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شمشیر اروپا بر 
گردن مهاجران

صفحه 4

اردوگاه  در  پلیس  نیروهای  و  پناهجویان  میان  یکشنبه  شامگاه  طی  درگیری  ساعت ها 
موسوم به »جنگل« در شمال فرانسه، صبح دوشنبه به صف های طوالنی برای سوار شدن 
پلیس،  نیروی   ۲۰۰ و  هزار  از  بیش  حضور  در  که  اتوبوس هایی  شد؛  تبدیل  اتوبوس ها  به 
این  پرونده  تا  کرد  خواهند  منتقل  فرانسه  سراسر  در  نگهداری  مراکز  به  را  پناهجویان 

اردوگاه برای همیشه بسته شود.
طریق  از  انگلیس  خاك  به  اروپا  قاره  اتصال  به خاطر  فرانسه،  شمال  در  کاله  بندری  شهر 
تونل 5۲کیلومتری »مانش« شهرت جهانی دارد اما طی ۲سال گذشته اسم این شهر بیشتر 
به خاطر اردوگاه پناهجویانش بر سر زبان ها بوده است؛ اردوگاهی غیررسمی، ساخته شده 
کشورهای  از  جمعیت  نفر  8هزار  حدود  با  ساز  دست  موقت  سکونتگاه های  و  چادرها  از 

مختلف آسیایی و آفریقایی.

اردوگاه جنگل در نزدیکی ورودی تونل مانش قرار دارد و از ۲سال پیش رفته رفته تعداد 
زیادی از پناهجویان به امید رفتن به انگلیس، وارد آن شده اند. آنها پس از آنکه با ممانعت 
تالش های  و  شده  زمینگیر  تونل  نزدیکی  در  همانجا  شدند،  روبه رو  امنیتی  نیروهای 
پناهجویان  ماند. بحران  ناکام  فرانسه هم  نقاط  دیگر  به  آنها  انتقال  برای  مقام های محلی 
سال گذشته جهان را شوکه کرد. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، صدها هزار 
نفر از کشورهای فقیر و درگیر جنگ در آسیا، خاورمیانه و آفریقا به امید امنیت و زندگی 
بهتر با پای پیاده راهی اروپا شدند. بیش از یك میلیون و 8۰۰هزار نفر در سال ۲۰15و بیش از 

3۰۰هزار نفر طی سال جاری وارد اروپا شده اند.
صفحه6
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در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید این شناسنامه همه ماست
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
بینید.  نمی  تعظیم  حال  در  را  هیچکس  نیست. 
هیچ  نیست  خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
تصویر  هیچ  و  نیست  برتر  یگر  د  قوم  بر  قومی 
ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد.  وجود  آن  در  خشنی 
مرسوم  ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است  این 
شده  ه  تراشید  پیکره  صدها  بین  در  است  ه  نبود 
برهنه  تصویر  یک  حتی  جمشید  تخت  سنگهای  بر 
چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و 

نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

ای سرنوشت، سرنوشت! 
مردم تو را بی مهر می 

خوانند.
رومئو و  ژولیت، پرده سوم، صحنه پنجم.

O fortune, fortune! 
All men call thee 

fickle.
Romeo and Juliet, Act III, sc. 5.
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ظریف و کری 
برندگان مشترک 

جایزه 
»چتم هاوس«

در  نخستین بار  برای  آمریکا  و  ایران  خارجه  وزیران 
شدند؛  جایزه  یک  برنده  مشترک  صورت  به  تاریخ 
مؤسسه  »ایسنا«،  گزارش  به  چتم هاوس«.  »جایزه 
»محمدجواد  به  را  خود  امسال  جایزه  »چتم هاوس« 
همتای  کری«،  »جان  و  ایران  امور  وزیر  ظریف«، 

آمریکایی او اهدا کرد.

جایزه چتم هاوس هرساله به فرد، افراد یا سازمان هایی 
داده می شود که از دیدگاه این مؤسسه، مهم ترین تأثیر 
گذشته  سال  یک  در  بین المللی  روابط  پیشبرد  در  را 

داشته باشند. براساس گزارشی که در پایگاه اینترنتی 
و  کری  به  جایزه  این  امسال  شد،  منتشر  چتم هاوس 
ظریف تعلق گرفته و علت این امر توفیق در مذاکرات 
میان ایران و گروه ١+٥ در سال ۲۰15 اعالم شده است. 
دوره  چندین  از  پس   ١+٥ کشورهای  گروه  و  ایران 
تا   ١٣٩٢(  ٢٠١٥ تا   ٢٠١٣ سال های  در  طوالنی  مذاکرات 
»برجام«  هسته ای  جامع  توافق  به  توانستند   )١٣٩٤
دست پیدا کنند و در ازای کندشدن فعالیت های هسته ای 
هسته ای  فعالیت های  به  مربوط  تحریم های  ایران، 
این مذاکرات  ایران برچیده شود. مؤسسه چتم هاوس 
قرن  در  دیپلماتیک  رویدادهای  دشوارترین  از  یکی  را 
۲1 قلمداد کرده است. امسال عالوه بر کری و ظریف، 
فرانسه،  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  فابیوس،  لوران 
متحد  ملل  سازمان  مقام های  از  فیگورس،  کریستیانا 
از  نیجریه  انتخابات  کمیسیون  رئیس  جگا،  آتاهیرو  و 
پیش ازاین  بودند.  جایزه  این  دریافت  نامزدهای  دیگر 
برندگان  احتمالی  اسامی  بین  »کری«  و  »ظریف«  نام 
جایزه »صلح نوبل« در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٥ دیده می شد 

که هر دو سال آنها برنده نهایی نبودند.

و  علمی  تیم  »چتم هاوس«،  اینترنتی  پایگاه  نوشته  به 
را  سال  هر  جایزه  برنده های  »چتم هاوس«  تحقیقاتی 
جایزه  اعطای  می کنند.  تعیین  دموکراتیک  و  مستقل 
دانشگاه  است.  شده  آغاز   ٢٠٠٥ سال  از  »چتم هاوس« 

پنسیلوانیا در سال ٢٠١٥، چتم هاوس را به عنوان دومین 
»بروکینگز«  بنیاد  از  پس  جهان  تأثیرگذار  اندیشکده 
را  خود   ٢٠١٥ سال  جایزه  »چتم هاوس«  کرد.  معرفی 
و  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  رئیس  لیو«  »جوان  به 
جایزه سال ٢٠١٤ خود را نیز به »ملیندا گیتس« همسر 
بیل گیتس و مدیر بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس اهدا 

کرده بود.

»چتم هاوس« چیست
سلطنتی  »مؤسسه  عنوان  ابتدا  در  که  »چتم هاوس« 
امور بین الملل« را داشت که سال ١٩٢٠ در لندن تأسیس 
شد. سال ٢٠٠٤ بود که این نهاد به »چتم هاوس« تغییر 
مؤسسه  این  مقر  ساختمان   از  برگرفته  نامی  داد؛  نام 
مؤسسه  یك  نهاد  این  لندن.  جیمز«  »سنت  میدان  در 
درك  افزایش  تحلیل  هدف  با  غیردولتی  و  غیرانتفاعی 
نسبت به موضوعات بین المللی و تحوالت جاری است.

کشور  دو  نخبگان  توافق  به  »چتم هاوس«  تأسیس 
برای  اول  جهانی  جنگ  از  پس  آمریکا  و  انگلیس 
تأسیس مؤسسه امور بین المللی با دو شاخه انگلیسی 
و آمریکایی برمی گردد و ماحصل یك سری نشست های 
غیررسمی در سال ١٩١٩ در پاریس است. »چتم هاوس« 
که  می کند  ایفا  انگلیس  در  را  نقشی  همان  تقریبا 
آمریکا؛ جلسات  »شورای روابط خارجی« )CFR( در 
با  بین الملل  روابط  تخصصی  پنل های  و  کارشناسی 

حضور مقامات و دیپلمات های ارشد جهان.

ظریف در »چتم هاوس«
بهمن ماه سال گذشته بود که »محمدجواد ظریف« برای 

سخنرانی در اندیشکده »چتم هاوس« دعوت شد. 

منطقه  چالش های  بر  »پیروزی  نشست  این  نام 
آن  در  ظریف  بود.  ایران«  دیدگاه  از  خاورمیانه 
و  سوریه  بحران  که  بود  شده  آن  خواستار  سخنرانی 
برد- غیر  )نگاه  صفر«  غیر  جمع  »بازی  نگاه  با  یمن 
او، عربستان مانع  به گفته  باخت( حل وفصل شود که 
با شریکانمان در  آماده تعامل  امر شده است: »ما  این 
خلیج فارس هستیم، اما عربستان سعودی، برای تأمین 

منافعش به بازی جمع صفر روی آورده است«. 

از  پیش  که  شده  انجام  حالی  در  ظریف  سخنرانی 
فرارسیدن روز سخنرانی، »انجمن نمایندگان یهودیان 
کشور  این  یهودیان  اصلی  سازمان  که  انگلستان« 
خواسته  »چتم هاوس«  اندیشکده  از  می شود  خوانده 
آنها  کند؛  لغو  را  ظریف«  »محمدجواد  از  دعوت  بود 
دعوت از ظریف با وجود حمایت از حزب الله لبنان را 
این  که  بودند  خوانده  انگلیس«  ارزش های  به  »توهین 
درخواست از سوی مدیران این اندیشکده اجابت نشد. 
»چتم هاوس«  روبه روی  ظریف  سخنرانی  با  هم زمان 

منافقین تجمعی اعتراضی داشتند.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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هزارانی نفری که آواره می شوند

هزینه  های انسانی 
بازپس  گیری موصل

نیروهای عراقی و ُکردی به احتمال بسیار زیاد در نبرد بر 
از دست گروه تروریستی داعش  سر بازپس  گیری موصل 
پیروز خواهند شد، اما بدون شک این پیروزی هزینه  های 
خواهد  بر  در  آنها  برای  باالیی  بسیار  انسانی  و  سیاسی 
عراقی  شهروندان  از  زیادی  تعداد  که  آنجا  از  داشت. 
نظامی  عملیات   اند،  مانده   باقی  موصل  شهر  در  همچنان 
به  منجر  می  تواند  شهر  این  از  داعش  راندن  بیرون  برای 
افزایش میزان تلفات غیرنظامیان شود )عراق پس از سوریه 

و یمن باالترین میزان تلفات انسانی در جهان را داراست(.

روند  شهر  این  در  غیرنظامیان  حضور  دیگر  سوی  از 
موصل  شهر  بازپس  گیری  برای  نظامی  ائتالف  پیشرفت 
را به شدت ُکند خواهد کرد و این در حالی است که ائتالف 
امیدوار است تا میزان خسارات جانبی این نبرد را به حداقل 

برساند.
با این حال بسیاری از ساکنان و شهروندان شهر 75۰ هزار 
نفری موصل در این شهر گرفتار خواهند شد و داعش نیز 
از حضور آنان به عنوان سپری برای جلوگیری از حمالت و 
بمباران  های هوایی استفاده خواهد کرد. صدها هزار نفر 
از این شهروندان موصل نیز برای یافتن پناهگاهی امن به 
مکان  های دیگر خواهند رفت اما منطقه ای که همین حاال 
نیز به واسطه وجود درگیر ی های متعدد مملو از آوارگان و 
افراد بی  خانمان است، پیدا کردن یک پناهگاه امن و مطمئن 

بسیار دشوار خواهد بود.
عملیات  شاهد  تاکنون  که  است  شهری  بزرگترین  موصل 
بوده  آن  از  داعش  نیروهای  راندن  بیرون  برای  نظامی 
است، از این رو سازمان ملل متحد جریان بالقوه و احتمالی 
آوارگان از این شهر را بسیار بزرگ دانسته و آن را "پیچیده 
 ترین عملیات امدادرسانی و انسان  دوستانه" توصیف کرده 
است. سازمان  های امدادرسان هشدار داده  اند که عملیات  
تهاجمی به منظور بازپس گیری این شهر از دست داعش، به 
وخیم  تر شدن بحران انسانی در شمال عراق منجر خواهد 
شد. از زمان آغاز عملیات نظامی برای بازپس گیری موصل 
به  و  کرده   ترک  را  شهر  این  خانواده  صدها  اکتبر،   17 در 
جمع چهارمیلیون شهروندی پیوسته  اند که از ژانویه سال 
۲۰14 میالدی تاکنون به واسطه گروه تروریستی داعش از 

شهر و خانه خود آواره شده  اند.
بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار می  رود تا ۲8 اکتبر 
در حدود ۲۰۰ هزار شهروند عراقی شهر موصل و مناطق 
آوارگان  این نبرد میزان  پایان  با  آن را ترک کنند که  حومه 

موصل به رقمی در حدود یک میلیون نفر خواهد رسید.
پیش از شروع حمالت نظامی حدود 3.3 میلیون شهروند 
سرگردان  و  آواره  همچنان  کشور  این  داخل  در  عراقی 
بودند و ۲385۰۰ نفر نیز به کشورهای همسایه در منطقه 
گریختند. از تعداد کل آوارگان عراقی و همچنین ۲.1 تا 5.1 
میلیون شهروندی که بواسطه عملیات های نظامی موصل از 
این شهر آواره خواهند شد، در حدود 7۰۰ هزار نفر نیازمند 

کمک و امدادرسانی  های روزانه خواهند بود.
پناهجویان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
عملیات  از  حاصل  شدید  انسانی  پیامدهای  پیش  بینی  با 
آزادسازی موصل، در حال سازماندهی و مدیریت کمک  های 
بین  المللی به این منطقه است. با این وجود؛ شهروندانی که 
در حال ترک موصل هستند می توانند روند فعالیت اردوگاه  
ها و کمپ  های ویژه آوارگان عراقی را به طور کامل مختل 
کنند؛ چرا که برخی از این کمپ  ها در حال حاضر از نظر 
ای  عدیده   و  مضاعف  مشکالت  با  ضروری  منابع  تأمین 
نیازهای  به  رسیدگی  منظور  به  بنابراین،  هستند.  روبرو 
ضروری  ارتباطی  شریان  های  باید  عراقی،  آوارگان  اولیه 
باز و قابل  عبور باشند تا کامیون  ها بتوانند آب آشامیدنی 
مناطق  این  به  را  استحمام  آب مخصوص  و همچنین  سالم 

برسانند.
ارسال کمک  های غذایی مستلزم کمک برخی سازمان  های 
بیرونی همچون سازمان برنامه جهانی غذا )WFP( است، 
المللی نیز در حال حاضر برای تأمین  اما این سازمان بین  
نیازهای ضروری یک و نیم میلیون آواره  ای که تحت نظر 

این سازمان قرار دارند، با مشکالت بسیاری روبرو است.
که  داعشی  نیروهای  از  برخی  دستگیری  دیگر  طرف  از 
پنهان  آوارگان عراقی  را در میان  تا خود  تالش می  کردند 

این  در  امنیتی  مالحظات  و  نگرانی  تا  شده  موجب  کنند، 
و  غیرنظامیان  به  رسیدگی  روند  و  یابد  افزایش  زمینه 
پی  در  کند.  تر  پیچیده   را  کمپ  ها  این  در  آنها  ساماندهی 
نظارتی  اقدامات  نیز  مقامات  موصل،  آزادسازی  عملیات  
خود را تشدید کرده  اند که این امر خود موجب ُکندتر شدن 

فرایندهای کمک  رسانی و امداد می  شود.

است  این  دارد  وجود  میان  این  در  که  بزرگتری  مشکل  اما 
که تقریباً در تمامی مناطق عراق، پناهگاه  ها و کمپ  های 
که  مردمی  از  بسیاری  است.  پناهجویان  از  مملو  آوارگان 
از موصل می  گریزند مجبورند به کمپ  ها و اردوگاه  های 
شرایط  تشدید  موجب  امر  همین  که  ببرند  هجوم  موجود 
امنیتی و وخامت اوضاع بهداشتی در این شهرک  ها خواهد 
شد. بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می  شود این است 

که این جمعیت آواره و پناهجو باید به کجا بروند؟
 

نگاهی به دیگر مناطق داخلی در عراق
از زمان آغاز اشغال موصل توسط نیروهای داعش تا شروع 
به  شهروندان  اکثر  شهر،  این  گیری  بازپس  فعلی  عملیات 
منطقه  دولت  اند.  گریخته   عراق  کُردنشین  مناطق  سوی 
میزبان  تاکنون  شده  مدعی   )KRG( عراق  کردستان  ای 
حدود 5.1 میلیون آواره و پناهجو بوده است اما براساس 
این  تعداد  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای 
آمارها  این  است.  نفر  هزار   96۰ حدود  در  احتمااًل  آورگان 
بدین معناست که در حال حاضر دولت منطقه ای کردستان 
این  و  داده  پناه  آواره عراقی  از جمعیت  به یک سوم  عراق 
آوارگان را در ۲1 کمپ سازمان ملل که در سراسر این مناطق 
برپاست، ساماندهی کرده است )یک کمپ دیگر نیز اکنون 
منطقه  دولت  است(.  احداث  دست  در  سلیمانیه  منطقه  در 
ای کردستان که در حال حاضر به دلیل بحران  های سیاسی 
احتمال  از  است،  ای روبرو  با مشکالت عدیده   اقتصادی  و 
هجوم مردم آواره موصل به این مناطق ابراز نگرانی کرده 
برای  سرپناه  تأمین  به  قادر  دیگر  که  است  کرده  اعالم  و 
آوارگان عراقی نیست. اما با وجود تمامی این شرایط، کمپ 
بسیاری  همچنان  عراق  کردستان  منطقه  در  مستقر   های 
جذب  خود  سوی  به  را  موصل  شهر  آواره  شهروندان  از 
دو  در  تنها  »دباگا«  اردوگاه  مثال،  عنوان  به  کرد.  خواهند 
از  تن   15۰۰ میزبان  موصل  نظامی  عملیات  نخست  روز 
نیز  حاضر  حال  در  و  است  بوده  موصل  آواره  شهروندان 
خود را برای پذیرش چندین هزار آواره دیگر آماده می  کند.
از اولین سال گشایش این اردوگاه تعداد آوارگان مستقر در 
این مرکز از 33۰۰ تن به 3۰ هزار نفر افزایش یافته است و 
به دلیل تعداد بیش از حد آوارگان بسیاری از آنان در زمین 

فوتبال نزدیک به این مرکز اسکان داده شده  اند.
است،  شده  آغاز  موصل  گیری  بازپس  عملیات  که  حاال 
احتماالً اردوگاه  ها و کمپ  های اطراف این شهر موج اولیه 
کرد.  خواهند  جذب  خود  سوی  به  را  آوارگان  و  مهاجران 
به همین دلیل، سازمان ملل متحد برنامه ای ترتیب داده تا 
بخش عمده ای از پناهگاه  های جدید خود را در استان نینوا 
احداث کند. در حال حاضر نیز در این استان شش اردوگاه 

وجود دارد و دو اردوگاه نیز در دست احداث است.
در استان  های کرکوک و صالح  الدین که در جنوب و جنوب 
اند نیز دو اردوگاه دیگر در حال  شرق موصل قرار گرفته  
ساخت است. از سوی دیگر تعداد بسیار زیادی از اردوگاه  
ها نیز در مناطق دوردست و نزدیک به بغداد متمرکز شده  
میزبان  مناطق  این  در  مستقر  اردوگاه    18 تمامی  اما  اند، 

آورگان شهرهای »حویجه«، »فلوجه« و »رمادی« بوده  اند 
و دیگر ظرفیتی برای پذیرش آوارگان بیشتر ندارند.

نگاهی به فراتر از مرزهای عراق و کشورهای همسایه
نیروهای  توسط  نینوا  استان  اشغال  نخست  ماه  های  در 
مرزهای  سوی  به  عراقی  پناهنده  هزار   65 حدود  داعش، 
تدابیر  ترکیه  بعد،  به  زمان  آن  از  شدند.  روانه  ترکیه 

گرفت  کار  به  عراق  با  خود  مرزهای  در  را  ای  سختگیرانه  
و نگرانی در مورد امنیت مرزهایش را بهانه  و دستاویزی 
توجیه  را  در کشور عراق  تا حضور نظامی خود  داد  قرار 
کند. اگرچه کشور ترکیه به عنوان مقصد عمده پناهندگان 
دروازه  اقدامی  در  کشور  )این  نمی  رود  شمار  به  عراقی 
»خابور« را مسدود و بسیاری از مهاجران را در این منطقه 
گرفتار کرد( اما با این وجود نیروها و گشت  های مرزبانی 
در مرزها  پناهجویان  ترافیک  افزایش  برای  را  ترکیه خود 

آماده کرده  اند.
کشور اردن نیز که در مراحل اولیه اشغال سوریه و عراق 
توسط نیروهای داعش، مرزهای خود را به روی پناهجویان 

و آوارگان این دو کشور بازکرده و پذیرای آنان بود، در حال 
حاضر عمده مرزهای مشترک خود با این دو کشور را بسته 
است. ده  ها هزار نفر از پناهندگان نیز همچنان در کمپ-

ورودی  های  دروازه   و  مرزها  در  مستقر  صحرایی  های 
سازمان  دلیل،  همین  به  هستند.  سرگردان  و  آواره  اردن 
درگیر  های  سازمان   دیگر  و  بین  المللی  بشردوستانه   های 
در این امر تالش می  کنند تا پیش از خروج آوارگان عراقی 
از مرزهای این کشور و پناهنده شدن به کشورهای دیگر، 
با ایجاد مراکز و پناهگاه  هایی در داخل عراق، آوارگان را 
به این مراکز جذب کرده و از آنها نگهداری و مراقبت کنند.

