شد، اما موافقاني هم داشت. با اين حال چند فيلم 
بسيار خوب هم در بخش مسابقه روي پرده رفت.

كمدي  داشت.  پرقدرت  حضوري  امريكا  سينماي  بين،  اين  در   
درباره  كه  كوئن  ايتن  و  جوئل  ساخته  ديويس»  لوئين  «درون 
صحنه موسيقي محلي نيويورك در دهه 1960 است، بسيار مورد 
كارگرداني  به  «نبراسكا»  جاده يي  كمدي  گرفت.  قرار  استقبال 
الكساندر پين با بازي بروس درن هم منتقدان را به وجد آورد. 
زنده  عشاق  «فقط  خون آشامي  رمانس  امريكايي،  فيلم  آخرين 
مسابقه  بخش  در  شنبه  كه  بود  جارموش  جيم  ساخته  ماندند» 
فيلم  اولين  ماندند»  زنده  عشاق  «فقط  درآمد.  نمايش  به  رسمي 
جارموش پس از فيلم «حدود كنترل» در سال 2009 است. فيلمنامه 
يك  نقش  فيلم  اين  در  هيدلستن  تام  است.  نوشته  او  خود  هم  را 
موزيسين زيرزميني خون آشام را بازي مي كند كه قرن ها ارتباط 
او با زن محبوبش (تيلدا سوئينتن) با ورود خواهر كوچك او (ميا 
واسيكووسكا) مورد تهديد قرار مي گيرد. جارموش در اين باره 
به خبرنگاران گفت: «ساخت فيلم خيلي طول كشيد، چون هيچ كس 
كه  فيلم هايي  ساخت  براي  شرايط  بدهد.  پول  ما  به  نمي خواست 
كمي نامعمول هستند يا قابل پيش بيني نيستند يا انتظارات مردم 
از يك چيز را برآورده نمي كنند، روز به روز سخت تر مي شود. 

هرچه بود، ما االن اينجا هستيم.»

يك جايزه براي فيلم فرهادي
فيلم فرانسوي «آبي گرم ترين رنگ است» به كارگرداني عبد اللطيف 
دوره  ششمين  و  شصت  فيلم  بهترين  طالي  نخل  جايزه  كشيش 
جشنواره فيلم كن را دريافت كرد. جشنواره فيلم كن يكشنبه شب 
مسابقه  بخش  داوران  و  داد  پايان  خود  كار  به  روز   11 از  پس 
جايزه  امريكايي  كارگردان  اسپيلبرگ  استيون  رياست  به  اصلي 
عبد اللطيف  ساخته  تازه ترين  به  را  جشنواره  دوره  اين  اصلي 
از  پيش  كردند.  اعطا  تونس  متولد  بازيگر  و  كارگردان  كشيش 
به  است»  رنگ  گرم ترين  از «آبي  نيز  اختتاميه  مراسم  برگزاري 
دوره  اين  اصلي  جايزه  دريافت  براي  جدي  رقباي  از  يكي  عنوان 
جشنواره كن ياد مي شد. در همين حال جايزه بزرگ جشنواره به 
كمدي «درون لوئين ديويس» ساخته جوئل و ايتن كوئن رسيد. 
گرينوويچ  در  محلي  موسيقي  كوچك  دنياي  در  فيلم  اين  داستان 
ويليج در نيويورك در دهه 1960 متمركز است. آمات اسكاالنته 
كارگردان مكزيكي فيلم «هلي» جايزه بهترين كارگردان را دريافت 
كرد. اين فيلم درباره خانواده يي است كه در نتيجه خشونت مرتبط 

با مواد مخدر از هم مي پاشد.

 فيلم ژاپني «مثل پدر، مثل پسر» ساخته هيروكازو كوره- ادا برنده 
كه  است  خانواده  دو  داستان  فيلم  اين  شد.  داوران  هيات  جايزه 
متوجه مي شوند پسرهايشان هنگام تولد جابه جا شده اند. بروس 
درن، بازيگر پيشكسوت امريكايي براي بازي در نقش يك همسر 
سفيد «نبراسكا»  و  سياه  و  جاده يي  كمدي  در  سالخورده  پدر  و 
به كارگرداني الكساندر پين برنده جايزه بهترين بازيگر مرد شد. 
درن خود در مراسم حضور نداشت و پين به جاي او جايزه را 
دريافت كرد. بره نيس بژو، بازيگر فرانسوي براي بازي در فيلم 
«گذشته» ساخته اصغر فرهادي جايزه بهترين بازيگر زن را برد. 
او در اين فيلم نقش زني پاريسي را بازي مي كند كه به دنبال طالق 
از همسر ايراني اش است. بژو دو سال پيش با فيلم صامت و سياه 
و  داشت  حضور  كن  اصلي  مسابقه  بخش  در  سفيد «هنرمند»  و 
بعدها براي بازي در نقش يك ستاره نوظهور سينماي ناطق در 
اين فيلم برنده جايزه سزار و نامزد جايزه اسكار شد. جيا ژانكه 
كارگردان چيني براي فيلم «نشاني از گناه» جايزه بهترين فيلمنامه 
را دريافت كرد. اين درام چهار بخشي بر مبناي داستان هاي واقعي 
درباره خشونت در چين معاصر ساخته شده است. داوران جايزه 
جايزه  فرانسوي  فيلمساز  واردا  آنيس  رياست  به  طاليي  دوربين 
كارگرداني  به   «Ilo Ilo» سنگاپوري فيلم  به  را  اول  فيلم  بهترين 
كن  كارگردانان  هفته  دو  بخش  در  فيلم  اين  دادند.  چن  آنتوني 
نمايش داده شد. داوران بخش  سينه فونداسيون و فيلم هاي كوتاه 
جشنواره كن به رياست جين كمپيون فيلمساز نيوزيلندي، جايزه 
 Safe «ايمن»  كره يي  فيلم  به  را  كوتاه  فيلم  بهترين  طالي  نخل 
اعطا كردند در اين بخش فيلم «S 37 .4 » ساخته آدريانو واليرو 
كارگردان ايتاليايي همين طور فيلم «Wild Valley» تقدير شدند. 
اتريشي،  بازيگر  والتس  كريستوف  تايواني،  كارگردان  لي  آنگ 
كارگردان  مونگيو  كريستيان  امريكايي،  بازيگر  كيدمن  نيكول 
كاواسه  نائومي  اسكاتلندي،  كارگردان  رمزي  لين  رومانيايي، 
باالن  ويديا  و  فرانسوي  بازيگر  اوتوي  دانيل  ژاپني،  كارگردان 
ستاره هندي ديگر داوران بخش مسابقه اصلي بودند. درمجموع، 
دوره  اين  جوايز  دريافت  براي  اصلي  مسابقه  بخش  در  فيلم   20
جشنواره كن رقابت كردند. اودري توتو بازيگر فرانسوي اجراي 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه شصت و ششمين جشنواره فيلم كن 
«گتسبي  درام  با  ارديبهشت)   25) مه   15 كه  داشت  عهده  به  را 
بزرگ» به كارگرداني باز لورمان آغاز  شد و با تريلر فرانسوي 

«زولو» ساخته ژروم سال به پايان رسيد.
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به  آهنين»  «بانوي  گرايش  نوع  درباره  نوشتاري 
معماري

«مارگارت تاچر» 
و شهر نئوليبرال

اُِون هاترلى1. آرش بصيرت2

وقتى براى اولين بار مى بينيدش، خنده تان مى گيرد، 
سلطنتى  بيمارستان  از  شرق  سمت  به  كافيست 
كريستوفر  سر  توسط  طراحى شده  چلسى، 
خوْددار  باروِك  َسْبِك  آجرى  نماى  آن  با  ِرن، 
نْوسازى  ساختمان  به  تا  شويد  دور  متينش  و 
با  كه  بنايى  شده،  بنا   2009 سال  در  كه  برسيد 
وجود نوسازبودنش دقيقا از همان زبان معمارى 
البته  و  است  كرده  استفاده  هجدهم  قرن  ابتداى 
به  بازتوليد ِرن،  اين تالش بى نهايت واضح براى 
تناسبات  گرديده.  منتج  وحشتناك  كامال  نتيجه اى 
بنا  مقياس  نظر  از  نشده اند،  رعايت  به هيچ وجه 
بيش از اندازه سنگين و بى اندازه خپل شده است، 
ستون ها، آجركارى ها و سنگفرش تاج، نشان ُرمى 
بنا نيز به طرز نااميدكننده اى الغرند و پوسته اى 
بزك شده روى بخش ادارى نه چندان چشم نواز و 
معمولى بنا كشيده شده است و آنچه بيش از همه 
اين عناصر جلب نظر مى كند، عبارتى است كه بر 
شده  حك  زركوب  حروفى  با  بنا  ورودى  در  سر 

است: درمانگاه مارگارت تاچر. 
سال ها پيش [در دهه 1930] كارل سايتس، رهبر 
افتتاح  مراسم  در  وين،  دموكرات هاى  سوسيال 
نام  به  كارگرى  مجمتع هاى  بزرگ ترين  از  يكى 
آورد:  زبان  بر  را  عبارتى  هوف3،  ماركس  كارل 
«با اين سنگ ها در مورد ما قضاوت خواهد شد.» 
به  كه  است  سايتس  خود  اين  حاال  بعد  دهه  چند 
حوزه  در  خود  دوران  در  كه  اصالحاتى  دليل 
قضاوت  مورد  رسانده،  انجام  به  عمومى  مسكن 
از  يكى  عنوان  به  كه  اصالحاتى  مى گيرد،  قرار 
دموكراسى  سوسيال  دستاوردهاى  بزرگ ترين 
هرچند  است.  آمده  مدنظر  شهرى،  حوزه  در 
وينى،  قضا  از  اقتصاددانان،  از  اندك  گروهى 
تا  مى كردند  صبر  قرن  نيم  به  نزديك  بايستى 
سياست هاى  نقد  در  استدالل هايشان  بتوانند 
سوسيال دموكرات ها را به محك آزمون گذارند، 
زمانى كه ايده هايشان در قامت كتاب هايى همچون 
«منشور آزادى» نوشته فردريش فون هايك چاپ 
زبان  بر  را  داشتند»  اعتقاد  بدان  و«آنچه  شود 
سوال  حال  ديدند.  جارى  بريتانيا  نخست وزير 
در  [مارگارت تاچر]  او  كه  سنگ هايى  اينجاست: 
عصر خود بنا نهاد، چگونه قضاوتى براى او رقم 
اظهارنظر  هيچ  تاچر  مارگارت  خود  زد؟  خواهند 
اين  با  است،  نداشته  معمارى  مورد  در  شاخصى 
حال دوره زمامدارى او را دوره معمارى ارتجاعى 
و ضدانقالبى مى دانند و اين منش، به هيچ وجه به 
در  ذات مدرنيسم نمى باشد ـ چرا كه  معناى نفى 
براى  پالمبو  پيتر  نافرجام  تالش  از  تاچر  عمل، 
شهر[لندن]  در  دروهه  ون  ميس  برج  ساخت 
حمايت كرد4 ـ بلكه واكنشى است نسبت به آنچه 

مدرنيسم در دهه 70 با خود به يدك مى كشيد. 
پس از ناكامى هاى بزرگ «نظام ساختمان سازى» 
در دهه 1960، دهه 70 شاهد موجى از اصالحات 

قابليت  با  انبوه  مسكن  حوزه  در  دموكراتيك 
انجمن هاى  ظهور  و  وسيع  مقياس  در  سكونت 
با  كه  است  مستاجرين  حقوق  از  دفاع  قدرتمند 
همچون  مشاركتى ترى  برنامه ريزى هاى  اجراى 
بر  نيوكاسل5  در  بايكر  مسكونى  مجتمع  ساخت 
رفاه،  دولت  شهرهاى  كه  مى كنند  تاكيد  ايده  اين 
به  نسبت  و  قابل تغيير  و  تطبيق پذير  شهرهايى اند 
ديگر شهرها، كم وبيش، دموكراتيك تر. اين روند به 
ناگاه و همزمان با خارج كردن تقريبى اعطاى حق 
اختيارات  حوزه  از  استيجارى]  [خانه هاى  تملك6 
و  زدوبند  با  بعضا  البته  كه  ـ  مسكن  انجمن هاى 
صورت  به  تملك  حق  اعطاى  به  توصيه،  قبول 
غيرقانونى يا بدون رعايت ضوابط اقدام مى كردند 
ـ توسط مارگارت تاچر و تعريف آن، تحت شمول 
اختيارات دولت مركزى به پايان رسيد و ساخت 
هر نوع مجتمع مسكونى توسط شوراهاى محلى 
مارگارت  گمان  به  چراكه  شد،  ممنوع  عمال  نيز 
در  كه  دولت  از  زيرمجموعه هايى  مداخله  تاچر، 
دشمنانى  از  يكى  مى كردند،  عمل  محلى  مقياس 
با  درون  از  را  آنها  برنامه هاى  اجراى  كه  بود 
كه  بود  دليل  همين  به  مى ساخت،  مواجه  مشكل 
يا  حذف  به كلى  لندن  همچون  يا  دستگاه ها  اين 
همچون ليورپول به حاشيه رانده شدند، در همين 
راستاست كه نيكالس ريدلى؛ يكى از وفادارترين 
هدف  با  درآورد  اجرا  به  برنامه اى  تاچريست ها، 
خارج  هم  آن  شهرى]7،  بنگاه ها»[ى  ايجاد«مناطق 

از كنترل دستگاه هاى دولتى محلى. 
از  عميقا  خود  نوبه  به  نيز  معمارى  شهر،  از  جدا 
دپارتمان هاى  گرفت؛  تاثير  تاچر  سياست هاى 
معماران شهر8 كه خود در شهر مستقر بودند و 
ايده آل هايشان تعقيب انگاره شهرك هاى روستايى 
بود، به كلى برچيده شدند و شركت هايى همچون 
آر ام ِجى ام [1956] كه زمانى در چارچوب خدمات 
همگانى اى  خوْش ساخت  ساختمان هاى  عمومى، 
به  تبديل  مى ساختند،  محلى  دولت هاى  براى  را 
روى  كه  شدند  چنْدمليتى اى  بزرگ  شركت هاى 
خاورميانه  و  چين  ظهور»  حال  در  در«بازارهاى 
هرچند  ساختمان هاى  از  هركدام  البته  كشيدند. 
يا  او  براى  تاچر،  دوران  از  پس  كه  معدودى 
متاثر از نام و ايده هاى او ساخته شده اند، روايتى 
بدان ها  ادمه  در  كه  دارند،  خود  به  مخصوص 

خواهم پرداخت. 
طراحى  ـْـالن ترى  كويينـ توسط  تاچر  درمانگاه 
آثارى  طراحى  متخصص  معمارى  است،  شده 
نوع  از  اما  نئوكالسيسيسم  انگاره  از  برآمده 
شماره  ساختمان  كه  كسى  بى روحش،  و  منحط 
10 نخست وزيرى را نيز زير نظر مارگارت تاچر 
گونه اى  به  كالسيسيسم  كرد.  طراحى  مجددا 
بيمارگونه پارديك و بى حس و حال آثار  ترى يكى 
از جنبه هاى تاچريسم [در معمارى و شهرسازى] 
فاخر  نه چندان  تالشى  مى دهد؛  نشان  تمام قد  را 
امپراتورى اى  عظمت  باْزيافت  براى  واهى  البته  و 
مركز  ساختمان  رفته.  دست  از  مدت هاست  كه 
كالِج  سامرويل  در   [2009] تاچر  مارگارت 
زنان  كالج  به  تازگى  به  كه  اكسفورد،  دانشگاه 
خوانده  درس  آن  در  تاچر  كه  جايى  ـ  دانشگاه 
نسبتا  است  ساختمانى  است،  شده  اضافه  ـ  بود 
مدرن كه سعى اش را بر همگرايى با ساختمان هاى 
اطراف بدون ارجاع مستقيم به آنها مقرر ساخته. 
در   [2002] تاچر  اسناد  مركز  ساختمان  بررسى 
كالج چرچيل دانشگاه كمبريج هم مى تواند مقايسه 
بر  رايج  مصالح  همان  از  ساختمان  باشد،  جالبى 
ساختمان هاى پس از جنگ ـ آجر قهوه اى و بتن 
صنعت  كه  دوره اى  در  اما  است،  شده  ساخته  ـ 
و  اسلوب  تخريب  بر  به شدت  ساخت وساز 
است  تاثيرگذار  شهرى  برنامه ريزى  شاكله هاى 
و استانداردهاى ساخت وساز نيز متناسب با اين 
وضعيت افت كرده اند. ديدن نواره هاى فلورسنسى 
مى اندازد  فرم  از  را  ساختمان  آجركارى  كه 
منفور  تاچر  مارگارت  گمان  به  كه  معمارى اي 
دوره سوسيال دموكرات ها ساختمان مركز اسناد 
است.  رضايت بخش  بى نهايت  و  كرده  احاطه  را 
تاچر  نام  از  متاثر  كه  ـ  ساختمان ها  اين  دو  هر 
ولى بعد از دوران نخست وزيرى مارگارت تاچر 
و  دارند  تاكيد  ظريف تر  بر نكته اى  شدندـ  ساخته 
فاقد  و  معنا  از  تهى شده  مدرنيسم  بر  تمسك  آن 

زمامدارى  دوران  در  كه  است  اجتماعى اى  تعهد 
جانشينان مارگارت تاچر ـ جان ميجر و تونى بلر 
ـُـلَْمن؛  ـ بيش از پيش مدنظر قرار گرفت. آليس ك
در  متفكران  تاثيرگذارترين  از  يكى  و  جغرافيدان 
ميان جريان هاى فكرى نزديك به مارگارت تاچر، 
خيال  و  واقعيت   :] دادگاه  در  كتابش«يوتوپيا  در 
 ،(1985) شده»  برنامه ريزى  مسكن  حوزه  در 
چشم اندازى بسته ارايه مى دهد از جهاِن پيش رو 
تعريف  شمول«امنيت»  تحت  همه چيز  آن  در  كه 
از  جلوگيرى  معمارى  موضوعيت  و  مى شود 
حدوث جرم است، آن هم از طريق گزينه هايى كه 

طراحى رقم مى زند. 
داراى  ساختمان هاى  رد  با  كتاب  اين  در  كلمن 
آپارتمانى،  مجتمع هاى  برج ها،  پشتى،  حياط 
با  خانه هايى  و  ارزانقيمت  آپارتمانى  مجتمع هاى 
بالكن هايى رو به منظر شهرى يا پيراموْن شهرى 
تحت شمول ايده [كالبدى سازى] تله هاى مجرمانه 
مى گذارد؛  تاكيد  راه حل  يك  بر  صرفا  يوتوپيايى، 

خانه هاى مستقل و تك خانواره 
مسير  يا  بزرگ  باغى  با   detached houses
جبهه  در  پاركينگ  به  ورود  براى  رويى  اتومبيل 

جلويى و رو به گذِر بنا. 
و البته نكته جالب آنكه بازار نيز مهياى اين راه حل 
مسكونى  مجتمع هاى  شمايل  در  مخصوصا  بود، 
دليل  به  تاريخ  بلنداى  در  كه  مجتمع هايى  بارات، 
خواهند  باقى  بدنام  ضعيفشان  فضاسازى هاى 
ماند، اما دو بارزه مهم ديگر داشتند كه هر دو آن 
هم مدنظر تاچريسم در بعد شهرى بود؛ يكى آنكه، 
براى جلب اطمينان خريداران نگران از معضالت 
ماحصل افزايش شكاف ميان اغنيا و فقرا، عميقا 
طراحى  پيرامون  شهرى  بافت  از  جدا  و  منزوى 
شديدا  زيبايى شناسى  ديگرى  و  بودند  شده 

سنت گرايانه حاكم بر طراحى آنها بود. 
مسكونى  واحدهاى  از  يكى   1985 سال  در  تاچر 
واقع  دروازه اى  باهمستانى  در  بارات،  تك خانوار 
در دالويچ را، با سروصداى زيادى خريدارى كرد، 
و  نكرد  زندگى  خانه  آن  در  هيچ گاه  تاچر  اگرچه 
دوسال بعد اين دارايى منقول را به پول نقد تبديل 
حومه نشينان  مى خواست  عمل  اين  با  اما  كرد، 
آنها  همچون  نيز  او  كه  كند  مطمئن  را  بريتانيا 

ساختمان هاى با نماى آجرى و گذرهاى بن بست 
ـَـرد را دوست دارد.  و َبن گ

بارى در يك نگاه كالن مى توان نتيجه گرفت، در 
دوران تاچر، كيفيت شهرها، طراحى شان و كيفيت 
زندگى هايى كه درون آنها رقم مى خوردند، بيش 
از هميشه به حاشيه رانده شد و بال موضوع شد. 
ساختمان ها، به خصوص خانه ها، حاال ديگر نه در 
قامت قطعه اى از يك چشم انداز منسجم و مشترك 
ديده  سرمايه اى  كااليى  همچون  كه  شهرى 
مارگارت  درمانگاه  در  همگى  ما  گويى  مى شوند، 
بسترى  آن  در  هم  [شايد  مى كنيم  زندگى  تاچر 

شده ايم]. 
 

پى نوشت ها 
1 - نويسنده كتاب هاى«مدرنيسم نظامى» (2009) و«مدخلى 
بر مخروبه هاى نوين بريتانياى كبير» (2010) و ستون نويس 

روزنامه هاى گاردين و بيلدينگ ديزاين و آيكن.
2 - سردبير سايت تخصصى معمارى شهرسازى اتووود.

3 - مجتمع مسكونى اى، طراحى شده توسط برنامه ريز شهرى 
كارل اِن، داراى 1382 واحد آپارتمانى كه به سال 1930 افتتاح 

شد. 
4 - اشاره دارد به تالش پالمبو براى ساخت برجى شبيه به 
طراحى  شيكاگو  در  دروهه  ميس ون  شور  ليك  آپارتمان هاى 
با  ايده  اين   ،80 دهه  در  پل  سنت  كتدرال  نزديكى  در  شده 

انتقاداتى از سوى دربار انگلستان مواجه شد. 
5 – به آن ديواره زيسْت شهرى بايكر نيز مى گويند، پروژه اى، 
متعلق به دهه70، طراحى شده توسط رالف ارسكين، متشكل 
نواره اى  صورت  به  كه  كوچك مقياس  واحد مسكونى  از 620 

به هم پيوسته محله بايكر در نيوكاسل را در مى نوردد. 
دهه80  از  كه  دارد  سياستى  به  اشاره   :Right to buy  -  6
آن  اساس  بر  و  است  شده  عمل  آن  به  انگلستان  در  تاكنون 
مستاجرين معتمدى كه از طريق انجمن ها يا شوراهاى محلى 
آن  در  كه  شوند  صاحب خانه اى  توانسته اند  شده اند  ساكن 
اين  اجراى  آغاز  از  كه  مى شود  تخمين زده  مى كنند،  زندگى 

برنامه تاكنون حدود دوميليون نفر صاحب خانه شده اند. 
اطالق  شهر  از  مناطقى  به   :urban enterprise zones  -  7
مقررات  كم كردن  مالياتى،  معافيت هاى  اعمال  با  كه  مى شود 
راستاى  در  شهرى  بافت  در  زيرساخت ها  تزريق  قانونى، 
جذب سرمايه و افزايش حضور شركت هاى بخش خصوصى 
بريتانيا  در  مثال  طور  به  و  مى كنند  عمل  شهرى  مناطق  در 
بر  بالغ  سرمايه گذارى اى  شاهد   1986 تا   1981 حدفاصل 
 63000 ايجاد  و  كارخانه   2800 استقرار  و  پوند  300 ميليون 

شغل در اين مناطق هستيم.  
در  كه  معاونت هايى   :City Architect’s Department  -  8
نقش مشاوران معمارى شهردارى ها و شوراهاى شهر ظاهر 

مى شدند.

