
1 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

20 June 2008  -  1387 جمعه 31  خرداد  
سال اول -  شماره پنجاه

سینما

PERSIAN            WEEKLY
 هفته نامه پرشین سال اول - شماره پنجاه 

جمعه 31 خرداد ماه   1387  - چاپ لندن  64  صفحه  
 Issue 50 - Friday 20  June 2008

www.persianweekly.co.uk  

صفحه 4

صفحه  7 ادبیاتسیاست و بین المللصفحه16

البرادعی: در صورت حمله 
به ایران استعفا می كنم

همه ملتها مردي كه با برف آمد
مالنصرالدین دارند

صفحه 22 

مراحل فني آماده سازي 
روسي  سينمايي  فيلم 
زبان »مردي که با برف 
آمد« جديدترين ساخته 
محسن مخملباف که در 
فيلمبرداري  قزاقستان 
شده، در هند انجام مي 
مهر  گزارش  به  شود. 

آمد«  برف  با  که  »مردي  کرد،  اعالم  ورايتي 
و  مخملباف  محسن  مشترک  کارگرداني  به 

همسرش مرضيه مشکيني...

تاکيد  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس   کل  دبير 
کرد، در صورت هرگونه حمله نظامی به ايران، 

از منصب خود استعفا می کند. 
مصری  روزنامه  خبرنگار  عبداهلل”  “مصطفی 
اتمی  بين المللی  آژانس  مقر  “وين”،  از  االهرام 
به  اشاره  با  البرادعی  محمد  داد:  گزارش 
ايران  به  “حمله  گفت  ايران  هسته ای  موضوع 
خطری بسيار بزرگ برای منطقه خاورميانه.... 

مالنصرالدين را يکی از حکمای طنز و شوخ 
اند. چرا که  طبعی در تاريخ جهان لقب داده 
در ميان ملتها کمتر نماد بذله گويی و شوخ 

طبعی با مالنصرالدين قابل مقايسه است. 
برکشورهای اسالمی،  افزون  او،  لطيفه های 
گرفته  آلمان  از  جهان،  از  وسيعی  پهنه  در 
اين  آنکه  با  هاست.  ملت  زبانزد  ژاپن  تا 
ميخواند...  نامی  به  ملتی  هر  را  شخصيت 

صفحه 15 

صفحه14اقتصاد

محافظه كاران انگلیس دولت را متهم 
به تشدید بحران غذایی كردند

در  کشاورزی  وزير  که  پاييس،  جيم  گفته  به 
سياستهای  شود،  می  شناخته  انگليس  سايه 
تشديد  باعث  کشور  اين  دولت  داخلی  غذايی 

بحران غذايی بين المللی شده است. 
به نقل از پايگاه اينترنتی politics.co.uk، وی 
انجام  اقدامات  که  است  داشته  اظهار  همچنين 
شده توسط وزارت محيط زيست، غذا، و امور 
روستايی اين کشور برای کمك به روستاييان 
کافی نيست و اين موضوع تأثير منفی بر ساير 

قسمتهای دنيا خواهد داشت. ...

منشور كوروش به خانه بازمي گردد
منشور جهاني کوروش بزرگ چندي ديگر به خانه برمي گردد تا انتظار 130 ساله ايرانيان 
براي بازديد از نخستين منشور جهاني حقوق بشر به تحقق بپيوندد. روز گذشته و پس از 
ديدار روساي 2 موزه ملي ايران و بريتيش ميوزيوم مقرر شد تا منشور جهاني کوروش 
به ايران بازگردد تا اين اثر تاريخي پس از سال ها براي نمايشي چندماهه، مقابل ديدگان 
وارثان فرهنگ و تمدن ايراني و صاحبان اصلي اش قرار گيرد.محمدرضا مهرانديش، رئيس 
موزه ملي ايران در اين باره مي گويد: از هم اکنون تمامي کارمندان موزه ملي ايران باستان 
آماده شده اند تا پس از بازگشت اين اثر مهم تاريخي بتوانند ميزبان خوبي براي نمايش 
اين اثر باشند.منشور جهاني کوروش کتيبه اي تاريخي است که سال 1285 هجري شمسي 
در کاوش  هاي منطقه تاريخي ميان رودان کشف شد.پس از کشف اين اثر بسيار مهم و 
تحقيق باستان شناسان، مشخص شد اين شيء تاريخي که روي استوانه اي از گل پخته 
نوشته شده، نوشته اي از سوي کوروش بزرگ است که سال 539 پيش از ميالد و پس 
از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل به عنوان سندي جاودانه در شهر بابل 

قرار گرفته است. 

صفحه 22  شنبه 21 جون  یک فرصت استثنایی برای مهمان نوازی در شب نشینی بازار مشترک     ورودیه فقط 5 پوند 

چهار سرباز بریتانیایی 
در هلمند كشته شدند

افزایش نرخ بیكاری در انگلیس
به گزارش بی بی سی به نقل از مرکز ملی آمار انگليس شمار بيکاران در آن کشور در سه 
ماه اول سال جاری ميالدی با 38 هزار نفر افزايش نسبت به سه ماه پيش از اين به ۶۴/1 
ميليون نفر رسيد. به موجب اين رشد نرخ بيکاری در انگليس در سه ماه اول سال جاری 
به 3/5 درصد رسيد در حالی که در سه ماه آخر سال قبل نرخ بيکاری در اين کشور برابر 
با 2/5 بوده است. در چهارمين ماه سال 2008 ميالدی بر شمار بيماران در اين کشور 9 

هزار نفر اضافه شد. طبق آمارهای موجود شمار بيکاران ....
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خسرو گلسرخی
بهمن   2 )زاده  گلسرخی  خسرو 
1322 - درگذشته 29 بهمن 1352( 
مارکسيست  نويسنده  و  شاعر 
ايرانی و از فعاالن سياسی چپگرا 
دوران  در  گلسرخی  خسرو  بود. 
به همراه کرامت اهلل  انقالب  از  قبل 
شد.  اعدام  و  محاکمه  دانشيان 
محاکمه و سخنرانی افشاگرانه او 
در اين محاکمه همان زمان به طور 
ناقص از تلويزيون پخش شد و در 
29 بهمن 135۷، در سالگرد اعدام 

او و تنها چند روز پس از وقوع انقالب ايران، به طور کامل پخش 
شد و شهرت بسياری يافت. برخی آثار وی اشاره شده است:ای 

سرزمين من مجموعه اشعار به کوشش کاوه گوهرين 
سياست هنر، سياست شعر )با نام خ. گلسرخی( 

نيما و حقيقت خاکی )با نام خسرو تهرانی(

معلم پای تخته داد می زد 
 صورتش از خشم گلگون بود 

 و دستانش به زير پوششی از گردپنهان بود 
ولی  آخر کالسی ها 

لواشك بين خود تقسيم می کردند 
وان يکی در گوشه ای ديگر جوانان را ورق می زد 

برای آنکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پايان 
تساوی های جبری رانشان می داد 

خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاريك 
غمگين بود 

تساوی را چنين بنوشت 
يك با يك برابر هست 

 از ميان جمع شاگردان يکی برخاست 
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد 

به آرامی سخن سر داد 
تساوی اشتباهی فاحش و محض است 

معلم
مات بر جا ماند 

و او پرسيد 
گر يك فرد انسان واحد يك بود ايا باز

يك با يك برابر بود 
 سکوت مدهوشی بود و سئوالی سخت 

معلم خشمگين فرياد زد 
آری برابر بود 

و او با پوزخندی گفت 
اگر يك فرد انسان واحد يك بود 

آن که زور و زر به دامن داشت باال بود 
وانکه قلبی پك و دستی فاقد زر داشت 

پايين بود 
اگر يك فرد انسان واحد يك بود 

آن که صورت نقره گون
چون قرص مه می داشت 

باال بود 
وان سيه چرده که می ناليد 

پايين بود 
اگريك فرد انسان واحد يك بود 

اين تساوی زير و رو می شد 
حال می پرسم يك اگر با يك برابر بود 

نان و مال مفت خواران 
از کجا آماده می گرديد 

يا چه کس ديوار چين ها را بنا می کرد ؟
يك اگر با يك برابر بود 

پس که پشتش زير بار فقر خم می شد ؟
 يا که زير صربت شالق له می گشت ؟

يك اگر با يك برابر بود 
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟

معلم ناله آسا گفت 
بچه ها در جزوه های خويش بنويسيد 

 يك با يك برابر نيست 
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاوير  در 
جمشيد هيچکس عصبانی نيست. هيچکس سوار 
بر اسب نيست. هيچکس را در حال تعظيم نمی 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هيچکس  بينيد. 
نيست هيچ قومی بر قوم ديگر برتر نيست و هيچ 
تصوير خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای 
ايرانيان اين است که هيچگاه برده داری در ايران 
مرسوم نبوده است در بين صدها پيکره تراشيده 
شده بر سنگهای تخت جمشيد حتی يك تصوير 
برهنه و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم که 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستيم  نژادی  چه  از 

باشيم.