حتی سازمان  های بین  المللی مستقر در سوریه نیز خود را 
برای پذیرش بیش از 9۰ هزار آواره عراقی از شهر موصل 
آوارگان  این  از  آماده می  کنند. پیش بینی می  شود بسیاری 
عراق  و  میان سوریه  از گذرگاه غیررسمی  عبور  با  عراقی 
واقع در بزرگراه شماره 47 شهر »تلعفر« و »سنجار« خود 
برسانند.  در شمال مرز سوریه-عراق  »الهول«  به کمپ  را 
پیش بینی  پناهجویان  اسکان  زمینه  در  فعال  های  سازمان  
و  آوارگان  از  عظیمی  خیل  زودی  به  که  اند  کرده   اعالم  و 
پناهجویان عراقی به سوی کمپ »الهول« در سوریه روانه 
خواهند شد، اگرچه در حال حاضر ظرفیت این کمپ به طور 

کامل تکمیل شده است.

یک هفته پیش از شروع عملیات آزادسازی موصل، دست کم 
5 هزار پناهجو به این کمپ وارد شده و هزار پناهجوی دیگر 
نیز در مرز میان عراق و سوریه منتظر اجازه عبور از مرز 
بودند. دو اردوگاه کوچکتر »راج« و »نوروز« که در فاصله 
حدودًا  میزبان  نیز  گرفته  اند  قرار  »الهول«  کمپ  از  کمی 
سوریه  در  اگرچه  هستند.  عراقی  آواره  پناهجوی   ۲۲۰۰
جنگ داخلی و همچنین ائتالف  های بین  المللی علیه گروه 
غیرنظامیان  تلفات  آمار  افزایش  موجب  داعش  تروریستی 
سوری  غیرنظامیان  و  شهروندان  تلفات  آمار  حتی  و  شده 
که  این  اما  است،  عراق  در  تلفات  میزان  از  بیشتر  بسیار 
آوارگان عراقی به دنبال یافتن سرپناهی در سوریه هستند 
خود به خوبی گویای وخاومت شرایط و وضعیت در کشور 

عراق است.

منبع: اندیشکده استراتفور / مترجم: زهره شهریاری
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ادامه از صفحه اول

هفته ها مذاکره میان مقام های فرانسه و انگلیس 
در نهایت به برچیدن اردوگاه معروف شهر بندری 
کاله منجر شد. طبق توافق، حدود هزار و 300نفر 
و  دارند  سن  18سال  زیر  که  جنگل  اردوگاه  ساکن 
سازوکار  طبق  شده اند،  کاله  وارد  خانواده   بدون 
مشخصی برای انتقال به انگلیس پذیرش می شوند. 
سن شان  تا  می آید  عمل  به  الزم  معاینات  آنها  از 
سن شان  تأیید  درصورت  سپس  و  شود  مشخص 
برای طی روند اعطای پناهندگی به انگلیس منتقل 
نگهداری  مراکز  به  نیز  افراد  باقی  شد.  خواهند 

پناهجویان در دیگر نقاط فرانسه منتقل می شوند. 
افغانستان،  ازجمله  مختلف  کشورهای  اتباع 
اریتره،  سودان،  سوریه،  عراق،  ایران،  پاکستان، 
سومالی، مصر، چاد، اتیوپی و لیبی در 2سال اخیر 

در اردوگاه جنگل زندگی می کرده اند.
میان  کوله  و  چمدان  کامیون  چندین  محلی  مسئوالن  اخیر،  روزهای  طی 
کنند.  آماده  مکان  این  تخلیه  برای  را  خود  تا  کردند  توزیع  جنگل  ساکنان 
آماده شده است.  7هزار و 5۰۰تخت در 45۰مرکز جدید اسکان پناهجویان 
افراد  این  از  از 7۰درصد  آماده است به بیش  دولت فرانسه نیز اعالم کرده 
پناهندگی اعطا کند تا بحران کاله برای همیشه به پایان برسد. صبح دیروز 
زودتر  تا  ایستادند  صف  در  5صبح  ساعت  از  جنگل  پناهجویان  از  بخشی 
و  سخت  روزهای  آنها  از  بسیاری  برای  که  مکانی  کنند؛  ترك  را  مکان  این 

ناخوشایندی را به همراه داشته است.

این  از  دادند  ترجیح  هوا  شدن  روشن  با  پناهجویان  از  برخی  حال،  این  با 
اردوگاه فرار کنند تا شاید بتوانند از راه دیگری خود را به انگلیس برسانند. 
اعالم  برنامه  طبق  کرد.  نخواهند  ترك  را  اردوگاه  گفته اند  هم  زیادی  عده 
شده، این اردوگاه که به یك حلبی آباد بزرگ می ماند، طی 3روز آینده به طور 
کامل برچیده می شود و آنهایی که برای خروج از آن مقاومت کنند، از سوی 

نیروهای پلیس دستگیر خواهند شد.

آشوب در لسبوس
هزاران کیلومتر دورتر از کاله، جزیره لسبوس یونان در منتهی الیه جنوب 
بود.  پلیس  نیروهای  و  مهاجران  میان  درگیری  صحنه  دیروز  اروپا  شرق 
جزیره  این  در  مستقر  اروپا  اتحادیه  پناهندگی  دفتر  به  معترض  مهاجران 
حمله کردند. آنها به بالتکلیفی خود اعتراض داشتند. گفته می شود بیشتر 
انجام شده  توافق  بوده اند که طبق  بنگالدش  و  پاکستان  اتباع  از  افراد  این 
کشورهای شان  به  سپس  و  ترکیه  به  به زودی  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  میان 
بازگردانده خواهند شد. اکنون بیش از 15هزار نفر که به صورت غیرقانونی 
و از راه دریا وارد اروپا شده اند، در نقاط مختلف یونان در شرایط وخیمی 
زندگی می کنند. اتحادیه اروپا تنها اتباع سوریه را آواره و پناهجو درنظر 
می گیرد و اتباع دیگر کشورها را »مهاجران اقتصادی« می نامد و به همین 
دلیل اعالم کرده به آنها اجازه سکونت در کشورهای اروپایی را نخواهد داد.

اعتراض به قوانین سخت در سوئد
پذیرش  شرایط  نیز  سوئد  دولت  اروپایی،  کشورهای  دیگر  با  همزمان 
را  سختی  مهاجرتی  قوانین  و  داده  تغییر  را  کشور  این  در  پناهجویان 
پناهجویان  روی  به  را  خود  مرزهای  که  کشور  این  است.  کرده  اعمال 
از  بیش  گذشته  سال  سوئد  است.  کرده  آغاز  را  آنها  اخراج  روند  بسته، 
16۰هزار پناهجو پذیرفته اما اکنون اعالم کرده که دیگر نمی تواند پذیرای 
نامیده  امن  کشورهای  که  را  کشورهایی  اتباع  بنابراین  باشد؛  بیشتر  افراد 
می شوند بازمی گرداند. دیروز عده ای از طرفداران حقوق بشر در استکهلم، 
)پایتخت(، اقدام به برپایی راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست های مهاجرتی 
دولت کردند. سوئد ماه گذشته نیز توافقنامه ای با افغانستان امضا کرده تا 

افغان ها را به کشورشان بازگرداند.

مجارستان، هم صدا علیه مهاجران
همزمان با رویدادهای دیروز، ویکتور اوربن، نخست وزیر مجارستان که به 
مناسب سالروز استقالل این کشور سخنرانی می کرد، در میان تشویق های 
مکرر مردم بر سیاست های خود مبنی بر جلوگیری از ورود پناهجویان و 
مهاجران تأکید کرد. او بار دیگر اعالم کرد که مخالف طرح اتحادیه اروپا 
برای نظام سهمیه بندی است و اجازه نمی دهد »این سازمان تعیین کند مردم 
مجارستان باید با چه کسی زندگی کنند و با چه کسی زندگی نکنند«. او گفت 
ما در اروپا به دنبال ایجاد »ایاالت متحده اروپا« نیستیم و اتحادیه اروپا هم 
نمی تواند پذیرش پناهجویان را به کشورها تحمیل کند. مجارستان از سال 

گذشته مرزهای خود را به روی پناهجویان بسته است.

اردوگاه جنگل، از ابتدا تا به امروز
اردوگاه پناهجویان کاله، به خاطر قرار گرفتن در میان درختان این بندر، به 
بار سازمان  اردوگاه »جنگل« معروف شده است. در سال 1999، نخستین 
و  پناهجویان  نام  ثبت  برای  نقطه  این  در  مرکزی  فرانسه،  سرخ  صلیب 
آوارگان دایر کرد. رفته رفته اطراف این مرکز، به محلی برای زندگی افرادی 
بعد،  3سال  شد.  تبدیل  بودند  شده  فرانسه  وارد  غیرقانونی  به صورت  که 
زمانی که نیکال سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، مسئولیت وزارت 
کشور را در دست داشت، نیروهای پلیس با حمله به این کمپ، آن را تخریب 
کردند. در سال ۲۰۰9 بار دیگر این کمپ از سوی دولت تخریب شد. اما طی 
است.  بوده  بی سابقه  جنگل  اردوگاه  در  نفر  8هزار  سکونت  سال ها  این 
پرونده  اردوگاه،  این  برچیده شدن  با  اکنون می گویند  فرانسوی  مقام های 

16ساله آن برای همیشه بسته خواهد شد.

رؤیای انگلیسی پناهجویان
اعالم  رسمی  به طور  که  کشوری  تنها  اروپا،  در  پناهجویان  بحران  آغاز  با 
از آب های  از پناهجویان با عبور  آلمان بود. بسیاری  آنهاست،  کرد پذیرای 
مدیترانه، از راه یونان و ایتالیا سعی کردند خود را به این کشور برسانند. 
با این حال، آلمان هم بعد از گذشت چند ماه، با هجوم بی سابقه پناهجویان، 
مرزهای خود را بست. در این میان بودند عده ای هم که به زندگی بهتر و 
پناهجویان  کمپ های  در  زندگی  نه  و  می کردند  فکر  انگلیس  در  راحت تر 
آوارگان حقوق ماهانه پرداخت می کند و  به  انگلیس طبق قانون  آلمان.  در 
این موضوع بسیاری را ترغیب می کرد که به هر شکل ممکن به این کشور 
بروند. تنها راه ارتباطی زمینی میان اروپا و جزیره بریتانیا تونل مانش بود 
بنابراین عده زیادی از پناهجویان راهی کاله شدند. انگلیس اما از پذیرش 

این افراد خودداری کرد و آنها در کاله ماندگار شدند.
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گرفته  قرار  عقب  به  بازگشت  مسیر  در  بین المللی  اقتصاد 
است

5چالش 
اقتصاد جهان 
در سال 2017

نهاد های بین المللی هشدار می دهند که با توجه به چالش های 
سال  در  اقتصادی،  و  ژئوپلیتیک  بی ثباتی  جمله  از  فراوان 
رشد  زمینه  در  چندانی  پیشرفت   ۲۰16 سال  به  نسبت   ۲۰17
چالش   5 اینجا  در  گرفت.  نخواهد  صورت  جهان  اقتصادی 
مورد  میالدی  آینده  سال  در  جهان  اقتصاد  پیش روی  اصلی 

بررسی قرار می گیرد. 

رئیس جمهوری طرفدار سیاست های حمایتی
و  پوپولیسم  افزایش  داده  هشدار  پول  بین المللی  صندوق 
اقتصادی  رشد  کندی  موجب  حمایتگرایانه  سیاست های 
گزارش  جدیدترین  در  پول  بین المللی  صندوق  شد.  خواهد 
عقب  به  داده  هشدار  جهان«  اقتصادی  از»چشم انداز  خود 

عمیق تر  را  جهان  اقتصادی  رشد  کندی  تجارت،  برگرداندن 
دو  هر  که  است  شرایطی  در  این  کرد.  خواهد  طوالنی تر  و 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت سنتی آمریکا 
از تجارت آزاد را کنار گذاشته اند. هیالری کلینتون، نماینده 
اعالم  آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموکرات ها 
ترنس-پاسیفیک«  تجاری»شراکت  پیمان  تصویب  از  کرده 
حمایت نمی کند. این در شرایطی است که این پیمان تجاری 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  برنامه  بخش  اصلی ترین 
ترامپ،  دونالد  است.  آسیا  سمت  به  چرخش  در  آمریکا، 
تجارت  قرارداد  از  کرده  تهدید  نیز  نامزد جمهوری خواهان، 
در  این  کرد.  خواهد  عقب نشینی  شمالی)نفتا(  آمریکای  آزاد 
شرایطی است که کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
»تخلف  نوعی  را  تجارت  محدود کننده  سیاست هایی  پول، 
مشاغل  رشد  اقتصادی،  رشد  کرده  توصیف  اقتصادی« 
شدن  ضعیف تر  موجب  و  می کند  مسدود  را  دستمزدها  و 

چشم انداز اقتصادی جهان می شود.

 برگزیت و بی ثباتی اروپا
برگزاری  شاهد   ۲۰17 سال  در  که  مساله  این  به  توجه  با 
بود  خواهیم  هلند  و  آلمان  فرانسه،  کشورهای  در  انتخابات 
و این در شرایطی است که سیاستمداران راستگرای افراطی 
اتخاذ  این کشورها در حال قدرت گرفتن هستند، احتمال  در 
حوزه  در  اقتصادی  رشد  مخرب  حمایتگرایانه  سیاست های 
مهم  رویداد  یک  به  نسبت  مساله  این  اما  دارد،  وجود  یورو 
اهمیت  از  داد،  خواهد  روی   ۲۰17 سال  در  که  ژئوپلیتیکی 
خروج  ژئوپلیتیکی  رویداد  این  است.  برخوردار  کمتری 
 ۲۰17 سال  از  که  است  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  تدریجی 
آغاز خواهد شد. گرچه نفوذ بریتانیا در اقتصاد جهانی طی 
این  مردم  مثبت  رای  اما  است،  یافته  کاهش  اخیر  سال های 
کشورهای  و  بازارها  بر  اروپا  اتحادیه  از  خروج  به  کشور 
که  واقعیت  این  است.  گذاشته  منفی  تاثیر  جهان  سراسر 
پوند  ارزش  اخیر  کاهش  در  هستند  نگران  همچنان  بازارها 
از  پس  شد.  نمایان  گذشته  سال   186 طی  سطح  کمترین  به 
خروج  روند  کرد  اعالم  بریتانیا،  نخست وزیر  می،  ترزا  آنکه 
آغاز خواهد شد،  آینده  از مارس  اروپا  اتحادیه  از  این کشور 
خروج  فرآیند  قدر  هرچه  کرد.  سقوط  شدت  به  پوند  ارزش 

ناشی  نااطمینانی  اروپا طوالنی تر شود،  اتحادیه  از  بریتانیا 
این  گرفت.  خواهد  قربانی  سهام  و  ارز  بازارهای  از  آن  از 
و  مساله موجب کاهش سرمایه گذاری شرکت ها خواهد شد 

به اقتصاد کل اروپا لطمه خواهد زد.

 محدودیت سیاست های پولی
استفاده  در  مرکزی  بانک های  هم اکنون  اینکه  به  توجه  با 
محدودیت  دچار  انبساطی  مالی  سیاست های  ابزارهای  از 
قادر  دیگر  بانک ها  این  از  برخی   ۲۰17 سال  در  شده اند، 
هشت  دهند.  ادامه  انبساطی  سیاست های  به  بود  نخواهند 
است.  گذشته  مقداری،  تسهیل  سیاست های  اتخاذ  از  سال 
گرچه این سیاست ها در حفظ نقدینگی بازارها در میان مدت 
قریب الوقوع  خاتمه  از  نزولی،  بازده  اما  است،  بوده  موفق 
که  باورند  براین  کارشناسان  دارد.  حکایت  سیاست ها  این 
برای  را  خود  انگلستان  مرکزی  بانک  و  اروپا  مرکزی  بانک 
که  درصورتی  کرده اند.  آماده  انقباضی  پولی  سیاست های 
بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰17 به 
سیاست های تسهیل مقداری خود خاتمه دهند، بازارها لطمه 
مرکزی  بانک  اقدام  که  است  شرایطی  در  این  دید.  خواهند 
ژاپن مبنی بر منفی کردن نرخ بهره، تردیدی هایی را درمورد 
آینده سیاست های تسهیل مقداری این کشور به وجود آورده 

است.

سیاست های مالی انقباضی
اکتبر منتشر  بین المللی پول در گزارشی که در ماه  صندوق 
در  مالی  سیاست های   ۲۰17 سال  در  کرد  پیش بینی  کرد 

در  این  شد.  خواهد  انقباضی تر  پیشرفته  اقتصادهای 
به  است  خواسته  دولت ها  از  صندوق  این  که  است  شرایطی 
افزایش  را  دولت  هزینه های  اقتصادی  رشد  تقویت  منظور 
آمریکا  لینچ  مریل  بانک  سوی  از  که  جدیدی  تحقیق  دهند. 
صورت گرفته است، نشان می د هد 48 درصد از مدیران مالی 
معتقدند سیاست های مالی جهان انقباضی می ماند. بسیاری 
درباره  و  دارند  را  نظر  همین  نیز  اقتصادی  کارشناسان  از 
ابراز نگرانی می کنند.  ناکارآمدی فزاینده سیاست های پولی 
گرچه انتظار می رود غرب سیاست های مالی انقباضی را در 
پیش بگیرد، اما پیش بینی می شود چین در آستانه نوزدهمین 
رشد  حفظ  منظور  به   ۲۰17 سال  در  ملی  کنگره  اجالس 
انبساطی  سیاست های  به  قبول  قابل  سطحی  در  اقتصادی 

خود ادامه خواهد داد.

احیای اندک قیمت کاالها
قیمت کاالها هم اینک موجب کندی رشد اقتصادی در برزیل، 
تصور  که  است  شده  کشورهایی  دیگر  و  نیجریه  روسیه، 
صندوق  بود.  خواهند   ۲۰16 سال  اقتصادی  ستارگان  می شد 
 ۲۰17 سال  در  کاالها  قیمت  می کند  پیش بینی  پول  بین المللی 
بهبود اندکی خواهد داشت. قیمت پایین کاالها به اقتصادهای 
نوظهور به شدت آسیب وارد کرده است. گرچه اقتصادهای 
بهبود  از  نشانه هایی  هند  به ویژه  و  آسیا  نوظهور  در 
پول  بین المللی  صندوق  اما  می شود،  دیده  اقتصادی  شرایط 
جنوبی،  آفریقای  سیاه،  آفریقای  کشورهای  که  است  نگران 
خاورمیانه  کشورهای  و  مشترک المنافع  مستقل  کشورهای 
اوپک  سازمان  اگر  داشت.  نخواهند  خوبی  چندان  شرایط 
این  شرایط  برسد،  توافق  به  نفت  تولید  کاهش  برای  نتواند 
کشورها بدتر خواهد شد. رکود اقتصادی به وجود آمده در 
کندی  و  جاری  سال  در  نوظهور  اقتصادهای  این  از  برخی 
رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، حاکی از آن است 
که سال ۲۰17 نیز سالی پرچالش برای اقتصاد جهان خواهد 
احیای  روند  حفظ  برای  جهان  رهبران  آینده،  سال  بود. 
اقتصادی جهان روزهای دشواری را پیش رو خواهند داشت 
و این درشرایطی است که جنگ ها، تروریسم و دیگر تهدیدها 

نیز به چالش های اقتصادی اضافه خواهند شد.
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مرثیه ای برای چایکوفسکی
روس  اصیل  های  خانواده  جزو  راخمانینف  خانواده 
که  روزگاران  آن  رسم  به  و  واسطه  همین  به  و  بودند 
های  خانواده  زندگی  تجمالت  الینفک  عضو  موسیقی 
مرفه بود؛ از طفولیت در فضایی موسیقایی رشد کرد. 
پیانو بود. سرگئی کودک هنوز  آماتور  او نوازنده  مادر 

راه رفتن را یاد نگرفته بود که گوشش با رقص کالویه 
به  که  بود  1۰ ساله  مادر مأنوس می شود.  پیانوی  های 
تمرین  سپس  و  یافت  راه  پترزبورگ  سنت  کنسرواتوار 
های سخت موسیقی خود را زیر نظر استاد سختگیر آن 
دوران، نیکوالی زویرف، ادامه می دهد.زویروف رفاقت 
دیرینه ای با چایکوفسکی داشت و به همین علت در رفت 
راخمانینف  زویروف،  منزل  به  چایکوفسکی  آمدهای  و 
را  روسیه  موسیقی  نوابع  از  یکی  توانست  نوجوان 
مالقات کند و از تشویق ها و نصیحت های او بهره مند 
درونش  آنچنان  چایکوفسکی  به  نسبت  او  عشق  شود. 
ریشه می دواند که پس از شنیدن خبر مرگ چایکفوسکی 

در 1893 دچار غمی عظیم می شود.
سرگئی ۲۰ ساله به یاد چایکوفسکی تریویی متشکل از 
های  شعله  کمی  تا  سازد  می  ویلنسل  و  ویولون  پیانو، 
ناراحتی اش فروکش کند. اثری بسیار زیبا که مخاطب 

را در این غم شریک می سازد.
تا اواسط قطعه، پیانو فقط نقش یک همراه کننده را ایفا 
توسط  شده  نواخته  ملودی  با  قطعه  ناگهان  و  کند  می 
طول  در  شنونده  گیرد.  می  دیگر  سویی  و  سمت  پیانو 
تکه  با  او  گوش  کماکان  و  شود  نمی  رخوت  دچار  اجرا 
ویژگی  این  شود.  می  آشنا  موسیقی  از  ای  تازه  های 
بارز راخمانینف در آثار دیگر او هم مشهود بود.تریوی 
تجربه  اولین  جزو  چایکوفسکی،  خاک  به  شده  تقدیم 
قبل  و  نبوده  آهنگساز  در جامه یک  های سرگئی جوان 
از آن، تجربه های درخشان دیگری مانند ساخت پرلود 
در دو دیزر مینور هم داشته که تحسین اساتید خود را 

برانگیخته بود.

