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روشنفكر، آپاراتچى سياست نيست

در  دموكرات  حزب  نامزد  اوباما“  ”باراك 
انتخابات مقدماتى رياست جمهورى آمريكا در 
پى پيروزى ”هيالرى كلينتون“ رقيب همحزبى 
خود در ايالت پنسيلوانيا، كلينتون را متهم كرد 
هراس افكنى،  ترفندهاى  از  بهره گيرى  با  كه 
بيشتر  رأى  كسب  دنبال  به  تروريسم“  ”تهديد 

است. 
ديروز  كلينتون  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
سه شنبه در انتخابات ايالت پنسيلوانيا در شرق 
آمريكا بر رقيب خود، باراك اوباما پيروز شد. 
شبكه هاى تلويزيونى ”فاكس نيوز“ و ”ان بى سى“ 
با  اوباما  نكردند  اعالم  هنوز  ”سى بى اس“  و 
چقدر اختالف در كسب آرا از رقيب خود عقب 

افتاده است ....

و  تازه  مرزهاى  به  رسيدن  براى  گمان،  بى 
دستيابى به فرصت هاى تازه تر، براى عرضه 
پيام روزگار فرهنگى اينجا و اكنون، به جهان 
زبان  و  الزم  ابزارهاى  به  بايد  غيرخودى، 
فرهنگ  راستى  به  داشت.  دسترسى  مألوف 
چه  در  جهانى،  فرهنگ  عرصه  در  ما  زبان  و 
رتبه و با چه آهنگى به پا ايستاده است؟شكى 
ملتى،  و  قوم  بر  ادبيات  و  فرهنگ  كه  نيست 
فرهنگ  ديگر  با  چند  مشتركاتى  داشتن  ضمن 
ها، در واپسين نگاه، حرف و حديث سرزمين 
و باورهاى مردم اش را در ژانرها و قالب هاى 

هنرى و ادبى بازگويى مى كند ....

خاص  شرايط  است.  كرمان  به  ها  نگاه  همه   
جدول و جذابيت رويارويي قلعه نويي و قطبي 
بيست  هفته  آغاز  در  امروز  شود  مي  موجب 
كرمان  معطوف  ها  نگاه  همه  برتر  ليگ  نهم  و 
 - مس  بازي  آغاز  از  پيش  ربع  يك  اما  باشد، 
هم  انزلي  ساعت 45/15  در  يعني  پرسپوليس، 
ميزبان يك بازي ويژه است. ملوان كه تا پايان 
ليگ  شهرستاني  تيم  ترين  ترسناك  رفت  دور 
نيم  هم  جدول  دوم  و  اول  پله  به  حتي  و  بود 
گرفته  قرار  شرايطي  در  اكنون  داشت،  نگاهي 
 4 تنها  و  كند  مي  احساس  را  سقوط  خطر  كه 
پوئن بيش از پگاه 27 امتيازي دارد. اوج گيري 

پگاه در نيم فصل دوم و تخصص نا ....

مثال  ميكند،  را  خودش  كار  او 
نفر  هزار  دو  و  مينويسد  كتابى 
است  بيانصافى  ميخوانند.  را  آن 
باشيم.  او  شناسى  آسيب  فكر  به 
سرزمين  اين  آدم  ترين  سالم  او 
سوادش  و  شعور  و  فهم  است. 
درجه  كالهبردارى  كه  دارد  را 
نشسته  است.  نشده  و  شود  يك 
به  و  نويسد  مى  را  كتابش  است 
بر  سرش  است  ممكن  خاطر  اين 

باد رود. 
غيرعادى  ديگران  است،  عادى  او 
گوييد  سپاس  را  او  پس  هستند. 
آسيبشناسى  را  ديگران  برويد  و 
همين  نهايت  در  ما  آبروى  كنيد. 
نوشته  كه  است  كتابى  قلم  چند 
تاريخ  به  نميكنيد  باور  ميشود. 
گذشته بنگريد و به تاريخ ملتهاى 
سند  ممنوع  انديشه  و  هنر  ديگر. 

زيست فرهنگى است. زندگى بدون آنها مالالنگيز و پوچ ميشود.  با اين حال نميتوان از نقش و رسالت 
روشنفكران سخنى نگفت و لذا باز هم سوال اين است كه جماعت روشنفكر تا چه اندازه مى توانند در 
هدايت مسير اصالحات در ايران تاثيرگذار باشند؟ چه ميزان بايد از امر كلى فاصله بگيرند و اصوال 

تاچه اندازه ميتوان از آنها توقع ورود به مسائل جزيى را داشت؟ 

گزارشى از اجراى مراسم سنتى ايران در 
بريتيش ميوزيوم
روزى براى

 خانواده ها
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حميد مصدق
 9 (زاده  مصدق  حميد 
 - شهرضا   1318 بهمن 
 1377 آذر   7 درگذشته 
تهران) شاعر و حقوقدان

حميد مصدق بهمن 1318 
شد.  متولد  شهرضا  در 
همراه  به  بعد  سال  چند 
اصفهان  به  اش  خانواده 
خود  تحصيالت  و  رفت 
او  داد.  ادامه  آنجا  در  را 
با  دبيرستان  دوران  در 
هوشنگ  بديعى،  منوچهر 

با  و  بود  مدرسه  هم  صادقى  بهرام  و  حقوقى  گلشيرى،محمد 
آنان دوستى و آشنايى داشت.

مصدق در 1339 وارد دانشكده حقوق شد و در رشته بازرگانى 
درس خواند. از سال 1343 در رشته حقوق قضايى تحصيل 
كرد و بعد هم فوق ليسانس اقتصاد گرفت. در 1350 در رشته 
التحصيل  فارغ  ملى  دانشگاه  از  ادارى  حقوق  ليسانس  فوق 
شد و در دانشكده علوم ارتباطات تهران و دانشگاه كرمان به 

تدريس پرداخت.
وى پس ار دريافت پروانه وكالت از كانون وكال در دوره هاى 
بعدى زندگى همواره به وكالت اشتغال داشت و كار تدريس در 

دانشگاه هاى اصفهان، بيرجند و بهشتى را پى مى گرفت.
در 1345 براى ادامه تحصيل به انگليس رفت و در زمينه روش 
به  بيشتر  تاسال 1358  پرداخت.  تحقيق  و  تحصيل  به  تحقيق 
تدريس روش تحقيق استغال داشت و از 1360 تدريس حقوق 
عمر  پايان  تا  مصدق   . تعاون  حقوق  خصوص  به  خصوصى 
نيز  مدتى  و  بود  طباطبايى  عالمه  دانشگاه  علمى  هيات  عضو 

سردبيرى مجله كانون وكال را به عهده داشت.
حميد مصدق در هشتم آذرماه 1377 بر اثر بيمارى قلبى در 

تهران درگذشت.

’
تو را صدا كردم 

تو عطرى بودى و نور 
تو نور بودى و عطر گريز رنگ خيال 
 درون ديده من ابر بود و باران بود 

صداى سوت ترن 
 صوت سوگواران بود 

 ز پشت پرده باران 
 تو را نمى ديدم 

 تو را كه مى رفتى 
مرا نمى ديدى

 مرا كه مى ماندم 
 ميان ماندن و رفتن 

حصار فاصله فرسنگهاى سنگى بود 
غروب غمزدگى 
 سايه هاى دلتنگى
تو را صدا مردم 

 تو رفتى و گل و ريحان تو را صدا كردند 
 و برگ برگ درختان تو را صدا كردند 

 صداى برگ درختان صداى گلها را 
سرشك ديده من ناله تمنا را 

 نه ديدى و نه شنيدى 
يرن تو را مى برد 

 برن تو را به تب و تاب تا كجا مى برد؟
و من خصار فاصله فرسنگهاى آهن را 
غروب غمزده در لحظه هاى رفتن را 

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

باشيم.

هفته نامه پرشين در ديگر شهرهاى انگلستان نمايندگى 
فعال مى پذيرد.

لطفا جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى زير تماس 
حاصل نمائيد.

077 3311 3137 - 020 8453 7350

سخن روز
براى يك فرهنگ خسارت بزرگى است كه مردم آن با كتاب و كتاب خوانى ارتباط نداشته و براى 
يك فرد موفقيت بزرگى ست كه با كتاب خوانى مانوس و آموختن را سرلوحه زندگى خود قرار 

داده است.
مكانى  تقريبا  و  بوده  شهرى  امروز  زندگى  ملزومات  از  خوانى  كتاب  و  كتاب  حاضر  حال  در 
را نمى توان يافت كه در آن اثرى از كتاب نباشد. اما سوال اين است كه چقدر كتاب خريده و 
مطالعه مى كنيم؟ با اندكى تامل و البته با تلخى بايد اعتراف كنيم كه رواج كتاب و كتاب خوانى 
در جوامع امروز ايرانيان داخل و خارج از كشور، نه تنها روند صعودى نداشته، بلكه حتى كمتر 
از آن چيزى ست كه انتظار مى رود. درد بزرگى كه هنوز در بين عوام شكل نگرفته اين است كه 
كتابى بخرند و در حين كار روزانه، در زمان استراحت و يا حتى در وسايط نقليه عمومى و ... 
آن كتاب را بخوانند. البته ايجاد انگيزه براى اين كار محال نبوده و امكان پذير است چرا كه در 
كشورهاى مدرن امروزى اين مهم به شكل يك فرهنگ اجتماعى نمود پيدا كرده است. شكى نيست 
كه ترويج اين فرهنگ در جامعه ى ما نيز، چه از سوى خوانندگان و چه از سوى دست اندركاران 

و سياستگزاران فرهنگى توجه بيشترى نياز دارد. 
مطالعه  و  كتاب  امروزه  كه  است  اين  نشانگر  فرهنگى  حاضر  حال  امكانات  و  شرايط  ارزيابى 
كردن به عنوان يك ابزار، در جهت بسترسازى فرهنگى مورد استفاده قرار مى گيرد. اما سوال 
جوامع  در  اينترنتى  گوياى  هاى  كتاب  و  اينترنت  روزافزون  گسترش  به  توجه  با  كه  اينجاست 
پيشرفته امروزى، آيا كتاب خوانى رو به افول نهاده است؟ با اندكى مطالعه پيرامون زندگى خود 
در اين جوامع مى توان به اين نتيجه رسيد كه نه تنها اين موضوع اهميت خود را در اين فرهنگ 
ها از دست نداده بلكه ابعاد گسترده ترى از لحاظ كمى و كيفى پيدا نموده است. به عنوان مثال 
در روزهاى اخير، اختصاص يك روز به عنوان روز جهانى كتاب در تمامى كشورها اهميت اين 

موضوع را آشكار مى كند.
و اما ما نيز با توجه به قدمت ديرين خود در تمامى عرصه هاى فرهنگى و علمى، نياز داريم تا 
كتاب را در واالترين جايگاه خود در جامعه و فرهنگ خويش قرار دهيم. هرچند كه همگان مى 
دانيم چنين موقعيتى در جامعه ما هنوز به داليل سياسى و اجتماعى بوجود نيامده و به دليل عدم 
رعايت قوانين كپى رايت نيز نمى توانيم به اين روز جهانى بپيونديم، اما بياييم با خريد حتى يك 

جلد كتاب در اين رويداد جهانى شركت كنيم.

عباس نجفى
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عادات  و  رفتار  كه  كسانى  به  بسيار  ايرانيان  ما  كه  است  صفتى  فرهنگى»  «بى 
ناشايستى دارند نسبت مى دهيم. حال آنكه فرهنگ به مجموعه آداب و رسوم 
يك ملت گفته مى شود كه اين آداب و رسوم مى تواند با معيارهاى مختلف و 
از ديدگاه هاى گوناگون خوب يا بد و درست يا نادرست تلقى شود. اين نحوه 
قضاوت، شخصى است. در جوامع چند مليتى مانند انگلستان، بايد در نظر داشت 
كه اين قضاوتها موجب آزردگى ديگران نشود. زمانى كه با زبان آموزان بين 
المللى گرد آمده از جاى جاى اين كره خاكى در يك كالس، زبان مى آموختيم، 
معلمى مى گفت:« بياموزيد كه در مقايسه فرهنگها به جاى خوب يا بد، عبارت 
متفاوت بودن را بكار بريد چون اگر شما فرهنگ خود را بهتر از فرهنگ ديگران 
مى دانيد، ديگران نيز ممكن است فرهنگ خود را بهتر از فرهنگ شما بدانند.» 
تفاوت فرهنگ ملتها، تفاوت ديدگاه ها، سطح فكر و درك، ميزان رشد شخصيتى 
يك  فرهنگها  تمام  در  تقريبًا  اخالقيات  اما  دهد  مى  نشان  را  ملتها  ادب  حتى  و 
ارزش است هرچند ممكن است كه عكسش صادق نباشد. يعنى بعضى ارزشهاى 
يك فرهنگ ممكن است اخالقى نباشد. گاهى نيز اخالقيات در فرهنگهاى مختلف 
نمادهاى گوناگون دارد كه براى افراد خارج از آن فرهنگ ممكن است در نگاه 
در  انداختن  پا  روى  به  پا  مثال  براى  شود.  تلقى  اخالقى  بد  يا  اخالقى  بى  اول 
حضور يك بزرگتر يا به نام كوچك خطاب كردن او، در فرهنگ ملل شرقى غير 
اخالقى و بى ادبى است در حالى كه در فرهنگ ملل غرب چنين رفتارى، مفهوم 
خاصى ندارد و نمى توان ايشان را به دليل رعايت نكردن چنين آدابى يا در واقع 
نداشتن چنين فرهنگى، ملتى بى ادب دانست چرا كه آنها معيارهاى ديگرى براى 
احترام گذارى دارند. اين واقعيت را شما زمانى مى توانيد دربابيد كه وارد بافت 

فرهنگى زندگى مردم شويد.
پس، اخالق با فرهنگ متفاوت است؛ اگرچه اخالق مى تواند در فرهنگ نمود پيدا 
كند ولى فرد بى اخالق يا بد اخالق را نمى توان بى فرهنگ ناميد. شاهد كالم 
برخورداريم؛ فرهنگى كه از  خود ما ايرانيان هستيم كه از فرهنگ بسيار كهن 
تطاول تاريخ و تحريف حريفان پيروز و سربلند بيرون آمده است و بارقه هاى 
اخالقى بسيارى نيز درخود دارد ولى ما ايرانيان، امروزه، اخالق و ادب در رفتار 

و گفتارمان چندان كه بايد به چشم نمى خورد.
اين  ماست.  رفتارى  و  شخصيتى  دوگانگى  ايرانيان  ما  ضعفهاى  بزرگترين  از 
مان  شخصى  روابط  چيز  هر  از  بيش  كه  است  خصلتى  ترين  زننده  دوگانگى 
را تحت تأثير قرار داده است. آيا هرگز به اين پرسش انديشيده ايم كه چرا ما 
ايرانيان با آنكه مردمى خونگرم هستيم و رفتارى دوستانه داريم، به سختى مى 
توانيم دوستى را براى خود حفظ كنيم؟ شايد مسئله از آنجا نشأت مى گيرد كه 
در باور ما معيار شخصيت تعريفى است كه ديگران از ما دارند. يعنى ما باور 
مهربان،  و  اخالق  خوش  كرده،  تحصيل  روشنفكر،  فرهيخته،  فردى  كه  داريم 
فهميده، ورزشكار، اهل مطالعه، صاحب قلم و انديشه و هر چيز ديگرى هستيم 
اگر ديگران ما را اينگونه بشناسند و اهميت نمى دهيم كه آيا اگر فردى از آن افراد 
جامعه كه هميشه ما را با كراوات ديده است، روزى از در خانه مان در آيد و ما 
را با پايجامه و زير پيراهن ببيند، باز هم ما را همان شخص شخيصى خواهد 
يافت كه بيرون از منزل مى يابد؟ داليل الزم و كافى ما براى انجام دادن يا ندادن 
كارى، معموًال پاسخهايى است كه به پرسشهايى مانند «چه كسى مى بيند؟» يا 
«از كجا مى فهمند؟» مى دهيم. از اين روست كه از مبادرت كردن به مزاحمتهاى 
تلفنى، بى شرميهاى اينترنتى، فرارهاى قانونى، ناهنجاريهاى اجتماعى و هر كار 

ناشايستى كه منجر به فاش شدن هويتمان نشود، ابايى نداريم.
شخصى  حريم  در  را  آسايش  و  راحتى  اوقات،  از  بسيارى  ديگر،  سوى  از 
زندگيمان از خود وخانواده خود سلب مى كنيم، فرزندان و دوستان خود را به 
خاطر بعضى رفتارهاى سليقه اى شان كه هيچ مفهوم زشت يا زيبايى ندارد مى 
آزاريم و گاهى حتى از انجام خيلى كارهاى درست و اخالقى امتناع مى كنيم تا 
مبادا سوء تعبيرى پيش آيد و ديگران در موردمان بد بينديشند! بگذريم از اينكه 
بعضى هم از لبه ديگر بام فرو افتاده اند و به اصطالح دست راست و چپ و 
جسارتًا ميز غذا و سنگ مستراح را اشتباه گرفته اند و به اسم آزادى و تجدد 
و تمدن و هر اسم و رسمى كه نشان از ما بهتر بودن است، مسائلى كه نبايد را 
به درون جمع مى آورند و موجب خدشه دار شدن حرمت همگان و همه چيز 

مى شوند.
اينها همه بيانگر ضعف شديد شخصيتى است كه همه ما ايرانيان به نوعى از آن 
رنج مى بريم. ضعفى كه از ترجمه و تقليد و تكرار نشأت گرفته است. ضعفى كه 
سعى مى كنيم آن را با القاب و مقامها و ظاهرهاى ساختگى بپوشانيم. ضعفى كه 
با تحصيل علوم و فنون و اخذ مدرك و درآمدهاى باال نيز رفع نمى شود. تنها 
عالج اين شخصيتهاى ضعيف و توخالى، خودباورى و بازگشت به يك اصالت 

است اما اين اصالت چه مى تواند باشد و آن خودباورى چگونه باورى؟

اعالم فيلم هاي بخش اصلي كن 2008 
 

حضور اندك نامداران 
 

محمد باغباني

وقتي شان پن كه يك دموكرات است و رئيس هيات 
كلينت  از  فيلمي  در  هست،  هم  امسال  كن  داوران 
ايستوود جمهوريخواه بازي مي كند و فيلم آخرشان 
و  سمت  توان  مي  حدودي  تا  دارد،  حضور  كن  در 
سوهاي امسال كن را به يكسري تحليل هاي سياسي 
ايستوود  دانست.  وابسته  كن،  جشنواره  حد  در  البته 
در سال 1994 خود رئيس هيات داوران بود و نخل 
طال را به تارانتينو و قصه عامه پسندش داد. امسال 
او با فيلم «بچه اشتباهي» و با حضور آنجلينا جولي 
به كن خواهد آمد و احتماًال جشنواره هم هواي استاد 
را خواهد داشت. اما ديگر داوري كه به كن امسال تا 
بخشيد،  خواهد  تري  سياسي  هواي  و  حال  حدودي 
آسيا،  سينماي  سبك  صاحب  و  سرشناس  فيلمساز 

آپيچاتپونگ ويراستاكول است. او را كه مي توان به خاطر اصالت در سينما و نوآوري هايش يك كيارستمي ديگر در آسيا 
دانست، سال گذشته و به خاطر فيلم آخرش (سندرم و قرن) با كشورش كلي دچار مشكل شده و شانس آورد كه مانند ييلماز 
گوني ترك زنداني نشده. حاال قرار گرفتن او در فهرست داوران امسال، كمي ما را ياد همان حمايت هاي سياسي كن مي اندازد 
و نخل طاليي كه به فيلمساز ترك رسيد. ويراستاكول از آن دست فيلمسازاني است كه اگر كني در كار نبود، حاال حاالها با 
يك  كشورش  بازيگري  بزرگان  ساير  مانند  كه  ايتاليايي  سرشناس  بازيگر  كاستليتو  سرجو  بوديم.  غريبه  او  سينماي  و  نام 
بازيگر بين المللي است، يكي ديگر از داوران امسال است. هرچند امسال نام فيلم ها و فيلمسازها حداقل جذابيت سال گذشته را 
ندارد، ولي مي توان مطمئن بود هيات داوران همگي آرتيست و از نخبگان سينماي امروز جهان هستند. كاستليتو در فيلم هاي 
فيلمسازاني چون ژاك ريوت، مارگارت فون تروتا، ماركو بلوكيو و جوزپه تورناتوره بازي كرده و به عنوان كارگردان يك 
فيلم ساخته كه در آن پنه لوپه كروز حضوري متفاوت دارد. ناتالي پورتمن ديگر بازيگر سرشناس عضو هيات داوران امسال 
است. او با پروژه «نيويورك دوستت دارم» كه امسال احتمال حضورش در كن وجود دارد، اولين تجربه كارگرداني خود را 
پشت سر مي گذارد. الكساندرا ماريا الرا بازيگر رومانيايي كه سال گذشته حسابي فعال بوده و در فيلم كنتر و جواني بدون 

جواني حضور خوبي داشته هم امسال از داوران است. آلفونسو كوارون و رشيد بوغريب هم از داوران امسال هستند.

فيلم هاي بخش مسابقه
با يك مرور كلي و نه چندان دقيق روي فيلم هاي حاضر در بخش مسابقه امسال و همان طور كه قبًال به نوعي پيش بيني 
شده بود، كن 2008 سال كشف و معرفي فيلمسازان تازه كار است و از جذابيت هاي خبري سال قبل مانند حضور فيلمسازان 

متعدد شناخته شده در كن شصت و يكم چندان خبري نخواهد بود. 
همان طور كه پيش بيني مي شد، فيلمي از ايران در بخش مسابقه حضور ندارد و در عوض فيليپين براي اولين بار در كن 
حاضر است. فيلم هايي چون سكوت لورنا (برادران داردن و برنده دو نخل طال)، خط عبور (والتر سالس كه به تازگي كني 
ها به او عالقه مند شده اند)، فيلمبرداري پالرمو (ويم وندرس، برنده نخل طال)، ستايش (آتوم اگويان، به نوعي از كشف هاي 
خود كن)، چه (استيون سودربرگ) و روياها از جمله آثاري هستند كه حضورشان در كن از قبل پيش بيني مي شد. اين آخري 
به كارگرداني نوري بيلگه جيالن هم يادآور دوراني است كه كن فيلمسازي چون گوني را مطرح كرد.او هم از آن فيلمسازاني 
است كه حسابي وامدار كن است و به لطف اين فستيوال است كه سينماي اين فيلمساز را مي شناسيم. فيليپ گارل فيلمساز 
آوانگارد و متفاوت سينماي فرانسه كه از اوايل دهه 60 ميالدي فيلم مي سازد هم با فيلم «سرحد غروب» در كن خواهد بود. 
او به همراه آرنو دپلشن (يك كريسمس) تنها فيلمسازان فرانسوي حاضر در بخش مسابقه كن خواهند بود. جيا ژانگ- كه 
فيلمساز چيني كه تا قبل از اين در دو فستيوال ونيز و برلين تحويلش مي گرفتند و كلي هم جايزه گرفته، با فيلم آخرش كه 

هنوز نام قطعي ندارد، براي دومين بار در كن حاضر خواهد بود. 
چارلي كافمن بزرگ كه تا پيش از اين او را بابت فيلمنامه هاي يكتا و متفاوتش ستايش مي كردند، بي شك امسال با حضوري 
«ارجاع،  كنيم.  ستايش  هم  كارگرداني  خاطر  به  را  او  كه  كرد  خواهد  كاري  داشت،  خواهد  كن  در  كارگردان  عنوان  به  كه 
نيويورك» (كه ترجمه مناسبي نيست) نام اولين فيلمي است كه كافمن آن را ساخته و براي نمايش در كن روانه است. فيليپ 
سيمور هافمن و سامانتا مورتون در فيلم بازي مي كنند. حضور پرتعداد فيلم هاي امريكاي جنوبي نكته جالب توجه امسال 
است و همانطور كه اين حضور سال گذشته به اروپاي شرقي مربوط مي شد و جايزه هم به همان ها رسيد اين موضوع 

امسال هم قابل بررسي است. 
با توجه به عدم حضور گيرمو آرياگا، كيم كي-دوك و چند صاحب نام ديگر كه به نوعي پيش بيني مي شد در جشنواره 
حاضر خواهند بود و با توجه به 19 فيلم حاضر در بخش مسابقه، مي توان كن امسال را در بخش مسابقه از نظر حضور 

قابل توجه نام هاي معتبر و شناخته شده تهي دانست. 

خارج از مسابقه
اما امسال بخش هاي خارج از مسابقه جذابيت هاي بيشتري خواهند داشت. بخش كن كالسيك با نسخه يي تازه از شاهكار 
واي،  كار  وونگ  ساخته  زمان»  شده «خاكستر  تحسين  العاده  فوق  فيلم  شد.  خواهد  شروع  مونتس  لوال  يعني  افولس  مكس 
مستندي درباره رومن پوالنسكي و زمان و شهر است كه در بخش نمايش هاي ويژه به نمايش در خواهند آمد. فيلم نظارت 
ساخته دختر لينچ بزرگ، جنيفر لينچ كه اصًال استعداد پدر را ندارد و مارادوناي امير كاستاريكا كه سه سالي مي شود همه 

عالقه مندان به مارادونا منتظرش هستند هم در بخش نمايش هاي نيمه شب حاضر خواهند بود. 
كيم  و  بارسلونا)  كريستينا  (ويكي  آلن  وودي  ساخته  آخرين  جونز،  اينديانا  چهارم  قسمت  مسابقه،  از  خارج  بخش  در  اما 
جي- وون فيلمساز كره يي كه با فيلم داستان دو خواهر همگي او را تحسين كردند حضور دارند. بايد صبر كنيم و ببينيم كن 
شصت و يكم تا چند روز آينده نام چه كسي را به عنوان فيلمساز برگزيده معرفي خواهد كرد و كشف امسال كن چه كساني 

خواهند بود. 
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اوباما كلينتون را به 
سوءاستفاده از ترفندهاى 

تبليغاتى متهم كرد

پى  در  آمريكا  جمهورى  رياست  مقدماتى  انتخابات  در  دموكرات  حزب  نامزد  اوباما“  ”باراك 
پيروزى ”هيالرى كلينتون“ رقيب همحزبى خود در ايالت پنسيلوانيا، كلينتون را متهم كرد كه با 

بهره گيرى از ترفندهاى هراس افكنى، ”تهديد تروريسم“ به دنبال كسب رأى بيشتر است. 
شرق  در  پنسيلوانيا  ايالت  انتخابات  در  سه شنبه  ديروز  كلينتون  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 

آمريكا بر رقيب خود، باراك اوباما پيروز شد. 
شبكه هاى تلويزيونى ”فاكس نيوز“ و ”ان بى سى“ و ”سى بى اس“ هنوز اعالم نكردند اوباما با چقدر 
كلينتون  گفتند  تحليلگران  از  شمارى  اما  است  افتاده  عقب  خود  رقيب  از  آرا  كسب  در  اختالف 
ايالت  در  خود  شكست  جبران  تا  مى شود  پيروز  ايالت  اين  در  از 10درصدى  بيش  اختالف  با 
اول  بانوى  جايگاه  به  رسيدن  تا  را  خود  تبليغاتى  مبارزات  و  كند  را  آمريكا  شمال  ”ايلى نويز“ 
كاخ سفيد ادامه مى دهد. ايالت پنسيلوانيا 158 نماينده دارد كه به طور نسبى بين نامزدها تقسيم 
شده اند و تا به حال اوباما در انتخابات مقدماتى 28 ايالت پيروز شده و هزار و 650 نماينده را 
ازآن خود كرده اما كلينتون در 17 ايالت با كسب هزار و 508 نماينده پيروز شده است و اوباما 

تا به حال 3/13 ميليون و رقيبش 6/12 ميليون رأى كسب كردند. 
نيويورك،  همچون  آمريكا  بزرگ  ايالت هاى  در  خود  پيروزى هاى  به  كلينتون  مبارزاتى  گروه 
كاليفرنيا و شمار ديگر از ايالت هاى مهم مثل اوهايو و فلوريدا كه پيروزى در آنها براى يافتن 
اين  در  هيالرى  از  شكست  از  پس  اوباما  اميدوارند.  است  ضرورى  سفيد  كاخ  به  رسيدن  كليد 
ايالت گفت: هدف از انتخابات رياست جمهورى تنها شكست جمهورى خواهان نيست بلكه انتخاب 
ما  داد:  ادامه  تمسخر  از  آكنده  حالتى  با  وى  است.  مهم  بسيار  نيز  دموكرات  حزب  نامزد  نوع 
مسائل  در  را  خود  قدرت  نشان دادن  راه  تنها  كه  بينديشيم  اين  به  كه  باشيم  حزبى  مى توانيم 
امنيت ملى در تحرك و گفت وگو و رأى دادن مثل جرج بوش و جان مك كين نشان مى دهيم. اين 
نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهورى آمريكا با اشاره به فيلم ويديويى تبليغات انتخاباتى 
كلينتون، خاطرنشان كرد: مى توانيم با ابراز هراس افكنى و تكنيك تهديد تروريسم به دنبال كسب 
رأى باشيم و هر كارى بكنيم و هر چيزى بگوييم تا در انتخابات پيروز شويم و تنها روى اين 
مسأله تمركز نكيم كه چگونه پيروز شويم بلكه چرا بايد پيروز شويم. باراك اوباما همچنين به 
توانمندى خود براى كاهش اختالف نتايج نظرسنجى رقابتش با كلينتون در اين ايالت اشاره كرد 
كه از 20 درصد به حدود 10 درصد كاهش يافت. برخى اخبار حاكى است هواداران جان مك 
كلينتون  به  دموكرات ها  انتخابات  نتيجه  در  اخالل  ايجاد  براى  جمهورى خواه  حزب  نامزد  كين، 
رأى داده اند. پيش از اين نيز گفته شده بود جمهورى خواهان در ايالت تگزاس، آراى خود را به 
نفع كلينتون به صندوق ها ريخته بودند. نتايج نظرسنجى ها در سطح آمريكا نشان مى دهد كه اگر 
اوباما به عنوان نامزد حزب دموكرات انتخاب شود به سادگى قادر خواهد بود مك كين 72 ساله 
را شكست دهد اما اگر رقابت ميان كلينتون و مك كين انجام گيرد نامزد جمهورى خواهان برنده 

چنين مبارزه اى خواهد بود.

مخالفت امريكا با برگزاري انتخابات محلي در كوزوو  
 

براي  خود  تصميم  در  خواستند  صربستان  از  متحد  ملل  سازمان  در  انگليس  و  امريكا  نمايندگان  رويترز؛   
برگزاري انتخابات محلي در مناطق صرب نشين كوزوو تجديدنظر كند. پيشتر مقامات صربستان اعالم كرده 
بودند كه قصد دارند روز يازدهم ماه مه، انتخابات محلي را در مناطق صرب نشين كوزوو برگزار كنند. يواخيم 
قطعنامه 1244  نقض  را  انتخاباتي  چنين  انجام  كوزوو  در  متحد  ملل  سازمان  نمايندگي  هيات  رئيس  روئكر 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد دانسته است. نخست وزير صربستان تاكيد كرده دولت متبوعش به اعتقادات 
شهروندان صرب در كوزوو احترام مي گذارد و به همين جهت با برگزاري اين انتخابات مخالفت نخواهد كرد 
اما اين انتخابات را معتبر نمي داند. كوزوو در ماه فوريه ميالدي استقالل يكجانبه خود از صربستان را اعالم 
كرده بود اما هنوز هم اين منطقه از بالكان تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد. صربستان در همان زمان 

اعالم كرد استقالل كوزوو را به رسميت نمي شناسد.  

تيرگي روابط پاريس و پكن بر سر دااليي الما  
 

رويترز؛ اعطاي شهروندي افتخاري پاريس به دااليي الما باعث شد مناسبات فرانسه و چين به شدت تيره 
شود. پاريس در حالي اعطاي شهروندي افتخاري به رهبر معنوي تبت را جشن مي گيرد كه احزاب راستگراي 
نزديك به نيكال ساركوزي مخالفت خود را با اين مساله اعالم كرده بودند. در اين ميان برخي از مردم چين 
خواهان تحريم كاالهاي فرانسوي در چين شده اند و همزمان ساركوزي احتمال عدم شركت خود در مراسم 
افتتاحيه بازي هاي المپيك پكن را مطرح كرده است. دولت چين اعطاي شهروندي افتخاري پاريس به دااليي 
الما را مداخله در امور داخلي خود خوانده و به شدت به آن اعتراض كرده است. روابط فرانسه و چين در 
هفته هاي اخير و به دنبال برگزاري تظاهرات اعتراض آميز به هنگام عبور مشعل المپيك از پاريس دچار تنش 

شده بود.  

ديدار نمايندگان پارلمان ژاپن از معبد جنگي  
آسوشيتدپرس؛ ده ها تن از نمايندگان پارلمان ژاپن سه شنبه از معبد شينتو در توكيو ديدار كردند كه به زعم 
بسياري از همسايگان آسيايي آنها نماد جنايات جنگي اين كشور در دوران استعماري هستند.اين معبد به روح 
سربازاني اختصاص دارد كه در جنگ جهاني دوم كشته شده اند و نام برخي از جنايتكاران جنگي ژاپني كه 
در پايان جنگ جهاني محاكمه شدند در بين اين افراد است.در اين ديدار دسته جمعي هشت تن از مقامات عالي 
دولتي و 150 تن از نمايندگان پارلمان حضور داشتند، اما به گفته يوشينوبو شيمامورا مسوول هماهنگي اين 
مراسم فوكودا نخست وزير ژاپن براي اجتناب از ايجاد تنش در روابط با ديگر كشورهاي آسيايي كه در آن 
دوران مورد هجوم و اشغال ژاپن قرار گرفته اند از حضور در اين مراسم اجتناب كرده است.اولين بار در 
سال 2004 زماني كه جونيچيرو كويزومي نخست وزير وقت ژاپن از معبد ياسوكني بازديد كرد مورد اعتراض 

كشورهايي نظير كره جنوبي و چين قرار گرفت.  

 گروگانگيري 350 نفري در اوگاندا  
 

رويترز؛ يك گروه بين المللي حقوق بشر اعالم كرد در هفته هاي اخير 350 نفر توسط شورشيان اوگاندايي به 
گروگان گرفته شده اند كه آزادي آنها به كمك كنگو، سودان و كشورهاي آفريقايي ديگر نياز دارد. مذاكرات 
صلحي كه ميان دولت اوگاندا و جوزف كاني - رهبر فراري ارتش مقاومت- جريان داشت، به دنبال غيبت 
كاني در مذاكرات متوقف شد و ديگر ادامه نيافت. سازمان عفو بين الملل گروگانگيري مردم را يكي از روش 
هاي معمول ارتش مقاومت اوگاندا در 22 سال گذشته خوانده و اعالم كرده از زنان و كودكاني كه در ميان 
اسرا وجود دارد، به عنوان بردگان جنسي و كودكان سرباز استفاده مي شود. جنگ داخلي در اوگاندا تاكنون 

باعث مرگ ده ها هزار نفر و بي خانماني دو ميليون تن شده است.  

ورود هيات هسته يي امريكا به پيونگ يانگ  
 

 رويترز؛ هياتي از مقامات رسمي امريكايي به رياست يكي از ديپلمات هاي ارشد وزارت خارجه اياالت متحده 
سه شنبه براي مذاكرات با مقامات هسته يي كره شمالي وارد پيونگ يانگ شد. هدف از اين ديدار بررسي شيوه 
هاي تاييد صحت اطالعاتي ذكر شده است كه در گزارش جامع كره شمالي از فعاليت هاي هسته يي گذشته و 
حال اين كشور آورده شده اند. سونگ كيم رئيس امريكايي اين گروه كه دوشنبه پيش از سفر به پيونگ يانگ 
به كره جنوبي رفته بود، در جمع خبرنگاران اعالم كرد طي سه روز اقامت در كره شمالي به بحث درباره 
جزيي ترين مسائل ذكر شده در گزارش جامع هسته يي كره شمالي خواهند پرداخت. طرف مذاكرات و مالقات 
هاي آن متخصصان كره يي هستند. كره شمالي براساس موافقتنامه شش جانبه موظف است گزارش جامع 

فعاليت هاي هسته يي خود را در گذشته و حال منتشر كند.  

حضور پوتين در اولين سالمرگ يلتسين  
  

رويترز؛ در اولين سالگرد مرگ بوريس يلتسين رئيس جمهور سابق روسيه، والديمير پوتين بر مزار او حاضر 
شد تا از بناي يادبود او پرده برداري كند. پوتين در اين مراسم از عزم راسخ روسيه براي انتخاب جامعه آزاد، 
متمدن و پيشرفته سخن گفت و راه يلتسين را به سرنوشت روسيه تشبيه كرد. وي گفت؛ «روسيه و يلتسين، 
تغييرات غيرقابل پيش بيني و روزهاي سختي را از سر گذرانده اند تا خود را به اثبات برسانند.» پوتين در 
حالي چنين اظهارنظري كرده كه منتقدانش، او را به خيانت به ميراث يلتسين متهم كرده و مي گويند او قدرت 
را در كنترل خود نگه داشته و آزادي هاي دموكراتيكي را كه يلتسين آرزوي آنها را در سر مي پروراند، نابود 

كرده است.  
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هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

متكي و رايس در يك قاب 
 

نشست همسايگان عراق در كويت 
كشور كويت ديروز ميزبان نخست وزير عراق و وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق و چند مقام امريكايي و اروپايي بود كه 
گردهم آمده بودند تا درباره اوضاع عراق و راه هاي بازگرداندن امنيت به كشور به بحث و گفت وگو بنشينند. اگرچه در اين نشست 

نوري المالكي نخست وزير عراق به انتقاد از همسايگان كشورش پرداخت و از اينكه بدهي عراق بخشيده نشده است، لب به انتقاد 
گشود، اما با اين وجود حضور منوچهر متكي وزير خارجه ايران و كاندوليزا رايس وزير خارجه امريكا بيش از همه مورد توجه 
قرار گرفت، چرا كه ايران و امريكا از چند ماه پيش وارد مناقشات كالمي سنگيني با يكديگر شده اند و حتي مذاكرات ايران و امريكا 
درباره عراق هم به تعويق افتاده است. از اين رو حضور وزراي خارجه ايران و امريكا مورد توجه حاضران قرار گرفت و بسياري 
از خبرگزاري ها و رسانه هاي جهاني تصاوير مربوط به حضور دو مقام ياد شده را به سراسر جهان مخابره كردند. بي بي سي 
در گزارشي درباره اين اجالس اعالم كرد؛ سومين اجالس وزيران خارجه كشورهاي همسايه عراق ديروز در كويت گشايش يافت 
و نوري المالكي در سخنان خود گفت بسياري از كشورهاي منطقه در زمينه ارتقاي سطح روابط سياسي با عراق، بخشودن بدهي 
هاي اين كشور و كمك به مقابله با گروه هاي شورشي اقدام چنداني صورت نداده اند. در اين نشست دوروزه عالوه بر مقامات 
ايراني، امريكايي و عراقي مقاماتي از كشورهاي تركيه، عربستان، بحرين،مصر، همچنين وزير خارجه فرانسه، مسوول سياست 

خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگان كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت حضور داشتند. 

عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب، عبدالرحمن العطيه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس، نماينده سازمان ملل و نماينده سازمان 
برخورد  نحوه  از  خود  ناخرسندي  ابراز  در  مالكي  سي  بي  بي  گزارش  به  داشتند.  حضور  اجالس  اين  در  نيز  اسالمي  كنفرانس 
كشورهاي همسايه، از كشور به خصوصي نام نبرد اما منظور وي احتماًال كشورهاي عرب منطقه بوده است. نخست وزير عراق 
گفت؛ «نمي توانيم براي خودمان توضيح دهيم كه در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان، با وجود شرايط خاص عراق، با ما 
روابط كامل ديپلماتيك برقرار كرده اند، چرا برخي كشورهاي همسايه هنوز به اقدام مشابهي مبادرت نورزيده اند.» از زمان قتل 
سفير مصر در بغداد در سال 2005 تاكنون، كشورهاي عرب از اعزام سفير به بغداد خودداري ورزيده اند، هرچند بين عراق و 
تعدادي از كشورهاي غربي و همچنين ايران سفير مبادله شده است. مقامات ارشد دولت هاي عرب نيز به ندرت از عراق ديدن كرده 
اند، حال آنكه شماري از مقامات ارشد غربي و همچنين رئيس جمهور ايران از جمله ميهمانان دولت عراق بوده اند. نخست وزير 

عراق در عين حال خودداري برخي از طلبكاران اين كشور از بخشودن مطالبات آنها را مورد انتقاد قرار داد.
كوتاهي اعراب

كشورهاي ثروتمند عرب حاشيه خليج فارس هنوز به تعهد خود براي بخشودن چند ميليارد بدهي عراق عمل نكرده اند. هنگام جنگ 
عراق و ايران در دهه 1980 كه با قطع صادرات نفت عراق همراه بود، اين كشور وام هاي هنگفتي را از كشورهاي عرب خليج فارس 
دريافت كرد و در سال هاي بعد نيز، شماري از كشورها اعتباراتي را به عنوان وام يا در چارچوب سرمايه گذاري هاي خارجي در 
اختيار اين كشور قرار دادند. پس از سقوط رژيم سابق عراق، بسياري از كشورهاي طلبكار متعهد شدند كه مطالبات خود از عراق 
همسايگان عرب اين كشور هنوز به اين تعهد خود به طور كامل عمل نكرده اند. گفته مي شود تاكنون  را ناديده بگيرند اما ظاهراً 
حدود شصت وشش ميليارد دالر از بدهي هاي خارجي عراق بخشوده شده اما بين شصت تا هشتاد ميليارد دالر ديگر باقي است 

كه ظاهراً نيمي از آن مربوط به مطالبات كشورهاي عرب حوزه خليج فارس است. 

وزير خارجه امريكا قبل از شركت در اجالس كويت در ديدار با مقامات شماري از كشورهاي عرب كوشيد حمايت مالي و سياسي 
بيشتر آنان از عراق را جلب كند. امريكا نگران آن است كه كوتاهي اعراب از همكاري گسترده تر با عراق زمينه افزايش نفوذ ايران در 
اين كشور را فراهم كند. رياست هيات اعزامي ايران به اجالس كويت را منوچهر متكي وزير خارجه برعهده دارد و محمدعلي حسيني 
سخنگوي وزارت خارجه نيز از جمله اعضاي اين هيات است. اجالس كويت سومين اجالس از اين نوع است و دو جلسه قبلي در ماه 
هاي مه و نوامبر سال گذشته در شرم الشيخ مصر و استانبول تركيه، برگزار شد. دو اجالس قبلي تحت تاثير تنش در روابط ايران 

و اياالت متحده قرار داشت و شاهد اتهامات متقابل دو طرف در مورد مسووليت ادامه ناآرامي و ناامني در عراق بود.

افشاي روابط هسته يي 
پيونگ يانگ و دمشق 

 
رويترز؛ در حالي كه تيم فني و ديپلماتيك امريكا 
از سه شنبه هفته جاري براي بررسي صحت 
گزارش جامع فعاليت هاي هسته يي كره شمالي 
وارد پيونگ يانگ شده، منبع آگاهي در كنگره 
اياالت متحده اعالم كرد مقامات مسوول دولت 
نمايندگان  چهارشنبه  است  قرار  بوش  جرج 
كنگره را از جزئيات اطالعات محرمانه درباره 
چگونگي انتقال فناوري هسته يي از كره شمالي 
به سوريه مطلع سازند. اين اطالعات به صورت 
اختيار  در  غيرعلني  يي  جلسه  در  و  شفاهي 
نمايندگان كنگره قرار خواهد گرفت. كاخ سفيد 
نيروي  كه  ميالدي  گذشته  سال  سپتامبر   6 از 

اطالعاتي  امروز  به  تا  داد  انجام  سوريه  خاك  در  را  مرموزي  عمليات  اسرائيل  هوايي 
بسيار جزيي درباره همكاري هاي هسته يي پيونگ يانگ و دمشق منتشر كرده و در 
حمله  اين  از  پس  اسرائيلي  مقامات  است.  كرده  بسنده  اشارات  به  تنها  عمومي  حوزه 
هوايي مدعي شدند تاسيسات هسته يي سوريه را در خاك اين كشور هدف حمله قرار 
داده اند و رسانه هاي امريكايي احتمال انتقال فناوري مربوط به اين تاسيسات از كره 
شمالي را مطرح كردند. دمشق در مقابل در واكنش هاي خود هيچ اشاره يي به كاربرد 
حالي  در  ماه  هفت  از  بيش  گذشت  با  اكنون  مساله  اين  نكرد.  شده  منهدم  تاسيسات 
دوباره توجه محافل سياسي واشنگتن را به خود جلب كرده كه به اختالف اصلي پيونگ 
يانگ و واشنگتن در گزارش جامع فعاليت هاي هسته يي اين كشور كمونيست تبديل 
شده است. كره شمالي براساس بندي از مفاد موافقتنامه شش جانبه موظف شده است 
در قبال دريافت كمك هاي اقتصادي و بشردوستانه عالوه بر خنثي سازي و غيرفعال 
در  زمينه  اين  در  خود  عملكرد  از  جامع  گزارشي  خود  يي  هسته  هاي  فعاليت  كردن 
گذشته و حال منتشر كند. اكنون با توجه به اينكه به نظر مي رسد اجراي اين بند آخرين 
مراحل خود را طي مي كند، ظاهراً كاخ سفيد تصميم گرفته است اطالعات مربوط به اين 

همكاري پنهان را در اختيار نمايندگان كنگره قرار دهد. 
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

شير و خورشيدش

اين موزه لندن هست ... آخ سالم يادم رفت. سالم عليكم، 
به به پياز داغ اومد باز ... موزه لندن توش يه برنامه رقص 
ايرانى داشت اجرا ميشد، يه بابايى پاشده يه قواره پرچم 
شير و خورشيد ورداشته، راه افتاده رفته تا موزه و گير 
داده كه اال وكيل من بايد اين پرچم رو اينجا علم كنم. هر 
چى بهش گفتن بابا  جون آخه 4 نفر دور هم جمع شدن 
بشكن و باال بنداز راه انداختن پرچم واسه چيشونه؟ گفته 
رو  از  دهيد  قرار  راستم  دست  در  را  خورشيد  اگر  حتى 
نميروم. رفتن خورشيد رو هم آوردن يارو بى خيال نشده. 
خالصه چهار نفر قلچماق ريختن انقدر زدنش كه پا شده 
غيرت  بى  هم  پرچم  تو  شيره  خونده.  بر  از  رو  الرحمن 
همينطور نگاش كرده. نه نعره اى، نه دندون قروچه اى ... 

پليس هم رسيده بيرونش كرده. 

قرمزمونه

خودشونو كشتن كه ببينن باالخره پرشين ويكلى وابسته 
كدوم جناح و گروه و دار و دسته ايه. بنده از همينجا اعالم 
ميكنم، زور نزنين بابا، پرشين ويكلى فقط وابسته به ذات 
حمايت  هم  اى  فرقه  و  گروه  هيچ  از  و  ست  تعالى  بارى 
شدت  به  يعنى  تهران.  پرسپوليس  فوتبال  تيم  مگر  نميكنه، 
از  حمايت  انجمن  طرف  از  نماند،  ناگفته  البته  قرمزمونه. 
سوسمار هاى صحرايى گينه بيسائو هم مورد حمايت قرار 
ميگيريم ... اگر شما بيارى پول آگهى هاتو هم بدى، ايشالال 
هيچوقت هم قرار نيست از جايى حمايت بشيم. همينه كه 

هست.

خليج نسبتا فارس

پاره  گلو  انداختن،  راه  كمپين  گذاشتن،  پتيشن  اينهمه 
داره،  اسم  يه  خليج  اين  آقا  كه  كردند  چاك  سينه  كردند، 
بخوره،  ميخواد  غلطى  هر  هم  كى  هر  فارسه،  خليج  اونم 
بخوره. اونوقت آقا دو زار گرفته، ورداشته آگهى زده تو 
مجله ش، نوشته عربين گلف !! بابا هر چى رو دلت ميخواد 
بفروشى، بفروش، اما سعى كن ديگه مملكتتو نفروشى ... 
چيه  آگهى  يه   ... بفروش  گرون  حداقل  هم  فروختى  حاال 
چاپ  دماوند  از  تصوير  يه  كادر  اون  تو  جاش  به  ؟  آخه 
ميكردى، ميومدى پول آگهيشم من از محل بودجه پياز داغ 
تامين ميكردم. حاال چون بازار هفته اى، بايد مملكتت رو 

هم بذارى تو ويترين؟

آشتى ملت ها

من يكى كه لذت بردم. واقعا دو تا وزير امور خارجه كه 
مثال  ميشه.  وا  دلش  همچى  آدم  ميگيره،  عكس  هم  كنار 
آقاى متكى و خانم رايس ... به به ... تا ديروز خواهر مادر 
همديگه رو آبيارى قطره اى ميكردن، امروز رفتن تو كويت 
عين دو تا دسته گل كنار هم وايسادن عكس گرفتن ... اشك 
تو چشام جمع شد به خدا ... الهى قربون هر دوتون برم من 
... خانم يه كم اينور تر وايسا نامحرمه ... حاال بگين سيييب 

... نه ... نشد ... بگين نفت ... شيليك تيكى تيكى* ...
* صداى دوربين عكاسى

بچه 3 ساله پس اندازهاي والدينش 
را به باد داد!