سرآغاز

پيشرفت تکنولوژی ارتباطات، دنيا را بسيار کوچك و قابل دسترس کرده است اما هنوز 
بسيارند اخباری که هرگز منتشر نمی شوند و بيشتر از آن افرادی که از جنجالی ترين 
اخباری که همه جهان را می لرزاند نيز خبردار نمی شوند. از سوی ديگر سياست و 
مالحظه کاريهای خبرگذاريها و مطبوعات مبنای انتخاب اخبار و مقاالت است. بنابراين 
سليقه های متفاوت و رويکردهای گوناگون الزم است تا تنوع مطالب خبری را پوشش 
دهد و طبيعتًا چون هر نشريه نيز نوع مخاطب خواص خود را دارد، حضور نشريات 
متفاوت در سطوح کمی و کيفی متفاوت نشان پويايی يك جامعه و تعامل افکار و عقايد 

گوناگون در آن است. 

در جامعه کوچك ما ايرانيان مقيم انگلستان، اگرچه تنوع نشريات وجود داشته است اما 
متأسفانه حيطه فعاليتهای خبری و نوع نگرش آنها چندان متنوع نبود. خوشبختانه اخيراً 
با انتشار نشرياتی با رويکردهای متفاوت، به نظر می رسد جامعه مطبوعاتی ما از يك 
رکود فرسايشی و اخبار و مطالب کليشه ای که انگيزه روزنامه خوانی را تضعيف کرده 
بود، خارج شده است. از سوی ديگر می توان لمس کرد که صنعت مطبوعات کمی ساده 
انگاشته شده است و چندان که بايد جدی گرفته نمی شود. انتشار نشرياتی که پس از 

چند شماره، به هر دليل از ادامه راه باز ايستادند، شاهدان ادعای ما هستند.

به هر حال حضور نشريات متفاوت و رنگارنگ موجب افتخار ماست و کاهش آن باعث 
دلشکستگی مان و همين تأسف از دست دادن همکاران و رقيبان گذشته و نگرانی از 
تداوم آن ايجاب می کند که برای حمايت از نشريات نوپا چاره انديشی کرد. حمايتهای 
و  تکنيکی  حمايتهای  اما  است  ساخته  سرمايه  صاحبان  از  طبيعتًا  که  تجاری  و  مالی 
تخصصی در عرصه انتشارات قطعًا بر عهده ساير همکاران مطبوعاتی، به خصوص 
ايرانی  صنف  يك  تشکيل  به  که  باشد  فرارسيده  آن  زمان  شايد  ترهاست.  تجربه  با 
قطعًا  بخشيم.  بيشتری  انسجام  را  خود  مطبوعاتی  فعاليتهای  تا  بينديشيم  خبرنگاری 
با دست به دست هم دادن و سازمان يافته عمل کردن، موفقيتهای بيشتر و بهتری می 

توان به دست آورد.  
   هفته نامه پرشين

لطفا جهت بهبود کيفيت اين هفته نامه  نظرات، پيشنهادات و 
انتقادات خود را  با دفتر هفته نامه و يا

شماره تلفن 0۷۷3311313۷ در ميان بگذاريد
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منشور كوروش به 
خانه بازمي گردد

منشور جهاني کوروش بزرگ چندي ديگر به خانه برمي گردد تا انتظار 130 ساله ايرانيان براي بازديد از نخستين منشور جهاني حقوق بشر 
به تحقق بپيوندد. روز گذشته و پس از ديدار روساي 2 موزه ملي ايران و بريتيش ميوزيوم مقرر شد تا منشور جهاني کوروش به ايران 
بازگردد تا اين اثر تاريخي پس از سال ها براي نمايشي چندماهه، مقابل ديدگان وارثان فرهنگ و تمدن ايراني و صاحبان اصلي اش قرار 
گيرد.محمدرضا مهرانديش، رئيس موزه ملي ايران در اين باره مي گويد: از هم اکنون تمامي کارمندان موزه ملي ايران باستان آماده شده اند 
تا پس از بازگشت اين اثر مهم تاريخي بتوانند ميزبان خوبي براي نمايش اين اثر باشند.منشور جهاني کوروش کتيبه اي تاريخي است که 
سال 1285 هجري شمسي در کاوش  هاي منطقه تاريخي ميان رودان کشف شد.پس از کشف اين اثر بسيار مهم و تحقيق باستان شناسان، 
مشخص شد اين شيء تاريخي که روي استوانه اي از گل پخته نوشته شده، نوشته اي از سوي کوروش بزرگ است که سال 539 پيش از 

ميالد و پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل به عنوان سندي جاودانه در شهر بابل قرار گرفته است. 

مهرانديش همچنين مي گويد: بازگشت و نمايش اين اثر تاريخي مطمئنا  اتفاقي مهم و تاريخي در حوزه ميراث فرهنگي ايران است که پس 
از چند دهه براي نخستين بار در حال وقوع است و به همين دليل همه شرايط الزم با حمايت رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
براي ورود اين اثر تاريخي و تنظيم موافقتنامه   هاي حقوقي مورد نياز دولتي در دستور کار قرار گرفته است.از سوي ديگر سيدطه هاشمي، 
رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ايران نيز با ابراز خوشحالي از نمايش اين اثر تاريخي در ايران مي گويد:  اکنون آثار بسياري 
از فرهنگ و تمدن ايراني در موزه  هاي معتبر دنيا همچون متروپليتن، لوور و بريتيش ميوزيوم نگهداري مي شود که بازگشت اين آثار و 
نمايش آنها در ايران، يکي از محور  هاي مهم ارتباطات بين المللي سازمان ميراث فرهنگي در روابط خارجي اين سازمان با ديگر موزه  هاي 

ديگر کشور  هاي جهان است.

وي از اجراي  سياست ديگري در سازمان ميراث فرهنگي خبر داد که براساس آن، نمايش آثار موجود در موزه ايران باستان در موزه  هاي 
بزرگ جهان تنها با امانت سپاري تمامي آثار باستاني مربوط به فرهنگ ايران  که در موزه هاي بزرگ نگهداري مي شوند  به يکي از اين 

موزه ها صورت مي گيرد.

به گفته وي، اين کار با هدف ارائه گنجينه کامل و واحدي از سير هنري و تمدني دوره  هاي مختلف ايران در اين کشورها صورت مي گيرد.
قرار است در ادامه نمايش اين اثر در موزه ملي ايران، مجموعه کاملي از آثار مهم تاريخ تمدن فرانسه براي نمايش چندماهه به موزه ملي 
ايران بيايد.اما در عين حال روبرت نيل مك گريگور، مدير موزه بريتانيا نيز با تاييد نمايش اين اثر مهم تاريخي در ايران از برپايي نمايشگاه 

بزرگي از هنر صفوي در موزه بريتانيا سخن مي گويد.
به گفته وي، اين نمايشگاه از پروژه   هاي فرهنگي بزرگ نمايشگاه موزه ملي ايران در انگليس است که  به  يقين برپايي اين نمايشگاه در انگليس 

نقش مؤثري در معرفي فرهنگ، هنر و تمدن ايران بعد از اسالم دارد.
مك گريگور افزود : موزه بريتانيا درصدد است تا با تهيه و ساخت فيلمي به 2 زبان فارسي و انگليسي از آثار نمايشگاه عصر صفوي و 

همچنين مکان   هايي مقدس و جلوه   هاي عصر صفوي، گام موثري را در شناسايي فرهنگ و تمدن ايراني بردارد. 
بر همين اساس، قرار است نمايشگاه آثار فرهنگي عصر صفوي زمستان امسال در موزه بريتانيا برگزار شود.رئيس موزه ملي بريتانيا که 
در سفر به ايران، از آرامگاه فردوسي در توس نيز ديدن کرده است، از برگزاري نمايشگاه جانبي يادگار  هاي جهان پهلوان تختي از سوي 