موسیقی از نواهای مادرانه
بنیادی  کننده  متحول  توان  نمی  آنچنان  را  راخمانینف 
داشته  تاثیراتی  دانست.  نوزدهم  قرن  اواخر  موسیقی 
استراوینسکی،  یا  دبوسی  چون  افرادی  شدت  به  نه  اما 
امثال  و  راخمانینف  کاری  سبک  نظر  از  قیاس  البته 
استراوینسکی جایز نیست! در واقع او جزو آخرین نسل 

پیانیست آهنگسازهای سنتی روسیه دوره رمانتیک است 
که تحت تاثیر بزرگانی چون شوپن و چایکوفسکی بود. 
به  کودکی  از  و  بود  روسیه  های  فرهنگ  خرده  عاشق 
با سرودهای  کلیسا  با حضور در  واسطه مادربزرگش، 

رایج ارتدوکس ها آشنا شد.
در آثارش همیشه سعی کرد پایبندی به روسیه به مثابه 
یک »مادر« را نشان دهد و با استفاده از تم های آوازهای 
خاک  به  را  خودش  ارادت  مذهبی  سرودهای  یا  عامیانه 
وطنش ابراز کند. حتی ناقوس کلیسا هم الهام بخش او 
با  دومش  پیانوی  کنسرتو  ابتدای  در  مثال  برای  بوده؛ 
صدایی،  فاصله  هر  میان  سکوت  ایجاد  و  ها  نت  کشش 

زنگ ناقوس را برای شنونده یادآور می شود.
فرهنگ  در  رایج  های  مشخصه  چنین  از  استفاده  پس 
نوزدهم  قرن  های  ناسیونالیست  زمره  در  را  او  روسیه 
از  گرفتن  وام  با  کردند  سعی  که  افرادی  دهد؛  می  قرار 
فرهنگ فولکلور کشورشان، از زیر یوق موسیقی آلمان، 
بر میراث موسیقی  اتریش که قرن ها  و  ایتالیا  فرانسه، 
می  که  ویژگی  دیگر  یابند.  نجات  داشتند،  سلطه  اروپا 
شود به موسیقی راخمانینف اشاره کرد، استفاده او از 

فرم های ویژه و بدیع در سه سمفونی اش بود.

عزلت نشینی
به  پترزبورگ  سنت  در  اولش  سمفونی   1897 سال  در 
راخمانینف  اجرا می شود.  الکساندر گالزونف  رهبری 
مورد  ملک  در  ماه   1۰ نداشت،  بیش  سال   ۲4 که  جوان 
عالقه اش، ایوانفکا، وقت صرف کرد تا سمفونی اش را 
به پایان برساند. در آن ماه ها هیچگاه فکر نمی کرد این 
اثر برای او حکم کابوسی را پیدا می کند که تا پایان عمر 
فاجعه  صورت  به  سمفونی  بود.  خواهد  گریبانگیرش 

باری اجرا می شود.
منتقدهای تند و تیز سنتی سنت پترزبورگ که حتی فرم 
او را نمی پذیرفتند، سرگئی  استفاده شده در سمفونی 
خجالتش  از  توانستند  تا  و  دادند  قرار  سیبل  را  جوان 
ناسیونالیستی  گروه  جزو  که  کوئی  سزار  درآمدند. 
The Five بوده و آن سال ها برای خودش در  معروف 
سنت پترزبورگ بروبیایی داشته، ساخته راخمانینف را 
به اثری جهنمی تشبیه کرد!  از عمده دالیل عدم استقبال 
به جلوتر بودن  از سمفونی، می توان  عموم و منتقدان 
آن از نظر تکنیکی و فرم نسبت به زمان خودش اشاره 
زمان  در  گالزونف  ضعیف  رهبری  هم  دیگری  و  کرد 
اجرا بود. گویا گالزونف ناخوش احوال بود و در زمان 
اجرا به علت زیاده روی در نوشیدن؛ به قول امروزی ها 
فضا تشریف داشتند! خالصه راخمانینف در نامه ای از 
اجحافی که در حق ساخته اش شد، گله می کند و معتقد 

چنین  نبود،  ضعیف  آنچنان  ارکستر  رهبری  اگر  است 
واکنش های منفی اتفاق نمی افتاد.

بعد از این اتفاق راخمانینف دچار افسردگی شدیدی می 
شود و تا سه سال هیچ اثری نمی سازد. در این سه سال 
دو مورد دیگر هم باعث تشدید افسردگی اش می شود. 
نزد  به  خصوصی  اجرایی  برای  راخمانینف  اول،  مورد 
نویسنده محبوبش، تولستوی کبیر می رود. پس از پایان 
موسیقی  را  سرگئی  آهنگ  تولستوی  پیانویش،  نواختن 
نمی داند و از آن به عنوان دسته ای از صداهای نامفهوم 

و پرت و پال یاد می کند!
مورد دوم هم مخالفت کلیسای ارتدوکس و والدین ناتالیا 

در  راخمانینف  بود.  سرگئی  و  ناتالیا  ازدواج  با  ساتینا 
این سه سال به علت وخامت روحی تحت درمان قرار می 
گیرد. 19۰1 که کمی وضعیت روحی اش بهتر می شود، 
کنسرتوی پیانوی دومش را می سازد و آن را به پزشک 

معالجش تقدیم می کند.

فرار بر قرار
ها  ناآرامی  و  گذرد  می  بیستم  قرن  شروع  از  دهه  یک 
اوج خود می رسد. بلشویک ها پتروگراد را تسخیر  به 
می کنند و چند سال بعد نام آن را به لنینگراد تغییر می 
لنینیسم در کل روسیه پخش می شود و سر راه  دهند. 
خودش به نام برابری و مساوات مال و اموال همه را می 

سوزاند و تسخیر می کند.
امثال  سکونت  برای  آنچنان  مهربان،  مادر  این  روسیه، 
راخمانینف که ریشه در تزارها داشتند، ناامن می شود 
ایوانفکای عزیزش در  آنکه  از  که در دسامبر 1917 پس 
آتش خشم بلشویک ها می سوزد، همراه با خانواده اش 
با چمدان هایش مجبور به ترک همیشگی وطن می شود.
نکته جالب اینجاست که در این کوچ اجباری، راخمانینف 
کرد.  رها  روسیه  در  را  خودش  اول  سمفونی  پارتیتور 
احتماال می خواست این خاطره تلخ همراه با بقیه دارایی 

هایش در آتش خشم بلشویک ها سوزانده شود!
آمریکا  به  سپس  و  رود  می  سوئد  به  خانواده  با  ابتدا 
سرچشمه  از  همیشه  برای  سرگئی  کند.  می  مکان  نقل 
الهامش )روسیه( دور ماند و تا سال ها فقط در تورهای 
گوناگون نوازندگی کرد و هیچ کار جدیدی نساخت. در 
سال های پایانی دست به پارت برد و دوباره نوشتن را 
آغاز کرد. از مشهورترین آثار این دوره اش می توان به 
راپسودی در تم پاگانینی اشاره کرد که واریاسون هایی 
که  است.راخمانینف  پاگانینی   ۲4 کاپریس  تاثیر  تحت 
همیشه قلبش عاشقانه برای روسیه و خاک آن می تپید، 
در 1943 به علت ابتال به سرطان در آمریکا فوت می کند 
روسیه  به  جسدش  هیچگاه  و  شود  می  دفن  همانجا  و 

بازگردانده نمی شود.

به نام پسر، به کام پدر
جامعه توسعه یافته و غیرتوسعه یافته ندارد؛ همه جای 
خود  شخصی  آرزوهای  که  والدین  برخی  هستند  دنیا 
را که در دوران جوانی نتوانستند به آن دست یابند، در 
کودکان خود می جویند. پدری که دوست داشت پزشک 
شود و حال به هزار و اندی دلیل نتوانست، مبدل به پتکی 
بر سر بچه اش می شود تا بتواند از او در آینده پزشکی 

بسازد؛ همان هدفی که خود همیشه در آرزویش بود.
گاهی بعضی از بچه ها از این اقتدارگرایی خانواده جان 
سالم به در می برند و می توانند راه خوش را در پیش 

گیرند و گاهی هم مانند دیوید هلفگات به مرز جنون و 
سرگشتگی کشیده می شوند.

بازی درخشان جفری راش درباره  با  فیلم »درخشش« 
اجبار  علت  به  که  است  پیانیست  هلفگات  دیوید  زندگی 
پدری خشن، زندگی اش دچار اخالل می شود و عمری 
این فیلم  آنچه در  اما  را مانند دیوانگان به سر می برد. 
خانمان سوز است، خود راخمانینف است که با کنسرتو 
پدر  که  شود  می  بدیل  بی  بتی  به  مبدل  سومش  پیانوی 

دیوید سال ها در آتش او می سوزد.
جوانی  آرزوی  شد،  گفته  ابتدا  در  که  آنچه  رسم  به  پدر 
خود را در دیوید می جوید تا شاید بتواند از کالویه های 
پسرش اندکی راخ بشنود. در طول فیلم بارها دیوید به 
راخمانینف  که  را  غولی  شاخ  تا  دهد  می  جسارت  خود 
اما  بکشند  کرده،  خلق  خود  به  مختص  های  تکنیک  با 
ناامیدی  موجبات  که  آید  می  پیش  مشکلی  یک  بار  هر 
باید دید و هم  را فراهم می کند.»درخشش« را هم  پدر 
باید شنید اما نه به خاطر بازی فوق العاده راش، نه به 
شد  متوجه  تا  دید  باید  بلکه  اجتماعی،  واقعیتی  خاطر 
در  ای  اعجوبه  چه  کشیده  انگشتان  آن  با  راخمانینف 

تاریخ پیانو بوده.

راخمانینف، 
پیانیست گریزان 

از کمونیسم
قد و قامت بلند و فیزیک بدنی عالی و دست 
با  همراه  که  کشیده  انگشتانی  و  بزرگ  های 
نبوغ فراوانش باعث شدند جزو ماندگارترین 
ولی  شود؛  موسیقی  تاریخ  های  پیانیست 
روحیه ای حساس داشت که همیشه از فراز 
خورد  هایی  زخم  اش  زندگی  های  نشیب  و 
بود.سرگئی  او  همراه  عمرش  پایان  تا  که 
بدشانس  جزو  توان  می  را  روس  راخمانینف 
البته  دانست.  ادوار  تمام  آهنگسازان  ترین 
به  معتقد  و  ندارید  شانس  به  اعتقادی  اگر 
جبر و سرنوشت هستید، بخوانید شوم ترین 
و  شانس  بحث  حاال  داشت.  را  سرنوشت 
اصل  برویم سر  و  بگذاریم  کنار  را  سرنوشت 

مطلب!

منتقدهای تند و تیز 
سنتی سنت پترزبورگ 
که حتی فرم استفاده 

شده در سمفونی او را 
نمی پذیرفتند، سرگئی 

جوان را سیبل قرار دادند 
و تا توانستند از خجالتش 

درآمدند. سزار کوئی که 
جزو گروه ناسیونالیستی 
معروف The Five بوده و 

آن سال ها برای خودش 
در سنت پترزبورگ 

بروبیایی داشته، ساخته 
راخمانینف را به اثری 

جهنمی تشبیه کرد! 
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واژه شناسی 
مهاجرت

پائوال پیس و کریستی سورنس

ُبعد  از  فراتر  عواقبی  مهاجرت،  حوزه  در  صحیح  واژه های  به کارنبردن 
تحصیل کرده  افراد  تا  شود  باید  بیشتری  تالش های  دارد.  به دنبال  معنایی 
از  می شود،  منتشر  گسترده  به صورت  صحبت هایشان  که  آنهایی  به ویژه 
تالش های  خالل  در  کنند.  استفاده  مهاجرت  حوزه  در  صحیح  واژه های 
از  اروپا  به  مهاجرت«  »بحران  درباره  بررسی  و  بحث  برای  کنونی 
واژه شناسی مبهم، جدل برانگیز و در برخی اوقات التهاب آفرین در توصیف 
باعث  حتی  موارد  از  بسیاری  در  مسئله  این  می شود.  استفاده  مهاجران 
به صورت  که  »بحران«  واژه  می شود.  نیز  مهاجران  حقوق  از میان رفتن 
اروپا در سال ٢٠١٥  به  متناوب در توصیف وضعیت مهاجرت های گسترده 
منبع محدودتر  با  دیگر  باید موشکافی شود. کشورهای  استفاده می شود، 
نسبت به اروپا، با مهاجرت های حاد و گسترده در گذر زمان مواجه بوده اند. 
از  بیش  میزبان  نفر،  میلیون    ٧٦ جمعیت  با  ترکیه   ،٢٠١٥ نوامبر  میانه  در 
دومیلیون و١٨١هزارو٢٩٣سوری - به ازای هر ٣٥ نفر ترک، یک نفر سوری- 
بوده است. همچنین در اردن، نسبت افراد با ملیت سوری به اردنی ها یک به 
١٠ و  در لبنان، یک  به  پنج است. این آمارها برای داشتن درک بهتری از واژه 

»بحران« در اروپا ضروری به نظر می رسد.

قانونی و غیرقانونی
صحت  درباره  تنها  عمومی،  شناخت  برخالف  واژه شناسی،  درباره  بحث 
سیاسی نیست و پیامدهایی جدی برای مهاجران دارد. از منظر بسیاری از 
عامه مردم، روزنامه نگاران و مقامات دولتی، در حالت کلی مهاجران به دو 
دسته »قانونی« و »غیرقانونی« تقسیم می شوند؛ این تقسیم بندی دوگانه که 

در بسیاری از موارد اشتباه است،بسیار هم عمومیت دارد.
در  می توان  را  عملکردها  صرفا  و  باشند  غیرقانونی  نمی توانند  انسان ها 
یک  به  »غیرقانونی«  واژه  همچنین  کرد؛  طبقه بندی  غیرقانونی  حوزه 
دفاع  امکان  افراد مهاجر  به  اینکه  بدون  اشاره می کند  نتیجه گیری حقوقی 
فردی  اگر  جزا،  حقوق  عرصه  در  بدهد.  را  خویش  مهاجرت  پرونده  از 
از سوی مراجع  از احراز جرم  تا قبل  قانون شود،  مرتکب یک عمل خالف 
قضائی، روزنامه نگاران و سیاسیون اجازه صحبت کردن در مجامع عمومی 
درباره این افراد را ندارند، این مسئله در راستای رعایت اصل برائت است. 
در حالی که در حوزه مهاجرت، چه در عرصه عمومی و چه در انتشار اخبار 
و تصمیم گیری های دادگاه، برچسب »غیرقانونی« به صورت مستمر به این 

افراد زده می شود.
آن  در  که  می شود  اطالق  غیرمعتبری  وضعیت  به  »غیرقانونی«  واژه 
در  می شوند.  دیگر  کشوری  قلمروی  وارد  مخفیانه  به صورت  مهاجرانی 
با  که  است  کسانی  شامل  غیرقانونی  مهاجران  دسته  بزرگ ترین  جهان، 
ویزای معتبر وارد کشور دیگری می شوند؛ ولی بیش از مدت زمان قانونی 
را  غیرقانونی  مهاجران  بیشترین  افراد  این  می شوند؛  ماندگار  خود  ویزای 
حقوق   درخصوص  متحد  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر  می شوند.   شامل 
بشر اعالم کرده است ورود غیرمتعارف به قلمروی کشورها باید صرفا یک 
تخطی اداری تلقی شود و نه یک جرم کیفری. سازمان بین المللی مهاجرت 
سازمان  عمومی  مجمع  پیشنهاد  طبق  باید  بین المللی  سازمان های  سایر  و 
»غیرمتعارف«  کلمه  از  »غیرقانونی«  واژه  به جای  در سال ١٩٧٥  ملل متحد 

استفاده کنند.

شوند؛  انگاشته  متفاوت  جرم  دو  به عنوان  باید  انسان  قاچاق  و  آدم پرانی 
سیاسیون  و  روزنامه نگاران  برای  همواره  دو  آن  بین  قائل شدن  تفاوت 
انسان  قاچاق  قربانیان  چراکه  است،  مهم  تفاوت  این  بوده؛  چالش برانگیز 
طبق حقوق بین الملل و حقوق اروپایی می توانند تحت حمایت های مشخص 
از  نمی توانند  شوند  شناسایی  دقیق  به صورت  افراد  این  اگر  بگیرند.  قرار 
حمایت هایی که برای آنها لحاظ شده است استفاده کنند. در قاچاق انسان 
اجبار،  از  یا هرگونه شکلی  از طریق زور  قربانی  فرد  از  بهره برداری  نیت 
فریب و دروغ وجود دارد و لزوما ورود قانونی یا غیرقانونی فرد به کشور 
دیگری را شامل نمی شود. آدم پرانی، از سوی دیگر، یک جرم کیفری است 
که به دلیل به دست آوردن منافع مادی و مالی از ورود غیرقانونی مهاجر به 
قاچاق بری  حقیقت،  در  می دهد.  روی  ندارد  را  آن  تابعیت  فرد  که  کشوری 
همواره بر عبور غیرقانونی از مرز داللت دارد. فقط از طریق بررسی دقیق 
قاچاق  که  فردی  آیا  که  کرد  مشخص  می توان  مهاجر  هر  فردی  وضعیت 

شده ]به صورت غیرارادی[ یا از طریق قاچاق بر در این شرایط قرار گرفته 
است ]به صورت ارادی[ در نتیجه حمایت ها و خدمات تعبیه شده در حقوق 
بین الملل می توان شرایط او را لحاظ کرد یا خیر. در هر دو صورت، مجازات 

برای عامالن جرم است و نه خود مهاجران. 

پناهندگان، پناه جویان و سایر مهاجران
از  حمایتی  ملزومات  با  مخالفت هایی  کلی  به صورت  سیاست مداران 

پناه جویان حمایت  از  باید  که  واقعیت  این  با  به ندرت  اما  دارند؛  پناه جویان 
پناهندگان  سیاست مداران،  منظر  از  دیگر،  بیان  به  می کنند،  مخالفت  شود 
پناهندگان  در قالب مهاجران »خوب« قلمداد می شوند که طبق کنوانسیون 
سازمان ملل متحد حقوق مشخصی دارند. در مقابل، پناه جویان با شک و 
شبهه در دیدگاه سیاست مداران، مطبوعات و عموم مردم مواجه می شوند و 
درواقع، واژه »پناه جویان« به خوبی شناخته نشده است. پناه جویی تعریف 
عنوان  این  احراز  شرایط  واجد  مهاجران  همه  و  دارد  مشخصی  و  قانونی 
برای  مهاجر  حق  از  پناه جویی  پرونده  درباره  تصمیم  به هرحال،  نیستند. 
درخواست پناه جویی جداست و این حق، صرف نظر از اعطا یا رد موقعیت 

پناه جویی برای همه افراد وجود دارد. 
گرایشی به منظور دسته بندی سایر مهاجران با عنوان »مهاجران اقتصادی« 
وجود دارد که آنها را مهاجران »بد«ی قلمداد می کند که صرفا بر مبنای منافع 

شخصی تصمیم به مهاجرت گرفته اند. در واقع، »مهاجر اقتصادی« از نقطه 
نظر قانونی وجود خارجی ندارد. واژه هایی که در پیمان های بین المللی به 
کار می روند مانند »نیروی مهاجر کار« مناسب تر هستند، چراکه طبقه بندی 
به  صورت  نیست  قادر  اقتصادی«  »مهاجران  مبهم  و  گسترده  بیش از حد 
جامع شرایط فردی هر مهاجر را که شامل انگیزه های متنوعی است تبیین 
کند. به کارگیری واژه »مهاجران اقتصادی« باعث شکل گیری تصوری غلط 
در  ندارند،  مشخص  وضعیت  یک  مهاجران  این  آن  مبنای  بر  که  می شود 

واقع،  در  می یابد.  افزایش  برایشان  اخراج  یا  نشدن  ریسک  پذیرفته  نتیجه 
یک مهاجری که نه پناهنده است و نه پناه جو، می تواند یک اقامت رسمی بر 
مبنای قانون در کشور دیگر داشته باشد و در هر حالتی مهاجران از حقوقی 

برخوردارند که باید محترم شمرده شود. 
)درباره واژه شناسی  بیان شده  تفاوت های  باید  در حقیقت گفتمان عمومی 
اتکا برای مسائل  تا به راهکارهایی منطقی و قابل  مهاجرت( را لحاظ کند 
بحث  به  شکل دادن  در  واژه شناسی،  یابد.  دست  مهاجرت  عرصه  کنونی 

مدیریت مؤثر مهاجرت نقش مهمی ایفا می کند.

مطالعات  و  انسان شناسی  دکترای  دانشجوی  سعیدی،  سعیده  مترجم: 
فرهنگی   دانشگاه برمن آلمان
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اعتماد 
آ نالین

یافته  توسعه  کشورهای  پیش روی  جدیدی  دریچه   
باالتر  درجات  بتوانند  تا  بوده  توسعه  حال  در  حتی  یا 
توسعه یافتگی سریع تر و با چالش کمتری کسب کنند. 