خسروجردي آثارش را در لندن به نمايش مي گذارد

هفته نامه پرشين: حسين خسروجردى هنرمند صاحب نام ايرانى آثار نقاشى خود را در لندن به 
نمايش خواهد گذاشت. اين نمايشگاه در تاريخ هفتم جون 2013 به روى عموم بازگشايى خواهد 
شد و تا تاريخ بيست و سوم ماه جون ادامه خواهد داشت. خسروجردى در كارنامه خود جوايز و 
افتخارات زيادى را دارد كه از مهمترين آنها مى توان به ”جايزه بينال شارجه“ اشاره كرد كه در 
ساير  و  ايران  داخلى  هاى  جشنواره  از  بسيارى  معتبر  داور  همچنين  وى  نمود.  كسب  سال 2001 
كشورها بوده است. حسين خسروجردى نقاش و گرافيست ايرانى اين آثار را از زمان اقامت خود 
در انگلستان خلق نموده و قرار است در جريان برگزارى اين نمايشگاه، كارگاه هاى آموزشى هم 
برپا نمايد. موضوع اين كارگاه ها آثار منفى بحران هاى سياسى بر روى جامعه آينده عنوان شده 
است. عالقمندان به آثار هنرى و اين هنرمند مى توانند در تاريخ هاى ذكر شده براى بازديد آثار 
  Willow Walk, London SE1 5SF 46 واقع در شماره “Bermondsey Project” وى به گالرى

مراجعه نمايند. 

هنر
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خان بابا معتضدى، بنيانگذار 
صنعت سينما در ايران

سعيد مستغاثي

در  مستظرفه  صنايع  و  اوقاف  و  معارف  وزارت   
به  كه  كرد  پيشنهاد   1313 ماه  خرداد  پنجم  تاريخ 
خان بابا معتضدي مدال علمى درجه يك اعطا شود. اين 
 » است:  آورده  خود  پيشنهاد  توضيح  در  وزارتخانه 
به  مبادرت  ايران  در  كه  بوده  فردي  اولين  تقريبا  وي 
فيلمبرداري كرده است.» در واقع مى توان او را يكى از 
سينما  صنعت  كه  آورد  شمار  به  چهره هايى  نخستين 

در ايران را بنيان گذاشته است.

***
دستور  هجري شمسي  ماه 1277  اسفند  و  بهمن  حدود  قاجار  شاه 
عكاس  صنيع السلطنه  احمدخان  ميرزا  به  را  سينماتوگراف  خريد 
 3 صنيع السلطنه  است.  مي برد،  داده  سر  به  پاريس  در  كه  معروف 
دستگاه سينماتوگراف را با تمام وسايل خريده به تهران فرستاد و 
شاه  نظر  به  بهمن 1278  يكشنبه 22  تاريخ  در  لوازم  و  اسباب  اين 

رسيد.
بايد  يقينا  نيز  را  ايران  (آماتور)  غيرحرفه اي  فيلمبردار  نخستين 
شخص مظفرالدين شاه دانست؛ زيرا او عكاس بود و به اين جهت 
كه  سندي  گرفت.  دست  به  نيز  را  فيلمبرداري  دوربين  شك  بدون 
براين  است  دليلي  خود  نيز  دارد  وجود  شير  از  فيلمبرداري  درباره 

امر.
به اين ترتيب خان بابا معتضدي پس از جناب مظفرالدين شاه، ميرزا 
مهدي  و  عكاس باشي  خان  ابراهيم  ميرزا  السلطنه،  صنيع  احمدخان 
حسيني  عاشوراي  مراسم  از  ماه 1288  بهمن  در  (كه  خان  روسي 
تقريبا 80 متر فيلم برداشته بود) برخالف آنچه جمال اميد در كتاب 
تاريخ سينماي ايران او را سومين فيلمبردار ايراني دانسته، در واقع 

پنجمين فيلمبردار در ايران به حساب مي آيد!
اما خان بابا معتضدي خودش را نخستين فيلمبردار حرفه اي سينماي 
در  او  نمي داند.  فيلمبردار  نيز  را  خان  روسي  حتي  و  مي داند  ايران 
گفت وگويي به سال 1346 با مجله تالش شماره 8 مي گويد:« در آن 
موقع اصوال در ايران كسي فيلمبرداري نمي كرد؛ ولي پروژكسيون 
و نمايش فيلم در 65 سال قبل به وسيله شخصي به نام روسي خان 
آغاز شد. روسي خان در خيابان عالءالدوله (فردوسي فعلي) سينماي 
كوچكي داشت كه براي روشنايي و نور پروژكسيون از خيك هاي 
يعني  مي كرد.  استفاده  گچ  قطعه  يك  و  اكسيژن  و  استيلن  محتوي 
قرار  گچ  قطعه اي  مقابل  در  را  اكسيژن  و  استيلن  شديد  روشنايي 

مي داد كه فيلم ها روي پرده يا ديوار سفيد منعكس مي شدند.»
در  او  شد.  متولد  شمسي  هجري   1271 در  معتضدي  بابا  خان 
از  ايران؛  سينماي  «تاريخ  فيلم  در  محمدتهامي نژاد  با  گفت وگويي 
با  برخوردش  اولين  مورد  در  سال 1349  به  سپنتا»  تا  مشروطيت 
سينما مي گويد: «يك شب پدرم سردار معتضد وارد خانه شد و به 
مادرم گفت: خانم، امشب در باغ جمشيديه ارباب جمشيد چيز عجيب 
و غريب ديدم. يك نفر روسي را دعوت كرده بودند كه نمي دانم يك 
چيزي را انداخت روي پرده كه وقتي سيگار مي كشيد،  دود سيگار 

معلوم بود و وقتي مي پريد توي آب،  آب مي ريخت بيرون.»

زبان  تحصيل  از  پس  مي گويد  خود  كه  آنچنان  معتضدي  بابا  خان 
دوره  و  مي رود  پاريس  به  تحصيل  ادامه  براي  فارسي  خط  و 
الكترومكانيك را مي گذراند و در ضمن آن به كالس فيلمبرداري و 
پروژكسيون وارد شده و اطالعات كافي در اين زمينه كسب مي كند. 
او در بازگشت به ايران به استخدام اداره گمرك در مي آيد؛ اما كار 

فيلمبرداري را هم دنبال مي كند.
معتضدي در همان گفت وگويش با مجله تالش مي گويد:«از آنجا كه 
به كارهاي هنري فيلمبرداري و نمايش آن عالقه داشتم با سرمايه 
دستگاه  و  سينما  لوازم  از  قسمت  يك  بود  اختيارم  در  كه  كمي 
و  سينماتوگرافي  فنون  در  خود  عشق  به  و  خريدم  را  فيلمبرداري 
دولت  تكيه  حراج  در  را  فيلمبرداري  لوازم  دادم.  ادامه  فيلمبرداري 
پيدا كردم كه همه آنها متعلق به عهد مظفرالدين شاه بودند،  با اين 
ماشين آالت ناقص و قديمي و اطالعاتي كه از كارخانه گومون كسب 
آنها  از  مقداري  كه  پرداختم  خصوصي  فيلمبرداري  به  بودم  نموده 

تشريفاتي و مقداري هم تفريحي و مدارك تاريخي بودند.»
از  يا  بود  آمده  پاريس  از  كه  فيلم هايي  با  ابتدا  معتضدي  بابا  خان 
براي  فيلم  نمايش  برنامه  مي كرد  اجاره  وكيلي  علي  و  ايران  سينما 
خانم ها كه در آن موقع از تماشاي فيلم محروم بودند، ترتيب داد و 
سپس به فيلمبرداري روي آورد. فيلمبرداري از نقاط ديدني، باغ ها 

وگلخانه هاي تهران.

تاريك خانه اي به وجود آورد و مقداري از نگاتيوهاي فيلمبرداري شده 
را در همان تاريك خانه كه مي توان نخستين البراتوار چاپ فيلم ايران 

محسوب كرد، ظاهر نمود.
او در مورد اين دوران مي گويد: «مدتي به فيلم هاي تفريحي اشتغال 
داشتم تا اينكه رضاشاه قدرت را به دست گرفت و مجلس موسسان 
تشكيل شد و اميرطهماسبي كه هنوز وزير جنگ نشده بود از كار من 
اطالع حاصل كرد و مرا احضار نمود و به تشويق ايشان از گشايش 
مجلس موسسان و تاجگذاري يك رشته فيلم هايي در حدود 1500 
البراتوار  و  داشت  تاريخي  جنبه  فيلم ها  اين  چون   . كردم  تهيه  متر 
من كامل نبود، آنها را در اينجا ظاهر نكردم بلكه به وسيله مستشار 
ماليه وقت،  آقاي كلمن آمريكايي آن را به آمريكا فرستادم. فيلم ها در 

آمريكا ظاهر شد و به تهران بازگشت.»
اولين البراتوار فيلم در ايران

در صحنه اي از فيلم«تاريخ سينماي ايران؛ از مشروطيت تا سپنتا» 
به  معتضدي  بابا  خان   ،  1349 سال  در  نژاد  تهامي  محمد  ساخته 
مي شوند.  معتضدي  منزل  خانه  تاريك  وارد  طالقاني  يداهللا  همراه 
فضاي نسبتا كوچكي با ديوارهاي كهنه و ابزاري فرسوده در گوشه 

و كنار.
« آقاي  مي گويد:  معتضدي  بابا  خان  به  خطاب  طالقاني  مرحوم 
معتضدي،  پنجاه سال از اين موضوع گذشت. مثل اينكه ديروز بود، 
 با چه زحماتي، در اين تاريك خانه براي فيلم ها،  سرود شاهنشاهي، 
چقدر  سينما  نوشته هاي  اسب دواني،  تمام  كرج،  بلوار  راه آهن،  آب 

زحمت كشيديم، ميليون ها متر از اين جا فيلم ظاهر شده.»
مي كرديم  ظاهر  مترفيلم  50تا600  اقال  « روزي  مي گويد:  معتضدي 
متري  بود  ما  خود  از  پوزيتيف  اگر  مي شد.  تقسيم  سينماها  بين  و 
هفت ريال و اگرسفارش دهنده فيلم را مي آورد متري دو ريال تمام 
كه  فيلمبرداري هايش  نخستين  از  پس  معتضدي  بابا  مي شد.»خان 
به قول خودش بيشتر جنبه تفريحي داشتند به دربار قاجار دعوت 
احمدشاه  وليعهد  ميرزا  حسن  محمد  از  متر  حدود 400  و  مي شود 
فيلمبرداري مي كند. او پس از كودتاي رضاخان همچنان در دربار 
موسسان  مجلس  در  رضاشاه  همچون:  فيلم هايي  و  مي ماند  باقي 
تهران  راه آهن  بناي  نخست  كلنگ  مراسم  لشكري،  قشون  ، رژه 
، راه آهن شمال،  تاج گذاري در كاخ گلستان را فيلمبرداري مي كند. پس 

از آن به نمايش فيلم براي بانوان روي مي آورد.
در صحنه اي از فيلم «تاريخ سينماي ايران ؛ از مشروطيت تا سينما»، 
مي آد،  در  « يادم   : مي دهد  توضيح  باره  اين  در  معتضدي  بابا  خان 
سال 1307 يا 1308 بود كه با شركت آقاي اردشيرخان، يك سينما 
در  خانم ها  نداشتند،  مخصوص  را  آنجا  به  ورود  اجازه  مردها  كه 
خيابان عالءالدوله روبه روي بانك ملي تاسيس كرديم و اين سينما را 
مي چرخانديم؛ ولي تعجب در اينجاست كه با بليت يك قران و دوزار، 
 اين سينما چرخانده مي شد و خوب هم كار مي كرد. به اندازه بود و 

به كلي رضايت بخش بود.
كار مشاركت علي وكيلي و اردشيرخان به دادگاه كشيد. اردشيرخان 
سال 1307 براي عمل جراحي به اروپا رفت و همانجا درگذشت. در 
تاسيس  تهران  در  هم  ديگر  زنانه  دو سينماي  تا 1308  سال 1306 
شد. سينماي زرتشتيان علي وكيلي، سينما صنعتي كلنل علينقي خان 
همايوني  اعليحضرت  قصر  در  وقتي  من  كه  بود  اين  قرار  وزيري. 
مشغول نمايش فيلم هاي نفت جنوب بودم. همايوني به درگاهي كه 
رييس شهرباني يعني رييس نظميه اون وقت بودند؛ فرمودند آيا در 

جنوب شهر هم سينما داريد؟

شهر  جنوب  در  چرا  پس  .فرمودند  قربان  خير  كه  رسيد  عرض  به 
سينما تاسيس نمي كنيد كه اقال بيايند و مدتي وقتشان را در سينما 
و  خواستند  را  بنده  درگاهي  آقاي  موضوع ،  اين  از  بعد  بگذرانند. 
چهارراه  در  تمدن  سينما   1310 سال  در  سپس  كه  كردند  تشويق 

مولوي امروز تاسيس شد».

افتتاح تونل كندوان در 
ارديبهشت 1317

و  بگوييم  سخن  ايرانى  «مدرنيته ها»ى  از  بايد  بيشتر  ما  من،  نظر  به 
نه از يك «مدرنيته» واحد. زمانى كه ما با جامعه اى روبه رو هستيم 
بى شك  بوده،  متكثر  فرهنگى  لحاظ  از  باستان  دوران  در  حتى  كه 
سپس  و  صنعتى  جهان  به  جامعه  اين  ورود  با  كه  كنيم  تعجب  نبايد 
اطالعاتى درجه تكثر و تنوع در آن افزايش يابد و هويت ها و نظام هاى 
جهان بينى گروه ها رو به كثرت گذارند و به همان ميزان نيز نياز به 

پروژه هاى متفاوت مدرنيته باشد.
در حقيقت مى توان اين طور استدالل كرد كه به رغم آنكه ما در يك 
پهنه «سياسى» (دولت ملى) و فرهنگى ( زبان و آداب و رسوم) نسبى 
اجتماعى  و  فرهنگى  مولفه هاى  با  ما  كميت  و  كيفيت  مى كنيم،  زندگى 
آن  از  بيرون  فرهنگى  جهان هاى  با  ما  روابط  و  فرهنگ  اين  درون 
مى تواند به شدت متفاوت باشد، بنابراين فكر مى كنم اين حق مشروع 
هر يك از افراد جامعه است كه خواسته باشد در حد امكان و البته در 
مرزهايى كه انسجام اجتماعى عمومى از ميان نرود، در «حال» خود 
يا به عبارتى در مدرنيته خود زندگى كند. اين امر به ويژه امروز از 
آن لحاظ بيشتر مورد درخواست است كه با ورود جهان به انقالب 
اطالعاتى و رسانه اى و ديجيتالى شدن گسترده آن ساختن جهان هاى 
متعدد فرهنگى بر پهنه هاى مجازى و در بسيارى موارد واقعى امرى 

است هم ممكن و هم در عدم تضاد با انسجام اجتماعى.

به اين ترتيب پروژه مدرنيته هاى ايرانى را مى توان با درونى كردن 
اوليه اين فكر در نزد مسووالن و نخبگان جامعه و در ميان كنشگران 
آن آغاز كرد. براى بسيارى از نخبگان و مردم عادى هنوز پذيرش 
اينكه «تفاوت» مى تواند اصل باشد و «شباهت» فرع، امرى است غير 
بتوانيم  ما  آنكه  براى  مى كنند  تصور  هنوز  بسيارى  تصور.  قابل 
بايد  لزوما  باشيم  داشته  شكوفا  و  توانمند  جامعه اى  پويا،  فرهنگى 
شبيه به يكديگر باشيم. در حالى كه نه تجربه تاريخى در خود ايران 
چنين چيزى را نشان مى دهد و نه تجربه جهانى. به كشورى همچون 
هندوستان نگاه كنيم با صدها زبان و دين و قوميت و تكثر فرهنگى 
و  بدهد  انطباق  جهان  با  را  خود  است  توانسته  چگونه  كه  پايان  بى 
مقايسه كنيم اين كشور را با كشورى همچون پاكستان كه از انسجام 
بسيار باالتر زبانى، دينى و قومى برخوردار است؛ اما با سوء مديريت 
نابودى  مرز  در  را  خود  نظامى،  رويكردهاى  به  بخشيدن  اولويت  و 
به  نظامى هاى  دوران  تركيه  يا  است  داده  قرار  مطلق  نابسامانى  و 
اصطالح طرفدار مدرنيته غربى را كه كامال عقب افتاده و فاسد بود - 
مقايسه كنيد با تركيه امروز كه اسالم گرايان آن را اداره مى كنند و از 
هر لحاظ، در عين حفظ سنن و اعتقادات مردمش، بيشتر به مدرنيته 

غربى شباهت دارد.
ايرانى  مدرنيته هاى  مشخصات  اينكه  پرسش  كه  است  جا  همين  از 
زيرا  مى دهد،  دست  از  را  خود  موضوعيت  اندازه اى  تا  هستند،  چه 
به نظر من جامعه كنونى ايران به سرعت در حال شكل دادن به اين 
مدرنيته ها است و اين امر بسيار فراتر از خواست يا الزامات سياسى 
جريان دارد. سبك هاى زندگى متفاوت، آرا و عقايد گوناگون، انتخاب 
ايران،  در  ماندن  يا  مهاجرت  اقامت،  محل  شغل،  زندگى،  شيوه هاى 
شيوه هاى همسر گزينى، و... مثال ها بى شمارند. بنابراين خود جامعه 
مولفه مدرنيته هاى خود را ايجاد خواهد كرد. مساله براى ما بيشتر در 
سطح مديريت سياسى مطرح است. به اين معنا كه در جهان كنونى و 
در چشم اندازى كه هنوز قابل تصور است، هنوز تنها شيوه «در جهان 
بودن»، دولت هاى ملى هستند، دولت هاى ملى نيز بر اساس مشروعيت 
متاخر  مفهوم  اين  خود  و  هستند  تبيين  قابل  مفهوم «ملت»  از  گرفتن 
نيز، بر اساس يك «هويت ملى» تعيين مى شود كه بايد تا حد زيادى 
در بسياري از حوزه ها، مولفه هاى انسجام يافته داشته باشد، بنابراين 
شكل  هيچ  بدون  بى شمارى،  تعداد  به  نمى توانند  ايرانى  مدرنيته هاى 
و  كمابيش  ناچارند  و  باشند  داشته  وجود  پيوستارى،  يا  ساختارى 
الاقل به صورت نسبى، در طيفى قرار بگيرند كه دولت ملى برمى گزيند 
صورت  به  كه  است  كنشگرانى  ميان  مشترك  مخرج  نوعى  به  و 

دموكراتيك با يكديگر زندگى مى كنند.

يا  ايرانى  مدرنيته هاى  پروژه  كه  مى رسم  نتيجه  اين  به  من  اينجا  از 
مدرنيته ايرانى به هر سو بدون پروژه تحقق دولت ملى دموكراتيك 
امكان پذير نيست و اين امر هر اندازه سرمايه هاى فرهنگى و اجتماعى 
هم  باز  مى يابد.  بيشترى  ضرورت  يابد،  افزايش  جامعه  اقتصادى  و 
روابط  بيشتر  هرچه  شدن  دموكراتيك تر  ضرورت  با  جهت،  اين  از 
ميان كنشگران اجتماعى به مثابه ضرورتى مطلق سروكار داريم، به 
گونه اى كه هرگونه اقدامى در خالف اين جريان، نوعى آب در هاون 
كوبيدن است؛ زيرا با كليت قدرتمند نظام اجتماعى در تضاد خواهد 
بود، نظامى كه نه در قهرمانانش تعريف مى شود و نه در اين يا آن 
كنشگر سياسى، بلكه در ميلياردها كنش روزمره و اغلب خودانگيخته 
و غيرقابل پيش بينى ميليون ها كنشگرى تعريف مى شود كه خواسته 
انفعال  و  بى عملى  با  حتى  و  خود  اعمال  همه  تقريبا  با  ناخواسته  يا 
خود، اين شيوه هاى جديد دموكراتيك را مى سازند. در اين حالت حتى 
اعمال غيردموكراتيك و ضد دموكراتيك نيز به صورتى واژگون به 
سازوكار اساسى دموكراتيك يارى مى رسانند، زيرا به فرآيند «شدن» 
در جهت نظم بخشى به نظام اجتماعى دامن مى زنند يا به عبارت ديگر 
ولو با تالش براى از ميان بردن كنش هاى مدنى، بيشتر آنها را تحريك 
بيشترى  تعداد  در  را  كنشگران «عادى»  از  بيشترى  تعداد  و  مى كنند 

كنش «متعارف» درون جريان زايش دموكراتيك مى كشند.
و  شناس  انسان  فكوهى،   ناصر  دكتر  با  گفت و گو  يك  از  (بخشى 

پژوهشگر)



مركز پژوهشى  ECA.UK  مفتخر است خدمات خود را 
در زمينه هاى ذيل به هموطنان محترم ارائه نمايد:

-  ارتقا توانايى شما در نگارش esssay  مقاالت     
    تحقيقات، پايان نامه ها و پروژه هاى          

    دانشگاهى به صورت آكادميك و حرفه اى
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براى كسب اطالعات بيشتر يا رزرو اولين جلسه مشاوره 
خود به آدرس زير مراجعه نمائيد

(eca UK) ياريگر شما در امر پذيرش تحصيلى از دانشگاه
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عاشقانه ترين 
داستان هاى 
همه اعصار

از  هميشه  عاشقانه  هاى  داستان 
جذابيت ويژه اى برخوردار بوده است. 
در اين مطلب به جمع آورى اين داستان 
هاى جذاب و خاطره انگيز پرداخته ايم

آدم و حوا
داستان عاشقانه آدم و حوا هميشه به ما الهام مى 
دهد. داستان اين دو نفر كه از بهشت خدا رانده 
عاشقانه  از  يكى  هم  به  آنها  ابدى  عشق  و  شدند 
ترين داستان هاى (البته واقعى) است كه تابحال 

شنيده ايم.

