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امریکا اعراب را به 
ایران فروخت

در زمانه ای که مصالح باالتر از هر چیزی است 
ایران  با  بزرگ  توافق  به  داده  ترجیح  امریکا 
داشته  دنبال  به  را  اعراب  اگر خشم  برسد حتی 

باشد.کاخ سفید قرارداد بزرگ با ایران ...

 دو دیدگاه درباره 
یک پرسش

  
خود  که  همینگوی«  »ارنست  این که  وجود  با 
حرفه  در  هم  و  بود  مشهوری  نویسنده  هم 
»هرکس  که  بود  گفته  موفق،  روزنامه نگاری 

می نویسند نویسنده است« و...

موفق اما فاقد هر 
گونه نو آوری

 فیلم جدید »تعطیالت« که طی دو هفته سپری 
شده در جمع 5 فیلم پرفروش آمریکای شمالی 
داشته،  قرار  قاره ها  سایر  سودساز  فیلم   12 و 

آن قدرها هم تازه نیست و به واقع قسمت ...

چراغ روشن خانه 
همسایه

باشد،  داشته  وجود  شوقی  و  شور  هرجا 
از  بسیاری  داشت.  خواهد  وجود  زندگی 
اینکه  برای  اجتماعی،  شبکه های  کاربران 

مطلبی به اشتراک بگذارند ...

داستان بچه 
دبستانی ها! 

قدیمی  دشمن  دو  مانند  درست  مورینیو  و  ونگر 
ندارد.  معنا  برای شان  اصال  آشتی  که  می مانند 
بسیاری از رسانه های جهان مدت هاست که این دو 
زمین  در  که  دبستانی  بچه  دو  به  را  مشهور  مربی 

بازی سر وسایل شان دعوای شان  ...

هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی  محلی مناسب جهت تبلیغات مشاغل  شما

با کاستن  ارزش رسمی یوآن توسط دولت چین

جنـگ ارزی

صفحه  20 

»جنگ ارزی« بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است. دور تازه 
نزاع مالی که حدود یک سال است دوباره داغ  از  این نوع 
شده، روز سه شنبه با کاهش حدود 2 درصدی ارزش یوآن 
چین از سوی بانک مرکزی دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد 

فاز تازه ای شد. 

نسبت  کشورها  ملی  پول  ارزش  رقابت گونه  کاهش  ارزی،  جنگ 
به همدیگر است تا از این طریق مزیتی تجاری نسبت به رقبا پیدا 
این فقط چینی که در حال تالش برای حرکت به سوی  اما  شود، 
اقتصاد مصرف محور است، نیست که ارزش ارز خود را دستکاری 
مترجم  و  جهانی  بازارهای  کارشناس  راهداری،  حسین  می کند. 
البته معتقد است بسیاری از کشورها در  کتاب »جنگ های ارزی« 
او  دارند.  خود  ارز  شده  مدیریت  کاهش  به  نیاز  واقعا  مقاطعی 
اقتصادهای  اینکه  بر  تاکید  ضمن  »دنیای اقتصاد«  با  گفت و گو  در 
را  نقشی  هستند،  ارزی  جنگ  درگیر  قطعا  هم اکنون  جهان  بزرگ 
که اقتصادهای نوظهور و کوچک تر در این روند بازی می کنند نیز 
شرح می دهد. پس از سال 2008، اقتصادهای پیشرفته دچار رکود 
تورم و  ایجاد  در  را  اصلی  راه حل  از رکود،  برای خروج  و  شدند 
نرخ های  کاهش  نهایی  نتیجه  که  دانند  تشخیص  صادرات  تقویت 

برابری بود. 

اسوار اس. پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه کرنل، می گوید:»بانک 
مرکزی چین سرانجام در بحث حمایت از یوآن تسلیم شده است. 
اما همزمان با مداخله کمتر در ارزش پول، به وسیله ترکیب کاهش 
از  است،  نزدیک  بازار  نرخ  به  بیشتر  که  ارزی  نرخ  با  پول  ارزش 
مانند  نهادهایی  و  متحده  ایاالت  است.«  کاسته  انتقادها  شدت 
مدیریت  در  خواسته اند  چین  از  بارها  پول  بین المللی  صندوق 

ارزش یوآن مداخله نکند. انجام اصالحات مبتنی بر بازار، تالش 
چین برای وارد کردن یوآن به سبد نرخ ارز مورد استفاده توسط 
صندوق بین المللی پول را تقویت می کند. چین تمایل خود را برای 
داخل کردن یوآن در سبد ارزی صندوق بین المللی پول اعالم کرده 
است. این سبد در حال حاضر شامل دالر، یورو، پوند بریتانیا و ین 
ژاپن است. ورود یوآن به سبد ارزی صندوق بین المللی پول به این 
واحد ارزی اعتبار قابل توجهی می بخشد و در معامالت بین المللی 

استفاده از این پول افزایش خواهد یافت.

مورد  جهانی  به طور  چین  پول  واحد  موضوع  که  است  دهه  یک 
مجادله بوده است. چین در سال 2005 به ثابت نگه داشتن ارزش 
یوآن در برابر دالر پایان داد و اجازه داد ارزش یوآن در برابر دالر 
ژوئیه  از  یوآن  ارزش  افزایش  دوره  اولین  یابد.  افزایش  کندی  به 
مالی  بحران  دلیل  به  روند  این  اما  افتاد،  اتفاق  اوت 2008  تا   2005
جهانی متوقف شد. بعد از آن، افزایش ارزش یوآن از ژوئن 2010 
ادامه داشت. سال گذشته  تا اوایل سال گذشته  از سرگرفته شد و 
پس از یک دوره کاهش ارزش یوآن، نرخ این واحد پول در برابر 
سال  از  دالر  برابر  در  یوآن  ارزش  افزایش  کل  شد.  تثبیت  دالر 
2005 بیش از 25 درصد بوده است. ارزش این پول در برابر دیگر 
ارزهای عمده مانند یورو و ین افزایش بیشتری را ثبت کرده است. 
به  آن  ارزش  تغییرات  و  نیست  معامله  قابل  آزادانه  چین  یوآن  اما 
روز  هر  چین  مرکزی  بانک  می شود.  کنترل  دولت  توسط  شدت 
صبح در شانگهای نقطه میانی برای ارزش یوآن در برابر دالر و 
دیگر ارزهای عمده تعیین می کند. این نقطه میانی 2 درصد باالتر 
یا پایین تر از ارزش تعیین شده در روز قبل است که البته در بیشتر 

موارد کسری از یک درصد است.
صفحات 5 و 6

راز قابلیت  اجرای این نقش چیست؟

   جدیدترین هملت صحنه 
صفحه 8 
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هفته ای که گذشت 
بنیانگذار باشگاه تاج 

)استقالل( در سن 93 
سالگی در لندن درگذشت

تاج  باشگاه  بنیانگذار  اصلی  ارکان  از  یکی  خسروانی  پرویز 
)استقالل فعلی( در سن 93 سالگی درگذشت.

به گزارش سروش هلند، همسر پرویز خسروانی در گفت و گویی 
اختصاصی با سروش هلند با تائید این خبر گفت: حال عمومی 
وی از هفته ی پیش رو به وخامت گذاشته بود و در نهایت ساعت 
2 بامداد یکشنبه در بیمارستان Charing Cross لندن درگذشت.

پزشکان علت مرگ وی را ذات الریه عنوان کردند.
خسروانی در زمان مرگ 93 ساله بود. همسر خسروانی تصریح 
کرد مشغول انجام مقدمات برگزاری مراسم هستیم و به زودی 
عالقمندان باشگاه تاج را در جریان زمان و محل اجرای مراسم 

خواهیم گذاشت.
سپهبد پرویز خسروانی در سال 1301 متولد شد و در سال 1319 
وارد دانشکده افسری شد. وی بعدها فرمانده ژاندارمری استان 
مرکزی )به مرکزیت تهران( شد و در کابینه هویدا 5 سال معاون 

نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی بود.
باشگاه دوچرخه سواران در سال 1324  پایه گزار رسمی  را  او 
می دانند که بعدها به تاج تغییر نام داد و تا قبل از انقالب سال 
57 تقریبا در تمامی رشته های ورزشی برای مردان و زنان فعال 

بود.
خسروانی در سال 1351 با درجه تیمسار سپهبد بازنشسته شده 

بود و دوران عمرش پس از انقالب را در انگلیس سپری کرد

شکایت به تبعیت از رئیس؟
دولت سابق که چندی پیش با زندانی شدن دو تن از مسووالنش 
به اتهامات مالی خبرساز شده بود، این روزها با شکایت و شکایت 
اخیرا  است.  برگشته  روز  خبرهای  سرخط  به  دوباره  کشی 
قوه قضائیه  به  افترا  جرم  به  روحانی  اول  معاون  از  احمدی نژاد 
مشایی  رحیم  به  نوبت  رئیس،  از  تبعیت  به  حاال  و  برده  شکایت 
رسیده است؛ دست راست احمدی نژاد که گفته از وزیر دادگستری 
استقبال  با  که  شکایتی  کرد.  خواهد  شکایت  محکمه  به  روحانی 
و خط  پاسخگو هستیم  ما  است  گفته  و  پورمحمدی مواجه شده 

قرمزی برای خود قائل نمی شویم. 

ناامنی در ترکیه
که  شده  ناامن  حدی  به  اخیر  روزهای  طی  ترکیه  داخلی  اوضاع 
به  نسبت  فعال  تا  خواسته  ایرانی  مسافران  از  خارجه  وزارت 
سفرهای غیرضروری به این کشور دست نگه دارند یا حتی االمکان 
هوایی سفر کنند. حمالت تروریستی اخیر به دو قطار و اتوبوس 
کشور  دراین  درگیری  وقوع  و  ناآرامی  از  ترکیه  خاک  در  ایرانی 
که  استانبول  حومه  در  بمب  یک  انفجار  به دنبال  می کند.  حکایت 
به کشته شدن پنج نیروی پلیس و زخمی شدن دو شهروند منجر 
شد، روز دوشنبه دو فرد مسلح هم به سمت کنسولگری آمریکا در 

استانبول شلیک کردند. 

اوین میزبان مهدی هاشمی
تا  بست  را  چمدان هایش  احضاریه  صدور  از  قبل  هاشمی  مهدی 
در  هم  آن  شود.  اوین  زندان  راهی  ساله   10 حبسی  تحمل  برای 
شرایطی که دعای پدر بدرقه راهش شد و خانواده هم او را تا اوین 
به  انقالب  دادگاه  در  جلسه   28 از  بیش  وی  می کردند.  همراهی 
ریاست قاضی مقیسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، محاکمه 
و  حبس  سال   10 به  امنیتی  مسائل  و  ارتشا  جرم  به  سرانجام  و 
همچنین رد مال و جزای نقد ی محکوم شد. مهدی هاشمی قبل 
پدرش  حیثیت  از  دفاع  به منظور  بیانیه ای  در  اوین  به  ورود  از 

خواستار پخش جلسات محاکمه اش شد. 

توفان و غبار در سیستان
گرمای شدید هوا، توفان گرد و غبار، افزایش آلودگی و کاهش دید 
اهالی استان سیستان و بلوچستان را خانه نشین  این هفته  اوایل 
با 83 کیلومتر بر ساعت  باد در شمال استان  کرد. سرعت وزش 
به  به حدی بود که میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه را 
بیش از 12 برابر حد بحران افزایش داد. کاهش دید که در برخی 
به جز  ادارات  تمام  می رسید  هم  متری   10 فاصله  به  حتی  نقاط 
دستگاه های امدادی را به تعطیلی کشاند. برخی از مردم منطقه 

خواستار چاره اندیشی مسووالن برای حل این معضل و آبگیری 
سد هامون شدند.

دفاع تمام قداز توافق
و  ایران  میان  هسته ای  توافق  از  هفته  چند  گذشت  وجود  با 
حضور  با  کشورمان  ارشد  دیپلمات های  هنوز  غربی،  کشورهای 
توافق  این  مختلف  ابعاد  تشریح  و  تبیین  به  مختلف  جلسات  در 
که  گفت  ایرانی«  »دیپلماسی  با  نشست  در  ظریف  می پردازند. 
شکست  شما  بگویند  مردم  به  که  است  این  خیانت  بزرگ ترین 
تمام قد دفاع  توافق  این  از  اینکه  بیان  با  خورده اید. عراقچی هم 
تمام  اسالمی  جمهوری  نفع  به  اراده ها  دعوای  که  گفت  می کند، 
با صدای رسا  تاکید کرد  اتمی  انرژی  شده است. رئیس سازمان 

می گویم همه اقدامات در چارچوب خطوط قرمز بوده است. 

غربال استانداران
امید  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از  سال  دو  درحالی که 
گذشته، اما استمرار فعالیت مدیران دولت قبل در سطح استان ها 
سال جاری،  پایان  در  مجلس  انتخابات  به  نزدیکی  به  توجه  با 
همین  در  است.  کرده  ایجاد  دولت  حامیان  برای  را  نگرانی هایی 
دو،  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  کشور  وزارت  سخنگوی  رابطه 
استانداران  و  فرمانداران  کارنامه  ارزیابی  طرح  آغاز  از  ماه  سه 
حضور  به  اصراری  طرح،  این  پایان  در  دولت  گفته  می گذرد، 
کسانی که نمره الزم را کسب نکرده اند و نتوانستند سیاست های 

اعالمی را اجرا کنند، ندارد. 

بازگشت ژاپن به میادین نفتی
 چشم بادامی های کشور آفتاب که روابط دیرینه ای با کشور ایران 
دارند پس از حضور هیات های تجاری و سرمایه گذاری کشورهای 
از  متشکل  هیاتی  با  شنبه  روز  و  نماندند  عقب  قافله  از  مختلف، 
کشورمان  به  بیمه ای  و  بانکی  نفتی،  شرکت های  نمایندگان 
بگیرند.  سر  از  را  آن  سابق،  روابط  بازسازی  ضمن  تا  بازگشتند 
برای  ایران  آمادگی  از  اینکه  ضمن  نفت  وزارت  مقامات  از  یکی 
بازگشت شرکت های نفتی ژاپنی به میدان آزادگان خبر داده گفته 
به  را  کشورشان  به  خود  نفتی  واردات  حجم  می توانند  ژاپنی ها 

پیش از تحریم ها بازگردانند.

روزهای بی رونقی بورس
شاخص بورس اوراق بهادار این هفته هم به روند کاهشی خود 
برخی  شد.  وارد  واحدی  65هزار  کانال  به  باالخره  و  داد  ادامه 
بازه  دو  با  بورس  روزهای  این  شرایط  مقایسه  با  تحلیلگران 
می کنند  پیش بینی   94 اردیبهشت  و  درشهریور93  مشابه  زمانی 
نیفتد شاهد صعودی دوباره  اتفاق  اگر شوک غیر منتظره ای  که 
هم  کارشناسان  برخی  دیگر  سوی  از  بود.  خواهیم  شاخص  در 

معتقدند با وجود حجم محدود معامالت بازار، رویه حقوقی ها بر 
بازارگردانی محدود سهام و ممانعت از ریزش بیشتر شاخص در 

محدوده فعلی استوار شده است. 
استیضاح طیب نیا کلیدخورد

از مهمترین  کلیدی ترین مرد کابینه روحانی که شاید بتوان یکی 
درصدی   25 کاهش  را  تاکنون  وزارتش  دوره  دستاوردهای 
سوم  زرد  کارت  با  حالی  در  یکشنبه  روز  دانست  تورم  نرخ 
نمایندگان  همین  سوی  از  روزی  که  شد  بدرقه  بهارستان نشینان 
انقالب  از  اعتماد میان وزرای بعد  عنوان رکوردار بیشترین رأی 

اسالمی را از آن خود کرد.

نوسان دالر در فاز تازه
دالر این هفته را با افزایش قیمت آغاز کرد. روز شنبه قیمت دالر 
بود  حالی  در  این  رسید.  تومان   3350 حوالی  به  تومان   3330 از 
که دبیرکل کانون صرافان، افزایش تقاضا بیش از عرضه، کاهش 
قیمت نفت، انتظارات فعاالن و آغاز خرید و فروش ها در بازار را 
از جمله دالیل عمده افزایش قیمت انواع ارز در بازار اعالم کرد. 
در چنین شرایطی قیمت دالر روز یکشنبه کاهش یافت و به قیمت 
تومان   3336 به  دالر  هم  دوشنبه  روز  شد.  معامله  تومان   3340
رسید. کارشناسان فاز جدید نوسان دالر را در محدوده 3330 تا 

3350 ارزیابی می کنند. 

هشدار نسبت به رکود تولید
در  و  تحریم ها  لغو  برای  تولیدکنندگان  انتظار  می رسد  نظر  به 
اغلب  بهار  فصل  تا  شده  موجب  تولید  هزینه های  کاهش  آن  پی 
محصوالت صنعتی رشد منفی یا رشد بسیار کمی را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته باشند. آن گونه که آمارها نشان می دهد غیر 
و  پتروشیمی  محصوالت  برخی  البته  و  خودرویی  محصوالت  از 
فوالد خام، سایر محصوالت منتخب رشد خوبی نداشته اند که این 
موضوع نگرانی مسووالن را برانگیخته و در عین حال نگرانی از 

عمیق تر شدن رکود در برخی صنایع را در پی داشته است. 

کاهش قیمت وارداتی ها
پس از توافق هسته ای و انتشار اخباری مبنی بر ورود شرکت های 
حضور  نیز  و  مخصوص  جاده  به  جهان  خودروساز  بزرگ 
خودروهای  قیمت  از  نزدیک،  آینده ای  در  رسمی  نمایندگی های 
ادامه روند  از گذشت چند هفته  اما حاال پس  وارداتی کاسته شد 
کاهشی قیمت ها موجب شده تا برخی تحلیلگران بازار پیش بینی 
کنند که این روند احتماال تا شش ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ 
هرچند که بازار خودروهای داخلی به نسبت وارداتی ها تغییرات 
تحریم  خواستار  مجازی  فضای  در  عده ای  اما  نداشته  چندانی 

خرید خودرو تا ارزانی شده اند.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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مایه رنج و بدبختی 
تمام انسانها حماقت 

و جهل است.
ترویلوس و کرسیدا، پرده دوم، صحنه دوم.

The common curse of man-
kind, folly and ignorance. 

Troilus and Cressida, Act II, sc. 2. 

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری 
و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 104745 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ایران آماده ورود 
گردشگران

از توافق   روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: پس 
جمهوری  و  غربی  قدرت های  میان  تاریخی 
اسالمی ایران، این کشور به عنوان یکی از مقاصد 
آژانس های  تبلیغات  به  قدرت  با  گردشگری  مهم 

مسافرتی باز می گردد.

در گزارش این روزنامه فرانسوی آمده است: در شب 14 
ژوئیه 2015)23 تیر( ایران و گروه 1+5 در مورد متنی به 
توافق رسیدند که مشروعیت بین المللی را برای ایران به 
ارمغان آورد. ایران با لغو تحریم ها خود را برای اتخاذ 
ترتیب  این  به  و  می کند  آماده  دنیا  روی  به  باز  سیاستی 
تا مقصد  یافته اند  موسسات گردشگری فرصت مناسبی 
جدیدی را به مشتریان خود پیشنهاد دهند. ایران با بناها 
و اماکن فرهنگی متعدد )اصفهان، شیراز، پایتخت تخت 
)سواحل  تفریحی  قابلیت های  با  نیز  و   )... و  جمشید 
خلیج فارس، دریای خزر و پیست های اسکی البرز( طیف 
وسیعی از جذابیت های گردشگری را در اختیار مسافران 
 Nouvelles فرونتییر«»  »نوول  شرکت  می دهد.  قرار 
Frontières « قرار است از ماه سپتامبر نام ایران را به 
گروه  این  کند.  اضافه  خود  گردشگری  مراکز  فهرست 
را  زیادی  درخواست های  پیش  ماه ها  از  که  گردشگری 
برای سفر به ایران دریافت کرده است، پیش بینی می کند 
کشورها  پرطرفدارترین  از  یکی  ایران  آینده،  فصل  در 

برای سفر باشد. 
Intermèdes« نیز عنوان   آژانس گردشگری »انترِمد/   

می کند، تعداد درخواست سفر به ایران تنها در سه ماه، 
آژانس  این  گذشته  سال  درخواست های  میزان  برابر  دو 
بوده است.  آژانس »ِترلوانِتن/   Terres lointaines« با 
اشاره به اشتیاق شدید مسافران برای سفر به جمهوری 
برای  تور  رزرو  شمار  که  می کند  اعالم  ایران،  اسالمی 
شده  برابر  پنج  میالدی،   2015 سال  در  ایران  به  سفر 
است. گزارش فیگارو حاکی است: بیشتر مسافران ایران 
در پی یافتن کشوری متفاوت برای سفر هستند. یکی از 
این مسافران گفته که می خواهد چیزی فراتر از اخباری 
را که می شنود، ببیند و درک کند. این روزنامه فرانسوی 
را  گردشگر  دسته  دو  مسافری  موسسه های  نوشت: 
سنتی  گردشگران  می کنند؛  جذب  ایران  به  سفر  برای 
که می خواهند به مقصدی تازه سفر کنند و گردشگران 
برای  خود  خانوادگی  سفر  از  دارند  نظر  در  که  تجاری 
در  این  کنند.  استفاده  اقتصادی  فرصت های  شناسایی 
حالی است که ایران اقتصاد خود را به روی دنیا گشوده 
اشاره  با  ایران  »تییری کوویل« کارشناس مسائل  است. 
به تالش هایی که تاکنون در ایران برای جذب گردشگران 
صورت گرفته، گفت: ایران سال ها است همانند یونان در 
اندیشه توسعه صنعت گردشگری است. زیرساخت های 
هتلداری در ایران هنوز ضعیف است و هتل های بزرگی 
هتل های  اما  ندارد  وجود  بین المللی  استانداردهای  با 
کوچک و ارزان قیمت متعددی را می توان در این کشور 

یافت. 

»کریم پاکدل« از پژوهشگران موسسه روابط بین الملل و 
راهبردی پاریس پیش بینی می کند، اگر سیاست باز ایران 
)در قبال غرب( ادامه یابد، گردشگری می تواند به سومین 
محل درآمد کشور پس از نفت و گاز تبدیل شود. فیگارو 
صنعت  در  ایران  تا  بگذرد  سال  چندین  باید  می نویسد: 
گردشگری پیشرفت موثری داشته باشد؛ چرا که به سبب 

تحریم های بین المللی، خارجی ها هنوز نمی توانند در این 
کشور از کارت های اعتباری خود استفاده کنند. همچنین 
کرایه  چون  مشکالتی  با  ایران  در  خارجی  مسافران 
بزرگ  هتل های  از  خارج  در  نقد  پول  دریافت  و  خودرو 
مواجه هستند. درعوض، دریافت ویزای ایران ساده است 

و مستقیما و با ورود به فرودگاه ایران ممکن است.

 در بخش دیگری از این گزارش در مورد مشکالت سفر 
فرانسه همچنان سفرهای  آمده است: مقامات  ایران،  به 
امنیت  اگر  حتی  نمی کنند؛  توصیه  ایران  به  را  شخصی 
کامل برقرار باشد. وزارت امور خارجه فرانسه همچنین 
به مسافران توصیه می کند در دوره اقامت خود هوشیار 
باشند. وزارت خارجه همچنین در مورد »موارد متعدد 
در  می دهد.  هشدار  ایران  در  کالهبرداری«  و  سرقت 
از  یکی  هسته ای  توافق  است:  آمده  گزارش  این  پایان 
فرانسه  با  ایران  روابط  عادی سازی  عوامل  نخستین 
محسوب می شود. وزارت خارجه فرانسه با اعالم اینکه 
توصیه های این نهاد به مسافران موقتی است، عنوان کرد 
به زودی  است  ایران ممکن  در مورد  که دستورالعمل ها 
تجدید  با  بیانیه ای  در  شنبه  روز  انگلیس  شود.  اصالح 
ایران،  مورد  در  قبلی اش  مسافرتی  هشدارهای  در  نظر 
انگلیسی  گردشگران  برای  را  کشورمان  مناطق  بیشتر 
امن و مطمئن اعالم کرد. وزارت خارجه انگلیس در این 
اکنون  مسافرتی  قبلی  هشدارهای  کرد:  تصریح  بیانیه 
عراق  و  پاکستان  افغانستان،  با  هم مرز  مناطق  به  تنها 

محدود شده است.

این  با  ارتباط  در  انگلیس  »فیلیپ هاموند« وزیر خارجه 
خطر  که  داریم  باور  گفت:  گرفته،  صورت  تجدیدنظر 
برای شهروندان انگلیسی در ایران در دوران اخیر تغییر 

یافته است.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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را  ترک ها  و  کردها  امروز  نزاع  ریشه های  پالیسی  فارین 
بررسی کرد

مکانیزم کردی 
»رای به صلح«

روزی،  چنین  در  پیش  سال  جهان:95  گروه 
تولید  کارخانه  یک  در  اروپایی  دیپلمات های 
پاریس  در  »ِسِور«  حومه  در  چینی  ظروف 
که  کردند  امضا  را  معاهده ای  و  شدند  جمع 
امپراتوری  خاکستر  از  جدید  خاورمیانه ای 

عثمانی برمی ساخت.

آن  از میان رفت که به سختی  آنقدر به سرعت  این طرح   
را به یاد می آوریم اما توافق »سور«، به اندازه »سایکس- 
پیکو«، پیامد هایی داشت که امروز هم هنوز می توان آنها 
آماده  بریتانیایی  نیروهای  وقتی   ،1915 سال  در  دید.  را 
رژه در استانبول از راه شبه جزیره گالیپولی بودند، لندن 
دستمال ابریشمی را چاپ کرد که منادی پایان امپراتوری 
عثمانی بود. این اندکی نابهنگام بود )نبرد گالیپولی یکی 
از معدود پیروزی های عثمانی در جنگ جهانی اول بود( 
اما با اعتماد به نفس بریتانیا در سال 1920 قابل توجیه بود: 
کرده اند،  اشغال  را  عثمانی  پایتخت  که  متفق  نیروهای  با 
دولت  با  را  معاهده ای  جنگ  پیروز  قدرت های  نمایندگان 
شکست خورده عثمانی امضا کردند که سرزمین های این 

امپراتوری را به حوزه های نفوذ اروپا تقسیم کرد.

»سور« استانبول و بوسفور را بین المللی کرد؛ در حالی که 
بخشی از سرزمین آناتولی را به یونان، کردها، ارمنستان، 
فرانسه، بریتانیا و ایتالیا می بخشید. درک اینکه چگونه و 
با شکست  برای تقسیم خاورمیانه  اروپا  اولین طرح  چرا 
از مرزهای امروزی منطقه  باید درک بهتری  مواجه شد، 
چالش های  و  کرد  معاصر  ناسیونالیسم  تناقض های  و 

سیاسی که ترکیه مدرن با آن مواجه است، داشته باشیم.
با گذشت یک سال از معاهده »سور«، قدرت های اروپایی 
دیدند تکه ای بزرگ تر از دهان شان نصیب آنها شده است. 
مصمم  که  آتاتورک  کمال  مصطفی  مانند  عثمانی  افسران 
به ایستادگی در برابر اشغال خارجی بودند، بازمانده های 
از چند سال  و پس  دادند  نو سازمان  از  را  عثمانی  ارتش 
و  رانده  بیرون  را  خارجی  ارتش های  نافرجام،  مبارزه 
درصدد اجرای شرایط معاهده برآمد. نتیجه، ترکیه ای بود 
 1923 معاهده  در  رسما  مرزهایش  که  می بینیم  امروز  که 

لوزان شکل گرفت.

اما  است؛  شده  فراموش  غرب  در  زیادی  حد  تا  »سور« 
برخی  تعبیر  به  که  است  ترکیه  در  بالقوه  میراثی  دارای 
تحلیلگران به نوعی به پارانویای ملی گرایی دامن زده که 
در  مهمی  نقش  »سور«  می شود.  نامیده  سور«  »سندروم 
بحث حساس ناسیونالیسم کردی و در این باور ایفا می کند 
تاریخی  مساله ای  اینکه  جای  به  ارامنه  کشی  نسل  که 
بر  افزون  است.  بوده  ضدترکی  توطئه ای  باشد،همیشه 
این، مبارزه بنیادی ترکیه با اشغال استعماری اثر خود را 
در شکلی مداوم از ناسیونالیسم ضد امپریالیستی بر جای 
نهاده؛ ناسیونالیسمی که ابتدا علیه بریتانیا بود، در جنگ 

سرد علیه روسیه و اکنون علیه آمریکاست.

میراث »سور« فراتر از ترکیه می رود. به همین دلیل است 
که باید این معاهده را در کنار سایکس- پیکو در بررسی 

نیست  تردیدی  باشیم.  داشته  نظر  در  خاورمیانه  تاریخ 
آنها  منافع  با  که منطبق  ایجاد مرزهایی  از  اروپایی ها  که 
بود )و هر گاه می خواستند، از آن بهره برداری می کردند( 
گاهی  که  داد  نشان  »سور«  شکست  اما  بودند.  خوشحال 
سیاستمداران  وقتی  ببرند.  پیش  از  کاری  نمی توانند  آنها 
طراحی  نو  از  را  آناتولی  نقشه  تا  کردند  تالش  اروپایی 
در  شد.  مواجه  شکست  با  اجبار  به  تالش هایشان  کنند، 
مقابل، در خاورمیانه، اروپایی ها در تحمیل مرزها موفق 
بر  آمدن  فائق  برای  نظامی  قدرت  دارای  چراکه  شدند؛ 
اگر  ایستادگی می کردند، بودند.  برابرشان  مردمی که در 
العزام«، ملی گرای سوری و دیگر افسر سبیلوی  »یوسف 
کرده  تکرار  را  آتاتورک  نظامی  موفقیت  عثمانی،  ارتش 
بود و ارتش فرانسه را در نبرد میسالوم شکست داده بود، 

طرح های اروپایی برای شام به راه »سور« می رفت.

آیا مرزهای مختلف خاورمیانه را باثبات می کرد یا آن را در 
فرقه ای مستعدتر می کرد؟ ضرورتا خیر.  برابر خشونت 
اما نگاه به تاریخ از دریچه »سور« نکته ای عمیق تر را در 
مورد رابطه علت و معلولی مرزهای ترسیم شده اروپایی و 
بی ثباتی خاورمیانه نشان می دهد؛ مناطقی که با مرزهای 
یا  آنقدر ضعیف  ایجاد شدند؛  اروپا  از سوی  تحمیل شده 
سازمان نیافته اند که نمی توانند به شکل موفقیت آمیزی در 
برابر اشغال استعماری ایستادگی کنند. ترکیه ثروتمندتر 
بخت  چراکه  نبود  عراق  یا  سوریه  از  دموکراتیک تر  یا 
این،  خوبی برای داشتن مرزهای مناسب داشت. در کنار 
طرح های  برابر  در  کرد  قادر  را  ترکیه  که  مولفه هایی 
اروپایی و ترسیم مرزها بایستد- از جمله زیرساخت های 
نظامی و اقتصادی به میراث برده از امپراتوری عثمانی- 
دولت-  یک  کرد  قادر  را  ترکیه  که  بود  مولفه هایی  همان 

ملت قدرتمند، متمرکز و به سبک اروپایی بسازد.

کنند  ادعا  است  ممکن  کرد  ملی گرایان  از  بسیاری  البته، 
برخی  واقع،  در  است.  نادرست  واقعا  ترکیه  مرزهای  که 
به بی دولتی کردها به عنوان جریانی آسیب زا در مرزهای 
امپریالیست های  وقتی  اما  می نگرند  منطقه  پساعثمانی 
»سور«  براساس  کرد  دولتی  تا  کردند  تالش  اروپایی 
برای  آتاتورک  کنار  در  از کردها  آورند، بسیاری  به وجود 
کردی  دولت  جنگیدند.  معاهده  این  نگه داشتن  زنده 
بود  بریتانیا  تحت کنترل  دولت  »سور«  در  شده  پیش بینی 
جذابیت  کرد  ملی گرایان  برای  مساله  این  که  حالی  در 
را  بریتانیایی  »استقالل«  از  شکل  این  دیگران  اما  داشت، 
مشکل ساز می دانستند. بنابراین، آنها به ملی گرایان ترک 

پیوستند تا با این جنبش مبارزه کنند.

