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قدرتهاي 
اقتصادي اروپا 

در لندن
به يارى رستوران ايران ما هفته نامه پرشين در مناطق جنوب و جنوب 

شرقى لندن در دسترس خوانندگان عزيز مى باشد

مك كين نامزد احتمالي و 
نهايي جمهوريخواهان امريكا

لذت كتاب به رغم اينترنت

رقصنشانه شناسى 
 در

 فرهنگ عامه
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مهدى اخوان ثالث

منزلى در دوردست
منزلى در دوردستى هست بى شك هر مسافر را 

اينچنين دانسته بودم ، وين چنين دانم 
ليك 

اى ندانم چون و چند ! اى دور 
تو بسا كاراسته باشى به ايينى كه دلخواه ست 

دانم اين كه بايدم سوى تو آمد ، ليك 
كاش اين را نيز مى دانستم ، اى نشناخته منزل 

كه از اين بيغوله تا آنجا كدامين راه 
يا كدام است آن كه بيراه ست 

 اى برايم ، نه برايم ساخته منزل 
نيز مى دانستم اين را ، كاش 

 كه به سوى تو چها مى بايدم آورد 
 دانم اى دور عزيز !  اين نيك مى دانى 

 من پياده ى ناتوان تو دور و ديگر وقت بيگاه 
ست 

 كاش مى دانستم اين را نيز 
كه براى من تو در آنجا چها دارى

 گاه كز شور و طرب خاطر شود سرشار 
مى توانم ديد 

از حريفان نازنينى كه تواند جام زد بر جام 
تا از آن شادى به او سهمى توان بخشيد ؟

 شب كه مى ايد چراغى هست ؟
 من نمى گويم بهاران ، شاخه اى گل در يكى 

گلدان 
 يا چو ابر اندهان باريد ، دل شد تيره و لبريز 

 ز آشنايى غمگسار آنجا سراغى هست ؟
 

هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
چاپ لندن
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 نويسندگان و خوانندگان استقبال 
كرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX
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لطفا فرم را  به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد و به تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Lord Business Centre,2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road, London  NW2 7AX

Barclays  A/N: 40948519   S/C:20-29-41

سرآغاز
تقدير

يكبار ديگر سخن از تشكر و سپاسگزارى است. هفته نامه پرشين از بدو تولد تا به امروز همواره مرهون تالش 
ها و محبت هاى بى حد و حصر دوستداران خود در زمينه هاى مختلف بوده است. دوستانى كه همواره با محبت 

هاى  بى دريغشان، ما را مديون خود نموده اند. 
در طى هفته هاى گذشته، پاسخگوى تماس هاى متوالى خوانندگان پرشين و درخواست هايى مبنى بر درج آگهى 
هايشان بوديم. اين درخواست ها، ما را بر آن داشت كه با توجه به افزايش حجم آگهى ها چاره اى بيانديشيم تا 

بتوانيم پاسخگوى صاحبان مشاغل و از سوى ديگر، خوانندگان هفته نامه نيز باشيم.
ساختار كلى هفته نامه پرشين بر مبناى وجود برخى سر فصل هاى از پيش تعيين شده است كه هر كدام بابى از 
مسائل اجتماعى، فرهنگى، علمى ،...  و مهم تر از همه اطالع رسانى را در بر دارد. آنچه بيش از همه اهميت داشت 
اين بود كه از لحاظ ساختارى به كيفيت مطالب آسيبى وارد نشود. طى بررسى هاى انجام شده، تصميم به افزايش 
تعداد صفحات گرفته شد تا بدينوسليه از طرفى بتوانيم رضايت و همكارى صاحبان مشاغل را در پيش داشته 

باشيم و از طرف ديگر بتوانيم خوانندگان محترم خود را نيز راضى نگه داشته باشيم.
بنابراين، از اين شماره (سى ام)، صفحات اين هفته نامه از 48 صفحه به 56 صفحه افزايش پيدا كرد و بر اساس 
نظرسنجى هاى انجام شده برخى از سر فصل هاى گذشته، از يك صفحه به دو صفحه افزايش يافت  و سر فصل 

هاى جديدى نيز به مطالب اضافه شد. بر اين اساس صفحاتى نيز به آگهى ها اختصاص يافت.
اميد است با تغييرات به وجود آمده، بتوانيم پاسخگوى نيازهاى جديد خوانندگان صميمى نيز باشيم.

جا دارد تا از يكايك عزيزانى كه با كمك هاى مالى خود و دادن آگهى ما را همراهى كرده اند كمال تشكر را داشته 
باشيم و به دوستانى كه به تازگى به جمع ما پيوسته اند خوش آمد، بگوييم.

همچنين به هموطنانى كه در جنوب لندن زندگى مى كنند، مژده بدهيم كه از اين پس به راحتى مى توانند هفته نامه 
پرشين را تهيه نمايند. چرا كه به همت و همكارى صميمانه مديريت محترم ”رستوران ايران ما“ از اين پس هفته 

نامه پرشين در اين رستوران و مناطق جنوب و جنوب شرقى شهر لندن توزيع مى شود. 

فرشته كديور

سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
عصبانى  هيچكس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. 
بينيد.  هيچكس را در حال تعظيم نمى 
خورده  شكست  و  سرافكنده  هيچكس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
آن  در  خشنى  تصوير  هيچ  و  نيست 
ايرانيان  افتخارهاى  از  ندارد.  وجود 
در  دارى  برده  هيچگاه  كه  است  اين 
بين  در  است  نبوده  مرسوم  ايران 
صدها پيكره تراشيده شده بر سنگهاى 
تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و 
بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان 
چه  داراى  و  هستيم  نژادى  چه  از  كه 

اصالتى مى باشيم.

بدرود دوست عزيز...
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درآمد سرسام آور توني 
بلر از شغل دوم

نخست وزير سابق انگليس براي شغل دوم خود بيش از پنج ميليون دالر 
دريافت مي كند. 

گزارش ها حاكي از آن است كه توني بلر براي سمت نيمه وقت خود در بانك 
سرمايه گذاري جي پي مورگان ساالنه پنج ميليون دالر (2,5 ميليون پوند) 
دريافت خواهد كرد، اين در حالي است كه در ابتدا گمان مي رفت بلر براي 
سمت خود به عنوان مشاور ارشد اين بانك در حدود يك ميليون دالر در 

سال دريافت كند. 
و  سياسي  تغييرات  مورد  در  مورگان  پي  جي  به  بلر  توني  مي رود  انتظار 

اقتصادي ناشي از جهاني شدن مشاوره دهد. 
بلر از زمان بركناري خود از نخست وزيري انگليس به عنوان نماينده ويژه 

در خاورميانه مشغول به كار بوده كه شغلي بدون در آمد است. 
توني بلر در ژوئن سال گذشته از سمت خود به عنوان نخست وزير بريتانيا 

كناره گيري كرد. 
 در حالي بانكداران مطلع از اين قرارداد گفته اند كه مبلغي كه جي پي مورگان 
خواهد پرداخت پنج ميليون دالر است كه اين بانك و دفتر توني بلر از انتشار 

جزئيات مالي آن خودداري كرده اند. 
دارد  قصد  كه  بود  گفته  تايمز  فايننشال  با  مصاحبه  در  پيشتر  بلر  توني 
نقش هاي مشابه و كوچكي براي ساير شركت ها در بخش هاي مختلف ايفا 

كند. 
او تصريح كرده بود: من هميشه عالقه مند به بازرگاني و تاثيرات جهاني 
شدن بوده ام. اكنون تالقي سياست و اقتصاد در نقاط مختلف جهان از جمله 

بازارهاي رو به ظهور بسيار قوي است. 
به گزارش بي بي سي، جي پي مورگان يكي از بانك هاي اصلي وال استريت 
و جزئي از جي پي مورگان چيس است كه يك شركت خدمات مالي جهاني 

است. 
اين شركت بيش از 1500 ميليارد دالر دارايي دارد و در بيش از 50 كشور 

جهان فعال است. 

مبارزه با قاچاق انسان در بريتانيا
رعايت  براى  را  متعددى  هاى  چارچوب  كه  غرب  در  برده  تجارت  و  انسان  قاچاق 
حقوق بشر تعيين كرده است همچنان جريان دارد و هر ساله جمعيت فراوانى به خيل 
قربانيان اين پديده اضافه مى شوند. انگليس به واسطه پيشينه استعمارى و جذابيتى 
كه براى مستعمرات سابق بريتانيا دارد بندرگاهى براى مهاجران آفريقايى است اما 
ساندى تلگراف در گزارشى بلندباال كه در صفحه نخست آن نشسته به پديده فروش 
كودكان مهاجران پرداخته و از آن به عنوان تجارت جديد برده در بريتانيا نام برده 
است. اين هفته نامه مى نويسد؛ والدين آفريقايى كه در بريتانيا زندگى خوبى ندارند 
فرزندان خود را حتى هنگامى كه نوزاد هستند به گروه هاى گانگسترى و قاچاقچيان 
انسان مى فروشند. اين نشريه با اشاره به نمونه هاى تكان دهنده از فروش فرزندان 
پوند  هزار  پنج  قيمت  به  را  ساله  سه  و  پنج  پسر  دو  اى  نيجريه  مادر  يك  گويد  مى 
فروخت و يك كودك 10 ماهه را نيز به ازاى 2 هزار پوند به گروه هاى قاچاق انسان 
داد. زنان و دخترانى كه در سنين نوجوانى مادر مى شوند حاضرند كودكان خود 
را به قيمتى بسيار كمتر از هزار دالر هم بفروشند. گاهى قاچاقچيان، فرزندان زنان 
آفريقايى را به اميد زندگى بهتر در لندن، بيرمنگام و منچستر مى خرند اما زمانى كه 

اين كودكان به بريتانيا مى رسند از آنها به عنوان ابزارى براى بدست آوردن مزاياى رفاهى دولتى استفاده مى شود. طرفداران 
حقوق بشر، دولت بريتانيا را مسئول رشد چنين پديده اى مى دانند. ورنون كوك مسئول مقابله با قاچاق انسان در وزارت كشور 
انگليس گفته: «قاچاقچيان انسان، شيطان و فروشندگان و خريداران كودكان مريض هستند.» اما ديويد ديويس وزير كشور در 
دولت سايه بريتانيا مى گويد: «دولت در اتخاذ اقدامى قطعى در مقابله با قاچاق انسان كامًال ناكام شده است.» منتقدان مى گويند 
لندن مدعى است كه از كانال هاى اقتصادى و سياسى براى كمك به كشورهاى فقير و بهبود وضعيت زندگى بشر تالش مى كند 

اما خود يكى از كانون هاى نقض حقوق بشر و مأمن قاچاقچيان انسان است.

انگلستان

Camden Town در  Phantom Lovers گزارش تصويرى از گروه
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pxطراحى وب سايت
077 3311 3137
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محكوميت مجري شبكه 
ماهواره يي به اتهام آزار 

دختر نوجوان 
 

 يك مجري قديمي و معروف شبكه هاي 
ماهواره يي از سوي دادگاهي در سوئد 
به  نوجوان  دختري  به  تعرض  اتهام  به 
نقدي  جزاي  و  حبس  سال  شش  تحمل 
شكايت  پي  در  حكم  شد.اين  محكوم 
دختري 18 ساله از سوي قاضي دادگاه 
بدوي منطقه سولنا در سوئد صادر شد. 
دختر شاكي كه مهرانه نام دارد 12 سال 
قبل به همراه مادر و برادرش از ايران به 
متهم  مدتي  از  پس  كرد.  مهاجرت  سوئد 
به عنوان خدمتكار در خانه آنها مشغول 
به كار شد و تا سال 1999 به كار خود 

ادامه مي داد تا اينكه در ماه آگوست سال 2002 با مادر مهرانه ازدواج 
كرد و پس از چند سال زندگي مشترك از وي جدا شد. پس از طالق متهم 
از مادر مهرانه، چندي قبل اين دختر كه به 18 سالگي رسيده است عليه 
پدرخوانده خود شكايت كرد و گفت؛ من از 7 سالگي مورد سوءاستفاده 
از 11  اتفاق  اين  اما  گرفتم  قرار  شد  ام  ناتني  پدر  بعدها  كه  خدمتكارمان 
سالگي شدت بيشتري گرفت و متهم مرتب مرا مورد آزار قرار مي داد. او 
شب ها مخفيانه به اتاقم مي آمد و نقشه هايش را اجرا مي كرد. همچنين 
هر گاه مادرم براي خريد از خانه بيرون مي رفت يا به منزل مادربزرگم 
به  او  ديد.  مي  مناسب  من  آزار  براي  را  فرصت  ام  ناتني  پدر  رفت  مي 
مخالفت ها و مقاومت هاي من هيچ اعتنايي نداشت و من نيز نمي توانستم 
در برابرش مقاومت كنم. من از 11 تا 14 سالگي از سوي اين مرد مورد 
ميان  در  كسي  با  را  موضوع  نداشتم  جرات  و  گرفتم  مي  قرار  تعرض 

بگذارم تا اينكه او از مادرم جدا شد.
مهرانه ادامه داد؛ متهم پس از طالق هم دست از سر من برنداشت و مرتب 
به صورت تلفني با من در تماس بود و حتي يك بار پيشنهاد داد در ازاي 
دريافت 500 كرون براي مالقات وي به خانه اش بروم اما من در برابر اين 
خواسته به شدت مخالفت كردم. در حالي كه تصور مي كردم از دست او 
رها شده ام و كابوسم پايان يافته است چندي پيش مجدداً وي را در مترو 

ديدم و او دوباره پيشنهاد 500 كروني اش را مطرح كرد.
دختر شاكي در پاسخ به اين سوال قاضي دادگاه كه چرا هنگامي كه شبانه 
مورد آزار قرار مي گرفته با داد و فرياد از مادرش كمك نمي خواسته 
است، گفت؛ مادرم به اين مرد اطمينان كامل داشت و مي ترسيدم اگر داد 
و فرياد راه بيندازم نه تنها گرهي از مشكالتم باز نشود كه خودم در مظان 
اتهام قرار بگيرم. من مطمئن بودم مادرم حرف هايم را باور نمي كند و به 
همين دليل نيز در تمام اين سال ها سكوت اختيار كردم تا اينكه موضوع 
را با يكي از دوستان خانوادگي ام در ميان گذاشتم و با راهنمايي وي تمام 
ماجرا را براي مادرم بازگو كردم و در نهايت تصميم گرفتم عليه اين مرد 
شكايت كنم.وي در ادامه اظهاراتش گفت؛ اين حوادث چنان تاثيري روي 
من گذاشت كه ديگر نمي توانستم به زندگي ادامه دهم و خودم را در بن 
بست مي ديدم و در نهايت هم براي رهايي از اين مشكالت روحي و رواني 
گرفتار مواد مخدر شدم.پس از طرح شكايت از سوي مهرانه مجري شبكه 
هاي ماهواره يي به دادگاه بدوي سولنا احضار شد و در جريان محاكمه 
اتهام خود را انكار كرد. او كه با استفاده از مترجم حرف مي زد، گفت؛ 
تمام ادعاهايي كه عليه من مطرح شده دروغ است و مهرانه و مادرش مي 
خواهند از من انتقام بگيرند. من مهرانه را مثل دختر خودم دوست داشتم 
و هميشه با او خوش رفتاري مي كردم و در تمام سال هايي كه با وي 
و مادرش زندگي مي كردم هيچ مشكلي وجود نداشت اما چندي قبل در 
ديگري  زن  با  گرفتم  تصميم  بودم،  شده  جدا  سابقم  همسر  از  كه  حالي 
ازدواج كنم و مادر مهرانه پس از آنكه از اين موضوع مطلع شد از روي 
حسادت تصميم گرفت از من انتقام بگيرد. به همين دليل نيز از دخترش 
خواست چنين شكايتي را مطرح كند.با انكارهاي مرد ايراني قاضي پرونده 
از دوست صميمي مهرانه و يكي از بستگان وي خواست براي اداي برخي 
توضيح ها به دادگاه مراجعه كنند. اين دو نفر در اظهاراتشان گفتند؛ پس 
از آنكه ماجراي تعرض به مهرانه برمال شد طي مكالمه تلفني كه با متهم 
كرد. بخشش  و  عفو  طلب  ما  از  حتي  و  پذيرفت  را  جرمش  او  داشتيم 

در ادامه دادستان پرونده نيز ضمن گناهكار شناختن مجري شبكه هاي 
ماهواره يي فارسي زبان خواستار صدور مجازات سنگين براي وي به 
با  دادگاه  قاضي  نهايت  در  اما  شد  كودكان  از  جنسي  سوءاستفاده  اتهام 
توجه به مدارك و مستندات موجود در پرونده مرد ايراني را فقط به تحمل 
6 ماه حبس محكوم كرد.در حكم صادره آمده است؛ متهم عالوه بر تحمل 
زندان بايد مبلغ 160 هزار كرون بابت خسارت، جبران صدمات روحي و 
هتك حرمت به شاكي پرداخت كند و عالوه بر آن مبلغ سه هزار كرون 
مخارج دادگاه را به عهده بگيرد و مبلغ 500 كرون نيز به صندوق حمايت 

از قربانيان جرائم واريز كند. 

 يك جفت دزد احمق 
  بنجامين يورگنسن 38 ساله و دونا هايس 

36 ساله به خاطر سرقت يك كيسه نان 
به ترتيب به هفت و هشت سال زندان 

سرقت  اين  در  شدند.  محكوم 
ملبورن  در  رستوراني  در  كه 
كيسه  يورگنسن  افتاد،  اتفاق 
ل يي را كه گمان مي كرد پر از  پو

ر است قاپيد تا به همراه همدستش  ا فر
است و بر اثر كند، اما دريافت كه كيسه پر از نان 

پشت  به  كه  شد  شليك  اش  اسلحه  از  هم  يي  گلوله  دستپاچگي 
همدستش خانم هايس برخورد كرد.قاضي پرونده، اين دو نفر 
را كه به جاي كيسه يي حاوي 30 هزار دالر استراليا، كيسه يي 
نان دزديده بودند، «يك جفت احمق» ناميد. هايس به بيمارستان 
به  مسلحانه  سرقت  اتهام  خاطر  به  درمان  از  پس  و  شد  منتقل 

همدستش در زندان خواهد پيوست. 
 

مغز متفكر «فرار بزرگ» درگذشت 
 

تاريخدانان  سوي  از  كه  جيمي)،  به  (معروف  جيمز  برترام 
انگليسي به عنوان يكي از بزرگ ترين قهرمانان اين كشور در 
جنگ جهاني دوم معرفي مي شد، هفته گذشته درگذشت، جالب 
به  اما  بود  اسارت  در  را  جنگ  زمان  بيشتر  سرباز  اين  اينكه 
خاطر تالش هاي متعدد براي فرار كردن اين عنوان به او داده 
شده است. اين افسر انگليسي در مجموع طي پنج سال اسارتش 
در زندان هاي آلمان نازي سيزده بار اقدام به فرار كرد و يكي از 
76 افسري بود كه در فرار از اردوگاه زاالگ لوفت سه (كه الهام 

بخش ساخت فيلم فرار بزرگ شد) شركت داشت.
در فرار معروف از اردوگاه زاالگ لوفت 74 نفر از 76 فراري 
هيتلر  مستقيم  دستور  با  آنها  از  نفر   50 و  شدند  دستگير 
تيرباران شدند اما جيمز كه خلبان يك هواپيماي بمب افكن بود 
جزء افرادي بود كه تيرباران نشد و به زندان زافن هوسن برده 
شد. وي از اين زندان هم فرار كرد اما چهارده روز بعد دوباره 

دستگير شد.
هلند  فراز  بر  مه 1940  ماه  در  خلبان  اين  افكن  بمب  هواپيماي 
هدف قرار گرفت و او توسط نازي ها دستگير شد. وي به زندان 
زاالگ لوفت يك برده شد و در ساخت اولين تونل فرار طي جنگ 
در اين اردوگاه نقش داشت. در نهايت به دليل فرارهاي فراوان 
جيمز به زندان زاالگ لوفت سه كه از لحاظ امنيتي بهترين زندان 
آلمان شناخته مي شد فرستاده شد اما به محض ورود به گروه 
را  بزرگ»  «فرار  برنامه  كه  گروهي  پيوست،  اردوگاه  اين  فرار 

طراحي و اجرا كردند.
از  بيش  داشت  طول  متر  بيست  و  صد  كه  تونل  اين  كندن  در 
تونل  كشف  از  قبل  آنها  نفر   76 كه  داشتند  نقش  افسر  يكصد 
نفر  دوازده  همراه  بود  نهم  و  سي  نفر  كه  او  گريختند.  آن  از 
تا  شدند  رهسپار  چكسلواكي  كشور  سمت  به  افسران  از  ديگر 
به نيروهاي مقاومت آنجا بپيوندند اما در نهايت داخل يك قطار 

دستگير شدند.
هيتلر كه از اين فرار به شدت عصباني بود دستور داده بود تمام 
فرمانده  گورينگ  هرسن  اما  كنند  تيرباران  را  ها  دستگيرشده 
اسراي  هاي  زندان  محافظت  مسوول  كه  آلمان  هوايي  نيروي 
جنگي هم بود با توجه به اينكه از احتمال بروز چنين رفتاري با 
سربازان آلماني اسير در دست متفقين مي ترسيد او را متقاعد 
كرد كه تنها تعدادي از فراريان را بكشند تا مرگ آنها حين فرار 
جلوه كند. در نهايت از 76 نفري كه در آن فرار شركت داشتند 
سه نفر (يك هلندي و دو نروژي) موفق به فرار كامل شدند و به 

نيروهاي متفقين پيوستند اما بقيه دستگير شدند. 
به  نفر  پانزده  شدند،  تيرباران  نفر  پنجاه  مانده  باقي  نفر  از 73 
زندان زاالگ لوفت سه بازگردانده شدند و هشت نفر (از جمله 

با  زندان  اين  در  او  شدند.  برده  هوسن  زافن  زندان  به  جيمز) 
جديد  تونل  يك  ساز  دست  چاقوي  و  قاشق  چند  از  استفاده 
ساخت و همراه دو نفر ديگر از زندانيان فرار كرد اما چهارده 

روز بعد دستگير و به همان زندان برگردانده شد. 
در نهايت وي در روز سوم ماه مه 1945 پس از تصرف زندان 
توسط نيروهاي متفقين آزاد شد. هوارد تاك مورخ انگليسي كه 
كتاب خاطرات جيمز را نوشته مي گويد؛ «او يكي از بزرگ ترين 
باعث  كه  يي  العاده  فوق  شجاعت  از  جدا  بود.  جنگ  قهرمانان 
مي شد او هرگز از مرگ نترسد، وي را به خاطر انسانيت هم 
بايد ستايش كرد. او در طول زندگي اش اقدامات خيرخواهانه 
متعددي انجام داد. از لحاظ شخصي هم او يك فرد مهربان و 

بسيار بامزه بود كه هم صحبتي با او واقعًا لذت بخش بود.» 
 

زندگي انسان دو نيم شده 
 

تلگراف؛ پنگ شولين 13 سال پس از آنكه طي تصادفي بدنش 
به  كماكان  حركتي  ابزارهاي  كمك  به  شد  تقسيم  قسمت  دو  به 

زندگي اش ادامه مي دهد.
اين مرد چيني كه تنها 78 سانتي متر قد دارد پس از يك تصادف 
جاده يي در سال 1995 در كنار خيابان در حالي يافته شد كه 
از ناحيه كمر بدنش دو پاره شده بود.پزشكان دريافتند نيمه جدا 
شده پاييني كامًال از بين رفته است در نتيجه جراحت باالتنه اين 
آن  عفونت  از  تا  كردند  مسدود  را  بخش  اين  و  درمان  را  مرد 

جلوگيري كنند.
موي ناحيه سر و ساير نواحي ديگر بدن به اين بخش ها منتقل 

شد تا ارگان هاي بدن زنده نگه داشته و زخم بسته شود. 
وي  و  بود  ضعيف  بسيار  كماكان  او  بدن  جراحي  چند  از  پس 
ناچار شد چندين ماه در حالت خوابيده زندگي كند.بعد از آنكه 
قدرت به عضالت بدن پنگ بازگشت، شروع به جست وجو براي 
بتواند  تا  كرد  مصنوعي  اعضاي  توليد  براي  متخصصي  يافتن 

راحت تر حركت كند.
باالخره پزشكان توانستند پاهاي مصنوعي براي پنگ توليد كنند 
پاي  دو  اين  باشد.  داشته  تناسب  نشيمنگاهش  تازه  فرم  با  كه 
اين  او  به  هستند  انسان  واقعي  پاهاي  به  شبيه  كامًال  كه  جديد 
امكان را داده اند كه كمابيش بتواند مانند افراد عادي به زندگي 

اش ادامه بدهد. 

هزينه  يورو؛  هزار   35   

ظاهر ساركوزي 
 

انتخابات  طي  ساركوزي  نيكال  فرانسه  جمهور  رئيس  تلگراف؛ 
رياست جمهوري 35 هزار يورو براي آرايش و پيرايش چهره و 

موهاي خود هزينه كرده است.

اعضاي كميسيوني كه بررسي هزينه هاي انتخابات سال گذشته 
كه  ساركوزي-  اينكه  دريافتن  از  داشتند  عهده  بر  را  فرانسه 
در  خوانند-  مي  خودشيفته  را  او  سوسياليست  حزب  اعضاي 
بسياري اوقات ساعتي 450 يورو صرف ظاهر خود كرده است، 
متحير شده اند. از سوي ديگر سگولن رويال حتي مبلغي بيش 
از اين بابت آرايش و پيرايش صرف كرده است. او در مجموع 
52 هزار يورو در زمان انتخابات صرف ظاهر خود كرده است. 

گوشه و كنار
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ناخنك
فكر نمي كنم كسي باشد كه بگويد كارتون پينوكيو را نديده است. 
زماني  كارتون  اين  اينكه  اول  مي زنم،  دليل  دو  به  را  حرف  اين 
پخش مي شد كه تلويزيون مثل امروز اين همه برنامه هاي رنگارنگ 
بي خاصيت نداشت و دوم اينكه هر كس ادعا مي كند آن را نديده 

است مثل پينوكيو دماغش درازتر از پيش مي شود!
من و شما، (البته بيشتر من) هميشه فكر مي كرديم كه قضيه دراز 
شدن دماغ پينوكيو حقيقت ندارد و تنها براي سرگرمي ما ساخته 
شده  است، اما با وضعي كه اكنون در جامعه ما به وجود آمده،  
من ناخنك زن زودباور قبول كرده ام كه دراز شدن دماغ پينوكيو 
مشاهده  بارها  را  آن  عينه  به  خودم  زيرا  دارد.  حقيقت  كامًال 

كرده ام، هم با چشم دل و هم با چشم سر.
دقت  با  خود  اطراف  به  مي توانيد  نداريد،   باور  مرا  حرف  اگر 
چه  و  زن  چه  را  زيادي  نسبتًا  افراد  حتمًا  كنيد.   نگاه  بيشتري 
مرد،  از هر گروه سني مي بينيد كه چند بسته چسب روي دماغش 
نيست.  پيدا  هم  صورتش  دماغ  از  غير  به  كه  طوري  است،   زده 
حتمًا پيش خود مي گوييد، چه ناخنك زن امل و بي كالسي! عيبي 
ندارد،  هر چه دلتان مي خواهد، بگوييد. مگر تا به االن نگفته ايد؟ بله، 
من هم مي دانم كه رتوش دماغ به عنوان زيبايي، توسط پزشكان 
عشق پول و زيبايي انجام مي شود! اين مربوط به زماني است كه 
راجع به اين موضوع تحقيق نكرده بودم. حاال كه تحقيقاتم در اين 
قاطعيت  با  و  كلي  طور  به  را  قبلي  نظريه  شده است،  كامل  زمينه 
با  كه  ناخنك  صاحب  موشكافانه  تحقيقات  طبق  چون  مي كنم.  رد 
اجازه شما من باشم، عامل مهم ديگري كه جامعه ما را مبتال كرده 
باعث و باني اين كار است. (ويروس ها دخالتي ندارند) عجله نكنيد، 
نكنيد!  هولم  نگذاشته ام،  كار  سر  را  شما  كه  كنيد  باور  مي گويم. 
همان گونه كه مستحضر هستيد،  دروغ در بين ما ريشه دوانيده 
و جزيي مهم از وجود ما شده  است. (به غير از افرادي محدود 
يا  ناشناخته  عارضه  دچار  كه  گفته ايم  دروغ  قدر  آن  خاص)  و 
شناخته «پينوكيو» شده ايم. براي همين است كه هر روز بر طول 

دماغ هاي عريض و طويل ما اضافه مي شود!
وقتي طول آن از حد معمول فراتر رفت به عنوان جراحي زيبايي 
آن را كمي (حدود يك متر) كوتاه تر مي كنيم! البته براي نيل به اين 

هدف بايد كلي زير بار قرض برويم!
از  را  چسب ها  انبوه  رنگين،  و  سنگين  عمل  اين  از  بعد  كه  وقتي 
هم  زشت تر  بلكه  هيچ،   نشده ايم  كه  زيبا  برمي داريم،   دماغ  روي 
پس  را  خود  پول  اينكه  براي  عمل  از  بعد  دكترها  البته  شده ايم! 
مي دهند!  جلوه  زيبا  را  ما  و  داده  نفس  به  اعتماد  ما  به  نگيريم، 
انگ  طاووس  به  و...شده ايم،  زده  ذوق  دكتر  حرف  با  كه  هم  ما 
زشتي مي زنيم! ذوق زدگي ما بيشتر به خاطر اين است كه بعد از 
عمل كسي متوجه نمي شود كه جزو دروغ گويان بوده ايم، اما چون 
ريشه عارضه پينوكيو را نمي توان خشكاند،  بعد از يكي دو دروغ 

يا وعده دروغ، دوباره دماغمان به روز اول برمي گردد!
بعضي از مواقع بچه هاي بي گناه،  چوب گناه پدر و مادر خود را 
ژن،  تشابه  دليل  به  ولي  مي گويند،  دروغ  آنان  چون  مي خورند. 
مسبب  خود  كه  آنان  مي شود.  دراز  پسرانشان  و  دختران  دماغ 
عمل  به  وادار  را  بي چاره  بچه هاي  زور  با  هستند،   فاجعه  اين 
زيبايي مي كنند. بعد از عمل براي اينكه رد گم كنند تا كسي متوجه 
را  دماغ  پز  آشنا  و  دوست  و  فاميل  جلو  نشود،  آنان  دروغ هاي 

مي دهند.
مي گيريم  نتيجه  ما  پس  مي كنيد!   باور   مرا  حرف  داريد  كم  كم 
كه صورت هاي چسب زده محصول دروغ هستند، نه زيبايي. اگر 

براي زيبايي بود، چرا بعد از عمل زشت تر جلوه مي كنند؟
به  هنري،  جامعه  سطح  در  عارضه  اين  خوشبختانه  يا  متأسفانه 
پيدا  گسترش  جا  همه  از  بيشتر  تلويزيون  و  تئاتر  سينما،  ويژه 

كرده، البته تلويزيون در صدر قرار دارد!
(تكرار  دست اندركاران،  و  هنرمندان  اصطالح  به  اين  از  تعدادي 
مي كنم تعدادي) از بس كه به يكديگر و مردم دروغ مي گويند، گاهي 

سالي چند مرتبه مجبور مي شوند، عمل زيبايي انجام دهند!
حتمًا دماغ چسب خورده و نخورده اين گروه را ديده ايد!

كمتر  آنجا  در  است.  بامزه تر  و  عجب تر  وضع،  كه  تلويزيون  در 
حرف راستي زده مي شود،  از كنداكتور برنامه ها گرفته تا وعده 
دست اندركاران شبكه، براي بهبود كيفيت برنامه ها و پاسخگويي 
چسب  دماغ  با  آنان  چون  البته  است.  خالي بندي  اكثراً  مردم.  به 
زده حق ورود به سازمان را ندارند، مجبور مي شوند تا مرخصي 
به  رو  مرخصي ها  اين  تعداد  همين  براي  بگيرند!  حقوق  بدون 

افزايش است. 
پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از عمل زيبايي دماغ، همه دست 

از دروغگويي بردارند به غير از من.

شده  صرف  هاي  هزينه  بررسي  به  كه  است  ماه   6 فوق  كميسيون 
توسط هر يك از كانديداها مشغول است تا در نهايت تصميم بگيرد 

چه مبلغي از رقم كلي را بايد دولت به آنها بازپرداخت كند.
كميسيون به اين دليل كه «مبلغي بسيار زياد» صرف فعاليتي شده كه 
در واقع ارتباط مستقيم با ذات انتخابات ندارد و بيشتر شخصي است 
اعالم كرد تنها 12 هزار يورو به آقاي ساركوزي و 17 هزار يورو به 

خانم رويال بازپرداخت خواهد شد.
دليل  به  كه  كشوري  عنوان  به  را  فرانسه  عمومي  افكار  آمارها  اين 
شوك  دچار  شده،  مشكل  دچار  شدت  به  خريد  قدرت  آمدن  پايين 
كرده است. نماينده حزب سوسياليست كه از پرداخت اين پول طفره 
مي رود معتقد است ساركوزي كه در دولت پيشين وزير كشور بوده 
است با استفاده از همكاري هاي سرويس اطالعات فرانسه(اينتليجنس 

سرويس) توانسته است آراي خود را به دست بياورد.
درنهايت كميسيون تصميم گرفت در مجموع 21 ميليون يورو به اين 

دو كانديدا بابت هزينه هاي اقتصادي انتخابات بازپرداخت كند.
بنا به راي كميسيون 157 هزار يورويي كه ژان ماري لوپن در يك 
ضيافت انتخاباتي براي مقامات فرانسه هزينه كرده بود بازپرداخت 

نخواهد شد.
انتخابات  كانديداي  ترين  پرهزينه  داد  گزارش   «ExpressîL  » مجله 
اخير ماري جرج بافت كمونيست بوده كه به ازاي هر راي 6/81 يورو 
هزينه كرده در حالي كه ساركوزي مبلغي معادل 1/83 يورو به ازاي 
كه  بوده  سبانسن  اليور  آن  از  هزينه  كمترين  كرد.  صرف  راي  هر 

بابت هر راي 0/61 يورو هزينه كرده بود. 

سفارت 60 ميليون يورويي فرانسه در ايرلند  
 

 60 قيمت  به  ايرلند  در  فرانسه  سفراي  زندگي  محل  ساختمان   AP:
احتماًال  ساختمان  اين  گرفت.  قرار  فروش  معرض  در  يورو  ميليون 
به  ايرلند  در  تاكنون  كه  بود  خواهد  ساختماني  ترين  قيمت  گران 
اين  عرضه  با  كه  دآلبرت  رو  يوآن  فرانسه  است.سفير  رفته  فروش 
خانه براي فروش به ملكي كوچك تر نقل مكان كرده است در مورد 
اين بنا به روزنامه «آيريش تايمز» گفت؛ «اين خانه چنان بزرگ بود 
كه اگر مي خواستم با همسرم صحبت كنم بايد به موبايلش زنگ مي 

زدم تا او را در خانه پيدا كنم،»
زيربناي اين ساختمان 1065 مترمربع است و زمين آن در مجموع 
0/72 هكتار وسعت دارد. يكي از 10 اتاق خواب اين ساختمان پيشتر 
بوده  فرانسه  جمهور  روساي  از  يكي  دوگل  مارشال  استفاده  مورد 
آمده  شده  چاپ  ساختمان  اين  فروش  براي  كه  بروشوري  است.در 
در  تاكنون  دوبلين  شهر  مركز  در  هم  آن  ساختماني  «چنين  است؛ 
معرض فروش قرار نگرفته و اگر هم گرفته هرگز به صورت عمومي 
و آزاد ارائه نشده است... اين بنا احتماًال يكي از بهترين بناهاي شهري 
در كل اروپا است.»اين ساختمان در سال 1900 بنا شده و از سال 
1930 در اختيار دولت فرانسه بوده است. از سري خصوصيات بنا 
مي توان به ايواني عريض، سرسرايي بزرگ و ريزه كاري هاي گچ 

بري و ستون هاي كار شده متعدد اشاره كرد.  

اتومبيل يك ميليون دالري موسوليني  
 

خودرو اسپورت آلفا رومئويي كه زماني به موسوليني تعلق داشت 
قرار است در حراجي به قيمت حدود يك ميليون دالر براي فروش 
گذاشته شود. اين خودرو كه در سال 1935 ساخته شده قرمز رنگ 
بوده و حدود 100 مايل در ساعت (160 كيلومتر در ساعت) سرعت 
دارد. اين خودرو تاكنون چند بار در مسابقات ماشين سواري دور 
كالسيك  موسسه  توسط  حراج  اين  است.  كرده  شركت  هم  ايتاليا 
H&H برگزار مي شود. مسووالن برگزاري حراج تخمين زده اند كه 

قيمت پايه اين خودرو بين 600 تا 800 هزار دالر خواهد بود.  
 

نامه هايي به سرعت حلزون  
  

:AP سرعت اداره پست لهستان براساس محاسبات حتي از حلزون 
هم كمتر است، اين جزء كشفيات يك مهندس كامپيوتر لهستاني است 
ژانويه  سوم  در  بود،  شده  پست  دسامبر  در 20  كه  را  يي  نامه  كه 
دريافت كرد و جالب اينكه نامه با پست پيشتاز فرستاده شده بود. 
از 294 ساعت به دست  ميشل زبالسكي محاسبه كرد كه نامه پس 
او رسيده، در حالي كه فاصله خانه او تا خانه فرستنده نامه 11/1 
كيلومتر بوده است. با اين تفاسير سرعت نامه 0/03775 كيلومتر بر 
باغچه  حلزون  يك  شده  محاسبه  سرعت  كه  حالي  در  بوده،  ساعت 
شهروند  اين  محاسبات  نتيجه  در  است.  ساعت  بر  كيلومتر   0/048
شاكي، ثابت كرد كه براساس محاسبات مستند و علمي اداره پست 

لهستان واقعًا كندتر از حلزون كار مي كند!

 شهري بدون زنان  
  

رويترز؛ فكر مي كنيد اگر همه زنان، شهر را ترك كنند و همه كارها، 
چه كارهاي خانه و نگهداري از كودكان و چه كارهاي بيرون از خانه 
حدس  گمانم  به  آيد؟  مي  پيش  وضعيتي  چه  بيفتد،  مردان  دوش  بر 

زدن پاسخ چندان سخت نباشد؛ «فاجعه، يك فاجعه تمام عيار،» اين 
پاسخي است كه خانم كلي وترلي به اين سوال داده است. او يكي از 
زناني است كه همراه با ساير زنان گروهي موسوم به 760 براي يك 
هفته شهر را ترك كرده اند و كودكان شان را به دست پدران سپرده 
خبرساني  شبكه  كه  است  اجتماعي  تجربه  از  جزيي  برنامه  اين  اند. 
ملي كانادا، CBC آن را ترتيب داده است. اين پروژه قصد دارد تحت 
عنوان «هفته رفتن زنان» موضوعات مربوط به جنسيت را در جامعه 
معاصر كانادا بررسي كند. آمارهاي دولتي اخير نشان مي دهند كه 
در 70 درصد خانوارهاي كانادايي اداره خانواده بر عهده زنان است 
و اكثريت زنان شغل هاي تمام وقت دارند. در هارد سيتي، يكي از 
زنان  از  بسياري  درآمد،  اجرا  به  آن  در  برنامه  اين  كه  شهرهايي 
از  يكي  كردند.  مي  كار  شان  خانواده  و  خانه  از  دور  روزها  بيشتر 
زنان شركت كننده پيش از اجرا شدن پروژه در حالي كه نگاهي به دو 
پسر خردسالش مي اندازد، مي گويد؛ «من نمي توانم تصور كنم كه 
پدرشان حتي يك روز بتواند از آنها نگهداري كند.» البته همسر اين 
خانم نگراني همسرش را بي دليل مي داند؛ «مگر نگهداري از دو بچه 

كه هر دو زير پنج سالند چقدر مي تواند دشوار باشد؟»
بسياري از مردان نيز گمان مي كنند اگر براي همه چيز از پيش برنامه 
ريزي كنند قطعًا در آن موفق خواهند بود. شهردار شهر كه خود پدر 
از  چيزي  هر  براي  كنيم  مي  سعي  «ما  گويد؛  مي  است،  فرزند  سه 
قبل برنامه ريزي كنيم و تا حد ممكن براساس آن عمل كنيم.» مدير 
از  مستندهايي  ساخت  است  معتقد   CBC خالقه  هاي  فعاليت  بخش 
كرد؛  خواهد  خلق  جذابي  و  برانگيز  چالش  هاي  موقعيت  دست،  اين 
«با ساخت اين گونه مستندها نيازي به حرف زدن هاي بي پايان در 
مورد موضوعات نخواهد بود... اين تصاوير هرگز تصادفي نيستند، 
چيدمان اين تصويرها به گونه يي است كه افراد پس از ديدن آنها به 
فكر بيفتند و در مورد آن با هم حرف بزنند. اين تصاوير مي توانند 
شده  طرح  اين  با  نيز  بسياري  هاي  مخالفت  البته  باشند.»  تاثيرگذار 
دانسته  ضدمرد  و  جنسيتي  تبعيض  بر  مبتني  را  آن  بسياري  است. 
اند؛ «به سر جامعه كانادا چه آمده كه الزم شده يادآوري كنيم زنان 
در مقابل مردان چقدر مهم هستند؟» تهيه كننده اين مستند كه وقايع 
معتقد  كند،  مي  پخش  سريال  صورت  به  را  شهر  در  جاري  زندگي 
جنس  است  مهم  آنچه  موجود،  منفي  و  مثبت  نظرات  رغم  به  است 
روابط افراد پس از اين تجربه است كه قطعًا تغيير خواهد كرد؛ «اين 
تجربه به افراد اجازه رشد و تغيير مي دهد. مردان فرصت خواهند 
كرد در خيابان راه بروند و به همسايه يي كه پيشتر هرگز او را نديده 

اند سالم كنند.»  
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معنى تازه «سواد» 
در قرن 21

  
 

 حميده احمديان راد

با ورود به قرن 21 ميالدى، بسيارى از مفاهيم تغيير پيدا كرده است. به عنوان مثال سواد ديگر همان 
معنى كالسيك توانايى خواندن و نوشتن را ندارد بلكه مفهوم سواد، سواد الكترونيكى و به عبارتى 
هم  را  ديگرى  هاى  مؤلفه  و  است  اينترنت  خصوص  به  الكترونيكى  هاى  رسانه  از  استفاده  توانايى 
دربرمى گيرد. در قرن 21 ميزان اطالعات هم ديگر تنها براساس ميزان تحصيالت دانشگاهى سنجيده 
نمى شود، چرا كه يك فارغ التحصيل دانشگاه ناچار است به طور مداوم دانشش را به روز كند. در 
حال حاضر فارغ التحصيالن رشته مكانيك بعد از دو سال و فارغ التحصيالن رشته رايانه بعد از شش 
ماه دانش شان كهنه مى شود و بايد اطالعاتشان را به روز كنند. همين سطح سواد الكترونيكى و به 
روز شدن اطالعات فارغ التحصيالن يكى از مهم ترين چالش هاى كشورهاى در حال توسعه از جمله 

ايران، در قرن 21 به شمار مى آيد.