دوك و دوشس ويندزور
انگلستان  هشتم  ادوارد  شاه   ،1936 سال  در 
دوستش  كه  زنى  با  ازدواج  براى  را  خود  تخت 
واليس  نام  به  آمريكايى  زنى  كرد.  تسليم  داشت 
سيمپسون كه فعال اجتماعى بود و دوبار طالق 
امپراتورى  در  رسوايى  اين  بود.  كرده  تجربه  را 
انگلستان و سراسر دنيا غوغايى به پا كرد. ولى 
اين زوج تا زمان مرگ دوك در سال 1972 به هم 

وفادار ماندند.

آنتونى و كلئوپاترا
كنار  در  مصر  ملكه  و  رومى  ژنرال  اين  عشق 
جنگ آنها با روم و خودكشى دونفره آنها دنياى 
باستان را تكان داد و الهامبخش مهمترين تراژدى 

هاى شكسپير بود.

اليزابت بنت و آقاى دارسى
تعصب"  و  "غرور  رمان  اصلى  شخصيت  دو 
جين آستين  زنى باهوش و روشنفكر ولى فقير 
از  ثروتمند   ولى  انداز  غلط  و  خجالتى  مردى  و 
انگليسى  ادبيات  هاى  شخصيت  ترين  محبوب 
هستند. عشق آنها كه در ابتدا نامحتمل و سپس 

ممكن نمود. در نهايت عشق پيروز شد.

ريك بلين و ايلسا الند
جنگ  سايه  در  عاشق  دو  اين  غيرمنتظره  ديدار 

دستمايه يك فيلم سينمايى شد. فيلم "كازابالنكا" 
كه در ژانويه 1943 و مدتى پس از حمله متحدين 
آفريقاى شمالى در جنگ جهانى دوم اكران شد، 
داستان خاصى محسوب نمى شد. ولى 3 جايزه 
و  عشق  داستان  اين  بعد،  سال  و 70  برد  اسكار 

فداكارى تبديل به يك كالسيك شد.

جرج برنز و گريسى الن
يكديگر  سال 1922  در  الن  گريسى  و  برنز  جرج 
خنداندند.  را  مردم  سال   70 و  كردند  مالقات  را 
اين زوج كمدين در راديو، تلويزيون و فيلم هاى 
بيمار  گريسى  اينكه  تا  كردند  هنرنمايى  سينمايى 
ازدواج  هرگز  برنز  مرد.   1964 سال  در  و  شد 
مجدد نكرد و هر ماه سر قبر همسرش مى ررفت 

تا اينكه در سن 100 سالگى مرد.

رت باتلر و اسكارلت اوهارا
عشق بين رت باتلر و اسكارلت اوهارا در داستان 
"بر باد رفته" يكى از محبوب ترين رمانس هايى 
رمان  اين  است.  شده  نوشته  تابحال  كه  است 
جايزه پوليتزر و جايزه كتاب ملى را برد و فيلم 

اقتباسى آن 10 جايزه اسكار برد.

جان و ابيگيل ادامز
جان ادامز، دومين رئيس جمهور اياالت متحده و 
همسرش ابيگيل، عليرغم جدايى هاى بسيارى كه 
در زناشويى 54 ساله خود تجربه كردند، عشقى 
در  زوج  اين  كه  فراوانى  هاى  نامه  داشتند.  ابدى 

مدت بيش از نيم قرن براى هم مى نوشتند نشان 
فكرى  و  روحى  لحاظ  از  تنها  نه  آنها  كه  داد  مى 
هم  با  هم  سياسى  لحاظ  از  بلكه  بودند  هم  زوج 
متحد بود و از همه اينها مهمتر عشق آنها به هم 

بسيار عميق بود.

اوديسه و پنلوپه
افسانه  پادشاه  اوديسه،  كه  شد  باعث  تروا  جنگ 
اى ايتاكا و قهرمان داستان كالسيك هومر، يعنى 
"اوديسه"، از همسرش، پنلوپه، به مدت 20 سال 
فراوان  هوش  با  پنلوپه  مدت،  اين  در  شود.  جدا 
مى  كه  خواستگار   108 هجوم  مقابل  در  خود 
خواستند جاى همسرش را بگيرند مقاومت كرد. 
يك  ابدى  جوانى  و  عشق  پيشنهاد  هم  اوديسه 
همسرش  نزد  بتواند  تا  كرد  رد  را  زيبا  ساحره 

برگردد.

رومئو و ژوليت
در اين داستان كالسيك شكسپير در مورد عشق 
دائمى  دشمنى  عليرغم  ژوليت  و  رومئو  ممنوعه، 
افتند.  مى  هم  عشق  دام  در  هايشان،  خانواده 
باالخره بخاطر اتفاقاتى هر دوى آنها مى ميرند. 
خانواده  بين  مشترك  بزرگ  غم  و  تراژدى  ولى 
هاى آنها باعث مى شود كه صلحى ابدى بين خود 

برقرار كنند.

گريس كلى و پرنس رينير
گريس كلى در 20 سالگى هنرپيشه اى حرفه اى 
بود و در 23 سالگى تبديل به ستاره سينما شد. 
او بهترين نقش زندگى اش را در سن 26 سالگى 
با  تا  گذاشت  كنار  را  هنرپيشگى  او  كرد.  بازى 
تبديل  و  كند  ازدواج  موناكو  سوم  رينير  پرنس 
در  گريس  پرنسس  شود.  واقعى  پرنسس  يك  به 
سال 1982 بخاطر جراحاتى كه در يك تصادف 
رانندگى برداشته بود مرد. او آن زمان 52 سال 
داشت. پرنس رينير ديگر ازدواج نكرد و در سال 

2005 در كنار همسرش به خاك سپرده شد.

نيك و نورا چارلز
در  سال 1934  در  بار  اولين  چارلز  نورا  و  نيك 
 The Thin" رمان پرفروش داشيل هامت به نام
Man  ظاهر شدند و سپس در سرى فيلم هايى 
كه از آنها ملهم شده بود زندگى كردند. گفته شده 
است كه نيك و نورا، بر اساس عشق بين هامت 
الگويى  و  مدل  نويس،  نمايشنامه  هلمن  ليليان  و 
كه  بودند  رمانتيكى  هاى  زوج  از  بسيارى  براى 

پس از آن آمدند.

جانى كش و ژوئن كارتر
موسيقى  هاى  ستاره  كارتر،  ژوئن  و  كش  جانى 
كانترى، بعد از 13 سال از آشنايى شان در پشت 
صحنه Grand Ole Opry در سال 1968 ازدواج 
كرده  ازدواج  ديگر  افراد  با  آنها  دوى  هر  كردند. 
بودند، ولى عشق آنها باعث شد كه در نهايت به 
هم برسند. آنها تا 35 سال بعد به آهنگسازى با 
هم ادامه دادند و با فاصله كمتر از چهار ماه در 

سال 2003 فوت كردند.

هامفرى بوگارت و لورن باكال
 To Have and" بوگى و باكال سر صحنه فيلم
فيلمى  اولين  اين  شدند.  آشنا  هم  با   Have Not
بود كه با هم ساختند. باكال 19 ساله و بوگارت 
وابسته  هم  به  سريع  خيلى  ولى  بود،  ساله   44
و  كردند  ازدواج  سال 1945  در  زوج  اين  شدند. 
دو فرزند آوردند و در چند سالى كه با هم بودند 
هم  با  سالگى،   57 در  بوگارت  مرگ  لحظه  تا  و 

بسيار خوشبخت بودند.

النسلوت و گوئينيور
حاكم  آرتور،  شاه  ملكه  و  همسر  گوئينيور 
دوست  النسلوت  سر  و  بود  بريتانيا،  اى  افسانه 
النسلوت  بود.  او  شواليه  بااستعدادترين  و  شاه 
داشتند،  دوست  را  آرتور  دو  هر  گوئينيور  و 
آرتور،  به  آنها  خيانت  و  هم  به  آنها  عشق  ولى 
يك پادشاهى، يك زندگى و يك دوستى را از هم 

پاشيد.

ريچل و جيكوب
يك عشق انجيلى ديگر، داستان جيكوب و ريچل 
است. جيكوب هفت سال براى البان، پدر ريچل، 
را  اش  واقعى  عشق  با  ازدواج  حق  تا  كرد  كار 
ازدواج  مراسم  سال،   7 از  بعد  بياورد.  بدست 
دختر  كردن  قالب  با  البان  ولى  شد،  برگزار  آنها 
بزرگش، ليا و فرستادن او به عنوان عروس، به 
بايد  كه  گفت  جيكوب  به  البان  زد.  كلك  جيكوب 
به  را  ريچل  تا  كند  كار  برايش  ديگر  سال  هفت 
سال،   14 از  بعد  و  كرد  قبول  جيكوب  بدهد.  او 

باالخره ريچل همسرش شد.

ملكه ويكتوريا و پرنس آلبرت
پسردايى  با  سال 1940  در  ويكتوريا  ملكه  وقتى 
سال   20 فقط  آنها  دوى  هر  كرد،  ازدواج  اولش 
و  نبود  اول  نگاه  در  عشق  آنها  عشق  داشتند. 
بود.  شده  ريزى  برنامه  ازدواج  يك  آنها  ازدواج 
البته اين زوج بعداً عشق عميقى به هم پيدا كردند 
و  مرد  سالگى   42 در  آلبرت  آوردند.  بچه   9 و 

ويكتوريا باقى عمرش عزادار مرگ او بود.

پير و مارى كورى
آشنا  هم  با  پاريس  در  معروف  دانشمند  دو  اين 
بود  آمده  پاريس  به  تحصيل  براى  مارى  شدند. 
و عشق دو طرفه آنها به دانش باعث شد كه به 
سمت هم جذب شوند و يك سال بعد ازدواج كنند. 
كرد  رد  را  پير  ازدواج  پيشنهاد  بار  اولين  مارى 
زيرا مى خواست به ميهنش يعنى لهستان برگردد. 
رود،  مى  لهستان  به  مارى  با  كه  گفت  او  به  پير 
حتى اگر قرار باشد علم و دانش را رها كند و در 
آنجا فرانسه تدريس كند. اين زوج در مدت زندگى 
هاى  كشف  و  كردند  مى  كار  هم  با  مشتركشان 
نوبل  جايزه  شد  باعث  كه  دادند  صورت  مهمى 

فيزيك و شيمى را ببرند.

رابين هود و بانو ماريان
ثروتمندان  از  كه  اى  افسانه  قهرمان  هود،  رابين 
مى دزديد و به فقرا كمك مى كرد، اولين بار به 
عنوان شخصيتى در تصنيف هاى عاشقانه قرون 
شكل  به  گاهى  ماريان  بانو  شد.  ظاهر  وسطى 
همراه  شكل  به  گاهى  و  ديده  رنج  اى  دوشيزه 
او  ولى  شد،  مى  داده  نمايش  رابين  شمشيرزن 

هميشه عشق واقعى رابين بود.

رونالد و نانسى ريگان
هاى  ازدواج  مانند  هم  ها  ريگان  ازدواج  ماجراى 
ديگر هاليوودى است، ولى داستان عشق آنها يكى 
بيستم  قرن  عاشقانه  هاى  داستان  بزرگترين  از 
شد. رونالد و نانسى ريگان وقتى در سال 1952  
رونالد 41 ساله و نانسى 30 ساله  با هم ازدواج 
ولى  بودند.  اى  حرفه  بازيگران  دو  هر  كردند، 
سياست باعث شد كه آنها ابتدا به عمارت اربابى 
فرماندار كاليفرنيا و سپس به كاخ سفيد نقل مكان 
اول  بانوى  و  جمهور  رئيس  دوره  دو  آنها  كنند. 
آمريكا بودند. البته مسير زندگى آنها هميشه هم 
هموار نبود. نانسى به سرطان سينه مبتال شد و 
بزرگ  روده  سرطان  با  سپس  شد،  ترور  رونالد 
با  اش  زندگى  آخر  سال  ده  در  و  كرد  مبارزه 
بيمارى آلزايمر جنگيد. ولى عشق آنها به هم ابدى 

ماند.

فرهنگ

با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشيـــن،  به 

گسترش فرهنـــگ و 
هنـــر ايرانى جــداى 

از هرگونه گرايشهاى 
سياسى و مذهبـــى، 

كمكى وافر ميكنيد. 
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روس ها به دنبال 
ارتش روباتيك

با  توانست  خواهند  روسي  خودكار  روبات هاي 
قصد كشتن شليك كنند

قاتل  روبات هاي  رهبري  كنيد  تصور  شايد 
يا  متحده  اياالت  دستان  در  تنها  دنيا  خودكار 
كار  مشغول  كشور  دو  اين  فقط  و  است  ژاپن 

مطمئنا  چه  اگر  هستند.  پروژه هايي  چنين  روي 
از  خود  ويژه  نسخه هاي  روي  كشور  دو  هر 

سربازهاي روباتيك كار مي كنند.

 اما اكنون روسيه هم به اين گروه اضافه شده 
براي  آهني»  گروهي«پليس  استخدام  حال  در  و 
يا  آهني  پليس  تروريست هاست.  با  مبارزه 
روبوكاپ ، فيلمي علمي تخيلي است كه در سال 
را  اثر  اين  كارگرداني  است.  شده  توليد   1987
برعهده  هلندي االصل  فيلمساز  ورهوفن»  «پل 
داشت. اين اثر يكي از بهترين آثار علمي-تخيلي 
دهه 80 است. داستان در يك فضاي متروپليس 
كه  شده است  موفق  «ورهوفن»  و  مي گذرد  وار 
به خوبي جو خشن و سودجويانه آينده نزديك 
و ازدست رفتن عواطف انساني را نشان بدهد. 

بازيگران  بي نقص  بازي  همراه  به  فيلم  تلخ  طنز 
جذابيت  پولدوريس»  «باسيل  موسيقي  و  آن 
خاصي به اين اثر بخشيده است. اما متخصصان 
مجموعه اي  توسعه  حال  در  روسي  تكنولوژي 
براي  ويژه  به طور  كه  هستند  روبات ها  از 
خنثي  و  تروريست ها  اردوگاه هاي  در  نبرد 
شده اند.  طراحي  تروريستي  فعاليت هاي  كردن 
«دميتري روگوزي» معاون نخست وزير روسيه 
پاك سازي  براي  روبوكاپ ها  اين  از  مي گويد 
مناطق مورد حمله تروريست ها استفاده خواهد 
مانند  تروريسم  ضد  تكنولوژي هاي  ديگر  شد. 
شناسايي  و  ديوار  پشت  از  ديد  سيستم هاي 
تيراندازان از فاصله دور هم در اين روبات ها به 

كار گرفته خواهند شد.

استفاده  احتمالي  زمان  درخصوص  وي  البته   
و  امنيتي  سرويس هاي  در  روبات ها  اين  از 
اگرچه  است.  نگفته  چيزي  كشورش  اطالعاتي 
نبايد فراموش كرد اين تكنولوژي ها هنوز بسيار 

جوان هستند و اغلب آنها فعال مانند هواپيماهاي 
دور  راه  از  انساني  كنترل  به  سرنشين،  بدون 
نياز دارند اما روبات هاي خودكاري كه روسيه 
بگيرد،  خدمت  به  را  آنها  روزي  است  اميدوار 
خودشان  مي توانند  كه  هستند  نسلي  از  احتماال 
به تنهايي وارد عمل شده و تصميم گيري نموده 
و با قصد كشتن شليك كنند. در اين ميان هيچ 

عامل انساني هم دخالتي نخواهد داشت. 

روياي  از  جلوتر  مرحله  يك  اتفاق  اين  واقع  در 
است!  (انسان-ماشين)  سايبري  پليس هاي 
بدون  كه  خودكار  كامال  روبات هاي  هرچند 
شوند،  نبرد  ميدان  وارد  بتوانند  انسان  دخالت 
پيش بيني  و  دارند  واقعيت  تا  زيادي  راه  هنوز 
مي شود اين جنگجوها 20 تا 30 سال آينده جزو 

روياهاي دولتمردان باقي بمانند. 

اما مسئله اينجاست كه در صورت توليد چنين 
روباتيك  سه گانه  قوانين  تكليف  موجوداتي 
وضع شده توسط آيزاك آسيموف، ويروس ها، 
و  مخوف  موجودات  اين  سيستم  شدن  هك 
سوءاستفاده از آنها و در نهايت امنيت انسان ها 
ترميناتور  داستان  است  قرار  آيا  مي شود؟  چه 

رنگ واقعيت به خود بگيرد؟ 

روباتيك  سه گانه  قوانين  بدانيد  است  جالب 
عبارتند از: روبات نبايد به انسان آسيب برساند، 
و نه با منفعل ماندن بگذارد كه آسيبي به انسان 
انسان ها  دستورات  از  بايد  روبات ها  برسد، 
اطاعت كنند، مگر آنكه چنين عملي با قانون اول 
بايد  روبات ها  سرانجام  و  باشد  داشته  منافات 
اينكه  مگر  كنند،  حفظ  را  خودشان  موجوديت 
باشد.  داشته  منافات  اول  قانون  دو  با  امر  اين 
اين قوانين حتي در صنعت هم مورد الهام قرار 

گرفته اند.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

توليد سوخـــت از 
جلبك دريــــايي

گياهاني  كشت  مشغول  دانشمندان  درياها،  در 
سوخت هاي  آنها  از  مي توان  كه  هستند 
سواحل  از  يكي  در  كرد.  تهيه  زيست محيطي 
جنوب غربي ايرلند، پژوهشگران توانسته اند يك 
ايرلند  در  آورند.  به وجود  دريايي  جلبك  مزرعه 
محصوالت  توليد  براي  تقاضا  افزايش  از  پس 
پرورش  محيط زيست،  با  سازگار  صنعتي 
كرد.  پيدا  زيادي  طرفداران  دريايي  جلبك هاي 
داده  نشان  نيز  اروپايي  پژوهشگران  تحقيقات 
بي نظير  محصوالتي  دريايي  جلبك هاي  كه  است 
و با پتانسيل بسيار باال براي توليد سوخت هاي 
مدير  مگواير»،  «جولي  هستند.  زيست محيطي 
مي گويد:  دريايي  تحقيقات  ايستگاه  تحقيقات 
در  كه  محصوالتي  خالف  بر  دريايي  «جلبك 
خشكي پرورش مي يابند، نه نياز به كود دارد و 
نه نياز به فضا براي پرورش. آنها بسيار سريع 
رشد مي كنند و پس از شش ماه، رشدشان كامل 
مي شود.» بعضي از گونه هاي جلبك هاي دريايي 
بيواتانول  توليد  براي  كه  هستند  قندهايي  حاوي 
سرشار  نيز  گونه ها  از  بعضي  است.  مناسب 
توليد  براي  آنها  از  مي توان  و  هستند  روغن  از 
پژوهشگران  كرد.  استفاده  بيوديزل  سوخت 
و  جلبك ها  رشد  بهبود  طريق  از  مي كنند  تالش 
سوخت  نوعي  آنها،  روغني  ذخاير  ساختن  غني 
كه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد تهيه 
نيز  ريزجلبك ها  روي  مطالعه  حال  در  آنها  كنند. 
هستند. ريزجلبك ها گونه هاي تك سلولي هستند 
زيستي،  رآكتور  محيط هاي  در  آنها  كشت  با  كه 
كرد.  توليد  روغن  كوتاهي  زمان  در  مي توان 
بزرگ ترين چالش، استخراج روغن از جلبك هاي 

دريايي و ريز جلبك هاست.
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جست وجوي 
عكس در گوگل 
هوشمند مي شود

باعث  هوشمند  جست و جوي 
سرعت  و  وقت  در  صرفه جويي 

بخشيدن به فعاليت ها مي شود
براي  سخت  هفته   دو  گذشت  با 
شركت  اين  كه  گوگل  كمپاني 
درباره پرونده مالياتي خود تحت 
فشار بود، اكنون «اريك اشميت»، 
لندن  در  گوگل،  ارشد  مديران  از 
اينترنت  دولتي  سانسور  عليه 
است  كرده  تاييد  اما  گفته  سخن 
«بزرگ ترين  همچنان  اينترنت  كه 
دنياست.»  كنترل  نشده  فضاي 
دو نفر از باالترين مقامات كمپاني 
«جارد  و  شميت»  «اريك  گوگل، 
گوگل،  ايده هاي  مدير  كوهن»، 
در  خود  سخنراني  وقت  بيشتر 
صرف  را  لندن  اقتصاد  مدرسه 
در  سانسور  درباره  صحبت 

اينترنت كردند. 

اين  در  اطالع رساني  براي  خود  گوگل 
راستا از سال 2010 هر شش ماه جزئيات 
براي  مختلف  دولت هاي  درخواست هاي 
حذف اطالعات را در قالب گزارشي منتشر 
گوگل  شفافيت  گزارش  آخرين  مي كند. 
نشان  شده  منتشر  امسال  ژانويه  در  كه 
اطالعات  كسب  درخواست  كه  مي دهد 
خصوصي كاربران از اين كمپاني در نيمه 
دوم سال 2012 ميالدي نيز همچنان سير 

صعودي داشته است.

 دولت ها از گوگل مي خواهند كه در تعقيب 
كمك رسان  شهروندان  آنالين  رهگيري  و 
تاكيد  اشميت»  «اريك  البته  باشد.  آنها 

كرده است كه اطالعاتي در اينترنت وجود 
دارد كه الزم است دسترسي به آن كنترل 
شود. وي به وب سايتي اشاره كرده كه با 

پالستيكي  تفنگ هاي  گذاشتن  اختيار  در 
به  دارند  را  عادي  تفنگ  يك  كاربري  كه 
بنا  وب سايت  اين  مي زند.  دامن  خشونت 
فيلتر  آمريكا  دولت  سوي  از  گزارش ها  به 
عملكرد  مطابقت  به  كه  علت  اين  به  شده 
تسليحات  صادرات  كنترل  قوانين  با  آن 
ندارد. وجود  اطميناني  متحده  اياالت 

گوگل كه به علت تبليغات خود در آمريكا 
اتحاديه  در  جست وجوگرش  موتور  و 
در  دارد،  بررسي  حال  در  پرونده  اروپا 
روزهاي گذشته در وبالگ خود خبر داده 
سيستم  روزرساني  به  حال  در  كه  است 
در  جست وجو  و  عكس  جست وجوي 
خدمات  سرويس  جي ميل  است.  جي ميل 

كه  تغييراتي  از  يكي  است.  گوگل  ايميل 
گوگل در سيستم جست وجوي عكس خود 
هوشمندكردن  است،  آن  ايجاد  حال  در 

سيستم جست وجوست. بر اين اساس اگر 
در  عكس  اشتراك گذاري  به  عادت  كاربر 
در  و  گوگل)  (شبكه اجتماعي  گوگل پالس 
سرويس هاي ديگر گوگل داشته باشد اين 
حيرت انگيز  نتايجي  مي تواند  جست وجو 
گوگل  در  كاربر  كافي است  باشد.  داشته 
كند  جست وجو  را  من»  «عكس هاي  گزينه 
اينترنت  در  خود  عكس هاي  نتايج  به  تا 
يابد.  دست  خود  دوستان  عكس هاي  و 
سيستم  تغيير  حال  در  همچنين  گوگل 
است.  جي ميل  در  اطالعات  جست وجوي 
تاكنون اطالعات مربوط به ايميل هاي رد و 
بدل شده در جي ميل قابل جست وجو بود، 

اما گوگل در حال تغيير آن است.