بسیاری از ملی گرایان ترک همچنان از نابودی دولت شان 
کرد  ملی گرایان  که  درحالی  وحشت زده اند؛  »سور«  در 
رسیدند.  می خواستند  که  دولتی  به  می کنند  تصور  هنوز 
در عین حال، دولت امروز ترکیه از فضیلت بردباری و چند 
فرهنگی عثمانی ستایش می کند، در حالی که رهبر جدایی 
نوشته های  بر  اینکه  از  پس  اوجاالن  عبدالله  کرد؛  طلب 
کشف  افکند مدعی  نگاهی  زندان  در  اندرسون«  »بندیکت 
اجتماعی«  »سازه هایی  ملت ها  تمام  که  است  مساله  این 
هستند. حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب طرفدار کرد 
متقاعد  برای  رقابت  صرف  را  گذشته  دهه  بیشتر   HDP
کردن رای دهندگان کرد کردند که یک رای برای حزب شان، 
اینکه کدام حزب  بر سر  رقابت  یعنی  است؛  به صلح  رای 
از ظرفیت حل ستیز بلندمدت با ایجاد یک دولت باثبات و 
اینکه  به  توجه  با  اینکه،  خالصه  است.  برخوردار  فراگیر 
بسیاری از آمریکایی ها هنوز در مورد ماهیت »مصنوعی« 
اروپایی در خاورمیانه صحبت می کنند، ترکیه  دولت های 
می کوشد ثابت کند که ماهیتی »واقعی« و دولتی »واقعی« 

است.
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كارتون       يادداشت- عليرضا صديقىكارتون       يادداشت- فرشيد   رجبعلى

كارتون(كاريكاتور)مطبوعاتى ايران در اين سال ها حال و روز خوبى ندارد و به شكلى 
حركت مى كند كه مى گويم: دريغ از پارسال!

در دهه 1370، شاهد شكوفايى كارتونيست هاى جوان و با استعداد و آينده دارى 
بوديم كه زير سايه بزرگان نسل قبل پرورش يافتند. به راحتى مى توان گفت اين 
تركيب خوب، دهه طاليى كارتون مطبوعاتى ايران پس از انقالب را رقم زد. اما با 

ادامه روند كنونى شايد تا مدت ها چنين رويدادى تكرار نشود.
ــور» و  ــه طنزوكاريكات ــا»، «ماهنام ــه گل آق ــون «هفته نام ــرياتى چ نش
«ماهنامه  كيهان كاريكاتور» نقطه عطفى بودند دركارتون مطبوعاتى ايران. به  لطف 
«گل آقا»، ما جوانان تازه كار در سال 1371 با هزينه مجله به كالس هاى آكادميك 
طراحى و نقاشى رفتيم كه ماحصلش، استحكام پايه هاى بناى هنرى مان شد. 6، 7 
نفر جوان 15 تا 20 ساله بوديم و همه مى خواستيم مثل بزرگان اين هنر و حرفه، كار 
كنيم. محصول اين ُحسن توجه، كارتونيست ها و كاريكاتوريست هاى بنامى شدند 

كه سال ها در فضاى حرفه اى فعاليت قابل توجهى داشته اند.
حاال ديگر پدرانگى آن بزرگان نيست تا از امثال مِن 14 ساله وقتى پا به تحريريه 
گل آقا در خيابان آپادانا گذاشتم با متانت بى نهايت، پذيرايى كرده و جوانان مستعد 
را پرورش دهند. حاال جاى خالى بزرگان در مطبوعات براى ساخت نسلى نو و بهتر، 

كامال محسوس است.
ــك ندارم در اين روزگار اگر به تك تك مديران مسئول مطبوعات ايران بگويم  ش
ــت هاى جوان خود را به كالس هاى آكادميك بفرستيد و هزينه اين  كارتونيس
كالس ها و  ابزار كارشان را پرداخت كنيد، مى خندند و با تمسخر مى گويند: انگار كه 
در ايران زندگى نمى كنى! ما در دادن هزينه هاى ماهيانه مانده ايم... مگر كاريكاتور 
چه هست تا بخواهى برايش كالس-نميدانم چه گفتى؟! آكادميك؟!- هم رفت! 

چهارتا خط  مى كشى و يك متلك هم در اش مى اندازى و تمام!..
بله! نتيجه چنين نگاهى را همه روزه در مطبوعات شاهديم؛ درصد زيادى از كارها 
«طرح» و «تصويرسازى» هستند نه «كارتون»! يعنى دوستان جوان نمى دانند 
«كارتون مطبوعاتى» چيست! و حاضر نيستند نشريات جهان را ديده و بررسى 
كنند. بنابراين در بيشتر ستون  كارتون روزنامه ها كارهاى بى كيفيت مى بينيم كه از 
فقر«طراحى»، «كيفيت خطوط»، «تناسبات»، «كمپوزيسيون» و «رنگ گذارى» 
رنج مى برند. تازه! با سوژه هايى گنگ كه متاسفانه از آن ها تعبير روشنفكرى مى شود 

و هر كسى براى خود تفسيرى مى كند و چنين كارى را «عميق» مى داند.
ــل ميز و  ــدت تكرارى مث ــانه ها و اِلِمان هايى به ش ــت نش ــن آثار بى كيفي در اي
ــزى در آن،  ــه نيمه باز «با» يا «بى» مغ ــرات، نمودار تورم، جمجم صندلى مذاك
ساعت  شنى و... به وفور پيدا مى شود. چرا؟ چون ترفند و ميانُبر بسيار خوبى براى كار 

كردن در مطبوعاتى است كه دچار محدوديت هستند.
براى من وجود «صفحه نيشخط» غنيمتى  است تا بتوانم طراحى كارتون مطبوعاتى 
را ادامه دهم. هر چند مشكالتى چون خودسانسورى و محدوديت شديد در انتخاب 
سوژه هاى خوب و نيشدار به خاطر تحمل بسيار پايين در سطح جامعه، كار را برايم 

سخت كرده است.
با اين حال سالگرد نيشخط را مبارك دانسته و اميدوارم با رفع تحريم ها، محدوديت 

كارى ما كارتونيست ها نيز برطرف شود.

مايلم از گفتن درباره «كار»ى كه در نيشخط انجام داده ام، كمى پرهيز كنم!
ــخصا فكر نمى كنم در اين يك سالى كه  ــخط» ش به «عنواِن دستيار نيش
ــت «كار بزرگ و درخورى» انجام داده ام. زيرا «عنوان»، جايش  گذشته اس
روى تابلوهاى برنجِى ساختمان هاى ادارى و حقوقى است. نه روى پيشانى 
كسى كه مى خواهد «كارتون» يا «كاريكاتور» طراحى كند و با دغدغه اى 
ــت هايى  ــته  يك همكار مى آيد، كارتون ها و كارتونيس كه از «ايده» شايس
ــخط»،  ــد. بنابراين گفتن درباره خوبى هاى «ايده نيش را دور هم جمع كن

پرهيزى ندارد!
اما صحبت كردن درباره ميوه يك ساله نيشخط-چون در كنارش بوده ام- 

ممكن است به خودشيفتگى پهلو بزند.
ــت كه چون «وبا» به جان هنرمند  خودشيفتگى همان بيمارى مهلكى اس
مى زند. هنرمندى كه در شهِر وبا زده انگار قرنطينه شده و روز به روز فرتوت و 
البته مغرورتر مى شود. اما آيا نمى توان مغرور نماند و از «عشق سال هاى وبا» 

گفت؟
كارتون، هنرى است كه در حبِس پستوى آتُليه ها و استوديوهاى هنرى،آرام 
ــن  بازمانده از  ــان بيايد و مثل آخري ــه خرابه هاى خياب ــدارد. بايد ب و قرار ن
بيمارى اى همه گير، براى ديگران تالش و تقاليى كند. اين بى قرارِى كارتون، 
همان هشدارى است كه به جامعه مى دهد. براى همين جايش در مطبوعات 
ــان نوع دوستى پيدا مى شود  و نامش «كارتون مطبوعاتى» است و چه انس
ــخت،«داوطلب» و ــات» آن هم در زمانه اى س كه نخواهد براى «ايده نج

 «مرد عمل» باشد؟!
ــمارگانى كه  كارتون مطبوعاتى در همين روزنامه هاى نيم بند با همين ش
ــت چرا كه نمى توان  ــزاوار جايگاه بهترى اس گويا رو به نيستى مى رود، س
آخرين بازمانده و داوطلب را كشت و همزمان براى جامعه، شعار «رسالت 
مطبوعاتى» سر داد. نمى شود مثال به پزشكان سوگندشان را گوشزد كرد اما 

خود به «نون و القلم و...» بى اعتنا بود.
ــت با حمايت همكاران مان در «مطبوعه قانون»، ايده  ــالى كه گذش در س
نيشخط؛ ايده يارى به آخرين بازمانده، ايده كمك به كارتون مطبوعاتى بود. 
تالشي بود تا كارتون مطبوعاتي، يك ستون تزييني در گوشه اي پرت افتاده 

از روزنامه و علي السويه نباشد.
ــات، ذاتا جايگاهي  ــب بايد گفت كارتون در مطبوع به دور از هر گونه تعص
حتى باالتر از سرمقاله روزنامه  دارد. يعني بعد از «تيتر يك»، اين اديتوريال 

كارتون است كه بايد حامل پيام روزانه هر روزنامه اي باشد.
متاسفانه مي دانيم فعال چنين نيست. اما تالش نيشخط از سال گذشته، بر 

اين «اراده معطوف به قدرت» بود!
ــت.  ــخط بارها بر تاَرك همين روزنامه نشس از همين رو، كارتون هاي نيش
چرا كه نيش و هشدار اين هنر، از راه خنديدن مي گذرد و براي سالم ماندن 
يك جامعه، چه راهي بهتر از قدرتمند شدن «لبخند»؟! چه چيزي بهتر از 

داوطلب شدن براي خنده؟!

عشق سال هاى وبا جاي خالي بزرگي، جاي خالي بزرگان
پتار 
پيسمسترويچ
اتريش
كالين زايتونگ

مسئوليت   دولت  آمريكا   در  مورد    تغييرات   اقليم  جهانى

صيِد   بى آبى!

كارتون          جهان

تِرِه يانگ 
كره جنوبى
كوريا دو سول

برنامه 
اقليم جهانى

امریکا اعراب را به 
ایران فروخت

در زمانه ای که مصالح باالتر از هر چیزی است امریکا 
اگر  حتی  برسد  ایران  با  بزرگ  توافق  به  داده  ترجیح 

خشم اعراب را به دنبال داشته باشد.
کاخ سفید قرارداد بزرگ با ایران را بست و کشورهای 
آنها  داد.  قرار  هوا  و  زمین  میان  وضعیت  در  را  عربی 
اکنون از خود می پرسند در این قرارداد و توافق بزرگ 
با ایران در کجای معادله قرار دارند. معادله ای که همه 

موازنه های منطقه را دگرگون کرده است.

 به گزارش  دیپلماسی ایرانی سال ها پیش ایاالت متحده 
امریکا، صدام حسین، رهبر حزب بعث و رئیس جمهور 
اسبق عراق را برای مواجهه با ایران تحریک و حمایت 
)ره(،  خمینی  امام  رهبری  به  انقالب  از  بعد  کرد.  می 
صدام حسین علیه ایران آن چنان با حمایت امریکا وارد 
عمل شد که 8 سال جنگی تمام عیار میان دو کشور رقم 
دادند  هزینه  دالر  میلیارد   400 از  بیش  دو  هر  و  خورد 
بر  مفقود  و  زخمی  و  شهید  میلیون  دو  به  نزدیک  و 
امریکایی بی پروا در برابر  جای گذاشت. شرکت های 
جهانیان سالح می فروختند و از جنگی که به پا خواسته 
بود پول ها به جیب می زدند و با خون های ریخته شده 
تجارت می کردند. فاکتور جنگ عراق و ایران به حساب 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر و فرستاده 
ایران و  نفتی  امریکا درآمدهای  ترتیب  این  به  می شد. 
عراق و کشورهای عربی خلیج فارس را در یک عملیات 

واحد به دست می آورد و به جیب می زد.

کویت  وارد  حسین  صدام  آن  از  بعد  کوتاهی  فاصله  به 
شد و جنگ کویت را در حالی آغاز کرد که ارتش عراق 
به تازگی از جنگ علیه ایران خارج شده بود، آن جنگ 
رنج های بسیاری را به وجود آورد که متحمل همه شد. 
فاکتور  و  زد  کلید  را  کویت  آزادسازی  عملیات  امریکا 
از  تسلیحاتی، چه  لحاظ هزینه های  از  را چه  آن جنگ 
لحاظ نفت های فروخته شده و بر باد رفته، چه حمایت 
و پشتیبانی و چه هزینه هایی که صرف آن جنگ شد را 

به حساب کشورهای عربی صادر کرد.

ایران  با  بزرگ  توافق  وارد  امریکا  متحده  ایاالت  اآلن    
است؛  صریح  و  روشن  کامال  آن  از  هدف  که  شود  می 
فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  راندن  حاشیه  به 
نفت  جایگاه  تضعیف  و  آنها  آفرینی  نقش  از  کاستن  و 
بازارهای  در  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 
جهانی در برابر نفوذ روزافزون ایران و چه بسا هزینه 
خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  مترتب  نیز  دیگری  های 

فارس باشد که بعدا روشن شود.

یک روز  که حتی  فارس  کشورهای عربی حوزه خلیج 
هم احساس تهدید خارجی از ناحیه اسرائیل نمی کردند 
گاه  بودیم هیچ  تاریخ شاهد  در طول  که  و همان طور 
نیامدند  بر  اسرائیل  با  مستقیم  رویارویی  صف  در  هم 
و حتی در چارچوب جهان عرب نیز زیاد علیه اسرائیل 
جبهه نمی گرفتند، اکنون قضیه فلسطینی را هم به طور 
کامل فراموش کرده اند. دیگر برای آنها اسرائیل دشمن 
سابق نیست. اما اکنون می روند تا امریکا را دشمن خود 

ببینند.

سودای  در  بار  این  امریکا  نیست،  چیز  همه  این  اما 
در  دیوی  ایران  از  خواهد  می  است،  دیگری  دسیسه 
برابر اعراب بسازد. امریکا فکر می کند هیچ کس بهتر 
که  این  برای  کند  ایفا  را  نقش  این  تواند  نمی  ایران  از 
ایران شیعه است و دیگر کشورهای عربی سنی مذهب 
هستند، برای همین بر ایجاد جنگ سرسختانه ای میان 
شیعه و سنی فکر می کند. جنگی دینی که هزینه آن را 
باید شیعه و سنی با وجود میراث سنگینی فرهنگی ای 
که سال ها زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته اند، 
ایران کشور بزرگ پیشرفته ای  آن  بر  بپردازند. عالوه 
است که مقادیر متنابهی پول بلوکه شده در بانک های 
غربی دارد و ثروت های عظیمی از نفت و گاز در اختیار 
دارد. به یاد بیاورید که عراق هم در گذشته همین ثروت 
و امکانات را داشت. اما اکنون کامال روشن است امریکا 
آن تعامل عراق را با ایران ندارد. این به آن معنا است که 
امریکا سیاست های خود را بر این اساس چیده که برای 
آن ایران مهمتر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
است. در زمانه ای که مصالح باالتر از هر چیزی است 
امریکا ترجیح داده به توافق بزرگ با ایران برسد حتی 

اگر خشم اعراب را به دنبال داشته باشد.  
 

منبع: االهرام 
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جان کری: اگر ایران تحریم های تسلیحاتی را نقض کند 
تحریم ها بازنمی گردد 

برزخ 
امریکایی

تاکید کرد که مردم کشورش  ایاالت متحده  وزیر خارجه 
را  کنگره  در  هسته ای  توافق  تصویب  عدم  تبعات  باید 
بدانند و یکی از تبعات منفی، خارج شدن دالر امریکا از 
فهرست ارزهای اصلی دنیا و تضعیف جایگاه اقتصادی 

این کشور خواهد بود.
  جان کری در گفت وگو با رویترز در دفاع از سند »برجام« 
که در تیرماه سال جاری میان ایران و گروه ١+٥ منعقد شد 
یا »مکانیسم  به ماده »برگشت پذیری خودکار تحریم ها« 
ماشه« اشاره کرد و آن را از مزایای این سند دانست. او 
سند  مفاد  به  ایران  پایبندی  عدم  فرضی  حالت  در  گفت 

»برجام«، حتی یك کشور به تنهایی می تواند تحریم ها را 
نیازی  حتی  »ما  شد:  مدعی  کری  بازگرداند.  ایران  علیه 
نیست به شورای امنیت برویم. امریکا می تواند به صورت 
خارجه  وزیر   » بازگرداند.  را  ایران  تحریم های  یکجانبه 
امریکا در دفاع از توافق منعقده در وین گفت: »ایران باید 
دو سوم سانتریفیوژهای خود را از کار بیندازند و حجم 
خواهد  کیلو   ٣٠٠ به  هزار   ١٢ از  آنها  غنی شده  اورانیوم 
دستگاه  و  الکترونیك  قفل های  این،  بر  عالوه  رسید. 
ارسال امواج رادیویی برای اطمینان بیشتر در تاسیسات 

هسته ای ایران نصب خواهد شد. « 

»حق  بر  ایران  پافشاری  خصوص  در  حضار  از  یکی 
سوال  جان کری  از  ان پی تی،  مفاد  اساس  بر  غنی سازی« 
حق  »بحث  گفت:  کری  شد.  جویا  را  وی  نظر  و  پرسید 
نیست. ان پی تی در خصوص حق غنی سازی سکوت کرده 
ولی در خصوص عدم غنی سازی هم چیزی نگفته است.« 
کری به گفتمان مشابه نمایندگان هسته ای ملت ایران در 
خالل مذاکرات پرداخت و گفت: »آنها با حرارت می گفتند 
که یك کشور مشخص دانشمندان هسته ای ما را ترور کرد 
و شما هم از اعمال فشار علیه ما حمایت کردید ولی ما در 
حالی که هیچگاه از ان پی تی خارج نشدیم، اقدامات خود 

را در راستای حق غنی سازی مان ادامه دادیم. « 

که  دارید  قبول  من  مثل  شما  همه  »اگر  گفت:  کری  جان 
باید  پس  است،  مشکل ساز  کشور  یك  منطقه  در  ایران 
ایران  از  اتمی  سالح  بدون  ایران  که  باشید  داشته  قبول 
مجهز به بمب اتم بهتر است. « رییس دستگاه دیپلماسی 
امریکایی ها در ادامه به موضع غیرقابل انعطاف مخالفان 
خصوص  »در  گفت:  و  پرداخت  وین  توافق  اسراییلی 
سیاست  و  فشار  بحث  بحث شان  اسراییلی ها،  موضع 
است که من نمی خواهم در میان این گفتمان قرار بگیرم. 

توافق  نبودن«  خوب  »خیلی  بیشتر  توجیه  برای  کری   »
تحریم ها،  احتمالی  رفع  از  حاصل  پول های  و  هسته ای 
گفت: »آنها فقط باید ٢٠٠ میلیارد دالر در صنعت نفت شان 
بودند  پنج سال پیش  به جایی که  تا  سرمایه گذاری کنند 
از محل  ایران  »برخی می گویند  افزود:  « وی  بازگردند. 
رفع تحریم ها، ١٥٠ میلیارد دالر به دست می آورد در حالی 
تا ٥٥ میلیارد دالر است. «  این رقم، ٥٠  که میزان واقعی 
گفت:  کنگره  توسط  توافق  رد  عواقب  به  اشاره  با  کری 
گفتن  نه«  عواقب»  باید  مردم  نکنیم،  سیاسی  را  »توافق 
کنگره به برجام را هم از تمام زوایا بررسی کنند. « جان 
کری »سیاسی کردن« رویکرد نسبت به توافق وین را با 
یك مثال توضیح داد و گفت: »چه قدر از مردم بودند که 
پیش از خواندن برجام، در خصوص آن در توییتر مطالب 

وحشتناك نوشتند.« 

وی به احتمال عدم تصویب توافق در کنگره هم پرداخت 
عقب  توافق  از  »اگر  گفت:  آن  تبعات  خصوص  در  و 
وزیر   » بود.  نخواهد  دنیا  اصلی  ارز  دالر  دیگر  بکشیم، 
با  مذاکره اش  روند  شروع  خصوص  در  امریکا  خارجه 
انرژی  بین المللی  آژانس  که  بود  »سال ها  گفت:  ایرانیان 
اتمی بر سر موضوع دسترسی ها، با ایران به نقطه نهایی 
نرسیده بود و من به ایرانی ها گفتم که برای طناب کشی 
)زورآزمایی( نیامده ام تا مذاکرات را پنج سال دیگر تمدید 

مذاکره  هم  با  دسترسی ها  خصوص  در  که  آمده ام  کنم، 
کنیم.« جان کری کلید اصلی باز شدن قفل دسترسی ها را 
پروتکل الحاقی دانست و گفت: »پروتکل الحاقی حاصل 
تجربه شکست خورده نظارت بر برنامه اتمی کره شمالی 
امضای  شد.  ختم  هسته ای  سالح  به  که  برنامه ای  است، 
این پروتکل از سوی ایران و تصویب آن در پارلمان این 
کشور، مجوز دسترسی ها تا آخر عمر )تا ابد( را به آژانس 
می دهد. « جان کری پس از سخن گفتن در خصوص یکی 
به  دسترسی ها،  یعنی  توافق  چالش برانگیز  مباحث  از 
و  پرداخت  تحریم ها  فوری  بازگشت  یعنی  بعدی  چالش 
گفت: »تحریم های تسلیحاتی مرتبط با بازگشت تحریم ها 
نیست، بلکه مرتبط با مجموعه دیگری از تعهدات است. 
بنابراین آنها با نقض بخش تسلیحاتی آن، مرتکب »نقض 
تحریم ها  بازگشت  موجب  )که  هسته ای  توافق  عمده« 

می شود(، نشده اند. «

بازگشت  امکان  اگر  حتی  که  کرد  تصریح  ادامه  در  وی   
ایران  اگر  باشد،  نداشته  وجود  ملل  سازمان  تحریم های 
امریکا  کند،  نقض  را  موشکی  و  تسلیحاتی  تحریم های 
»ابزارهای کافی )برای عکس العمل( در اختیار« خواهد 
جلسه  دقایق  آخرین  در  امریکا  خارجه  وزیر  داشت. 
را  امریکا  برای  توافق  منافع  خود،  پاسخ  و  پرسش 
این گونه خالصه کرد: »با داشتن توافق هسته ای، دستمان 
برای مقابله با ایران در حوزه دیگر اختالفات مان با این 
نگرانی های  به  کری  جان   » بود.  خواهد  بازتر  کشور، 
مورد  در  خلیج فارس  جنوبی  حاشیه  کشورهای  شدید 
توافق ایران و ١+٥ هم اشاره کرد و ضمن ضعیف دانستن 
بتواند  شیعه  ایراِن  »اینکه  گفت:  نگرانی ها  این  مبنای 
هژمونی خود را به سنی ها که ٩٠ درصد از جهان اسالم 

را تشکیل می دهند تحمیل کند، عملیاتی نیست. «
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آمریکا علیه تصمیم جدید چین موضع می گیرد؟

فاز جدید جنگ 
جهانی ارزی

به  دست  سهام  بازار  سقوط  و  اقتصادی  رشد  کاهش  با  چین  که  درشرایطی 
کاهش  شدت  به  را  کشور  این  پول  ارزش  مرکزی  بانک  مقامات  است،  گریبان 
دادند. این اقدام تنش های ژئوپلیتیک به وجود خواهد آورد و بر رشد اقتصادی 

دیگر نقاط جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
را  یوآن  ارزش رسمی  بانک مرکزی چین سه شنبه،  نیویورک تایمز،  به گزارش 
2 درصد در برابر دالر کاهش داد. این کاهش ارزش پول ملی)یوآن( بیشترین 
شمار  به  ارز  نرخ  مدرن  سیستم  کارگیری  به  زمان  یعنی   1994 سال  از  میزان 
می رود. این کاهش ناگهانی و غیرمنتظره ارزش پول توسط بانک مرکزی چین 
نشان  دهنده نگرانی های فزاینده پکن درباره نرسیدن به هدف رشد اقتصادی 
7 درصدی در سال جاری است، گرچه بانک های دولتی چین تحت فشار قرار 
دارند که با شرایط آسان  به شرکت های سرمایه گذار در کارخانه ها و تجهیزات 
جدید وام اعطا کنند، اما باز هم رشد اقتصادی کند است. این در شرایطی است 
که دولت نیز به سرعت درحال سرمایه گذاری در خطوط راه آهن سریع السیر و 

دیگر پروژه های زیرساختی است.

اواخر  در  که  شنزن  بورس  و  شانگهای  بورس  سریع  سقوط  دیگر،  ازسوی 
تقاضای  به  شد،  متوقف  دولت  مداخله  با  تنها  و  داد  رخ  ژوئیه  اوایل  و  ژوئن 
مصرف کننده در چین لطمه زده است. خودروسازان نخستین گروهی هستند 
که تحت تاثیر این کاهش تقاضا قرار گرفته اند و کاهش فروش را در ماه ژوئیه 
گزارش دادند. برای مثال، شرکت فورد موتور چین هفته گذشته اعالم کرد که 
فروش این خودروساز در ماه ژوئیه نسبت به همین ماه در سال گذشته با کاهش 

6 درصدی رو به رو شده است.

اقدام چین در کاهش ارزش یوآن وضع دشواری را پیش روی دولت اوباما قرار 
می دهد. در سال های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا دیپلماسی آرامی را درپیش 
گرفته است تا چین را ترغیب کند سیاست های نرخ ارز را آزاد کند و تالش های 
ناکام گذاشته  را  ارز  بازار  به دلیل مداخله گسترده در  تنبیه چین  کنگره برای 
بود. چین طی دهه گذشته افزایش ارزش یوآن را کند کرده است. بسیاری از 
طریق  از  که  می کنند  متهم  را  چین  که  است  مدت ها  آمریکا  کنگره  نمایندگان 
ازمیان  قیمت  به  را  خود  تولیدی  بخش  ناعادالنه  به طور  یوآن،  ارزش  کاهش 
رفتن مشاغل آمریکایی توسعه داده است. اکنون کاهش دوباره ارزش یوآن، آن 
انتقادها را شعله ور خواهد کرد. مساله ای که این نگرانی ها را تایید می کند این 
است که بانک مرکزی چین اعالم کرد برای محاسبه نرخ رسمی روزانه یوآن در 
برابر دالر، نرخ رسمی که صبح روز قبل تعیین شده بود مبنا قرار نمی گیرد، 
بلکه نرخی که در پایان کار بازار به دست آمده، اساس تعیین نرخ جدید خواهد 

بود، اما ضعف اقتصادی چین به این معنی است که آزادسازی نرخ ارز به روی 
نیروهای بازار کاهش بیشتر ارزش یوآن را درپی خواهد داشت نه افزایش این 

پول را. این مساله به نوبه خود موجب می شود کاالهای چینی در ایاالت متحده 
و اروپا رقابتی تر شوند. به گزارش سی ان ان، اگر دیگر کشورهای آسیایی نیز 
دهند،  کاهش  را  پول هایشان  ارزش  چین  اقدام  به  واکنش  در  بگیرند  تصمیم 
این مساله به یک جنگ ارزی منجر خواهد شد. آلیشیا هررو، از مرکز مدیریت 
دارایی ناتیکسیس، می گوید:»ما معتقدیم که بعید است بانک مرکزی چین اجازه 
باید نشان دهد که کاهش  این بانک  یابد.  دهد ارزش یوآن خیلی سریع کاهش 
ارزش یوآن تحت کنترل است.« بانک مرکزی چین تاکید کرده است که این تغییر 
سیاست بخشی از برنامه اصالحاتی است که به نیروهای بازار امکان می دهد 
نفوذ بیشتری بر تعیین ارزش یوآن داشته باشند. این بانک در بیانیه ای آورده 
است:»اصالح مکانیزم تعیین ارزش یوآن ادامه خواهد یافت و با جهت یابی بازار 
به پیش خواهد رفت. بازار نقش بزرگی در تعیین ارزش یوآن ایفا خواهد کرد.«

اسوار اس. پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه کرنل، می گوید:»بانک مرکزی چین 
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اقدام چین در کاهش ارزش یوآن 
وضع دشواری را پیش روی دولت 

اوباما قرار می دهد. در سال های اخیر 
وزارت خزانه داری آمریکا دیپلماسی 
آرامی را درپیش گرفته است تا چین 

را ترغیب کند سیاست های نرخ ارز را 
آزاد کند و تالش های کنگره برای تنبیه 
چین به دلیل مداخله گسترده در بازار 

ارز را ناکام گذاشته بود.
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اما  است.  شده  تسلیم  یوآن  از  حمایت  بحث  در  سرانجام 
ترکیب  به وسیله  پول،  ارزش  در  کمتر  مداخله  با  همزمان 
بازار  نرخ  به  بیشتر  که  ارزی  نرخ  با  پول  ارزش  کاهش 
نزدیک است، از شدت انتقادها کاسته است.« ایاالت متحده 
چین  از  بارها  پول  بین المللی  صندوق  مانند  نهادهایی  و 
انجام  نکند.  مداخله  یوآن  ارزش  مدیریت  در  خواسته اند 
کردن  وارد  برای  چین  تالش  بازار،  بر  مبتنی  اصالحات 
صندوق  توسط  استفاده  مورد  ارز  نرخ  سبد  به  یوآن 
بین المللی پول را تقویت می کند. چین تمایل خود را برای 
پول  بین المللی  صندوق  ارزی  سبد  در  یوآن  کردن  داخل 
دالر،  شامل  حاضر  حال  در  سبد  این  است.  کرده  اعالم 
به سبد  یوآن  است. ورود  ژاپن  ین  و  بریتانیا  پوند  یورو، 
اعتبار  ارزی  واحد  این  به  پول  بین المللی  صندوق  ارزی 
قابل توجهی می بخشد و در معامالت بین المللی استفاده 

از این پول افزایش خواهد یافت.

یک دهه است که موضوع واحد پول چین به طور جهانی 
مورد مجادله بوده است. چین در سال 2005 به ثابت نگه 
داد  اجازه  و  داد  پایان  دالر  برابر  در  یوآن  ارزش  داشتن 
اولین  یابد.  افزایش  کندی  به  دالر  برابر  در  یوآن  ارزش 
دوره افزایش ارزش یوآن از ژوئیه 2005 تا اوت 2008 اتفاق 
افتاد، اما این روند به دلیل بحران مالی جهانی متوقف شد. 
بعد از آن، افزایش ارزش یوآن از ژوئن 2010 از سرگرفته 
شد و تا اوایل سال گذشته ادامه داشت. سال گذشته پس از 
یک دوره کاهش ارزش یوآن، نرخ این واحد پول در برابر 
از  افزایش ارزش یوآن در برابر دالر  دالر تثبیت شد. کل 
سال 2005 بیش از 25 درصد بوده است. ارزش این پول در 
برابر دیگر ارزهای عمده مانند یورو و ین افزایش بیشتری 
را ثبت کرده است. اما یوآن چین آزادانه قابل معامله نیست 
و تغییرات ارزش آن به شدت توسط دولت کنترل می شود. 

بانک مرکزی چین هر روز صبح در شانگهای نقطه میانی 
عمده  ارزهای  دیگر  و  دالر  برابر  در  یوآن  ارزش  برای 
تعیین می کند. این نقطه میانی 2 درصد باالتر یا پایین تر 
از ارزش تعیین شده در روز قبل است که البته در بیشتر 

موارد کسری از یک درصد است.

برابر  در  را  یوآن  ارزش  چین  مرکزی  بانک  سه شنبه،  اما 
کمتر  درصد   1  /9 که  کرد  ثابت   6  /2298 رقم  در  دالر 
چین  مرکزی  بانک  بود.  دوشنبه  روز  رسمی  نرخ  از 
اعالم  کرد،  منتشر  خود  وب سایت  در  که  بیانیه ای  در 
کرد:»به دنبال این بود که نرخ مبادله یوآن در برابر دالر 
را »مناسب سازی« کند.« این بانک همچنین اعالم کرد به 
روند بازار واکنش نشان داده است، زیرا در ماه های اخیر 
معامله گران روی کاهش ارزش یوآن حساب کرده بودند. 
در معامالت روز سه شنبه در سرزمین اصلی چین، ارزش 
6 دالر  یوآن باز هم کاهش یافت و تا اواسط روز به 32/ 
رسید. ارزش یوآن در معامالت خارج از چین نیز کاهش 

یافت و تا اواسط روز به 35/ 6 دالر رسید.