در كشور ما هنوز تعداد رايانه نسبت به جمعيت بسيار كم است. همين امر از اولين موانع گسترش 
سواد الكترونيكى محسوب مى شود. همچنين بسيارى هنوز نحوه استفاده صحيح از رايانه را نمى 
دانند و در نتيجه رايانه در بسيارى از خانه ها تبديل به وسيله تزئينى يا وسيله بازى شده. به خاطر 
همين به قولى بايد نهضت سوادآموزى ديگرى اين بار در زمينه سواد الكترونيكى در كشور برپا كرد. 
همچنين هنوز چندان از نيروى كار توقع نمى ر ود كه دانش شان را به روز كنند. اين عوامل مى تواند 

كشورمان را در عرصه رقابت با ديگر كشورها دچار چالشى جدى كند.
* سواد با تعريف هاى جديد

جهان ما در حال گذار از جامعه صنعتى به جامعه اطالعاتى است. همين عامل سبب شده شكل و سطح 
سواد و اطالعات تغيير كند. در نتيجه همه افراد از همه نسل ها نياز به بازآموزى و سوادآموزى از 
نوع جديد دارند. در جامعه اطالعاتى كسى كه خواندن و نوشتن مى داند و حتى فراتر از آن تحصيالت 
عالى دارد ولى به عنوان مثال نحوه استفاده از اينترنت را نمى داند باسواد تلقى نمى شود. همين امر 

تغيير بنيادين در نظام هاى آموزشى را مى طلبد.
دهه  از  جهان  درسى  ريزى  برنامه  «ادبيات  گويد:  مى  آموزش  باسابقه  كارشناس  خلخالى  مرتضى 
سال  ده  هر  در  بشرى  دانش  برابرشدن  دو  از  آمارى  هاى  داده  و  شواهد  بر  تكيه  با  بعد  به   1950
روند،  اين  عملى  بازتاب  كردند.  مى  برآورد  سال  پنج  را  دانش  عمر  نيم  عبارتى  به  گفت.  مى  سخن 

تجديدنظر و و يرايش كتاب هاى درسى معروف جهان، به ويژه كتاب هاى دانشگاهى پس از هر پنج 
سال بود. شايد به همين دليل بود كه كتابخانه هاى بسيارى از دانشگاه هاى كشورهاى توسعه يافته 
و ثروتمند، هر پنج سال يك بار، اغلب كتاب هاى كتابخانه هاى خود را به كتابخانه هاى شهردارى 
محلى يا كشورهاى جهان سوم اهدا مى كردند. تا جايى كه يكى از همكاران نقل مى كرد كه 35 سال 
پيش از يك كتاب تكنولوژى آموزشى موجود در كتابخانه يكى از دانشگاه هاى انگلستان خوشم آمد. 
از مسئول كتابخانه كمك خواستم تا مشابه آن را از ناشر درخواست كند. مسئول كتابخانه نگاهى به 
شناسنامه كتاب انداخت و گفت: «بفرماييد، همين كتاب را برداريد!» شگفت زده گفتم كه اين متعلق به 
كتابخانه است و او در پاسخ گفت كه نزديك به پنج سال از تاريخ نشر آن گذشته و در آستانه حذف 
است! اين در حالى است كه در دهه هاى اخير نيمه عمر بسيارى از نظام هاى علمى خيلى كوتاه تر 
شده است. به طورى كه هم اكنون، اين شاخص در حوزه هاى علوم تجربى، پزشكى و مهندسى به 
سه سال و دو سال و كمتر از آن نيز رسيده و حتى در مورد دانش الكترونيك از چند ماه تجاوز 
نمى كند. در نتيجه، به طور مرتب بعضى از مطالب كتاب هاى قديمى منسوخ شده و مطالب جديدتر يا 
تكامل يافته ترى جاى آنها را مى گيرد. ما خودمان هم در نمايشگاه هاى بين المللى كتاب تهران شاهد 
روند كاهش فاصله زمانى ميان تاريخ ويرايش يك كتاب دانشگاهى خارجى با ويرايش قبلى آن بوده و 
هستيم. بديهى است كه در اين شرايط و با چنين افزايشى در آهنگ رشد دانش مورد نياز، بايد ضمن 
ارج گذاشتن به ميراث هاى مهم قبلى، راه حلى براى تبديل پديده انفجار دانش به يك فرصت پيدا كرد. 
برنامه هاى درسى بايد مملو از صحنه هاى ارتباط علم با زندگى، برخورد با معماها، كاوشگرى و 

پروراندن مهارت هاى انديشيدن باشد. 
دانش آموزان بايد مهارت جست وجوى منابع مورد نياز و استفاده از داده ها و كتاب هاى مرجع و 
راهنما و امكانات رايانه و اينترنت را براى انديشيدن و ابداع داشته باشند و فرصت هاى فراوانى براى 
مشاهده، جست وجو، پيشنهاد طرح ها و اجراى آنها، ارزيابى شواهد و نتايج و استفاده از بازخوردها 

براى تعديل مسير داشته باشند.»
وى درباره مفهوم امروزى سواد علمى مى گويد: «سواد علمى براساس تعريف «استانداردهاى آموزش 
علوم آمريكا» كسب آگاهى و درك مفاهيم علمى و فرآيندهاى الزم براى تصميم گيرى افراد، مشاركت 
در مسائل و خدمات مدنى و فرهنگى جامعه و بارورى اقتصادى است. بنابراين آنها سواد علمى را 
هم مثل هدف هاى آموزشى ديگر، نوعى تغيير و تحول مى دانند كه در پايان دوره آموزشى، توسط 
تمامى دانش آموزان تحقق مى يابد. اما واقعيت اين است كه تضمينى وجود ندارد كه با پايان يافتن 
دوره آموزشى متوسطه و دريافت مدرك ديپلم و يا حتى طى كردن موفقيت آميز تمام درس هاى يك 
رشته علمى در دوره كارشناسى دانشگاه، فرد چنين ويژگى ها و امتيازاتى را به دست آورد. بنابراين 
سواد علمى يك راه و روش و يك فرايند پيوسته و مادام العمر است. سواد علمى شامل سلسله مراتبى 
از درك ها و فهم ها و كسب توانايى هايى است كه به مردم امكان مى دهد تا به ميزان هاى متفاوتى 

نسبت به زندگى و جهان علمى ـ فناورانه امروزى پاسخ دهند.»

* قرن 21 و چالش جديد كشورهاى در حال توسعه
به اين ترتيب قرن 21 به سمتى مى رود كه اكثر مشاغل به سواد، دانش و مهارت هاى جديد از جمله 
توانايى كار با رايانه نياز دارند. ورود به اين عرصه آموزش ها و فرهنگ و تفكر جديدى را مى طلبد.

رؤيا نجم كارشناس ارشد جامعه شناسى مى گويد: «رايانه و عصر اطالعات نحوه تدريس و ارزشيابى 
و برنامه هاى درسى مدارس را تغيير داده و مى دهد. در مدارس دانش آموزان مى آموزند تا انبوهى از 
اطالعاتى را كه از اينترنت مى گيرند پردازش كنند و از اين اطالعات در جهت يادگيرى بيشتر استفاده 
كنند. آنها مى توانند با منابع علمى جهان ارتباط برقرار كنند. آموزش مجازى دانشگاهى هم اين امكان 
را فراهم مى كند تا افراد بدون حاضر شدن در كالس هاى درس دانش و مهارت هايشان را گسترش 
دهند. تعداد استادان و ظرفيت كالس هاى دانشگاهى در كشور ما محدود است و از طريق اينترنت مى 
توان افراد زيادى را از اين طريق آموزش داد. در اين شرايط اگر مردم ما سواد الكترونيكى نداشته 
باشند نمى توانند همگام با اين تحوالت پيش بروند. تجار با سواد الكترونيكى مى توانند بهتر تجارت 
كنند، كارمندان مى توانند مهارت هايشان را افزايش دهند و مديران دانش مديريتشان را افزايش دهند. 
در حالى كه مى بينيم تجارت الكترونيك در كشور ما جاى چندانى ندارد و متأسفانه مديران ما سواد 

الكترونيكى پائينى دارند.»
استاد يكى از دانشكده هاى فنى دليل اين كه بسيارى از نيروى كار خود را ملزم نمى بينند اطالعاتشان 
را به روز كنند و سطح سواد علمى شان را افزايش دهند، مى گويد: «موضوع اين است كه همه از جمله 
كسانى كه قدرت تصميم گيرى دارند به اين نتيجه برسند كه علم از اولويت اول برخوردار است و تنها 
به كمك علم مى توانيم به توسعه برسيم وگرنه علم دوستان فضا را تنگ احساس مى كنند و نيروى 

كار هم افزايش سواد و به روز كردن اطالعات را عامل پيشرفت و ترقى شغلى نمى داند.»
هم اينك هاليوود با انبوهى از رايانه ها تصاوير جانداران را شبيه سازى مى كند و بازيگران مرده 
را در فيلم ها زنده مى كند. با استفاده از رايانه ها هاليوود فرهنگ آمريكايى را به همه جا روانه مى 
كند. مهم تر از آن دانش استفاده از رايانه موجب مى شود مشاغلى به وجود آيد كه در آنها از كار در 
كارخانه هايى با دودكش هاى بزرگ خبرى نيست. به عبارتى كشورهاى پيشرفته صنايع آالينده را به 
كشورهاى ديگر مى فرستند و خود با سواد علمى جديد جايگاه خود را تثبيت مى كنند. در اين شرايط 

ما مى خواهيم در كدام دسته از كشورها قرار بگيريم 
اگر مى خواهيم در دسته كشورهاى پيشرفته باشيم و فرهنگ خود را اشاعه دهيم الزم است نهضت 
سوادآموزى الكترونيكى را جدى بگيريم و به نيروى كار انگيزه دهيم دانش و مهارتشان را به روز 
كنند. در درجه اول الزم است رايانه و اينترنت با قيمت ارزان در دسترس همه قرار بگيرد و همه رايانه 
را جزو وسايل ضرورى منزل خود به شمار آورند. از طرف ديگر با تدوين قوانين محكم در زمينه 
كپى رايت اين امكان فراهم شود تا افراد دانش خود را به زبان فارسى وارد اينترنت كنند و در كنار 
آن با تبليغات بكوشيم تحركى در كار با رايانه و به روز كردن اطالعات علمى توسط نيروى كار ايجاد 

كنيم.

گزارش
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نشست سران 
قدرتهاي اقتصادي 

اروپا در لندن

بررسي  هدف  با  اروپا  صنعتي  كشور  چهار  سران  نشست 
راهكارهاي مقابله با تهديد چشم انداز ركود اقتصادي در اين قاره 

روز سه شنبه در لندن كار خود را آغاز كرد. 
نخست وزير  براون“  ”گوردون  دعوت  به  كه  نشست  اين  در   
بريتانيا برگزارمي شود، ”آنگال مركل“ صدراعظم آلمان، ”رومانو 
پرودي“ نخست وزير مستعفي ايتاليا و ”نيكال ساركوزي“ رييس 

جمهوري فرانسه حضور دارند. 
در  اروپا  كميسيون  رييس  باروسو“  مانوئل  ”خوزه  همچنين   
بريتانيا  پايتخت  در  كشور  چهار  اين  رهبران  مشورتي  نشست 

شركت كرده است. 
ويژه  به  بين المللي  و  اروپايي  مهم  مسايل  درباره  نظر  تبادل 
مالي  نهادهاي  با  همكاري  مالي،  بازارهاي  كننده  نگران  تحوالت 
بين المللي نظير صندوق جهاني پول و بانك جهاني براي اجتناب از 

ركود اقتصادي از محورهاي اين نشست اعالم شده است. 
بريتانيا، آلمان، ايتاليا و فرانسه كه رهبران آنها در نشست لندن 
شركت كرده اند در كنار آمريكا، ژاپن، كانادا از اعضاي گروه هفت 
كشور پيشرفته صنعتي موسوم به ”جي ”7هستند كه روسيه نيز 

در سال هاي اخير به آنها پيوسته است. 
انتظار مي رود، در نشست امروز نظرات غولهاي صنعتي اروپا در 
زمينه مقابله با انتشار گازهاي سمي دي اكسيد كربن و تغييرات 

مخرب آب و هوايي نيز بررسي شود.

ركود بي سابقه 
اقتصادي در انگليس

شركتهاي  از  يكي 
در  معروف  حسابرسي 
انگليس به نام ”دلوته“پيش 
اقتصادي  رشد  كرد  بيني 
ترين  پايين  به  كشور  اين 
سال  پانزده  طي  خود  حد 
اخير برسد و كشور دچار 
شديد  اقتصادي  ركود 

شود. 
 به نوشته روزنامه تايمز در اينترنت، راجر بوتل مشاور شركت 
بر  سوئي  تاثير  مسكن  بازار  در  ركود  گفت  باره  اين  در  دلوته 

وضعيت اقتصادي كشور گذاشته است.
 براساس پيش بيني اين شركت قيمت مسكن امسال پنج درصد و 

سال اينده ميالدي نيز هشت درصد كاهش خواهد يافت.
نه  وضعيت  و  جهان  بازارهاي  در  موجود  شرايط  گفت  بوتل   
چندان مطلوب انها از يك سو و كاهش سطح اعتبارات بانكي و 
همينطور قيمت گذاري بيش از ارزش واقعي ملك به معناي كاهش 

قيمت مسكن در انگليس خواهد بود.
 

بزرگترين بازار ارز بين المللى
بازار فاركس حجيم ترين بازار جهانى از جهت جابجايى پول روزانه است 
كه اين بازار روزانه بيش از 1,4 بيليون دالر جابجايى مالى دارد و اين رقم 

باالتر از جابجايى پول جمع كل بازارهاى بورس جهانى است. 
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،بازارهاى مالى از مدتها پيش بوجود 
آمده اند و در اين بازارها ابزارهاى مالى مختلف خريد و فروش مى شنود كه 
از بازارهاى بورس جهانى(همچون NYSE بازار بورس نيويورك) گرفته تا 
بازارهاى كاال كه در آن كاالهاى مختلف از جمله طال، نقره، پالتين، كاالهاى 
معامله  پروپيلن  همچون  پتروشيمى  كاالهاى  حتى  و  كتان  مثل  كشاورزى 
(Trade) مى شود، همه و همه بازار مالى جهت خريد و فروش اجناس و 

كاالهاى مختلف هستند. 
به هر يك از اين اجناس قابل معامله يك ابزار مالى گفته مى شود.

المللى  بين  ارز  معامالت  بازار   (Foreign Exchange يا   Forex)فاركس
است. در اين بازار شما قادريد به خريد و فروش ابزارهاى مالى مربوط به 

ارزهاى مختلف بپردازيد. 
 بازار فاركس حجيم ترين بازار جهانى از جهت جابجايى پول روزانه است 
كه اين بازار روزانه بيش از 1,4 بيليون دالر جابجايى مالى دارد و اين رقم 

باالتر از جابجايى پول جمع كل بازارهاى بورس جهانى است.
بازيگران بازار فاركس بانكها ، موسسات و شركتهاى سرمايه گذارى بين 

المللى، كارگزارها، صادركنندگان و وارد كنندگان و همچنين سرمايه گذاران شخصى(نفرات خريد و فروش كننده) هستند.
اين بازار برخالف اكثر بازارهاى مالى ديگر مكان فيزيكى خاصى نداشته و بصورت شبكه بين بانكى (InterBank Network) خريد و فروشها انجام 

مى شود. 
اينكار با پيشرفت تكنولوژى و امكان معامله الكترونيكى و از راه دور ابزارهاى مالى مختلف امكان پذير شده است، بصورتيكه در حال حاضر اكثر بازارهاى 

بورس، فلزات و ديگر ابزارهاى مالى دنيا بصورت الكترونيك قابل معامله مى باشند. 
البته هنوز معامالت با حجم باال(مثال خريد چند ده  هزار سهم از شركت IBM) بداليل مختلف از طرق سنتى(مثال با تلفن) صورت مى گيرد. 

عامل واسط بين معامله گران (Traders) شخصى و بازار مورد معامله، كارگزار يا Broker مى باشد كه نقش آن فقط منتقل كردن معامالت فرد تريدر  به 
بازار جهانى است. 

كارگزارها در ازاى فراهم كردن امكان خريد و فروش الكترونيك، درصد كمى از هر معامله را بعنوان كارمزد كسر كرده و به حساب خود واريز مى كنند. 
يعنى هزينه معامالت بصورت اتوماتيك محاسبه شده و به حساب بروكر منتقل مى شود.

بازار فاركس برخالف ديگر بازارهاى مالى جهان(مثل بازار سهام) بازارى 24ساعته مى باشد، يعنى در تمامى طول شبانه روز نرخ ها در اين بازار در حال 
تغيير هستند. البته همچون ديگر بازارها دوروز آخرهفته(شنبه و يكشنبه) تعطيل است.

براى كار در بازار فاركس، بايد زبان انگليسى نوشتارى را در حد مناسبى فرا گرفت و دوره هاى مختلف جهت درك مفاهيم متنى توصيه مى شود.
فاركس مثل هر بازار مالى ديگر معامله به معنى خريد و فروش جنس مشتركى است كه دو نفر برسر قيمت جنس خاصى به توافق مى رسند و معامله(جابجايى 

كاال) صورت مى گيرد و همچنين جنس مورد معامله زوج ارزهاى قابل تريد هستند. 
ضمنا در نظر داشته باشيد كه بخاطر حجم بسيار باالى بازار و الكترونيكى بودن معامالت، شما فرد طرف ديگر معامله(كه جنس را از شما مى خرد يا به 

شما مى فروشد) را نمى بينيد. 
معامله در شبكه بين بانكى حداقلهايى دارد كه به مشتريان خرده پا اجازه نمى دهد در آن معامله كنند.

مثال حداقل مقدار معامله در شبكه بين بانكى 1 ميليون دالر است. كارگزار با داشتن مشتريهاى متعدد و جمع كردن معامالت آنها ارقام خود را باال برده و 
در شبكه بين بانكى معامله مى كند.

اوپك در آستانه اجالس در وين 
 

يكصد و چهل و هفتمين اجالس اوپك در حالي قرار است روز جمعه در 
مقر اين سازمان در وين برگزار شود كه فشارها بر اين سازمان براي 
افزايش توليد در چند سال اخير بي سابقه بوده است. امريكا به عنوان 
بزرگترين مصرف كننده نفت جهان در يك ماه گذشته چندين بار و در 
باالترين سطوح دولتي از اوپك خواسته است توليدش را افزايش دهد 
اگرچه برخي ديگر از مقامات دولتي امريكا و آژانس بين المللي انرژي 
عنوان كردند كه هيچ گاه اوپك را براي افزايش ظرفيت توليد تحت فشار 

قرار نخواهند داد.
به گفته برخي از كارشناسان رئيس جمهور امريكا در سفر به منطقه 
و در جريان گفت وگو با ملك فهد پادشاه عربستان خواستار افزايش 
ظرفيت توليد اوپك با مديريت عربستان شده اگرچه پس از آن و در 
مدت كمتر از چند روز علي النعيمي وزير نفت عربستان اين موضوع را 
رد كرد و گفت عربستان تابع تصميمات ديگر اعضاي اوپك در زمينه 

افزايش ظرفيت توليد است.
و  آب  به  را  خود  ها  يافته  توسعه  كه  حالي  در  و  ديگر  سوي  از  اما 
آتش مي زنند تا اوپك ظرفيت توليد را افزايش دهد، اقتصاد جهان و 
آينده  گذارد،  مي  سر  پشت  را  نابساماني  شرايط  امريكا  خصوص  به 
تقاضاي جهاني نفت در ماه هاي پيش رو شرايط مبهمي را ترسيم مي 

كند و انتظار نمي رود اوپك مقابل اين فشارها سرتسليم فرود آورد. انتظار مي رود كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت در نشست جمعه خود با توجه 
به مشكالت اقتصادي و همچنين در پيش بودن ماه هاي گرم كه به طور طبيعي با كاهش تقاضا روبه رو است توليد خود را ثابت نگه دارد. اين در حالي است 
كه قيمت جهاني نفت كه سال 2008 را با ركوردهاي 100 دالري آغاز كرده بود، در هفته هاي گذشته تا حدودي دست از سركشي برداشته و كاهش 10 
درصدي قيمت ها تا حدودي فشار را از شانه هاي اوپك براي افزايش توليد كم مي كند حتي با توجه به فصل كاهش تقاضا براي سوخت حرارتي اعضاي 
اوپك اكنون اين توجيه را خواهند داشت كه توليد را كاهش دهند. كارشناسان اقتصادي معتقدند در شرايطي كه نگراني زيادي از وضعيت اقتصادي جهاني 

وجود دارد و ميزان تقاضا در ماه هاي آينده در هاله يي از ابهام فرورفته افزايش توليد كار عاقالنه يي نخواهد بود.
اما در حالي كه قرار است يكصد و چهل و هفتمين اجالس اوپك فردا برگزار شود قيمت نفت اوپك افزايش 13 سنتي را تجربه كرده است. 

دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك - متشكل از 12 نوع نفت خام - در آخرين روز مورد 
بررسي به 87 دالر و 18 سنت رسيد. همچنين قيمت نفت خام امريكا با 55 سنت افزايش به 92 دالر و 19 سنت در هر بشكه رسيد. كارشناسان پيش بيني 

كاهش مجدد نرخ بهره در امريكا و احتمال بسيار اندك افزايش توليد اوپك را دليل افزايش قيمت نفت مي دانند.
با اين شرايط افزايش ظرفيت توليد اوپك در يكصد و چهل و هفتمين اجالس بعيد به نظر مي رسد. 
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سوپر استارهاى سينماى جهان اگر نمى توانند بياييند ، ايرانيان هنرمند كه مى توانند سوپر استار هاليوود شوند!!

ايراني هاي هاليوود 

يكي از مجالت انگليسي زبان امريكا ، حضور بازيگران و كارگردانان ايراني را در هاليوود مورد بررسي قرار داده 
است. در نگاه نويسنده اين گزارش حضور ايرانيان در هاليوود پديده جديدي ارزيابي نشده است. آنچنان كه در دهه 
هاي 60 و 70 رضا بديعي» ، كارگردان ايراني در هاليوود به شهرت رسيد. او يكي از دوستان و شاگردان «رابرت 
آلتمن» ، كارگردان مشهور امريكايي بود.«بديعي» طي مدت زمان كوتاهي به يكي از كارگردانان عصر طاليي سريال 
هاي تلويزيوني امريكا تبديل شدامروزه نيز بازيگران ايراني االصلي چون «شهره آغداشلو» ، «بهار سومخ» و «كاترين 
بل» در هاليوود در 2عرصه سينما و تلويزيون از شهرت قابل توجهي برخوردارند. همچنين هاليوود طي اين سال ها 
مثال «داريوش  بعنوان   ، نبوده  بهره  بي  سينما  تاريخ  برجسته  آثار  خلق  براي  ايراني  بزرگ  هاي  تكنيسين  فعاليت  از 
خنجي» ، فيلمبردار 2 فيلم «اويتا» و «هفت» ، «حسن فتحي» ، گريمور فيلم «سياره ميمون ها» و «حبيب زرگرپور» ، 
مسوول جلوه هاي ويژه فيلم هاي مشهوري چون «گردباد» ، «جنگ ستارگان : اپيزود1 ، «جومانجي» و «طوفان شديد» 
بوده است.در عرصه فيلمنامه نويسي نيز ايرانيان استعداد خود را به خوبي نشان داده اند، آنچنانكه «حسين اميني» در 
سال 1955فيلم «از روشنايي مردن» به كارگرداني «پيتر كوزمين اسكاي» را فيلمنامه نويسي كرد. «اميني» همچنين با 

كارگردان مشهوري چون «مايكل وينترباتوم» و «توماس هاردي» ، همكاري داشته است.
«حمله  و   (2002) پر»  «چهار  هاي  فيلم  به  توان  مي  انگلستان  مقيم  ايراني  نويس  فيلمنامه  اين  مشهور  آثار  ديگر  از 
بزرگ»(2003) اشاره كرد. اميني در سال 1977 براي فيلم «بال هاي قمري» ، نامزد جايزه اسكار بهترين فيلمنامه نويس 
سال شد. ديگر فيلمنامه نويس ايراني هاليوود ، «فرهاد صفي نيا» است ، «صفي نيا» سال 1975 در تهران متولد شد 
و در سن 4 سالگي به همراه خانواده اش ايران را به مقصد پاريس و پس از آن لندن ترك كرد. او در كالج كمبريج 
تحصيالت خود را در زمينه اقتصاد به پايان رساند و طي همين سال ها در نمايش هاي مختلفي بازي كرد. او پس از 
فارغ التحصيلي به نيويورك مهاجرت كرد و همانجا نيز در زمينه فيلم در دانشگاه «نيو اسكول » تحصيل كرد. «صفي 
نيا» اخيرا با همكاري «مل گيبسون» ، آخرين فيلم اين كارگردان جنجال برانگيز هاليوود ، با نام «آپوكاليپتو» را فيلمنامه 

نويسي كرده است. اين اولين كار سينمايي بلند اوست.
«سيروس نورسته» نيز ديگر ستاره ايراني هاليوود است كه او نيز در عرصه فيلمنامه نويسي صاحب شهرت است. او 
كه در «كلرادو» متولد شده ، تحصيالت خود را در دانشكده سينما در نيو مكزيكو به پايان رسانده است ، وي در جواني 

در عين آنكه در لس آنجلس بصورت حرفه اي تنيس بازي مي كرد،در فيلمنامه نويسي نيز دستي داشت.
2 سال بعد او اولين كار توليدي خود را براي شبكه تلويزيوني «سي بي اس» نوشت ، موفقيت او در اين كار باعث شد 
تا او 5 سال بعد نيز در پروژه سريال هاي تلويزيوني فعاليت نمايد. «نورسته » سال 2001فيلم «روز ريگان» با بازي 
«ريچارد دريفوس » را براي كمپاني پارامونت نويسندگي و كارگرداني كرد. وي كه اخيرا سريال جنجال برانگيز «راهي 
به سوي 11 سپتامبر» را براي بي بي سي نوشته است ، هم اكنون نيز به پيشنهاد «اليور استون» در حال نوشتن فيلمنامه 

پروژه اي با موضوع «بن الدن» است. همسر «نورسته» نيز فيلمنامه نويس است.
«داستين اليس» ، ديگر هنرمند ايراني امريكايي كه از مادري ايراني و پدري امريكايي متولد شده كار خود را به صورت 
حرفه اي با انيميشن «فرشته هاي ريچارد» آغاز كرد و با انيميشن «غول آهنين» به كمپاني انيميشن سازي «برادران 
وارنر» راه يافت.او چندي بعد در پروژه هايي چون «اوسموسيس جونز» و «اسكوبي دوو» نيز فعاليت كرد. موفقيت اين 
دو انيميشن باعث شد تا به صنعت انيميشن سازي عالقه مند شده و با تكيه بر دانش و فرهنگ خود انيميشن «بابك و 
دوستان اولين نوروز» را بسازد. اين انيميشن با استقبال ايرانيان سراسر دنيا روبرو شد و هنرمنداني چون «شهره 
آغداشلو» ، «كاترين بل» حمايت خود را از او اعالم كردند. دربين مشاهير ايراني هاليوود ، «بابك شكريان» متولد تهران 
نيز وجود دارد. او در اوج جواني به همراه خانواده اش به امريكا مهاجرت كرد ، «بابك شكريان» كه بيش از همه در 

عرصه كارگرداني شهرت دارد اولين فيلم مستقل خود را با نام «امريكاي زيبا» در اواخر دهه 70 ساخت.
حضور هنرمندان ايراني در صنعت انحصاري هاليوود شايد پيش از اين امري محال بود ولي اين امر امروزه به مساله 

غيرقابل انكار تبديل شده است. 

30نما
پس از درگذشت هيث لجر؛ 

جاني دپ در فيلم «توهمات دكتر 
پارناسوس» بازي مي كند 

پس از درگذشت «هيث لجر» بازيگر فيلم «توهمات 
اين  جايگزين  دپ»  «جاني  پارناسوس»،  دكتر 
گيليام»  تري   » جديد  فيلم  در  هاليوودي  بازيگر 
واد،  فيلم  سينمايي  سايت  گزارش  به  مي شود. 
دكتر  پروژه ي  تهيه كنندگان  مذاكرات  سرانجام 
او  جايگزيني  خصوص  در  « دپ»  با  پارناسوس 
پولساز  بازيگر  اين  و  داد  نتيجه  «لجر»  جاي  به 
هاليوود در سال 2007، از ماه آينده مقابل دوربين 
«گيليام» قرار مي گيرد.طي جلسه  اي كه بين ويليام 
پروژه)  اين  (تهيه كنندگان  هاديدا  ساموئل  ونيس، 
دپ»  «جاني  پيوستن  خبر  شد،  تشكيل  گيليام  و 
و  مطرح  پارناسوس»  دكتر  «توهمات  فيلم  به 
اشاره  ضمن  گرفت.گيليام  قرار  موافقت  مورد 
از  بازيگري  زمينه  در  دپ  خاص  توانايي هاي  به 
و  داده  خبر  نقش  و  فيلم  اين  در  تغييراتي  امكان 
گفته است: در صحنه  اي از فيلم « هيث» به داخل 
براساس  و  مي كند  سقوط  جادويي  آينه  يك 
فيلمنامه جديد او در داخل آينه چهره و شخصيتي 
متفاوت يافته و جاني دپ از آينه بيرون مي آيد. او 

افزوده است: به اين طريق در وجه فانتزي «لجر» به يك سفر در طول زمان رفته و با كاراكتري 
متفاوت ظاهر مي شود. فيلمبرداري اين پروژه سينمايي از مدتي پيش در لندن آغاز شده بود و از 

هفته پيش عوامل فني فيلم ساخت جلوه هاي ويژه آن را در ونكوور كانادا آغاز كرده بودند.

«پيرمردها كشوري ندارند» فيلم 
برگزيده انجمن بازيگران امريكا 

فيلم «پيرمردها كشوري ندارند» با كسب جوايز برتر از سوي انجمن بازيگران آمريكا، شانس 
چهاردهمين  اسوشيتدپرس،  گزارش  به  داد.  افزايش  اسكار  جوايز  در  درخشش  براي  را  خود 
مراسم ساالنه اعطاي جوايز انجمن بازيگران آمريكا شب گذشته برگزار شد و فيلم «پيرمردها 
كشوري ندارند» ساخته برادران ”كوئن“ توانست جايزه بهترين گروه بازيگري را نيز به دست 
آورد.اين فيلم همچنين جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل مرد را براي ”خاوير باردم“ اسپانيايي 
به همراه آورد. ”باردم“ پيش از اين در جوايز گلدن گلوب نيز موفق به دريافت همين جايزه شده 

بود.
در بخش بهترين بازيگر نقش اول مرد، ”دانيل دي لوئيس“ براي فيلم « آنجا خون به پا مي شود» 

توانست جايزه اول را كسب كند.
در بخش بهترين بازيگر نقش اول زن نيز ”جولي كريستي“ براي فيلم «دور از او» اين جايزه 
فيلم «گنگستر  براي  دي“  به ”رابي  نيز  زن  مكمل  نقش  بازيگر  بهترين  جايزه  آورد.  به دست  را 
به  را  هنري  دستاورد  عمر  يك  جايزه  همچنين  آمريكا  بازيگران  گرفت. انجمن  تعلق  آمريكايي» 
”چارلز دورنينگ“ اعطا كرد.در مراسم ديشب كه با حضور ستارگان نام آشناي هاليوود چون 
براد پيت، كيت بالنشت، تام كروز و آنجلينا جولي برگزار شد، كليپي از فيلم هايي كه بازيگران 
آنها طي يك سال گذشته دارفاني را وداع گفته اند، پخش شد كه قسمت هايي از فيلم «كوهستان 
بروك بك» با بازي ”هيت لجر“، حاضرين را تحت تأثير قرار داد.همچنين ”دانيل دي لوئيس“ جايزه 
بهترين بازيگر نقش اول مرد از انجمن بازيگران آمريكا را به ”هيث لجر“ اهدا كرد. ”دانيل دي 
لوئيس“ ديشب از سوي انجمن بازيگران آمريكا به عنوان بهترين بازيگر نقش اول مرد براي فيلم 

«آنجا خون به پا مي شود» انتخاب شد.

«جيم كري» و بدلكاري در فيلم «مرد بله» 
«جيم كري» براي بازي در نقش فيلم «مرد بله» خود بدلكاري نقشش را انجام داده است. او در 
اين فيلم نقش مردي را بازي مي كند كه تصميم مي گيرد تا براي تغيير زندگي خود به همه چيز 

و همه كس بله بگويد و اين بله گفتن ها منجر به وقوع حوادثي غيرمترقبه و كميك مي شود.
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«سوييني تاد» بيشترين 
فروش جهاني را دارد 

فيلم هاي نامزد هشتادمين دوره جوايز اسكار در تعطيالت آخر هفته گذشته 
مستقيم كسب  رابطه   رويترز،  به گزارش  يافتند.  دست  فروش چشمگيري  به 
و  شد  ثابت  ديگر  بار  فيلم ها  جهاني  فروش  افزايش  و  اسكار  جوايز  نامزدي 
فيلم هايي كه هفته گذشته نامزد جوايز معتبر اسكار شدند، در تعطيالت آخر 
هفته از فروش چشمگيري برخوردار شدند.فيلم «سوييني تاد» كه در سه بخش 
نامزد اسكار شده است، در تعطيالت هفته گذشته بيشترين فروش جهاني را 
 18/7 فروش  كشور،  در 11  سينما  سالن  و 760  هزار  از  توانست  و  داشت 
ميليون   30 به  اكنون  فيلم  اين  فروش  مجموع  آورد.  به دست  دالري  ميليون 

دالر رسيده است.
و  ندارند»  كشوري  «پيرمردها  براي  اسكار  نامزد  فيلم هاي  چشم گير  فروش 
ساخته  ندارند»  كشوري  «پيرمردها  است.  بوده  روال  همين  بر  هم  «تاوان» 
برادران ”كوئن“ در 6 كشور، فروش 4/8 ميليون دالري داشت كه در اين ميان 
فرانسه بيشترين استقبال را از آن به عمل آورد.فيلم «تاوان» محصول كمپاني 
”يونيورسال اينترنشنال“ نيز در 30 كشور فروش 3/5 ميليون دالري داشت 
«جونو»  فيلم  برساند.  دالر  ميليون   93 به  را  خود  جهاني  فروش  مجموع  تا 
 1/5 فروش  سينما  سالن  از 208  است،  اسكار  جوايز  بخش  چهار  نامزد  كه 
كشور   40 در  است  قرار  كه  ويلسون»  چارلي  «جنگ  داشت.  دالري  ميليون 
نمايش داده شود، فروش 3/7 ميليون دالري به دست آورد تا مجموع فروش 
و «به سوي  طاليي»  عصر  برسد.فيلم هاي «اليزابت؛  دالر  ميليون  به 4/15  آن 
طبيعت وحشي» ساخته ”شون پن“ از ديگر فيلم هاي نامزد اسكار هستند كه 
فروش خوبي به دست آوردند.در رتبه دوم پرفروش ترين هاي جهان، «من يك 
افسانه ام» قرار گرفت كه طي پنج  هفته گذشته، رتبه اول را در اختيار داشت. 
 15/8 فروش  دارد،  برعهده  را  اول  نقش  آن  در  اسميت“  ”ويل  كه  فيلم  اين 

ميليون دالري از 57 كشور به دست آورد تا مجموع فروش خود را به 290 ميليون دالر برساند.

معرفى هنرپيشه

گلشيفته فراهانى
گلشيفته فراهانى ، فرزند بهزاد فراهانى و فهيمه رحيم نيا متولد 
. وى فعاليت در سينما را با بازى در فيلم ”درخت  1362 است 
 . داد  نشان  را  خود  توانايى  فيلم  همين  با  و  كرد  آغاز  گالبى“ 
به  ازخود  باوري  وقابل  روان  بازي  گالبي“  در“درخت  گلشيفته 
نمايش گذاشت . وى سپس به مدت سه سال با هيچ پروژه ايي 
 79 درسال  اينكه  تا  داد  راترجيح  كاربودن  وكم  نكرد  همكاري 
با دو فيلم به سينما بازگشت. ”هفت پرده“ و ”زمانه“ فيلم هايي 
دو  درهر  فراهاني  پرداخت.  نقش  ايفاي  به  ها  اودرآن  كه  بودند 
فيلم بازي نسبتا قابل قبولي ازخودبه نمايش گذاشت اما به دليل 
ساختار ضعيف هردو فيلم موفقيت آنچناني نصيب اونكرد. بعد 
ازاين دوكاربازهم وقفه ايي دوساله دركارنامه او به وجود آمد. 
اما در سال 81 اوبا 4 فيلم به سينما بازگشت. او در همين سال به 
خاطرنقش آفريني اش در“بوتيك“ و“اشك سرما“ سيمرغ بلورين 
بهترين بازيگر زن را ازجشنواره فيلم فجردريافت كرد .سال 85 
نقطه عطفي دركارنامه فراهاني به حساب مي آيد زيرا او دراين 
سال با دوكارگردان كهنه كارسينماي ايران به همكاري پرداخت. 
كه  بود  كيا  حاتمي  ابراهيم  با  او  همكاري  حاصل  پدر“  نام  ”به 
اودراين فيلم همبازي پرويز پرستويي ومهتاب نصيرپوربود. اما 
اوج كار وى بازي درفيلم ”ميم مثل مادر“ رسول مالقلي پوربود. 
فراهاني بازيگري جوان پرانرژي و خالق است كه اين روزها با 
نقش آفريني اش همه نگاه ها را به سوي خود جلب كرده و نويد 

بازيگري پرتوان و جسور را در سينماي ايران مي دهد. 
فيلمشناسى : 

(فرزاد  پرده  هفت   ،(1376  - مهرجويى  (داريوش  گالبى  درخت 
جايى   ،(1379  - صالحمند  (حميدرضا  زمانه   ،(1379  - مؤتمن 
ديگر (مهدى كرم پور - 1381)، بوتيك (حميد نعمت اهللا - 1381)، 
دو فرشته (محمد حقيقت - 1381)، اشك سرما (عزيز اهللا حميد 
نژاد - 1381)، بابا عزيز (محمد ناصر خمير - 1382)، ماهى ها 
هم عاشق مى شوند (على رفيعى - 1383)، به نام پدر (ابراهيم 
حاتمى كيا، 1384)، گيس بريده (جمشيد حيدرى، 1384)، ميم مثل 
مادر (رسول مالقلى پور، 1385)، سنتورى (داريوش مهرجويى، 

. (1385

«بي بي فيلمز» تهيه كننده فيلم جديد كيارستمي 
اصل  برابر  «كپي  عنوان  با  خود  فيلم  جديدترين  كيارستمي  عباس 

است» را با تهيه كنندگي «بي بي فيلمز» مي سازد. 
به گزارش ورايتي، «ژوليت بينوش» و «سامي فري» بازيگران اصلي 
فيلم رومانتيك كيارستمي خواهند بود.«آنجلو بارباگالو» (تهيه كننده 
اصل  برابر  «كپي  تهيه كنندگي  كيارستمي  خود  اتفاق  به  ايتاليايي) 
كيارستمي  جديد  فيلم  داشت.موضوع  خواهند  برعهده  را  است» 
درباره يك مالك گالري هنري فرانسوي (بينوش) است و آشنايي اش 
با يك رمان نويس با سابقه (فري) است كه اين دو، به اتفاق سفري 
ماه  در  مي كنند. «بينوش»  آغاز  را  فرانسه  مختلف  مناطق  به  جذاب 
كيارستمي  با  نقش  اين  اجرا  چگونگي  از  يافتن  آگاهي  براي  اخير 
در ايران به سر مي برد.فيلم برداري «كپي برابر اصل است» از ماه 

مارس (اواسط اسفند) در توسكاني ايتاليا آغاز مي شود.