درمان عوارض سكته 
مغزي با سلول هاي 

بنيادي
اسكاتلند  ادينبوروي  دانشگاه  پزشكان 
به  بنيادي  سلول هاي  تزريق  مي گويند 
كرده  مغزي  سكته  كه  بيمار  پنج  مغر 
هوشياري  حركت،  بهبود  باعث  بودند 
عوارض  آنكه  بدون  شده  آنها  تعادل  و 

جانبي داشته باشد. براي اين درمان آزمايشي، 9 بيمار كه بين 60 
تا 90 سال سن داشتند انتخاب شدند و بي خطر بودن اين روش در 
قبل  سال  پنج  تا  ماه  شش  بين  بيماران  اين  تمام  شد.  برررسي  آنها 
به  كه  آنها  مغز  از  قسمت هايي  به  سپس  بودند.  كرده  مغزي  سكته 
علت سكته مغزي آسيب ديده بود، سلول هاي بنيادي جنيني تزريق 
كردند. پروفسور «كيت ميور» استاد دانشگاه گالسكو كه اين تحقيق 
را سرپرستي كرده مي گويد از بهبود خفيف تا متوسط عملكرد اين 
آنها  از  يكي  در  بهبود  انتظار  حتي  كه  چرا  شده  شگفت زده  بيماران 
را هم نداشته است. تا به حال تصور بر اين بوده كه شش ماه بعد 
بهبودي  مغزي  سكته  عوارض  به  مبتاليان  مغز  در  مغزي،  سكته  از 
و  جالب  تغييرات  ميور  پروفسور  گفته  به  اما  شد.  نخواهد  ايجاد 
شگفت  انگيزي در اين بيماران ديده شده؛ مثال بيماري كه سال ها فلج 
كامل بوده اكنون انگشت هايش را تكان مي دهد. اين تغييرات كوچك 
را  پوشيدن  لباس  مثل  روزمره  كارهاي  تا  مي كند  كمك  بيماران  به 
بهتر انجام دهند و وابستگي شان به ديگران كمتر شود. با توجه به 
نتايج مثبتي كه در مرحله اول اين تحقيق به دست آمد، مرحله دوم آن 
به زودي آغاز مي شود. در اين مرحله بايد به اين سوال پاسخ داد كه 
بهبود بيماران تا چه اندازه به علت درمان با سلول هاي بنيادي است.

سرماي بهار اروپاي غربي را بلعيد!
در فرانسه مردم هنوز وسايل گرمايي خود را خاموش نكرده اند

اروپاي غربي امسال بهار نداشت. در منطقه اي به نام «پتي سن برنار» 
در كوه هاي آلپ، در نزديكي مرز ايتاليا و فرانسه روزانه تا هشت 
اين  در  برفي  و  سرما  چنين  كه  باري  آخرين  مي بارد.  برف  متر 
منطقه و در اين فصل مشاهده شده به 10 سال پيش بازمي گردد. 
روز  هر  ناچارند  برف روب  خودروهاي  جاده ها  بازكردن  براي 
در  سرما  است.  منوال  همين  به  اوضاع  هم  پرتغال  در  كنند.  كار 
در  برف  بارش  اما  نيست،  عجيب  استراال»  دا  كوهستان هاي «سرا 
ماه خرداد اتفاقي كم نظير است. آخرين باري كه ساكنان اين منطقه 
در  بود.  پيش  سال  هشت  بودند  برف  بارش  شاهد  خرداد  ماه  در 
فرانسه دماي هوا 4 تا 5 درجه از ميانگين دماي فصلي كمتر است 
و مردم هنوز وسايل گرمايي خود را خاموش نكرده اند. بخاري هاي 
نفتي و شومينه ها به سوخت نياز دارند به همين دليل صورتحساب 
گاز و برق هم سر به فلك كشيده است. ميزان مصرف برق 5 تا 
10 درصد افزايش داشته، مصرف هيزم هم همينطور. يك شركت 
فروش مواد سوختي هر هفته بيش از 100 گوني چوب به فروش 
مي رساند. رئيس اين شركت مي گويد: «مصرف هيزم هم مثل بقيه 
هيزم  گوني  چند  و  مي آيند  زيادي  آدم هاي  شده،  زياد  سوخت ها 
مي خرند تا سرما تمام شود. تقاضا براي نصب شومينه هم زياد 
شده.» بهار امسال فقط سرد نيست، بلكه بسيار مرطوب هم هست. 

اين ميزان رطوبت در 40 سال گذشته كم سابقه بوده است.

 در «ارفورت» آلمان، هواي بد، توفان و سيل خسارت زيادي به جا 
گذاشته. تنها در روز 28 ارديبهشت نزديك به 47 ليتر در متر مربع 
باران باريد! در منطقه «ويچنزا» در شمال ايتاليا، باران هاي سيل آسا 
ايجاد  كشاورزي  زمين هاي  براي  بدي  شرايط  رودخانه  طغيان  و 
كرده. يك شاليكار مي گويد: «فكر مي كنيم تاكنون چيزي در حدود 
30 درصد از محصوالت مان را از دست داده ايم.» لباس فروشي ها 
براي  كسي  ديگر  هوا  و  آب  اين  با  شده اند.  مواجه   مشكل  با  هم 
بيروني  محوطه  ندارد.  تمايلي  بلند  پاشنه  كفش  يا  صندل  خريد 
رستوران ها و كافه ها هم خالي هستند. ظاهرا امسال اروپاي غربي 
هواشناسي  سلطنتي  موسسه  در  ليندن»  مارك  «ژان  ندارد.  بهار 
بلژيك در پاسخ به پرسشي درمورد اينكه «آيا تا به حال چنين آب 
و هواي نامطبوعي در اروپا سابقه داشته است و اينكه چرا با اين 
شرايط جوي مواجهيم؟» مي گويد: «متاسفانه در ميان جريان هواي 
سرد گير كرده ايم. علت آن هم اين است كه يك پادچرخند يا توده 
هوا،  جريان  اين  دارد.  قرار  اطلس  اقيانوس  مركز  در  گردان  هواي 
تمام توده هاي هواي كم فشار را كه از ايسلند مي آيند مستقيما به 
سمت غرب اروپا انتقال مي دهد. اين جريان هاي هواي سرد معموال 
ناپايدار و غير دائمي اند، بنا براين بايد درجه هوا را پايين تر از حد 
طبيعي دانست. براي مثال از امروز تا پايان ماه ممكن است كه 10 

درجه پايين تر از دماي عادي فصل را داشته باشيم.»
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درمان همه مشكالت: 
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فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از
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 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى
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حس ششم مهم است 
يا عقل و منطق؟

هاى  تصميم  گرفتن  خصوص  به  گرفتن،  تصميم 
بايد  مواقع  اينطور  در  نيست.  اى  ساده  كار  مهم 
ميان  اين  در  منطقى؟  يا  گرفت  تصميم  احساسى 

قواعدى وجود دارد كه كار را ساده تر مى كند.

حس دوست داشتن
يا  غريزه  افتادن،  دل  به  الهام،  حس  ششم،  حس 
هرچيزى كه دوست داريد آن را بناميد يك واقعيت 
گيرى  تصميم  پاى  وقتى  درونى  حس  اين  است. 
وسط مى آيد و بايد تصميم هاى مهم گرفته شود 
كه  بدانيد  را  اين  بايد  اما  است  قدرتمند  ابزار  يك 
بهتر است هميشه به حس درونى تان اعتماد نكنيد. 
خيلى اوقات بهتر است كه به جاى اين حس درونى 
مراجعه  خودتان  مغزى  قدرت  و  منطق  و  عقل  به 
اين  در  كنيد.  آن تصميم گيرى  بر اساس  و  كرده 
مطلب شما متوجه مى شويد كه در چه مواردى مى 
توانيد با حس ششم خودتان تصميم گيرى كنيد و 
تان  گيرى  تصميم  كه  است  بهتر  مواقعى  چه  در 

كامال بر اساس تفكر و منطق شما باشد.

زمان هايى كه بايد به حس ششم تان تكيه كنيد

حس تان در مورد اخالق درست مى گويد
1 وقتى پاى اخالق در ميان است

زمانى كه متوجه مى شويد همسر بهترين دوست 
تان به او خيانت كرده و او از جريان مطلع نيست 
چه مى كنيد؟ يا زمانى كه متوجه مى شويد يكى از 
خطرناك  دروغى  ديگرى  دوست  به  تان  دوستان 
مى گويد؟ در اينطور مواقع به صداى درونى تان 
گوش كنيد و تصميم بگيريد، پشيمان نخواهيد شد. 
دكتر فيرى كاسمن، متخصص روانشناسى كه در 
مورد مسائل اخالقى و قضاوت تحقيق مى كند مى 
گويد: در مسائل اخالقى نمى توان صرفا با منطق 
و استدالل و محاسبه تصميم گرفت. مسائلى كه در 
درون خود، ذات شخصى دارند، به هر حال صرفا 

دوسوى سياه و سفيد ندارند يعنى نمى توان خيلى 
راحت گفت؛ اين درست است، آن غلط است. براى 
تكيه  خود  ششم  حس  به  مواقع  اينطور  در  همين 

كنيد.
مورد  در  خواستيد  كه  زمانى  استراتژى:  بهترين 
مسائل اخالقى تصميم بگيريد تمام مسائل عقالنى 
به  درنهايت  بعد  اما  بگيريد  نظر  در  را  منطقى  و 
آن  اساس  بر  و  كرده  گوش  تان  درونى  نداى 

تصميم گيرى كنيد.

پزشك شما بايد به صداى درونى تان گوش دهد
2 وقتى احساس مى كنيد بيماريد

مى  رو  روبه  حالت  اين  با  اوقات  خيلى  پزشكان 
مطمئن  من  گويد:  مى  آنها  به  بيمار  كه  شوند 
چيزيم  يك  و  دارم  داخلى  بيمارى  يك  كه  هستم 
به  پزشك  اگر  معموال  مواقع  اين  در  هست... 
حرف  برنخورد  ها  آزمايش  و  معاينه  در  مشكلى 
جوديت  دكتر  اما  گيرد.  نمى  جدى  را  بيمار  هاى 
در  كه  داخلى  هاى  بيمارى  تخصص  فوق  اورلف، 
كند  مى  پژوهش  پزشكى  اخالقى  مسائل  مورد 
هاى  حرف  مرد،  پزشكان  خصوص  به  گويد:  مى 
جدى  زياد  كنند  مى  مراجعه  آنها  به  كه  را  زنانى 
از  گروه  اين  يا  كه  كنند  مى  فكر  آنها  گيرند،  نمى 
زنان دچار پارانويا هستند يا بيش از حد وسواس 
سالمت دارند، اما پژوهش ها و تحقيقات من نشان 
و  ششم  حس  اين  مواقع  از  بسيارى  در  كه  داده 
صداى درونى اين افراد كه به آنها اعالم مى كند 
چيزى در وجودشان درست نيست در واقع زنگ 
خطرى است كه بدن به صدا درمى آورد، حتى اگر 
معاينات و آزمايش ها چيزى را نشان ندهد، بهتر 

است بيشتر و با دقت تر فرد را تحت نظر داشت.

بهترين استراتژى: هيچ كس حتى پزشكى كه سال 
بدن  شما  خود  اندازه  به  شماست  پزشك  هاست 
تان را نمى شناسد. اگر پزشكى به حرف هاى شما 
داشتيد  را  احساس  اين  واقعا  شما  و  نكرد  گوش 
پزشك  يك  با  هستيد  بيمارى  يا  مشكل  دچار  كه 
تان  پزشك  به  اينكه  يا  كنيد  مشورت  هم  ديگر 
و  خودتان  درونى  احساس  بزنيد؛  را  دلتان  حرف 
ترسى را كه داريد صادقانه بيان كنيد، خيلى اوقات 
درك  را  تان  واقعى  احساس  و  حس  شما  پزشك 
و به شما توجه ويژه اى خواهد كرد و به معاينه 
اقدام  و  توجه  هاى الزم  آزمايش  دوباره و انجام 

خواهد كرد.

حس ششم شما بهترين خريدها را مى كند
3 وقتى پاى خريد در ميان است

تان  زندگى  براى  مهمى  چيز  خواهيد  مى  وقتى 
بخريد يا وسيله اى كه هزينه بسيار زيادى براى 
گوش  تان  درونى  نداى  به  پرداخت  خواهيد  آن 
كنيد. در اينطور مواقع معموال دچار ترديد خواهيد 
شد و نمى دانيد در ميان گزينه هاى موجود كدام 
را انتخاب كنيد. اما دكتر ديويد مه ير، روانشناس 
مى  درون»  قدرت  درون،  كتاب «نداى  نويسنده  و 
غريزه  به  است  كافى  فقط  مواقع  اينطور  گويد: 
و  همراهان  هاى  حرف  كنيد،  گوش  خودتان 
براى  كنيد  سعى  و  كنيد  فراموش  را  ها  فروشنده 
گوش  تان  درونى  صداى  به  تمركز  با  لحظه  چند 

دهيد و اولين تصميمى كه به شما الهام مى شود 
را بگيريد.

بهترين استراتژى: اگر صداى درونى تان شما را 
به سمت يك محصول خاص برد آن را بخريد، اما 
اگر صداى درونى تان شما را راهنمايى نكرد، مى 
خريد  يا  دهيد  ادامه  تان  وجوى  جست  به  توانيد 

كردن را براى يك روز ديگر بگذاريد.

براى پنالتى زدن به حس خودت اعتماد كن
يك  ورزشى  مسابقه  يك  در  خواهيد  مى  وقتى   4

تصميم بگيريد

بازى  در  پنالتى  پرتاب  يك  خواهيد  مى  كه  زمانى 
بسكتبال انجام دهيد يا يك ضربه پنالتى در فوتبال 
گويد  مى  تان  حس  كه  اى  گزينه  به  بايد  بزنيد، 
ششم  حس  گويد:  مى  ير  مه  دكتر  كنيد.  اعتماد 
بهترين راننده اتومبيل شماست، به آن اعتماد كنيد، 
روى  بازها  شطرنج  سريع،  شطرنج  مسابقات  در 
حس ششم خود تكيه مى كنند نه تجربه يا آموخته 
هاى خود، آنها معموال هم با اين شيوه خوب نتيجه 

مى گيرند.
بهترين استراتژى: دچار ترديد و تعلل نشويد؛ يك 
لحظه به صداى قلب تان گوش بدهيد و بر اساس 
آن تصميم بگيريد حس ششم شما مى تواند باعث 

شود كه بهترين نتيجه ها را بگيريد.

زمان هايى كه بايد به مغزتان تكيه كنيد

پول را به حس نسپاريد
1 سرمايه گذارى

رشته  در  پروفسور  اوتول،  ماريل  دكتر 
رفتارشناختى در دانشگاه اوهايو و نويسنده كتاب 
«غريزه هاى خطرناك» مى گويد: بسيارى از افراد 
وقتى مى خواهند سرمايه گذارى كنند، مثال سهام 
در بورس بخرند به حس ششم و احساس درونى 
اشتباه  استراتژى  اين  اما  كنند،  مى  مراجعه  خود 
است. مسائل مالى با آمار و ارقام سرو كار دارند 
و براى آمار و ارقام شما بايد حتما بر اساس عقل 
و منطق و تفكر و نتيجه گيرى و استدالل تصميم 
بگيريد. نتايج يك مطالعه در اروپا نشان مى دهد 
به  اقدام  روز  هر  كه  بورس  گذاران  سرمايه  كه 
كنند  مى  بورس  بازار  هاى  داده  تحليل  و  تجزيه 
عملكرد بسيار بهترى نسبت به آنهايى كه فقط بر 
گذارى  سرمايه  به  اقدام  خود  ششم  حس  اساس 

مى كنند، دارند.
بهترين استراتژى: حتى اگر حس ششم در خواب 
هم يك اسم خاص را صدا زد شما بر اساس عقل 
و منطق تصميم بگيريد و سرمايه گذارى كنيد، بر 
اساس وضعيت مالى خودتان و اهداف تان عاقالنه 

تصميم بگيريد و كمترين ريسك را بكنيد.

عقل تان را نشان دهيد
2 انجام يك مصاحبه شغلى

اگر استخدام در كار جديد برايتان مهم است سعى 
كنيد كامال منطقى و بر اساس عقل تان به سؤاالت 
كه  است  درست  دهيد.  پاسخ  كننده  مصاحبه  فرد 
شما  ديدن  از  كننده  مصاحبه  فرد  اوليه  احساس 
را  شما  او  اگر  اما  است  موثر  مصاحبه  نتيجه  در 
باهوش  و  مصمم  عقالنى،  و  منطقى  كامال  انسانى 

بيابد محال است شما را از دست بدهد. شما مى 
بر  كردن  صحبت  عقالنى  و  هوشمندانه  با  توانيد 
شما  استخدام  به  راى  است  قرار  كه  فردى  مغز 

بدهد تاثير بگذاريد.

بهترين استراتژى: درست است كه پوشيدن لباس 
براى  مناسب  و  خوب  ظاهر  داشتن  و  مناسب 
مهم  اما  است،  مهم  مصاحبه  يك  در  تاثيرگذارى 
و  منطقى  بتوانيد  شما  كه  است  اين  مسئله  ترين 

هوشمند بودن خودتان را نشان دهيد.

دروغگوها را با حس ششم شناسايى نكنيد!
3 قضاوت در مورد راستگويى و دروغگويى

دوست تان يكى، دو بار به شما دروغ گفته است، 
دانيد  نمى  كه  است  زده  شما  به  حرفى  هم  حاال 
تان  حس  به  موقع  اين  در  دروغ؛  يا  است  راست 
واقع  در  است،  اشتباه  كار  اين  كنيد؟  مى  تكيه 
دادند  نشان  مختلف  تحقيق  چند  در  روانشناسان 
دروغگويى  تشخيص  براى  ها  انسان  كه  زمانى 
كمتر  حتى  كنند  مى  مراجعه  خود  حس  به  كسى 
و  شانس  قانون  اساس  (بر  موارد  50درصد  از 
حدس  توان  مى  موارد  50درصد  در  تصادف 

درست زد.) درست حدس مى زنند.

بهترين استراتژى: چه موضوع ساده باشد و چه 
خودتان  ششم  حس  با  نكنيد  سعى  حياتى،  خيلى 
حدس بزنيد چه كسى راست مى گويد و چه كسى 
تا  كنيد  تكيه  مغزتان  به  مواقع  اينطور  در  دروغ. 
به  رجوع  شايد  ندهيد.  انجام  را  بزرگ  اشتباه  يك 
گذشته هم بتواند به شما كمك كند. اما اين را هم 
يادتان باشد كه چون كسى يك بار به شما دروغ 
گفته يا حقيقت را به شما نگفته به اين معنا نيست 
كه هيچگاه راست نمى گويد. دكتر ماير مى گويد: 
تواند  مى  اين  گفت  شما  به  دروغ  يك  كسى  اگر 
اگر  اما  باشد،  اشتباه  يك  يا  ضرورت  از  ناشى 
وقت  آن  گفت  دروغ  شما  به  بارها  و  بارها  كسى 

اعتماد كردن به او اشتباه است.

در مورد كار، عقالنى فكر كنيد
4 كنار گذاشتن يك شغل

يك  به  خواهيد  مى  ايد؟  شده  خسته  كارتان  از 
حس  است  ممكن  كنيد؟  فكر  جديد  كارى  پيشنهاد 
ششم شما اين دستور را به شما بدهد كه «اين كار 
را ول كن و...» اما در اينطور مواقع بهتر است به 
جاى حس ششم سراغ عقل برويد؛ زيرايك اشتباه 
مى تواند كل زندگى آينده تان را تحت تاثير قرار 

دهد.
بايد  شغلى  تصميم  هر  در  استراتژى:  بهترين 
منطقى، سنجيده، باتفكر و با سنجيدن تمام جوانب 
برخورد كرد. به صرف يك احساس درونى نبايد 
در مورد تصميمى كه مدت ها بر زندگى شما تاثير 
اوتول،  آلفرد  دكتر  برسيد.  نتيجه  به  گذارد  مى 
از  قبل  حتما  گويد:  مى  رفتارشناسى  متخصص 
چنين تصميمى داليل خود را فهرست كرده و روى 
هر دليل فكر كنيد و در نهايت به نتيجه برسيد. كنار 
گذاشتن شغلى كه در آن مشغول هستيد به داليل 
بسيارى  و  آينده  در  مناسب  شغل  داشتن  محكم، 

موارد ديگر ربط دارد.
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لب درياچه هاى زيباى دنيا تفريح كنيد

بنشين بر لب درياچه و 
گذر عمر ببين!

 با كمى تحريف غزل حافظ بايد گفت، بنشين بر لب درياچه 
را  ما  گذران  جهان  ز  درياچه  كدام  اما  ببين!  عمر  گذر  و 

بس؟ اين چيزى است كه قرار است در اينجا پاسخ دهيم.
در اين دنياى وسيع مكان هاى گردشگرى بسيار زيبايى 
خيال  و  پر  بانكى  حساب  داشتن  با  كه  دارند  وجود 
هايشان  زيبايى  از  و  كرد  سفر  آنها  به  توان  مى  آسوده 
اشاره  هايى  درياچه  به  بايد  جمله  از  برد.  را  لذت  نهايت 
از  خيلى  و  دارند  زيبايى  هاى  كرانه  و  سواحل  كه  كنيم 
سوپراستارهاى هاليوود براى تفريح و استراحت به آنجا 

مى روند.

1. الك لمان، فرانسه / درياچه ژنو، سوئيس
Lac Lman, France/Lake Geneva, Switzerland

اين درياچه از سمت فرانسه الك لمان و از سمت سوئيس 
به نام درياچه ژنو شناخته مى شود. از هر دو طرف اين 

درياچه مناظر دوست داشتنى و زيبايى دارد. در پشت آن 
كوه هاى پوشيده از برف و در جلوى آن تاكستان زيبايى 
قرار دارند و تاكستان معروف الوكس كه در سايت جهانى 
يونسكو ثبت شده است نيز در آن قرار دارد. هنگامى كه 
با قايق داخل درياچه مى رويد مناظر فوق العاده زيبايى 
عكس  براى  دهند  مى  جان  كه  دارند  وجود  شما  اطراف 

گرفتن.

2. درياچه ژنو، ويسكونسين
Lake Geneva, Wisconsin

ساحل آرام و زيباى اين درياچه فقط به ميلياردرها تعلق 
ندارد. افرادى ديگر نيز مى توانند در Abbey اتاق كرايه 
كنند و در مسير پياده روى كنار درياچه از مناظر زيبا لذت 
و  گشت  به  بايد  منطقه  اين  هاى  سرگرمى  ديگر  از  ببرند. 
گذار در فروشگاه هاى اين روستا و تماشاى عمارت هاى 

مجلل و قصر افراد ثروتمند و بانفوذ اشاره كرد.