و  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  حال،  همین  در 
اجتماعی به واسطه پیشرفت صنعت فناوری اطالعات 
به  روز  و  شدند  جهانی   199۰ دهه  آغاز  از  ارتباطات  و 
روز تعداد کسب و کارهای اینترنتی و میزان وابستگی 
بیشتر  اینترنت  جهانی  شبکه  به  مالی  فعالیت های 
از  درجه  این  وجود  با  می رسد،  نظر  به  اما  می شود. 
قابل  غیر  و  ناآشنا  پدیده  همچنان  اینترنت  وابستگی، 
اینترنت  از  استقبال  عدم  این  است.  افراد  برای  اعتماد 
نیافته ای  توسعه  کشورهای  به  معطوف  صرفا  نیز 
سرمایه های  و  ارتباطی  ضعیف  زیرساخت های  از  که 
چهار  هر  از  چراکه  نیست  برخوردارند  کم  اجتماعی 
و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  ساکن  نفر 
توسعه اقتصادی)OECD(، سه نفر روزانه به اینترنت 
تاکنون  این کاربران  دسترسی دارند و هنوز یک سوم 

خرید اینترنتی نکرده اند.

در  اروپایی  مصرف کنندگان  از  نظرسنجی  یک  س   
در  اینترنتی  خریداران  اصلی  چالش   ،۲۰14 سال 
نگرانی  مساله  دو  به  معطوف  اروپایی  کشورهای 
احساس  عدم  و  شخصی  داده  از  سوءاستفاده  درباره 
گزارش  براساس  است.  آنالین  پرداخت  در  امنیت 
45درصد  حدود   ۲۰15 سال  در  آمریکا  آمار  اداره 
افتادن  از به خطر  خانواده های آنالین به دلیل نگرانی 
معامالت  انجام  به  تمایلی  امنیت،  و  خصوصی  حریم 
شبکه های  در  پستی  ارسال  اینترنتی،  خرید  مالی، 
برانگیز  بحث  مسائل  درباره  عقیده  ابراز  یا  اجتماعی 
در  نگرانی ها  این  ندارند.  اینترنت  طریق  از  سیاسی  و 
است،  مشهود  نیز  کوچک  کار  و  کسب  صاحبان  بین 
زیرا در حالی که تقریبا 95درصد بنگاه های کوچک و 
سال  در   OECD عضو  کشورهای   )SMEs( متوسط 
۲۰درصد  تنها  داشتند،  دسترسی  باند  پهنای  به   ۲۰14

آنها از آن برای فروش اینترنتی استفاده کردند. به این 
می دهد  نشان  اخیر  بررسی های  که  همان طور  ترتیب، 
عدم اطمینان و بی اعتمادی در حفظ حریم شخصی و 
 SMEsپیش روی بزرگی  مانع  کاربران  میان  در  امنیت 

برای بهره برداری از ظرفیت اقتصادی اینترنت است.

حفظ  مصرف کننده،  از  حمایت  عامل  سه  بین  ارتباط 
به  اینترنتی  کاربران  امنیت  تامین  و  خصوصی  حریم 
این حال هم اکنون  با  مدت طوالنی روشن بوده است، 
با توجه به نقش داده شخصی در مدل های کسب و کار 
دنیای  امنیتی  تهدیدات  افزایش  و  الکترونیک  تجارت 

دیجیتال، نیاز به تعبیه روش هایی برای مدیریت ریسک 
درخصوص این سه عامل به یک اصل تبدیل شده؛ چرا 
است.  ریسک  مدیریت  در  دیجیتال  اقتصاد  نشاط  که 
و  اقتصادی  فعالیت های  وابستگی  امروزه  همچنین 
اجتماعی به ICT، به ویژه اینترنت به دلیل دسترسی به 
انعطاف پذیر  انتقال راحت،  برای  دیجیتالی  یک محیط 
و ارزان تر داده ها در سراسر جهان به طور پیوسته در 
امکان  این  افزایش است. کاهش هزینه معامالتی  حال 
را برای تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان فراهم 
تعامل  در  باهم  طوالنی  مسافت های  در  که  می سازد 
انتظار  جهانی  اکوسیستم  این  در  بنابراین  باشند. 
می رود اعتماد برای تحقق منافع اقتصادی و اجتماعی 

اقتصاد دیجیتال ضروری باشد.

اعتماد یک وضعیت ذهنی و مولفه اساسی یک جامعه 
و اقتصاد سالم است که فرد را قادر می سازد تا ریسک 
آسیب پذیری نسبت به دیگری را بپذیرد. از لحاظ حریم 
خصوصی، اعتماد یعنی اینکه فردی مایل است با افشای 
اطالعات شخصی خود نسبت به یک سازمان آسیب پذیر 
شود و از لحاظ حمایت از مصرف کننده، اعتماد، تمایل 
پولی  و  درباره وقت  ریسک کردن  برای  مصرف کننده 
صرف  تجاری  فعالیت های  در  شرکت  برای  که  است 
می کند. بر این اساس، نگرانی درخصوص تامین امنیت 
باال بردن ریسک حمایت  با  اینترنتی می تواند  کاربران 
را  اعتماد  خصوصی،  حریم  حفظ  و  مصرف کننده  از 
در  می توان  را  اعتمادی  بی  این  آثار  که  کند  تضعیف 
رکود کسب و کارها، اقتصاد و جامعه شاهد بود. به هر 
حال، ایجاد اعتماد در مشتری برای یک شرکت نیاز به 
صبر و تالش زیادی دارد و یک حرکت اشتباه می تواند 
آن را برای همیشه از بین ببرد. به هر حال همان طور 
برای  چشم انداز  و  کرده  رشد  آنالین  بازارهای  این  که 
مصرف کنندگان پیچیده تر می شود، چالش رگوالتوری 
یک  ارائه  می شود.  پدیدار  مصرف کننده  از  حمایت  و 
برنامه حمایتی جامع از مصرف کننده می تواند اعتماد 
را ارتقا داده و فرصتی برای ایجاد بازار آنالین و رونق 

اقتصاد اشتراک گذاری فراهم کند.

ضرورت ایجاد یک همکاری هماهنگ تر
به  موظف  رگوالتورها  سنتی،  رویکردهای  در 
و  سازمان ها  سوی  از  آمده  پیش  مسائل  بر  نظارت 
همواره   ICT صنعت  توسعه  با  اما  هستند،  جوامع 
اساسی  چالش های  که  می شود  مواجه  وضعیتی  با 
و  می کند  پیدا  تداخل  سازمانی  و  اینترنتی  کاربران 
این مسائل ندارد و فقط  مقررات فعلی راه حلی برای 
پیچیدگی را افزایش می دهد. با این حال، نیاز به ترویج 

پاسخ  بدون  همچنان  هماهنگ تر  نظارت  مکانیزم های 
با  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  است.   مانده 
اقتصادی  پتانسیل  تحقق  برای  دولت ها  به  کمک  هدف 
و اجتماعی ICT، توسعه چارچوب های سیاستی برای 
آغاز کرد.  اوایل دهه 199۰  در  را  آنالین  اعتماد  ارتقای 
حمایت  شده  بازبینی  توصیه نامه  در  شورا  تصویب  با 
 E-commerce(از مصرف کننده در تجارت الکترونیک
رکن  سه   ،۲۰16 مارس  در   )Recommendation
خصوصی،  حریم  حفظ  آنالین:  اعتماد  برای   OECD
شده  اصالح  مصرف کننده  از  حمایت  و  امنیت  تامین 
درباره   OECD توصیه نامه  این،  از  پیش  است. 
اقتصادی  رفاه  برای  دیجیتالی  امنیت  ریسک  مدیریت 
در   )Security Risk Recommendation(اجتماعی و 

سپتامبر ۲۰15 به تصویب شورا رسید.

حریم  حفظ  درباره   OECD راهنمای  همچنین 
شخصی  اطالعات  مرزی  فرا  جریان  و  خصوصی 
 ۲۰13 سال  در  نیز   )OECD Privacy Guidelines(
یک  توصیه نامه  سه  این  مجموع،  در  شد.  بازبینی 
پرداختن  برای  را  و مدرنی  فراگیر  چارچوب سیاستی 
به طیف وسیعی از تعهدها و ریسک در حال ظهور در 
محیط دیجیتالی نشان می دهد و عالوه بر آن، لینک های 
حفظ  مصرف کننده،  از  حمایت  حوزه  سه  در  محکمی 
حریم خصوصی و تامین مشخص می کند. یک عنصر 
نقش  مدرن  و  فراگیر  سیاستی  چارچوب  این  کلیدی 
مدیریت ریسک است. با وجود افزایش آگاهی از ریسک 
ریسک  اینترنت،  از  استفاده  هنگام  اطمینان  عدم  و 
دیجیتالی همچنان به عنوان یک موضوع »ویژه«، جدا از 
شده  مطرح  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاست گذاری های 

است.

به عنوان  اغلب  دیجیتالی  امنیت  ریسک  کسب و کار،  در 
با  که  حالی  در  شده،  گرفته  نظر  در  فنی  مساله  یک 
حمایت  و  خصوصی  حریم  حفظ  اهمیت  به  توجه 
حقوقی  چالش   یک  به عنوان  آن  با  مصرف کننده  از 

دانش
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دکمه شادی 
مغز انسان 

کجاست
 تری ایگلتون . ترجمه: امیلی امرایی

تردیدی  هستند،  شادی  جست وجوی  در  آدم ها  همه 
نیست. اما مشکل اصلی این است که محدوده شادی را 
تعریف کنیم؛ این هم برای خودش نکته ای است که هنوز 
مصداق هایش  درباره  نظری  اتفاق  هیچ  به  فیلسوفان 
نرسیده اند. آیا شادی امری است ذهنی؟ اصال شادبودن 
چیست؟  سنجشش  عیار  گرفت؟  اندازه  می توان  را 
شاد  باشیم،  داشته  شادی  به  اشرافی  بی اینکه  می شود 
و  باشد  غرق  بدبختی  در  کسی  است  ممکن  و  باشیم؟ 

خیال کند که شاد است؟
در عصر حاضر، شادی از زندگی خصوصی به زندگی 
عمومی نقل مکان کرده، ویلیام دیویس چندسالی است 
براین اساس  می کند،  پژوهش  مقوله  این  روی  دارد 
دنبال  بیشتر  روزه بور  بزرگ  شرکت های  شده  معلوم 
کارکنانشان  برای  شادی بخش  بخش  مسئول  استخدام 
که  بود  گوگل  شرکت  پرسروصدایش  نمونه  هستند. 
و  گپ وگفت  کارش  که  کرد  استخدام  »رفیق جوکه«  یک 
همین   البد  است.  شرکت  کارکنان  با  خنده دار  معاشرت 
روزها بانک مرکزی انگلیس هم یکی از اینها را استخدام 
می کند. قرار است برای مهاجران و تبعیدیان هم چنین 
هم  بریتانیا  هواپیمایی  خطوط  شود.  دست وپا  همدمی 
رضایت  میزان  به  که  کرده  پخش  شادی سنج  پتوهای 
آبی  به  از قرمز  از پرواز و خدمه، رنگ پتوها  مسافران 
این   با  و  آمده اند  بازار  به  ولباترین  می رسد. قرص های 
قرص ها قرار نیست بیش از دو هفته برای از دست دادن 
عزیزی غمگین باشید، حاال دکترهای  آمریکایی می گویند 
یعنی شما  برای عزیزانتان  عزاداری  دو هفته  از  بیشتر 
مشکل روانی دارید و اصال داغدارماندن تهدیدی برای 

سالمت است.

این  شاید  گرفته،  را  دنیا  گریبان  غم  و  ناراحتی  اینکه 
تزریق  پی  در  همه  که  می دهد  جلوه  طبیعی  را  مسئله 
بزرگساالن  یک سوم  آمارها  براساس  برآمده اند.  شادی 
در آمریکا و نیمی از جمعیت بزرگسال بریتانیا اعتراف 
می کنند.  افسردگی  احساس  مواقعی  در  که  کرده اند 
ضدافسردگی  داروهای  سری  اولین  کشف  از  نیم قرن 
داروها  این  عملکرد  درباره  چندان  هنوز  و  گذشته 
زیاد  آنها  در  ناعدالتی  که  جوامعی  در  نمی دانیم. 
بیشتر  هم  روانی  سالمت  بریتانیا،  و  آمریکا  مثل  است، 
آمریکا یی ها  پیش  وقت  چند  می شود.  آسیب  دستخوش 
کار  محل  در  بی حوصلگی  اثر  بر  غیبت  کردند  اعالم 
ساالنه بیش از ٥٥٠  میلیارد دالر خسارت به بار می آورد 
و در آن سو در کشورهای اسکاندیناوی  مانند سوئد که 
روانی  و  عمومی  حال  دارد،  وجود  عادالنه تری  اوضاع 
هم بهتر است. همین شواهد نشان می دهند هرقدر برای 
باشد،  بیشتر  عمومی  عرصه  در  رقابت  زندگی  ادامه 

بیماری های روانی هم بیشتر است. این مورد را می توان 
بین برنده ها و شرکت کنندگان در مسابقات حرفه ای هم 
مشاهده کرد. اصوال هم همین است؛ هر قدر بیشتر در 
جست وجوی پول اندوزی و قدرت باشی، احساس ارزش 
البته یک نمونه نقض  کمتری برای خودت قائل هستی، 

هم در این مسئله هست: دونالد ترامپ.
یک  دهد  نشان  می خواهد  سرمایه داری  جامعه 

کارگر شاد ١٢ درصد کارایی بیشتری دارد. برای همین  
است که حاال علم احساسات را علم کرده اند و اسمش را 
است  قرار  احساسات«.  مدیریت  و  »بررسی  گذاشته اند 
احساسات انسانی را به سمتی که می خواهند سوق دهند، 
آن هم با سرعتی زیاد. حاال دوربین های پژوهشگران به 
فروشگاه ها آمده و روی صورت خریداران زوم می کند 
تا تأثیر پول خرج کردن و خرید و شرایط ظاهری عاطفی 
را با هم مقایسه کند، حاال هم روان کاوان و متخصصان 
اعصاب می گویند همین روزهاست که دکمه خرید را در 

مغز انسان کشف کنند.
به  روان شناسان  جدید،  علوم  این  کنار  در  هم  حاال 
روی  از  را  فشار  تا  شده اند  تبدیل  توجیه گری  بازوی 
خود  گردن  بر  را  چیز  همه  و  کنند  کم  اجتماعی  مسائل 
اقتصادی سال ٢٠٠٨  فرد بیندازند. می گویند در بحران 
این بانک ها نبودند که مشکل داشتند بلکه مغز انسان ها 
همه  میانه  در  به دردبخور  نکته  تنها  بود.  اصلی  مسئله 
این تحقیقات این بود که آگاهی بیش از اندازه مردم را 

بیمار و افسرده می کند.
و  می خواهند  شرکت ها  آنچه  معنای  به  شادی 
سرمایه داری  نظام  آنچه  معنای  به  روان شناسی 
اما  باشید.  داشته  خوبی  احساس  اینکه  یعنی  می طلبد؛ 
 میلیون ها نفر از مردم جهان نمی توانند چنین احساسی 
و  ذهن  کنترل  علم  نمی کنم  هم  فکر  باشند،  داشته 
در مسیر شادی  را  نفر  میلیون ها  این  بتواند  احساسات 
دلخواهشان قرار دهد. کارشناسان امور شادی متوجه 
نیستند وقتی فردی قربانی بی عدالتی اجتماعی می شود 
او  از  کارکردنش  سال های  تمام  در  می شود  متوجه  و 
بهره کشی کرد ه اند، نمی تواند شاد باشد. برای همین هم 
اسمش  می زند،  حرف  خوشبختی  علم  از  ارسطو  وقتی 
را می گذارد علم سیاست. شاید برای همین هم تا به حال 

متخصصان شادی راه به جایی نبرده اند.
منبع: گاردین

از  حمایت  مانند  عواملی  متاسفانه  می شود.  رفتار 
مصرف کننده، حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت به 
کار مثل سایر مفاهیم  و  از سوی رهبران کسب  ندرت 
و  نوآوری  رقابت،  عملیات،  اعتبار،  مانند  اقتصادی 
درآمد درک می شود. در صورت همکاری بیشتر برای 
حمایت از مصرف کنندگان و مدیریت حریم خصوصی 
بازار  یک  متقابل،  ارتباط  افزایش  با  امنیت  ریسک  و 
است،  یافته  توسعه  نوآور  و  پویا  الکترونیک  تجارت 
و  کرده  ایفا  فعال تری  نقش  مصرف کنندگان  همچنین 

اقتصاد اشتراکی ظهور می کند.

برنامه های OECD برای اعتماد آنالین
هماهنگی  برای  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان 
امنیت،  تامین  درباره  جامعی  سیاست های  بیشتر، 
حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف کننده برای 
کرده  جمع آوری  مسائل  از  وسیعی  طیف  به  پرداخت 
از  ناشی  امنیتی  به حوادث  توجه  با  مثال،  برای  است. 
پیش  دیجیتالی  فضای  در  که  شخصی  اطالعات  نقض 
آمده و معموال اعتماد آنالین را تحت تاثیر قرار می دهد، 
OECD درباره حریم  در دستورالعمل تجدیدنظرشده 
دارای  بخش های  شده  تاکید  سازمان ها  بر  خصوصی 
نقض در داده های شخصی را شناسایی کرده و اطالع 
دهند. در همین حال، کسب وکار و مصرف کنندگان بر 
به عنوان  آنالین  معامالت  در  دیجیتالی  هویت  مدیریت 
اطالعات  از  حفاظت  و  تقلب  کاهش  برای  ابزاری 
شخصی مانند اطالعات مالی و کاهش احتمال حوادث 

امنیتی تکیه کنند.

چالش ها  از  دیگر  یکی  نیز  دیجیتال  ریسک  بیمه 
به  شروع  مصرف کنندگان  و  وکار  کسب  اگرچه  است. 
اما  کردند،  دیجیتال  ریسک  بیمه  احتمالی  فواید  کشف 
امنیتی  ریسک  پوشش  برای  استانداردی  سیاست های 
به  است.  نشده  طراحی  دیجیتال  خصوصی  حریم  و 
نبود  از  شناسایی  برای  زیادی  تالش های  حال،  هر 
به  مربوطه  اطالعات  فقدان  یا  تعاریف  در  اطمینان 
در  فرصت هایی  تا  است  نیاز  گذشته  زیان  و  حوادث 
و  داده ها  به  دسترسی  قابلیت  شود.   ایجاد  مورد  این 
حق  می کند.  جدی تر  را  اعتماد  مساله  بحث  نیز  انتقال 
دسترسی به داده ها به مدت طوالنی بخشی از قوانین 
حفظ حریم خصوصی بوده و هم اکنون این حق برای 
ابتکارهای  البته  است،  گسترش  حال  در  داده ها  انتقال 
را  اطالعات  می دهد  اختیار  مصرف کنندگان  به  جدید 
دیگر  در خدمات  و  آورند  به دست  فرمت های جدید  در 

مجددا استفاده کنند.
شبکه ای  وابستگی  افزایش  به  توجه  با  حال،  هر  به 
متقابل بین جوامع، نگرانی ها درباره حریم خصوصی و 
امنیت بیشتر از همیشه است و یک تمایز رقابتی خواهد 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرصت های  ترتیب،  این  به  شد؛ 
برای اتخاذ یک رویکرد ریسک محور برای مدیریت این 
نگرانی ها باید در باالترین سطح وجود داشته باشد. در 
نهایت اینکه دولت ها و کسب و کار می توانند شرایط را 
برای همکاری بیشتر در توسعه و اجرای چارچوب های 
با  امنیتی که  مدیریت حفظ حریم خصوصی و ریسک 
سند چشم انداز استراتژیک اجتماعی و اقتصادی برای 

اقتصاد دیجیتال همتراز شده، تنظیم کنند.
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زندگی  تواند  می  مالی  مسائل  خصوص  در  استرس 
خانوادگی را نابود کند. تاثیر استرس های مالی بسیار 
گسترده و متنوع است. این قبیل استرس ها می توانند 
سبب بروز تنش عصبی، کاهش احساس نزدیکی میان 
زوج ها و بدتر از همه بازی مقصریابی شوند. در برخی 
ساده  حل  راه  که  بغرنجی  مالی  های  استرس  موارد، 
بنابراین  شوند.  منجر  طالق  به  توانند  می  ندارند  ای 
این مساله که زوج ها تالش کنند با گفت و گو استرس 
اساسی  اهمیت  دارای  دهند،  کاهش  را  خود  مالی  های 
است. با کار کردن روی معضل های مالی، با جست و 
احساسات  به  راجع  گو  و  گفت  با  و  حل  راه  برای  جو 
استرس های  احتمالی  اثرات مخرب  از  توان  منفی می 
شده  تشکیل  طرف  دو  از  ازدواجی  هر  کاست.  مالی 

صادق  و  منعطف  باید  شخص  دو  هر  بنابراین  و  است 
باشند، انعطاف و صداقت در حین حل معضالت مالی 
به  اغلب  مالی  استرس  اما  است.  اساسی  اهمیت  دارای 
شکل چه مشکالتی خود را نشان می دهد؟ در ادامه به 
اقسام بروز استرس مالی در زندگی خانوادگی خواهیم 

پرداخت.