تمام  ساله چيني  دختربچه 3  يك 
پول هايي كه پدر و مادرش پس 
پنجره  از  را  بودند  كرده  انداز 
شنزن  شهر  در  آپارتمانشان 
را  آنها  زحمات  و  ريخت  بيرون 
زيگونت،  گزارش  به  داد!  باد  به 
اين دختربچه  پس انداز والدينش 
از  بود  يورو  معادل 1000  كه  را 

پنجره آپارتمان اجاره اي شان به بيرون ريخت و آنها را به خاك 
شدم  بيدار  خواب  از  وقتي   : گفت  دختربچه  اين  مادر  نشاند!  سياه 
را  اندازهايمان  پس  آن  در  كه  كيفي  در  و  نبود  كنارم  در  دخترم   ،

نگهداري مي كرديم باز بوده و پول داخل آن ناپديد شده بود.
مادردخترك شيطان افزود : همه جا را نگاه كردم و متوجه 2 قطعه 

اسكناس روي لبه پنجره شدم.
صاحب فروشگاه پايين آپارتمان اين زوج ورشكسته گفت: ناگهان 
ديدم باراني از اسكناس از هوا فرو مي ريزد و عابران براي قاپيدن 

اسكناس ها از سر و كول هم باال ميروند!

موبايل سمج كارگر را در توالت 
گير انداخت!

نجات  براي  جواني  كارگر  دست 
بود  افتاده  توالت  درون  كه  موبايلش 

در  و  كرد  گير  توالت  چاهك  داخل  در 
همان جا گرفتار شد!

به  شنبه  سه  ديروز  صبح  حادثه  اين 
فرماندهي  ستاد  كه  شد  داده  اطالع  آتش نشاني 

اين سازمان بالفاصله گروه امداد و نجات 372 را در 
ساعت 10 و 59 دقيقه به محل حادثه واقع در خيابان نياوران، بعد 

از كامرانيه اعزام كرد. 
ابوتراب قياسي ، فرمانده گروه امداد و نجات اعزامي به محل حادثه 
مشاهده  حادثه  محل  به  رسيدن  هنگام  گفت:  حادثه  اين  درباره 
كرديم،دست كارگر جواني به نام فرزاد - ك (32 ساله) از ناحيه مچ 
راست در چاهك توالت گير كرده و قادر به بيرون آوردن دست و 

نجات خود نيست! 
آزادسازي  با  و  شده  عمليات  مشغول  سريعا  امدادگران  افزود:  او 

دست فرد گرفتار شده، او را از اضطراب و نگراني درآوردند!
قياسي در مورد علت اين حادثه اظهار كرد: تلفن همراه اين كارگر 
جوان به هنگام ورود به توالت از دستش رها شده و به داخل چاهك 
سقوط كرد و هنگامي كه او اقدام به بيرون آوردن تلفن همراهش 
كرد ، دستش در چاهك توالت گير كرد و ديگر نتوانست دستش را 

بيرون آورد!

عمر كوتاه تلفن همراه در سوئيس
كه  دهد  مي  نشان  آمار 
در  اول  رتبه  سوئيس 
هاي  تلفن  كوتاه  زندگي 
همراه و دور انداختن تعداد 
زيادي دستگاه تلفن همراه 
را در سطح جهاني دارد به 
از  درصد   85 كه  طوري 
كشور  اين  همراه  تلفنهاي 
سطل  درون  سال  هر  در 

همراه  افتند.تلفن  مي  زباله 
در سوئيس زندگي بسيار كوتاهي دارد به طوري كه اين دستگاه در 
مدت يك سال، نيمي از طول عمر خود را طي مي كند و به سرعت 
سرنوشت آن به سطل زباله ختم مي شود. علت اين مسئله گسترش 
قيمتهاي  و  همراه  تلفنهاي  در  رفته  كار  به  فناوريهاي  افزون  روز 
يك  باتري  قدرت  حتي  اگر  بنابراين  است.  آن  متنوع  مدلهاي  پايين 
باتري  تعويض  جاي  به  سوئيسي  كاربر  يابد  كاهش  همراه  تلفن 

بالفاصله تلفن همراه جديدي را جايگزين آن مي كند.
كه  است  كشوري  سوئيس  حقيقت  در  كاتاوب،  گزارش  براساس 
خود  به  را  همراه  تلفن  انداختن  دور  در  اول  رتبه  جهاني  سطح  در 
اختصاص داده است.در اين كشور همه ساله سرنوشت 85 درصد 

ديدگاه  شود.از  مي  منتهي  زباله  سطل  به  سالم  همراه  تلفنهاي  از 
زيادي  بسيار  خطرات  سوئيسي  كاربران  بد  عادت  اين  اكولوژيكي، 
به همراه دارد. در واقع، موادي كه در ساخت اين دستگاهها مورد 
سرب،  كادميوم،  برليوم،  آنتيموان،  شامل  گيرند،  مي  قرار  استفاده 
نيكل، پاالديوم، نقره، روي، مس و پالستيك است. همگي اين مواد در 
گروه مواد آالينده محيط زيست جاي دارند و براي سالمت اكولوژي 

بسيار خطرناك هستند.

تفاوت انعام دادن در چين و ژاپن
رسوم  و  ها  فرهنگ 
مختلف  كشورهاي  در 
اين  و  است  متفاوت 
حتي  ها  فرهنگ  تفاوت 
نيز  انعام  دادن  درباره 
يكي  كند.    مي  صدق 
سفر  در  كه  مسائلي  از 
آسياي  كشورهاي  به 

اين  دارد  اهميت  شرقي 
است كه بدانيم كجا انعام بدهيم و كجا ندهيم. در بيشتر مناطق چين 
مي  پرداخت  انعام  عنوان  به  غذا  هزينه  درصد  سه  رستورانها  در 
شود. در هنگ كنگ اين مبلغ ده تا پانزده درصد است.اما نيازي به 
دادن انعام به رانندگان تاكسي در چين نيست اما در هنگ كنگ بايد 
از پول خرده باقيمانده  كرايه صرفنظركرد و آن را به عنوان انعام 
به راننده داد.اما برعكس در ژاپن دادن انعام نوعي بي احترامي تلقي 

مي شودو دريافت كننده از گرفتن انعام خودداري مي كند. 

پوتين: زنان روسيه زيباترين زنان 
جهان هستند

پوتين  والديمير 
ر  ئيس جمهو ر

شايعه  روسيه 
طالق  به  مربوط 
همسرش  پنهاني 
مبني  وي  قصد  و 
زني  با  ازدواج  بر 
و  كرد  رد  را  جوان 
روسي  زنان  گفت: 
زنان  زيباترين 

جهان هستند. 
به گزارش بي بي سي، پوتين در سفر به ايتاليا ، گفت: يك كلمه حقيقت 
در اين خبر وجود ندارد. بعضي از روزنامه  ها نوشته بودند پوتين 
سابق  قهرمان  و  ساله  ژيمناست 24  كابايووا »  با «الينا  دارد  قصد 

المپيك كه اينك عضو پارلمان روسيه است،  ازدواج كند.
با  ايتاليا  جديد  نخست وزير  برلوسكني  سيلويو  دركنار  كه  پوتين 
خبرنگاران صحبت مي كرد، گفت: گمان نمي كنم اگر بگويم از نظر من 
زنان روس مستعدترين و زيباترين زنان هستند باعث رنجش كسي 
زنان  است  ممكن  كنند  رقابت  آنان  با  بتوانند  كساني  اگر  اما  شود. 
ايتاليايي باشند.يك سخنگوي خانم كابايووا گفت: گزارش ازدواج او 

با پوتين كامال چرند است.

ممنوعيت  استفاده  از  موبايل  در  
شهر اتريشي

دومين شهر بزرگ اتريش به شهروندان خود دستور داد تلفن هاي 
بي صدا  حالت  به  عمومي  نقل  و  حمل  وسايل  در  را  خود  همراه 
(سايلنت) قرار دهند. تصميم مقامات شهر اتريشي گراتس كه دستور 
ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در وسايل حمل و نقل عمومي را 
نخستين  به  را  مذكور  شهر  و  بوده  جنجالي  بسيار  كردند،  منتشر 
شهر جهان كه چنين ممنوعيتي را وضع مي كند ، تبديل كرده است. 

نقل  و  حمل  وسايل  در  همراه  تلفن  از  استفاده  ممنوعيت  قانون 
عمومي شهر گراتس بحثي را ميان طرفداران آزادي بيان و كساني 
تلفني  گفت وگوهاي  و  همراه  تلفن  زنگ هاي  شنيدن  از  مي گويند  كه 

مسافران خسته شده اند، برانگيخته است. 
آرامش  از  است  مصمم  كه  كرده  اظهار  نيز  شهر  اين  شهردار 

شهروندان در مسافرت هاي شهري اطمينان كسب كند. 
اين قانون موسيقي بلند را نيز ممنوع مي كند اما هيچ جريمه اي براي 
به  حاضر  تراموا  و  اتوبوس  بر  شدن  سوار  هنگام  به  كه  متخلفاني 
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نمي دانم چرا بعضي ها عادت دارند به همه چيز و همه كس گير دهند! براي آنان فرقي ندارد 
چه كسي دم دستشان قرار دارد، همه را از دم يك تيغ مي گذرانند. فكر آخر و عاقبت خود 
را هم نمي كنند! اين گروه كه عضو جامعه مشكوك «گيربازار» هستند و طرفداران زيادي را 
هم دور خود جمع كرده اند، اخيراً جرأت كرده و به صاحب قدر قدرت ناخنك «گير اساسي» 
داده اند! يكي نيست به اين جماعت از خدا بي خبر بگويد، با ناخنك هم آره! مگر صاحب ناخنك 
تا به حال به كسي يا چيزي گير داده كه شما به او گير مي دهيد؟! اين بنده خدا كه سرش 
توي الك خودش است. نمي دانم تازگي ها از دكه ناخنك چه هيزم تري خريده اند كه اين طور 

به پر و پاي او پيچيده اند!
آدم  كه  داده اند  گير  ناخنك  صاحب  به  است  مدتي  «بيكارالدوله»  جماعت  اين  حال  هر  در 
بي كالسي است. اصًال يك وصله ناجور روي كسوت 40 هزار تكه هنر است! البته در همين 
جا بايد از گروه اراذل و اوباش «جامعه گيربازار» تقدير و تشكر كنم كه بنده ناچيز را هم 
داخل آدم حساب كرده اند! وارث ناخنك هيچ وقت خود را هنرمند ندانسته و نمي داند، ولي 
حاال كه اين قشر زحمتكش اصرار مي كنند، ناچارم قبول كنم! آنان ادعا دارند براي رسوخ 
به جامعه هنري بايد نشانه هاي هنري داشت. صاحب ناخنك با اينكه از دور دستي بر آتش 

دارد، اما نشانه اي از هنر در او ديده نمي شود.
نه پشت گيس خود را بلند مي كند، (اين دست خودش نيست، كار طبيعت است) نه عينك ته 
استكاني مي زند، نه كتاب هاي آنچناني زير بغلش جا مي دهد، نه فيلم هاي بودار مي سازد، نه 
اهل حركات موزون است، نه دست از ما بهتران را مي گيرد، نه در مراسم هاي آنچناني شرف 
حضور پيدا مي كند، نه حرف هاي سياسي مي زند تا خود را در دل اهل هنر و گروه هاي 
سياسي جا دهد و از همه مهم تر، قالده طاليي هيچ نوع سگي را هم در دست نگرفته است! 
اين يك مورد، از همه كارهاي كرده و ناكرده او بي كالس تر است. از هرچه بگذريم، از اين 
يكي نمي توانيم به هيچ وجه گذشت كنيم، چون يك نوع توهين است! وارث ناخنك در جواب 
متلك ها و نيش و كنايه هاي اين گروه، هميشه ثابت قدم مي ايستاد و فرياد مي زد: بگذاريد 
بي كالس بمانم، بي كالسي افتخار اول و آخر من است. بي كالس به دنيا آمده ام، بي كالس هم 

خواهم مرد! از اين دست شعارها كه از همه نوعش را هر روز مي شنويم.
جلد  توي  رفتم  تا  دادند  گير  حاشيه نشين  بي زبون  من  به  آن قدر  نبيند،  بد  روز  چشمتان 

شيطون. خدا لعنت كند شيطان رجيم را!
يك شب قبل از ناخنك زدن، نشستم خوب فكر كردم، ديدم يك عمر به خاطر افكار پوسيده ام، 
گفتم،  خود  پيش  درآورده ام.  سرها  توي  سري  نه  و  معنوي  سود  نه  برده ام،  مالي  نفع  نه 
حاال كه اين جماعت «گير سه پيچ» به من داده اند، بهتر است من هم گوشه چشمي به آنان 
داشته باشم. شرايط هنرمند بودن از نظر اهل گير را مورد بررسي قرار دادم. ديدم به داليل 
طبيعي و غيرطبيعي نمي توانم خود را با شرايط آنان تطبيق دهم، اال يك مورد. تنها راهي كه 
مي توانستم با آن به جامعه به اصطالح هنري آنان رسوخ و رسوب كنم، سگ نوازي است. 
بله، چه اشكالي دارد؟ من كه هر كاري كردم نتوانستم وارد حيطه هنرمندان واقعي شوم، 
چون آنجا مالك، تنها هنر است كه من ندارم. پس بهتر ديدم وارد جامعه اي شوم كه در آن 

ادا و اصول، پايه هنر است. 
خالصه يك روز ناغافل با چهره اي ناشناس خود را به چهارراه مولوي رساندم، اولش مثل 
هميشه خيلي شرم حضور داشتم، اما بعد همه چيز نسبتًا عادي شد، چون پوششم بر خالف 
هميشه هنري بود. براي همين خود به خود رويم باز شده بود. سرتان را كه براي اين چيزها 
درد مي كند، درد نياورم! پس از كمي تفحص و جست وجو، يك فروشنده رند تشخيص داد 
اين كاره نيستم، خيلي سريع مخم را زد و گوشم را بريد. تا به خود آمدم، ديدم جيبم خالي 
شده و يك موجود ريزه، ميزه عجيب الغريب روي دستم مانده است. خيلي چندشم شده بود، 
ولي دوباره برايم عادي شد. سرانجام وارد عرصه هنر مورد نظر اين گروه شدم! اين را از 

نگاه هاي مردم در كوچه و خيابان فهميدم. 
مسابقه  است  قرار  نمي برم،  را  اسمش  كه  محل  يك  در  شنيدم  جايي  از  بعد  روز  چند 
سگ نوازي برگزار شود. بله، درست شنيديد، چرا تعجب مي كنيد؟ روز مسابقه خود را به 
طور غيرطبيعي گريم كرده و همراه شناسنامه هنري ام راهي آنجا شدم تا هم در مسابقه 

شركت كنم و هم رسمًا وارد عرصه اين نوع هنر شوم!
پس از اينكه كلي سركيسه ام كردند، وارد مكان موردنظر شدم. با اينكه گريمم خيلي غيرطبيعي 

بود، خيلي ها مرا شناختند و با تكان دادن سر، ورودم را به اين عرصه تبريك گفتند!
داشت،  صاحبانشان  سليقه  از  نشان  كه  مختلف  هيبت هاي  با  سگ ها  شد.  شروع  مسابقه 
يكي يكي وارد صحنه شدند. بيشتر از سگ ها صاحبان آنان، قند توي دلشان آب مي كردند! 
من هم موجود ظريف خود را كه سگ ناميده مي شد، آرام بين آنان رها كردم تا با ديگر 
سگ ها خوش و بشي بكند. پاي سگ بيچاره من به زمين نرسيده بود كه توسط سگ هاي 
ديگر تكه تكه و خورده شد!  در عرض فقط چند ثانيه، داوران مسابقه كه خيلي عصباني شده 
بودند، مرا از مسابقه اخراج كردند، چون تقلب كرده و به جاي سگ، گربه بزك كرده را وارد 
اين عرصه كرده بودم! مانده بودم چه بگويم و چه بكنم؟! هم نتوانسته بودم وارد عرصه 
اين جامعه هنري شوم، هم آبرويم رفته بود، هم سگم خورده شده بود! و از همه مهم تر، 

كلي پول از قفس جيبم پريده بود.
اين قضيه گذشت. تا مدت ها در محافل، به علت شرم حضور آفتابي نمي شدم. 

يك روز طبق روال معمول نگاهي به روزنامه ها انداختم. مطلبي در يكي از روزنامه هاي 
خيلي باكالس توجهم را به خود جلب كرد. اين روزنامه درباره همان مسابقه اي كه من در 
آن شركت كرده بودم، مقاله زيبايي را چاپ كرده و اين مسابقه را يكي از كارهاي خوب و 
مفيد براي جامعه مطرح كرده بود. خالصه كاله شرعي روي سر آن گذاشته بود! نويسنده 
اين مطلب آن قدر اين مسابقه را خوب و موجه جلوه داده بود كه دوباره هوس كردم در يكي 

از اين مسابقات شركت كنم، اما فعًال پولي در بساط ندارم!
من وارث ناخنك از اين نويسنده محترم فقط يك گله دارم. گله من اين است كه چرا هيچ 

اشاره اي به خورده شدن موجود نحيف و غريب من نكرده است؟

خاموش كردن زنگ تلفن خود نيستند وجود نخواهد داشت.  
سبز  حزب  استقبال  مورد  فوق  ممنوعيت  كه  حالي  در 
اتريش و مقامات برخي از شهرها قرار گرفته، كارشناسان 
به اثرات نامطلوب آن كه ممكن است جوانان و افراد تاجر 

را از استفاده از اين وسايل دلسرد كند، هشدار دادند. 
 

نمايشگاه بين المللي نان در پاريس
نمايشگاه بين المللي نان امسال پاريس با شعار نان نمادي 

شما  كشور  از 
كنندگاني  بازديد 
را از صد و چهل 
به  جهان  كشور 
كرد.  جلب  خود 
واحد  گزارش  به 
 ، خبر  مركزي 
غرفه   644 در 
نمايشگاه  اين 
كشورهاي  از 
جهان  مختلف 
گوناگون  انواع 

روش  نيز  و  نان 
عالقمندان  ديد  معرض  در  آن  ماشيني  و  سنتي  طبخ  هاي 

قرار گرفت. 
اين نمايشگاه به ويژه فرصتي براي دست اندركاران حرفه 
اي تهيه و توليد نان بود تا با اخرين فن آوري ها در اين 
مي  برگزار  حالي  در  نمايشگاه  اين  شوند.   اشنا  عرصه 
شود كه قيمت جهاني غالت در دو سال گذشته سي و پنج 
قيمت  فائو  گزارش  اساس  بر  است.   يافته  افزايش  درصد 
جهاني گندم در ژانويه 2008 ، حدود 83 درصد در مقايسه 
با ژانويه سال قبل افزايش يافته است. اين در حالي است 
كه «استراس كان» رئيس صندوق بين المللي پول درباره 
پيامدهاي منفي افزايش بهاي جهاني نان هشدار داده است 

 .
ساخت غول پيكرترين تلفن همراه دنيا

 

يك مخترع چيني غول پيكرترين تلفن همراه دنيا كه قابليت 
ارسال پيام كوتاه و برقراري تماس تلفني را دارد ساخت. 

تلفن  است  يوان»  «سونگ  شهر  ساكن  كه  چيني  مرد  اين 
ساخته  سانتيمتر   91.44 ارتفاع  به  را  پيكري  غول  همراه 

است كه 21.772 كيلوگرم وزن دارد. 
اين تلفن همراه دقيقا شبيه به تلفن همراه خود مخترع است 
با اين تفاوت كه بزرگترين موبايل دنيا 620 برابر اين تلفن 

همراه معمولي است.
براساس گزارش پايگاه خبري شانگهايليست، يك خبرنگار 
محلي به منظور آزمايش اين تلفن همراه با استفاده از آن 

يك تماس تلفني انجام داد و يك پيام كوتاه ارسال كرد. 
خبرنگار روزنامه «سيتي نيوز» با آزمايش اين تلفن همراه 
تائيد كرد كه اين دستگاه غول پيكر از تمام عملكردهاي يك 
دستگاه  اين  سازنده  است.  برخوردار  معمولي  همراه  تلفن 
غول  همراه  تلفن  داد:اين  توضيح  خصوص  اين  در  عجيب 
است  اينترنت  به  اتصال  تجهيزات  و  دوربين  داراي  پيكر 
و مي تواند همانند يك تلفن همراه معمولي كار كند، اما از 
آنجا كه نتوانستم باتري بزرگي كه مناسب اين تلفن همراه 
با  را  دستگاه  اين  آن،  انرژي  تامين  براي  بسازم  را  باشد 

دوشاخه به پريز برق متصل مي كنم.
بزرگترين تلفن همراه دنيا پس از 6 ماه كار سخت و فشرده 

اين مخترع عجيب ساخته شده است.

ركورد جهاني باد كردن بادكنك با بيني
با  بادكنك  كردن  باد  جهاني  ركورد  انگليسي  نوجوان  يك 
نوجوان  دال،  آندرو  نت،  زيگو  گزارش  شكست!به  را  بيني 
13 ساله توانست 213 بادكنك را با بيني اش باد كرده و 
ركورد جهاني اين رشته را بشكند! او براي باد كردن هر 
بادكنك هربار از يكي از سوراخ هاي بيني اش استفاده كرد 
 ، داگ  كرد!  باد  را  بادكنك  ساعت 213  يك  مدت  ظرف  و 
پدر آندرو وظيفه داشت پيرامون بادكنك ها كه بايد هر يك 
20 ساني متر بود را اندازه گرفته و مادرش وندي مامور 

محاسبه تعداد بادكنك هاي باد شده بود!
معاوني كه از رييس پولدارتر است

درآمد ديك چني ، معاون رئيس جمهور امريكا و همسرش 
جمهور  رييس   ، بوش  درآمدجرج  برابر  سه  گذشته  سال 
اين كشور بوده است.   ديك چني و همسرش لين در سال 
2007 دو ميليون و 528 هزار دالر درآمد داشته اند كه 602 

هزار دالر آن را به عنوان ماليات پرداخت كرده اند. 
دفتر مطبوعاتي كاخ سفيد اعالم كرد: اين در حالي است كه 
درآمد بوش و همسرش لورا 719 هزار و 274 دالر بوده 
كه 221 هزار دالر آن به عنوان ماليات پرداخت شده است.  
به اين ترتيب درآمد خانواده بوش يك سوم خانواده چني 
در  دالري  هزار   212 حقوق  از  چني  درآمد  است.   بوده 
تامين  دالري  و 500  هزار  بازنشستگي 32  حقوق  و  سال 
كارپاريشن  پاسيفيك  يونيون  شركت  از  وي  كه  شود  مي 

دريافت مي كند.  

تعداد ميلياردرهاي روسي 2 برابر شد
روسي  نسخه  در  جمعه  امروز  كه  بندي  رده  براساس 
در  روسي  ميلياردرهاي  تعداد  شد  منتشر  فوربس  نشريه 
نفر  به 110  نفر  از 60  و  شد  برابر  دو  تقريبا  سال 2007 
رسيده است. نشريه فوربس تاكيد كرد: اين افزايش شديد 
تعداد ميلياردرهاي روسي از افزايش قيمت مواد اوليه كه 
جهاني  فهرست  شود.  مي  ناشي  است  فراوان  روسيه  در 
مارس  اوايل  اين  از  پيش  را  جهان  در  افراد  ثروتمندترين 

فوربس در آمريكا منتشر كرده بود. 
نسخه روسي اين نشريه فقط به ميلياردهاي روسي توجه 
نشان داده است . روسيه امروز كشوري است كه پس از 

آمريكا بيشترين تعداد ميلياردرها را در جهان دارد. 
روسيه  در  فرد  ترين  ثروتمند  فوربس  نشريه  نوشته  به 
اكنون اولگ دريپاسكا از افراد نزديك به كرملين با ثروتي 
رقم  اين  كه  است  دالر  ميليون   600 و  ميليارد   28 حدود 
11 ميليارد و 800 ميليون دالر بيش از ثروت او در سال 

2006 است.

سرويس اشتراك عطر از طريق موبايل
با سرويس جديدي كه از سوي يك شركت ژاپني راه اندازي 
دستگاه  به  را  جديدي  عطرهاي  مي توانند  افراد  مي شود 
پخش عطر خود از طريق موبايل اضافه كرده و حتي اين 
دستگاه ها را از راه دور كنترل كنند و آنها را با دوستانشان 
خانه هاي   2005 سال  از  ژاپن  بگذارند.مردم  اشتراك  به 
خود را با مواد معطري كه از دستگاه هايي پخش مي شوند، 
خوشبو مي كنند و در حال حاضر اين دستگاه ها را مستقيما 
كنترل مي كنند اما شركت ارتباطات NTT روشي را طراحي 
كرده كه به افراد امكان مي دهد عطر ها را از اينترنت دانلود 
و  كنند  منتقل  خود  عطر  دستگاه هاي  به  را  آنها  و  كرده 
كنترل  دور  راه  از  را  خود  دستگاه  موبايل  از  استفاده  با 
 Mobile Fragrance كه  جديد  سرويس  مشتركان  كنند. 
عطرها  فهرست  مي توانند  دارد  نام   Communication
را از اينترنت دانلود و آنها را با دوستانشان كه مشترك 
اين  مشتركان  بگذارند.  اشتراك  به  هستند،  سرويس  اين 
سرويس مي توانند با استفاده از درگاه مادون قرمز موبايل 
خود عطرهاي جديد را به دستگاه رايحه خود منتقل كنند. 
اين دستگاه گلداني شكل حاوي تعدادي عطر ذخيره شده 
است كه طبق دستورالعمل با هم آميخته مي شوند تا عطر 
-serv مورد نظر را ايجاد كنند. با امكان اتصال به اينترنت

ice Gateway افراد مي توانند از راه دور دستگاه خود را 
تنظيم كنند تا چند دقيقه قبل از رسيدن آنها به خانه شروع 

به پخش رايحه كند. 
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تداوم ركوردشكني 
هاي نفت  

 قيمت نفت دقايقي كوتاه در آخرين ساعات معامالت روز سه شنبه به مرز 120 

دالر رسيد تا جايي براي خود در كتاب ركوردهاي نفت ثبت كند، اين سطح از 
قيمت ديگر موجب تعجب نيست، چون جهانيان آماده پذيرايي از نفت 150 و حتي 
200 دالري هستند، اما روز سه شنبه تابلوي بورس نيويورك در آشفته بازار 
نفت لبخند كم رنگي به 119 دالر و 90 سنت زد و دليل آن هم كاهش بي سابقه 
ارزش دالر در برابر يورو و افزايش خريد سرمايه گذاران از بازارهاي كاال به 
دليل رشد نرخ تورم است. قيمت نفت خام در معامالت سوم ارديبهشت به رقم 

بي سابقه 119 دالر و 90 سنت در هر بشكه رسيد. 
براي  نيويورك  بورس  پايه  شيرين  سبك  خام  نفت  قيمت  بلومبرگ  گزارش  به 

تحويل در ماه مه در پايان معامالت روز سه شنبه بازار نيويورك با يك دالر و 
89 سنت افزايش (6/1 درصد رشد) بشكه يي 119 دالر و 37 سنت معامله شد. 
همچنين معامالت آتي بازار نيويورك براي تحويل در ماه ژوئن با يك دالر و 12 
سنت افزايش در سطح 118 دالر و 7 سنت روز گذشته به پايان رسيد. همچنين 
قيمت نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه ژوئن با يك دالر و 52 
سنت افزايش به 115 دالر و 95 سنت در هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام در 
بازار لندن نيز به ركورد بي سابقه 116 دالر و 75 سنت در هر بشكه رسيده 
گفت؛  باره  اين  در  نيويورك  در  تحقيقاتي  موسسه  يك  مدير  هاف  آنتوني  بود. 
اين  است.  داشته  دنبال  به  را  نفت  قيمت  افزايش  اين  اقتصادي  متعدد  مشكالت 
مشكالت تاثير خود را بر تقاضاي نفت نيز برجاي خواهد گذاشت. البته پس از 
آن با كاهش مواجه شد و به بشكه يي 117 دالر و 74 سنت رسيد اما در كوران 
افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني اوپك هم از قافله ركورد شكني عقب نماند 

و به رقم بي سابقه 108 دالر و 93 سنت رسيد.  

آخرين نرخ هاى روز ارز
 

اقتصاد

پايان دوران 
ركود در بازار 

لپ تاپ
دوران  از  لپ تاپ  بازار  شدن  خارج  با 
ركود، قيمت انواع لپ تاپ نيز دستخوش 

تغيير و تحوالتى در اين زمينه شد.
انواع  قيمت  بازار،  فعاالن  اعالم  طبق 
لپ تاپ طى روزهاى پايانى فروردين ماه 
يافته  كاهش  درصد  حدود 2  در  تاكنون 
جهانى  قيمت  افت  امر  اين  علت  كه  است 
با  مقايسه  در  عرضه  افزايش  لپ تاپ، 
روزبه  است.  شده  عنوان  و...  تقاضا 
در  لپ تاپ  فروشندگان  از  يكى  كاشانى 
مى گويد:  زمينه  دراين  پايتخت  پاساژ 
بازار لپ تاپ كه از اواخر اسفند ماه سال 
دوران  يك  فروردين  اواخر  تا  گذشته 
است،  كرده  تجربه  را  ماهه  يك  ركود 
طى اين مدت شاهد عرضه مدل جديدى 
از  نيز  قديمى  مدل هاى  و  است  نبوده 

فروش چندانى برخوردار نبودند.
طى  لپ تاپ  قيمت  افت  از  فروشنده  اين 
اين  گفت:  و  داد  خبر  اخير  روز  چند 
جمله  از  مختلفى  داليل  به  قيمت  كاهش 
نوسانات  لپ تاپ،  قيمت  جهانى  كاهش 

ارزى و... صورت گرفته است.
احدى يك فروشنده ديگر گفت: پيش بينى 
مى شود با عرضه گسترده تر لپ تاپ طى 
قيمت  بيشتر  افت  شاهد  آينده  روزهاى 

لپ تاپ در بازار باشيم.
قيمت  افت  از  نيز  فروش  نمايندگى هاى 
لپ تاپ طى چند روز اخير در بازار خبر 

دادند.
ايران رهجو نمايندگى فروش لپ تاپ هاى 
سونى در ايران، با اشاره به افت جهانى 
قيمت لپ تاپ گفت: اين مساله باعث شده 
است قيمت لپ تاپ در بازار داخلى نيز تا 

حدود زيادى كاهش يابد.وى مدل هاى
و   VGN-CR23G، VGN-CR35G
VGN-SZ7,GN را از لپ تاپ هاى جديد 
وارد  تازگى  به  كه  كرد  معرفى  سونى 

بازار شده اند.
شركت  فروش  كارشناس  طاهرى 
لپ تاپ هاى  قيمت  افت  از  نيز  زيگورات 
اين برند خبر داد و علت اين امر را قرار 
رقابتى  بازار  در  فروشندگان  گرفتن 

عنوان كرد.
لپ تاپ هاى  از   D830 مدل  وى  گفته  به 
افت 100  با  كه  است  برند  اين  پرفروش 
هزار تومانى قيمت نسبت به ماه گذشته 

به فروش مى رسد.
 inspironمدل همچنين  نمايندگى  اين 
 Core 2 Duo 2/51530 كه به پردازنده
 Dell مجهز است را از لپ تاپ هاى جديد
معرفى كرد كه طى روزهاى آينده وارد 
فروش  نمايندگى  ارتاك  مى شوند.  بازار 
از  نيز  و...   Dell، Toshiba لپ تاپ هاى 
افت قيمت انواع لپ تاپ در بازار خبر داد 
و گفت: ورود سيستم هاى جديد به بازار 
باعث شده قيمت ساير مدل ها تا حدودى 

كاهش يابد.
نمايندگى هاى  نگاران  و  همراه  گسترش 
از  نيز   IBM و   HP لپ تاپ هاى  فروش 
خبر  لپ تاپ هايشان  موجودى  كاهش 
دادند و گفتند سرى جديد لپ تاپ هايشان 
طى روزهاى آينده وارد بازار مى شود. 

كاهش فروش جهاني جنرال موتورز
جنرال  آمريكايي  خودروسازي  گروه 
موتورز ، نخستين خودروساز آمريكا 
و جهان اعالم كرد، در 3 ماهه نخست 
 0.6 گروه  جهاني  فروش   2008 سال 
سال  نخست  3ماهه  به  نسبت  درصد 
 10 كاهش  است.  يافته  كاهش   2007
در  موتورز  جنرال  فروش  درصدي 
اين  جريان  در  شمالي  آمريكاي  بازار 
مدت افزايش فروش گروه را در ساير 

نقاط جهان بي اثر كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، گروه خودروسازي جنرال موتورزاعالم كرد، 
ميليون   2.25 سطح  به  جاري  سال  نخست  ماهه   3 در  گروه  جهاني  فروش 
دستگاه خودرو رسيد كه نسبت به فروش جهاني اش در مدت مشابه در سال 
گذشته كه 2.27 ميليون دستگاه خودرو بود0.6 درصد كاهش نشان مي دهد.

فروش جنرال موتورز در بازار آمريكاي شمالي در 3 ماهه نخست سال جاري 
947498 دستگاه خودرو بود كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 10.2 

درصد كاهش يافته است.

بزرگ ترين بانك اسالمي جهان راه 
اندازي مي شود  

 
بزرگ ترين بانك اسالمي جهان به نام «بانك اسالمي نور» با سرمايه يك ميليارد و 100 ميليون 

كشورهاي  خصوصي  بخش  است  گفتني  شود.  مي  اندازي  راه  دالر 
امارات، اندونزي، مصر و انگليس طي پنج سال آينده و با سرمايه 
اوليه يك ميليارد دالر، بزرگ ترين بانك اسالمي جهان را راه اندازي 
اسالمي  «بانك  كه  بانك  اين  اجرايي  مديريت  القمزي  كرد.  خواهند 
نور» نام دارد، عنوان كرده است، اين بانك با مشاركت دولت دوبي، 
حاكمان امارات و بخش خصوصي تاسيس مي شود. اين بانك در 
نظر دارد با سرمايه گذاري 500 ميليون تا يك ميليارد دالري شروع 
به كار روي طرح هاي مشاركتي در قاره هاي اروپا، آسيا و شمال 
آفريقا كند. القمزي گفت؛ قصد داريم طي پنج سال آينده بزرگ ترين 
بانك اسالمي باشيم. وي همچنين عنوان افزود؛ اين بانك اسالمي با 
اسالمي  كشورهاي  از  برخي  محوريت  و  مالي  پشتيباني  و  حمايت 
نظير تركيه، مصر، پاكستان و اندونزي پايه ريزي خواهد شد. وي 

مي گويد؛ بزرگ ترين وام دهنده اصلي اين طرح در حال حاضر بانك 
سعودي الرجحي است كه تا پايان سپتامبر گذشته دارايي به ارزش 33 ميليارد دالر داشته است. 
اين بانك عالوه بر كشورهاي اسالمي به اروپا و بانك هاي آسيايي نيز نظر دارد و سهام شركت 
هاي اروپايي و آسيايي را خريداري خواهد كرد. دولت دوبي در سال گذشته بانك اسالمي نور 
را با سرمايه يي معادل 4 ميليارد درهم امارات (برابر با 1/1 ميليارد دالر) ثبت كرد. اين بانك مي 
تواند تا سال 2015 دو موسسه از 10 موسسه بزرگ خدمات مالي جهاني را ايجاد كند. القمزي 
در گفت وگويي با رويترز خاطرنشان ساخت؛ اين بانك در تاريخ دوم ژوئن 2008 (13 خرداد 87) 
مراحل مقدماتي و اجرايي خود را با تاسيس 10 شعبه شروع خواهد كرد. وي افزود؛ يكي از اهداف 
ما جهاني شدن است. ما بايد در فكر ادغام سرمايه گذاري با مالكيت در مناطق دوردست باشيم. 
اين بانك اولين طرح ادغام و مالكيت خود را در سال آينده عملي خواهد كرد. بانك هاي اسالمي 
به سپرده گذاران و سهامداران خود سهمي از سود عمليات اجرايي سودآور را پرداخت مي كنند. 
براساس آمارهاي بانك توسعه اسالمي، تقاضا براي چنين خدماتي در بين جمعيت 2/1 ميليارد 
موسسات  توسط  شده  اداره  هاي  دارايي  سال 2006  تا  و  است  افزايش  به  رو  مسلمانان  نفري 
اسالمي افزون از 800 ميليارد دالر گزارش شده است. رشد بانكداري اسالمي در امارات متحده 
عربي و ساير همسايگان نسبت به سال 2002 پنج برابر شده است و اين بانك بيشتر به مبادله با 
كويت و عربستان سعودي تمايل دارد. القمزي همچنين عنوان مي دارد؛ ديگر بانك هاي منطقه خليج 

فارس در حال حاضر به بيرون از منطقه جغرافياي خود توجه دارند.  



11 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

25 April 2008  -  1387 جمعه 6  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و دوم



12
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 6  ارديبهشت April 2008  -  1387 25هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل ودوم

 info@persianweekly.co.uk  30نما

زندان ابوغريب، فيلم شد
مستند جنجالي موريس در ”ادينبورگ“

فيلم مستند ”رويه عملياتي استاندارد“ ساخته ارول موريس درباره رفتار شرم آور 
نيروهاي آمريكايي در زندان ابوغريب، در بخش مستند شصت و دومين جشنواره 

فيلم ادينبورگ به نمايش در مي آيد.
به گزارش مهر، ورايتي اعالم كرد ”رويه عملياتي استاندارد“ كه فوريه پيش جايزه 
مستند  فيلم هاي  بخش  در  گرفت،  را  برلين  فيلم  جشنواره  داوران  هيئت  بزرگ 
جشنواره ادينبورگ در كنار 21 فيلم ديگر براي دريافت جايزه اين بخش رقابت 

مي كند.
هانا مگيل كه امسال براي دومين بار مديريت هنري جشنواره ادينبورگ را به عهده 
شامل ”مرد  كه  كرده  انتخاب  آمريكايي  فيلم  مستند 9  فيلم هاي  بخش  براي  دارد، 
روي سيم“ جيمز مارشال، ”مشمئزكننده“ دانيل اوكانر و نيل اورتنبرگ، ”مراسم“ 

ران ديويس و استوارت هالپرن و ”فرقه اساطير“ مارگارت براون است.
”برخوردها در انتهاي دنيا“ ورنر هرتسوگ، و ”ناجي عيسي مسيح“ پيتر گير ديگر فيلم هاي بخش مستند هستند. شصت و دومين 
جشنواره فيلم ادينبورگ از 18 ژوئن (29 خرداد) با نمايش فيلم ”اثر عشق“ با بازي كايرا نايتلي درباره زندگي ديالن تامس شاعر 
فرانسوي  بازيگر  مورو  ژان  به  امسال  جشنواره  آثار  مرور  بخش  دارد.  ادامه  تير)  ژوئن (9  تا 29  و  مي شود  آغاز  ولزي  معروف 
زمان  از  ادينبورگ  جشنواره  دارد.  اختصاص  آمريكايي  فقيد  كارگردان  و  بازيگر  كالرك  شرلي  و  ژيم“  و  و ”ژول  فيلم هاي ”شب“ 
راه اندازي در 1947 همواره در ماه اوت به عنوان بخشي از بزرگترين جشنواره هنري شهر ادينبورگ برگزار مي شد. اما از امسال 

در ماه ژوئن برگزار مي شود. 

تاريخ اهداء جوايز 
گلدن گلوب 2009 

اعالم شد
اهداء  مراسم  دوره  ششمين  و  شصت 
جوايز گلدن گلوب روز 11 ژانويه 2009 
آنجلس  لس  هيلتن  بورلى  در  دى)   22)

برگزار مى شود. 
اسكرين ديلى اعالم كرد خورخه كامارا 
رئيس انجمن مطبوعات خارجى هاليوود 
اعطا  را  گلوب  گلدن  جوايز  كه   HFPA
مى كند، سه شنبه با اعالم اين خبر گفت 

آخرين مهلت براى ارائه فيلم ها هفتم نوامبر (17 آبان) و آخرين مهلت 
آذر)  (ششم  نوامبر   26 نامزدها  انتخاب  براى  راى  برگه هاى  ارسال 

است.
آذر)   21) دسامبر   11 گلوب  گلدن  جوايز   66 دوره  نامزدهاى  اسامى 
تا  حداكثر  هاليوود  خارجى  مطبوعات  انجمن  اعضاء  و  مى شود  اعالم 
گلدن  جوايز  برندگان  تعيين  براى  را  خود  آراء  دى)  (دوم  دسامبر   22
گلوب امسال اعالم مى كنند. جوايز گلدن گلوب امسال دو هفته پيش از 
اسكار برگزار خواهد شد. هفته پيش آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى 

از برگزارى اسكار هشتاد و يكم در 22 فوريه خبر داد.
پارسال درام تاريخى ”تاوان“ و موزيكال ”سوئينى تاد“ به ترتيب جوايز 
گلدن گلوب بهترين درام و موزيكال يا كمدى را از آن خود كردند. جوايز 
نويسندگان  انجمن  كه  شد  برگزار  شرايطى  در  پنجم  و  شصت  دوره 
خارجى  مطبوعات  انجمن  نتيجه  در  مى برد،  بسر  اعتصاب  در  آمريكا 
هاليوود ناچار شد مراسم را بى شباهت با مراسم پرزرق و برق سال هاى 
بزرگان  بخش  در  كرد،  خود  ن  كند.  برگزار  خبرى  نشست  يك  در  قبل 

سينما به نمايش درمى آيد.  

”تام كروز“ و ”نديمه هاى ادوين“ بالتكليف اند
”نديمه  فيلم  پخش  در  تعويق  خبر  كه  هنگامى 
يك  نقش  در  كروز  تام  بازى  با  ادوين“  هاى 
دارد،  را  هيتلر  كشتن  قصد  كه  آلمانى  افسر 
اعالم   thehotblog.com سايت  شد،  منتشر 

كرد: اين فيلم هرگز پخش نخواهد شد. 
هيجان  فيلم  پخش  پرس؛  آسوشيتد  از  نقل  به 
انگيز ”نديمه هاى ادوين“ با بازى ”تام كروز“ كه 
درباره جنگ جهانى دوم است براى سومين بار 
به تعويق افتاد و قرار است كه در سال 2009 

پخش شود. 
انگيز  هيجان  فيلم  پخش  گزارش  اين  اساس  بر 
براى  كروز“  ”تام  بازى  با  ادوين“  هاى  ”نديمه 
اولين بار به علت همزمان شدن با روز رييس 

جمهور به تعويق افتاد. 
فيلم هيجان انگيز ”نديمه هاى ادوين“ بر اساس 
يك داستان واقعى ساخته شده است. بر اساس 
كروز“  ”تام  كه  آلمانى  افسر  يك  گزارش  اين 
نقش آن را بازى مى كند سعى در ترور هيتلر 

دارد.
دولت آلمان ابتدا توليد اين فيلم را در برلين به 
علت صحنه اى كه خيانتكاران اعدام مى شدند 
تصميم  مذاكره  ماهها  از  پس  اما  كرد  ممنوع 

خود را تغيير داد.
سرشناس  كننده  تهيه  و  هنرپيشه  كروز  تام 
آمريكايى است. وى متولد 1962 است و تاكنون 
سه بار نامزد جايزه اسكار شده و ده ها جايزه 
مهم ديگر از جمله سه جايزه گلدن گلوب را به 

دست آورده است .
وى با بازى در فيلم تاپ گان (1986) به شهرت 
جهانى رسيد و از آن پس، بيش از دو دهه است 
كه همچنان فعاالنه در فيلمهاى گوناگون حاضر 

مى شود.
پدرش مهندس برق و مادرش معلم بود. خانواده 

آن ها در اصل ريشه اى آلمانى، انگليسى و ولزى دارند. تام داراى سه خواهر است كه ماريان ، لى آن و كاس نام دارند. لى آن كار 
تبليغات تام كروز را بر عهده دارد. زندگى آنها در مكان ثابتى نبود و خانواده آنها به شهرهاى گوناگونى مهاجرت كردند. بنابر گفته 

تام كروز، وى تا به پايان رساندن دوره دبيرستان، در پانزده مدرسه مختلف درس خواند. 
در  بعد  سالهاى  در  و  گرفتند  قرار  مادرشان  سرپرستى  تحت  خواهرش  و  وى  شدند.  جدا  هم  از  والدينش  كه  بود  ساله  دوازده  تام 
شهرهاى گوناگونى ساكن شدند.  تام مدتى آموزش مذهبى ديد و قصد داشت كشيش شود اما از اين كار رويگردان شد و در نهايت در 
سال 1980 از دبيرستانى در نيوجرسى فارغ التحصيل شد. تام كروز و همسرش كيتى هولمزتام كروز در سال 1987 با ميمى راجرز 

هنرپيشه آمريكايى ازدواج كرد. ميمى باعث آشنايى او با آئين مذهبى ساينتولوژى شد. اين زوج در سال 1990 از هم جدا شدند. 
در همين سال به هنگام بازى در فيلم «روزهاى تندر» با نيكول كيدمن بازيگر استراليايى آشنا شد و مدتى بعد با وى ازدواج كرد. اين 
ازدواج يازده سال دوام يافت.  اين زوج سرشناس، جذاب و محبوب، تا سال ها از سرشناسترين زوج هاى هاليوود به شمار مى آمدند. 

آن ها دو كودك را به فرزندى پذيرفتند.

تاسيس استوديو توليد مستند 
در والت ديزنى

مسووالن كمپانى والت ديسنى اعالم كردند كه قصد دارند استوديويى 
براى توليد فيلم هاى مستند درباره طبيعت و حيات وحش تاسيس كنند. 
نام  «ديزنى نيچر»  كه  ديزنى  كمپانى  از  واحد  اين  رويترز،  گزارش  به 
مى گيرد، سالى يك مستند بلند خواهد ساخت كه در سينماها به نمايش 
اين  كه  است  گفته  فيلمسازى  كمپانى  اين  رييس  ايگر،  درمى آيد.رابرت 
استوديو به نوعى بازگشت به سنت ديزنى در ساخت فيلم با موضوع 
از  مى شوند،  ساخته  بخش  اين  در  كه  مستندهايى  البته  و  است  طبيعت 

ساير توليدهاى كمپانى ارزان تر خواهند بود.
رييس  كاميلرى،  فرانسوا  جان  عهده  بر  «ديزنى نيچر»  مديريت 

استوديوهاى والت ديزنى در فرانسه خواهد بود.
نخستين مستندى كه در اين استوديوى ديزنى ساخته مى شود، زمين نام 
دارد كه به سفر يك ساله يك خرس قطبى، يك فيل و يك وال گوژپشت 
در   2009 آوريل  در  است  قرار  مستند  مى پردازد.اين  بچه هاى شان  با 

سينماها به نمايش عمومى درآيد.

«اما تورمن» در 
«زندگى پيش از چشمهايش»

  «اما تورمن» هنر پيشه آمريكايى، در فيلم «زندگى پيش از چشمهايش» 
نقش آفرينى مى كند. 

«زندگى  فيلم  در  آمريكايى  هنرپيشه  تورمن»  ،«اما  رويترز  گزارش  به 
پيش از چشمهايش» ساخته «واديم پرلمن» نقش آفرينى مى كند. 