3. درياچه جورج، نيويورك
Lake George, New York

دارند  دوست  بسيار  را  جورج  درياچه  ساحل  كودكان، 
ارزان  وسايل  و  سوغاتى  هاى  فروشگاه  از  مملو  زيرا 
قلعه  به  توان  مى  ساحل  اين  هاى  ديدنى  از  است.  قيمت 
ويليام هنرى اشاره كرد كه در جنگ فرانسه و هند نقش 
درياچه  شمال  در  تايكاندروگا  دژ  است.  داشته  موثرى 
نيز از ديگر مناطق گردشگرى درياچه جورج است. براى 
لذت بيشتر در اين منطقه مى توانيد يكى از اتاق هاى هتل 
بزرگ ساگامور كه روى جزيره اى در درياچه قرار دارد 
هم  آرامش  و  سكوت  به  بردن  پناه  براى  كنيد.  رزرو  را 

ساحل شرقى درياچه بهترين مكان است.

4. درياچه كومو، ايتاليا
Lake Como, Italy

به ميالن برويد، خريد كنيد و از همه مناظر وابسته به مد 
استفاده كنيد. به اپرا برويد و براى تماشاى تابلوى «شام 
آخر» پيكاسو بليت تهيه كنيد. اما در آخر، حدود 65 تا 80 
كيلومتر به سمت درياچه كومو رانندگى كنيد و در ساحل 
زيباى آن از همه چيز لذت ببريد. ساحل 233 كيلومترى 

اين درياچه مملو از ويالهاى زيبا و هتل هاى شيك است. 
آلپ  برف  از  پوشيده  كوه  زيباى  منظره  نيز  آن  پشت  در 

قرار دارد.

5. درياچه لوئيس، آلبرتا، كانادا
Lake Louise, Alberta, Canada

اين درياچه آرام كه با حلقه اى از كوه هاى بلند با قله هاى 
هميشه  درختان  و  درخشند  مى  تابستان  در  كه  زده  يخ 
سبز احاطه شده است. رفتن به اين درياچه، يك تير با چند 
نشان است. شما عالوه بر درياچه فيروزه اى آرام، جنگلى 
انبوه، كوه هاى بلند و آرامشى وصف نشدنى نيز خواهيد 
آسودگى  با  و  بقيه  به  توجه  بدون  توانيد  مى  و  داشت 
از  استفاده  براى  كنيد.  سپرى  خوبى  به  را  خود  تعطيالت 
مناظر زيبا خوب است اتاق هاى رو به درياچه هتل بزرگ 

لوئيس را كرايه كنيد.

6. درياچه كيالرنى، ايرلند
Lakes of Killarney, Ireland

اين درياچه زنجيره زيبايى از سه درياچه به نام هاى الف 
لين (پايين)، ماكراس (وسط) و درياچه بااليى در روستاى 
دست  و  طبيعى  هاى  زيبايى  دو  هر  و  است  ايرلند  سياه 
ساز بشر را نمايش مى دهد. بهتر است اول از همه به قلعه 

راس برويد كه به قرن 17 ميالدى تعلق دارد. سپس مى 
توانيد با قايق در طول درياچه 23 كيلومترى گشت بزنيد 
يا ماهيگيرى كنيد. اين سفر شامل عبور از پل هاى سنگى، 
آبشار و مناظر ديدنى كوه ها و بازديد از معادن مس با 

قدمت 4 هزار سال است.

7. درياچه تاهوئه، سيرانوادا، آمريكا
Lake Tahoe

درياچه تاهوئه � دومين درياچه عميق ايالت متحده آمريكا 
در فاصله بين كاليفرنيا و مرز ناوادا است و 1.6 كيلومتر 
باالتر از سطح دريا قرار دارد. در طول تابستان مى توان 
كرد.  روى  پياده  مجاور  هاى  كوه  در  اسكى  مسير  در 
هاى  سرگرمى  ديگر  از  نيز  كوهستان  سوارى  دوچرخه 
اين منطقه است كه رنگ سبز آبى درياچه از آن باال بسيار 

ديدنى است.

8. درياچه جنگلى، مينه سوتا، كانادا
;Lake of the Woods, Minnesota

and Manitoba and Ontario, Canada
از  يكى  مايلى  هزار   65 ساحل  داشتن  با  جنگلى  درياچه 
بهترين مكان ها براى استراحت و تنهايى است. اين درياچه، 
رومانتيك  هاى  نيك  پيك  براى  كه  دارد  جزيره  هزار   14
بسيار مناسب است. اين ساحل بهشت دوستداران ماهى 
ساحل  در  كنورا  روستاى  شود.  مى  محسوب  نيز  گيرى 
شمالى درياچه نيز بازارهاى هفتگى، فروشگاه ها، گالرى 

ها و رستوران هاى جالبى دارد.

9. درياچه تيتيكاكا، پرو و بوليوى
Lake Titicaca, Peru and Bolivia

است  دنيا  هاى  درياچه  انگيزترين  از شگفت  تيتيكاكا يكى 
و  پرو  مرز  در  درياچه  اين  دارد.  زيادى  ديدنى  مناظر  و 
است.  شده  احاطه  آند  بلند  هاى  كوه  با  و  است  بوليوى 
جزاير شناور تيتيكاكا از نى و پوشال توسط سرخپوستان 
منطقه ساخته شده اند كه حتما بايد آنها را از نزديك ببينيد. 
جزاير بزرگ تر، هنرهاى دستى زياد و خرابه هايى از قوم 

سرخپوست هاى اينكا در خود دارند.

خوشگل ترين مكان 
هاى گردشگرى 2013

را   ... و  اسپا  موزه،  ها،  هتل  مطلب،  اين  در 
 T+L سايت  وب  نظر  از  كه  ايم  كرده  معرفى 
اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  طراحى  بهترين 
اين ارزيابى هر سال انجام مى شود و معمارها 
شركت  نظرسنجى  اين  در  برجسته  طراحان  و 

دارند.

بهترين موزه:
موزه Stdel فرانكفورت، آلمان

مايكل  اشنايدر،  تيل  توسط  شده  طراحى 
اسكاماچر و كِى اوتو

در  اشتيدل  موزه  در  يافته  توسعه  بخش  اين 
براى  جديد  هاى  گالرى  آلمان،  فرانكفورت 
هنرهاى معاصر را به حياط موزه قرن نوزدهم 
پنجره   195 با  و  است  كرده  اضافه  ميالدى 
كارگذاشته  چمن  در  كه  بزرگ  شكل  اى  دايره 
طورى  ها  پنجره  شود.  مى  روشن  است  شده 
طراحى شده اند كه مى توان روى آنها راه رفت. 
هنگام  آنها  در  شده  تعبيه   LED هاى  چراغ  با 
شب به زيبايى مى درخشند. جالب اينجاست كه 
در  توجه  جالب  و  ظريف  بسيار  برآمدگى  يك 
وسط چمن ها وجود دارد (گنبد گالرى زير آن 
است) كه باعث شده تا اين طراحى همچون يك 

شاهكار عالى به نظر برسد.

رتبه دوم بهترين موزه
 � Yale توسعه و نوسازى گالرى هنر دانشگاه

نيوهاون، ايالت كنتيكوت آمريكا
ريچارد  و  هازارد  دونكان  توسط  شده  طراحى 

اولكات
تركيب سه ساختمان جدا و زيبا بعالوه اضافه 
شدن تراسى در پشت بام، تشكيل دهنده فضاى 
نمايشگاهى تلفيقى با مساحت حدود يك هكتار 
موزه  عالى  بسيار  مجموعه  كه  جايى  است؛ 

دانشگاه نمايش داده مى شود.

بهترين اقامتگاه
تى يِرا پاتاگونيا توره دلپاين، شيلى

روبرتو  زگرس،  كازو  توسط  شده  طراحى 
بناونت و رودريگو فِرر

فضايى  در  آيروديناميك،  و  ارتفاع  كم  هتل  اين 
وسيع و بسيار زيباى مناظر پاتاگونيا در ساحل 
رودخانه سارميتو واقع شده است و چشم انداز 
اين  دارد.  را  دلپاين  توره  ملى  پارك  هاى  كوه 
دارد  اقامتگاه بى زرق و برق و ساده 40 اتاق 
و از چوب و سنگ به سبك محلى ساخته شده 
نشده  پرداخت  آن  هاى  قسمت  بيشتر  و  است 
اين  ساختار  اند.  مانده  باقى  خام  صورت  به  و 
اقامتگاه همچون يك تپه شنى و الوارهاى چوبى 
جمع شده در يك جا است. البته داخل اتاق هاى 
و  چوبى  هاى  سازه  بهترين  هتل،  اين  لوكس 
پارچه هاى شيليايى، حس صميمى و گرمى به 

فضا مى بخشند.

بهترين اسپا
Les Bains de La Nuxe برودو، فرانسه

طراحى شده توسط جكوز گارسيا
هنگام تماشاى شهر بوردو در فرانسه از باالى 
طبقه سوم هتل بزرگ، Les Bains de La مكانى 
دنج و آرام است كه در منظره پيش رو ديده مى 
شود و شامل استخر، حمام تركى، سونا و اتاق 
ماساژ است. همه آنها از سنگ ها، موزاييك و 
مرمرهاى قرمز و توسى و مخمل ها و ابريشم 
هاى زيبا پوشيده شده اند. در همه ديوارها مى 
(نقاش  بوتيچلى  هاى  نقاشى  بازآفرينى  توان 
طال  هاى  ورقه  همچنين،  و  تيتان  و  ايتاليايى) 
باغ  با  بام  پشت  در  شده  ساخته  تراس  ديد.  را 
جكوزى  و  راحت  و  نرم  هاى  كاناپه  سرسبز، 
زيبا  بسيار  هاى  مشخصه  ديگر  از  مانند  خيمه 
و چشم گير اين اسپاى تجمالتى و لوكس است.

بهترين وسيله حمل و نقل
اتوبوس هاى لندن- لندن

طراحى شده توسط توماس هارتهرويك
اتوبوس هاى قرمز دوطبقه شهر لندن نماد ملى 
و سمبول شهر لندن هستند. البته اتوبوس هاى 
اصلى كه به دهه هاى 50 و 60 ميالدى بر مى 
داشتند.  نياز  نوسازى  و  بازسازى  به  گردند 

تحت  امروزى  هيبريدى  ديزل  هاى  اتوبوس 
ظاهر  همچنان  و  هستند  لندن  شهردار  كنترل 
اتوبوس  اين  اند.  كرده  حفظ  را  خود  كالسيك 
باز  سكوى  يك  و  پله  دو  ورودى،  در  سه  ها، 
دارد. در داخل آن، نورپردازى، رنگ ها و مواد 
سازنده بسيار ساده در كنار هم قرار گرفته و 

نماى زيبايى ساخته اند.

بهترين هتل كمتر از يكصد اتاق
هتل وايث  بروكلين، نيويورك

طراحى شده توسط اندرو تارلو، پيتر الرنس و 
جد والنتاس

 1901 سال  به  مربوط  ساختمان  يك  تبديل 
است  تعريفى  شيك،  و  صنعتى  هتل  به  ميالدى 
بروكلين  در   Wythe هتل  از  توان  مى  كه 
زيبايى  و  جديد  بروكلين  نماد  هتل  اين  داشت. 
هاى هنرمندانه است. اين هتل با دقت و ظرافت 
آهنى،  هاى  ستون  ساختمان،  آجركارى  كاملى، 
پنجره هاى طرح اتاق هاى زيرشيروانى را حفظ 
درخشش  كاج  چوب  هاى  تيرچه  و  است  كرده 
تزئينات  و  مبلمان  اند.  بخشيده  آن  به  تاريخى 
و  سنتى  چوبى  وسايل  لوكس،  بسيار  داخلى 
مسايلى  زيبا  هنرى  آثار  و  گرافيكى  هاى  طرح 
هستند كه اين هتل را در فهرست بهترين ها قرار 

داده است.

بهترين فروشگاه
Sweet Alchemy استليوس پارلياروس، آتن

طراحى شده توسط استليوس كوئيس
 Sweet Alchemy شيرينى  و  نان  فروشگاه 
(كيمياگرى شيرين) در آتن، فضايى رمز آلود و 
بسيار جالب توجه دارد. در اين فروشگاه، همه 
شيشه  هاى  قفسه  در  خوشمزه  هاى  شيرينى 
فروش  و  نمايش  معرض  به  فضايى  در  اى 
فروشگاه  ياد  را  انسان  كه  اند  شده  گذاشته 
بطرى  ها،  شيشه  اندازد.  مى  جادوگرى  وسايل 
ها، قوطى ها و سينى شيرينى ها، مربا، شكالت 
طور  به  كه  اند  كرده  پر  را  فضا  همه  نان  و 
نور  اند.  شده  نوزپردازى  باال  از  چشمگيرى 
زياد خورشيد به طور ماهرانه اى باالى شبكه 
ها و طبقه هاى فلزى فروشگاه منكسر و باعث 
درخشش سطوح بتنى و چوبى پرداخت نشده و 

شيرينى هاى خوشمزه مى شود.

مدرسه موسيقى لوويه � لوويه، فرانسه
طراحى شده توسط معمارى اوپوس 5

در سال 1600 ميالدى روى خرابه اى زيبا يك 
صومعه ساخته شد. بعدها به زندان تبديل شد 
و پس از آن نيز به مدرسه موسيقى و فضاى 
ناحيه  در  لوويه  شهر  مركز  در  زيبايى  اجراى 
باالى  در  مدرسه  اين  شد.  تبديل  نورماندى 
آثار  هنوز  و  دارد  قرار   Epervier رودخانه 
اى  شيشه  جعبه  با  و  حفظ  بنا  اين  تاريخى 
ساده با نوارهاى كرومى متحد شده است. اين 
ساختمان جديد، درطول روز همه مناظر اطراف 
و آسمان را در خود منعكس مى كند و در شب 

نيز به زيبايى مى درخشد.

بهترين هتل بيشتر از يكصد اتاق
هتل پاالس  توكيو

طراحى شده توسط ترى مكگينيتى
هتل لوكس پاالس در توكيو در واقع در زمين 
ميالدى   1961 سال  در  كه  قديمى  پاالس  هتل 
در  هتل  اين  است.  شده  ساخته  داشته،  وجود 
امپراطورى  كاخ  همسايگى  در  و  شهر  مركز 
واقع شده است. عظمت و زيبايى خاموشى در 
مرمرها، پرداخت هاى آبنوسى و كفپوش هاى 
و  البى  هاى  طراحى  و  دارد  وجود  تيره  سبز 
رستوران ها بسيار خيره كننده و زيبا هستند. 
فوق  و  سرسبز  هاى  باغ  منظره  ها  اتاق  همه 
العاده عمارت امپراطورى را دارند. چشم انداز 
مركز  آب  و  چمن  ها،  سنگ  درختان،  طبيعت، 

توجه طراحى اين هتل هستند.

مقام دوم بهترين هتل بيشتر از يكصد اتاق
هتل كنسرواتواريوم

طراحى شده توسط پييرو ليسونى
ليسونى،  پييرو  توسط  شده  طراحى  هتل  اين 
سوئيلينك  موسيقى  عالى  هنرستان  ساختمان 
سابق مربوط به قرن 19 ميالدى در آمستردام 
را اشغال كرده است. خطوط بى تزئين، طراحى 
داخلى ساده و ديوارهاى شيشه اى از زمين تا 
سقف، معمارى نئوگوتيك ساختمان اين هتل را 

به طرح كالسيك معاصر تبديل كرده اند.
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نكنـد ازدواج 
شما نحس باشد!

دنياى  به  بيشترى  اطمينان  با  خواهيد  مى  اگر 
عجيب و مبهم ازدواج پا بگذاريد، بهتر است نگاهى 
به تجربيات ديگران بيندازيد و اين 13 زنگ خطر 

را جدى بگيريد.

اتفاقات  ديگر  مثل  هم  ازدواج  كه  است  درست 

نمى  پيروى  نقضى  غيرقابل  قانون  از  زندگى 
تصميم  ديگر  مثل  هم  تصميم  اين  آينده  اما  كند 
ها تاحدودى قابل پيش بينى است و البته درست 
هاى  سوپاپ  تمام  گذاشتن  با  حتى  كه  است 
كرد،  بينى  پيش  را  آينده  شود  نمى  هم  اطمينان 
اما روانشناسان و محققان اين حوزه معتقدند بى 
توجهى به زنگ خطر ها مى تواند زودتر از آنچه 
تصورش را مى كنيد، زندگى شما را به سراشيبى 
به  بيشترى  اطمينان  با  خواهيد  مى  اگر  بيندازد. 
دنياى عجيب و مبهم ازدواج پا بگذاريد، بهتر است 
نگاهى به تجربيات ديگران بيندازيد و اين 13 زنگ 

خطر را جدى بگيريد.

زنگ خطر اول
گذشته اش را مهر و موم كرده؟

كنيد،  مى  صحبت  گذشته  مورد  در  او  با  وقتى 
و  كند  مى  اكتفا  گنگ  و  كلى  هاى  جواب  گفتن  به 
اگر  ندارد؟  اش  گذشته  خاطرات  گفتن  به  تمايلى 
چنين فردى در مقابل شما قرار دارد، كمى محتاط 
تر باشيد. كسى كه با اشتياق خاطراتش را برايتان 
بازگو نمى كند و نمى توانيد سر از كارنامه اش 
براى  مهمى  هاى  واقعيت  است  ممكن  دربياوريد، 
كرده  ثابت  ها  بررسى  باشد.  داشته  كردن  پنهان 
خود  گذشته  درمورد  كردن  صحبت  از  كه  كسى 
كنيد،  مى  سؤالى  او  از  وقتى  و  كند  مى  اجتناب 
از جواب دادن به آن طفره مى رود، ممكن است 
فرد ايده آلى براى ازدواج نباشد. چنين شخصى 
اهميت  كم  را  موضوع  شما،  به  پاسخ  در  احتماال 
جلوه مى دهد و هميشه با سياست از پاسخ دادن 
خوددارى مى كند يا جوابى كه چندان مشكلى از 

شما حل نمى كند را بر زبان مى آورد.

زنگ خطر دوم
با خانواده اش بيگانه است

اگر خواستگار شما ميانه اى با خانواده اش ندارد 
و كمتر سراغشان مى رود هم بايد مراقب باشيد. 
كسى كه از صحبت كردن در مورد خانواده اش 
و سوابق خانوادگى اش طفره مى رود، مشكالت 
قابل  راحتى  به  است  ممكن  كه  دارد  ترى  جدى 
حل نباشد. ممكن است اين فرد با صميمى شدن 
مشكل داشته باشد يا نسبت به اعضاى خانواده 
باشد؛  داشته  اى  فروخورده  خشم  احساس  اش 

زندگى  هاى  جنبه  ديگر  در  تواند  مى  كه  خشمى 
تا  گرفته  كارى  ارتباطات  از  و  بگذارد  اثر  هم  او 
تحت  را  شما  با  ارتباطش  و  فرزندپرورى  شيوه 

تاثير قرار دهد.

زنگ خطر سوم
با همسر سابقش صميمى است

زنگ  سابق،  نامزد  يا  همسر  با  داشتن  ارتباط 
كنيد.  توجه  آن  به  بايد  كه  است  ديگرى  خطر 
نامزد  يا  همسر  با  هم  هنوز  شما  خواستگار  اگر 
سابقش ارتباط نزديك و صميمانه اى دارد، بايد 
عبارت  از  او  احتماال  گرچه  باشيد.  نگران  بيشتر 
اين  هميشه  اما  كند  مى  استفاده  ساده»  «دوستى 

خطر وجود دارد كه به رابطه قديمى اش بازگردد 
كه  است  درست  بكند.  دل  خاطراتش  از  نتواند  و 
همسر آينده شما هم مثل هر فرد طبيعى، دوستان 
هم جنس و غيرهم جنسى دارد اما اگر از معرفى 
كرده  خوددارى  غيرهمجنسش  دوستان  به  شما 
و دور از چشم شما با آنها مالقات مى كند، نمى 
داشته  را  موفقى  زندگى  تشكيل  انتظار  توانيد 

باشيد.

زنگ خطر چهارم
بدون خانواده اش آب نمى خورد

ارتباط افراطى با اعضاى خانواده به همان اندازه 
دردسرساز  تواند  مى  ارتباطى  چنين  نداشتن 
خانواده  به  اندازه  از  بيش  شما  نامزد  اگر  شود. 
آنها،  تمايل  و  خواست  بدون  و  است  نزديك  اش 
او  انتخاب  مورد  در  بگيرد،  تصميمى  تواند  نمى 
بارها  و  بارها  روز  طول  در  او  اگر  كنيد.  ترديد 
خدمت  براى  و  كند  مى  صحبت  اش  خانواده  با 
خودش  زندگى  هاى  اولويت  از  آنها،  به  رسانى 
است.  افراطى  وابستگى  دچار  احتماال  گذرد،  مى 
امر  او  به  اش  خانواده  دهد  مى  اجازه  كه  فردى 
و نهى كنند و در اين مورد حد و مرزى هم قائل 
نمى شود، نمى تواند ازدواج موفقى داشته باشد. 
تصميم  و  ها  گفته  هم  ازادواج  از  بعد  او  احتماال 
و  دهد  مى  قرار  اولويت  در  را  اش  خانواده  هاى 
و  ارزش  بايد  كه  آنطور  همسرش  به  تواند  نمى 
شما  اى،  خانواده  چنين  به  ورود  با  دهد.  اعتبار 
احساس  اهميت،  بى  و  اضافى  فرد  يك  عنوان  به 
به  هرگز  هم  همسرتان  و  كرد  خواهيد  غريبگى 
خانواده  به  شما،  نظرات  و  حقوق  از  دفاع  خاطر 

اش واكنشى نشان نخواهد داد.

زنگ خطر پنجم
معتاد يا رفيق باز است؟

هاى  عادت  به  جوابى  هر  دادن  از  قبل 
مواد  به  اعتياد  سابقه  كنيد.  توجه  خواستگارتان 
براى  او  اگر  است.  جدى  خطر  زنگ  يك  مخدر، 
بيشتر كردن «شادى» هايش سراغ مخدر مى رود 
خوش  دوستانش  با  طريق  اين  از  خواهد  مى  يا 
باشد به آينده زندگى مشتركتان بيشتر فكر كنيد. 
چنين تفكرى را نمى توانيد به آسانى توجيه كنيد. 
يادتان نرود شما نه پزشك مخصوص او هستيد 
و نه روان درمانگرش؛ پس با اين توجيه كه بعد 

توجه  ديدن  با  و  كند  مى  فرق  اوضاع  ازدواج  از 
را  خودتان  كند،  مى  تغيير  هم  او  شما،  محبت  و 
در  شما  خواستگار  مسلما  البته  نيندازيد.  دام  به 
ابتدا چنين اتهاماتى را انكار مى كند يا در صورت 
مى  آينده  براى  هايى  وعده  شما  به  آنها،  پذيرش 
دهد اما باور كنيد كه شما به تنهايى قادر به تغيير 

دادن چنين شرايطى نيستيد.