سفر فيلم هاي ايراني به 
اروپاي شرقي و فرانسه

5 فيلم بلند «موشك كاغذي » ساخته فرهاد مهرانفر، «نورا» به كارگرداني 
محمود شولي زاده ، «بيد و باد» ساخته محمدعلي طالبي ، «چوپان دروغگو» 
داريوش  كارگرداني  به  مامان»  «ميهمان  و  پور  حسن  سيروس  ساخته 
مهرجويي ، همراه دو فيلم كوتاه «داستان مرا پاياني نيست» به كارگرداني 
رضا مجلسي و «غاز مهاجر» ساخته سيروس حسن پور از يكي از شبكه 

هاي تلويزيوني كشور مجارستان پخش خواهند شد. 
كل  اداره  را  شده  ياد  هاي  فيلم  المللي  بين  ،عرضه  فيلم  سيما  گزارش  به 
رسانه بين الملل سيما به عهده دارد و قرار است از ژانويه امسال به مرور 

در تلويزيون مجارستان به نمايش در آيند.
همچنين چهاردهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي آسيايي «وسول» فرانسه 
فروريخت»  شرم  از  «بودا  فيلم  نمايش  و  كريمي  نيكي  داوري  با  امروز   ،
به  كه  6روزه  جشنواره  اين  كند.  مي  كار  به  آغاز  مخملباف  حنا  ساخته 
نمايش فيلم هاي آسيايي اختصاص دارد، امسال در بخش رقابتي فيلم هاي 
بلند داستاني اش ، 9 اثر حضور دارند كه از ايران ، «آن سه» ساخته نقي 
نعمتي جزو آثار منتخب است و قزاقستان ، قرقيزستان ، مالزي ، فيليپين و 

هند هركدام يك فيلم و چين با دو فيلم از ديگر رقيبان «آن سه» هستند.
در بخش مروري بر سينماي آسيا 12 اثر حضور دارند كه از ايران «دان» 
ساخته  سفيد»  «بادبادك   ، جوان  تماشاگران  بخش  در  و  جليلي  ابوالفضل 
در  نمايش  به  عليمراد»  «عبداهللا  ساخته   « كالغي  «روزي  و  پناهي  جعفر 

خواهند آمد. 
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اورامان،اورامان،
 سرزمين مهر و 

دوستى 
در  سروآباد  شهرستان  روستاهاى  از  تخت  هورامان  يا  اورمان 
با  همراه  خرم،  دره هايي  و  سرسبز  كوهپايه هايي  با  كوهستاني  منطقه اي 
رودخانه هايي خروشان در دو استان كردستان و كرمانشاه در ايران و 
مركز  اورامان  است.  شده  واقع  عراق  در  سليمانيه  استان  جنوبي  بخش 
دهستان اورامانات با هفتاد هزار نفر جمعيت از شرق با كرمانشاه، از غرب 

با عراق، از شمال با كردستان و از جنوب به جوانرود محدود مى شود و 
جاده اى به طول 75 كيلومتر آن را به شهر مريوان متصل مى نمايد.  اين 
منطقه دلپذير از طبيعتي بكر و اصيل برخوردار است كه در سالهاي اخير 
ميزبان گردشگران ايراني و نيز بخشي از توريست هاي غربي بوده است. 
تصنعي  مظاهر  از  بدور  طبيعي  اصيل  زندگي  يك  داراي  اورامان  مردم 
و  البسه  و  معماري  رسوم،  و  آداب  زندگي،  روش  هستند.  مدرن  دوران 
چنان  از  ديار  اين  مردمان  روزمره  زندگي  در  استفاده  مورد  ابزارهاي 
جلب  خود  به  را  گردشگري  هر  نافذ  توجه  كه  است  برخوردار  اصالتي 
مي كند. جداي از اين موارد، اورمان صاحب فرهنگ فولكلوريك ريشه دار 
و گسترده ايي است كه در قالب ترانه هاي شفاهي، بازيهاي محلي متنوع، 
آن  از  غالبًا  كه  اورامي  متمايز  موسيقي  و  خود  به  مختص  آئيني  مراسم 

تحت عنوان «سياچمانه» ياد مي شود پديدار گشته است. اورامان همچنين 
خاستگاه بخش اعظمي از ادبيات كالسيك كردي است كه نمونه هاي بارز 
بيساراني،  كرد،  مولوي  همچون  بزرگي  شعراي  آثار  در  مي توان  آنرا 

خاناي قبادي و ميرزا عبدالقادر پاوه اي يافت.
كوه  روى  به  رو  تندى  شيب  در  و  غربى  شرقى-  دره اى  در  روستا  اين 
اغلب  و  سنگ  از  كلى  طور  به  روستا  خانه هاى  شده است.  واقع  تخت»   »
به  كه  شده  است  ساخته  پلكانى  صورت  به  و  چين  خشكه  صورت  به 
همين دليل آن را « هزار ماسوله » نيز مى نامند. اين روستا در بين اهالى 
مردم  اعتقاد  به  بنا  است.  معروف  اورامان  شهر  به  منطقه  روستاهاى 
منطقه اين روستا، زمانى شهرى بزرگ بود و مركزيتى خاص داشت و 
اورامان  ناحيه  حكومت)   ) مركز  يا  تخت  عنوان  به  آن  از  خاطر  همين  به 
كه  {هورامى}-  اورامى  لهجه  به  كه  تخت  اورامان  مردم  مى كردند.  ياد 
سخن   - بوده  رسمى  لهجه  و  مى آمده  شمار  به  كتابت  زبان  گذشته  در 
مى گويند، مسلمان بوده و سنى مذهب ولى با اين وجود آيين هاى باستانى 
ايرانى هنوز در حافظه تاريخى برخاسته از نياكان مردم اين منطقه، جاى 

دارد و آن را پاس مى دارند .
طبيعت:

چراگاههايى  فراوان،  چشمه هاى  وجود  و  كوهستانى  معتدل  هواى  و  آب 
وجود  به  اورامان  زيباى  كوههاى  دامنه  در  را  خرم  باغهايى  و  سرسبز 
اين  مردم  اصلى  پيشه  باغدارى  كنار  در  دامدارى  شده  باعث  كه  آورده 
بسيارى  و  متعدد  گياهى  و  جانورى  گونه هاى  ناحيه  اين  در  باشد.  ديار 
مشاهده مى شود از جمله سنجاب ايرانى، درختان : وون، تنگز، ميلو، شرو، 
بلوط، پسته وحشى، گردو، توت، گالبى، انجير، انار و ... گياهان : ريواس، 
پيچك، كرس، بنا، هاز، شنگ، به ره زا، هاله كوك، ترشكه، ته ره ژه ره ژا، 
قازياخه، گيالخه، نرميله، ده مه رواسله، بنا شوانه، كنگر، سپل، سيدران، 
گوزروانه، لو، زرده لو، چنور، سياولو، كه ما و قومامه و توسى و كنگر 
و بسيارى از گونه هاى كمياب و با ارزش گياهى از نظر خوراكى دارويى 
دگرگونه  ساختارى  و  شكل  اورامان  در  قلعه»  «قورى  غار  و...  وتزيينى 
پهناور  قاره  غارهاى  زيباترين  از  يكى  بگوييم؛  اگر  نيست،  اغراق  و  دارد 

آسيا است.
پوشاك:

مردان كرد اورامانى چوخه، پانتول، ملكى شال، دستار، فرنجى و كله بال 
و زنان آن جانى، كلنجه، شال، كاله و كلله مى پوشند. انواع اين لباس ها با 
زيورآالت مختلف تزئين شده اند و رنگارنگ هستند. پيش از ورود پارچه 
و كفشهاى خارجى و ساير منسوجات داخلى به استان كردستان، بيشتر 
پارچه ها و پاى افزار مورد نياز آنها توسط بافندگان و دوزندگان محلى 
بافته و ساخته مى شده كه با تعداد محدود هنوز رواج دارد (انواع لباس 
؛ رانه چوخه و فرنجى ). از ديگر صنايع دستى رايج در اورامان مى توان 

گليم، سجاده، نمد ،سبد، گيوه{كالش}، ظروف چوبى و ...
خوراك:

قارچ، كرفس، كنگر، ريواس، خوژه، پنير، شير، عسل، گردو، انجير انگور 
موادغذايى اين منطقه را تشكيل مى دهند. پلو، آش دوغ (دوغه وا)، ساوار، 
گردول، ترخينه، دوختن يا آش گزنه، هتيمچه با گوشت گوسفند، شدروا، 
گرما، رشته پلو، رشته رون يك آبه، پرشين، كالنه، خورش خالل بادام وا 

انواع كبابهاى محلى از غذاهاى اورامانى است
نام:

يكى از حدسيات رايج درباره نام اورامان اينست كه واژه « اورامان» يا 
« هورامان» از دو بخش « هوراً به معنى »اهوراً و « مان» به معنى خانه، 
جايگاه و سرزمين تشكيل شده است. بنابراين اورامان به معنى « سرزمين 
اهورايى» و «جايگاه اهورامزداً است. » هور« در اوستا به معنى خورشيد 

آمده و هورامان » جايگاه خورشيد" نيز معنى مى دهد.

 اورامان سرزمينى بكر با مردم عشير ه اى
كوه هاى به هم تنيده در پيچ جاده حكايت از استوارى مردمانى دارد كه 
گرمى وجودشان، سرماى اورامان را لذت بخش مى كند. منظره اى زيبا كه 
تو را با خود به رنگين ترين لحظه ها مى برد و تو بايد خود را در آغوش 
جاده رها كنى. وقتى به انتهاى جاده مى رسى، خانه هايى آغاز مى شوند 
كه بامشان حياط خانه اى ديگر است. اينجا «اورامان تخت» است روستايى 

با قدمت چند صدساله با فرهنگ و آدابى يادگار دوان زرتشت. سرزمين 
ايرانيان اصيل، مهمان نواز و مهربان.مردمى كه بكر مى زيند و عشيره اى، 
كوچ هنوز به سبك طبيعت در ميان اين مردم معناى خود را حفظ كرده؛ 
از پاى كوه به دامنه و ارتفاعات بلندتر و بعكس. اين محل اصالت خود 
را حفظ كرده و در كنار طبيعت زيباى آن، مدنيت و شهرنشينى منطقه، 
به طور  روستا  اين  خانه هاى  است.  داده  ماسوله  هزار  به  خاصى  زيبايى 
كلى از سنگ ساخته  شده اند و داراى حالت راه پله مانندند. سقف خانه ها را 
با تيرك هايى چوبى مى پوشانند. ارتفاعات اين منطقه در بهار و تابستان 
يكى  تخت  اورامان  روستاى  سرد،  بسيار  زمستان  در  و  زيباست  بسيار 
از جذاب ترين مناطق روستايى كردستان است كه در كنار چشم اندازهاى 
طبيعى آن، براى آيين مذهبى و قديمى در پير شاليار، مردم زيادى ساالنه 
روانه آنجا مى شوند. اين منطقه با  انبوه كوهستان ها و دشت هاى پهناور 
خود گياهان و جانوران متنوعى را در برگرفته كه چشم انداز جنگل هاى 
آورده  وجود  به   دوستان  طبيعت  براى  يادماندنى  به  منطقه اى  زاگرس، 
است.برخى از اين چشم اندازها و جاذبه هاى گردشگرى در اورامان شامل 
چشم انداز دربند دزلى و ارتفاعات و دامنه سرسبز آن، آبشار ملور مناطق 
پيرامون آن كه داراى آبى زالل كه حاصل ذوب برف هاى ارتفاعات باال 
دست آن است، زينت بخش كوه هاى اين منطقه، چشم انداز مزارع پلكانى و 
معمارى سنگى و روستاهاى پلكانى شكل است. از جاذبه هاى گردشگرى 
نشان گر  كه  است  منطقه  اين  در  موجود  قديمى  آتشكده هاى  هورامان 
زرتشتى بودن ساكنان آن قبل از اسالم است. اگر چه شرايط سخت در 
اين منطقه پا برجاست، ولى ساكنانش هنوز آداب و منش خود را حفظ 
كرده اند.اورامان تخت از ديرباز جلوه گاه هنر و تمدن غنى و اصيل كردى 

بوده است. 
گروهى  پيرشاليار است،  يكى از چشم انداز هاى فرهنگى هورامان، جشن 
آن را از شخصيت هاى قبل از اسالم مى دانند گروهى آن را بعد از اسالم 
درباره  مى دانند،  قبل  سال  حدود 900  روستا  در  را  سكونتش  و  دانسته 
وى حكايتى وجود دارد كه مى گويد: در زمان هاى بسيار دور در بخارا 
اين  خاتون»  «بهارنار  به  نام  داشت  دخترى  كه  مى كرد  زندگى  پادشاهى 
دختر كر و الل بود و تمام حكما نتوانسته  بودند بيمارى او را عالج كنند. 
شاليار  پير  به  نام  مردى  كردستان  اورامانات  منطقه  در  ديگر  سوى  از 
عالمگير  شهرتش  و  بود  معجزات  و  كرامات  صاحب  كه  مى كرد  زندگى 
شده بود. چون خبر معجزات پير شاليار به بخارا مى رسد، شاه دخترش 
را همراه با برادرش به نام شاليار سيار و عده اى ديگر به منطقه اورامان 
كردستان مى فرستند. آنها وقتى به نزديكى روستايى كه پير در آن زندگى 
مى كند مى رسند، دختر پادشاه احساس مى كند كه گوشش شنوايى خود 
را به دست آورده و صداها را مى شنود. از آنجا كه پادشاه اعالم كرده 
بود كه هر كس بيمارى دخترش را عالج كند مى تواند او را به همسرى 
برگزيند، پير شاليار قبول مى كند و چون از مال دنيا چيزى نداشت، اهالى 
با كمك هم براى او جشن عروسى برگزار مى كنند و هر كدام از طوايف، 
بخشى از هزينه ها و كارهاى اين مراسم را به عهده  مى گيرند.پير شاليار 
قبل از مرگش وصيت مى كند تا آخر دنيا مراسم سالگرد عروسى اش را 
همه ساله برگزار كنند.مراسم باستانى پير شاليار در 2 زمان متفاوت در 
زرتشتى ها)  سده  جشن  با  (همزمان  ماه  و 10بهمن  ارديبهشت   15 سال 
با  همزمان  كه  مى گويند  كوهسارى  را  بهاره  مراسم  مى شود،  برگزار 
طراوت و سرسبزى اورامان كردستان است و در آن به اجراى دف نوازى 
و ايراد سخنرانى درباره شخصيت پير شاليار و توزيع نان محلى (كليره) 
هفته   2 مدت  به  ماه  بهمن   10 در  ساله  هر  زمستان  مى پردازند.مراسم 
برگزار مى شود. اهالى منطقه به اين مراسم، عروسى پير شاليار مى گويند. 
برگزارى اين مراسم به عهده متولى آن است كه در هر خانواده به  صورت 
موروثى انجام مى شود. به هر تقدير هيچ يك از جاذبه هاى بهشت كوچك 

را نمى توان آن گونه كه حقيقت آن است، به وصف آورد.
تنها  نگنجد،  دفتر  صد  دو  قالب  در  كه  دارد  بسيارى  جاذبه هاى  اورامان 

ديدن از آن مى تواند ما را از يك بهشت كوچك زمينى بهره مند كند.

 گردآورى : فرشته كديور    kadivar@persianweekly.co.uk گردشگرى
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برپايه نظرسنجي ها برلوسكوني بيشترين شانس را براي نشستن بر كرسي نخست وزير دارد 

بازگشت امپراتور 
عباس فتاح زاده

پرودي  رومانو  سقوط  از  عد 
التهاب  نوعي  اكنون  دولتش  و 
حكمفرما  ايتاليا  در  سياسي 
در  جمهور  رئيس  است.  شده 
مورد  در  گيري  تصميم  حال 
مي  فكر  و  است  كشور  آينده 
چه  وزيري  نخست  پست  كند 
در  كند.  پيدا  بايد  سرنوشتي 
برلوسكوني  سيلويو  ميان  اين 
آستانه  در  سابق  وزير  نخست 
بازگشت و نخست وزيري مجدد 
قرار گرفته است. وي حتي تهديد 
نخست  به  مجدداً  اگر  كه  كرده 
وزيري برگزيده نشود، مردم را 
او  كشاند.  خواهد  ها  خيابان  به 
انجام  هم  عجيب  كار  يك  اخيراً 
دست  به  پيش  هفته  چند  داد؛ 
به  موسوم  خويش  حزب  خود 
«فورزا ايتاليا» را منحل كرد. اين 
كار ناظران را به تعجب واداشت 
مورد  در  هم  را  ترديدهايي  و 
جنجالي  مرد  اين  سياسي  آينده 
مطرح ساخت. اما حاال و پس از 
چنان  او  پرودي،  دولت  انحالل 
كند  مي  مطرح  را  خودش  جدي 
كه تهديد به تظاهرات خياباني را 
داده  قرار  خويش  برنامه  در  هم 
است. اگر رئيس جمهور تصميم 
مجدد  انتخابات  برگزاري  به 
پيروزي  براي  او  شانس  بگيرد، 
بود.  خواهد  زياد  انتخابات  در 
دولتي  شبكه  پيش  روز  چند 

تلويزيون ايتاليا موسوم به «راي» نتايج يك نظرسنجي را كه توسط موسسه نظرسنجي اس دبليوجي، يكي از 
مردم  درصد  حدود 60  آن  براساس  ساخت.  منتشر  بود،  شده  برگزار  اروپا،  نظرسنجي  موسسات  معتبرترين 
ايتاليا قاطعانه گفته بودند برلوسكوني در انتخابات آينده پيروز خواهد شد. اما مقامات ساير كشورهاي اروپايي 
در ايتاليا روي كار بيايند، برخود مي لرزند. او در دوران  عمدتًا از اينكه برلوسكوني و دار و دسته اش مجدداً 
نخست وزيري خويش آنقدر در اروپا جار و جنجال به پا كرد كه خيلي ها از اين امپراتور اقتصادي و رسانه يي 
خوششان نمي آيد و حتي از وي مي ترسند. برخي هم مي گويند به اندازه ناپلئون بناپارت به خود مطمئن است 
و اعتماد به نفس دارد و اين اعتماد به نفس را در اجراي نقشه هاي جنجالي و نه چندان منطقي هم به كار مي 
گيرد. اين مرد پرمدعا حتي يك بار طي اقدامي اهانت آميز خودش را با پيغمبر يهوديان هم مقايسه كرد كه بعد با 
اعتراضات صورت گرفته مجبور به معذرت خواهي شد. خالصه آنكه طي دوران پنج ساله نخست وزيري خود 
يعني از سال 2001 تا 2006 ميالدي آنقدر بحث هاي ديپلماتيك تنش زا داشته كه در خارج از كشور خيلي ها 
ديگر به او اعتماد ندارند. حتي يك بار در يك كنفرانس مطبوعاتي نسبت به نخست وزير دانمارك و همسر خودش 
حرف هايي زد كه حاضران شوكه شدند. آندرس فوگ راسموسن نخست وزير دانمارك فرد شيك پوشي است. 
برلوسكوني او را فردي دانست كه مي تواند در آينده از همسر نخست وزير ايتاليا تقاضاي ازدواج كند. ماسيمو 
كاچياري فيلسوف و شهردار ونيز هم رسوايي ها و شايعاتي در همين زمينه را در گذشته در مورد ارتباطش با 
همسر برلوسكوني شاهد بود. نزديكي برلوسكوني به سياست هاي افراطي امريكا هم از ديگر عواملي است كه 
مي تواند در ميان گروه هاي طرفدار صلح برايش مخالفان زيادي فراهم آورد. عالوه بر اينها افكار برلوسكوني تا 
حدودي نژادپرستانه هم هستند. او حاضر است تا بقيه كشورها به بهاي فايده و نفع ايتاليا ضرر كنند. او در زمان 
نخست وزيري خويش براي استقرار دفتر مركزي سازمان معتبري به نام آژانس اروپايي غذا در شهر پارماي 
ايتاليا با فنالندي ها كه خواستار آوردن اين سازمان و دفتر مركزي آن به كشور خود بودند درافتاد. در اين راه 
از تحقير و حتي به نوعي ناسزا گفتن به نخست وزير فنالند هم دريغ نكرد. از آن زمان به بعد فنالندي ها ديگر 
نمي خواهند چيزي در موردش بشنوند. در اتفاقي ديگر زماني كه به همراه والديمير پوتين به بازديد كارخانه يي 
در روسيه رفته بود، مقابل يكي از كارگران زن رفتاري از خود نشان داد كه عكس هايش به مطبوعات سراسر 
جهان راه يافت و نشانه بي احترامي به روس ها تلقي شد. اقدامش در پارلمان اروپا كه ديگر واقعًا سر و صدا 
كرد و برايش دشمن ساز شد. او در ژوئيه سال 2003 يعني درست در آغاز دوره رياست ايتاليا بر اتحاديه اروپا 
و شوراي سران آن براي يك سخنراني به پارلمان اروپا رفت. در آنجا مارتين شولتز نماينده پارلمان اروپا از 
آلمان را مورد توهين قرار داد. پس از آنكه صداي اعتراض از همه سوي سالن به هوا برخاست، برلوسكوني در 
واكنش به معترضان آنها را «توريست هاي دموكراسي» و كساني كه تنها به دنبال اسمي از دموكراسي هستند، 
دانست. از همان زمان ترس از وي در دل بسياري از اروپايي ها ريشه دواند. حتي پس از اين قضيه گرهارد 
شرودر صدراعظم وقت آلمان كه قصد داشت تعطيالت تابستاني خود را در سواحل ايتاليا بگذراند، سفرش را 
لغو كرد و براي تعطيالت به جاي ديگري رفت. علت توهين وي به نمايندگان پارلمان اروپا اين بود كه آنها از وي 
پيرامون پرونده اش در دادگاه و قدرت بي حد و حصر رسانه يي اش سوال هايي را پرسيده بودند. برلوسكوني 
در جريان دادگاه پرونده تخلفات خويش، به استفاده از قدرت رسانه يي خويش پرداخت. او از تلويزيون ها براي 
جنگ كامًال خصوصي خود عليه دستگاه قضايي ايتاليا استفاده كرد. وي حتي يك بار دادستان هاي دادگاه را 
خودكامه و ديوانه خواند. پيروزي اش در انتخابات به حدي او را جري كرده بود كه خود را محق مي دانست هر 
كاري را انجام دهد ولو برخالف قانون باشد. علنًا مي گفت كسب راي اكثريت مردم مي تواند جوازي براي مبارزه 
عليه قوانين باشد. البته تمامي اين موضع گيري ها و رفتارها را چنان با مهارت و در پوشش تبليغات رسانه يي 
صورت مي دهد كه باز هم مي تواند در نظرسنجي ها پيروز باشد. در دوره اولي كه او مي خواست نخست وزير 

راي  شخصي  چنين  به  ايتاليا  مردم  است  ممكن  چگونه  كردند  مي  سوال  ها  اروپايي  سال 1994  در  يعني  شود 
دهند، اما او پيروز شد. در سال 1996 برلوسكوني مقابل پرودي شكست خورد و مخالفانش نفسي به راحتي 
دوباره شانس  كشيدند. اما در سال 2001 دوباره او حاضر شد و قدرت را به دست گرفت. حاال هم كه ظاهراً 
زيادي دارد تا نخست وزير شود. يكي از علل پيروزي هاي برلوسكوني در انتخابات را مي توان جايگاه ضعيف 
و نامناسب رقبايش دانست. او بيش از هر چيز به مخالفت هايش با كمونيست ها در عرصه هاي سياسي وابسته 
است و دشمني هايش با «سرخ هاي خطرناك» به محبوبيت مي انجامد. وقتي در سال 1994 دموكرات مسيحي 
هاي قدرتمند را شكست داد، كاتوليك هاي محافظه كار او را سدي مقابل كمونيسم در كشورشان تلقي كردند. 
قدرت كمونيسم در ايتاليا بسياري را در آن زمان ها به وحشت انداخته بود. از سويي ديگر برلوسكوني براي 
آنكه به اين محبوبيت دامن بزند، دائمًا با پاپ و كاردينال ها ديدار داشت و با تعظيم هاي آنچناني در مقابل آنها 
دل جمع زيادي از كاتوليك هاي ايتاليا را به دست مي آورد. او كه به سن 71 سالگي رسيده با جراحي هاي متعدد 
زيبايي از عمل بيني گرفته تا كاشتن مو مي كوشد ظاهري فريبنده و جذاب راهم در كنار رفتار عوامفريبانه اش 
داشته باشد. در راستاي همين عوامفريبي ها است كه مي گويد قضات دادگاهش هم سر و سري با كمونيست ها 
دارند. حتي ارتباط با مافيا هم با توجه به قدرت رسانه يي اش نمي تواند باعث رويگرداني راي دهندگان شود. 
چند سال پيش يكي از نزديك ترين ياران و دوستانش به جرم حمايت از مافيا در دادگاه به 9 سال زندان محكوم 
شد. جالب آنكه پس از اثبات جرم و صدور راي دادگاه، برلوسكوني حاضر نشد سمت دولتي فرد متخلف را 
از او گرفته و عزلش كند. او راي دادگاه را سياسي خواند و تبليغات رسانه يي هم راي دهندگان را به اين باور 
رساند كه حتمًا همين طور است. فرار مالياتي توسط امپراتوري اقتصادي برلوسكوني و تاسيس صندوق هاي 
غيرقانوني در خارج از كشور زير نظر مستقيم خودش، باز هم به نگاه مخاطبان رسانه يي طوري روي پرده رفت 
كه مشكلي را ايجاد نكند. حداقل 30 درصد ايتاليايي ها عملكرد برلوسكوني در اين زمينه را صحيح دانستند. او 
طوري عمل مي كرد كه حدود 33 درصد درآمد شركتش به طرقي كه خودش مي خواست به جيب دولت مي رفت 
و در مجموع ايتاليايي ها اين از جيب به جيب شدن را كار نادرستي نمي دانستند. در مقابل دولت پرودي قصد 
داشت با فرارهاي مالياتي مبارزه كند. از اين رهگذر در طول سال 2007 قرار بود 20 ميليارد دالر بر درآمدهاي 
مالياتي دولت افزوده شود. اين امر نه تنها بر محبوبيت پرودي نيفزود بلكه از آن مقداري هم كاست، در عوض 
برلوسكوني در شبكه هاي تلويزيوني خويش كه نيمي از مردم ايتاليا تماشاگر دائمي آنها هستند با نشان دادن 
تصاوير و برنامه هاي عامه پسند به كسب راي و حمايت مي پردازد. در چنين وضعيتي است كه پرودي به دنبال 
مبارزه با فرار مالياتي و رعايت قانون است از آراي خويش مي كاهد و برلوسكوني ماجراجو با آن همه جنجال 
و فرار مالياتي مي تواند حمايت راي دهندگان زيادي را به دست آورد. برلوسكوني در دوران نخست وزيري 
خويش كم مردم را نااميد نكرد. وعده «معجزه جديد ايتاليا» و جهش هاي اقتصادي را مي داد، اما چيزي ديده نشد 
و اتفاق خارق العاده يي در اقتصاد ايتاليا نيفتاد. در دوران دو ساله نخست وزيري پرودي هم تحول چنداني روي 
نداد. لذا مردم فكر مي كنند شايد بازگشت به سوي «قهرمان قديمي» چاره ساز باشد. فوتبال، تلويزيون و اقتصاد 
هم با هدايت امپراتوري برلوسكوني به اين تصور دامن مي زند. لذا اين گونه است كه با وجود وجهه بد خارجي 

كه تا مرز تمسخر هم كشيده مي شود، برلوسكوني در ايتاليا محبوب مي ماند. 
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

مك كين نامزد احتمالي و نهايي 
جمهوريخواهان امريكا 

 
 

رقباي  بر  جمهوريخواه  نامزد  كين  مك  سناتور  كننده  تعيين  پيروزي  با  امريكا  فلوريداي  ايالت  مقدماتي  انتخابات 
حزبي اش ميت رامني، رادولف جولياني و مايك هاكابي خاتمه يافت. در ميان دموكرات ها نيز هيالري كلينتون بر 
رقيب خود باراك اوباما پيروز شد، هرچند كه انتخابات فلوريدا براي دموكرات ها بيشتر نقش سمبليك داشت. به 
دنبال اعالم نتايج انتخابات مقدماتي فلوريدا، جولياني از ادامه رقابت ها منصرف شد و وزن ناشي از آراي خود را 
پشت سر مك كين قرار داد. با توجه به كناره گيري جولياني و عدم موفقيت هاكابي نامزد پيروز انتخابات انجمن 
به  جمهوريخواهان  مقدماتي  انتخابات  هم اكنون  از  فلوريدا  در  سوم  حتي  يا  دوم  مقام  در كسب  آيوا  حزبي  هاي 
صحنه رقابت ميان مك كين و رامني تبديل شده و انتظار مي رود سرنوشت نهايي اين دو نفر در انتخابات تعيين 

كننده سه شنبه آينده 24 ايالت امريكا مشخص شود.
به گزارش منابع خبري در انتخابات مقدماتي فلوريدا كه روز سه شنبه برگزار و نتايج آن در اولين ساعات روز 
چهارشنبه (به وقت ايران) اعالم شد مك كين سناتور آريزونا با كسب 36 درصد آراي جمهوريخواهان و با يك 
تفاوت پنج درصدي بر رقيب حزبي اش رامني نامزد ثروتمند و فرماندار پيشين ماساچوست پيروز شد. رودي 
مبلغ  هاكابي  مايك  ولي  گرفت  قرار  سوم  مقام  در  آرا  درصد  كسب 15  با  نيز  جمهوريخواه  ديگر  نامزد  جولياني 
كليساي انجيلي كه در انتخابات انجمن هاي حزبي اوايل ژانويه مقام اول را كسب كرده بود نتوانست بيش از 13 

درصد آراي فلوريدا را به دست آورد.
جولياني كه استراتژي خطرناك برد و باخت را در فلوريدا برگزيده و خود را به آب و آتش زده بود به دليل ناكامي 
در كسب مقام اول يا دوم اعالم كرد قصد دارد از ادامه رقابت ها انصراف دهد و از مك كين حمايت كند. دو نامزد 
پيشتاز جمهوريخواه در روزهاي پيش از انتخابات رقابت سختي را پشت سر گذاشتند و در تالش براي متقاعد 
كردن راي دهندگان جمهوريخواه به برتري خود و ضعف رقيب يكديگر را مورد حمله قرار دادند. در مناظره هاي 

انتخاباتي، مك كين سابقه و دستاوردهاي نظامي خود را در اين ايالت مورد تاكيد قرار داد.
ايالت فلوريدا از نظر جمعيت باالي نظاميان كهنه كار معروف است. مك كين در سخنراني پس از پيروزي خود گفت؛ 
«ما جمهوريخواهان همواره از اين امر آگاه بوديم كه نخستين مسووليت دولت حفظ امنيت كشور در برابر دشمنان 
انتخابات  در  جمهوري  رياست  نامزدهاي  تعيين  انتخابات  در  كه  ساله   71 سناتور  اين  است.»  داخلي  و  خارجي 
سال 2000 از جرج بوش شكست خورده بود، به دليل مشكالت مالي تنها از چند ماه قبل وارد صحنه رقابت هاي 

انتخاباتي شد.
اما اين بار بخت با او همراه بود به طوري كه سه پيروزي پي درپي را در نيوهمپشاير، كاروليناي جنوبي و فلوريدا 
به دست آورد، در حالي كه رقيبش رامني تنها در ميشيگان و نوادا پيروز شد. مك كين همچنين با پيروزي خود 

تمامي 57 نماينده كنوانسيون حزبي را به خود اختصاص داد.
نتايج آراي دموكرات ها

در ميان دموكرات ها هيالري كلينتون با نسبت 50 به 33 درصد آراي فلوريدا باراك اوباما را شكست داد و جان 
ادواردز نيز با كسب 14 درصد آرا در مقام سوم قرار گرفت. با اين حال انتخابات فلوريدا براي دموكرات ها نقشي 
نمادين داشت، زيرا حزب دموكرات شاخه حزبي فلوريدا را به خاطر تعجيل در برگزاري انتخابات مقدماتي از حق 
انتخاب نمايندگان حزبي محروم كرد، چنانكه چنين اتفاقي در ميشيگان نيز رخ داد. به همين دليل نامزدهاي دموكرات 

از رقابت جدي در اين دو ايالت خودداري كردند.
دموكرات ها و جمهوريخواهان هم اكنون توجه اصلي خود را به انتخابات سه شنبه آينده 24 ايالت امريكا معطوف 

كرده اند كه در آن حدود نيمي از راي دهندگان امريكايي نامزدهاي دلخواه خود را تعيين خواهند كرد. 
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در سال هاي اخير اقبال زيادي به ويتگنشتاين 
شده است و در ايران شاهد كتاب هاي زيادي 
هستيم كه از زواياي مختلف به آراي او مي 
جستارهايي  معنا،  و  «سكوت  كتاب  پردازند. 
سروش  نوشته  ويتگنشتاين»  فلسفه  در 
دباغ است كه در مقدمه آورده است؛ «كتاب 
كه  است  فلسفي  مقاالت  مجموعه  رو  پيش 
درباره فلسفه  نگارنده طي 1/5 سال گذشته 
مقاالت  اين  در  است.  نوشته  ويتگنشتاين 
و  مفاهيم  ترين  محوري  تا  شده  كوشش 

آموزه هاي دو دوران فلسفي ويتگنشتاين با رهيافت تحليلي بررسي 
شود.اين كتاب را موسسه فرهنگي صراط در شمارگان 2000 نسخه 

با قيمت 2100 تومان راهي بازار نشر كرده است.  

كتابي از گئورگ زيمل  
 

علم  در  تفسير  درباره  مقاالتي  كتاب 
اكس  گاي  مقدمه  بر  عالوه  اجتماعي 
درباره زيمل، داراي چهار مقاله از زيمل 
تاريخي،  فهم  سرنوشت  درباره  است. 
مقوم  مفاهيم  تاريخي،  زمان  مساله 
فلسفه  تاريخ  درباره  و  تاريخ  (سازنده) 
توسط  كه  هستند  كتاب  اين  مقاالت 
 1100 تيراژ  در  انتشار  سهامي  شركت 
و  چاپ  تومان  قيمت 3250  به  و  نسخه 

منتشر شده است.  

درباره بودا  
 

 بسياري از پژوهشگران از يك سو مي 
پذيرند كه آيين بودا بر باورهاي ابتدايي 
و خام مردم هند رشد كرده و بيشترين 
است  گرفته  شكل  بودا  از  پس  آن  بخش 
سخناني  از  كوشند  مي  ديگر  سويي  از 
برين  فلسفه  است،  منسوب  بودا  به  كه 
«بودا»  كنند.كتاب  كشف  جاوداني  و 
جستاري در آيين و تعاليم اوست كه از 
سوي نشر شركت سهامي با تيراژ 2000 
شده  چاپ  تومان   9500 قيمت  و  نسخه 

است.  

به آذين  خاطرات  و  رمان 
از انتشار بازماندند 

كتاب هايي از م. ا. به آذين (محمود 
بازماندند.  انتشار  از  اعتمادزاده) 
و  سيمرغ»  «مرگ  تاليفي  رمان 
عنوان  با  آذين  به  خاطرات  ادامه 
سوم  (جلد  بار»  اين  و  ديگر  «بار 

خاطرات كه نام آن پيش تر مشخص نشده بود) فعًال اجازه انتشار 
پيدا نكرده اند.

را  كتابي  گلستان  ليلي   
مي  ترجمه  نيچه  درباره 

كند 
درباره  يي  تازه  ترجمه  گلستان  ليلي 
كتاب  اين  دارد.  دست  در  را  نيچه 
نوشته اشتفان تسوايك اتريشي است، 
به  فرانسه  زبان  از  را  آن  گلستان  كه 

فارسي در حال ترجمه دارد.

لذت كتاب به رغم 
اينترنت

صف هاى اتوبوس، قطار يا هر انتظارى در ژاپن مترادف است با تصوير 
را  بزرگتر  حتى  يا  جيبى  كوچك  كتاب  يك  كدام  هر  تقريبًا  كه  هايى  آدم 
درمى آورند و شروع به خواندن مى كنند. آنها اگر به كشور ديگرى هم 
سفر مى كنند قبًال كتابى درباره محل جديد خوانده اند و در كشور مبدأ 
نيز منابع جديدتر را از دست نمى دهند. با اين حال بنابر يك نظرسنجى كه 
روزنامه «ماينيچى» انجام داده است، يافته هاى جديدى از عادت قديمى 
تلفن  و  اينترنت  تكنولوژى  آمده.  دست  به  ها  ژاپنى  بين  در  كتابخوانى 
همراه، تنها پيشتاز عرصه هاى اقتصادى ژاپن نبوده است. 86درصد از 
و  اينترنت  شبكه  از  استفاده  گسترش  به  نظرسنجى  اين  دهندگان  پاسخ 
تلفن همراه در ميان شهروندان ژاپنى به عنوان عامل دورى آنها از كتاب 
و مجله اشاره كرده اند. اين مسأله در پى اين عامل بوده است كه بسيارى 
از مشتركان تلفن همراه مى توانند اطالعات موجود در برخى كتاب ها و 
مجالت را از طريق صفحه نمايشگر تلفن همراه مطالعه كنند. نسل جوانتر 
هم كم و بيش ترجيح داده است تا تلفن همراهى كه مى تواند به راحتى به 
شبكه اينترنت وصل شود را به جاى كتاب استفاده كند. در بحث اينترنت 
و كتاب دو مسأله كه چندان هم به يكديگر بى ربط نيستند مطرح مى شود. 
از سويى درباره تكنولوژى فراگير اينترنت اين نگرانى وجود دارد كه هر 
روز از تعداد كتابخوان ها و گرايش به فرهنگ چاپى و نوشتارى كاسته 
متفاوت  موضوع  يك  عنوان  به  بلكه  كتاب  عنوان  به  نه  اينترنت  و  شود 
جايگزين يك مطالعه كيفى شود. نگرانى دوم اميدواركنند ه تر است يعنى 
مردم از طريق اينترنت كتاب مى خوانند اما همچنان مسائلى مطرح مى 
شود. اين مورد كه بيشتر به نظرسنجى اشاره شده در ژاپن نزديك است 
هاى  كتاب  موضوع  در  اى  گسترده  تكنيكى  فرهنگى  مسائل  دربرگيرنده 

چاپى و كتاب هاى شبكه اى است.
* موج سوارى بر اينترنت

در مورد اول، مسأله بسيار گسترده تر است. اينترنت جذابيت و همچنين 
كتاب،  مطالعه  جاى  به  كه  كسانى  عمده  حال  اين  با  دارد.  بااليى  كارايى 
استفاده  اينترنت  جذابيت  عنصر  از  بيشتر  كنند،  مى  انتخاب  را  اينترنت 
مى كنند. شما تقريبًا به هر كجا مى توانيد سرك بكشيد و در برابر هر 
موضوع مورد جست وجو با طيف گسترده ترى از موضوعات مرتبط 
بى  دنياى  در  را  شما  دست  به  دست  رشته  اين  و  شويد  مى  رو  روبه 
انتهاى اينترنت مى گرداند. اگر در هر كليك هدف مشخصى وجود نداشته 
باشد، اينترنت مبدل به يك چرخ طوالنى حال براى سرگرمى يا اطالعات 
پراكنده مى شود. در حقيقت به جاى مطالعه كتاب شما به مطالعه اينترنت 
نپرداخته ايد بلكه بيشتر به نوعى موج سوارى در اينترنت عادت كرده ايد. 
اينترنت جديدترين و در عين حال يكى از اعجاب آورترين يافته هاى بشر 
است اما به همان نسبت نيز مى تواند ذهن و دقت مخاطب را در سطح 
بچرخاند. به حتم در اين سفر بى پايان جذابيت هاى بسيارى وجود دارد 
ولى بسته به محيط و شخصيت افراد كمتر جايى براى تمركز، پرسش 

هاى كاربردى تر و مطالعه و استفاده وجود دارد.
دكتر محمد وفادار كارشناس IT در اين مورد مى گويد: «آسيب شناسى 
چنين مسأله اى بيشتر از آن كه اينترنت را زير سؤال ببرد به شرايط و 
محيط پيرامونى ما برمى گردد. در حقيقت اينترنت يك وسيله و يك كانال 
ارتباطى است، اما نحوه مراجعه به آن به خألهاى ما برمى گردد. هر كس 
پرسش ها و كاستى هاى خاص خود را در برابر اينترنت مطرح مى كند. 
در حقيقت اينترنت بايد از سويى در جامعه كاربردى شود و اين مسأله 
به مدارس، دانشگاه ها، مراكز تجارى و اقتصادى، مراكز فرهنگى و غيره 
برمى گردد و از سويى اينترنت مى تواند جاى خالى بسيارى از نداشته ها 
و خألها را نيز پركند. بنابراين اينترنت يك بسته انباشته شده از اطالعات، 
سرگرمى ها و منابع متعدد است.ولى محيط اجتماعى و فرهنگى موجود 
است كه به نوع استفاده و يا حداقل كاربردى كردن اينترنت مربوط مى 
شود. اين كه ما اتومبيل داشته باشيم ولى بزرگراه براى راندن نداشته 
چرا  كه  ماست  مشكل  اين  نيست.  سازى  اتومبيل  كمپانى  مشكل  باشيم، 
اين  حال  اين  با  نداريم.»  ايم،  خريده  كه  اتومبيلى  راندن  براى  بزرگراه 

مسأله درگير مسائل پيچيده اجتماعى و فرهنگى است.