اثر «الرا   ، نام  همين  به  رمانى  اساس  بر  چشمهايش»  از  پيش  «زندگى 
كاسيسكه» ساخته مى شود. «اوان راچل وود» و «اوا آمورى» از ديگر 

بازيگران اين فيلم هستند. 
داستان فيلم درباره زنى است كه با اتفاقات وحشتناكى كه در دوران 

نوجوانى برايش افتاده به شدت درگير است. 
«اما تورمن» در اين فيلم در نقش دايانا ظاهر مى شود، يك معلم تاريخ 
كه وانمود مى كند زندگى خوبى دارد ولى در واقع به شدت تحت تاثير 
اتفاق وحشتناكى است كه در سن 15 سالگى در دبيرستان برايش افتاده 
مخاطره آميز»، «داستان  چون«روابط  فيلم هاى موفقى  در  تورمن  است. 
هاى عامه پسند» ، «گاتاكا» و «بيل را بكش» نيز، ايفاى نقش نموده است. 
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استن لي 10 قهرمان جديد خلق مي كند
استن لي ، خالق مرد عنكبوتي كه بيش از يك قرن است قهرمان هاي كتاب هاي او فرهنگ آمريكا را تحت 

تاثير قرار داده است، اعالم كرد در سال 2009 و در سن 85 سالگي ، 10 شخصيت جديد مي آفريند.
 ، فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به   

شخصيت هاي  خالق  لي  استن 
كتاب هاي كميك، اعالم كرد كه در 
سالگي   85 سن  در  و   2009 سال 
 ، جديد  قهرماني  هاي  شخصيت  با 
العاده   خارق  شود.آثار  مي  ظاهر 
فرهنگ  بر  زيادي  تاثير  لي  استن 
استن  دارد.  و  داشته  آمريكا  مردم 
خلق  خاطر  به  همه  از  بيش  لي 
شخصيت هايي مانند «چهار شگفت 
انگيز»، «مرد آهني»، «مردعنكبوتي» 
، «مردان ايكس» و «هالك» معروف 
استن  كه  هايي  شخصيت  از  است. 
است  كرده  خلق  خود  كتاب  در  لي 
هاي  كارتون  و  ها  فيلم  تاكنون 
زيادي ساخته شده است.استن لي  

در سال 2002 ميالدي نخستين جايزه ”لوح زرين“ موزه كتاب هاي مصور فكاهي شهر نيويورك را دريافت 
كرد.

نمايش آخرين ساخته كلينت 
ايستوود در جشنواره كن

فيلم جديد كلينت ايستوود در شصت و يكمين دوره جشنواره بين المللي فيلم كن، حضور دارد. 
به گزارش ورايتي، فيلم جديد كلينت با نام «Changeling» در مقام كارگردان با بازي ستارگاني 
چون آنجلينا جولي ، جفري داناوان و مايكل كلي، به عنوان يكي از شركت كنندگان در شصت و 

يكمين دوره جشنواره بين المللي فيلم كن ، معرفي شد. 
اين فيلم اسرار آميز كه توسط كمپاني ايميج تهيه و توليد شده است ، هفتم نوامبر 2008 اكران مي 
شود. شصت و يكمين جشنواره بين المللي فيلم كن از 14 تا 25 مه (25 ارديبهشت تا پنجم خرداد) 

برگزار مي شود و شان پن رييس هيات داوران اين جشنواره  است. 
تقدير از جيم جارموش خالق فيلم هاي «عجيب تر از بهشت» و «مرد مرده» در بخش جنبي دو هفته 
كارگردانان و برپايي كالس پيشرفته فيلمسازي كوئنتين تارانتينو كه در 1994 ميالدي براي فيلم 

«داستان عامه پسند» برنده جايزه نخل طال شد ، از برنامه هاي جشنواره كن 2008 است.

اكران «شيرين» كيارستمي در كن

«شيرين» تازه ترين فيلم عباس كيارستمي كه در ايران زيرنويس فرانسه شده است،  در بخش مسابقه 
جشنواره كن حضور خواهد داشت.  به گزارش سايت جشنواره كن، فيلم «شيرين»  در ادامه فيلم كوتاه 
كيارستمي با عنوان« گريه ها» است كه سال گذشته به مناسبت شصتمين سال برپايي جشنواره كن 
به نمايش در آمد.در فيلم «گريه ها» 23 بازيگر زن سينماي ايران در مقابل دوربين گريه مي كردند و 
در فيلم «شيرين» ، كيارستمي واكنش آزاد 90 بازيگر زن سينماي ايران را نسبت به تصاويري كه مي 
مطرح  بازيگر  تهراني،  هديه  فيلم،  اين  ريز  برنامه  و  كارگردان  اول  گذارد.دستيار  مي  نمايش  به  بينند، 
سينماي ايران و فيلمبردار آن، هومن بهمنش است . جشنواره كن از 14 تا 25 مه در شهر ساحلي كن 

در جنوب فرانسه برگزار مي شود.

آنگ لي و فيلم جنجالي ديگر
سراغ  بار  اين  بوده  آفرين  جنجال  همواره  اخير  چندسال  در  كه  لي  آنگ   
تابستان پرآشوب سال 1969 و كنسرت حاشيه دار «وودستاك» رفته است. 
خاطرات  كتاب  اساس  بر  شاموس،  جيمز  توسط  لي  آنگ  كار  اين  فيلمنامه 
اليوت تايبر به نام «وودستاك جذاب؛ داستان واقعي يك شورش، كنسرت و 
يك زندگي» و با همكاري تام مانتل نوشته شده است. شاموس تهيه كنندگي 

اين فيلم را نيز به عهده دارد. 
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آزار جنسى 
در محيط كار 
زنان غربى

 
 عبدالرسول هاجرى - سحر ميرشاهى

بررسى پديده آزارهاى جنسى را با نقل قولى از «مارلين فرنچ» آغاز 

مى كنم. او مى گويد: «همه مردان در هر طبقه كارى كه باشند،  حتى 
اگر عده اى از آنها شركت فّعال نداشته باشند و فقط بيننده باشند، 
 در رساندن آزار جنسى به زنان همكار،  باهم همدست هستند. طبق 
مى كنند،  كار  آمريكا  آتش نشانى  شركت هاى  در  كه  زنانى  شهادت 
براى  خطرى  كه  هستند  جنسى  آزار  و  اذيت  مورد  قدرى  به   آنها 

زندگى آنها به شمار مى روند.»[ 1 ] 
حضور و مشاركِت برابِر زنان در محيطهاى كاِر بيرون از خانه و 
قرار گرفتن در كنار همكاران مرد،  از جمله مقوله هايى بوده و هست 

كه همواره از سوى ديدگاه هاى فمينيستى ترويج شده است. 
انگارِى  ناديده  هماهنگ،  با  حركتى  در  نيز  غرب  صنعتى  جوامع 
مساوى  مردان،  فرصت هاى  و  زنان  غريزى  و  زيستى  تفاوت هاى 
معمارى،  مانند  كارهايى  در  حتى  زنان  ـ  براى اشتغال  متعددى  و 
مردان  به  اين  از  پيش  تا  كه  و..   مهندسى،  معدن،  بّنايى،  ارتش 
اختصاص داشت  ـ فراهم آوردند. اما تفاوت هاى واقعى ناديده گرفته 
شده،  معادله را به نفع مردان و به ضرر زنان تغيير داد. قدرت برتر 
و  زيبايى  سو،  و  يك  از  مردانه  غريزِى  شديد  تمايالت  و  جسمانى 
ديگر،  موجب  سوى  از  مردان  با  مقايسه  در  زنان  ضعف جسمانى 
شد اذيت و آزار زنان از سوى مردان در محيط كار به وقع بپيوندد. 

عمده گونه هاى اين آزار جنسى به شرح ذيل بود: 
1) تحقير زنان و توهين به آنها از طريق واگذارى كارهاى حاشيه اى 

و پست به آنان؛ 
2) تحقير زنان از طريق پرداخت حقوق و مزاياى كمتر به آنها در 

مقايسه با مردان؛ 
3) آزارها و خشونت هاى جنسى مرداِن همكار؛ 

4) ضرب و شتم و قتل زنان به دسِت مرداِن همكار. 
پيامدهاى  بررسى  به  كار»  محل  در  زنان  با  بحث «جنگ  فرنچ،  در 
زيانبار ديدگاه هاى برابرنگرى در محل كار مى پردازد و اطالعات و 
آمار ارزشمندى در اين باره ارائه مى دهد. به گفته او،  در آمريكا با 
آن كه 55 درصد از زنان در مقابل دريافت دستمزد كار مى كنند،  ولى 
همه آنها با تبعيض روبه رو هستند. بنيادها و مؤسسات بازرگانى 
نداده اند،  با  قرار  زنان  پيشرفت  راه  در  مانعى  هيچ  كه  دارند  ادعا 
در  كه  كسانى  و  مى گيرند  ترفيع  زنان  از  اندكى  اين،  شمار  وجود 
مشاغل تخصصى و مديريتى هستند به مراتب كمتر از همتاى مردِ 

مؤسسات  همه جا،  در  در  پديده  اين  مى كنند.  دريافت  خود،  حقوق 
بازرگانى،  بنيادهاى علمى  ـ حقوقى و پزشكى به چشم مى خورد. 

جنگ با زنان در محيط كار ممكن است هدفى منحصر به فرد داشته 
باشد و آن،  نگاه داشتن آنها در مشاغل پايين اقتصادى است كه به 

صورت هاى گوناگون جلوه مى كند.[ 2 ] 
چرا  بداند  كرد  سعى  اخيراً  كاليفرنيا  در  فرنچ،  كميسيونى  گفته  به 
در  مى كنند.  كار  ساختمانى  مشاغل  در  كم  بسيار  تعداد  به  زن ها 
آمد،  عمل  به  ساختمانى  مشاغل  در  كارگر  زنان  با  كه  مصاحبه اى 
 معلوم شد كه محيط شغلى آنها،  هميشه محيط جنگ و نزاع است. 
مردها در مقابل زن ها ادرار مى كردند،  عكس هاى زننده اى در توالت 
آنان نصب مى نمودند،  به زنى كه مشغول كار با سيم هاى برق بود، 
 آب مى پاشيدند و زنى را كه مشغول باال بردن آجر و بار سنگين از 

پله ها بود،  لمس كرده،  نوازش مى كردند. 
يك زن جوشكار عليه كارخانه كشتى سازى كه در آن كار مى كرد، 
 به دليل آزار و اذيت جنسى،  اقامه دعوا كرد. شش زن و 846 مرد 
كليه  مى كردند.  كار  ماهر  متخصص  عنوان  به  كارخانه  اين  در 
سرپرست ها،  سركارگرها،  هماهنگ كننده ها،  راهنماها يا متصدى ها 
ديوارها  روى  كه  تقويم هايى  به  بودند  مجبور  زن ها  بودند.  مرد 
نوشته  و  كشيده  آن  بر  مستهجن  مطالب  و  عكس ها  و  شده  نصب 
مسخره  را  ركيك،  زن ها  حرف هاى  با  مردها  كنند.  بود،  نگاه  شده 
و اذيت مى كردند يا نيشگون مى گرفتند. قاضى «هوول ملتون» در 
«محيطى  كارخانه  كه  استدالل  اين  فلوريدا،  با  ويل  جكسون  بخش 
مردانه» به وجود آورده و احساسات زنان را با نصب عكس هاى 
زشت جريحه دار كرده است،  اعالم نمود كه نصب اين گونه عكس ها 

آزار جنسى محسوب مى شود.[ 3 ] 
آزارهاى جنسى در محيط كار،  به اذيت و آزارهاى جزيى محدود 
نيست و در برخى موارد،  به ضرب و شتم و قتل نيز منجر مى شود. 
محيط كار در آمريكا براى زنان به گونه اى است كه علت اصلى مرگ 

زنان كارگر،  قتل است كه همتاهاى آنها مرتكب مى شوند. 
ايمنى  ملى  مؤسسه  در  مسرى  بيمارى هاى  بل،  متخصص  كاترين 
و  كار  محيط  در  زنى  است:اگر  معتقد  [امريكا]  تندرستى  و  شغلى 
به  را  وى  كه  باشيد  كرد،  مطمئن  فوت  شده  وارد  جراحات  اثر  بر 
كشته  كار  محيط  در  كه  سياه پوستى  زنان  شمار  رسانده اند.  قتل 
مى شوند،  دو برابر زنان سفيد پوست است. شمار زنان سياه پوست 
كه هر سال به قتل مى رسند،  چهار برابر زنان سفيد پوست است؛ اما 
است  بيشتر  ارتش  پوست،  در  سفيد  زنان  رسيدن  قتل  به  احتمال 

 .(Newyork Times، 0991)
«رنكن كپل» در گزارش سازمان بين المللى كار (8991) مى نويسد: 
شمار  به  كارگاه  در  خشونت  جنبه  كشى،  جدى ترين  آدم  و  قتل 
آدم  كه  است  آن  از  حاكى  رسمى  متحده،  آمار  اياالت  در  مى آيد. 
كشى،  دومين علت مرِگ ناشى از كار،  به طور كلى،  و اولين عامل در 
خصوص زنان به شمار مى آيد. همه هفته به طور متوسط،  بيست 

نفر كارگر به قتل مى رسند. 
برپايه گزارش هاى شخصى،  تخمين زده شده است كه در انگلستان 
از هر ده زن،  هفت نفر در دوره زندگى شغل خود به مدتى طوالنى 
دچار آزار جنسى مى گردند. آزار جنسى ممكن است رويدادى منفرد 
يا الگوى رفتارى پيوسته و ثابت باشد. در حالت اخير،  زنان غالبًا در 
حفظ آهنگ معمول كار خويش با دشوارى روبه رو مى شوند. ممكن 
است مرخصى استعالجى بگيرند يا به كلى از كارشان دست بكشند 

 .(Mackixnon، 7991)
گيدنز،  آزار جنسى زنان را در محيط كار در غرب،  پديده اى «بسيار 
معمول» دانسته است. به گفته او،  آزار جنسى بخش بزرگى از زنان 
جهتى  از  مى دهد.  قرار  تأثير  تحت  مستقيمًا  را  بگير  حقوق  شاغِل 
همه زنان قربانيان تجاوز جنسى هستند،  زيرا ناچارند احتياطهاى 
خاصى براى حفاظت خود به عمل آورند و با ترِس تجاوز جنسى 

زندگى كنند.[ 4 ] 
گيدنز،  همچنين به انواع آزار جنسى زنان در محيط كار اشاره مى كند 
و مى افزايد:«آزار جنسى در محل كار مى تواند به عنوان استفاده از 
اقتدار شغلى يا قدرت به منظور تحميل خواسته هاى جنسى تعريف 
مانند  بگيرد؛  خود  به  خشنى  شكل هاى  است  ممكن  كار  اين  شود. 
هنگامى كه به يك كارمند زن گفته مى شود: يا به يك برخورد جنسى 
حدودى  تا  جنسى  آزار  انواع  بيشتر  شود.  اخراج  يا  دهد  رضايت 
زيركانه تر است؛ براى مثال،  اين نوع شامل فهماندن اين مطلب است 
كه پذيرفتن خواهش هاى جنسى،  پاداش هاى ديگرى به همراه خواهد 
آورد يا چنانچه اين گونه خواهش ها برآورده نشود،  نوعى مجازات 

مانند جلوگيرى از ترفيع به دنبال خواهد داشت.»[ 5 ] 
و  سوئدى  «زنان  عنوان  با  مقاله اى  در  جانس»  اينگوار  «هانس 
فرصت هاى مساوى» پس از اينكه كشور سوئد را «قهرمان جهانى 
برابرى بين زن و مرد» معرفى مى كند و از اشغال 142 كرسى (41 
مى گويد،  به  سخن  زنان  توسط  پارلمانى  كرسى   349 از  درصد) 
گونه هاى اذيت و آزار جنسى اشاره مى كند و مى نويسد: «گونه هاى 
شد  موجب  سوئد  در  زنان  عليه  جنسى  آزار  و  نابرابرى  مختلف 

برابر  فرصت هاى  مردان،  سند  و  زنان  بين  برابرِى  سوئدى  قانون 
جنسى  آزار  هرگونه  از  را  مستخدمينشان  بخواهد  كارفرمايان  از 

محافظت كنند.»[ 6 ] 
در سال 1989 هنگامى كه مجله «نيويورك تايمز» موضوع «مهم ترين 
مسئله اى كه زنان امروز با آن مواجه اند» را در آمريكا به همه پرسى 
خود  به  را  پاسخ ها  درصد  شغلى،  بيشترين  گذاشت،  تبعيضات 
اختصاص داد. در پايان دهه هشتاد،  80 تا 95 درصد زنان شاغل 
مى گفتند: از تبعيض شغلى و نابرابرى دستمزد،  ناراضى اند. در اين 
دهه،  هفتاد درصد زنان از آزار و اذيت مردان شكايت داشتند.»[ 7 

 [
دوم،  آزارهاى  جنس  كتاب  در  دوبوار»  «سيمون  نيز  پيش تر 
جنسى عليه زنان در غرب را بررسى و اعالم كرده بود كه زن ها 
به خصوص در كارهاى نخ ريسى و پارچه بافى،  مورد سوء استفاده 
قرار مى گيرند. اربابان غالبًا آنها را بر مردها ترجيح مى دهند. آنها 
كار بهترى در قبال مزد كمترى انجام مى دهند. اين فرمول وقيحانه، 

 روشن كننده ماجراى غم انگيز كار زن غرب است. 
«تروكن»[ 8 ] مى گويد: در كارگاه هاى ناسالم كه نور آفتاب در آنها 
كارآموزى،  مسلول  پايان  از  پيش  دختران  اين  از  ندارد،  نيمى  راه 

مى شوند.[ 9 ] 
به گفته دوبوار،  سركارگران از زن هاى كارگر جوان سوء استفاده 
آنها  مى نويسد:  ليون»  باره  در  «حقيقت  ناشناس  نويسنده  مى كنند. 
و  (نياز  راه ها  آورترين  تهوع  خود،  از  منظور  به  رسيدن  براى 

گرسنگى) سوء استفاده مى كنند.[ 10 ] 
به  با اشاره  «سرمايه»  ياداشت هاى  از  يكى  در  ماركس»  «كارل 
وضع اسفبار زنان در محيط كار مى نويسد: «به اين ترتيب است كه 
خصلت هاى خاص زنان به زيان خود آنها تمام مى شود و عوامل 
اخالقى و ظريف طبيعت وى،  وسايلى براى به بردگى گرفتن و رنج 

دادن وى مى شود.»[ 11 ] 
«ژ. درويل»[ 12 ] به همين علت در تلخيص كتاب «سرمايه»،  زنان 
شاغل در جوامع غربى را «حيوان لوكس يا جوان باركِش» جوامع 
مدرن معرفى مى كند. وضعيت تبعيض آميز و فراوانِى برخوردهاى 
خشن جنسى با زنان در محيطهاى كار،  به گونه اى در جوامع صنعتى 
غرب رو به تزايد بوده است كه بانواِن كنوانسيون رفع تبعيض را بر 
آن داشته كه در جاى جاى سند بين المللى پكن (1995)  ـ به ويژه 
به  هشدار  ضمن  سند  ـ  تا 181  مواد 150  از  اقتصاد  و  زن  بخش 
جهانيان در مورد گسترش بى رويه نابرابرى ها و آزارهاى جنسى 
عليه زنان شاغل،  تدابيرى براى جلوگيرى از اين روند فزاينده اتخاذ 

و توصيه نمايند. 
اين سند مى افزايد: 

موانعى  مى ورزند،  با  آور اشتغال  مزد  كاِر  به  كه  زنان  از  بسيارى 
مى دارد.  باز  بالقوه شان  توان  تحقق  از  را  آنان  كه  هستند  مواجه 
تحمل آزار رسانى جنسى،  توهين به حيثيت يك كارگر است و زنان 
را از ارائه خدمتى متناسب با توانايى شان باز مى دارد. دولت ها يا 
سازمان  و  غيردولتى،  سنديكاها  سازمان هاى  و  خصوصى  بخش 
ملل متحد بايد به نحو مقتضى قوانينى را در برابر آزار جنسى و 
كنند. اعمال  و  كار،  وضع  جميع اماكن  در  آزاررسانى  صور  ديگر 

 [ 13 ]
به  غرب  در  عمومى  افكار  و  گروهى  رسانه هاى  كه  نيست  بى دليل 
«بازگشت زنان به خانه» ابراز تمايل مى كنند. روزنامه انگليسى زبان 
«ملت و جهان» در مقاله اى با همين عنوان: «بازگشت زنان به خانه» 
مى نويسد: در اياالت متحده آمريكا،  بسيارى از زنان،  مشاغل خود 
بالنكن  ديويد  شده اند.  تبديل  وقت  تمام  مادران  به  و  كرده  رها  را 
هوان رئيس مؤسسه ارزش هاى امريكا اين رويكرد جديد را «مكتب 

جديد طرفدارى از خانواده» ناميده است. 
اين مقاله را با شعرى از شاعر بزرگ «هنرى ود روژت النگ فلو» 
به پايان مى رسانم: در خانه بمان قلب من و استراحت كن،  قلب هاى 

حافظ خانواده،  خوشبخت ترينند. 13
پى نوشت ها: 

1. مارلين،  فرنچ،  جنگ عليه زنان،  ترجمه توران دخت تمدن (مالكى) 
ص 212  ـ 215 

2. همان،  ص 211  /  3. همان  /  4. آنتونى،  گيدنز،  جامعه شناسى، 
 ترجمه منوچهر صبورى،  ص 201 

سوزان،  فالودى،   .7  / سالم،  13/8/79   روزنامه   .6   / همان    .5
 جامعه زنان آمريكا چه مشكلى دارند،  ترجمه زهره زاهدى؛ به نقل 

از: نشريه زنان،  ش 13 
دوم،  ترجمه  دوبوار،  سيمون،  جنس   .Norbert Truqan  / 9  .8
قاسم صفور،  ص 179،  با تلخيص و تصرف 10. همان / 11. همان  
/ G. Derville  /13 .12. ر.ك: مواد 157،  160 و 180 اعالميه پكن 

 /http://www.parsdargahsites.com به نقل از
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به بهانه اجراى مراسم سنتى 
ايران در بريتيش ميوزيوم

روزى براى

 خانواده ها
مؤسسه   – آپريل   20 و   19  – گذشته  يكشنبه  و  شنبه  روز 
خيريه سحر ايران زمين اقدام به معرفى فرهنگ و هنر ايرانى 
در قالب برنامه هاى سرگرم كننده اى براى خانواده ها نمود. 
اين برنامه در محوطه موزه بريتانيا در طى دو روز از صبح 
تا بعد از ظهر ادامه داشت و در آن عالوه بر رقص و موسيقى 
و تئاتر، كارگاه نقاشى و كاردستى با موضوع باز سازى شهر 
نقاشى  و  سازى  جواهر  كارگاه  ايران،  امپراطورى  باستانى 
غير  آموزش  و  كودكان  كردن  سرگرم  براى  چهره  روى 

مستقيم آنها برپا بود. 
موسسه خيريه سحر ايران زمين، غير انتفاعى و غير سياسى 
است كه در كشور انگلستان و آمريكا به ثبت رسيده است و به 
امور خيريه و فرهنگى مى پردازد. اين شركت سالهاى گذشته  
نيز به اجراى فعاليتهاى پرداخته است و در مراسم امسال خود 
از رقصهاى كالسيك، گروه نوازيهاى سنتى و تئاتر كودكان 
برخوردار بود كه جاذبه بين المللى ايجاد كرده بود. على رغم 
تالشها و زحمات بسيارى كه در برپايى مراسم انجام گرفته 
بود، ضعفهايى بيز به چشم مى خورد كه از اهم آن اشكال در 
پوشش صوتى را مى توان نام برد كه البته به دليل وضعيت 
و كيفيت سالن موزه اجتناب ناپذير بود. سركار خانم شرلى 
القانيان مدير و سرپرست موسسه سحر ايران زمين در اين 
هايمان  برنامه  اجراى  براى  را  موزه  هميشه  «ما  افزود:  باره 
امكان  ما  به  و  است  علمى  مكان  يك  چراكه  كنيم  مى  انتخاب 
ميدهد تا از وجود افراد تحصيلكرده در جهت مستند كردن و 
اطمينان از صحت تاريخى فرهنگى كه انتشار مى دهيم، بهره 
بگيريم. بعضى برنامه هايمان مانند نمايش رستم و اسفنديار 
توسط  مخصوصًا  گرفت،  صورت  رستم  مدرسه  همت  با  كه 
هم  و  شوند  تشويق  هم  آنكه  براى  شود  مى  اجرا  كودكان 
آموزش ببينند تا در آينده پشتيبانى براى فرهنگ ايرانى باشند. 
ما در برنامه هاى امسال سعى داشتيم بر فرهنگ و هنر زمان 
هخامنشيان تمركز كنيم.» شايد توجيه آنكه چرا بعضى برنامه 
ها چندان ايرانى به نظر نمى رسيد يا جذابيت سبكهاى ديگر 
هنرايرانى را نداشت، همين تمركز بر دوره هخامنشيان باشد 
چراكه اوًال از فرهنگ و هنر اين دوره تاريخى، به نسبت ديگر 
ادوار تاريخى ايران، منابع بسيارى در دست نيست و همچنين 

هنر اين دوره باستانى چندان شناخته شده نمى باشد.
ميان  از  شخصى  ها  برنامه  اجراى  حين  در  نيز  يكشنبه  روز 
تماشاچيان به روى سن رفته و اقدام به برافراشتن پرچم شير 
به  دوستمان  وطن  هموطن  اقدام  اين  است.  كرده  خورشيد  و 
بوده  كه  اى  عقيده  و  حزب  هر  از  حمايت  براى  و  منظور  هر 
است، مى بايست در جايگاه و زمان خود صورت مى گرفت. 
سوءاستفاده از فعاليتهاى فرهنگى و تعطيالت خانوادگى براى 
ابراز عقايد و تبليغات سياسى جز برهم زدن آرامش مردم و 
دلزدگى از سياست چيزى به همراه نخواهد داشت و چه بسا 
چنين اقدامات فردى و يك جانبه به نفع احزاب رقيب يا مخالف 

تمام شود. 

احسان صادقيان



17 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

25 April 2008  -  1387 جمعه 6  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و دوم

روشنفكر، 
آپاراتچى 
سياست نيست
مريم شبانى

نيكفر دكتراى فلسفه دارد و اين روزها پژوهشى درباره «اقتصاد 
سياسى و دين» را به سامان ميرساند. زاويه ديد نيكفر به تعامل 
اما  منحصربهفرد.  و  است  جالب  سياست،  و  روشنفكران  ميان 
در  را  توضيحاتش  و  تعاريف  وقتى  ميشود  خواندنيتر  و  جالب 
روشنفكران  با  تنها  دلش  تعامل  اين  در  او  ميريزد.  ايران  ظرف 

است.
 

ـ گفتوگو با محمدرضا نيكفر 

نيكفر در آلمان ساكن است، اما آخرين اثر مكتوب از اين پژوهشگر 
شده  منتشر  «پروتستانتيسم»  عنوان  ذيل  و  مدرسه  فصلنامه  در 

است. 
درباره «اقتصاد  پژوهشى  روزها  اين  و  دارد  فلسفه  دكتراى  نيكفر 
تعامل  به  نيكفر  ديد  زاويه  ميرساند.  سامان  به  را  دين»  و  سياسى 
ميان روشنفكران و سياست، جالب است و منحصربهفرد. اما جالب 

و خواندنيتر ميشود وقتى تعاريف و توضيحاتش را در ظرف ايران 
ميريزد. او در اين تعامل دلش تنها با روشنفكران است. 

 آيا شما تاثيرگذارى روشنفكران ايرانى در حوزه سياست را قابل 
توجه و قابلقبول ميدانيد؟ 

ـ من نميدانم منظور از تاثير چيست. روشنفكران منتقد نه پول دارند، 
نه پارتى و هم اينكه چند تنى از آنان نفس بكشند، بايستى بسيار 

شادمان بود. 
من به همين كه عدهاى شرافتمند بمانند و نشان دهند چيزى به نام 
فهم و شعور و اخالق وجود دارد، دلخوشم. شرمنده خواهيم شد، 
اگر زمانى بگويند يك نفر در ميان آنان نبود كه نشان دهد ميتوان 

در فكر و با فكر و بااخالق زيست. 

 با وجود اين توضيح ميخواهيم بدانيم كه از نظر شما چرا حضور 
دوم  مرحله  همچون  برههاى  در  ايرانى  روشنفكران  حداكثرى 
انتخابات رياستجمهورى و حمايت آنها از يك كانديدا كمتاثير بود و 

صداى روشنفكران توسط افراد جامعه شنيده نشد؟ 
ـ هر معركه اى صداهاى خودش را دارد. 

 پس شما چه مكانيسمى براى ارتباط روشنفكران ايرانى با عرصه 
عمومى در نظر داريد و از ديد شما ضعف اين ارتباط را چگونه بايد 

آسيبشناسى كرد؟ 
ـ كدام عرصه عمومى؟ تماشاچى تلويزيون؟ صحنه مردم «هميشه 
دارند؛  خودآزارى  نوعى  به  ابتال  استعداد  صحنه»؟روشنفكران  در 
مردم به ما توجهى نشان نميدهند، پس اشكالى در ماست! سيستم 
هم توى سر روشنفكر ميزند كه ببينيد، شما چقدر منزوى هستيد، 

پس البد اشكالى داريد. 
اين خودآزارى، كه سيستم هم آن را تشديد ميكند، در بهترين حالتش 
ممكن است به ماجراجويى يا تودهگرايى چپ منجر شود. در ادامه 
همين نوع خودآزارى است كه در جريانهاى چپ از «روشنفكر» با 

تحقير نام برده ميشده و هنوز ميشود. 
راه برون رفتن روشنفكران از اين وضعيت چگونه بايد باشد؟ 

در  و  بگيرد  فاصله  خودآزارى  اين  از  بايستى  روشنفكر  ـ 
آسيبشناسى ارتباط فقط مشكل را در خودش نبيند. مشكل معلوم 
است: در دوران گره خوردن مصرفگرايى با ايدئولوژى، در دوران 
اوج  در  شدن،  ثروتمند  براى  جنونآميزى  مسابقه  با  فالكت  تركيب 
و  ريا  بازار  اين  در  كنم  خالصه  و  تودهاى  دوشخصيتى  بيمارى 
تزوير و تبليغهاى پرسروصداى پوچ، مشكل روشنفكر يك ميليونم 

مشكل طرف مقابل نيست. 
آن  نفر  هزار  دو  و  مينويسد  كتابى  مثال  ميكند،  را  خودش  كار  او 
او  باشيم.  او  آسيبشناسى  فكر  به  است  بيانصافى  ميخوانند.  را 
سالمترين آدم اين سرزمين است. فهم و شعور و سوادش را دارد 
كه كالهبردارى درجه يك شود و نشده است. نشسته است كتابش 

را مينويسد و به اين خاطر ممكن است سرش بر باد رود. 
او عادى است، ديگران غيرعادى هستند. پس او را سپاس گوييد و 
برويد ديگران را آسيبشناسى كنيد. آبروى ما در نهايت همين چند 
گذشته  تاريخ  به  نميكنيد  باور  ميشود.  نوشته  كه  است  كتابى  قلم 
بنگريد و به تاريخ ملتهاى ديگر. هنر و انديشه ممنوع سند زيست 

فرهنگى است. زندگى بدون آنها مالالنگيز و پوچ ميشود. 
با اين حال نميتوان از نقش و رسالت روشنفكران سخنى نگفت و لذا 
باز هم سوال اين است كه جماعت روشنفكر تا چه اندازه مى توانند 
در هدايت مسير اصالحات در ايران تاثيرگذار باشند؟ چه ميزان بايد 
از امر كلى فاصله بگيرند و اصوال تاچه اندازه ميتوان از آنها توقع 

ورود به مسائل جزيى را داشت؟ 
مثال  آپارات  تا  است  سياسى  تعميرات  اصالحات،  از  منظور  اگر  ـ 
كمتر دود كند و كمتر لنگ زند، كارى از دست روشنفكران برنميآيد 
و آنان بهتر است دست خود را سياه نكنند، اما در مورد نيمه دوم 
شده  گذاشته  پيش  روشنفكر  از  تعريفى  تلويحا  اينجا  در  پرسش؛ 

است. 
گويا روشنفكر كسى است كه به امر كلى ميپردازد؛ بنابراين بايستى 
بحث كرد كه كى و چگونه درگير جزييات شود. اين تعريف و اين 

تفكيك بيفايده و بيربط به اصل مساله است. 
توضيح  كمى  هم  را  روشنفكرى  از  خود  تعريف  باشد  الزم  شايد 

دهيد. 
او  كيست؛  بحث  موضوع  اصلى  متن  در  روشنفكر  ببينيم  بايد  ـ 
شود  آن  كارگزار  و  سيستم  جذب  ميتواند  بالقوه  كه  است  كسى 
اما به دليل نيروى قضاوتش اين كار را نميكند. فهم و روشنبينى، 
روشنفكر  است.  سياهكارى  سياه  فضاى  و  سياهكاران  تهديدكننده 
تجسم روشنبينى و نيروى داورى است. حتى اگر هيچ كارى نكند و 

ساكت ساكت هم باشد، تهديد به حساب ميآيد. 
خالفى  كار  اتاقى  در  دارند  كسانى  پندارى،  است.  مزاحم  او  وجود 
ميكنند و اين حس را دارند كه منفذى وجود دارد كه از آنجا ميشود 

داخل اتاق را ديد. 
وجود اين منفذ همه را مضطرب ميكند. من اگر استعداد داستاننويسى 
داشتم در توضيح اين وضعيت داستانى اين چنين مينوشتم: كجاى 
است.  برقرار  مطلق  ديكتاتورى  آن  در  كه  دارد  وجود  ناكجايى 
فاشيست دستور داده است همه آدمهاى باشعور را سر به نيست 

كنند. 
او هر روز در فهرست اعدامشدگان دنبال اسم خاصى است؛ اسم 
و  است  باشعور  بسيار  ميداند  كه  قديمش  همشاگرديهاى  از  يكى 
قضاوت روشن و فسادناپذيرى دارد. او به تدريج عصبى ميشود، 
چون اسم او را در فهرست هر روزه نمييابد. جايى ميرسد كه ديگر 
فهرستى در كار نيست؛ اين از نظرش به اين معنى است كه همه سر 
به نيست شدهاند، جز «او»، اويى كه با يك نگاه روابط را تشخيص 

ميداد. 
ديكتاتور سخت مضطرب ميشود. در تظاهرات ميليونى، تمام مدت 
نگران چشمهايى است كه از يك گوشه مرموز او را مينگرند. وقتى 
از خيابانها ميگذرد، اين حس را دارد كه همه پنجرهها به اشغال آن 

دو چشم درآمدهاند. در كاخش نيز آرامش ندارد. 
حس ميكند «او» از سوراخ كليد به درون اتاقش مينگرد. داستان را 
ميشود مهيجتر كرد به اين صورت كه در جايى به خواننده خبر داد 
كه آن همشاگردى قديم سالها پيش مرده بوده است، مثال بر اثر يك 

تصادف احمقانه. چشمهايش اما هنوز هستند. 
هم  سيستمى  روشنفكران  البته  است.  امتناع  روشنفكرى  شاخص 
داريم، به اين دليل ساده كه سيستم هم به اعتبارى با فكر كار ميكند 
و كنشها و واكنشهايش همه از سر غريزه نيست. چنين كسى ممكن 
است منتقد هم باشد، ممكن است بسيارى چيزها را نپسندد و حتى 
بعدها بگويد كه بسيار ناراضى بوده است. شايد هم واقعا ناراضى 
باشد، بيشتر به اين دليل ساده كه چون ميفهمد، مضطرب است و 

نميتواند آسودهخاطر باشد. 
اين قبيل آدمها وضعيت رقتانگيزى دارند. جالب اين است كه آنان از 
كسانى بدشان ميآيد كه ميدانند متوجه وضعيت هستند. آنان خود 
را در مقابل آدمهاى تيزبين لخت و عريان حس ميكنند و اين سخت 

آزارشان ميدهد. 
در تاريخ پيش آمده كه اين گونه آدمهاى چيزفهم دستگاه، از همه 
را  معيارمان  بايد  شده  كه  هم  عده  اين  خاطر  به  شوند.  بيرحمتر 

تدقيق كنيم. 
روشنتر  كمى  را  سيستم  از  خود  مشخص  منظور  دارد  امكان  اگر 

بيان كنيد. 
ـ نخست بايد حد و حدود سيستم را مشخص كنيم. ميشود سيستم 
آن،  برپايه  آخر  دست  كه  گرفت  نظر  در  وسيعى  مفهوم  چنان  را 
شرط روشنفكرى را خودكشى دانست، زيرا هر كارى كنى، جزئى از 
سيستم هستى. نه! سيستم اين نيست و نبايستى تعريف غلوآميزى 
خودمان  آزار  باعث  فقط  آن  با  كه  تعريفى  دهيم؛  دست  به  آن  از 

شويم. 
سيستم، در متن بحث ما، آن چيزى است كه در هر جامعه اى هر 
فرد فهميده اى زمانى بايستى با آن تعيين تكليف كند: هستم ... يا 

نيستم؟ 
اين  داستان  ما،  بحث  در  ميانديشم.  چون  هستم،  ميگفت:  دكارت  ـ 
نيستم،  ميانديشم.  چون  نيستم،  نميانديشم؛  چون  هستم،  ميشود: 
در  زمان  اين  در  اگر  بفهمم  كه  دارم  را  قضاوت  نيروى  اين  چون 
هر  در  جرم  دايره  من  نظر  به  هستم.  جرم  شريك  باشم،  نقطه  اين 

دورهاى و در هر جايى مشخص است. 
سوريه  در  است،  مشخص  آلمان  در  است،  مشخص  آمريكا  در 
زمان  ايران  در  و  است  مشخص  بوركينافاسو  در  است،  مشخص 
ميشود:  اين  روشنفكر  تعريف  حساب  اين  با  بود.  مشخص  شاه 
كسانى  ميدهد.  تشخيص  را  جرم  دايره  كه  است  كسى  روشنفكر 
خاص  لقب  آنان  كنند.  همراهى  باز  و  دهند  تشخيص  است،  ممكن 

خودشان را دارند.

گفتگو

انديشم.  مى  چون  هستم،  ميگفت:  دكارت 
در بحث ما، داستان اين مى شود: هستم، 
مى  چون  نيستم،  انديشم؛  نمى  چون 
انديشم. نيستم، چون اين نيروى قضاوت 
را دارم كه بفهمم اگر در اين زمان در اين 
نظر  به  هستم.  جرم  شريك  باشم،  نقطه 
هر  در  و  دورهاى  هر  در  جرم  دايره  من 

جايى مشخص است. 

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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آمستردام پايتخت 
جهاني كتاب 

23 آوريل (چهارم ارديبهشت)، روز جهاني كتاب است كه براي اولين بار در سال 
با  (يونسكو)  ملل  سازمان  آموزشي  و  فرهنگي  علمي،  سازمان  سوي  از   1995
هدف ترويج كتاب خواني، نشر كتاب و احترام به حق مالكيت معنوي (كپي رايت) 

راه اندازي شد. 

توسط   1923 سال  در  اولين بار  براي  كتاب،  و  آوريل   23 روز  ميان  ارتباط 
فروشگاه هاي كتاب ايالت كاتالونيا اسپانيا، به منظور تقدير از ”ميگوئل سروانتس“ 

- نويسنده ي نام دار اسپانيايي - ايجاد شد، كه در اين روز درگذشت. 
نيمي از فروش ساالنه  كتاب در كاتالونيا در اين روز انجام مي گيرد كه بالغ بر 
400هزار جلد كتاب و چهار ميليون شاخه گل رز ميان عالقه مندان به كتاب رد 

و بدل مي شود. 

اين  برگزاري  به  توجه  با  گرفت  تصميم  يونسكو  سازمان   ،1995 سال  در 
شكسپير“ -  تولد ”ويليام  با  آوريل  روز 23  همزماني  و  كاتالونيا  در  جشنواره 
نمايشنامه نويس بزرگ انگليسي - و درگذشت ”سروانتس“ اسپانيايي، اين روز را 

روز جهاني كتاب و حق مالكيت معنوي نام گذاري كند. 
بر اساس اعالم سازمان يونسكو، امسال در سيزدهمين 
سال برگزاري روز جهاني كتاب، بيش از يكصد كشور 

مؤسسه هاي  عمومي،  كتابخانه هاي  قالب  در  جهان 
مراسم  برگزاري  با  كتاب،  نشر  خانه هاي  و  مدرسه ها  فرهنگي، 

مختلف، اين روز را گرامي خواهند داشت. 
پايتخت  عنوان  به  آمستردام  كتاب،  جهاني  روز  با  هم زمان  چهارشنبه  روز 
سازمان  انتخاب  كميته   كرد.  خواهد  آغاز  را  خود  كار  رسما  كتاب،  جهاني 
نامزد  هفت  ميان  از  را  آمستردام  شهر   ،2006 ژوئن  هشتم  روز  يونسكو 
منتخب، به عنوان پايتخت جهاني كتاب در سال 2008 معرفي كرد. اين برنامه 

در قالب تالش جهاني در جهت ترويج كتاب به عنوان وسيله اي فرهنگي براي 
آزادي اجرا مي شود. 

يونسكو  سوي  از  هرساله   2001 سال  از  كه  كتاب  جهاني  پايتخت هاي 
نام گذاري شده اند، عبارت اند از: مادريد (2001)؛ الكساندريا (2002)؛ دهلي  
نو (2003)؛ آنت ورپ، (2004)؛ مونترال (2005)؛ تورين (2006)؛ و بوگوتا 

 .(2007)
بر اساس اعالم سازمان يونسكو، در سال 2009، بيروت، پايتخت جهاني 

ميان  از   ،2010 سال  در  كتاب  جهاني  پايتخت  همچنين  بود.  خواهد  كتاب 
شهرهاي گواداالخارا (مكزيك)، ليسبون (پرتغال)، ريگا (ليتواني)، سن پترزبورگ 

انتخاب  (اسلووني)  ليوبلجانا  و  (نيوزيلند)  ولينگتون  (اتريش)،  وين  (روسيه)، 
خواهد شد. 

برگزاري بزرگ ترين بازار كتاب در جهان 
مركز تاريخي آمستردام به عنوان پايتخت جهاني كتاب در سال 2008، قصد 

دارد روز 18 مي، ميزبان بزرگ ترين بازار كتاب در جهان باشد. در اين 

بازار كتاب، بالغ بر يكهزار غرفه  كتاب در مركز شهر برپا خواهد شد و كتاب هايي 
در تمامي ژانرها براي عالقه مندان كتاب ارائه خواهند شد. 

روز جهاني كتاب در اسپانيا 
در روز جهاني كتاب، رمان «دون كيشوت»، اثر جاودانه ”سروانتس“، در مراسم 
سوي  از  نيز  ”سروانتس“  ادبي  جايزه  و  مي شود  مطالعه  كتاب خواني  دوروزه  

پادشاه اسپانيا اعطا خواهد شد. 
روز جهاني كتاب در انگليس 

روز جهاني كتاب در انگلستان براي اولين بار در سال 1998 از سوي ”توني بلر“ 
- نخست وزير وقت انگليس - راه اندازي شد. در آن سال، چندين ميليون كودك 
دبستاني كتاب ويژه  روز جهاني كتاب را به ارزش تنها يك پوند دريافت كردند. 
از آن سال، تعداد كودكاني كه كتاب يك پوندي ويژه  اين روز جهاني را دريافت 
مي كنند، افزايش يافته و عالوه بر آن، مراسم ديگري چون كتابخواني سريع و 

كتاب هايي براي بيمارستان برگزار مي شوند. 

روز جهاني كتاب در ژاپن 
سفارت اسپانيا در توكيو با همكاري شهر ”شيما“، چهارمين جشنواره ي ساالنه 
بيش  آن  در  كه  كرد،  برگزار  آوريل   20 و   19 روزهاي  در  را  كيشوت“  ”دون 
اسپانيا  ادبيات  مشهور  اثر  اين  ژاپني  ترجمه   مطالعه  به  شركت كننده  يكصد  از 

پرداختند. 

روز جهاني كتاب در فرانسه، ايتاليا و سوييس 
”ويكتور  نوشته   «بينوايان»  رمان  كتاب،  جهاني  روز  مناسبت  به  فرانسه،  در 
هوگو“ در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد تا به مدت 24 ساعت و به طور بي وقفه، 

آن را مطالعه كنند. 
 21 روز  ايتاليا  نويسندگان  انجمن   - ايتاليا  پايتخت   - رم  در 
آوريل (دوشنبه) برنامه ي كميسيون ملي ايتاليا 
در يونسكو را راه اندازي كردند. همچنين روز 
چهارشنبه، سازمان يونسكو برنده ي مسابقه ي 

ادبيات اسپانيولي زبان را معرفي خواهد كرد. 
در سوييس، همزمان نمايشگاه ها، كارگاه ها 
كتاب خواني  و  مناظره  جلسه هاي  و 
است»  مسافرت  «مطالعه،  موضوع  با 

برگزار مي شود. 

رونمايي از بزرگ ترين كتاب جهان 
روز  بي بي سي،  گزارش  به  همچنين 
كتاب،  جهاني  روز  با  همزمان  چهارشنبه، 
صدها مراسم مختلف در اسكاتلند برگزار 
از  رونمايي  آن ها،  مهم ترين  كه  مي شود، 
كه  كتاب  اين  است.  جهان  كتاب  بزرگ ترين 
تاريخچه ي تصويري هيمالياست، قرار است در 
كتا بخانه ي ملي اسكاتلند به نمايش گذاشته شود. 

ادبيات و انديشه
تغيير مليت شاعران 
بزرگ ايرانى ادامه 

دارد

اثر  «خمسه»  خطى  نسخه ى  مرمت 
در  كه  گنجوى“  ”نظامى  جاودانه ى 
بود،  شده  پيدا  اتريش  ملى  كتابخانه ى 

به پايان رسيد. 
وزارت فرهنگ و گردشگرى جمهورى 
فشرده ى  لوح  كرد،  اعالم  آذربايجان 
اين  اختيار  در  مرمت شده  نسخه ى  اين 

وزارتخانه قرار گرفته است. 
وزارت فرهنگ و گردشگرى آذربايجان 
نسخه ى  كرد:  عنوان  همچنين 
 - ”نظامى“  «خمسه» ى  مرمت شده ى 
شاعر معروف آذربايجانى [!] - اكنون 
« نسخه هاى  عنوان  با  نمايشگاهى  در 
ملى  كتابخانه ى  در  آذربايجانى»  خطى 

اتريش به نمايش درآمده است. 
است،  كرده  عنوان  آذربايجان  دولت 
شاعرانى  آثار  از  خطى  نسخه ى   17
نشان  را  آذربايجان  كهن  فرهنگ  كه 
مى دهند، چندين سال قبل در كتابخانه ى 
ملى اتريش پيدا شده  و در ادامه، ”نظامى 
”محمود  تبريزى“،  ”صائب  گنجوى“، 
را  شروانى“  ”خاقانى  و  شبسترى“ 
آثار  كه  ناميده  آذربايجانى  چهره هاى 
اين  كهن  فرهنگ  نشان دهنده ى  آنان، 

كشور است! 
آذربايجان  خبرگزارى  گزارش  به 
خطى  نسخه ى  مرمت  كار   ،(APA)
على اف“  ”حيدر  حمايت  با  «خمسه» 
جمهورى  پيشين  رييس جمهور   -

آذربايجان - انجام شده است. 