موزه بريتانيا در حاشيه نمايشگاه عصر صفوي خبر داد.  
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سیاست و بین الملل

بازداشت عامالن قتل روزنامه نگار روسي  
  

پوليتکوفسکايا  آنا  ترور  با  ارتباط  در  روسي  مظنون  فرانسه؛ سه  خبرگزاري 
با  نگار روسي  اين روزنامه  ترور  بازداشت شدند. هيات تحقيق در خصوص 
اعالم خبر تکميل تحقيقات در اين مورد اعالم کرده مظنون اصلي هنوز دستگير 
نشده است. اين مظنون رستم مخمودوف نام دارد. در همين حال کميته تحقيق 
عليه شامل  پيشتر  که  اتهاماتي  کرده  اعالم  پوليتکوفسکايا  ترور  در خصوص 
بورايف - از مقامات محلي چچن - مطرح شده بود، رفع و او تبرئه شده است. 
آنا پوليتکوفسکايا در اکتبر سال 200۶ ميالدي در مسکو به قتل رسيد و ترور 
او فشارها عليه دولت روسيه را در رابطه با آزادي مطبوعات و امنيت روزنامه 

نگاران افزايش داد.  

دیدار بیهوده امبكي با موگابه  
 

رويترز؛ تابو امبکي رئيس جمهور آفريقاي جنوبي چهارشنبه با رابرت موگابه 
همتاي زيمبابوه يي خود ديدار و درباره شرايط برگزاري دور دوم انتخابات 
رياست جمهوري در اين کشور با او گفت وگو کرد. در همين حال ياکوب زوما 
رقيب امبکي از حزب »کنگره ملي آفريقا« گفت؛ »هيچ اميدي به صحت و سالمت 
منکريوس  هايله  که  است  حالي  در  اين  داشت.«  توان  نمي  زيمبابوه  انتخابات 
از عصر دوشنبه  آفريقا  امور  در  متحد  ملل  دبيرکل سازمان  دستيار سياسي 
براي برآورد شرايط موجود وارد زيمبابوه شده است. هيچ جزيياتي از ديدار 

امبکي و موگابه تا اين لحظه منتشر نشده است.  
 

تعویق مذاكرات هسته یي دهلي-واشنگتن  
رويترز؛ ديدار حساس و ويژه دولت هند با رهبران حزب کمونيست اين کشور 
درباره قرارداد هسته يي دهلي - واشنگتن به تعويق افتاد. نيلوپتال باسو يکي 
از رهبران ارشد حزب کمونيست هند که بزرگ ترين حزب چپ در اين کشور 
اين  خارجه  وزير  هاي  گرفتاري  دليل  به  گفت  چهارشنبه  رود  مي  شمار  به 
کشور همزمان با سفر رئيس جمهور سوريه به هند، ديدار دولت و سران حزب 

کمونيست چند روزي به تعويق افتاده است.  

البرادعي؛ سوریه توان هسته یي ندارد  
 العربيه؛ محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي هسته يي اعالم کرد 
آژانس هيچ مدرکي مبني بر دارا بودن توانمندي فني هسته يي يا سوخت کافي 
نيروي  تاکيد کرد سوريه  البرادعي همچنين  ندارد.  در دست  از سوي سوريه 

انساني جهت اجراي برنامه هاي هسته يي گسترده را در اختيار ندارد.  

آزادي سفیر معنوي بن الدن در اروپا  
آسوشيتدپرس؛ يك دادگاه انگليسي طي حکمي »ابوقتاده واعظ« که زماني سفير 
معنوي بن الدن در اروپا بود را به قيد وثيقه آزاد کرد. آزادي ابوقتاده با واکنش 
منفي دولت انگليس روبه رو شده است تا آنجا که اسميت وزير کشور انگليس 
اما  کرد  نااميد  را  ما  دادگاه  اين  حکم  گفت؛  مذکور  دادگاه  به حکم  واکنش  در 
دولت انگليس همچنان مصمم است که از امنيت ملي و ايمني عموم شهروندان 

حفاظت کند.  

دستگیري 33 تامیلي در ایتالیا  
 خبرگزاري فرانسه؛ روز چهارشنبه پليس ايتاليا 28 تبعه سريالنکايي را به جرم 
عضويت در گروه ببرهاي تاميل دستگير کرد. پنج عضو ديگر اين گروه شورشي 
جدايي طلب نيز در شهرهاي پالرمو و سيسيل ايتاليا بازداشت شده اند. گروه 
ببرهاي تاميل از سوي اتحاديه اروپا به عنوان گروهي تروريستي شناخته شده 
است. بيش از 200 نيروي پليس ايتاليا در عمليات دستگيري مظنونان ببرهاي 
تاميل که در سراسر ايتاليا اجرا شد، شرکت کردند.  وزير امور خارجه اسلوونی 
اروپا را بر عهده دارد گفت:  اتحاديه  که کشور وی رياست دوره ای شورای 

بروکسل آماده است که پذيرای صربستان در خانواده اروپايی باشد. 

صربستان به اتحادیه اروپا می پیوندد
ديميتری روپل بلگراد گفت: توافقنامه ثبات و پيوستن صربستان با اتحاديه اروپا 
تأييدی بر تصميم قاطع بروکسل است . به گفته وی در اين توافقنامه به هيچ نوع 
شرطی از جمله به رسميت شناخته شدن کوزوو از سوی حکومت بلگراد اشاره 
ای نشده است . در همين حال برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه، در گفت 
وگو با يك نشريه صرب تأکيد کرد فرانسه در مدتی که رياست دوره ای اتحاديه 
اروپا را بر عهده دارد در سرعت بخشيدن به ائتالف اروپايی صربستان تالش 
می کند. فرانسه از اول ژوئيه امسال رياست شورای وزيران اتحاديه اروپا را از 

اسلوونی تحويل می گيرد.

آموزش زبان انگلیسی و مكالمه
IELTS, CAE, Business English

07963521706
learn2talk@yahoo.co.uk

سپر دفاع موشكي امریكا در لیتواني 
 

يك ديپلمات ارشد لهستاني ديروز چهارشنبه از گفت وگوي مقامات امريکايي و مقامات ليتواني درخصوص استقرار بخشي از 
سامانه دفاع موشکي امريکا در ليتواني خبر داد. پيشتر گفت وگوهاي امريکايي ها با مقامات لهستان در اين خصوص به شکست 

انجاميده بود. در همين راستا »ويتولد واسچزيکوسکي« معاون وزير امور 
خارجه لهستان روز چهارشنبه مذاکرات طرف امريکايي و ليتواني را تاييد 
کرد. واسچزيکوسکي که خود اصلي ترين مذاکره کننده لهستان با مقامات 
امريکايي درخصوص سپر موشکي است، گفت؛ ما مي دانيم امريکايي ها با 
مقامات ليتواني در اين باره مذاکره مي کنند. اين مقام لهستاني گفت وگوهاي 
امريکا و ليتواني را راهي براي اعمال فشار بر ورشو براي پيشبرد مذاکرات 
با واشنگتن دانست. اخيراً بسياري از مقامات لهستاني از تمايل جرج بوش 
رئيس جمهور امريکا براي به نتيجه رساندن مذاکرات درباره سپر موشکي 
تا پايان دوران رياست جمهوري خود خبر داده اند. از سوي ديگر »يوزاس 
اولکاس« وزير دفاع ليتواني سفر مقامات امريکايي به ليتواني را تاييد کرد 
اما مذاکره با امريکايي ها را درخصوص احتمال استقرار سپر موشکي در 

ليتواني تکذيب کرد. امريکا از سرزمين ليتواني به عنوان جايگاه مناسبي براي استقرار سامانه دفاع موشکي خود نام برده 
است. گمانه زني ها درخصوص مذاکره امريکا با ليتواني پس از شکست روند مذاکرات با ورشو قوت گرفت. سه شنبه گذشته 
نيز »جف مورل« معاون مطبوعاتي پنتاگون اعالم کرده بود که امريکا گزينه هاي ديگري را به جاي ورشو در دستور کار دارد 
و در صورت نياز از آنها استفاده خواهد کرد. مورل ضمن تاکيد بر عزم امريکا براي ادامه مذاکرات با لهستان درخصوص 
نصب سپر موشکي در اين کشور گفت؛ »البته کشورهاي اروپايي ديگري نيز هستند که مي توان سپر موشکي را در آنجا 