را  کشورهایی  ارز  همچنین  چین  مرکزی  بانک  اقدام  این 
که به این کشور به عنوان بازار صادراتی وابسته هستند، 
دچار نوسان کرد. به طوری که روز سه شنبه ارزش دالر 
از  بیش  برابر دالر  در  ارزش وون کره جنوبی  و  استرالیا 
اچ اس بی سی  بانک  تحلیلگران  یافت.  کاهش  درصد  یک 
مدت ها  چین  سیاست گذاران  »گرچه  نوشتند:  دراین باره 
انجام  پول  نرخ  حوزه  در  اصالحاتی  می گویند  که  است 
موجب  اقدام  این  بودن  ناگهانی  ماهیت  اما  می دهند، 
بی ثباتی چشمگیر در ارزش یوآن و دیگر ارزهای آسیایی 

شد.«

وحشت بازار از 
عطسه چین

ستون نویس نیویورک تایمز/مترجم: الهام آقایی

خود  به  خوشی  روزهای  امسال  تابستان  در  پایه  کاالهای  بازار 
ندیده است؛ به طوری که قیمت نفت، زغال سنگ، قهوه، دانه سویا، 
مس، آهن و تقریبا هر کاالی پایه دیگر به شدت سقوط کرده است، 
به  رنجی  و  درد  و  است  خاموشی  حال  در  ارزی  بازارهای  چراغ 
بخش عظیمی از اقتصاد جهان تحمیل شده است.   اما تعداد بسیار 

کمی از آمریکایی ها از این وضعیت گله دارند. 
مگر آنکه از افرادی باشند که معامله گر دانه سویا هستند یا با سهام 
کمپانی هایی مانند »اکسون موبیل« و »شورون« سر و کار دارند 
یا افرادی که با ارزهایی مانند رئال برزیل یا راند آفریقای جنوبی 
متوجه  هنوز  احتماال  می کنند،  معامله  هستند  سقوط  حال  در  که 
در  نفت  قیمت  سقوط  نشده اید.   پایه  کاالهای  قیمت های  سقوط 
برخی ایاالت دارای نفت شیل مانند داکوتای شمالی و اوکالهاما به 
عالوه کشورهای کانادا، مکزیک، برزیل، روسیه، نروژ و عربستان 
از  بسیاری  روزمره  زندگی  اما  است،  مشهود  کامال  صعودی 

آمریکایی ها را تحت تاثیر قرار نداده است. 
بحران  یک  عنوان  به  پایه  کاالهای  افت  ما  اکثر  برای  حقیقت  در 
این  بلکه بیشتر شبیه خبری خوب است.  تلقی نشده است؛  جدی 
تصور قابل درک، اما کوته بینانه است. برای نمونه بنزین را درنظر 
بگیرید که یکی از کاالهایی است که در آمریکا به شدت مورد توجه 

است. قیمت بنزین در حال حاضر بسیار ارزان است. 
 افزایش قیمت بنزین عموما زمانی روی می دهد که فصل رانندگی 
اما در  نیز صدق می کرد.  امسال  امر  این  و  باشد  تابستانه در راه 
طول سه هفته گذشته قیمت ها دوباره کاهش یافته است، ولی به 
در  مردم   ،AAA پژوهشی  موسسه  سخنگوی  گرین،  مایکل  گفته 
با   2013 سال  از  نمی شوند.  برخوردار  امتیازی  از  وضعیت  این 
کاهش قیمت بنزین، دید عموم نسبت به »قیمت منصفانه« هم تغییر 
افزایش  برای  نیز  ملی  جنبش  از  خبری  بی شک  است.  کرده  پیدا 
قیمت ها برای کمک به تولیدکنندگان نفت و گاز نیست.  هیچ کدام 
از مصرف کنندگان خواستار پایان بخشیدن به تورم پایین نیستند. 
و  انرژی  بهای مصرف کننده شامل  کار، شاخص  گفته وزارت  به 
غذا تا ماه ژوئن به مدت 12 ماه تقریبا ثابت بوده در حالی که تورم 
است.  یافته  افزایش  درصد   1  /8 ماه   12 از  بیش  طول  در  هسته 
اظهر اقبال، اقتصاددان موسسه »ولز فارگو سکیوریتیز« می گوید؛ 
در ایاالت متحده آمریکا کاهش قیمت در بازارهای کاالهای پایه بر 
تورم تاثیرگذار بوده و به نظر می رسد در آمارهای بعدی هم تحت 
فشار بماند.اما کاهش بازار کاالهای پایه چه مقدار بر میزان تورم 
پایه  کاالهای  شاخص  که  است  این  نشانه  یک  است؟  داشته  تاثیر 
یافته است. براساس  از 15 درصد کاهش  از مه 2014 بیش   CRB
مدل اقتصادی آقای اقبال، هر 10 درصد افت در این شاخص باعث 
کم شدن 4/ 0 درصد از شاخص بهای مصرف کننده )CPI( ساالنه 
0 درصد از شاخص تورم  در آمریکا و مقداری کمتر، کمتر از 1/ 
پایه  کاالهای  قیمت های  در  »سقوط  می گوید:  او  می شود.  هسته 
کاهش  است.«   داشته  ایاالت متحده  در  مالحظه ای  قابل  تاثیر 

است،  داشته  به دنبال  پیچیدگی هایی  نیز  رزرو  فدرال  برای  قیمت 
از  کوتاه مدت  بهره  نرخ های  سال،   7 تقریبا  از  پس  می شود  گفته 
سطح صفر شروع به افزایش خواهد کرد و این در صورتی است 
افزایشی را تصدیق کند.   که داده های تورم و بیکاری این حرکت 
بیکاری  نرخ  متحده،  ایاالت  کار  وزارت  گزارش  آخرین  براساس 
آمریکا در ماه جوالی در نرخ 3/ 5 درصد ثابت مانده که کمترین 
برایسون،  جی  گفته  به  است.  اخیر  سال  چند  طول  در  میزان 
اقتصاددان موسسه ولز فارگو سکیوریتیز، نرخ پایین تورم که به 
کاالهای پایه مرتبط است ممکن است دلیل انتظار طوالنی فدرال 

رزرو برای افزایش نرخ های بهره باشد. 
اما حتی اگر آمریکایی ها به طور مستقیم از حوزه نفتی ضربه ای 
دیدن  آسیب  بابت  نگرانی  برای  مهمی  دالیل  باشند،  نخورده 
اقتصاددان  یاردنی،  ادوارد  دارد.  وجود  پایه  کاالهای  بازار  از 
پایه  کاالهای  کلی  به طور  که  است  معتقد  استراتژیست  و  مستقل 
به شمار  اقتصادی جهان  فعالیت  از  شاخص های بسیار حساسی 
بحران  CRB گویای  در شاخص  می روند: »معموال کاهش شدید 
در حال حاضر  البته  است.«  بازارهای کاهشی سهام  و  اقتصادی 
عدم  می رسد  به نظر  زیرا  ندارد؛  را  رویدادی  چنین  انتظار  وی 
بوده  غلطی  محاسبات  نتیجه  پایه  کاالهای  بازارهای  در  توازن 
که منجر به عرضه بیش از حد شده است. به گفته وی این تقاضا 
نیست که ضعیف است؛ »آنچه باید جدی گرفته شود، مشکل عرضه 
جهانی است.« به گفته مایکل پیرس، اقتصاددان موسسه »کپیتال 
اکونومیکس«، عامل مهم و پشت پرده عدم توازن، کاهش سرعت 
نرخ رشد اقتصاد چین و حتی وجود حس محتمل بودن مشکالت 
بزرگ تر در این کشور است که ناشی از کاهش شدید شاخص های 
دولت  مداخالت  است.  بوده  ژوئن  ماه  اواخر  از  کشور  آن  سهام 
چین قبل و بعد از ترکیدن حباب این بازار، وضعیت را بدتر کرد. 
ادراك  این  اما  ندارم،  اقتصاد چین  برای  را  »انتظار فرودی وخیم 
 ،HSBC تاثیرات بالقوه ای به جا گذاشته است.« براساس داده های
این  است.  جهان  در  پایه  کاالهای  مصرف کننده  بزرگ ترین  چین 
به  را  جهانی  پایه  کاالهای  واردات  کل  از  درصد   12  /8 کشور 
خود اختصاص داده است. این رقم برای ایاالت متحده که دومین 
10 درصد است. این روزها  مصرف کننده بزرگ جهانی است، 3/ 
وقتی چین عطسه می کند، بازار کاالهای پایه پناه می گیرند. ابراهیم 
پاتل، وزیر توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی می گوید: »هر کشور 
و هر کاالی پایه ای حکایت جداگانه ای دارد و بسیاری از کشورها 
از این موضوع در عذاب هستند. برای مثال در آفریقای جنوبی یك 
تولیدکننده اصلی کاالی پایه از پالتین و طال تا آهن و زغال سنگ 
و به نوعی کل صنعت معدن به دلیل افت قیمت کاالهای پایه دچار 
مشکل شده است.« به اعتقاد یاردنی، اقتصاددان و استراتژیست، 
تاثیر  تجاری  و  بازرگانی  تغییرات شرایط  از  نیز  ارزی  بازارهای 
تقویت  و  پایه  کاالهای  تولیدکنندگان  ارزهای  تضعیف  گرفته اند. 
از تغییرات است. دولت چین ارزش یوآن  دالر آمریکا نمونه هایی 
به  نسبت  ارز  این  تا  می دارد  نگه  متناسب  دالر  ارزش  با  را  چین 
ارزان تر شدن واردات  به  امر منجر  این  ارزها تقویت شود.  سایر 
به ایاالت متحده خواهد شد و گران شدن صادرات را به دنبال دارد؛ 
به طوری که به حفظ توازن عرضه و تقاضا کمك می کند. بنابراین 
و  یافته  کاهش  آمریکا  اقتصاد  رشد  که  داشت  انتظار  می توان 
شاهد افزایش رشد در کشورهای تولید کننده کاالهای پایه باشیم. 
یاردنی می گوید: »می توانست فرصت خوبی باشد! لذت بردن از 
جهانی  بازارهای  که  باشید  آگاه  اما  پایین!  هزینه های  و  آرام  جو 

بی ثبات و کاهشی می تواند کامال خطرناك باشد.«
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اقتصاد

تئاتر
راز قابلیت  اجرای این نقش چیست؟

بندیکت کامبربچ 
جدیدترین هملت 

صحنه نمایش
نقش  در  و  »هملت«  نمایش  در  آگوست(  )پنجم  روز  از  کامبربچ  بندیکت 
خط   1480 نمایش  این  برای  باید  او  رفت.  صحنه  روی  دانمارکی  شاهزاده 
دیالوگ حفظ میکرد. اعضای ارکستر هم می توانند یک سمفونی کامل را از 
حفظ بنوازند. آن ها چطور این کار را انجام می دهند و چرا این کار برای مغز 

این افراد اینقدر راحت است؟
را  آن  هم  شکسپیر  که  لندن  در  تئاتری  صحنه  در  ایندیپندنت،  از  نقل  به 
می شناخت و از آن زمان دیار است، بازیگران باید بخش های بزرگ نمایشنامه 
را طی چند روز حفظ می کردند. ریچارد بربج بازیگری که احتماال شکسپیر 
»هملت« را برای او نوشته بود، به خاطر اجرای نمایش های بزرگش به عنوان 
بازیگری افسانه ای شناخته می شد. حاال 415 سال بعد، بندیکت کامبربچ وقتی 
نمایش از قبل پیش فروش شده »هملت« را در تئاتر باربیکن لندن آغاز کند، 

جدیدترین بازیگری خواهد بود که سعی می کند از پس این شخصیت برآید.
هر بازیگری که نقش هملت را ایفا می کند باید حدود 1480 خط را حفظ و هر 
شب آنها را تکرار کند. این تعداد بسته به نسخه  »هملت«ی که استفاده می شود 
متفاوت است. در مقایسه با »هملت«، دیگر تراژدی های شکسپیر تقریبا سبک 
به نظر می رسند: »اوتلو« با 890 خط، »شاه لیر« با 750 خط، »مکبث« هم با 
710 خط ناقابل... اگر اجرای شخصیت »هملت« به خاطر گستره احساسی و 
عقالنی اش اوج هنر بازیگر باشد، باید گفت این اجرا هیپوکمپوس - منطقه ای 
از مغز که حافظه کوتاه مدت را تبدیل به حافظه طوالنی مدت می کند - را هم 

فعال می کند و آن را به تمرین وا می دارد.
برای مردم، توانایی حفظ کردن های بزرگی که بازیگران و موسیقیدان ها به 
صورت روزانه انجام می دهند به صورت یک راز باقی مانده است. سوال هایی 
چون اینکه »آن ها چطور این کار را می کنند« و »آیا همه می توانند همین کار 

را بکنند؟« خسته کننده به نظر می رسد، اما همچنان برای مردم جالب است.
اما  است.  مهمی  مسئله  هم  هنوز  فرهنگ ها  از  بسیاری  در  متن  کردن  حفظ 
در غرب، روشی که به طور اهانت واری »یادگیری طوطی وار« خوانده شده 
کرد.  عمومی  تحصیالت  از  شدن  محو  به  شروع  بیستم  قرن  اوایل  در  بود، 
این را دارند که درجه ای  بنابراین بازیگران و موسیقیدان ها، مسلما توانایی 
خارق العاده از یک امکان تقریبا جهانی را به کار بگیرند؛ هر چند این توانایی 
در حال حاضر خیلی طرفدار ندارد. این در حالی است که هر چقدر یک متن 

را بیشتر بشنوید، هضم کردن همیشگی اش آسان تر می شود.
آیا بازیگران و موسیقیدان ها از گنجینه ای ویژه از رازها و هنرهای رازآلود 
که بینندگان حیرت زده نمی بینند استفاده می کنند؟ تقریبا با اطمینان می توان 
تکرار«  تکرار،  »تکرار،  اصلی  شعار  اجراکنندگان،  بیشتر  برای  خیر.  گفت 
است. اما این دیسیپلین شکل های مختلفی به خود می گیرد. بعضی ها شب ها 
را  چیزی  هستند  سرحال  که  صبح ها  دارند  دوست  بعضی ها  می گیرند،  یاد 
با  بین یک متن سخت  برقرار کردن  ارتباط  به خاطر بسپارند. روشی دیگر 
یک داستان به یادماندنی است: برخوردی که ریشه در »هنر حافظه« دوران 
رنسانس دارد که در دوران شکسپیر رشد کرده بود. ضبط کردن بخشی از 
یک نمایشنامه یا کل آن و پشت سر هم گوش کردن به آن هم روشی محبوب 
دیالوگ های   کنید  دارد: »سعی  دیگری  پیشنهاد  بازیگر هم  لنی هنری  است. 
می رسد  نظر  به  دیگر  سوی  از  بنویسید«.  بار   10 حداقل  را  خود  صحنه  هر 
هیپوکمپوس مغز دوست دارد در حالیکه کار می کند، حس های دیگری نیز در 
کنارش باشند؛ در نتیجه حرکت کردن به یادگیری کلمات کمک می کند. هلگا 
نویس استاد روان شناسی کالج الم هرست ایالت ایلینوی به این نکته پی برده 
یادگیری  در  حیاتی  تاثیری  می شوند،  همراه  کلمات  با  که  فیزیکی  اعمال  که 

طوالنی مدت دارند.

استقبال کم نظیر طرفداران کمبریج از حضورش در تئاتر
تلویزیونی  سریال  بازیگر  کمبریج  بندیکت  طرفداران  تلگراف،  از  نقل  به 
»شرلوک هولمز« و فیلم های »پیشتازان فضا« و »بازی تقلید« هزاران کیلومتر 

آفرینی  نقش  تماشای  به  لندن،  باربیکن  تئاتر  صحنه  بر  تا  می کنند  طی  را 
بازیگر مورد عالقه خود در نقش »هملت« باشند.

تئاتر  تاریخ  در  را  بلیت  پیش فروش  سریعترین  که  »هملت«  نمایش  بلیت 
قیمت  با  ِبی«  »ای  اینترنتی  سایت  در  داده،  اختصاص  خود  به  انگلستان 
ناامید هم موفق به  1500 یورو خرید و فروش می شود. برخی از طرفداران 
با حضور در مقابل گیشه فروش  بلیت نمایش »هملت« نشده اند،  پیش خرید 
بلیت نمایش، تالش می کنند تا در 12 هفته اجرای این اثر، یک عدد از 30 بلیت 
در نظر گرفته شده برای فروش در هر روز را به قیمت 10 یورو، از آن خود 

کنند.

این مادر و دختر از مونیخ آلمان برای تماشای نمایش »هملت« به لندن سفر 
کرده اند

یی شان چن 35 ساله بیش از هزاران کیلومتر زا از کشور تایوان برای تماشای 
او  است.  کرده  طی  لندن  شهر  تا  کمبریج،  بندیکت  بازی  و  »هملت«  نمایش 
تماشای  برای  من  است.  فوق العاده ای  بازیگر  کمبریج  بندیکت  می گوید: 
کمبریج  بندیکت  می کنم.  طی  لندن  شهر  تا  را  مسیر  این  کمبریج  بازی های 
برای  مدنظرش  تخیل  که  می کند  نقش  ایفای  گونه ای  به  که  است  بازیگری 

مخاطب به واقعیت تبدیل می شود.
در بین عالقه مندان و طرفداران نمایش »هملت« و بندیکت کمبریج، حضور 
افرادی از کشورهای آمریکا، کشورهای مختلف اروپایی نظیر آلمان و ایتالیا 
و همچنین کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای خاور دور قابل توجه و 

چشمگیر است.
واکنش منتقدان نسبت به رفتار بندیکت کمبریج

از  امتناع  دلیل  به  انگلستان  تئاتر  و  سینما  مطرح  بازیگر  کمبریج  بندیکت 
واکنش  با  »هملت«،  نمایش  اجرای  از  بعد  خود  طرفداران  با  کردن  مالقات 

منتقدان مواجه شده است.
به نقل از تلگراف، »stage door« برای مخاطبان تئاتر اهمیت بسزایی دارد. 
صدای باز شدن این در برای آنها صدایی رویایی است. »stage door« جایی 
است که تماشاگران با قهرمانان خود مالقات می کنند و مخاطبان عاشق این 

لحظات هستند.
تماشاگران از این موضوع که کجا و چگونه می توانند از ستارگان مورد عالقه 
خود عکس یا امضا بگیرند، آگاه هستند. بعضی بازیگران نیز عاشق این کار 

بازیگران مطرح و دوست داشتنی سینما و  از جمله  اسپیسی  هستند. کوین 
تئاتر است که همیشه بعد از اجرای نمایش و خروج از سالن تئاتر »اولدویک«، 
با عالقه مندان خود به گفتگو می پردازد، کاغذهای شان را امضا و نوشته های 

آنها را مطالعه می کند.
اسپیسی این مالقات ها را خارج از کوچه های محصور شده توسط محافظان 
هالیوودی،  بازیگران  شده  محافظت  و  جدا  سکوهایی  روی  گرفتن  قرار  و 

انجام می دهد.
کمبریج  بندیکت  نیستند.  آگاه  ارتباط  این  تأثیرگذاری  از  بازیگران  برخی 
بازیگر کاندیدای دریافت اسکار در سال 2014 برای بازی در فیلم »بازی تقلید« 

که این روزها در تئاتر باربیکن شهر لندن در نقش هملت در نمایش »هملت« به 
صحنه می رود اعالم کرده که هیچ برنامه ای برای »stage door« و دیدار در 

این مکان با مخاطبان خود در نظر نگرفته است.
برخی منتقدان شناخته شده تئاتر انگلستان به کمبریج حق می دهند که بعد از 
ایفای نقشی سخت در یکی از مطرح ترین نمایشنامه های ویلیام شکسپیر، به 
استراحت و سپری کردن شب خود در خلوت بپردازد. به ویژه که این روزها 
به  درآمدزایی  خود  برای  مطرح،  بازیگران  از  گرفتن  امضا  طریق  از  برخی 
راه انداخته اند و در سایت فروش »Ebay« کاغذها، عکس ها و خودکارهایی را 

به نام چهره های مطرح بازیگری به طرفداران آن ها می فروشند.
برای  سرخی  گل  »هیچ  که  گفته اند  آن  درباره  کنایه  به  منتقدان  که  عکسی 

طرفداران کمبریج در تئاتر باربیکن وجود نخواهد داشت«

نکته مهم این است که برای خیلی از عالقه مندان و تماشاگران تئاتری دیدن یک 
لبخند از قهرمانان مورد عالقه شان، یک دنیا ارزش دارد.

منتقدان تئاتر انگلستان به بندیکت کمبریج پیشنهاد داده اند که اگر تمایلی به 
امضا کردن یا عکس گرفتن با طرفداران خود را ندارد، به احترام آن ها که از 
نقاط مختلف انگلستان و جهان برای تماشای بازی او بر صحنه تئاتر به لندن 
آمده اند، در هنگام خروج از سالن تئاتر تنها یک لبخند به لب داشته باشد و 

اجازه بدهد که مخاطبان و عالقه مندان او را از نزدیک ببینند.
نمایش »هملت« که اجرای خود را از روز 5 ماه آگوست )18 مردادماه( شروع 

کرده تا روز 31 ماه اکتبر )9 آبان ماه( در تئاتر لندن روی صحنه خواهد بود.

به بهانه اکران »پیامبر خلیل جبران«

داستان پیامبر با زبانی رویایی
منتقد  کتسولیس  ژنت  »پیامبر«  انیمیشن  اکران  به  توجه  با 
با  که  انیمیشن  فیلم  این  درباره  را  تایمز نظر خود  نیویورك 
الهام از کتاب »پیامبر خلیل جبران« ساخته شده، بیان کرده 

است.
کتابی  »پیامبر«،  می نویسد:  وی  تایمز،  نیویورک  از  نقل  به 
جبران  خلیل  جیران  شاعرانه  مقاله های  مجموعه  از  نازک 
نظر  از  بیستم،  قرن  اوایل  در  لبنانی  هنرمند  و  نویسنده 

معنوی بسیار عمیق است.

کتاب فروشی های  قفسه های  در  کتاب  این  قدیمی  نسخه های 
سراسر دنیا هنوز هم پیدا می شوند. فرصت ما برای شعر و 
شاید هم روشنگری، محدود اما عمیق است و هر نویسنده ای 
که بتواند از آن استفاده کند می تواند زندگی ما را تغییر دهد. 
اما فیلم انیمیشن »پیامبر خلیل جبران« که تالشی است برای 
خانوادگی،  فیلم  یک  به  نویسنده  این  مقاله های  کردن  تبدیل 
مجموعه  یابد.   کاهش  اثر  این  نوستالژی   تا  شده  موجب 
توسط  حد  از  بیش  صمیمیت  با  کوچک،  خطابه  هشت  این 
آن  در  که  هایک  سلما  توسط  و  شده  کارگردانی  آلرز  راجر 
صداپیشگی  و  دارد  حضور  تهیه کنندگان  از  یکی  عنوان  به 
گرفته  جان  دارد  عهده  بر  هم  را  خانه  مستخدم  شخصیت 
است. با این حال لهجه چرب و نرم ایرلندی لیام نیسون برای 

شخصیت مصطفی کمی عجیب است؛ این شخصیت شاعری 
مسیح مانند است که در یک دهکده خیالی مدیترانه ای متهم 
به اغتشاش و فتنه شده و قرار است به زودی جان خود را از 
دست بدهد. هر بار که فرصتش پیش بیاید او شروع می کند 
به تمثیل گفتن و این مسئله او را تا حدودی آزاردهنده می کند 
اما در عین حال این فیلم راه جدیدی در مقابل با استعدادترین 
انیماتورهای جهان می گشاید، کسانی که فلسفه های جبران 
بخش  کامپیوتری  تصاویر  به  نسبت  که  بخش هایی  در  را 
تصویر  به  هستند،  نورانی تر  و  تازه  بسیار  داستان  اصلی 

می کشند.
اما این تصاویر هیجان انگیز که پر از رنگ،  تحرک و اصالت 
هستند، استحقاق این را داشتند که بدون آهنگ طاقت فرسا و 

یارد شنیده شوند.  بعضی مواقع هم زیادی شنگول گابریل 
آن ها همچنین سزاوار قابی مستحکم تر بودند که کمی کمتر 
این  بکشد.  نمایش  به  قدیس وار  را  خود  موضوع  کند  سعی 
انیمیشن با الهام از کتاب خلیل جبران ساخته شده؛ کتابی که 
به  آن  از  میلون نسخه   120 تا کنون  و  سال 1923 منتشر شد 
زبان های مختلف ترجمه و منتشر شده است. تالش هایك و 
فیلمی  به  کتاب  این  کردن  تبدیل  برای  تالش  اولین  گروهش 
بلند و داستانی است. برای ساخت این فیلم از هشت انیماتور 
هایك:  گفته  به  و  شد  استفاده  دنیا  مختلف  نقاط  از  مختلف 

زبان فیلم زبان رویاست.
پرده های  بر  آنجلس  لس  در  آگوست   7 از  »پیامبر«  فیلم 

نقره ای رفته است.
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درباره نسخه جدید فیلم کمدی »تعطیالت«

موفق اما فاقد 
هر گونه نو آوری

 فیلم جدید »تعطیالت« که طی دو هفته سپری شده در جمع 5 
فیلم پرفروش آمریکای شمالی و 12 فیلم سودساز سایر قاره ها 
از  قرار داشته، آن قدرها هم تازه نیست و به واقع قسمت پنجم 
که  می آید  حساب  به   »Vacation« به  موسوم  فیلم های  سری 
نام »تعطیالت نشنال المپون« در  به  آن  اورژینال  اول و  قسمت 
سال 1983 به نمایش در آمد و به یک کالت کالسیک )اثر ماندگار 

مردمی( تبدیل شد.

که  دیلی  فرانسیس  جان  و  اشتاین  گولد  جاناتان  منظر  یک  از 
سناریوی فیلم را نوشته و آن را به اتفاق کارگردانی هم کرده اند، 
غیر  کار  این  حاصل  اما  داده اند  انجام  را  ضروری  غیر  کاری 
الزم آن قدرها هم فیلم بدی نیست و اگر بد بود این قدر فروش 
نمی کرد. این بار »راستی گریس وولد« با بازی ادهلمز کاراکتر 
با  نیز  اورژینال  فیلم  در  که  است  همانی  او  و  است  قصه  اول 
مشاهده  جوانی اش  سنین  در  البته  و  هال  مایکل  آنتونی  بازی 
کرده بودیم. او حاال بزرگ شده و خودش تبدیل به پدر خانواده 
شده و از آنجا که روابطش با همسرش شکراب شده و بین او و 
بچه هایش هم فاصله افتاده، تصمیم می گیرد دست به یک سفر 
آمریکا در معیت اعضای خانواده  ایالت  طوالنی در سطح چند 
بزند و سرانجام در پارک تفریحی و منطقه بزرگ سیاحتی والی 
وورلد فرود آید، با این امید که سفر دل ها را به یکدیگر نزدیک تر 
و دوستی ها را از نو دایر کند. این همان سفر و مقصدی است 
که پدر »راستی« هم سه دهه پیش طی کرده بود و البته برای او 
نیز مثل »راستی« در این سفر دور و دراز مشکالت و ایرادهایی 

حادث شده بود.

لحظه ای ایده ال، دقیقه ای گیج
بالها  انواع  و  می زنند  بیراهه  به  راستی  خانواده  هم  بار  این 
چاق  و  بزرگ  گاو  یک  با  راه  بین  در  آنها  می آید.  سرشان  بر 
رودخانه  در  تنی  آب  به  تصمیم  که  موقعی  و  می کنند  تصادف 
و  می دهند  انجام  را  کار  این  آلوده  آب  در  اشتباه  به  می گیرند، 
هر آدم ناجور و بیربطی بر سر راه شان سبز می شود. با بازی 
ادهلمز، پدر خانواده واقعًا بینوا و سرگشته نشان می دهد و با 
نمایش کریستینا اپل گیت مادر خانواده و به روایت دیگر پولیانا 
گیچ  زنی  بعد  دقیقه ای  و  است  مدبر  و  ایده ال  زن  یک  لحظه ای 
از موارد  که نمی داند چه می کند. برخی شوخی های فیلم بهتر 
دیگر جواب می دهند ولی تقریبًا هیچیک فوق العاده و یک چیز 
به  نمی شود.  حس  آنها  در  الزم  نوآوری  و  نیستند  بدیع  کامال 
فرصت هایی  معروف  نیمه  و  معروف  کمدین های  از  تعدادی 
کوتاه داده شده تا هر کدام شوخی ای را در مسیر داستان و در 
جای جای فیلم مطرح کنند و همه اینها به قصد کامل کردن بافت 
شوخی ها  این  بدون  البد  فیلم  سازندگان  که  است  ساختاری  و 

و  معروف  رل  ایفاگر  همزوورس  کریس  می دانسته اند.  ناقص 
کمیک استریپی »تور« هم به عنوان باجناغ کاراکتر ادهلمز سر 

بر می آورد و بدیهی است که نظرهای بسیاری را جلب کند.

در صندلی عقب
بهترین و جالب ترین اتفاقات در صندلی پشتی اتومبیل خانواده 
روی می دهد و این همان مکانی است که 32 سال پیش در فیلم 
اولیه یک برادر و خواهر نوجوان نشسته بودند و پیوسته حرف 

صحنه  نوجوان  پسر  دو  اینک  و  می کردند  شلوغ  و  می زدند 
گردان هستند. یکی کوین )استیل استبینز( است که دائمًا برادر 
بزرگتر خود جیمز )اسکایلر گیسوندو( را مسخره می کند، شاید 
در شروع شوخی های آنها فقط با اسم گذاری بر روی یکدیگر 
فراتر  زدن  حرف  از  و  می گیرد  شدت  قضیه  اما  باشد  همراه 
مقام  در  دیلی  فرانسیس  جان  و  اشتاین  گولد  جاناتان  می رود، 
را  کوین  کاراکتر  می توانند  تا  کارگردانان  و  نویسان  فیلمنامه 
روی  زیاده  نوعی  شاید  این  و  جلوه می دهند  بی ادب  و  شیطان 
باشد اما این فیلم از گونه »کمدی موقعیت« است و این کمدی با 
همین گونه برخوردها زنده و پویا می ماند زیرا جنس و تبار آن 
این  این همه مشکل »تعطیالت« جدید  با  است.  نیز همین گونه 
است که چیزی بسیار بهتر از گذشته را رو نمی کند و بیننده ها را 

می خنداند اما مسحور نمی کند.