* ورق زدن يا كليك كردن
بگيرد  را  خواندن  كتاب  جاى  تواند  مى  خواندن  اينترنت  آيا  كه  اين  اما 
اندكى مشخص تر است. در اين جا ما تنها با يك مسأله روبه روييم و آن 
اين كه آيا عمر كاغذ چاپى كتاب به انتهاى خود نزديك مى شود و يا اين 
كه مطالعه روى كاغذ ريشه دارتر و همچنين كاربردى تر از آن است كه 
براى هميشه جاى خود را به صفحه هاى كتاب در اينترنت بسپارد. البته 
راه ميانه اى هم وجود دارد، كتاب چاپى و كتاب اينترنتى مى توانند مكمل 
همكارى  و  ببخشند  غنا  را  خود  مخاطبين  و  بازار  توانند  مى  باشند،  هم 
مترقى ترى داشته باشند.نگاهى به كتابخوانى اينترنتى نشان مى دهد كه 
به عنوان نمونه كتابخوانى اينترنتى از 10 سال گذشته در كشور آمريكا 
رواج بيشترى پيدا كرده است، چنان كه 23 درصد كاربران در اين كشور 
كتاب هاى مورد عالقه خود را از طريق اينترنت مطالعه مى كنند. همين 
مسأله موجب شده تا گردش مالى نويسندگان و مؤلفانى كه كتاب هاى 
به 75  دهند  مى  قرار  خوانندگان  اختيار  در  اينترنتى  صورت  به  را  خود 
ميليون دالر برسد. با اين حال پژوهشگران عرصه كتاب نگاه بنيادى ترى 
اطالع  و  كتابدارى  ارشد  كارشناس  حيدرى  بهروز  دارند.  مسأله  اين  به 
كتابخوانى  درباره  كه  موانعى  و  ها  محدوديت  به  باره  همين  در  رسانى 
اينترنتى وجود دارد اشاره مى كند: «محدوديت دسترسى به خط اينترنتى 
و كامپيوتر به ويژه در كشورهاى درحال رشد همچنان وجود دارد. با 
اين حال كاهش بهاى كامپيوتر و هزينه اتصال به اينترنت در سال هاى 
گذشته اين مانع را از بين مى برد. حق مؤلف و مالكيت معنوى نشر كتاب 
در محيط وب يكى از چالش ها و موانع ديگر است. نحوه پرداخت هزينه 
كتاب و استفاده از كارت هاى اعتبارى در محيط وب نيز يكى ديگر از اين 
موانع است. اما مسأله مهم ديگر به مشكالت كتاب خواندن در محيط وب 
برمى گردد. اين كه آيا مانند كتابخانه هاى حقيقى، منابع موجود همواره 
در  تغييرى  آيا  كند،  نمى  تغييرى  آنها  نشانى  آيا  هستند،  دسترس  قابل 
محتواى اطالعات پديد نمى آيد از سوى ديگر نشر الكترونيكى برخى لذت 
ها و جنبه هاى معنوى خواندن كتاب چاپى را از ميان مى برد. لذت ورق 
زدن صفحه كتاب هاى چاپى، مطالعه كتاب هنگام خواب يا هر حالتى كه 
يا  سفر  مدرسه،  به  كتاب  بردن  كند،  راحتى  و  آرامش  احساس  خواننده 
محل كار و خواندن آن در هر زمانى كه به آن احتياج است. هديه دادن 
و هديه گرفتن كتاب، گردآورى كتاب هاى هنرى و چيدن آنها در قفسه 
كتابخانه شخصى در نشر الكترونيكى امكانپذير نيست. انسان ممكن است 
با يك كتاب چاپى انس بگيرد و بارها آن را بخواند و از تماس با آن لذت 
الكترونيكى  جهان  در  كه  كند  يادداشت  مطالبى  آن  حاشيه  در  يا  و  ببرد 
ها  كتابفروشى  به  تا  مندند  عالقه  هم  افراد  از  بسيارى  نيست.  امكانپذير 
بروند و به مرور قفسه هاى كتاب بپردازند. حال آن كه دنياى ديجيتال، 
جهانى خشن، ناپايدار و شايد هم بى وفا است. البته در ايران ممكن است 
به خاطر محبوب نبودن اينترنت، از نشريات الكترونيكى استقبال نشود. 
بهترين نقطه آغاز، اين است كه نشر الكترونيك را به صورت دانشگاهى 
بررسى و تدريس كرد و اهميت آن به صاحبان صنعت يادآورى شود. 
به  نشر  شيوه  دو  هر  از  استفاده  با  توانند  مى  انتشاراتى  هاى  شركت 
سوددهى برسند. نويسنده هم مطلب خود را راحت تر و با هزينه بهترى 

به فروش مى رساند و خواننده هم مطلب را سريع تر دريافت مى كند.»
* اينترنت ماشين گسترش

در حقيقت كتاب اينترنتى بيشتر يك نقش مكمل و ارتقادهنده را دارد اما 
بسته به جذابيت هايى كه نشر كتاب دارد امكان پيشرفت دارد. اين مسأله 
در جهان پيشرفته نيز از دريچه هاى عميق ترى بررسى شده است. يعنى 
به همان نسبت كه بازار كتاب چاپى و كتاب الكترونيكى در اين كشورها 
رواج بيشترى دارد بررسى هاى كاربردى ترى هم وجود دارد. يكى از 
باره  در  فلسفى  «تأملى  نام  به  خود  كتاب  در  دانشگاه*  معتبر  استادان 
اينترنت» به موارد جالب ترى اشاره مى كند. اين كه آيا آموزش از طريق 
اينترنت در نهايت مى تواند به طور كلى جاى آموزش چهره به چهره و 
عينى را بگيرد. او به طور خاص تكنولوژى اينترنت را چيزى مى داند كه 
نخست براى ارتباط بين دانشمندان پديد آمد اما هم اكنون آنقدر فراگير 
مى  كشف  آن  براى  اى  غافلگيركننده  و  تازه  كاربرد  لحظه  هر  كه  شده 
بدون  دارد  را  اطالعات  از  هنگفتى  مقادير  اينترنت  تعريف  اين  در  شود. 
آن كه كتابدارى وجود داشته باشد تا آنها را طبقه بندى و انتخاب كند. 
بنابراين سازمان بندى اطالعات بيشتر تك سطحى و انعطاف پذير است؛ 
نوعى جست وجوى بازيگوشانه و غيرمتعهد به هدف كه همواره آمادگى 
گشايش به افق هاى جديد را دارد. او حتى درباره يادگيرى از راه دور به 
تجربه تدريس در كالس درس و حضور در سالن سخنرانى اشاره مى 
كند، جايى كه مشاركت جويى شاگردان و حضور استاد موجب مى شود 
تا نوعى مهارت عملى به وجود آيد جايى كه نه تنها سبك معلم الهام بخش 
است، بلكه اطوار او نيز تقليد مى شود. به بيان ساده تر، اين انديشمند 
معتقد است شكل حقيقى و حركت جسم هاى ما نقش اساسى در به وجود 
آمدن معنا دارد در غير اينصورت نوعى مهارت سطح پائين به وجود مى 
آيد.با اين حال اگرچه پى بردن به چنين تعبيرهايى خارج از لطف نيست 
اما نگاه از اين زاويه به اينترنت بيشتر مختص جوامع پيشرفته و محيط 
هايى است كه از مراحل اوليه ورود به تكنولوژى هاى جديد گذشته اند.
در نهايت به نظر مى رسد اينترنت بيشتر يك محيط گسترده براى اطالع 
مطالعه  و  چاپى  هاى  كتاب  كه  همچنان  است.  تر  كيفى  و  بيشتر  رسانى 
به  تواند  مى  نيز  اينترنت  است،  فرهنگ  انكارنشدنى  عنصر  كاغذ  روى 
چنين مسأله اى كيفيت ببخشد، مى تواند آن را گسترش دهد و دروازه 
هاى جديدى بگشايد اما شايد همان گونه كه فيلسوف آمريكايى اشاره 
مى كند اينترنت و فضاى ديجيتال بيشتر براى ارائه افق هاى جديد است 
و كمتر مى توان عمق، تمركز و معنا در چنين محيطى يافت؛ دو هدفى كه 

البته هنوز در افق نيازهاى ضرورى ما هستند
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

پساماركسيسم 
چيست 

 رضا نصيرى حامد

با آن كه ماركس نه خود را ايدئولوگ مى دانست و نه آموزه هاى خويش را همچون 
مى  بر  موجود  هاى  اقسام «ايسم»  و  از انواع  قالب «ايسمى»  در  و  ايدئولوژى  يك 

شمرد، لكن خيلى زود پس از آن كه آرا و افكارش را نشر داد، نامش سازنده يكى 
از پر نفوذ ترين و مهم ترين ايدئولوژى هاى علوم انسانى و اجتماعى گرديد. هم به 
دليل وجود برخى ابهامات يا حداقل وجود نقاط متعدد قابل تفسير در خود انديشه 
و  حول  مختلفى  هاى  جريان  زمانه،  متعدد  اتفاقات  و  تحوالت  هم  و  ماركس  هاى 
حوش ماركسيسم شكل گرفتند كه بسيارى از آنها نيز داعيه اصالح طلبى و حتى 
از  گاه  هايى  جريان  چنين  داشتند.  را  ماركس  هاى  انديشه  در  خواهى  نظر  تجديد 
منظرى اقتصاد گرايانه به نوعى باور ارتدوكس بويژه در زمينه تعيين كنندگى يك 
جانبه عرصه نيروها و عوامل توليدى رسيدند و گاه با موضع گيرى در قبال ايده 
اصالت دادن به اقتصاد، همت خويش را بر آن گماردند كه حوزه ها و عناصرى را 
كه در باور سنتى ماركسيستى جزو روبنا قرار گرفته بود، برجسته تر سازند. چنين 
جريان هايى كه از آنها با عنوان نئوماركسيسم نيز ياد مى شود، هنوز به ايدئولوژى 
ماركسيستى باور داشتند، ولى جايگاه متصلب مفاهيم عمده تحليل ماركسيستى را 
متحول ساخته و صحبت از تعيين كنندگى برخى عوامل ديگر مى كردند و البته گاه 
نيز آن قدر عناصر مربوط به حوزه روبنا را برجسته و تقويت مى نمودند كه در 

ماركسيست خواندن آنها شك و شبهه ايجاد مى شد.
در  مهمى  شناختى  معرفت  تحول  شديم،  تر  نزديك   20 قرن  اواخر  به  هرچه  اما 
عرصه هاى مختلف انديشه بشرى رخ مى نمود كه على رغم وجود پراكندگى ها و 
تنوع فراوان، از آن با عنوان چرخش پسا مدرن ياد شده است، اين چرخش شامل 
انواع و اقسام تأمالت بشر بويژه در باب كاستى ها و موارد قابل نقل دوران گذشته 
اى  دوره  چنين  هاى  ويژگى  ترين  مهم  از  برخى  است،  مدرن  دوران  بر  تأكيد  با 
عبارتند از: نفى ساختارهاى واحد و داراى مركزيت و سازمان يافتگى مشخص و 
تالش براى زير سؤال بردن اصالت وجود چنين ساختارهايى بويژه با ايجاد تكثر 
در معنا و دال مركزى آنها، انكار و نفى ذات انگارى و جوهر ستيزى نه فقط در 
و  حقيقت  خصوص  در  حتى  بلكه  سياسى،  و  اجتماعى  مختلف  علوم  هاى  عرصه 
واقعيت هاى مورد باور آدميان، تمايل به متكثر نمودن چشم اندازها و ديدگاه هاى 
معتبر در نگرش به مفاهيم مختلف و نيز جوامع گوناگون بشرى و باور به گفتمانى 

و سيال بودن معانى و ساختارهاى موجود و نفى ازلى و ابدى بودن آنها.
را  ها  انديشه  و  مفاهيم  از  بسيارى  اساس  و  بنياد  فراگيرى  پسامدرن  موج  چنين 
زير سؤال برد و بالطبع ايدئولوژى ها نيز از گزند آن در امان نماندند. بدين ترتيب 
به  ارتدوكس  حالت  از  انتقال  حين  را  اى  عمده  تحوالت  خود  كه  نيز  ماركسيسم 
نگرش هاى فرهنگى و برمبناى محوريت روبناها تجربه كرده بود، اين بار نيز براثر 
تحوالت پديد آمده مجبور بود كه مرحله انتقالى ديگرى را بپذيرد. اكنون وقت آن 
بود كه نگرش چپ و ماركسيستى از جايگاه تحليل هاى ايدئولوژيك پائين بيايد و به 
گفتمان و زبان اهميت بدهد، چرا كه معرفت شناسى غالب زمانه- حتى با وجود آن 
كه نگرش هاى پساساختار گرا و پست مدرن هنوز انسجام الزم و بايسته خويش 
را به دست نياورده اند و در واقع مى توان به صراحت عنوان داشت كه در موارد 
متعددى اصًال اعتقادى نيز به آن ندارند- همه امور را در معرض ساخته شدن و 
به عنوان امورى گفتمانى مى ديد كه براثر آن موارد مقدس و جزم گرايانه تحليل 
ماركسيستى كه قبًال ازلى و ابدى دانسته مى شدند، رنگ مى باختند و در عوض آن 
چه اهميت مى يافت، زبان و سير گفتمانى تكوين و تحول مفاهيم و معانى مختلف 

بود.
نفى معانى مركزى و محورى ساختارها و گرايش به كثرت گرايى براى طرفداران 

انديشه ماركسيستى و چپ اهميتى دو چندان يافته بود، چرا كه گذشته از تحوالت 
آن  بر  همواره  كه  نقدهايى  و  ماركسيسم  مشكالت  از  يكى  ورزى  انديشه  عرصه 
عمومًا  عمل  در  و عينى حضور ماركسيسم  ثمره عملى  كه  بود  اين  شد،  وارد مى 
شكل گيرى دولت هايى استبدادى، مطلقه و حتى تماميت خواه بوده است كه نه تنها 
تمامى آرزو هاى انديشه ماركسيستى جهت رهايى بشرى را به طور كامل بر باد 
داده و آرمانشهر چپ ها را نقش برآب نموده، بلكه خود اينها نيز در موارد بسيارى 
كه  آنان  است.  بسته  معاصر  انسان  پاى  و  دست  بر  تر  سنگين  زنجيرهاى  و  غل 
همدالنه مواضع نقادانه ماركس را برجسته كرده و مورد توجه قرار مى دادند و از 
اهميت و البته ارزش تحوالت عمومى زندگانى بشر، هرچند عمومًا در متن و دامان 
كه  داشتند  اذعان  و  اعتراف  نبودند،  غافل  باشد،  آمده  پديد  ليبراليسم  چون  رقيبى 
ماركسيسم اكنون بايد مهياى تجديد نظر طلبى اساسى و پايه اى گردد و چه بخواهد 
و چه نخواهد مجبور است به كثرت گرايى باور داشته باشد. ضمن آن كه بايد سعى 
تجليات ماركسيسم كالسيك پديد آورد.  كند مرزبندى دقيقى ميان خود مفاهيم و 
در عرصه واقعى سياسى نيز لزومى ندارد كه ماركسيسم خود را وابسته و داراى 
پيوند با دولت هاى اقتدار گرا و تماميت خواهى چون دولت استالين قرار دهد، بلكه 
نحوه تعامل و پيوند مى تواند و بايد كه براساس صالحيت ها و شايستگى هاى 

واقعى نهفته در متن انديشه ماركسيستى باشد.
بحث  آمد،  جريانات  اين  كمك  به  ميان  اين  در  كه  هايى  انديشه  ترين  مهم  از  يكى 
از  ساختارها  بنياد  سازى  دگرگونى  امكان  كه  بود  دريدا»  «ژاك  شكنى  ساختار 
جمله در متن يك سنت فكرى را فراهم مى آورد. در ميان كسانى كه متكفل چنين 
يعنى  معاصر  ساز  جريان  متفكران  از  تن  دو  به  بايد  بويژه  شدند،  مسئوليتى 
عنوان  با  معروفشان  كتاب  در  كه  كرد  اشاره  موفه»  «شانتال  و  «ارنستوالكالو» 
«هژمونى و راهبرد سوسياليستى» كه در سال 1985 به رشته تحرير در آوردند، 
مباحث قابل توجهى را عرضه داشتند. اينان شيوه تحليل گفتمان را به عنوان روش 
گراها  ساختار  پسا  ديگر  همچون  و  برگزيدند  خويش  تحقيق  و  بررسى  شيوه  و 
نوعى  به  كه  دانستند  بشرى  ساختارهاى  حتى  و  ها  سوژه  بر  محاط  را  گفتمان 
داراى حالت پيشينى نيز هست: آنچنان كه تاجيك اشاره مى كند «رويكرد الكالو 
به گفتمان اساسًا استعاليى به مفهوم كانتى است. به اين معنا كه شناخت و عمل 
ما تنها در يك گفتمان از قبل ايجاد شده داراى معنى است... بااين وجود الكالو از 
رهگذر چنين تعريفى از گفتمان استعال را نه به عنوان مقوالت پيش تجربه و ماتقدم، 
بل كه ساختارى فكرى و انديشه اى مشحون از مقوالت عميقًا تاريخى، در حال 

گذار و متحول تصور مى كند.»
الكالو و موفه به عنوان سردمداران انديشه پساماركسيسم همچون «ميشل فوكو» 
هيچ اصالت و ريشه جوهرى براى ساختارها قائل نيستند و مانند او براين باورند 
كه روابط عناصر درون گفتمان براساس اصول خاص و زير بنايى شكل نگرفته 
است، بلكه چنين مناسباتى عمومًا در سطحى ظاهرى و بيرونى باعث شكل گيرى 
ثباتى نسبى براى مفصل بندى عناصر مختلف شده است كه هرگز نمى توان آنها 
را دائمى و پايدار دانست. الكالو وموفه نيز همچون «آنتونى گيدنز» دغدغه تعيين 
دارند؛  را  كارگزاران  عبارتى  به  و  انسانى  هاى  سوژه  مسئوليت  ميزان  و  جايگاه 
چرا كه گيدنز هم با طرح بحث «ساخت يابى» مى خواست بر دوگانه انگارى ميان 

ساختار و كارگزار فائق آيد.
تحليل  سنتى  مفاهيم  بسيارى  از  عبور  با  پساماركسيسم  جريان  رسد  مى  نظر  به 
ماركسيستى، همچنان به عنصر نقد در انديشه چپ ايمان داشته باشد، هرچند كه 
آن را به شيوه اى متفاوت از نقد ماركسيسم سنتى و نيز نقد افرادى چون «يورگن 
هابرماس» پى مى گيرند. چرا كه به نظر مى آيد نقد هابرماس با وجود آن كه وى 
ابعاد مختلف آن را با دقت ترسيم مى كند، جلوه اى پروژه گرايانه دارد، به اين معنا 
كه وى مى خواهد با چيدن مسائل مختلف در كنار همديگر در مرحله اى به راه هاى 
پساماركسيستى  جمله  از  و  پسامدرن  جريانهاى  ولى  شود  نايل  آزادى،  و  رهايى 
روند شكل گيرى مناسبات را همچون فرايندى مى دانند كه بيشتر از هرچيز متضمن 
را  موضعى  چنين  است.  گوناگون  هاى  گفتمان  گيرى  شكل  نحوه  مورد  در  بحث 
هرگز نبايد بدين معنا بگيريم كه اين نقد ها از آسيب هاى موجود در عرصه هاى 
اجتماعى غافل بوده اند. چون الكالو و موفه هم به بحث هژمونى در اجتماع پرداخته 
اند و آن را مورد كاوش قرار داده اند، لكن ضمن تأثيرى كه از «گرامشى» پذيرفته 
اند، همچون وى، هژمونى را توليد شده يك طبقه و قشر خاص مانند روشنفكران به 
شمار نمى آورند، بلكه به دليل ديدگاه شبكه اى اى كه در ذهن دارند، همانندفوكو 

چنين مقوله اى را در كليت اجتماع مورد كاوش قرار مى دهند.
يكى از نقاط محورى انديشه الكالو وموفه و نگرش پساماركسيستى نقد ماهيت ضد 
دموكراتيك انديشه هاى ماركس و ماركسيسم است و از اين رو اين افراد خواهان 
آن هستند كه ضمن بهادادن به روند هاى دموكراتيك، دستاورد هاى دموكراتيكى 
كه تاكنون حاصل شده است نيز تقويت شود. شايد از اين روست كه عنوان فرعى 
اثر مذكور را «به سوى يك سياست دموكراتيك راديكال» انتخاب كرده اند. البته اين 
امر يعنى به رسميت شناختن دموكراسى ليبرال به عنوان يكى از تجلى هاى ايده آل 
روشنگرى و مبنايى براى عدالت اجتماعى، مانع از اين نگرش پسا مدرنيستى الكالو 
و موفه نمى گردد كه دليل پايدارى دموكراسى ليبرال را اين برشمارند كه مقوله 
دموكراسى چون در چارچوب نهادهاى غرب جا گرفته و به وسيله زبان سياسى 

معاصر توجيه شده است، دوام آورده است.
هابر  اجماع  بر  مبتنى  دموكراسى  بحث  با  دموكراسى  درخصوص  دو  اين  انديشه 
ماس نيز تفاوت هايى دارد. چون اينان «مباحثه» را بر «اجماع» مقدم بر مى شمارند 
و از اين رو معتقدند كه هرجنبشى درون ائتالف هاى مختلف بايد استقالل و تفاوت 
هايش را از ديگران تاجايى كه با طرح مشترك سازگار بوده باشد، حفظ نمايد. به 
همين دليل دموكراسى از نظر الكالو وموفه بدون قدرت ممكن نيست، چون قدرت 
جزء ذاتى هر وضعيت اجتماعى است و البته قدرت دموكراسى را توتاليتاريستى و 
تماميت گرا نمى سازد، بلكه اگر دموكراسى به قدرت متكى است، بدان دليل است 
كه قدرت براى ايجاد وخلق شرايطى كه طى آن افراد بتوانند بر زندگى شان كنترل 

داشته باشند، ضرورى است.
* دانشجوى دكتراى علوم سياسى دانشگاه تهران

جمع آوري كتاب هاي ميالن 
كوندرا از نمايشگاه قاهره 

ميالن  هاي  كتاب 
تعدادي  و  كوندرا 
نويسندگان  از  ديگر 
بين  نمايشگاه  از 
قاهره  كتاب  المللي 
جمع آوري و فروش 
شد.  ممنوع  آنها 
مقامات فرهنگي مصر 
بي هيچ دليلي و بدون 
چيزي  هم  قبًال  اينكه 

فروش  به  خواستند  آنها  از  بگويند  مسووالن  به 
كتاب هاي كوندرا در نمايشگاه ادامه ندهند.

بهرام بيضايي، داريوش 
مهرجويي و رخشان بني 

اعتماد هم آمدند  
 

به  سينماگر  مكتوب 45  اعتراض  دنبال  به 
كشور  فرهنگي  سياستگذاران  و  مديران 

محدود  و  ايران  سينماي  وضعيت  درباره 
تعدادي  ديروز  فرهنگي  سينماي  كردن 
جمع  به  شده  شناخته  فيلمسازان  از  ديگر 
سينماگران امضاكننده نامه پيوستند. روز 
گذشته بهرام بيضايي و داريوش مهرجويي 
در گفت وگوهايي جداگانه با مهر، حمايت 
ايراني  سينماگران  جمعي  نامه  از  را  خود 
در انتقاد از بي توجهي به فيلم هاي فرهنگي 
به  اشاره  با  بيضايي  بهرام  كردند.  اعالم 
نامه جمعي سينماگران گفت؛ «در اين نامه 
از مفهوم بي توجهي به سينماي فرهنگي و 
مستقل حمايت كردم. من هيچ كدام از فيلم 
هاي جشنواره را نديده ام، اما به بي توجهي 
به فيلم هاي فرهنگي و مستقل و سرنوشت 
سازندگان آنها معترضم. من خواستار هيچ 
دانم  مي  معترضم.  فقط  و  نيستم  چيزي 
داشت.  توقع  شخصي  از  شود  نمي  اينجا 
ندارم  درخواستي  كسي  از  دليل  همين  به 
مستقل  و  فرهنگي  سينماي  دانم  مي  اما 
تا  گيرد  مي  قرار  توجهي  بي  مورد  آنقدر 
با  هم  مهرجويي  داريوش  شود.»  نابود 
لزوم  بر  مبني  سينماگران  نامه  از  حمايت 
توجه بيشتر به سينماي فرهنگي گفت؛ «من 
از حركت گروهي هنرمندان و سينماگران 
من  خود  فيلم «سنتوري»  حمايت مي كنم. 
پارسال جوايزي  هم با اينكه از جشنواره 
نمايش  پروانه  حتي  و  كرده  خود  نصيب 
شده  يي  سليقه  برخورد  قرباني  دارد، 
است. من مدتي است خانه نشين شده ام، 
چون فضا را براي فيلمسازي مناسب نمي 
بينم.» همچنين ديروز رخشان بني اعتماد 
هم كه در سفر خارج از كشور به سر مي 
برد، با ارسال نامه يي الكترونيكي از نامه 
فيلم  به  بيشتر  توجه  بر  مبني  سينماگران 
مي  بيني  پيش  كرد.  حمايت  فرهنگي  هاي 
از  ديگري  تعداد  آينده  روزهاي  طي  شود 
امضاكنندگان  جمع  به  ايراني  سينماگران 

اين نامه بپيوندند. 
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چون شب بيست و ششم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت، آن جوان بازرگان با نصراني گفته بود كه چون من داخل شدم بنشستم ناگاه آن ماهرو را ديدم تاج ُمَكلَّل بر سر 
نهاده خرامان همي آيد. چون مرا بديد تبسم كرد و مرا در آغوش گرفت و بر روي سينة خود كشيد و لبان من بمكيد و من زبان او بمزيدم. 
آنگاه با من گفت: اين توئي كه در نزد مني و اين منم كه در آغوش توام. گفتم: فداي تو شوم، من از غالمان توام، بخدا سوگند از روزي كه ترا 
ديده ام خواب و خور بر من حرام گشته. پس از آن به سخن گفتن بنشستيم ولي من از شرم لب بسته بودم و او از هر سو سخن مي گفت تا 
آنكه خوان گسترده همه گونه خوردنيها بياوردند. خوردني بخورديم و دست شسته، خويشتن با گالب معطر كرديم و به حديث اندر شديم و 

من ابيات برخواندم:
ِچگِلي وار سر زلف بپيراسته اي  ُخَتني وار رِخ خوب بياراسته اي    

گر نه آشوب و بالي دِل من خواسته اي  اينهمه صنعِت آرايش و پيرايْش چيست؟   
خوشتر از عمِر گرانمايه و از خواسته اي َگر ُبَود خواستة عمِر گرانمايه عزيز   

 پس از آن به خوابگاه رفته بخسبيديم. چون بامداد شد دستارچه اي را كه پنجاه دينار زر در ميان داشت به زير بالين بنهادم و آن پري روي را 
وداع كردم. او گريان گريان گفت:  اي خواجه روي نيكوي ترا كي خواهم ديد؟ گفتم: هنگام شام نزد تو خواهم بود. چون بيرون آمدم ديدم كه 
صاحِب خر به انتظاِر من ايستاده است. من بر خر نشسته به كاروانسراي ُسرور آمدم و نيم دينار بدو داده گفتم: هنگام غروب باز آي و خود 
ساعتي در منزل نشسته. پس از آن بهر جمع آوردن قيمت بضاعت بيرون رفتم و به هنگام َپسين باز آمدم و در منزل نشسته بودم، َخرباْن 
خْر بياورد. در حال من پنجاه ديناِر زر به دستارچه فرو بسته سوار شدم و همي رفتم تا به خانة آن زهره جبين رسيديم. خانه را ديدم ُرفته 
و آَبكي بر آن زده اند و شمعها در لََگن و َطعام در بار است و معشوقة حوْرَوش مِي اندر ُقّرابها كرده به انتظار من نشسته. چون مرا ديد بر 

پاي خاست و دست در گردنم افكند و گفت: 
گر بي تو زنده مانديم، معذور دار ما را دور از تو جان ِسُپردن، دشوار بود يارا   

پس از آن خوان بنهادند، خوردني بخورديم. آنگاه كنيزكان باده پيش آوردند و همواره به مي كشيدن و غزل خواندن مشغول بوديم تا نيمي از 
شب بگذشت. پس از آن با هم بخفتيم. چون بامداد شد برخاسته به عاَدِت معهود پنجاه دينار در زير بالين بگذاشتم و بيرون آمده خداوندِ َخْر 
َبْر َدْر يافتم. سوار شده به منزل بازگشتم. و ساعتي بخفتم. چون بيدار شدم ميوه و ُنقل و ريحان حاضر كرده به خانة آن ماهروي فرستادم 
و خود هنگام غروب پنجاه دينار زر به دستراچه فرو بسته بيرون آمدم و بر خر نشسته به خانة دخترك سيم تن شدم و طعام و شراب 
بخورديم و بنوشيديم و تا بامداد خفتيم. آنگاه زرها به زير بالين نهاده بازگشتم و پيوسته مرا كار همين بود. تا اينكه مرا ديناري و دَِرمي 

نماند. خويشتن را مالمت كرده گفتم:
كيسه بي سيم گشت و دل پر خون  صبر كم گشت و عشق روز افزون    

راست گفتند «الُجنوُن ُفنون» حالم اين است و حرِص عشقم بين    
آنگاه از منزل بيرون آمده به هر سو مي رفتم تا به دروازة َرذيله رسيدم. َخلقي انبوه در آنجا ديدم و در آن ميانه مردي بود سپاهي. خواستم 
كه از پهلوي او درگذرم، دستم به جيِب او برخورد. احساس كردم كه به جيْب اندْر َبدرة زر دارد. قصد آن بدره كرده دست به جيب او برده، به 
در آوردم. سپاهي جيب خود سبك يافت. دست بر جيب ُبرده َبدره بر جاي نديد و خشمگين بر روي من نگريست و َدبوس كشيده بر سر من 
زد. من بيخود بيفتادم. مردم گمان هالك من كردند. لِگام اسب او بگرفتند و گفتند از بهر تنگي راه نبايستي چنين جوان را بكشي. سپاهي بانگ 
بر مردم زد كه اين دزدِ حرامي است. در آن هنگام من بخود آمدم. شنيدم كه بعضي مي گفتند اين خوْب جواني است چيزي برنداشته و پاره اي 
ديگر به راستِي ُسَخِن سپاهي گواهي مي دادند. آنگاه مردم بخواستند كه مرا از دست او برهانند و در كشاكش بودند كه ِشحنة شهر برسيد و 
هجوم مردم ديده سبب باز پرسيد. سپاهي گفت: بيست دينار زر در جيب داشتم اين جوان آن را دزديده. ِشحنه مرا بگرفت و كيسه پديد آورد. 
زر بشمرد بي كم و زياد بيست دينار بود. ِشحنه در خشم شد و بانگ بر من زد كه راستي بيان كن. من با خود گفتم چگونه اعتراف نكنم كه 
در ميان اين جمع، بدره را در بغل من يافتند و اگر اعتراف كنم به سياست گرفتار آيم. سر به زير افكنده ناچار راستي بيان كردم. ِشحنه آن 

گروه را به سخن من َگواه گرفت و َسّياف را بُِبريدِن دسِت من فرمان داد. سّياف دست من ببريد.
ِشحنه مرا در همانجا گذاشت برفت. مردمان بر من گرد آمدند و َقَدحي شراب به من دادند و سپاهي را نيز دل بر من سوخته بدره به من داد 

و گفت: همانا ترا حاجتي روي داده و گرنه تو دزد نيستي. من َبدره از او گرفته گفتم:
عالمي بر خويشتن بفروختيم تا بدان روِي چو ماه آموختيم    

ِخرَمن طاَعت بر آتش سوختيم با ُبِت آتْش رخ اندر ساختيم   
رندي و نادانشي اندوختيم جامة عّفت برون انداختيم   

چون سپاهي برفت من برخاسته دسِت بريدة خود در ژنده اي فرو پيچيده با حالت َزبون به خانة معشوقه رفتم و خود را به بستر انداختم. چون 
معشوقه مرا دگرگون يافت سبب باز پرسيد. گفتم: سرم از خماِر دوشينه به درد اندر است. آن پريزاد از سخن من اندوهگين شد و گفت: اي 
خواجه دل مرا مسوزان و ماجراي خود بيان كن. از روي تو چنين مي نمايد كه ُسخني داري. من گفتم: سخن گفتن از من مخواه. آن ماهروي 

بگريست و گفت: چوَنست كه ترا به خالِف پيش مي بينم.
القصه او با من حديث مي كرد و من زبان پاسخ نداشتم تا اينك شب برآمد. طعام حاضر آوردند. از بيم آنكه راز من آشكار شود طعام نخوردم. 
يار مهربان با من گفت: ماجراي خود بازگو كه ترا محزون همي بينم. من جواب ندادم. آنگاه شراب پيش آورد و با من گفت: باده بنوش كه همة 
اندوه از دل ببرد. گفتم: اكنون كه باده بايد خورد، تو به دست خود بنوشان. آنگاه قدحي بر من بنوشانيد و قدحي ديگر پيمودن پيش گرفت. من 
دسِت چپ ُبرده قدح بگرفتم و سرشك از ديده روان ساختم. چون ديد كه من قدح به دست بگرفتم و گريان شدم فرياد بركشيد كه از بهرچه 
گرياني و قدح با دست چپ چرا گرفتي؟ من سخني نگفتم و قدح بنوشيدم و همواره او باده به من همي پيمود تا اينكه مستي بر من چيره شد و 

مرا خواب ربود. آنگاه ساعد بي دست مرا بديد و كيسة زر در جيب من پديد آورده محزون شد.
علي الَصباح كه بيدار شدم قدحي شراب به من بنوشانيد و طعام پيش آورد. من اندكي طعام خورده برخاستم كه از خانه بيرون شوم مرا منع 
كرد و گفت: بنشين. من بنشستم. گفت: اكنون كه ترا محبت بدين پايه رسيده كه َتماَمِت ماِل خود به من صرف كرده و دست خود نيز در راه 

من داده اي، خدا را گواه مي گيرم كه از تو جدا نخواهم شد.
آنگاه قاضي و شهود حاضر آورده به ايشان گفت كه: مرا به اين جوان كابين كنيد و گواه باشيد كه مِهِر خود گرفته ام و كنيزكان و بندگان و 
هرچه كه مرا است از آِن اين جوان است. چون قاضي و گواهان ُمزد گرفته بازگشتند آن ماهروي آستين مرا گرفته به َمخَزني برد و صندوق 
بزرگي را كه در آن مخزن بود بگشود. نظر كردم، ديدم كه پر از دستارچه هائي است كه من برده بودم. گفت: هر دستارچه كه با پنجاه دينار 
به من داده اي من در اين صندوق گذاشته ام، اكنون مال خود بگير كه در نزد من عزيزتر از جاني از آنكه مال خود بر من صرف كرده اي و 
دست خود در راه من داده اي اگر من جان بر تو نثار كنم پاداش تو نخواهد بود. پس از آن تمامِت مال خود را از زرينه و امالك در ورقه اي 
نوشته به من داد و آن شب را به سبب حادثه اي كه به من روي داده بود با حزن و اندوه به روز آورد و چون بامداد شد رنجور گشت و 
روز به روز رنجورَيش فزون تر مي شد. تا اينكه ماهي نگذشت كه آن يار مهربان در گذشت. من هفت روز در عزاي او بنشستم و بر ُترَبِت او 
ُبقعه اي ساختم و مالي بسيار در ِخيراِت او صرف كردم. پس از آن دست به مال او بنهادم و انباِر ُكنِجد كه به تو فروختم يكي از انبارهاي او 

بود و تاكنون انبارهاي او همي فروختم.
الحال َتَمّناي من از تو اين است كه قيمت كنجد به هديه از من قبول كني و سبب غذا خوردن من با دست چپ همين بود و مرا َتَمّناي ديگر از 
تو اين است كه با من به شهِر بغداد سفر كني. من تمناي او بپذيرفتم و ماهي ُمهلت خواستم. پس از آن بضاعت خود فروخته متاع گرفتم و 
با آن جوان به سوي همين شهر سفر كردم. آن جوان بضاعت خود فروخته متاع خريد و به مصر بازگشت. مرا آبشخور در اين شهر نگاه 

داشت تا اينكه اين حادثه روي داد. 
ملك گفت: اين حكايت خوشتر از حكايت احدب نيست. ناچار هر چهار تن را بكشم.

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
چون شب بيست و هفتم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت چون پادشاه گفت همة شما را بكشم مباشر زمين بوسه داد و گفت: اي ملك جواز ده تا حكايتي گويم، اگر خوشتر از 
حكايت احدب باشد از كشتن ما درگذر. ملك جواز داد. 

ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

با بهترين قيمت و كمترين هزينه 
 اولين دارنده مجوز رسمى درشمال انگلستان

.اطمينان و سرعت هدف ماست

شما ميتوانيد در هر وقت روز از قيمت ارز با خبر 
شويد فقط با يك تماس.

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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زمانى كريستين بوبن(اديب فرانسوى1951-..) گفته بود: « ما وقتى چيزى را خوب 
مى بينيم , كه آن را  از دست داده باشيم ». سخن ساده  ولى بسيار عميق است. 
به قول موالنا « دل نيابى جز كه در دل بردگى » هنگامى آدمى متوجه مى شود كه دلى 
داشته است، كه دلش را برده باشند. تا زمانى كه فرهنگى  با ماست،  غبار عادت مانع از 
ديدن مى شود. شيشه هاى كبودى كه به تعبير موالنا، هستى را تيره و تار مى كند و چه 
بسا باعث كژ فهمى شود.  انسان معاصر كه گرفتار انواع بمباردمانهاى توليد و مصرف 
است، چيزى را در اين بين گمشده مى يابد. چيزى كه با همه تنوع در خوراك و پوشاك 
، غيبت خود را  خيلى شفاف مى نمايد. اينكه آن چيز چيست ، متكثر و فردى است  و به 

تناسب افراد و موقعيتهاى اجتماعى  تفاوت پيدا مى كند.
و  ادبى، فرهنگى  آثار  فرهنگ،  از معانى  فرهنگ است. قطعا يكى  مورد  در  بارى، سخن   
هنرى يك جامعه  است. در كنار آثار برجسته ادبى ، فرهنگ و ادبياتى وجود دارد كه آن 
را  ادبيات عامه مى نامند. در يك تعريف كلى ، فرهنگ، ادبيات عامه  به مجموعه باورها، 
اعتقادات، آيين ها، رسم  و رسوم، ضرب المثل، ترانه هاى يك قوم  و يك منطقه گفته مى 
شود.  ترانه ها و آوازها نيز از اضالع ضرورى اين فرهنگ است. در كنار آواها و ترانه 
ها، كه در مراسم عروسى بر لبهاى مردم مترنم است، رقص و شادى نيز حضور دارد. 
قصد بنده در اين جستار, نشانه شناسى رقص در  فرهنگ عامه گيالن  است. جامعه ما 
به دليل ماهيت مذهبى خود، چه بسا وقتى كه به اين موضوع برخورد مى كند ، گويى به 
حريم تابويى نزديك شده، اين بخش را مسكوت مى گذارد. غرض بنده نيز  آن  رقص  و 
حركات موزون و ناموزون كه در تاالرها  چشم و دل بيننده را نه تنها مى برد كه مى 
خورد، نيست. بلكه  وجد و سرورى كه از سرنا نواز و آوازه خوان به زن و مرد كشاورز 
منتقل مى گردد و پرتوهاى پرشكن و پررنگ لباس محلى زن و مرد گالشى، پرتوهاى 
صد رنگى در آهنگ نوازنده و آوازه خوان مى افكند، كه باعث پديدآمدن مايه هاى شاد 

در موسيقى  به نام «رنگ»  مى گردد.
 

در يك تقسيم بندى كلى  در مورد ترانه هاى گيالن آنها را به سه نوع تقسيم مى كنند:
« نوع اول: ترانه هايى كه ساختمان آنها از چند جمله كوتاه ، هم قرينه و متوازن تشكيل 
نوع  اين  ساختمان  و  شكل  شود.  مى  شامل  را  گيالن  محلى  هاى  ترانه  بيشتر  و  شده 
ترانه  به صورت تمى، طى جمالت بعدى گسترش مى يابد. بعد به صورت برگردان از 

نو نمودار مى شود . 
نوع دوم: ترانه هاى عاميانه اى كه از نظر ساختمان و جمله بندى و وزن وسيع تر از 

انواع ديگر است و بى شباهت به موسيقى كالسيك . آوازى ايران نيست.....
نوع سوم: آهنگهاى  رقص است كه فاقد كالم مى باشد و معموال طى مراسمى همراه با 

رقص اجرا مى شود .
آهنگ ها و آواها  تمام مراحل زندگى را در بر مى گيرد از آن زمان كه كودك  چشم به 
جهان مى گشايد و فضاى خانه روستايى  را رنگ شادى مى دهد. مادر هنگام خوابانيدن 
كودك خود آواز محزونى به نام «  گاره سرى( گهواره سرى)»  سر مى دهد. آن نغمه 
هاى زيبا و محزونى كه كودك در كنار آن بهار و خزان را تجربه مى كند. خزان برگ 
ريز و خش خش برگهاى پاييزى ، همراه با نغمه «« ولگ ريزى»» تجربه يك خزان هزار 
رنگ پر آهنگ را براى كودك در پى دارد.  بهار كه مى آيد، زنان شاليكار و مادر خود 
را در مزارع  پر آب و گل مى بيند كه خميده توشه ى فرداى او را در زمين مى نشانند. 
آن دورها ، بوته هاى كوچك و نازكى كه بعدها برنج خواهد شد، در كنار نغمه ««  ليلى 
مارى »»  قد مى كشد. بزرگتر كه شد خود را در كنار پدر مى بيند كه براى جمع آورى 
گوسفندان به دشت رفته است.. دوباره آن نغمه سحر انگيز را مى شنود. زمانى كه گله 
به چرا رفته ،گوسفند ها را فرا مى خوانند.كه به «گوسفند دوخوان» معروف است.  اين 
چنين زندگى كودك روستايى در گيالن با موسيقى و ترنم مى بالد و مى بالد تا خود مايه 

ى زندگى ديگرى شود.
 براى مراسم عروسى  نيز آواها و مقام هاى خاصى است از جمله:

1- عروس بورى: « آهنگى است بسيار غمگنانه كه به هنگام بردن عروس از جلوى خانه 
پدر عروس اجرا مى گردد. در اين هنگام  پدر عروس با حالتى محزون در مقابل ايوان 
.....مى ايستد و بردن عروس را نظاره مى كند... نوازنده سرنا قطعه غمگينى را اجرا مى 

كند . »
2- عروس بران : « موسيقى با نشاطى كه توسط نوازندگان ساز و نقاره به هنگام رسيدن 
به كوچه يا محله داماد نواخته مى شود. در اين هنگام صداى هلهله و كف زدنهاى حضار 

با ترنم موسيقى شاد ساز و نقاره، شور و نشاط خاصى به وجود مى آورد. »
3- مرغ خواست : « در اين مراسم نوازندگان ساز و نقاره ، مردم منطقه را از عروسى 
مطلع و دعوت مى كنند. در مقابل اين كار  به عنوان هديه عروسى مرغ دريافت مى كنند 

« .
4- يكى ديگر از مراسم هاى عروسى كه همراه با ساز و نقاره و رقص آواز است نارنج 
زنى است « هنگامى كه عروس با ساز و نقاره به خانه داماد نزديك مى شود، داماد  با 
دوستان خود به استقبال عروس مى رود.... داماد به آهستكى نارنجى را به سوى عروس 
پرتاب مى كند... اگر فصل نارنج نباشد ، يك مرغ پخته را طورى مى اندازد كه از  روى سر 
عروس بگذرد. آهنگ نارنج زنى ويژه اين زمان است كه به هنگام  ورود به خانه داماد ، 
آهنگ رقص نواخته مى شود و جوانان به  پايكوبى مى پردازند. در داخل خانه داماد كه 
كارگران  مشغول آشپزى هستند، رقص قاشق ( قاشوك) را آغاز مى كنند.  در يك دست 
قاشق يا كتره ( كفگير) و در دست ديگر مالقه قرار مى گيرد و به شكل ضربدرى حركت 

مى دهند و به آهنگ حصيره سر، نمدسر ، ددره، ديم دره، دام مى رقصند. »
 همه آنچه كه در اين مورد به اختصار گفته شد، گوشه اى  از مراسم عروسى بود كه 
در مناطق گيالن اجرا مى شود. اما نكته اى كه به نظر مى رسد اين است كه رقص در اين 
مراسم ها ، فقط يك حركت موزون كه از سر شادى انجام  بشود ، نيست، بلكه دنيايى 
در خود نهفته دارد. قبل از اينكه اين حركتها را به كالم برگردانيم و بخواهيم نشانه آنها 
را بشكافيم ، الزم است در مورد نشانه شناسى توضيحى بدهيم.  ساده ترين تعريفى كه 
از نشانه شده است ، تعريفى است كه« پيرس» كرده است «نشانه چيزى را به جاى چيز 
ديگر بيان مى كند» هر نشانه از دو قسمت تشكيل شده است:1-دال  و 2- مدلول.. رابطه 
اى كه ميان اين دو وجود دارد ، را داللت مى گويند. يكى از تقسيم بنديهايى كه در مورد 
نشانه صورت گرفته، تقسيمى است كه پيرس انجام داده است. او نشانه ها را به  سه 

دسته  تقسيم مى كند:
1- « نشانه شمايلى: بيانگر شباهت صورى ميان دال و مدلول است . » شباهتى كه پرتره 

يك شخص نسبت به صاحب آن دارد.
2- « نشانه نمايه اى:  رابطه اى كه ميان دال و مد لول برقرار است  يك رابطه علت و 

معلولى است....دود نشانه آتش است » آسمان ابرى نشانه باران است. 
3- « نشانه نمادين : رابطه اى كه ميان دال و مدلول برقرار است ، استوار به قرار داد 
نشانه  برداشتن  سر  از  كاله    « . است   ، ايست  نشانه  قرمز،  چراغ  مثال  عنوان  به  است. 
احترام مى باشد. لباس سياه پوشيده در مراسم ختم بستگان و آشنايان ، نشانه همدردى  

است.
 اين نشانه ها در يك فرايند  ارتباطى قرار مى گيرند كه پيامى را ، از گوينده ( فرستنده) 
به مخاطب( گيرنده) منتقل مى كنند. «ياكوبسن» از جمله كسانى است كه در زمينه فرايند 
ارتباطى زبان مبدع بوده است . او معتقد است در هر فرايند ارتباطى شش عامل مدخليت  

دارد:
1- گوينده پيام ( فرستنده )
   2- مخاطب( گيرنده پيام)

   3- پيام : چيزى كه بين فرستنده و گيرنده در ارتباط است
   4- موضوع: زمينه داللتى پيام كه مخاطب بايد با آن آشنا باشد

   5- رمز: گوينده و مخاطب بايد هر دو با آن آشنا باشند تا يكى بتواند پيام را به كمك 
آن بيان كند و ديگرى بتواند آن را كشف كند.

   6-  مجراى ارتباطى: مجراى فيزيكى و روانى بين گوينده و مخاطب . 
 اين مجراى ارتباطى مى تواند زبان باشد  يا از عناصر غير زبانى تشكيل شده است. به 
عنوان مثال  وقتى كه شعر يا داستانى را مى خوانيم ، مجراى ارتباطى كلمه است . وقتى 
كه نمايش پانتوميم را مى بينيم ،مجراى ارتباطى حركات بازيگر است. ياكوبسن در ادامه 
اضافه مى كند كه با تاكيد بر هر كدام از اين عناصر كاركرد خاصى مى يابند. به عنوان 
مثال:  اگر در فرايند ارتباطى ،اگر در اين تاكيد پيام بر گوينده و فرستنده پيام باشد ، 
كاركرد عاطفى خواهد بود. گوينده يا فرستنده از خود سخن مى گويد ، شادى و غم خود 

را نشان مى دهد.
 مهمترين كاركردهاى شش گانه زبان عبارتند از:

« 1- كاركرد عاطفى :جهت گيرى پيام به سوى گوينده است . » 
« 2- كاركرد ترغيبى: جهت گيرى پيام به سوى مخاطب است . »  گوينده يا فرستنده سعى 

در القاى يك فكر ،ايده به مخاطب است.
« 3- كار كرد ارجاعى: پيام به سوى موضوع جهت مى يابد . »فرستنده به بيان موضوعى 
مى پردازد و اين بيان به گونه اخبارى مى باشد به عنوان مثال: در فصل بهار پرستوها 
مى آيند. گوينده خبرى را به مخاطب مى دهد. و توجه او را  بدان موضوع معطوف مى 

كند.
« 4- كاركرد فرازبانى: در اين كاركرد زبان  براى صحبت در مرد زبان به كار مى رود 
. » وقتى كه ما چيزى را براى كس تعريف مى كنيم  به عنوان مثال: كودكى كه از ما مى 
پرسد: اتومبيل چيه؟ مى گوييم ماشين. اين تعريف  اين جهت گيرى به سوى خود زبان 

است.
« 5- كاركرد همدلى: (( جهت ايجاد تماس لفظى ) به اصطالح باب سخن گشودن است . »  
وقتى كه دو نفر به هم مى رسند و مى خواهند به اصطالح سر صحبت كردن را باز كنند، 

مى گويند: عجب هوايى است. طرف مقابل هم مى گويد : آره هواى خوبيه.
ساختار  به  را  ما  است...توجه  پيام  خود  سوى  به  پيام  گيرى  جهت  ادبى:  كاركرد   -6 »

نحوى زبان ادبى و الگوهاى آوايى نهفته در خود پيام جلب مى كند »
                                            

 عوامل شش گانه در نمايش ، رقص:
 1 - بازيگر ، رقصنده / 2- بيننده  /3- پيام: پيامى كه فرستاده مى شود . اين پيام در 
تعزيه، در عروسى  در مراسم هايى كه زير مجموعه عروسى است ، هر كدام پيام خاصى 
دارد. 4- موضوع: زمينه داللتى پيام كه عروسى يا تعزيه يا نمايش است.5- رمز كه همان 
كدهاى ارتباطى مى باشد. 6- مجراى ارتباطى: در تعزيه گفتار و حركت بازيگران و در  

رقص  حركات موزون ، آهنگ و آوايى كه شنيده مى شود.
 اگر از ديد نشانه شناسى  به رقص بپردازيم ، نشانه ها نمادين است. به عنوان مثال اگر 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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بازيگران و در  رقص  حركات موزون ، آهنگ و آوايى كه شنيده مى شود.
 اگر از ديد نشانه شناسى  به رقص بپردازيم ، نشانه ها نمادين است. به عنوان مثال اگر مادر عروس يا مادر داماد 
، در يك سينى گندم سبز شده را بر سر مى گيرند و در مقابل عروس و داماد مى رقصند، معنايش اين امر مى تواند 

باشد كه همراه با شادى ، زندگى پر خير و بركتى را داشته باشيد.
پس نشانه هايى كه در رقص ، تعزيه  و عموما در نمايش به كار گرفته مى شود ، قراردادى « نمادين » است. 