نصب کرد و ليتواني يکي از اين کشورها است.« 

پسر مارگارت تاچر،متهم به جاسوسی در آفریقا
دادستان گينه استوايی »سايمون مان« تنها پسر مارگارت تاچر نخست وزير اسبق انگليس را 
به 32 سال زندان محکوم کرد. مان متهم است که در سال 200۴ با طراحی و سازماندهی يك 
گينه  جمهوری  رئيس  امباسوگو  انگوما  اوبيانگ  تئودور  است  داشته  تالش  نافرجام  کودتای 
در  همدستانش  از  ۷0نفر  همراه  به  پيش  سال  چهار  مان  سايمون  کند.  سرنگون  را  استوايی 
زيمبابوه توسط پليس اين کشور بازداشت شد، پليس زيمبابوه از هواپيمای حامل آنها مقادير 
بسيار زيادی سالح و ادوات نظامی کشف کرد در فوريه سال گذشته دستگاه قضايی زيمبابوه 
اين متهم 55ساله را به دولت گينه استوايی تحويل داد. سايمون در دادگاه بررسی به اتهامات 
وی به انجام کودت در گينه استوايی اعتراف اما خاطر نشان کرده است که مغز متفکر اين کودتا 

نبوده است.

البرادعی: در صورت حمله به ایران استعفا می كنم
دبير کل آژانس  بين المللی انرژی اتمی تاکيد کرد، در صورت هرگونه حمله نظامی به ايران، از منصب خود استعفا می کند. 

“مصطفی عبداهلل” خبرنگار روزنامه مصری االهرام از “وين”، مقر آژانس بين المللی اتمی گزارش داد: محمد البرادعی با اشاره 
اين  بنا بر  ايران خطری بسيار بزرگ برای منطقه خاورميانه و مردم آن است”.  ايران گفت “حمله به  به موضوع هسته ای 
گزارش، دبير کل آژانس بين المللی تاکيد کرد، در صورت هرگونه حمله نظامی به ايران استعفا خواهد کرد. روزنامه االهرام 
به زمان سخنان البرادعی اشاره ای نکرد. محمد البرادعی پيش از اين نيز در مصاحبه با روزنامه آلمانی “اشپيگل” با اشاره به 
تهديداتی که عليه ايران می شود تاکيد کرد: بهترين راهکار حل مسئله هسته ای ايران گفت وگو و ديپلماسی است. البرادعی در 
پاسخ به اين سوال اشپيگل که لحن او در گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ايران شديد بوده 
است، گفت: گزارش اخير نه شديداللحن بود، نه ماليم، بلکه مانند هميشه حاصل واقعيات فنی بود. وی در پاسخ به اين سوال 
که آيا حمله ]جنگنده های[ اسرائيل در سال گذشته به خاک سوريه که به بهانه وجود تاسيسات اتمی صورت گرفت نشان 
دهنده “روش حمله به جای گفتگو در خاورميانه” است گفت: اميدوارم چنين نباشد. البته استفاده از زور تنها بوسيله سازمان 
ملل می تواند قانونی باشد. البرادعی همچنين در همين خصوص در گفت وگو با شبکه خبری “العربيه” گفت: آژانس بين المللی 

انرژی اتمی مدرکی برای اثبات وجود فعاليت و تاسيسات اتمی در خاک سوريه در اختيار ندارد. 
وی افزود: آژانس هيچ نشانه ای از اينکه سوريه سوخت اتمی در اختيار داشته باشد نيافته است.
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دهكده ای در ابعاد 
لندن

بلندگو

ايرانيان از ملتهای صاحب فن و تحصيالت دنيا هستند و هرجا که در سازمان 
و ساختار صحيحی قرار می گيرند افتخارات بزرگی می آفرينند ولی – چنانکه 
تجارتخانه  وقتی  ايرانيان   – می شود  مشاهده  نيز  لندن  ايرانيان  جامعه  در 
شخصی داير می کنند، نسبت به غير ايرانيهای همصنف و همتراز خود چندان 
که بايد و از دانش و مهارتشان برمی آيد موفق نيستند. اين هفته نگاهی داريم 

به چگونگی تجارت ايرانيان لندن.
تمايل به داشتن تجارت شخصی، يعنی »رييس خود و کارمند خود« بودن در 
ميان ايرانيان بسيار رايج است. تصور کشوری که تمام هفتاد مليون جمعيت 
آن هريك پشت ميزی نشسته اند و مديريت می کنند، اگرچه خنده دار ولی 
واقعيتی است که اگر رويای تمام ايرانيان برآورده شود، روی می دهد! اين 
امر گذشته از نداشتن درک درست از تجارت، بيانگر نداشتن روحيه همکاری 
رييستان  با  مثاًل  کار  محيط  در  اگر  باشد.  می  نيز  گروهی  کار  واقع  در  و 
معنا  اين  به  کند  نمی  عمل  هماهنگ  با شما  همکارتان  يا  داريد  نظر  اختالف 
نيست که شما به درجه ای از تجربه و مهارت رسيده ايد که فعاليت اقتصادی 
مجزايی راه اندازی کنيد بلکه نياز به کمی انعطاف پذيری داريد تا خواسته 

رييستان را انجام دهيد يا با همکارتان کنار بياييد.
بزرگترين ايراد تجارتهای ايرانی که بسيار از آن سخن می رود ولی کمتر در 
جهت رفعش اقدام می شود، ضعف مديريت ايرانی است. اگر کمترين اطالعی 
از فن مديريت و تجربه کار در يك تجارتخانه ايرانی را داشته باشيد، با اين 
کالم تند و ناخوشايند موافق خواهيد بود که ايرانيان غالبًا ) طبيعتًا هميشه 
در کنار اکثريتها، اقليتها و استثناها نيز وجود دارند.( از مديريت تنها وجهه 
رسمی و قاطعيت در صدور دستور را خوب دانسته اند. اگر کارمند يا کارگر 
تجارتخانه ای هستيد که مشکالت و کاستيهای کار پيوسته و بی تغيير تکرار 
می شود، مسوول و پاسخگوی کاری هستيد که انجام آن به عهده شما نيست، 
نوع مسووليتتان مشخص نيست يا مدام و غير مترقبه تغيير می کند، ساعات 
کار و استراحتتان قابل پيش بينی و برنامه ريزی نيست و يا وقت استراحتتان 
به سيگار کشيدن و شکايت و درددل با همکارتان از اعصابخورديهای محيط 
کار می گذرد، مدير شما يك ايرانی وطن دوست و پايبند به سنتها و اتفاقًا 
بسيار هم »لوطی منش« و »خوش مرام و مسلك« است. اين يعنی وضعيت 
کاری که شما با آن دست به گريبانيد هرگز تغيير نخواهد کرد و بهتر است 
کار خود را عوض کنيد. اگر خودتان مدير چنين تجارتخانه ای هستيد بهتر 
است به جای مالمت کارکنانتان به مطالعه، مشورت با اشخاص دارای تجربه 

بپردازيد.
تجارتهای ايرانی معمواًل بر پايه يك تخصص شکل می گيرد و هميشه تك 
بعدی است يعنی يك فرد مسوول تمامی بخشهايی از شرکت است که گاه 
هم  هرچند  تجارت،  يك  اندازی  راه  باشد.  هم تخصصی  بسيار  است  ممکن 
به  اگر شما  که  است  متفاوت  نيازمند تخصصهای  باشد  ظاهر ساده  به  که 
تمامی آنها تسلط هم داشته باشيد، فرصت انجام آن را نخواهيد داشت. از 
سوی ديگر شما اگر در توليد کاال يا خدمات شرکتی که تاسيس کرده ايد نفر 
تان  تجارتخانه  در راس هرم  الزامًا  که  نمی شود  دليل  باشيد،  دنيا هم  اول 
قرار بگيريد. گاهی اگر شما مديريت شرکتتان را به دست فرد با صالحيتی 
بسپاريد و خود وقت و همتتان را در بخش فنی که متخصص آنيد متمرکز 