زنگ خطر ششم
شما را كادو باران مى كند

از مردهاى بيش از حد مهربان بترسيد. مردهايى 
و  كنند  مى  توجه  و  محبت  در  غرق  را  شما  كه 
تمام دارايى شان را به پاى شما مى ريزند، نمى 
توانند همسر ايده آلى براى شما باشند. كسى كه 
مدام با شما تماس مى گيرد و وانمود مى كند كه 
تمام 24 ساعت به شما فكر مى كند، در آينده مى 
فردى  چنين  كند.  سخت  برايتان  را  زندگى  تواند 
شديدى  مالكيت  احساس  شما  مورد  در  احتماال 
به  رابطه  اين  در  خودش  كردن  غرق  از  يا  دارد 
عنوان راهى براى فرونشاندن اضطرابش استفاده 
شما  براى  هم  آينده  در  همسرى  چنين  كند.  مى 
آزادى و حريم شخصى قائل نخواهد شد و نياز 
طبيعى شما به تنهايى را درك نخواهد كرد. گرچه 
در آغاز ديدن اين توجه ها مى تواند لذت بخش و 
همراه با غرور باشد اما بعد از مدتى در كنار او 

احساس خفگى خواهيد كرد.

زنگ خطر هفتم
از همسر سابقش بيزار است

با  خواستگارتان  ارتباط  تجربه  اولين  شما  اگر 
كنيد.  عمل  تر  محتاط  بايد  نيستيد،  مخالف  جنس 
احساسات خوب، بد يا خنثايى كه اين مرد نسبت 
به همسر يا نامزد قبلى اش دارد، مى تواند براى 
از  شدت  به  او  اگر  باشد.  جدى  هشدارى  شما 
نسبت  و  دارد  نفرت  اش  قبلى  نامزد  يا  همسر 
باشيد.  مراقب  است،  منزجر  و  عصبانى  او  به 
قبلى  هاى  تجربه  هميشه  كه  مردى  با  زندگى  در 
اش را به عنوان آزاردهنده ترين اتفاقات ارتباطى 
زندگى اش بيان مى كند و به جاى در نظر گرفتن 
اش  رابطه  شكست  براى  را  آنها  خود،  اشتباهات 
احتمال  نداريد.  امنيت  هم  شما  داند،  مى  مقصر 
نفرتش  تمام  و  باشيد  شما  بعدى  مقصر  اينكه 
مردهايى  چنين  نيست.  كم  هم  شود  شما  متوجه 
يك  پروراندن  و  ساختن  در  را  خود  مسئوليت 
به  وقت  هيچ  معموال،  و  گيرند  نمى  درنظر  رابطه 

رضايت عاطفى نمى رسند.

زنگ خطر هشتم
با يك چمدان شكست به خواستگارى آمده؟

با  را  نامرئى  چمدان  يك  ها  آدم  همه  گويند  مى 
خاطرات  از  كه  چمدانى  دارند.  همراه  به  خود 
خود  در  را  ها  شكست  و  ها  موفقيت  تا  گرفته 
دارد. براى آنكه بخواهيد به خواستگارتان جواب 
بدهيد، بايد نگاهى به محتويات چمدان او بيندازيد. 
و  شغلى  اشتباهات  از  است  پر  او  سرگذشت  آيا 
ارتباطى يا اينكه با يك دنيا تجربيات سودمند به 
زندگى با شما وارد مى شود؟ آيا او از شكست 
اشتباهاتى  اينكه  يا  گرفته  درس  اش  زندگى  هاى 
بودند  داده  انجام  اش  خانواده  اين  از  پيش  كه 
دوباره  انجام  از  و  كند  مى  تكرار  دوباره  را 
نرود  يادتان  ندارد؟  ابايى  هم  خودش  اشتباهات 
از خواستگارى تا ازدواج، شما به زمانى بين 6ماه 
تا 2 سال نياز داريد و در اين دوران نامزدى، مى 
زيرو  حسابى  را  تان  آينده  همسر  چمدان  توانيد 

رو كنيد.

زنگ خطر نهم
زير بدهى دست و پا مى زند؟

نباشد،  يا  باشد  پولدار  شما  آينده  همسر  اينكه 
گيرى  تصميم  اما  نيست  مهمى  چندان  موضوع 
هم  را  تان  زندگى  آينده  تواند  مى  او،  مالى  هاى 
تاحدودى آشكار كند. اگر خواستگار شما هميشه 
اين  موفقيت  به  زياد  است،  مقروض  و  بدهكار 
هاى  برگه  كه  فردى  نباشيد.  خوشبين  رابطه 
جريمه پرداخت نشده اى دارد و نمى تواند دخل 
نظر  از  احتماال  كند،  هماهنگ  هم  با  را  خرجش  و 
براى  تالش  جاى  به  و  است  ثبات  بى  اقتصادى 

رفاه شما، مدام وعده هايى را مطرح مى كند كه 
هرگز عملى نمى شوند.

زنگ خطر دهم
زندگى تان را توى مشتش گرفته؟

دور  پروانه  يك  مثل  خواهد  مى  خودش  گفته  به 
شما بچرخد و نگذارد آب توى دلتان تكان بخورد؟ 
اينكه همسر شما چنين ادعايى را چطور عملى مى 
كند هم مى تواند در دوام يا شكست ارتباط شما 
موثر باشد. اگر او مدام شما را زير نظر دارد و 
به بهانه حمايت و محافظت از شما، تنهايتان نمى 
فردى  نيست.  انتظارتان  در  خوشى  آينده  گذارد، 
بهانه  به  را  شما  مدام  آشنايى  آغاز  همين  در  كه 
آينده  در  كند،  مى  كنترل  حدش  از  بيش  مهربانى 
شود  مى  تبديل  ديكتاتور  و  سختگير  همسرى  به 
كه مجال نفس كشيدن را به شما نمى دهد. يادتان 
نرود كه زندگى مشترك، هميشه در اين روزهاى 
شيرين آشنايى باقى نمى ماند و چنين مردى، مى 
تواند به همسرى كنترل گر و حسود تبديل شود 
مى  دخالت  تان  زندگى  هاى  تصميم  تمام  در  كه 
مى  نظر  زير  را  ديگران  با  ارتباطتان  حتى  و  كند 

گيرد.

نگ خطر يازدهم
خانواده ها سد راهند

براى  اساسى  نياز  يك  احترام  به  ها  آدم  نياز 
ساختن ارتباطى موفق است. اگر از همان ابتداى 
آشنايى شما، اطرافيانتان اين ارتباط را به رسميت 
و  ها  خانواده  داليل  باشيد.  مراقب  شمرند،  نمى 
به  چيست؟  ارتباط  اين  با  مخالفت  براى  دوستان 
نتيجه  به  اگر  و  كنيد  فكر  خوب  سؤال  اين  پاسخ 
كنيد.  مطرح  ها  خانواده  با  را  موضوع  نرسيديد، 
يادتان نرود حمايت و احترام اطرافيان شما نسبت 
به اين ارتباط، انرژى شما براى ساختن يك زندگى 
نكنيد  فراموش  و  كند  مى  برابر  چندين  را  موفق 
همه ما، نياز داريم به ارتباط عاطفى و همراهى كه 
براى زندگى مان انتخاب كرده ايم، افتخار كنيد و 
با شادى همراه او در كنار ديگران حاضر شويم.

زنگ خطر دوازدهم
آرزوهاى شما آرزويش نيست

و  پسندد  مى  را  كوچك  شهر  يك  در  زندگى  او 
خورده؟  گره  شلوغى  و  ترافيك  با  شما  زندگى 
او عاشق لم دادن و تلويزيون ديدن است و شما 
به  باشد  پربارتر  ديروز  از  امروزتان  اينكه  براى 
تنهايى  اهل  و  گير  گوشه  او  زنيد؟  مى  درى  هر 
است و شما عاشق مهمانى و مسافرت هاى برنامه 
ريزى نشده ايد؟ اگر ميان شما و خواستگارتان، 
يك دنيا تفاوت ريز و درشت وجود دارد و نمى 
باشيد.  مراقب  كنيد،  نظر  صرف  آنها  از  توانيد 
هاى  سبك  انتخاب  و  زندگى  به  شما  نگاه  تفاوت 
شما  دوى  هر  زيان  به  تواند  مى  متضاد،  زندگى 
تمام شود. چنين زندگى اش از شما افرادى خسته 
خواهد ساخت كه از تفريحات هم لذتى نمى برند و 
معناى شادى و خوش گذشتن در ذهنشان تفاوت 

اساسى دارد.

زنگ خطر سيزدهم
وقت ازدواجش شده؟

سنش  آنكه  دليل  به  تنها  كه  مردى  با  زندگى 
آسان  گرفته،  ازدواج  به  تصميم  كند  مى  اقتضا 
نيست. مردهايى كه با فشار خانواده و اطرافيان 
رقابت  و  ماندن  تنها  هميشه  از  ترس  دليل  به  يا 
اغلب  كنند،  مى  ازدواج  شان  متاهل  دوستان  با 
كسانى  اين،  از  گذشته  ندارند.  خوشى  سرانجام 
كه به دليل تالفى كردن و انتقام گرفتن از نامزد و 
نمى  روند،  مى  خواستگارى  به  شان  قبلى  همسر 
توانند زندگى موفقى را بسازند. انگيزه آنها عشق 
كه  كسى  كنار  در  موفق  زندگى  يك  ساختن  و 
توانايى خوشبخت كردنشان را دارد، نيست. آنها 
يا  خانواده  فشارهاى  از  شدن  رها  دليل  به  تنها 
اثبات توانايى هايشان به دوستان يا همسر سابق 
براى ساختن اين زندگى پيش قدم مى شوند، پس 
مراقب باشيد و از انگيزه همسرتان براى ازدواج 

مطمئن شويد.
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پوست، مو و زيبايي 
آقايان هم مهم است
ترجمه: سميرا امين/زيبايي در انحصار زنان نيست

و  بود  زنان  مخصوص  زيبايي  قديمي،  ديدگاه هاي  در 
ديگر  امروز  ولي  بودند  بي توجه  خود  ظاهر  به  مردان 
زيبايي مخصوص زنان نيست و مردان هم به زيبايي خود 

اهميت مي دهند...
با  مردي  هر  كه  دارد  وجود  ساده اي  و  طبيعي  راه هاي   
استفاده از آنها مي تواند ظاهر خود را بهتر كند و به زيبايي 

طبيعي خود بيفزايد.

1. توجه به پوست صورت
هستند.  بي توجه  خود  صورت  پوست  به  آقايان  معموال 
است.  زيبايي  عوامل  از  پوست  سالمت  درصورتي كه 
پوست بيشتر آقايان چرب تر از زنان است و منافذ پوستي 
پوست  عميق  پاكسازي  دليل  همين  به  است.  بازتر  آنها 
و  شفاف تر  پوست  بتوانند  تا  است  ضروري  آقايان  براي 
هرگز  پوست  پاكسازي  براي  باشند.  داشته  شاداب تري 
نكنيد.  استفاده  ضدباكتري  و  معمولي  صابون هاي  از 
مي  كنند  خشك  حد  از  بيش  را  پوست  صابون ها  نوع  اين 
از  استفاده  اگزماست.  و  حساسيت  آنها  عوارض  از  و 
بهتر  منظور  اين  به  پوست  مخصوص  ماليم  شوينده هاي 

است و به سالم نگه داشتن پوست كمك مي كند.

2. رنگ مو
داشتن موهاي مرتب و تميز از ديگر عوامل زيبايي ظاهر 
مردان است. براي داشتن موهاي سالم بهتر است در هر 
موهاي  اگر  نكنيد.  فراموش  را  نرم كننده ها  استحمام  بار 
استفاده  ضدشوره  شامپوهاي  از  حتما  دارد،  شوره  شما 
كنيد. موهاي جوگندمي با اينكه مد هستند، سن شما را از 
آنچه هستيد باالتر نشان مي دهند اما رنگ موي مخصوص 
آقايان رنگ طبيعي موهاي شما را برمي گرداند. براي اينكه 
در روزهاي آفتابي تابستان موهايتان نسوزد و تغيير رنگ 

ندهد، مي توانيد از كرم هاي نگهدارنده مو استفاده كنيد.

3. زمان اصالح صورت
يك  داشتن  براي  كنيد،  اصالح  را  صورتتان  مايليد  اگر 
سراغ  خواب  از  شدن  بيدار  محض  به  نبايد  خوب  اصالح 
تا  بدهيد  زمان  هم  صورتتان  پوست  به  برويد؛  كار  اين 
اصالح  ژل هاي  از  استفاده  جاي  به  شود.  بيدار  خواب  از 
دچار  و  خشك  را  شما  پوست  و  است  الكل  آنها  پايه  كه 
سوزش مي كند، از شوينده هاي كرمي مخصوص صورت 
باشيد  داشته  نرم  پوستي  اصالح  از  بعد  تا  كنيد  استفاده 
ولي اصالح صورت به همين جا ختم نمي شود! ابروهايتان 
لزوم  صورت  در  را  آنها  و  بزنيد  شانه  باال  سمت  به  را 

كوتاه كنيد.

4. استفاده از ضدآفتاب
آقايان بيشتر وقت خود را بيرون از خانه مي گذرانند پس 
براي محافظت از پوست در برابر اشعه مضر ماوراي بنفش 
خورشيد حتما بايد از ضدآفتاب  استفاده كنند. براي اينكه 

پوست خود را جوان نگه داريد، هر روز با كرم ضدآفتاب 
با SPF30 پوستتان را بپوشانيد.

5. مرطوب كننده
پوسته پوسته  و  خشن  را  مردان  صورت  كردن،  اصالح 
مي كند. براي از بين بردن پوسته ها مي توانيد داخل حمام 
بكشيد  سمباده  نرمي  به  را  خود  پوست  قند،  حبه  يك  با 
و بعد از حمام با يك مرطوب كننده بپوشانيد. استفاده از 
نرم كننده هاي لب براي از بين بردن پوسته هاي حاصل از 
خشكي هم فقط مخصوص خانم ها نيست. اين نرم كننده ها 
بدون رنگ هستند و بدون اينكه لب را براق كنند، از لب هاي 

شما محافظت مي كنند.

6. شستشوي شبانه
هر شب مرتب صورتتان را بشوييد تا عواملي كه طي روز 
عامل  مي توانند  و  كرده اند  پر  را  صورتتان  پوست  منافذ 
آكنه شوند، از بين بروند. گاهي ژل و كرم هايي كه براي 
موهايتان  براي  مي تواند  هم  مي كنيد  استفاده  موهايتان 
هم  را  موهايتان  شب  هر  است  بهتر  پس  باشد،  مضر 

بشوييد.

7. اليه برداري

براي  مي توانند  اما  خانم هاست  از  خشن تر  آقايان  پوست 
داشتن پوستي نرم تر از اليه بردارها به صورت ماسك و 
اسكراب  استفاده كنند. با اين محصوالت سلول هاي مرده 
كمك  پوست  نوسازي  به  و  مي روند  بين  از  پوست  سطح 

مي شود.

8. بهداشت دهان و دندان
هر چقدر هم خوش تيپ باشيد، بوي بد دهان و دندان هاي 
قرار  تحت تاثير  را  شما  شخصيت  مطمئنا  زرد  و  خراب 
در  بار   2 كردن  مسواك  و  دندان  نخ  از  استفاده  مي دهد. 
از  و  روشن تر  را  دندان هايتان  خوشبو،  را  نفستان  روز 
ترتيب  اين  به  مي  كند.  جلوگيري  لثه ها  قرمزي  و  التهاب 

لبخند زيباتري خواهيد داشت.

9. دئودورانت و اسپري بدن
كه  است  تندتر  آن  بوي  و  بيشتر  مردان  در  كردن  عرق 
باكيفيت  دئودورانت هاي  از  استفاده  دارد.  زننده اي  حالت 
احساس  شما  به  بدن  خوشبوكننده  اسپري هاي  و  باال 

تازگي و جذابيت مي دهد.

10. رژيم غذايي مغذي و ورزش روزانه
سالم  و  طبيعي  آبميوه هاي  و  غذايي  مناسب  رژيم هاي  با 
خوردن  از  پرهيز  با  داريد.  نگه  شاداب  و  سالم  را  بدنتان 
و  جوان تر  شما  پوست  سيگار،  به  گفتن  نه  و  تنقالت 
خراب  و  زرد  از  دندان هايتان  و  ماند  خواهد  شفاف تر 
و  تضمين  را  خود  سالمت  ورزش  با  مي ماند.  دور  شدن 
تناسب اندامتان را حفظ كنيد و حتي پوست خود را جوان 
از  بدن  بافت هاي  تمام  به  اكسيژن  ورزش  با  داريد.  نگه 
تامين  آنها  موردنياز  اكسيژن  و  مي رسد  پوست  جمله 

مي شود.
Health :منبع

10 فـرمان 
به پــدران

ترجمه: الهه پوراحسان

روز پدر در پيش است، براي همين چند 

پدرهاي  شما  براي  عملي  و  ساده  نكته 
نكته بين در نظر گرفته ايم. قبل از همه چيز 
سرزنده  و  شاد  خودتان  اگر  بدانيد  بايد 
باشيد، كودكانتان نيز اين چنين پرورش 

خواهند يافت.

1. تعادل برقرار كنيد: امروزه در بيشتر 
هنوز  خانواده ها  شهرنشيني،   زندگي هاي 
دارند  سنتي  و  مدرن  زندگي  از  تلفيقي 
خانواده  اصلي  نان آور  مردها،  بنابراين 
پرورش  قبال  در  و  مي شوند  محسوب 
حمايت  و  حفظ  كودكانشان،  تربيت  و 
براي  خوبي  فرزند  و  زناشويي  زندگي 
انجام  هستند.  مسوول  بودن،  والدينشان 
همه  اين كارها به درستي و همزمان، كار 
بسيار سختي است كه هر كسي از عهده 
محدوديت هاي  است  بهتر  برنمي آيد.  آن 
و  درك  و  شناسايي  را  خود  زندگي 
بين  تعادل  آوردن  وجود  به  براي  سپس 

جنبه هاي مختلف زندگي تان تالش كنيد.

مي دانيم  خوب  همه  كنيد:  نظرسنجي   .2
خاصي  موارد  در  جز  به  مردها  كه 
خود،  و...  ورزشي  شغلي،  عاليق  مانند 
تالش  همه  اما  نيستند  خوبي  سخنگوي 
ارتباط  آوردن  وجود  به  براي  را  خود 
خود  همسر  و  كودكان  با  درست  كالمي 
انجام دهيد. به اين موضوع بينديشيد كه 
دوست داريد فرزندانتان در آينده هرگاه 
خاطر  به  را  مردي  مي كنند،  ياد  شما  از 
بوده  ناليدن  حال  در  دائم  كه  بياورند 
مهم  درس هاي  كه  اجتماعي  پدر  يك  يا 

زندگي را به آنها آموخته است؟

3. در خانه نمانيد: زندگي بسيار پرمشغله 
والدين،  بيشتر  و  است  خسته كننده  و 
مخصوصا پدرها، نمي توانند وقت زيادي 
با  مي پسندند،  فرزندانشان  كه  آنگونه  را 
آنها سپري  كنند. بسيار مهم است زماني 
را كه براي فرزندانتان در نظر مي گيريد، 
فعاليت هاي  كنيد.  سپري  خانه  از  بيرون 
از  و  سرزنده تر  را  شما  منزل  از  خارج 
تماشاي تلويزيون دور مي كند و با تنفس 
تضمين  سالمتتان  پاك،  و  سالم  هواي 

خواهد شد.

4. سبزي بخوريد: همه به خوردن تنقالت 
عالقه  دارند، چه پدر باشند چه نه. با اين 
مسووليت  پدر  يك  عنوان  به  شما  حال، 
فرزندانتان  سالمت  قبال  در  بيشتري 

داريد بنابراين يك برنامه غذايي سالم و 
وعده هاي  براي  مغذي  سبزي هاي  از  پر 
برنامه  اين  بگيريد.  نظر  در  خود  غذايي 
براي  هم  و  خودتان  براي  هم  غذايي 

كودكانتان بسيار مفيد است.

5. مشكالت را نبريد و بياوريد: خيلي از 
خانه  به  را  خود  كاري  استرس هاي  ما 
مي آوريم و مسايل خانوادگي خود را به 
محل كارمان. براي آنكه عاقالنه تر رفتار 
مختلف  حوزه هاي  در  بتوانيم  و  كنيم 

باشيم،  داشته  را  عملكرد  بهترين  زندگي 
زندگي  چگونه  بياموزيم  است  ضروري 

خود را تقسيم بندي كنيم.

معنا  اين  به  شدن  پدر  كنيد:  تفريح   .6
نيست كه تفريحات خود را كنار بگذاريد 
بالغ  فرد  يك  مثل  را  اوقات�تان  همه  و 
رفتار كنيد. اوقات شاد و خوشي را براي 
خود بسازيد. كودكان يك پدر شاد را به 
هر چيز ديگري در دنيا ترجيح مي دهند و 

بيشتر مي پسندند.

فراموش  را  منظم  پزشكي  معاينه هاي   .7
سالمت  منظم  پزشكي  معاينه هاي  نكنيد: 
را  زماني  ساليانه  مي كند.  حفظ  را  شما 
ميزان  سنجش  آزمايش هاي  انجام  براي 
و  بگيريد  نظر  در  خود  جسمي  سالمت 
تجربه  را  سالمي  و  نگراني  بدون  زندگي 

كنيد.

باشيد:  خود  رواني  سالمت  مراقب   .8
مراسم  در  شركت  مديتيشن،  انجام  با 
مذهبي (دعا)، مطالعه كتاب و گوش دادن 
انرژي زا،  و  روح بخش  موسيقي هاي  به 
با  بخشيد.  بهبود  را  خود  رواني  سالمت 
را  خود  ذهني  آرامش  مي توانيد  كار  اين 
نقش هاي  روي  الزم  تمركز  داشتن  براي 
به  كنيد،  ايفا  زندگي  در  بايد  كه  متفاوتي 

دست آوريد.

نظر  در  خودتان  براي  را  زماني   .9
براي  فرصتي  به  انسان ها  همه  بگيريد: 
تنها بودن نياز دارند. طبيعي است كه با 
وجود دغدغه هاي مختلف زندگي، افراد و 
كارهايي كه به توجه ما نياز دارند، سخت 
بتوانيم زماني براي تنهايي خود در نظر 
بگيريم با اين حال حتما تالش كنيد زماني 
يك  كنيد.  صرف  خودتان  براي  فقط  را 
سرگرمي براي خود دست و پا كنيد، به 
پياده روي و دويدن بپردازيد تا در جايي، 

خودتان تنها، بنشينيد و فكر كنيد.

10. از دسترس خارج شويد: حال كه اين 
و  تلويزيون  رايانه،  خوانديد،  را  مطلب 
تلفن همراه خود را خاموش و سعي كنيد 
زمان  مفيدي را فقط و فقط با خانواده تان 
خودتان  كه  كاري  به  را  آن  يا  باشيد 

دوست داريد، اختصاص دهيد.