بازی مقصریابی
وجوه  بدترین  که  شود  سبب  تواند  می  مالی  استرس 
سابقا  شما  همسر  مثال  دهند.  نشان  را  خود  فرد  یک 
صبور، مهربان و مسوولیت پذیر بوده است، ولی اخیرا 
عجیب  ای  مساله  این  است.  شده  عصبی  و  تحمل  بی 
نیست. استرس از هر نوع آن و بنابراین استرس مالی 
به طریق اولی، قادرند بدترین وجوه شخصیتی یک فرد 
را ظاهرسازند. بنابراین استرس مالی و دشواری های 
بلکه  است،  روابط  برای  آزمون  یک  تنها  نه  اقتصادی 

آزمونی برای افراد نیز هست.

این  به  توانید  می  شما  که  هایی  پاسخ  بدترین  از  یکی 
مقصریابی  بازی  طریق  از  دادن  پاسخ  بدهید،  آزمون 
است. جست و جو برای مقصر در شرایط استرس مالی، 
شاید بدترین کاری باشد که شما می توانید با رابطه تان 
انجام دهید. تصور کنید که همسر شما شغلش اش را از 

دست داده است یا شما در یک سرمایه گذاری شکست 
خورده اید یا هردوی تان دچار بدهی شده اید، بدترین 
راه برای حل مساله و بهترین راه برای نابودی رابطه 
تان این است که یکدیگر را مقصر بدانید.درست است که 
زوجین باید عادات غلط یکدیگر را در خصوص مصرف 
کردن و پس انداز کردن پول اصالح کنند، اما یادآوردی 
عادات بد مالی در شرایط بحران مالی همراه با کنایه و 
زخم زبان هیچ تاثیری در حل بحران و کاهش استرس 
های مالی ندارد. در شرایط بحران مالی بهترین راه این 
است که به جای حواله کردن تقصیرات به دیگری، به 
حل  راه  اگر  حتی  باشید.  آنها  حل  برای  حلی  راه  فکر 
خوبی نیابید. بهتر است بدانید سکوت و انفعال بهتر از 

وارد شدن به بازی مقصریابی است.

حمالت عصبی
دانید  نمی  حاال  و  اید  گرفته  کالنی  وام  کنید  تصور 
را  آینده  های  ماه  حتی  یا  ماه  این  اقساط  باید  چگونه 
شرایط  این  در  اگر  ندارد  تعجبی  جای  کنید.  پرداخت 
مواد  عصبی  حمالت  البته  و  شوید  عصبی  حمله  دچار 
خام مناسبی برای ساختن یک زندگی شاد نیستند. این 
مساله ممکن است در مورد مسائل کوچک مثل تاخیر در 
پرداخت قبوض تا مسائل بزرگی چون له شدن زیر بار 
قرض رخ دهد. نکته ای که نباید فراموش کنید این است 
که هر بحرانی، اعم از مالی یا خانوادگی تنها دو تاثیر 
می تواند داشته باشد یا افراد را به هم نزدیک تر کند یا 
آنها را از یکدیگر دورتر کند. استرس ها و بحران های 
مالی نیز می توانند دو زوج را زا یکدیگر جدا یا آنها را 

به همدیگر نزدیک کنند.

بنابراین زوج ها باید تالش کنند به جای درغلتیدن در 
حمالت عصبی و نگرانی، نقشه ای برای عمل طراحی 
تحمل  هستند،  آزاردهنده  بسیار  عصبی  حمالت  کنند. 
چندان  عصبی  مشکالت  با  شما  کنار  در  فردی  حضور 
کنید  را  خود  تالش  تمام  است  بهتر  پس  نیست.  ساده 
حمالت،  این  با  آمدن  کنار  یا  کردن  درمان  جای  به  تا 
دچار  شما  دوی  هر  اگر  کنید.  جلوگیری  آنها  وقوع  از 
مشکالت عصبی شده اید بهتر است به یک مشاور امور 
به  مدتی  برای  را  اوضاع  کنترل  و  کنید  مراجعه  مالی 
مدت  برای  مسوولیت  از  فراغت  احساس  بسپارید،  او 
سالمت  تا  کند  می  کمک  شما  به  شده  که  هم  کوتاهی 
خود را بازیابید. حتی یک دوست یا قوم و خویش امین 
اوضاع  اگر  بگیرد.  به عهده  را  این نقش  تواند  نیز می 
به روابط شما  و  حمالت عصبی شما وخیم شده است 
نیز تا حدی لطمه زده است، بهتر است به روانشناس و 

مشاور خانواده نیز مراجعه کنید.

از بین رفتن نزدیکی
بدهند،  دست  از  را  هرچیزی  است  ممکن  زوج  یک 
ولی  سالمتی  حتی  و  آرامش  موقعیت  آرامش،  ثروت، 
زوج  یک  میان  پیوند  و  نزدیکی  احساس  که  ای  لحظه 
نابود می شود لحظه ای است که آنها بیش از هر لحظه 
است  ممکن  طالق  این  شوند،  می  نزدیک  طالق  به  ای 
طالق  طالق،  صورت  هر  در  باشد.  حقوقی  یا  عاطفی 
است. اما استرس مالی به چه نحوی می تواند احساس 
همدلی و عالیق زوجین را نابود کند؟ مثال تصور کنید 
خانواده  زن  و  است  شده  بدهی  دچار  ای  خانواده  که 
فکر می کند که این بدهی ها به دلیل فقدان مسوولیت 
او ممکن  افکار  اینجا  تا  اند.  داده  پذیری همسرش رخ 
است احترام او را نسبت به همسرش دچار خدشه کند، 
اما وقتی افکارش و نتایج طبیعی آنها را ادامه دهد و به 
این نتیجه برسد که همسرش مسوولیت ناپذیر است و 
عملکرد مالی بدی دارد چون که او را دوست ندارد یا به 
خانواده اش عالقه ای ندارد، این لحظه ای است که او 
به احساس جدایی عاطفی نزدیک می شود. باید دقت 
داشت که سیر استداللی در خصوص چنین حدسیاتی 
مسوولیت  خانواده  مرد  شاید  است.  غیرمتقن  اغلب 
از  این دلیل که در کودکی  به  ناپذیر است فقط و فقط 

هیچ آموزش مالی بهره مند نبوده است.

نداشته است و بسیار  به عهده  شاید هرگز مسوولیتی 
حدسیات دیگر. شاید او خانواده اش را بسیار دوست 
در  تعجیل  که  کنیم  می  مشاهده  بنابراین  دارد.  می 
قضاوت و نتیجه گیری های عاطفی از بحران های مالی 
می توانند بسیار خطرناک و غلط باشند. به جای آنکه 
مشکل مالی او را تبدیل به دلیلی برای جدایی عاطفی 
تان کنید، تالش کنید تا به او کمک کنید تا مشکل خود 
یک  کردن  تبدیل  و  مسائل  کردن  بغرنج  کند.  حل  را 
خطرناکی  بازی  عاطفی  مساله  یک  به  مالی  استرس 
ناراحتی  باید  دارند  سالمی  رابطه  که  زوج  یک  است. 
های خود و ترس ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. 
در  یکدیگر  با  را  افکارتان  ترین  است منفی  بهتر  حتی 
رفتار  کنید  بگویید فکر می  به همدیگر  بگذارید.  میان 

الف نشانه احساس ب است.

استرس مالی چه 
تاثیری بر زندگی 
زناشـــویی دارد؟

مسائل  خصوص  در  استرس 
مالی می تواند زندگی خانوادگی 
را نابود کند. تاثیر استرس های 
متنوع  و  گسترده  بسیار  مالی 
است. این قبیل استرس ها می 
توانند سبب بروز تنش عصبی، 
میان  نزدیکی  احساس  کاهش 
بازی  همه  از  بدتر  و  ها  زوج 

مقصریابی شوند.
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987
با آبونمان )اشتراک( 
 هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ و هنــر 
جــدای از هرگونه گرایشهای 
سیاسی و  مذهبـــی، کمکی 

وافر میکنید. 

افراد مسن به 
رابطه جنسی نیاز 

دارند یا نه؟
ذهن مهمترین و موثرترین اندام جنسی شماست.

ندارد که معتقد  50 سالی وجود  باالی  یا مرد  و  هیچ زن 
باشد زندگی جنسی او نسبت به زمانی که 20 ساله بوده 
تغییری نکرده است. ممکن است زندگی جنسی او بهتر و 
اما در هر صورت زندگی جنسی وی  بدتر شده باشد.  یا 

تغییر کرده است.

جامعه معمواًل اهمیت بسیار زیادی برای جوانان قائل است و به 
همین دلیل خود به خود این تصور غلط که افراد مسن عالقه ای 
به برقراری رابطه جنسی ندارند، بوجود می آید. مردم هم که به 
خوردشان  به  جامعه  که  را  چیزی  هر  دارند  عادت  طبیعی  طور 

می دهد، بپذیرند، به همین دلیل در میانسالی از برقراری رابطه 
جنسی دست می کشند.

عوامل تاثیر گذار بر زندگی جنسی در میانسالی
تمایل  کند،  می  تغییر  سن  افزایش  با  انسان  بدن  که  همانطور 
جنسی فرد نیز تغییر می کند. این تغییرات فیزیکی معموال در هر 
دو جنس مرد و زن به صورت کاهش سطح هورمون ها و همچنین 
تغییر در گردش خون و سیستم عصبی است. این تغییرات معموال 
در  نعوظ  در  اختالل  جمله  از  جنسی  مشکالت  بروز  به  منجر 
مردان و خشکی واژن در زنان می شود. در حال حاضر برای این 
مشکالت جنسی و یا مشکالت جنسی مشابه درمان های متعددی 
وجود دارد. شواهد نشان داده است که گاهی اوقات افزایش سن 
تقریبا  است.  همراه  جنسی  روابط  در  نفس  به  اعتماد  کاهش  با 
تمام افراد، تغییراتی از این دست را تجربه می کنند. اما این قضیه 
در اغلب افراد مسن پایانی برای زندگی جنسی آنها نخواهد بود.

هر دو عامل جسمی و روحی می توانند در زندگی جنسی افراد 
مسن تاثیر منفی بگذارد. گاهی اوقات این دو عامل با هم ترکیب 
شده و باعث از هم گسیختگی روابط زوجین می شود و همچنین 
موانعی را به وجود می آورند که می توانند باعث بروز اختالالت 
جنسی و روانی شود. اما این مشکالت، مشکالتی قابل حل هستند 
و شما نباید بقیه زندگی خود را با آنها سپری کنید. روش های 
درمانی زیادی وجود دارند که به شما در بهبود مشکالت جسمی 

و روحی و ارتقای زندگی جنسی کمک می کنند.

حال، چه باید کرد؟
مشاوره و تکنیک های خود درمانی روانی می توانند در بهبود 
روابط به شما کمک کنند. با تغییر مسیر تفکر خود از معایب به 
محاسن، می توانید دوباره اعتماد به نفس و جذابیت سابق خود 
را به دست بیاورید. فکر کنید و ببینید چه چیزی در جوانی باعث 
رنگ  یا  تان  چهره  بودن  صمیمی  است.  شده  می  شما  جذابیت 
چشمها و یا خنده های زیبایتان؟ به احتمال زیاد این ویژگی ها 
در  کنند.  را جذاب  توانند شما  و می  دارند  در شما وجود  هنوز 
هنگام رابطه جنسی سعی کنید تمرکز خود را بر روی گرفتن و 
دادن بیشترین لذت جنسی ممکن معطوف کنید. این قضیه به شما 
کمک می کند که اعتماد به نفس خود را بازیابید. رابطه جنسی 
لذت بخش اغلب بر روی یک رابطه عاطفی مستحکم استوار است 
لذا تنها داشتن یک اندام عالی و بدن کامل، نمی تواند تضمینی بر 
ذهنی  تصویر  یک  داشتن  باشد.  جنسی  رابطه  بودن  بخش  لذت 
نداشته  ریشه  اندامتان  خود  در  اغلب  اندامتان  و  بدن  از  منفی 

سایر  یا  و  شغلی  های  شکست  روانیست.  های  ریشه  دارای  و 
شکست ها در زندگی می توانند به احساس ناامیدی و افسردگی 
منجر شوند که هر دو مورد می توانند منجر به کاهش میل جنسی 

شوند.
در مردان، حمالت دوره ای ناتوانی جنسی می تواند باعث کاهش 
نیست.  مهم  قضیه  این  علت  واقع  در  شود.  آنها  نفس  به  اعتماد 
خودتان  از  ضعیف  ذهنی  تصویر  یک  داشتن  که  است  این  مهم 
می تواند اثرات مخربی بر روی زندگی جنسی شما داشته باشد. 
زمانی که اضطراب ناشی از تصور عدم توانایی عملکرد مناسب 
جنسی به وجود می آید می تواند مانند یک مارپیچ رو به پایین 
عمل کند و باعث بروز مشکالت جنسی شود که همین قضیه باعث 
می  ادامه  روند  همین  و  شده  شما  بیشتر  نفس  به  اعتماد  کاهش 
یابد و شکست در رابطه جنسی و کاهش اعتماد به نفس همدیگر 
به  زیادی  بسیار  حد  تا  مشکل  این  درمان  کنند.  می  تشدید  را 

شناسایی منشا آن بستگی دارد.
بسیاری از تغیرات جسمانی که با افزایش سن به وجود می آیند 
های  سیکل  و  جنسی  های  اندام  روی  بر  را  توجهی  قابل  اثرات 
جنسی به وجود می آورد. به همین خاطر رابطه جنسی و رابطه 
عاشقانه یک زوج 7۰ ساله قاعدتا با یک زوج ۲۰ ساله تفاوت های 
بیشتر،  تجربه  نیست.  بدی  چیز  الزاما  قضیه  این  دارد.  بسیاری 

موانع کمتر و درک عمیق تر از نیازهای همسرتان در این سن می 
تغییرات  کند.  را جبران  افزایش سن  از  ناشی  تواند کمبود های 
جسمانی ای که با افزایش سن ایجاد می شوند می توانند باعث به 
وجود آمدن یک سبک جدید و رضایت بخش در رابطه جنسی و 

رابطه عاشقانه شما شود.
و  استروژن  تولید  وقتی  که  دهد  می  نشان  تحقیقات  برخی 
کاهش  نیز  جنسی  میل  آید،  می  پایین  زن  بدن  در  تستوسترون 
پیدا می کند. اما حتی در این صورت هم هنوز می توانید روابط 
فقدان  اگر مشکلتان  باشید.  داشته  کاماًل رضایت بخشی  جنسی 
یا کاهش میل جنسی است، حتی باوجود داشتن بهترین و جذاب 
ترین همسر برای خودتان، باید با پزشک خود درمورد هورمون 
آن  احتمالی  خطرات  و  فواید  درمورد  و  کنید  مشورت  درمانی 

سؤال کنید.

رابطه جنسی در میانسالی
و  مهمترین  ذهن  که  باشید  داشته  خاطر  به  نیز  را  مسئله  این 
در  خصوص  به  مسئله  این  و  شماست  جنسی  اندام  موثرترین 
سنین میانسالی اهمیت بیشتری پیدا می کند. خیلی از خانم های 
میانسال زندگی جنسی بسیار خوب و رضایت بخشی دارند و از 
کوچک  فرزندان  داشتن  یا  شدن  حامله  نگران  برند.  می  لذت  آن 
تواند  می  مسئله  این  و  نیستند  دارند  مراقبت  به  نیاز  که  خود 
برای  ذهنتان  از  وقتی  باشد.  جنسی  میل  برای  خوبی  محرک 
کمک به تقویت میل جنسی خود استفاده کنید، مطمئن باشید که 

معجزه می کند.

روابط جنسی در سالمندان
جنسی  "رابطه  که  را  نادرست  باور  این  سالمندان  دیگر  امروزه 
باور  ندارند"  نیازی  آن  به  افراد مسن  و  است  برای جوانان  فقط 

ندارند. طی یک آمارگیری در آمریکا نتایج جالبی به دست آمد:
"رابطه  این قضیه هستند که  از هر 6 نفر مخالف  امروزه 5 نفر 
جنسی فقط برای افراد جوان است". شش نفر از 1۰ نفر نیز 
رابطه  داشتن  در  مهمی  نقش  جنسی  رابطه  که  کردند  اعالم 
بزرگساالن  درصد   1۰ تنها  کند.  می  بازی  زوجین  بین  خوب 
 1۲ تنها  و  برند  نمی  لذت  جنسی  رابطه  از  که  کردند  اعالم 
درصد آنها عقیده داشتند که حتی اگر دیگر هیچگونه رابطه 
و  شاد  کامال  زندگی  یک  توانند  می  باز  باشند  نداشته  جنسی 

خوب را داشته باشند.
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با  که  سالی  می کند؛  تجربه  را  سال هایش  شیرین ترین  شاید  ایران  فوتبال 
موفقیت فوتسال شروع شد، تیم های پایه  آن موفقیت را ادامه دادند و فعال 
انتخابی جام  با یکه تازی تیم ملی بزرگساالن کشورمان در مرحله  هم که 
جهانی در حال پیگیری است. اهمیت این سال عالوه بر به دست آوردن یکی، 
دو موفقیت فوق العاده، در درخشش تیم های پایه  فوتبال کشورمان است. 
بلکه  نمی آوردند،  دست  به  موفقیتی  نه تنها  گذشته  سال های  که  تیم هایی 
همواره اندوهی هم برای فوتبال دوستان کشورمان به جا می گذاشتند که 
عرصه ها،  این  در  موفق نشدن  و  ضعیف تر  نتایج  ضعیف،  زیرساخت های 
به صدا در  می آورد.  تیم ملی بزرگساالن کشورمان  را برای  زنگ خطری 
ملی  تیم  اینکه  از  بعد  اندکی  است؛  رفته  بین  از  نگرانی ها  این  دیگر  حاال 
آسیا  نایب قهرمانی  سکوی  روی  ایستادن  با  کشورمان  نوجوانان  فوتبال 
جواز ورود به جام جهانی نوجوانان را به دست آوردند، نوبت به جوانان 
ملی پوش رسید که طلسم ١٦ساله را بشکنند. در واقع شاگردان امیرحسین 
در  ازبکستان  شکست  با  کشورمان(  جوانان  ملی  تیم  )سرمربی  پیروانی 
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا، مجوز حضور در 
کشورمان  ملی  تیم  برای  ازبکستان  با  بازی  کردند.  کسب  را  جهانی  جام 

دو هدف در پی داشت؛ اول اینکه تیم پیروز این دیدار به مرحله نیمه نهایی 
رقابت های قهرمانی آسیا می رسید و از آن مهم تر اینکه می توانست جواز 
صعود به جام جهانی ٢٠١٧ زیر ٢٠ساله ها را هم در کره جنوبی به دست 
آورد. در نهایت ملی پوشان کشورمان با دو گلی که به ازبکستان زدند، به 
هر دو هدف مهم رسیدند. نکته درخورتوجه اینکه تیم ملی ایران آخرین بار 
در سال ۲۰۰۰ توانسته بود مقام چهارم مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی 
تهران را به دست آورد و با بازیکنانی نظیر ایمان مبعلی، مهرزاد معدنچی، 
بار  یک  16 سال  از  و پس  کند  به جام جهانی صعود  و...  کاظمیان  جواد 
دیگر شاگردان پیروانی این مهم را تحقق بخشیدند. »ما امسال کارمان را 
با سختی شروع کردیم، ولی خودمان را به مسابقات رساندیم«. امیرحسین 
منتشر  ایسنا  که  صحبت هایی  در  کشورمان،  ملی  تیم  سرمربی  پیروانی، 
کرده، با گفتن این جمله اشاره ای به تفاوت و کار دشوار تیم ملی در مقایسه 
با بقیه تیم های آسیایی کرد و ادامه داد: »همه بازی ها برای ما سخت بود، 
در بازی نخست مقابل قطر 1۰نفره شدیم و در بازی بعد هم مقابل ژاپن 
بازی سختی داشتیم. در سومین بازی تیم   ملی یمن را شکست دادیم که دو 
سال قبل ایران را ٢ بر صفر شکست داده بود. از گروه ما دو تیم به جام 
جهانی صعود کردند که نشان دهنده قدرتمندبودن تیم های این گروه بود. 
ازبکستان در 1۰ سال گذشته همواره در جام جهانی حاضر بوده و قبال با 
این تیم دیدار دوستانه ای را انجام داده بودیم و می دانستیم آنها در ضربات 
ایستگاهی دچار مشکل می شوند. پس از به ثمررساندن گل دوم در اواسط 
افتادند«.روی  از تب و تاب  ازبک ها هم  اداره کردیم و  را  نیمه دوم، بازی 

موج موفقیت
در  جهانی  جام  رقابت های  به  ایران  جوانان  و  نوجوانان  تیم های  رفتن 
شرایطی به دست  آمده که امسال موفقیت های دیگری هم در عرصه فوتبال 

در  کشورمان  فوتسال  ملی  تیم  تاریخ ساز  و  سومی  عنوان  خورده؛  رقم 
رقابت های جام جهانی و عنوان قهرمانی تیم فوتبال ساحلی کشورمان در 
مسابقات بین قاره ای از دیگر افتخارات مهمی بوده که امسال به دست آمده 
است. مهم تر از این موارد هم اینکه تیم ملی فوتبال بزرگساالن کشورمان 
هم در مرحله انتخابی جام جهانی ٢٠١٨ روسیه، منسجم ظاهر شده و فعال 
صدرنشین گروه اول این رقابت هاست. حاال با توجه به اینکه موفقیت های 
صعود  می رسد  نظر  به  شده،  کشورمان  فوتسال  و  فوتبال  نصیب  زیادی 
این  به  می تواند  هم  جهانی  جام  به  کشورمان  بزرگساالن  ملی  تیم  راحت 
روزهای شیرین فوتبالی تداوم ببخشد. موضوعی که البته از دید حمیدرضا 
آصفی، مشاور امور بین الملل فدراسیون، پنهان نمانده. او در صحبت هایی 
گفت:  موفقیت ها  این  درباره  کرده،  منتشر  فوتبال  فدراسیون  سایت  که 
توفیقات  و  پیروزی  شادمانی،  با  ایران  فوتبال  اخیر  ماه های  در  »انصافا 
زیادی همراه بوده و حافظه من یاری نمی کند که بدانم پس از انقالب، یک 
را  توفیقاتی  فدراسیون و مدیریت ورزشی یک کشور در یک زمان چنین 
تیم  که  امیدواریم  است...  درخورتوجه  بسیار  خودش  این  و  کرده  کسب 
ملی بزرگساالن ما هم همین راه را طی و به جام جهانی صعود کند و این 
این توفیق نشان داد فوتبال ما فراتر  اینکه  موفقیت ها تکمیل شود. ضمن 
از آسیاست. کسب چنین موفقیت هایی حادثه نبوده است. ما در فوتسال، 
چشمگیری  موفقیت های  جوانانمان  و  نوجوانان  فوتبال  ساحلی،  فوتبال 
کسب کردیم و این نشان می دهد که فوتبالمان فراگیر شده است. بنابراین 
وجود مشکالتی که به دالیلی با آن مواجه هستیم و رقیبان ما چنین مسائلی 
و  بوده  قوی  ایران  کشور  جوانان  اراده  و  عزم  می دهد  نشان  ندارند،  را 

شرایط را به هر نحوی به نفع خودشان تغییر می دهند«.