بزودى

نشرية ادبى
 كاروانى از شعر

به اهتمام مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه منچستر و انجمن 
فرهنگى كاروانى از شعر

به ضميمه هفته نامه پرشين منتشر خواهد شد
خواهشمند است اشعار، مقاالت و مطالب خود را به آدرس

info@persianweekly.co.uk  يا
carevaniazsher@yahoo.co.uk

ارسال نمائيد

عباس مخبر «سبك كردن بار سنگين فلسفه» را ترجمه مى كند
پس از انتشار «اسطوره هاى موازى» نوشته ى ژوزف بيرلين، عباس مخبر «سبك كردن بار سنگين فلسفه» نوشته ى جوزف 

پالمر را ترجمه مى كند. «اسطوره هاى موازى»مطالعه ى تطبيقى اسطوره ها در جهان است 
كه نويسنده مضمون هاى اصلى اسطوره ها را كه در فرهنگ هاى جهان مشترك اند، مطرح 
كرده است؛ اسطوره هايى مانند پيدايش انسان،  جهان،  توفان،  عشق و... در فرهنگ هاى 
شده  داده  نشان  نيز  آن ها  مشابهت هاى  و  شده  آورده  نمونه هايى  و  بررسى  مختلف 
و  اسطوره  مفهوم  به  اول  بخش  كه  است  بخش  سه  يادشده  اثر  مخبر،  گفته ى  به  است. 
رابطه اش با اخالق،  زبان و شخصيت هاى اسطوره يى مى پردازد. بخش دوم اين كتاب به 
اسطوره هايى چون: عشق،  توفان،  خدايان، قهرمانان،  جهان زيرين و آفرينش مى پردازد. 
بخش سوم نيز درباره ى خوانش هاى مدرن اسطوره است كه ديدگاه هاى صاحبان  نظر 
را درباره ى اسطوره ارائه مى دهد. اين اثر به تازگى از سوى نشر مركز منتشر شده و در 
نمايشگاه كتاب امسال عرضه مى شود. «سبك كردن بار سنگين فلسفه» اثر جوزف پالمر 
اثر ديگرى است كه اين مترجم در حال ترجمه ى آن است. در اين اثر، پالمر سعى كرده 
است با طرح و شكل و كاريكاتور، مفاهيم فلسفى را توجيه كند. اين اثر تاريخ فلسفه را از 
پيش سقراطيان تا امروز بيان كرده است؛ نه به اين صورت كه ديدگاه فالن فيلسوف چه 
بوده؛ بلكه به اين صورت كه سؤال اصلى چه بوده است. مخبر همچنين «معناى زندگى» 

است.  انتشار  مجوز  دريافت  انتظار  در  مهر 86  از  گفت،  كه  كرده  ترجمه  است،  فلسفى  بيش تر  كتابى  كه  را  ايگلتون  ترى  اثر 
«پيش درآمدى بر نظريه ى ادبى»، «عمل نقد»، «راهنماى نظريه هاى ادبى معاصر»، «عاشقانه هاى ژاپنى» و «فال ورق»، تعدادى از 

آثار منتشرشده ى عباس مخبرند.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

چهره ها 
 

 تجديدچاپ آثار احمد محمود

 در نمايشگاه
احمد  آثار  از  برخي 
محمود از جمله كتاب هاي 
«ديدار» (چاپ هفتم)، «مدار 
هشتم) (چاپ  صفردرجه» 

خال»  تب  تا  مسافر  «از  و 
(چاپ نهم) از سوي انتشارات معين در نمايشگاه كتاب 
تهران حضور خواهند يافت. همچنين «غريبه و پسرك 
از  معابد»،  انجير  «درخت  و  سوخته»  «زمين  بومي»، 
ديگر آثار محمود، از سوي نشر يادشده اخيراً به چاپ 

هاي هفتم، هشتم و نهم رسيده اند.

حمزوي در خوان هشتم رمان
خسرو حمزوي كه با رمان 
از  ادبي  جوايز  در  هايش 
و  منتقدان  سال  كتاب  جمله 
موفقي  حضور  نويسندگان 
رمان  در  و  بار  اين  داشته، 
تري  وسيع  طيف  هشتمش 
از خوانندگان را در نظر مي 
هاي  بيشه  «در  گيرد.رمان 
سال  سه  از  او  آسوريك» 
دريافت  انتظار  در  پيش 

مجوز نشر است.

 محمد 

يعقوبي،«دل 
سگ» و 
بولگاكف

دارد  قصد  يعقوبي  محمد 
«دل  رمان  اساس  بر 
ميخائيل  نوشته  سگ» 

اين  در  بسازد.  تلويزيون  براي  تئاتري  تله  بولگاكف 
بابك  رضا  آقالو،  احمد  جمله  از  بازيگراني  تئاتر  تله 
نمايش  تصويربرداري  دارند.  حضور  كيخايي  آيدا  و 
است  قرار  و  انجامد  مي  طول  به  روز   15 تلويزيوني 
آماده  يي  دقيقه   90 قسمت  يك  قالب  در  تئاتر  تله  اين 

پخش شود. 

«نيكول كيدمن» و يك بيانيه 
فمينيستي

 نيكول كيدمن كه به عنوان 
صندوق  صلح  سفير 
سازمان  توسعه 
از  دارد  فعاليت  ملل 
كشورهاي  رهبران 
كرد  درخواست  جهان 
براي  جهاني  تالش  به 
خشونت  به  دادن  پايان 
عليه زنان بپيوندند. وي 
طي بيانيه يي كه در مقر 
سازمان ملل قرائت شد، 
زن  سه  از  كرد  عنوان 

در جهان، يك نفر در طول عمر خود به اشكال مختلف 
با خشونت مواجه مي شود.

آخرين رمان ناباكوف به جاى آتش به 
چاپخانه مى رود

”دميترى ناباكوف“ - پسر ”والديمير ناباكوف“ - اعالم كرد، برخالف وصيت نامه ى پدرش، آخرين 
رمان به جامانده از اين نويسنده ى روسى را نخواهد سوزاند. 

”دميترى ناباكوف“ سرانجام پس از سال ها نگرانى جهان ادبيات درباره ى سوزانده  شدن آخرين 
رمان ”والديمير ناباكوف“ طبق وصيت نامه اش، روز گذشته اعالم كرد كه رمان «لوراى عجيب» را 

نخواهد سوزاند و آن را منتشر خواهد كرد. 
وى گفت: «رمان ”لوراى عجيب“ به عنوان آخرين اثر پدرم به آتش انداخته نخواهد شد. او نمى خواهد 

پسرش بيش از اين از پيچيده ترين دوراهى  عمرش عذاب بكشد.» 
مدت هاى  و  هستم  وفادارى  پسر  «من  گفت:  خود  تصميم  اين  درباره ى  همچنين  ناباكوف  فرزند 
طوالنى درباره ى اين خواسته ى پدرم جدى فكر كردم. اما او به يك باره در مقابلم ظاهر شد و با 

خنده اى طعنه آميز گفت، تو دچار آشفتگى شده اى، برو و آن را منتشر كن.» 
عمل  فقيد  ”ناباكوف“  خواسته ى  آخرين  به  ”دميترى“ 73ساله  اگر  گاردين،  روزنامه ى  گزارش  به 
نكند، به او خيانت كرده است؛ اما اگر طبق خواسته ى او، آخرين رمانش را بسوزاند، جهان ادبيات 
خواهد  دست  از  را  بيستم  قرن  نويسندگان  بزرگ ترين  از  يكى  قبر  درون  از  هديه ى  هميشه  براى 

داد. 
”والديمير ناباكوف“ خالق رمان هاى معروفى چون «لوليتا»، «آتش رنگ پريده» و «خنده در تاريكى» 

بود كه در در 22 آوريل 1899 متولد شد و دوم ژوئن 1977 درگذشت.

فرصتى براى جهانى شدن ادبيات
مطلب از اين قرار است؛ چرا ادبيات ما راهى به سمت جهانى شدن نمى جويد؟ 

 
بى گمان، براى رسيدن به مرزهاى تازه و دستيابى به فرصت هاى تازه تر، براى عرضه پيام روزگار فرهنگى اينجا و اكنون، به جهان غيرخودى، بايد 
به ابزارهاى الزم و زبان مألوف دسترسى داشت. به راستى فرهنگ و زبان ما در عرصه فرهنگ جهانى، در چه رتبه و با چه آهنگى به پا ايستاده 

است؟شكى نيست كه فرهنگ و ادبيات بر 
قوم و ملتى، ضمن داشتن مشتركاتى چند 
با ديگر فرهنگ ها، در واپسين نگاه، حرف 
و حديث سرزمين و باورهاى مردم اش 
را در ژانرها و قالب هاى هنرى و ادبى 
و  روزگار  مشكل  اما  كند،  مى  بازگويى 
و  محدوديت زبانى  بر  عالوه  ما،  جامعه 
زمانى، از يك مقوله جدى ترى رنج مى 
و  «تعامل»  ابزارهاى  نداشتن  آن  و  برد 
پيوندهاى فرهنگى با بخش هاى مهمى از 
ادب و فرهنگيان جهان امروز است.  بده 
نشست  و  فرهنگى  سفرهاى  ها،  بستان 
با  تلفيقى  ادبيات  همنوايى  و  ادبى  هاى 
در  كارانديشى  مهم  عوامل  از  يكديگر، 
جهانى  معاصر  فرهنگ  به  شدن  نزديك 
و  زبانى  محدوديت  با  ما  كه  حال  است. 
زمانى روبه رو هستيم، براى حل اين دو 

معضل فرهنگى، چه كارى كرده ايم.
نويسندگان و شاعران ما به دور از بايدها 
فضاهاى  در  مسلط،  فرهنگ  نبايدهاى  و 
مشترك فرهنگى، با توجه به داورى هاى 
موجود در عرصه هاى جهانى، از سوى 
چند يا چندين مركز آموزشى و فرهنگى، 
و  شده  دعوت  خود  كاالى  عرضه  براى 

مى شوند،بنابراين مكانيسم و شيوه هاى رابطه در عرصه هاى فرهنگى يا به قولى «فرهنگ سازى» در جهت باورهاى متقابل، چنان كه بايد به منصه 
ظهور نمى رسد، چرا جهان در عرصه ادب و هنر جايگاه شايسته يى براى ما نمى شناسد يا اگر مى شناسد، آنقدر كمرنگ و كم محتوا است كه در 

برابر كشورهاى امريكايى و آفريقايى چيزى به حساب نمى آيد.
ادب و فرهنگ غنى و ملى اين سرزمين، بايد به جهان امروز شناسانده شود و نويسندگان، شاعران و هنرمندان ما، در كنار ديگر اهل نظر بر كرسى 
گفتمان هاى فرهنگى نشسته، براى برون رفت از چنين بن بست هايى بايد مراكز فرهنگى و دانشگاه هاى ما، راه حل هاى مناسبى را براى نشست ها و 

سفرهاى فرهنگى غيردولتى پيدا كنند. از سوى ديگر خيل فراوانى از اهل فرهنگ و ادب اين سرزمين در سراسر دنيا، حضورى فعال دارند.
چرا اين چهره ها، در اين راه به كمك نويسندگان و شاعران درون مرز نمى آيند و در معرفى ادب و فرهنگ معاصر اين سرزمين راهى نمى گشايند. 
اين اعتماد الزم و... وجود ندارد؟ادبيات و هنر ما، براى همنوايى با ديگر فرهنگ ها، ناگزير از رفع موانع است و مقوله «متن» و «ترجمه» آثار امروزه 
اهل قلم، راهكارها و شرايط الزم را براى فضاهاى «ميزبان» طلب مى كند. بى گمان حضور ناشران خارجى در نمايشگاه كتاب تهران، خود مى تواند 
فرصتى باشد، براى اين نوع تعامل و ايجاد كرسى هاى الزم فرهنگى در ديگر كشورها.براى جهانى شدن ادبيات و هنر، تالش نويسندگان، هنرمندان، 
ناشران و كارگزاران فرهنگى از يك سو و همراهى و هم انديشى بخشى از فرهنگ ايرانيان برون مرزى و رسانه هاى ادبيات مهاجرت از سوى ديگر 

مى تواند زمينه هاى جهانى شدن صداى اين سوى آنها را فراهم كند، چرا كه ادبيات و هنر در نهايت يك زبان و حس مشترك را بيان مى كنند.   
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قضا را  آن بدوي زن جميله اي داشت. چون بدوي بيرون مي رفت آن زن 
برادرم را به خويشتن دعوت مي كرد و برادرم شرم از خدا كرده دعوتش 
را نمي پذيرفت. روزي زن پيش برادرم آمده به َمالِعَبت در كنار او بنشسته 
بود كه ناگاه بدوي پديد آمد و با برادرم گفت: اي پليدك، زن مرا مي خواهي 
كه از راه به َدر َبري!  پس كاردي گرفته آلِت مردي او را بريد و بر اشتري 
سوارش كرده به كوهي رها نمود. كاروانيان وي را ديده بشناختند. نان و  
آبش داده به خارج شهر بياوردند و مرا از قضيه آگاه كردند. من برفتم و 

او را پنهاني به شهر آوردم و تا كنون كفيل او هستم.
اي خليفه، چون من بدينجا آمده بودم، غلط بود كه اين حديثها با تو نگفته 

به خانة  خويش باز گردم.
و  بخنديد  گفتم،  وي  با  برادران  داستان  و  بشنيد  مرا  حكايت  خليفه  چون 
گفت:  اي شيخ خاموش، راست گفتي، تو كم سخني و پرگوي نيستي ولكن 
از اين شهر بيرون شو و به شهر ديگر جاي بگير. پس مرا از شهر بغداد 
بيرون كرد و من شهرها همي گشتم. چون شنيدم كه خليفه در گذشته و 
خليفه اي ديگر به جاي او نشسته به بغداد باز گشتم و با اين جوان نيكوئيها 
كردم و اگر من نبودم كشته مي شد و آنچه از پرگوئي و ناجوانمردي به 

من نسبت داد باطل است و همة اينها بهتان و افتراست.
دانستيم  و  بشنيديم  دالك  حكايت  ما  چون  گفت:  چين  ملك  به  خياط  پس 
كه او پرگوست و جوان را آزرده است، دالك را گرفته در زندان كرديم و 
آسوده با جوان نشسته خوردني بخورديم و تا اذان عصر به حديث اندر 
بوديم. آنگاه من به خانه آمدم. زن مي گفت كه: تو همة روز به عيش و نوش 
مي گذاري و من در خانه تنها و ملول نشسته ام، اگر مرا همين ساعت به 
تفريح نبري از تو طالق ستانم. در حال برخاسته با او به تفريح رفتيم و 
هنگام شام باز مي گشتيم كه به اين احدب رسيديم. ديديم كه مست افتاده 

و اين شعار همي خواند.
 كه َبَرد به حضرِت َشه ِز مِن گدا پيامي

كه  به  كوِي  مي فروشان دوهزار َجْم به جامي    
برويد پارسايان كه بَِرفت پارسائي

مِي ناب در كشيديم و نماْند ننگ و نامي    
آنگاه او را دعوت كرديم. او نيز اجابت نمود. من به بازار رفته ماهي بريان 
خريده بياوردم. زن من لقمة بزرگي از گوشت ماهي به دهان احدب گذاشت 
و دهان او را با دست بگرفت و احدب گلوگير گشته بمرد. او را برداشته به 

خانة طبيب يهودش برديم.
چون خياط حال دالك را از آغاز تا انجام با ملك چين حكايت كرد، ملك 
چين گفت: ُطرفه حكايتي گفتي ولكن بايد دالك را حاضر سازيد كه من او 
را ديده سخن وي بشنوم تا خالص شويد و احدب را نيز به خاك بسپارم. 
در حال خياط با خادمان ملك رفته، دالك را بياوردند. پيري بود كه سالش 
از نود گذشته، چهره اي سياه و زنخدان سفيد و دماغ بلند و گوشهاي پهن 
داشت. ملك از ديدن او در خنده شده گفت: اي شيخ خاموش، از حكايات 
و  نصراني  اين  جهان،  ملك  اي  گفت:  دالك  گو.  باز  من  با  حكاتي  خويش 
يهودي و ُمسلِم كيستند؟ و اين گوژپشت مرده چيست؟ و مردم از بهر چه 
گرد آمده اند، ملك گفت:  سبب پرسش از اينها چه بود. دالك گفت: تا ملك 
بداند من كم ُسَخَنم و سخن دراز نكنم و از چيزهائي كه به من سود ندارد 
نپرسم و از نام خود در من نشاني هست كه از كم سخني، مرا خاموش لقب 
نهاده اند. ملك گفت: حديث احدب را به شيخ خاموش شرح دهيد. داستان 
احدب و ماجراي او و نصراني و يهودي و مباشر و خياط باز گفتند. دالك 
سر بجنباند و گفت: طرفه حكايتي است. اكنون روي احدب باز كنيد تا من 
او را ببينم. روي احدب را باز كردند. دالك به نزديك سر او نشسته، سرش 
را در كنار گرفت و بر روي او نگاه كرده چندان بخنديد كه بر پشت بيفتاد 
و گفت: هر مرگ سببي دارد و مرگ اين احدب را سببي است عجيب، بايد 

آن را در دفترها بنگارند كه عبرت آيندگان گردد.
خنديدي؟  چرا  و  گفتي  چه  بهر  از  سخن  اين  خاموش  شيخ  اي  گفت:  ملك 
گفت: اي ملك به نعمتهاي تو سوگند كه احدب را هنوز روان اندر تن است. 
پس دالك ُمكُحله به در آورد و با روغني كه در ُمكُحله داشت گلوي احدب 
را چرب كرد و او را پوشانيد تا اينكه عرق كرد. آنگاه مِنقاشي در آورده 
بر گلوي احدب فرو برد و استخوان ماهي را به در آورد. در حال احدب 
برخاست و َعطسه كرد و گفت: ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا. حاضران از 
ديدن اين حالت شگفت ماندند و َملِِك چين بسي خنديد و گفت: من عجبتر از 
اين حكايت نديده و نشنيده بودم و از حاضران پرسيد كه شما ديده بوديد 
كه كسي بميرد پس از آن باز زنده شود؟ اگر خدا اين دالك را نمي رسانيد 

احدب امروز به زير خاك اندر مي شد.
يهودي  و  دارند  نگاه  خزانه  در  نوشته  حكايتها  اين  كه  فرمود  آن  از  پس 
و مباشر و نصراني را ِخلَعت بداد و خياط را ِخلَعت پوشانده به خياطت 
َمنَصب نديمي  به  و  داده  خلعت  نيز  را  احدب  و  داشت  مخصوص  خويش 
سرافرازش كرد و دالك را ِخلَعت پوشانده وظيفه اي از بهر او معين فرمود 
لَّذات  هادِِم  تا  بزيستند  نوش  و  عيش  به  و  سپرد  بدو  دالكان  كدخدائي  و 
طرفه تر  حكايت  اين  ملك  اي  و  َيموت»  ال  َمْن  بتاخت. «َفُسبحاَن  ايشان  بر 
نيست از داستان دو وزير كه حكايت اَنيس الَجليس هم در آنجا گفته اند. ملك 

شهرباز گفت: چونست حكايت ايشان؟

حكايت دو وزير
شهرزاد گفت: اي ملك، به بصره اندر پادشاهي بود كه ُفَقرا دوست داشتي و 
هّمت به رفاهِ رعيت گماشتي و پيوسته مال به دوستاران محمد عليه السالم 
بذل مي فرمود و آن ملك محمد بن سليمان ِزيني نام داشت و او را دو وزير 
بود: يكي ُمعين بن ساوي و ديگري َفضل بن خاقان. اما فضل بن خاقان 
كريم الطبع و نيكوسيرت بود. مردم بسي ميل بدو داشتند و پيوسته ثناي 

او گفتندي و او در سخا و كرم چنان بود كه شاعر گفته:
پيش از اين بارخدايان و بزرگاِن عجم  

َگر همي بنده خريدند به دينار و دَِرم  
اندرين نوبت َصدري به وزارت بنشست  

كه همه ساله َخَرد بنده به احسان و كرم  
و اما معين ابن ساوي را ناخوش همي داشتند كه او طالب خير نبود و با 

مردم بدي كردي و بدين خطا سزاوار بود:
از َبخل به هيچ خلق چيزي ندهي   

ور جان بشود به كس پشيزي ندهي  
سنگي كه بدو در آسيا آس كنند  

گر بر شكمت نهند تيزي ندهي  
اتفاقًا روزي ملك بر تخت نشست و اُمرا و سپاهيان را بار داده بود. فضل 
بن خاقان را خطاب كرده گفت: كنيزي مي خواهم كه ماهروي و مشكين موي 
حاضران  باشد.  پسنديده  اخالِق  صاحب  و  صورت  زيبا  و  نكوسيرت  و 
گفتند كه: چنين كسي به دست نيايد مگر به ده هزار دينار. در حال ملك 
خاِزن را بخواست و گفت: ده هزار دينار به خانة فضل بن خاقان َبر. خاِزن 
زرها نزد فضل بن خاقان برد. همه روزه وزير بر دالالن سپردي كه كنيزي 
را نفروشند مگر اينكه وزير نخست او را ببيند. دالالن هر كنيزي را كه به 
بازار مي آوردند، نخست او را به وزير َعرضه مي داشتند و ديرگاهي ايشان 

را كار همين بود. ولي كنيزكي وزير را پسند نمي افتاد. 
اتفاقًا روزي از روزها يكي از دالالن رو به خانة  فضل بن خاقان گذاشته 
و  بگرفت  وزير  ِركاب  همي رود.  َملِك  قصِر  سوي  به  سواره  كه  ديد  را  او 
آمده.  پديد  بود،  رفته  فرمان  او  بجستجوي  كه  را  كنيزي  وزير،  اي  گفت: 
وزير كنيزك را بخواست. دالل ساعتي غايب شد. پس از ساعتي كنيزكي 
ماهرو، سروقد، سياه چشم، باريك ميان و فربه َسرين كه جامه اي فاخر در 

بر داشت حاضر آورد و كنيزك در خوبروئي چنان بود كه شاعر گفته:
ماَند به نارون َقدِ آن ماهِ سيم تن    

َگر آفتاب و ماه ُبَود باِر نارَون   
آن آفتاب و ماه ُپر از توده توده ُمشك   

وان توده توده ُمشك پر از حلقه و ِشَكن  
و آن حلقه و ِشَكن همه ُپر َبند و تاب  و چين    

و آن َبند و تاب و چين  همگي  داِم مرد و زن

چون وزير او را بديد بپسنديد. روي به دالل كرده قيمت باز پرسيد. دالل 
گفت: ده هزار دينار او را قيمت داده اند، ولي خواجة او سوگند ياد مي كند كه 
ده هزار دينار قيمِت كبكان و مرغان نمي شود كه او خورده و بهاي ِخلَعت و 
اُجَرِت آموزگار او نيست كه او را خّط و نحو و لغت و تفسير و اصول فقه 
و طّب و تقويم آموخته و َضرِب آالِت َطَرَبش ياد داده. وزير گفت: خواجة 

كنيزك نزد من آوريد. دالل خواجة كنيزك حاضر آورد. 
مردي بود َعَجم و كهن سال كه از غاَيِت پيري، پوستي و استخواني گشته 
بود. وزير با او گفت: راضي هست كه ده هزار دينار قيمت اين كنيزك از 
سلطان محمد بن سليمان زيني بستاني. آن مرد گفت: چون مشتري سلطان 
است،  مرا فرض است كه كنيز به هديه دهم. در آن هنگام وزير به حاضر 
خواجة  به  زرها  وزير  آوردند،  حاضر  مال  چون  داد.  فرمان  مال  آوردن 
كنيزك بشمرد. پس از آن دالل گفت: اگر وزير دستور دهد، سخني گويم. 
وزير گفت: بازگو. دالل گفت: اي وزير، مرا رأي اين است كه اين كنيزك را 
امروز خدمت سلطان مبر كه او از راه دراز آمده و از رنج سفر نياسوده، 
راحت  اينكه  تا  نگاهدار  قصر  در  را  او  روز  ده  تا  است،  دگرگون  حالتش 
يابد و بر ُحسِن او بيفزايد. پس از آن به گرمابه برده جامه هاي نكويش در 
يافت.  صواب  دالل  رأي  وزير  آور.  حاضر  سلطانش  پيشگاه  در  و  ُكن  َبر 
كنيزك را به قصر خود در َخلَوتي جداگانه جاي داد و َتماَمِت مايحتاج از 
بدين  حال  ديرگاهي  و  گماشت  وي  بر  خدمتگزاران  و  كرد  آماده  او  بهر 

منوال بود.
از قضا فضل بن خاقان پسري قمر منظر و سيم اندام و عنبرين موي داشت 

بدانسان كه شاعر گفته: 
به ابروان چو كمان و به گيسوان چو كمند   

لَباْنش سوده عقيق و رخاْنش ساده َپَرْند
َپَرندِ الله فروش و عتيِق لؤلؤ پوش  

كماِن غاليه توز و كمندِ مشكين بند  

ادامه دارد ...
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به بهانه نمايشگاه لوسين 
فرويد در لندن

در  كردن  زندگى  معمولى،  هاى  آدم  از  خيلى  براى   
زمانه حضور يك هنرمند تاثيرگذار مى تواند اتفاق 
هنرمند،  يك  براى  كه  طور  همان  باشد،  نادرى 
رسيدن به شهرت و آوازه قبل از مرگ، يك حادثه 
تلقى مى شود. اما وقتى به نقاش و هنرمندى چون 
لوسين فرويد مى رسيم مى بينيم تمام اين معادله 

ها شكل ديگرى به خود مى گيرد. 
ما اينجا، با نقاشى روبه رو هستيم كه مى شود او 
را در زمره بزرگ ترين نقاشان اين چند دهه قلمداد 
زندگى  دارد  و  است  زنده  هنوز  كه  نقاشى  كرد، 
مى كند. اما اين نقاش، موجوديت دوگانه اى دارد. 
موجوديت اول او به گذشته اش مربوط مى شود. 

مى  پيدا  ربط  گذشته  اين  به  كه  اى  هنرى  آثار  در 
كند، ما پيوسته شاهد مفهوم هنر براى هنر هستيم 
چشم  به  خوبى  به  زندگى  از  گيرى  كناره  حس  و 
مى خورد. اما موجوديت دوم او، شور و شتاب و 
هيجان بيشترى دارد و هنرمند اينجا نگاهى كاوش 
هم  او  زندگى  ديگر،  بيان  به  كند.  مى  پيدا  گرانه 
مظهرى از ايستايى و سكون است، هم تجلى اى از 

حركت و جنبش. لوسين فرويد در هشتم دسامبر در 
برلين به دنيا آمد. او نوه زيگموند فرويد معروف است. پدرش ارنست، معمار بود و كوچك ترين پسر 
زيگموند فرويد به حساب مى آمد. كودكى لوسين در خانواده اى يهودى سپرى شد كه اعتقاد چندانى 
به انجام فرايض دينى نداشتند. در اين زمان، فرويد كوچك در رفاه خانواده هاى بورژوا به سر مى برد 
و زندگى راحت و بى دغدغه اى داشت كه در آن فرصت كافى براى خيال پردازى هاى كودكانه بود. 
اما وقتى آدولف هيتلر در سال 1933 صدراعظم آلمان شد، ورق برگشت و ارنست و همسرش لوسى 
فهميدند كه ديگر آلمان جاى ماندن نيست و بنابراين به انگلستان مهاجرت كردند و تابعيت اين كشور 
را پذيرفتند.فرويد، در ابتدا پسر بچه بد قلق و پرمدعايى بود؛ اما رفته رفته زندگى دشوار در انگلستان 
او را نرم كرد و به او آموخت كه به توانايى هاى شخصى خودش اتكا كند. او تحصيالت اوليه خود را 
در مدرسه هنرهاى لندن سپرى كرد و بعد از آن در مدرسه نقاشى و طراحى آنجلياى شرقى واقع در 
ددهام تحصيل كرد. در حدود سال 1939 چند عدد از طرح هاى فرويد هفده ساله در مجله هورايزون 
به چاپ رسيد كه موفقيت خوبى براى او به حساب مى آمد. اولين نمايشگاه انفرادى او در سال 1942 
در گالرى لفور برپا شد.با پايان يافتن جنگ، فرويد كه دوران نوجوانى اش را پشت سر گذاشته بود، به 
طور بى وقفه كار نقاشى پرتره را آغاز كرد. از اين زمان به بعد بود كه او به يكى از نقاشان فيگوراتيو 
تبديل شد و توانست در اين شيوه نقاشى چهره شاخصى شود. نقاشى هاى او اغلب پرتره ها ى آدم 
هايى هستند كه فرويد آنها را از بين دوستان، خانواده، نقاشان ديگر، طرفدارانش و كودكان انتخاب 
كرده است. او همان زمان در مورد نقاشى هاى خودش گفته بود: ”من آدم ها را نقاشى مى كنم، نه از 
آن رو كه نشان دهم چه شكلى هستند؛ بلكه از اين بابت كه نشان دهم بودنشان چگونه رخ مى دهد.“عده 
اى از منتقدان، او را نقاشى ”رئاليست( ”و حتى عده اى پا فراتر گذاشته و او را نقاشى سوپر رئاليست) 
معرفى كرده اند، اما به نظر مى رسد كه او از يك نقاش رئاليست صرف فراتر است. او نقاشى است كه 
بيشتر بر سياق و سبك شخصى خودش عمل مى كند و نگاهش در هنر، معطوف به نقاشى كردن، آن 
هم به مفهوم سنتى و ديرينه آن است. با اين حال، سوژه هاى بكر و عميق و متفاوت او آنقدر در هنر 
فيگوراتيو سنتى انگلستان بى سابقه هستند كه صريحًا اذعان كنيم با نقاشى متفاوتى روبه رو هستيم 
كه در عرصه هنر فيگوراتيو يك استثنا محسوب مى شود. اين نقاش متفاوت در توصيفى كه خودش 
مى گويد : ”كار من كامًال مرتبط با زندگى شخصى ام است... درباره خودم است و پيرامونم. من روى 
آدم هايى كار مى كنم كه به من عالقه دارند و در فضاهايى دقيق مى شوم كه مى شناسم... وقتى به 
يك آدم نگاه مى كنم، اين نگاه برايم انتخاب چيزى را ممكن مى سازد كه در يك نقاشى قرار مى گيرد. 
تمايزى هست بين واقعيت و حقيقت. حقيقت، عنصرى از رازگشايى در خود دارد. اگر چيزى حقيقى 
باشد، جذابيتاش براى انسان از خود آن چيز بيشتر است.“اولين سوژه نقاشى هاى فرويد، همسر اولش 
كيتى بود (فرويد در سال 1948با اين زن ازدواج كرد.) او بارها و بارها فيگور همسر خود را كشيد. 
بعد از آن كه از كيتى جدا شد، اين نقاشى ها را ادامه داد و بعد از ازدواج با همسر دومش كارولين (در 
سال 1952) بارها پرتره او را بر روى بوم آورد. فرويد بعد از آن، از گروه زيادى از نقاشان و دوستان 
خود نقاشى كشيد .در سال1951 ، براى نقاشى معروفش ”درون پادينگتون“ جايزه بهترين نقاشى را از 
فستيوال نقاشى بريتانيا از آن خود كرد.فرويد در سال 1956بعد از آن كه فهميد پرتره هاى تنهاى او 
نيازمند آن هستند تا به شيوه آزادترى كشيده شوند، شروع به كاوش در تكنيك هاى اكسپرسيونيستى 
سايه روشن كرد كه اين كاوش به نقاشى هاى او شكل جديدى بخشيد. البته تالش او در فيگورهاى آزاد 
چندان مورد توجه قرار نگرفت تا زمانى كه در سال 1966 مطالعه اى جدى روى پرتره نگارى انجام داد.  
فرويد در سال 1977عمده توجه خود را روى فيگور مردان متمركز كرد. در حالى كه فيگور ملبس (اغلب 
با چشمان غمگين و معموًال نشسته يا خوابيده) هنوز بخش اعظم كارهاى او را تشكيل ميداد، فرويد به 
شكل ويژه اى به فرم رئاليستى پيكر مرد توجه نشان داد. نقاشى ”مرد با موش( ”1977) آغازى است بر 
جست و جوى وقفه ناپذير فرويد در ترسيم چنين فيگورهايى. فرويد البته در اين سال ها به سوژه هاى 
ديگرى هم توجه نشان داد. بهترين دوست انسان يعنى سگ، يكى از اين سوژه ها بود كه در بسيارى از 
تابلوهاى اين نقاش به چشم مى خورد. با تمام اينها، فرويد گاهى اوقات از فيگورهاى انسانى يا حيوانى 

دست مى كشيد و به چشم انداز هاى شهرى مى پرداخت

كريس دى برگ در استاديوم 
12 هزار نفرى آزادى

پس از كار مشترك كريس دى برگ و گروه آريان، اين خواننده ايرلندى از سفرش به ايران گفت. وى 
در گفت وگويى كه روز گذشته با شبكه الجزيره انجام داد ضمن تاييد اين خبر از سفر قريب الوقوعش 
به ايران سخن گفت. كريس دى برگ كه ترانه هاى او چندى قبل در قالب دو آلبوم وارد بازار موسيقى 
شده بود، همچنين از آگاهى اش از شرايط اجتماعى ايران خبر داد و گفت حضورش در اين كشور تنها 
از آن روست كه مى خواهد براى مردم بخواند.صحبت هاى فوق از سوى اين خواننده 59 ساله مى 
تواند از احتمال كنسرت او در استاديوم 12 هزار نفرى آزادى حكايت داشته باشد. وى در اين مورد 
گفت؛ «تنها براى اينكه به مردم ايران ثابت كنيم براى اجراى اين كنسرت مصمم هستيم، ماه مه سفرى 
چند روزه به ايران خواهيم داشت تا شرايط را بررسى كنيم، پس از آن درباره اينكه آيا مى شود در 
آنجا برنامه اجرا كرد يا خير، تصميم خواهيم گرفت.» او درباره سفر خود به ايران و استقبال احتمالى 
از اين سفر به شبكه اسكاى نيوز گفت؛ «دوستان من و خودم با سياست بيگانه نيستيم. ما شرايط را 
مى دانيم. بسيار خوش اقبال بودم كه موسيقى من در ايران پذيرفته شده است.» «كريس دى برگ» در 
واكنش به وجود مناقشات هسته يى ميان ايران و غرب گفت؛ «من و دوستانم از لحاظ سياسى خام و 
چشم بسته نيستيم و از شرايط آگاهيم.من بسيار خوشبخت هستم كه موسيقى ام در ايران پذيرفته 
شده است.» وى افزود؛ «من مى روم تا براى مردم بخوانم؛ ما مدت ها درباره اين مساله فكر كرده 

را  آنها  دعوت  ما  كه  نبوده  گونه  اين  تنها  ايم. 
«آريان»  گروه  برويم.»  آنجا  به  و  كنيم،  قبول 
برگ  دى  كريس  همكارى  با  را  «صلح»  قطعه 
وزارت  موسيقى  دفتر  مجوز  و  اطالع  با  و 
ارشاد توليد كرده است. اين خواننده كه ترانه 
هاى  دولت  سياست  رد  در  او  اعتراضى  هاى 
بوده،  مطرح  همواره  انگلستان  جمله  از  غربى 
ايران  در  كنسرت  برگزارى  به  موفق  چنانچه 
موسيقى  سرشناس  چهره  نخستين  شود، 
غرب خواهد بود كه پس از انقالب اسالمى، در 
ايران حضور يافته است. كريستوفر ديويدسن 
آمد.  دنيا  به  آرژانتين  در   1948 اكتبر   15 در 
پدرش  بودند.  تبار  انگليسى  مادرش  و  پدر 
او  شد  باعث  موضوع  همين  و  بود  ديپلمات 
سرانجام  و  كند  سفر  مختلفى  كشورهاى  به 
زندگى اش را در ايرلند ادامه دهد. پدرش بنايى 
تبديل  بود  دوازدهم  قرن  يادگار  كه  را  قديمى 

به هتل كرد و كريس دى برگ در همان هتل اولين بار كنسرت هاى خود را برگزار كرد. از همانجا او 
ترانه سرايى و آوازخوانى را به عنوان كار اصلى اش قرار داد. كريس دى برگ در كالج ترينيتى دوبلين 
زبان انگليسى و فرانسه خواند و بعد از تجربه چند شغل مختلف مانند كار در رستوران همبرگرى و 
كار در آرايشگاه به لندن رفت و اولين قراردادهايش را با شركت هاى ضبط موسيقى بست. در سال 
1975 اولين آلبومش را با نام آن سوى حصار قلعه راهى بازار كرد. ترانه پرواز، يكى از ترانه هاى 
اين آلبوم به زودى يكى از پرشنونده ترين ترانه ها شد و بيش از 30 هفته در صدر جدول پرفروش 
ها باقى ماند. كريس دى برگ به خاطر توجهش به سياست و روحيات مذهبى و انسان دوستانه يى كه 
دارد در بسيارى از وقايع سياسى به نوعى واكنش نشان داده و همين ها نامش را در كشورهايى مانند 
ايران و لبنان مطرح كرده است. در سال 1991 بعد از جنگ خليج فارس كريس دى برگ تمام عايدات 
ترانه حقيقت ناب را به پناهندگان جنگ بخشيد. در حال حاضر كريس دى برگ يك چهره جهانى است 
و همواره جزء پرفروش هاى تاريخ موسيقى بوده است. كريس دى برگ همراه با همسرش ديان و سه 
فرزندش رزانا، هابى و مايكل در آمرالد آيل ايرلند زندگى مى كند.كريس دى برگ در بسيارى از ترانه 
ها مستقيمًا به جنگ اشاره مى كند؛ به ظلمى كه جنگ در حق كودكان و غيرنظاميان روا مى كند. او در 
جريان جنگ خليج فارس جداً به اين جنگ اعتراض كرد. ترانه هاى « اين ترانه براى تو»، «مرز»، «صداى 
گلوله»، «با همه چيز وداع كن»، «ديشب» و « حقيقت ناب» بخشى از ترانه هاى ضدجنگ هستند كه مرد 
ايرلندى بارها آنها را خوانده و همواره در كنسرت هاى مختلف با استقبال ديگران از اين ترانه هايش 

مواجه شده است.
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بازتاب رسانه يى دفاع ”كريس دى برگ“ 
از سفر به ايران

”كريس دى برگ“، خواننده مشهور ايرلندى سرانجام خود به 
اظهار نظر درباره ى سفرش به ايران پرداخت و از تصميمش 

براى اجراى كنسرت در تهران دفاع كرد. 
به  سفرى  مى  ماه  در  است:  كرده  اعالم  دى برگ“  ”كريس 
بين  اين كه  براى  را  نهايى   تصميم  آن  از  پس  و  دارم  ايران 
ماه هاى ژوئن و اوت در استاديوم 12 هزار نفرى كنسرت 
داشته باشم يا خير، خواهم گرفت. فرانس پرس در اين باره 
گزارش داد: ”كريس دى برگ“ در واكنش به وجود مناقشات 
از  دوستانم  و  من  است:  گفته  غرب  و  ايران  ميان  هسته يى 
لحاظ سياسى خام و چشم بسته نيستيم و از شرايط آگاهيم. 
من بسيار خوش بخت هستم كه موسيقى ام در ايران پذيرفته 

شده است. 
تا  مى روم  من  است:  افزوده  ساله   59 خواننده  اين 
براى مردم بخوانم؛ ما مدت ها درباره اين مساله فكر 
را  آن ها  دعوت  ما  كه  نبوده  اين گونه  تنها  كرده ايم. 

قبول كنيم، از آن ها تشكر كنيم و به آن جا برويم. 
مى گويند  كه  افرادى  از  دسته  آن  پاسخ  در  من  است،  كرده  تاكيد  ادامه  در  دى برگ“  ”كريس 
تو نبايد به ايران بروى، مى گويم: خب شما براى اين كه تغييرى به وجود آوريد، چه مى كنيد؟ 
من مى خواهم تفاوتى به وجود آورم. رويترز نيز به نقل از ”كريس دى برگ“ كه با شبكه 
ماهواره اى انگليسى  زبان ”الجزيره“ گفت وگو كرده، نقل كرده است: من دعوت شده ام تا 
به ايران بروم؛ ما مى دانيم شرايط آنجا چگونه است. ما به ايران نمى رويم كه فرهنگ 

يا دنيا را تغيير دهيم، بلكه من تنها مى خواهم براى مردم بخوانم. 
وى افزوده است: تنها براى اين كه به مردم ايران ثابت كنيم براى اجراى اين كنسرت 
را  شرايط  تا  داشت  خواهيم  ايران  به  روزه  چند  سفرى  مى  ماه  هستيم،  مصمم 
يا  كرد  اجرا  برنامه  آنجا  در  مى شود  آيا  اين كه  درباره  آن،  از  پس  كنيم؛  بررسى 

خير، تصميم خواهيم گرفت. 
اين گزارش افزوده است: ”كريس دى برگ“ چنان چه موفق به برگزارى كنسرت در 
ايران شود، نخستين چهره ى سرشناس موسيقى غرب خواهد بود كه پس از انقالب 

اسالمى، در ايران حضور يافته است.

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

مدرسه انديشه
با كادر آموزشى با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسى براى 

ترم تابستانى دانش آموز مى پذيرد.

GCSE تنوع كالسها: از مهد كودك تا پايان دوره

سن پذيرش: از سه سال به باال

زمان تشكيل كالسها: روزهاى شنبه از ساعت 16.30 – 14.00

محل تشكيل كالسها:
Trinity Church Golders 

Hodford Road 90
Golders Green

London NW11 8EG
آدرس پستى:

Andisheh School
POBOX 63313

London NW4 9EP

تلفن: 534 508 07846
مدرسه انديشه به هيچ گروهى وابسته نمى باشد و بطور مستقل اداره مى شود.

اينجا ورود آقايان ممنوع است
در اين ممنوعيت، تلفن همراه و دوربين ديجيتال و دستگاه هاى پخش و ضبط نيز شريكند. و تو كه زنى 
بايد در ازدحام همجنس هايت براى آزاد بودن پشت  ديوارهاى بلند از پرده ها بگذرى و تن به جست و 

جوى دست ها دهى تا مبادا وقت برگشت، با تو ذره اى از اين آزادى بيرون برود.
درحريم اين ديوارهاى بلند تو آزادى؛ آزادى خاطره لذت را فقط در گوشه آبى آسمان ذهنت ثبت كنى 

و بس.
سيمن غانم كنسرت خود را در تاالر وحدت در چنين حال و هوايى آغاز كرد و امروز به پايان رساند. 
صداى غانم در حالى ميزبان خانم هاى پايتخت بود كه چند هفته قبل در كيش پذيراى ميهمانان نوروزى 

شده بود.
صندلى هاى قرمز تاالر وحدت از سى ام فروردين ماه، روزانه پذيراى حدود هزار زن بود تا با صداى 

سيمين غانم، خاطرات جوانى شان را ورق بزنند يا در روزهاى جوانى خود خاطره بسازند.
بود  آورده  وجود  به  خود  برنامه  در  براى اجرا  در انتخاب قطعه  تغييرى كه  با  غانم  بار سيمين  اين 

توانست نسبت به سال گذشته برنامه متفاوت ترى اجرا كند و مورد استقبال زنان قرار گيرد.
تنظيم  با  را  خروشان»  «موج  ترانه  25 سالگى  سن  در    1347 سال  در  بار  اولين  كه  وى 

مرتضى حنانه به طور رسمى اجرا كرد در پنج روز گذشته، مثنوى «بشنو از نى چون 
و  دبيرى  سعيد  شعر  با  چشات»  «قلك  قطعه  افشارى،  دستگاه  در  مى كند»  حكايت 
آهنگسازى فريبرز الچينى، قطعه «گل گلدون من» با شعر فرهاد شيبانى و آهنگسازى 
فريدون شهبازى، قسمتى از قطعه «بسوزان»، قطعه «آسمان آبى» و بعد از مدت ها 
قطعه «مرد من» را به همراه چند قطعه ديگر از استادان موسيقى مانند استاد تجويدى 

اجرا كرد.
و  آغاز  على(ع)  موال  وصف  در  قطعه اى  اجراى  با  را  خود  برنامه  روز  هر  در  وى 
با اجراى سرود ملى ايران به پايان رساند. گروه نوازنده همراه سيمين غانم در 

يك  همراه  به  ويولن  نوازنده  يك  و  دف زن  دو  شامل  جوانى  گروه  برنامه ها  اين 
پيانيست بود كه در فاصله كوتاه تنفس سيمين غانم قطعاتى را براى حضار اجرا 
كردند. استقبال حدود پنج هزار زن پايتخت نشين طى روزهاى برگزارى كنسرت 
سيمين غانم ماموران داخلى سالن را براى سامان دادن به اوضاع با مشكالتى 
روبه رو كرد. بعد از اجرا، خارج از سالن تاالر وحدت در روشنايى يك عصر 

بهارى، زن هاى شهر من به سمت خانه هايشان مى روند و تار و پود ذهن 
سالخوردگان  مى زنند؛  گره  عمرش  هفتاد  دهه  در  زنى  صداى  با  را  خود 
را  رنگ شان  روياهاى  جوان  دختران  مى زنند،  ورق  را  خود  كهنه  خاطرات 
مرور مى كنند و زنان ميانسال، اين ميان در جريان زندگى شناور مى شوند.

 جشن ارديبهشتگان 
در سالن

St. Mary’s, Finchley Central 

پيرو جشن هاى ماهيانه، اين بار ارديبهشت گان را با بود 
شما جشن مى گيريم
ورود همگان آزاد است

30 Hendon Way, Finchley Central

خدمتكار انجمن دوستداران زرتشت، دكتر ونديداد
شنبه 26 آپريل

18 – 22 بعد از ظهر
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190 Acton Lane, London NW10 7NH

MAHAN READY MEALS
HAVE MORE FREE TIME ;)

غذاى آماده ماهان
 را امتحان كنيد

www.mahanfoods.com

20th Anniversary Special Offer

with wild Garlic
Yoghurt
200g

79pOnly
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

 طراحى وب سايت
 و انواع طراحى

 گرافيكى
020 8453 7350 
077 3311 3137

آموزش و فن آورى

چشم مصنوعي براي نابينايان

گروهي از چشم پزشكان انگليسي موفق شدند با استفاده از فناوري 
نوآورانه چشم مصنوعي كه داراي كاركرد بينايي دارد، قدرت بينايي 

را به نابينايان بازگردانند. 
به گزارش مهر، چشم پزشكان بيمارستان «مورفيلدز آي» لندن كه 
اين  است  كشور  اين  در  پزشكي  چشم  هاي  كلينيك  بهترين  از  يكي 
فناوري نوآورانه را روي دو بيمار نابينا آزمايش كردند و در هر دو 

مورد به نتايج رضايت بخشي دست يافتند.
اين دو بيمار كامال نابينا بودند و از بيماري ارثي رنج مي بردند كه 

به شبكيه چشم آسيب مي رساند و آن را تخريب مي كند. 
اكنون با كمك اين فناوري اين نابينايان مي توانند بدون هيچ كمكي 

حركت كنند و اشياء را تشخيص دهند. 
اين تكنيك جديد كه Second Sight Argus II نام دارد مي تواند در 

مدت سه سال آينده در دسترس تمام نابينايان قرار گيرد.
استفاده از اين تكنيك نيازمند عمل جراحي است. در اين عمل جراحي 
چشم  عقب  به  الكترود   60 حدود  به  مجهز  باريك  فلزي  پالك  يك 
پيوند زده مي شود. يك دوربين ويديويي كوچك كه روي يك عينك 
آفتابي نصب شده است، تصاوير را به الكترودها ارسال مي كند. اين 

الكترودها از طريق اعصاب بينايي با مغز اتصال برقرار مي كنند.
بيمار  به  را  كامل  بينايي   Argus II انگليسي  محققان  اين  گفته  به 
بازنمي گرداند اما مي تواند بينايي پايه را كه به كمك آن مي توان 

تفاوت نور و تاريكي را تشخيص داد اعطا كند. 
چشم  اين  قبلي  (نمونه   Argus I بار  اولين  براي   2002 سال  در 

مصنوعي) در يك چشم يك زن 64 ساله آمريكايي پيوند زده شد. 
از 50  و  مبتال  شبكيه  تخريب  بيماري  به  سالگي  از 21  كه  زن  اين 
داشت:«االن  اظهار  خصوص  اين  در  بود  شده  نابينا  كامال  سالگي 
به  و  كنم  بازي  ام  نوه  با  كنم،  پيدا  را  اتاق  خروجي  در  توانم  مي 
توانستم  رفتم  نيويورك  به  كه  زماني  بروم.  خريد  مركز  به  تنهايي 
مجسمه آزادي را تشخيص دهم و در پاريس به تماشاي برج ايفل 
افتند  مي  اتفاق  پيرامونم  در  كه  را  وقايعي  توانم  مي  اكنون  رفتم. 
الكترود   16 تنها  مصنوعي  چشم  اين  اول  نمونه  كنم».در  احساس 
استفاده شده بود درحالي كه در نسل دوم اين فناوري 60 الكترود 
روي  مصنوعي  چشم  اين  آزمايش  قبل  ماه  است.چند  رفته  كار  به 
نيز  آزمايش  اين  نتايج  كه  شد  انجام  مكزيكي  نابينايان  از  گروهي 

كامال موفقيت آميز بود.

قويترين چسب بافتي جهان 
ساخته شد

جديد  نسل  ابداع  از  بهشتي  شهيد  پزشكي  علوم  دانشگاه  رئيس 
چسب بافتي بسيار قوي با استفاده از ذرات نانو براي نخستين بار 
در جهان خبر داد و گفت: اين چسب بافتي به كمك فناوري نانو با 

انتزاج چسب بافتي هوشمند 
بدست آمده است.