Web MD :منبع
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ميوه و سبزيجات 
سرشـــاراز 

آنتى اكسيــدان 
  

الزم  ورزشكاران  براى  اكسيدان  آنتى  مصرف 
است. اما اينكه از چه راهى ميزان آنتى اكسيدان 

الزم را دريافت كنند، موضوع مهمى است. 

براى  راه  بهترين  سبزيجات  و  ميوه ها  خوردن 
دريافت آنتى اكسيدان است. ورزشكاران انرژى 
بيشترى مى سوزانند، بنابراين اكسيژن بيشترى 
دانشمندان  دليل  همين  به  مى كنند،  مصرف  نيز 
آنتى اكسيدان  از  بايد  افراد  اين  كه  معتقدند 
به  مى توان  چطور  كنند.  استفاده  بيشترى 
بهترين شكل ممكن آنتى اكسيدان دريافت كرد؟ 
همچون  مكمل هايى  از  ورزشكاران  از  بعضى 
كه  نظراتى  مى كنند.  استفاده   E و   C ويتامين 
محققان  بين  در  اكسيدان  آنتى  دريافت  درباره 

وجود دارد، متفاوت است.

 ارتباط بين باال رفتن ميزان آنتى اكسيدان بدن 
كامال  هنوز  ورزشكاران  كارايى  رفتن  باال  و 
شايد  تحقيقات  مختلف  نتايج  نيست.  قطعى 
تنها  مطالعات  از  خيلى  كه  باشد  دليل  اين  به 
 C ويتامين  مثال  خاص  آنتى اكسيدان  يك  روى 
كه  شيميايى  مواد  اخيرا  شده اند.  متمركز   E يا 
مفيد  بدن  در  اكسيدان  آنتى  اندازه  به  مى توانند 
تحقيقات  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  باشند، 
 C ويتامين  گرم  سه  دريافت  كه  داده اند  نشان 
قبل و بعد از تمرينات استقامتى سنگين مى تواند 
كمترى  آسيب  و  كند  كمتر  را  عضالت  سوختن 

به ماهيچه ها مى رسد. 

دريافت  كه  داده اند  نشان  نتايج  بيشتر 
تا  دارد  بيشترى  مثبت  تاثيرات  آنتى اكسيدان 
تاثيرات منفى. ميوه ها و سبزيجات داراى ميزان 
زيادى آنتى اكسيدان هستند و مى توانند ده ها يا 
اكسيدان  آنتى  مكمل ها،  از  بيشتر  برابر  صدها 
داده اند  نشان  اخير  تحقيقات  كنند.  بدن  وارد 
ميزان  با  همراه  ميوه  و  سبزيجات  خوردن  كه 
تنها  از  بيشتر  برابر  چهار  مى تواند  مكمل  كمى 
برساند.  اكسيدن  آنتى  بدن  به  مكمل ها  خوردن 
سبزيجات  و  ميوه ها  درباره  كه  ديگرى  نتايج 
اميدبخش  بسيار  نيز  است  آمده  دست  به 
خوردن  با  مى توانند  دوچرخه سواران  است: 
آسيب  ميزان  تمشك  و  قرمز  كشمش  انگور، 
دهند.  كاهش  را  خود  ماهيچه اى  ديدگى هاى 
و  قبل  گيالس  آب  از  كه  استقامتى  ورزشكاران 
بعد از ورزش استفاده كنند، سوزش ماهيچه اى 
پيدا  بيشترى  قدرت  و  داشت  خواهند  كمترى 
مى كنند. بهتر است براى دريافت آنتى اكسيدان 
از انواع مختلف آن با هم استفاده كنيد. معموال 
باشند،  تيره تر  و  تندتر  ميوه ها  رنگ  چقدر  هر 
و  ميوه ها  دارند.  بيشترى  اكسيدان  آنتى 
سبزيجات  و  ميوه ها  از  بيشتر  قرمز  سبزيجات 
سبز  سبزيجات  و  دارند  اكسيدان  آنتى  سبز 
را  خاصيت  اين  سفيد  سبزيجات  از  بيشتر 
تشخيص  علمى  روش هاى  از  يكى  هستند.  دارا 
بر  سبزيجات  و  ميوه ها  آنتى اكسيدان  ميزان 
 ORAC اساس ميزان جذب راديكال اكسيژن يا
بيشترى   ORAC كه  غذايى  مواد  آنهاست. 
دارند، آسيب ديدگى  را كمتر مى كنند. موادى كه 
توت ها،  انواع  از:  عبارتند  دارند  بااليى   ORAC
تمشك و غيره و مواد غذايى كه ORAC كمترى 
موز.  و  كرفس  خيار،  كاهو،  از  عبارتند  دارند 
توصيه شده است كه براى سالمتى بيشتر خود 

روزى 7000 واحد ORAC دريافت كنيد. 

درست است كه مكمل هايى فروخته مى شوند كه 
گفته مى شود خوردن آنها 20 هزار ORAC به 
بدن وارد مى كند، اما هنوز هم مصرف ميوه ها 

و سبزيجات مطمئن تر است.

بخـــوريد و 
جوان تر شويد

بين  از  را  پوستتان  وچروك  چين  خواهيد  مى  آيا 
بيمارى  به  ابتال  از  كنيد،  تقويت  را  تان  حافظه  ببريد، 

مقابله  سالخوردگى  عوارض  با  و  كنيد  پيشگيرى  ها 
كنيد؟ راه و روش رسيدن به اينها روى ميز آشپزخانه 
است! اولين گام براى مقابله با عالئم باال رفتن سن، 
رعايت رژيم غذايى است. در اينجا با برخى از بهترين 
مواد غذايى و فوايد آنها براى جوانى و سالمت آشنا 
مى شويد. 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.

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

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

پوست دارد.

تخمه آفتاب گردان:
اغلب  اما  است  سن  رفتن  باال  نشانه  مو،  شدن  سفيد 
البته  شود.  مى  آغاز  20سالگى  سنين  در  مساله  اين 
بعضى افراد تا سنين 40 سالگى هم موى سفيد ندارند. 
علت سفيد شدن مو، كم شدن ميزان مالنين است كه 
در برخى موارد در اثر كمبود مس به وجود مى آيد، 
دارند،  بااليى  مس  كه  غذايى  مواد  مصرف  بنابراين 
باشند.مواد  مفيد  تواند  مى  آفتابگردان،  تخمه  مانند 
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.

ماهى هاى روغنى:
مصرف ماهى هاى روغنى مانند ماهى آزاد، به طور 
مى  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  از  چشمگيرى 
يك  از  بيش  كه  مردانى  در  تحقيقات،  براساس  كاهد. 

اين  به  ابتال  احتمال  خورند،  مى  ماهى  هفته  در  بار 
بيمارى حدود 60 درصد كاهش پيدا مى كند. دليل اين 
امر وجود امگا3 در اين ماهيهاست. حتى در مردانى 
ها  ماهى  نوع  اين  از  ماه  در  بار  سه  تا  يك  فقط  كه 
مصرف مى كنند، در مقايسه با كسانى كه اصال ماهى 
 36 تا  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر  خورند،  نمى 
مدعى  پزشكان  برخى  حتى  يابد.  مى  كاهش  درصد 
شده اند رعايت اين رژيم غذايى، اثر وراثت را نيز در 
دهد. مى  تقليل  پنجم  يك  به  پروستات  سرطان  ايجاد 

مواد مفيد ديگر:خوردن سخت پوستان دريايى هم به 

دليل داشتن امگا3، بر پروستات اثر محافظتى دارد و 
از احتمال ابتال به سرطان پروستات مى كاهد.

سيب:
خطر  باال،   « كرستين   » داراى  غذايى  مواد  خوردن 
ابتال به بعضى سرطان ها را كاهش مى دهد. اين ماده 
كه در سيب و پياز يافت مى شود، ضدالتهاب بوده و 
داراى خاصيت آنتى اكسيدان است. از دوران بسيار 
مدعى  و  دانستند  مى  آسا  معجزه  ميوه  را  سيب  دور 
بودند خوردن يك عدد آن در طول روز مى تواند عمر 
بشر را طوالنى كند.مواد مفيد ديگر: رژيم هاى غذايى 
غنى از ميوه و سبزيجات، خطر ابتال به برخى سرطان 
كلم  كلم،  گل  مانند  سبزيجاتى  دهد.  مى  كاهش  را  ها 
سرطان  مقابل  در  محافظت  در  نيز  بروكلى  و  برگ 

بسيار مفيدند.

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

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

پزشكان استفاده كرد ).

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

هاى وابسته به افزايش سن، محافظت كند.

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

زياد باشد.

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

پوست، مو، ناخن، خون و آنزيم ها نقش مهمى دارد.

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

هستند، استفاده كنيد.

ساختار خوراكى هاى معجزه آسا:
ضعف  مثل  سن  افزايش  به  مربوط  مشكالت  همه 
و...  پوست  شدن  چروك  مغز،  عملكرد  حافظه، 
التهاب   : است  بدن  در  اساسى  فرآيند  دو  از  ناشى 
كه  موادغذايى  خوردن  بنابراين  اكسيداسيون.  و 
اكسيدان  آنتى  حاوى  و  دارند  ضدالتهاب  خاصيت 
مى  محافظت  مساله  دو  اين  برابر  در  شما  از  هستند، 
برنامه  در  ها  غذا  نوع  اين  گنجاندن  بر  عالوه  كنند. 
انواع  از  روز  در  وعده  پنج  حداقل  بايد  خود،  غذايى 
مصرف  كنيد.  استفاده  سبزيجات  و  ها  ميوه  مختلف 
با  مقابله  براى  الزم  اكسيدان  آنتى  غذايى،  مواد  اين 
كند.  مى  تامين  را  بدن  در  موجود  آزاد  هاى  راديكال 
همين راديكال هاى آزاد هستند كه باعث اكسيداسيون 
در بدن مى شوند و اولين 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 
خوبى  بسيار  منابع  تنهايى  به  غذايى  مواد  كنند.  مى 
افراد  اما  روند  مى  شمار  به  مواد  اين  تامين  براى 
بسيارى مايلند از مكمل هاى غذايى هم استفاده كنند. 
بهتر است قبل از استفاده از هر مكمل غذايى جديد، با 
پزشك مشورت كنيد. ممكن است بعضى از اين مكمل 
ها به دليل تداخل با دارو ها يا غذاهايى كه مصرف مى 

كنيد، آثار زيانبارى به دنبال داشته باشند.
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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, A3 رستوران، كافى شاپ، سوپر ماركت، كليه مغازه هاى
و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

قبل از خريد ملك تجارى و يا شراكت در هر نوع كسب و كار 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   4 و  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

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 ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516

يك كارگاه آهنگرى مجهز به همه ماشين 
االت براى فروش
07710677819
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حماسه دورتموند در فينال نيمه تمام ماند 

تاج گذاري 
بايرن در ومبلي

خيلي ها منتظر فينالي شبيه به فينال استانبول 
كه  شبي  بودند؛  ميالدي   2005 سال  در 
ليورپول در كمال شگفتي و با وجود اينكه 3 

بر صفر از ميالن عقب بود توانست در نهايت 
سر  باالي  را  جهان  باشگاهي  جام  مهم ترين 
به  فراواني  شباهت هاي  دورتموند  اين  ببرد. 
ليورپول آن زمان رافا بنيتس داشت اما آنچه 
بايرن در ومبلي به نمايش گذاشت كامل تر از 
در  شب  دهد.شنبه  رخ  معجزه اي  كه  بود  آن 
كه  بود  بايرن  اين  و  نداد  رخ  شگفتي  ومبلي 
قهرماني  به  موفق  سال   12 از  بعد  سرانجام 
يكي  تيم  دو  نمايش  اما  شد  ليگ  چمپيونز  در 
قهرمانان  ليگ  تاريخ  فينال هاي  جذاب ترين  از 

را رقم زد. 

چه چيزي از گل دقيقه 90 جذاب تر؟ دورتموند 
كه بازي را يك بر يك مساوي مي ديد و اميد 
پنالتي  ضربات  يا  اضافه  وقت هاي  در  داشت 
غول باواريا را به زانو در بياورد ناگهان در 
دقايق پاياني دروازه اش را بازشده ديد. باري 
خراب كردن  از  بعد  كه  بود  روبن  آرين  اين 

به  موفق  بار  اين  گلزني  ويژه  موقعيت  چند 
فتح دروازه زردها شد و اين به معناي پايان 
كلوپ  يورگن  و  بود.دورتموند  غول كش  كار 
زدند  بزرگي  شگفتي  به  دست  رئال  حذف  با 
اما تنها چند دقيقه وقت كم آوردند تا شگفتي 
از  پيش  كنند.البته  تكميل  را  سازشان  تاريخ 
شده  ثابت  فرضيه  يك  به  بنا  بازي  اين  انجام 
كه  چرا  مي دانستند  قهرمان  را  بايرن  خيلي ها 
به  موفق  تيمي  هر  سو  اين  به  سال 2007  از 
نهايي  نيمه  مرحله  در  بارسا  دادن  شكست 
است. گرفته  لقب  فينال  بازي  برنده  بود  شده 

حاال  و  چلسي  اينتر،  تا  گرفته  منچستر  از 
اعتراف  بايد  موضوع  اين  سواي  البته  بايرن. 
براي  موجود  تيم  شايسته ترين  بايرن  كرد 
هستند  جهان  در  تيمي  تنها  بود.آنها  قهرماني 
كه توانستند در مجموع دو بازي7 بار دروازه 
بارساي بزرگ را فرو بريزند. اگر اين بايرن 
فوتبال  حق  در  بزرگي  ظلم  نمي شد  قهرمان 
سرمربي  هاينكس  يوپ  ديگر  سوي  بود.از 
بايرن مونيخ با شكست دورتموند ضمن اينكه 
براي  سال 2001  از  پس  را  بايرن  شد  موفق 
نيز  را  خود  كند،  جام  اين  قهرمان  بار  اولين 
سال  در  كه  كرد.هاينكس  ركورد  يك  صاحب 
بود  شده  موفق  مادريد  رئال  با  همراه   1998
در فينال ليگ قهرمانان با نتيجه يك بر صفر 
از سد يوونتوس عبور كند پس از 15 سال بار 
موفق  مونيخ  بايرن  با  همراه  بار  اين  و  ديگر 
به قهرماني در اين تورنمنت معتبر شد، كه از 

را  هاپل  ارنست  سال  ركورد 13  لحاظ  اين 
شكست.پيش از اين هاپل به همراه فاينورد 
به  هيتزفيلد  اوتمار  هامبورگ،  و  روتردام 
ژوزه  و  مونيخ  بايرن  و  دورتموند  همراه 
مورينيو به همراه پورتو و اينترميالن موفق 
شده بودند به همراه دو تيم متفاوت قهرمان 
اين جام لقب گيرند.يوپ هاينكس همچنين با 
68 سال و 17 روز به دومين مربي مسن اين 
رقابت ها تبديل شد كه موفق به قهرماني در 
ليگ قهرمانان اروپا مي شود.ريموند گوتالز 
سرمربي سابق المپيك مارسي با 71 سال 
و 232 روز، مسن ترين مربي فاتح اين جام 
است. همچنين هاينكس پس از كسب دومين 
عنوان قهرماني فصل با ابراز خوشحالي از 
پيروزي مقابل دورتموند صحبت در مورد 
آينده كاري را به هفته آينده و پس از فينال 
ساله   68 كرد.مربي  موكول  حذفي  جام 
گفت:  اف  دي  زد  با  گفت وگويي  در  بايرن 
داشتيم  فصل  اين  در  زيبا  تيمي  «هارموني 
كه  كروس  و  بداشتوبر  با  بوديم  تيم  يك 

نتوانستند با ما ادامه دهند.

گفتم  دورتموند  بازيكنان  به  بازي  از  پس   
مي كنم،  درك  را  شما  كننده  نااميد  شرايط 
من چنين لحظاتي را پس از شكست مقابل 
ادامه  هاينكس  كرده ام.»  تجربه  ليورپول 
مي دهد: «ما نسبت به سال گذشته پيشرفت 
بهبود  جزئيات  از  بسياري  در  و  كرديم 
و  بازيكنان  بگويم  بايد  اينجا  در  يافتيم 
هارموني در تيم وجود دارد و شما تنها بايد 
هيچ  مطمئنا  كنيد،  حفظ  را  آنها  خوشحالي 
آنها  بنشيند  نيمكت  روي  نمي خواهد  كس 
مورد  در  هاينكس  كنند.»  بازي  مي خواهند 
آينده كاري خود نيز گفت: «تصميم گيري در 
مورد آنچه كه مي خواهم انجام دهم به بعد 
در  مي شود.»  موكول  حذفي  جام  فينال  از 
حال حاضر، رئال مادريد با داشتن 9 جام 
تاريخ  تيم  پرافتخارترين  اروپايي  قهرماني 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپاست؛ميالن با 
7 جام در رده دوم است و بايرن و ليورپول 
صورت  به  حاال  اروپايي  قهرماني   5 با 
پرافتخار  تيم  سومين  رده  در  مشترك 
دارند.با  قرار  اروپا  قهرمانان  ليگ  تاريخ 
حاال  هاينكس  خيره كننده  عملكرد  به  توجه 
بايرن  در  بعد  فصل  براي  گوارديوال  كار 
سخت تر از هر زمان ديگري است. هاينكس 

بهترين بايرن تاريخ را به پپ تحويل داد.

واكنش ها به گستاخي اماراتي ها در تغيير نام ليگ فوتبال اين كشور 

ليگي با نام مجعول 
خليج ع.ر.ب.ي

حاشيه سازي كشور كوچك حوزه جنوبي خليج فارس تمامي ندارد. 
بيشترين  ايران  جنوب  اقماري  كشورهاي  بين  در  اماراتي ها 
نداشته  تاريخ  براي  خليج فارس  نام  تحريف  با  تا  دارند  را  تالش 
ليگ  نام  تغيير  آنها  اقدام  جديدترين  كنند.  خود«تاريخ سازي» 
كشورشان است كه قطعا واكنش هاي زيادي را در ايران به همراه 
خواهد داشت. اماراتي ها كه پيش از اين نام ليگ خود را اتصاالت 
مي ناميدند اينك به نام مجعول «خليج ع.ر.ب.ي» رسيدند و مي خواهند 
از اين پس ليگ خود را با اين نام تحريف شده به دنيا معرفي كنند.

براي ما تازگي ندارد.اما تغيير نام يك ليگ فوتبال به اين نام مجعول 
جريان  در  و  يكشنبه  مي دهد.روز  رخ  كه  است  بار  نخستين  براي 
كشور  اين  ليگ  سازمان  رئيس  العين،  تيم  قهرمانى  جوايز  اهداى 
ع.ر.ب.ى»  «خليج  به  آينده  فصل  از  امارات  ليگ  نام  كه  كرد  اعالم 
در  امارات.  حياتى  شريان  بر  باشد  ارزشى  تا  مى كند  پيدا  تغيير 
اماراتى  باشگاه هاى  جديد  پيشنهاد  بر  مبنى  خبرهايى  روزها  اين 
به بازيكنان و مربيان ايرانى به گوش مى رسد.شنيده مى شود امير 
مبنى  هم  صحبت هايى  و  دارد  پيشنهاد  امارات  العين  از  قلعه نويى 
خلعتبرى  محمدرضا  شجاعى،  مسعود  نكونام،  جواد  حضور  بر 
است  حالى  در  اين  مى شود.اما  شنيده  اماراتى  باشگاه هاى  در  و... 
خود  ميان  كه  قانونى  در  گذشته  فصل  از  اماراتى  باشگاه هاى  كه 

تصويب كردند، جذب بازيكنان ايرانى را ممنوع كردند. 

ضد  رفتارهاى  امارات  فوتبال  فدراسيون  هم  گذشته  ماه  چند  در 
ايرانى داشت و حتى يك بار در ادامه تكرار ادعاهاى واهى سران 
فدراسيون  رئيس  سركال  يوسف  كشور،  اين  فوتبال  فدراسيون 
فوتبال امارات اعالم كرد جزاير سه گانه متعلق به اين كشور كوچك 
و  ايران  دوستانه  بازى  دليل  همين  به  و  است!  فارس  خليج  حوزه 
نام  تغيير  هم  آنها  اقدام  جديدترين  كرد.  لغو  طرفه  يك  را  امارات 
دليلى  هر  از  بيشتر  كه  است  ع .ر.ب .ى»  «خليج  به  فوتبال شان  ليگ 
مى كند  تمام  ايران  فوتبال  و  مربيان  و  بازيكنان  براى  را  حجت 
ثانى  محمد  اينكه  جالب  كنند.  تحريم  را  كوچك  كشور  اين  ليگ  كه 
اقدام  اين  توجيه  در  امارات  فوتبال  حرفه اى  ليگ  رئيس  الروميثى، 
قصد  مي گويد:«  و  مي زند  گويي  گزافه  به  دست  سياسي  عجوالنه 
اطالع رسانى  داشته  ما  زندگى  بر  آب  كه  نقشى  به  نسبت  داشتيم 
كنيم!به خاطر قدردانى از دريا كه اجازه داده بسيارى از نسل هاى 
دريا  به  را  خود  ليگ  نام  ما  منظور  همين  به  كنند  زندگى  اينجا  ما 
چيست؟  تصميم  اين  قبال  در  ما  فدراسيون  واكنش  اما  مى دهيم.» 
وقتي على كفاشيان از صحت و سقم خبر مطلع شد در اولين واكنش 
گفت:«صددرصد ما برخورد جدى اى خواهيم داشت اما براى اينكه 
اعتراض رسمى مان به فيفا دقيق، مستند و مستدل باشد اين موضوع 
را بيشتر بررسى خواهيم كرد و تالش مى كنيم مناسب ترين اقدام را 
انجام دهيم. ما فعال از طريق رسانه ها در جريان اين موضوع قرار 
گرفتيم و بايد ببينيم تصميم امارات به اين اقدام چقدر جدى است.» 
حداقل انتظار اين است كه در اولين اقدام فدراسيون فوتبال ايران 
وارد كار شود و  اي تي سي هيچ فوتباليست ايراني را براي ورود 

به اين ليگ جعلي صادر نكند. 