کنيد بسيار موفق تر خواهيد بود. 
غالبًا شتابزده و بی  بنا نمی شود؛  استواری  پايه های  بر  ايرانی  تجارتهای 
برنامه يا بی سنجشهای الزم شکل می گيرد، با تب و تابهای بسيار پيش می 
رود، هدف چندان بلندی را دنبال نمی کند و هميشه پس از رسيدن به سطحی 
آينده  صبرو  با  که  تجاری  اندکند  بسيار  ايستد.  می  حرکت  از  موفقيت،  از 
نگری، باال بردن سطح تحصيالت و مهارتهای خويش، به روز کردن تکنيکها 
و تسهيالت، ارتقاع  کيفيت توليد و خدمات، تغيير سياستها و تطابق خود با 
تحوالت طيفی مشتريان، در سطحی غير قابل رقابت جايگاه تثبيت شده ای در 

بازار برای خود کسب کنند.
مشکل ديگری که خصوصًا در کسب و کار کسبه و تجار ايرانی لندن مشاهده 
می شود محدود کردن خود به جامعه ايرانی است؛ يعنی اساسًا فعاليت خود 
ايرانی ترتيب می دهند  با خواستها و تمايالت مشتريان  مطابق  را منحصراً 
بی  و  زنند  می  کنار  لندن  المللی  بين  بزرگ  بازار  از  را  خود  کار  اين  با  و 
بهره می گذارند. طبيعتًا وقتی بازار تقاضا محدود باشد و عرضه مازاد بر 
نياز، رقابت تنگا تنگ و گاهی حسادت گونه می شود. اين است که می بينيم 
صاحبان مشاغل به جای همکاريهای صنفی به حذف رقبا از عرصه تجارت 

می انديشند.

تظاهرات ضد بوش در لندن
رئيس  بوش،  جورج 
جمهور امريکا که در 
آخرين بخش از سفر 
در  خود  اروپايی 
ميان موج اعتراض و 
مخالفانش  تظاهرات 
سفر  انگليس  به 
ديروز  صبح  کرده، 

با گوردون براون، نخست وزير انگليس ديدار و گفت وگو 
اما  شد  برگزار  بسته  درهای  پشت  ديدار  اين  هرچند  کرد. 
بحث خروج  استريت،  داونينگ  به  نزديك  منابع  گزارش  به 
نيروهای انگليسی از عراق، مسئله هسته ای ايران و همچنين 
جنگ افغانستان از محورهای اصلی اين مذاکره بود.سران 
به مذاکره نشستند که  انگلو ساکسون در حالی  دو کشور 
عليه  اعتراض  زنجيره  بزرگترين  اروپايی،  ناظران  گفته  به 
گزارش  درآمد.به  نمايش  به  لندن  در  بوش  جنگی  سياست 
مسئله  به طور خاص  براون  و  بوش  فرانسه  شبکه خبری 
عراق را مطرح می کنند. مشاوران بوش می کوشند وانمود 
خروج  سر  بر  لندن  و  واشنگتن  ميان  مشکلی  هيچ  کنند 
گفت  در  بوش  نيست.  عراق  از  انگليسی  نيروهای  احتمالی 
را  لندن  تصميم  اين  انگليس  تلويزيونی  شبکه  يك  با  وگو 
ديدار  اين  از  پس  براون  و  است.بوش  دانسته  اهميت  کم 
اين  در  کردند.  شرکت  مشترک  کنفرانسی  در  خصوصی 
بر سياست  تأکيد  کرد ضمن  براون سعی  کنفرانس خبری 
لندن در مورد خروج نيروهای انگليسی از عراق از تحکيم 
روابط خود باامريکا نيز سخن بگويد.رئيس جمهوری امريکا 
بلر نخست وزير  تونی  با  براون،  با گوردون  ديدار  از  قبل 
سابق انگليس و نماينده گروه چهارجانبه تماس خاورميانه 

نيز ديدار و گفت وگو کرد.

ديروز هزاران نفر در لندن عليه سياست های جنگ طلبانه 
وی بويژه در اشغال عراق و افغانستان، تظاهرات کردند.

بين  تروريست  و  جنگی  جنايتکار  را  بوش  تظاهرکنندگان 
المللی خواندند.پليس لندن تعدادی از تظاهرکنندگان ضدبوش 
را که تالش می کردند به محل ضيافت شام رئيس جمهوری 

امريکا و نخست وزير انگليس نزديك شوند، دستگير کرد. 

اشتباهات اتمی نیروی هوایی 
آمریكا تهدیدی برای صنعت 

دفاعی انگلیس است
روزنامه "تايمز" با اشاره به اخراج "مايکل موزلی" فرمانده 
آمريکا  هوايی  نيروی  وزير  وين"  "مايکل  و  هوايی  نيروی 
اتمی  تسليحات  جابجايی  در  خود  اشتباهات  تکرار  دليل  به 
انگليس  دفاعی  صنعت  بر  شديدی  تاثير  امر  اين  نوشت: 
خواهد داشت و شغل هزاران نفر را در خطر قرار می دهد. 
اين روزنامه انگليسی در ادامه نوشت: "رابرت گيتس" وزير 
دفاع آمريکا پس از آگاهی از چندين اشتباه که شامل ارسال 
اشتباهی تعدادی فيوز موشك بالستيك به تايوان و همچنين 
حمل تسليحات اتمی آماده شليك در آسمان آمريکا بوسيله 
بمب افکن B52 بود، از موزلی و وين خواست تا از سمت خود 
استعفا دهند. بر اساس نوشته تايمز تحليلگران بر اين باورند 
که کناره گيری اجباری وين و موزلی شماری از پروژه های 
 "F22 نيروی هوايی آمريکا مانند ادامه توليد جنگنده "راپتو
کرده  روبرو  ترديد  با  را  دنياست  جنگنده  پيشرفته ترين  که 
 F22 است. اين نشريه انگليسی افزود: گيتس نياز به جنگنده
را که ساخت هر فروند از آنها بيش از 150ميليون دالر هزينه 
در بردارد و تاکنون در جنگ عراق و افغانستان نيز استفاده 
نشده است، درخواست کرده است. از سوی ديگر وزير دفاع 
همکاری  قطع  خواهان  که  کرد  مطرح  را  شايعه  اين  آمريکا 
الکتريك"  "جنرال  و  انگليس  "رولز-رويز"  شرکت  مشترک 
آمريکا است. اين دو شرکت قرار بود موتوری جايگزين برای 
جنگنده F35 تدارک ببينند. به نوشته تايمز بزرگترين پروژه 
نيروی هوايی آمريکا در حال حاضر يك قرارداد ۴0 ميليارد 
دالری برای ساخت 1۷9 تانکر سوخت گيری مجدد است که 
"شرکت هوايی و دفاعی هوافضای اروپا" در مزايده ساخت 
اين  پايان می نويسد:  انگليسی در  اين نشريه  آن برنده شد. 
محصوالت قرار است در کارخانه ای در "برافتون" در شمال 
ولز ساخته شود که حدود 10 هزار نفر در آن مشغول به کار 
خواهند شد و در صورتی که استعفای دو مقام ارشد نيروی 
کشور  دو  هوايی  مشترک صنعت  روابط  بر  آمريکا  هوايی 
با خطری  انگليس  دفاعی  تاثير گذارد، می توان گفت صنعت 

جدی روبرو خواهد بود. 