صبح  زالي  عليرضا  دكتر   
بيمارستان  در  امروز 
علوم  دانشگاه  خرداد   15
بهشتي  شهيد  پزشكي 
در  خبرنگاران  جمع  در 
موفقيت  اين  خصوص 
دانشگاه  پژوهشگران 

از  بافتي  چسب  اين  افزود: 
سوي گروه تحقيقاتي كه در اين زمينه از سال گذشته فعاليت خود 
منحصر  خصوصيات  و  است  رسيده  انجام  به  اند  كرده  آغاز  را 
خصوصيات  داراي  بافتي  چسب  اين  افزود:  وي  دارد.  بفردي 
مي  و  است  شده  ساخته  نانو  فناوري  كمك  به  كه  است  خاصي 
تواند در اعمال جراحي استفاده شود. وي در خصوص كاربردهاي 
باليني چسب بافتي هوشمند توليد شده در دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي يادآور شد: خوشبختانه محققان دانشگاه توانسته اند 
در بخش ترميم ناي سگ، ترميم روده سگ، جراحي ميكروسكوپي 
اعصاب شبكه بازويي انسان و جراحي ميكروسكوپي ترميم لوله 

رحمي انسان اين چسب بافتي را بكار ببندند. 
وي همچنين از تالش براي ثبت بين المللي چسب بافتي نانويي خبر 
داد و گفت: ثبت داخلي اين دستاورد علمي انجام شده است و با 
توجه به اينكه هيچ نمونه اي از گزارش جهاني اين نوع چسب در 
دنيا بدست نيامده است ما در تالش هستيم كه اين دستاورد مهم 

تحقيقاتي كشور را نيز به ثبت جهاني برسانيم. 

حمله هكرها به كاخ 
رياست جمهوري كره جنوبي

مقامات كره  جنوبي از حمله به سيستم آنالين كاخ رياست جمهوري 
اين كشور توسط هكرهاي خارجي و دسترسي آن ها به اطالعات 

دادند.  خبر  محرمانه 
جمهوري  رياست  كاخ 
معروف  جنوبي  كره  
در   Blue House به 
كرد  اعالم  بيانيه اي 
اين  به  هكرها  حمله   كه 
بررسي  پي  در  محل 
رايانه  شبكه  كل  امنيتي 
اوايل  در  كاخ  اين  اي 
ماه مارس كشف و طي 

آن فايل هاي آلوده به ويروس ورم مورد شناسايي قرار گرفتند. 
 Blue طبق اعالم مقامات كره اي ، هكرها روز شنبه هم حمالتي به
و  فايروال ها  از  گذشتن  به  موفق  بار  اين  اما  دادند  انجام   House

برنامه هاي امنيتي نشدند. 
كره ي  و  چيني  هكرهاي  سوي  از  مي شود  تصور  كه  حمله  اين 
شمالي انجام گرفته، هراس نسبت به احتمال تالش هكرها براي به 

دست آوردن اطالعات حساس امنيتي را برانگيخته است. 
طبق اعالم، سيستم آنالين كاخ رياست جمهوري به هنگام حاضر 
شدن رئيس جمهور جديد كره در محل كار خود در 25 ماه فوريه از 

كار افتاده و ده روز طول كشيده بود تا به حالت عادي بازگردد. 
صنعت اينترنت كره  جنوبي در حال حاضر با خبر از دست رفتن 
بزرگ ترين  كه   Auction كاربر  ميليون  يازده  شخصي  اطالعات 

فروشگاه آنالين اين كشور است، در شوك به سر مي برد. 
كره  جنوبي يكي از كشورهاي پرقدرت اينترنتي جهان است اما از 
امنيت آنالين محكمي برخوردار نيست و شمار رو به افزايشي از 

هكرها سايت هاي اينترنتي اين كشور را هدف قرار مي دهند. 

توليد جوراب بدون بوي بد
اند  كرده  توليد  جورابي   ، ويژه  اليافي  از  استفاده  با  پژوهشگران 
كه بوي بد نمي دهد. در عين حال، اين الياف عالوه بر خاصيت بو 

زدايي خاصيت ضدعفوني كننده نيز دارد.  يك مهندس نساجي در 
ايالت كاروليناي شمالي آمريكا با استفاده از اليافي ويژه جورابهايي 
را توليد مي كند كه هرگز بو نمي دهد. ِجف گابي مي گويد: براي 
در  كه  كند  مي  استفاده  موادي  از  جورابها  اين  بافت  و  طراحي 
تركيبات آن مس وجود دارد. تركيبات طبيعي مس كه در بسياري 
از گياهان فيبري يافته مي شود به ايجاد اين خاصيت كمك مي كند.

اكسيد مس عالوه بر خاصيت بوزدايي حالت ضدعفوني كننده نيز 
دارد. به همين خاطر ، از اليافهايي كه حاوي اين مواد باشد مي توان 
در توليد قلموهاي كوچك ارايشي، توليد لباسهاي زير و همچنين 

لباسهاي متحد الشكل بيمارستاني استفاده كرد. 
اين نوع الياف مانع ورود باكتري و ويروس به لباسهايي مي شود 
نكته  اين  گيرند.  مي  قرار  استفاده  مورد  عمومي  مكانهاي  در  كه 
زماني ارزشمندتر است كه متوجه باشيم ، عفونتهاي بيمارستاني 
ها  بيماري  شدت  براي  مهمي  عامل  لباسها  بودن  آلوده  از  ناشي 
است و حتي در مواردي بيشتر از خود بيماري ها سبب وخامت 
حال بيمار مي شود. مي توان از اين فناوري فوق العاده پيشرفته 

براي منظورهاي مشابه ديگر نيز استفاده كرد. 

دسترسي 112 ميليون آمريكايي به 
اينترنت پرسرعت

 بر اساس يك مطالعه جديد، 49 درصد از آمريكايي هاي 18 سال 
به باال به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. يك شركت پژوهشي 
از  درصد   12 ميالدي   2002 سال  در  كه  كرد  اعالم  گزارشي  در 
داشتند  دسترسي  پرسرعت  اينترنت  به  آمريكايي  بزرگساالن 
به  خود  خانه هاي  در  درصد)   49) آنها  از  نيمي  تقريبا  اكنون  اما 
گزارش ضريب  بر اساس اين  پرسرعت دسترسي دارند.  اينترنت 
بيش   2002 سال  به  نسبت  آمريكا  در  پرسرعت  اينترنت  نفوذ 
كابلي  مودم  يا   DSL داشتن  است؛  يافته  افزايش  درصد   300 از 
اينترنت  عنوان  به  آمريكايي  خانه هاي  در  اينترنت  به  اتصال  براي 
پژوهشي،  موسسه  اين  اعالم  بر  بنا  مي شود.  توصيف  پرسرعت 
سانفرانسيسكو، برترين بازار داخلي آمريكا از نظر درصد ضريب 
ديگر  از  گو  ديه  سان  و  بوستون  و  است  پرسرعت  اينترنت  نفوذ 
بازارهاي برتر در اين زمينه هستند و 61 درصد از بزرگساالن در 

اين شهرها در خانه هاي خود از اينترنت پرسرعت برخوردارند. 
اينترنت  كاربران  ساير  از  بيشتر  پرسرعت  اينترنتي  مشتركان 
دانلود،  مانند  فعاليت هايي  به  و  گرفته  كار  به  را  اينترنتي  فايلهاي 
تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و گوش كردن به كليپ هاي صوتي 

مي پردازند.

ماوسى قابل تنظيم و مجهز به 
LCD نمايشگر

شركت Microsoft كه يكى از شركت هاى فعال در زمينه طراحى 
و توليد ماوس و كيبوردهاى بازى هاى كامپيوترى است، به تازگى 
محصول جديدى را روانه بازار اين محصوالت كرده است.عنوان 
نرم افزارى دنيا محصول جديدش را كه يك ماوس منحصر به فرد 
 Sidewinder.به بازار معرفى كرده است Sidewinder است با نام
در حقيقت يك ماوس متفاوت با طراحى ويژه براى افزايش سرعت 
است.اين  كامپيوترى  بازى هاى  انجام  حال  در  كاربران  راحتى  و 
ماوس از نوع نورى بوده و قابليت حركت با سه وضوح تصوير 
تصوير  وضوح  سه  با  حركت  امكان  ماوس  دارد.اين  را  متفاوت 
كاربرانش  اختيار  در  را   (dpi) اينچ  در  نقطه   2000 و   800  ،400
قابليت  ماوس  اين  كاربران  كه  است  حالى  در  مى دهد.اين  قرار 
نرم افزارى  از  استفاده  با  را  آن  تصوير  وضوح  تنظيم  و  افزايش 
در  فريم   7080 سرعت  با   Sidewinder.دارند ماوس  اين  خاص 
هر  در  اينچ   45 اندازه  به  حركت  قابليت  و  كرده  حركت  ثانيه  هر 
ثانيه را به كاربرانش مى دهد.اين ماوس يك ماوس سيمى است كه 
اندازه بلندى سيم آن طورى است كه كار با آن را راحت و شبيه 
به ماوس هاى بى سيم مى كند. ماوس متفاوت Microsoft همچنين 
مجهز به يك نمايشگر كوچك LCD روى بدنه خود است كه امكان 
نمايش تنظيمات مربوط به وضوح تصوير را به كاربرانش مى دهد. 
برنامه ريزى  قابل  كليد   2 و  معمولى  كليد   3 به  مجهز  ماوس  اين 
است. همچنين در دو طرف اين ماوس كليدهايى واقع شده اند كه 
قدرت عكس العمل سريع كاربران را در بازى هاى مختلف افزايش 
به  اتصال  براى   USB پورت  يك  به  مجهز   Sidewinder.مى دهند
كامپيوترهاى شخصى بوده و با ويندوزهاى Vista، XP و 2000 
هم سازگار است.طبق اعالم Microsoft اين ماوس جالب در حال 
حاضر با قيمتى در حدود 80 دالر به بازار عرضه شده و به فروش 

عمومى مى رسد.
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چاه كوه ؛ 
پديده شگفت 
آور قشم

آمن خادمى      

اينجا قشم است؛ جزيزه اى طبيعى، بكر و دست نخورده! فصل خوبى به 
قشم رفته بوديم؛ بله! اسفند به جنوب سفر كرده بوديم .آب و هوا معتدل 
و مرطوب است و مسافران نوروزى كم كم به اين ديار رهسپار مى شدند؛ 
برخى فقط به قصد خريد. برخى به قصد تفريح. گروه ما هم مانند هميشه 

هم به قصد سياحت آمده بود و هم به قصد خريد! 
به هر حال در اين گزارش اگر بخواهيم از تجربيات گروه بگوييم، دستمان 
و  آرام  جزيره  اين  طبيعى  هاى  پديده  از  يكى  معرفى  براى  شود  مى  تنگ 
پاك. اينجا هدفمان معرفى تنگه چاهكو است كه در ژئوپارك جهانى قشم 

واقع شده است. 
بخش  هستى  خالق  دستور  به  قشم،  هاى  ستاره  دره  ماننده  به  تنگه  اين 

ساخته و پرداخته شده و چه نقشى زده است اين خالق طبيعت! 
ج ژئوپارك قشم 

به  آن  ارتفاع  كه  گرفته  قرار  كوهى  رشته  قشم،  جزيره  درازاى  امتداد  در 
به  شرق  از  كه  كوه  رشته  اين  طول  كند.  مى  تجاوز  متر   300 از  ندرت 
غرب در سراسر جزيره كشيده شده است، تقريبًا مساوى با طول قشم و 

درحدود 110 كيلومتر است. 
كوه هاى قشم وضع و شكل كامًال ويژه اى دارند. اين كوه ها از اليه هاى 
هاى  اليه  پيگيرى  كه  اى  گونه  به  اند  شده  تشكيل  موازى  و  افقى  رسوبى 
مختلف كوه در سراسر جزيره كامًال ممكن است. تنها در 2 نقطه، به دليل 
حضور گنبدهاى نمك، ترتيب و شكل قرار گرفتن اليه ها از حالت افقى خارج 
شده است. در بخش غربى جزيره كه گنبد نمك (كوه نمكدان) قرار گرفته، 
ارتفاع اين اليه ها در اثر فشار گنبد افزايش يافته و به 395 متر رسيده است. 
در بقيه ارتفاعات جزيره بلندى كوه ها در حدود 200 متر است. در بلنداى 
اين ارتفاعات دشت هاى مسطحى قرار دارند كه پوشش گياهى بسيار خوب 
آن  در  كهنسالى  درختان  كه  قشم  بام  به  موسوم  منطقه  (مانند  دارند  نيز 
وجود دارد). اطراف اين كوه ها را ديواره هاى بلند فراگرفته اند كه در اثر 
باد و باران و دريا فرسايش يافته و شكل هاى بديعى به وجود آورده اند. 

ج نخستين ژئوپارك كشور در جزيره قشم 
دشت ها، دره ها، سواحل و كوه هاى جزيره هم وضعى يگانه و كم نظير 
از نظر پوشش گياهى، حضور حيات وحش و وجود پديده هاى نادر زمين 

شناسى دارند. 
برخوردار  ارزش  با  هاى  زيستگاه  بيشترين  از  قشم  جزيره  غربى  بخش 
است و پديده هاى زمين شناسى بسيار زيبا، بى نظير و عظيم در اين بخش 

جزيره به وفور ديده مى شود. 
در اين بخش از جزيره عالوه بر گونه هاى گياهى و جانورى زيبا، كمياب 
و در خطر انقراض كه در سطح ملى و همچنين جهانى از ارزش بسيارى 
برخوردارند، پديده هاى زمين شناسى نادر و بى مانندى نيز وجود دارند 

كه هريك به تنهايى جذابيت و زيبايى خاص دارند. 
و  ها  خوردگى  چين  پراكنده،  هاى  برجسته  نقش  و  طبيعى  هاى  مجسمه 
هاى  ستون  ارتفاعات،  در  ها  صفه  و  تخت  سطوح  آور،  شگفت  هاى  كوه 
حاصل از عوامل فرسايش، برجستگى ها و فرورفتگى هاى به وجود آمده 
ارتفاعات،  پاى  در  فروافتاده  هاى  قطعه  و  ها  افكنه  مخروط  هوازدگى،  از 
كوهسرها و هيكل هاى كه دست هنرمند طبيعت به تازيانه باد و باران پديد 
الك  همچون  مختلف  هاى  شكل  در  كه  آورى  اعجاب  هاى  تنديس  آورده، 
پشت، سگ، مارمولك، اسب آبى يا حتى چهره آدمى در حال خشم و فرياد 
از  و  هستند  قشم  كننده  مسحور  طبيعت  از  بزرگى  بخش  همه  و  همه  و... 

جاذبه هاى كم نظير طبيعت گردى اين جزيره به شمار مى روند. 
در سواحل جنوبى بخش غربى جزيره از بندر ماهيگيرى سلخ تا روستاى 
كانى ـ يعنى در فاصله 30 كيلومترى از ساحل جزيره ـ روستا، مزرعه و 
هيچ نوع تمركز و تجمع انسانى وجود ندارد. در بخش غربى جزيره، حضور 
انسان و فعاليت هاى دامدارى و كشاورزى از زمان هاى قديم بسيار ناچيز 
بوده است و هم اكنون نيز قابل توجه نيست. در اين بخش از جزيره پديده 
چشمه  نمك،  غارهاى  نمك،  گنبد  حرا،  هاى  جنگل  مانند  دارند  وجود  هايى 
كالت  ها،  تنديس  دره  قشم،  بام  عالى،  تنگ  چاهكو،  تنگه  معدنى،  آب  هاى 

كشتاران و ده ها تخته سنگ و صخره با شكل هاى عجيب و غريب. 
با توجه به غناى طبيعى و قابليت هاى تنوع زيستى جزيره و بويژه بخش 
و  آمد  عمل  به  جدى  اقدام  بخش  اين  حفاظت  به  نسبت  كه  است  آن  غربى 
نزديك به 500 كيلومتر مربع از آن براى يك منطقه حفاظت شده با عنوان 

ژئوپارك در نظر گرفته شد. 

هاى  پديده  وجود  و  قشم  جزيره  شناسى  زمين  هاى  ويژگى  و  موقعيت 
كه  بود  اى  كننده  قانع  بسيار  دليل  شناسى  زمين  نادر  آثار  از  بسيارى 

حفاظت از بخش غربى جزيره به شكل ژئوپارك صورت گيرد. 
ج تنگه چاهكوه 

تنگه شگفت انگيز چاهكو در روستاى چاهوى شرقى جزيره قشم، با حفره 
ها و داالن ها و اشكال اعجاب آور در ديواره هاى خود بيننده را مبهوت 
و  آمريكا  چين،  انگليس،  آلمان،  در  شناسى  زمين  پديده  اين  نظير  كند.  مى 

چند كشور ديگر وجود دارد. 
در  زمين،  رسوبى  هاى  سنگ  فرسايش  از  شگفت  اى  پديده  چاهكوه،  تنگه 
مورد  كمتر  دليل  همين  به  و  شده  معرفى  كمتر  كه  شده  واقع  قشم  جزيره 

بازديد گردشگران قرار گرفته است. 
دره يا تنگه چاهكو، در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم، دره اى به 
عمق 100 متر، نمايشى از فرسايش سنگ هاى رسوبى است. اين دره در 
بخش  در  شرقى،  چاهوى  روستاى  كنار  در  و  قشم  شهر  كيلومترى   70
غربى ساحل شمالى جزيره قشم قرار دارد و يكى از مهم ترين جاذبه هاى 

گردشگرى جزيره قشم است. 
اين دره شگفت انگيز، در دل يك كوه سنگى يكپارچه كه به شكل ضربدر 
برش خورده قرار دارد. چاهكو در ابتدا عريض و با ديواره هاى بلند در 
برابر ديدگان مخاطب ظاهر مى شود، ولى بتدريج از عرض آن كاسته تا 
ارتفاع  كه  است  درحالى  اين  شود  مى  دشوار  آن  ميان  از  عبور  كه  جايى 
دليل داخل دره نور كمى وجود  ديواره ها همچنان زياد است و به همين 
دارد. اين دره از چهارسو، چهارتنگه دارد كه در جاهايى ديواره ها به هم 
مى رسند و فاصله 2 ديواره از هم شايد به حدود نيم متر برسد. به نظر 
مى رسد اين دره و دره هاى مشابه اطراف آن مربوط به شكستگى هاى 
طاقديس بزرگى باشند كه بر ايجاد گنبد نمكى نمكدان هم نقش داشته است. 
جنس سنگ هاى چاهكو، از سنگ هاى رسوبى موسوم به سنگ هاى آهكى 
و مربوط به رشته كوه زاگرس مى شوند كه جزو يكى از 3 گروه سنگ هاى 

موجود در طبيعت (رسوبى، آذرين و دگرگونى) قرار مى گيرد. 
و  عميق  شيارهاى  انحالل،  و  آبى  فرسايش  چاهكو،  دره  هاى  ديواره  در 
طويل و انواع حفره هاى عدسى، قاشقى و كروى شكل را حفر كرده اند. 
وجود شيارها و خطوط فرسايش موازى و همچنين حفره و طاقچه بر بدنه 
عمود اين دره و نيز وجود جوى هاى سنگى در كف دره، موجب شده تا 
تنگه چاهكو به اعجاب تبديل شود. طرح ها و اشكالى كه روى ديواره هاى 
اين تنگه زيبا نقش بسته هر بيننده اى را تحت تأثير قرار مى دهد. اشكالى 
كه خيال انگيز و روياگونه اند و مانند آثار هنرى ارزشمندى شده اند كه به 
دست هنرمند توانايى به وجود آمده اند. باد، آب باران و بارش هاى سيل 
آسا و شديد از مهم ترين داليل وجود اين حفره هاى زياد در ميان ديواره 
چاهكو است. سنگ هاى چاهكو داراى آهك يا بى كربنات كلسيم است كه 
اسيد آب باران دليل حل شدن آنها و ايجاد شكاف ها و حفره هاى كوچكى 
در ميان آنها شده و اين حفره ها در طول چند ميليون سال بزرگ تر شده و 
تبديل به داالنه هاى جالبى شده اند. در اين ميان، جارى شدن آب در زمان 

بارندگى، زيبايى اين دره را دوچندان مى كند. 
ج شيب هاى v شكل 

دودره  جزيره،  غربى  بخش  شمالى  كناره  در  چاهو  روستاى  حوالى  در 
عمود برهم با ديواره هاى عمودى بلند ديده مى شوند كه مورفولوژى شبه 
كارستى را نشان مى دهند. در كف يكى از دره ها كه امتداد تقريبًا شمالى 
ـ جنوبى دارد حفره هاى كم عمق و نيمه عميق چاه مانندى وجود دارند كه 
محل انباشت و ذخيره آب هاى جارى شده در دره ها بوده و مورد استفاده 

اهالى منطقه قرار مى گيرند. 
ورودى دره شمالى جنوبى از سمت شمال عريض تر و كم شيب تر است و 
شكل كمابيش u مانندى را نشان مى دهد. هرچه به سمت جنوب پيش مى 

رويم دره كم عرض تر شده. شيب آن افزايش مى يابد و در انتها به شكل 
V درآمده و صعب العبور مى شود. اين مشخصات نشان دهنده سيالبى 

بودن دره است. 
ديواره هاى دره شيارها و خطوط فرسايشى موازى متعددى را نشان مى 

دهند كه بعضًا اين شيارها عمق بيشترى پيدا كرده و فرم هاى قاشقى يا 
قيفى را به خود مى گيرند. 

جنس ديواره ها عمدتًا از ماسه سنگ آهكى سست بوده و به دليل وجود 
هاى  فرسايش  و  انحالل  شاهد  آهك  و  سيلت  قرمز،  مارن  هاى  اليه  ميان 
شديد در اين بخش ها هستيم به گونه اى كه در تمامى طول ديواره دره 
حفره ها متعدد كوچك و بزرگ نمايان هستند. به نظر مى رسد چاه هاى 
كم عمق آب كه مورد استفاده اهالى قرار مى گيرد از سوى دست حفارى 
شده اند اما اين حفارى در ادامه حفره هاى انحاللى عميق صورت پذيرفته 
و درواقع كار طبيعت از سوى بشر تكميل شده است. همچنين در طول دره 
اصلى و دره عمود بر آن كانال باريك جوى مانندى ديده مى شود كه ظاهراً 

براى هدايت و انتقال آب دره ها به داخل چاه حفر شده است. 
اين تنگه به دليل دارا بودن ديواره هاى عمودى نسبتًا مرتفع، وجود شيارها 
و خطوط فرسايش موازى و عميق و همچنين انواع حفره هاى نيمه كروى 

و بيضوى از زيبايى ويژه اى برخوردار است. 
ج توسعه چاهكوه قشم و نگاه ملى 

گردشگران چاهكوه به گفته معاون امورسياحتى سازمان منطقه آزاد قشم، 
دلباخته  يا  اند  محقق  يا  ندارند.آنها  گردشگران  ساير  مانند  به  عام  جنسى 
طبيعت. به همين دليل ساخت تأسيسات گردشگرى به منظور حفظ جاذبه 

هاى طبيعى اين تنگه به راحتى امكانپذير نيست. 
محمد ابراهيم الريجانى مى گويد: تنگه چاهكوه يكى از جاذبه هاى ژئوپارك 
قشم است و تاكنون اقدام هايى در حد تأييد سازمان يونسكو در اين تنگه 
انجام شده است. وى در ادامه مى افزايد: ساخت جاده به طول 4 كيلومتر، 
محيطى،  زيست  و  آموزشى  تابلو  چند  نصب  بهداشتى،  سرويس  ساخت 
نصب سطل زباله، ساخت پاركينگ و داير كردن كيوسك نگهبانى از جمله 

اقدام سازمان منطقه آزاد قشم دراين تنگه گردشگرى به شمار مى آيد. 
وى شناخته شدن ژئوپارك قشم را به عنوان يكى از ژئوپارك هاى مهم و 
توريستى دنيا نيازمند نگاه ملى مى داند و مى گويد: درآمد كشور چين از 
8 ژئوپارك خود كه به ثبت جهانى رسيده ، چندين برابر درآمد نفتى ايران 
است؛به يقين براى رسيدن چنين وضعى بايد تمام ارگان هاى مانند محيط 
زيست، وزارت علوم، سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 

سازمان زمين شناسى، و غيره به كمك منطقه آزاد قشم بيايند. 
الريجانى تعداد بازديد كننده هاى تنگه چاهكوه را درايام نوروز 46 هزار 
جاذبه  اين  از  نفر  هزار  حدود 60  پارسال  افزايد:  مى  و  كند  مى  اعالم  نفر 
ديدن كردند، اما برنامه ما اين است كه اين تعداد در 5 سال آينده به 600 

هزار نفر تا يك ميليون نفر برسد. 

ج چرايى اسم چاهكوه 
و  كنيم  اشاره  چاهكوه  نامگذارى  دليل  به  بدنيست  گزارش  اين  پايان  در 
بگوييم كه دليل نامگذارى چاهكو، وجود چاه هايى است كه در ابتداى دره 
حفر شده است. چند چاه كم عمق و كانال هايى براى هدايت آب، از سوى 
اهالى روستاى چاهو حفر شده و زيبايى اين تنگه را دوچندان مى كند. از 
شده  ذخيره  شيرين  آب  منطقه،  بودن  خشك  و  گرم  به  توجه  با  كه  آنجا 
ارزش بااليى دارد، اين چاه ها محل ذخيره آب باران است. اين كانال ها و 
چاه ها، قدمتى باستانى دارند و از زمان هاى دور براى تأمين آب شيرين 

اهالى اين بخش از جزيره مورد استفاده قرار داشته است.
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

شيرينيهاى تازه
 خشک و تر خانگى
سبد هاى خشکبار

S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

شيرينى  و خشکبار
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ZENITH SOLICITORS
دفتر خدمات حقوقى

وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  
اقامت دائم و پناهندگى  

به جريان انداختن مجدد پرونده پناهندگى و تجديد نامه  
آماده كردن دعوت نامه ويزاى دانشجويى.كار.تجارى و درمانى  

خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  
پاسپورت انگليسى  

مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  
طالق.قيموميت (نگهدارى) و توافق نامه ملك و امالك  

مسائل جنايى قانونى-حضور در اداره پليس-دفاع از حق مجرم  
تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  

مشكالت شغلى در محل كار  
مشكالت مكانى و خانه خريد يا فروش (   vat +   499 £) و    

براى اطالعات بيشتر با متخصص فارسى زبان ما خانم سارا سهرابى تماس حاصل فرمائيد

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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علوم پزشكى و بهداشت
موفقيت متخصصان ايرانى 

درمان نابارورى

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران از باردارى موفق يك مادر 
ايرانى از طريق انتقال جنينى كه مدت سه سال منجمد بوده است، خبر داد. 

دكتر ملك منصور اقصى، عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران با 
اشاره به سابقه 15 ساله انجماد جنين در دنيا گفت: هر چند سابقه باردارى 
موفق حاصل از جنين 10 ساله منجمد هم در دنيا وجود دارد، اما به نظر 
مى رسد كه دستيابى به حاملگى موفق به دنبال انتقال جنين سه سال منجمد 

براى نخستين بار در ايران حاصل شده باشد. 
وى با بيان اين كه حاملگى موفقى متعاقب انتقال جنين سه سال منجمد ( در 
ساله اى  خانم 33  بيمار،  كرد:  اظهار  است،  شده  حاصل   ( سلولى  مرحله 8 
است كه در 29 سالگى و در نخستين باردارى متعاقب IVF، حامله و صاحب 

يك نوزاد دختر شد. 
شيوه  به  سلولى  هشت  مرحله  در  جنين ها  مابقى  زمان،  آن  در  افزود:  وى 
انجماد نگهدارى شد و بعد از سه سال براى باردارى مجدد به رحم منتقل 

شد. 
وجود  از  حاكى  سونوگرافى  نتايج  كه  اين  بيان  با  نازايى  متخصص  اين 
: از آن جايى كه  هفته تا اين لحظه است، گفت  باردارى سالم و طبيعى20 
زمان تشكيل دو جنين (جنينى كه سه سال پيش منتقل و به توليد نوزاد دختر 
منجر شده و جنينى كه چند ماه پيش منتقل شده) يكسان است، اين سوال 
كه  جنين  دو  آيا  كه  است  داشته  مشغول  خود  به  همواره  را  پزشكان  ذهن 
زمان تولدشان سه سال اختالف خواهد داشت، هم سن محسوب مى شوند 

يا خير. 
دكتر اقصى، با توضيح اين كه انجماد نوعى روش نگهدارى است كه سلول هاى 
مختلف بدن رفتارهاى متفاوتى در برابر آن دارند، افزود: هنوز دانش بشرى 
نتوانسته براى عضوى چون دست با انواع مختلف و غيرهمسان سلول ها 

نظير پوست، عضله و استخوان انجماد طوالنى انجام دهد. 
در  جنين  كه  آنجايى  از  گفت:  ايسنا  به  انجماد  نگهدارى  روش  درباره  وى 
مراحل ابتدايى تشكيل از سلول هاى مشابهى برخودار است از اين رو امكان 

استفاده از انجماد براى نگهدارى جنين و اسپرم وجود دارد. 
متفاوت  تكنيك هاى  و  شيوه ها  وجود  به  اشاره  با  نازايى  متخصص  اين 
انجماد يادآور شد: در انجماد جنين از شيوه آهسته فريز كردن (انجماد طى 

سه ساعت ) استفاده مى شود. 
به  موسوم  ساده ترى  روش  از  اكنون  هم  كه  اين  بيان  با  اقصى  دكتر 
شيوه  اين  كمك  به  افزود:  مى شود،  گرفته  بهره  انجماد  براى  ويتريفيكيشن 
امكان فريز تخمك هم بدون تشكيل كريستال هاى يخ در داخل سلول وجود 

دارد.

استفاده از نوعى باكترى گياهى براى 
درمان سرطان در انسان

از  شده  استخراج  باكترى  يك  از  استفاده  با  كه  شدند  موفق  سوئيسى  دانشمندان 
گياهان به روش نوينى براى درمان سرطان دست پيدا كنند. 

درمان  براى  اميدبخشى  راه كار  به  فوق  باكترى  ساختار  بررسى  با  دانشمندان  اين 
سرطان در انسان دست پيدا كرده اند. به گفته دانشمندان دانشگاه زوريخ، اين باكترى 
آن  رويش  محل  از  را  آن  توانسته اند  دانشمندان  و  مى كند  رشد  گياهان  روى  بر 
استخراج كنند. دانشمندان خاطرنشان كردند كه اين باكترى برخى مواقع سبب مى 
شود گياه دچار بيمارى شده و از بين برود. اين پژوهشگران در مطالعات خود با 
بررسى باكترى جديد و آسيب هايى كه به گياهان وارد مى كند، دريافتند: اين باكترى 
درمان  براى  آن  از  توان  مى  و  است  مفيد  انسان  براى  كه  دارد  خاصى  ويژگيهاى 
سرطان استفاده كرد. دانشمندان تالش مى كنند به شيوه درمانى دست پيدا كنند كه 
هنگام استفاده از اين نوع باكترى، آسيبى به سلول هاى سالم بدن بيمار وارد نشده 

اما در عين حال بيمارى سرطان وى درمان شود.

هفت 
نكته مهم 

در كاهش 
وزن

حفظ وزن در محدوده و شاخص طبيعى ، نه تنها 
در سال متى جسمى و روحى فرد، بلكه در پيشگيرى 
و درمان بسيارى از بيمارى ها نقش اساسى دارد  .هر 
فردى با داشتن وزن مناسب مى تواند از بيمارى هاى 

قلبى، فشار خون باال ، سكته هاى قلبى و مغزى 
استئوآرتريت، برخى از سرطان ها، تنگى نفس 

(آپنه) هنگام خواب و 

افزايش ميزان كلسترول خون خود جلوگيرى كرده و سال مت خود را تا حدودى تضمين كند.   بسيارى از 
فرادى كه دچار اضافه وزن يا چاقى هستند، بعد از كاهش وزن نه تنها احساس سال متى عمومى بيشترى داشته اند، بلكه حتى 

بهبود در خلق 

و خو و اعتماد به نفس نيز در آنان افزايش يافته است.   خانم كاوه اى كارشناس تغذيه موسسه تغذيه سال مت و توسعه در گفت و 
گو با ايرنا در تعريف شاخص وضعيت بدنى از نظر چاقى و ال غرى مى گويد: كارشناسان تغذيه به اين شاخص نمايه توده بدنى يا   

 BMI, مى گويند. محدوده طبيعى وزن افراد نيز بر اساس اين شاخص بايد بين عدد هجده و نيم تا   25 باشد.
 او مى گويد هر شخصى براى اينكه بداند بدنش در چه شرايطى قرار دارد بر اساس اين معادله بايد وزنش را به كيلوگرم ، بر 
قدش به متر تقسيم و حاصل آن را بر قد خود ضرب كند. به عنوان مثال فردى كه وزنش   70 كيلو گرم و قدش   170 سانتيمتر است 
بايد عدد   70 را بر قد به متر (يك مميز هفت) تقسيم و حاصل آن را دوباره به (يك مميز هفت) تقسيم كرد كه نتيجه تقريبا عدد   
24 مى شود.   وى مى گويد نمايه توده بدنى اگر كمتر از   18/5 باشد فرد ال غر و اگر بين   25 تا   30 باشد داراى اضافه وزن است و 

اگر از عدد   30 باال تر باشد فرد چاق محسوب مى شود. 
اين كارشناس تغذيه خاطرنشان كرد كه شرايط بدنى افراد نيز با هم متفاوت است و كسانى كه استخوان بندى درشت ترى دارند 
در شرايط طبيعى وزن بيشترى دارند و شاخص توده بدنى آنان با ساير افراد متفاوت است.   وى در بخش ديگرى از اين گفت و 
گو به توصيه هاى كارشناسان براى كاهش وزن اشاره كرد و گفت: در كنار همه دستورات و توصيه هاى موجود براى كاهش وزن 

هفت نكته ى مهم وجود دارد كه مى تواند در برنامه ريزى براى كاهش وزن و به نتيجه رسيدن آن مفيد واقع شود.   
1   -  ميل و احساس نياز به كاهش وزن بايد از جانب خود فرد باشد:   

هستيد يا به خاطر خوشحالى و  ترديد و دودلى  دچار  مورد تغيير در شيوه زندگى خود  تغذيه مى گويد اگر در  اين كارشناس 
رضايت ديگران تصميم به اين كار گرفته ايد به احتمال زياد با شكست رو به رو خواهيد شد. وى مى گويد دقت داشته باشيد كه 
هنگام ايجاد تغييرات، بررسى كنيد كه كدام تغيير بر روى شما جواب مى دهد: رژيم غذايى يا برنامه ى ورزشى. كليد كاهش وزن، 

پيدا كردن روشى است كه در مورد شما كارساز باشد.   
2   -  خودتان را در مورد اين كه برنامه ى كاهش وزن را بطور ايده آل اجرا نمى كنيد سرزنش نكنيد: زمانى كه تال ش شما در 
جلوگيرى از پرخورى موثر واقع نشد به اين معنى نيست كه برنامه ى كنترل وزن شما كامال  با شكست رو به رو شده و بايد 
آن را رها كنيد. سعى كنيد كه اشتباهات خود را بپذيريد ولى اجازه ندهيد كه اين اشتباهات و انتخاب هاى نادرست از غذاها، شما 
را از ادامه مسير بازدارد. اين قضيه در مورد ورزش هم صادق است. بازماندن از اجراى بخش اندكى از برنامه هاى ورزش كه 
مى بايستى انجام مى داديد به اين معنى نيست كه ديگر نمى توانيد به برنامه ى قبلى خود بازگرديد. كنترل وزن به اين معنا نيست 
كه شما هميشه غذاها را درست انتخاب كنيد بلكه به اين معنى است كه تال ش كنيد در اكثر مواقع انتخاب هاى خوب و شايسته اى 

داشته باشيد.   
    -3  سعى كنيد از محيطها و شرايط وسوسه كننده اى كه باعث كارشكنى در برنامه غذاييتان مى شود دورى كنيد. براى همه ى ما 

شرايطى وجود دارد كه ما را در معرض پرخورى قرار مى دهد.   
مثال  زمان استراحت ميان روز براى صرف چاى يا قهوه، يا قرار گرفتن در جمع دوستان بعد از كار روزانه مى تواند فرصت 
مناسبى براى پرخورى و كارشكنى در اجراى رژيم باشد. پس، از قرار گرفتن در چنين شرايطى اجتناب كنيد و تال ش كنيد فعاليت ها 

و سرگرمى هاى ديگرى را براى اين زمانها برنامه ريزى كنيد.   
-4 سعى كنيد بيشتر با افرادى همنشينى داشته باشيدكه به تال ش هاى شما براى كاهش وزن بها مى دهند و از شما حمايت مى كنند 
. حتى دوستان بسيار خوب ما هم مى توانند دانسته يا ندانسته باعث خراب شدن برنامه كاهش وزن ما شوند. اوقات خود را با 

افرادى سپرى كنيد كه شما را براى خوردن غذاهاى كم ارزش تحت فشار قرار ندهند.   
5 - هنگام دستيابى به اهداف ميان مدت، براى خود جوايزى غير از غذا در نظر بگيريد. به عنوان مثال در پايان هفته اول اجراى 

برنامه غذايى سالم يا بعد از كاهش اولين دو كيلو از وزنتان براى خود يك كتاب يا يك    CD, به عنوان جايزه خريدارى كنيد.   
و  چيپس  مثل  مغذى،  مواد  لحاظ  از  ارزش  كم  ولى  كالرى  پر  تنقال ت  از  كنيد.  پر  سالم  غذاهاى  با  را  خود  ى  گنجه  و  -6 يخچال 
بيسكوئيت و شكال ت دورى كنيد ولى فراموش نكنيد كه گزينه هاى سالم ترى مثل ميوه ها و سبزيجات تازه و خشك شده، ماست 
و شير كم چرب، ذرت بو داده و ... را جايگزين آنها كرده و در دسترس خود قرار دهيد. مثال  يك عدد سيب مى تواند ميان وعده 

ى بسيار مناسبى براى رفع حالت گرسنگى شما باشد.   
-7 به جاى آن كه روى وزن ايده آل خود تمركز كرده و آمال و آرزوى خود را رسيدن به آن قرار دهيد به اهداف كوچكترى فكر 

كنيد. مثال  تصميم بگيريد كه مى خواهيد در انتهاى هفته يا ماه به چه وزنى برسيد و تمركز خود را روى آن معطوف كنيد.
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احترام؛ 
چيزى كه اين روزها 

كمتر مى بينيد
  

مرضيه مهدوى

ساده است؛ آن قدر ساده كه ديگر دارد پيش پا افتاده ميشود. آنقدر 
پيش پا افتاده كه ديگر دلمان نميخواهد راجع به آن حرف بزنيم. 

به همديگر احترام نميگذاريم واقعا نميگذاريم. از خودمان نميپرسيم، 
بى  كه  زمانى  به  ديگر  واقع  در  نميگذاريم؟  احترام  همديگر  به  چرا 

اهميت بشود،نزديك شده ايم. 
وقتى پاى حرف موسفيدها مى نشينيم هنوز مى شنويم كه؛ ما در 
مقابل پدر و مادرمان، پايمان را دراز نميكرديم. ما در مقابل پدر و 

مادرمان با صداى بلند حرف نميزديم. با آنها يك و دو نميكرديم. 
به آنها احترام ميگذاشتيم. جالب است كه نسل فعلى يا الاقل تعداد 
زيادى از بچه هاى نسل سوم، وقتى چنين حرفهايى را ميشنوند فقط 

به همديگر نگاه ميكنند و در كمال متانت و ادب پوزخند ميزنند. 
بچه هاى جوان و نوجوان، بارها اين قصه و حكايتهاى تكرارى مثل 
اين  نظرشان  به  ديگر  شنيدهاند.  شما  و  من  امثال  دهان  از  را  اين 
قصه ها كهنه و قديمى شده است. آنها جوانند و ميخواهند چيزهاى 

جديد و نو بشنوند. 
ديگر االن همه ميدانند كه در دوره «گذار» هستيم. داريم از «سنت» 
به طرف «مدرنيته» حركت ميكنيم و در واقع زندگى هايمان ملغمهاى 
از سنت و مدرنيته است. شايد اين زندگى قاطى پاطى شده ما،مال 
اين باشد كه تكليفمان با خودمان روشن نيست. نميدانيم كه دلمان 
ميخواهد سنتى باشيم يا مدرن بودن را ميپسنديم؟ جالب است كه 

هر دو بخش، جذابيتهايى دارند. 
و  باشيم  داشته  لوكس  و  مدرن  زندگى  سنتى،  افكار  با  ميخواهيم 
حتى برعكس با افكار مدرن،دو دستى به سنتهايى چسبيده ايم كه 
براى بعضى هايش هيچ توجيهى نداريم و نميدانيم براى چه به آنها 
چسبيده ايم؟ چند مثال، موضوع احترام گذاشتن را روشن ميكند. 

دلمان ميخواهد هميشه احترام ببينيم. 
گمان ميبريم كه به ديگران احترام ميگذاريم. وقتى در يك هواى سرد 

پاييزى كه آفتاب كمرنگى، سوز هوا را ميشكست به يك بيمارستان 
و  گذاشتن  احترام  انواع  با  رفتم  تهران  معروف  و  مجهز  بزرگ 
بياحترامى مواجه شدم. ميخواستم نزد پزشك عمومى بروم جهت 
معاينه و مشاوره بايد در صف طويلى ميايستادم كه خب، ماها بعد 
از اين همه سال اگر در كارى حرفهاى شده باشيم!آن هم ايستادن 

توى صف است! ايستادم. 
اما جالب است كه به نظر ميآمد، فقط به نظر ميآمد كه چند نفرى 
آدمهايى  مدام  چون  برسم.  مقصد  به  تا  نيستند  من  جلوى  بيشتر 
جا  اينجا  من  يا  بودم  اينجا  من  ميگفتند:  و  ميايستادند  و  ميآمدند 
گرفتم يا اين آقا پشت سر من بود يا من جلوى اين خانم ايستاده 
بودم و... واى به حال آنكه پير بود دردمند يا جوان بود، و رنجور. 
كس!  هر  جاى  تعيين  مكاشفه  و  مكالمات  اين  تمام  از  بعد  چون 
باالخره به اين بحث ميرسيديم كه؛جوانهاى امروزى اصال نميدانند 

احترام گذاشتن يعنى چه؟ 
بزرگترى و كوچكترى يعنى چه؟و... 

صديقه خانم يكى از همسايگان بسيار قديمى و ميانسالى است كه 
هرازگاهى با قلب پرمهرش با چشمانى پراشك منزل ما را مزين به 

قدمهاى خستهاى ميكند كه گواهى از قلب شكسته نازكش ميدهند. 
هروقت از او ميپرسم! حال شما چطور است؟ اشك ميريزد اما با 
شروع  و  بكنم  دل  درد  ها  بچه  بياحترامى  از  آمدم  ميگويد:  لبخند 
ميكند به گفتن حرفهايى كه خيلى قشنگ نيست؛ قصهاى تكرارى كه 

شنيدنش زجرآور و تكرارش مالآلور است. 
اما هربار چنان با دقت گوش ميكنم كه گويى اولين بار است قصه 

بياحترامى بچه هايى را ميشنوم كه حاال ديگر خودشان پدر و مادر 
شدهاند و به اصطالح پا به سن گذاشتهاند. قصه دخترى كه از بيمار 
بودن طوالنى پدرش خسته شده و زير لب گفته! پس چرا نميميرى؟ 
حكايت پسرى كه مدام به مادرش ميگويد: فكر كرديد كى هستيد؟ 
وظيفهتان  كردهايد  كارى  هر  اينكه  اول  كردهايد؟  كار  چه  ما  براى 

بوده، دوم اينكه وظيفهتان را هم درست انجام نميدهيد! 
البته بياحترامى كردن فقط خاص رفتارهاى افراد درون خانواده با 
متفاوتى  شكل  به  كدام  هر  خانواده،  اعضاى  شايد  نيست.  همديگر 
افراد  متفاوت  ظرفيتهاى  بتوان  را  داليل  از  يكى  شايد  باشند.  محق 
دانست. شايد زياد احترام گذاشتن قشنگ نيست، شايد نوع احترام 

گذاشتن را در رفتارهايمان مشخص نكردهايم. 
بيعرضه،  القاب  با  را  كوچكش  فرزند  مدام  كه  ميشناسم  را  مادرى 
پسر  به  كه  دارد  انتظار  فاميل  اعضاى  از  اما  ميزند،  صدا  و...  تنبل 

كوچكش احترام بگذارند و شخصيت او را ناديده نگيرند. 
چه؟  يعنى  گذاشتن  احترام  مفهوم  كه  مانده  واج  و  هاج  هم  كودك 
وقتى كه مدام موردهجوم بياحترامى است! وقتى سؤال ميكند احترام 
جواب  بگذارد؟  احترام  بايد  كسى  چه  به  و  است؟  چگونه  گذاشتن 
با  آن  اعضاى  كه  خانوادهاى  در  چون  نميكند؛  دريافت  شايستهاى 
محبتآميز  و  محترمانه  رفتارى  بگويند  ميخواهند  ديگران  به  تظاهر 
نسبت به يكديگر دارند، اما اين فقط ظاهر و رويه زندگى است و نه 
آنچه بايد باشد، كودك ما چگونه ميتواند درك صحيحى از معناى 

احترام داشته باشد؟! 
در يك ميهمانى فاميلى و يا دوستانه كه همه به لطف محبت ميزبان 

شود،  شنيده  گفتوگو  صداى  آنكه  از  بيش  شدهاند  جمع  هم  دور 
صداى زنگهاى متنوع موبايل و ارسال S.M.S و جوك براى همديگر 
كه فضا را اشغال كرده ، شنيده ميشود. يك روز نوجوانى پرسيد: 
ميهمانيها  ميشنويم  را  قصهاش  االن  ما  و  بوديد  جوان  شما  وقتى 

چگونه بود؟ 
واقعا تكنولوژى باعث شده آدمها از همديگر دور بشوند؟ اين جواب 
از  و  ميگذاشتند  احترام  قلبا  همديگر  به  گذشته  در  مردم  شنيد؛  را 
بودن با همديگر لذت ميبردند، االن به لطف تكنولوژى، زندگى كردن 
را فراموش كردهايم. يادمان رفته است چگونه بايد با يكديگر رفتار 
كنيم. اما همهاش تقصير تكنولوژى نيست. دلمان خواست زندگياى 
از  كنيم،  تجربه  بگذارند،  كنار  ميخواهند  سالهاست  غربيها  كه  را 
همديگر دور شويم و رفتارهايى را كه سابقًا مهم وحتى قشنگ و 
بامعنى بود با رفتارهايى عوض كنيم كه بعد با حسرت از آن ياد 

كنيم. 
ديشب توى شيرينى فروشى، آقايى ناگهان پرسيد: چرا بچه هاى ما 
به ما مدام بياحترامى ميكنند؟ اگر در مقابل خواسته غير منطقيشان 

مقاومت كنيم كم مانده است دسترويمان بلند كنند. 
پسرم به من ميگويد: به تو احترام ميگذارم كه نميزنمت وگرنه حقت 
است! من ماندهام كه چى حقم است؟ چرا نسل من كه حتى هنوز با 
بزرگان و پدر و مادرش با احترام حرف ميزند و با احترام رفتار 
ميكند بايد از جوانانى كه نسل فعلى هستند، مدام بياحترامى ببيند. 

شيرينى فروش ميگفت: چون به بچه هايمان زياد بها دادهايم.
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با كادرى مجرب آماده ى پذيرايى از 
مهمانان شما عزيزان مى باشد

جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 
پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 

با صداى
 خواننده محبوب پويان 

و هنرمندى پرويز (ضرب)

لطفا جهت اطالعات بيشتر و رزرو جا با شماره تلفن زير تماس حاصل فرماييد:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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آشنايى با استاد مهدى زند
فيلسوف، ذهن خالق، استاد علم اسرار و يا 

نويسنده اى زبر دست؟
 نظر شما هر چه كه ميخواهد باشد مهدى 

زند اثباتى است بر وجود 
دنياى متافيزيك، دنيايى فراتر از اين 

دنياى خاكى وجود.
 مهدى زند سالهاى سال براى درك 

واقعيتهاى هستى به جستجو و
 تحقيق نشست. از قلب فلسفه هاى شرق 
و غرب ديدن كرد، از خط مذاهب گذشت 

تا بتواند به اصل عالم وجود رسد و دليل 
اين چرخ گردان هستى را دريابد. اما به گفته خويش هيچ مكتبى را نيافت 
كه منطقى باشد ويا الاقل روشنگر جلوه كوچكى از حقيقت اسرار. به اين 
جهت به درون خويش سفر كرد وپس از گذشتن از مرزهاى فكر و خيال 

به شراره هاى حقيقى ذات وجود رسيد.
 وى ميگويد براى روشن كردن واقعيتهاى نگفته پنهان و يا رها كرد فكر 

ازعقايد تحميلى جمعى به نگارش كتابى نشستم به اسم آغاز مطلق و 
جامعه اى را به كمك يارانم پايه گذارى كردم به اسم جهان ياد.