استراحت الزم و به موقع
فیلم  این  از  اقدام برای ساخت قسمت های جدیدتری  شاید عدم 
طی دهه گذشته و مدتی بایگانی کردن این فیلم ها اقدام درستی 
بوده باشد چون فرصت استراحت و بررسی مجدد را به همگان 
بخشید. نباید فراموش کرد که فیلم های قبلی و بخصوص نسخه 
را  تازه ای  رسوم  و  داد  تغییر  را  فرهنگ ها  اورژینال  و  نخست 
نه  که  بود  در حالی  این  و  آورد  آمریکای شمالی  اهالی  میان  به 
سوژه فیلم و نه بازیگرانش هیچیک کالسیک و ایده ال نبودند. 
از درون سریال  تازه  را می دیدیم که  فیلم چه وی چیس  آن  در 
به  تبدیل  و  آورده  بر  سر  شب«  شنبه  زنده  »نمایش  تلویزیونی 
ستاره ای تازه در سینمای کمدی شده بود. او که در فیلم جدید 
نیز به طور سمبلیک و محدود حاضر است بسیار خوب کارش 
را انجام داد و نوع نگاه و کارهایش به مسخره گرفتن روش های 
بود  آمریکا   1980 دهه  جمهوری  رییس  ریگان  رونالد  حکومتی 
را  نمی تواند همان موج  را گرفته  او  اینک جای  که  ادهلمز  ولی 
در  جدید  و  قوی  کاراکترهای  فقدان  محصول  این  کند.  ایجاد 
باشد  چه  هر  ماجرا  اما  هست  هم  اجتماعی  ـ  کمدی  فیلم های 
سینما در عین بهره گیری های مکرر ازکالت کالسیک های قدیمی 
خود و احیای آنها به طرق مختلف به چیزهایی بیش از این برای 

تکرار روزهای خوشتر گذشته نیاز دارد.
مشخصات فیلم

عنوان: »تعطیالت«
محصول: کمپانی نیوالین

تهیه کنندگان: دیوید دابکین و کریس بندر
جان  و  اشتاین  گولد  جاناتان  کارگردانان:  و  سناریست ها 

فرانسیس دیلی
مدیر فیلمبرداری: بری پیترسون

طراح صحنه: بری رابینسون
تدوینگر: جیمی گراس

موسیقی متن: مارک مادرز باگ
طول مدت: 100 دقیقه

ازیگران: ادهلمز، کریستینا اپل گیت، اسکایلر گیسوندو، استیل 
استبینز، کریس همز وورس، لسلی مان، چه وی چیس و به ورلی 

دی انجلو.
Guardian :منبع

هزاران سالن سینما 
دیجیتالی می شوند

تکنولوژیکی  بازده  دارد  دی سی دی سی  یا  دیجیتالی  سینمای  توزیع  اتحاد  کمپانی 
خود را افزایش می دهد و پیش بینی کرده که سیستم توزیع ماهواره ای خود را در 
به 32 هزار پرده سینما در 3 هزار موقعیت مختلف گسترش  تا سال 2018  آمریکا، 
دهد.به نقل از ورایتی، هدف دی سی دی سی که در اکتبر سال 2013 با همکاری کمپانی 
یونیورسال پیکچرز، کمپانی برادران وارنر و چند موسسه سینمایی دیگر تاسیس 
شد، ارایه گستره ای از خدمات دیجیتال ماهواره ای و زمینی به سالن های سینماست.
رندی بلوتکی مدیر اجرایی این کمپانی گفت: »شبکه دی سی دی سی عمال سالن های 
سنتی سینما را تبدیل به مراکز سرگرمی حقیقی اجتماعی کرده که با موفقیت تمام 
توانسته اند تجربه مشتریان را در تمام زمینه ها از جمله فیلم های سینمایی، اوپراها، 
باله ها، رویدادهای ورزشی و رخدادهای زنده از گوشه و کنار جهان گسترش دهند«.

در حال حاضر این کمپانی با شبکه ای از  73 مرکز که شامل 2300 موقعیت مختلف 
این میان 1700 موقعیت  از  و 28 هزار پرده سینما می شود، در حال فعالیت است.  
اند. 24 مرکز  به تجهیزات کامل دی سی دی سی مجهز شده  و 22 هزار پرده سینما 
استودیوهای  نام  که  کنند  می  تامین  پخش  برای  را  بزرگ  پرده های  این  محتویات 

بزرگ و همچنین مستقل در میان آن ها به چشم می خورد.
دی سی دی سی در برنامه سینماکان امسال که در ماه آوریل برگزار شد، اعالم کرد 
سرور جدیدی را ترتیب دیده تا از طریق آن دو برنامه  زنده را همزمان به تاالرهای 
از پیش ضبط شده نیز در عین حال امکان پخش  کنفرانس ارسال کند و دو رویداد 
برنامه ها می توانند در  این معنی است که توزیع کنندگان  به  امر  این  باشند.  داشته 
صورت  به  را  مختلف  نمایش  چهار  کنفرانس،  تاالرهای  از  نامحدود  تعدادی  میان 

همزمان پخش کنند.
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هنر و ادبیات

معرفی داستان های مناسب مدارس 
از سوی انجمن ادبی انگلستان

 
آن  داوران  که  است  جایزه ای  تنها   )UKLA( انگلستان  ادبی  انجمن  کتاب  جایزه   
خود  جوایز  اهدای  دوره  هشتمین  در  می شوند،  انتخاب  آموزگاران  میان  از  تنها 
را  خود  منتخب  نویسندگان  از  کوتاهی  فهرست  تا  خواست  داور   – آموزگار   66 از 
کتاب های  از  بهترین گزینه ها  را فکر می کنند  کتاب هایی  نهایت  در  تا  معرفی کرده 
کردن  عالقه مند  برای  مناسب  و  درس  کالس های  در  آموزش  برای  مناسب  ادبی 

دانش آموزان به ادبیات را برگزینند.
ادبی  انجمن  بین المللی  این دوره در 8 گروه سنی جمعه شب در سالن  برگزیدگان 

انگلستان واقع در دانشکده تربیت معلم در »ناتینگهام« اعالم شدند.
که  انتخاب شد  تا 12 سال  لویتان« در رده سنی 16  کتاب »هر روز« نوشته »دیوید 
داستان آن درباره نوجوانی با نام »ای« )A( است که هر روز در جسمی جدید، با 
هویتی متفاوت و زندگی تازه از خواب برمی خیزد. وی که نگران از این که دوستان 
خود را از دست بدهد، از برقراری ارتباط با دیگران امتناع می کند هر چند، تعادل 
دنیای »ای« هنگامی برهم می خودر که وی به شخصی با نام »ریانون« دل می بندد. 

از همین روی، نوعی ثبات جدیدی در وجود دائما در حال تغییر او رخ می دهد.
این کتاب پرفروش نویسنده امریکایی برای نخستین بار در سال 2013 در انگلستان 
تنهایی منتشر کرده است؛ وی دیگر  به  »لویتان«  منتشر شد نهمین کتابی است که 
کتاب های خود را با هم کاری »جان گرین« به رشته تحریر درآورده است و در سال 
با کمک »راشل  بازی های نیک و نورا« که  بینهایت  از روی داستان »فهرست   2008

کان« نوشته شده بود، فیلمی ساخته شد.
هم چنین در رده سنی 11 تا 7 سال داوران انجمن ادبی انگلستان »فیلیپ ریو« و »سارا 
مکلین تایر« را برای کتاب »اولیور و موجودات دریایی« را به عنوان جذاب و بسیار 
با نام »اولیور« است که  این کتاب درباره کودکی  خواندنی معرفی کردند. داستان 
نمی تواند پدر و مادر خود را پیدا کند و تصمیم می گیرد به جست وجوی آن ها بپردازد 

به همین دلیل گروه کاوش عجیب و غریبی را برای همراهی با خود برمی گزیند.
»ریو« و »مکلین تایر« که در نگارش داستان »کیک در فضا« نیر با یک دیگر همکاری 
همه  برای  فهم  قابل  آثاری  خلق  به  توانمند  نویسندگان  عنوان  به  هم چنین  داشتند، 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
جمله  از  بزرگ ساالن  و  جوانان  آثار  نویسنده  عنوان  به  بیشتر  که  ریو«  »فیلیپ 
نشریه  کودکان  کتاب ها  جایزه  نیز   2006 سال  در  دارد،  شهرت  میرا«  »موتورهای 
»گاردین« را برای آخرین کتاب از مجموعه داستان های »دشت تاریکی« از آن خود 
کار  از  دست  پاک کن  که  »روز  کتاب  هم چنین  انگلستان«  ادبی  بود.»انجمن  کرده 
کشید« نوشته »درو دی والت« در رده 6 تا 3 سال برگزیده شد؛ تصویرای این کتاب را 
»اولیور جفرز« طراحی کرده است. این کتاب داستان کودکی به نام »دونکان« است 
طرف  از  خود،  از  نادرست  استفاده  به  نسبت  شکوه آمیز  نامه  تعدادی  روز  یک  که 
پاک کن اش دریافت می کند؛ این کتاب به خوبی توانسته است مفهوم مسئولیت داشتن 

درباره دیگران را به کودکان منتقل کند.
»درو دی الیت« نویسنده و فیلم ساز امریکایی هم چنین پیش از این جایزه کتاب کودک 
با نام »روزی که پاک کن ها به خانه آمدند« دریافت  »رد هاوس« را نیز برای کتابی 

کرده بود.

»آیا روزنامه نگارها می توانند رمان نویس شوند؟«/

 دو دیدگاه درباره 
یک پرسش

  

با وجود این که »ارنست همینگوی« که خود هم نویسنده مشهوری بود و هم 
نویسنده  می نویسند  »هرکس  که  بود  گفته  موفق،  روزنامه نگاری  حرفه  در 
است« و به رغم وجود صدها اسم در میان نویسندگان و رمان نویسان، هم چون 
... که در هر  اورول«، »ماکسیم گورکی« و  »گابریل گارسیا مارکز«، »جورج 

به  که  داستان هایی  برخی،  نظر  بنابر  اما  بودند،  کرده  قلم فرسایی  حوزه  دو 
قلم روزنامه نگاران به رشته تحریر درمی آید ممکن است چندان خوب نباشد 
»آیا روزنامه نگاران می توانند رمان نویس  این پرسش را مطرح می کنند که  و 
از سردبیران نشریه »آبزرور« و  شوند؟« پرسشی که »رابرت مک کروم« یکی 

مقاله نویس »گاردین« به آن پرداخته است.
»رابرت مک کروم« یکی از سردبیران نشریه »آبزرور« و مقاله نویس »گاردین« و نویسنده 
6 رمان به این پرسش پرداخته و می نویسد: »همان گونه که می توان در فهرست نامزدهای 
»بوکر« دید، همیشه نام روزنامه نگارانی دیده می شود که اغلب اوقات به معنای واقعی 
یک رمان نویس نیستند. در زمانه معاصر، تعداد قابل توجهی روزنامه نگار – رمان نویس 
وجود دارند که که به نظر می رسد داستان های آن ها کم تر مورد عالقه من بوده است زیرا، 

حرفه روزنامه نگاری آنان در رسانه ها بسیار قابل رویت تر است. 
نمونه های  به  استناد  با  نمی کنم.  فکر  این گونه  بگویم،  صادقانه  است؟  این گونه  آیا  اما 
واضح و روشنی در گذشته، به عنوان مثال، دکتر »ساموئل جانسون« )نویسنده انگلیسی 

سال های 1700 میالدی( یک روزنامه نگار ادبیاتی درخشان بود؛ و نیز، »چارلز دیکنز« نیز 
آغاز کرد. نخستین شغل حرفه ای »گراهام  کار خود را به عنوان یک گزارشگر پارلمان 
»آبزرور«  برای  که  اورول«  »جورج  و  بود.  »تایمز«  مجله  جانشین  دبیر  نیز  گرین« 

می نوشت در حالی رمان های »قلعه حیوانات« و »1984« او شهرت جهانی داشتند.
 شکی وجود ندارد که تعداد بیشماری مثال وجود دارد که به دلیل طوالنی شدن این مقاله 
از آن ها می گذرم. در زمانه ما، نویسندگانی که در حرفه روزنامه نگاری نیز شهرت دارند 
کم نیستند. از جمله »دیوید هیر«، »مارتین آمیس«، »آن ویلسون«، »جان النچستر« و نیز 
بنویسد  را  بیهوده گی«  »آتش  آن که رمان  از  پیش  »تام وولف«  امریکا،  در  »ویل سلف«. 

روزنامه نگار حوزه موسیقی بود.
 حال آیا باید داستان های آن ها را نادیده انگاریم فقط به این دلیل که در مجالت و روزنامه ها 
نیز فعالیت دارند؟ البته که نه. با این وجود، ما به نحوی می خواهیم داستان سرایان ما، 

اساتید جهان ادبیات باشند.
 البته آن چه در ورای چنین تعصبی نهفته است، این تفکر است که رمان )و نیز شعر( برتر 
است و روزنامه نگاری سطحی نویسی است )که نباید این گونه فکر کنیم( و رمان نویسان 

به قله های رفیع نزدیک تر هستند.
 در انگلستان، هم پوشانی رمان ها و روزنامه ها بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی است. 
در این جا که تعداد اندکی از نویسندگان می توانند زندگانی خود را با خلق آثار بگذرانند، 
روزنامه نگاری،  و  دارد  اهمیت  روزانه  شغل  داشتن  شاعران  حتی  و  رمان نویسان  برای 
اگر چه نه همیشه، می تواند برخی اوقات این نیاز را برطرف کرده و کمکی باشد برای 

پرداخت هزینه های روزمره.
 در حقیقت، امروزه بیش از پیش این حقیقت نمایان شده است و در انتهای رشد سریع 
دیده  نویسندگانی  بیشتر  نشر  و  کتاب   دنیای  در   )2009 تا   1979 )سال های  اقتصادی 
می شوند که در هر دو حوزه فعال هستند زیرا زندگی ادبی کامال نسبت به سیستم سنتی 

دگرگون شده است.
 اگر شخصی چون »ویل سلف« جایزه ادبی »بوکر« را از آن خود کند، که سزاوار آن هم 
هست، خواهد توانست از جهان روزنامه نگاری بیرون آید؛ هر چند به نظر می رسد ترک 

این حرفه برای او بسیار خواهد بود.«

 با وجود این کسانی هم هستند که بر خالف »رابرت مک کروم« فکر می کنند و بر این باور 
هستند که نویسندگی این دو با یکدیگر تفاوت دارند زیرا روزنامه نگار و نویسنده خالق 

خود دو انسان کامال متفاوت هستند.
 »سایت وردپرس« دراین باره نوشته است: »شاید برخی فکر کنند که بین روزنامه نگاری 
و نویسندگی خالقانه هم پوشانی وجود داشته باشد؛ زیرا واژگان و عالقه مندی در دنیای 
در  شباهت ها  این،  وجود  با  است؛  آن ها  ملزومات  از  حوزه،  دو  هر  نویسندگان  اطراف 
همین جا پایان می یابد. روزنامه نگارها آثار خود را در عرصه عمومی ارائه می دهند. آن ها 
تا در محیطی  مایل هستند  و  قرار دهند   در مرکز یک رخداد  را  تا خود  تالش می کنند 
کامال رقابتی، مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین، باید بتوانند با صدای بلندتری از دیگران 
دنبال  همیشه  و  است  خودشان  دستان  در  سرنوشتشان  که  می دانند  آنان  بزنند.  فریاد 
فرصتی هستند که خود را در معرض فروش بگذارند. روزنامه نگاران سعی می کنند تا 
اجتماعی تر باشند؛ به ویژه با چرب زبانی که آن ها را قادر می سازد منابع خود را به حرف 
زدن تشویق کنند. در مقابل، برای این که یک نویسنده خالق موفق شود، او بیشتر ترجیح 
می دهد بخش عمده ای از کار خود را در انزوا انجام دهد. آن ها معموال خجالتی هستند و 
از مورد توجه قرار گرفتن و خود را در معرض دید قرار دادن گریزان. آن ها آن چه را برای 
یک روزنامه نگار ممکن است جالب باشد در قالب کتاب ها و داستان هایشان ارائه می دهند 
و فقط در صورت لزوم مصاحبه می کنند. رمان نویس ها خود را در اتاق هایشان محبوس 

می کنند و بیشتر بر دنیای درونی انسان ها تمرکز دارند.
 برای روزنامه نگارها واژگان ابزارهایی هستند برای رسیدن به یک پایان. هدف اصلی 
آن ها این است که دیدگاه خود را با کم ترین واژگان ممکن بیان کنند. مهارت نویسندگان 
نویسندگان  اما  است.  قابل خواند  و  فشرده  نثری  ارائه  برای  توانایی شان  در  حوزه  این 
خالق از واژگان برای تصویرسازی استفاده می کنند. به دلیل این که آن ها زمان بیشتری 

برای تولید واژگان خود دارند، آثارشان لطیف تر و استادانه تر جلوه می کند.
 روزنامه نگارا اغلب مقید به زمان و تعداد واژگان هستند درحالی که داستان سرایان از 
این قید و بند رها هستند. برای روزنامه نگارها معموال ضرب االجل وجود دارد به همین 
عنوان بخش  به  روزانه  رویای  در  رمان نویس ها  اما  را ساده می انگارند  دلیل همه چیز 
آن ها  کار  روند  برای  ضرب االجل  که  می کنند  حس  و  می رند  سر  به  کارشان،  از  مهمی 

مزاحمت ایجاد می کند.
 با وجود این میان این دو حوزه مشابهت هایی نیز وجود دارد؛ فعاالن هر دو حوزه این 

مهارت را دارند تا از خسته کننده ترین داستان ها، داستانی تازه خلق کنند.
 هر چند در این باره که روزنامه نگارها و رمان نویس ها می توانند از یک دیگر بیاموزند. 
رمان نویس ها می توانند از روزنامه نگاره توانایی خودنمایی و کوتاه نویسی را فرا گیرند 
و در مقابل، روزنامه نگارها می توانند مواجهه عمیق تر با موضوعات و دیدن مردم بیش 

از یک منبع قابل  نقل وقول کردن را یاد بگیرند.
 روزنامه نگاران فقط برای این که می نویسند روزنامه نگار نشده اند بلکه برای این  وارد 
این حرفه می شوند که می خواهند در قلب داستان باشند. اگر روزنامه نگاری می خواهد 

نویسنده ای خالق شود باید فقط به نوشتن فکر کند.«
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جایی که »ون گوگ« 
در آن ُمرد

 37 در  و  برید  را  گوشش  که  پنقاشی 
نقاش  کرد،  مرگ  تسلیم  را  خود  سالگی 
ماه  دو  پرستاره،  شب   و  آفتابگردان ها 
زیر  کوچک  اتاق  در  را  زندگی اش  پایانی 
شیروانی در یک مهمان سرا گذراند؛ اتاقی 
و  هنر  عالقه مندان  مقصد  امروزه  که 

گردشگرهایی از سراسر دنیاست.
 نام »ونسان ون گوگ« که پس از مرگش مشهور شد عالقه مندان 
این نقاش مطرح هلندی قرن نوزدهم را به روستایی زیبا در حومه 

 )Auvers-sur-Oise ( »پاریس می کشاند؛ روستای »ُاِور سور ُاواز
در حدود 30 کیلومتری پایتخت فرانسه که ون گوگ آثار بسیاری را 
با الهام از طبیعت آن جا خلق کرد. اما وقتی از فضای سرسبز این 
نقاشی های  یادآور  که  گوگ«  ون  »خانه  رنگارنگ  حیاط  و  روستا 
پر از رنگ شاعر است می گذری، با رسیدن به راه پله ای تاریک با 
دیوارهایی چرک و ترک خورده و اتاقی کوچک با دیوارهایی پر از 
ترک، گویی وارد دنیای پررمز و راز زندگی و مرگ نقاش می شوی؛ 
دنیایی که راز گوش بریده او را در خود دارد و گلوله هایی که او 
را تسلیم مرگ کردند و به مرگی منتهی شدند که عمدتا می گویند 
خودکشی بوده و البته گمانه زنی های دیگری هم درباره آن وجود 

دارد.
تاق شماره 5، اتاقی کوچک زیر شیروانی است بدون هیچ پنجره ای 
کوچک  آن قدر  اتاق  می شود.  باز  آسمان  روی  به  دریچه  یک  با  که 
مزرعه ها  و  آفتابگردان ها  نقاش  کنی  تصور  نمی توانی  که  است 
اتاقی خالی از هر مبلمان  چطور در این جا زندگی می کرده است؛ 
و تخت با یک صندلی، که در عمق ترک هایش از روح آشفته نقاشی 
می گوید که دریچه روی سقف، روزنه اتاقش به بیرون بوده است. 
ونسان ون گوگ دو ماه پایان عمرش را در 37 سالگی در این اتاق 
 Auberge  ( َروو«  »اوبرژ  مهمان سرای  در  شیروانی  زیر  کوچک 
Ravoux( در روستای »ُاور سور اواز« می گذراند؛ روستایی البته 
هنری که نقاش های زیادی مدتی را در آن زندگی کرده اند؛ کسانی 
مثل پل سزان و شارل فرانسوا دوبینی. ون گوگ در همین دو ماه 
چیزی حدود 90 اثر هنری خلق کرد که خیلی از آن ها از طبیعت و 
بناهای این روستاست. معلوم نیست در این دو ماه در ذهن او چه 
می گذرد و طبیعت »ُاور سور اواز« چه تاثیری بر او می گذارد که 

بی وقفه نقاشی می کشد.
پذیرای  دیوار،  به  آویخته  نوشته  یک  با  گوگ  ون  کوچک  اتاق 

گردشگرانی است که نام او آن ها را به این روستا می کشاند. اتاقی 
که به عنوان »اتاق خودکشی« مطرح شده، از سال 1890 یعنی سال 
اتاق ونسان هم  مرگ ون گوگ دیگر اجاره داده نشده است. کنار 
اتاق برادرش تئو شامل یک تخت فلزی قرار دارد که حامی او بود 
و شش ماه بعد از او از دنیا رفت و آرامگاه شان کنار هم در همین 
روستاست؛ روستایی که ونسان ون گوگ در 21 می 1890 درباره 
آن خطاب به برادرش نوشت: ُاور زیبایی فوق العاده ای است، قلب 

طبیعت است، متمایز و خوش منظره.
 Maison de Van( »ساختمانی که امروز به »خانه ونسان ون گوگ
ساختمان  طرِف  یک  و  دارد  رستوران  یک  است،  مشهور   )Gogh
اجاره داده می شود. اما در سمتی از خانه که اتاق ونسان ون گوگ 
سالن  یک  و  است  هنری  آثار  فروشگاه  یک  دارد،  قرار  برادرش  و 
به نقاش معروف پساامپرسیونیست.  فیلم مربوط  کوچک نمایش 
ون گوگ زمانی که در این مهمان سرا زندگی می کرد به برادرش تئو 
گفته بود روزی راهی پیدا خواهد کرد تا نمایشگاه شخصی اش را 
در یک کافه برگزار کند و حاال مهمان سرایی که در آن زندگی کرد 
و مرد، در رستورانش پذیرای گردشگرانی است که به عشق او به 

این جا می آیند و آثارش در موزه ها بازدیدکننده های زیادی دارند.
ون گوگ که از بیماری شدید روحی رنج می برد برای این که توسط 

دکتر پل گاشه درمان شود به این روستا آمد. او با دکترش دوست 
شد و چند پرتره از او کشید. البته ون گوگ بعد از آشنایی با دکتر 
گاشه که هنرمند و مجموعه دار هم بود، او را مریض تر از خودش 
توصیف کرد. حاال »خانه دکتر گاشه« در کنار »موزه دوبینی« از 
دیگر جاذبه های توریستی این روستاست. »ُاِور سور ُاواز« عالوه 
بر این ها، یک کاخ قدیمی هم دارد که در قرن های 17 و 18 میالدی 
مورد  موزه  عنوان  به  آن  داخلی  فضای  امروزه  و  شده  ساخته 

استفاده قرار گرفته است.
»ُاِور سور ُاواز« روستایی توریستی است که می توان صبح با یک 
قطار از پاریس تا آن جا رفت و عصر برگشت. البته این روستا در 
آن جا  به  که  افرادی  و  نیست  ایرانی  گردشگرهای  تورهای  برنامه 
برای  بخصوص  اما  هستند.  دیگر  کشورهای  از  عمدتا  می روند 
عالقه مندان هنر که تا فرانسه و پاریس می روند دیدن این روستا و 

خانه ون گوگ حتما جذاب و به یادماندنی خواهد بود.
ونسان ون گوگ هلندی )1890 - 1853( که در ابتدا دالل آثار هنری، 
معلم و مبلغ مذهبی بود با فعالیت در دنیای هنر به سمت پاریس 
کشیده شد و سال های 1886 تا 1888 را در این شهر زندگی کرد. 
همچنین مدتی را در جنوب فرانسه در آرل گذراند. او دو ماه پایانی 
»ُاِور سور  تا 29 ژوئیه 1890 را هم در  از بیستم می 1890  عمرش 
ُاواز« زندگی کرد. ون گوگ فعالیت های جدی اش را به عنوان نقاش 
و طراح از سال 1880 یعنی از 27 سالگی شروع کرد و آثارش را 
نقاشی و   900 از  پایانی عمرش خلق کرد؛ چیزی بیش  10 سال  در 
1100 طراحی. اما نکته قابل توجه درباره او که این روزها آثارش در 
باالترین قیمت ها  با  مهم ترین موزه ها نگه داری می شوند و برخی 
زندگی اش  محل  کوچک  اتاق  و  می رسند  فروش  به  حراجی ها  در 
جاذبه توریستی است، این که در طول عمرش تنها تابلو »تاکستان 

سرخ« را فروخت.
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گوناگون
آیا داستان نویسی آموختنی است؟ 

شما شکسپیر نمی شوید 
جویس کرول اوتس

برگزار  خالق  نویسندگی  کالس های  آمریکا  در  که  سال هاست 
شکل  به  که  هستم  نویسنده هایی  قدیمی ترین  از  یکی  من  و  می شوند 
از  هم  را  شکوهش  و  اوج  که  داده ام  درس  خالق  ادبیات  مستمر 
باور  کالس ها  این  به  هنوز  اروپایی ها  می دانم.  پرینستون  دانشگاه 
ندارند، نویسنده های اروپایی زیاد جدی اش نمی گیرند و معتقدند ما 

آمریکایی ها می خواهیم همه چیز را آکادمیک کنیم و ادبیات آکادمیک 
برای  حرفی  می توانند  که  جوانی  نویسندگان  تعداد  اما  نمی شود. 
از دفتر ناشران بزرگ آمریکایی  گفتن داشته باشند و خیلی زود سر 
هم  داستان نویسی  در  که  باشد  این  از  نشانه ای  می تواند  در می آورند 
آموزش  از  من  که  البته  کند.  هموار  سریع تر  را  راه  می تواند  آموزش 
این  تمام  در  حال  هر  به  اینکه  برای  می کنم،  دفاع  نوشتن  قاعده های 
سال ها دیده ام نویسنده هایی را که پشت میزهای دانشگاه پرینستون 
نویسنده  اساسًا  اما  شده اند.  بهتری  نویسنده های  بعد  و  نشسته اند 
کسی  به  می توان  را  خواندن  درخور  کتابی  کردن  منتشر  و  شدن 
آموخت؟ این سوالی است که در هر گفت وگویی با آن مواجه می شوم 
و نشان می دهد که خیلی ها هنوز به این مساله ایمان ندارند و پاسخ 
قابل  هم  نقاشی  و  موسیقی  که  همان طور  بله.  است،  کلمه  یک  من 
تعلیم است. نویسندگی هم همین طور است، اما نیمچه استعدادی الزم 
دارد، درست مثل من که ذره ای استعداد نقاشی ندارم و البد مودیلیانی 
اصل  بسازند.  من  از  معمولی  نقاش  یک  نمی توانستند  هم  رامبراند  و 
ماجرا اینجاست که در کالس های ادبیات خالق معجزه و معجونی در 

از این کالس ها در می آورند که خود نویسنده  کار نیست، آدم هایی سر 
هستند، اما در کالس های ادبیات خالق یاد می گیرند با دست و دلبازی 
بخش زیادی از نوشته هایشان را دور بریزند و داستان شان را تمیزکاری 
کنند و جال بدهند. به نظرم هیچ چیز برای یک نویسنده جوان بهتر از 
یک ویراستار خوب نیست. ویراستاری که به نویسنده ای که با صفحات 
برخورد  اجدادش  از  مانده  جا  به  میراث  یک  مثل  درست  داستانش 
فصل  و  بریزی،  دور  باید  را  آنجا  و  اینجا  که  می کند  یادآوری  می کند، 
به هر حال  نگه داری.  یادگاری  بهتر است در کشوی میزت  را هم  آخر 
که نمی توان در هیچ کالس داستان نویسی یک امیلی دیکنسون ساخت، 
کالس ها  این  که  چیزی  همان  از  حال  این  با  نیست.  این  بر  هم  قرار 
این  در  من  واقع  در  می کنم،  رضایت  احساس  به شدت  می پرورانند 
کالس ها برای دانشجویانم نقش همان ویراستار را بازی می کنم. گاهی 

وقت ها با داستانی روبه رو می شوم که یکی از شاگردانم نوشته است، 
داستانی پر از شخصیت های عجیب و غریب، اما صدای اصلی، کسی که 
باید قهرمان داستان می شد البه الی این همه قهرمان گم شده است، در 
حالی که اول بودن و بیشتر دیده شدن حقش بود. من شاگردانم را به 
بازنویسی و بازنویسی و بازهم بازنویسی تشویق می کنم.  با این حال 
می دهد  یاد  شما  به  بلکه  نمی کند،  معجزه  خالق  داستان نویسی  کالس 
که نویسندگی هم قاعده هایی دارد، درست مثل فیلمسازی. قاعده هایی 
مثل یادداشت هایی که پیش از آغاز نوشتن باید جمع و جورشان کنید. 
سرفصل هایی که باید برای نوشتن رمان داشته باشید و رفتن و دیدن 
فضاهایی که می خواهید در داستان تان به آنها بپردازید. در نهایت اینکه 
نوشتن کار عجیبی نیست، اگر کمی استعداد داشته باشید، می توانید در 
با داشتن یک ویراستار  اروپایی ها  یا به سبک  ادبیات خالق  کالس های 
سختگیر به راه راست بیاوریدش و نویسنده ای خوب باشید. و از همه 
مهم تر چیزی که همیشه در کالس های ادبیات خالق هم به دانشجویانم 
می گویم: »هیچ وقت کمتر از یک سال برای چاپ داستانی که نوشته اید 
عجله نکنید، به خودتان زمان بدهید، دست به انتشار داستانی نزنید که 

ممکن است بعدها مایه خجالت شما در کارنامه کاری تان باشد.« ر

انفجار جمعیت درآفریقا
بود.  خواهد   21 قرن  در  جمعیت  انفجاری  رشد  پذیرای  آفریقا  قاره 
سازمان  آمارهای  آخرین  براساس  ایندیپندنت،  وب سایت  گزارش  به 
نفر  میلیون   200 و  میلیارد   11 به   2100 تا سال  ملل متحد جمعیت جهان 
خواهد رسید. اگر چه نرخ باروری به طور کلی در سراسر جهان کاهش 
است.  تصاعدی  همچنان  آفریقایی  کشورهای  بین  نرخ  این  است،  یافته 
شمار  به  آفریقا  کشور  پرجمعیت ترین  که  نیجریه  نظیر  کشورهایی  در 

می رود، همچنان نرخ باروری و فرزندآوری رو به افزایش است.
براساس آمارهای سازمان ملل متحد، آفریقا مهم ترین منطقه جهان است 
که پس از سال 2050 همچنان افزایش جمعیت در آن اتفاق می افتد. به این 
آفریقا از جمعیت جهان تا سال 2050، 25 درصد و تا سال  ترتیب سهم 

2100، 44 درصد خواهد بود.
روند  گذشته  دهه های  به  نسبت  جهان،  جمعیت  رشد  حاضر  حال  در 
از  رشد  روند  گذشته  سال   10 در  که  به گونه ای  است،  کرده  پیدا  نزولی 
1/24 درصد در سال به رقم 1/18 درصد کاهش داشته است؛ با این حال 

این رقم خود به معنای افزایش 83 میلیونی جمعیت جهان در سال است.
سازمان ملل متحد پیش بینی می کند تا سال 2030 جمعیت جهان به 8/3 
میلیارد نفر، تا سال 2050 به 9/7 میلیارد و تا سال 2100 به 11/2 میلیارد 

برسد.
کشور   48 جمعیت  دست کم  که  است  چنین  ملل  سازمان  پیش بینی های 
توسعه نیافته که شامل 27 کشور آفریقایی است، با سرعتی بسیار بیشتر 
از سایر کشورهای جهان افزایش یابد. 10 کشوری که پیش بینی می شود 
بیشترین افزایش جمعیت را تا سال 2100 داشته باشند، شامل جمهوری 
و  تانزانیا  اوگاندا،  سومالی،  نیجریه،  مالی،  ماالوی،  کنگو،  دموکراتیک 

زامبیا هستند.
 براساس این مطالعه آسیا پرجمعیت ترین قاره جهان باقی خواهد ماند 
و پیش بینی شده است تا سال 2050، جمعیت آن به 5/3 میلیارد برسد. 
آفریقا هم اکنون فقط 1/2 میلیارد جمعیت دارد، اما انتظار می رود که تا 
سال 2100 بین 3/4 تا 5/6 میلیارد نفر ساکن این قاره باشند. آمار جدید 
با ارقام ارائه شده در یک جلسه پیش بینی جمعیت شناختی که در حاشیه 
گذاشته  اشتراک  به  شد  برگزار  سیاتل  در   2015 مشترک  آماری  نشست 

شدند.
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درباره همنشینی های مجازی با شبکه های اجتماعی در جهان

چراغ روشن 
خانه همسایه

ترجمه: نیلوفر توکلی

هرجا شور و شوقی وجود داشته باشد، زندگی وجود خواهد 
اینکه  برای  اجتماعی،  شبکه های  کاربران  از  بسیاری  داشت. 
جدیدی  مناسبت های  دنبال  به  بگذارند  اشتراک  به  مطلبی 
همخوانی  نظرشان  مورد  مطلب  یا  عکس  با  که  می گردند 
این  هستند.  ممکن  زمان  بهترین  منتظر  آنها  باشد.  داشته 
در  نقش مهمی  که  آمده اند  پدید  مناسبت های کوچکی  روزها 

شبکه های اجتماعی ایفا می کنند. 