سه پرده از حواشی کاذب پرسپولیس و استقالل
حاال فقط مانده تیم ملی بزرگساالن

سال خوش فوتبال 
ایران  با جهانی شدن 

حمله شبانه کارلوس  کی روش به مد یریت فوتبال ایران

زرنگ خیابانی عامل 
مشکالت تیم ملی

سرمربی تیم ملی ایران از شرایط و امکاناتی که د ر اختیار تیم ملی قرار 
می گیرد ، راضی نیست. او د ر ساعات ابتد ایی روز سه شنبه د ر بیانیه ای 
اعالم کرد ه است که شرایط و امکانات برای تیم ملی فراهم نیست. بیانیه 
سرمربی تیم ملی ساعت ٢:٣٠ شب یعنی پس از برنامه نود  منتشر شد ه 
است. بیانیه ای که نشان می د هد  برخالف اد عاهای رییس فد راسیون د ر 
تیم ملی فوتبال همه چیز خوب نیست. کی روش به عد م برگزاری ارد وی 
مناسب تیم ملی اعتراض کرد ه و گفته این شرایط شایسته تیم ملی ایران، 
بازیکنان و هواد ارانش نیست. متن بیانیه به گونه ای عجیب به مشکالت 

اشاره د ارد :
به خاطر می آورید  که هد ف مان تبد یل غیرممکن به ممکن بود ؟ این هد ف 
اکنون د وباره د شوارتر شد ه است. بار د یگر موفق نشد یم. البته این امر 
بار  ما  نیست:  سازمان د هی  د پارتمان  د ر  زمین  از  خارج  جد ید ی  اتفاق 
د یگر، د وباره و د وباره شکست می خوریم. ما توانایی این را ند اریم که 
از تیم ملی حمایت کنیم و یك ارد وی خوب و حرفه ای خارج از کشور را 
هماهنگ کنیم؛ ارد ویی که امکانات حرفه ای و استاند ارد  بین المللی د اشته 
از تیم ملی حمایت کرد ه و یك بازی  این را ند اریم که  باشد . ما توانایی 

د وستانه پید ا کنیم تا بتوانیم بازیکنان جوان خود  را توسعه بخشیم و به 
آنها تجربه بین المللی اعطا کنیم. باید  بار د یگر عرض کنم که متاسفانه 
»هیچ کس«  با  اتفاقات  این  تقصیر  و  مسوولیت  همیشه  روال  طبق  و 
نخواهد  بود .  تفکر زرنگ خیابانی که به د نبال پید ا کرد ن بهانه جویی ها 
و همه  گونه توجیهات است، جایگزین ظرفیت و توانایی الزمه برای یافتن 
همان  اینها  نکنید   فراموش  هرگز  و  است  شد ه  نیاز  مورد   راه حل های 
افراد ی هستند  که به د نبال مقصر معرفی کرد ن د یگرانند . ولی واقعیت 

د یگر  بار  تیم ملی  از زمین  بماند : مد یریت خارج  پنهان  ما  از  نمی تواند  
شکست خورد . د ر آخر اتفاقی که می افتد  این است که ما تد اوم و روند  
بسیار یکسانی د ر عد م ارایه راه حل های مناسب برای حمایت کامل از تیم 
ملی د اریم. هیچگاه ارزش مد یریت خود  را وقتی بهترین امکانات را د ر 
از یك مد یریت فوق العاد ه  تقد یر شما  د ارید ، نسنجید . تحسین و  اختیار 
احسن  نحو  به  همه چیز  از  بتوانیم  که  گیرد   صورت  زمانی  باید   تنها 
بهره برد اری کنیم. بازیکنان ما استحقاق بهتر از اینها را د ارند . تیم ملی 
ما شایستگی بهتری د ارد  و هواد اران استحقاق خیلی بیشتر از اینها را 
د ارند ! د وستان عزیزم! ما به بیشتر از اینها نیاز د اریم. ما برای حضور 
د ر جام جهانی احتیاج بیشتری د اریم. ما نیاز به تعهد  حرفه ای و التزام 
کامل به هد ف و ماموریتی د اریم که همان تبد یل کرد ن غیرممکن به ممکن 
است: برای نخستین بار د ومین صعود  پیاپی با تیم ملی به جام جهانی و 
د ستیابی به روسیه ٢٠١٨.  با این حال جست وجو برای پید ا کرد ن د الیل 
این انتقاد ات و پشت پرد ه های آن باعث شد  تا این بار حق را به کی روش 

بد هیم. د ر این بین کاد ر فنی تیم ملی برای ارد وی بعد ی این تیم، ارد وی 
فد راسیون  بی پولی   به خاطر  ارد و  این  که  بود   پیش بینی کرد ه  را  د وبی 
این طور  فد راسیون  مسووالن  ارد و،  لغو  از  پس  البته  شد .  لغو  فوتبال 
القا می کنند  که با وجود  بد هی ١٥ میلیارد ی این فد راسیون، مشکل مالی 
وجود  ند اشته و د لیل لغو ارد و را باید  د ر مسائل د یگری جست وجو کرد . 
تد ارکاتی  بازی های  و  ارد وها  وقتی  د فعات،  به  که  است  حالی  د ر  این 
انتقاد اتی تند   اد بیات و  با  تیم ملی لغو شد ه است، کی روش سعی کرد ه 

برای  را  د لخواه  شرایط  و  کرد ه  سهم  خواهی  تیمش  برای  گونه ای  به 
و  تاج  جلسه  از  بعد   اگر  هم  این بار  و  بیاورد   پد ید   تیم  این  آماد ه سازی 
نباید   تیم ملی محقق شود ،  ارد وی خارجی  و  بیفتد   اتفاق  این  کی روش 
خیلی از اتفاقاتی که پیش از این  بارها شبیه آن را تجربه کرد ه ایم؛ تعجب 
ملی  تیم  فیفاست؛  رنکینگ  کی روش  اصلی  د غد غه  د یگر  سوی  از  کرد . 
ایران د ر آخرین رد ه بند ی فیفا د ر د وران کی روش به بهترین رد ه ممکن 
انتقاد ات  د ر  کی روش  بنابراین  کرد .  صعود   جهان   ٢٧ رد ه  تا  و  رسید  
تاج  شخص  شاید   و  فوتبال  فد راسیون  مسووالن  توانایی  ابتد ا  تازه اش 
انجام  سپس  و  آبان   ١٩ تاریخ  د ر  تد ارکاتی  د ید ار  یك  برگزاری  برای  را 
انتقاد ات به شخص  این  ارد وی خارجی زیر سوال برد ه و نخستین تیر 
با  کی روش  هم  شاید   باب  این  د ر  برمی گرد د .  فوتبال  فد راسیون  رییس 
زبان بی زبانی به وزیر بعد ی ورزش خوشامد  گفته و با این اد بیات مبهم 

خواستار حمایت ویژه او برای تیم ملی شد ه است.
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طالع بینی 
هفتـــــگی

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
فوق  روز  هفته  این  مبارک!  تولدت  ای، 
زیرا  است،  آمدن  دنیا  به  برای  ای  العاده 
تازه  هایی  شروع  برای  العاده  فوق  روزی 
باز  خودتان  برای  را  راه  باشد.  تواند  می 
مسیر  که  بدهید  اجازه  خودتان  به  و  کرده 
انتخاب  زندگیتان  برای  را  جدیدی  کامال 
کرده و در پیش بگیرید. شما طی چند ماه 
درس  گرفتن  یاد  برای  زیادی  شانس  آینده 
تازه  دانش  این  داشت.  های جدید خواهید 
به دست آمده تا قبل از فرا رسیدن تابستان 
سال آینده شما را به جاهایی خواهد رساند 
که حتی در خواب و خیالتان هم نمی دیده 
مجبور  راهتان  در  که  است  درست  اید. 
پنجه  و  دست  هم  موانعی  با  بود  خواهید 
نرم کنید، اما این سال جدید زندگیتان سالی 
های  زمینه  تمامی  در  موفقیت  از  سرشار 
این  از  کنید  سعی  بود.  خواهد  زندگیتان 
سعی  با  و  برده  را  استفاده  نهایت  فرصت 
و تالش کافی هر آنچه همیشه می خواسته 
کنید  می  فکر  اگر  بیاورید.  دست  به  را  اید 
عشق واقعی در این دنیا دیگر جایی ندارد تا 

پایان امسال نظرتان در این مورد تغییر پیدا 
مقابلتان  طرف  به  باید  فقط  کرد،  خواهد 

فرصت بدهید.

متولد فروردین )بره(:
توانید عملی کردن حرف هایتان  شما نمی 
حرف  بیندازید.  تأخیر  به  این  از  بیش  را 
هزینه  و  برسد  نظر  به  راحت  شاید  زدن 
اگر  اما  باشد،  نداشته  به همراه  برایتان  ای 
هیچ  ببرید  پیش  را  کارتان  بخواهید  واقعا 
همکارانتان  کرد.  نخواهد  حل  را  مشکلی 
شاید با خودشان این طور فکر کنند که نیاز 
شدیدی که شما به برنده شدن احساس می 
باید  آنها  که  معناست  این  به  برایتان  کنید 
بازنده باشند و به همین دلیل هم بخواهند 
باشند.  داشته  کنترل  را تحت  کارهای شما 
خوشبختانه شما می توانید به سادگی و با 
انجام کارها به صورت گروهی از چالش و 
درگیری جلوگیری کرده و بدون آن که برای 
را  کارهایتان  کنید  درست  دشمن  خودتان 

هم راحت تر پیش ببرید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
و  اهداف  بخواهد  کسی  اگر  هفته  این 
شدت  ببرد  سوال  زیر  را  هایتان  برنامه 
احساساتتان و واکنشی که نشان می دهید 
خود شما را هم شگفت زده خواهد کرد. به 
خودتان لطف کرده و فکر نکنید که مجبور 
هستید کارها را در سطحی انجام دهید که 
کارهای  به  دهند.  می  انجام  اطرافیانتان 
نفس  به  اعتماد  با  و  کنید  افتخار  خودتان 

احساسات  به  بدهید.  انجام  را  کارهایتان 
انرژی  این  و  کنید  توجه  دارید  که  بدی 
نگیرید.  نادیده  را  کنید  می  حس  که  منفی 
مشکالت را به محض این که به وجود می 
تر نشوند.  و بزرگ  تا بزرگ  آیند حل کنید 
بلز هم خودتان را درگیر گذشته و اتفاقات 
مربوط به آن نکنید، وقت آن رسیده است که 

رو به جلو حرکت کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته اگر به احساساتتان بیش از اندازه 
قدرت بدهید و مه چیز را به دست احساس 
خواهید  در  را  چیزی  هر  شور  بسپارید 
و  شور  فعلی  کیهانی  شرایط  در  آورد. 
هیجان شما در اوج خود قرار دارد، با این 
و  باشید  رفتارتان  مواظب  است  بهتر  حال 
یا نظراتتان مخالفت کرد  با شما  اگر کسی 
واکنش تندی نشان ندهید. شما نمی توانید 
با روش آتش در برابر آتش برنده این جنگ 
باشید. به جای این که طوری رفتار کنید که 
ای  و چاره  اید  افتاده  گیر  یک گوشه  انگار 
کار  به  را  مغزتان  ندارید،  زدن  ضربه  جز 
با یک استراتژی حساب شده و  بیندازید و 
با رفتاری همراه با مالیمت حرف خودتان 
به  را  خودتان  کار  بنشانید.  کرسی  به  را 
پنبه  با  است  ببرید، گاهی الزم  پیش  آرامی 

سر برید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
تبدیل  تواند  می  زدن  حرف  تند  هفته  این 
ویژه  به  شود،  نظر  اختالف  و  بحث  به 

که  باشید  روبرو  طلبی  جاه  شخص  با  اگر 
در  گیرد.  می  را  شما  پیشرفت  جلوی  دارد 
هستید  روبرو  کسی  با  وقتی  صورت  هر 
زور  و  شود  مسلط  شما  به  خواهد  می  که 
از  و  بمانید  خودتان  حرف  سر  باید  بگوید 
خیلی  شجاعت  نیایید.  کوتاه  موضعتان 
دراز  در  و  است  ترس  از  انگیزتر  هیجان 
مدت راحت تر نیز هست. حال این هفتهتان 
به  طور  شایداین  اما  است،  خوب  خیلی 
کار می  بیاید که همکارانتان در محل  نظر 
خواهند با کارهایشان این انرژی مثبت شما 
را از بین ببرند. اجازه ندهید چنین اتفاقی 
بیفتد و به جای این که منفعل باشید سعی 
کنید اثر گذار بوده و شما آنها را تحت تأثیر 

قرار دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
اگر این هفته دیدید که برنامه هایتان دارند 
به هم می ریزند به هیچ عنوان دست پاچه 
نشوید. شاید این شیر نگران فکر کند وقت 
حسابی  و  درست  غرش  یک  که  رسیده  آن 
کمکی  هیچ  قدرت  نمایش  اما  بیندازد،  راه 
به  خواهید  می  که  نظمی  برگرداندن  به 
زندگیتان نخواهد کرد. شاید خیالتان آنقدر 
از این که در مسیر درست قرار دارید راحت 
تنها  که  بزنید  کارهایی  به  دست  که  باشد 
اوضاع را بدتر می کنند. چه بخواهید سبک 
زندگیتان را بهبود ببخشید و چه سعی در 
پیش بردن پروژه ای در محل کارتان داشته 
باشید، شما دارید وارد مرحله تازه ای می 
شوید که برایتان آشنا نیست. بیش از اندازه 

موجود  شرایط  تسلیم  کمی  و  نکنید  تقال 
بشوید و ببینید چه پیش خواهد آمد.

متولدین شهریور )سنبله(:
شاید  که  است  تند  چنان  کالمتان  هفته  این 
ناخواسته کسی را که در واقع می خواسته 
دهید  قرار  خود  حمایت  و  لطف  مورد  اید 
این  با  کنید.  ناراحت  و  خاطر  آزرده  را 
که  ای  گرایانه  عمل  و  منطقی  تحلیل  حال 
شما  به  دارید  آمده  وجود  به  وضعیت  از 
کمک خواهد کرد به سوء تفاهمی که ایجاد 
شده پی ببرید و بخواهید رفتار خودتان را 
جبران کنید. به هر حال خیلی احتیاط کنید، 
به  که  چیزی  آن  از  بیش  خیلی  ها  بعضی 
نظر می رسد حساس هستند. اگر احساس 
می کنید این هفته شخصی که دوست دارید 
وارد  او  با  کند  رفتار می  غیر منطقی  دارد 
وقتی  برای  را  بحث  این  و  نشوید  بحث 
بگذارید که اوضاع به حالت عادی بازگشته 

و شرایط به نفع شما برگردد.

متولدین مهر )ترازو(:
برای  کافی  بصیرت  حاضر  حال  در  شما 
می  اتفاق  اطرافتان  در  دارد  آنچه  دیدن 
نتایجی که روی شما و اطرافیانتان  افتد و 
ادراک  قدرت  از  دارید.  را  گذاشت  خواهد 
فوق العاده و حس ششم خود استفاده کنید 
تا پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود 
بهترین راه حل ممکن را برای آن پیدا کنید. 
در خانه همه خیلی عصبی به نظر می رسند 
و این موضوع می تواند زمینه ساز تنش و 
درگیری بین اعضای خانواده شود، برخی 
دوباره  گذشته  از  شده  فراموش  خاطرات 
مطرح خواهند شد و شما از این که وارد این 
اید اصال خوشحال نخواهید  ملودرام شده 
بود؛ اما این بحث ها می توانند در نهایت به 
خیر و خوشی تمام شوند و اوضاع را خیلی 

بهتر از قبل کنند.

متولدین آبان )عقرب(:
می  نظر  به  عصبی  خیلی  همه  هفته  این 
می  نشان  که  تندی  های  واکنش  و  رسند 
متناسب  نا  خیلی  موجود  شرایط  با  دهند 
به نظر می رسند. حتی اگر شما سعی کنید 
مخفی  یا  سرکوب  را  خود  احساسات  که 
نفر  یک  خشم  مورد  است  ممکن  هم  کنید 
می  نظر  به  عصبانی  دلیل  بی  خیلی  که 
وضعیت  این  به  گرفت.  خواهید  قرار  رسد 
احساسات  و  ندهید  نشان  شدیدی  واکنش 
خود را از طریق راهی به غیر از بحث کردن 
این جدال  از عوارض جانبی  تا  تخلیه کنید 
خواهید  می  اگر  بمانید.  امان  در  مورد  بی 
آنها  برای  بروند  پیش  خوبی  به  کارهایتان 
برنامه داشته باشید، اما اگر این برنامه ها 
امید  نا  نشدند  عملی  شما  بینی  پیش  طبق 

نشده و راه دیگری را امتحان کنید.

متولدین آذر )کمان(:
هستید  شخصی  همچون  شما  هفته  این 
انجام  به  را  ای  وظیفه  دارد  ماموریت  که 
برساند، این ماموریت نیز چیزی نیست به 
انرژی  به اهدافتان. شور و  از رسیدن  غیر 
فراوانی که احساس می کنید همچون هدیه 
خواهند  شما  کمک  به  خداوند  جانب  از  ای 
آمد. اما متاسفانه اگر احساس کنید چیزی 
دارد رسیدن شما به موفقیت را به خطر می 

شدیدی  العمل  عکس  است  ممکن  اندازد، 
بحران  این  شاید  دهید.  نشان  خودتان  از 
همه  بار  نکنید  سعی  اگر  اما  باشد،  واقعی 
دنیا را به تنهایی به دوش بکشید می توانید 
آن را به نفع خودتان به پایان برسانید. شما 
چیزهایی می بینید که دیگران قادر به دیدن 
آنها نیستند، پس اگر حرف هایتان به مذاق 
ناراحت  آنها  دست  از  نیامد  خوش  دیگران 

نشوید.

متولدین دی )بز(:
این هفته اگر با افرادی روبرو شوید که می 
حرصتان  و  بگویند  روز  شما  به  خواهند 
با ترس  بیاورند مجبور خواهید شد  در  را 
های درونیتان مواجه شده و در برابر آنها 
باشید  مواظب  باید  حال  این  با  بایستید. 
دلخوری و نارضایتی خود را به اشتباه سر 
کسی که هیچ ارتباطی به این جریان ندارد 
موقعیت  این  صورت  هر  در  نکنید.  تخلیه 
می تواند به شما کمک کند نگرش و تفکری 
برای  شود  می  شما  موفقیت  مانع  که  را 
هایتان  هدف  چقدر  هر  کنید.  رها  همیشه 
بیشتری  صبوری  باید  باشند  تر  بزرگ 
داشته  بیشتری  پشتکار  و  دهید  خرج  به 
خارق  های  ایده  که  است  درست  باشید. 
اما فعال کارها  العاده ای در سرتان دارید، 
و وظایف اصلیتان را باید در اولویت قرار 

دهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
باشید  مهربانی  ناجی  آن  توانید  می  شما 
آماده  و  خشمگین  همه  که  حالی  در  که 
کند.  می  آرام  را  آنها  هستن  جدل  و  جنگ 
ذات هنرمند و عشق به زیبایی و هماهنگی 
تا خشم و هیجانات  به کار بگیرید  خود را 
شدیدی که در وجود اطرافیانتان می بینید 
آنها را به نکات مثبت  آرام کنید و توجه  را 
دنیای اطرافشان جلب کنید. این هفته شما 
هر تالشی که الزم باشد را خواهید کرد تا 
از یک بحث ناخوشایند با کسی که دوست 
دارید فرار کنید، اما همین بی میلی شما به 
کند.  بدتر  را  اوضاع  تواند  می  کردن  بحث 
رویارویی  این  در  خودتان  نقش  مسئولیت 
دلخوری  و  تنش  این  تا  بگیرید  به عهده  را 
در  کار  این  برسد.  ممکن  میزان  حداقل  به 
آینده  در  تان  رابطه  شدن  بهتر  به  نهایت 

خواهد انجامید.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  همکاران  با  حساسی  مکالمات  هفته  این 
است  ممکن  که  داشت  خواهید  دوستانتان 
شما  روی  شدیدی  تاثیر  روانی  لحاظ  از 
بگذارند. خاطره تنش های عاطفی گذشته 
شما  در  ای  بیهوده  های  ترس  هفته  این 
ایجاد خواهد کرد که می توانند باعث بحث 
متاسفانه  شوند.  اهمیت  بی  های  جدل  و 
خشم  به  تبدیل  توانند  می  شما  احساسات 
شوند و بی آن که حتی موقعیتتان به خطر 
افتاده باشد شروع به دفاع از خود می کنید. 
این بحث تنها در صورتی مفید است که به 
های  زخم  بخواهد  اگر  شود،  ختم  توافق 
کهنه را باز کند چیزی جز دلخوری بیشتر 
به همراه نخواهد داشت. از این که پا پیش 
گذاشته و وضعیت به وجود آمده را کنترل 

و رهبری کنید خجالت نکشید.