چهار سرباز بریتانیایی در هلمند كشته شدند
چهار سرباز بريتانيايی که گفته می شود يك تن از آنها زن بوده است، 

در يك انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند.
)موتر(  راه خودرو  بر سر  انفجار  اين  گويد  می  بريتانيا  دفاع  وزارت 
حامل سربازان بريتانيايی، در شرق شهر لشکرگاه، مرکز واليت آشوب 
بريتانيا،  وزير  نخست  براون  گوردن  داد.  روی  افغانستان  هلمند  زده 
آنها سربازانی شجاع  است  گفته  کشته شده،  از سربازان  ستايش  با 
جنوب  در  بريتانيايی  سرباز  چند  نيز،  گذشته  بودند.هفته  فداکار  و 
افغانستان کشته شدند. اکنون، شمار سربازان بريتانيايی که در جريان 
تن  و شش  به صد  اند،  شده  کشته   )2001 سال  )از  افغانستان  جنگ 

رسيده است. 
سه  شدن  کشته  از  افغانستان  )کشور(  داخله  وزارت  حال،  عين  در 
غيرنظامی در نتيجه يك حمله انتحاری در غرب کشور خبر داده است. 
وزارت داخله می گويد اين حمله در ولسوالی دآلرام واليت فراه صورت 
گرفت و در آن دست کم ده غيرنظامی ديگر زخمی شدند. اين حمله به 

گفته وزارت داخله، به هدف کاروانی از نيروهای خارجی صورت گرفته بود اما از وارد آمدن تلفات به اين سربازان گزارشی 
در دست نيست. 
'وظيفه خطرناک'

در حادثه اخير در شهر لشکرگاه، سه سرباز ارتش بريتانيا و خبر مرگ سرباز ديگر، پس از انتقال وی از صحنه انفجار به 
بيمارستان مستقر در پايگاه نظاميان بريتانيايی اعالم شد. اين انفجار، روز سه شنبه 29 جوزا )خرداد( در ساعت 15:۴0 به وقت 

محلی روی داد و در اثر آن، يك سرباز ديگر نيز زخمی شد. وضع سالمتی اين سرباز، با ثبات اعالم شده است. 
نخست وزير بريتانيا با تسليت به خانواده های سربازان کشته شده در هلمند، گفت "اين سربازان خطرناک ترين وظيفه را داشتند 
و در سخت ترين شرايط خدمت می کردند". خبر افزايش تلفات سربازان بريتانيايی در افغانستان در حالی اعالم می شود که دو 
روز پيش، نخست وزير اين کشور اعالم کرد که بريتانيا در نظر دارد نيروهای خود را در افغانستان افزايش دهد. گوردن براون، 

اين خبر را در ديدار جورج بوش رئيس جمهور آمريکا در لندن اعالم کرد.
هم اکنون، بيش از ۷500 سربازان بريتانيايی واليت هلمند افغانستان مستقر هستند
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هشدار انگلیس به اتباع 
خود برای خودداری از 

سفر به امارات
به گزارش شبکه خبر به نقل از پايگاه اينترنتی العربيه ، سفارت 
اين  علت  اعالم  ای،بدون  بيانيه  صدور  با  امارات  در  انگليس 
اين  اتباع   به  حمله  به  تهديد  شمار   : داد  هشدار  درخواست، 
کشور  در امارات افزايش يافته است و  اين تهديد به حمالت 
احتمالی نيز شامل تعداد بسياری از بازرگانان خارجی ديگر 

نيز درامارات  شده است . 
العربيه در ادامه با اشاره به خودداری سفارت انگليس از بيان 
پيش  چندی  انگليس  سفارت   : افزود  تصميم  اين  علت  بيشتر 
با  هشدارهای غير جدی به شهروندان انگليسی مبنی بر سفر 
نکردن به امارات ، سبب بروز گمانه زنی ها در اين باره شد 
دهد  می  نشان  که  بسيار جدی شده  اين هشدارها  اکنون  اما 
انگليس به اطالعات بيشتری دراين باره دست يافته است  و 

دچار مشکالت جديد در اين باره شده است.
اين پايگاه به نقل از سخنگوی کنسولگری انگليس در امارات 
می افزايد : سايمون گولد اسميت ، در مصاحبه با خبرگزاری 
اتباع خارجی  به  به حمله  تهديد  اين که  :با وجود  رويتر گفت 
وندان  شهر  حال  اين  با  کرد:  تاکيد  دارد،  نوسان  امارات  در 
انگليسی بايد از سفر غير ضروری به امارات خودداری کنند. 

العربيه افزود : بسياری از کشورهای حاشيه خليج فارس در 
سالهای اخير شاهد برخی حمالت به اتباع خارجی بوده اند.

همچنين پايگاه  اينترنتی وزارت خارجه انگليس هم با اشاره به 
اين موضوع آورده است : حمالت احتمالی در کشور امارات 
ممکن است در هر جائی و هر مکانی اتفاق بيفتد که البته اماکن 
گردشگری  و محل حضور مسافران خارجی از درصد تهديد 

باالتری برخوردار است.

اجرای نمایش “بربادرفته” در 
لندن متوقف می شود

نمايش موزيکال “بر باد رفته” بر مبنای رمان افسانه ای مارگارت 
ميچل سه ماه زودتر از موعد از مقرر از صحنه خارج می شود 
رقم  لندن  اند  وست  تاريخ  شکست های  بزرگترين  از  يکی  تا 

بخورد. 
بود  قرار  موزيکال  نمايش  اين  کرد  اعالم  فرانسه  خبرگزاری 
استقبال  اما  باشد،  صحنه  روی  مهر(  )ششم  سپتامبر   2۷ تا 
ضعيف تماشاگران، تهيه کنندگان “بربادرفته” را بر آن داشت 

با توقف اجرای آن از ضرر بيشتر جلوگيری کنند.
صحنه  روی  خرداد(   25( ژوئن   1۴ بار  آخرين  “بربادرفته” 
اين  بازگردانده می شود.  بليت های رزرو شده  می رود و پول 
)سوم  آوريل   22 سه شنبه  از  پوندی  ميليون  چهار  نمايش 
به  تيه تر  الندن  نيو  در  بسيار  هياهوی  ميان  در  ارديبهشت( 
بازيگر  و  موزيسين  دانش،  داريوش  آن  در  و  رفت  صحنه 
اسکاتلندی ايرانی االصل به نقش رت باتلر و جيل پيس در نقش 
بر  شده  نوشته  منفی  شده اند.نقدهای  ظاهر  اوهارا  اسکارلت 
“بربادرفته” بازتاب گسترده داشت و حتی کاهش مدت زمان 
را  آن  نتوانست  نيز  به حدود سه ساعت  از چهار ساعت  آن 
نجات بدهد. نيکالس دو ژون منتقد روزنامه ايونينگ استاندارد 
ماه آوريل نوشت: افراد صاحب نظر در زمينه موزيکال های بد 
تندباد  به سرعت در  “بربادرفته”،  آنکه  از  بايد پيش  و بزرگ 

مضحکه از بين نرفته، بروند و آن را ببينند
در  که  بيانيه ای  در  “بربادرفته”  تهيه کننده  اسکروفانی  آلدو 
منفی  نقدهای  وجود  با  گفت:  شد،  منتشر  آبزرور  روزنامه 
تحسين  مورد  را  آن  “بربادرفته”  اجرای  مدت  در  تماشاگران 
اين حال تصميم  با  بابت سپاسگزاريم.  اين  از  که  دادند  قرار 
“بربادرفته”  بود.اجرای  سخت  ما  برای  نمايش  اجرای  توقف 
در نيويورک نيز فعال به حالت تعليق درآمده است. اين نمايش 
را ترور نان کارگردانی کرده و موسيقی و ترانه های آن کار 
مارگارت مارتين است. ادوارد بيکر ـ دالی و مادلين وورال به 

ترتيب در نقش اشلی ويلکز و مالنی هميلتن ظاهر  شده اند.

چاقوهایي در جیب نوجوانان انگلیسي 
 

 آزاده بهرامجي

قبل از اينکه بن سك مدرسه را ترک کند پروژه تعويض لباس هاي خود 
را با دقت دنبال مي کند. چند دقيقه قبل از خوردن زنگ مدرسه او به 
رختکن مي رود، کراوات و کت خود را از تن درمي آورد، تي شرت مورد 
عالقه خود و شلوار مخصوص و گشادي که به او امکان هر حرکتي را 
مي دهد به پا مي کند. او کفش هاي رسمي مدرسه را از پا درمي آورد 
و کفش هاي ورزشي راحتي به پا مي کند تا بتواند خوب بدود و در آخر 

هم چاقويي براي دفاع از خود در جيبش قرار مي دهد.
اشتباه نکنيد. بن 1۴ساله عضو هيچ گروه خالفکاري نيست. او حتي پسر 
شرور و دردسرسازي هم به حساب نمي آيد. او برخالف ظاهري که 
براي خود انتخاب مي کند دانش آموز آرام و سر به زيري است که تنها 
بگيرد و  قرار  ندارد مورد حمله و تعرض نوجوان هاي شرور  دوست 

براي بار سوم در زندگي اش به دردسر بيفتد.
بن با آنکه هنوز زندگي را چندان تجربه نکرده است اما معني خطر و عدم 
امنيت را به خوبي مي شناسد. او مي گويد؛ »چندي پيش به همراه شش 
تن از دوستانم داشتيم از تماشاي يك بازي فوتبال به خانه برمي گشتيم 