 نشانه هاى نمادين در پوشش:
كدام  طبق  شود،  مى  صحبت  آن  از  كه  دادهايى  قرار  كه،  است  اين  گردد  مى  تلقى  نيز  بديهى  بسيار  كه  مهمى  نكته 
معيار و ايده اى مى باشد. طبق كدام معيار نوشته يا نانوشته اى , لباس سياه پوشيدن در مراسم ختم فردى ،نشانه 
سوگوارى است. پاسخ بسيار بديهى به نظر مى رسد. رسمى است كه بايد به آن احترام گذاشت. خوب ، اين رسم از 
كجا آمده است؟ نكته اى ديگر، چرا در استعاره  هميشه سرو استعاره از قد بلند يار است و شير مظهر ، شجاعت. 
چرا هيچ وقت شاعر يا نويسنده اى قد معشوق را به چنار يا مناره  تشبيه نمى كند؟ اگر هم تشبيه اى صورت گرفته 

باشد، كالم صبغه طنز آميز به خود گرفته است.

 رديابى اين سوال و جوابها ما را به بحث استعاره مرده و استعاره هاى زنده سوق مى دهد ، كه توسط« سادوك» و« 
بلك» مطرح شده است و مجال بحث در مورد آنها در اين جستار نيست. ولى از يك نكته نبايد غافل شد كه طبق نظر 
«ليكاف»  اهل زبان بر مبناى تجربيات  خود از باورهاى قومى ، ويژه اى بر خوردارند كه مبتنى  بر علم و استدالل 
هاى منطقى نيست. ولى همين الگوهاى شناختى خود را بر مفاهيم زبانى تحميل مى كنند و شرايطى را پديد مى آورند 
كه اگر چه در قالب نظام نشانه شناختى قابل بررسى است و لى تفكيك آن از نظام نشانه شناختى زبان چندان آسان 
نمى نمايد.  در همين نظام نشانه شناختى است كه  خرما براى مجلس ختم مناسب است و شيرينى هاى رنگارنگ 

براى مجلس عروسى.
 طبق فرايند ارتباطى كه ذكر شد، اگر تاكيد پيام بر گوينده و بيان احوال او باشد ، بيانگر كاركرد عاطفى پيام است. 
طبق همين فرايند ، اگر تاكيد پيام بر خود بازيگر، رقصنده باشد، نشان دهنده وجد و سرورى است كه او از خود 
نشان مى دهد. بيان شادى بى پايانى است كه او در خود احساس مى كند. به عبارتى ديگر حركات رقصنده به عنوان 
يك نشانه (دال) ، اين مدلول شادى را در ذهن بيننده شكوفا مى كند. در تعزيه قصه متفاوت است . در تعزيه، تاكيد 
پيام بر روى موضوع و زمينه است. هدف غايى بازيگر ( فرستنده) نه قصد ترغيب مخاطب است نه بيان تاثر و تاسف 

خويشتن است بلكه بيان يك ماجرا است ، تاكيدى كه هست، بر روى موضوع است...
 در مراسم عروسى آواها و نواها نيز داراى كاركرد مى باشند، به عنوان مثال از آهنگ اشكورى مى توان نام برد. 
اين آهنگ برموضوع و بافت داللتى كالم تاثير مى گذارد. گيرنده در دريافت دال ( ايجاد ارتباط داللتى) موفق تر مى 
گرداند. « آهنگ اشكورى ، قطعه اى است در مايه دشتى با تكيه مكرر بر پرده اى است در مقام شور » اين آهنگ قبل 
از اجراى آهنگ معروف قاسم آبادى، اجرا مى شود. اما معروفترين و مشهورترين، آهنگى كه در سرتاسر گيالن و 
حتى در جوامع شهرى برگزار مى گردد، آهنگ قاسم آبادى است.. امتزاج آهنگ و لباس قاسم آبادى ، طنين خاص 
آهنگ و رنگ است.  زن روستايى در لباس پر چين و شكن قاسم آبادى ، با نوارهاى سايه و روشن زربافت آن، 
اوج و فرود آهنگ، گويى جسم نيز در اين اوج و فرود شريك مى شود. ناز و كرشمه  آهنگ قاسم آبادى ،همراه با 
تموج اليه اليه رنگ لباس قاسم آبادى است. اين تموج رنگ و آهنگ به رقص حالتى جادويى مى دهد كه گويى رنگ 
و آهنگ و آدمى در خلسه اى قرار دارند كه نامش عروسى، شادى و وصال است. اين آهنگ و رنگ ، فقط چگونگى 

بيان شادى نيست، بلكه چگونگى شادى كردن  را نيز در خود نهفته دارد.
منابع و ماخذ:

1- اصالح عربانى ، ابراهيم، كتاب گيالن، انتشارات گروه پژوهشگران ايران، چاپ دوم ،زمستان 1380
2- احمدى ، بابك، ساختار و تاويل متن،تهران، نشر مركز،چاپ پنجم

3- علوى مقدم ، مهيار،نظريه هاى نقد ادبى معاصر،تهران ، انتشارات سمت، چاپ اول ، زمستان 1377
4- صفوى ، كورش،درامدى بر معنى شناسى، تهران ، انتشارات سوره مهر، چاپ دوم 1383

ادامه از صفحه 22

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر
 هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان 

مشاغل معرفى نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت 
اين هفته نامه خواهد شد.  
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مرگ آل كاپون ، مشهور به صورت زخمي 
 

61 سال پيش در روز 25 ژانويه سال 1947 
«صورت  به  معروف  كاپون  آل  ميالدي 
هاي  دهه  گانگستر  مشهورترين  زخمي» 
1920 و 1930 ميالدي در اياالت متحده در 
سن 48 سالگي در ملك خود در شهر ميامي 
به علت بيماري سفليس پيشرفته كه منجر به 

فلج شدنش گرديده بود ، جان سپرد. 
ژانويه  روز 17  در  گابريله كاپوني  آلفونسو 
سال 1899 ميالدي در يك خانواده ايتاليايي 
تبار در محله بروكلين شهر نيويورك متولد 
شده بود. او از ابتداي نوجواني وارد باندهاي 
اوباش مي شود. در جريان يكي از درگيري 
ها بر اثر ضربه يك تيغ كه يكي از اعضاي 
گروه هاي رقيب به صورت آل وارد مي كند 

ملقب به «صورت زخمي» مي شود.
آل كاپون در سال 1918 ميالدي با يك دختر 

ايرلندي تبار ازدواج كرده و در همين زمان به علت ارتكاب 2 فقره قتل به شيكاگو مهاجرت مي كند. در 
اين شهر جاني توريو رهبر يك باند مافيايي به سرعت خصوصيات جنايتكارانه كاپون را تشخيص داده 
و او را استخدام مي كند.به زودي آل كاپون به مرد شماره 2 تشكيالت توريو تبديل مي گردد. چند سال 

بعد ، در جريان سوءقصد به جان توريو توسط يك باند رقيب توريو به شدت مجروح شده و به زادگاهش 
ايتاليا بازمي گردد و رياست باند را به كاپون مي سپارد. جنگ بي رحمانه كاپون عليه باندهاي رقيب و 
جنايتكاري  سنديكاي  منازع  بي  سلطان  به  كاپون  آل  تا  شود  مي  موجب  محلي  نفوذ  ذي  مقامات  خريدن 
شيكاگو مبدل شود.اعضاي باند مافيايي كاپون بيش از 100 نفر بودند. آل كاپون علي رغم قتل هاي مكرر 

هرگز به دام پليس نيفتاد. 
او ثروت بسياري از باجگيري ، ايجاد شبكه هاي فحشا و معامالت الكل قاچاق كه در آن زمان مصرف الكل 

در اياالت متحده ممنوع بود به دست آورده بود.
سرانجام آل كاپون به اتهام فرار مالياتي و تجارت غيرقانوني الكل دستگير شده و در روز 17 اكتبر سال 
1931 ميالدي به 11 سال زندان محكوم شد. او در سال 1932 ميالدي در يك زندان شهر آتالنتا محبوس 
گرديد اما از داخل زندان فعاليت هاي غيرقانوني اش را اداره مي كرد.در اوت 1934 ميالدي آل كاپون به 
زندان مخوف آلكاتراز انتقال مي يابد و براساس يك مقررات سختگيرانه هرگونه تماس او با دنياي خارج 

قطع مي گردد. 
باند كاپون در غيابش توسط گروه هاي رقيب مضمحل مي شود. كاپون مبتال به سفليس بود و جالب است 
كه اين جنايتكار بي رحم از تزريق آمپول مي ترسيد و به همين علت به دليل عدم مداواي بيماري اش با پني 
سيلين مبتال به سفليس پيشرفته شد.پس از گذراندن 8 سال از دوره محكوميتش آل كاپون به دليل وخامت 

حال از زندان آزاد مي شود. از قدرت او ديگر حتي سايه اي باقي نمانده بود. 
به اين ترتيب ، در روز 25 ژانويه سال 1947 ميالدي آل كاپون ملقب به «صورت زخمي» مشهورترين 
گانگستر دهه هاي 1920 و 1930 ميالدي اياالت متحده در ملك خود در شهر ميامي در سن 48 سالگي 
به علت ابتال به سفليس پيشرفته جان سپرد.نام آل كاپون به عنوان يكي از بي رحم ترين جنايتكاران نيمه 
نخست قرن بيستم در تاريخ جنايتكاري جهان ثبت شده است.تاكنون فيلم هاي زيادي از زندگي آل كاپون 

در پرده سينما نقش بسته اند.  

چارلز اول ، پادشاه انگلستان گردن زده شد 
   

359 سال پيش در روز 30 ژانويه سال 1649 ميالدي چارلز اول ، پادشاه انگلستان در وايت هال در نزديكي 
وست مينستر درشهر لندن گردن زده شد. چارلز اول استوارت همواره در طول دوران سلطنتش با نمايندگان 

هاي  پيوريتن  و  مجلس 
و  مخالفت  آنگليكن  كليساي 
به  چارلز  بود.  كرده  مبارزه 
مردم  با  هايش  مخالف  دليل 
يك  به  مجلس  نمايندگان  و 
يافته  شهرت  مستبد  پادشاه 

بود.
ظهور  موجب  مساله  اين 
به  مردمي  هاي  جنبش 
كرامول  اوليور  سركردگي 
مي  مجلس  نمايندگان  از  يكي 
شود. پس از قتل چارلز اول ، 
كرامول به مرد قدرتمند كشور 

تبديل مي گردد. 
قيام  خونسردي  با  كرامول 
عليه  كه  ايرلند  هاي  كاتوليك 
بودند  كرده  شورش  مجلس 
را بي رحمانه سركوب كرده و 

هزاران نفر را قتل عام مي كند. آنگاه نوبت اسكاتلندي ها مي شود تا به شدت سركوب شوند.
كرامول كه پس از اين پيروزي از قدرت خود مطمئن شده بود مجلس را منحل كرده و يك مجمع شامل 140 

عضو كه توسط ارتش تعيين شده بودند را جايگزين مجلس مي كند. 
در روز 16 دسامبر سال 1653 ميالدي كرامول به خود لقب رسمي لرد محافظ جمهوري را مي دهد و تنها 
جمهوري تاريخ انگلستان متولد مي شود.اوليور كرامول در روز 3 سپتامبر سال 1658 ميالدي جان مي سپرد 

و پسرش جانشين او مي شود. 
اما ريچارد كرامول به سرعت از قدرت كنار گذاشته مي شود و ژنرال مانك برقراري دوباره سلطنت را تدارك 
مي بيند و در روز 29 مه سال 1660 ميالدي با تاجگذاري چارلز دوم ، پسر چارلز اول سلطنت در انگلستان 
دوباره برقرار مي شود. به اين ترتيب ، در روز 30 ژانويه سال 1649 ميالدي چارلز اول ، پادشاه انگلستان 

در وايت هال در نزديكي
 وست مينستر در شهر لندن گردن زده شد. با قتل چارلز اول و به قدرت رسيدن اوليور كرامول ، انگلستان يك 
دهه خونين و بدون ترحم را تحت لواي جمهوري مستبدانه كرامول تجربه مي كند. اين تنها تجربه جمهوري 

در تاريخ انگلستان محسوب مي شود.  

انفجار شاتل فضايي چلنجر 
  

22 سال پيش در روز 28 ژانويه سال 1986 ميالدي شاتل فضايي 
چلنجر 73 ثانيه پس از آغاز صعودش از پايگاه كيپ كاناورال در 
ها  ميليون  زده  بهت  ديدگان  مقابل  در  ناگهان  كندي  فضايي  مركز 

بيننده تلويزيوني منفجر شد. 
دود سفيدرنگ غليظي شبيه به پنبه در آسمان الجوردين گسترش 
يافت.هفت سرنشين چلنجر در اين حادثه كشته شدند.پس از 5 سال 
پرواز و انجام 24 ماموريت فضايي پرواز فضاپيماهاي آمريكايي 
به امري عادي تبديل شده بود. اما اين ماموريت چلنجر از ديدگاه 

رسانه ها با ساير ماموريت هاي فضايي تفاوت داشت. 
جمع  در  آمريكايي  عادي  شهروند  يك  بار  اولين  براي  زيرا 
يك  در  تاريخ  آموزگار  اوليف  مك  كريستا  بود.خانم  فضانوردان 
دبيرستان ايالت نيوهمپشاير متاهل و مادر 2 فرزند براساس قولي 
شهروند  يك  روزي  كه  بود  كرده  تكرار  پيش  ها  سال  از  ناسا  كه 
همراهي  را  اي  حرفه  فضانوردان   ، فرستد  مي  فضا  به  را  عادي 

مي كرد. 
دليل انفجار چلنجر اختاللي بود كه در بوستر يكي از موتورهايش 

بروز كرد.كابين شاتل چلنجر پس از انفجار با سرعت 300 كيلومتر در ساعت درآب هاي اقيانوس سرنگون و از هم 
متالشي شد و بزرگترين فاجعه فضايي آمريكا تا آن تاريخ را رقم زد.

در اين حادثه ، فرانسيس اسكوبي ، مايكل اسميت ، جوديت رسنيك ، رونالد مك ناير ، اليسون اونيزوكا ، گريگوري 
جارويس و كريستا مك اوليف جان خود را از دست دادند. 

7 سال پس از اين حادثه و فقط با 3 روز اختالف در روز اول فوريه سال 2003 شاتل فضايي كلمبيا پس از انجام 
ماموريت فضايي اش هنگام بازگشت به زمين و ورود به جو زمين منفجر شد و 7 سرنشين آن كشته شدند و دومين 
فاجعه بزرگ فضايي آمريكا رخ داد. به اين ترتيب ، در روز 28 ژانويه سال 1986 ميالدي شاتل فضايي چلنجر 73 ثانيه 

پعد از اينكه از پايگاه كيپ كاناورال به هوا صعود كرد ، در پهنه آسمان الجوردين منفجر شد. 
با مرگ 7 فضانورد بزرگترين فاجعه اي فضايي آمريكا تا آن تاريخ رقم خورد.حادثه اي كه بعدها مشخص شد عامل 
آن اشتباه انساني و سهل انگاري بوده است.آن روز يك روز نحس براي سازمان ناسا بود كه پس از 7 سال بار ديگر 

ناسا چنين روز نحسي را تجربه كرد.  
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زيبايى در بحران ، 
بحران در زيبايى

آرايش مى كنم ، پس هستم 

آرايش كردن يا نكردن؟! نه، مسئله اين نيست. مشكل امروز، تنها در از بين رفتن مرزهاى آرايشى و پائين 
آمدن سن آرايش است. 

رنگ ها زيبا هستند و زيبايى مى آورند؛ وقتى كه رنگ ها روى صورت مينشينند، جذابيتشان صورتكى مى سازد 
كه زيبا و كامًال متفاوت با نمونه اصلى است ! بله اين واقعيت دنياى امروز است: هر چه خيابان ها خاكستريتر 
مى شوند، تعداد آدم هاى رنگى بيشتر مى شود. نگاهى به گذشته نشان مى دهد كه <آراستن> جزو جداييناپذير 
فطرت انسانهاست. حتى اقوام بدوى و آدمهاى دور از تمدن آمريكاى جنوبى هم خود را با استخوان شكار 
مى كرده  استفاده  خود  آرايش  براى  رنگين  خاك هاى  و  صمغ ها  از  ابتدايى،  مراحل  در  بشر  ميكردند.  تزئين 

است. 
تاريخ كشور ما هم از اين قاعده مستثنى نيست؛ آرايش كردن از خيلى وقت پيش بين زنان ايرانى مرسوم بوده. 
دكتر ويلز كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار به ايران سفر كرده در سفرنامه خود مى نويسد: <زنان اعيان و 
طبقه باال، اغلب چهره خود را به كمك وسايل آرايش محلى آرايش مى كنند و يك خال درشت مشكى هم وسط 

ابروان خود مى كشند كه در طبقه كم بضاعت گاه اين خال تبديل به پولك رنگى مى شود... > 
زنان ايرانى، از ساليان قبل گونه ها را با سرخاب سرخ مى كردند و صورت و گردن خود را به كمك پودر 
سفيداب، سفيد. مژه و چشم ها هم به وسيله سرمه به كلى سياه مى شد. آنها حتى عقيده داشتند كه استعمال 
سرمه چشم را تقويت مى كند و موجب افزايش بينايى مى شود! براى تيره تر شدن ابروها هم از وسمه اى كه 

از ساعت ها قبل آن را جوشانده بودند، دم كرده و آماده ساخته بودند، استفاده مى كردند. 

 آرايش كردن يا نكردن؟! 
آرايش كردن يا نكردن؟! نه، مسئله اين نيست. مشكل امروز، تنها در از بين رفتن مرزهاى آرايشى و پائين 
در  تند>  و  <كم، متوسط  وبه صورت  وسال خاصى  از سن  آرايش  گذشته،  در  آرايش است. اگر  آمدن سن 
موقعيت هاى مختلف كاربرد داشت، امروز ديگر مرزى براى آن باقى نمانده. در طول يك قرن گذشته و سرخاب 

و سفيداب جاى خود را به انواع و اقسام لوازم آرايشى داده اند. 
زنان  براى  مبرم  نيازى  فقط  و  نمى شدند  محسوب  لوكس  اشياى  جزو  خود،  پيدايش  ابتداى  در  كه  لوازمى 
مسن تر و يا افرادى كه فيزيك ظاهرى زيبايى نداشتند بود، در دنياى امروز به نيازى ضرورى در بين اغلب 
زنان و دختران جوان تبديل شده است. امروز ديگر استفاده از لوازم آرايشى نه برآورد يك خواسته، بلكه يك 
احتياج اجتماعى است كه گاهى نياز به زيبايى از آنجا ريشه مى گيرد! اگرچه هميشه واقعيت گفتنى نيست اما 
در سربستهترين حالت  تنها ميتوان نوشت: اين روزها اگر خانمى براى كار به شركت، مِوسسه و... درخواست 
بدهد و ظاهر و قيافه خود را فراموش كند، در شرايط برابر به لحاظ تخصصى با ديگران، در اكثر مواقع او در 
آزمون استخدام آخرين نفر خواهد بود؛ مگر اينكه مهارت يا زمينه استثنايى داشته باشد. البته اين تنها يكى از 

انگيزه هاى قابل نوشتن است! 
دكتر حميد نوروزى روان شناس معتقد است كه با از بين رفتن مرزهاى آرايشى، سن آرايش هم به عنوان يك 
متغير وابسته پايين تر آمده و دختران جوان، در سنين پايين، دست به آزمودن رژلب، پودر و رژگونه مى زنند. 
او مى گويد:<در بسيارى از موارد، اين پديده از تيره شدن رابطه با پدر و مادر ريشه مى گيرد. گروهى از دختران 
مى خواهند از گروه سنى خود پيشى بگيرند. از رهگذر جادوى لوازم آرايش، آنها به آرزوى ديرينه خود براى 
واستقالل>  <بزرگسالى  خود ،   خواسته  دلخواه ترين  دست آوردن  به  و  نوجوانى  و  كودكى  دوره  كردن  كوتاه 
دست مى يابند . وقتى دخترى در سن جلوه زيبايى هاست و نمى تواند از رنگ شادى در لباس خود استفاده 
كند، وقتى پدرو مادر، به صورت كنترل شده لباس مورد عالقه را در دسترسش قرار نمى دهند، او نيز براى پيدا 
كردن كسانى كه مثًال مانتوى مورد نظرش را تائيد كنند، به پارك كشيده مى شود و چه بسا ناگهان ميان كسانى 

چشم باز مى كند كه ديگر براى او زيبايى باقى نمى  گذارند.> 
شايد شما نيز با دختران جوان و نوجوانى كه با آرايش زاويه دار تند كنار خيابان ايستاده ، لباس هاى كثيفى 

پوشيده و آرايش شب را براى روز به كار برده اند برخورد كرده باشيد. در مورد او چه فكرى كرده ايد؟ 
روانشناسان مى گويند هر چه آرايش تندتر باشد، اعتماد به نفس پايين تر است و افراد خجول از آرايشى استفاده 
مى كنند كه تصور مى كنند برايشان شخصيت بيشترى مى آورد. اغلب آرايش خشن و چشم هايى با زاويه هاى 
تند مختص آدم هاى بى اعتماد به نفسى است كه مى خواهند ديگران باورشان كنند و مورد پذيرش جامعه قرار 
گيرند. بيشتر آنها فكر مى كنند كه در صورت خود نقص عمده اى دارند، اين نقص گاهى آنقدر بزرگ جلوه مى 
كند كه براى رفع آن دست به هر كارى مى زنند. آرايش در اينجا به كاهش اضطراب و افسردگى ناشى از تصور 
داشتن نقص كمك مى كند. اين افراد آرايش غليظ را نه به خاطر مردان بلكه در واكنش به فروپاشى درون خود 

انجام مى دهند، يعنى تالش مى كنند ديگران چهره غمگين ، ژوليده و پريشان آنان را نبينند. 

 زيبايى در بحران ، بحران در زيبايى 
دوران نوجوانى دوران كسب هويت مستقل فردى است. يعنى به دليل تغيير وتحوالت ايجاد شده در نوجوانان 
براى ايجاد ارتباط با جنس مقابل و دريافت توجه از وى، زيبا بودن و جذاب بودن نه به دليل ايجاد برانگيختگى 
دليل تا‡ييد هويت خويش و يافتن جايگاهى در دنياى بيرون است. بنابراين  جنسى در طرف مقابل، بلكه به 
تغيير رفتار دختران نوجوان در اين سن، طبيعى است. آنها سعى مى كنند از نظر نوع لباس و آرايش با افرادى 
كه حتى يك سال از آنها كوچكترند، متفاوت باشند. هدف اين تفاوت ايجاد فاصله است. آنها دوست دارند كه 
بزرگ شدن خود را به رخ بكشند. در اين  سن آنها به دنبال   يافتن  چراهايشان  هستند و با يافتن جواب آنها به 
تصويرى ذهنى از خود مى رسند. يعنى سعى مى كنند كه براى خود هويت شخصى قائل شوند ودر اين راستا 

سواالت بسيارى را در مورد دين، مذهب ، اجتماع و باورها مى پرسند. 
چگونگى پاسخ هاى والدين به اين سواالت ، همانقدر كه مى تواند   به شكل گيرى هويت او كمك كند، مى تواند 
نوجوان  وپسران  مادرانشان  از  معموًال  نوجوان  دختران  دوران  اين  در  كه  صورت  اين  به  باشد.  نيز  مخرب 

معموًال از پدرانشان الگوبردارى مى كنند و اين الگو به تدريج در آنها درونى مى شود. 
مى شود  آشنا  همساالنش  طريق  از  ترى  تازه  ارزش هاى  با  او  جديدتر،  و  بزرگتر  دنياى  به  نوجوان  ورود  با 
قدر  هر  كند.  منطبق  هم  بر  را  ارزشگذارى  شيوه  دو  اين  بايد  او  حال  مى گردد.  مواجه  جامعه  هنجارهاى  وبا 
ارزشگذارى خانواده با ارزشگذارى اجتماع و گروه همساالن هماهنگ تر باشد، هويت يابى آسان تر خواهد بود. 

در صورتى كه ارزش ها متضاد باشند نوجوان به تعارض بر خورده ودچار سردرگمى در نقش مى شود. 
معموًال در چنين زمانى نوجوان مجبور مى شود كه در خانواده و در ميان گروه همساالن نقش هاى متفاوتى را 
پيش بگيرد ومثال بارز آن دختران راهنمائى و دبيرستانى هستند كه با آرايش  غليظ و تند در جامعه ظاهر شده 
و تمايل شديدى به استفاده از لوازم آرايش دارند. گاه رفتارشان آنقدر زنانه مى شود كه مشكل مى توانيد آنها 
را از خانم هاى متا‡هل افتراق دهيد. بنابراين  پديده آرايش در سنين پايين بستگى زيادى هم به گروه همساالن 

فرد دارد. 

 رسانه ها، متهم رديف اول 
احتماًال متهم هاى  است، و <ماهواره و سينما>  در اين ميان انگشت اتهام، به سوى <وسايل ارتباط جمعى> 
رديف اول! آنها دنياى مد هستند: مد لباس، مو و آرايش! كارشناسان علوم اجتماعى معتقدند با ايجاد و گسترش 
ارتباطات بين طبقات مختلف يك جامعه و در نگاهى وسيع تر، بين جوامع مختلف، مخصوصًا از طريق رسانه 
هاى ديدارى، افراد به عنوان مخاطب با نمونه هايى آشنا مى شوند كه خارج از فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش 
هاى جامعه خودشان است، نمونه هايى كه به دليل متنوع بودن در اكثر مواقع به الگو تبديل مى شوند. ولى آيا 
شما هم موافقيد كه همه تقصيرها را نبايد تنها به گردن ماهواره و فرهنگ غرب بيندازيم؟ بهتر نيست به جاى 

اين كار، به نقشى كه خودمان درايجاد اين مشكالت ايفا كرده ايم توجه كنيم؟ 

از نو تازه شويم 
الگوهاى امروزى همراه با آرايش و آراستگى هستند و دختران نوجوان هم در شكل گيرى هويت خويش به اين 

الگوهاى متعارف جامعه نزديك مى شوند. 
اما نحوه آرايش به ويژگى هاى شخصيتى افراد مربوط است. اگر شرايط فرهنگى خانواده، طرز آرايش نوجوان 
را طبيعى بدانند، مسلمًا خود وى نيز اين اعمال و آرايش را طبيعى قلمداد مى كند، چون در واقع ما مالك خاصى 
جذابيت  ميزان  از  خود  ارزيابى  با  تنگاتنگى  ارتباط  آرايش،  كه  آنجا  از  و  نداريم  افراد  آرايش  ارزيابى  براى 

جسمانى دارد، پس كميت و كيفيت آرايش به ميزان رضايت روانى و درونى افراد بستگى دارد. 
با  منطبق  را  والدين  هاى  خواسته  آنان  مى شود  باعث  نوجوانان  حد  از  بيش  محدودسازى  كه  است  اين  نكته 
نيازهاى روانشناختى و شرايط اجتماعى امروزى ندانند، در اين  صورت آنها در غياب والدين و در خارج از 
خانه از لوازم آرايش استفاده مى كنند. در كنار همه اين ها بايدتوجه داشته باشيد كه مخالفت و ستيزه جويى نه 
تنها تغييرى در رفتار نوجوانان ايجاد نمى كند بلكه او را شعله ورتر و گستاخ تر مى كند. نوجوان شما بايد بتواند 
تشخيص دهد كه منظور از زيبا شدن، زدن ماسك دروغين بر چهره و سعى در برترى جويى و جلب توجه 

ديگران نيست . سعى كنيد به جاى ايجاد خفقان و محدوديت ، مرزها را به فرزندانتان بياموزيد 
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 DNA در  شدند  موفق  آمريكايى  دانشمندان  از  گروهى 
بويايى  درك  توانايى  كه  كنند  كشف  را  مجزايى  بخشهاى 
حسگرهاى  ساخت  در  توانند  مى  و  داشته  را  ها  رايحه  بخار 
بزرگترين  از  يكى  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  بينى  مصنوعى 
بازتوليد  توانايى  كه  مصنوعى  بينيهاى  ساخت  در  چالشها 
بازسازى  امكان  دارند،  را  طبيعى  بويايى  اندامهاى  تواناييهاى 
يك مخزن حسى گسترده است كه بتواند حتى تركيبات پيچيده 
رايحه اى را هم درك كند. تاكنون براى رسيدن به اين هدف، 
حسگرهايى ساخته شده اند كه از يك مدل گيرنده هاى مجزاى 
با حساسيت بسيار باال كه هريك از آنها در واقع يك ساختار 

مولكولى هستند، پيروى مى كنند.
فرومنها  كه  حشرات  هاى  گيرنده  براى  مثال  براى  مدل  اين 
(رايحه هاى طبيعى بدن) را متعادل مى كنند و يا براى گيرنده 
تعريف  قابل  هستند،  عصبى  هاى  دهنده  انتقال  در  كه  هايى 
است.اين درحالى است كه اكنون گروهى از دانشمندان مدرسه 
پزشكى دانشگاه تافتس در بوستن كه نتايج تحقيقات خود را 
راه  ارائه  امكان  اند،  كرده  منتشر   PLoS Biology مجله  در 
نشان  را  مصنوعى  بينيهاى  حسگرهاى  ساخت  براى  جديدى 
وجود  دانشمندان  اين  ديلى،  ساينس  گزارش  براساس  دادند. 
يك خصوصيت غيرمنتظره را در اجزاى DNA كشف كردند. 
در حقيقت اين محققان با كمك نشانگرهاى فلورسانت اجزاى 
مجزايى از DNA كه روى يك سطح جامد جمع شده بودند را 
بودند  بخار  حالت  در  كه  هايى  رايحه  به  كه  كردند  شناسايى 
آمريكايى  پژوهشگران  كشف،  اين  ادامه  در  دادند.  مى  پاسخ 
طيف  به  كه  دادند  توسعه   DNA جنس  از  را  حسگرهايى 
اين  گفته  به  دادند.  مى  پاسخ  بويايى  تحريكات  از  وسيعى 
دانشمندان، اين كشف مى تواند در ساخت حسگرهاى بويايى 

مصنوعى آينده كمك كند. 

انتقال داروي مسكن از طريق ژن ها
كه  اند  كرده  ابداع  را  درماني  ژن  روش  آمريكايي  دانشمندان 
بي  گزارش  به  سازد.  متحول  را  درد  كاهش  روند  اميدوارند 
بي سي محققان در موش هاي آزمايشگاهي نشان داده اند كه 

تزريق يك ژن به نخاع حيوان باعث از بين رفتن درد به مدت 
سه ماه مي شود. اين نوع درمان بقيه دستگاه ايمني شامل مغز 
را تحت تاثير قرار نمي دهد در حاليكه مانع اثرات جانبي مسكن 

هاي رايج نيز مي شود. 
بعالوه مطالعات نشان داده اند مسكن ها درد بيماران سرطاني 
را در 66 درصد موارد كاهش نمي دهد.بيماراني كه دچار درد 
مزمن هستند اغلب از داروهاي مسكن هاي مورد مصرف ، به 
دليل اثرات جانبي آنها يا خواب آور بودن بيش از حد و حتي 

به علت تاثير اندك در تقليل درد، راضي نيستند.
سرماخوردگي  ويروس  يك  از  دانشمندان  جديد  روش  در 
تضعيف شده براي حمل ژن به مايع نخاعي موش هاي مبتال 
به  كه  درد  هاي  تكانه  توقف  كردند.با  استفاده  مزمن  درد  به 
درد  ماه  سه  حداقل  مدت  به  ها  موش   ، روند  مي  مغز  سمت 
نداشتند.گرچه اين تحقيق در مراحل اوليه است مفهوم استفاده 
از ژن درماني براي انتقال داروي مسكن به علت اثرات جانبي 

كمتر ، موضوع تحقيقاتي قابل توجهي است. 

اثر قهوه در افزايش قند خون 
نوشيدني  ساير  يا  چاي   ، قهوه  در  موجود  كافئين  روزانه  مصرف 
دوم  نوع  ديابت  به  مبتاليان  در  را  خون  قند  سطوح  غيرالكلي  هاي 

باال مي برند. 
معادل  كه  كافئين  هاي  قرص 
درروز  قهوه  فنجان  چهار 
هستند ، سطوح قند خون را طي 

روز تا 8 افزايش مي دهند.
غذايي  رژيم  از  كافئين  حذف 
قند  كنترل  به  است  ممكن 
كند.  كمك  ديابتي  افراد  خون 
 ، سي  بي  بي  گزارش  به  اما 
متخصصان انگليسي مي گويند 
قبل از عمومي كردن اين توصيه 

، انجام تحقيقات بيشتر ضروري است.
مطالعات گذشته نيز نشان داده اند كافئين مقاومت بدن به انسولين ، 
هورمون مسئول تنظيم پاسخ به سطوح گلوكز در خون ، را افزايش 

مي دهد. در حاليكه در افراد سالم چنين مشكلي نيست.
به گفته محققان احتماال كافئين با فرآيندي كه گلوكز را از خون به 
عضالت و ديگر سلولهاي بدن انتقال مي دهد ، تداخل مي كند. بعالوه 
كافئين با تحريك رها شدن آدرنالين مي تواند باعث افزايش سطوح 

قند خون شود. 

 ساخت ژل تسريع كننده بهبود زخم 
بهبود  سرعت  كه  اند  شده  ژلي  توليد  به  موفق  انگليسي  دانشمندان 
زخم را افزايش داده به كاهش اثر جاي زخم يا اسكار نيز كمك مي 

ژن  يك  مهار  با  ژل  اين  كند. 
خون  ذخيره  افزايش   ، مهم 
گيري  شكل  روش  تغيير  و 
كند.  مي  عمل  جديد  بافت 
يكي  معموال  زخم  جاي  ايجاد 
ناپذير  اجتناب  هاي  بخش  اژ 
اين  است.  آن  بهبود  روند 
پوست  سطح  در  فقط  نه  اثر 
بدن  ديگر  هاي  بافت  در  بلكه 
شود  ايجاد  است  ممكن  نيز 
پي  در  را  جدي  پيامدهاي  كه 
بي  گزارش  به  داشت.  خواهد 

بي سي ، گروه تحقيقاتي دانشگاه بريستول دريافته اند ژني به نام 
استئوپونتين نقش مهمي در كنترل فرآيند بهبود زخم و شكل گيري 
كه  اند  ساخته  را  ژلي  محققان  اين  لذا  دارد.  بافتي  هاي  اليه  مجدد 
مي  مهار  را  بافت  قبلي  حالت  از  متفاوت  و  نامناسب  تشكيل  روند 
سازد. با استفاده از اين ژل سرعت توليد مجدد عروق خوني اطراف 

زخم و ميزان توليد بافت هردو افزايش مي يابد. 
 

چاقي ناشي از بافت چربي، 
واقعا بيماري است 

 افراد چاق در معرض خطر ابتال به مجموعه اي از اختالالت باليني 
سندرم  عنوان  تحت  قلبي،  بيماري  و  دوم  نوع  ديابت  با  مرتبط 
چربي  بافت  دهند  مي  نشان  جديد  مطالعات  دارند.  قرار  متابوليك 

يا آديپوز در افراد چاق باعث تحريك حالت التهابي مي شود كه در 
ايجاد سندرم متابوليك نقش عمده اي دارد.

بر  را  تكنيكي  توكيو  دانشگاه  محققان  ديلي،  ساينس  گزارش  به 
اساس عملكرد نوعي ميكروسكپ ليزري را براي مشاهده تداخالت 

اين  كمك  به  آنها  اند.  كرده  ابداع  موش،  چربي  بافت  درون  سلولي 
موشهايي  چربي  بافت  در  را  التهاب  شاخص  تغييرات  ميكروسكپ، 
كه به دليلي رژيم غذايي چاق بودند و نيز در موش هايي كه بطور 

ژنتيكي چاق بودند، مشاهده كردند.
هاي  سلول  با  آديپوز  بافت  اندوتليال  هاي  سلول  واكنش  بعالوه 
اين  اينكه  بيانگر  كردند،  مشاهده  نيز  را  ماكروفاژها  نام  به  التهابي 
سلول ها، نقش اساسي در فعل و انفعال بين اين انواع سلولي براي 

ايجاد التهاب داخل بافت آديپوز دارند. 
بنابراين محققان نتيجه گيري كرده اند كه چاقي در اثر بافت آديپوز 
امكان  فوق  تكنيك  گويند  مي  و  است  بيماري  يك  واقعا  چربي  يا 
را  آن  از  ناشي  مختلف  هاي  بيماري  به  مبتال  افراد  مناسب  درمان 

فراهم مي كند. 

خطر يك بار كشيدن حشيش 
برابر 20 نخ سيگار است 

با  مرتبط  ريه  سرطان  اپيدمي  مورد  در  هشدار  ضمن  دانشمندان 
استعمال حشيش اعالم كردند كه خطر هر بار كشيدن حشيش برابر 

 20 كشيدن  با 
سيگار  نخ 

به  است.  
رويترز  از  نقل 
كنگ،  هنگ  از 
تحقيقات گذشته 
اثبات كرده بود 
استعمال  كه 

حشيش 
منجر  مي تواند 
به  ابتال  به 
شود  سرطان 

اما اكثراً رابطه كمي را بين استفاده از حشيش و علت واقعي سرطان 
ريه محقق مي دانستند. بر اساس نتايج تحقيق جديدي كه در ژورنال 
كه  كرده اند  اعالم  دانشمندان  است،  شده  منتشر  تنفس  اروپايي 
حشيش بيشتر از تنباكو به مجاري تنفسي آسيب مي رساند چرا كه 
ميزان مواد سرطانزاي آن مانند هيدروكربنها پولياروماتيك، 2 برابر 

تنباكو است. 
در  نيوزلند  پزشكي  تحقيقات  انستيتو  اعضاي  از  بيزلي»  «ريچارد 
حشيش  كه  افرادي  كربن  منواكسيد  ميزان  گفت:“  تلفني  گفتگويي 
سيگاري  افراد  خون  كربن  اكسيد  منو  ميزان  برابر   5 مي كشند 

است.“ 
ميزان ابتال به سرطان ريه در ميان افرادي كه براي 10 سال يك بار 
در روز يا براي 5 سال 2 بار در روز حشيش مي كشند، 5/7 برابر 

سايرين است. 

با  قلبي  بيماري  خطر  كاهش 
ايمونوتراپي  

  
درمان ايمني يا ايمونوتراپي براي كاهش فعاليت سيستم ايمني بيش 

فعال در مبتاليان به نارسايي قلبي سودمند است. 
به گزارش بي بي سي، 
امريكايي  محققان 
صورت  در  مي گويند 
فوق،  يافته هاي  تاييد 
از  بيشتري  بيماران 
بهره  درمان  نوع  اين 

مند خواهند شد.
اثر  در  قلبي  نارسايي 
قلب  توانايي  تضعيف 
به  خون  پمپاژ  براي 
ايجاد  بدن  سراسر 
برخي  در  مي شود. 
نارسايي  اين  موارد 
بدن  ايمني  دستگاه  با 

مرتبط شناخته شده كه باعث التهاب آسيب رساننده به بافت خود 
بدن مي شود.

به گفته محققان، يافته فوق نقش تنظيم سيستم ايمني غير اختصاصي 
را به عنوان درمان بالقوه براي بخش قابل توجهي از بيماران مبتال 

به نارسايي قلب نشان مي دهد. 



33 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

01 Feb 2008  -  1386 جمعه 12  بهمن  
سال اول -  شماره سى ام



34
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 12  بهمن Feb 2008  -  1386 01هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى ام

 info@persianweekly.co.uk  آموزش و فن آورى

خريد مانيتور سالم !  

   يكى از مهمترين اجزاى اصلى يك سيستم كامپيوتر شخصى مونيتور آن مى باشد. جدا از جنبه هاى 
تكنيكى يك مانيتور، رعايت شدن از طرف شركت سازنده آن، بسيار در انتخاب و خريد يك صفحه 

نمايش مى تواند موثر باشد ...
در اين مقاله شما فاكتورهاى مهم در انتخاب يك مانيتور را ياد خواهيد گرفت. 