شكايت فدراسيون فوتبال ايران به فيفا 
سياست  ديگر  بار  يك  حالي  در  خليج فارس  نشين  حاشيه  شيوخ 
در  تاريخي  اسناد  تمام  به  مراجعه  كه  كرده اند  فوتبال  چاشني  را 
فارس  خليج  كه  مي دهد  نشان  فوتبال  جهاني  فدراسيون  محل 
نام  فيفا  تمامي اطلس هاي  روي  و  است  ايران  اراضي  الينفك  جزو 
خليج فارس حك شده نه نام مجعول «خليج ع.ر.ب.ي»مسئول حقوقي 
فدراسيون فوتبال هم تغيير نام ليگ فوتبال امارات به نام مجعول 
على  مي داند.  قانوني  وجاهت  فاقد  را  ع.ر.ب.ي»  «خليج  ساختگي  و 
و  ايران  فوتبال  فدراسيون  فشارهاي  است  معتقد  سپهر  فرشاد 
مي تواند  ماجرا  اين  به  كشوري  مقامات  و  مجلس  نمايندگان  ورود 
اماراتي ها را به عقب نشيني وادار كند: « اين قضيه پيش از اين در 
مسائل غيرفوتبالى اين كشور حاشيه خليج فارس هم ديده مى شد و 
آنها در بنرهاى خود در مسائل غير ورزشى از چنين واژه مجعولى 
ليگ  نام  شدند  فوتبال  حيطه  وارد  كه  اكنون  اما  مى كردند  استفاده 
كشورهاى  از  يكى  امارات  گذاشته اند.  مجعول  واژه  يك  را  خود 
جغرافياى  و  اسناد  برخالف  كه  ندارند  حق  فيفاست  زيرمجموعه 
به  شكايت  با  بگذارند.  ر.ب.ى»  ع.  «خليج  را  خود  ليگ  نام  منطقه 
هوشنگ  كرد.»  خواهيم  ليگ شان  نام  تغيير  به  مجبور  را  آنها  فيفا 
را  اماراتي ها  اقدام  هم  فوتبال  حقوقي  كميته  مسئول  نصيرزاده، 
غيرقانوني مي داند: «سازمان ملل متحد در سال 1995 بخش نامه اى 
را به تمام كشورهاى جهان فرستاد و تاكيد كرد كه در مكاتبات شان 
و نيز نام هايى را كه به ثبت مى رسانند، نام «خليج فارس» را به طور 
كامل استفاده كرده و حتى اگر قرار بود از نام اين خليج به دفعات 
استفاده كنند، در تمامى آنها از نام «خليج فارس» استفاده كنند. در 
اساس نامه فيفا شرط شده است كه اعضا به هيچ وجه نمى توانند 
وارد مسائل سياسى شوند. نام گذارى ليگ كشور يا هر چيز ديگرى 
كه رسميت دارد به اسم هايى كه وجود ندارد هم تخلف است و هم 
بى احترامى به اساس نامه فيفا و فدراسيون ايران بر اساس قوانين 

بين المللى واكنش جدى در اين باره خواهد داشت.

چراغ سبز كى روش براى بازگشت 
شماره هشت

بازي  آخرين  در  بكام  نيست.گريه هاي  آساني  كار  فوتبال  در  خداحافظي 
هاينكس  يوپ  اشك هاي  همچنين  و  ژرمن  سن  پاري  پيراهن  با  رسمي اش 
ليگا،  بوندس  در  باواريايي ها  خبري  كنفرانس  آخرين  در  بايرن  سرمربي 
همه و همه نشانه هايي هستند از غم بار بودن وداع.علي كريمي هم ناگهان 
فينال  در  سپاهان  و  پرسپوليس  بازي  خاتمه  در  غافلگيركننده  صورت  به 
جام حذفي كه تحت الشعاع شكست تلخ قرمزها قرار داشت از مستطيل سبز 
وداع كرد تا دومين شوك پس از خداحافظي مهدوي كيا به طرفداران قرمز 
شماره  حاال  و  بوده  لحظه اي  اتفاق  يك  تنها  تصميم  آن  گويا  شود.اما  وارد 
هشت قرمزها چراغ سبز نشان مي دهد براي برگشت.از اين رو منتظر بود 
تا كي روش او را به تيم ملي دعوت كند اما از آنجايي كه به صورت رسمي 
و شفاف صحبت از برگشت به فوتبال نكرده بود سرمربي پرتغالي تيم ملي 
اصال روي نام كريمي مانور نداد و تصميمش را روي خداحافظي دائمي اين 
بازيكن گذاشت. كريمي كه ديد با اين اوصاف شايد نتواند منظورش را براي 
بازگشت خوب رسانه اي كند روز شنبه به اردوي تيم ملي رفت و به بهانه 
روحيه دادن به ملي پوشان با كي روش نشست گرمي را برگزار كرد. آنچه 
دوربين عكاس ها ثبت كردند حكايت از ميل كي روش براي بازگشت كريمي 
دارد.مربي تيم ملي به استقبال او رفت و با در آغوش كشيدن كريمي نشان 
داد هنوز براي او اهميت خاصي قائل است. كي روش در همين مورد حرفي 
را زد كه شايد با رمزگشايي آن بتوانيم اينگونه استنباط كنيم كه كريمي به 
زودي به جمع ملي پوشان ملحق مي شود: «يك مسئله اي است كه من واقعا 
نمي توانم ازاين شفاف تر آن را مطرح كنم، براي بازيكناني مثل علي كريمي 
تيم ملي خانه اش است. در تيم ملي به روي علي كريمي هميشه باز است به 
چنين  كه  نداريم  زيادي  بازيكنان  ايران  در  ما  حاضر  حال  در  اينكه  خاطر 
تجربه بين المللي داشته باشد و بتواند به تيم و بقيه بازيكنان كمك كند.ما چه 
صحبت  اين  داريم.»  را  كريمي  علي  داريم،  را  نكونام  جواد  داريم؟  را  كسي 

سرمربي تيم ملي بود در مورد كريمي و اگر مرد شماره هشت براي ليگ 
سيزدهم قصد ادامه بازي را داشته باشد قطعا در ادامه راه كي روش او را 
به تيم ملي فرا مي خواند.اما سوال روز اين است: كريمي كجا بازي مي كند؟ 
ميل  پرسپوليس  مديرعامل  مي گويند  رويانيان  محمد  به  نزديك  خبرنگاران 
شبي  در  او  منظور  مي داند  كه  چرا  ندارد  كريمي  بازگرداندن  براي  چنداني 
كه از فوتبال خداحافظي كرد و گفت؛ما مي رويم و فوتبال را به نامادري اش 
مي سپاريم،شخص محمد رويانيان بود.اما اين همه ماجرا نيست.از آنجايي كه 
علي دايي سرمربي پرسپوليس است و در مورد اختيارات فني او حرف آخر 
را مي زند بايد در انتظار نشست كه آيا وي حاضر به قبول كريمي مي شود 
يا نه. اين دو در دوره هاي قبل در چند برهه، درگيري هاي طوالني مدتي با هم 
داشتند تا جايي كه دايي قيد كريمي را در تيم ملي زد و خيلي از كارشناسان 
آفريقاي   2010 جام جهاني  ما  شد  موجب  تصميم  همين  كردند  عنوان  بعدا 
و  پرسپوليس  در  آن  از  بعد  كريمي  عملكرد  اما  بدهيم.  دست  از  را  جنوبي 
تيم ملي به گونه اي بود كه اين فرضيه رنگ باخت.مرد شماره هشت هرگز 
سطح  بردن  باال  تا  مي كرد  حاشيه  توليد  بيشتر  و  نداشت  را  سابق  عملكرد 
فني تيمش. با اين وجود او روز گذشته حرف هاي شفاف تري را در مورد 
تمايلش به بازگشت زد: «باور كنيد در كوچه و خيابان وقتي مرا مي بينند و 
آنهايي كه نسبت به من لطف دارند، مرا سوال پيچ مي كنند. نمي دانم چه اتفاقي 
مي افتد اما حاال از همين جا مي گويم اميدوارم شرايطي مهيا شود كه بگويم 
فصل جاري باز هم بازي مى كنم. باز هم مي گويم دوست دارم فوتبالم را در 
پرسپوليس تمام كنم ولي همه چيز به شرايط و اتفاقات بستگي دارد كه من 
هم خيلي دوست دارم اين اتفاق بيفتد.حاال بايد ببينيم خدا چه مي خواهد.» اما 
اگر در هر صورتي دايي رأي به بازگشت كريمي نداد چند گزينه پيش روي 
او هستند كه قطعا از ساير پيشنهادات بهتر خواهند بود؛ فوالد خوزستان و 
راه آهن دو تيمي اند كه به صورت جدي او را مي خواهند و در اين بين مالك 
ايراني باشگاه دي استراداي اسلواكي به صورت رسمي عنوان كرده است 
اگر كريمي بخواهد مايل به جذبش هستيم.مرد هميشه جنجالي فوتبال اگرچه 
توانست نظر مثبت كي روش را براي بازگشت به تيم ملي جلب كند اما تحقق 
هاله اى از ابهام  خواسته ديگر او كه بازگشت به پرسپوليس است فعال در 

قرار دارد. 
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

شايد حس كنيد كه بعضى ارزش ها در شغل شما نمى گذارند كه شما 
داريد؟  اطمينان  مورد  اين  در  آيا  ولى  دهيد.  انجام  را  ها  فعاليت  بعضى 
شايد بهتر باشد جسورتر از قبل باشيد. ارزشش را دارد. امروز كائنات 
خواهيد  مى  اگر  و  كند،  مى  فراهم  آشنايى  اولين  براى  را  فضا  بهترين 
نتيجه بدهد، حتمًا اين اتفاق مى افتد. انواع و اقسام ترس ها درباره ميزان 
جذابيت تان و ادامه اين آشنايى، به سراغتان مى آيند. اگر آرام باشيد و 
نرمال رفتار كنيد، همه چيز مطمئنًا بهتر خواهد شد. منتقد ايده هاى خود 
توفان  درگير  زيادى  دفعات  يافتيد،  مى  جديدى  ايده  وقتى  شما  باشيد. 
دهيد.  تشخيص  فانتزى  از  را  واقعيت  توانستيد  نمى  و  ايد  شده  هيجان 

امروز اين تمايز برايتان مشخص مى شود.

متولدين ارديبهشت (گاو):
ابراز  و  اصالت  خالقيت،  درباره  درباره  شما  و  افتاد  اتفاق  اين  دوباره 
احساسات فلسفه بافى مى كنيد. آيا دقت كرده ايد كه در ابراز مسائلى 
مى  تحسين  شما  قوى  اراده  ايد؟  شده  مشكل  دچار  نيستند  نرمال  كه 
شود. وقتى داريد سعى مى كنيد ديگران را تحت تأثير قرار دهيد، ابراز 
احساسات راحت نيست. امروز در رابطه شخصى و نزديك شما، غرور 
تبديل به يك مسئله مى شود. يكى از شما روى برنامه يا نظر خود زياد 
پافشارى مى كنيد. اين احساس در دام افتادن بين شما ايجاد مى كند. اگر 
يكى از شما آماده رفتن باشد، اين نمى گذارد چنين كارى بكند. شما در 
موقعيت بسيار هماهنگى با مردم و محيط قرار داريد. در كل رويدادها و 
مكالمات خيلى خوب برايتان پيش مى روند و اين صحنه را براى پيشرفت 

هاى بزرگ و موفقيت شما و ديگران آماده مى كند.

متولدين خرداد (دوقلوها):
بگذاريد  اگر  كدامند.  شما  مرزهاى  كه  بدانيد  و  كنيد  فكر  تولرانس  به 
ديگران كارى كه دوست دارند بكنند و آنطور كه دوست دارند فكر كنند، 
متوجه مى شويد كه شما همين حق را به خودتان هم مى دهيد. اين مسئله 
شده  خودتان آشنا  از  بزرگتر  خيلى  فردى  با  امروز شماست. اگر شما 
ايد، شايد با مشكلى مواجه شويد كه حل كردنش برايتان سخت باشد. هر 
دوى شما ديدگاه خودتان را درباره اين رابطه داريد و اين نمى گذارد كه 
مشكل را به راحتى حل كنيد. يكى از شما بايد آماده تغيير باشد. از شما 
مى خواهند كه ديدگاه هاى شخصى و مهم خود را تغيير دهيد و فراتر از 
مرزهاى معمولتان برويد. هرچه از منطقه امن خود بيشتر بيرون بياييد، 
بيشتر مى توانيد روى منابع و فرصت هاى عالى كه در اطرافتان هست، 

سرمايه گذارى كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
چرا سعى نمى كنيد بيش از قبل موافقت خود را نشان دهيد؟ شما كله شق 
هستيد و فقط مى خواهيد كارى كه دوست داريد انجام دهيد. هدايت شما 
به سوى چيزهاى ناشناخته آسان نيست. شما دوست داريد از قبل براى 
هر چيزى آماده باشيد. وقتى امروز افراد به شما پيشنهاداتى غيرعادى 
خوب  برايتان  زيرا  بكنيد.  را  كار  اين  كنيد؟  نمى  موافقت  چرا  دهند،  مى 
است. اگر مى خواهيد در رابطه با كسى كه برايتان بسيار جذاب است 
پيشرفت زيادى صورت گيرد، اول بايد مشكل مانع را برداريد. زيرا اين 
مانع نمى گذارد به هم برسيد. شما از اين موضوع آگاهيد و مى خواهيد 
بر آن غلبه كنيد. بهتر است كه نسبت به كل قضيه آرامش بيشترى نشان 
دهيد. امروز در محل كار احساس پايدارى بيشترى مى كنيد و اين باعث 

مى شود كه مشكالت كارى را راحت تر پشت سر بگذاريد.

متولدين مرداد (شير):
امروز شما به راحتى داستان هاى تخيلى مى نويسيد يا روزنامه نگارى 
مى كنيد. احتمال دارد كه بنشينيد در مورد يك اثر ادبى فكر كنيد. چرا 
نگرشى  اگر  بنويسيد.  داستان  يك  نيست.  دير  وقت  هيچ  داريد؟  ترديد 
منفى نسبت به كارهايى كه انجام مى دهيد داريد، اصًال چطور مى توانيد 
كارهايتان را به انجام برسانيد؟ امروز حادثه اى باعث مى شد كه شما 
حس  شما  كنيد.  فكر  دوباره  هستيد  آن  در  كه  خاصى  رابطه  مورد  در 
داريد. ولى قبل از هر اقدامى،  مى كنيد كه نسبت به قبل آزادى كمترى 
صحبت كردن در مورد آن قدمى ضرورى است. شايد بتوانيد راه حلى 
پيدا كنيد كه براى هر دوى شما مناسب است. انرژى باالى شما در چند 
روز اخير امروز كم مى شود. شما به دست انداز رسيده ايد و بايد ترمز 
حاضر  حال  در  سرعت  كردن  كم  كه  بدانيد  و  بپذيريد  را  واقعيت  كنيد. 

بهترين گزينه است.

متولدين شهريور (سنبله):
امروز روز شماست. تالشتان را بكنيد و روى افراد دور و برتان تأثير 
بگذاريد، به خصوص روى عزيزترين فرد زندگى تان. شما توجه او را 
جلب مى كنيد بدون ينكه متوجه شويد. او شما را بسيار جذاب مى داند. 
تقويم كارى تان امروز پر مى شود و شما تعجب مى كنيد. اين پاداش 
شما براى كارهايى است كه در طول هفته انجام داده ايد. امروز مسئله اى 
در مورد غرور پيش مى آيد. اگر براى اولين بار است با كسى آشنا مى 
شويد، بهتر است كه انعطاف و سازگارى بيشترى نشان دهيد. پتانسيل 
رابطه اى قوى و مثبت وجود دارد و هر دوى شما خيلى راحت خواهيد 
و  برسيد  ترى  واضح  و  بزرگتر  همترازى  به  خودتان  با  بايد  شما  بود. 
اين باعث مى شود كه بهترى تصميمات را درباره كارتان بگيريد. شما 
از اهداف و خواسته هاى شخصى خود آگاهيد. پس از اين فرصت بهره 

ببريد و با اعتماد به نفس پيش برويد.

متولدين مهر (ترازو):
امروز روز بسيار خوبى در پيش داريد. افق هاى جديدى به روى شما 
باز مى شود. اگر مسائل قديمى مربوط به خانواده دوباره مطرح شده 
اند، امروز به نحوى اعجاب انگيز همه چيز حل مى شود. در هر صورت، 
فاميل  بزرگترهاى  از  جواب  جستجوى  براى  خوبى  بسيار  فرصت  اين 
است. شما برخورد جالبى با يكى از مافوق ها داريد. اگر او كسى است 
كه شما عميقًا تحسينش مى كنيد و در عين حال زياد هم از او خوشتان 
نمى ايد، دچار تضاد و تناقض مى شويد. قبل از هر تصميم شتابزده اى 
شما  كلى  روحيه  برد.  مى  انرژى  و  زمان  كار  اين  كنيد.  فكر  خوب  بايد 
كمى محافظه كارانه تر از هميشه است و اين اشكالى ندارد. حاال زمان 
آن نيست كه شما روى هر فرصتى كه برايتان پيش مى آيد بپدرى. بجاى 

آن بايد با ديدى انتقادى تر به مسائل بنگريد.

متولدين آبان (عقرب):
چند روز پيش شما احساس ارتباط نزديكى را تجربه كرده بوديد. افراد 
به  خود  اميدهاى  و  كردند  باز  برايتان  را  دلشان  سفره  شما  به  نزديك 
آينده را بيان كردند. امروز شما احساس جاه طلبى مى كنيد. جنبه هاى 
شايد  نگرانيد،  مهمى  قرار  مورد  در  اگر  دهد.  مى  الهام  شما  به  امروز 
دليلش انرژى امروز باشد. هر دليلى كه داشته باشد، اين فرصت مهمى 
است كه شما نمى توانيد لم بدهيد و خودتان باشيد. شما نگران ظاهرتان، 
سبك حرف زدنتان و چيزهاى ديگر هستيد. اگر دقت كنيد و به طرفتان 
حس خوبى بدهيد، بيشتر موفق خواهيد شد. روحيه پايدارتر و ثابت تر 
به سوى شما هجوم مى آورد و به شما كمك مى كند كه به اين موقعيت 
از ديد عملى ترى بنگريد. مى توانيد همه اطالعات و مكالمات را از فيلتر 

لنز حساسى بگذرانيد.

متولدين آذر (كمان):
به  سورپرايزها  اين  شايد  دارد.  وجود  شما  براى  عالى  سورپرايزهايى 
با  توانيد  مى  شوند.  ظاهر  مالقات  قرار  يا  جديد  شغلى  فرصت  شكل 
بهترين روش هاى يافتن موفقيت شخصى و حرفه اى به خودتان سود 
برسانيد. شك نكنيد. دوره اى جدى در انتظار شما و شريك زندگى تان 
است. هر دوى شما مى توانيد انسان هاى كله شقى بمانيد و بر باورها 
و ديدگاه هاى خود در مورد آنچه بايد رخ دهد اصرار كنيد. ولى نبايد 
اينطور باشد، بايد با هم رو راست تر باشيد و در مورد ترس هاى خود 
با هم حرف بزنيد و پل بزنيد. از حس شديد خود به نفع خودتان استفاده 
چيزى  به  تا  كند  پر  را  شما  درون  آرامش  احساس  اين  بگذاريد  كنيد. 
بيشتر از آنچه كه فكر مى كرديد برسيد. نشستن و لم دادن شما را به 

جايى نمى رساند.

متولدين دى (بز):

امروز بايد منتظر رضايت فراوانى باشيد. شايد تأثير فراوانى و مثبتى 
حمايت  شما  از  امروز  شما  دوستان  ايد.  گذاشته  خود  اطرافيان  روى 
فراوانى مى كنند. گويى همه دوست دارند به حرف هاى شما گوش دهند 
و به شما اعتماد دارند. گويى شما براى خودتان جايگاهى پيدا كرده ايد. 
بعضى از نقشه هاى رمانتيك شما امروز به آزمايش گذاشته مى شوند. 
شما فكر كرده بوديد كه با عشقتان مى توانيد خيلى راحت همه چيز را 
به پيش برويد، ولى امروز متوجه مى شويد كه به اين راحتى ها نيست. 
تا  باشيد  صبور  بايد  كند.  مى  اندازى  سنگ  او  خانواده  از  فردى  شايد 
پيروز شويد. امروز خالقيت شما در محل كار بيشتر مى شود و شما 
نسبت به كارتان اعتماد به نفس بيشترى داريد. استعدادهاى هنرى شما 
در هر كارى كه انجام مى دهيد نمود مى يابند. نترسيد و به روش هاى 
و  پروژه اى تمركز كنيد  هر  روى  توانيد  زيرا مى  بياوريد  رو  هم  ديگر 

موفق شويد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
روحيه  از  بعد  كنيد.  مى  تقدير  را  هماهنگى  و  هارمونى  قطعًا  امروز 
تعارضى چند روز گذشته به نظر مى رسد كه مى توانيد كمى استراحت 
كنيد. اگر كمى نگران هستيد، دليل خوبى دارد. امروز فرصت خوبى براى 
خالص شدن از بار ديگران داريد. امروز به صورت جدى ترى درباره 
آينده رابطه خود فكر مى كنيد. در اين مرحله مطمئن نيستيد كه آيا بايد 
جلوتر برويد يا صبر كنيد. شما احتماًال ديدگاه بدبينانه اى در مورد آينده 
در  امروز  نكنيد  شود. سعى  مى  عوض  ديدگاهتان  بعد  روز  چند  داريد. 
كارها عجله كنيد. در عوض، بايد صبر داشته باشيد و كارتان را خوب 
سرعت  از  بهتر  كيفيت  نهايت،  در  دهيد.  انجام  حوصله  با  و  درست  و 
اطرافيان  سوى  از  را  تحسين  و  احترام  بيشترين  شما  است.  كار  انجام 

دريافت مى كنيد.

متولدين اسفند (ماهى):
روزى مى رسد كه رئيس شما به خاطر كار يا پژوهش شما تشويقتان 
مى كند. آن وقت است كه فكر مى كنيد ديگران شما را گول زده اند. بر 
مى  كه  فردى  از  را  شما  كنند  نمى  سعى  ديگران  شما،  باور  اين  خالف 
خواهيد باشيد متوقف كنند. درست است كه مى گويند پيشگامان هميشه 
مناسبت  به  امروز  اگر  شوند.  مى  داشته  نگه  عقب  اطرافيانشان  توسط 
مشغول  بسيار  ذهنتان  و  نيست  رسمى  زياد  قطعًا  رويد،  مى  اجتماعى 
است. كسى كه اميدوار بوديد مالقاتش كنيد، كسل كننده تر از آن است 
كه پيش بينى كرده بوديد. شايد بايد دنبال فرد ديگرى بگرديد. در محل 
كار شما به نقطه اى رسيده ايد كه پيشرفت خود در چند هفته اخير را 
كند  مى  كمك  شما  به  ديگران  تحسين  يا  انتقاد  كنيد.  مى  ارزيابى 
كه مسيرتان را تغيير دهيد يا در همان مسير بمانيد. توصيه و 

اندرز ديگران را بپذيريد.

جدول و سرگرمى

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



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Return

Direct

bmi

f r  £425

& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £299
i nc luding al l  tax

Return

Tehran
i nc luding al l  tax

& c harges

Bus iness
Class

f r  £1305

Manc hester
From

Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r  £1242
Return

Tehran
i nc luding al l  tax

& c harges

bmi

f r  £340

Manc hester
From

Return

Shi raz

i nc luding al l  tax
& c harges

I ran
Air

f r  £311
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Qatar
Airways

f r  £395
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £365
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £360
Return

Baghdad

i nc luding al l  tax
& c harges

Char ter
F l ight

f r  £445
Return

Call us now or book online
www.YouShouldTravel.com
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