می گذارند.  اشتراک  به  فورا  را  خود  پست های  اینستاگرام  کاربران  بیشتر 
؛اما»لیال خان« گاهی مدت ها برای پست کردن یک عکس، صبر می کند. او برای 

پست کردن عکسی که دوستش هنگام خوردن هندوانه از او گرفته بود، شش 
هفته صبر کرد. 

لیال خان دختری 13 ساله، اهل پالوآلتو در کالیفرنیا است. او برای پست های 
به  برای  او  اصلی  معیارهای  از  یکی  و  می بیند  مفصلی  تدارک  اینستاگرامش 
اشتراک گذاشتن یک عکس، پیدا کردن مناسبت مرتبط با عکس است. او برای 
پست کردن عکس هندوانه ای خود دلیل مناسبی پیدا کرد: دوشنبه، روز ملی 

هندوانه. 
با  از مناسبت های ملی جدید است که همراه  روز ملی هندوانه مانند بسیاری 
در  مردم  نیست.  تنها  خان  لیال  بنابراین  کرده اند.  رشد  اجتماعی  شبکه های 
بدوند  بحث  وسط  است  ممکن  بعضی  می کنند.  بحث  هندوانه  درباره  توییتر 
ممکن  این  و  می شود  مصرف  آب  گالن  چند  هندوانه  هر  رشد  برای  بگویند  و 
است منجر به خشکسالی کالیفرنیا شود. بقیه احتماال بحث را ترک می کنند و 
از دوستان خود در فیس بوک می پرسند چرا ناگهان تمام شبکه های اجتماعی 
از هندوانه شده است.  شبکه های اجتماعی روز ملی هندوانه را به وجود  پر 
نیاورده اند. این روز هر سال سوم آگوست توسط انجمن هندوانه جشن گرفته 
می شود. مناسبت های عجیب مانند این، ده ها سال است که به مردم بهانه های 
کوچکی برای شاد بودن و به رسانه هایی مانند رادیو و تلویزیون راهی برای پر 

کردن برنامه هایشان می دهند. 

نیاز  نفر  میلیارد ها  برای  آنها  داده اند.  انجام  دیگری  کار  اجتماعی  شبکه های 
مناسبت هایی  رو  این  از  گفتن.  برای  حرفی  به  نیاز  کرده اند:  تعریف  جدیدی 
وجود  به  غیرمعمولی«  سازهای  از  آگاهی  »روز  و  کردن«  توییت  »روز  مانند 

آمده اند. مناسبت هایی که به نظر می رسد فقط در اینترنت وجود دارند. 
موضوعی  »وقتی  می گوید:  اجتماعی  شبکه های  مشاور  هاپکینز،  برایان  جان 
بیابند.«  برای گفتن  ندارد، همه سعی می کنند حرفی  برای حرف زدن وجود 
هاپکینز خود سایت Foodimentary را اداره می کند؛ سایتی که به مناسبت های 

مرتبط با غذا می پردازد. 
لیال خان حرف تازه ای درباره هندوانه ندارد و عکس هندوانه ای او مهم به نظر 

نمی رسد. او و دوستش در یک روز گرم ژوئن هندوانه ای خریدند و یک دوست 
از آنها عکس گرفت. این جا یک سوال مطرح است: چرا باید تا آگوست برای 

پست کردن یک عکس ساده صبر کرد؟
لیال این گونه توضیح می دهد: »چون فکر می کنم پست کردن یک عکس در حال 

خوردن هندوانه بدون دلیل و مناسبت خاصی عجیب است.«

لوسی نومرو دوست 13 ساله لیال نیز می گوید: »حتی برای پست کردن چنین 
عکس ساده ای باید زمینه و دلیل مناسبی وجود داشته باشد.«

من  عکس  با  مناسبت  این  هندوانه،  ملی  »روز  می دهد:  ادامه  این گونه  لیال 
 eMarketer بازاریابی  تحقیقات  شرکت  که  آماری  بنابر  دارد.«  همخوانی 
ارائه داده است، آمریکایی ها روزانه بیش از یک ساعت از شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند. در اینستاگرام و توییتر هر روز یک مناسبت ملی برای پست 
کردن عکسی از یک دوست، حیوان خانگی مورد عالقه، میز شام و حتی مدل 

مو وجود دارد. 
هیچ کس حرف آخر را در دنیای اینترنت نمی زند و این موضوع مناسبت های 
گوناگون را نیز شامل می شود. »تقویم دنبال کردن رویدادها« نام کتابی است 
در  را  غریب  و  عجیب  مناسبت  هزاران  و  است  شده  منتشر   1975 سال  در  که 
بر می گیرد. هرچند این کتاب نفوذ بسیاری دارد، ولی باید با شمار روزافزون 
سایت هایی مانند chekiday، brownilocks، wellcat و daysoftheyear رقابت 

کند. 
 120 حدود  تاکنون  که  می گوید   Foodimentary سایت  مدیر  هاپکینز  آقای 
مناسبت مرتبط با غذا به وجود آورده است. او هر سال تقویم را اصالح می کند 
و مناسبت های جدیدی را به آن می افزاید. تبلیغاتی در سایت او وجود ندارد. 

دلیلش ساده است؛ او نمی خواهد کلیک بخرد و حواس مخاطب را پرت کند. 

اشتراک  به  توییتر  در  که  دارند  مطالبی  در  زیادی  سهم  نیز  یادبود  روزهای 
گذاشته شده اند. سازمان ملل 18 جوالی روز تولد نلسون ماندال را »روز ماندال« 
نام گذاری کرده است.  این مساله برای جولو الدرسون، کسی که روزهای سال 
را گردآوری و ضبط می کند، به مشکل بزرگی تبدیل شده است زیرا روز یادبود 
انسان های بزرگی نظیر ماندال، کسی که مقابل آپارتاید ایستاد در کنار روزهایی 
همچون روز آبنبات و پوشش چتر قرار گرفته است.  آقای الدرسون در این باره 
می گوید: »این مساله قدری زشت به نظر می رسد.« 18 جوالی روز ملی خاویار 

نیز نام گذاری شده است. 
خودش  ولی  است  شده  تاسیس  انگلستان  یورک  در  الدرسون  آقای  سایت 
می گوید که 90 درصد ترافیک سایت او، از جانب مخاطبانش در کشور آمریکا 

است. 
»مراسم  کتاب  نویسنده  اشمیت  اریک  لی  نیست.  تصادفی  مساله  این 
این گونه  این باره  در  آمریکایی«  مناسبت های  فروش  و  خرید  مصرف کننده: 
از  پس  آمریکا  بنیانگذاران  که  کارهایی  اولین  از  »یکی  می دهد:  توضیح 
زمان  آن  بود.«از  ملکه  تقویم  کردن  نابود  دادند،  انجام  بریتانیا  علیه  شورش 
ایجاد کرده  است که دو صفت معروف  آمریکا تعدادی مناسبت جدید  تاکنون 
ایجاد  و  جدید  چیزهای  اختراع  به  کرده اند:عالقه  ایجاد  را  آنها  آمریکایی ها 
می گوید:  این باره  در  اشمیت  آقای  مختلف.  محصوالت  فروش  برای  بهانه ای 
»بیشتر مناسبت های کمترشناخته شده توسط گروه های تجاری ابداع شده اند. 
پایان  در  او  بازگردانده اند.«  مردم  به  را  قدرت  اجتماعی  شبکه های  مقابل  در 
است  شده  گرفته  تجاری  گروه های  از  قدرت  این  می رسد  نظر  »به  می گوید: 
چون دیگر هیچ خالقیتی در این زمینه از خود نشان نمی دهند. « اگر به دنبال 
اجتماعی  شبکه های  به  سری  است  کافی  هستید،  گرفتن  جشن  برای  بهانه ای 

بزنید. مناسبت های جدید اینترنتی تمام روز های تقویم را پر می کنند. 

منبع: نیویورک تایمز
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تکنولوژی

7 قابلیت قابل 
پیش بینی در 
گوشی های 

جدید آی فون
است  قرار  اپل  شرکت  می گویند  خبر ها  که  آن طور 
شهریور  اواسط  در  را  دیجیتالیش  محصوالت  جدیدترین 
به صورت  تاریخ  این  کند. هرچند  ماه سال جاری معرفی 
رسمی از سوی شرکت اپل تایید نشده اما قطعا تا چند روز 
آینده دعوت نامه این رویداد مهم که در آن نسخه های جدید 
خبرنگاران  برای  شد،  خواهند  رونمایی  آی پد  و  آی فون 

ارسال می شود.

آی فون  درخصوص  شایعات  از  شده  پر  خبری  سایت های  حاال 
قرار  امکاناتی  چه  با  و  اندازه ای  چه  در  اینکه  اپل،  شرکت  جدید 
برای  پیش بینی  کرده اند  که خبر ها  آنطور  بازار شود.  وارد  است 
همچنین  است.  شده  انتخاب   plusS6 و   s6 نام  جدید  آی فون های 
امر  این  دلیل  بوده و  از نمونه های فعلی ضخیم تر  این دو گوشی 
هم اضافه شدن تکنولوژی فورس تاچ به نمایشگر این تلفن ها ذکر 
شده است. البته انتظار می رود در رویداد شهریور ماه شرکت اپل، 
Apple TV و نسل های بعدی  این شرکت مانند  محصوالت دیگر 
آی پد نیز معرفی شوند.  اما قطعا به عنوان کاربران محصوالت اپل 
یا کاربرانی که مدت هاست برای خرید گوشی دست نگه داشته اید، 
دوست دارید ببینید گوشی های جدید این شرکت چه ویژگی هایی 
خواهند داشت. سایت phonearena در گزارشی به 7 قابلیت قابل 

پیش بینی در نسخه جدید آی فون اشاره کرده است.

جدیدترین  است  قرار  اپل  شرکت  می گویند  خبر ها  که  آن طور 
جاری  سال  ماه  شهریور  اواسط  در  را  دیجیتالیش  محصوالت 
این تاریخ به صورت رسمی از سوی شرکت  معرفی کند. هرچند 
اپل تایید نشده اما قطعا تا چند روز آینده دعوت نامه این رویداد 
آی پد رونمایی خواهند  و  آی فون  آن نسخه های جدید  در  که  مهم 
شد، برای خبرنگاران ارسال می شود.  حاال سایت های خبری پر 

در  اینکه  اپل،  شرکت  جدید  آی فون  درخصوص  شایعات  از  شده 
چه اندازه ای و با چه امکاناتی قرار است وارد بازار شود. آنطور 
و   s6 نام  جدید  آی فون های  برای  کرده اند  پیش بینی   خبر ها  که 
plusS6 انتخاب شده است. همچنین این دو گوشی از نمونه های 

تکنولوژی  شدن  اضافه  هم  امر  این  دلیل  و  بوده  ضخیم تر  فعلی 

انتظار  البته  است.  شده  ذکر  تلفن ها  این  نمایشگر  به  فورس تاچ 
دیگر  محصوالت  اپل،  شرکت  ماه  شهریور  رویداد  در  می رود 
Apple TV و نسل های بعدی آی پد نیز معرفی  این شرکت مانند 
شوند.  اما قطعا به عنوان کاربران محصوالت اپل یا کاربرانی که 

مدت هاست برای خرید گوشی دست نگه داشته اید، دوست دارید 
خواهند  ویژگی هایی  چه  شرکت  این  جدید  گوشی های  ببینید 
داشت. سایت phonearena در گزارشی به 7 قابلیت قابل پیش بینی 

در نسخه جدید آی فون اشاره کرده است.

1-  طراحی با ضخامت بیشتر
قرار  اپل  گوشی های   S سری  که  گفت  می توان  تجربه  براساس 
دلیل  همین  به  و  باشد  داشته  متفاوتی  و  انقالبی  طراحی  نیست 
آیفون S6 احتماال از نظر ظاهری کامال به آیفون 6 شبیه خواهد 
می افتد  اتفاق  آی فون  گوشی های   s سری  در  آنچه  معموال  بود. 
نرم افزار قوی تر،  به کارگیری  البته  و  بهینه سازی قطعات داخلی 
کاراتر و سریع تر است. سری S در واقع نسخه تکامل یافته نسخه 

قبلی گوشی آی فون است. 
همچنین طبق طرح های درز کرده در برخی سایت ها آیفون جدید 
از آیفون 6 ضخیم تر بوده است.  0 میلی متر(  کمی )در حدود 2/ 
به نظر می رسد اپل سعی کرده با طراحی بهتر شاسی مشکالت 
خم شدن آیفون 6 پالس را در آیفون S6 پالس برطرف کند و این 

موضوع قطعا طرفداران اپل را خوشحال خواهد کرد.

2-  چیپ ست جدیدتر، سریع تر و کارآمدتر
مانند همیشه اپل در آیفون های جدید از چیپ ست های جدیدتر و 
S6از  آیفون  که  هستیم  مطمئن  تقریبا  می کند.  استفاده  قوی تری 
چیپ جدید Apple A9 استفاده خواهد کرد که 70 درصد تجهیزات 
آن را سامسونگ و 30 درصد آن را TSMC تامین می کند. این چیپ 
ست قرار است مانند اکسینوس 7420 در گلکسی S6 از معماری 14 
نانومتری بهره ببرد و با استفاده از فناوری FinFET تولید شود. 
کمتری  انرژی  مصرف   A9 بیشتر  قدرت  بر  عالوه  ترتیب  این  به 
نیز نسبت به A8 خواهد داشت و گرمای تولید شده توسط آن نیز 

کمتر خواهد بود.
در مورد تعداد هسته های این چیپ ست اطالعاتی در دست نیست 
اما همان طور که می دانیم چیپ ست های دو هسته ای اپل همیشه 
رقبای خوبی برای چیپ ست های هشت هسته ای رقبا بوده است!

3- حافظه رم دو برابر
باید سپاسگزار بود که باالخره پس از سال ها اپل تصمیم گرفته تا 
در آیفون هایS 6 و PLUS S6 از دو گیگابایت رم استفاده کند. رم 
بیشتر به معنای نگه داشتن اپلیکیشن های بیشتری در پس زمینه و 
در نتیجه مالتی تسکینگ یا همان چندوظیفگی بهتر خواهد بود. 
شد  عرضه  رم  حافظه  گیگابایت  دو  با   2 ایر  آی پد  که  آن جایی  از 
انتظار می رود آیفونS 6 و PLUS S6 نیز با همین مقدار حافظه 

رم معرفی و عرضه شوند.

4- بدنه ای با استقامت بیشتر
 6 آیفون  آسان  شدن  خم  برای  اصطالحی  که   bendgate مشکل 
بزرگنمایی  مختلف  خبرهای  در  را  آن  برخی  البته  و  بود  پالس 
اپل بدبین  کردند، کاربران را نسبت به کیفیت ساخت محصوالت 

به  این بار  تا  دارند  قصد  اپل  طراحان  شایعات  طبق  ظاهرا  کرد. 
جای آلومینیوم آلیاژ 6000 از آلیاژ 7000 استفاده کند که استحکام 
خم  آسانی ها  این  به  و  داشته  قبلی  نسخه  به  نسبت  بیشتری 

نمی شود.

5 – دوربین با وضوح باالتر، اما همچنان بیرون آمده
از آیفون S4 به بعد تا آیفون 6 اپل از سنسورهای 8 مگاپیکسلی 
آنها  کیفیت  اینکه  وجود  با  و  کرده  استفاده  دوربین هایش  برای 
نسل به نسل افزایش یافته اما در سال 2015 قطعا دیگر دوربین 8 
مگاپیکسلی کافی نیست. به همین دلیل گفته می شود اپل در آیفون 
استفاده   iSight مگاپیکسلی   12 دوربین های  از   S  PLUS6 و   S6
دارند.  همراه  به  نیز  را   4K فیلمبرداری  احتماال  که  کرد  خواهد 
اخیر ای  شایعات  طبق  اینکه  خوشایند  نه چندان  خبر  همچنین 
بیرون زده  دوربین  دارای  نیز  قبلی  نسل  مانند  جدید  فون های 

خواهند بود. 

6 – افزایش قدرت دوربین جلو
سلفی آیفون  یا  جلو  دوربین  خوانده اید  یا  می دانید  که  همان طور 
فعلی چنگی به دل نمی زند و تصاویر ثبت شده با آن کیفیت قابل 

قبولی ندارد. 
با  جلو  دوربین های  به کارگیری  با  گوشی  این  رقیبان  که  حاال 
اختیار  در  را  بهتری  بسیار  سلفی  تجربه  باال  مگاپیکسل های 
 Ultra Xperia C5 کاربرانشان گذاشته و حتی گوشی هایی مانند
بهره می برند،  جلو  در  فلش  همراه  به  مگاپیکسلی   13 دوربین  از 
استفاده از سنسور 2/ 1 مگاپیکسلی منجر به شکست خواهد شد، 
اپل تصمیم گرفته دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی در  به همین دلیل 

آیفون های جدید استفاده کند.

7 – صفحه نمایش فورس تاچ
اینچی   12 جدید  مک بوک  ترک پد  در  اولین بار  فورس تاچ  فناوری 
برای  لمس  بر  عالوه  جدیدی  عملکرد  فناوری  این  شد.  دیده  اپل 
بیشتر خواهد  آن هم کمی فشار  و  صفحات لمسی اضافه می کند 
فشار  با  لمس  جای  به  می توانید  مثال  برای  ترتیب  این  به  بود. 
آورید  به دست  ویژگی  یک  به  راجع  بیشتری  اطالعات  بیشتر 
بازی ها  خصوصا  و  اپلیکیشن ها  توسعه دهندگان  همچنین  و 
می توانند از این ویژگی جدید ابتکارات جدیدی پدید بیاورند. یک 
وجود  که  کرده  Sدرز   6 آیفون  از  اخیرا  جدید  صفحه نمایش  پنل 
فورس تاچ را تایید می کند. همان طور که مشاهده کردید احتماال 
آیفون های جدید ویژگی انقالبی نخواهند داشت و اپل سعی کرده 
تا فاصله به وجود آمده با رقبا را کم کرده و همچنین با فورس تاچ 

پنجره جدیدی رو به اپلیکیشن ها باز کند.
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چرا بهتر است 4 روز 
در هفته کار کنیم؟

و  بیشتر  که  شده  حک  گونه  این  ما  همه  ذهن  در 
به  بزرگ تری  دستاوردهای  کردن  کار  سخت تر 
که  کرده اید  فکر  این  مورد  در  آیا  اما  دارد.  همراه 
باشد؟  موفقیت  کلید  می تواند  کردن  کار  کمتر 
برخی کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند که چهار 
را  شغلی  رضایت  و  بهره وری  هفته  در  کار  روز 
افزایش می دهد و باعث می شود عالوه بر زنانی که 
سایر  کنند،  نگهداری  خود  کودکان  از  می خواهند 
کارمندان بااستعداد هم انگیزه زیادی برای ماندن در 
سازمان داشته باشند.در گذشته، مدت ها افراد بیش 
از 12 ساعت در روز و هفته ای 6 روز کار می کردند. 

تنها از اواسط قرن 20 میالدی است که هشت ساعت کار در روز، 
این  و  شد  تبدیل  جدیدی  استاندارد  به  هفته  در  روز  پنج  معادل 
باید  کاری  روزهای  تعداد  اینکه  مورد  در  صحبت هایی  روزها 
کمتر شود مطرح می شوند. مساله چهار روز کار کردن در هفته 
اولین بار در دهه 50 از طرف والتر روتر، رهبر اتحادیه کارگری 
آمریکا پیشنهاد شد، اما کارگران یا به طور خاص تر روسای آنها 
چندان استقبالی از این پیشنهاد نکردند. ساعات کاری در آمریکا 
و بسیاری از کشورها، به اسم بهره وری، ضرورت مالی و طبق 
برخی مطالعات شادی بیشتر، اکنون بیش از 40 ساعت در هفته 
تعداد  کاهش  مورد  در  کلی  به طور  زیادی  است.کارشناسان 
روزهای کاری یا ساعت کاری انعطاف پذیر، به عنوان روشی برای 
جذب زنان بااستعداد که مجبورند برای بچه دار شدن یا نگهداری 
از محیط کار دور بمانند، صحبت کرده اند. بر  از فرزندان خود 
همین اساس در سال های اخیر، بسیاری از کسب وکارها پیشنهاد 
کاهش تعداد روزهای کاری را مطرح کرده اند. با اینکه این طرح 
به تازگی و به صورت آزمایشی در برخی شرکت ها اجرایی شده، 
بلکه برای خود شرکت ها  نه فقط برای کارمندان  را  آن  بسیاری 
نیز مفید دانسته اند. مثال زنان شاغل در آمریکا معموال در مورد 
کاهش تعداد روزهای کاری خود چانه زنی می کنند. در حقیقت، 
44 درصد پزشکان زن آمریکا اکنون چهار روز در هفته یا کمتر 
کار می کنند که در سال 2005 تعداد آنها 29 درصد بوده است اما 
این نکته مهم است که چهار روز کار در هفته فقط مناسب مادران 

و  بهره وری  کرده اند،  را  کار  این  که  بنگاه هایی  نیست.  شاغل 
رضایت شغلی را در میان کارمندان خود باال برده اند. دالیل مفید 
و منطقی بودن طرح 4 روز کار در هفته در زیر عنوان شده  است. 

افزایش بهره وری
کارمندانی که بیشتر استراحت می کنند، بهره وری بیشتری دارند. 
کاری  تعداد روزهای  است.  بیشتر  نیز  کارمندان شاد  بهره وری 
کمتر باعث می شود کارمندان تان بهتر استراحت  کنند و شادتر و 

نرم افزاری  فراید، مدیر عامل شرکت  باشند. جیسون  بهره ورتر 
تایمز گزارش کرده  37سیگنالز، در سرمقاله روزنامه نیویورک 
بود که طرح آزمایشی چهار روز کار، معادل 32 ساعت در هفته 
که تابستان ها اجرا می شود، به افزایش بهره وری کارمندان منجر 
شده است. او در این مقاله می نویسد »در چهار روز کارها بسیار 
است:  منطقی  کامال  موضوع  این  روز.«  پنج  تا  شد  انجام  بهتر 
زمان  باشد،  داشته  وجود  کردن  کار  برای  کمتری  زمان  وقتی 
داشته  کاری فشرده تری  اگر هفته  و  به هدر می رود  کمتری هم 
فراید  می شوید.  متمرکز  است  مهم تر  که  چیزی  آن  بر  باشید، 

استعدادهای  استخدام  کار  همچنین گزارش کرده که چهار روز 
جدید و حفظ کارمندان ارزشمند – چه مرد و چه زن – را آسان تر 
کاری  هفته  یک  برای  برنامه ریزی  هنگام  می کند.کسب وکارها 
چهار روزه دو گزینه پیش روی خود دارند. یکی اینکه می توانند 
هفته  در  ساعت   32 به  و  کرده  کم  را  هفتگی  کاری  ساعات  کال 
برسانند؛ یعنی 4 روز و روزی 8 ساعت. دیگر اینکه مثل گذشته 
40 ساعت در هفته را حفظ کنند؛ یعنی 4 روز و روزی 10 ساعت. 

مزایایی برای خانواده ها
ایجاد تعادل بین کار و زندگی چقدر سخت است.  همه می دانند 
دو سوم  نزدیک  داده  نشان  شده  انجام  اخیرا  که  مطالعه ای 
مهم ترین  زندگی  و  کار  بین  تعادل  بوده اند  موافق  کارمندان 
هفته،  در  کار  روز  چهار  است.  رضایتمندی  ایجاد  در  فاکتور 
باعث می شود والدین آسان تر بتوانند نیازهای محیط کار و امور 
به  کنند.  متوازن  را  فرزندان خود  تربیت  و  نگهداری  به  مربوط 
یک  انتخاب  امکان  و  باشند  منعطف تر  کارفرمایان  اگر  عالوه، 
روز تعطیلی اضافه وجود داشته باشد، یکی از والدین می تواند 

تا  کند  انتخاب  تعطیلی خود  برای  را  دیگری شنبه  و  چهارشنبه 
والدین وقت بیشتری را با فرزندان خود بگذرانند. 

افزایش میزان حفظ کارمندان
برای کسب وکارها سخت و هزینه بر است.  جابه جایی کارمندان 
از دست دادن کارمندان با استعداد و صرف کردن زمان و هزینه 
می تواند  آنها  جایگزین  افراد  آموزش  و  شناخت  برای  فراوان 
که  برای شرکت هایی  باشد.  بر دوش سازمان ها  بار سنگین  یک 
روی پروژه های بلند مدت سخت کار می کنند، حفظ استعدادهای 
کلیدی بسیار حیاتی است. برای شرکت هایی که منابع محدود در 
اختیار دارند و نمی توانند حقوق یا دیگر مزایا را افزایش دهند، 
قانونی کردن چهار روز کار در هفته می تواند یک گزینه جذاب 

نسبت به شرکت های دیگر باشد. 

تحریک خالقیت
شرکت ها  موفق ترین  می کنیم.  زندگی  نوآوری  عصر  در  ما 
آنهایی هستند که دائما ایده های جدید و خالقانه مطرح می کنند. 
افراد شرکت شما  این هستید که همه  ایده آل، خواهان  به صورت 
باشند.  داشته  نقش  خالقانه  ایده های  کردن  مطرح  در  بتوانند 
اگر این افراد تعطیالت آخر هفته طوالنی تری داشته باشند، وقت 
را  بیشتری  چیزهای  دارند،  خود  انرژی  بازیابی  برای  بیشتری 
تجربه می کنند و انگیز ه های خالقانه آنها تحریک می شود. هیچ 
چیز مثل اینکه تمام روزها و ساعات هفته را روی یک موضوع کار 
کنید، خالقیت را نمی کشد. داستان فرضیه جاذبه زمین نیوتن، به 
در  خالقانه  ایده های  بهترین  گذشته  از  که  می دهد  نشان  خوبی 
مغز  کردن  خالی  است.  می رسیده  ذهن  به  افراد  فراغت  اوقات 
جدید  ارتباطات  می شود  باعث  فرآیندها  یا  برنامه ها  مکان ها،  از 
و غیرقابل انتظاری شکل بگیرد و ایده های جدید مطرح شوند. 
موقعیت  در  که  را  کارمندانی  می تواند  هفته  در  کار  روز  چهار 

خوبی برای انجام بهترین کار هستند، خالق تر و شادتر کند.

صرفه جویی اقتصادی
است.  صرفه  به  مقرون  نیز  اقتصادی  نظر  از  کاری  روز  چهار 
وقتی به جای پنج روز، چهار روز انرژی مصرف می شود و نیز 
تعداد رفت وآمد کارمندان کمتر می شود، در هزینه ها صرفه جویی 
می شود. در نهایت باید گفت چهار روز در هفته زمانی بهترین 
کاربرد را دارد که کل افراد شرکت را درگیر کند. یک دلیل آنکه 
ندارند،  هفته  در  کار  روز  چهار  به  تمایلی  کارمندان  از  بسیاری 
ترس عدم دستیابی به رئیس یا جریان ایده ها و اطالعات مطرح 

شده در شرکت است که باید به این مساله پرداخته شود. 
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خانواده

تقریبا همه مردان و زنان، قبل از ازدواج تصوری از روابط 
زناشویی دارند که با آنچه واقعا بعد از ازدواج اتفاق می 
رمانتیک  و  عاشقانه  روابط  از  تصوری  دارد؛  تفاوت  افتد 
که گاهی فقط در فیلم های سینمایی می شود پیدایش کرد، 
خیال پردازی های آن چنانی که از سنین نوجوانی شروع 
می شود و گاهی تا سال ها بعد هم رسوباتش در ذهن می 
ماند و به همه این ها اضافه کنید شنیده ها از دوستان و 
در  بلدند  خوب  خیلی  که  تجربه  بی  و  اطالع  کم  آشنایان 
نقش یک کارشناس خبره ظاهر شوند و اطالعات نادرست 

شان را در ذهن شنوندگان شان جا بیندازند.

زندگی  وارد  جوان  مرد  یا  زن  یک  تصوراتی  چنین  با 
در همان چند  زناشویی می شود. گاهی خیلی زود، مثال 
روز اول، گاهی هم دیرتر، مثال بعد از چند سال، زن و مرد 
می  فکر  که  هم  طورها  آن  قضیه  شوند  می  متوجه  جوان 
نمی رود.  پیش  آن طورها  که حداقل  این  یا  نیست  کردند 
خیلی از زن و شوهرها، بعد از گذشت چند سال از ازدواج 
می  را  اول  روزهای  حرارت  و  شور  حسرت  فقط  شان، 
به قهقرا می رود. گاهی  و روابط زناشویی شان  خورند 
فکر می کنند این یک فرآیند طبیعی است، گاهی هم نگران 
می شوند ولی نمی دانند چه باید بکنند. این مطلب سعی 
می کند 2 مشکل اساسی که مردان و زنان را پس از گذشت 
راه  و  کند  می  سردی  دچار  مشترک  زندگی  از  سال  چند 

برخورد درست با آن 2مشکل را توضیح دهد.

شوهران را چه چیز سرد می کند؟
این  )البته که مخاطب  آقایان شروع کنیم.  از  اول  بگذارید 
بحث بیشتر خانم ها هستند( از شوهران عزیزی که هرچه 
زندگی جلوتر می رود، کمتر و کمتر احساسات و عواطف 
گرم شان را مثل گذشته بروز می دهند و گاهی چنان سرد 
رابطه  برای  هیچگاه  کنید،  شان  رهای  اگر  که  شوند  می 
چنین  در  که  نیست  توضیح  به  الزم  گذارند.  نمی  پیش  پا 
ایجاد  ها  خانم  برای  است  ممکن  تصوراتی  چه  موقعیتی 
شود و چه دردسرها که پیش نیاید اما هیچ اتفاق عجیبی 

نیفتاده و هیچ خبری از زن دیگری نیست.

مردان بازیگران خوبی نیستند
روانی  دالیل  ترین  مهم  از  یکی  ترین،  مهم  نگوییم  اگر 
از سوی  که  است  ای  ناکامی  احساس  آقایان،  سردمزاجی 
همسران به شوهرشان منتقل می شود. مردی که احساس 

عدم موفقیت و طردشدگی داشته باشد، ناخود آگاه نسبت 
به رابطه جنسی با همسرش سرد می شود. در این موقعیت 
است که بعضی مردان به دنبال همسر دوم و امثال آن می 
روند و جالب این جاست که دقیقا در همین موقعیت خانم 
ها طوری رفتار می کنند که آن احساس ناکامی بیشتر و 

بیشتر می شود و نتیجه اش هم معلوم است که چیست.

برای این که یک مرد احساس ناکامی نکند چه باید کرد؟ 
یا  کرد؟  تشویق  رابطه  داشتن  به  را  شوهر  مرتب  باید  آیا 

باید رهایش کرد؟
زن  یک  که  طور  آن  مردان،  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
می تواند، نمی توانند نقش بازی کنند. اگر مردی آمادگی 
برقراری رابطه را نداشته باشد، کامال معلوم است که نمی 
تواند. چنین مردی نمی تواند تظاهر به برانگیختگی کند، 
خوب  چیز  همه  کند  تظاهر  تواند  می  زن  یک  که  درحالی 
قرار  فشار  تحت  وقتی  مردان،  شدید  حساسیت  است.این 
خاموش  جز  چیزی  آن  نتیجه  و  شود  می  تشدید  بگیرند 
شدن مرد نیست. در مقابل، وقتی مردی به طور مرتب این 
پیام را دریافت کند که برای همسرش زیباست و همسرش 
او را دوست دارد، تمایالت جنسی اش هم سالم  با  رابطه 
برای  خودش  چنین مردی معموال  ماند.  می  باقی  قوی  و 

رابطه پا پیش می گذارد.