1) سايز قابل نمايش در مانيتور و اندازه عمق مانيتور: جالب است بدانيد كه مانيتورهايى كه در بازار 
به نامهاى 15 اينچ و يا 17 اينچ به فروش مى رسند به واقع فضاى قابل نمايش آنها به اين مقدار 
نيست. اين فضا به طور دقيق و تكنيكى، در حدود 13.8 تا 16 اينچ متغير خواهد بود. بنابراين هنگامى 
كه اقدام به خريد يك مانيتور مى 15 اينچ مى كنيد روى بروشور و يا كارتن آن را با دقت بخوانيد 
تا متوجه شويد كه فضاى قابل نمايش آن چقدر است. بعضى شركتهاى سازنده فضاى قابل نمايش 
مانيتورشان بيشتر از ساير توليد كنندگان است كه به اين امر حتما توجه كنيد. نكته اى ديگر عمق 
يك مانيتور مى باشد كه از صفحه نمايش آن تا پشتش چقدر جا را اشغال مى كند. بعضى مانيتورها 
داراى عمق بسيار زيادى مى باشند و جاى زيادى را روى ميز شما مى گيرند بنابراين اگر پشت ميز 

كامپيوتر شما رو به ديوار باشد و فضاى آن محدود حتما بايد اين عامل را هم در نظر بگيريد.
2) نوع تيوب مانيتور: در اين رده داراى سه مانيتور مى باشيم. اول مانيتورهاى سنتى و قديمى كه 
صفحه جلويى محدب و درونى محدب دارند. دومين سرى مانيتورهايى هستند كه داراى صفحه صاف 
مى باشند (flat) اما داراى انحناى درونى هستند. اين مانيتورها از نظر قيمت گرانتر از مانيتورهاى 
سرى اول مى باشند و مسلما كامال تخت نيستند. اما مانيتورهاى رده سوم داراى صفحه بيرونى تخت 
و همچنين صفحه داخلى تخت هستند. اين دسته همان مانيتورهايى هستند كه گاها به نام سوپر فلت 
در بازار يافت مى شوند و به مراتب گران تر از دو نوع ديگر آن مى باشند. به عنوان تجربه شخصى 
به شما بايد بگويم كه اكثرا در هنگام فروش مانيتور به شما، چنان وانمود مى كنند كه شما يك مانيتور 
سوپر فلت خريده ايد(super flat) يعنى اينكه اين مانيتور هيچ گونه تحدبى ندارد حال انكه به واقع 
آنچه به شما فروخته شده يك مانيتور با صفحه بيرونى تخت مى باشد و تحدب داخلى. اين را حتما 

در هنگام خريد مانيتور دقت كنيد. 
اينكه   :(  Resolution and Refresh rate  ) تصوير  بازسازى  ميزان  و  نمايش  صفحه  وضوح   (3
مانيتور شما حداكثر تا چه وضوح تصويرى را پشتيبانى مى كند بسيار مهم مى باشد. به عنوان مثال 
بسيارى از مانيتورهاى 15 اينچ در بازار وضوح تصويرى بيشتر از 768*1024 را پشتيبانى نمى 
كنند. بنابراين در هنگام خريد يك مانيتور حتما دقت بفرماييد كه تا چه وضوح تصويرى را پشتيبانى 
مى كند. هرچه وضوح تصوير باالتر باشد به نفع شما خواهد بود چرا كه در اينده نيازى به خريد يك 
مانيتور جديد فقط براى افزايش يك رده وضوح تصوير نخواهيد داشت. وضوح تصوير باال يكى از 

الزامات گرافيست ها و فتوشاپ كار ها مى باشد.
عامل بعدى ميزان بازسازى تصوير مى باشد. به عنوان يك قانون بسيار مهم يادتان باشد كه هرگونه 
بازسازى كمتر از 70 هرتز براى چشم انسان خطرناك و آسيب دهنده مى باشد. براى همين حتما 
دقت كنيد كه سرعت بازسازى تصوير در مانيتور شما حداقل 70 هرتز مى باشد. نكته بسيار مهم 
آنكه در بسيارى از مانيتورها در يك محدوده از وضوح تصوير داراى سرعت بازسازى مناسب و در 
محدوده ديگر، داراى سرعت بازسازى نا مناسب مى باشند. به عنوان مثال در مشخصات يك مانيتور 
آمده است كه در رزولوشن( وضوح تصوير) 768*1024 ميزان بازسازى تصوير 85 هرتز مى باشد. 
از آنجا كه مى دانيم حداقل بازسازى تصوير مى بايست 70 هرتز باشد پس 85 هرتز بسيار عالى به 

نظر مى رسد و آسيبى به چشم ما نمى رساند. 
اما همين مانيتور در رزولوشن 1024*1280 داراى بازسازى تصوير 66 هرتز مى باشد. بنابراين 
عاقالنه تر آنست كه يا اين مانيتور را خريدارى نكنيم يا اينكه بدانيم در صورت خريد، كار جالبى 
تصوير  وضوح  اين  در  كه  چرا  دهيم  قرار  روى 1280  بر  را  خود  تصوير  وضوح  كه  بود  نخواهد 

مانيتور با سرعت 66 هرتز بازسازى مى شود و امكان آسيب ديدن به چشم بسيار باالست.
در   ) همراه  اسپيكر  داراى  بازار  در  موجود  مانيتورهاى  بعضى  اسپيكر:  داشتن  و   USB پورت   (4
داخل خود مانيتور اين اسپيكرها تعبيه شده است) مى باشند. بديهيست كه اين مانيتورها گرانتر از 
مانيتورهاى بدون اسپيكر مى باشند و از مزيت هاى آن مى توان به كمتر جا گرفتن مانيتور مربوطه 
مانيتورها خود داراى يك پورت USB مى  بر روى ميز شما اشاره كرد! مساله ديگر آنكه بعضى 

باشند!
به عنوان مثال مى توان دوربين ديجيتال خود را مستقيما به اين مانتيورها وصل كرده و عكسهاى 
مانيتورهاى  از  تر  گران  مرابت  به  هم  مانيتورها  از  نمونه  اين  قيمت  كنيد.  مشاهده  آن  در  را  خود 
معموليست. هر چند توصيه من آنست كه چناچه زياد اين قابليت برايتان مهم نيست و مى توانيد از 
هيچ گاه اقدام به خريد  مادربورد تعبيه شده استفاده كنيد،  پورت USB پشت كيستان كه بر روى 
اينگونه مانيتورها نكنيد چرا كه واقعا قيمتشان گران است! هرچند كه در آينده نزديك فرض بر آن 

خواهد بود كه مانيتورهاى توليدى همگى داراى چنين پورتى باشند!  
 

چگونه كارتريج پرينترهاى Inkjet را نگهدارى كنيم  
 

پرينترهاى Inkjet فوق العاده ارزان هستند و قيمتى پايين دارند ، ضمن آنكه هم پرينتر رنگى هستند ، هم اسكنر و هم دستگاه 
كپى . 

اما قيمت كارتريج هاى جوهر آنها نسبت به قيمتشان بسيار گران است . 
اگر پرينتر را به قيمت 200 دالر ميخريد ، قيمت دو كارتريج سياه و ديگرى 
ماه   3 هر  خريد  براى  حتى  كه   . شود  مى  دالر  به 100  نزديك  آن  رنگى 
يكبار هم گران بنظر مى رسد . لذا اكثر توجهات بجاى حفظ و نگهدارى از 

پرينترها ، به كارتريجها معطوف شده است . 
قابل ذكر است كه اين كارتريجها را مى توان پر كرد كه قيمت هر بار شارژ 
بر  در  را  خوبى  جويى  صرفه  كه  ميشود  دالر  معادل 50  چيزى  دو)  (هر 
دارد . اما بايد توجه كنيد كه وقتى كارتريج جوهر تمام ميشود يا نزديك 
تمام شدن است اگر دقت الزم را در نگه دارى از آن بعمل نياوريد ، سريعا 
خشك شده و ديگر نمى توان آنرا پر كرد . بدين ترتيب مجبور هستيد پول 
بيشترى براى خريد دو عدد كارتريج نو صرف كنيد . پس وقتى اولين آثار 
اتمام جوهر هر كدام از كارتريجهاى رنگى يا سياه را مشاهده كرده ، وقت 

را تلف نكنيد و سريعا آن كارتريج را از پرينتر خارج كرده و به روش زير بسته بندى كنيد تا به دست كسى برسانيد كه بتواند 
آنرا برايتان شارژ كند . اگر خودتان هم ميتوانيد كار شارژ را انجام دهيد ، چه بهتر ، باز هم صرفه جويى كرده ايد . 

خ براى بسته بندى هر كارتريج بصورت جداگانه به وسايل زير نياز داريد : 
1) يك عدد كيسه پالستيكى زيپ دار (زيپ الك) 

2) يك نوار باريك (30 در 2 سانتيمتر) از پارچه كركى يا كاغذ كاهى نسبتا كلفت يا دستمال كاغذى كلفت 
3) يك عدد كش حلقه اى 

خ روش بسته بندى به شرح زير است: 
1) كارتريج خالى را از پرينتر خارج كنيد . 

2) نوار باريك را چند تا كنيد تا به اندازه طول حدود 3 سانتى متر كوچك شود . آنرا خيس كنيد . اين خيسى بايد حاوى آب 
باشد اما چكه نكند . 

3) كارتريج و نوار خيس شده را در پالستيك قرار دهيد . توجه كنيد كه نوار خيس كافى است به بدنه كارتريج بچسبد و نبايد 
داخل  وظيفه اين نوار خيس ، مرطوب نگهداشتن   . داشته باشد  كارتريج  هد چاپ يا قسمت هاى جوهرى  هيچگونه تماسى با 

پالستيك است . 
4) كيسه را بسته و زيپ آنرا خوب ببنديد . 

5) با كش دور پالستيك را مهار كنيد . 
6) هرچه سريعتر نسبت به شارژ آن اقدام كنيد . 

اگر نتوانستيد كارتريج را به موقع شارژ كنيد الزم است تا نوار كاغذى را حداقل هفته اى يكبار مجدا خيس كنيد . 
خ پس به نكات مهم زير دقت كنيد: 

1) به محض تمام شدن جوهر كارتريج ، آنرا از پرينتر خارج كرده و در كيسه پالستيكى قرار دهيد . در غير اينصورت كارتريج 
سريعا خشك شده و بايد بدور انداخته شود . 

2) در كارتريج رنگى ، به محض اتمام اولين رنگ ، كارتريج را بسته بندى كنيد . تغيير رنگ طبيعى تصاوير به شما كمك ميكند 
تا متوجه اتمام يك رنگ شويد . 

3) اگر هرچه سريعتر كارتريج را پر كنيد ، شانس كار مجدد با آنرا خواهيد داشت 
 

نفوذ هكرها به شبكه هاي برق آمريكا
سازمان جاسوسي آمريكا اعالم كرد كه مجرمان اينترنتي موفق 
شده اند از طريق اينترنت به سيستم هاي رايانه يي نفوذ كرده و 

برق شهرهاي متعددي را قطع كنند. 
كنفرانس  در  آمريكا،  جاسوسي  سازمان  تحليلگر  داناهو،  تام   
كارشناسان امنيتي، حمالت محرمانه يي را فاش كرد كه به تازگي 
روي داده اند. بنابر اظهارات وي، مجرمان حمالت اينترنتي را به 
انجام رسانده اند كه تجهيزات برق مناطق متعددي در خارج از 
آمريكا را قطع كرده اند. او بدون اين كه نام كشورهاي آسيب 
حمالت  هدف  كه  كرد  اظهار  كند  فاش  را  حمالت  اين  از  ديده 
اخاذي بوده است و سيا اكنون در حال بررسي فوايد و خطرات 

انتشار عمومي اين اطالعات است. 
بر اساس اين گزارش هنگاميكه سي ان ان در ماه سپتامبر فيلم ويديويي را پخش كرد كه نمونه ي حمله ي نرم افزاري به سيستم 
صدر  در  برق  شبكه ي  هك  داد،  نمايش  آيداهو  ملي  آزمايشگاه  در  بود  استفاده  مورد  برق  مولد  كنترل  براي  كه  را  رايانه يي 
تيترهاي خبري قرار گرفت. آمريكا در هر صورت براي افزايش امنيت رايانه هايي كه سيستم برق اين كشور را كنترل مي كنند 
گام برداشته و كميسيون تنظيم مقررات انرژي فدرال (FERC) دو روز قبل استانداردهاي الزامي جديدي را كه براي بهبود 

امنيت سايبر منظور شده اند تصويب كرد. 

دسترسى به جى ميل از طريق تلفن همراه
 ( Gmail )گوگل دسترسي به سرويس پست الكترونيك خود

را براي كاربران تلفن همراه ميسر مي كند. 
اعالم  گوگل  مسئوالن  ايران،  اقتصادى  خبرگزارى  گزارش  به 
دسترسي  مشكالت  و  ها  باگ   IMAP طريق  از  كه  اند  كرده 
به سرويس Gmail را از ميان مي برند  كاربران تلفن همراه 
شود.  ميسر  مشكلي  هيچ  بدون  سرويس  اين  به  دسترسي  تا 
گوگل قبال اعالم كرده بود كه هنگام دانلوود برنامه تلفن همرا 
جي ميل باگ هايي با برنامه نصب مي شود كه از شروع به 
كار درست آن جلوگيري مي كند.  مسئوالن اين موتور جستجو 

تخمين مي زنند كه تا پايان اكتبر به اين مشكل پايان دهند.
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تماشاگر غيرقانوني مسابقه صنعت نفت با استقالل اهواز 

 دختري كه دستگير شد 
 

نيم ساعتي از آغاز داربي خوزستان گذشته بود كه چند نفر از تماشاگران آباداني مسابقه 
سكوهاي  روي  كه  را  مشكوكي  تماشاگر  تا  روند  مي  ورزشگاه  انتظامي  نيروي  سراغ 
استاديوم تختي آبادان نشسته بود به نيروي انتظامي معرفي كنند؛ تماشاگري كه از آغاز 

مسابقه شك همه را برانگيخته بود.
شد  باعث  او  ظريف  صداي  تن  البته  و  زد  مي  حرف  بود  همراهش  كه  پسري  با  تنها  او 
تماشاگران به او شك كنند. اما با وجود محافظه كاري آنها باز هم نيروي انتظامي سراغ 
شان رفت. آن هم در زماني كه تيم محبوب تماشاگر مشكوك با دو گل از استقالل اهواز 
عقب افتاده بود. تماشاگر مشكوك اصًال هيكل پسرانه يي نداشت و البته در اولين برخورد 
ماموران نيروي انتظامي ديگر همه فهميدند كه او دختر است. او به خاطر حضور غيرقانوني 
او  دستگيري  كه  چند  هر  شد.  دستگير  انتظامي  نيروي  ماموران  سوي  از  ورزشگاه  در 
هياهويي را در جايگاه تماشاگران نفت آبادان به راه انداخت تا اينكه باالخره چند خبرنگار 
اهوازي از قضيه سردرآوردند. گويا پس از دستگيري دختر، نيروي انتظامي سراغ پسري 
كه همراه او بوده مي رود و آنها را مجبور مي كند تا از والدين خود بخواهند به يكي از 
كالنتري هاي نيروي انتظامي بروند. اما دختر در حضور ماموران نيروي انتظامي از اينكه 
به  را  عمويش  شماره  آخر  دست  و  زد  حرف  ندارد  تلفني  تماس  شماره  پدرش  كار  محل 
ماموران داد. ماموران نيروي انتظامي هم كه اصًال نمي دانستند با چه بهانه يي مي توانند 
دختر 16 ساله را بازداشت كنند با بي سيم زدن به فرمانده خود فهميدند كه اصًال اجازه 
بازداشت دختر تماشاچي را ندارند و تنها بايد او را به خانواده اش تحويل دهند. با وجود اين 
وقتي پدر دختر را پيدا نكردند عموي دختر دنبال برادرزاده خود آمد و البته برخالف تصور 
ماموران نيروي انتظامي كه انتظار داشتند وي با غيظ با اين قضيه برخورد كند، او حتي از 
اين حركت برادرزاده خود خنده اش گرفته بود. به هر حال تمام اين داستان سناريوي جالب 
جعفر پناهي در ساخت فيلم «آفسايد» را تداعي مي كند؛ فيلمي كه جعفر پناهي در وصف 
ممنوعيت حضور زنان در استاديوم فوتبال ساخته بود و در جشنواره فيلم فجر سال 84 از 
سوي تماشاگران جشنواره با استقبال عمومي مواجه شده بود. به هر حال اين اولين باري 
نيست كه دختران براي حضور در استاديوم هاي فوتبال در پوشش پسرانه از سوي نيروي 
انتظامي مي گذرند و جالب اينجا است كه نيروي انتظامي پس از دستگيري آنها هيچ قانوني 
را براي بازداشت دختران ندارد و تنها موظف است كه آنها را به خانواده شان برگرداند. 
البته در مسابقات فصل گذشته ليگ برتر در ورزشگاه شريعتي كرج هم در يكي از مسابقات 
خانگي سايپاي كرج دختري روي سكوهاي ورزشگاه نشسته و بازي را تماشا كرده بود. 
البته آن روزها عكس آن دختر كه روي سكوهاي ورزشگاه نشسته هم در سايت هاي خبري 
منتشر شده بود. پيش از اين هم شايعه بود در مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 حين 
مسابقات تيم ملي يكسري دختر با همين ترفند موفق به حضور در ورزشگاه شده بودند. 
در مسابقات اين فصل ليگ برتر در بازي پرسپوليس- ملوان در ورزشگاه تختي انزلي هم 
دختر هفده ساله يي به ورزشگاه آمده بود اما با وجود اينكه بازيكنان پرسپوليس از اين 

اتفاق باخبر شدند، به ماموران نيروي انتظامي خبر ندادند. 

پيرواني دستيار تيم ملي شد  
 

شدن  قطعي  از  پس  شد.  انتخاب  كلمنته  خاوير  ايراني  دستيار  عنوان  به  پيرواني  افشين   
حضور خاوير كلمنته در تيم ملي فوتبال كشورمان مقرر شد دو دستيار ايراني وي را در 
راه آماده سازي اين تيم كمك كنند. منصور ابراهيم زاده كه پيش از اين به عنوان سرمربي 
موقت تيم ملي انتخاب شده بود، يكي از دستياران كلمنته شد. عصر ديروز نيز فدراسيون 
فوتبال افشين پيرواني را به عنوان دومين دستيار ايراني سرمربي تيم ملي معرفي كرد. به 
گفته يكي از مسووالن فدراسيون فوتبال، اين دو مربي ايراني قطعًا در كادر فني تيم ملي 
حضور خواهند داشت و حتي اگر كلمنته هم به ايران نيايد اين دو دستيار سرمربي بعدي 

تيم ملي خواهند بود.  

نتيجه جلسه اضطراري پرسپوليس پس از شكست 
 

بايد روزي چهار جلسه تمرين كنيم 
 

بعد از باخت كه هوا آفتابي نمي شود. حبيب كاشاني شروع مي كند؛ «به پاس باختيد، گفتيم خب در فوتبال پيش مي آيد، جلوي 
سپاهان هم بد بازي كرديد و سه امتياز را داديد ما چيزي گفتيم؟ اما مثل اينكه همه چيز را شوخي گرفته ايد. اگر پنج درصد 

قراردادتان را كم كنيم، درست مي شويد.»
افشين قطبي كه ديگر با قلب شير و تعابير رسانه يي جالبش خداحافظي كرده، راه مديرعامل را ادامه مي دهد؛ «بله، شما پول 
حرفه يي مي گيريد اما اين پول حقتان نيست. يك كارگر روزي 12 ساعت كار مي كند تا چند هزار تومان دربياورد اما شما 

روزي دو ساعت تمرين مي كنيد و اگر يك ربع بيشتر در زمين بمانيد، غر هم مي زنيد. بايد خودتان را درست كنيد.»
همه نگاه ها به حميد استيلي است؛ اپوزيسيون چه مي گويد؟ در سرش چه مي گذرد؟ استيلي اما سكوت مي كند، حرفي نمي 

زند، فقط نگاه مي كند.
حرف هايي كه انتظار مي رفت با صداي استيلي شنيده مي شود را غالمرضا احمدي بر زبان مي آورد؛ «حاال حرف هاي آقاي 
قطبي درست؛ اما چرا فكر مي كنيد مشكل فقط بازيكن ها هستند... تيمي كه به پگاه ته جدولي مي بازد، مشكل فني و بدني هم 
دارد، يعني در كارهاي فني و آناليز حريف ها به مشكل خورده ايم. من فكر مي كنم ما در تمرينات هم ضعف داريم. اگر الزم 

باشد بايد روزي چهار جلسه تمرين كنيم.»
سكوت. همه هاج و واج مانده اند. منتظرند واكنش مديرعامل باشگاه را به ادعاي مدير روابط عمومي باشگاه كه سرپرست 

هم شده، ببينند.
حبيب كاشاني اما به احمدي اعتراض نمي كند، سكوت مي كند و سرش را به نشانه تاييد حرف هاي او هم تكان مي دهد تا قطبي 
شوكه شود. بازيكن هاي مخالف قطبي البته خوشحال هستند اما نيكبخت شادي آنها را خراب مي كند؛ «آقاي احمدي شما كه 

چيزي از فوتبال نمي داني، لطفًا چيزي نگو. مگر ما آدم آهني هستيم كه روزي چهار جلسه تمرين كنيم،»
صحبت هاي احمدي در رختكن خيلي زود رسانه يي شد. سرپرست پرسپوليس اما از خودش دفاع مي كند؛ «من براي برطرف 
شدن مشكالت فني، آن حرف را زدم. در واقع فقط يك مثال زدم كه نيكبخت از آن برداشت بدي داشت. هنوز فكر مي كنم 
حرفم منطقي بوده و اشتباه نكردم. من سوابق فوتبالي دارم و در تيم ملي نوجوانان بازي كرده ام، پنج سال كاپيتان دانشگاه 
بودم و محمد پنجعلي، فنوني زاده و گروسي مي توانند درباره سطح بازي من نظر بدهند اما اگر اين سوابق را هم نداشتم، 
حرفم را مي زدم. مهم منطقي بودن ادعا است. مگر مديرعامل قبلي پرسپوليس كه اين همه سوابق باشگاهي و ملي داشت، غير 

از بدهي چه چيزي براي پرسپوليس گذاشت.» 
احمدي اختالف با قطبي را نمي پذيرد؛ «اتفاقًا من از سال ها پيش با استيلي رفيق هستم اما رابطه ام با قطبي هم خوب است. 
يك روز من مريض شدم، قطبي 20 بار زنگ زد و به عيادتم هم آمد. در واقع من موضوع فني و درستي كه به ذهنم رسيد 

را گفتم.» 
هرچند انتقاد تند احمدي از قطبي، مهم ترين اتفاق پس از باخت به پگاه بود اما بازيكنان پرسپوليس از نيكبخت هم شاكي هستند. 
آنها از اينكه نيكبخت به قطبي نزديك شده و پس از بازي از سرمربي تيم حمايت كرده، ناراحت هستند. آن هم در حالي كه 
محمدرضا ماماني يكي از مخالفان اصلي قطبي، از تعويض زودهنگام خود در بازي با پگاه به شدت ناراضي است و نارضايتي 
خود را به اطالع مديرعامل باشگاه هم رسانده است. به نظر مي رسد به تدريج گروه مخالفان قطبي هم چندشاخه مي شود و 
حتي چند بازيكن دوباره به سمت قطبي برگشته اند. در اين ميان كم حرف ترين مرد اردوي پرسپوليس كماكان حميد استيلي 

است؛ كسي كه سكوتش بي معنا نيست. 

دعوت از 28 بازيكن به اردوى تيم ملى فوتبال
كادر فنى تيم ملى فوتبال ايران، 28 بازيكن را براى شركت در اردوى آمادگى تيم ملى دعوت كرد. 

اين بازيكنان براى شركت در رقابتهاى مقدماتى جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى به اردو دعوت شده اند. 
اسامى نفرات دعوت شده به شرح است:

واحدى  عليرضا  نورى،  پژمان  اسدى،  مرتضى  لو،  طالب  وحيد  واعظى،  مهدى  رحمتى،  مهدى  محمدى،  عباس 
نيكبخت، هادى عقيلى، محمد نصرتى، سيد جالل حسينى، محسن بنگر، هادى شكورى، مهدى مهدوى كيا، حسين 
مسعود  مهرزاد معدنچى،  تيموريان،  آندرانيك  مبعلى،  ايمان  صديقى،  ابراهيم  زارع،  مازيار  رضايى،  شيث  كعبى، 
شجاعى، على كريمى، مجتبى جبارى، جواد كاظميان، ميالد ميداودى، مهدى رجب زاده، محسن خليلى، على سامره 
. بازيكنان دعوت شده بايد ساعت 11 امروز (دوشنبه) خود را به مربيان تيم ملى در هتل المپيك معرفى كنند. 
ديدار تيم هاى ملى فوتبال ايران و سوريه در چارچوب مسابقات مقدماتى جام جهانى 2010 روز 17 بهمن ماه 
در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود. تيم ملى ايران همچنين روز 10بهمن ماه ديدار دوستانه اى با كاستاريكا 

برگزار مى كند. 

ديدار تيم هاي ايران و كاستاريكا با نتيجه مساوي خاتمه يافت 
با  آزادي  تماشاگر  از  خالي  ورزشگاه  در  چهارشنبه  روز  عصر  كاستاريكا  و  ايران  فوتبال  ملي  تيم هاي  دوستانه  ديدار 
نتيجه مساوي به پايان رسيد. دراين ديداركه به قضاوت فريد المرزوقي از امارات برگزار شد، دو تيم نتوانستند گلي درون 

دروازه هاي همديگر قرار دهند و ناچار به تساوي بدون گل رضايت دادند. 
تيم ملي ايران پيش از اين ديدار در ديدار دوستانه با قطر نيز به تساوي بدون گل دست يافته بود. 

تيم ملي ايران با سرگروهي علي كريمي در اين ديدار فرصت هايي را براي گلزني بدست اورد اما نتوانست از انها استفاده 
كند. 

تيم ملي كاستاريكا در نيمه دوم به نسبت نيمه اول بهتر بازي كرد. 
به علت مشكالت پيش امده درسيستم آبرساني و بهداشتي ورزشگاه ازادي تهران بر اثر برودت هوا مسابقه امروز تيمهاي 

ملي فوتبال ايران و كاستاريكا بدون حضور تماشاگران برگزار شد. 
اسامي بازيكنان دو تيم در اين ديدار به شرح زير است. 

بازيكنان تيم ملي ايران : 
)،خ   - شجاعي  مسعود  كاظميان(  جواد  كريمي،  -خ79 )، خعلي  شكوري  زارع(هادي  عقيلي،مازيار  هادي  محمدي،  عباس 
-خ  ميداودي  معدنچي(ميالد  مهرزاد  كعبي،  حسيني،حسين  خ87) ،خجالل   - اسدي  نيكبخت(مرتضي  واحدي  خ45عليرضا 

خ69)،علي سامره(محسن خليلي - خ58)، خايمان مبعلي(مجتبي جباري - خ84 ).خ 
اسامي بازيكنان كاستاريكا: 

هرناندز،ويكتور  لوپز،كارلوس  لوييس  خوزه   ، كنتنو  والتر  اومانا،  باديال،ميشل  كوردرو،گابريل  گونزالز،ويكتور  ريكاردو 
نونز،لئوناردو گونزالز،آلياندرو آلپيزار ،ريكاردو هريس. 

تيم كاستاريكا در اين ديدار چهار تعويض انجام داد. 
به اين ترتيب تيم ايران خود را آماده ديداربا تيم ملي سوريه در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني خ2010 خكه روز خ17 خبهمن 

ماه جاري در ورزشگاه آزادي تهران برگزار مي شود، مي كند.
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

كابريني، پس از بازي ايران  
تيم  مربيگري  كادر  راس  در  زودي  به  ايتاليايي  كابريني  آنتونيوي 
فوتبال  فدراسيون  رئيس  جبان  احمد  گيرد.  مي  قرار  سوريه  ملي 
گفت؛  خبر  اين  اعالم  با  عربي  هاي  رسانه  با  مصاحبه  در  سوريه 
تيم  در  سوريه  در  ميالن  آث  فوتبال  آكادمي  همكاري  با  «كابريني 
ملي سوريه حضور پيدا خواهد كرد.» او زمان حضور اين مربي را 
بعد از ديدار اين تيم مقابل تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات فوتبال 
مقدماتي جام جهاني 2010 اعالم كرد. جبان گفت؛ «تمام دستمزد اين 
مربي نيز از طرف آكادمي فوتبال آث ميالن پرداخت خواهد شد.» 
تيم ملي سوريه 17 بهمن ماه جاري در ورزشگاه آزادي مقابل تيم 

ملي كشورمان قرار خواهد گرفت.  

اعتراض احمدزاده به لغو بازي  
 

تصميمات  از  شديد  انتقاد  ضمن  ملوان  سرمربي  احمدزاده  محمد 

فدراسيون فوتبال گفت؛ «متاسفانه برنامه ريزي هاي فدراسيون و 
تحميل  ما  به  را  زيادي  هاي  گرفتاري  آينده  در  مسابقات،  تعويق 
خواهد كرد. جالب است كه در فوتبال ما كسي نظر مربيان را نمي 
مهم  خودشان  شخصي  نظرات  فقط  ها  فدراسيوني  براي  و  پرسد 
است. كجاي دنيا به خاطر يخ زدگي لوله آب، بازي را لغو مي كنند؟ 
آيا اگر اين اتفاق در ورزشگاه انزلي مي افتاد بازي را لغو مي كردند 
يا اصًال كسي چنين اتفاقي را قبول مي كرد؟» احمدزاده درخصوص 
وضعيت ملوان گفت؛«ما دو روز در تهران بوديم و بعد از لغو بازي 
در  احمدزاده  البته  برگرديم.»  انزلي  به  اعتراضي  هيچ  بدون  بايد 
وضعي به اين قضيه اعتراض مي كند كه بازي ذوب آهن - ملوان 

در انزلي هم به خاطر وضعيت زمين كنسل شد.  

ورود با تاخير كلمنته به ايران  
 

ايران  فوتبال  ملي  تيم  هدايت  براي  آينده  شنبه  روز  كلمنته  خاوير 
براي  شنبه  سه  بامداد  بود  بنا  كه  كلمنته  شد.  خواهد  تهران  وارد 
تماشاي ديدار دوستانه تيم ايران با كاستاريكا به تهران سفر كند، 
فدراسيون  رئيسه  هيات  عضو  شفق  آيد.ناصر  مي  تهران  به  شنبه 
براي  كلمنته  خاوير  شنبه  سه  بود  قرار  كه  حالي  گفت؛«در  فوتبال 
اما  بيايد،  ايران  به  كاستاريكا  با  ديدار  تماشاي  و  ملي  تيم  شناخت 
به دليل عمل جراحي كه پيش از اين روي كمرش انجام داده بود، 
قادر به انجام اين سفر نشد. پزشكان كلمنته به او 10 روز پس از 
هنوز  زمان  اين  كه  حالي  در  و  بودند  داده  استراحت  جراحي  عمل 
تمام نشده، او مي خواست به ايران بيايد كه پزشكانش با اين سفر 
مخالفت كردند.» عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال با اشاره به 
زمان حضور كلمنته در ايران گفت؛ «كلمنته روز شنبه آينده پيش از 
ديدار تيم هاي ملي فوتبال ايران با سوريه به ايران خواهد آمد. اين 

در حالي است از هم اكنون ما بليت سفر او را OK كرده ايم.»  

رئال برد، بارسلونا متوقف شد  
باشگاه  اول  دسته  قهرماني  فوتبال  مسابقات  از  ويكم  بيست  هفته   
هاي اسپانيا يكشنبه شب با برگزاري ديدارهايي پيگيري شد و در 
آن تيم رئال مادريد مقابل حريف خود به برتري رسيد و بارسلونا 
متوقف شد. به نقل از خبرگزاري فرانسه از مادريد، تيم رئال مادريد 

پيشتاز اين رقابت ها در ورزشگاه سانتياگو برنابئو با نتيجه 3 بر 
دو ويارئال را شكست داد. روبينيو در دقايق 8 و52 و اشنايدر در 
دقيقه 77 براي تيم رئال مادريد و روسي 15 و كاپدويال 75 براي تيم 
ويارئال گل زدند. در ديگر ديدارها تيم بارسلونا در زمين تيم اتلتيك 
بيلبائو به تساوي يك- يك رسيد، رسينگ سانتاندر دو- دو مقابل 
تيم رئال ساراگوسا متوقف شد، لوانته در زمين تيم مورسيا 3 بر 
دو پيروز شد، آلمريا يك بر صفر والنسيا را برد، دپورتيووالكرونيا 
3 بر يك بر تيم وايادوليد فائق آمد، اسپانيول دو بر يك مغلوب تيم 
رئال بتيس شد و ختافه دو بر يك از سد تيم ركرتيوو گذشت. در 
جدول رده بندي اين مسابقات تيم رئال مادريد با 53 امتياز پيشتاز 
است و تيم هاي بارسلونا و ويارئال با 44 و 38 امتياز در مكان هاي 

دوم و سوم قرار دارند.  

اينترميالن متوقف شد  
 تيم اينترميالن پيشتاز مسابقات فوتبال قهرماني دسته اول باشگاه 

اودينزه  تيم  مقابل  ايتاليا  هاي 
كه  اينترميالن  تيم  شد.  متوقف 
به  بود  رفته  اودينزه  زمين  به 
در  رسيد.  گل  بدون  تساوي 
ميالن  آث  تيم  ديدارهاي  ديگر 
دو بر صفر جنوا را برد، آتاالنتا 
تيم  مقابل  دو  دو-  نتيجه  با 
رجينا متوقف شد، كالياري دو 
بر يك ناپولي را برد، ديدار تيم 
هاي كاتانيا با پارما به تساوي 
بدون گل رسيد، فيورنتينا 2 بر 
داد،  شكست  را  امپولي  صفر 
ليوورنو  يك  بر   3 يوونتوس 
مقابل  التزيو  و  كرد  مغلوب  را 
تيم تورينو به تساوي بدون گل 
رسيد. تيم اينترميالن در پايان 
فوتبال  مسابقات  بيستم  هفته 
قهرماني دسته اول باشگاه هاي 
ايتاليا با 50 امتياز پيشتاز است 
و تيم هاي آاس رم و يوونتوس 
با 45 و 40 امتياز در مكان هاي 

دوم و سوم ايستاده اند.  
 

هميشه  داوري 
رئال  نفع  به 

مادريد  
 

ويارئال  فوتبال  تيم  سرمربي   
بر  سه  شكست  از  بعد  اسپانيا 
دو مقابل رئال مادريد به شدت 
از عملكرد داور در اين مسابقه 
در  بار  دو  ويارئال  كرد.  انتقاد 
اين مسابقه نتيجه را به تساوي 
كشاند اما در نهايت با درخشش 
لحظاتي  هم  آن  اشنايدر  وسلي 
بعد از گل دوم ويارئال توسط 

خوان كاپدويال باخت. در جريان مسابقه نيز پاسكال كيگان از اينكه 
داور خطاي رائول را روي او نگرفت، به خشم آمد. مانوئل پلگريني 
سرمربي ويارئال بعد از مسابقه با حمله به داور او را متهم كرد كه 
هميشه به نفع مادريد سوت مي زند. وي با عصبانيت گفت؛ شكست 
در مسابقه يي مانند اين خيلي ما را عصباني مي كند چون كامًال با 
مادريد مساوي بوديم. البته مي دانستيم كه تصميمات درست داور 
براي برد بسيار مهم خواهد بود. اما امروز چنين چيزي را نديديم. 
اين مربي اظهار داشت؛ ترديد جدي در مورد جايگاه روبينيو هنگام 
به ثمر رسيدن گل اول وجود داشت و همين طور در گل سوم شاهد 
خطاي آشكار رائول روي كيگان بوديم. اكنون جايي براي اعتراض 
به داور وجود ندارد. داوران اشتباهاتي دارند و اين بار اشتباهات به 
نفع مادريد تمام شد. پلگريني در كنار اعتراض به داوري، از عملكرد 
آخرين  اين  افزود؛  وي  كرد.  تمجيد  مسابقه  اين  در  خود  بازيكنان 
شانس ما براي نزديك شدن به صدر جدول بود و ما در 90 دقيقه 
نهايت تالش خود را انجام داديم. از عملكرد بازيكنانم راضي ام. ما 
روز پنجشنبه هم بازي كرده بوديم، در حالي كه رئال مادريد تمام 

هفته را استراحت كرده بود. با اين حال خيلي خوب بازي كرديم.  

پيروزي آنگوال و تونس  
 دو تيم تونس و آنگوال با نتيجه مشابه سه بر يك از سد حريفان 
خود گذشتند تا اميد زيادي براي راهيابي به دور بعد داشته باشند. 
هاي  صحبت  اخير  هاي  ماه  در  كه  آنگوال  جوان  بازيكن  مانوچو 
زيادي مبني بر پيوستن او به منچستريونايتد مطرح شده بود، دو 

گل به ثمر رساند تا كيفيت باالي بازي اش را به رخ بكشد.
اول و  رده  در  امتياز  با چهار  ديدارها تونس وآنگوال  با انجام اين 
دوم جدول جاي گرفتند و سنگال و آفريقاي جنوبي نيز با يك امتياز 

در رده هاي بعد قرار گرفتند.
نتايج روز يكشنبه

آنگوال 3- سنگال يك
تونس 3- آفريقاي جنوبي يك  
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بكام و شيرر در سرزمين فائريه 
 

آرش حقيقي

هياهوي  از  كه  است  آنهايي  مفر  آخرين  هميشه  فانتزي  دنياي 
شهرهاي شلوغ به ستوه آمده اند و آرمان ها و ايده آل هايشان 
هاي  گذشته  نوستالژي  جويند.  مي  ديگر  مكان  و  زمان  در  را 
پرشكوه و جنگ هاي برابر قرن ها پيش گاه در روح مدرن انسان 
هاي امروزه حلول مي كند و باعث مي شود حداقل براي لحظاتي 
هم كه شده خود را غرق كنند در آنچه مي خواهند باشد و نيست. 
آرزوي  اين  به  بخشيدن  تحقق  هاي  داالن  ترين  بزرگ  از  يكي 
بزرگ فيلم و سينما است كه به معني واقعي مخاطبش را در طول 
مدت فيلم وارد خأل مي كند. در حالي كه كليت سينما فانتزي است 
و مجازي اما ژانرهايي كه به اصطالح به آن ژانر حاشيه يي در 
ادبيات مي گويند و حول محور افسانه و فانتزي و قصه جن و 
پريان مي گردد اين مفر را دورتر و ايزوله تر از همه روزمرگي 
به  را  ام  زندگي  در  بسياري  هاي  شب  كند.  مي  آزاردهنده  هاي 
خاطر مي آورم كه براي فراموش كردن آنچه در روز گذشته كه 
نبايد مي گذشته و آنچه شنيده ام كه نبايد مي شنيدم به تماشاي 
ارباب حلقه ها، آراگون، كينگ آرتور يا تريستان و ايزالد نشستم 
تا خود را در جهاني ديگر تطهير كنم و باز صبح به قول «لني» 
گري  خداحافظ  نام  به  گاري  رومن  العاده  فوق  رمان  شخصيت 
از  ديگر  يكي  اما  كثافت.  سطح  زير  متر   200 به  بازگردم  كوپر 
اين فرارها كه از همه واقعي تر جلوه مي كرد فوتبال اروپا بود 
خاطراتم  دفتر  در  جاودانه  هاي  شب  يكشنبه  و  ها  شب  شنبه  و 
كه آرامشي فناناپذير پديد مي آورد. در آن زمان همه آرزوهاي 
نسل ما زندگي كردن در دنيايي بود كه از پشت تلويزيون آن را 
بهشت خود مي پنداشتيم. اگر تماشاي اين بازي ها و هواداري 
از تيم هاي محبوب مان در انگلستان اينقدر ذهن مان را به صلح 
مي كشيد، پس جاي پاي قهرمانان مان گذاشتن ديگر بايد لحظه 
يي فرازميني را رقم مي زد؛ لحظه يي كه زمان در آن منجمد مي 
شود. اما آرزوهاي ما بزرگ بود و خودمان كوچك، آنقدر كوچك 
كرديم  نمي  تماشا  هم  را  مان  تيم  بازي  هفته  يك  اگر  حتي  كه 
كسي سراغ مان را نمي گرفت و بود و نبودمان براي سرزمين 

موعودمان تفاوتي نمي كرد. 
در همين روزها بود كه تيم هاي فوتبالي شهرت زيادي در جهان 
بار  اين  ميكرو  و  آتاري  ناموفق  تجربيات  از  پس  و  كردند  پيدا 
پلي استيشن با قدرت وارد بازار شد تا دل همه فوتبالي ها را به 
دست بياورد. بدين ترتيب بود كه من، «اشلي مجستي» در كنار 
آلن شيرر و ديويد بكام در پيراهن مقدس سه شير انگلستان جاي 
گرفتم و همه جام هاي ممكن را فتح كرديم. اين همان سرزمين 
فائريه(نام سرزميني است كه مي گويند پريان در آن زندگي مي 
كه  بود  است)  آن  وامدار  را  خود  نام  هم  فانتزي  واژه  و  كنند 
بهترين لحظات را برايم رقم مي زد. حتي اگر مقابل آرسنال در 
ليگ برتر شكست مي خورديم من در گيم آنها را نابود مي كردم 
مصدوم  اسكولز  اگر  فائريه  سرزمين  در  باشم.  گرفته  انتقام  تا 
مي شد درد نمي كشيد، در سرزمين فائريه هيچ گاه تماشاگران 
شعارهاي نژادپرستانه نمي دادند و در سرزمين فائريه آنتونيو 

پوئرتا نمي ميرد...
اين همان جادوي فانتزي است كه قرن ها انسان را مجذوب خود 
كرده و البته در اين ميان روشنفكران مان سليقه - يا به عبارتي 
بهتر كج سليقگي - خود را به رخ مي كشند و مي گويند؛ «تا كي 
شويد؟»  مي  بزرگ  كي  پس  بچگانه؟  هاي  بازي  و  ها  قصه  اين 

پاسخي برايشان دارم؛ «هرگز،»
به قول وودي آلن در فيلم ساختارشكني هري بعضي از آدم ها 
فقط مي توانند در تخيالت و قصه هايشان آن چيزهايي كه مي 
خواهند داشته باشند. پس بهتر است اين قصه ها را هرچه زيباتر 

روايت كنيم. 

غنا و گينه در يك چهارم نهايي 
جام ملت هاي آفريقا  

 
 تيم غنا ميزبان رقابت هاي جام ملت هاي آفريقا همراه با گينه به مرحله 
يك چهارم نهايي بيست و ششمين دوره اين مسابقات راه يافتند. پيش از 
اين ساحل عاج هم راهي اين مرحله شده بود. غنا پس از پيروزي دو بر 
صفر برابر مراكش كه سومين پيروزي اش در اين رقابت ها به شمار مي 
آمد با 9 امتياز كامل از سه بازي به عنوان تيم نخست گروه راهي مرحله 
بعد شد. گل هاي غنا در اين بازي در دقايق26 و 45 به ثمر رسيد. در 
پايان بازي دو تيم ميشائيل اسين با يك گل و يك پاس گل براي سومين 
بار در چارچوب اين مسابقات به عنوان بازيكن برتر ميدان انتخاب شد. 
در ديگر بازي اين گروه گينه هم به لطف تساوي يك- يك برابر ناميبيا 
به عنوان تيم دوم گروه راهي مرحله بعد شد. گل هاي اين ديدار را هم 
«سليمان يوال» (62) براي گينه و «برايان گيلبرت برندل» (80) براي ناميبيا 
شد.  گروه  سوم  تيم  امتياز  سه  با  مغرب  گروه  اين  در  رساندند.  ثمر  به 
پاداش صدرنشيني غنا معروف به تيم ستارگان سياه ديدار با تيم دوم 

گروه دو در اكرا در يكشنبه آينده خواهد بود.  

بازگشت «رونالدينيو» به 
تمرين بارسلونا  

 
رونالدينيو بازيكن خط مياني بارسلونا پس از پنج هفته دوري از فوتبال 
به دليل آسيب ديدگي بار ديگر در تمرين هاي كاتاالني حاضر مي شود. 
صفر  بر  يك  خانگي  شكست  با  كه  كالسيكو»  «ال  بازي  از  رونالدينيو 
بارسلونا برابر رئال مادريد همراه بود براي بارسا به ميدان نرفته است. 
آسيب  با  شد  انجام  ميالدي  گذشته  سال  دسامبر  روز 23  كه  بازي  اين 
ديدگي زانوي رونالدينيو همراه شد. اين بازيكن تا پيش از آسيب ديدگي 
6 گل براي آبي و اناري پوشان به ثمر رسانده بود و در ليگ قهرمانان 
اروپا هم او يك بار موفق به گلزني شد و سه بار هم، هم تيمي هايش را در 
موقعيت گلزني قرار داد.با وجود اين آمارهاي درخور توجه رونالدينيو 
نه نظر فرانك رايكارد سرمربي هلندي و نه هواداران بارسلونا را همچون 

سال گذشته جلب نكرده است.  
 