گــــزارش
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 افقي:
1- طبق قانون اساسي پس از رهبري 
بزرگترين مقام رسمي كشور است – 

پوستين دوز
2- بعضي ها آب در آن مي كوبند – واژه 

پرسش – چيز اضافي و بي مصرف
3- ولخرج��ي – م��رادف بهم��ان – 

وحشت
4- مخفف توش��ه – الهه خورشيد – 

شهر روي آب – برابر
5- رديف – يكي از هنرهاي تركيبي 

– پدر خليل اهلل
6- با كبكبه آيد – شماره ويژه – دانه

7- قشنگ – از شعب دستگاه قضايي 
– درخت جنگلي

8- پرگار – اريكه – شاطر
9- مرغ��زار – حالتي در دريا – ذرات 

معلق هوا
10- پول قدرتمند آس��يايي – مظهر 

سبكي – بلندآوازه
11- مف��ت خ��ور – ن��ام فيلم��ي به 

كارگرداني رضا كريمي )1389( – دوشاب
12- ظرف مكان و زمان – جايزه معروف – مذكر – نار

13- روزگار و زمان دراز – زشت، ناپسند – رگ هاي خوني بسيار ظريف
14- فاقد آرامش و امنيت – گهواره – معتمدان

15- فحش – اثر ابوشكور بلخي

 عمودي:
1- فيلمي از حميد طالقاني )روي پرده سينما( با هنرنمايي عبدالرضا اكبري – نيم بيت

2- مركز كهگيلويه و بويراحمد – واحد پول چين – سرايدار مدرسه
3- هجوم – پوست پيرا – عالم

4- مجلس اعيان – اصل و نسب – جسر – مرغ سعادت
5- تنها – دوري از يار – رطوبت ناچيز

6- نيزه كوچك – عبادت كننده – ضربه ناگهاني
7- سرمنزل – معامله پاياپاي – نوچه

8- قدر و قيمت – دهخدا – رشته هاي گياهي
9- داستان – بيچاره – به قول ناصرخسرو، زيور بشر است و زيور كيهان

10- آهنگ – پوششي زنانه – جانشين او
11- صداي پ��روازي مگس – 

زادگاه عبيد – گرامي
12- جمله قرآني – نپذيرفتن 
– بغ��ل – يك��ي از ش��هرهاي 

تاريخي و زيباي تركيه
 – عبرت دهن��ده  درس   -13

آتشگير – اشاره
دع��وا   – ك��وه  گردن��ه   -14
ب��راي خي��رات آن نيس��ت – 

زمزمه كننده
بازيكن سابق رئال مادريد   -15
– از جمل��ه چش��م نوازتري��ن 
مناظر طبيعي استان چهارمحال 

و بختياري

 افقي:
1-ارزش ها و هنجارهاي متفاوت با 
ارزش ها و هنجارهاي گروه اكثريت 
ك��ه ي��ك گ��روه درون جامعه اي 

بزرگتر داراست – گلبول
2- اش��اره و رمز – پرنده كوچك 
يا حشره – يك نوع غذاي خانگي 

بسيار محبوب در آشپزي چيني
3- لقمه شتري – عنوان امپراتوران 

آلمان – باوقار
4- سگ بيمار – همانند و شبيه – 

تابان – روز قبل
5- فلز سرخ – نوشتن – هرگز

6- مجسمه لباس – آدم نشده! – 
گچ خياطي

7- ميله آهني ضخيم كه توس��ط 
آن اجسام سنگين را حركت دهند 
– نيرومند و چابك در دعوا و كتك 

كاري! – اقامت كردن
8- يار ميز – بعيد – هماهنگ

9- محصول سوخت ناقص – ساز 
زهي ايراني – سرشت

10- انگور و درخت آن – خوب نيست – گياهي براي مصرف دام
11- گردهمايي – اساس – آب در لغت محلي

12- نشانه مفعولي – گنديدگي – مخفف آتش – تنگي نفس
13- اسب سركش -  امر از نگريستن – يكي از غذاهاي شيرازي

14- نيستان – قاضي مسابقات – ايوان وسيع جلوي طبقات
15- دليري – اثري از خواجه عبداهلل انصاري

 عمودي:
1-از آثار ديدني و باستاني استان قم – يكي از مفاهيم فيزيكي و مكانيكي معادل با نيروي 

وارد بر واحد سطح است
2- اين گياه در غذاهاي ايراني به صورت خام و پخته و در ساالد و خورش كاربرد دارد – 

تاكنون – فكر و انديشه
3- هالك و نيستي – دو دل – فحش

4- تاالر بزرگ – ضد ناقص – يار خوش! – اسم
5- خوش قد و قامت – هماهنگ – عريان

6- صف و رده – شكوه گر – رنج
7- آفتاب – عمده فروش – عضو آجيل

8- پاك نژادي – قوم آتيال – خليج ببرها!
9- ناطق – جاسوس – امتحان

10- توضيح – ذات و هستي 
– گذشتن

11- از مصالح س��اختماني – 
شاعر ايراني – پراكنده كننده

12- بدهي به صورت اقساطي 
– محكم كردن – ميوه مخملي 

– از مصالح ساختماني
13- يكي از 12 حواري مسيح 

– ناحيه – نمايش آهنگين
14- اضاف��ه وزن غيرطبيعي 
بدن – كاغذ س��فت و ضخيم 

– دين برتر
خال��ق   – نماي��ان  كار   -15

نمايش شمعدان
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 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وي�ژه« اس�ت. در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه  جدول عادي

یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5744 
 دوشنبه  24 شهریور 1393

 خانه آقاجالل
آقا ج��الل م��دت هاس��ت رفته و 
س��يمين بانو هم ديگر س��اكن خيابان 
>رفعت< نيس��ت. خياباني كه به كوچه 
بي��ژن مي رس��د. كوچه اي س��نگفرش 
ك��ه خانه اي دارد پ��ر درخت با حوض 
آب��ي. خياباني كه به اس��م تقي رفعت 
اس��ت ن��ه نيم��ا يا ج��الل. رفع��ت از 
 جمله نخس��تين ش��اعراني است كه با 
اس��لوب ش��كني در ش��عر كه��ن، به 
س��رايش ش��عر نو اقدام كرد، هر چند 
نه چندان اس��لوب مند، اما ش��عرهاي 
تقي رفعت و ش��مس كسمايي و ديگر 
ش��اعران آن دوره، گشايش��ي ب��ود بر 
ايجاد سبك شعر نوي پارسي به همت 
نيما يوش��يج. ش��اعران و نويسندگان 
خانه سكوت كرده اند. خانه اينك محل 
مجادل��ه خواهر س��يمين »ويكتوريا« 
و دخت��ر خوان��ده اش »ليلي« اس��ت. 
از  دخترخوان��ده اي ك��ه وصيتنامه اي 
س��يمين دارد كه نش��ان مي دهد ثلث 
خانه براي اوس��ت. خواهري كه ترديد 
را بر پاي امضاي وصي��ت نامه زده اما 
دادگاه با استفاده از خط شناسي ممتاز 
اثبات كرده كه امضا، امضاي س��يمين 
اس��ت حاال اما خواهر روي دستخط او 
خط ترديد كشيده تا دوباره همه چيز 
از اول شروع شود! در اين ميان و تا به 
اينجاي كار، برد با ش��هرداري منطقه 
يك بوده كه خانه جالل و س��يمين را 
از خواهرش به قيمت 5 ميلياردتومان 
خريده اس��ت. خان��ه اي ك��ه احتمال 
مي داده اس��ت در طرح بيفتد و بخشي 
از آن خ��راب ش��ود! ع��ددي كه علي 
خالقي وكيل و همس��ر دخترخوانده 
»س��يمين« به روزنامه ايران مي گويد. 
خانه اي ك��ه حاال بايد دي��وار به ديوار 
خانه نيما پدر ش��عر ن��و ايراني محلي 
براي بازديد گردش��گران ادبي باش��د 
اما درش بس��ته و سرنوشتش در ميان 

راهروهاي دادگاه چرخ مي خورد. 
 بن بست ادبي

جالل، س��يمين و نيما سري از هم 
سوا بودند. آن ها سه ستاره از ستاره هاي 
درخشان آسمان ادبيات ايران هستند. 
خانه هاي به ي��ادگار مانده از آن ها هم 
سرنوش��ت مشتركي داش��ته است. دو 
خانه كه ديوار به ديوار سايه همسايگي 
را روي س��ر همديگر كش��انده بودند و 
اگر همه چيز سرجايش بود االن مقصد 
گردش��گران ادب��ي در خياب��ان رفعت 
بودن��د. البته كه هيچ چيز س��رجايش 
نيست! خانه نيما را پسرش »شراگيم« 
فروخت. اگر س��يمين نبود حاال خراب 
ش��ده بود و برجي به جاي آن آسمان 
ته��ران را ش��كافته ب��ود. هرچند حاال 
هم روزگار خرابي دارد. خانه س��يمين 
هم درحال��ي كه هنوز پرون��ده تنفيذ 
وصيت نامه دردادگاه در جريان اس��ت 
به ش��هرداري فروخته ش��ده. خانه اي 
مت��روك كه وس��ايلش را ش��هرداري 
منطق��ه آن طور كه خالقي مي گويد به 

جاي ديگري انتقال داده شده است. 
خالق��ي درب��اره آخري��ن وضعيت 
دادگاه مي گوي��د: »ويكتوري��ا خواه��ر 
س��يمين اعالم كرده بود ك��ه امضاي 
پ��اي وصيتنام��ه متعلق به س��يمين 
نيس��ت. همين مس��أله باعث ش��د تا 
در دادگاه از يك��ي از خ��ط شناس��ان 

معروف دعوت كند.« ويكتوريا پيش��تر 
ه��م گفته بود ك��ه وصيتنامه هايي كه 
س��يمين نوش��ته رس��مي نبوده و اگر 
مي خواس��ته واقعًا چيزي را به كس��ي 
بده��د، بايد به محضر مي رفته اس��ت، 
به هرحال م��ا وصيتنامه اي از او داريم 
كه تم��ام وصيتنامه ه��اي قبلي اش را 
فس��خ كرده است. با وجود اين امضاي 
س��يمين تأييد مي شود و نتيجه آن در 
5 تيرماه س��ال 91 به دو طرف ماجرا 
اعالم مي شود اما مسأله پايان نمي يابد. 
ويكتوري��ا اين بار ب��ه خط وصيت نامه 
ايراد گرفته و اعتقاد دارد كه دستخط 
س��يمين نيس��ت. حاال هم��ه چيز از 
اول ش��روع مي ش��ود. به گفته خالقي 
االن بايد كارشناس��ان ب��ه مكان هاي 
»مس��لم الصدور« بروند و دستخط هاي 
باقي مانده از س��يمين بان��و را با خط 
وصيتنام��ه تطبيق بدهن��د. بانك ملي 
ش��عبه پروي��ن و بان��ك ص��ادرات در 
خيابان ش��ريعتي از جمل��ه اين مكان 
هاست كه مي تواند تكليف وصيت نامه 

را مشخص كند. 
 ميراث فرهنگي يا شهرداري!

جدال بر س��ر خانه سيمين و جالل 
تنها به وابس��تگان او محدود نمي شود. 
همين كه سيمين چشم از دنيا بست، 
ويكتوري��ا در خان��ه خواهر نشس��ت و 
ش��هرداري هم دس��ت به نقد خريدار 
خانه شد. ش��هرداري خانه را از خواهر 

ب��ه قيمت 5 ميلياردتوم��ان كه خريد، 
پاي مي��راث فرهنگي هم وس��ط آمد. 
پنج ميلياردتوماني ك��ه برخي خبرها 
از پرداخ��ت كامل آن به ويكتوريا خبر 
مي دهندام��ا خالق��ي مي گوي��د وقتي 
موضوع وصيت س��يمين به ليلي را به 
شهرداري گفته موضوع متوقف شده و 

سه ميليارد آن واريز شده. 
سازمان ميراثي كه نمي دانست خانه 
جالل در سال 83 به ثبت ملي رسيده، 
در نخس��تين واكنش خود به ماجرا از 
ثبت ملي آن س��خن به ميان آورد تا با 
ثب��ت آن از هرگونه دخل و تصرف در 
خانه جالل جلوگيري كند. اين رسانه ها 
بودند كه با نش��ر اس��ناد و مدارك به 
ميراثي ه��ا يادآوري كردند كه دو خانه 

جالل در دولت »س��يد محمدخاتمي« 
ثبت ش��ده اس��ت. همان زمان بود كه 
»س��پيده س��يروس نيا« معاون ميراث 
فرهنگي اداره كل مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري اس��تان تهران اعالم كرد: 
»تنه��ا كاري كه ش��هرداري مي تواند 
براي خانه جالل آل احمد و س��يمين 
دانش��ور انجام دهد، يك مرمت جزئي 
و تبديل آن به مكاني فرهنگي است.« 
از س��وي ديگر ويكتوريا در حالي خانه 
سيمين وجالل را به شهرداري فروخته 
ك��ه پيش از آن گفته ب��ود: »من قصد 
دارم خان��ه را تعمير كنم و براس��اس 
قان��ون آن را به ميراث فرهنگي بدهم. 
قانون احترام دارد و ما هم مي خواهيم 
اين خانه حفظ شود و براساس وصيتي 
كه س��يمين كرده، بني��ادي براي او و 

جالل در آن خانه ايجاد شود.«
خليل راحتي مديرعامل ش��ركت 
توس��عه فضاه��اي فرهنگ��ي هم پس 
از خري��داري خان��ه خياب��ان رفعت از 
تبديل منزل مس��كوني ب��ه موزه خبر 
داد. چيزي كه رس��انه ها از آن به خانه 
ادبيات ن��ام بردن��د. هرچن��د خالقي 
 در گفت و گ��و با خبرن��گار ما مي گويد: 
» برنام��ه داري��م ك��ه خان��ه جالل و 
نيما محلي براي رفت و آمد ش��اعران 
و نويس��ندگان باش��د« اما ي��ك نكته 
ديگ��ر هم وج��ود دارد كه ب��ه دغدغه 

افكارعمومي منجر شده است!

محمدحس�ين دانايي خواهرزاده 
ج��الل مي گويد: »در جلس��ه اي كه با 
حض��ور چند نفر از اعض��اي خانواده و 
بازماندگان زنده ياد س��يمين دانشور و 
مرح��وم جالل آل احمد با مس��ئوالن 
شركت توسعه فضاهاي فرهنگي وابسته 
به ش��هرداري تهران ك��ه مجري طرح 
»خانه - موزه جالل و سيمين« برگزار 
شد، حرف هايي شنيده كه ممكن است 
هويت كلي خانه را زير سؤال ببرد: »در 
آن جلسه مطرح شد كه چون اين خانه 
در ط��رح قرار گرفته و ناگزير در آينده 
بايد هم از طرف ش��مال و هم از طرف 
غرب عقب نشيني كند، بنابراين ممكن 
است شركت توسعه فضاهاي فرهنگي 
به اين جمع  بندي برسد كه بناي فعلي 

خانه  س��يمين و جالل تخريب ش��ود 
و بناي ديگري مش��ابه آن در قس��مت 
ديگ��ري از زميني كه باق��ي مي ماند، 
ساخته شود!« تا اين سؤال پيش بيايد 
كه آي��ا اگر خانه ديگري در زميني كه 
متعلق به جالل و سيمين است ساخته 
ش��ود مي توان به ج��اي خانه اصلي به 
گردش��گران و ادبا معرف��ي كرد؟ البته 
حرف ها به همين جا ختم نمي ش��ود. 
آن ط��ور كه داناي��ي مي گويد: »اعالم 
ش��د چون اي��ن خانه فاق��د امكانات و 
فضاهاي كافي براي كاربري  هاي بعدي 
اس��ت و نمي توان در آنجا نمايش��گاه، 
كارگاه، س��الن هماي��ش و... درس��ت 
كرد، بنابراين براي تأمين اين امكانات 
بايد از فضاي باالي ش��يرواني استفاده 
ش��ود، يعني باي��د س��تون هايي را در 
اطراف س��اختمان نصب كرد و طبقات 
جديدي را روي اين ستون ها و بر فراز 
س��اختمان فعل��ي ق��رار داد، به نحوي 
كه ش��يرواني س��اختمان فعلي حفظ 
ش��ود.« مي��راث فرهنگي تا ب��ه امروز 
آب پاك��ي را روي دس��ت ش��هرداري 
ريخت��ه و گفت��ه ج��ز تعمي��رات هيچ 
تغيير ديگري نباي��د در خانه به وجود 
بيايد. به گفته سپيده سيروس نيا با 
توجه به ثبت ملي شدن خانه سيمين 
و ج��الل در 24 اس��فند 1383، حتي 
مال��ك آن هم نمي توان��د هيچ دخل و 
تصرف��ي در بنا انجام ده��د. اين خانه  
تاريخي مانند هم��ه  خانه هايي كه در 
بافت هاي تاريخي كش��ور ق��رار دارند، 
نبايد دچار دخ��ل و تصرف يا تخريب 
ش��وند. او بحث را به كوچه سنگفرش 
بي��ژن مي كش��اند و مي گوي��د: »حتي 
كوچه هايي ك��ه در اي��ن بافت ها قرار 
دارند، امكان تعري��ض ندارند. بنابراين 
بحثي كه براي اجرايي شدن يك طرح 
در منطق��ه خان��ه تاريخي س��يمين و 
جالل مطرح مي شود، غيرقابل اجرايي 
شدن اس��ت و هيچ برنامه يا بحثي در 

آن محدوده نبايد ادامه يابد.«
 نويسندگان پرنده مي شوند

شاعران و نويس��ندگان نمي ميرند، 
پرنده مي ش��وند. شايد همين پرندگي، 
آن چيزي باشد كه امروز به گله مندي 
بخش��ي از جامع��ه از نيم��ا، ج��الل و 
س��يمين و... منج��ر ش��ده. منتقدان 
اعتقاد دارن��د اگر آن ها به مرگ جدي 
 ن��گاه مي كردن��د ح��اال ش��ايد وجود 
وصي��ت نام��ه اي ثبت ش��ده، مس��ير 
خان��ه اي كه باي��د محل رف��ت و آمد 
ادب دوس��تان باش��د و آدرس��ي براي 
آش��نايي توريست گردشگري ادبي، به 
دادگاه ها ختم نمي كرد اما از س��يمين 
حرف هايي به جا مانده كه مي تواند در 
سرنوشت خانه اش مؤثر باشد. آنجايي 
كه سيمين بانوي قصه از اينكه پس از 
مرگش خان��ه او و جالل به يك كانون 
فرهنگي _ هنري تبديل مي شود اظهار 
خوشحالي مي كند: »من و جالل بيش 
از 5 هزار نس��خه كت��اب داريم، عالوه 
بر خانه از تمام اش��ياي موجود در آن 
نيز صورت برداري شده و قرار است در 
بخشي از همين خانه حفظ و نگهداري 
ش��ود. در فض��اي اين خان��ه مي توان 
نمايشگاه هاي كوچكي برگزار كرد و با 
تعمير نماي داخلي آن سالن كوچكي 
درس��ت ك��رد ك��ه در آن گروه ه��اي 

كوچك موس��يقي يا تئاتر برنامه اجرا 
كنند، يا محافل كوچك داس��تانخواني 

و شعرخواني برپا شود.« 
كتاب هاي��ي ك��ه از ن��گاه ويكتوريا 
خواه��ر او، كتاب هاي معمولي اس��ت 
ك��ه مي توان در همه كتابخانه ها يافت: 
»از طرف وزارت ارشاد، آقاي حميدي 
را  خودش��ان  متخصص��ان  بهتري��ن 
فرس��تادند و يك هفته اين كتاب ها را 

 زهرا كشوري

زندگي ادبي آقا جالل و سيمين بانو
آیا خانه جالل و نيما به روي گردشگران ادبي باز مي شود؟

با توجه به ثبت ملي ش�دن خانه سيمين و جالل 
ه�م  آن  مال�ك  حت�ي   ،1383 اس�فند   24 در 
نمي توان�د هيچ دخل و تصرفي در بن�ا انجام دهد. اين 
خان�ه  تاريخي مانن�د همه  خانه هايي ك�ه در بافت هاي 
 تاريخ�ي كش�ور قرار دارند، نبايد دچ�ار دخل و تصرف 

يا تخريب شوند
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ش��ماره گذاري كردند. اما اين كتاب ها، 
كتاب هاي معمولي هس��تند كه در هر 
كتابفروش��ي پي��دا مي ش��وند و كتاب 
خط��ي در مي��ان آن ها نيس��ت، اما به 
هرح��ال اي��ن كتاب ها ش��ماره گذاري 
ش��ده اند و در اتاقي نگهداري مي شوند 
كه ما در اين اتاق را بسته ايم تا كتاب ها 