این مردان حساس!
تعادل  عدم  به  نسبت  مردان  گویند،  می  شناسان  روان 
جنسی خیلی از زنان حساس ترند. آن ها چه وقتی به هر 
دلیل، مثال استرس های کاری برای مدت طوالنی از رابطه 
جنسی دور می شوند و چه وقتی به طور مرتب از سوی 
همسرشان دعوت می شوند و احساس می کنند آن چه از 
آن ها خواسته شده فراتر از توان شان است، در هر 2 حالت 
گرفتار آن احساس ناکامی ای می شوند که از آن صحبت 

شد.
را  جنسی  رابطه  مدتهاست  که  زوج  یک  برگرداندن 
برای  نیست، مخصوصا  ای  کار ساده  اند،  فراموش کرده 

مردان. آن ها نه از نظر فیزیولوژیک بلکه از نظر روانی، 
تا واقعا توانایی داشته باشند.  باید احساس توانایی کنند 
آن ها برای داشتن احساسات، نیاز به فیدبک مثبت دارند، 
یعنی باید در رابطه با همسرشان آن احساس موفقیت را 
به دست بیاورند تا نسبت به او بهتر شوند. اگر این اتفاق 
نیفتد، چرخه معیوب به کار می افتد و روز به روز رابطه 
همیشه  زن  وقتی  هم،  دیگر  سوی  شود.از  می  سردتر 
خواهان رابطه بیشتر باشد و اگر این رابطه برقرار نشود، 
نشان دهد، همسرش کم  از خود  ناخوشایندی  احساسات 
کم این احساس را پیدا خواهد کرد که رابطه جنسی برایش 
به شکل یک تکلیف و وظیفه درآمده و در این صورت باز 
هم مرد به سمت خاموشی جنسی سوق پیدا می کند. این 
نکته هم برای مردان و هم برای زنان مصداق دارد که اگر 
رابطه به عنوان یک تکلیف اجباری انجام دهند، از آن لذتی 
نمی برند و طبیعتا پس از مدت کوتاهی اشتیاق آنها رو به 

خاموشی می رود.

باید احساس آزادی کنند
درست همان طور که اگر مردان خود را در موقعیت رابطه 
اجباری ببینند، اتفاق خوبی نمی افتد، اگر مردی بارها و 
کند  احساس  مثال  و  کند  تجربه  را  ناکامی  احساس  بارها 
هر بار مجبور است همسرش را برای داشتن رابطه جنسی 
مردی  چنین  افتد.  نمی  خوبی  اتفاق  هم  باز  کند،  متقاعد 
دیگر نه تنها پا پیش نمی گذارد بلکه اصوال هم بعد از مدتی 
نسبت به هرجور رابطه جنسی بدبین می شود و عالقه اش 

را از دست می دهد.

مردها برای آن که احساسات زناشویی شان رشد کند، نیاز 
خواهند  می  وقتی  مثال  دارند  قدرت  و  آزادی  احساس  به 
منفی  پاسخ  با  خواهد  نمی  شان  دل  باشند،  داشته  رابط 
مواجه شوند. پاسخ منفی برای آن ها حاوی این پیام است: 
»تو بی عرضه ای و نمی توانی مرا آن طور که می خواهم 
راضی کنی. پس بهتر است فکرش را هم نکنی...« شاید 
واقعا این طور نباشد اما آن ها چنین برداشتی می کنند و 

این آبی است بر آتش اشتیاق آن ها.

زنان را چه چیز سرد می کند؟
رابطه  به  تمایل  عدم  دلیل  ترین  مهم  ها،  خانم  مورد  در 
آن  که  این  است:  نکردنی  باور  نکته  یک  همسر  با  جنسی 
ها به قدر کافی عشق و عاطفه از همسرشان دریافت نمی 
که  مردان  سردمزاجی  مهم  دلیل  راحتی!  همین  به  کنند. 
گفته شد را کنار این بگذارید تا متوجه شوید گاهی اوضاع 
آن  به  اصطالحا  که  چیزی  شود.  خراب  چقدر  تواند  می 
چرخه معیوب می گویند: زن احساس بی میلی کرده و به 
مرد کم محلی می کند و جواب منفی می دهد. چیزی که 
زن می خواهد تا در این مرحله آماده شود، عشق و محبت 
بیشتر مرد است اما مرد که به خاطر واکنش زن احساس 
ناکامی کرده، سرد شده و نمی تواند به همسرش آن عشق 
باز هم زن پاسخ  نثار کند؛ پس  و محبتی را که الزم دارد 
سردتری از مرد دریافت می کند و فاصله بیشتر و بیشتر 

و بیشتر می شود.

دلیل دومی که زنان را سرد می کند، نرسیدن زن به سطحی 
از احساس رضایت است که انتظار دارد. این مسئله کامال 
به تبحر همسر احتیاج دارد و مردی که چنین تبحری ندارد 
را  و مشکلش  به مشاور مراجعه کرده  باید هرچه زودتر 

برطرف کند.
پس می شود گفت برای یک زن، یک رابطه راضی کننده 
و حمایت عاطفی در این رابطه مهم ترین مسائل هستند. 
برعکس مرد که مهم ترین مسئله برایش احساس موفقیت 
است؛ احساس توانایی و اعتماد به نفسی که می تواند او 

را گرم نگه دارد.

چه باید کرد؟
باز،  را  شان  رابطه  جنسی  روابط  زمینه  در  باید  ها  زوج 
مثبت و راحت نگه دارند. به این ترتیب هر2 اطمینان الزم 
را پیدا می کنند. بهترین کار این است که 2طرف در چنین 
موقعیت هایی خیلی شفاف و البته محترمانه با هم صحبت 
ایجاد  برای  حاال  اگرچه  که  بفهمانند  یکدیگر  به  و  کنند 
از زندگی زناشویی شان  اما در کل  ندارند  آمادگی  رابطه 
راضی هستند و آن را دوست دارند. این یک مهارت است 
که در شماره آینده در همین صفحه درباره آن صحبت می 

کنیم.

چرا شما از همسرتان 
دور شدید؟

از چند سال فروکش می  چرا احساسات جنسی برای اغلب زوج ها بعد 
کند؟ کدام اشتباه ها رابطه را سرد می کنند؟ چطور می شود آن احساسات 

را بین همسران گرم و زنده نگه داشت؟
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7 راهکار افزایش 
خواستگار

بسیاری  برای  مناسب  همسر  یک  انتخاب  روزها  این 
برای  خصوص  به  است.  اساسی  دغدغه  یک  جوانان  از 
دخترخانم ها که شاید قدرت انتخاب کمتری داشته باشند 

و باید در انتظار آمدن یک خواستگار خوب بنشینند.

 البته این به آن معنی نیست که دختر خانم ها هیچ نقشی در این 
البته  و  برخی منش ها  کردن  پیشه  با  می توانند  آنها  ندارند  باره 
دوری کردن از بعضی رفتارها و کردارها خواستگاران بیشتری 
داشته باشند. به گزارش روزنامه خراسان؛ باید به دخترخانم ها 
این را یادآوری کرد که نباید اجازه دهند نگرانی از این مساله تمام 
زندگی و آینده شان را مختل کند. مردان اغلب بین یک دخترخانم 
مجرد با مشکالت روحی و خلقی و یک دختر خانم مجرد با روح 
و روان سالم حتما دومی را انتخاب می کنند، زیرا در این صورت 
باشند.  داشته  مناسبی  ازدواج  زود  یا  دیر  می توانند  که  است 
فراموش نکنید کم نیستند افرادی که اگرچه کمی دیرتر ازدواج 
کرده اند، ولی ازدواج موفقی داشته اند. مجله زندگی ایده آل در 
تا خواستگاران  انجام داد  باید  مطلبی به بررسی رفتارهایی که 
را  آن  از  بخش هایی  ادامه  در  که  است،  پرداخته  داشت  بیشتری 

می خوانید:
 

1  به دنبال فرد ایده آل نباشید
ایده  بتوانند »فرد  تا  افراد وقت زیادی را صرف می کنند  بیشتر 
آل« خود را پیدا کنند. اگر شما هم جزو این دسته هستید، توصیه 
می کنیم با چشمانی باز پیش روی تان را نگاه کنید.البته منظور 
ما این نیست که به اولین خواستگارتان پاسخ مثبت بدهید. ولی 

کمال گرایی هم ممنوع!

 2 باوقار باشید
عمر  پایان  تا  که  می گردند  خاص  زنی  دنبال  به  مردان  بیشتر 
او پیر شوند. زنی که اهل شکوه و شکایت  با  کنارشان بماند و 
یک  مردها  نمی کند.  خراب  را  روزش  کردن  نق  نق  با  یا  نیست 
زن منطقی و با حساب و کتاب می خواهند که آنها را در سراسر 
زندگی شان حمایت کند و در موقعیت های حساس همیشه بتوانند 

روی کمکش حساب کنند. پس با دوری کردن از برخی رفتارهای 
سبک، شخصیتی متین و باوقار داشته باشید.

3 زیبایی همه چیز نیست
و  »زیبایی  کنند  فکر  اشتباه  به  دخترخانم ها  از  برخی  شاید 

وضعیت ظاهری« آنان همه آن چیزی است که پسران در انتخاب 
همسر آینده خود مالک و معیار قرار می دهند. از این رو با پناه 
می کنند  سعی  جراحی  عمل های  حتی  یا  آرایشی  لوازم  به  بردن 
برای زیباتر شدن تغییری در ظاهر خود ایجاد کنند. اما بد نیست 
فرد  به  فردی  از  و  است  نسبی  زیبایی  معیارهای  اوال  که  بدانید 
دیگر متفاوت است، همچنین پسرانی که به پختگی رسیده باشند، 
به ظرافت ها و  آن که در زیبایی چهره متوقف شوند،  از  بیشتر 
زیبایی های رفتاری شما توجه می کنند. از سوی دیگر برخی از 
تیپ  خوش  خواستگاری  منتظر  فقط  و  فقط  نیز  دخترخانم ها 
هستند، اگر جزو این دسته از دخترخانم ها هستید بهتر است که 
خیلی در قید و بند قیافه نباشید، چون قیافه خوب الزاما به معنی 

داشتن شخصیت خوب نیست.

4 وسواس را کنار بگذارید
محافظه  کاری ها و وسواس های بی مورد را کنار بگذارید، اگر 
خواستگارهایی دارید که حاضر نیستید حرف هایشان را بشنوید 
شما  به  ازدواج  برای  را  کسی  دوستانتان  و  فامیل  گاهی  اگر  یا 
معرفی می کنند اما شما اهمیتی نمی دهید، باید کمی در نگاهتان 

تجدیدنظر کنید. شاید یکی از همین موارد بتواند همسر خوبی 
برای شما باشد. از آمدن خواستگار نترسید و چند هفته ای زیر 
نظر خانواده هابا خواستگار های خود صحبت کنید و بعد تصمیم 
بگیرید، مشکالت کوچک آدم ها را بهانه نه گفتن نکنید. فراموش 
نکنید که هر کسی با هر شخصیتی هم که باشد، مشکالتی دارد 
که می توان از آنها ایراد گرفت. مهم این است که به ویژگی های 
بی عیب  شخصیت  یک  نمی توانید  شما  نظرکنید،  او  برجسته 
چنین  اصال  چون  کنید  انتخاب  همسرتان  به عنوان  را  نقص  و 
شخصیتی وجود ندارد. اما سعی کنید فردی را انتخاب کنید که 
یا  افسرده  به خاطرش  مدام  و  بیایید  کنار  با مشکالتش  بتوانید 

عصبانی نشوید.

5 بگویید که توقعی ندارید

از موانع مهم پیش روی ازدواج توقعات باال است و بسیاری از 
فراری  مشترک  زندگی  تشکیل  از  مالی  مسائل  دلیل  به  جوانان 
در  مساله  این  بیان  و  توقعات  این  کردن  کم  با  بنابراین  هستند، 
کنید.  ایجاد  را  ازدواج  زمینه  می توانید  مناسب  موقعیت های 
آقا را  ازدواج باشد و  همچنین یکی ازمواردی که می تواند مانع 
اقدام به خواستگاری منصرف کند، موقعیت اقتصادی خوب  از 
به  اقدام  که  ندارد  را  جرات  این  آقا  یعنی  است.  خانم  خانواده 
توقعات  سطح  می توانید  خانم  یک  عنوان  به  شما  کند،  ازدواج 
خود را پایین بیاورید و با بیان کردن این مساله در جمع دوستان 
و بستگان که انتظارات من برای ازدواج باال نیست به همه نشان 
دهید که در ذهن چه دارید تا شجاعت معرفی کردن خواستگار 

را پیدا کنند.

 6 باید در درجه اول یک زن باشید
که  این  کرده اند.  فراموش  را  خود  بودن  زن  دختران،  از  برخی 
متاسفانه  اما  است  خوبی  چیز  بروند،  کار  سر  و  کنند  تحصیل 
برخی از دختران امروز از آن طرف بام افتاده اند! بخشی از زن 
بودن زنان، در ارتباط با همسر و زندگی مشترک و نقش مادری 
شکوفا می شود و اینکه مورد حمایت و دوست داشته شدن همسر 
قرار بگیرند. دختران در ظاهر، این قضیه را کتمان می کنند. آنها 
با وجود موقعیت های خوب ازدواج اما همه درها را به روی خود 
اند. چرا که تمام زندگی شان را در کار خالصه کرده اند،  بسته 
آنها می خواهند به همه نشان دهند خودشان از پس کارهایشان 
صادق  خود  با  اگر  اما  نمی بینند،  ازدواج  به  نیازی  و  برمی آیند 
باشند، این نیاز را احساس می کنند. فراموش نکنید مردها تمایل 

دارند با خانمی ازدواج کنند که در درجه اول یک زن است.

7 با خود مهربان باشید
دختری ناامید، عصبی و پرخاشگر که طلبکار از دنیا و دیگران 
پیدا  ازدواج  برای  مناسبی  فرد  که  دارد  انتظار  چگونه  است، 
کند! دختری که هنوز با هم جنس خود نمی تواند درست ارتباط 
خواستگار  او  به  دیگران  که  دارد  انتظار  چگونه  کند،  برقرار 
خصوص  به  و  خود  شخصیت  روی  باید  دختران  کنند!  معرفی 
دلیل  به  امروز  دختران  از  برخی  کنند.  کار  خود،  با  مهربانی 
داشتن تحصیالت و شغل، بخشی از زنانگی خود ازجمله مهربان 
بودن را کم رنگ کرده اند، در صورتی که یک مرد، حس محبت و 
مهربانی و حمایت همسر خود را می خواهد اما متاسفانه برخی 
دختران با تحصیل و شغل خود می خواهند که قدرت خود را به 

رخ فرد مقابل بکشند که در این صورت مردان فراری می شوند!
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شکم  چربی  بردن  بین  از  راه های  از  یکی  هوازی  تمرینات 
است. چربی شکم باعث می شود، هیچ لباسی مناسب شما به 
انتظار شماست! وقتی  در  آن  از  بدتر  اما چیزی  نظر نرسد؛ 
ارگان های  در  و  می شود  بیشتر  شما  شکم  در  سفید  چربی 
بدن النه می کند، مشکالت شدید سالمتی را برای آینده تان به 
وجود می آورد. ما االن می دانیم که این نوع چربی، که چربی 
ماده ای  و  کورتیزول  مانند  هورمونی  از  دارد،  نام  احشایی 
از  بدن  محافظت  روی  که  می کند  استفاده  سیتوکین  مانند 
اضافه  فقط  از  بدتر  خیلی  این  نتیجه:  دارند.  نقش  انسولین 
وزن داشتن است. شما در معرض ریسک گرفتن دیابت نوع 

دوم و بیماری قلبی قرار دارید.

هیچ وقت از حرکت کردن دست نکشید
احشایی  چربی  مورد  در  می توان  که  هست  چیز  یک  فقط 

می شود.  هوازی  تمرینات  تسلیم  راحتی  به  داشت:  دوست 
یا  شنا  سواری،  دوچرخه  دویدن،  طریق  از  کالری  سوزاندن 
هر چیزی که می تواند ضربان قلب شما را باال ببرد، در مورد 
تمرینات  به  نسبت  همیشه  چربی  نوع  این  از  شدن  خالص 

مقاومتی برتر است.

پروتئین مصرف کنید
است.  مفید  شدن  الغر  برای  پروتئین  که  می دانید  قطعا 
می خواهیم آن را به طور دقیقی برایتان توضیح دهیم: وقتی 
انسولین  تولید  به  شروع  شما  بدن  می رود،  باال  شما  سن 
سلول های  که  است  این  هم  امر  این  دلیل  می کند.  بیشتری 

عضالنی و چربی شما به خوبی به آن پاسخ نمی دهند.
در  مخصوصا  می کند،  بیشتر  را  چربی  ذخیره  هم  انسولین 

اطراف شکم. 
یک رژیم غنی از پروتئین ممکن است برابر مقاومت انسولینی 
از شما محافظت کند. در یک مطالعه، زنان چاقی که رژیمی 
درصد   30 و  کربوهیدرات  درصد   40 پروتئین،  درصد   30 با 
بسیار  چربی های  کردند،  رعایت  هفته   8 مدت  به  را  چربی 
رژیم  که  زنانی  به  نسبت  هم  آن  دادند.  دست  از  را  زیادتری 
آنها شامل 16 درصد پروتئین، 55 درصد کربوهیدرات و 26 

درصد چربی بود.

چربی اشباع نشده مصرف کنید
مشخص شده که چربی های اشباع شده، بیشتر از چربی های 
مطالعه  یک  در  می کنند.  تجمع  شکم  دور  در  نشده  اشباع 
داوطلبان 750 کالری بیشتر به صورت روزانه برای 7 هفته 
مصرف کردند. یا به صورت روغن پالم )اشباع شده( و روغن 
آفتاب گردان )اشباع نشده(. گروه اول چربی شکمی بیشتری 
پیدا کردند. اما گروه دوم نه تنها چربی کمتری گرفتند، بلکه 

به حجم عضالنی آنها هم افزوده شد.
 به یاد داشته باشید چربی های اشباع نشده در آجیل، دانه ها 

و ماهی وجود دارند.

سرکه مصرف کنید
به  که  چاقی  افراد  داد،  نشان   2009 در  ژاپنی  مطالعه  یک   
غذاخوری  قاشق  دو  یا  یک  هفته،   8 برای  روزانه  صورت 
چربی  بافت  در  توجهی  قابل  کاهش  کردند،  مصرف  سرکه 
خود داشتند، مخصوصا چربی شکمی. پامال پییک پروفسور 
است  این  تئوری  »یک  می گوید:  مریلند  دانشگاه  در  پزشکی 
چربی  که  می کند  تولید  پروتئینی  سرکه  در  استیک  اسید  که 

سوز است.«

کاهش استرس
خانم هایی که وارد دوران یائسگی شده اند نیز با انجام یوگا 
به مدت 16 هفته، کاهش قابل توجهی در چربی های شکمی 
سختکوش  شدیدا  آدم  یک  شما  اگر  داده اند.  نشان  خود  از 
نیستید، هر گونه تمرین آرامش بخشی، حتی یک تنفس عمیق 
ساده، می تواند کمک کند. کلید اصلی، کاهش سطح هورمون 
استرس یعنی کورتیزول است. این هورمون به چربی شکمی 

ارتباط داده می شود.

بخوابید
نتایج  است.  شکمی  چربی  ایجاد  عوامل  از  یکی  کم  خواب 
کرد  مشخص  فارست  دانشگاه  در   2010 سال  در  تحقیق  یک 
را  شکمی  چربی  سطح  شب  در  کمتر  یا  ساعت   5 خواب  که 
برای  آل  ایده  مدت  می دانید،  که  همان طور  می دهد.  افزایش 

خواب شبانه 8 ساعت است.

در آخر هفته ها دیر نخوابید
یک تحقیق در دانشگاه برنفام یانگ بیانگر این است که زنانی 
که هر روز یک ساعت مشخص بیدار می شوند یا به رختخواب 
می روند، سطح پایین تری از چربی بدن را دارند. خواب دیر 
وقت و عادت به آن ساعت بیولوژیک شما را به هم می زند و 
می تواند منجر به این شود که بدن شما هورمون های ذخیره 

چربی مانند کورتیزول را ترشح کند.

حتما به فیبر گیر بدهید
همیشه در رژیم غذایی تان فیبر مصرف کنید. یک مطالعه در 

2011 نشان داد داوطلبانی که میزان فیبر دریافتی شان 10 گرم 
تا7/3 درصد چربی شکمی شان  ازای هر روز زیاد شد،  به 
پس از 5 سال کاهش پیدا کرد.تغذیه ناصحیح و عدم تحرک 
و ورزش کردن باعث می شود که چربی های اضافی بدن در 
قسمت شکم تان تجمع پیدا کنند. اما چه کارهایی باید انجام 

دهیم تا شکمی صاف داشته باشیم؟

خوردن و نوشیدن 

تغذیه  باید  که  شنیده ایم  را  جمله  این  دفعات  به  ما  همه 
تغذیه ای  چه  اما  نیاوریم،  شکم  تا  باشیم  داشته  صحیحی 

صحیح می باشد؟
کنید،  پرهیز  هستند  هضم  دیر  که  غذاهایی  خوردن  از   
شما  آوردن  شکم  باعث  هستند  هضم  دیر  که  غذاهایی  زیرا 
باعث  می خورید  هضم  دیر  غذاهای  شما  که  می شوند.وقتی 
می شود که معده شما برای هضم این غذاها با مشکل مواجه 
شود و در نتیجه شکم شما نفخ می کند و به مرور این نفخ ها 

بهداشت و سالمت

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  
10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

آب شـــــــــدن 
شکــم آرزویی 
دست یافتنــی

رابطه نان سفید، پاستا و افسردگی
نان سفید و پاستا ریسک ابتال به افسردگی را افزایش می دهند. به گزارش 
دیلی میل، رژیم نان سفید و برنج می تواند احتمال ابتال به افسردگی را در 
زنان مسن افزایش دهد، اما برعکس غذاهایی با دانه های کامل، سبوس دار 
موجب  تصفیه شده  غذاهای  می دهند.  کاهش  را  احتمال  این  سبزیجات  و 
باالرفتن سطح قند خون می شود و بدن را وادار به تولید انسولین می کند، 
همین فرآیند می تواند سبب بروز عالئم افسردگی شود. این یافته ها که در 
خوردن  می دهد  نشان  است  رسیده  چاپ  به  بالینی  تغذیه  آمریکایی  مجله 
نان سفید، برنج سفید و دیگر مواد غذایی با کربوهیدرات های تصفیه شده 
احتمال ابتال به افسردگی را در زنان یائسه افزایش می دهد. عالوه بر آن، 
یافته های این پژوهش ها مشخص می کند که مصرف فیبر در رژیم غذایی 
همچون غالت، سبزیجات و میوه های تازه، سبب کاهش میزان افسردگی 
 James(گنگویسچ جیمز  نام  به  پژوهشگری  همین باره  در  شد.  خواهد 
پزشکی  مرکز  از  تحقیقاتی  تیم  یک  قالب  در  همکارانش  و   )Gangwisch
نیویورک  دانشگاه کلمبیا)Columbia University Medical Center( در 
از 70 هزار زن  ایاالت متحده آمریکا، به مطالعه و بررسی داده های بیش 
آمریکا  زنان  بهداشت  طرح  مشاهده ای  مطالعه  ملی  موسسه  در  یائسه 
پرداختند. قابل ذکر است این زنان بین سال های 1994 تا 1998 میالدی در 

طرح سالمت این موسسه شرکت کرده بودند.
در  را  خون  قند  سطح  غذایی،  مواد  نوع  به  بسته  کربوهیدرات  مصرف 
درجه های مختلف افزایش می دهد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که 
مصرف  با  که  است   100 تا  صفر  بین  غذا  خوردن  از  بعد  خون  قند  مقدار 
خون  قند  شاخص  در  آن  درجه  زیاد،  بسیار  تصفیه شده  کربوهیدرات 
)glycemic index( بسیار باالتر است. این عامل باعث ایجاد واکنش هایی 
افسردگی در  یا تغییر خلق و خو، خستگی و سایر عالئم  همچون تشدید 

زنان یائسه می شود.
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هستند  مضر  روده  برای  که  غذاهایی  خوردن  از  می شود.  دائمی 
بپرهیزید.

 غذاهایی مثل گل کلم، بروکلی، نخود فرنگی و بعضی از نوشیدنی 
ها، سبزیجات خامی که سفت هستند. سبزیجات خامی را که سفت و 
دیر هضم هستند، از سبد غذاییتان حذف کنید.یا اینکه برای خوردن 
در  کنید.  میل  بعد  و  کنید  پز  آب  را  آنها  حتما  سفت  سبزیحات  این 
عوض معده خود را با خوردن میوه ها و سبزیجاتی که دارای فیبر 

باالیی هستند تقویت کنید.نخودسبز، ساالد، هلو، ...
قرار  را  کامل  نان های  و  غالت  از  استفاده  خود  روزانه  برنامه  در   

دهید.
سرخ  غذاهای  مثل  غذاهایی  بپرهیزید  سنگین  غذاهای  خوردن  از   

کرده غذاهایی که دارای سس بسیاری هستند.
از خوردن مواد  داده شد  دلیلی که در مورد قبل توضیح  به همان   
به  تبدیل  این مواد  زیرا  بپرهیزید؛  که زود هضم می شوند  شیرینی 
دسر،  مربا،  نبات،  مثل:آب  شیرینی  مواد  می شوند،  اضافی  چربی 

بستنی، نان های سفید و...
 از خوردن نوشیدنی های الکلی و گاز دار بپرهیزید.

 آب بسیاری بنوشید.روزانه باید 5/1 لیتر آب بنوشید.
 ورزش کنید و شکم تان را تبدیل به عضله کنید.

کنید و سعی  ایستاده اید  حرکت  در یک مکان  که  در مواقعی   حتی 
را  تان  شکم  اینکه  برای  دهید.  انجام  حین  این  در  را  فعالیتی  کنید 
تبدیل به عضله کنید باید صبر را پیشه خود کنید؛ زیرا تا زمانی که 
زمان  بیاید  بیرون  کرده اند  احاطه اش  که  چربی هایی  از  تان  شکم 
نسبتا طوالنی را باید اختصاص دهید.همان طور که گفته شد تغذیه 
روزانه شما و به خصوص برای عضله ای شدن شکم تان ورزش نیز 

الزم است.
این  در  بسزایی  تاثیر  روز  طول  در  معمولی  و  ساده  روی  پیاده   
دهید  اختصاص  کردن  ورزش  به  می توانید  را  زمانی  دارد.اگر  امر 
و  سواری  دوچرخه  یوگا،  مانند:شنا،  ورزش هایی  می کنیم  توصیه 

ژیمناستیک را انجام دهید.
به  را  خود  روزانه  زمان  از  دقیقه   45 که  می شود  توصیه  معموال   

ورزش کردن اختصاص دهید.
 از کرم های الغری استفاده کنید 

الغری  کرم های  از  که  می شود  توصیه  علت  چه  به  می دانید  آیا 
استفاده کنید ؟

ماساژی که شما بعد از استعمال این کرم ها 
انجام می دهید باعث می شود که خون در رگ هایتان جریان یابد و 

می کنید  ایحاد  ناحیه  این  در  شما  که  ماساژی  موضع  این  عالوه بر 
باعث می شود که چربی های اضافی بدن شروع به از بین رفتن کنند، 
البته الزم به ذکر است که نباید امیدوار باشید که در مدت دو هفته 
این تغییرات را احساس کنید. این تغییرات در زمانی معموال بعد از 
دو ماه به وفور دیده می شود؛ به شرط اینکه شما هر روز و به مدت 
کرم ها  تاثیراین  دهید.)البته  ماساژ  را  شکمتان  توجهی،  قابل  زمان 

هنوز به طور صد درصد مشخص نیست(.
را  خود  شکم  دوش  زیر  در  می روید  استحمام  برای  که  هنگامی   

ماساژ دهید.

 از روغن ها برای ماساژ شکم تان استفاده کنید.
از  قبل  که  توصیه می شود  مادر شیرده هستید  یا  باردار  اگر  نکته: 

انجام این اعمال، با پزشک خود مشورت کنید.

پنج غذای معجزه آسا برای کوچک کردن شکم 
به  ابتال  خطر  افزایش  شده  چربی  از  پر  که  احشایی  یا  شکم 
بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 را در پی دارد.وجود چربی اضافی 
در اطراف کمر که باعث اضافه وزن هم می شود؛ ضمن اینکه ظاهر 
نیز  بزرگ تر  شلوار  خرید  به  مجبور  را  شما  دارد  ناخوشایندی 
می کند. ورزش به همراه کاهش کالری اضافی ناشی از چربی، برای 
اما تحقیقات جدید نشان  کوچک شدن شکم شما ضروری هستند. 
می دهد که بعضی از غذاها ممکن است بدون ورزش زیاد، دور کمر 

شما را کوچک کرده و معجزه آسا باشند.

در اینجا پنج فرمول غذایی برای کوچک شدن شکم توصیه می شود:

روغن کانوال
کانوال بهترین روغن برای پخت و پز برای داشتن قلبی سالم است.

رژیم  یک  صحرایی  موش های  روی  برزیلی  محققان  که  زمانی 
استفاده  ماه  دو  مدت  به  سویا  روغن  یا  کانوال  روغن  حاوی  غذایی 
کردند دریافتند که موش هایی که روغن سویا استفاده می کردند، در 
مقایسه با موش هایی که که در رژیم غذایی خود روغن کانوال تغذیه 

کرده بودند حدود 20 درصد چربی بیشتر در اطراف شکم داشتند.
میزان  چه  افراد  که  بگویند  نمی توانند  دقیقا  محققان  درحالی که 
اثر  این  به  رسیدن  برای  خود  غذایی  رژیم  در  باید  را  کانوال  روغن 
استفاده کنند، بر این باورند که کانوال حاوی مقادیر زیادی امگا 3 
نهایت موجب  در  که  انسولین می شود  باعث کاهش سطح  که  است 

جلوگیری از ذخیره چربی بیش از حد در بدن می شود.

لوبیا
پروتئین های  با  لوبیا  مانند  گیاهی  پروتئین های  کردن  جایگزین 
حیوانی در رژیم غذایی، می تواند به سالمتی قلب شما بسیار کمک 
کند.در سال2011 مطالعات پزشکان نشان داد چنانچه مدت شش ماه 
باعث می شود  آن  کالری  استفاده شود،  گیاهی مناسب  از یک رژیم 
چاقی رو به افزایش افراد به خوبی کنترل و منجر به کم شدن وزن 
افراد مبتال به دیابت شود. رژیم غذایی گیاهی باعث سوزاندن چربی 

بیش از حد شکم می شود.

شیر کم چرب
اما  کرد؛  خواهد  کمک  قوی  استخوان های  ساخت  در  شما  به  شیر 
اگر شما می خواهید کمر خوش تراشی داشته باشید نیاز به افزایش 

سوزاندن کالری عضالت خود برای رسیدن به آن خواهید داشت.
مطالعه گروه تغذیه نشان می دهد، افرادی که شکمی مخروطی شکل 
و پر از چربی دارند با استفاده از رژیمی که 30 درصد کالری ناشی 
از پروتئین دارد که شامل شش تا هفت وعده روزانه، لبنیات است، در 

الغر شدن از موفقیت بیشتری برخوردار هستند.
اسید  دارای  که  لبنیات،  پروتئین  که  گفته اند  محققان  همچنین 
پروتئین های  تشکیل  تحریک  در  بستنی  مثل  هستند،  لیوسین  آمینه 

عضالنی )پر از چربی( جدید بسیار تاثیرگذار  هستند.