 مهدى زند مى افزايد ماموريتى را كه در نظر گرفته ام كارى است 
دشوار و جهت و توضيح اين مهم دشوارتر از آن. در پايان بايد اضافه 

كنم ك هدف من اين است كه برهان و قدرت فكر بشر فعلى را به 
باالترين سطح خود برسانم تا كره زمين به مرز تكامل سياره اى داخل 
شود و پايه گذار راهى باشم براى دست يافتن به درخت حيات يا زندگى 

مطلق ابدى. به اميد آن روز .
 براى آشنايى با مهدى زند ميتوانيد به تارنماى
  www.mehdizand.org  مراجعه فرمائيد. 

اين كتابها در اكثر كتابفروشى هاى معتبر انگلستان و اغلب 
كتابفروشى هاى اينترنتى از قبيل Amazon موجود مى باشد
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تضمين تندرستي هنگام كار با كامپيوتر 

 پانزده 
فرمان 

مناسب  ما  بدن  براي  روز  طول  تمام  در  كامپيوتر  با  كردن  كار   
بنشينيد،  ميز  پشت  روز  طول  تمام  در  هستيد  مجبور  اگر  نيست. 
وضعيت  و  سالمتي  بهبود  باعث  ساده  هاي  نرمش  برخي  انجام 

جسمي شما مي شود. 

نحوه نرمش

-1 به صورت صحيح و درست پشت يك ميز كار يا اداري بنشينيد. 
كمر خود را صاف كرده، شانه ها را به عقب برده، قسمت فوقاني 
صفحه نمايشگر بايد با چشمان شما در يك راستا قرار گيرد. اگر 
نياز به تغيير داريد كافي است ارتفاع صفحه نمايش خود را تنظيم 
كنيد. در اين حالت اگر مجبور هستيد كه به طرف جلو مايل شويد 
تا صفحه مانيتور را ببينيد، ابتدا ديد چشمان تان را امتحان كرده و 
سپس فاصله را تنظيم كنيد. بعد از مدتي اين وضعيت نشستن در 

بدن شما جا افتاده و نيازي به تمرين و دقت هميشگي نيست. 
-2 وقتي مشغول تايپ كردن هستيد، بدن خود را در يك وضعيت 
دستان  مچ  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  داريد،  نگه  مناسب  و  متعادل 
شما اندكي از آرنج شما پايين تر باشد. اين عمل از ابتال به نوعي 
سندرم تونلي در مچ دست شما جلوگيري مي كند. پاهايتان را از 
زانو خم كرده، طوري كه زانو از باسن اندكي باالتر قرار گيرد. كف 
وسيله  يا  چهارپايه  يك  روي  يا  داده  قرار  زمين  روي  صاف  را  پا 

ديگري قرار دهيد. 
-3 هر نيم ساعت يك بار از جاي خود بلند شده و با حركات كششي 

بدن خود را نرمش داده يا براي چند لحظه قدم بزنيد. 
-4 ساق پاهايتان را بكشيد و در اين حين براي چند لحظه از نگاه 
باعث  عمل  اين  بپرهيزيد.  نمايشگر  صفحه  به  شدن  خيره  و  كردن 
جلوگيري از پخش شدن لخته هاي خون در پاهاي شما مي شود. 
ميانسال  كاربران  در  خون  شدن  لخته  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 

كامپيوتر بسيار معمول است. 
براي  دهيد.  نرمش  را  خود  بدن  اعضاي  چگونه  كه  بگيريد  ياد   5-

و  چپ  و  عقب  و  جلو  به  را  خود  سر  گردن،  دادن  نرمش 
اطراف  در  را  خود  سر  هرگز  كنيد.  خم  طرفين  و  راست 
باعث  عمل  اين  نچرخانيد.  وار  دايره  صورت  به  گردن 

صدمه زدن به مفاصل گردن شما مي شود. 
-6 اگر مدت زيادي به تايپ كردن مشغول شديد، براي چند 

و  چرخانده  وار  دايره  صورت  به  را  خود  دستان  مچ  لحظه 
ورزش دهيد. اين كار باعث جلوگيري از ابتال به سندرم تونلي 

مچ دست مي شود. 
-7 از قوز كردن به سمت جلو و روي صفحه كليد خودداري كنيد. 
ابتدا  دهيد؛  انجام  را  تمرين  اين  داريد  كاري  چنين  به  عادت  اگر 
در  را  كسي  خواهيد  مي  مثًال  كه  حدي  تا  كنيد  باز  را  خود  دستان 
آغوش بگيريد. مچ دستان را چندين بار به طرف خارج بچرخانيد، 
به صورتي كه انگشت شست شما به طرف باال و عقب بازي كند 
و نيز شانه هاي خود را به عقب بدهيد. اين حركت كششي اعضاي 
بدن شما را خالف جهتي كه قوز مي كنيد بازي مي دهد. در اين حين 
شما كشش خوبي را در قسمت باالي سينه خود احساس مي كنيد. 
-8 ماهيچه هاي سريني و بطني خود را منقبض كنيد و چند لحظه 
همانطور منقبض آنها را نگه داشته و سپس رها كنيد. در طول روز 

هرچند دقيقه يك بار اين كار را تكرار كنيد. 
-9 با حركات كششي بازوان و پاها و گردن خود را نرمش دهيد 
و همانطور كه نشسته ايد، آنها را بچرخانيد. در زمان راه اندازي 
مجدد كامپيوتر يا در زمان اخذ فايل هاي با حجم باال از يك شبكه، 
از فرصت پيش آمده استفاده بهينه كرده و استراحت كنيد. از جاي 
خود بلند شويد و نرمش هاي ديگري را امتحان كنيد مثل بلند شدن 

و نشستن، جلو و عقب رفتن.
سبك  ورزشي  ابزار  نوع  يك  كنيد.  استفاده  ورزشي  ابزار  از   10-

و ارزان و كوچك هستند كه براي تقويت عضالت ساعد و بازو 

مناسب هستند. مواقعي كه بايد چيزي را هم از روي كاغذ و هم از 
نمي  استفاده  خود  دستان  از  معموًال  بخوانيد  نمايش  صفحه  روي 

كنيد. در اين هنگام مي توانيد از اين ابزار استفاده كنيد.
مي  كه  هستند  كوچكي  و  سبك  و  ارزان  پالستيكي  هاي  باند   11-
توانند براي مواردي كه در مرحله شماره 9 گفته شد، استفاده كنيد. 
براي مثال زماني كه حركات كششي براي بازو انجام مي دهيد، مي 

توانيد از اين باند پالستيكي استفاده كنيد. 
-12 هرچند لحظه يك بار چند نفس عميق بكشيد. اگر برايتان امكان 
دارد جايي اين نفس ها را بكشيد كه مقداري هواي تازه وارد شش 

ها شود. 
نشيمنگاه  و  صندلي  عنوان  به  كه  دارد  وجود  توپ  نوعي   13-
استفاده مي شود و ميز و صندلي هايي است كه در محل نشيمنگاه 
خود داراي اين توپ ها هستند. اگر از اين نوع صندلي ها استفاده 
مي كنيد، سايز بزرگ آن را تهيه كرده كه فضاي نشستن بيشتري 
داشته باشد. طوري روي صندلي بنشينيد كه كمرتان صاف و ثابت 
باشد. استفاده از خود اين توپ ها موثر تر است. هرچند صندلي كه 
داراي اين توپ ها است، براي محيط دفتر مناسب تر و كارآمد تر 
است. زماني كه مشغول تماشاي تلويزيون يا در حال حرف زدن 
با تلفن هستيد بنشينيد و با حركت موزون و تمرين هاي هماهنگ 
به سمت باال و پايين بدن خود را بازي دهيد. هنگامي كه مشغول 
تايپ كردن هستيد، مي توانيد از خود توپ استفاده كنيد، البته بايد 
بدانيد كه اين روش بهترين روش نشستن جهت جلوگيري از ابتال 

به سندرم تونلي مچ ها و زردپي نيست.
-14 زماني كه نشسته ايد، پاهاي خود را روي پنجه برده و دوباره 
به زمين بگذاريد، آن قدر اين كار را انجام دهيد كه پاهايتان كمي 
خسته شود. 10 دقيقه ديگر اين كار را ادامه دهيد و اين كار را براي 
تقويت  باعث  حركت  اين  دهيد.  انجام  مدام  صورت  به  ساعت  يك 

ساق پا هاي شما مي شود. 
-15 يك بطري آب در كنار خود داشته باشيد و عادت كنيد كه هر 
نيم ساعت آب بنوشيد. اگر اين عمل را دائمًا انجام دهيد، احساس 
خواهيد  الغر  درازمدت  در  و  هستيد  تر  هوشيار  كه  كرد  خواهيد 

شد. 

نكات
از  بيشتري  زاويه  خود  كمر  به  و  برده  عقب  به  را  خود  صندلي   -

نود درجه بدهيد. 
چيز  يك  به  شدن  خيره  نشويد.  غافل  خود  چشمان  سالمت  از   -
شما  چشمان  براي  طوالني  مدت  يك  براي  نمايش  صفحه  يك  مثل 
به  پنجره  از  و  داده  استراحت  خود  چشمان  به  پس  است،  مضر 
بيرون نظاره كنيد و به چيز هايي با مسافت هاي دور تر نگاه كنيد 
 LCDهاي نمايشگر  از  اگر  كنيد.  حفظ  را  خود  چشمي  سالمت  تا 
استفاده كنيد بهتر است چون ديدن صفحه آنها براي چشم آسان 
تر است. اپتومتريست ها به شما پيشنهاد مي كنند اگر زمان طوالني 
را به تماشاي صفحه نمايشگر مشغول هستيد از قانون 20 - 20 
20- پيروي كنيد؛ اين قانون مي گويد كه پس از هر بيست دقيقه نگاه 
كردن به صفحه نمايش، بايد بيست ثانيه به شيئي كه بيست فوت از 

شما دور تر است، نگاه كنيد. 

و  كنيد  خاموش  را  كامپيوتر  لحظه  چند  براي  هستيد،  تنها  اگر   -
نرمش كنيد. اگر با موبايل حرف مي زنيد بايستيد و حركات كششي 
انجام دهيد، پاهاي خود را باال ببريد يا هر كاري كه موجب جنب و 
جوش خود در زمان استراحت مي شود، ادامه دهيد و حركت كنيد. 

- از نرمش هايي استفاده كنيد كه ماهيچه هاي رو به روي هم و 
منبسط  هاي  عضله  و  كننده  خم  (عضله  كند  مي  تركيب  را  متضاد 
و  خوب  تمرين  يك  اين  سر)  سه  و  سر  دو  هاي  عضله  مثل  كننده 
مناسب است. دستان خود را به هم قالب كنيد طوري كه كف دست 
هايتان رو به روي هم باشد. با كف يك دست به سمت پايين و با 

كف دست ديگر به سمت باال فشار بياوريد. 

به  بدن  شدن  تحريك  باعث  كار  حين  موسيقي  به  كردن  گوش   -
تكان خوردن و دور كردن استرس از آن است. يك دستگاه پخش 

موسيقي كوچك براي اين كار مناسب تر است. 

در آخر به اين نكته توجه كنيد كه بدن شما به نرمش هاي بيشتر 
از آنچه گفته شد نياز دارد اما پيروي از مراحل مذكور باعث كمك 
اين  اگر  و  شود  مي  شما  زندگي  نحوه  تعادل  و  سالمت  به  كردن 
عرق  باعث  است  ممكن  نشود،  انجام  متعادل  صورت  به  ها  نرمش 
كردن شود كه چهره خوشي در محيط كاري ندارد . به خاطر داشته 
باشيد كه اين نرمش ها براي جلوگيري از خشك شدن بيش 
از حد بدن است. پس جديت خود را براي رفتن به 

باشگاه ورزشي از دست ندهيد. 
 

تندرستى
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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

اوج هيجان در آغاز هفته 
بيست و نهم ليگ برتر 

 داربي شمال و دوئل قلعه نويي - قطبي 

 همه نگاه ها به كرمان است. شرايط خاص 
و  نويي  قلعه  رويارويي  جذابيت  و  جدول 
قطبي موجب مي شود امروز در آغاز هفته 
بيست و نهم ليگ برتر همه نگاه ها معطوف 
كرمان باشد، اما يك ربع پيش از آغاز بازي 
مس - پرسپوليس، يعني در ساعت 45/15 
است.  ويژه  بازي  يك  ميزبان  هم  انزلي 
ملوان كه تا پايان دور رفت ترسناك ترين 
تيم شهرستاني ليگ بود و حتي به پله اول 
و دوم جدول هم نيم نگاهي داشت، اكنون 
در شرايطي قرار گرفته كه خطر سقوط را 
احساس مي كند و تنها 4 پوئن بيش از پگاه 
نيم  در  پگاه  گيري  اوج  دارد.  امتيازي   27

شمال  داربي  هم  خانه  خارج  هاي  بازي  از  امتيازگيري  در  نشان  دست  نادر  تخصص  و  دوم  فصل 
كشور را جذاب تر مي كند. در بازي رفت پگاه و ملوان در حالي به تساوي بدون گل رضايت دادند 
كه ورزشگاه رشت تحت تاثير اتفاقات ويژه روي سكوها قرار گرفته بود و احمدزاده هم به شدت به 
ميزباني رشتي ها اعتراض داشت. اين بار هم بعيد است رويارويي نمايندگان گيالن بدون حاشيه باشد 
و قطعًا اتفاقات خاصي در طول بازي و پس از پايان آن رخ خواهد داد. احمدزاده در شرايط خاص، به 
يك امتياز بازي امروز هم قانع مي شود به خصوص كه در صورت باخت به پگاه، احتمال سقوط ملوان 
به ليگ آزادگان زياد خواهد شد. در بازي مس - پرسپوليس مهم ترين اتفاق رويارويي دو مربي است 
كه در جام ملت هاي 2007 هم مقابل هم قرار گرفته بودند. قطعًا هنوز قلعه نويي مصاحبه هاي قطبي 
پس از بازي ايران - كره و گره شدن مشت هاي دستيار پيم فربيك را فراموش نكرده است. قلعه نويي 

و قطبي هيچ بازيكن مصدوم يا محرومي ندارند و از همه نيروهاي خود مي توانند استفاده كنند.
در همدان پاس در حالي مقابل مقاومت سپاسي قرار مي گيرد كه سفر رئيس جمهوري به اين استان 
احتمال لغو بازي را تقويت كرده بود. پاس كه در هفته هاي ابتدايي دور برگشت بدجوري افت كرده 
قرار  پنجم  رده  در  امتياز  با 41  اكنون  و  بازيافته  را  خود  خوب  شرايط  كه  است  يي  هفته  چند  بود، 
دارد. وينكو بگوويچ حتي به شرايط خاص و قهرماني احتمالي تيمش هم چشم دارد در حالي كه تيم 

غالمحسين پيرواني در رده هفتم جدول قرار دارد و به تساوي در همدان هم قانع است.
در شيراز برق به مصاف صنعت نفت مي رود. محمود ياوري كه سه امتياز حساس از بازي با سايپا 
گرفته در صورت غلبه بر نفت 38 امتيازي مي شود و چند پله از رتبه كنوني خود يعني رده نهم هم 
فاصله خواهد گرفت. نفت اما با 29 امتياز در رده پانزدهم قرار دارد. احمد طوسي كه مثل دست نشان 
متخصص امتيازگيري در بازي هاي خارج خانه است، نشان داده در صورت كسب سه امتياز بازي 
شيراز تقريبًا از منطقه خطر فاصله خواهد گرفت و اين بهترين اتفاق ممكن براي تيمي محسوب مي 

شود كه فصل را خيلي بد شروع كرده بود و خوشبين ترين هوادارانش هم به سقوط فكر مي كردند.
در آخرين بازي امروز ورزشگاه تختي اهواز ميزبان استقالل اين شهر و ابومسلم است. اين دو تيم 
ساعت 18 به مصاف هم مي روند استقالل اهواز و ابومسلم با آغاز دور برگشت اوج گرفتند و جايگاه 
خوبي هم در جدول رده بندي دارند. پيروزي ابومسلم مقابل استقالل، پرويز مظلومي و شاگردانش را 
به لحاظ رواني در بهترين شرايط روحي ممكن قرار داده و مجيد جاللي هم چهار امتياز شيرين از دو 
بازي اخير مقابل پرسپوليس و پگاه گرفته است. به نظر مي رسد رويارويي استقالل اهواز و ابومسلم 
كه هر دو فوتبال را هجومي بازي مي كنند جذاب ترين بازي هفته بيست و نهم را ثبت كند. بازي هاي 

باقيمانده اين هفته يكشنبه آينده برگزار خواهد شد. 

ميلياردر آمريكايى بخشى ديگر از سهام آرسنال را خريد 
شبكه  سهام  از  درصد  خريد 50  با  امريكايي  ميلياردر 
تلويزيوني تبليغاتي باشگاه آرسنال ، بيش از گذشته به 
اين باشگاه انگليسي نزديك شد.بر اساس اين گزارش به 
نقل از اسكاي نيوز، استن كرونكي، ميلياردر امريكايي 
براي تصاحب 50 درصد سهام شبكه آي تي وي ، 22 
كه  كرونكي  كرد.  پرداخت  پوند  هزار   700 و  ميليون 
مالك يكي ازتيم هاي معروف فوتبال امريكا نيز است ، 
پيش از اين 12 درصد سهام باشگاه لندني آرسنال را 
از ان خود كرده بود. اين در حاليست كه 24 درصد از 
سهام آرسنال و 40 درصد از سهام شبكه آي تي وي 

تعلق  وي  شريك  و  روس  ثروتمند  يك  به  باشگاه؛  اين 
دارد. مسئوالن باشگاه آرسنال با ابراز رضايت از اقدام كرونكي ، درباره نتايج اين معامله خوش بين 
هستند. آرسنال انگليس كه سال گذشته در تالش براي تصاحب يك استاديوم اختصاصي 60 هزار 

نفري ناكام ماند ؛ هم اينك در جدول رده بندي ليگ برتر فوتبال انگليس در جايگاه سوم قرار دارد.

بدليل عدم صدور رواديد بموقع، تيم ملى دوچرخه 
سوارى از مسابقات جهانى انگليس باز ماند 

 تيم ملي دوچرخه سواري پيست ايران به علت 
صادر نشدن رواديد از سفارت انگليس در تهران 
و برلين آلمان از حضور در مسابقات قهرماني 

جهان بازماند.
فدراسيون  از  نقل  به  گزارش  اين  اساس  بر 
براساس  گذشته  دوماه  از  سواري  دوچرخه 
برنامه ريزي هاي انجام شده فدراسيون جهاني 
رسمي  دعوتنامه  و   (UCI) سواري  دوچرخه 
چرخه  دو  فدراسيون  و  فدراسيون  اين  از 
اخذ  براي  را  الزمه  اقدامات  انگليس  سواري 
رقابتهاي  در  حضور  منظور  به  انگليس  رواديد 
منچستر  در  جهان  قهرماني  سواري  دوچرخه 
در  انگليس  سفارت  ليكن   ، گرفت  انجام  انگليس 
تهران و برلين از صدور رواديد براي ركابزنان 

كشورمان خودداري كرد.
با وجود اينكه دو بار نيز فرم هاي درخواستي 
كارشناسان اين فدراسيون براي سفارت انگليس 
رواديد  ارائه  از  ها  انگليسي  اما  بود  شده  تهيه 
خودداري كردند و با بهانه جويي هاي مختلف 
سعي در مانع تراشي داشتند از جمله اينكه بايد 

تمامي افراد تيم دوچرخه سواري سند شش دانگ 
ملكي به نام و داراي اعتبار به سفارت انگليس ارائه دهند.

اين رفتار انگليسي ها كه همسو با آمريكاييها انجام گرفت حركتي غيرورزشي و اخالقي به شمار مي 
فدراسيون  به  را  خود  اعتراض  مراتب  ايران  اسالمي  جمهوري  سواري  دوچرخه  فدراسيون  كه  رود 

دوچرخه سواري جهاني (UCI) طي نامه اي اعالم نموده است.
رقابتهاي دو چرخه سواري قهرماني جهان در رشته پيست از امروز در منچستر آغاز شد و به مدت 
بيشترين  انگليس  منچستر  پيست  سواري  چرخه  دو  جهاني  مسابقات  داشت.  خواهد  ادامه  روز  سه 

امتيازات سهميه ورود به بازيهاي المپيك 2008 پكن را دارا مي باشد.
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هميلتون: با كمى 
شانس قهرمان مى شوم

براى بسيارى از رانندگان فرمول يك قهرمانى در يك گرند پرى در تمام طول دوران حرفه اى شان 
آرزوييست دست نيافتنى اما كافيست ستاره اى مثل لوييس هميلتون جزو سه راننده برتر يك گرند پرى 

نباشد تا رسانه ها از آن با عنوان فاجعه ياد كنند.
اما راننده انگليسى مك الرن نه تنها تحت تأثير انتظارات باال آرامش خود را از دست نداده بلكه تأكيد مى 
كند از اشتباهاتش در گرند پرى بحرين درس هاى زيادى گرفته و آماده است در 15 مرحله بعدى براى 

صدر نشينى بجنگد. هميلتون به قهرمانى در فرمول يك 2008 اميدوارست.
ج در سه مسابقه اى كه امسال برگزار شده نتايج مختلفى كسب كرده اى. اين نتايج براى خودت به چه 

معناست؟
ج در استراليا شروع خوبى داشتم اما در دو گرند پرى مالزى و بحرين بد شانسى آوردم و اوضاع 
آن طور كه مى خواستم پيش نرفت ولى مسابقه يعنى همين. هنوز15 مرحله باقى مانده، فصل قبل همه 
ديديم كيمى رايكون على رغم اينكه عقب بود اما در نهايت توانست نتيجه خوبى كسب كند. پس در جريان 
مسابقات نمى توان هيچ چيز را از قبل پيش بينى كرد. ما تيم پشتيبان بى نظيرى داريم كه شبانه روز 
تالش مى كنند تا از آمادگى كامل ما براى مراحل بعد مطمئن شوند. من هم از اشتباهاتم درس هاى 

زيادى گرفتم و همچنان به قهرمانى در فرمول يك امسال اميدوارم.
ج بعد از درخشش در رقابت هاى 2007 به نظر مى رسيد امسال خيلى ها معتقد بودند تو شانس اول 
قهرمانى هستى. حتى كارشناسان رقابت اصلى را بين هميلتون و رايكونن مى دانند. خودت از اينكه در 

سه گرند پرى گذشته نتايج دلخواه را كسب نكردى نا اميد نيستى؟
ج اصال. به نظر من نتايج اصال نااميد كننده نيستند. در واقع فقط به ما هشدار مى دهند كه بهتر شويم. 
سال گذشته در 9 مسابقه اول در صدر بودم كه فوق العاده بود. البته در اواخر فصل نتوانستم با آن 
قدرت روزهاى اول ظاهر شوم. قبول دارم كه تا به اين جاى فصل نمايش وحشتناكى داشتم اما هدفم 

تالش براى صدر نشينى در تمام مسابقات باقى مانده است. 
ج حادثه در دور تمرينى، استارت بد،آن تصادف جنجالى با هم تيمى سابقت فرناندو آلونسو و در نهايت 

كسب رده سيزدهم! با اين همه بدشانسى به نظر مى رسيد تو را در گرند پرى بحرين طلسم كرده اند. 
عملكرد خودت را چطور ارزيابى مى كنى و چه درسى از اشتباهاتت گرفتى؟

ج متوجه شدم اگر در ابتداى مسابقه دچار مشكل يا اشتباه شدم بايد محدوديت ها را كنار بزنم. در 
بحرين شروع خوبى نداشتم و دهم شدم. بعد سعى كردم خيلى زود به جايگاه اصلى خودم برسم كه 
اشتباه بزرگى بود. مطمئن باشيد حادثه اى كه در شروع گرند پرى بحرين براى من رخ داد هرگز تكرار 

نخواهد شد.
ج به نظر مى رسد بعضى روزنامه ها با درج تيتر هايى همچون « سقوط از تخت پادشاهى» اعتبار تو را 

زير سؤال برده اند. چنين مطالبى غير منصفانه اند يا با وجود نتايج نه چندان خوب اجتناب ناپذير؟
ج من اصوال روزنامه ها را نمى خوانم. به همين خاطر برايم فرقى نمى كند كه درباره من چه بنويسند.

ج فصل گذشته طورى اتومبيلت (MP4-22) را هدايت مى كردى كه گويى با هم يكى شده ايد اما امسال 
MP4-23 چند بار برايت دردسر ساز شده و به نظر مى رسد هنوز نسبت به اتومبيل جديدت شناخت 

كامل ندارى.
ج خب، اتومبيلم امسال هم به خوبى سال گذشته است. كم كم به شناخت كامل از اتومبيل مى رسم. اما 
بايد اعتراف كنم به خوبى اتومبيل كنونى فرارى نيست. سرعت اتومبيل بسيار باالست و من سعى مى 

كنم تا جايى كه مى توانم تندتر برانم. فكر نمى كنم از اين بابت مشكلى وجود داشته باشد.
ج در تست هاى پيش فصل در بارسلونا هميشه بيشترين سرعت ها را داشتى. حاال و با وجود ارتقاى 
سيستم هاى اتومبيلت مى توانيم اميدوار باشيم در شروع مسير اروپايى فرمول يك فاصله ات را با 

صدر نشينان كمتر كنى؟
ج واقعًا فكر نمى كنم كار دشوارى پيش رويمان باشد. من از موقعيت كنونى ام راضى ام. فقط كافيست 
كمى شانس بياوريم و البته در خط پايان بهتر باشيم. به هر حال نبايد تنها به ارتقاى سيستم ها دلخوش 
كرد، همه اعضاى تيم نهايت تالش خود را مى كنند تا راننده و اتومبيل عملكرد بهترى داشته باشند و اين 

همان فرايندى است كه سال ها است در مك الرن شكل گرفته.
ج بد نيست نگاهى به گوى بلورين پيش گويى ها بيندازيم. با وجود تست هاى اين هفته چه جايگاهى را 

براى خود و تيمت در گرند پرى اسپانيا پيش بينى مى كنى؟
ج هيچ وقت اهل پيش گويى نبودم اما مطمئنم در اسپانيا عملكرد موفقى خواهيم داشت. اميدوارم من و 

هيكى بتوانيم نتيجه بهترى كسب كنيم و نهايتا قهرمان شويم.
ج پس اميدوارى شروع مسابقات در اروپا برايت خوش يمن خواهد بود؟

ج البته. نه تنها با شرايط آب و هوايى اروپا خو گرفته ام بلكه در آن شرايط نزديك به خانواده ام هستم 
و بدون شك اين عوامل تأثير مثبتى در عملكرد رانندگان خواهد داشت.

فقط با حضور در رقابت هاى انتخابى 
تيم ملى كشتى آزاد صاحب دوبنده 

تيم ملى مى شوم
عليرضا حيدرى دارنده شش مدال جهان و المپيك اظهار كرد: فقط با حضور در رقابت هاى انتخابى تيم 
ملى كشتى آزاد صاحب دوبنده تيم ملى مى شوم زيرا نمى خواهم حق هيچ  كشتى گيرى را ضايع كنم و 
سابقه 17 سال حضور در تيم هاى ملى نشان مى دهد كه هيچ گاه با بى عدالتى به تيم ملى راه نيافته ام. 

قهرمان رقابت هاى جهانى 1998 تهران گفت: در حال حاضر تمرينات خود را به خوبى دنبال مى كنم و 
از نظر وزنى نيز هيچ مشكلى ندارم و قصد دارم بدون هيچ حرف و حديثى در تركيب تيم ايران راهى 
المپيك شوم. دارنده مدال برنز المپيك 2004 آتن تصريح كرد: هدف از حضور دوباره در دنياى كشتى 

خدمت به كشتى ايران است و همواره تابع تصميمات كادر فنى و فدراسيون كشتى هستم. 

نايب قهرمان رقابت هاى جهانى 1999 آنكارا اظهار داشت: كشتى گيران ايرانى در رقابت هاى گزينشى 
المپيك در كشور سوئيس عملكرد خوبى از خود به جاى گذاشته و بسيار خوشحالم كه كشتى ايران 
با هفت سهميه راهى پكن مى شود و از طرفى اين رقابت ها نيز توانست ميدان تداركاتى خوبى براى اين 
كشتى گيران قبل از رويداد المپيك باشد. نايب قهرمان رقابت هاى جهانى 2003 نيويورك تأكيد كرد: 
مهدى تقوى در وزن 66 كيلوگرم عملكرد بسيار خوبى در سوئيس از خود بجا گذاشت و مى تواند 
مهره خوبى در اين وزن براى كشتى ما چه در امروز و چه در آينده باشد. نايب قهرمان رقابت هاى 
جهانى 2002 تهران افزود: اميدوارم بتوانم در يك يا دو تورنمنت بين المللى نيز حاضر شده و با رقباى 

خارجى روبرو شوم تا از ميزان آمادگى خود آگاهى پيدا كنم.
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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.  

محاكمه يك متهم به قتل در حضور هيات قضايي ايتاليا 
 

رقابت عشقي به جنايت كشيده شد

پسر جواني كه در يك دوئل عشقي رقيب خود را به قتل رسانده بود روز گذشته در حضور يك هيات 
قضايي ايتاليايي كه براي آشنايي با روند پرونده هاي جنايي در ايران به دادگاه كيفري استان تهران 
آمده بودند، محاكمه شد. در ابتداي جلسه محاكمه علي دلداري نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضر 
شد و گفت؛ نورآقا متهم 22 ساله پرونده جواني به نام عزيز را كه رقيب عشقي وي بود با ضربات 
چاقو به قتل رسانده است. نورآقا كه متولد ايران است پس از قتل از محل متواري اما پس از تحقيقات 
پليسي دستگير شد. بنابراين با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي اولياي دم تقاضاي صدور حكم 
قانوني را دارم. سپس مادر عزيز به عنوان تنها ولي دم مقتول در جايگاه حاضر شد و گفت؛ براي قاتل 
پسرم تقاضاي قصاص دارم و از خونش نمي گذرم. شوهرم هم به دست دايي متهم كشته شد. شوهرم 
چاه كن بود و وقتي دايي مقتول باالي چاه بيل مي زد شوهرم زير آوار ماند و كشته شد. در آن زمان 
شكايت نكردم و از خون شوهرم گذشتم اما از خون پسرم نمي گذرم. وي در مورد اختالف پسرش با 
متهم گفت؛ مدتي قبل از قتل ما به خواستگاري دختري به نام فرزانه رفتيم و جواب مثبت هم گرفتيم، 
قرار بود فرداي روز حادثه براي خريد مراسم عروسي بيرون برويم اما متوجه شدم پس از اينكه ما 
هيچ كدام از  البته  جواب مثبت گرفتيم نورآقا به خواستگاري فرزانه رفته و جواب منفي شنيده است 
اعضاي خانواده نورآقا يا حتي خودش به ما نگفته بودند كه نورآقا فرزانه را دوست دارد و مي خواهد 
با او ازدواج كند.در ادامه رسيدگي متهم در جايگاه حاضر شد و گفت؛ قبول دارم كه عزيز با چاقوي 
فرزانه  نام  به  دختري  عاشق  بود  سال  دو  من  نداشتم.  را  او  كشتن  قصد  اما  است  رسيده  قتل  به  من 
بودم و همه اين موضوع را مي دانستند مي خواستم با او ازدواج كنم بعد متوجه شدم فرزانه به عزيز 
جواب مثبت داده است بعد از آن به اتفاق خانواده ام به خواستگاري فرزانه رفتم و خانواده او به من 
جواب منفي دادند. وي ادامه داد؛ از اين شكست بسيار ناراحت بودم. شبي كه فهميدم قرار است فرزانه 
و عزيز براي خريد مراسم عروسي به بازار بروند آنقدر آشفته شدم كه تا صبح خوابم نبرد اما من 
عزيز را به اين دليل نكشتم. اختالف ما از خيلي وقت پيش بود. شخصي به عزيز گفته بود كه من به او 
و خانواده اش فحش داده ام براي اينكه ثابت كنم اشتباه كرده و چنين حادثه يي نبوده است به سراغش 
رفتم. عزيز بعد از خواستگاري گفته بود كه ديگر حتي اطراف خانه شان نروم اما من رفتم تا بگويم كه 
فحاشي نكرده ام و او اشتباه كرده است اما عزيز با سنگ به من ضربه زد من هم كه گيج شده بودم 
چاقو را درآوردم و دو ضربه به او زدم. فقط مي خواستم از دست عزيز رها شوم. در ادامه جلسه 
محاكمه ياورزاده وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت؛ همان طور كه موكلم در دفاعياتش 
گفت قصد قتل نداشته است و از آنجايي كه شكست عشقي شديدي خورده دچار روانپريشي شده است. 
اين پرونده نواقصي دارد از جمله وضعيت رواني متهم در پزشكي قانوني بررسي نشده است و تقاضا 
دارم اين نواقص برطرف شود. پس از پايان جلسه دادگاه و قبل از اينكه هيات قضات وارد شور شوند 
يكي از اعضاي هيات قضايي ايتاليايي از قاضي عزيزمحمدي رئيس دادگاه بابت اينكه اجازه حضور در 
دادگاه را داده است تشكر كرد و گفت؛ نحوه رسيدگي به پرونده هاي قتل در ايران بسيار جالب بود و 

ما استفاده كرديم، اما اين نحوه رسيدگي در ايتاليا عوض شده است. 

در نظام قضايي ايتاليا فقط متهم صحبت مي كند و از ابتداي دستگيري تا پايان محاكمه بدون حضور 
وكيلش هيچ حرفي نمي زند. متهمان مشابه اين پرونده در ايتاليا تحت نظر پزشكان بسياري قرار دارند 
تا تمام حاالت آنها در زمان جرم و بعد از آن و در دادگاه تحت نظر باشد و موكل براي اثبات بي گناهي 
اش هر كاري كه بخواهد مي تواند انجام دهد. در ادامه قاضي عزيزمحمدي نيز در مورد چرايي نحوه 
رسيدگي به پرونده هاي جنايي به شكل فعلي توضيحاتي را ارائه داد و در پايان هيات قضات شعبه 71 

دادگاه كيفري استان تهران براي صدور راي درباره نورآقا وارد شور شدند.

هجوم عنكبوتهاي سمي به بيمارستان
مسئوالن  استراليا  در  بيمارستان  يك  به  سمي  عنكبوتهاي  هجوم 
كنند.  تخليه  را  بيماران  و  تعطيل  را  آن  كرد  مجبور  را  بيمارستان 
شمال  در  كوئينزلند  ايالت  شرق  در  باراالبا  بيمارستان  مقامات 
كه  قرمز  پشت  هاي  عنكبوت  هجوم   : كردند  اعالم  استراليا  شرقي 
از گونه عنكبوت هاي سمي و خطرناك سياه هستند جان بيماران 

بستري شده در اين بيمارستان را به خطر انداخته است. 
آنها افزودند: مسئوالن همچنان براي پاكسازي بيمارستان از اين 

حشرات زهردار كه نيش آنها بسيار سمي است ادامه دارد و تاكنون تالش ها موفق نبوده است .بيماران 
و پرسنل به طور موقت تا حل شدن مشكل به بيمارستان ديگري انتقال يافته اند.

مردي همسرش را با تبر كشت
يك مرد 50 ساله همسر 44 ساله خود را با ضربات متعدد تبر 
در تهران به قتل رساند. مأموران كالنتري 132نبرد از وقوع 
يك فقره درگيري و نزاع منجر به ضرب و جرح با خبر شدند. 
مأموران با حضور در صحنه دريافتند مردي 50 ساله به نام 
خداداد همسر خود به نام آرزو 44 ساله را با تبر مجروح كرده 
كه اين فرد قبل از رسيدن به بيمارستان به قتل رسيده است. 

درخشنده رئيس مركز اطالع رساني فرماندهي انتظامي تهران 
بزرگ در خصوص اين پرونده گفت: خداداد از گفتن جزئيات 

انگيزه ارتكاب قتل خودداري كرده و  فقط مدعي شده است از ابتداي ازدواج با همسرش اختالف داشته 
است. 

دستگيري عضو باند ”آدم خواران“
سارق حرفه اي عضو باند ”آدم خواران“ در حين سرقت از سوي مأموران پليس آگاهي دستگير شد. 

عصر روز 23 اسفند سال  86 مأموران كالنتري 104 عباس آباد در حين گشت زني در حوالي خيابان 
يوسف آباد از وقوع يك فقره سرقت كيف پول از داخل خودرو با خبر شدند. 

مأموران با حضور و بررسي صحنه دريافتند دو مرد جوان در پشت چراغ راهنمايي اقدام به سرقت 
كيف يك خانم از داخل خودرو  او كرده اند و از سوي شهروندان دستگير شده اند. 

اين دو متهم در بازجويي خود را محمد و حميد معرفي كردند اما پس از بررسي بيشتر مشخص شد 
محمد همان حسن 31 ساله است كه در سال 82 و 83 به عنوان عضويت در باند معروف آدم خواران 
به حبس محكوم شده است. تحقيقات نشان داد در جيب اين افراد چندين عدد تخم مرغ خام وجود دارد 
كه با بررسي بيشتر متهمان مدعي شدند با پرتاب كردن تخم مرغ به سمت طعمه ها و سرگرم كردن اين 
افراد به تميز كردن لباس شان در يك فرصت مناسب اقدام به سرقت وسايل و اموال آنها مي  كرده اند. 

همچنين همراه اين افراد مقداري مواد مخدر از نوع كراك كشف شد كه اين افراد به جهت رد گم كني 
و مبرا كردن خود از اتهام سرقت و كيف قاپي به پخش مواد مخدر اعتراف كرده اند كه اين ادعا واهي 

بوده است.

اقدام  دانش آموز آمريكايي  براي  انفجار  دبيرستان
او  كرد  جمع آوري  مدرسه اش  كردن  منفجر  براي  را  الزم  وسايل  امريكا  در  دبيرستاني  دانش آموز 

جزييات و نقشه اين كار را نوشته و از عوامل كشتار دبيرستان كلمباين ستايش كرده بود.
به گزارش آسوشيتدپرس رايان شالنبرگر 18 ساله، پس از اين كه والدينش ماجراي تحويل 5/4 كيلوگرم 

نيترات آمونيوم به خانه اشان در چسترفيلد در كاروليناي جنوبي را به پليس خبر دادند، دستگير شد.
راندال لير رئيس پليس كلمبيا يادداشت هاي اين جوان و مهمات را كشف كرد.

دبيرستان  دانش آموزان  از  تعدادي  كشتن  براي  الزم  وسايل  و  بسازد  بمب  چند  مي خواست  رايان 
آمونيوم  نيترات  از  شدند،  كشته  نفر  كه 168  اوكالهاما  در  بمب گذاري 1995  داشت.در  را  چسترفيلد 
را  خود  انتحاري  حمله  به  مربوط  فعاليت هاي  و  خاطرات  پيش  يك سال  از  بود.رايان  شده  استفاده 

يادداشت مي كرد. او زمان دقيق اقدام و هدف هاي مورد نظرش را تعيين نكرده بود.
او در يك نوار علت اقدام خود را توضيح داده و خواسته بود پس از مرگش پخش شود. لير از سخنان 
رايان در اين نوار چيزي نگفت. لير گفت: به نظر مي رسد او از دنيا نفرت دارد. او از افراد متفاوت با خود 
ــ پسران ثروتمند با دوستان زيبا ــ  نفرت داشت. رايان، از دو جواني كه در سال 1999 در دبيرستان 

كلمباين كلراد و 13 نفر را كشتند و سپس خودكشي كردند، در نوشته هايش تحسين كرده است.
بهترين  از  يكي  همواره  رايان  گفت  دارد  دانش آموز   580 كه  دبيرستان  اين  رئيس  رادكين  اسكات 

دانش آموزان اين مدرسه بود و هرگز مشكلي جدي به وجود نياورده بود.
از  شود  باز  مدرسه  دوشنبه  وقتي  گفت  لير  است.  شده  زنداني  بمب  ساختن  مواد  داشتن  اتهام  به  او 
سگ هاي مخصوص كشف بمب و مواد مخدر براي كنترل دانش اموزان استفاده خواهد شد و از يك 

دادگاه مجاور نيز دستگاه فلزياب براي مدرسه به امانت گرفته شده است.
چستر فيلد شهري با حدود 1500 نفر جمعيت در شمال شرقي كاروليناي جنوبي، نزديك خط مرزي 

كار وليناي شمالي است.
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فرمول 90 ميليون تومانى 
زن تبهكار 

 

ميليون   60 دريافت  از  پس  جوان  «زن 
گرانقيمت،  خودروى  يك  و  نقد  پول  تومان 
فرمول تهيه مواد روانگردان را در اختيار ما 
شبكه  از  يكى  سردسته  خان»  گذاشت.»«امين 
روانگردان  مواد  توزيع  و  تهيه  بزرگ  هاى 
در تهران، صبح ديروز هنگامى كه در شعبه 
سوم دادسراى ناحيه 19 - مبارزه با جرايم 
پزشكى ـ از سوى بازپرس «فتح اللهى مطلق» 
اين  بيان  با  بود  گرفته  قرار  بازجويى  تحت 
فروشگاه  يك  قبل  ماه  چند  تا  گفت:  مطلب 

بزرگ لوازم خانگى داشتم. از اين راه نيز پول 
خوبى به دست مى آوردم. اما هشت ماه قبل يكى از دوستانم به مغازه ام آمد و گفت كار پرسودترى 
كارش  درباره  خواستم  او  از  بروم،  شبه  يك  را  صدساله  راه  داشتم  دوست  كه  هم  من  دارد.  سراغ 
توضيح دهد. او هم زن جوانى به نام «شايسته» را معرفى كرد و گفت: «با فرمولى كه اين زن در اختيار 
دارد، مى توانيم در كمترين زمان ممكن ميلياردر شويم.»چند روز بعد با شايسته مالقات كرديم. او در 
نخستين ديدارش گفت، پس از دريافت 60 ميليون تومان پول نقد و يك دستگاه خودروى 30 ميليون 
تومانى فرمول ساخت مواد روانگردان را در اختيار ما قرار مى دهد. من هم شرط را پذيرفته و پس از 
تحويل پول و خودرو فرمول را از او گرفتم. مدتى بعد نيز همراه چند تن از دوستان خود، توليد مواد 
را آغاز كرديم.در اين مدت همدستانم به صورت شبانه روزى مواد توليد مى كردند. من و چند تن 
ديگر نيز مسئول فروش و توزيع بوديم.براى آن كه راز فعاليت مان هم فاش نشود، چندين بار محل 
آزمايشگاه و البراتوارمان را تغيير داديم.در اين مدت ميليون ها تومان به دست آورديم كه هر يك چند 

دستگاه خودروى مدل باال و آپارتمان هاى شيك در شمال تهران خريدارى كرديم.
بازپرس  از  ابراز پشيمانى  با  و  پذيرفته  را  خود  جرايم  نيز  پرونده  ديگر  متهم  چهار  جلسه،  ادامه  در 
پرونده تقاضاى تخفيف مجازات كردند.بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحيه 19 نيز پنج متهم را با قرار 
قانونى روانه زندان كرد. هم اكنون تحقيقات پليسى براى دستگيرى فروشنده فرمول و ساير اعضاى 
شبكه ادامه دارد.راز فعاليت شبكه توليد و توزيع مواد روانگردان چند روز قبل به دنبال اعالم گزارش 
در  تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  اطالعات  دوم  پايگاه  شد.مأموران  فاش   110 پليس  به  مردمى  هاى 

بازرسى مخفيگاه و البراتوار متهمان، مقدار زيادى انواع مواد روانگردان كشف كردند.

قاتل انگليسي دستگير شد
يك جوان 17 ساله به قتل «ريس جونز» پسر بچه 
11 ساله انگليسي كه در ماه اوت سال 2007 در 
گلوله  ضرب  به  ليورپول  در  «كراكستث»  منطقه 

كشته شد ، متهم شناخته شده است. 
به گزارش فارس ، شمار زيادي از نيروهاي پليس 
 10 به  گسترده اي  عمليات  در  شنبه  سه  روز  در 
خانه در منطقه كراكستث در ليورپول حمله كردند 
دستگير  را  جونز  ريس  قتل  به  مظنون  نفر  و 12 

كردند. 
به گفته افسران پليس مسئول بررسي اين پرونده 
قتل ، عالوه بر اين پسر 17 ساله كه به قتل ريس 
از  ديگر  نفر   4  ، است  شده  شناخته  متهم  جونز 

12 نفر مظنون ياد شده نيز متهم به كمك به مجرم 
شده اند. يكي از اين 4 نفر نيز به جرايم مربوط به حمل سالح متهم شده است. 

گفته مي شود يك مظنون ديگر ، كه 20 ساله است ، در روز چهارشنبه توسط نيروهاي پليس در ارتباط 
با قتل ريس جونز دستگير شده است. 

به گفته نيروهاي پليس ، اين پرونده قتل از پيچيدگي هاي زيادي برخوردار است و به علت حساسيت اين 
پرونده زمان زيادي صرف بررسي آن شده و به همين دليل بررسي آن 8 ماه زمان برده است. 

مرد بيمار روى تخت بيمارستان كشته شد
مرد انگليسى كه براى درمان بيمارى خود در يكى از بيمارستان هاى لندن بسترى بود، به ضرب چاقوى 

فرد ناشناسى به قتل رسيد.
بر اساس نخستين بررسى ها، دقايقى قبل از قتل يك مرد چينى با ورود به بيمارستان، از پرستاران 

شماره اتاق قربانى را پرسيده بود.
از قرار معلوم او با چاقو به مرد بيمار حمله كرده و وى را به قتل رسانده است.

پرستاران بيمارستان در اظهاراتشان گفتند: وقتى مرد چينى را براى مالقات به اتاق قربانى راهنمايى 
كرديم، بيمار از ديدن اين مرد شوكه نشد، چرا كه به نظر مى رسيد همديگر را بخوبى مى شناسند.

سرهنگ قالبى پرايد را جا گذاشت توياتا دزديد
سرهنگ قالبى پليس تويوتا كمرى را با پرايد مسروقه تعويض كرد.به گزارش خبرنگار ما صبح ديروز 
مردى با مراجعه به دادسراى امور جنايى تهران از سرقت تويوتا كمرى دوستش كه در اختيار او بود، 
خبر داد.اين مرد گفت؛ عصر روز سه شنبه هنگامى كه در حال عبور از خيابان وليعصر(عج) بودم 
ناگهان يك خودروى پرايد كه چراغ گردان داشت مقابلم توقف و مردى كه خودش را سرهنگ معرفى 
كرد، گفت به من مشكوك شده و بايد ماشينم را تفتيش كند. او از من خواست در صندوق عقب را باز 
كنم. هنگامى كه از خودرو پياده شدم سرهنگ قالبى ناگهان پشت فرمان نشست و ماشين را با خود 
برد و پرايد خودش را رها كرد.در پى اظهارات اين مرد پرونده يى در دادسراى امور جنايى تهران 
تشكيل شد و رضا جعفرى معاون ارجاع اين دادسرا پيگيرى آن را بر عهده گرفت. در تحقيقات مقدماتى 
مشخص شد خودروى پرايد جامانده از سرهنگ قالبى سرقتى است.هم اكنون تحقيقات پليس براى 

رديابى و دستگيرى اين فرد مامورنما ادامه دارد.

مرد فرانسوى با 150 ضربه چاقو كشته شد
جسد مرد فرانسوى كه با 150 ضربه چاقو به قتل رسيده بود در منزلش كشف شد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، جسد مرد 32 ساله فرانسوى كه با 150 ضربه چاقو به قتل رسيده بود توسط مادرش در 
منزل شخصى وى كشف شد. بنابراين گزارش، اين مرد از ناراحتى روحى رنج مى برده ولى به علت 

ضربات وارده متعدد به وى احتمال خودكشى او ممكن نيست.