که ناگهان 9 نوجوان شرور به دنبال ما افتادند. از آنجايي که مي دانستيم چه باليي در کمين ما است بالفاصله شروع به دويدن کرديم و با 
تمام قوايي که داشتيم با سرعت خود را به خيابان شلوغي رسانديم. يکي از دوستان من در حالي که مشغول دويدن بود از مرد درشت اندامي 
درخواست کمك کرد اما آن مرد به او گفت وقتي براي کمك کردن به او ندارد. او پس از اينکه مسافت طوالني را دويد خسته شد و از ما عقب 
افتاد. افرادي که در تعقيب ما بودند او را گرفتند و به سوي خيابان خلوتي کشاندند و کيف پول، ساعت، کارت اعتباري و تلفن همراهش را به 

سرقت بردند. آنها به دوست من پيغام دادند به زودي به سراغ ما هم خواهند آمد.«
بن ادامه مي دهد؛ »من پسر خوش شانسي هستم زيرا تا به حال کسي با چاقو به جان من نيفتاده است اما بخت چندان با دوستان من يار نبوده 
است زيرا افرادي که قصد دزديدن اموال آنها را داشته اند با چاقو آنها را تهديد کرده اند. يکي از دوستان من زماني که حاضر نشد کيف پول 
خود را به سارق ها بدهد با اتفاق تلخي مواجه شد. متاسفانه دزدها براي ترساندن او با چاقو خطي روي صورتش انداختند. چندي پيش هم در 
روزنامه خواندم دو نفر به ضرب چاقو در پارک نزديکي خانه ما از پا درآمده اند. ما کودکان معمولي هستيم که در دل لندن زندگي مي کنيم و 
نمي توانيم به خوبي از پس مراقبت از خود برآييم. هر وقت من گروهي از پسرهاي بزرگ تر از خود را با هم مي بينم از ترس به دل پيچه مي 
افتم. اولين کاري که در اين مواقع انجام مي دهم پنهان کردن خود در ميان جمعيت است زيرا دوست ندارم مانند افراد بسياري به ضرب چاقو 
از پا درآيم.«هشت سال پيش مرگ داميلوال 10ساله در اثر ضربات چاقو ملت انگليس را تکان سختي داد. اين کودک 10ساله توسط نوجوان هم 
مدرسه يي خود به طرز باورنکردني سالخي شده بود. متاسفانه اين روزها ديگر جامعه عکس العمل شديدي در برابر اين اتفاق ها از خود نشان 
نمي دهد زيرا اين وقايع تقريبًا براي همه عادي شده است.دولت در سال جاري اسامي نوجوان هايي را که در اثر ضربات چاقو در خيابان هاي 
لندن از پا درآمده اند، اعالم کرد. اين نوجوان ها همه محصل هاي بي دفاعي بوده اند که جان خود را تنها به دليل عدم توانايي مراقبت از خود از 
دست داده اند.قسمت بررسي جرائم کودکان دادگستري انگلستان اعالم کرده است يك سوم نوجوانان بين 11 تا 1۶ساله همواره با خود چاقو 
حمل مي کنند. در حالي که تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از اصابت ضربات چاقو از سال 2003 تاکنون تغيير فاحشي نداشته وزارت دادگستري 
مدعي است سن قاتالن خياباني روز به روز در حال کاهش است. دولت براي مبارزه با پديده چاقوکشي بودجه يي سه ميليون پوندي تصويب 
کرد. ماه گذشته مارتين 1۴ساله جان خود را تنها به اين دليل از دست داد که چپ چپ به گروهي از پسرهاي شرور مدرسه خود نگاه کرده 
بود. پليس انگلستان هم اکنون در حال وضع قوانين بسيار جدي در مورد حمل چاقو است و قصد دارد با تمام افرادي که اقدام به حمل چاقو 

مي کنند برخورد بسيار سختي بکند.                                                                                                        منبع؛ تلگراف 

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء 

كیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

پرداخت قرض سلطنتي پس از 400 سال  
 

 AFP : پرنس چارلز وليعهد انگليس يکي از قروض خانواده سلطنتي را که به 350 سال 
پيش برمي گشت، پرداخت هرچند حرفي از بهره چند هزار پوندي مبلغ به ميان نياورد. 
را  قرضي  سنت(  چهار  و  دالر   885 )معادل  شيلينگ   3 و  پوند   ۴53 مبلغ  چارلز  پرنس 
پوشاک  توليد  کمپاني  به   1۶51 سال  در  بود  نتوانسته  انگلستان  پادشاه  دوم  چارلز  که 
ورچستر بپردازد، بازپرداخت کرد. چارلز دوم در آن سال به شرکت سفارش داده بود 
اين  بدوزد.  لباس  اليور کرامول  به رهبري  با جمهوريخواهان  براي سربازانش در جنگ 
لباس ها در جنگ ورچستر مورد استفاده سربازان سلطنتي قرار گرفت اما هرگز هزينه 
شان پرداخت نشد. پرنس چارلز هنگام پرداخت قرض گفت؛ »اينطور که پيدا است افراد اين 
کمپاني حافظه يي به طول ۴00 سال دارند، من نيز براي نشان دادن حسن نيت اين قرض 
۴53 پوند و سه شيلينگي را مي پردازم،« رئيس کمپاني نيز مبلغ را پذيرفت و رسيد دريافت 
آن را به پرنس چارلز تحويل داد. به گزارش سايت بي بي سي، بهره اين پول در صورت 

محاسبه از 1۶51 تا 200۷ معادل ۴۷ هزار پوند مي شود.  
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پیاز داغ 
اين ستون را جدی نگيريد

دوست یابینگ
در پی  تب داغ  افزايش آگهی دوست يابی و همسر يابی در 
جرايد وزينه منم چند وقت پيش اين متنو فرستادم واسه يکی 
از اين ستون های دوست يابی، صبح تا حاال ملت زنگ ميزنن 
بهم ميخندن پشت تلفن. ميگم خدايی شما بی زحمت يه نگاهی 

بندازين ببينين اشکالی داره اين متن من؟ 
»آقايی هستم جا افتاده، کچل، چپر چالق، حدوداً گره گوری، 
با 12 عدد دندان باقيمانده )يکيش ُپر شده س(، 2۶ تار موی 
پريشان که 8 عدد به سمت چپ و 18 عدد باقيمانده در جهت 
مخالف شانه ميشود. فوق العاده خوش تيپ و خوش اخالق، 
 ۴ فاز  )رّدی( ساکن  ابتدايی  پنجم  مدرک  دارای  تحصيلکرده، 
با دختر خانمی 1۶ ساله،  به آشنايی  مايل  اکازيون،  خالصه 
هستم،  برو  دل  تو  و  کيوت  و  کايند  لوند،  و  خوشگل  بلوند، 

باباشم پولدار باشه.« اونوقت قضيه چيه؟

دیپلوماسی بسته بندی
دماغت  و  کوک  کيفت  که  اميدوارم  دلم.  عزيز  جان،  محمود 
نامه را بخوانی.  اين  چاغ باشد و در کمال صحت و سالمت 
نيست جز دوری روی  بپرسی ماللی  ما  احوال  از  اگر  باری 
ماهت. بسته ای که دفعه پيش فرستاده بودی را گرفتم، قربان 
شکل ماهت بروم، فدای دستان عزيزت بشوم که برايم بسته 
فرستادی عزيزم. من هم بسته قبلی را رد کردم و به جايش 
اين بسته را برايت ميفرستم. اين چهل و دومين بسته ای است 
که برايت ميفرستم. خدا وکيلی اين يکی را ديگر رد نکن و دل 
کوچك مرا نشکن. بچه ها خيلی به من فشار می آورند. من هم 
به آنها فشار می آورم، تو هم تا بهت فشار نياورديم لطفا اين 
بار ديگر مشت محکم بر دهان من نزن و اين آخری را قبول 
کن تا کار به جاهای باريك نکشد. ديگر خسته شدم از بسته 
هم  امنيت  شورای  و  يك  اضافه  به  پنج  های  بچه  فرستادن. 
سالم ميرسانند.  ميگويند بهش بگو ترقه درست نکند، حداقل 

تا چهار شنبه سوری صبر کند. زياده عرضی نيست،
 قربانت جورج.