غالت سبوس دار
 هنگامی که محققان از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا داوطلب شدند در 
برنامه های کاهش وزن به مدت سه ماه شرکت کنند، دستور غذایی 
آنها به این صورت بود که یک گروه فقط غالت سبوس دار استفاده 
کنند و گروه دیگر نیز تنها غالت تصفیه شده )تماما بدون سبوس( 
مصرف کنند؛ درحالی که دریافتند فیبر موجود در غالت سبوس دار، 
برخی فواید انحصاری دارد متوجه شدند که با خوردن آنها چربی 
همچنین  است،  شده  ذوب  قابل توجهی  میزان  به  شکم  ناحیه  در 
منیزیم  از  سرشار  دار  سبوس  غالت  که  شدند  متوجه  پژوهشگران 

هستند که یک ماده معدنی در تنظیم متابولیسم چربی است.

فلفل قرمز
 محققان تصور می کنند از آنجا که بتاکاروتن و لیکوپن ها، جزو آنتی 
اکسیدان های قوی هستند، نسبت به ترکیبات مضر که باعث ذخیره 

سازی چربی در بدن می شوند مفیدتر هستند.
برای  نیاز  مورد  مغذی  مواد  است،   C ویتامین  حاوی  که  نیز  فلفل 

سوزاندن چربی را دارد.
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ورزش
در  فوتبال  دنیای  مشهور  مربی  دو  درگیری های  بررسی 

فوتبال انگلیس

داستان بچه 
دبستانی ها!

نگار آذرشب

که  می مانند  قدیمی  دشمن  دو  مانند  درست  مورینیو  و  ونگر   
از رسانه های جهان  ندارد. بسیاری  آشتی اصال برای شان معنا 
مدت هاست که این دو مربی مشهور را به دو بچه دبستانی که در 

زمین بازی سر وسایل شان دعوای شان می شود تشبیه می کنند. 
دوست  را  او  همه  که  می ماند  دبستان  معروف  بچه  مانند  ونگر 
داشتند اما وقتی دانش آموز جدید وارد کالس شد او هم دوست 
بگیرد.  قرار  دیگران  توجه  مورد  ونگر  مانند  درست  که  داشت 
برتر  لیگ  در  انگار  اما  جسور.  و  گستاخ  بی پروا،  مورینیوی 
نیست. شاید  بزرگ  زیاد هم  دو  این  برای  بازی  انگلستان زمین 
از آرسن ونگر ٦٥  تجربه مورینیو در چنین جنجال هایی بیشتر 
ساله باشد اما چیزی که هواداران دیدند یك رقابت یکطرفه نبود 
بلکه ونگر هم پا به پای مورینیو در این جنگ روانی که تازگی ها 
فیزیکی هم شده، مبارزه کرده است. مسلما او نمی خواهد کس 
کار های  با  هم  آن  بدزدد  را  محبوبیتش  ناگهان  و  بیاید  دیگری 

عجیب و البته خاص!
آمدنش  وجود  به  باعث  خودش  مورینیو  که  لقبی  خاص،  آقای 
شد. وقتی برای نخستین بار در سال ٢٠٠٤ به چلسی رفت در یك 
کنفرانس خبری گفت: »من را مغرور خطاب نکنید. من قهرمان 
اروپا شده ام و این مرا خاص می کند.« مردی که خیلی ها اعتقاد 
دارند با وجودش، شور، هیجان و رقابت به فوتبال بازگشته است. 
دوست داشتنی  هم  باز  منفورش  شخصیت  وجود  با  که  مردی 
بعد  و  قبل  حرف هایش  شنیدن  برای  فوتبال  هواداران  و  است 
چلسی  هواداران  برای  مورینیو  می کنند.  لحظه شماری  بازی ها 
معنای ویژه ای دارد. کسی که بعد از ٥٠ سال جام را برای آبی ها 
فتح کرد. نام و نشانی که مورینیو برای خودش کسب کرد شاید 
بیشترین نگاه را به خودش معطوف کرد و باعث ایجاد دشمنی با 

مربی کهنه کار لیگ برتر شد.
روبه روی آقای خاص، مردی قرار می گیرد که برترین مربی دهه 
نام گرفته است. ١٩ سال در کنار آرسنال و تجربه  اخیر فوتبال 
فراز و نشیب ها با این تیم شاید از او اسطوره ای ساخته است که 
او  ماند.  خواهد  باقی  فوتبال  دوستداران  ذهن  در  همیشه  برای 
مربی علم گرایی است و به روانشناسی در ورزش اعتقاد زیادی 
را  ونگر  دلیل موفقیت  کارشناسان مهم ترین  از  بسیاری  و  دارد 
همین توجه و اهمیت او به مسائل روحی و علمی می دانند. در این 
جنگ فوتبالی ونگر هم هیچ وقت کوتاه نیامده است. انگار دلش 

به سکوت راضی نیست.
فصل پیش بود که در استنفورد بریج بعد از خطای گری کیهیل 
روی سانچز، ونگر شروع به اعتراض کرد و وقتی که به سمت 
هول  را  او  هم  ونگر  گرفت.  را  او  جلوی  مورینیو  می رفت  داور 
داد البته مورینیو هم جوابش را داد، در این میان هواداران هم به 
اوضاع می خندیدند شاید دعوای این پسربچه ها برای شان جالب 
درباره ونگر  ادعا های جالبی  بازی مورینیو  از  بعد  است.  بوده 
را  آدم های دیگر  که  دارد  آدم فضول است. دوست  یك  »او  کرد. 
خانه شان  در  وقتی  که  است  کسانی  مانند  او  بگیرد.  نظر  تحت 

تا زندگی دیگران را تماشا  هم هستند یك تلسکوپ بزرگ دارند 
کنند.« اما ونگر بعد از ادعا های مورینیو با عصبانیت تاکید کرده 
به  وقتی  است.  موضوع  از  خارج  و  بی ربط  حرف ها  »این  بود: 
هوش تر  با  اینکه  جای  به  می دهید  موفقیت  احمق  انسان های 

شوند، احمق تر می شوند.«
در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی بعد از تساوی ١-١ آرسنال 
و چلسی در لیگ برتر، مورینیو در پاسخ به ونگر و دیگرکسانی 
آرسنال  »اگر  گفت:  می گرفتند،  ایراد  چلسی  دفاعی  بازی  به  که 
بلد بود که چگونه دفاع کند، هنوز هم بعد از ١٠ سال در حسرت 
کسب قهرمانی لیگ برتر نبود.« حرف های مورینیو برای ونگر 
توپچی ها  فرانسوی  سرمربی  می شد.  تلقی  بزرگی  بی احترامی 
اعتقاد دارد که نخستین بحث مربیگری احترام به دیگران است 

که مورینیو باید این را یاد بگیرد.
سرمربی فرانسوی ادعا کرده است که اگر ولخرجی های مورینیو 
را می کرد می توانست آرسنال را به قهرمانی برساند. اما مورینیو 
در  باشگاه ها  هزینه  میزان  »اگر  گفت:  کنایه  با  ونگر  ادعای  به 

یك  به  احتماال  کنید،  بررسی  را  اخیر  فصل  چهار  یا  سه  طول 
محاسبه  حساب،  ماشین  یك  با  خورد.  برخواهید  عجیب  مورد 
کنید. این، یکی از آسان ترین کارهای ممکن است. اگر می خواهید 
صادق باشید، محاسبه چنین چیزی برای مربی یا روزنامه نگار، 
فوق العاده ای  دروازه بان  آرسنال  است.  ممکن  کار  آسان ترین 
هزینه  اگر  است.  کرده  تقویت  را  مهمی  بسیار  پست  و  خریده 
خرید مسوت اوزیل، سانچز، چنبرز و دبوشی را محاسبه کنید، 

با یك نتیجه عجیب روبه رو خواهید شد.«
هر دوی این مربیان حامی های خاص خودشان را دارند. عده ای 
از ونگر حمایت می کنند طوری که در  از مورینیو و عده ای هم 
یکی از بازی های میان دو تیم حتی کار بازیکنان هم به این دعوا 

کشیده شدند.
باالخره  اینکه  تا  بود  آرام  اوضاع  و  بودند  گرفته  آرام  آشوب ها 
از  مورینیو  که  کرد  ادعا  شد.  معرکه  بیار  آتش  هم  باز  ونگر 
را  ونگر  زیرکی،  با  هم  مورینیو  مقابل،  در  می ترسد.  شکست 

»استاد باخت« معرفی کرد.
آخرین برخورد این دو مربی در قهرمانی آرسنال در جام خیریه 
انگلستان بوده است که از دست دادن به یکدیگر امتناع کردند. 
اجباری  حریف  مربی  با  دادن  دست  که  دارد  اعتقاد  مورینیو 
نیست. این سرمربی پرتغالی در حالی که تیمش یك بر صفر به 
آرسنال باخته بود به ونگر دست نداد. او در این باره گفته است: 
»نمی خواهم در این باره داستان سازی کنم. شما وقتی در خیابان 
راه می روید نیازی نیست که با همه دست داده و به همه سالم 

کنید.«

درباره  انگلستان  حرفه ای  فوتبال  اتحادیه  رییس  اسکودامور، 
»چیزی  کرد:  اظهار  مربی  دو  این  بین  آمده  پیش  جنجال های 
مهم تر  صداقت  ندارد.  وجود  بی معنی  دادن های  دست  از  بدتر 
است. دست دادن برای وقتی است، که هدف دست دادن دوستی 
و احترام باشد و در غیر این صورت لزومی ندارد. اگر دشمنی ای 
بین شما وجود دارد، شما در مورد آن تصمیم خواهید گرفت و نه 
من. این یك رقابت است و مردم درك می کنند ریشه آن به مدت ها 
پیش بازمی گردد. در ابتدای مسابقات بازیکنان به نشان احترام 
مربیان  دادن  دست  خصوص  در  اما  می دهند  دست  یکدیگر  با 

نمی شود مداخله کرد.«
برای  دو مربی هم  این  و جنجال های  دعواها  میان حتی  این  در 
دوست  هم  هواداران  این  شاید  است.  جالب  هواداران شان 
نداشته باشند که این رقابت جنون آمیز از بین برود. بسیاری از 
دعواهای  در  که  هیجانی  و  شور  انگلیس،  در  فوتبال  طرفداران 
ونگر و مورینیو وجود دارد را بیشتر از حساسیت فوتبال در لیگ 

جزیره دوست دارند.

بدل ایرانی رونالدو
گزارش-  در  تازگی  به  دیلی میرر  روزنــامه 
گفت وگویی با پسر 17 ساله ایرانی تبار او را به عنوان 
افرادی معرفی کرده که حاضر است هزاران  از  یکی 
دالر خرج کند تا شبیه کریستیانو رونالدو شود.شانتا 
عضو  و  دانمارک  ساکن  و  متولد  رسولی نیاکردبچه 
را  خود  است.او  دانمارک  بالکوب  ادنسه  جوانان  تیم 
به  می گوید  و  می کند  معرفی  رونالدو  نزدیک  دوست 
مادرید  به  دارد  رونالدو  به  نسبت  که  عشقی  خاطر 
می رود و تمرینات رئال را از نزدیک پیگیری می کند. 
رونالدو  شبیه  که  می گویند  او  به  دیدارها  همین  در 
با  و  می گوید  رونالدو  به  را  مساله  این  هم  او  است. 
او می خواهد  از  هم دوست می شوند. یک بار رونالدو 
سوار ماشینش شود و به همه می گوید شانتا برادرش 
می کند،  صحبت  خوبی  به  را  فارسی  که  شانتا  است. 
ایران  باشگاه های  در  نیست  حاضر  است  کرده  اعالم 
بازی کند و سطح آنها را پایین می داند. اما اگر از او 
بخواهند به تیم ملی ایران بیاید حاضر است شناسنامه 
فوتبال خوبش  به خاطر  دارد  او قصد  بگیرد.  ایرانی 
)نه شباهتش به رونالدو( تالش  کند به تیم رئال برسد.

استرلینگ بازهم 
حاشیه ساز شد

روز  انگلیسی  پرحاشیه  بازیکن  استرلینگ،  رحیم 
جدیدش،  تیم  برای  را  خود  بازی  اولین  دوشنبه 
تیم  گل  سه  با  آنها  داد.  انجام  منچسترسیتی 
بازی  این  در  او  دادند.  شکست  را  وست برومویچ 
مثل  هم  بازی  از  بعد  گرفت.  قرار  تیمش  ترکیب  در 
بازیکنان محبوب بی حاشیه پیراهن خود را به دونفر 
از طرفداران تیم جدیدش هدیه داد اما در روی دیگر 
انگلیسی اعالم کرده اند ساعاتی قبل  سکه رسانه های 
این بازیکن  از بازی، ماشین مرسدس بنز سفید رنگ 
این  لندن در حالی که دو کیسه هوای  در خیابان های 
که  می شود  گفته  شد.  دیده  بود  شده  فعال  ماشین 
نبوده  استرلینگ داخل ماشین 125 هزار پوندی خود 
است اما پیدا شدن دو کپسول گاز شادی در این ماشین 
برای این بازیکن دوباره حاشیه ساز شده است. چندی 
استعمال  به هنگام  استرلینگ  از  نیز عکس هایی  پیش 
این کپسول ها در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود. 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  انگلیسی  جوان  بازیکن  این 
از باشگاه لیورپول به  با رقم درشت 49 میلیون پوند 

باشگاه منچستر سیتی منتقل شد.

فن خال پس از بارسا قصد 
تخریب منچستر دارد 

 
گذشته  فصل  که  بارسلونا  ملی پوش  مهاجم  پدرو، 
لوئیز سوارز فرصت  و  نیمار  لیونل مسی،  با حضور 
فوتبال  تیم  حمله  خط  در  خودنمایی  برای  زیادی 
است  تیم  این  از  دنبال جدایی  به  نکرد،  پیدا  بارسلونا 
تا فرصت بیشتری برای بازی پیدا کند. در این راستا 
انگلیس  برتر  لیگ  گفته می شود که مقصد بعدی وی 
منچستریونایتد  به  را  وی  حضور  که  جایی  است، 
فوتبال  ملی  تیم  پیشین  ستاره  ولی  داده اند  نسبت 
در  فن خال  زیرنظر   1998 سال  در  که  بلغارستان 
به  باید  پدرو  که  است  معتقد  کرده،  بازی  بارسلونا 
وضعیت ویکتور والدس در منچستریونایتد نگاه کند 
و در تصمیمش تجدیدنظر کند. هریستو استویچکف 
فاتح  بار  پنج  بارسلونا  با  بازیگری اش  دوران  در  که 
شبکه  با  گفت وگو  در  شد،  اروپایی  جام  یك  و  اللیگا 
رادیویی »Onda Cero« اسپانیا گفت: اگر با من باشد 
هرگز زیر نظر فن خال بازی نخواهم کرد. او مربی حد 
حاال  و  کرد  خراب  را  بارسلونا  فن خال  است.  وسطی 
که  کاری  است.  منچستریونایتد  تخریب  حال  در  هم 
فن خال با والدس کرد نشان داد که انسان بدی است. 
امیدوارم پدرو به حرف من گوش کند و بارسلونا را 
به خاطر منچستریونایتد ترك نکند. البته این نخستین 
باری نیست که مهاجم پیشین بارسلونا لب به انتقاد از 

سرمربی پیشین تیم ملی هلند گشوده است. او در ماه 
مارس بود که در گفت وگو با روزنامه »اکیپ« فرانسه 
با اشاره به اینکه دلیل اصلی جدایی اش از بارسا در 17 
سال گذشته فن خال بوده، گفت: به شخصه احترامی 
بودم،  که مصدوم  یك روز  نیستم.  قائل  فن خال  برای 
و  آمد  ما  پیش  و فن خال  نیوکمپ رفتیم  به  با همسرم 
با هریستو  »تو روی چه حسابی  که  به همسرم گفت 
»به  گفت  پاسخ  در  هم  همسرم  که  کردی؟«  ازداوج 
خاطر اینکه او برنده توپ طال )عنوانی که به بهترین 
بازیکن جهان تعلق می گیرد( بود«. قطعًا جدایی ام از 

بارسلونا در سال 1998 تقصیر فن خال بود. 

بالوتلی سلبریتی است، 
نه فوتبالیست! 

و  التزیو  سابق  ایتالیایی  ستاره  دی کانیو،  پائولو 
وستهام، از بازیکنان پرحاشیه ایتالیایی است. وی در 
سپتامبر 1998، در بازی بین تیم های شفیلد ونزدی و 
آرسنال، پس از دریافت کارت قرمز داور مسابقه را هل 
داد و او به زمین افتاد. این حرکت او باعث شد تا او از 
11 بازی محروم و 10 هزار پوند نیز جریمه شود و البته 
چند سال بعد نیز جایزه بازی جوانمردانه را به دلیل 
حرکتی جالب توجه کسب کرد. وی حاال ماریو بالوتلی 
این  درباره  او  می داند.  اصالح  قابل  غیر  بازیکنی  را 
هموطنش گفت: ما به عنوان مربی یا بازیکن در همه 
لحظات شاد و غمگین کنار تیم هستیم و با تمام توان 
ثابت  بالوتلی  ماریو  اما  داریم  را  تیم  به  کمك  قصد 
کرده اصال به فکر تیمش نیست. او به فوتبال آمده تا 
شهرت اندوزی کند و این حرفه را به چشم یك نمایش 
سال ها  این  طول  در  می بیند.  خود  توجه  جلب  برای 
خیلی ها سعی کردند او را اصالح کنند. مثال مانچینی 
می خواست  منچسترسیتی  در  مربیگری  دوران  در 
بالوتلی  اما  باشد  داشته  ماریو  برای  را  پدر  یك  حکم 
نخواست متحول شود. مورینیو به عنوان استاد درك 
هموطن  حال  این  با  داد،  انجام  تالش هایی  بازیکنان 
بسیار جوان،  او  که می بینیم!  است  من، هنوز همانی 
مناسب  استفاده  برای  اما  است  ورزشکار  و  قدرتمند 
هوس  گاهی  شاید  نمی کند.  تالشی  استعدادهایش  از 
کنید برای نمایش دادن خود در زمین حضور یابید و 
باعث شوید هم تیمی ها به خاطر شما بدوند. این هوس 
کارگروهی  فوتبال  نفس  چون  نمی شود  عملی  هرگز 
نه خود محوری! سپری  است،  بازیکنان  بین  تعامل  و 
ندارد؛  اشکالی  دلخواه،  شکل  به  فراغت  اوقات  کردن 
ظاهر  درخشان  بازی  زمین  در  که  شرطی  به  البته 
شوید. امیدوارم ماریو متحول شود؛ هر چند می دانم 
زمان  بیشتر  او  چون  دهد  رخ  اتفاق  این  است  بعید 
خود را در شبکه های اجتماعی می گذراند و بیشتر یك 

سلبریتی است تا رقیبی برای رقبا!

گروس پسرک معلول را 
با مولر همراه کرد

همکاری گروس کرویتز و باشگاه بایرن برای رساندن 
یک هوادار بایرن به آرزویش، سرانجام خوشی داشت. 
که  شد  شروع  آنجا  از  داستان  طرفداری  گزارش  به 
با تصویر پسر معلولش  پدری، پستی را در فیسبوک 
و  بایرن  به  کودک  این  عالقه  از  پدر  می دهد.  قرار 
با  همراه  فوتبال  زمین  به  شدن  وارد  که  او  آرزوی 
بازیکنان بایرن است، می نویسد. کوین گروس کرویتز 
بازیکن بروسیا دورتموند این پست را مشاهده و آن را 
نتیجه  می گذارد.  میان  در  بایرن  تیم  در  دوستانش  با 
آرزویش  به  را  پسر  بایرن  باشگاه  بعد  روز  یک  آنکه 
رساند. در هفته سوم بوندسلیگا این هوادار به همراه 
و  شد  خواهد  آره نا  آلیانس  چمن  وارد  مولر  توماس 
کنار  رختکن  در  را  روز  آن  که  داشت  خواهد  اجازه 
 23 از  بوندسلیگا  بازی  بگذراند.  محبوبش  بازیکنان 
خواهد  آغاز  هامبورگ  و  مونیخ  بایرن  بازی  با  مرداد 
میزبان  خود  زمین  در  سوم  هفته  در  بایرنی ها  شد. 
بایر لورکوزن خواهند بود. این همان دیداری است که 

پسرک معلول به آرزویش خواهد رسید.
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 افقي:
1-از مكاتب ادبي و فلسفي

2- پايتخ��ت اداري هلن��د – جزء 
نماز – نمك ها

3- گالبي – ش��تر بي كوهان – زبر 
و خشن

4- خ��وب – كاله فرنگ��ي – مرغ 
سخنگو – گرمي بخش خانمانسوز

5- س��نبل كوه��ي - نگهباني – 
وقت

6- زيب��ارو – نان كاغ��ذي – نيزه 
كوچك

7- گماش��ته و نماينده – تكيه به 
سند – قيمت ، نرخ

 – يهودي��ان  دين��ي  كت��اب   -8
هواپيماي جنگنده روسي - تأثير

9- سرزمين بلقيس – پسر رستم 
– پارچه اي گرانبها

10- حرف هشتم – فصل ربيع – 
پرسه زن

11- روغن نفتي – درباني كعبه – 
پادگانی در تهران

12- زمان بي پايان – كاال – غنچه صورت – به وسيله
13- از صفات باريتعالي – سهل – دينداري

14- عدد مهاجم فوتبال – پيشين، ديرين – ساحل
15- فيلمي به كارگرداني مهرداد فريد كه داستان سه زن از سه طبقه اجتماعي 

مختلف است

 عمودي:
1-مگر – اثر موسيقايي موتزارت آهنگساز نامدار اتريشي

2- شكمو – كشور نيشكر – نام انگليسي موز
3- جرأت – داستان بلند كريستوفر فرانك – محصول آتشفشان

4- ناگهاني – اكنون – آغوش – بانگ
5- نوعي حربه دسته دار – حالي كردن – بازدارنده چارپاي درازگوش

6- سيلي و تپانچه – ستاره – امتداد
7- زمان مرگ – حيواني است خزنده – مقام كليسايي
8- پشيماني – يارگان ورزشي – نيكبختي، خوشبختي

9- منحني درجه دو – شهري در گيالن – پدربزرگ
10- گوش��ه نش��يني – آب 

گوارا – خودم!
11- ي��ك و ي��ك – حاضر 
– س��ازه اي معمارانه ش��بيه 

نيمكره اي تو خالي
12- عيب جوي��ي ك��ردن از 
كس��ي – غ��ذاي مريض – 

كميابي – متحد، يگانه
13- ضرب شمشير – كلمه 

تأكيد – ظاهر، هويدا
14- با پاخت آيد – ترسناك 

– دلبر
 15- پ��در مرثيه س��رايي – 

 مزه فلفلي

 افقي:
1-داستان معروف هانري بردو

2- نق��اش، حكاك و رياضيدان 
آلمان��ي دوره نوزايي – زنار بند 

– غوغا
3- پس فرس��تادن – جهنم – 

اخترشناسي
4- كلمه ش��گفتي – از آن وارد 
مي ش��ويم – صحرايي در مصر 

– خرقه
5- س��د ايران��ي – مي��وه قابل 

خوردن – تيردان
6- كالنتر – نوعي پارچه –لنگه بار

7- جمع نجي��ب – از گل هاي 
زينتي – يك نوع حبوب بسيار 

مفيد
8- جمع��ه – روغ��ن زيتون – 

يكدندگي
9- خزنده نيشدار – شهري در 
استان سيستان و بلوچستان – 

واگير
10- شكوفه – شيوه ارزيابي ذهني – زمان ها

11- برج معروف – جمع قبيله – ميخوش
12- رتبه كارمندي – ماركي بر خودروي نيسان – زهر – ضمير بيگانه

13- كشوري در قاره آفريقا – نهايت – تنبل
14- مسافر – سمت راست – پيشيار

15- اثر امه سه زر

 عمودي:
1-پسوند از بين برنده – تيم فوتبالي در كرواسي

2- جشن آغاز سال نوي ايراني – جنگ و كشمكش – الهه هندو
3- پله و رتبه – بزرگ – نام دخترانه

4- بنده – داستان – ساز موالنا – واحد نظامي بزرگتر از گردان
5- يكي از غذاهاي اصيل ايراني – مقدار بسيار زياد – گل و الي

6- پرستيدني جاهل – خطر كردن – فرمان مغولي
7- رس��وب – حالتي كه در آن ش��خص به روي ش��كم بر زمي��ن مي خوابد – 

جانشين
8- بدانديشي – گوسفند ماده – زاويه 90 درجه

9- حزب هيتلر – برافروختن – برا
10- گياه��ي زينت��ي ب��ا 
برگ ه��اي بلند و نوك تيز 

– كله پز – بوي كهنگي
11- از نهاد خسته برآيد – 
به كار گرفتن چيزي – نرخ 

رسمي
12- مخفف از اين – وزغ 
– شتران – كشتي جنگي

از   – ك��رج  يي��الق   -13
مشتقات شير – ضروري

14- گواهان – سوداگر – 
آقا در لفظ فرانسه

15- برن��ده نوبل ش��يمي 
2009 – عالمت
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» ما چقدر جو گير هس��تيم...« حتمًا 
ش��ما هم اين جمله را زياد ش��نيده ايد، 
بخصوص  اين روزها. اصاًل شايد خودتان 
هم يكي از همان  كس��اني هس��تيد كه 
با مش��اهده جوزدگي ه��اي خودجوش 
مردمي اعصاب و روانتان به هم ريخته و 
اين جمله را گفته ايد، آن هم با قيافه اي 
در ه��م و ابروه��اي گره خ��ورده. حالت 
ديگري هم وجود دارد، ش��ايد خود شما 
يكي از همان جوگير ها هستيد. هستيد؟ 
يكي از همان جوگيرهايي كه يكروزه از 
كی روش، كوروش كبير ساختند و او را بر 
باالي  قله هاي رفيع منجيگري به پرواز 
درآوردند اما به دو روز نكشيد كه همان 
جوگيرها كوروش كبير را از باالي همان 
قله ه��ا به پايين هل دادند و بد و بيراهي 
نبود ك��ه نثار او و تيمش يا در واقع تيم 
ملي كشورشان نكنند... جوگيرهايی که 
گاهی از خودبی خودی شان با هتاکی و بد 
دهنی همراه می شود و کارهای عجيب و 

غريبی را به نمايش می گذارند.
اين كه ما از كي و كجا تبديل شديم به 
مردمانی جوگير معلوم نيست، اما به لطف 
شبكه هاي اجتماعي و جوالن جوگيرها 
در اي��ن دني��اي مج��ازي، جوزدگي ه��ا 
شكل و ش��مايل ديگري به خود گرفته 
و با اتحادي چش��مگير و  يورشي، خود 
را به منصه ظهور مي رس��اند. حاال  ديگر 
نمي شود يواشكي و بي سرو صدا جوگير 
ش��د و بعد هم ماس��ت مال��ي اش كرد و 
انگار نه ان��گار. حاال جوگير كه بش��ويد 
خوب يا بد، درس��ت يا غلط، همه مردم 
دنيا با خبر مي شوند و جوزدگي هاي يك 
ملت را در رأس خبرهايشان مي نشانند. 
از حمله يكهويي ايراني ها در شبكه هاي 
اجتماع��ي ب��ه صفح��ه ش��خصي فالن 
فوتباليس��ت يا فالن مجري و... گرفته تا 
شادي و خوش��حالي مردم در خيابان ها 
بعد از باخت تيم ملي كشورش��ان! شايد 
در بوركينافاسو يا گينه بيسائو شايد هم 
كامبوج يا... اصاًل جايش مهم نيست، هر 
جايي كه مي خواهد باشد، مهم اين است 
كه باالخره يك جايي ش��ماري همكار يا 
رفيق پشت ميزشان مي نشينند و  يكي 
خبر را بلند بلند مي خواند و بقيه هم بلند 

مي زنند زير خنده. 
 حاال كه جوزدگي ها به دنياي مجازي 
كشيده شده و شكلي سازمان يافته پيدا 
كرده، جوگير ها هم به شكلي تخصصي 
حيطه ه��اي  و  مي ش��وند  عم��ل  وارد 
كاري ش��ان با ه��م فرق دارد. ش��ماري 
فقط جوگيري هاي فراملي هستند يعني 
جوزدگي شان، فقط دامن خارجي ها را 
مي گيرد. نمونه اي از اقدام هاي پر ش��ور 
اي��ن جوگيره��ا در صفح��ه فيس بوك 
ليون��ل مس��ي فوتباليس��ت آرژانتيني 
قابل رؤيت اس��ت. اقدام��ي همه جانبه 
كه با ضرباهنگ��ي تهاجمي صفحه اين 
فوتباليس��ت را به خاك و خون كشيد و 
او را مجبور كرد تا با دس��تپاچگي براي 
مدت��ي كوتاه صفحه اش را از دس��ترس 
خارج كن��د. جوگيرهاي فع��ال در اين 
عرص��ه به زبان هاي خارجه هم تس��لط 

دارند و اگر هم نداش��ته باش��ند دست و 
پا شكس��ته منظور خ��ود را به مخاطب 
بيچ��اره حالي مي كنن��د. البته اين تنها 
يك نمون��ه از جوزدگي هاي بين المللي 
هموطنان اس��ت و اگر جست و جو كنيد 
نمونه هاي ديگري هم خواهيد يافت. اما 
ش��ماري از جوگير ها هستند كه حيطه 
كاريش��ان داخلي اس��ت و كاري به كار 
خارجي ه��ا ندارند و همين كه به اصالح 
امور داخلي بپردازند، خير دنيا و آخرت 
را نصيب خودش��ان كرده اند. نمونه كار 

پرس��يده نش��ه ك��ه، ام��ا 22، بل��ه هم 
دانشجوام و هم شغل آزاد دارم.

ë انرژي ه�اي تخليه نش�ده اي كه 
منجر به جوزدگي مي شود

اصال جو زدگي يعني چه؟ ش��ما هم 
تا به حال جوزده ش��ده ايد؟ مي دانيد كه 
جوزدگ��ي از نگاه رفتارشناس��انه داراي 

تعريف مشخصي است؟
دكتر مجي�د ابهري، پژوهش��گر و 
محق��ق عل��وم اجتماعي جو زدگ��ي را از 

تو پيجش رفتيم و ازش تشكر كرديم.
پس تغيير عقيده هاي 180 درجه اي 
در ع�رض چن�د دقيق�ه اس�مش 
چيس�ت؟ آن ه�م وقتي به ش�كل 
دس�ته جمعي باشد و هر كسي زور 
مي زند كه اين وسط باحال تر از بقيه 

جلوه كند؟
-  البد جوزدگي...