معده يا انبار مواد افيونى
سوداگر مرگ كه محموله مواد افيونى را در شكم خود جاسازى كرده بود، با هوشيارى پليس استان 
مركزى، رسوا شد. پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان «دليجان» استان مركزى، ديروز با كنترل 
بود  تهران  رهسپار  اصفهان،  از  كه  اتوبوس  دستگاه  يك  مسافر  به  عمومى  و  شخصى  خودروهاى 
اجازه  نداشت،  چهره  به  رنگ  و  بود  شده  دستپاچه  شدت  به  كه  ساله   35 م»  شد.«احمد-  مشكوك 
بازرسى بدنى به ماموران نمى داد و همين مساله ، شك پليس را بيشتر انگيخت.سرانجام اين سوداگر 
افيونى  محموله  قاچاق  به  بود  كرده  انبار  اش  معده  در  و  داده  «هرويين»قورت  گرم   780 كه  مرگ 
اعتراف كرد و براى عمليات تخليه ، روانه بيمارستان شد.گزارش ايسكانيوز مى افزايد، تجسس هاى 

سبزپوشان ناجا براى شناسايى و دستگيرى همدست يا همدستان «احمد» ادامه دارد.
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فرناز قلعه دار

ابرهاى تيره، آسمان شهر را به يكباره پوشاند و ناگهان رگبار 
تندى گرفت. در اين ميان حال و هواى خانواده محمود آقا هم 
كه  بود  اشك  سيالب  نداشت.  آسمان  قرارى  بى  از  كمى  دست 
از چشمان ابرى و تيره و دل هاى غمزده فرزندان خانه جارى 
بود. «مريم» و «مانى» در آستانه بهترين روزهاى زندگيشان با 
به  روز  چند  تنها  كه  چرا  بودند.  شده  رو  روبه  بزرگى  مصيبت 
ازدواج مريم مانده بود برادرش هم در تدارك سفر و عزيمت به 
شهر ديگرى بود تا در دانشگاه و رشته مورد عالقه اش ادامه 

تحصيل دهد كه داغدار مرگ ناگهانى مادر شدند.
به  عزا  جامه  عروسى  سفيد  لباس  پوشيدن  جاى  به  عروس  نو 
تن كرده بود. محمود آقا هم حال و احوالى بهتر از بچه هايش 
و  همسر  يك  فقط  مرضيه  كه  چرا  داشت.  حق  كه  البته  نداشت. 
مادر مهربان نبود. او دوست و يار و ياور همسر و فرزندانش 
كنار  هايش  تلخى  و  ها  شيرينى  با  را  تمام  سال   24 بود.  هم 
ديار  به  خانم  مرضيه  باره  يك  به  حاال  اما  بودند.  گذرانده  هم 
را  حقيقت  اما  بود.  سخت  خيلى  تحملش  بود.  كشيده  پر  ديگرى 
بايد پذيرفت. چرا كه زندگى جريان دارد. بنابراين مريم با اجازه 
مراسم  برگزارى  از  پس  مدتى  فاميل  ترهاى  بزرگ  و  پدرش 
سالگرد مادرش به خانه بخت رفت تا شايد كنار همسرش و در 
زندگى جديد راحت تر غم از دست دادن مادر فداكارش را تحمل 
كند.مانى هم از ماه ها قبل مشغول تحصيل در دانشگاه شده بود 
و هر از گاهى به پدر و خواهرش سر مى زد و روزگار تنهايى 

اش را در كنار آنها سپرى مى كرد.
در چنين شرايطى محمود آقا بيش از پيش احساس تنهايى مى 
كرد. حاال جاى خالى مرضيه بيشتر نمايان شده و او را آزار مى 
داد. تازه داشت مى فهميد چرا از قديم گفته اند زن چراغ خانه 
است. ماه ها بود كه ديگر در خانه اش خبرى از روشنايى و اميد 
نبود.مريم سعى مى كرد هر روز به پدرش سر بزند و كارهاى 
خانه را انجام دهد. «مانى» هم زود به زود به خانه مى آمد تا 
ها  حرف  اين  از  بيش  مرد  دلتنگى  اما  كند.  دلتنگى  پدرش  مبادا 
بود. چند روز پس از برگزارى مراسم دومين سالگرد مرضيه، 
يك شب محمود آقا، مريم و مانى را صدا زد و آنچه را كه از چند 
ماه قبل در دلش نگه داشته و جرأت بيانش را نداشت باالخره 
بر زبان آورد.بچه ها شما ها ماشاءاهللا بزرگ شده و دنبال كار 
و زندگى خودتان رفته ايد. من هم سعى كردم در اين سال ها 
خودم را با كار بيرون و دوستانم سرگرم كنم اما همه مى دانيم 

كه تنهايى و دلتنگى بد دردى است. هيچ كس هم نمى تواند جاى 
مادرتان را برايم پر كند اما... اما..

داد.  فرو  را  دهانش  آب  رسيد  كه  هايش  حرف  اينجاى  به  مرد 
وقتى چشمان متعجب و منتظر بچه ها را ديد دو دل شد. از عكس 
العمل فرزندانش مى ترسيد.وقتى سكوت پدر طوالنى شد مريم 
گفت: بابا چه مى خواهى بگويى بگو و از اين ترديد و دو دلى 
رهايمان كن.محمود آقا كه انگار جرأت بيشترى پيدا كرده بود 
سينه اش را صاف كرد و با حالتى حق به جانب گفت: «راستش 
احساس  كه  حالى  در  جمله  اين  بيان  با  بگيرم»!  زن  خواهم  مى 
مى كرد تمام انرژى اش را از دست داده به يكباره خالى شد و 
احساس ضعف كرد. سرش گيج رفت. برايش خيلى سخت بود 
كه در مقابل بچه هايش كه تمام عشق و خاطراتشان در وجود 

مادر خالصه مى شد چنين موضوعى را مطرح كند.
مريم با شنيدن حرف هاى پدرش به گريه افتاد. آنقدر گريه كرد 
كه توان حرف زدن نداشت. فقط وقتى به خانه رسيد گوشى تلفن 
بى  خودش  قول  به  پدر-  از  را  هايش  گاليه  تمام  و  برداشت  را 
وفايى- به مانى گفت. از برادرش خواست به پدرشان بگويد كه 
در اين سال هاى بى مادرى او چه چيزى براى پدرش كم گذاشته 
است از مانى خواست تا بگويد 24 سال زندگى مشترك آيا ارزش 
نداشت كه سال هاى باقى مانده را با ياد و خاطرات همسر سپرى 
كند مريم كه مى دانست مادرش در زمان حيات نسبت به هوو 
بى نهايت حساس بود حاال حتمًا با اين كار شوهرش روحش در 
عذاب خواهد ماند. محمود آقا تمام اين حرف ها را شنيد اما نمى 
توانست از تصميمش منصرف شود. به همين خاطر دوماه بعد 
با زن جوانى كه تنها يك سال از دخترش - مريم- بزرگتر بود 
آنها  رسيد  مانى  و  مريم  به  ازدواج  اين  خبر  وقتى  كرد.  ازدواج 
طريق  از  هم  بعد  نگذاشتند.  پدر  خانه  به  پا  ديگر  قهر  حالت  به 
دوستان و فاميل براى پدرشان پيغام فرستادند تا زمانى كه آن 
اسم  ديگر  باشد  نشسته  مادرشان  جاى  به  و  شان  درخانه  زن 

پدرشان را هم نخواهند آورد.
امامحمود آقا بى توجه به ناراحتى فرزندانش تير خالص را هم 
شليك كرد و خانه اش را كه تنها سرمايه زندگى اش و حاصل 
دسترنج 24 سال سختى و رنج خود و همسرش بود را به نام 
آشنايان  و  فاميل  ميان  در  بمب  مثل  خبر  كرد.  جوانش  عروس 
پيچيد. مريم كه خود را در ميان اقوام شوهرش سرشكسته مى 
همسر  از  آقا  محمود  هم  بعد  سال  يك  كرد.  مى  گريه  فقط  ديد 
در  گذاشتند.  شقايق  را  اسمش  كه  شد  دخترى  صاحب  دومش 
حرفى  باره  اين  در  نبودند  حاضر  حتى  مانى  و  مريم  ميان  اين 
بشنوند. در اين مدت خيلى ها سعى كردند ميان پدر و فرزندانش 
آشتى برقرار كنند اما نشد. بچه ها حاضر به ديدن پدر نبودند 
و پدر نيز با آمدن دختر نورسيده اش فارغ از غم هاى زندگى 

سرگرم زندگى جديد بود.
* يك سال بعد

و  شكسته  صورتى  با  آقا  محمود  شد.  باز  بازپرسى  اتاق  در 
شده  قفل  دستانش  بر  آهنى  دستبند  كه  حالى  در  خميده  پشتى 
بود وارد اتاق شد.روى صندلى روبه روى بازپرس نشست. قبل 
از اين كه سؤالى از او پرسيده شود، ناگهان به گريه افتاد. بعد هم 
در ميان هق هق گريه هايش مشغول حرف زدن شد. ناگهان باز 
پرس گفت: «مثل اين كه دل خيلى پرى داريد اما مى دانى كسى 
كه در 55 سالگى زن 25 ساله مى گيرد بايد تحمل مشكالت را 

هم داشته باشد.»
مرد در پاسخ گفت: «اشتباه كردم! حاال مى فهمم كه هم به خودم 

و هم به بچه هايم ظلم كرده ام.»
مطالعه  را  او  پرونده  اتاق،  در  وى  حضور  از  قبل  كه  بازپرس 
درباره  كامل  طور  به  ديگر  بار  يك  خواست  او  از  بود  كرده 
ماجرا توضيح دهد.«بعد از مرگ همسرم با شيوا ازدواج كردم. 
مثل بيشتر آدم هاى دنيا اسير وسوسه هاى زودگذر و هوس 
هاى پيرى شدم. آنقدر سرگرم بودم كه سرزنش هاى مردم و 
حتى دلشكستگى بچه هايم را هم نديدم. فكر مى كردم شيوا زن 
زندگى است. چون قبل از ازدواج با من زندگى مشترك ناموفقى 
را تجربه كرده بود. دلم مى خواست ناكامى هاى گذشته اش را 

با مهربانى و عالقه زياد به او جبران كنم.
از نظر مالى تأمينش مى كردم و حتى سند خانه را هم به نام او 
كردم تا دلش به زندگى با من گرم تر شود. اما با گذشت نزديك 
به دوسال از زندگى مشتركمان احساس كردم دائم دنبال بهانه 
جويى است. هر روز موضوعى را پيش مى كشيد و با من جرو 
بهانه  به  همسرم  قبل  هفته  چند  كه  اين  تا  كرد.  مى  قهر  و  بحث 
ماند.  آنجا  روزى  چند  و  رفت  مادرش  خانه  به  و  كرد  قهر  اى 

من هم مثل هر روز به محل كارم مى رفتم و غروب به خانه بر 
مى گشتم. يك روز كه به خانه برگشتم انگار نيرويى غيبى مرا 
به سمت اتاق كوچكى كه پنجره اى روبه خيابان داشت هدايت 
مى  آمد  و  رفت  اتاق  آن  به  كمتر  من  بخواهيد  را  راستش  كرد. 
كردم اما آن روز حس عجيبى مرا بر آن داشت تا پرده را كنار 
كشيدم  كنار  را  پرده  كه  همين  اما  كنم.  نگاه  كوچه  به  و  بزنم 
چشمم به يك بسته سياه رنگ كنار پنجره افتاد. وقتى با ديدن 
آن احساس كردم از تعجب شاخ در مى آورم. داخل بسته مقدار 
پنجره  پشت  را  آن  كسى  چه  دانستم  نمى  بود.  هروئين  زيادى 
گذاشته و بسته مال كى بود؛ اما دلم شور مى زد. بوى توطئه 
به مشامم رسيد. بالفاصله بسته را از بين بردم. هنوز در شوك 
اين ماجرا بودم كه زنگ خانه به صدا درآمد در را كه باز كردم 
سرگرم  حكم  دادن  نشان  با  و  شده  خانه  وارد  پليس  مأموران 
در  من  رسيده  خبر  آنها  به  گفتند  مى  شدند.  خانه  جوى  جست 
خانه هروئين نگهدارى مى كنم. از ناراحتى در حال سكته بودم. 
باالخره  روز  آن  ماجراى  داشت  دشمنى  من  با  كسى  چه  آخر 
تمام شد و با اثبات بى گناهى ام غائله ختم شد. چند روز بعد 
هم همسرم آشتى كرد و به خانه برگشت. وقتى برايش ماجرا را 
تعريف كردم خيلى تعجب كرد. اما حاال مى فهمم كه تمام كار ها 
و رفتارهايش فقط نقشه بوده است. چرا كه چند روز بعد باز هم 
او به بهانه اى قهر كرد و همراه دختر كوچكمان به خانه مادرش 
بار  برگشتم  خانه  به  كارم  محل  از  وقتى  روز  آن  فرداى  رفت. 
ديگر مأموران كالنترى به سراغم آمدند و با استشهادى كه در 
دست داشتند به من گفتند: «همسايه ها از شما شكايت كرده و 
مى گويند، مشكل اخالقى داريد و معتاد هم هستيد!از شنيدن اين 
اين  دانستم  نمى  نشست.  صورتم  روى  سردى  عرق  ها  حرف 

توطئه ها زير سر كيست.
شد  باز  دادسرا  و  كالنترى  به  پايم  ديگر  بار  يك  ترتيب  بدين 
اما اين بار هم با كمك خدا بى گناهى ام اثبات شد. اما يك هفته 
بعد در پى كشف مقدارى مواد مخدر در ماشينم از سوى پليس 
دستگير شدم.در سه روزى كه بازداشت بودم به بررسى زندگى 
كه  فردى  تا  كردم  مرور  را  ام  ساله  عمر 55  تمام  پرداختم.  ام 
توطئه هاى شوم را برايم پياده كرده بود شناسايى كنم. اما در 
اين سال ها غير از دو فرزندم كسى را نرنجانده يا به هيچ كس 
روا  حقم  در  بزرگى  دشمنى  چنين  بخواهد  كه  بودم  نكرده  بد 
دارد. با اين حال مطمئن بودم بچه هايم پاك تر و مهربان تر از 
ميان  اين  در  شوند.  پدرشان  گرفتارى  به  راضى  كه  هستند  آن 
ماه  چند  مشكوك  رفتار  خاطر  به  كه  ماند  مى  باقى  شيوا  فقط 
اخيرش حسابى به او بدبين شده بودم. با اين حال سعى كردم 
بازداشت  سوم  شب  كه  اين  تا  كنم.  نگاه  ماجرا  به  خوشبينى  با 
يكى از متهمان سابقه دار كه به همه مسائل مربوط به دادسرا 
و زندان آشنايى داشت گفت: «اگر كسى را دارى بگو يك سند 
برايت آماده كند تا روزى كه به دادسرا مى روى با سپردن سند 
خواهش  با  بود  طورى  هر  هم  نشوى»!من  معطل  و  كنند  آزادت 
تماس  مان  خانه  با  نفر  يك  طريق  از  و  گرفتم  اجازه  التماس  و 
گرفتم اما هيچ كس گوشى را بر نداشت. ناچار با خانه همسايه 
مان تماس گرفتم و براى شيوا پيغام گذاشتم كه فردا با سند به 
دادسرا بيايد. صبح روز بعد كه به دادسرا منتقل شدم در كمال 
ناباورى به جاى همسرم يكى از همسايه هاى قديمى را ديدم. با 
مشاهده او پرسيدم «همسرم كجاست» مرد بيچاره كمى اين پا و 
آن پا كرد و گفت: «محمود آقا شرمنده نمى خواستم من در اين 
شرايط به شما خبر بدهم اما مجبورم.همسرت خانه را فروخته 
و از آنجا اسباب كشى كرده و به هيچ كسى هم نگفته كجا رفته! 
فقط روز آخر به همسرم گفته بگذار محمود آقا آنقدر در زندان 
بماند تا بپوسد. تازه از دستش راحت شده ام!»وقتى اين حرف 
ها را شنيدم پا هايم سست شد. از بى وفايى شيوا حيران مانده 
بودم حاال ديگر مطمئن شدم همه توطئه ها زير سر او بوده است 
خالص  زندان  از  اگر  بكشد.  باال  را  اموالم  و  كند  زندانى  مرا  تا 
شوم حقش را كف دستش مى گذارم. آقاى قاضى شما را به خدا 

كمكم كنيد. من قربانى يك توطئه شوم شده ام.
بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات متهم به او گفت: «تنها 
كمك قانونى اين است كه تا انجام تحقيقات كامل با قرار وثيقه 

آزادت كنم. اگر مى توانى سندى فراهم كن.»
مرد بيچاره بالفاصله تلفنى با بچه هايش تماس گرفت و از آنها 

كمك خواست اما آنها حاضر به هيچ كمكى نبودند.
حاال با گذشت هفته ها از اين ماجرا، محمود آقا هنوز در زندان 
است و فقط خودش را سرزنش مى كند. اما افسوس كه پشيمانى 

سودى ندارد.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا
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سال اول -  شماره چهل و دوم

حتمًا بايد 
ازدواج كنيم؟... 

چرا؟
آلمانيها:  قول  به  زود!  خيلى  بكنيد!  كار  اين  بايد  واقعًا  بله! 
بايد  «چرا  به  اينكه  از  قبل  اما  پايدار»!  عشق  زود،  «ازدواج 
ازدواج كنيم» بپردازيم، اول بايد به «چرا بايد ازدواج كنيم» 
بپردازيم!  «بايد»ها، صرفًا يك حكِم بى چون و چراى تخطى 
يك  كه  هم  ديگرى  «بايد»هاى  هستند  اما  اند؛  آمرانه  ناپذير 
ضرورت را به ياد ميآورند. تو بايد غذا بخورى! تو بايد نفس 

را  ات  زده  واكسن  يكسال  كفشهاى  اى،  شده  دعوت  سرشناس  ميهمانى  يك  به  وقتى  بايد  تو  بكشى! 
باالخره واكس بزنى! اين سه «بايد»، هيچ كدام، آمرانه نيستند؛ دقيقًا به يك ضرورت اشاره ميكنند؛ و 
تو كامًال اختيار دارى عليرغم «بايد»ى كه نويسنده نوشته يا گوينده گفته، غذا نخورى و نفس نكشى و 
كماكان به صرافِت واكس زدِن آن كفش پوسته پوسته شده ى يكسال واكس نخورده ات نيفتى! اما... 
واقعًا بعدش چه ميشود؟ كى ضرر ميكند؟ گوينده يا نويسندهاى كه «بايد» را گفته و نوشته، يا تو؟! تو 

بايد ازدواج كنى. اين «بايد»، يك بايد آمرانه نيست 
چرا بايد ازدواج كنيم؟ 

 تا دوسِت خدا بشوى! خدا تو را دوست خواهد داشت اگر براى خاطر او ازدواج كنى يا براى خاطر او، 
ازدواج يكى را با يكى ديگر جور كنى. تو ميتوانى و كامًال مختارى كه ازدواج نكنى و غريزه ات را رها 
كنى هر كار ميخواهد بكند؛ اما تو براى خاطر خدا ازدواج ميكنى، چون او از تو خواسته و گفته تنها راه 

درست براى زن و مردهاى عالم، همين يك راه است. 
ـ كه خداست و اين همه چيز خلق   تا دوست داشتنى ترين چيزى را بسازى كه تا حاال كسى ساخته! خداـ 
ـ از ميان همه ى ساخته هاش، ازدواج را بيشتر از بقيه دوست دارد و پيش خودش عزيز  كرده و ساختهـ 
ميدارد. اين، يعنى كه به فكر ساختن چيز ديگرى نباش! اگر چيز خوب ديگرى وجود داشت، خدا حتمًا آن 

را برايت خواسته بود و به زن و مردهاى عالم ميگفت كه من آن چيز را عزت داده ام! 
 تا همينطور مجرد نباشى و ببينى كه خدا متأهلها را بيشتر دوست دارد! اين، يك واقعيت است كه خدا 
متأهلها را بيشتر دوست دارد و بيشتر تحويلشان ميگيرد؛ حاال ميخواهد توى َكَتت برود يا نرود! و باز 
چه بخواهى قبول كنى چه نه، اين قانون عالم است كه آدمهاى عزب بيشتر در معرض بدى و شّرند تا 
آنها كه زن و شوهر هماند. كار به آنجا كشيده كه حتى خدا آدم متأهلى را كه خوابيده، بيشتر دوست 

دارد تا مجردِ شب زنده دارى كه همين حاال روزه هم هست! اينها همه به علِت پرتگاه هاى عميقى است 
كه مجردها خودشان نميدانند و دارند هر روز و هر ساعت و هر آن، 
بر لبهاش راه ميروند. خدا متأهلها را بيشتر دوست دارد؛ چون تاب 

ديدِن مجردها را كه در پرتگاه ها ميافتند، ندارد... 
 تا مطمئن شوى دينت تا نصف شارژ شده! كسى كه ازدواج ميكند، 
بايد  كه  هم  را  عبادتى  نصِف  گفتهاند  ميكند.  كامل  را  دينش  نصِف 
ميكرده، با ازدواجش كرده. حاال مانده نصفه ى ديگر دينش و نيمهى 
دوم عبادت و اطاعتى كه بايد بكند. او براى اين نصفه و نيمهى اول، 
ازدواج پيشه كرده بود؛ حاال براى نصفه و نيمهى ديگر بايد تقوا پيشه 

كند! 

 تا داد و فرياد و «واى! واِى!» شيطان را درآورى! 
 تا برادر شيطان نباشى! البته مهم است كه مجردها شيطان را دوست 
نداشته باشند؛ اما از آن مهمتر اين است كه شيطان مجردها را خيلى 
دوست دارد! تا حدى كه با آنها در يك جا بخوابد و دست در گردِن 
نفسشان بياندازد و بخواند: ما دوّتا داداشيم...! عزبى كه رخِت دامادى/

ميكند.  نااميد  باشد،  برادرش  اينكه  از  را  شيطان  ميكند،  تن  عروسى 
عروسى/  كارتدعوِت  كه  نوشتيم  باالتر  خط  چند  علت،  همين  به  (و 

داماديشان، داد شيطان را درميآورد!) 
 تا اخالقت درست شود! كسى كه در فشار باشد، خلقش كه تنگ است هيچ؛ اعصاب و روانش هم شديداً 
به هم ريخته است. البته كم و زياد دارد. بعضيها چنان اعصابشان قاطى است، كه مدام بهانه ميگيرند و 
قال ميكنند و بى حوصله و تحمل اند؛ بعضيها هم چنان اعصابشان قاطى است كه گوشه گيرند و بيقيد 
و اعتنا و از سنگ صدا درمى آيد، از اينها نه! ازدواج فشار را از آدم برميدارد و براى گروه اول، مقّوم 

و براى گروه دوم، ملّين است! 
 تا مهربانى ببينى و آرامش بيابى! 

 تا جسمت...! بله! باالخره جسمت! خواست هاى منطقى جسمت را بايد جواب بدهى! به همين واضحى! 
منطقى هم بايد جواب بدهى؛ نه اينكه جورى جواب بدهى كه دست و پا و اندامت را بغلطانى توى فساد 
و كثيفى، و نه تنها نيازش را جواب نگويى كه پريشانش هم بكنى! امام رضا به دختران جوان فرمود كه 

زود شوهر كنند و دنبال هيچ قرص و دوايى هم نيفتند براى به تأخير انداختن خواستهاى غريزيشان. 
 تا روزى ات زياد شود! اين، تضمينى است كه هم خدا و هم پيغمبرش داده! اين را آنها كه خيلى از خرج 

و برج زندگى مشترك ميترسند، دوباره بخوانند! 
 تا گوشه گير و منزوى نشوى! خدا نميخواهد تو از جامعه ات و آدمهاى ديگر دور باشى. بنابراين خيال 
نكن زاهدها و مرتاض هايى كه در ديرهاى قديمى و روى رختخواب هاى پر ميخ، روز را شب و شب را 
روز ميكنند و قيد زن و فرزند را كًال زده اند، مقّربان درگاه خدايند! بايد ميان مردم بود؛ همين مردمى كه 
زشتاند و زيبايند و زناند و مردند. پس فرقى نميكند! چه منزوى شده اى چون ازدواج نكرده اى؛ و چه 
منزوى شده اى چون نميخواهى ازدواج كنى و از دير تنهايى ات بيرون بزنى، سخت در اشتباهى! آقاى 

راهب! برو خواستگارى! راهبه خانم! در را به روى خواستگارهات باز كن!  

جوانان

خوب كارى كردى جوون!
جوان مخترع اصفهانى كه طرح ابداعى خود را به يك شركت انگليسى فروخت، نه 
اولين كسى است كه حاصل تراوشات فكرى و علمى خود را در اختيار خارجى ها 

مى گذارد و نه آخرين آنها محسوب خواهد شد. 
او، توانسته بود طرح هواپيماى بدون سرنشين با سوخت توليد شده از كودهاى 
سكه  يك   ، قدردانى  براى  نيز  پرورمان  علم  مسووالن  و  نمايد  ابداع  را  گياهاى 

بهارآزادى (البته تمام بهار!) و يك لوح تقدير به او دادند! 
طرح اين جوان ايرانى، پس از شركت در جشنواره هانداك آلمان، مورد توجه يك 
شركت انگليسى قرار گرفت و در نهايت، اين شركت موفق شد با پرداخت 200 ميليون 
تومان، طرح را از آن خود كند و جالب اينكه شركت انگليسى فرمول خريدارى شده 
را يك هفته پس از انجام معامله، براى سوخت هواپيماهاى مسافربرى به كار گرفته 

و بدين ترتيب سود مستمر ميلياردى را براى خود تضمين كرده است. 
”تراژدى نخبگان“ در ايران، مستندى است كه همچنان ادامه دارد و هيچ دورنماى 

قابل توجهى نيز براى بهبود اين وضعيت اسفناك مشاهده نمى شود. 
از  شود.  برگزار مى  بزرگ علمى  مسابقات  ما،  در كشور  كه  هم اكنون سالهاست 
كنكور دانشگاه ها تا المپيادهاى علمى و جشنواره خوارزمى و رقابت هاى ربات 

ها و ... 
ترين  نخبه  نهايت  در  كه  است  اين  نيز  علمى  رويدادهاى  اين  همه  مشترك  وجه 
دختران و پسران ايرانى مشخص مى شوند ، سپس مراسمى برگزار مى شود و 
جوايزى به دارندگان رتبه هاى برتر، مخترعان، مكتشفان و مبتكران جوان داده مى 

شود و .... و ديگر منتظر مرحله بعدى در اين سوى مرز نباشيد: اينك نوبت خارجى هاست كه با جيب 
هاى پر، بر سر سفره آماده بنشينند و طرح ها و اختراعاتى كه توسط جوانان ايرانى و با امكانات ايرانى 

به ثمر نشسته اند را با خود ببرند. 
انگار همه بخش هاى علمى و آموزشى ايران بسيج شده اند تا با برگزارى رقابت هاى گوناگون برترين 

هاى كشور را به خارجى ها معرفى كنند و وظيفه خود را تمام شده انگارند! 
مرورى بر اخبار علمى رسانه هاى داخلى بيندازيد، تقريبا هيچ هفته اى نيست كه خبرى از يك اختراع يا 
دستاورد علمى كه تماما توسط ايرانى ها و مخصوصا جوانان عرضه شده است، منتشر نشود ولى در 
عمل هيچ استفاده اى از اين ابداعات و اختراعات در كشور نمى شود و يا اگر مى شود“النادر كالعدم“ 

مثل ما، مثل باغبانى است كه عمرى تالش مى كند تا درختى به بار آيد ولى پس از آنكه ميوه ها رسيد، 
آنها را نمى چيند و سرانجام ميوه ها يا توسط رهگذران خورده مى شوند يا بر زمين مى ريزند و مى 

پوسند و باغبان نيز از گرسنگى سنگ بر شكم مى بندد. 
در فقدان يك سازوكار عملياتى، نخبگان ايرانى، يا در گذر زمان، اندك اندك به استعدادهاى هرز شده 
تبديل مى شوند و خودشان مى مانند و لوح هاى تقديرى كه بر دروديوار اتاقشان آويزان است. يا آنكه 
راهى خارج مى شوند تا ديگران را از دانش و نوآورى هاى خود بهره مند سازند و يا اگر در كشور هم 
مى مانند، ثمره تحقيقاتشان را به خارجى ها مى فروشند تا آنچه عايد مى 

شود را به زخم زندگى شان بزنند و گذران روزگار كنند. 
پيشنهاد  خواست  مى  ايرانى  مخترع  جوان  اين  اگر  كه  كنيم  تصور  بياييد 

انگليسى ها را رد كند و آن را در كشور خود عملياتى نمايد. 
در چنان صورتى، او بايد سالها از اين اداره به آن وزارتخانه، از سازمان 
محيط زيست تا وزارت صنايع، از سازمان استاندارد تا هواپيمايى كشورى، 
از پتروشيمى تا وزارت كشاورزى و هزار جاى مربوط و نامربوط ديگر 
مى رفت و احيانا ناگزير مى شد ”دم خيلى ها را هم ببيند“ و دهها و صدها 
نفر را توجيه كند و در نهايت هم به خانه اول برگردد زيرا در اين كشور، به 
سرى كه درد نمى كند دستمال نمى بندند: ”هواپيماهايمان با همين سوخت 
فسيلى مى پرند، چه نيازى هست به سوخت گياهى و اصال چه معنايى دارد 

سودى به اين بزرگى به جيب يك جوان برود؟!“ 
پس همان بهتر كه طرح خود را به انگليسى ها فروخت تا ، لذت اجراى طرح 
اش را در سطح بين المللى بچشد و هم حق الزحمه اى دريافت كند تا بتواند 
به تحقيقاتش ادامه دهد واال اگر دل به آن سكه و لوح خوش مى داشت ، پول 
حاصل از فروش سكه اش ، حتى كفاف كرايه تاكسى هايش را هم نمى داد ، 

در مسيرى كه بايد براى اجراى طرح اش در ايران مى پيمود! 
جالب اينجاست كه همين مسووالنى كه در داخل طرح او را ناديده گرفتند 
، در آينده ، با شركت انگليسى وارد مذاكره خواهند شد تا بلكه بتوانند با 
پرداخت مبالغ ميلياردى ، سوخت توليد شده با فرمول اين جوان ايرانى را خريدارى كنند و به داخل 

كشور بياورند! 

و  شدن  بيدار  براى  تصميمى   ، مسووالن  گويا  ولى  است  شده  تكرار  بارها  و  بارها   ، ماجرا  اين  نظير 
حمايت واقعى (و نه حمايت هاى مشمئز كننده شعارى) از نخبگان ايرانى ندارند. 

يتيمى و بى سرپناهى نخبگان ايرانى كى به سر مى آيد؟!
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جوجه كباب به 
سبك مراكشى

 مواد الزم: 

 گوشت سينه مرغ براى هر نفر: 250 گرم؛ 
 زعفران آب كرده: يك قاشق چايخورى؛ 

 سير رنده شده: يك حبه؛ 
 روغن زيتون: يك قاشق غذاخورى؛ 

 فلفل: يك قاشق چايخورى؛ 
 ادويه گرامساال: يك قاشق چايخورى؛ 

 ليموترش: 2 عدد؛ 
 خامه: 4 قاشق غذاخورى؛ 

 فلفل دلمهاى رنگى: يك عدد. 

 طرز تهيه: 
گوشت سينه مرغ را خرد كنيد. 

زعفران، سير، روغن زيتون، فلفل، ادويه، 
آب ليموترش و خامه را با هم مخلوط كنيد. 

گوشت مرغ را داخل اين مخلوط بريزيد و 
بگذاريد مدتى بماند. 

سپس مرغها را يكى در ميان با تكههايى از 
فلفل به سيخ چوبى بكشيد و در تابه بدون 

روغن سرخ كنيد. 

ماهى را با ماست نخوريد
ماهى  گوشت  كربوهيدرات(برنج)،  پايه  بر  مقوى  غذايى  ماهى،  با  پلو  سبزى 

(پروتئين) و سبزى است، اما چگونه ميتوان اين غذا را سالمتر تهيه كرد. اين 
سوالى است كه در گفتگو با دكتر كيمياگر مطرح كرديم. 

ج چطور ميتوانيم سبزى پلو با ماهى را سالم و با حفظ ارزش غذايى آن، تهيه 
كنيم؟ 

توصيه من به مردم اين است كه به جاى سرخ كردن ماهى، آن را بخارپز كنند 
و يا در فر و مايكروفر بپزند. اگر هم حتمًا دوست دارند ماهى را سرخ كنند، 
از حداقل روغن استفاده كنند. شايد بهتر باشد كف تابه را گوجه فرنگى يا پياز 
و يا هر آنچه مطلوب ذايقهشان است با كمى روغن قرار دهند كه ماهى عطر 
مطبوع بگيرد و كمى سرخ شود. قصد ما از سرخكردن هر ماده غذايى، افزودن 

عطر و بوى آن است نه اينكه چنان سرخ كنيد كه سياه شود. 
يك عادت بد ديگر هم اين است كه ماهى را با نمك فراوان شور مى كنند. اگر 
بتوانيد به ماهى نمك نزنيد و يا كمتر بزنيد، ارزش غذايياش را حفظ كردهايد. 
مى توانيم ماهى را به شكل بخارپز به همراه انواع ادويهها، افزودنيهايى چون 
فر  كه  گذشته  در  ميآيد  يادم  كنيم.  مصرف  خوشطعم  چاشنيهاى  يا  و  نارنج 
در خانهها وجود نداشت، باز هم افراد آگاه و باسليقه كه به سالمت خود و 
خانوادهشان اهميت مى دادهاند، ماهى را سرخ نمى كردند و شكم ماهى را در 
خانه با موادى خوش طعم مانند سير تازه و يا ديگر مواد پر مى كردند و آن 

را به نانوايى محل تحويل مى دادند تا در تنور قرارش دهد. 
مى  پيشنهاد  را  دودى  ماهى  مصرف  شما  دودياند.  ماهى  عاشق  بعضيها  ج 

كنيد؟ 
توصيه من به شما اين است كه ماهى دودى نخوريد. براى اين كار چند دليل 
دارم: زيرا اغلب ماهيهايى كه فروش نمى روند و حالت كهنگى پيدا مى كنند و 

احتماًال كمى هم فاسد شده اند را انتخاب كرده و دودى مى كنند. 
با اينكه در كشورهاى ديگر ميزان دود و نوع چوبى كه براى اين كار در نظر 

گرفته مى شود، محاسبه شده است، ولى باز هم ما مصرف آن را توصيه نمى 
كنيم، چه رسد به كشور ما كه دودى كردن ماهى با هيچ معيارى صورت نمى 

گيرد. 
ج پس چه نوع ماهى بخريم كه ارزش غذايى بهترى داشته باشد؟ 

اول از همه بايد بگويم ماهيهايى كه قيمت ارزانترى دارند، ارزش غذايى كمترى 
ندارند، ولى به طور كلى ماهيهاى درياهاى آزاد، اسيد چرب و امگا 3 بيشترى 
انواع  ديگر  و  پرورشى  ماهيهاى  البته  بهترند.  غذايى  ارزش  نظر  از  و  دارند 
ماهيها نيز داراى پروتئين كافى و ارزش غذايى باال هستند و همگى آنها مقادير 

كافى از يد و كلسيم را دارند. 
ج راجع به سبزيپلو هم كمى توضيح دهيد؟ 

مصرف  خام  اگر  كنيم.  مى  توصيه  باشد،  كه  نوع  هر  از  را  سبزيها  مصرف 
شوند، به دليل داشتن فيبر و ويتامين هاى C و A و اگر هم سبزيهاى پخته 
استفاده كنيم، به دليل تركيبات پليفنولها و انواع سيتوكنيكالها و مواد حياتى 

سالمتيبخش بسيار مطلوب هستند. 
مقدار سبزى در يك نوبت، هرچند كافى نيست، اما مى تواند مصرف آن در 

سبزيپلو، بهانهاى باشد براى گنجاندن آن در برنامه غذايى روزانهمان. 
ج چرا همه مى گويند مصرف ماست با ماهى بد است؟ 

درست است كه ما سردى و گرمى را به آن صورتى كه عامه ى مردم باور 
دارند، باور نداريم، ولى بخشى از مسايل سردى و گرمى واقعيت دارند. 

از  گذارد.  مى  اثر  پاراسمپاتيك  عصب  روى  ماست،  در  موجود  الكتيك  اسيد 
آنجا كه اين عصب كند كننده است، حالت لختى در بدن به وجود مى آورد. اين 
خاصيت در ماهى نيز تا حدى وجود دارد و بهتر است با هم مصرف نشوند. 
به طور قطع، تناسب غذاها با هم بايد حفظ شود. برخى از افراد نيز حساسيت 
قديميها  اينكه  دارد.  وجود  پوستى  بثورات  بروز  امكان  و  دارند  غذايى  خاص 
برحسب تجربه مى گفتند:“ اين دو را با هم نخور، لك ميزنى ”، مطلب ثابتشدهاى 
در علم پزشكى نيست و البته هنوز كسى روى آن كار نكرده است. ولى اگر 

عادت كردهايم، چه خوب است از اين بهانه استفاده كنيم. 
ارزش  از  ماست  و  اسفناج  همزمان  مصرف  آيا  سوال،  آخرين  عنوان  به  ج 

غذايى آن مى كاهد؟ 
خير، ما اسفناج را فقط براى آهن آن نمى خوريم. بايد آهن را از ديگر مواد 
تهيه كنيم، چون اسفناج خيلى آهن ندارد. اگر عادت داريد اسفناج را با ماست 

بخوريد، خيلى هم خوب است. 
به طور كلى ما بى تناسبى بين مصرف مواد غذايى مختلف با هم را نفى نمى 
كنيم و اگر هم گفته مى شود فالن ماده غذايى را نبايد با اين ماده بخوريد، 

منظور مصرف بيش از حد آن است. 
ج توصيه آخر؟ 

بياييد چند ماده غذايى را جزو اولويتهاى غذايى تان قرار بدهيد: 
مايع  روغن  سپس  و  است  بهترين  گردو  دارند،  چربى  كه  موادى  بين  از  ج 

كانوال. 
ج از بين غالت، جو بهترين است پس نان جو را در برنامه خود بگنجانيد. 

ج ماهى، سير، انگور و به طور كلى ميوههايى كه نارنجى و بنفش هستند، طيف 
وسيعى را در بر مى گيرد. 

ج اسفناج، ماست و انواع كلم(بروكلى، كلم پيچ، گل كلم) بايد جزو گزينههاى 
انتخابى ما باشند

شمع ها هم مي توانند 
خطرناك باشند   

و  گرم  را  خانه  محيط  و  هستند  مثبت  انر ژي  منبع  شمع ها  كه  است  درست 
دلپذير مي كنند، اما مواظب باشيد اين گرماي دلنشين، كار دستتان ندهد و بيش 
از حد گرمتان نكند. مطمئن باشيد اگر جوانب ايمني قضيه را رعايت نكنيد، بايد 
عواقب سنگين آن را شخصًا به عهده بگيريد. يك آتش سوزي كوچك كمترين 
هزينه اي است كه بايد پرداخت كنيد اما اي كاش همه چيز به همين جا ختم شود 
و خداي نكرده كار به پرداخت هزينه هاي جاني كشيده نشود.  پس بد نيست كه 
كمي جدي تر به قضيه نگاه كنيد و فقط با رعايت چند نكته ساده اين شمع هاي 

معصوم را به شمع هايي قاتل تبديل نكنيد: [چطور با آتش مقابله كنيم؟]
• پس از اينكه شمع را روشن كرديد، حواستان باشد كه كبريت ها را از جلوي 
دست بچه ها برداريد. از هر 5 آتش سوزي 3 تاي آن به دليل بازي بچه ها با 

كبريت،  ايجاد مي شود. 
از  دور  بايد  و  است  مهم  بسيار  مي دهيد،  قرار  آنجا  در  را  شمع  كه  مكاني   •
حتي االمكان  كنيد  سعي  باشد.  خانگي  حيوانات  بعضًا  يا  و  كودكان  دسترس 
شمع ها را 30 سانت دورتر از پرده ها و وسايلي كه زود مشتعل مي شوند قرار 
دهيد. همچنين هيچ وقت يك شمع روشن را در مقابل پنجره باز و در مسير 

باد و يا كولر قرار ندهيد. 
• هيچ وقت يك شمع روشن را به تنهايي به حال خود رها نكنيد، حتي اگر براي 
چند دقيقه مي خواهيد اتاق را ترك كنيد، باز هم شرط عقل اين است كه شمع 

را خاموش نماييد. 
• هميشه از ايمني جا شمعي مورد استفاده اطمينان حاصل كنيد. اگر شمعدان 
شما از شمعي كه روي آن قرار مي گيرد سبك تر باشد، به راحتي واژگون شده 

و دردسرساز خواهد شد. 
و  احتمالي  حادثه  گونه  هر  بروز  صورت  در  دهيد  ياد  خود  فرزندان  به   •

آتش سوزي كه سريعًا  خانه را ترك كنند و با آتش نشاني تماس بگيرند.
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انگشت عشق

قدمت حلقه ازدواج به زمان هاى خيلى دور باز مى گردد. مصريان باستان سومين سلسله از پادشاهى 
قديم در 2800 سال قبل از ميالد، نزديك به 5 هزار سال قبل، از حلقه در جشن ازدواج خود استفاده 
مى كردند. از آن زمان حلقه هاى ازدواج توسط بسيارى از جوامع مختلف استفاده شده است. معموال 
حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار مى گيرد، نزديك ترين انگشت به انگشت كوچك. خوب ممكن است 
تصادفى باشد، اما طول انگشت چهارم شما مى تواند چيزهاى زيادى به شما درباره يزان هورمون 

هاى جنسى تان بگويد. 
اكنون دست راست خود را باال بياوريد و نگاهى به انگشت دوم يا انگشت سبابه خود بيندازيد- انگشتى 
كه با آن اشاره مى كنيد. سپس آن را با انگشت چهارم خود مقايسه كنيد در اينجا يك سوال پيش مى 

آيد- كدام انگشت بلندتر است، انگشت چهارم يا انگشت دوم؟ 
اگر انگشت چهارم دست راست شما از انگشت دوم تان بلندتر است دراين صورت احتماال شما يك فرد 
جسور، باسطح تستوسترون باال و فعاليت جنسى شديد هستيد. اما براى زنان حاالت ديگرى وجود 
دارد. زنانى كه انگشت چهارم كوتاه ترى از انگشت دوم را دارا هستند هورمون هاى گوناگون زنانه 

همچون استروژن، پروالكتين و هورمون لوتئين در آنها در سطح بااليى قرار دارد. 
شناسى  زيست  تحقيقاتى  گروه  از   (Manning) مانينگ  دكتر  رهبرى  به  تيمى  توسط  مطالعات  اين 
جمعيت دپارتمان علوم زيستى دانشگاه ليورپول انجام شده است. اين گروه از محققين ارتباط بين طول 
انگشت چهارم و سطوح مختلف هورمون هاى جنسى مردانه و زنانه را جست و جو كرده اند. آنها تعداد 
800 نفر شامل 400 نر و 400 ماده را در ناحيه مرسى سايد زير نظر گرفتند كه اين افراد از كودكان 2 
ساله تا بالغين 25 ساله را شامل مى شدند. به طور متوسط مردان بيشتر انگشت چهارم بلندتر و زنان 

به احتمال زيادتر انگشت دوم بلندترى را دارا هستند. 
دانشمندان مدت ها ارتباط بين ميزان هورمون هاى جنسى و طول انگشت را جست و جو مى كردند 
و اخيرا پى برده اند كه در واقع اين ارتباط منشا DNAاى دارد و على الخصوص به كنترل چگونگى 

ساخت بخش هاى مختلف بدن توسطDNAبستگى دارد. 
در سال 1984 زيست شناسانى كه با مگس سركه كار مى كردند بعضى ژن ها را درDNAآنها يافتند 
كه آنها را هومئوباكس (Homeobox) ناميدند. اين بخش چگونگى تبديل يك مگس سركه از يك سلول 
منفرد به يك مگس سركه بالغ با يك سر در يك سر در انتها، تنه و توده اى از پاها و بال در انتهاى 
ديگر را كنترل مى كند. اين ژن ها در يك سكانس مرتبت شده اند كه تعيين مى كنند چگونه بخش هاى 
بدن در يك مگس بالغ مرتب شوند. براى مثال،DNAاى كه در يك انتهاى از اين ژن قرار دارد ساخت 
سر مگس و قسمت بااليى قفسه سينه را به عهده دارد وDNAانتهاى ديگر قسمت پايينى قفسه سينه 

و شكم را كنترل مى كند. 
دانشمندان هنوز در حال مطالعه ژن هاى هومئوباكس هستند- اما به خوبى به اين نكته واقفند كه اين 
ژن درهر موجودى وجود دارد. هر يك از اين موجودات زنده يك سازمان بندى سرتادم را دارا هستند 

در مورد انسان ها هم وجود اين وضعيت بديهى است. 
بخش كوچكى از اين ژن كه ساخت دست شما را كنترل مى كند ساخت ژنيتال شما را نيز كنترل مى 
كند. به خصوص انتهاى دست ها و انتهاى تنه شما توسط بخش كوچك مشابه اى ازDNAكنترل مى 

شود. بدين ترتيب ارتباط بين بلندى انگشت دست و ميزان هورمون هاى جنسى روشن شد. 
دانشمندان دانشگاه ليورپول با استفاده از مطالعات جنين شناسى و بررسى هاى آمارى متوجه شدند 
كه انگشت چهارم بلندتر، مرد را به يك فرد با فعاليت جنسى شديد تبديل مى كند، در حالى كه انگشت 
دوم بلند زن را تبديل به يك ابرمكار يا ابر عشوه گر مى كند. بنابراين تنها سرنوشت نيست كه آينده ما 

را رقم خواهد زد،DNAما نقش بزرگى را در آينده ما داراست. 
در حال حاضر سنت كاسموس و سنت داميان خدايان جراحى هستند. آنها اين جايگاه واال را از يك 
تصوير مشهور كه توسط آلونسو دسدانو نقاش اسپانيايى قرن پانزدهم نقاشى شده است، كسب كرده 

اند، كسى كه اولين جراحى پيوند اعضا را نقاشى كرده بود. دكتر كاسموس و دكتر داميان يك پاى سفيد 
سرطانى ( متعلق به يك سفيد پوست ) را برداشته و آن را با يك سياه از يك عرب شمال آفريقايى مرده 
جايگزين كردند اين يك كار شگفت انگيز بود. ولى آيا ساده تر و امن تر نيست كه به جاى پاى مستعمل 

به درد نخور يك پاى جديد رشد كند. 
ممكن است روزى بتوانيم اين كار را انجام دهيم، با توجه به جايزه نوبلى كه در سال 1995 در پزشكى 
و فيزيولوژى داده شد. اين جايزه به سه زيست شناس برا تحقيقاتشان درباره هومئولويس از دهه 40 
روى مگس سركه كار مى كند و دوتاى ديگر كريستين ناشلن فولهارد و اريك وايشهاوس كارشان را 

از دهه 70 شروع كرده اند. 
بدن مگس سركه از سگمنت هاى تكرارى ساخته شده كه براى انجام وظيفه ويژه اى سفارش شده اند. 
سه سگمنت كه يال ها از آن جوانه زده اند و سگمنت ديگر براى آنتن روى سر به كار مى رود. اما 
گاه گاهى خطاهايى ديده مى شوند. جهش هاى تصادفى در مگس سركه رخ داده كه در آن پاها روى 

سرجايى كه بايد آنتن باشد، رشد ميكند. اين خطا مربوط به هومئوباكس است. 
سه زيست شناس فوق جايزه نوبل را براى پروژه اى دريافت كردند كه نشان داد ژن هاى ويژه اى در

DNAمگس سركه تغييرات قابل توجهى را از تخم لقاح يافته منفرد تا يك مگس سركه بالغ كنترل مى 
كند. اين سه زيست شناس كشف كردند كه اين سه ژن در هومئوباكس قرار دارند. به نظر مى رسد كه 

اين ژن در ايجاد بعضى از نقص عضوها در انسان ها هم دخيل است. 
براى مثال بيشتر ما انسان ها 12 دنده در يك طرف قفسه سينه و 12 دنده در طرف ديگر داريم ولى 

برخى 13 دنده در يك طرف و 12 دنده در طرف ديگر خود دارند- كه احتماال كار هومئوباكس است. 
در را  هومئوباكس  منطقه  دقيق  طور  به  شود  تمام،  كلDNAانسانى  بردارى  نقشه  پروژه  كه  زمانى 

DNAپيدا خواهند كرد. آن هنگام نقش حياتى اين ژن بيشتر مشخص شده و شايد روزى قادر شويم 
به جاى استفاده از پاى مصنوعى، پاهايى راكه در يك حادثه از دست داده ايم با يك پاى دوباره رشد 

كرده جايگزين كنيم. 
در هر حال بيشتر مردم به آنچه كه پيرامونشان اتفاق مى افتد نگاهى سطحى دارند و هيچ گاه به اين 
مسئله توجه ندارند كه ممكن است خيلى از نكات مبهم زندگى شان ريشه ژنتيكى داشته و به ژن هاى 

آنها مرتبط باشد. 

قدمت حلقه ازدواج به زمان هاى خيلى دور باز مى گردد. 
مصريان باستان سومين سلسله از پادشاهى قديم در 2800 

سال قبل از ميالد، نزديك به 5 هزار سال قبل، از حلقه در جشن 
ازدواج خود استفاده مى كردند. از آن زمان حلقه هاى ازدواج 

توسط بسيارى از جوامع مختلف استفاده شده است.