مجادله لفظي ونگر و فرگوسن  
 

پس از آنكه آرسن ونگر سرمربي آرسنال سفر پنج روزه منچستريونايتد 
را  باشگاه  اين  سران  و  دانست  غيرضروري  سفر  يك  را  عربستان  به 
ونگر  از  يونايتدها  سرمربي  فرگوسن  الكس  داد،  قرار  سرزنش  مورد 
6هزار  سفر  گذشته  هفته  يونايتدها  بپردازد.  خودش  امور  به  خواست 
مهاجم  الجابر  سامي  خداحافظي  بازي  در  تا  كردند  آغاز  را  خود  مايلي 
37ساله عربستان شركت كنند. اين سفر براي آنها يك ميليون پوند درآمد 

داشت ولي سفر طوالني با هواپيما، معطلي در فرودگاه قاهره و در نهايت 
تاخير در بازگشت به انگليس را در پي داشت. ونگر دراين باره گفته بود؛ 
«اگر اين سفر صرفًا به دليل كسب درآمد بوده است، سران باشگاه كار 
هواي  با  و  دارد  زيادي  گرماي  عربستان  هواي  اند.  نداده  انجام  عقالني 
بازيكنان  بدني  آمادگي  از  سفر  اين  است.  متفاوت  بسيار  انگليس  كنوني 
است  بهتر  ونگر  گفت؛«  ونگر  جواب  در  فرگوسن  اما  است.»  كاسته  آنها 
سرش به كارهاي خودش گرم باشد. بازيكنان ما هيچ مشكلي ندارند و 
همان طور كه ديديد پس از اين سفر توانستيم تاتنهام را سه بر يك در 
جام حذفي شكست دهيم. تيم ونگر چهار روز پيش از اين بازي پنج بر 

يك از همين تاتنهام شكست خورد.»  
 

«اسكار ورزش» ايتاليا براي «كاكا»  
سال  در   A سري  بازيكن  بهترين  عنوان  به  ميالن  برزيلي  بازيكن  كاكا 
باشگاهي  فوتبال  در  حاضر  خارجي  بازيكن  بهترين  همچنين  و   2007
از  كه  يافت  دست  تازه  افتخار  اين  به  حالي  در  كاكا  شد.  انتخاب  ايتاليا 
بود.  كرده  خود  آن  از  را  بازيكن  بهترين  عنوان  هم  يوفا  و  فيفا  سوي 
فرانچسكو توتي هم عنوان بهترين بازيكن ايتاليايي سري A را به دست 
آورد. در اين مراسم، لوچانو اسپالتي سرمربي ايتاليايي رم جايزه اسكار 
ورزش را در بين مربيان حاضر در كالچو دريافت كرد. اسكار ورزش 
جايزه يي است كه هر سال به بهترين هاي ورزش ايتاليا داده مي شود. 
آنجلو پروتزي دروازه بان بازنشسته التزيو هم در حالي بهترين سنگربان 
سال شناخته شد كه در پايان فصل گذشته سري A كفش هايش را براي 
هميشه آويخت. ماركو ماتراتزي (اينتر) و ريكاردو مونتوليو (فيورنتينا) 
آن  از  را  پديده  بازيكن  و  دفاعي  خط  بازيكن  بهترين  عناوين  ترتيب  به 

خود كردند.  
 

رويارويي يونايتد و 
آرسنال در جام حذفي  

 
 پيش بيني «الكس فرگوسن» سرمربي منچستريونايتد صحيح بود و اين 
اساس  بر  برود.  آرسنال  مصاف  به  بايد  حذفي  جام  بعدي  دور  در  تيم 
قرعه كشي روز پنجم اين رقابت ها، اين دو تيم در يك بازي حساس بايد 
شانس  ها  كشي  قرعه  در  بود  گفته  فرگوسن  شوند.  رو  روبه  يكديگر  با 
با ما يار نيست و هميشه سخت ترين قرعه ها نصيب ما شده است. اين 

رقابت ها در روزهاي شانزدهم و هفدهم فوريه برگزار خواهند شد.  

ورزشى ايران و جهان

آموزش حرفه اى فتو شاپ، 
ويندوز ، آفيس، ويستا و 
طراحى وب سايت و

 Indesign  و برنامه 
 HTML , نويسى جاوا  و

 ASP, .Net

در سطح مقدماتى و پيشرفته
بصورت خصوصى و نيمه 

خصوصى در محل
 دفتر هفته نامه  

براى اطالعات بيشتر با 
02084537350 تماس 

حاصل نمائيد
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هرآنچه مى خواهيد در زير يك سقف مى يابيد

سوپر سهند
 

در قلب فينچلى سنترال

74 Ballards Lane, Finchley Central N3   Tel: 020 8343 3279

 تا 30 پوند خريد، تحويل رايگان در محل تا شعاع 2 مايلى

ميوه و سبزى
كاست و سى دى- فيلم 

مجموعه هايى از شيرينى و آجيل 
كنسرو از مارك هاى معروف
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دوستى 
برقرار كنيم 

نه كينه...
اگه احساس نشون دادن خ دعوا كردن داره ...
اگه دستانت را خواستن خ دعوا كردن داره ...

اگه حسادت كردن خ دعوا كردن داره ...اگر دوست داشتن دعوا كردن 
داره....

اگر نوشتن دعوا كردن داره... 
اگر بحث كردن دعوا كردن داره....

اگه وقت گذاشتن خ دعوا كردن داره ...اگه ...
اگه ...

اگه دلتنگى خ دعوا كردن داره ...
پس منتظرم ...دعوا مى كنم....

مى خواهم دعوا كنم... با همانها كه از ننوشتن من خوشحال شده بودن!! 
با همانها كه اين 2 هفته كه ننوشتم... از خوشحالى تو پوستشون نمى 

گنجيدن!!!
دست  از  را  مهربان  پدرى  چون  ننوشتم  من  من...  دشمن  عزيزان  نه... 
از  داشتم  دوست  فقط  بنويسم  خواستم  اگرمى  چون  ننوشتم  دادم..من 

او بنويسم... 
و  بنويسم....  چى  بنويسم...  چطورى  دونستم  نمى  چون  ننوشتم  من 
چگونه بنويسم.. كه اورفت... صداى مهربانش را ديگر نميشنويم... ديگر 
خنده مهربانش را نمى بينيم.. ديگه آقاى رودلف رفت... غافلگيرانه رفت... 
هميشه دوست داشت همه را با خبرهاش غافلگير كنه و خبرهاى دست 
او  رفتن  خبر  كرد...  غافلگير  را  همه  واقعا  دفعه  اين  باشه...  داشته  اول 

خبرى باور نكردنى بود.. معلم بزرگ ما رفت... روحش شاد
تا 1 ساعت پيش با بچه ها رفته بوديم بيرون... المينا هم مثل من هنوز 
چه  رودلف  آقاى  دونيم  نمى  ما   . رفته  رودلف  آقاى  كه  نميشه  باورش 
نسبتى با ما داشت.. هم دوستمون بود.. و هم پدر...  نصيحتهايى كه به 
ما كرده بود و حرفهاى او مثل سند براى ما بود.. او تك گلى بودى در 

لندن كه ياد و خاطره اش هميشه پيش ما زنده مى ماند.
آقايون خيلى كم پيش مياد كه اگر شانسى هست كه با دخترى دوست 
بشن.. اون شانس را با گفتن اينكه من زن يا دوست دختر دارم از بين 
ببرن.. و وقتى اين حرف را مى زنن واقعا زنشون را دوست دارن.. البته 
از  چه  بيچاره  ميكنن  فكر  فكرشون  تو  خراب  آدمهاى  بازم  بعضى  كه 

زنش مى ترسه و يا زن ذليل هست.. 
نه اين به خاطر زن ذليل بودن آنها نيست.. ممكنه شما با اين كلمه آشنا 
و   ... داشتن“  ”دوست  و  عشق  نام  به  داره  وجود  چيزى  ولى  نباشيد.. 
چه  حاال  كنن..  مى  زندگى  هم  با  و  هستن  دوست  هم  با  نفر  دو  وقتى 
اگه  واقعا  و  دارن..  دوست  را  همديگر   .... نه  چه  و  باشن  كرده  ازدواج 
را  زندگى  بهترين  نكنن  فضولى  آنها  كار  تو  گر  حيله  و  موذى  آدمهاى 

خواهند داشت..
كينه...  نه  و  كنيم  برقرار  دوستى  كنيم..  عوض  را  خودمان  بياييد  پس 
همه را به هم برسانيم و نه از هم جدا كنيم.... حتى اگر بر عليه منفعت 

خودمان باشد
اين هفته با يكى از هنرمندان لندنى آشنا شدم به نام متين كه نوازندگى 
و خوانندگى مى كنه در لندن.. و جالب اين بود با اينكه 5 سال هست تو 
لندن هست.. و تو كار هنر هست.. نه من اون را مى شناختم و نه اون من 
را!!!! جدا چقدر ايارنى تو لندن زياد شده.. چه خوب ميشد يك اتحادى 
بين همه ما ايجاد ميشد و مى تونستيم مانند چينى ها ... عيد خودمان را 

بزرگ و با شكوه جشن بگيريم.... چه خوب ميشد.. محله اى به نام محله 
و  اتحاد  چقدر   ....  China Town همانند  ميشد..  ثبت  لندن  در  ايرانيان 

دوستى خوبه.... چرا ما ايرانيها از همديگه فرارى هستيم؟
مورد  در  بنويسم....  موردش  در  خوام  مى  هفته  اين  كه  بعدى  موضوع 
يكى از بچه هاى لندنى خودمون هست... متاسفانه مطلع شدم كه دخترى 
 ... بود  گرفته  پسر  دوست  بعد  و  بود..  آمده  لندن  به  تحصيل  براى  كه 
باردار شده.. و با اينكه از اون پسر جدا شده به دليل انگيزه اشتباه و 
غلط مى خواد بچه را نگاه داره.. اين دوست سنى نداره... و متاسفانه تو 
فكرش هست كه وقتى بچه به دنيا بياد دوست پسرش عاشقش ميشه و 

به هم بر ميگردن و به قول معروف ”دى وود ليو هپيلى اور افتر!“
من خودم را جاى اون مى گذارم كه عاشق هست و كور.. و كاشگى مى 
تونستم يك جورى بهش بگ كه اين خودخواهى تو است... و اينكه مادر 
و پدر شدن كار بسيار آساني اسـت امــا پدري كردن و مـادري كـردن 
كـاري بـس دشـوار. خودم تجربه نكردم ولى اين حرفى است كه مادر 

و پدر همه ما مى گن... 
ولى  است“  مادران  زيرپاي   ”بهشت  گفتند:  مى  عبارتى  نديم  و  قديم  از 
مى  برسه  هدفش  تابه  كنه  استفاده  بچه  اون  از  اينكه  براى  زنى  وقتى 
تونيم به او بگوييم مادر؟؟؟ بهتر است بگوييم:“بهشت زير پاي زنانيست 

كه بـراي فــرزندانشـــان مادري مي كـنـند.“
كنيم  مى  زندگى  مملكتى  مادر  ممكنه  خواد....  مى  صالحيت  شدن  مادر 
چى  ما  ريشه  و  فرهنگ  ولى  عارنيست...  ازدواج  بدون  شدن  باردار  كه 

ميگه؟ 
اون فرزندى كه به دنيامياد... چه گناهى كرده كه بايد به دنيا بياد و پدر 

نداشته باشه؟؟ 
به نظر من كسى ميتونه مادر بشه كه از مـال، دانـش و بـلـوغ جســمي، 
اجتماعي و هيجاني كافي برخوردار باشه تا بتونه نيازهاي فرزند خود 
را از لحاظ مادي، معنوي و فكري تامين كنه. اما عمال برخالف اين قضيه 
را  كودك  پرورش  صالحيت  گونه  هيچ  كه  افرادي  كه  طوري  به  است... 
ندارند تعداد فرزندانشان بيشتر از سايرين است! و كساني كه توانايي و 
صالحيت بچه دار شدن را دارا ميباشند تمايلي به داشتن فرزند از خود 

نشان نميدهند.
نوعى  شدن  باردار  انگلستان  مخصوصا  زمونه  دوره  اين  تو  متاسفانه 
منبع در آمد نيز مى باشد.. و از فرزندان به عنوان منبع درآمد و كمك 

خرج خانه استفاده ميشود...
بهتر نيست هر چقدر عاشق كسى هستيم و او را ميخواهيم از بى گناهى 

مانند بچه خودمان استفاده نكنيم؟
چطور ميشه به كسى گفت مادر وقتى فقط يك چيز جلوى چشمش ميبينه 

كه با به دنيا آمدن بچه به عشقش مى رسه؟
اين نه تنها براى دوستم صدق ميكنه.. براى خيلى از ما كه در اين دوره 
زمونه گول عشقهاى ظاهرى پسرهاى دور و برمان را مى خوريم و فكر 

آينده و نتيجه اعمال خودمان را نميكنيم..
زندگش زيبا مى تواند باشد... خانواده زيبا و با آرامش مى تواند باشد.. 
كنار  را  بودن  خودخواه  ما  اگر  كنيم...  انتخاب  را  درست  راه  ما  اگر 

بگذاريم...

دار  بچه  براى  غلط  و  خودخواهانه  هاي  انگيزه 
شدن:

1 - انگيزه هاي زيستي و براي حفظ بقاء: انگيزه 
تفكر  بدون  كه  ميباشد  تحميلي  و  ناخودآگاه  اي 

صورت ميگيرد. غرايز خود را كنترل كنيد.  
2- نوه آوردن براي والدين: مختص افرادي است 
كه استقالل فكري نداشته و كماكان نيازمند تاييد 
براي  است  بهتر  ميباشند.  خود  والدين  سوي  از 

خودتان زندگي كنيد. 
خودخواهي  از  نمودي  بچه:  داشتن  دوست   -3
فرزند  به  را  كودكي  آن  عوض  انسانهاست. 

خواندگي بپذيريد. و يا معلم كودكان گرديد. 
4- به تصور برتر بودن ميخواهند ژنهاي خود را 
منتقل كنند: نمودي از خود بزرگ بيني مفرط. اگر 
تصور ميكنيد انسان باهوش و مهمي مي باشيد 
اعمال بزرگ را خودتان به انجام رسانيد و آن را 

به نسل آينده خود واگذار نكنيد.
استخدام  خانه:  خرج  كمك  و  درآمد  منبع   -5

ارزانترين كارگر. استفاده ابزاري از فرزندان. 
6- كسي باشد كه در دوران سالخوردگي عصاي 
را  پيري  از  ترس  تفكر  طرز  اين  باشد:  دستشان 
گر  استفاده  سوء  والدين  نگرش  ميسازد.  آشكار 

و خودخواه به فرزندانشان. 
هستند:  زندگي  تجارب  از  زايمان  و  بارداري   -7
بهتر است از اين تجارب خودخواهانه صرف نظر 

كرده و از ساير تجارب زندگي لذت ببريد. 
ميگردد:  سست  خانوداه  اركان  فرزند  بدون   -8
بهتر  است.  فرد  در  اجتماعي  امنيت  عدم  نشانگر 
را  خود  روابط  موثر  دوجانبه  ارتباطات  با  است 

استحكام بخشيد. 
9- جبران مشكالت كودكي: اين افراد آرزوها و 
شدن  دار  بچه  با  را  خود  شده  سركوب  تخيالت 
فرزندشان  نيازهاي  تمام  ساختن  برآورده  با  و 
تسكين  خودشان)  كودكي  نيازهاي  واقع  (در 

به  را  خوب  مادر  يا  و  پدر  يك  الگوي  دارند  قصد  واقع  در  ميبخشند. 
جامعه و اطرافيان خود نشان دهند.

10- افتخار آفريني كاذب: اين گونه افراد فرزندان خود را مجاب ميكنند 
و  ورزش  به  يا  و  كنند  دريافت  تخصصي  مدرك  و  رفته  دانشگاه  به  تا 
يا فعاليت دلخواه خودشان بپردازند و مايه مباهات آنان گردند. مختص 

افراد بي كفايت كه خود قادر به انجام كاري نيستند.
11- زنده نگه داشتن نام خانوادگي: و يا ترس از انقراض نسل. يك نوع 

تفكر ساده لوحانه و متكبرانه.
12- كنجكاوي از ظاهر و چهره فرزند: ميخواهند بدانند فرزندشان چه 
شكلي خواهد بود. خود شيفتگي وخودخواهي  محض. و عدم رضايت 

از خود. 
13- دستورات مذهبي و قومي: در واقع اطاعت بدون انديشه از اصول 

تعصب آميز، نژاد پرستانه و نامعقول ميباشد. 
دادن  دست  از  ترس  و  رابطه  تحكيم  است:  بچه  خواهان  همسرم   -14
همسر. بهتر است با افزايش اعتماد بنفس خود با آن غلبه كنيد. استفاده 

ابزاري از فرزند. 
15- مي خواهيم مانند ديگران باشيم: نوعي شرطي سازي فرهنگي. عدم 

اعتماد بنفس و عزت نفس. ترس از طرد شدن.
براي  شدن.  عمومي  افكار  تسليم  زنيست:  هر  آرزوي  شدن  مادر   -16
مادر شدن نياز به بچه دار شدن نيست كودكان بي سرپرست بسياري 

منتظر مهر مادرانه شما هستند.
دختر  خواهان  برخي  و  پسر  خواهان  برخي  جنسيت:  تبعيض   -17
ميباشند. نشان از استفاده ابزاري از فرزندان براي دستيابي به آرزوها 
و پيروي از فرهنگ و آداب وسنن متحجرانه. بهتر است قدر دان افرادي 

كه  در حال حاظر در كنارتان هستند باشيد. 
18- ساعت بيولوژيكي زنان: در سن 30 تا 40 سالگي ميل جنسي در 
زنان افزايش مي يابد. اما برقراري رابطه جنسي  حتما نبايد به حاملگي 

منجر گردد. 
دار  بچه  براي  دليلي  هيچ  كه  دارند  وجود  بسياري  افراد  دليل:  بي   -19

شدن ندارند تنها مانند چارپايان توليد مثل ميكنند. 
20- بارداريهاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده: در كشورهاي توسعه 
نا  آنها  درصد   50 كه  ميدهد  روي  حاملگي  ميليون   28 ساالنه  يافته 
خواسته بوده و 26 درصد آنها به سقط جنين مي انجامد. در كشورهاي 
در حال توسعه ساالنه 182 ميليون حاملگي روي ميدهد كه 40 درصد 

آنها ناخواسته بوده و 20 درصد آنها به سقط جنين منجر ميگردد.
محصول  اند.  شده  زاده  دليل  بي  كه  فرزنداني  و  پنهان  كشي  نسل  يك 

ناخواسته رابطه جنسي.
بودن  بارور  اينكه  صرف  به  افراد  اينگونه  نازابودن:  انگ  از  ترس   -21
خود را به اثبات برسانند بچه دار ميشوند. نشانه اعتماد بنفس پايين و 

رفتار منفعالنه. 
22- بچه نمك زندگي است: براي مقابله با زندگي يكنواخت و كسالت بار 

خودشان. كودكان ابزار سرگرمي نيستند.
23- القاء حس بزرگ شدن: مانند افرادي كه تصور مي كنند چون سيگار 

مي كشند ديگر بزرگ شده و در جرگه بزرگساالن جاي گرفته اند.

با ترانه ...
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كوفته تبريزى

مواد الزم :
گوشت چرخ كرده 800 گرم

لپه 300 گرم (پخته)
برنج 2 قاشق غذا خورى ( پخته)

پياز 3 عدد بزرگ
تخم مرغ 3 عدد

آلو 3 عدد
روغن 2 قاشق غذاخورى
رب يك قاشق غذا خورى

نمك و زردچوبه و فلفل به مقدار دلخواه

طرز تهيه:
را  ها  پياز  از  يكى  كنيم-  مى  چرخ  و  پخته  را  لپه 
لپه  و  مخلوط  كرده  چرخ  گوشت  با  و  كرده  رنده 
چرخ شده و برنج را كه قبال پختيم و يك عدد تخم 
مرغ و نمك و زردچوبه و فلفل را به آن اضافه مى 
كنيم - همه مواد را با هم مخلوط كرده و خوب له 
داشته  نرمى  و  خوب  كوفته  اينكه  براى  كنيم.  مى 

باشيم و باز نشود , بايد خوب كوبيده شود.
دو عدد از تخم مرغ ها را ميپزيم تا سفت شود و 
پوست كنده براى داخل كوفته ها آماده مى كنيم. 
از  خيسانيم.  مى  آب  در  قبال  هم  را  آلو  عدد  سه 
مخلوطمان گلوله اى به اندازه يك پرتقال بزرگ بر 
ميداريم و ميان آن را باز مى كنيم يكى از تخم مرغ 
ها را داخل آن مى گذاريم و گلوله را با دست خوب 
شود.  پوشيده  مرغ  تخم  روى  كه  كنيم  مى  گرد 
داخل يكى ديگر از گلوله ها سه عدد آلو مى گذاريم 
و روى آن را مى پوشانيم( دو عدد از كوفته هاى 
من تخم مرغ ويكى آلو دارد. از مغز گردو هم مى 

توانيم براى داخل كوفته استفاده كنيم)

تهيه آب كوفته:
دو عدد پياز باقيمانده را رنده كرده با 5 – 6 ليوان 
آب و كمى نمك و زردچوبه و دوقاشق غذاخورى 
روغن و يك قاشق هم رب مخلوط مى كنيم و مى 
شده  آماده  هاى  كوفته  و  بيايد  جوش  آب  گذاريم 
است  جوش  حال  در  كه  آبى  داخل  آرامى  به  را 
ها  كوفته  تا  كنيم  مى  كم  را  حرارت  و  گذاريم  مى 
دوست  اگه  كوفته  آب  داخل  شود.  پخته  به آرامى 
داشته باشيد مى توانيد چند دانه آلو بيندازيد. بعد 
از اينكه آب كوفته را داخل ظرف كشيديد روى آن 

كمى دارچين بريزيد.

بچه ها را 
«بيخودى» 
نترسانيد

   
صابر محمدى

ترس هيجانى است كه هنگام احساس خطر در شخص به وجود مى آيد و او را به 
فرار از آن موقعيت ترس آور وامى دارد. فردى كه بشدت ترسيده باشد، از ارضاى 
نيازهايش باز مى ماند، تعادل روانى اش به هم مى خورد و نمى تواند از فرصت 
ها و توانايى هايش به طور مناسب استفاده كند. مقدار معينى از ترس نه تنها براى 
كودكان، بلكه براى بزرگساالن نيز شرط بقا و ادامه زندگى و حيات و دور داشتن 
انسان از حوادث و خطرهاست، اما در صورتى كه ترس از حد معينى تجاوز كند، 

فرد را از انجام امور روزمره بازمى دارد و بايد به درمان آن اقدام شود.
ترس هاى نابجا بر خيال و توهم استوار است و آسيب هاى فراوانى بجا مى گذارد. 
ترس هاى طبيعى پايه و اساس عقالنى دارند و در صورت نبود آن، فرد در معرض 
خطر قرار مى گيرد. نخستين ترس در كودكان، صداهاى ناگهانى، بلند، فرياد تند و 
قوى و احساس افتادن از جاى بلند است. اين انگيزه ها به تدريج برحسب مراحل 
رشد دگرگون مى شود. كودك در دوره طفوليت، از اشخاص بيگانه و جاهاى ناآشنا 
و احساس از دست دادن شخص معين، مثًال مادر، مى ترسد. او در دوره نوجوانى 
و بلوغ به مفهوم مرگ پى مى برد و از آن مى ترسد. نوع و ميزان ترس كودك از 
پديده هاى مختلف، به عواملى چون سن، جنس، تجارب گذشته، ميزان رشد ذهنى، 
ارزش هاى اجتماعى و فرهنگى كه كودك از والدين و همساالن خويش آموخته و 
باالخره درجه امنيتى كه كودك از آن برخوردار است، بستگى دارد.ميزان و شدت 
ترس در سه سالگى به اوج خود مى رسد. در سه سالگى ترس جنبه موقعيتى دارد. 
يعنى افراد، اشيا و حيوانات موجود در محيط و تاريكى، موارد ترس بچه را تشكيل 
مى دهند. تا سال هاى نوجوانى، ترس بيشتر جنبه تعميمى دارد. يعنى كودك زمانى 
از چيزى ترسيده است و از آن به بعد آن را تعميم مى دهد. اين نوع ترس غالبًا با 
اضطراب و نگرانى همراه است. گفته شده است ترس هايى كه بيش از دو سال دوام 

يابد، از نظر بالينى نياز به توجه دارد.
* انواع ترس در كودكان

مطالعات نشان مى دهد كه كودكان دو تا شش سال به طور متوسط دچار چهار 
بار  يك  روز  نيم  و  چهار  هر  ميانگين  طور  به  و  هستند  مختلف  ترس  نوع  پنج  تا 
واكنش هاى ناشى از ترس در آنان مشاهده مى شود. همچنين پژوهش هاى مختلف 
ترس  نوع  و  دارد  وجود  پسران  از  بيشتر  دختران  در  ترس  كه  كند  مى  مشخص 
دختران بيشتر از حيواناتى مانند مار، موش و سوسك است، در حالى كه پسران 
همچنين  ترسند.  مى  شوند،  واقع  ديگران  انتقاد  و  سرزنش  مورد  كه  اين  از  بيشتر 
ميزان و شدت ترس در دختران بيشتر از پسران است. معموًال با افزايش سن، ميزان 
و شدت ترس ها كاهش مى يابد، اما بعضى از ترس ها در سنين خاصى تظاهر مى 
داشته  درازمدت  پيامدهاى  كودكى  دوران  هاى  ترس  دارد  امكان  حال،  اين  با  كند. 
باشد. به نظر مى رسد با افزايش سن، به جاى از بين رفتن ترس، سبك ابراز آن 

تغيير مى كند. 
* اثرات منفى ترس بر كودكان

ترس موجب بعضى رفتارهاى نامناسب مى شود، مانند: لكنت و گرفتگى زبان، ادرار 
غيرارادى، خواب پريشان و با حركات عصبى، حسودى و كمرويى.

* علل ترس در كودكان
موارد  در  ناچاريم  زيرا  باشد.  بيمناك  و  محتاط  كه  شود  مى  آموخته  طفل  به   -1
مختلف طفل را با ترس آشنا سازيم. براى مثال او بايد از آتش يا از حركت اتومبيل 
ها بترسد. اما برخى از مادران اطفال را از اشيا يا اشخاصى كه نبايد بترسند، بر 
حذر مى دارند. اين مادران ممكن است به خاطر آسودگى خويش و انصراف بچه 
از خيره سرى او را از پليس يا دكتر بترسانند يا مادرى ممكن است به طفل بگويد: 

باشد تا وقتى كه مدرسه بروى و ببينى كه اگر حرف بزرگتران را نشنوى، چه باليى 
مى  هايى  مكان  يا  مردم  از  غالبًا  اطفال  كه  است  طريق  اين  به  آورند.  مى  سرت  به 
ترسند كه بايد مورد محبت و عالقه آنان باشد و در حقيقت يك نوع ترس بيهوده به 

آنان تلقين مى شود. 
2- طفل بر اثر تجربيات خود با ترس آشنا مى شود. اگر طفل در موقعيت خاصى 
ترسيده يا صدمه ديده باشد، احتماًال در آينده نيز از همان موقعيت و وضع دچار 
ترس و دلهره خواهد شد. اگر طفلى در حالى كه سوار اتومبيل بوده تصادف كرده 
باشد، ممكن است از سوار شدن مجدد به اتومبيل بترسد. اگر بخارى داغى دستش 

را سوزانده باشد، ممكن است ديگر نگذارد كه او را نزديك بخارى ببرند.
3- ترس طفل ممكن است در نتيجه تقليد از چيزى باشد. كودك كم سن براى اطفال 
بزرگتر و افراد بالغ اهميتى زياد قائل است و آنان را بسيار دانا و قوى تصور مى 
كند. بنابراين، اگر يكى از آنان از چيزى بترسد، كودك كم سن تر فكر مى كند كه آن 
چيز بايد خيلى وحشتناك باشد و به ناچار او نيز دچار ترس مى شود. به اين علت 
است كه افراد بالغ هرگز نبايد حتى به عنوان شوخى خود را ترسان نشان دهند. 
ترس هاى بى شمارى وجود دارد كه به اين روش آموخته مى شود. كودكان معموًال 
به  را  ترس  اين  مادرشان  و  پدر  زيرا  ترسند،  مى  بيگانگان  يا  برق  و  رعد  سگ،  از 

آنان تلقين كرده اند.
به  او  براى  معين  زمان  در  كه  است  خاصى  شرايط  علت  به  طفل  ترس  گاهى   -4
اشخاص  ديدن  از  اطفال  به  كه  ترسى  از  توان  مى  مثال  براى  است.  آمده  وجود 
سفيدپوش عارض مى شود، ياد كرد، زيرا خاطره دردآور آمپولى كه به وسيله طبيب 
سفيدپوشى به او تزريق شده، اين ترس را به وجود آورده است يا اگر طفل از رفتن 
اين  است.  ديده  اى  صدمه  آنجا  در  كه  است  آن  براى  ترسد،  مى  معينى  خيابان  به 
ترسى است كه بر اثر تجربه در طفل رشد يافته است، اما اين ترس خود را به چيزى 
هاى  ترس  از  بسيارى  نيست.  ترس  اصلى  علت  عنوان  هيچ  به  كه  كند  مى  وابسته 

برطرف نشدنى و تغييرناپذير اطفال به اين ترتيب رشد مى كند و ادامه مى يابد.
5- خيال و تصور طفل كم سن مستعد ترسيدن از اشيايى بخصوص است كه حركت 
يا توليد صدا مى كنند؛ زيرا طفل تصور مى كند كه آنها زنده اند و ممكن است او 

را اذيت كنند.
* پيشگيرى آسان تر است 

پيشگيرى از ترس به مراتب آسان تر و عملى تر از درمان آن است، بنابراين تا حد 
ممكن با حذف علل از بروز ترس جلوگيرى كنيد. همچنين براى درمان ترس بايد 
علل آن شناخته شود و درمان، با توجه به علل بروز آن انجام گيرد. براى درمان 
و  استدالل  طريق  از  شود،  كمك  كودك  اطرافيان  و  والدين  به  بايد  كودكان  ترس 
عمل به كودك نشان داده شود كه ترس او بى مورد و بيجاست، به كودك جرأت و 
مهارت مبارزه با ترس آموخته شود و تا حد ممكن با موقعيت هاى ترس آور عمًال 
آشنا شود. از ترساندن كودكان از چيزهايى نظير تاريكى، ديو و لولو به طور جدى 
افزايش  زمينه  در  و  رفتار  مهربانى  و  محبت  نهايت  با  كودكان  با  كنيد.  خوددارى 
اعتماد به نفس آنان به طور جدى اقدام كنيد. بايد از قدرت و نيروى محرك ترس 
آور كاسته و آن محرك را با يك محرك نشاط آور توأم كنيد. از مشاهده فيلم هاى 

ترسناك و گوش دادن به داستان هاى ترس آور جلوگيرى كنيد.
* نكاتى درباره ترس ها

* در كمك به كودكى كه سعى دارد بر ترس خود غلبه كند، شتاب زده عمل نكنيد. 
اگر فشار وارده بيش از حد باشد، نه تنها ترس اوليه را حفظ مى كند، بلكه از جانب 
پدر و مادر هم كه او را بى محابا به كار خطرناك وادار مى كنند، ترس جديدى به 

وجود مى آيد. 
* تحسين و تشويق در كمك به كودك براى غلبه بر ترس هايش، بسيار مؤثر است 
و بايد مورد استفاده قرار گيرد. او بايد بياموزد كه شكست ها و عدم موفقيت ها را 

به عنوان حقيقت زندگى و بدون نااميدى و يأس بپذيرد.
* يكى از آسان ترين شيوه هايى كه كودكان با استفاده از آن، نگرش ها و طرز 
فكرهاى خود را مى آموزند، تقليد از والدين يا بزرگساالن ديگر است. وقتى كودكى 
با ترس و هراس واكنش نشان مى دهد، در واقع درس هايى را كه از جامعه خود 
الگوى  توانند  مى  كه  آنجا  تا  بايد  معلمان  و  والدين  دهد.  مى  جواب  است،  آموخته 

مناسبى براى كودكان باشند.
* غلبه بر ترس از شكست و به دست نياوردن موفقيت، بايد در مدارس بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد. بحث و گفت وگو سر كالس، سخنرانى هاى از پيش تهيه شده و 
موفق  يا  شكست  كه  آموزان  دانش  تصور  اين  سركوب  در  شخصى،  تجارب  بيان 

نبودن يك مصيبت يا فاجعه است، نقش بسيار مهمى ايفا مى كند.
نكته  اين  ترسند،  مى  شدن  طرد  و  تمسخر  از  كه  كودكانى  از  دسته  آن  درباره   *
زير  كودك  براى  را  طردكننده  افراد  ابتدا،  همان  در  مشاور،  كه  است  مهم  بسيار 

سؤال ببرد.
اگر شخص طردكننده براى كودك ارزش زيادى داشته باشد، او احساس پستى و 

حقارت مى كند، بنابراين مشاور بايد اين احترام بيش از حد را تضعيف كند. 
* استدالل و منطق، اسلحه نيرومندى براى مقابله با تمامى ترس هاست، به شرط آن 

كه واضح و روشن و مطابق با سطح درك و فهم كودك باشد.
* براى آرام كردن كودكان مان هيچ وقت آنها را از موقعيت ها، اشخاص و حيوانات 

نترسانيم.
* با ايجاد امنيت خاطر در محيط خانواده، كودكان خود را آرامش دهيم، تا آنان از 

درون دچار اضطراب و ترس نشوند.
دور  آنها  از  طوالنى  مدت  و  كنيم  ارضا  را  آنها  محبت  به  نياز  كافى،  محبت  با   *

نشويم.
* كودكان را از مشاهده، شنيدن و خواندن داستان هاى ترس آور منع كنيم.

* به هيچ وجه كودكان مان را نترسانيم.
* وقتى كودك از چيزى مى ترسد، با توضيح و استدالل كه آن چيز به او آسيبى 

نمى رساند، ترس او را برطرف كنيم.
* ترسو نباشيم يا اگر از موقعيت يا چيزى ترس داريم، پيش كودكان مان آشكار 

نكنيم.
* زمانى كه كودك خود را از بعضى چيزها بر حذر مى كنيم، طورى عمل كنيم كه 

آنها براى هميشه از آن ترس نداشته باشند.
* اگر كودك شما از چيزى ترسيد، به هيچ وجه اين موضوع را به استهزا نگيريد 

و به او نخنديد.



43 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

01 Feb 2008  -  1386 جمعه 12  بهمن  
سال اول -  شماره سى ام

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

انار هم غذاست و هم دارو
آب  ليتر  ميلي   50 نوشيدن  داد  نشان  تحقيقات 
غذا  جاي  تواند  مي  ماه  سه  مدت  به  روز  در  انار 
گزارش  به  كند.  تامين  را  قندي  بيماران  داروي  و 
پايگاه اينترنتي الرايه، اين ميوه مي تواند با كاهش 
كلسترول زيان آور، احتمال ابتال به بيماري قلبي 
را در بيماران قندي را كاهش دهد.قند موجود در 
آب انار هيچ تاثيري در ميانگين قند خون بيماران 

ديگر ندارد.
محققان پيش از اين گفته بودند نوشيدن يك ليوان 
آب انار در روز طي يك سال به بيماراني كه فشار 
معالجه  را  بيماري  اين  كند  مي  كمك  دارند،  خون 

كنند.انار سرشار از آنتي اكسيدان است. 

با دويدن شاداب و سالمت بمانيد 
  

نه  ساده  ورزش  اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  دويدن  را  ورزشها  همه  از  مهمى  بخش 
فقط باعث آب شدن چربيهاى بدن مى شود، بلكه شادابى و روحيه مثبت براى بدن فراهم مى 

آورد.
تقويت  همچنين  كرد.  اشاره  ريه  و  قلب  ماندن  سالمت  به  توان  مى  دويدن  عمده  مزاياى  از 

و  قلب  ضربات  تنظيم  استخوانها،  تقويت  آنها،  پذيرى  انعطاف  و  كشش  بدن،  اصلى  عضالت 
فشار خون از مزيتهاى عمده دويدن هستند. اشخاصى كه بطور منظم و مستمر اين ورزش را 
انجام مى دهند، معموال سالمتر از ديگران هستند. اين افراد همچنين داراى خوابى بهتر بوده و 
عموما استرس كمترى به سراغشان مى رود. دويدن اشكال مختلفى دارد، بهترين نوع آن كه 
-Jog براى تمامى افراد با سنين مختلف پيشنهاد مى شود، دويدن آرام و طوالنى مدت يا همان

ging است. توجه داشته باشيد كه اگر از بيماريهايى نظير ديابت، درد سينه، آنژين، بيماريهاى 
ريوى، آسم، بيهوشى، فشار خون باال رنج مى بريد و يا اخيرا عمل جراحى كرديد يا در حال 

حاضر باردار هستيد، حتما قبل انجام اين ورزش، با پزشك خود مشورت كنيد. 

تصميمگيرى و مشخص كردن هدف
به ياد داشته باشيد كه با چند بار دويدن يا انجام هر از گاهى آن، هرگز سالمتى به بدن شما 
هديه نخواهد شد، بلكه انجام اين ورزش در طوالنى مدت و به طور مستمر مفيد و اثر بخش 
خواهد بود. پس قبل از اينكه تصميم به انجام بگيريد، بايد براى خود برنامه ريزى كنيد. الزم 
نيست سنگين شروع كنيد، اول مى توانيد يك برنامه سبك را طرح ريزى كنيد : دو روز در هفته، 
هر بار نيم يا سه ربع ساعت. اين برنامه مى توانيد براى دو ماه اول داشته باشيد، سپس آنرا 
به سه روز در هفته افزايش دهيد و بعد در صورت تمايل آنرا هر روز كنيد. مطمئن باشيد كه 

با انجام مستمر ورزش دويدن، اثرات آنرا در سالمتى خود خواهيد ديد. 

چگونه شروع كنيم
همانند تمامى ورزشها، بايد قبل از انجام ورزش دويدن، بدن خود را كامال گرم كنيد. براى 
انجام اينكار مى توانيد از ورزشها و نرمشهاى كششى كه عضالت پا، بازو و كتف را گرم مى 
كنند استفاده كنيد. بعد از اين عمل آرام بدويد و يا كمى با سرعت قدم بزنيد، فراموش نكنيد 
كه هرگز با سرعت باال كار خود را آغاز نكنيد. بتدريج سرعت خود را آرام آرام افزايش دهيد. 
توجه داشته باشيد كه با آهنگ و ريتمى منظم تنفس كنيد. هوا را هرگز از دهان تو نكشيد، 
ترجيحا دهان خود را ببنديد و با بينى منظم دم و بازدم كنيد، اگر مى خواهيد سرعت تنفس 

خود را باال ببريد هوا را از دهان خارج كنيد. 
هرگاه احساس تنگى نفس كرديد و تنفس برايتان سخت شد، كمى استراحت كنيد تا نفستان به 
حالت عادى برگردد و دو مرتبه شروع به دويدن كنيد. قدمهاى خود را مرتب برداريد. توجه 
كنيد كه كف پاهايتان به حالت استاندارد برروى زمين قرار گيرند، يعنى اول پاشنه، بعد قسمت 
ميانى و سپس پنجه ها. پاهايتان را در يك راستا حركت دهيد، دقت كنيد كه دويدن اشتباه مى 

تواند سالمت مفاصل و كمر شما را به خطر بى اندازد. 

كجا بدويم
سعى كنيد مسيرى كه براى دويدن انتخاب مى كنيد، در طبيعت باشد. پاركها، باغها، جنگلها، 
كنار رود يا ساحل را انتخاب كنيد. بهتر است مسير هموار باشد تا دويدن مرتب و منظم تر 

انجام شود. 

لباس و تجهيزات
از لباسهاى سبك و راحت مانند گرمكنهاى ورزشى استفاده كنيد. انتخاب كفش موضوع بسيار 
مهمى در اين ورزش است. كفشى كه انتخاب مى كنيد حتما بايد براى دويدن در نظر گرفته شده 
باشد. معموال اين نوع كفشهاى ورزشى راحت و انعطاف پذير هستند. داراى كفه اى نازك مى 
باشد. سطح زيرين آنها صاف و مسطح نيست. پاى شما در اين نوع كفشها بايد كامال احساس 
راحتى كند. اگر مسير طوالنى را انتخاب مى كنيد كه در آن امكانات اوليه در دسترس نيست، 
سعى كنيد حتما با خود يك قمقمه كوچك آب و تجهيزات پانسمانى مانند چسب زخم و باند 
همراه داشته باشيد. اين وسايل را ترجيحا در كيف كمرى خود قرار دهيد و توجه كنيد كه وزن 
آنها خيلى سنگين نشود. مى توانيد كمى هم مواد خوراكى به همراه داشته باشيد تا در حين 

استراحت آنها را ميل كنيد. 
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IDC 4 ALL
ID Card-----------£110-----------كارت شناسائى
Driving License---------£175------------گواهينامه
NO Claim Bonus Proof---£115------برگه تخفيف بيمه
US Green Card Lottery-£??-شركت در قرعه كشى گرين 
كارت
Proof OF Income---------£120/100-----فيش حقوق
UK Student Visa--------??-----پذيرش دانشجوئى

To order call us 
on :07957585253
Monday to Satuarday 9am - 8pm 

 Fax: 08717148037

آيا مى دانيد
 چرا جاى اين آگهى خاليست؟
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 info@persianweekly.co.uk  جدول و سرگرمى
فال هفته

شما  هاي  نگراني  برخي  فروردين:  متولدين 
بوديد،  خبر  بي  آن  هاي  انگيزه  و  علل  از  خود  كه 
قلبتان  در  اميدواري  يك  غنچه  شود.  مي  برطرف 
آن  به  چنداني  اميد  كه  را  كاري  شد.  خواهد  شكفته 
نداشتيد به خوبي و خوشي رو به راه شده و به انجام 
مي رسد. اين روزها بايد مواظب اعصاب و احساسات 
خود باشيد و به خاطر هر موضوع و مسئله اي چه 
ندهيد.  نشان  خود  از  حساسيت  كوچك  چه  و  بزرگ 
گاهي بي خيالي و يا خود را به بي خيالي زدن، به نفع 

سالمتي آدم تمام مي شود.

خوشحال  خبر  يك  ارديبهشت:  متولدين    
كننده در راه داريد. معامله اي شيرين را به انجام مي 
رسانيد . از لحاظ كاري با تازگي هايي مواجه خواهيد 
درباره  شد.  خواهد  چشمگير  شما  هاي  تالش  و  شد 
رونق كار و يا افزايش درآمد خبرهاي رضايت بخشي 
امر  در  را  شما  قديمي  دوستان  از  يكي  شنويد.  مي 
يك  بابت  از  شما  نگراني  كرد.  خواهد  ياري  مهمي 
مسئله مالي برطرف مي شود. سعي كنيد در تصميم 

گيري ها شتابزده عمل نكنيد.

هفته  اين  در  اتفاق  يك  خرداد:  متولدين 
برايتان خاطره انگيز خواهد شد. به زودي روي خط 
شانس قرار مي گيريد و چند فرصت پرخير و بركت 
برايتان فراهم خواهد آمد. ورود ميهمان و يا ميهمانان 
كرد.  خواهد  خود  درگير  و  كالفه  را  شما  ناخوانده 
بخشي از برنامه هايي را كه براي روزهاي آتي تهيه 
كه  كار  يك  انجام  ريخت.  خواهد  هم  به  بوديد،  ديده 
فوريت پيدا مي كند براي مدتي محدود اعصاب شما 

را به هم خواهد زد.