داري؟  س�ال  چن�د  راس�تي 
دانشجويي؟

 قرار ش��د كه از مس��ائل ش��خصي 

اين جوگير ها هم در شبكه هاي اجتماعي 
و صفحات فوتباليست هاي داخلي بوي ژه 
آنها كه اين چند روز كار و بارشان خيلي 
گل كرد، به وفور ديده مي شود. جمعيتي 
چند هزار نفري كه با هم به يك صفحه 
مي رون��د و در آني از لحظه زير و رويش 
مي كنن��د. اما اين كه اي��ن اتحاد قلبي و 
يكدس��تي تله پاتي گون��ه  چگونه ميان 
جوگيرها برقرار مي ش��ود و در كس��ري 
از ثانيه به يك س��و روانه ش��ان مي كند 
معمايي است كه دانشمندان براي كشف 

آن بايد تالش كنند. 
ش��ماري از جوگيرها هم هستند كه 
در هر دو عرصه فعالند و حيطه كارشان 
ه��م داخل��ي اس��ت و ه��م بين المللي. 
اين نوع جوگيرها احس��اس مس��ئوليت 
س��نگين تري را روي دوش خ��ود حس 
مي كنند و تالشش��ان ب��راي اصالح امور 
مضاعف اس��ت. اما حض��ور جوگير ها در 
شبكه هاي اجتماعي و سهولت دسترسي 
باعث ش��د تا بتوانيم يكي از آنها را پيدا 
كنيم و مصاحبه اي مجازي ترتيب دهيم 
تا الاقل كمي از انگيزه هاي جوزدگان در 
يورش هاي دس��ته جمعي ش��ان و افكار 
پس ذهن آنها س��ر در آوريم. جوزده اي 

كه براي اين مصاحبه انتخاب ش��د يكي 
از هزاران نفري اس��ت كه صفحه ليونل 
مس��ي را كامن��ت باران ك��رده و از روي 
كامنت ها مي ش��ود تا ح��د زيادي تحت 
تأثير احساسات بودن اين كامنت گذار را 

حس كرد. 
س��الم، م��ن روزنام��ه نگار هس��تم و 
مي خواستم با شما مصاحبه كنم چون ديدم 
شما يكي از كساني هستيد كه به صفحه 
مسي رفتيد و كامنت هاي زيادي گذاشتيد، 

حاضريد به سؤال هايم پاسخ بدهيد؟  

ن��گاه رفتارشناس��ي اجتماع��ي اين گونه 
تعري��ف مي كن��د: »اقدام ب��ه رفتارهايي 
ك��ه در ش��رايط ع��ادي مقدور نب��وده و 
 براي جل��ب توج��ه ديگ��ران در جامعه

 انجام مي شود.« 
اما اين جوزدگي از كدام منبع توليد 
مي شود و سرچش��مه مي گيرد؟ ابهري 
انر ژي هاي تخليه نش��ده را از مهم ترين 
عوامل اي��ن ماجرا مي داند: »عدم تخليه 
انرژي ه��اي موجود در جوانان از مجراي 
درست و منطقي يكي از مهم ترين داليل 
اس��ت كه در كن��ار آن مي ت��وان ضعف 
ارتب��اط والدين با فرزندان، گس��تردگي 
و افزاي��ش بازي ه��اي رايان��ه اي، هجوم 
ش��بكه هاي ماهواره اي وي��ژه جوانان و 
نقصان يا ضع��ف در زمينه هاي تربيتي 
نوجوانان و جوان��ان را نام برد. همه اين 
عوامل دس��ت به دس��ت هم مي دهند و 
س��بب مي ش��وند جوانان و نوجوانان در 
رفتارهاي اجتماعي خود دچار جو زدگي 

و بروز رفتارهاي غيرعادي شوند.«

ë جو، 65 درصد جوانان را مي گيرد
 ابهري مي گويد: »يكسري پژوهش ها 
درمناطق ش��هرك غ��رب، تهرانپارس، 
جن��وب ش��هرتهران و همچني��ن نقاط 
ديگري از كشور مانند اصفهان، شيراز و 
همين طور شهرهاي ابهر و رودبار به عمل 
آمد و  هزار و 850 جوان در طيف سني 
24-17 سال مورد مطالعه قرار گرفتند.  
م��ا با توجه به پژوهش هاي انجام ش��ده 
به اين نتيجه رس��يديم كه 65 درصد از 
جوانان در رفتارهاي اجتماعي خود دچار 

سطحي از جوزدگي مي شوند.«
ام��ا  جوزدگي ها فقط ب��ه حمالت 
و  عجي��ب  رفتاره��اي  و  فيس بوك��ي 
غري��ب از اين دس��ت ختم نمي ش��وند 
و ب��ه گفت��ه دكتر ابه��ري گاهي خطر 
ج��دي ممكن اس��ت ف��رد ج��و زده را 
»رانندگي هاي خطرناك  كن��د:  تهديد 
و س��رپيچي از مق��ررات رانندگ��ي از 
نمونه هاي  رفتارهاي پرخطر اجتماعي 
در ميان جوانان اس��ت ك��ه اگر كنترل 
نش��ود خطرات زيادي را به دنبال دارد، 
بنابراي��ن نهادها و س��ازمان هاي متولي 
فرهنگي و اجتماعي بايد با ايجاد مراكز 
و اماك��ن تفريحي، ورزش��ي و برگزاري 
مس��ابقات نشاط  آور توس��ط مدارس و 
دانشگاه ها و نيز تهيه فيلم و سريال هاي 
آموزشي در قالب گونه هاي اجتماعي و 
طنز در جهت بازگو كردن عواقب شوم 

رفتاره��اي جو زده تا ح��د قابل توجهي 
از آمار و خطرات ناش��ي از اين رفتارها 

بكاهند.«
وقت هاي��ي هس��ت ك��ه همه م��ان 
ج��و زده مي ش��ويم، جوزدگي هايي كه 
عواقب زيادي دارند گاهي  ملتي را س��ر 
زبان ها مي اندازند گاهي به يك حادثه و 
اتفاق ختم مي ش��وند، گاهي خجالتمان 
مي دهن��د، گاه��ي ه��م حاصل��ي جز 
پش��يماني ندارند، پس كاش قبل از هر 

كاري جوشكن ها را محكم ببنديم!

به مح��ض گذاش��تن پيغ��ام، آقاي 
جوگي��ر س��ر و كل��ه اش پيدا ش��د و به 

سرعت پاسخ داد: 
-  سالم، بله بله اما مصاحبه در مورد 

چي؟
در مورد جو زدگي...

- جو زدگي؟ يعني منظور ش��ما اينه 
كه ما جو زده هستيم؟

نه، من كه شما را نمي شناسم و اصاًل 
مالك��ي هم براي س��نجش ج��و زدگي 
ندارم، اصاًل شايد خودم هم خيلي وقت ها 
جوگير باشم، من فقط از پيغام هايي كه 
گذاش��ته بوديد اينطور برداش��ت كردم، 
ب��راي همي��ن ه��م مي خواهم با ش��ما 
صحبت كن��م و بدانم اصاًل نظر خودتان 
چيست؟  قبول داريد كه پيام ها از روي 
جوزدگي اس��ت يا براي��ش دليل محكم 

تري داريد؟
-   خب واال چي بگم،  نمي دونم، اصاًل 
از كجا معلوم كه اين مصاحبه  راستكيه 

و سر كاري نيست؟
خ�ب اگ�ر نمي خواهي�د مي توانيد 
پاس�خ ندهيد، اما در اين س�ؤال ها 
كه اطالعات شخصي شما پرسيده 
نمي ش�ود. حرف هايي ك�ه مي زنيم 

به درد هيچ كس نمي خورد جز يك 
خبرنگار، حاال ميل خودتان است. 

-  اوكي اما نبايد اسمم برده بشه.
اس�مي از ش�ما برده نمي ش�ود فقط 
مي خواهم بدانم انگيزه تان از گذاشتن 
شايد بيشتر از 100 پيام در صفحه يك 

فوتباليست معروف چه بوده؟ 
-   هيچي، حال گيري...

يعني حال مسي گرفته شد؟
-  البد گرفته شد كه رفت پيجش رو 

بست ديگه، روحيه اش تضعيف شد...

ب�ه جز مس�ي ح�ال بقي�ه را هم 
صفحه ه�اي  يعن�ي  گرفت�ه اي؟ 
ديگري هم بوده كه بروي و آنها را 

به رگبار پيام ها ببندي؟  
آقاي مصاحبه ش��ونده با گفتن يك 
بله بلند و كش��يده خودش هم به وجد 
مي آي��د و از حمله ه��اي في��س بوكي 
ديگ��ري مي گويد ك��ه در كارنامه اش به 
ثبت رسانده، حمله به صفحه يك خانم 
مجري برزيلي، داور صربستاني مسابقه 
ايران و آرژانتين، آريا جسورو هاسه گاوا 
كه يك بازيكن ايراني االصل ش��اغل در 
ليگ ژاپن است، مربي تيم ملي نيجريه 
و مهاجم تيم ملي بوسني، دانيل داوري 
دروازه ب��ان س��ابق تيم مل��ي و عليرضا 

حقيقي و...  
چط�وري هم�ه ب�ا ه�م هماهنگ 
مي ش�ويد و ي�ك صفح�ه را مورد 

عنايت قرار مي دهيد؟ 
-  من دائم ت��و فيس بوك مي چرخم 
و دوس��ت فيس بوكي زي��اد دارم، خب 
اينط��وري مي فهمم ديگ��ه، بعضي وقتا 
هم به همديگ��ه اس مي ديم و همديگه 
رو با خبر مي كنيم، اما بيشتر وقتا حس 
ششمم مي گه كه مثاًل االن همه ريختن 
تو صفح��ه فالني...خرجي ام كه نداره يه 
ني��گا مي كني و مي بين��ي بعععله جمع 

بچه ها جمعه، اساسي.
يعني خوش مي گذره؟

-   خيلي، هم��ه ميان هي من ميگم 
اون ميگه... اصاًل يه حال خوبيه. 

پس بيش�تر دنبال خ�وش گذروني 
هستين تا اين كه مثاًل حرف خاصي 
داش�ته باش�ين يا هدف خاصي رو 

دنبال كنين.
-  نه هدف اصلي همونه كه گفتم، اما 

در خاللش خوشگذروني هم مي شه.
فكر نمي كني�ن كه اي�ن كار باعث 
خراب شدن وجهه ايراني ها بشه و 
مردم دنيا با شنيدن اين داستان ها 

تصور بدي از ما پيدا كنند؟
-  نه

نه؟
-  نه

حاال از هدف اصلي بيشتر بگو. اين 
حال گيري دقيقًا يعني چي؟ 

-  يعن��ي به همه ثاب��ت مي كنيم كه 
ما خيلي متحديم و اگر اعتراضي داريم 
مي توني��م همه با هم بيايم و نش��ونش 
بديم. اعتراض وقتي زياد باش��ه كارساز 

مي شه. مثه همون داوره .
يعني فك�ر مي كنين حمله دس�ته 
جمعيت�ون به صفح�ه داور تأثيري 

داشته؟ 
%100  -

اما مگه مسي چي كار كرده بود كه 
بخواين بهش اعتراض كنين؟ يا مثاًل 

مربي نيجريه يا دالوري..؟ 
-  خب اونا ماجراشون فرق داره، گفتم 

كه بحث تضعيف روحيه مطرحه.
حمله به حقيقي چطور؟

-  عصباني بوديم.
خب هيچ دروازه باني نيست كه گل 
نخورد. هس�ت؟ يعني هرجا دروازه 
بان�ي گل خورد و تي�م باخت حتي 
اگر دروازه ب�ان در بازي هاي قبلي 
درخش�يده باش�د و توانايي هايش 
را به نمايش گذاشته باشد، اگر گل 

خورد مستحق اين رفتارهاست؟
-  ما خودمون از اونا بوديم كه خيلي 

نگاهی به یورش های دسته جمعی در شبکه های اجتماعی

 ما جوگير هستيم؟

ح�اال ك�ه جوزدگي ها به 
دني�اي مجازي كش�يده 
شده و شكلي سازمان یافته پيدا 
ك�رده، جوگير ها هم به ش�كلي 
تخصصي وارد عمل مي ش�وند و 
حيطه هاي كاري شان با هم فرق 
دارد. شماري فقط جوگيري هاي 
فراملي هس�تند یعن�ي جوزدگي 
ش�ان، فقط دام�ن خارجي ها را 
مي گيرد اما شماري از جوگير ها 
هس�تند ك�ه حيط�ه كاریش�ان 
داخل�ي اس�ت و كاري ب�ه كار 
خارجي ه�ا ندارند و همين كه به 
اصالح امور داخلي بپردازند، خير 
دنيا و آخرت را نصيب خودشان 
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پژوهش های�ی درمناطق ش�هرك غ�رب، تهرانپ�ارس، جنوب ش�هرتهران و 
همچنين نقاط دیگري از كش�ور مانند اصفهان، ش�يراز و همين طور شهرهاي 
ابه�ر و رودب�ار به عم�ل آمد و  هزار و 850 جوان در طيف س�ني 24-17 س�ال مورد 
مطالعه قرار گرفتند.  ما با توجه به پژوهش هاي انجام شده به این نتيجه رسيدیم كه 

65 درصد از جوانان در رفتارهاي اجتماعي خود دچار سطحي از جوزدگي مي شوند

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

این هفته ممکن است یک فرصت درخشنده چشم تان را بگیرد و شما را 
به هیجان آورد، زیرا اکنون آمادگی پذیرش هر چالشی را دارید. اگر با 
خاطره ی شکست هایی که در گذشته داشته اید زندگی کنید نمی توانید 
از این فرصت هیجان انگیز بهره ببرید. ونوس، الهه ی عشق و زیبایی، 
به پنجمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی عشق وارد شده است، از این 
رو احتمال می رود تا سه هفته ی آینده دچار احساسات رمانتیک باشید. 
گذشته  ناخوشایند  وقایع  به  مدام  بخواهید  که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ 
فکر کنید؛ این هفته یک فرصت جدید است برای این خودتان را به سمت 

خوشبختی سوق دهید، البته یادتان نرود که با خوش بینی جلو بروید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
می  نظر  به  رو  این  از  است،  شده  وارد  شما  ی  نشانه  به  ونوس  اکنون 
رسد که در روابط خود بیش از پیش به دنبال امنیت عاطفی می گردید. 
ناپذیر  انعطاف  دارید  سر  در  که  هایی  خواسته  به  نسبت  هفته  این 
شما  پای  پیش  زیادی  مشکالت  است  ممکن  خاطر  همین  به  اید،  شده 
این که نگران چیزهایی باشید که در دسترس تان  قرار بگیرد. به جای 
نیست، به چیزهایی فکر کنید که خداوند در اختیارتان قرار داده است. 
خوشبختانه، هر روز که می گذرد اعتماد به نفس تان افزایش می یابد و 
نسبت به موقعیتی که دارید خوشحال تر خواهید بود. یادتان باشد که 

اگر توقعات تان را کم کنید، شانس خوشبختی تان بیشتر خواهد شد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
گاهی اوقات عشق بسیار دور از دسترس به نظر می رسد، مثل یک کیسه 
ی پر از طال در آن سوی رنگین کمان. اما این هفته همه چیز فرق می کند. 
اکنون ونوس به نشانه ی شما وارد شده است و تا سه هفته همراه شما 
خواهد بود، از این رو زندگی اجتماعی شما به طرز شگفت انگیزی رو به 
ترقی خواهد رفت. به جای این که به فرصت های غیر ممکن فکر کنید، 

جذب  شود  روانه می  به سوی شما  اطراف  از  که  را  مثبتی  انرژی های 
کنید. می توانید گرمی احساسات تان را به وسیله ی یک حرکت عاشقانه 
بروز دهید. فقط در تصورات تان زندگی نکنید، باید دست به کار شوید 

و درباره ی احساسات تان با دیگران حرف بزنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
اکنون ونوس نشانه ی شما را ترک کرده است، به همین خاطر به نظر می 
رسد از نظر احساسی دچار تغییر شده اید و فکر می کنید که روزهای 
خوش زندگی به اتمام رسیده و دیگر از دسترس تان خارج شده است. 
فقط کافی است یک نگاه به اتفاقات خوب چند هفته ی گذشته بیندازید 
تا ببینید که الهه ی عشق و زیبایی چه نعماتی را به زندگی شما ارزانی 
گذشته  خوش  هوای  و  حال  همان  به  دوباره  که  این  برای  است.  داشته 
برگردید، به شما توصیه می شود که در زندگی تان ثبات ایجاد کنید و 

روابط تان را به مرحله ی تعادل برسانید.

متولدین مرداد )شیر(:
اکنون ونوس به نخستین خانه در طالع شما یعنی خانه ی شخصیت وارد 
این هفته دیگران تحت  که  به نظر می رسد  به همین خاطر  شده است، 
تأثیر کالم شما قرار بگیرند. باید راهی پیدا کنید تا زیبایی الهه ی عشق 
را به زندگی تان وارد کنید. یادتان باشد که نوع روابط تان با دیگران به 
خودتان بستگی دارد. اگر عشقی در زندگی تان وجود دارد آن را نادیده 
نگیرید، اما حواس تان باشد که به عشق های پوچ و خالی پر و بال ندهید. 
تنها کاری که در حال حاضر از شما ساخته است این است که بهترین های 
تان را به نمایش بگذارید. بدانید که قلب بزرگ شما بهترین یاور شما در 

این مرحله است.

متولدین شهریور )سنبله(:
به  اخیرًا  اگر  ویژه  به  برسید،  نظر  به  اندوهناک  است  ممکن  هفته  این 
کرده  سرکوب  را  ها  آن  تان  احساسات  احتمالی  پیامد  از  ترس  خاطر 
باشید. خوشبختانه این طور نیست که فکر کنید همه چیز از دست رفته 
است، هنوز هم فرصت های زیادی پیش روی شماست که می توانید با 

دست یافتن به آن ها احساس خوشبختی و لذت کنید. اکنون ونوس به 
دوازدهمین خانه در طالع شما یعنی خانه ی خودآگاهی وارد شده است، 
از این رو به شما توصیه می شود که مدتی به معنویات بپردازید. عشق 
به شکل های مختلف نمود پیدا می کند، فقط کافی است چشم های تان 

را باز کنید و خوب ببینید.

متولدین مهر )ترازو(:
ندارید، زیرا  امور شخصی  به  پرداختن  برای  این روزها فرصت زیادی 
زندگی اجتماعی شما به شدت پر مشغله شده و اتفاقات زیادی در جریان 
اند. از این که عضو یک گروهی هستید که محبت و همکاری در آن موج 
می زند خوشحال هستید، اما از این می ترسید که خودتان را در هیاهوی 
یعنی  شما  طالع  در  خانه  یازدهمین  به  ونوس  اکنون  کنید.  گم  جمعیت 
خانه ی دوستان و اطرافیان وارد شده است، از این رو به نظر می رسد که 
تأکید این روزهای زندگی شما بیشتر روی فعالیت های اجتماعی است. 
این فرصت را از دست ندهید و با دوستان ارتباط برقرار کنید، وقتی به 
نهایت رضایت دست یافتید آن وقت می توانید خودتان را کنار بکشید و 

حد و مرزهای تان را مشخص کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
اگر چه قابلیت های زیادی دارید، اما از این می ترسید که شکست بخورید 
یا روابط  و به همین خاطر ممکن است درباره ی پیشبرد مسایل کاری 
تان به تردید بیفتید، زیرا نمی دانید که چه قدر باید انرژی بگذارید. شاید 
مجبور شوید بین خواسته های شخصی و تعهدات اجتماعی خود تعادل 
و  بگیرید  دست  به  را  امور  ی  همه  کنترل  که  نکنید  سعی  کنید.  برقرار 
محدودیت ایجاد کنید، اگر جریان های عاطفی پیش آمد آن را بپذیرید. 
مقاومت نکنید، فکر نکنید که پذیرفتن شرایط حاضر به معنی بی توجهی 

به آینده است.

متولدین آذر )کمان(:
های  ساعت  اگر  ویژه  به  کنید،  استراحت  کمی  که  دارید  دوست  اکنون 
طوالنی کار کرده اید. اما متأسفانه وظایف اجتماعی بسیاری دارید که 

باید هر طور شده به آن ها رسیدگی کنید. اکنون ونوس به نهمین خانه 
در طالع شما یعنی خانه ی ماجراجویی وارد شده است، به همین خاطر 
می توانید از شرایط حاضر لذت ببرید. البته همه ی آن چه گفته شد به 
این معنی نیست که فقط باید تمام وقت کار کنید، بلکه به شما توصیه می 

شود در این میان فرصتی پیدا کنید و کمی هم به تفریح بپردازید.

متولدین دی )بز(:
احساس می کنید که اگر کمی از حس وظیفه شناسی خود کم کنید، می 
توانید فرصت های بیشتری در زندگی به دست آورید. دل تان می خواهد 
کم تر کار کنید و اوقاتی را به شادی و تفریح بگذرانید، اما دلیلی ندارد 
که خودتان را سرزنش کنید. اگر وظایف و سهم کاری خود را انجام داده 
اید، با خیال راحت تری می توانید به سایر امور بپردازید. تام رابینز می 

گوید: هیچ وقت برای بازگشت به شادی های دوران کودکی دیر نیست.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
وقتی که می بینید دیگران اوقات زیادی را به شادی و تفریح می گذرانند، 
یادتان می آید که شما خودتان هم به تفریح و آسودگی نیاز دارید. مدتی 
اید به فعالیت های  است که به خاطر وظایف اجتماعی بسیار نتوانسته 
یعنی  شما  طالع  در  خانه  هفتمین  به  ونوس  اکنون  برسید.  تان  دلخواه 
خانه ی همراهان و اطرافیان وارد شده است، پس بد نیست گوشی تلفن 

را بردارید و با یکی از دوستان تان برنامه ی تفریحی ترتیب دهید.

متولدین اسفند )ماهی(:
به نظر دیگران، شما همیشه عادت دارید کارها و برنامه های شخصی 
خود را کنار بگذارید تا موافق جریان شنا کنید. البته از دست کسانی که 
از شما انتظارات بیهوده دارند خسته شده اید. اکنون ماه به نشانه ی شما 
بازگشته است و به شما هشدار می دهد که باید به نیازها و خواسته های 
خودتان هم توجه نشان دهید. درباره ی خواسته های تان حرف بزنید، 
اید اجازه دهید که دیگران حال و  تان دچار مشکل شده  اگر در روابط 
به  صداقت  کنند.  تان  درک  بیشتر  و  بفهمند  را  شما  روزهای  این  هوای 

خرج دهید تا دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند.

جدول و سرگرمی

استخدام 
مدیر پیتزاشاپ 

RH10 با تجربه کافی و مجرب با حقوق مکفی در منطقت گت ویک
در صورت نیاز محل اسکان تامین می شود

07960646686

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  
بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما 

را  بیشتر می کند!
 07811000455

استخدام 
یک کارگر ساده یا ماهر جهت کار در 
نجاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

07826030047

Pizza shop for sale in  
South Yorkshire Barnsley 

11 years lease £10400 rent annually 
Rate free 

Big room available on upstairs of shop 
Good location 

For more information,

 please call on 07745950225 Behroz 
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Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

That one who, in his hand the cup hath.
Ever the sovereignty of Jamshid hath.
That water, wherein Khizr obtained life,
Seek in the wine-house; for, the cup hath.
Pass life’s thread into the cup;
Wherein, order, this thread hath.
We and wine, and Zaheds and piety,
Let us see desire for whom the Beloved hath.
O Saki! without thy tress, there is naught,
In the time of that one, who desire hath.
All the ways of intoxication, the narcissus,
From thy pleasant eye, loaned hath.
The mention of thy face and tress, to my heart,
Is a great pain that, morning and evening, it hath.
On the wounded hearts of the sorrowful,
Complete saltiness, thy lip hath.
O Soul! in the pit of the chin, like Hafez,
Two hundred slaves, thy beauty hath.

آیا تاثیر و تاثر در ادبیات، زشت و قبیح است؟! 
 

نسیم عرب  امیری - نویسنده و طنزنویس
 

»هیچ اثری منحصرا از قلم و فکر شاعر و ادیبی تراوش نمی کند و ابداع و ایجاد مطلق و بی سابقه 
اگر به کلی نایاب نباشد قطعا کمیاب است.«یادداشتم را با جمالتی از دکتر عبدالحسین زرین کوب 
آغاز کردم و برای کسانی که اصل این جمالت را نخوانده اند می گویم که دکتر زرین کوب در ادامه 
اشاره می کند که اتهام تقلید و دنباله روی تقریبا به همه شاعران و نویسندگان تمام اقوام و ملل 
از شکسپیر و گوته گرفته تا بحتری و ابوتمام وارد شده است. اصال چرا راه دور برویم؛ غالب 
بزرگان ادب خودمان همچون حافظ، سعدی، انوری، وحشی بافقی و... نیز از این اتهام ها بری 
مگر  اصال  می نامیدند.  نامی«  سخنوران  »دزد  را  او  »جامی«  معاصران  که  حد  بدان  نبوده اند، 
می شود کسی ادعا کند کاری کرده که قبل از او هیچ کس نکرده است و بدون توجه به پیشنیان 
نویسندگان  و  شاعران  برخی  که  است  اشتباهی  همان  دقیقا  این  است.  انداخته  در  نو  طرحی 
تنبل معاصر که حوصله خواندن کتاب را ندارند می کنند و با افتخار تمام می گویند که کارهای 
پیشینیان را نمی خوانند تا ذهنشان مقلد بار نیاید و بتوانند کار خالقانه انجام دهند. در نهایت هم 
نتیجه کار خالقانه شان چند سطر کلمات بی ربط می شود که شاعر آن در ذهن خودش برای هر 
کلمه، هزاران تعبیر تراشیده است و خیال می کند شاهکار عالم را خلق کرده است، در حالی که اگر 
شعرش را از پایین به باال یا چپ از راست هم بخوانی هیچ فرقی نمی کند، چرا که هر چه بیشتر 
بخوانی بیشتر چیزی از آن نمی فهمی!می خواهم بگویم تاثیر و تاثر در ادبیات فارسی اصال چیز 
بدی نیست و چیز بد آن است که این روزها باب شده دست هر کسی را بگیرند و به عنوان منتقد 
که خوانده اند  کتابی  آخرین  که  دانشمند هم  منتقدان  این  متاسفانه  ببرند.  ادبی  نقد  به جلسات 
نقد  جلسات  در  حرف هایی  گاهی  بوده.  مربوطه  درس  کردن  پاس  برای  دانشگاهی شان  کتاب 
همین  می رسد  ذهن شان  به  که  هم  چیزی  نخستین  است.  خنده  اسباب  بیشتر  که  می زنند  ادبی 
شباهت وزن یا ردیف شعرها با همدیگر است و درست مثل پلیسی که دزد گرفته باشد آنچنان از 
این کشف ها شگفت زده می شوند که گویی کل رسالت ادبی شان همین کشف شباهت هاست. کاش 
این دوستان ذره ای مطالعه شان را باالتر می بردند و می دیدند که مثال حافظ تا چه حد تحت تاثیر 
غزل های استادش خواجوی کرمانی و دیگر پیشینیان خود همچون سعدی، نظامی و عطار بوده 
است. حیف که فضا به اندازه ای نیست که نمونه هایی را در اینجا بیاورم. به هر حال پرسش هایی 
انتخابی توسط یك شاعر، به شعر شاعر  آیا شباهت وزن و قافیه  این است که  که باقی می ماند 
پیش از او به ما این اجازه را می دهد که او را مقلد بدانیم؟! آیا حافظ مقلد بود؟! آیا جامی دزد 
سخنوران نامی بود؟! آیا وحشی و برادرش هر حرف که در کهنه کتابی دیدند ُبردند و برادرانه 

قسمت کردند؟! آیا تاثیر و تاثر در ادبیات، زشت و قبیح است؟!

محل تبلیغات شما
07811000455
ad@persianweekly.co.uk

فالفل و مك دونالد 
استعاره اقتصادی است

دکتر داوود سوری/ اقتصاددان

.این عبارت طنزی است  خداحافظ فالفل،سالم مک دونالد 
شبکه  در  مزاح  به  هسته ای  توافق  از  پس  و  روزها  این  که 
های اجتماعی دست به دست می شود. اما در پس این جمله 
طنزدنیایی از انتظارات نهفته است که توافق انجام شده نه 
تنها جرقه شکل گیری آنها را زده است  بلکه بهترین فرصت 
غذایی  فالفل  است.  آورده  فراهم  نیز  را  آنها  تحقق  برای 
خوشمزه است که در کشورهای منطقه خاورمیانه مصرف 
نه  اخیر  سال های  در  فالفل  مصرف  افزایش  اما  شود.  می 
به خاطر خوشمزگی که به دلیل قیمت ارزان آن بوده است. 
مواد  قیمت  افزایش  و  خانوارها  اقتصادی  قدرت  کاهش  با 
غذایی و به ویژه غذای خارج از خانه، به تدریج گرایش به 
نیز برتعداد  به همان نسبت  یافت و  افزایش  مصرف فالفل 
این  با فالفل در  افزوده شد. خداحافظی  فالفل فروشی ها 

درآمدی  کم  با  خداحافظی  برای  ای  استعاره  طنز،  پیامک 
گریزی،  علم  با  خداحافظی  اقتصادی،  نامطلوب  شرایط  و 
خداحافظی با مردم فریبی و خداحافظی با فساد اقتصادی 
و عزلت اقتصادی حاکم بر سال های پرمصرفی فالفل است. 
توافق، این امید و انتظار را در مردم ایجاد کرد، نه به خاطر 
به  کشورمان  اقتصاد  بر  غرب  ظالمانه  تحریم های  اینکه 
زودی رفع می شوند بلکه به خاطر اینکه می بینند مسئوالن 
از  دشمنان  به  ناسزاگویی  در  نه  را  شجاعت  کشور  کنونی 
با  بلکه  عمومی  تریبون  پشت  در  و  دورتر  کیلومتر  هزاران 
روبه رو شدن با دشمنان و با رفتاری متین و ادبیاتی مودبانه 
و مجاب کردن آنها به احترام به حق ملت ایران، تعریف می 
رفع  از  تر  کننده  دلگرم  بسیار  رویه  در  تغییر  این  کنند. 
مردم  اقتصادی  شرایط  تنها  ها  تحریم  است.  تحریم ها 
راسخت تر کردند اما نحوه برخورد دولت گذشته با زیاده 
خواهی غرب نه تنها تحریم ها را موجب شد بلکه استفاده از 
رفتار و گفتاری خارج از عرف بین الملل و بیگانه  با فرهنگ 
ایران زمین،مردم کشور را ناامید از آینده و احقاق حق خود 
کرده بود.  مک دونالد نام بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره 
ای عرضه همبرگر است که اتفاقَا آن نیز غذایی خوشمزه و 
ارزان قیمت است. مک دونالد در بیش از 120 کشور و قریب 

به 40000 فروشگاه عرضه می شود. روزانه به بیش از 70 
نفر  میلیون   2 از  بیش  برای  و  فروشد  می  غذا  نفر  میلیون 
شغل ایجاد کرده است. سالم بر مک دونالد استعاره ای است 
اقتصادی،  خوب  روزهای  به  مردم  امید  دادن  نشان  برای 
از  وسیع تر  ای  مجموعه  با  بیشتر  تعامل  و  بیشتر  اشتغال 
کشورهای دنیا و همه این امید در سایه توافق به وجود آمده 
است. کارکرد اقتصادی توافق بسیار بیشتر از رفع تحریم ها 
و برگشتن به شرایط پیش از تحریم هاست، که از این منظر 
کشور  اقتصاد  در  ای  معجزه  موجب  ها  تحریم  رفع  شاید 
نشود. این توافق پیامی جدید برای سرمایه گذاران و فعاالن 
راحتی  به  گذشته  به  نگاهی  با  دارد.  المللی  بین  اقتصادی 
انقالب،کشور ما  از  می توان دید که در تمام سال های پس 
همواره زیر سایه جنگ به سر برده است. هشت سال آن را 
به طور مستقیم درگیر جنگی نیابتی بودیم و در باقی سال ها 
نیز همواره مورد تهدید بوده ایم. این شرایط از دید بنگاه 
المللی دور  های بزرگ اقتصادی دنیا و سرمایه گذاران بین 
نبوده است و از این رو است که می بینیم حتی در بهترین 
و  سرمایه  جذب  به  موفق  کشور  خارجی  روابط  سال های 
مشارکت آنها در رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده ایم. 
سرمایه  هیچگاه  اما  اند  فروخته  ما  به  را  خود  محصوالت 

خود را به ایران منتقل نکردند و به قولی خود را در ایران 
سال  دو  در  آن  به  رسیدن  روند  و  توافق  نکردند.  زمینگیر 
گذشته به دنیا نشان داد که ایرانیان همان طور که در جنگ 
درایت  و  پذیری  انعطاف  کنند،  می  دفاع  خود  از  خوبی  به 
الزم برای حفظ حقوق خود و گریز از خواست جنگ طلبان 
این  افتند.  نمی  دشمنان  دام  در  سادگی  به  و  دارند  نیز  را 
پیامی خوشایند و دلگرم کننده برای سرمایه گذاران است 
و فرصتی طالیی  توافق  اقتصادی  نتیجه  و شاید مهم ترین 
است که در  دسترس اقتصاد کشور قرار گرفته است. توافق 
مخاطره جنگ و خرابی در اقتصاد ایران را حتی از سطح 
طبیعی منطقه کمتر کرده است و در کنار بازار 80 میلیونی 
دو  جذابیتی  فراوان،  منابع  و  استراتژیک  موقعیت  کشور، 
چندان برای سرمایه گذاری فراهم آورده است.هر چند این 
جذابیت شرط الزم برای شعله ور شدن تنور اقتصاد کشور 
است اما فراهم آوردن شروط کافی برای گرم شدن این تنور 
روحانی  دولت  امیدوارم  که  است  دشوار  بس  مسئولیتی 
آن  آوردن  فراهم  برای  الزم  فکری  پشتوانه  و  انسجام  از 
برخوردار باشد چون در غیر این صورت این توافق در همان 

سطح مشغولیت سیاستمداران باقی می ماند.

به یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خوداستفاده نمائید