به دست كردن حلقه ازدواج يكى از قديمى ترين و جهانى ترين رسوم است . اين رسم مربوط به زمان 
هاى خيلى قديم است . در واقع كسى نمى تواند زمان درست آن را بگويد ؛ اما استفاده از انگشترى در 
مراسم ازدواج به شكل ”حلقه“ ، عالمت كمال و ارتباط آن با وصلت دو فرد ، مؤيد كمال زندگى انسانى 
به شمار مى رفت . اولين مردمى كه در تاريخ ، حلقه ازدواج را به كار بردند مصريان بوده اند . گويا 
در نوشته هاى هيروگليف كه نوشته هاى تصويرى مصريان است حلقه ، عالمت ابديت بود . يعنى حلقه 
ازدواج به انگشت زوجين كردن ، به نوعى رمز زناشويى پايدار و ابدى بوده است و پس از مصريان 
، مسيحيان نيز در حدود سال 900 ميالدى شروع به دست كردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم 
ازدواج خود نمودند . شايد براى بسيارى اين سؤال پيش بيايد كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم 
دست چپ مى اندازند ؟ تحقيقات نشان داده است كه يونانيان قديم عقيده داشتند كه رگ مخصوصى از 
اين انگشت مى گذرد و مستقيمًا به قلب وارد مى گردد و برخى ها نيز بر اين معتقدند كه چون اين انگشت 
را كمتر از ساير انگشتان دست خود مورد استفاده قرار مى دهيم حلقه درآن قرار مى گيرد و به طور 

كلى براى به دست كردن يك وسيله زينتى مناسب تر از ساير انگشتان دست است . 
ج چرا حلقه ازدواج بايد در انگشت چهارم قرار بگيرد؟ 

مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد . تا معجزه اى شگفت انگيز را متوجه شويد.(اين مطلب برگرفته از 
اساطير چينى است) 

1) ابتدا كف دو دستتان را روبروى هم قرار دهيد و دو انگشت ميانى دست هاى چپ و راستتان را 
پشت به پشت هم بچسبانيد. 

2) چهار انگشت باقى مانده را از نوك آنها به هم متصل كنيد. 
3) به اين ترتيب تمامى پنج انگشت به قرينه شان در دست ديگر متصل هستند. 

4) سعى كنيد انگشتان شست را از هم جدا كنيد. انگشت شست نمايانگر والدين است. انگشت هاى شست 
مى توانند از هم جدا شوند زيرا تمام انسان ها روزى مى ميرند . به اين صورت والدين ما روزى ما را 

ترك خواهند كرد. 
5) لطفا مجددا انگشت هاى شست را به هم متصل كنيد . سپس سعى كنيد انگشت هاى دوم را از هم جدا 
نمائيد. انگشت دوم (انگشت اشاره ) نمايانگر خواهران و برادران هستند. آنها هم براى خودشان همسر 

و فرزندانى دارند. اين هم دليلى است كه انها ما را ترك كنند. 
6) اكنون انگشت هاى اشاره را روى هم بگذاريد و انگشت هاى كوچك را از هم جدا كنيد. انگشت كوچك 

نماد فرزندان شما است. دير يا زود آنها ما را ترك مى كنند تا به دنبال زندگى خودشان بروند. 
7) انگشت هاى كوچك را هم به روى هم بگذاريد. سعى كنيد انگشت هاى چهارم (همان ها كه در آن 
حلقه ازدواج را قرار مى دهيم) را از هم باز كنيد. احتماال متعجب خواهيد شد كه مى بينيد به هيچ عنوان 
نمى توانيد آنها را از هم باز كنيد. به اين دليل كه آنها نماد زن و شوهرى هستند كه براى تمام عمر به 

هم متصل باقى مى مانند.

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

متولدين فروردين: در اين هفته شرايط بحراني هفته 
متولدين  از  اي  عده  رود.  مي  بهبود  به  رو  قبل،  هاي 
اين ماه نگران آينده شغلي خود هستند و درصدي از 
اين گروه به فكر تغيير شغل براي شرايط بهتر هستند. 
از نظر خانواده و روابط با همسر و فرزندان، فراز و 
نشيب هايي را پشت سر مي گذارند و آرامش نسبي 
در فضاي خانه حاكم است. فارغ از مشغله ها به يك 
مسافرت خيلي كوتاه نياز دارند تا بهتر بتوانند تصميم 
ياري  به  موقع  به  هميشه  كه  دارند  دوستاني  بگيرند. 

شان مي آيند. قدر آنها را بدانند.

ماه،  اين  متولدين  ارديبهشت:  متولدين    
بيشتر  برند.  نمي  سر  به  مناسبي  روحي  شرايط  در 
حرفه  و  شغل  درگير  را  خود  باشد  الزم  كه  آنچه  از 
شان كرده اند. از نظر درآمد، اوضاع همچنان خوب 
و بروفق مراد است. فقط براي سالمتي خود هر چه 
زودتر يك رژيم غذايي تنظيم كنند. ورزش را حتمأ به 
ماه  اين  مجردين  بيفزايند.  شان  روزانه  هاي  برنامه 
نگران آينده و ازدواج خود هستند كه نبايد به آن فكر 

كنند. زمان ، همه چيز را درست مي كند.

جالبي  هاي  ايده  و  افكار  خرداد:  متولدين 
داريد، البته زماني جالبتر مي شوند كه به مرحله ي 
اجرا درآيند. عده اي از متولدين اين ماه با توجه به 
تالشي كه كرده اند، هنوز به هدف اصلي خود نرسيده 
اند و بسيار نگران آينده شغلي و كاري خود هستند 
انعطاف  با  شد.  خواهد  حل  زودي  به  مسئله  اين  كه 
غلبه  ها  دشواري  بر  كامل  سازگاري  و  پذيري 
اعمال  و  حركات  از  بعضي  مراقب  بايد  كرد.  خواهيد 
خود باشيد. رك گويي شما گاهي باعث آزار خود و 

اطرافيان ميشود.

  متولدين تير: پيشنهاد يك سفر چندروزه از 
طرف دوستان به شما ميشود كه بايد آن را رد كنيد. 
فراموش  و  نشويد  خاطر  تشويش  و  نااميدي  دچار 
موفقيت  شرطهاي  از  يكي  نفس  به  اعتماد  كه  نكنيد 
چون  نكنيد،  نگاه  سر  پشت  به  ديگر  است  بهتر  است. 
گذشته ها ديگر گذشته است. در تصميم گيري تان از 
قلب و منطق به طور يكسان استفاده كنيد، تا در زمينه 
عشق بتوانيد روزهاي شادي را داشته باشيد. عده اي 
از متولدين اين ماه، بحران يك شكست عاطفي را پشت 

سر گذاشته و به شرايط مطلوب رسيده اند.

متولدين مرداد: در اين روزها اخبار خوشي   
به دستتان مي رسد كه روحيه تان را تغيير مي دهد. 
در زمينه موسيقي توانايي ويژه اي داريد . بايد از اين 
استعداد و توانايي بهره بگيريد. زندگي تان دستخوش 
را  آن  اصلي  نقش  شما  خود  كه  ميشود  تغييراتي 
نكنيد.  عجله  زياد  هم  ازدواج  مورد  در  كنيد.  مي  ايفا 
استعداد  از  بهينه  استفاده  براي  هست،  فرصت  هنوز 
و توانايي هايتان از هيچ كوششي فروگذار نكنيد. اگر 
خودخواهي و خودپرستي تان را كنار بگذاريد، عشق 

مي تواند براي تان بسيار لذت بخش باشد.

عاطفي  مسائل  زمينه  در  شهريور:  متولدين 
را  خود  خانمها  دختر  و  خانمها  از  خيلي  احساسي،  و 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه به 
امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليكه اين گروه نبايد 
روشني  فرداهاى  كه  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به 
در پيش است . زندگي زناشوئي زوج هاى جوان اغلب 
بست  بن  به  پا  از  معدودى  ولي  است  سعادت  با  توام 
خود  زندگي  در  طوفاني  بداليلي  ميانساالن  و  گذاشته 
پديد آورده و بكلي شيرازه زندگي خود را بهم ريخته 
اند . نامزديهاى تازه زندگي خيلي از دخترها را بكلي 

عوض خواهد كرد . به آقايون مجرد توصيه ميشود كه 
كنند  ابراز  خود  محبوب  به  را  خود  احساسات  سريعا 
خواهند  دست  از  را  بزرگي  شانس  اينصورت  غير  در 

داد

آن  هنوز  كه  ايد  داشته  نذري  مهر:  متولدين 
امكان  و  توانايي  حد  در  است  بهتر  ايد،  نكرده  ادا  را 
خود اين نذر را ادا كنيد. به ديدن افراد سالخورده در 
خانواده برويد. شما فردي مستقل، هوشيار و در انجام 
مصمم  گيريد،  مي  آن  اجراي  به  تصميم  كه  كاري  هر 
نظر  در  با  آمده،  پيش  برايتان  كاري  موقعيت  هستيد. 
گرفتن جوانب، اين كار را بپذيريد، چون كار فعلي شما 
درآمدزا نيست. به زودي به مسافرتي  برايتان چندان 
اما  نيست  خوشايند  برايتان  چندان  كه  رفت  خواهيد 
روزهاي  نويد  تان  زندگي  در  جديد  مسافري  ورود 

خوشي را برايتان دارد.

يك  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  آبان:  متولدين 
دوره هيجان انگيز و جالب آماده ايد كه زندگي عشقي 
اميدهاي  و  بيم  با  چه  اگر  بگيريد.  جدي  كامأل  را  تان 
و  بردباري  ولي  بود.  خواهد  مواجه  تعهد،  و  عشق 
از  نبايد  را  آينده  خوش  روزهاي  به  اميد  و  صبوري 
هاي  حل  راه  توانيد  نمي  وقتي  كنيد.  دور  خود  ذهن 
موقت  حل  از   ، كنيد  پيدا  خود  مشكالت  براي  دائمي 
آنها خودداري كنيد. سعي كنيد گناه و اشتباه اطرافيان 
جبران  به آنها فرصت  و حتي االمكان  بزرگ نكنيد  را 

بدهيد تا به صورت يك مسئله حاد در نيايد.

استعدادهاي  و  خالقيت  اگر  آذر:  متولدين   
هيچ  جاي  مالي  جهت  از  گيريد،  كار  به  را  خود  نهفته 
نگراني نيست و خواهيد ديد كه در مسير ثروت و رفاه 
شانس  ها  بعضي  براي  هفته  اين  گرفت.  خواهيد  قرار 
زناشويي  زندگي  شروع  و  مناسب  زوج  كردن  پيدا 
متولدين  به  بود.  خواهد  خوشبختي  با  همراه  و  خوب 
كه  ميشود  توصيه  ماه  اين  سال  و  سن  كم  و  مجرد 
در قبوالندن نظرات خود به ديگران اصرار نورزند و 
اجازه بدهند كه ديگران عقايد خود را ابراز كنند. نگران 
از دست دادن چيزي نباشيد. بهتر است در اين دوره 

به مسائل شغلي تان كمي نظم بدهيد.

همه  باشيد،  صبور  كمي  اگر  دى:  متولدين   
چيز آن طور كه بايد پيش مي رود. جاي نگراني نيست. 
اوضاع  مالي،  نظر  از  كنيد،  مي  سپري  را  خوبي  هفته 
كم  هايتان  قرض  از  مقداري  و  كند  مي  پيدا  بهبود 
ميشود. نگران شغل فعلي تان نباشيد و بي جهت دنبال 
شغل ديگر نرويد. در همين زمينه، پيشرفت چشمگيري 
انتخاب  روند،  مي  دست  از  ها  فرصت  داشت.  خواهيد 
و  نترسيد  آينده  از  سازند.  مي  را  مان  آينده  ما  هاي 
با  بگيريد.  را  تصميم  بهترين  و  گذاشته  كنار  را  ترديد 
سرگرم شدن در كار از ديگر زواياي زندگي تان غافل 
نمانيد. از نظر سالمتي در وضعيت بهتري قرار داريد.

متولدين بهمن: روحيه فداكاري متولدين اين   
ماه نسبت به اعضاي خانواده و افراد فاميل نشان از 
قلب پاك و مهربان شان دارد. اين گروه بايد بدانند كه 
هيچ حادثه و عكس العمل منفي نبايد روحيه و اخالق 
براي  ها  خوابي  بي  و  ها  خستگي  بدهد.  تغيير  را  آنها 
گروهي از متولدين اين ماه دردسر ايجاد كرده است. 
روش  بايد  خود  روح  و  جسم  سالمت  براي  عده  اين 
زمينه  در  نيز  اي  عده  كنند.  دنبال  را  اي  شده  تنظيم 
هستند.  مبتكر  و  موفق  و  پولساز  بسيار  كار  و  كسب 
برخي به دليل ركود اقتصادي ناگهان دچار دلهره شده 
، به همين دليل حتي ابتكارات و خالقيت هاي خود را 
توصيه  آقايان  ويژه  به  متأهلين  به  اند.  داده  دست  از 
ميشود با يك شاخه گل، يك هديه كوچك يا يك كارت 
اي  تازه  بوي  و  رنگ  خود  خانوادگي  فضاي  به  زيبا 

ببخشند.

ماه  اين  متولدين  از  برخي  اسفند:  متولدين   
عجله  خود  آرزوهاي  و  ها  خواسته  به  رسيدن  براي 
به خرج مي دهند. همين امر باعث شده كه گاهي براي 
كسب موفقيت به بيراهه بروند و يا از مسير پرفراز و 
نشيب و سختي عبور كنند و گاه به بن بست برسند. 
خود  فرزندان  با  داليلي  به  مادرها  و  پدر  از  اي  عده 
پلهاي  برقراري  با  بايد  عده  اين  اند،  شده  تضاد  دچار 
دوستي، ايجاد فضاي آرام و نزديك شدن به فرزندان 
خود در حل مسائل بكوشند. براي بيشتر متولدين اين 
ماه سفر توصيه ميشود. چون روحيه ناآرام و كسل 
آنها را آرامش مي بخشد. در زمينه بعضي از اختالف 
نظرها، در ميان سي درصد متولدين اين ماه، توصيه 
مي شود كه محتاط باشند. پاره اي از مشكالت طوالني 
مدت گذشته، حل شده و اوضاع اقتصادي رو به بهبود 

خواهد گذاشت.

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

جواب هفته قبل
xe8=Q+                          Kxf8 
Nh8 (or Kg6 or Nd6)    Kg8   Re8# 

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Nxh7+     Bxh7     Qf7# 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

جدول كلمات
لغات انگليسى را در جدول زير پيدا نمائيد.

روحيه درخشانى 
شاعر و نويسنده شش جلد كتاب بزبانهاى فارسى و انگليسى‚ از 
نوجوانى داستانهاى كوتاه و مقاالت انتقادى در روزنامه هاى كشور 
مينوشت. قبل از انقالب كتابى شامل داستانهاى كوتاه‚ عشقى‚ ادبى 

و انتقادى بچاپ رسانيد كه با موفقيت روبرو شد.
استخدام  در  جنوب  زيباى  و  داغ  شهر  رفت‚  آبادان  به  جوانى  در 
در عين  شركت نفت بعنوان منشى تمام وقت مشغول به كار شد‚ 
ايران‚  زنان  سازمان  در  عضويت  مثل  اجتماعى  كارهاى  به  حال 
شير خورشيد سرخ‚ حمايت از زندانيان و انجمن خانه و مدرسه و 

هنگ پيشاهنگى نيز مشغول شد.
بانو روحيه درخشانى داراى همسر و سه فرزند برومند و تحصيل 

كرده و هفت نوه زيبا ميباشد.
كارهاى  عضو  و  ادارى  وقت  تمام  كارمند  كه  حالى  عين  در  او 
اجتماعى بود‚ گوينده راديو نفت ملى آبادان و سرپرست و مجرى 
برنامه كودك بود و مدتى نيز گويندگى تلويزيون محلى آبادان را 

نيز داشت.
انگلستان  كشور  به  فرزندان  با  انقالب  از  قبل  سال  چهار  ايشان 
آمدند و در اين كشور نيز به نويسندگى و كارهاى مختلف ادارى 

و اجتماعى ادامه داد.

از سرى كتابهاى ايشان ( عشق و زندگى نا تمام ) بزبان فارسى و 
( مجموعه داستانها ) به زبان فارسى كه ترجمه 

”   MAD ” آن

داستان  همچنين  و  است  انگليسى  بزبان 
 ( درياها  زير  قبرستان  در  زندگى   ) تخيلى  
( عشق شوم ) ( داستان جن و پرى در خانه 

ما )

به  است  انگليسى  زبان  به  كتاب  سه  هر  كه 
چاپ رسيانيد.

اگر كسى طالب هر كدام از اين كتابها باشد 
ميتواند از طريق اينترنت سفارش دهد.

آدرس بقرار ذيل ميباشد:

WWW.AMAZON.COM
WWW.AMAZON.CO.UK
قيمت هر كتاب  5.99 £  ميباشد.

ايميل و وب سايت خانم درخشانى بقرار ذيل 
ميباشد :

ruhidarakhshani@hotmail.com
http://ruhidarakhshani.tripod.com

تلفن خانم روحيه درخشانى :
5030 4805 77 (0) 44 +

از فروش هر كتاب چند در صد آن به حساب 
خيريه ميرود.
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شماره تلفن هاى 
ضرورى در لندن
اورژانس          999

كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 

HEATHROW 08700000123  اطالعات پرواز
HEATHROW    02085649806دفتر ايران اير

فرهنگسراى لندن                                    0208-4555550
آژانس هاى هواپيمايى 

پال مال                                  02089055005 
آريا تراول                                02079382271 

آژانس حج عمره                                      02072861111 
آژانس سرورى برادران                             02082573547
شيراز تراول                                           02077309787

گردش ياران(تورهاى سياحتى زيارتى)        02084923991 

مراكز اموزشى
اموزش اواز                                            07946490575 
اموزش گيتار                                          07944185139   
اموزش خوشنويسى و نقاشى ايرانى             0207080707  
اموزش پيانو                                           07904249447   
اموزش نقاشى                                         02072748482
اموزش فيلمسازى                                   02082038227
اموزش رانندگى پارس                           02087521244
اموزش رانندگى بابك                          07862726458
اموزش رانندگى زيبال                         02074492114
اموزش رانندگى قرن جديد                        01704535038
اموزش رانندگى هدف                               02088963020

اموزش رانندگى فرح                                 07951653838     

مراكز درمانى
كلينيك بيماريهاى مزمن دكتر مسعود ناصرى       08456026120

كلينيك پزشكى ايرانى                               02088680555   
كلينيك دكتر جهانگير تقى پور                  02084291333

خدمات حمل و نقل 
حمل و نقل مرسوالت بين المللى                 02089338261
حمل و نقل مرسوالت بين المللى سعيد افشار         02072248387

خدمات عروسى
 موسسه پذيرايى گلچين                            07723093078 
خدمات عروسى ليلى و مجنون                   07966195716
سفره عقد سميرا                                      02079164341
سفره عقد آذين                                        07931137874
خدمات گل ارايى ياسمن                            07930865666
طراحى كيك عروسى                                02082483111 

مدارس  ايرانى
دبستان البرز                                           02084555314 
مدرسه رستم                                          02083619251 
مدرسه مهر                                             02083177940
مدرسه اوستا                                           02082413833

دبستان و MOT  كالج             
02083407575

گروهاى موزيك
گروه موزيك اتش                           07809720331

گروه موزيك سورنا                                07951064001 
گروه موزيك طپش                                  07932950649 
گروه موزيك هنرى ژيرار                         07980286433

هتل ها

Bickenhall  Hotel                              02079353401
Caspian                                              02089973524
Kew Garden Hotel                           02089402220
The Bridge Hotel                             02075931300

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

رستوران حافظ(2)                                   02074314546     
رستوران ددى                                         02076021211
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
سفره سراى مهدى 2

سوپر ماركت ها 
اران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 
سليمان                                                    02076242957 
سهند                                                  02083433279 
سرور                                               02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 

مازندران                                    0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

صرافى ها 
صرافى آسان                              02075867888 
صرافى پارس                                 02074331434 
صرافى پرارا                              02076036222 
صرافى راوندى                         02074995455 
صرافى سامان                          02085790500

صرافى حافظ                          02072722546
صرافى ظفر                              02088408585                      
صرافى فرديس                         02088616187

صرافى  برادران سرورى              02082573547                   
صرافى على بابا                            07940334510                   
صرافى بابلى                                  02076023141                                  
 شركت صرافى                              02083813334
خدمات ارزى سعيد                           02076246646

خدمات ارزى و بازرگانى وكيلى               02085797878  
  

 خواهشمند است در 
صورت تمايل درج در 
اين صفحه نام تجارى، 
آدرس و نوع فعاليت 

خود را باشماره تلفن  
02084537351 به دفتر 
هفته نامه اطالع دهيد.

 طراحى
وب

سايت 

020 8453 7350
077 3311 3137

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

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 ژينو
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

نيازمنديها

اگر هفته اى چند ساعت وقت 
آزاد داشته و احتياج به كارت 

 Blue پاركينگ مجانى يا
Badge و كارت ورود به طرح 

ترافيك داريد، لطفا با اين 
شماره تماس حاصل فرماييد.

07947108297
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آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى

كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا 
دانشگاه

(GCSE & A Level) 
با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا 

OCR    ل سابقه، كتابخانًه مجهز، ثبت رسمى
GCSE & A Level  براى برگزارى آزمون  
و برآيند قبولى صد در صد با باالترين نمره

همراه با كالسهاى آموزشى مختلف 

زمان : روزهاى شنبه از ساعت 11 تا 2 
بعد از ظهر 

مكان : 
H argrave Park School, Hargrave Park 

Road, N19 5JN
 210-143-263-271-43-41

Archway Station  نزديكترين آندرگراند 
تلفن هاى آگاهى و ثبت نام :

  0207000341 و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170

شركت ساختمانى گرانيت

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعميرات كلى و جزئى، طبق استانداردهاى انگلستان با 
ضمانت كامل طراحى داخلى با نظارت مهندسين مجرب لوله 

كشى، برقكارى، نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى

كليه خدمات ساختمانى پذيرفته مى شود
نقاشى، كاشى كارى، لمينت فلورينگ، پارتيشن، نصب سرويس حمام و 

آشپزخانه

No Job too Small  - 075 2852 3073 

اجاره خانه
اجاره خانه دو خوابه در 

W9 منطقه ميداول
07966456106

Waiter به چند نفر
جهت كار در رستوران نیازمندیم

02089989080
02089988118

نيازمنديها
حمل و نقل فارس

Removal
انتقال اثاثيه منازل، آفيس، قطعات و باكس به تمام 
نقاط لندن و انگلستان در كوتاهترين مدت با قيمت 

مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزش و تعمير 
كامپيوتر در محل 

7828880940

رنگ كار حرفه اى
نقاشى ساختمان پذيرفته 
مى شود. با قيمت مناسب 

و كيفيت عالى

فيروز

 07908860087 
07856694710
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سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637 - 07958661616

شيرينى سراى منصور توليد كننده انواع شيرينى 
خشك و تر، زولبيا باميه، رولت، خامه اى و انواع 

كيك جهت مراسم مختلف آماده پذيرش 
سفارشات شما مى باشد.

انواع خشكبار و آجيل تازه از ايران رسيد.

نيازمنديها
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آگهى فروش  لوازم شما تا مبلغ 100 پوند در صفحه  
نيازمنديها رايگان مى باشد 

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

نيازمنديها

Mizan International
 Flat 3/L, Stuart Tower
 Maida Vale 105
London W9 1UE
United Kingdom

 
 Telephone: (+44) 020 7266 1671
 Facsimile: (+44) 020 7266 1672
 Email: mizaninternational@hotmail.com

شعبه دفتر وكالت ميزان در تهران 
    خيابان بخارست 

خيابان يكم
    ساختمان شماره 12 

پالك 8

00982164071071-00982188713812
00982188556318    

www.mizaninternational.com

Work Permit اقامت انگليس, سرمايه گذارى, تجارت و
HSMP اقامت بر اساس
 اقامت هاى خانوادگى
اقامت افراد باز نشسته

حضور در دادگاههاى بدوى و عالى انگليس در موارد Appeal نسبت به همه موارد
ثبت و تاسيس شركتهاى انگليسى و كمپانى هاى Offshore و ثبت عالئم تجارى 

طرح دعواى مختلف حقوقى در دادگاه هاى ايران, دعواى خانوادگى, امور ملكى, مالى, 
وراثتى و تهيه وصيتنامه برحسب قوانين (انگليس و ايران)

اخذ تابعيت انگليس و اقامت نمايندگى شركتهاى ايرانى در انگليس
 اقامت امريكا با همكارى يكى از اعضاى كانون وكالى امريكا

اقامت دانشجويى و اخذ پذيرش از كالج ها و دانشگاه هاى معتبر انگليس
(داراى پروانه اعزام دانشجو از وزارت علوم و فن اورى ايران)

 

Mizan International
دفتر وكالت ميزان 

مالقات با وقت قبلى

داراى پروانه رسمى وكالت در امور Immigration انگلستان بوسيله OISC به شماره 
F200100037 شعبه دفتر وكالت ميزان Immigration در تهران فعال است

ترجمه رسمى مدارك توسط مترجم ثبت شده در موسسه زبانشناسان 
انگليس متون ترجمه شده در تمامى ارگانهاى انگليس قابل ارائه ميباشد

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنى در امورات ساختمانهاى مسكونى، تجارى، 

پزشكى هتل ها، مغازه ها، طراحى داخلى و خارجى از پايه ريزى 
تا اتمام ساختمان سقف و شيروانى

 كليه امور برقى – لوله كشى نصب تهويه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن كنيد

Personal Service & Supervision
Demolition
Renovation, Refurbishment & 
Conversions
Framing & structural work
Remove existing garage
 & built new garage
General Carpentry & Join

New Kitchen: design and supplies & fit
New & repair Utility Service
Mechanical & Plumbing & Gas 
Appliance Works
New Bathroom and powder room: 
supply & fit, Finishes, Flooring
Garden Landscaping

شركت ساختمانى
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نقش زنان در مبارزات 
آذربايجان در عصر مشروطيت
نيلوفر كسرى

عصر قاجار در بررسى تحوالت تاريخ زنان يكى از اعصار 
مهم تاريخى ايران زمين به حساب ميآيد. چرا كه تا آن زمان 
ننهاده  قدم  سياسى  و  اجتماعى  فعاليتهاى  عرصه  به  زنان 
ميتوانستند  دربارى  قدرتمند  زنان  از  پارهاى  تنها  و  بودند، 
در كنار شوهران و فرزندان خويش به ايفاى نقش سياسى 
با  مخالفت  عنوان  به  زنان  قاجار  عصر  در  اما  بپردازند. 
از  و  نهاده  عرصه  به  قدم  كشور  جارى  استبدادى  سيستم 
تاريخى  وظيفه  انجمنها  ايجاد  و  تظاهرات  در  شركت  طريق 

خود را انجام دادهاند. 
سياسى  جدى  فعاليت  به  آنجا  در  زنان  كه  مناطقى  از  يكى 
با  جداگانه  طور  به  زنان  آنجا  در  بود.  تبريز  زدند  دست 
وارد  عينالدوله  با  مخالفت  در  و  نمودند  مبارزه  دولتيان 
عرصه شدند. گروهى از زنان مسلح چادر به سر كه چادر را 
به كمر بسته بودند در بازار ظاهر شده دست به اسلحه برده 
مجدداً  بود  شده  باز  دولتيان  زور  به  كه  را  بازار  دكاكين  و 
بستند. پس از اين واقعه هر وقت ظلم و ستم حكومت ازدياد 
مييافت اين دسته از زنها به رهبرى زينت پاشا خارج و كانون 
فساد را ويران ميكردند و از ديدهها ناپديد ميگشتند و كسى 
نيز به هويت آنان پى نميبرد. پس از استقرار مشروطيت و 
تشكيل مجلس اول زنان كه همپاى مردان مبارزه كرده بودند 
و در عوض هيچ حقى به دست نياوره بودند در نقاط مختلف 
كشور اتحاديهها و انجمنهايى تشكيل دادند تا در راه كسب 

حقوق خويش مبارزه كنند. 
زنان تبريز نيز در اين راه از كوشش نايستادند به طورى كه 
تلگرافى از سوى انجمن ملى تبريز به تهران آمده است: «وضع انقالب شهر از امروز صبح به تحرير 
نميآيد تمامى اهل شهر در هيجان، حق طايفه نسوان با بچههاى شيرخوار در مساجد محالت جمع، اهالى 
بى طاقتى و بى صبرى را به درجه اعالى رسانده، تسكين و تسلى اهالى امكان ندارد و حق تعالى تفضل 

فرمايند.» (1) 

زنان»  «كميته  نام  به  انجمنى  خود  فعاليتهاى  به  بخشيدن  انسجام  منظور  به  تبريز  زنان  بعد  اندكى 
تأسيس كردند و مبارزات خود را با زنان شهرهاى ديگر منطبق ساختند. ملكزاده در كتاب تاريخ انقالب 

مشروطيت ميگويد: 
«زنهاى تبريز به زنهاى شيراز نامه نوشتند و آنها را بر ضد اعيان و اشراف تحريك به انقالب كردند.» 
اين كميته در جريان فشارهاى عينالدوله در تبريز و محاصره آن تلگرافى به كميته زنان ايرانى مقيم 
استانبول كردند و از آنها خواستار شدند كه ستمديدگى تبريزيان را به گوش جهانيان برسانيد و افكار 
عمومى مردم سراسر دنيا را به اين امر جلب كنند. مضمون تلگرافى كه در اين مورد به پادشاه انگلستان 

ارسال شد چنين است: 
روابط  اتكاى  به  ايران  ناسيوناليستهاى  طرف  از  نمايندگى  به  قسطنطنيه  ساكن  ايرانيان  ما  «عاليجنابا. 
دوستانه تاريخى و باستانى كه هميشه بين ما و دولت و ملت انگلستان وجود داشته است، از آن جناب 
از  مستقيمًا  ديشب  وقت  آخر  كه  تلگرافى  موجب  به  فرمايند.  توجه  بذل  زير  موضوع  به  داريم  استدعا 
ساعت  مدت 48  به  اولتيماتومى  عينالدوله  است،  تقديم  ضميمه  به  آن  رونوشت  و  رسيده  ما  به  تبريز 
به ناسيوناليستهاى تبريز داده و تسليم بى درنگ آنها را خواستار شده است. در متن اين اتمام حجت 
اشاره شده است كه در غير اين صورت سپاهيان عينالدوله به قتلعام دست خواهند زد. مدت اولتيماتوم 

از ديروز شروع شده است. 
تقاضاهاى  كه  ندادهايم  اجازه  خود  به  گاه  هيچ  ما  كه  ميرساند  عرض  به  جناب  آن  استحضار  براى 
ميباشد.  تصديق  قابل  و  موجه  ما  خواستهاى  عكس  به  بنماييم.  شاه  از  فوقالعادهاى  و  افراطآميز 
خواستهاى ما فقط عبارت از اعاده انتظامات و تجديد برقرارى مشروطيت است كه از طرف اعليحضرت 

مظفرالدين شاه به ما اعطا گرديده است. 
رفتار شاه كنونى طى دو سال گذشته نياز به انتقاد از طرف ما ندارد و چون عاليجناب به خوبى بدان 
واقف هستند ضمنًا بايد به استحضار آن جناب برسانيم كه كميته زنان ما در اينجا اطمنيان تقريبًا رسمى 
از علياحضرت ملكه الكساندرا دريافت داشته است، مبنى بر اينكه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان 
راهزنى  خونريزى،  عمليات  به  دادن  پايان  براى  اقداماتى  مشغول  اكنون  هم  روسيه  دولت  همكارى  با 
چنين  يك  به  تنها  نه  شاه  كه  بگوييم  بايد  متأسفانه  هستند.  تبريز  در  شاه  سپاهيان  علنى  چپاولگرى  و 
يادداشت مشتركى ترتيب اثر نداده بلكه اعتنايى هم به آن نكرده است. داليلى در دست داريم كه نشان 
ميدهد مقامات رسمى روسيه به طور غيررسمى به شاه كمك ميكنند و در امر اعاده انتظامات و برقرارى 

مجدد مشروطيت در ايران مداخله و كارشكنى ميكنند. 
مهر : شوراى عمومى ايرانيان مقيم در قسطنطنيه» (2) 

سر ادوارد گرى به رئيس كميته زنان ايرانى در قسطنطنيه چنين جواب ميدهد : «علياحضرت ملكه به 
بايستى  دارم،  اعالم  است  شده  محول  اينجانب  به  كه  را  شما  تلگراف  وصول  كه  نمودند  امر  اينجانب 
مشغول  اينك  روسيه  دولت  همكارى  با  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت  كه  برسانم  شما  اطالع  به 

اقداماتى است تا انتظامات برقرار گردد. با تقديم احترامات. ادوارد گرى» (3) 
بدين ترتيب فعاليت زنان در اين مبارزات كه حتى منجر به اسلحه در دست گرفتن و جنگيدن شد يكى 
از عوامل مؤثر شناسايى خواستههاى بر حق ايرانيان در خارج از كشور شد و زمينههاى بعدى خروج 

روسيه از ايران را فراهم نمود. 

1. روزنامه مجلس. سال اول، يكشنبه 13 ربيغالثانى 1325، ش 87. 
2. حسن معاصر. تاريخ استقرار مشروطيت در ايران. ص 822. 

3. همان منبع، ص 823. 

رشيد بهبودف
شما  روى  بخشى  آرام  اثر  زيبا  قطعه  اين  نباشيد  بلد  تركى  زبان  اگر  حتى 

خواهد گذاشت و شايد باالتر، كمى هم با احساسات شما بازى كند. 
از  يكى  مجيد  فرزند   1915 متولد   (Rashid Behbudov) بهبودف  رشيد 
محسوب  زبان  آذرى  هاى  سرزمين  در  بيستم  قرن  خوانندگان  بزرگترين 
ميشود. شهرت اصلى او بخاطر اجراى ترانه هاى عاشقانه بخصوص آنهايى 

كه توسط توفيق قليوف (Tofig Guliev) تهيه شده است مى باشد. 
نمايش  در  را  ثروتمند  بازرگان  يك  نقش  كه  شد  آغاز  زمانى  از  او  شهرت 

موزيكال معروف آرشين مال آالن (Arshin Mal Alan) بازى كرد. 
او به كشورهاى زيادى از جمله ايران، انگليس، فنالند، تركيه، چين، بلغارستان، 
كشور  هر  در  و  كرد  سفر   ... و  آرژانتين  شيلى،  عراق،  هند،  اتيوپى،  بلژيك، 
حداقل ترانه اى به آن زبان خواند بطورى كه در مجموعه آثار او حدود 50 
ترانه به زبانى هاى غير آذرى و از جمله فارسى موجود است. فعاليت او در 
زمينه موسيقى محلى بقدرى بود كه در سراسر ممالك آذرى زبان نام رشيد 

بهبودف همواره در كنار موسيقى فولك به ميان مى آيد. 
او در شهر تفليس (گرجستان) بدنيا آمد و پس از فراگيرى مقدمات موسيقى 
گروه  يك  در  (ارمنستان)  ايروان  در  بود،  بزرگى  خوانند  نيز  او  كه  پدر  نزد 
موسيقى Jazz شروع به فعاليت كرد و در كنار آن در اركستر فيالرمونيك 
تا   1938 سالهاى  در  همچنين  وى  داشت.  بعهده  را  خوانندگى  نقش  ايروان 

1944 خواننده بى همتاى تنور در Opera House ايروان بود. 
همانند بسيارى ديگر از هنرمندان مردم دوست بود و براى مصالح عموم كار 
ميكرد. بعد از جنگ جهانى دوم بعنوان نماينده روسيه به مجارستان رفت تا 
بر  عالوه  آنجا  در  كند،  شركت  بوداپست  در  جوانان  دمكراسى  كنفرانس  در 

نيز  المللى  بين  بزرگ  جايزه  و  پرداخت  كنفرانس  موضوع  با  ارتباط  در  قطعاتى  اجراى  به  سفير  نقش 
دريافت كرد. 

ديگر  خوانندگى،  در  حد  از  بيش  هاى  توانايى  بدليل  گارمن  نوازنده  وزيرف  كارميل  و  بهبودف  رشيد 
ايروان توانايى پروش چنين هنرمندى را نداشت اين بود كه در سال 1945 به آذربايجان رفت و در آنجا 

فعاليت هنرى خود را ادامه داد. در سالهاى 46 تا 56 او سوليست فيالرمونيك آذربايجان بود و همچنين 
طى سالهاى 53 تا 60 در Azerbaijan State Opera همواره حرف آخر را ميزد. 

وى همچنين به فعاليت هاى آموزشى در State Concert Ensemble بين سالهاى 59-57 پرداخت و 
در سال 1966 مجموعه اى تحت عنوان State Song Theater تاسيس 

كرد كه امروزه به Behbudov Theater تغيير نام پيدا كرده است. 
بهبودف انسان پر كارى بود از 8 صبح تا 8 شب، هر روز كار و تمرين 
ميكرد. جالب هست كه بدانيد او ادبيات بسيار قوى هم داشت و هنگام 
هم  موسيقى  با  كالم  كه  ميكرد  احساس  اگر  آهنگساز  و  شاعر  با  كار 
خوانى ندارد به سليقه خود پيشنهاد تغيير كالم را ميداد كه اغلب هم با 

آن موافقت ميشد. 
او پا فراتر از اين هم ميگذاشت و در بسيارى موارد ملودى قطعات را 
شبها  كه  بود  افتاده  اتفاق  بارها  و  بارها  ميداد!  تغيير  خود  نظر  به  نيز 
بدون لحظه اى خوابيدن براى تمرين و ساخت قطعات اپراى بطور مدام 

كار كند. 
او عالقه بسيار زيادى به ترانه هاى عاشقانه و ترانه هايى داشت كه در 
آن از مهر و محبت صحبت ميشود و به همين خاطر اغلب ترانه هايى كه 

به زبان هاى خارجى اجرا كرد در اين دسته از محتوى بودند. 
زبان  به  مختلف  كشورهاى  محلى  هاى  ترانه  اجراى  بر  عالوه  او 
خودشان، بسيارى از كارهاى زيباى خودش را نيز به زبانهايى مانند 
فارسى، انگليسى، روسى و ... ترجمه و اجرا كرد. وى همچنين توانايى 
اين را داشت كه به راحتى به زبانهاى انگليسى، آلمانى و فرانسه صحبت 
كند و بسيارى نيز معتقد بودند كه او ترانه هاى روسى را بمراتب بهتر 
از خوانندگان روس اجرا ميكند. شايد اگر ترانه Ana (مادر) او را شنيده 

باشيد با اين صحبت ها زودتر هم عقيده شويد. 
را  خود  صداى  زندگى  مدت  تمام  در  و  درگذشت   1973 سال  در  او 
آنچنان پرورش داد و از آن محافظت كرد كه گويى همواره صدايى در 

حد سن پختگى دارد. 
وى چنان بدعتى در شيوه هاى جديد خوانندگى پاپ و اپرا بجاى گذاشت كه امروزه بسيارى از خواننده 
هاى آذرى زبان سعى در تقليد از روشهاى خوانندگى او ميكنند. ترانه هاى زيبايى مانند الله ها، مادر، 
كوچه ها، ريحان و ... كه گوش آشناى بسيار از ايرانى ها هست و به نوعى همواره جز موسيقى محلى 

آذرى زبانان ايران هم محسوب ميشود، هرگز از خاطره ها نمى رود.
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HISTORY AND DEVELOPMENT 
OF BROADCASTING IN IRAN

 
                                                                                 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi (Part 2)

THE ADVENT OF THE TELEGRAPH IN IRAN

 
By 1857 all the basic preparations were completed, and in the presence of the Prime 
Minister, the first telegraph message was dispatched. He then took the honor of 
informing the Shah of the new development. As a result, the Shah permitted the 
establishment of the telegraph under the supervision of Prime Minister Atezad-ul-
Saltaneh, with Mirza Zaky Mazandarany as translator. 

 Krsiz was honored with the shoulder-belt of colonelship and the royal rob of honor. 
The newspaper, Vaghayeh Ettefaghiyeh, commented briefly on Krsiz’ success:
Because, in Europe, some…scientific apparatus have been fashionable which have
 not been prevalent in Iran, apparatus such as the electric telegraph which enables 
 news to be dispatched from distant places, and because the rumors about that 
wonderful apparatus could not be understood without examining the article, His 
 Majesty has commanded    Mr. Krsiz, the instructor of artillery at the military 
school, to supply a sample telegraph apparatus under the supervision of …Minister           
of Education, and to exhibit it. Mr. Krsiz and his fellow workmen are 
commissioned to fulfill the royal wishes in one month, and to install them in two 
 rooms in Darul-Fnoon School.

Because the basic examinations have been successful, last Thursday the Prime 
Minister himself arrived at the school and gave a massage to be dispatched.  After a  
satisfactory result was obtained, the Prime Minister praised the Minister of 
Education and the students and gave order to wire the royal palace to Lalezar 
Garden.          (Vaghayeh Etefaghiyeh, No. 392,1857)

The early years of the telegraph in Iran showed very little progress if any at all. 
In spite of the fact that telegraph had been in formal use for a little over fourteen 
years and that many improvements had been made in the original apparatus, none 
of the changes made were known to Iran. It is astonishing that even Krsiz was not 
acquainted with the scientific discoveries of the last twenty years, especially Steen 
Hayl’s discovery of the earth’s conductivity.  

Issue 385 of Vaghayeh Etefaghiyeh (1857), makes the following observation:
The German scientist, Steen Hayl, proved that the earth could be used to transmit
Telegraph and that instead of using two lines of electrical wires, only one need to
be used—the earth functioning as the second line of wire to carry the electrical
energy. 

 The Shah fully recognized the usefulness of the wonderful communication appara-
tus, and the suggestions and enthusiasm of the royal court inspired him to believe 
that the telegraph could be the most important medium to support his kingdom 
and inform him of any events in any place in the country before danger become 
eminent. The Shah’s support of the telegraph is apparent in his later decisions to 
extend the telegraph from Tehran to Chaman-e-Soltanieh, the site of the Royal 
Summer Camp, and in the year, 1858, to order the wiring of the outlying areas of 
the country. 

Iranian judokas to 
participate in Asian 
championship
 
Iranian men and women judokas will participate in the 
Asian Judo Championship, which is going to held in Jeju, 
South Korea, from April 26 to 27. 
Iran will compete in the event with nine men and three 
women judokas. Newly-appointed head of Iran’s judo fed-
eration Abdoljalil Razavi will accompany the team in the 
event. 
Iranian referee duo Mohammad-Reza Minukadeh and Ali-
Mohammad Azizi will judge the competitions. 
The first five winners in the Korea competitions will qual-
ify for the 2008 Beijing Olympics 

Iranian woman chess player qualifies for world cup
Homa Alavi claimed the championship in the Iran Under 20 Chess Championship in Zanjan, Iran, on Tuesday and 
qualified for the 2008 Turkey World Cup Chess Championship.  Hanieh Khalaji and Ghazal Hakimi-Fard came second 
and third, respectively. Alavi won with 7 points, followed by Khalaji(6/5 points) and Hakimi-Fard(6 points).  Hanieh 
Khalaji will also take part in the Asian championship as Iran’s second representative. Asian Chess Federation has not 
yet announced the competitions’ details 

Iran to entertain Bulgaria in May

No other friendly has yet been announced for Iran’s national team which showed a poor performance in their first two 
Group E matches against Syria and Kuwait in the Asian World Cup Qualifiers under the newly appointed head coach 
Ali Daei, a legend of all times in Iran -- of course just as a player. 
It’s been a disappointing start to Ali Daei’s career with the Iranian football national team. A debut loss to Bahrain in 
a friendly game, was followed by a World Cup Qualifier 2-2 draw in Kuwait despite the fact that they took a 2-0 lead 
early in the game. 
While Ali Daei was shocked with the Kuwait stalemate, qualifying for the 2010 World Cup is still an expectation which 
can be achieved through with more team consistency. 
Ali Daei has asked for more preparatory matches for the national team before they face the United Arab Emirates in the 
next round of World Cup qualification matches. 
Daei made the request to Iran’s Football Federation officials. 
The match against the UAE team on June 2 will be the third match of Group Five. 
Ali Daei’s first game in charge of Iran ended in a 1-0 defeat in national team’s one and only friendly against Bahrain on 
March 21. 
The coach explained that although the team has made headway, younger players are replacing the older and more ex-
perienced members of the team and need more matches to ensure better coordination. 
Iran is in second place in the group with just two points from two games. 
Meantime, the other friendly that Bulgarian players will have before the start of the qualifying sessions for the 2010 
World Cup in South Africa will be against Bosnia and Herzegovina on August 20 in Sofia. 
Bulgaria is in qualifying group 8 for the 2010 World Cup in South Africa, together with the teams of Italy, Republic of 
Ireland, Cyprus, Georgia and Montenegro. 
1: UAE 4 points 2: Iran 2 points 3: Syria 2 points 4: Kuwait 1 points.
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Iran to hold Children and Shahnameh fest  
Niavaran Cultural Complex is slated to hold Iran’s first ever Children and Shahnameh festival 
to commemorate prominent poet Ferdowsi. 
The festival will include exhibitions and various artistic activities for children, such as paint-
ing contests and storytelling in special booths. It will also present music performances. 
The event will be held in honor of Ferdowsi’s efforts to revive the Persian language and Iran’s 
cultural traditions. 
Ferdowsi’s magnum opus, Shahnameh (The Book of Kings), is among the classics of Persian 
epic poetry, which recounts Iran’s mythical and historical past. His book is unique as it was 
written when Arabic was Iran’s main scientific and literary language. 

Family  
Weekend at 
British  
Museum
A family weekend was held in British museum by the 
Magic of Persia on the Saturday and Sunday, April 19 
and 20. Different groups of Iranian artist gigged on 
stage. A political protester jumped over and waved the 
flag of Iran kingdom ship and made security service get 
involved.
The purpose of the event was to introduce Iranian art 
and culture in the shape of entertainments. Groups of dancers, childish theater, folk bands and singers attracted people around and exhibited beautiful 
feature of Iranian art. Addition to some work shops on the sides for children to do patting and jewelry making in Persian ancient style. It was also complex 
of some international programs. However, on the second day of exhibition a protester step up with a flag of Iranian kingdom ship and took advantage of 
family environment to preach a political idea which was not cleared. Probably, in Persian community, it is forgotten that politics should comfort the society 
and people to live peacefully but there should not be taking advantage of cultural activities regarding to seek power. Preaching political ideas from any party 
is respectful if it be addressed on its own place and time.
“We always choose museums to place our events because it is educational and we have opportunity to enjoy knowledgeable people who help us to be more 
factual.” Said Shirley Elghanian Chief Executive of Magic of Persia which is a non-profit and non-political charity registered in the UK. Magic of Persia has 
yearly events about Iranian culture. Their last event was about the Ghajarey style and this year they tried to focus on Hakhamaneshy age.

Iranians read books for two minutes a day
The president of the Iran National Library and Archives (INLA) announced on Tues-
day that Iran’s per capita book reading is two minutes in every 24 hours. 
At a conference organized by the Islamic Ideology Dissemination Organization (IIDO) 
in Mashhad, Ali-Akbar Ash’ari noted that if students reading their schoolbooks are tak-
en into consideration, book reading increases to six minutes per day. 
It is unfortunate that the national literacy rate is only 85 percent, he lamented. Ash’ari 
said that Iran has more libraries and publishes more books than most countries, add-
ing, “Iran has over 2000 public libraries and publishes at least 3000 copies of each book 
published.” 
However, Iran’s libraries have no proper reading spaces and are not stocked up on the 
latest publications, which are major problems, he stated. 
The Iran National Library and Archives is currently home to over 2 million books, 4 
million periodicals, 300 million documents, and about 56,000 manuscripts, Ash’ari 
said, adding that INLA has signed agreements with 400 other national libraries. 

German and Iranian schoolchildren bring “Snow White” to Isfahan
A play based on the Brothers Grimm classic fairy tale “Snow White and the Seven Dwarfs” was staged by a group of German and Iranian schoolchildren 
at Naqsh-e Jahan Square in Isfahan on April 22. They also took part in a workshop on the tale, which was turned into an animated film by Walt Disney in 
1937. Iranian children also entertained the German group with a theatrical adaptation of the Iranian folk tale “Mah-Pishuni”. 
The three girls and seven boys from Germany and a number of their teachers were invited to Iran by the Institute for the Intellectual Development of Chil-
dren and Young Adults. They will be visiting a number of monuments in Isfahan as well as handicrafts, carpet-weaving, and pottery workshops. 
Officials will try to familiarize the German children with some aspects of the people’s culture during their three-day sojourn in the city which has been 
dubbed “half the world”. The teachers said that Iran is the first non-European country the German students have ever visited. 
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