در همين خانه بمانند.«
ش��هرداري وس��ايل خانه را هم در 
اتاق هاي زير همكف ساختمان معاونت 
ام��ور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري 
منطق��ه يك ته��ران، در مركز نجوم و 
ستاره شناس��ي ته��ران جاداده اس��ت؛ 
وس��ايلي ك��ه البت��ه همه وس��ايل آقا 
جالل و س��يمين بانو نبودند. آن طور 
ك��ه خبرها مي گويد برخي وس��ايل را 
ويكتوريا ب��ه خانه خود ب��رده و گفته 
است پس از ساماندهي به خانه جالل 
برمي گرداند؛ وسايلي كه نبود آن ها هم 
باعث شده بود »احمد مسجد جامعي« 
به روزگاري كه هنوز رياس��ت شوراي 
ش��هر پايتخت را داشت دستور بررسي 
وضعي��ت آن ه��ا را بده��د. جمع آوري 
وس��ايل خان��ه باعث واكن��ش ميراث 
فرهنگي ش��د تا يك نكت��ه مهم را به 
شهرداري يادآوري كند كه آنچه هويت 
خان��ه س��يمين و جالل اس��ت همان 
وسايلي است كه حاال در جاي ديگري 
جا خ��وش كرده ان��د. خلي��ل راحتي 
مي گويد: »يكي از رسالت هاي شركت 
توس��عه فضاهاي فرهنگي ش��هرداري 
تهران گس��ترش فضاه��اي فرهنگي و 
ماندگار كردن محل سكونت پيشگامان 

و مفاخر فرهنگي است.
 در همي��ن راس��تا ني��ز تاكن��ون 
خان��ه مس��كوني ش��هيدان رجاي��ي، 
ني��ز  و  بهش��تي، مطه��ري، چم��ران 
چ��ون  صاحبنام��ي   هنرمن��دان 
عزت اهلل انتظامي به موزه تبديل شده 
است.« حرف هاي او همان نكاتي است 
كه بش��دت اطرافيان ج��الل از جمله 
خواهر زاده او محمدحس��ين دانايي را 
نگران كرده است. او هم وضعيت خانه 
عزت اهلل انتظامي  يا تغيير خانه ش��هيد 
رجاي��ي را يادآور مي ش��ود و مي گويد: 
»اي��ن حرف ه��اي عجي��ب و غري��ب 
درباره خانه س��يمين و ج��الل، يادآور 
اتفاق عجيبي اس��ت كه در مورد خانه 
اس��تاد عزت اهلل انتظام��ي افتاده و داد 
ايشان را درآورده است، يعني مجريان 
ام��ر، موض��وع اصلي كار خودش��ان را 
ك��ه حفظ هويت خانه اس��تاد اس��ت، 

حت�ي كوچه هاي�ي كه در 
اين بافت ها ق�رار دارند، 
امكان تعريض ندارند. بنابراين 
بحثي كه براي اجرايي شدن يك 
ط�رح در منطق�ه خان�ه تاريخي 
س�يمين و جالل مطرح مي شود، 
غيرقابل اجرايي ش�دن اس�ت و 
هي�چ برنام�ه ي�ا بحث�ي در آن 

محدوده نبايد ادامه يابد

نادي��ده گرفته ان��د و به خي��ال اينكه 
بازديدكنن��دگان از اين خانه اهل فيلم 
و سينما هس��تند، لذا كف حياط را به 
اندازه هش��ت متر گودبرداري كرده اند 
و در آنجا يك سالن سينما ساخته اند! 
غاف��ل از اينك��ه اينجا خانه اس��ت، نه 
سالن سينما و مردمي هم كه به اينجا 
مي آيند، قصدشان سينما رفتن نيست، 
بلكه مي آيند تا خانه استاد انتظامي را 

ببينند.« 
ب��ه اعتق��اد داناي��ي وج��ود چنين 
ديدگاه هايي اس��ت ك��ه موجب نگراني 
مي ش��ود و اي��ن احتمال را ب��ه وجود 
م��ي آورد كه مبادا همان باليي بر س��ر 
اين خانه بيايد كه بر سر خانه بزرگاني 

چون مرحوم ش��هيد دكتر بهش��تي و 
شهيد رجايي آمد، يعني طرح هايي كه 
به اس��تناد اظهارات خ��ود حضرات در 
آن جلس��ه، مورد بي توجهي مردم قرار 
گرفت��ه تا جايي ك��ه در هر هفته حتي 
هفت نفر بازديدكننده هم ندارند! بدون 
ترديد، اي��ن بي عالقگي، ربطي به خود 
آن ش��هيدان ندارد و نبايد به حس��اب 
آن ها گذاشته ش��ود، بلكه عامل اصلي 
اين رويگرداني ها، مسئوالني هستند كه 
با طرز فكرها و نظريات غيركارشناسي 
و حتي غيرمنطقي، خانه مش��اهير را از 
جوهر و مايه اصلي اش كه عنصر اصلي 
جذابيت آنهاس��ت، تهي مي كنند و آن 
وق��ت كاالي بدل��ي و بي روح��ي را كه 
محصول تخيل خودشان است، به جاي 
آن مي نشانند و توقع دارند مردم تفاوت 
بي��ن آن اصل و اين بدل را تش��خيص 
ندهن��د! علي خالق��ي ه��م مي گويد: 
>صاحب��ان ي��ك ثلث اي��ن خانه راضي 
ب��ه خريداري آن از س��وي ش��هرداري 
نيستند و اين قرارداد را باطل مي كنند. 
ديديم كه ش��هرداري چه بر س��ر خانه 
تناول��ي آورد، م��ا نمي خواهيم كه اين 

تجربه تلخ دوباره تكرار شود.<
 آدامس فرگوسن!

اي��ن روزه��ا عكس آدامس��ي كه 
»آلكس فرگوسن« در آخرين مسابقه 
»منچس��تريونايتد« جوي��ده بود، در 
فضاي سايبري چون فيسبوك و ديگر 
شبكه هاي اجتماعي صفحه به صفحه 
مي شود آدامس��ي كه به قيمت 600 
هزار دالر به فروش گذاش��ته شد. در 
كنار اين عكس ك��ه احتمااًل »آخ« و 
»اوخ« برخي خوانندگان اين گزارش 
را در خواه��د آورد- مث��اًل ب��ه خاطر 
غير بهداش��تي بودن آن- عكس��ي از 
قبر وي��ران »پورياي ولي« را نش��ان 
مي ده��د ك��ه آه از نه��اد خيلي ها در 
آورده اس��ت. البته از نهاد همه نه! كه 
اگ��ر اين طور بود وضعيت قبر يكي از 
پهلوانان-قهرمان كشور- جور ديگري 
بود تا رشك جايگاه آدامس فرگوسن 
حس��رت بخشي از افكارعمومي نشود 
ام��ا مثال خوب��ي براي نش��ان دادن 
برخ��ورد ما با آنچه را که پيش��ينه و 
هويت فرهنگي- اجتماعي مي گويند، 

است. 
وقت��ي  ك��ه  اس��ت  همي��ن 
ش��هر  دومي��ن  جاي��گاه  »ش��يراز« 
 ادب��ي جه��ان را از دس��ت مي دهد،

 تعجب نمي كنيم!
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بر سر آخرين »رمان س�يمين« دانشور چه آمد؟ كسي نمي داند. برسر خانه 
سيمين و جالل چه مي آيد؟ هنوز كسي نمي داند. آيا اين خانه هم سرنوشت 
خان�ه عزت اهلل انتظامي، ش�هيد رجايي و... را پيدا مي كنند. سرنوش�تي كه 
شهرداري از آن به موفقيت اين نهاد شهري ياد مي كند و نزديكان و منسوبان 

جالل اعتقاد دارند هويت را از خانه ها مي گيرد. هويتي كه تنها دليل دق الباب 
كردن خانه مشاهير براي گردشگران ادبي است! براي رسيدن به پاسخ اين 
س�ؤال بايد از پيچ و خمهاي دادگاه ها گذاش�ت و به صداي چكش قاضياني 

گوش داد كه روي ميز قضاوت مي كوبند. 

جدول و سرگرمی

تعداد محدودی قالی دست 
بافت ایرانی به قیمت تمام 
شده به فروش میرسد لطفا 
برای اگاهی بیشتر با تلفن 

٠٧٧٢٠٦٠٤٦٤٧
 تماس بگیرید





LONDON FREE / All other UK major Cities 50p - European Countries €1.50 - Scandinavia : Kro 20.00 - USA: $2.00  - Other Countries: equivalent £2.00  انگلستان یک پوند - کشورهای اروپایی 1/50 یورو - کشورهای اسکاند یناوی 20 کرون - آمریکا 2 دالر - سایر کشورها معادل 2 پوند بهای تکفروشی: شهر لندن رایگان - دیگر شهرهای

خر
م آ

کال
 

No. 467
Friday 28 October 2016
Published Since 2007   
Registered as a Weekly Paper
 

Editor-in-Chief:  
Abbas Najafi Zarafshan

Contributors: 
Ala Amirshahi 
Amir Arsalan Yektamanesh 
Naser Nourozi 

Marketing:
07811000455
sales@persianweekly.co.uk

Website:  
www.persianweekly.co.uk

Tel:   020 7193 5592  
Mobile:  07811000455

Email:  
info@persianweekly.co.uk

Published Since 2007  
Registered as a Weekly Paper 

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your copy of Persian 
Weekly paper with you, when you leave
When you have finished with this publi-
cation please recycle it.

 

ISSN 2042-213X

غزلی از حافظ 
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

به خط و خال گدایان مده خزینه دل
به دست شاهوشی ده که محترم دارد
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غالم همت سروم که این قدم دارد
رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر که شش درم دارد
زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار

که عقل کل به صدت عیب متهم دارد
ز ّسر غیب کس آگاه نیست قّصه مخوان

کدام محرم دل ره در این حرم دارد
دلم که الف تجّرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد
مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری

که جلوه نظر و شیوه کرم دارد
ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

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 heart that is the hidden-displayer; and that the cup of Jamshid hath,
For a seal ring, that awhile became lost, what grief it hath?
To the beard or to the mole, of beggars give not the heart’s treasure:
Give to the hand of a king-like one, who it precious hath.
Not every tree endureth the violence of autumn:
The slave of resolution of the cypress, I am, who this foot hath.
Hath arrived that season, when from joy like the intoxicated narcissus,
He placeth at the goblet’s foot, who six derhams hath.
Now, like the rose hold not back gold for the price of wine:
For, suspicion of thee, by a hundred defects, absolute reason hath.
With the hidden mystery, none is acquainted: utter not the tale:
The path into this sacred enclosure, what confidant of the heart hath.
My heart that used to boast of solitude, now a hundred occupations,
With the morning breeze. on account of the perfume of Thy tress hath.
The heart’s desire-of whom may I seek? Since there is no heart-possessor,
Who, splendor of sight, and habit of liberality, hath.
From the pocket of Hafez’s religious garment, what profit can one gain?
For we seek the eternal; and a beloved he hath.

انگلیس دارایی های مسدود شده 
بانک صادرات را آزاد کرد

وزارت دارایی انگلیس با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که در پی تصمیم شورای 
اجرای مقررات اتحادیه اروپا دارایی های مسدود شده بانک صادرات ایران آزاد 

می شود.
وزارت دارایی انگلیس با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که دارایی های مسدود 

شده بانک صادرات ایران آزاد خواهد شد.
این اطالعیه اعالم کرد که شورای اجرای مقررات  انگلیس در  وزارت دارایی 
بانک  و  ایران  صادرات  بانک  اسامی  خود  جدید  اصالحیه  در  اروپا  اتحادیه 
فهرست  از  است  ایرانی  بانک  این  لندن  شعبه  که  را  سی«  ِال  »پی  صادرات 
مؤسساتی که دارایی آنها به دلیل ارتباط با پرونده هسته ای ایران مسدود شده 

بود، خارج کرد.
آوریل ۲۰16 اصالحیه  بیستم  تاریخ  در  اروپا  اتحادیه  است که شورای  گفتنی 
قانون شماره 6۰3/۲۰16 مصوبه شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا را در 

نشریه رسمی این اتحادیه منتشر کرد.
و  ایران  صادرات  بانک  علیه  شده  ِاعمال  مالی  تحریمهای  اصالحیه،  این  طبق 
بانک صادرات »پی ِال سی« تا تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰16 به قوت خود باقی می ماند. 
حال با گذشت دو روز از آن تاریخ، بانک صادرات ایران و بانک صادرات »پی 
ِال سی« دیگر مشمول محدودیتهای وضع شده در این قانون از جمله مسدود 

بودن اموال نیستند

شایان ذکر است که شورای مقررات اتحادیه اروپا در سال ۲۰1۲ مقرره ای را به 
تصویب رساند که به موجب آن، دارایی های بانک صادرات ایران و شعبه لندن 

این بانک با ادعای ارتباط با پرونده هسته ای ایران مسدود شد.

27می گوید پونه می خواهم برایت توضیح بدهم. رو ترش می کنم 
و می گویم به من ربطی ندارد. می گوید:

-متوجه چشماش شدی؟
-بله. شبیه سیمین بود. البته نه به گیرایی چشمهای اون. فقط حالت و رنگش شبیه 

بود.
-این دلیل خوبی نیست؟

-تو داری با احساسات اون دختر بیچاره هم بازی می کنی فرهاد. این شرم آوره.
می دونه بخاطر شباهتش با سیمین باهاشی؟

-اوایل این بود. ولی االن این نیست.
-مگه چند وقته؟

-شش ماه.
-سیمین یک سال و نیم پیش مرد. تو فقط یک سال صبر کردی. فکر کردم همیشه 

صبر می کنی براش. یا حداقل حاال حاال. البته اون موقع نمی دونستم چه خیانتی 
بهش کردی.

-بس کن پونه. بس کن. زخم زبون نزن. می دونی که بعد مرگ سیمین من یک بار 
خودکشی کردم. تو چی می دونی؟

-اینا هیچ کدوم سیمین و بر نمی گردونه فرهاد.
-می دونم. ولی فکر نکن عین خیالم نبوده.

اشک توی چشمهایش دو می زند. دلم می سوزد. یادم به حرفهای دکتر و اشکان 
می افتد که گفته بودند قضاوت نکنم. یک جرعه از چایش را می خورد و می گوید:

»از تنهایی به تنگ آمده بودم پونه. فکر و خیال داشت دیوانه ام می کرد.. یک سال 
پیش با لیال توی مترو آشنا شدم. یک روز که خسته از کار برمی گشتم با عجله وارد 
واگن مختلط شده بود. میان آن جمعیت شلوغ خیلی احساس عذاب می کرد. با همه 
وقتی  شدیم.  پیاده  ایستگاه  یک  توی  هم  با  بنشیند.  تا  شدم  بلند  جایم  از  خستگی 
دوباره ازم تشکر کرد حالت چشمهایش مرا یاد چشمهای درشت و کشیده سیمین 
اما هنوز  پیش رفت.  باید  که  و همه چیز همان طور  دادم  او  به  را  کارتم  انداخت. 
اینکه یک  ازدواج فکر کنم. زیر یک سقف رفتن حکایت دیگری است.  به  نمیتوانم 
نفر را بیاورم جای سیمین. توی آن خانه. این آسان نیست. بارها بعد از آن اتفاق از 
خودم پرسیدم چه کسی مقصر بود؟ من؟ پگاه؟ یا حتا سیمین که پای پگاه را باز 
پونه. سیمین مرده و هیچ جواب سوالی  فایده است  اینها بی  اما  کرد توی خانه.  
جای خالی اش را پر نمی کند. این زخم چرکین همیشه بر دل من می ماند. درباره 
آن اتفاق هیچ چیز به لیال نگفته ام. فقط می داند که همسرم را توی تصادف از دست 
داده ام. می دانم خیلی از عکسهای سیمین که هنوز همه جای در و دیوار خانه است 
عذابش می دهد.، اما هیچ چیز نمی گوید. همین صبوری و سکوتش مرا تحت تاثیر 
قرار داده است. شاید هم گذاشته اگر تصمیم جدی گرفتم و زنم شد خودش همه را 
جمع کند و عکسهای جفتی مان را جایگزین کند. هر وقت می آید پیشم توی اتاق 
خوابم نمی رود. می گوید حس می کند سیمین دارد یک جوری نگاهش می کند که 

انگار غاصب است.«
فرهاد  نیست.  خودم  دست  است.  غاصب  که  است  معلوم  دهم  می  جواب  عصبانی 
بود.  خواهرم  مثل  سیمین  باشد.  داشته  همدردی  توقع  من  از  مورد  این  در  نباید 
چطور بعد از آن اتفاق می توانم کسی را جای او ببینم. مادربزرگ همیشه می گفت 
مردها نمی توانند صبر کنند. طبیعتشان طوری است که نمی توانند بدون زن سر 
کنند. اما زنها این طور نیستند. برای همین زنهایی که بعد از مرگ شوهرانشان تا 
ابد مجرد می مانند خیلی زیادند. می گفت زن ها شهوتشان کف پاهایشان است. 
می  خودش  عامیانه  زبان  به  است.  دستشان  کف  اما  مردها  روند.  می  راه  رویش 
گفت، اما درست می گفت. فرهاد هنوز از شرط بندی سیمین و پگاه خبر نداشت. 
تعریف  و  پگاه  های  محبت  ابراز  آن  و  است  خورده  بازی  هم  خودش  دانست  نمی 
خواهد  می  دلم  طرفی  از  نه.  یا  بگویم  بهش  باید  دانم  نمی  بوده.  خالی  تو  هایش 
از طرف دیگر دلم می  از طرفی دلم به حالش می سوزد و  نه.  از طرفی  بگویم و 

خواهد اذیتش کنم. می گویم:
-گفتی اوایل بخاطر شباهتش بود. اما بعدا نه. چه چیزی باعث شد بهش عالقمند 

بشی.
-مهربونیش.

-مهربونی؟
می  و  دوره  این  دخترهای  خودت  پونه.  کنه  می  درک  منو  شرایط  خیلی  -آره. 

شناسی.
-فرهاد نخواه من درکت کنم. نمی تونم.

-توقعی ندارم درکم کنی. می خوام قضاوتم نکنی. تو مثل یکی از اعضای خانواده 
ما بودی. اینکه چی راجع به من فکر می کنی برام مهمه.

-نمی دونم فرهاد. خب از طرفی بهت حق میدم و از طرفی نه.
-سیمین برای من راحت نبود. تو ماجرای خودکشی منو می دونستی؟ می دونی من 

یک هفته بعد از مرگ سیمین رفتم اصفهان که پگاه و پیدا کنم و بکشمش؟
-نه. نمی دونستم. خودت می دونی که بعد از فهمیدن اون ماجرا زیاد در ارتباط 

نبودیم.
چایش را یک نفس سر می کشد و می گوید:

»خودت بودی و دیدی که تا شب هفت سیمین یک کلمه هم نتوانستم حرف بزنم. 
فقط بی صدا اشک می ریختم. هیچ کس نمی دانست من باعث مرگش بودم. با دست 
و  رفتم سر خاکش  دامان مرگ. می  توی  بودم  را فرستاده  َکَسم  خودم عزیزترین 
التماس می کردم مرا ببخشد. التماس می کردم به خوابم بیاید. اما هرگز نیامد. به 
خواب خیلی از فامیل رفت اما تا به امروز یک بار هم به خواب من نیامد.  بلند شدم 
خودم  با  تیز  چاقوی  یک  کنم.  اش  تکه  تکه  و  کرده  پیدا  را  پگاه  که  اصفهان  رفتم 
بایستم. صبح روزی  برده بودم. عهد کرده بودم بکشمش و پای همه چیزش هم 
که رسیدم اصفهان مادر سیمین به من تلفن زد. گفت خواب سیمین را دیده که یک 
پیغام برایم فرستاده. گفته اگر می خواهم مرا ببخشد باید همان روز برگردم تهران. 
مادرش پرسیده بود  تو مگر تهران نیستی فرهاد و چرا باید سیمین تو را ببخشد 
اولین  با  افتاده بود. من هیچ چیز نگفته و  از مرگ سیمین  اتفاقی قبل  فرهاد؟ چه 
اتوبوس برگشته بودم تهران. رسیده بودم خانه . افتاده بودم روی تخت و های های 
گریه کرده بودم. حتا برای رساندن ان پیغام هم مرا الیق ندانسته و به خواب مادرش 
رفته بود. ساعت ها جلوی عکسش زانو زدم و التماس کردم که مرا ببخشد. اما هیچ 

مرده ای تا بحال از توی قاب عکس حرف نزده است پونه.«
و  دانستم  دانستم. می  داده. ولی من می  را  پیغام  این  دانست چرا سیمین  نمی  او 
شاید بهتر بود به فرهاد هم بگویم. اما اول باید بگذارم حرفهایش را بزند. بهرحال 
او روزگاری عشق کسی بود که برایم مثل خواهر بود. حس می کردم سیمین کنارم 
نشسته. حس می کردم خیلی نزدیک است. آن قدر نزدیک که صدای نفسهایش را 
می شنوم و گرمای تنفسش را حس می کنم. او به جهان پس از مرگ اعتقاد داشت. 
به تناسخ اعتقاد داشت. مطمئن بودم روحش همانجاست. پس باید گوش می کردم 

به فرهاد. به حکایت غریب زندگی و بازیهای پنهان و آشکارش.

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت : بیست و هفتم