در  توفاني  كوتاه  دوره  يك  تير:  متولدين   
جوانترهاي  كنيد.  تحمل  بايد  را  احساسي  امر  يك 
به  خود  براي  مشكالتي  اينكه  براي  ماه  اين  متولد 
وجود نياورند، بهتر است گوش به نصايح و توصيه 
دلسوزي  سر  از  كه  را  انتقادهايي  بدهند.  بزرگترها 
ميشود به گوش جان بشنويد و بيهوده در مقابل آنها 
جبهه گيري نكنيد. قول وقراري نگذاريد كه در انجام 
كه  را  تعهدي  و  مالي  موضوع  يك  داريد.  ترديد  آن 
سپرده ايد جدي بگيريد. در غير اين ضورت پشيمان 

خواهيد شد.

راه  غيرمنتظره  اتفاق  يك  مرداد:  متولدين   
شما  و  گشود  خواهد  پايتان  پيش  را  جديدي  هاي 
وضعيتي  و  داد  خواهد  قرار  اي  تازه  موقعيت  در  را 
براي شما به وجود مي آورد كه موجب ناراحتي هاي 
وضعيتي  در  كار  محيط  در  شد.  خواهد  ها  بعضي 
هر  در  كنيد  سعي  گرفت.  خواهيد  قرار  آميز  رقابت 
حال جوانب انصاف و منطق را حفظ كنيد. نامه و يا 
خبر مهمي به دست شما مي رسد. يك اختالف قديمي 

دوباره سرباز مي كند.

متولدين شهريور: براي رسيدن به مقصود 
خود بايد كمي سياست و تدبير به كار ببريد. هديه و 
يا سوغاتي هايي در راه داريد و يا يك چيز قيمتي به 
دست شما مي رسد. يك دوست و يا يكي از اعضاي 
آن  و  كرد  خواهد  ياري  مهمي  امر  در  را  شما  فاميل 
دست  يك  معروف  قول  به  كه  برد  خواهيد  پي  وقت 
صدا ندارد. اين روزها بايد كمي از خودخواهي هاي 
خود كم كنيد و اين واقعيت را در نظر بگيريد كه يك 

نفر از عهده همه كارها بر نمي آيد.

شروع  قبل  هفته  كه  را  كاري  مهر:  متولدين 
هفته  داد.  خواهد  نتيجه  هفته  اين  در  بوديد،  كرده 
شلوغ و پركاري در پيش داريد. در اين هفته با خبر 
تا  و  شد  خواهيد  مواجه  اي  غافلگيركننده  پيشنهاد  و 
در  شد.  نخواهيد  خود  افكار  تمركز  به  قادر  مدتي 
يك موضوع كاري شريك و يا همراه كارسازي پيدا 
پردرآمد  و  مفيد  كار  يك  شروع  براي  كرد.  خواهيد 
براي  را  خود  آوريد.  مي  دست  به  خوبي  فرصت 

پذيرايي از يك ميهمان عزيز آماده كنيد.

متولدين آبان: از كش دادن و دامن زدن به 
يك اختالف خانوادگي و يا شغلي هيچ نتيجه سازنده 
گونه  هر  كنيد  سعي  شد.  نخواهد  شما  نصيب  اي 
تفاهم سوءتفاهمي را با خوش خلقي و مدارا برطرف 
مهرباني   ، نداشتيد  او  از  انتظاري  كه  كسي  از  كنيد. 
و نيكوكاري خواهيد ديد. عوارض بعضي غفلت و يا 
نتيجه بعضي سهل انگاري هاي خود را به گردن اين 
به  اگر  هرچند  بپذيريد،  را  ها  واقعيت  نيندازيد.  آن  و 
نفع شما نباشد، در اواخر هفته اوضاع خود را روبه 

راه تر خواهيد يافت.

كه  زحماتي  از  هفته  اين  در  آذر:  متولدين   
پيدا  خاطر  رضايت  بوديد،  كشيده  خانواده  براي 
خواهيد كرد. بعضي مناسبات اجتماعي شما گسترده 
ميشويد.  برخوردار  آن  مزاياي  از  و  شد  خواهد  تر 
يك دوست قديمي با خبري خوش به نزد شما خواهد 
مي  عهده  به  ميل  كمال  با  را  بزرگ  خرج  يك  آمد. 
.چند  شود  مي  برآورده  داشتيد،  كه  آرزويي  گيريد. 
اتفاق شيرين روزهاي آخر هفته را براي شما مطبوع 

خواهد كرد. 

 متولدين دى: اختالفي كه اين روزها را براي 
شما تلخ كرده بود، برطرف ميشود. حسن نيت و يا 
فداكاري شما در مورد يك مسئله بر ديگران روشن 
خواهد شد و بعضي سوءتفاهم ها برطرف مي شود. 
حق به حقدار خواهد رسيد. از لحاظ كسب و كار در 
قرار  كاري  توسعه  يا  و  رشد  براي  مناسبي  موقعيت 
خواهيد گرفت. سعي كنيد آينده نگري خود را وسعت 
بيشتري بدهيد و وضعيت بعضي امكانات را در هفته 

ها و ماه هاي آينده هم حدس بزنيد.

موقعيت  با  شغلي  لحاظ  از  بهمن:  متولدين 
حدي  تا  گفت  توان  مي  شد.  خواهيد  مواجه  اي  تازه 
خواهد  گريبانگير  اداري  كار  يك  شويد.  مي  شوكه 
دوستان  از  يكي  به  مربوط  كار  اين  است  ممكن  شد. 
و بستگان باشد كه عوارض آن ، شما را هم با خود 
منتظر  ماه  اين  متولد  مجردين  كرد.  خواهد  درگير 
خبرهاي اميد بخشي باشند. تحولي در امور مالي شما 
تنگناها  بعضي  بهبود  جهت  در  و  پذيرد  مي  صورت 

راه هاي چاره اي پيدا خواهد شد.

   متولدين اسفند:   ناسپاسي و يا حرف ها 
مدتي  تا  شود  مي  موجب  نزديكان  از  يكي  كردار  و 
آينده  به  مربوط  برنامه  يك  باشيد.  عصبي  و  دلخور 
تان براي مدتي شما را با خود درگير خواهد كرد و 
يا مشكل مالي يكي از نزديكان نگراني هايي را براي 
شما به وجود مي آورد. مشكل مربوط به امور مسكن 
كه ناراحتي خيالتان شده بود، برطرف مي شود. پولي 
شما  نگراني  آمد.  خواهد  دست  به  بود  نياز  مورد  كه 
مي  برطرف  فاميل  اعضاي  از  يكي  سالمتي  بابت  از 

شود

سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Kf6+     Re5 (Kxf4) 
Rxe5+  Kxf4  Re4++    ...           Kxf4     e4++ 

سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Bxc 4+    Ke7 
Nf 5#

آموزش و تعمير كامپيوتر در 
محل

07908898896
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 آگهى هاى شما به
 كيفيت و استمرار
 اين هفته نامه يارى

مى رساند
برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

شوخى با اشعار 
بزرگان

   صمد شكارچى

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ قول سر خرمنى 
با چك و براتم دادند.

ميز  سر  بر  زدند/  خانه  مى  در  مالئك  كه  ديدم  دوش 
رياست همگى چانه زدند

و  پزشك  دست  ز  روزگار/  آورد  درد  به  عضوى  چو 
طبيب الفرار

خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم/همسر نتوان 
يافت چو بيكاره و زشتيم

تمام  ارزد/  نمى  يكسر  جهان  بردن  سر  به  غم  يا  دمى 
ريش ابليسان به يال خر نمى ارزد

يكى روستايى سقط شد خرش/ فروخت گوشت آن را 
ز دم تا سرش

دالر
نازنين اى مال دنيا آب بستانى دالر
در ميان جنگ و دعوا تيغ برانى دالر
ناله هاى دردمندان را تسلى و اميد 
دائما در تيرگى ها شمع نورانى دالر

تا كه آب سبزه زارى غنچه كى گردد خزان 
از براى نونهاالن مثل دهقانى دالر

گرگ كوهستان ز بيم تو همى لرزد چو بيد 
از براى كافران هم نور ايمانى دالر
در ميادين نبرد زندگى با دشمنان 

برتر از تيمور لنگى مرد ميدانى دالر
رنگ سبزت مرهم درد نهان عاشق است 

ارزش معيار انسان جان جانانى دالر
پرورانى الغران را همچنان يك گاو نر
تا قيامت اسب تازى مرد جوالنى دالر 
تو دواى مشكالتى و تسلى بخش غم 

هر زمان در جيب باشى عين درمانى دالر

همراه با خوانندگان هفته نامه

هفته نامه پرشين از مطالب ارسالى شما خوانندگان عزيز، 
اعم از شعر، داستان و مقاله استقبال مى كند و مطالب 

ارسالى شما در همين صفحه و با نام خودتان به چاپ خواهد 
رسيد.

معرفى كتاب
اخيرا رمانى به نام دوردست هاى مبهم، نوشته 
قصيده  انتشارات  توسط  نكومنش،  محسن  ى 
سرا، در 450 صفحه منتشر شده است. در اين 
رمان مشكالت، دردها، نابسامانى ها و درگيرى 
هاى بيرونى و درونى يك خانواده ى پناهنده ى 

ايرانى در سوئد، به تصوير كشيده شده است. 
دليل  به   1363 سال  در  اش  خانواده  و  مسعود 
جنگ و سابقه ى فعاليت هاى سياسى به سوند 
اين  براى  آرامش  دوران  كنند.  مى  مهاجرت 
خانواده، در جامعه ى مرفه سوئد، كوتاه است. 
اختالفات فرهنگى ميان جامعه ى سوئد و ايران، 
در تركيب با مشكالت درون خانواده، زندگى را 
به كام مسعود و همسرش تلخ مى كند. مرد، رنج 
در  پيش  از  بيش  روز  هر  را،  تنهايى  و  غربت 
جامعه اى كه به شرايط روحى او بى اعتناست، 

با تمام وجود احساس مى كند. 
راوى  مبهم،  هاى  دست  دور  در  نكومنش، 
غربت و تنهايى انسان  نامه ى  دردمندى و رنج 
به  كرات  به  و  است  خويش  اصل  از  دورمانده 
در  و  كرده  سفر  رمانش  قهرمانان  انديشه  عمق 
به  كند.  مى  كاوش  آنها  ذهن  ناشناخته  زواياى 
غير  ى  پناهنده  كمتر  كه  گفت  توان  مى  جرات 
و  آالم  از  هايى  بخش  خود  كه  باشد  اروپايى 
تجربه  را  داستان  اشاره  مورد  هاى  مشقت 
نكرده باشد. البته نسخه حاضر و آماده اى براى 
ارائه  ها  انسان  اين  دردهاى  توجيه  و  توضيح 
نمى شود. مجموعه ى عوامل بوجود آورنده ى 
با  تنها  كه  آنند  از  تر  پيچيده  تلخ،  تجربيات  اين 
مردان  ى  ساالرانه  مرد  تمايالت  همچون  داليلى 
خاورميانه، و يا ضعف زنان آنها در مواجهه با 
آزادى هاى اجتماعى در اروپا، پاسخ داده شوند. 
طبعا نابسامانى هاى فراوان در زندگى برخى از 
مهاجران، فرداى فرزندان آنان را نيز در غبارى 

از ابهام فرو خواهد برد. 
و  مفسزين  نظر  مبهم،  هاى  دست  دور  رمان 
رابطه  همين  در  و  نموده  جلب  را  ادبى  منقدين 
هاى  سايت  برخى  روى  بر  هايى  بررسى  و  نقد 
اين  از  يكى  در  است.  شده  منتشر  اينترنتى 
است:  آمده  يارى  على  شهال  خانم  قلم  به  نقدها 
”دوردست هاى مبهم، شايد درد دل كسانى باشد 
كه مهاجرت را تجربه كرده اند، به خصوص درد 
دل با كسانى كه در روياى كوچ كردن به جامعه 
اى آرمانى به سر مى برند و تصوراتى دور از 

واقعيات زندگى در آن سوى مرزها دارند.“
براى تهيه اين كتاب مى توانيد با آدرس هاى زير 

تماس بگيريد:
قصيده سرا

ghasidehsara@hotmail.com
http://www.iketab.com

در انگلستان : 
farhaadmahdavi@hotmail.com

فرشته اورنگ

قصه ى خوش
رسان  نامه  همان  منظور  اگر  قاصد  گل 

مى باشد
نامه ات در دستم قصه ات مى خوانم

به  را  خوش  ى  قصه  اين  خوانم  مى 
تراتيب قلم

در دلم آشوب است
نامه پايان رسيد   قصه ات را خواندم

چه بسا هشيارم
شده ام مست از اين خواهر دور

همه ى احساسم شده است اوج غرور
اين قصه كه خوش بود برايت دل من را 

سوزاند
قطرات اشكم شدن هم بستر هر نقطه ى 

آن

اشك هايم جارى
صورتم شد قرمز

سفرى كردم به آن دوران
خاطراتش خوش باد

آن زمان كه من و تو ما بوديم
مى پوشيديم جامه ى هم   مى خورديم 

آب
آب  همان  از  دور    ى  چشمه  همان  از 

روان

مى دويديم خاموش
در ميان راه عمر

جاده اش لغزان بود
ليكن در دل ما استوارى جا بود

جاده اتمام رسيد    راه را گم كردم
تو در آن سو به دنبال من و
من در اين سو به دنبال خدا

تو مرا مى خندى و من
ردى  پى  خود  تنهايى  ى  كوچه  پس  در 

از تو
روزى از اين روزها من و ت  بوديم ما

اما افسوس كه در كوچه ى تنهايى اه را 
گم كردم

من و تو سالهاست
كه در اين جاده ى دور

پى هم مى گرديم

كاش مى شد دوباره نفس عمر كشيد
ى  بيشه  همان  به  گشتيم  مى  باز  كاش 

دور
به همان آب روان
به همان بيد كهن

مى  من  تو  به  عشقش  ى  سايه  در  كه  تا 
گفتم

كه چقدر تنهايم

ولى اكنون گل من
به تو مى انيشم
و زمان پيوند

"  آن زمان كه من و تو ما شويم  

جمشيد اردپور سوپر پرشيا

مى خواهم كه پرواز كنم
رهايى دگر ا غاز كنم

در اين قفس باز كنم
اين دل پر غصه شاد كنم

از جور جفا داد كنم
عشقى نو بر پا كنم

يادى با ان يار كنم
كينه از تن جدا كنم

دل كنده از خاك به افالك كنم
رسم تازه از بندگى تا كنم

سكوى بلندى بر پا كنم
بر ان شوم و فرياد كنم

از عادل عدالتش سوال كنم
بهر جوابش دل اماده كنم 
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جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ كباب
رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت
رستوران شهرزاد
رستوران صوفى
رستوران ايران ما
رستوران پارسيان
رستوران زعفران
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

خدمات لوله كشى و ساختمانى كاگل
020 8346 2457
07830247338

 I would like to meet a
 nice lady about 25-35

 kind ,polite friendly to
 go out friendship and

more
07832146983

جوانى هستم26 ساله 
خواهان آشنايى و دوستى 
صادقانه با خانمى ايرانى.

ماتيو07919002476

جوانى 31 ساله ساكن لندن، 
مايل به آشنايى با دختر خانمى 
ايرانى جهت دوستى و آشنايى.

سياوش07767816705

 I would like to meet a
 .nice girl about 22-28

I am from turkish
Baran 07706946060

شما مى توانيد لوازم اضافى خود را تا مبلغ 
50 پوند در اينجا رايگان بفروش برسانيد

جمعه بازار پرشين

هفته نامه پرشين جهت تكميل كادرمطبوعاتى خود به تعدادى همكار نيازمند است ،
 لطفا عالقمندان با شماره 02084537350 تماس بگيريد 

جوياى كار
 جهت نگهدارى از كودك و 
سالمند و كارهاى منزل

07828073229

مردى هستم 47 ساله بدون 
مشكل ويزا ساكن ليورپول مايل 
به آشنايى با يك خانم ايرانى 

جهت دوستى و ازدواج
07773398528

eageagl@yahoo.co.uk

FOR 
SALE
Honda Scooter 
SCV 
Engine 102 cc
1000 miles 

 Very economic  1000 پوند

07960484077

حسين جان سالم مرا به آقا رهام برسون
عارف
********************************

مسعود جان ممنون از بابت همه چى، فقط اين پول ما رو 
زودتر بده

بهزاد
********************************

عليرضا جون تولدت مبارك
Brighton مونا از
********************************

بهزاد جون بالاخره كراوات نو خريدى؟ 
نازى از شفيلد

براى آگهى دوستيابى لطفا 
با شماره

02084537350
تماس حاصل نمائيد
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

Are you just looking for colour or MORE....
TRY SADAF ’S  TEA  RANGE

مواد غذايى ماهان

فقط رنگ كافيه؟
 چاى صدف را امتحان كنيد
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عاشيق ها 
و ادبيات  
آنها علل  

ماندگارى  
عاشيقهاى 
نامدار

حسن  عليزاده  پروين 
 
قسمت پايانى

مردم   بودند.  دوست   وطن   عاشيقها   -4
به   آنها  محبت   و  عشق   بودند.  دوست  
شان   قلب   وجودشان ،  در  وطن   و  مردم  

و آثارشان  موج  مي زند.

از عباس  توفارقانلي :
من  سنه  جان  دئديم  سن  ده  منه  جان 

آليش  عشق  اودونا منيم  كيمي  يان 
آديم  عاشيق  عباس  يئريم  توفارقان 
گاهدان  آغال گاهدان  يادا سال  مني 

از قشم :
تورپاغين  كيميا، داشالرين  مرجان 

ائيله  دردلريمه  درمان  وطنيم 
گونو گوندن  آرتسين  جاه  و جاللين 

سن  منه  وئريب  سن  ميدان  وطنيم 

نه   دينداري   بودند.  ديندار  عاشيقها   -5
تنها پل  ارتباطي  قوي  با مردم  بود، اعتماد 
مردم  را جلب  مي نمود. آثار عاشيقها در 
و  جنت   و  كاينات ،معاد  خلقت   توصيف  
ارتباط   احديت   ذات   برگزيدگان   وصف  
معنوي  مردم  معنوي  مردم  و عاشيق ها 

را محكم  و استوار مي نمود.

و  تربيت   به   نامدار  عاشيقهاي    -6
نقطه   جا  هر  مي پرداختند.  نيز  اخالق  
مردم   خلقيات    و  رفتارها  از  ضعفي  
مي كردند.  راهنمايي   مي كردند،  مالحظه  
شرف ،  و  نيكي   به   را  مردم   درمجالس  
دعوت   نيك   رفتار  و  محبت   و  دوستي  
مي كردند و خود در اين  خصوص  نمونه  

و الگو بودند.

از عاشيق  علعسگر:
آديم  علعسگردي  مرد مردانا

اون  ايكي  شاگرديم  ايشلر هر يانا
تولكو سن  اصالنا گيرمه  ميدانا

دانا سان  سورتونوب  كل  دن  دانيشما

از خسته  قاسم :
بير يئره  گئدنده  اوزونو اؤگمه 

شيطانا باج  وئريب  كيمسه يه  سؤگمه 
اگر گوجلو ايسن  فقيري  دؤگمه 

دئمه  وار قوتيم  قولوم  ياخشي  دير

صديق   و  پاكدل   عاشقاني   عاشيقها،   -7
بودند. آنها عشق  دروني  خود را كه  زالل  
و بي ريا بودند در اشعار و منظومه ها به  
مثل منظومه   كردند.  بيان   شكل   بهترين  
عباس  و گولگز - واله  و زرنيگار و دهها 

منظومه  ديگر.

از عاشيق  واله :
قارا قاشين  اوخدي  كيپريگين  آلماز
هارامدان  اوخالسان  يارام  ساغالماز

گئدر بو گوزلليك  سنه ده  قالماز
اگر چه  سرخوش سان  آييل  «آياخشي »

مني  سنه  عاشيق  ائتدي  يارادان 

ايت  رقيبي  حق  گوتورسون  آرادان 
ايستييرسن  خبر توتاسان  ياردان 

يولالريندا منم  سائل  «آياخشي »

در  خود  زندگي   دوره   در  عاشيق ها   -8
هنر و ذوق  و استعداد سرآمد زمان  خود 
بودند بي مهابا در مناظره ها و دئيشمه ها 
شركت  مي كردند. مهارت  آنهاورد زبان  

مردم  بود.

و  گشت   اهل   نامدار  عاشيقهاي    -9
سياحت   و  سير  به   آنها  بودند.  گذار 
سياحت   و  سير  اين   در  مي پرداختند. 
شرايط   با  و  گوناگون   مناطق   بامردم  
آشنا  واليات   شرايط   و  زندگي مردم  
مي شدند. اين  امر در جهان  بيني  و آگاهي  

و سلوك  آنان  تاثير فراوان  مي گذاشت .

مي شدند  معروفتر  هرچه   عاشيقها   -10
قرار  مردم   احترام   مورد  بيشتر 
مي گرفتند. همان  قدر متواضع تر و مردم  
«هرچه درخت   مثال   مي شدند.  دوست تر 
پربارتر سربه  زيرتر» بر وضعيت  آنان  
صدق  مي كند و در اين  مرحله  است  كه  
لقب  ماندگار «دده » بر آنها هديه  مي شد 
برآغوش   را  آنها  تاريخ   اينچنين   و 

مي گرفت .

وافر  احترام   خود  استادان   بر  آنها   -11
مي گذاشتند. حق  استادي  را در حد كمال  

بر جاي  مي آوردند.

از عاشيق  واله :
اوستاديم  صمد دير ساكن  ابدال 

گورن  تك  اوزونو نطقيم  اولور الل 
دئيشنده  وئرمير حافظه  مجال 

من  واله ام  اونا غره  سن  نه  سن 
حسن  ختام  اين  مقاله  اثر عاشيق  علعسگر 
است  براي  هنرمندان  با عزتي  كه  امروز 
وارث  اين  گنجينه  عظيم  اند. دده  علعسگر 

در قطعه اي 
عاشيق  را به  هشت  خصلت  ارزشمند فرا 
عاشيقي   هر  ايشان   نظر  به   و  مي خواند 

بايد اين  هشت  خصلت  را دارا باشد:
عاشيق  اولوب  ديار ديار گزنين 

ازل  باشدا پركمالي  گركدير
اوتوروب  دورماقدا ادبين  بيله 
معرفت  علميدن  دولو گركدير
خلقه  حقيقتدن  مطلب  آنديرا

شيطاني  اولدوره  نفسين  يانديرا
ائل  ايچينده  پاك  اوتورا پاك  دورا
دالسينجا خوش  صدالي  گركدير
دانيشديغي  سوزون  قيمتين  بيله 

كلمه  سينده  لعل  و گوهر سوزوله 
مجازي  دانيشا مجازي  گوله 
تمام  سوزو معمالي  گركدير

عارف  اوال ايهام  ايله  سوز قانا
نامحرمدن  شرم  ائلييه  اوتانا
ساعت  كيمي  مِيلي  حقه  دوالنا

دوغرو قلبي  دوغرو يولي  گركدير

چنين   قطعه   اين   از  خصلت   هشت   اين  
استخراج  مي شود:

معرفت ،  با  و  آگاه   ادب ،  با  پركمال ، 
خوش   پاك ،  نفس ،  به   مسلط   سخنور، 

صدا و هنرمند.
توفيق   هنرمندمان   عاشيقهاي   براي  
كسب  كمال  و ادامه  دهنده  راه  نياكانشان  

را آرزو مي كنم .

قاچاق َكَرم
قسمت اول

رحيم رئيس  نيا 

«قاچاق كرم، خاطراتى از 12 سال طغيان و ياغيگرى در قفقاز»  كتابى 107 
صفحه اى است  كه بكوشش سيروس سعدونديان و با مقدمه رحيم رئيس نيا 
در سال 1380 در تهران از سوى انتشارات شيرازه منتشر شده است.  آنچه 

مى خوانيد مقدمه آقاى رئيس نيا- در معرفى اين ياغى پرآوازه است.

آذربايجان
 فرارى شدن و به كوه زدن يكى از شيوه  هاى مبارزه با نظام هاى استبدادى 
همسايه   سرزمين هاى  و  ايران  آن جمله  از  و  دنيا  سراسر  تاريخ  است.  بوده 
ستم  از  آمده  تنگ  به  ياغياِن  به  مربوط  حوادث  از  عثمانى  و  قفقاز  چون  اش 
و زورگويى مأموران و خان ها آكنده است. بعضى از اين به كوه  زدگان در 
پرتو دالورى خود در ذهن توده  هاى ستمديده تبديل به قهرمانان مردم  خواه 
شده، ترانه  ها و داستان ها درباره  اشان ساخته شده و گاهى هم همين ساخته  
افه   و  ممد  اينجه  آبادى،  دولت   كليدر  چون  رمان هايى  آفرينش  دست مايه  ها 
برپشت  رحيموف،  سليمان  قفقاز  شاهين  و  آينالى  ياشاركمال،  چاقرجايى 
ُبزآت جالل بر گشاد و باالخره رمان چهارصد صفحه  اى قاچاق كرم فرمان 
عيوضلى(1) ، كه به دست يكى از بازماندگان كرم - نوه خواهر وى - نوشته و 

در سال 1987 با تيراژ 80 هزار نسخه در باكو منتشر شده است. پيش از اين آثار نويسندگانى چون آ. پورتسالدزه و ب. ْمِچدليشويلى گرجى، 
آكوپ ماكاشيان ارمنى، دنيس كوزلوفسكى و و. كازاكوفسكى روس، نجف بيك وزيروف آذربايجانى نيز هر يك آثارى درباره ماجراهاى زندگى 

كرم پديد آورده اند.
  نجف بيك وزيروف (1854-1926)، يكى از بنيان گذاران تئاتر جمهورى آذربايجان، كه در زمان طغيان كرم جنگلبان جنگل هاى حوالى دليجان، از 
جوالنگاه هاى كرم، بوده و با وى آشنايى داشته، نمايشنامه قاچاق ها در گذشته را براساس شنيده  هاى خود درباره كرم نوشته، در سال 1912 
در باكو منتشر كرد.(2) اثر مذكور مچد ليشويلى را كه در سال 1912 به زبان اصلى (گرجى) در تفليس به روى صحنه آمده، حسين بيك ميرزا 
جمالوف در سال 1928 به زبان تركى آذربايجانى ترجمه كرده است. همين ترجمه بارها در باكو، نخجوان و قازاخ (قزاق) به اجرا در آمده است. 
اسماعيل شيخلى، نويسنده ُرمان معروف ُكر ديوانه نمايش قاچاق كرم را در سال 1933 ديده و خاطره آن را تا اواخر عمر در ذهن داشت. در 

آن سال يك گروه نمايش كه از تفليس آمده بود اين نمايشنامه را در قازاخ بر صحنه برده بود.(3)
  عصيان كرم در دوره اوج گيرى جنبش قاچاق ها (فرارى ها، ياغى ها) در قفقاز روى داده است. استيالى روس ها بر قفقاز و عالوه شدن بهره 
 كشى روز افزون سرمايه  دارى بر استثمار سنتى را از عوامل عمده اين رشته عصيان ها دانسته  اند. كافى است يادآور شويم كه هم زمان با كرم 
و در اواخر نيمه دّوم سده نوزدهم و اوايل سده بيستم قاچاق هاى ديگرى نيز چون نبى، يوسف، زاهد، يارعلى، قاندال نقى، دلى آلى (على)، قره 

 تانرى وردى، قاطر ممد، فرهاد و... در قفقاز فعاليت داشته  اند.
  بعضى از اين قاچاق ها هنگامى كه در قفقاز به تنگنا مى افتادند، به اين سوى ارس مى آمدند و در خانه و كاشانه دوستان خود پناه مى گرفتند و 
بعضى از آنان يارانى نيز از آذربايجان ايران داشته  اند. چنان كه قاچاق آدى گؤزل، كه در حدود سال 1255 ه . ق/ 1839 م در واليت نخجوان 
ياغى شده بود، در شوال 1256 / دسامبر 1840 به دست مهدى قلى ميرزا، حاكم قراجه  داغ، دستگير و در تبريز اعدام شد.(4) قاچاق نبى نيز، كه 
در حدود 20 سال در واليات نخجوان و زنگزور همراه همسر و همرزم دليرش، حجر، و ديگر ياران خود رعدآسا بر سر اربابان و بازرگانان و 
پليس و ژاندارم تزارى فرود مى آمده و گاه به اين سوى ارس مى گذشته، در سال 1313 ه . ق / 1896 م، 36 روز پيش از كشته شدن ناصرالدين 
شاه، با همدستى مأموران و جاسوسان تزارى و حكام قاجارى در روستاى لرنى دهستان روضه چاى اروميه به قتل رسيد. گزارش اين قتل 

در روزنامه ناصرى درج گرديده است:
    «اروميه. نبى، قاچاق روس، كه از جمله اشرار و در رشادت و جالدت طاق و مشهور آفاق و در سر حد از دو طرف ايران و روس فرسنگ ها از 
صدمه شرارت او اهالى در ستوه بودند، چندى بود كه برحسب امر مبارك بندگان حضرت اشرف امجد واال ولى عهد [مظفرالدين ميرزا] ، روحنا 
فداه، شاهزاده عين  الدوله، پيشكار كل مملكت آذربايجان، در خفيه و نهانى مردان كارآزموده به دستگيرى يا قتل مشاراليه مأمور نموده بودند 
كه به هر وسيله و تدبير است، مشاراليه را مقتول يا دستگير نموده، عالمى را از شر وجود او ايمن سازند. به موجب خبر تلگرافى كه از اروميه 
داشتيم، روز يازدهم شوال، مشاراليه در قريه لرنى دچار اسمعيل خان نايب تفنگدار باشى، كه از جمله مأمورين گرفتارى يا قتل مشاراليه بود، 
گرديده و بناى تيراندازى و شليك گذاشته و از طرفين چند تير مبادله، باالخره از يمن اقبال بندگان حضرت اشرف واال، روحنا فداه، و حسن 
اهتمامات شاهزاده عين  الدوله، نبى مزبور را به ضرب گلوله از پاى انداخته و جمع كثيرى را از شر وجود او آزاد ساخته  اند و از اين مژده جان بها 

اهالى در نهايت خوشوقتى و شادمانى و به دعاى سالمت ذات بى همال و وجود مقدس عديم  المثال هميونى، روحنا فداه، اشتغال دارند.»(5)
    بنابه روايتى ديگر نبى به هنگام بازگشت از زيارت كربال به دست دو تن از ياران خود به نام هاى شاه حسين و كرباليى ايمان، كه توسط پاشا 

حاجى فرج اوغلوى اردوبادى، كه در اروميه به تجارت اشتغال و با مأموران روسى و ايرانى ارتباط و همكارى داشته، كشته شده است.
    محمد ميرزايف، مترجم محكمه ايروان، اعتراف كرده است كه نامه  هاى والى ايروان و ديگر مأموران عالى رتبه تزارى به دولتمردان ايران 
و عثمانى را در اين خصوص شخصًا ترجمه كرده است. او درباره همكارى سه دولت روس، ايران و عثمانى براى دستگيرى و يا كشتن نبى 

چنين مى نويسد:
    «جنبش نبى مايه نگرانى و وحشت حكومت تزارى و مالكان بود. حكومت مذكور در اين مورد باب مذاكره را با دولت هاى ايران و عثمانى 
گشوده، جاسوسان زيادى را به ايران گسيل داشته بود. اين جاسوسان با همكارى جاسوسان ايرانى دسته نبى را تعقيب مى كردند. از جاسوسان 
مذكور پاشا بيك اردوبادى، خسرو بيك فرجوف، آرزومانيانس سلماسى، اهللاَّ وردى بيك نخجوانى، كرباليى محمد، كرباليى مرسل، اسكندر بيك 

و... قابل ذكر هستند.
 حكومت تزارى براى قاتل و يا قاتلين نبى و نيز كمك  كنندگان به دستگيرى او جوايز قابل توجهى وعده داده بود.»(6)

   اسماعيل اميرخيزى نيز به همكارى دولت هاى مذكور براى دستگيرى و قتل قاچاق ها اشاره كرده و مى نويسد:
    «قاچاق ها در هر وقت عرصه را [در قفقاز] بر خود تنگ مى ديدند، شبانه به طور قاچاق از رود ارس گذشته، به خاك ايران وارد مى شدند؛ دولت 
روس هم براى دستگيرى ايشان يادداشت هاى شديداللحن به دولت ايران مى فرستاد؛ دولت ايران نيز احكام الزمه به حكومت هاى محل صادر 

مى كرد. و اغلب در ميان مأمورين دولت ايران و ايشان زدوخورد روى مى داد، باالخره جان سالم به سالمت بدر مى بردند.»(7)
    از ايرانيانى كه با قاچاق هاى قفقاز همكارى داشته اند، اسمعيل برادر بزرگ ستارخان بوده است. او با قاچاقى به نام فرهاد آشنايى داشته و 

فرهاد:
    «هر وقت از رود ارس عبور كرده، به قره داغ مى آمد، در منزل وى پنهان مى شد. از قضا وقتى حكومت قره  داغ مستحضر مى شود كه فرهاد 
در خانه اسمعيل مخفى شده است، سوار چندى مأمور دستگيرى وى مى كند. سواران دولتى منزل وى را محاصره مى كنند، خود فرهاد كشته 
مى شود و اسمعيل را دستگير كرده، به تبريز مى برند و در آن جا به امر حاكم وقت سرش را مى برند. وقوع اين قضيه اسف انگيز حاجى حسن 
(پدر اسمعيل و ستارخان) را به كلى مستأصل كرد؛ چنان كه هميشه از وى ياد مى كرد و اشك مى ريخت و از كثرت تأثر مى گفت: ستار بايد خون 

اسمعيل را از قاجاريه بگيرد! ستار هم اين وصيت پدر را از ياد نمى برد و مى گفت: اگر يك 
روز هم از عمرم باقى باشد، بايد انتقام اسمعيل را از قاجاريه بگيرم.»(8)

    محمد، كريم و ابراهيم، پسران اسمعيل بعدها در جرگه هم رزمان عموى قهرمان خود 
در آمدند. محمدخان و كريم خان در محرم 1330 به دست مقامات تزارى در تبريز اعدام 

شدند.

----------------------------

مقاله  پايانى  بخش  پايان  در  را  زيرنويسها 
خواهيد يافت. 
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Shamlou’s 
Poems  For US 
Publication

English translation of selected poems by the late contemporary 
Iranian poet Ahmad Shamlou translated by Saeed Saeedpour will be 
published in the US soon.
Speaking to ISNA, Saeedpour said in addition, a Persian-English 
edition containing the same poems will also be released in Iran by 
Morvarid Publishing House.
The poems were selected with an aesthetic approach and efforts 
were made to incorporate a diverse cross-section of his works, he 
said, adding that the process of selection and translation of poems is 
complete and the book is now being edited.
The translator has also written a preface to the book focusing on 
Shamlou’s life, works and poetic language. Moreover, he deals with 
the poet’s linguistic features in blending archaic and colloquial 
languages.
Saeedpour has also translated English poems into Persian language.
Earlier, he published an English rendering of ’Omar Khayyam Qua-
trains’ in cooperation with UNESCO. The third reprint of the book 
will be released shortly.
Saeedpour, who has a master’s in English literature from the US, 
is teaching in university and working with the Translation Unit of 
UNESCO.
Ahmad Shamlou was born in Tehran in 1925 and died in 2000 in 
Fardis, Karaj. In addition to poetry, he was also involved in compil-
ing dictionary, translating and journalism.
His six-volume ’Ketab-e Koucheh’ (The Book of the Alley) con-
tributes immensely to understanding Iranian folklore beliefs and 
language.
Shamlou has translated extensively from German and French to 
Persian and his own works were also translated into a number of 
languages.
His works include ’Fresh Air’, ’Ayda in Mirror’, ’Garden of Mirror’, 
’Phoenix in Rain’ and ’Abraham in Fire’.

Derambakhsh Organizes  Street Artist’s Exhibit
An exhibition of paintings by veteran Iranian artist Hassan Hazer-Moshar will be 
held in Tehran from February 1-5.
According to ISNA, 81-year-old Hazer-Moshar, who has lost one of his eyes and 
was wounded in World War II and used to paint under Sattarkhan Overpass in 
the capital four years ago.
One day his talent attracted the attention of the veteran Iranian caricaturist, Kam-
biz Derambaksh, who frequented the area. Now, he wants to organize an exhibit 
of his works ranging from his initial works to the latest ones.
Derambakhsh said that painters usually do not work on the streets but Hazer-
Moshar painted tableaux on the street which he sold for low prices.
Derambaksh bought his works and collected them. So far, he has organized four 
exhibitions of his works, first of which was held in Golestan Gallery.
He considers Hazer-Moshar as great discovery. He is a carpenter who has never 
been to a university. “One day I saw Hazer-Moshar carving a human figure from 
wood and I proposed him to create statues and he made 20 sculptures of luminar-
ies in one year,“ he said.
Likes of his works are sold for higher prices in European galleries, Derambakhsh 
concluded.

Mazandaran Monuments Up For Registration 
Some 2,100 historical monuments in Mazandaran 
province are qualified for registering on national heri-
tage list, said head of the provincial Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Department said.
Speaking to IRNA, Rahmat Abbasnejad added that a 
total of 700 edifices in the province has so far been reg-
istered on the national heritage list. The department’s 
Technical Council is currently reviewing monuments 
to determine their eligibility for registration, he said.
Stating that Mazandaran province is the fifth prov-
ince in the country in terms of cultural and historical 
attractions, he complained that the sector has been 
neglected.
Urban development projects are among the factors 
contributing to the destruction of the monuments, he said.
Abbasnejad also called on the municipalities in the province to consult his department before issuing construction permits 
in the vicinity of valuable edifices.
Mazandaran boasts of four cities of historical value, he noted and sought an increase in the provincial cultural budget. He 
put the province’s cultural heritage budget allocation this year at 12 billion rials.

Chogha Gavaneh Inscriptions Deciphered
Clay inscriptions of Chogha Gavaneh Mound in Eslamabad-e 
Gharb, Kermanshah province which are maintained in the Na-
tional Museum have recently been deciphered.
According to IRNA, the relics were discovered during excavation 
undertaken by the late Mahmoud Kordavani at the mound in 
1970 and were transferred to the museum.
The 4,000-year-old collection was studied by Kamiar Abdi, the 
findings of which were published by Gray Backman.
Abdi said that the collection includes clay inscriptions of which 
56 are intact while 28 are damaged. The scripts are in Akkadian 
language (cuneiform language) and belong to Ancient Babylon, 
some 3,800 years ago.
The inscriptions were studied during 1997-2000 after being 
shelved and forgotten about for 30 years, he noted.
Topics of the inscriptions mostly pertain to agriculture and animal 
husbandry including dispatching consignments of wheat, barley 
and textiles as well as related calculations. The works also feature 
names of women involved in fabric-weaving, he said.
In addition to the inscriptions, a cylindrical seal bearing a prayer 
to a goddess sitting on the throne is also among the discoveries 
made in the mound.
In view of the limited knowledge about the inhabitants of the 
western Zagros region during the second millennium BC, releasing translation of the inscriptions is considered an impor-
tant step in archeological and lingual studies of western Iran.
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Jalali’s Photos  On Display
An exhibition of photos by noted Iranian photographer, Bahman Jalali, opened on Friday at Tehran’s 
Rah-e Abrisham Gallery.
According to ISNA, the exhibition has attracted the interest of photographers involved in different 
genres of the art. Speaking at the inaugural ceremony, Jalali, who has put on show the photos from the 
four corners of his homeland, said he is proud of the 165th anniversary of photography in Iran.
The exhibition is displaying 27 photos from 1969 to the present. The photographer has documented 
the lives of fishermen in Bushehr province as well as traditional architecture of Shiraz, Isfahan and 
Kermanshah provinces in his collection.
Jalali’s photographs brings out the evident and hidden history of Iranian people--from the streets and 
battlefronts of the 1980-1988 Iraqi-imposed war, to the barren desert landscape and small towns as well 
as the distant ’corners of its photographic memories’.
Jalali is a graduate of political sciences and economy. He has so far held over 50 exhibitions in Iran, 
France, German, Finland and Hungary. A collection of his photos was recently released in Spain.
Jalali’s published documentaries include ’Days of Blood, Days of Fire’ (a testimony to the 1979 Iranian 
Islamic Revolution), a selection of photomontages from the Qajar era named ’Visible Treasure’ as well 
as ’Khorramshahr: A City That Was Destroyed ’--a documentation of the 1980-1988 Iran-Iraq war.
The exhibition will run until February 19.

Persian Haiku 
Available
The ’Sympathetic Ringdove in Autumnal Eventide’ 
featuring a collection of Persian haiku poems by 
Seyyed Ali Salehi will be marketed next week.
Speaking to Fars, Salehi said that the book was pub-
lished by Negah Publishing House after a 17-month 
delay. The 430-
page will be avail-
able in bookshops 
next week, he said.
“None of my works 
took such a long 
time for being 
published but I am 
happy that eventu-
ally 1,001 of my 
haiku poems were 
printed,“ he said.
Haiku is a kind of 
Japanese poetry. 
In Japanese, hokku 
and haiku are traditionally printed in one vertical line 
(though in handwritten form they may be in any rea-
sonable number of lines). In English, haiku are written 
as three lines, with a syllable count of five, seven, and 
five on in the first, second, and third line.
Since Japanese nouns do not have different singular 
and plural forms, ’haiku’ is usually used as both a sin-
gular and plural noun in English as well.

’Hafez’ at Rotterdam Event
Celebrated Iranian director Abolfazl Jalili has left for the Netherlands for the screening of his 
film ’Hafez’ in the International Film Festival of Rotterdam which opened on January 23 and 
will continue until February 3.
According to ISNA, Jalili said, “The film will be screened in the non-competition section of 
the event and I was invited to attend the event.“
Stating that he has ceded the rights of the film to Farabi Cinematic Foundation, Jalili hoped 
that ’Hafez’ would be screened at least in the media cinema section of Fajr Film Festival.
Earlier, the film was screened at the Rome and Tokyo film festivals and won the special 
award of the panel of jury at the former.
The International Film Festival Rotterdam (IFFR) is an annual film festival held in various 
cinemas in Rotterdam, Netherlands at the end of January. It is one of the larger film festivals 
in Europe, arguably in the ’Big Five’, alongside Cannes, Venice, Berlin, and Locarno.

Iranian Films at Vesoul Fest
The 14th International Vesoul Festival of Asian Cinema opened on Tuesday in France with the screening of the Iranian film ’Buddha Collapsed Out 

of Shame’ by Hana Makhmalbaf.
According to ISNA, the four-member jury of the event also includes noted Iranian 
actress Niki Karimi.
Some nine films from different countries are participating in the competition section of 
the six-day festival in which the Iranian film ’Those Three’ by Naqi Nemati will compete 
with entries from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, the Philippines and India.
Other Iranian films to be screened in the festival are ’Dan’ by Abolfazl Jalili which will 
take part in the Asian films review section along with 12 other films. The young viewers 
section of the event will feature ’White Kite’ by Jafar Panahi and ’One Day a Crow’ by 
Abdollah Alimorad. The film ’Several Days Later’ by Karimi will also be screened at the 
event.
Vesoul Film Festival is being 
held in the competition and 
non-competition sections to 
present the latest works by 
Asian cineastes for the European 
audience.
Based on the schedule of Vesoul 
Festival, the film ’Buddha Col-
lapsed Out of Shame’ by Hana 
Makhmalbaf will be screened on 
January 30 while ’Several Days 
Later’ by Karimi will be featured 
a day later.

’White Kite’ and ’Dan’ will be 
shown on February 1 while the film ’Those Three’ is to be screened on February 3.
Karimi who has so far been included in the panel of juries for important festivals such as 
Locarno, Cannes and Berlin is among the few directors who have served on the jury of 
international Grade A events.
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