وقتی پیاز ها وا برن ...
آقا کتمان تا کی؟ دروغ و فريب و ريا تا کی؟ تا کی ميخوايم 
اذهان عمومی رو از حق مسلمش که دونستن حقايقه محروم 

کنيم؟ من تصميم گرفتم امروز اينجا افشا کنم.
تا از کانال های ماهواره ای و چند تا جرايده  البته يکی چند 
انگليسی  نشين  آفتاب  انديشمند  و  روشنفکر  تا  چند  و  وزينه 
چندی پيش مشت مارو وا کردند. اما گفتم از زبون خودمون 
بشنوين بهتره. بله متاسفانه ای ملت ما 50 شماره س که شما 

رو سر کار گذاشتيم.
جان  محمود  به   وابسته  ويکلی  پرشين  نامه  هفته  واقع  در   
رئيس جمهور ايرانه. ما جيره خواران حکومت وقت و مواجب 
بگير رژيم و ريزه خواران خوان حضرات تهران نشين هستيم. 
ديگه چه کنيم خود باخته ايم ديگه. دست خودمون نيست که. 
اصال اساسا ما اينجا داريم فعاليت های سياسی ميکنيم. اصال 
ما طالبانيم آقا. نه ... . اصال شبيه بن الدن هستم. بن الدن به 
رئيس جمهور  همه  نميدونستين؟.  ديگه.  داغ  پياز  يعنی  عربی 
های همه جای دنيا رو هم من انتخاب کردم. بابا، هابيل رو هم 

من کشتم. سگ اصحاب کهف هم من بودم. 
هاپ هاپ ... ديدی؟

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل 
معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء كیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

براد پیت در 
صدرمشهورترین پدران دنیا

 ۴ پدر  حاضر  حال  در  که  هاليوود  معروف  هنرپيشه  پيت  براد 
کودک است و منتظر تولد دو قلوهايش از همسرش آنجلينا جولی 

فهرست  صدر  در  است 
پدران  مشهورترين 
گرفت.جايگاه  قرار  دنيا 
دوم از آن ديويد بکهام 
فوتبال  ملی  تيم  بازيکن 
جانی  و  است  انگلستان 
و  اسميت  ويل  دپ، 
مکان  در  ديمون  مت 
دارند. قرار  بعدی  های 

هوا،  شين  گزارش  به 
اعالم  خود  اخير  نظرسنجی  اساس  بر   StyleList.com سايت 
کرد براد پيت در صدر مشهورترين پدران که شامل هنرپيشگان، 
ورزشکاران، موسيقی دان ها، سياست مداران بود، قرار گرفت.

باراک اوباما نامزد حزب دموکرات رياست جمهوری آمريکا، تام 
کروز و توبی مگواير هم در اين ليست به چشم می خورند. ليست 

مشهورترين پدران دنيا به قرار زير است:
براد پيت، ديويد بکهام، جانی دپ، ويل اسميت، مت ديمون، رايان 
فيليپ، بن افلك، جوئل مادن، سيل، پاتريك دمپسی، باراک اوباما، 

گوين روسديل، تام کروز، توبی مگواير و مارک کانسلوز.

آموزش »چهچه« به جوجه های یتیم
دوستداران حيات وحش بريتانيا ، به جوجه های يتيم با لوح فشرده 
)سی دی( چهچه می آموزند. مسئوالن سازمان خيريه »آر.اس. 
پی.سی.ای« انگليس که از حيوانها حمايت می کنند، می گويند تازه 

ترين تحقيقها نشان می 
که  هايی  جوجه  دهد 
را  خود  مادر  و  پدر 
از دست داده اند يا در 
الگويی  اسارت هستند 
چهچه  يادگيری  برای 

ندارند. 
آواز پرندگان ، يکی از 
طبيعت  های  شگفتی 
است و برای بقای آنها 

مساله ای حياتی. پرندگان با خواندن آواز جفت گيری می کنند و 
قلمروی خود را به ديگران اعالم می کنند. جوجه ها تا اندازه ای 
توانايی آواز خوانی را به ارث می برند اما برای مهارت در اين 
کار نياز دارند که به صدای پدر و مادر خود گوش کنند. آنهايی که 
يتيم و در اسارت بزرگ می شوند ممکن است نتوانند آواز خوانی 
را درست ياد بگيرند و شانس بقای آنها در طبيعت کم می شود. 
به همين دليل »آر.اس. پی.سی.ای« پيش از رها کردن جوجه های 
نجات يافته در طبيعت، لوح فشرده آواز پخش می کند تا بقای آنها 

در اين رابطه به مشکل نخورد. 
در اين سازمان ، صدها جوجه دو بار در روز لوح فشرده چهچه 
می  کارشناسان حيات وحش  کلی«  »اندرو  دهند.دکتر  می  گوش 
آواز   ، با شنيدن صدا  پرندگان  های  گونه  بيشتر  چند  هر  گويد: 
آنها  آموزگاران  بهترين  والدين جوجه  اما  آموزند  را می  خوانی 

هستند.

اتومبیل های زلزله زده در خیابان ها
 اين اتومبيل ها از سوی وبالگ نويس های چينی لقب »وحشتناک 
ترين اتومبيل ها« را گرفته اند. همه اين اتومبيل ها به شدت آسيب 
ديده اند.آنها از زير آجرها و تکه های سنگ و بتن بيرون کشيده 
ناراحت  بودن  دار  خنده  عين  در  آنها  ظاهری  شکل  و  اند  شده 
از  اتومبيل هايی هستند که پس  اتومبيل ها  اين  کننده هم هست. 

اند  بيرون کشيده شده  آوار  زير  از  استان سيچوان چين  زلزله 
استفاده  مورد  حاال  و 
ها  گيرند.چينی  می  قرار 
ضرب المثلی دارند که می 
چيزی  هر  گويند:»داشتن 
بهتر از نداشتن آن است« 
المثل  ضرب  اين  حاال  و 
استفاده  مورد  بسيار 
مهيب  زلزله  بازماندگان 
گيرد  می  قرار  سيچوان 

اتاق  که  را  ديده شان  اتومبيل های آسيب  آنها  از  چرا که خيلی 
های آنها به شدت ويران شده است به کار انداخته اند و با آنها 
البته موتور بسياری از اتومبيل های ويران شده  تردد می کنند. 
از کار افتاده است اما در برخی موارد موتورها سالم مانده اند و 

صاحبان خودروها از آنها استفاده می کنند.
البته قوانين حمل و نقل در چين مانع از حرکت اتومبيل هايی که 
معيارهای فنی و سالمت موتور را نداشته باشند می شود اما در 
يا  از زلزله به نظر نمی رسد نيروهای پليس  شرايط خاص پس 
داشته  هايی  گيری  مورد سخت  اين  در  منطقه  در  ارتش حاضر 
باشند. در واقع در حال حاضر تمام نيروهای حاضر در اين منطقه 
همين  برای  و  دارند  دادن  انجام  برای  تری  مهم  بسيار  کارهای 
اتومبيل های آسيب ديده و عجيب و غريب زيادی در خيابان های 

اين منطقه در حال تردد هستند.

جشنی برای سگ حواس پرت
راه  که  پرت  حواس  سگ 
بود  کرده  گم  را  اش  النه 
سرگردانی  هفته  يك  از  پس 
به  کيلومتر  ها  ده  پيمودن  و 

آنجا برگشت. 
»سيبيرين«  نژاد  از  يك سگ 
از  انگليس  »السا«  شهر  در 
»داشيل«  صاحبش  خانه 

سر   ، کوه  دامنه  از  و  کرد  گم  را  مسير  که  بود  زده  بيرون 
درآورد.

»داشيل« می گويد:ساعتها دنبال سگم گشتم اما نتوانستم آن را 
پيدا کنم و از پليس ، کمك خواستم. هفت روز بعد ، سگ من در 
پيمودن 120  با  و سرانجام  ديده شد  کنار رودخانه »شوشون« 
کيلومتر به النه اش برگشت.گزارش ايسکانيوز می افزايد ، شهروند 
»سگ دوست« بريتانيايی به يمن برگشت حيوان محبوبش ، جشن 

مفصلی گرفت.

كشف الشه كشتی 22۸ سال پس از جنگ
الشه يك فروند کشتی جنگی که افزون بر دو قرن پيش در يك 

شده  غرق  درياچه 
بود کشف شد. 

ن  ا شگر و و کا
آمريکايی پس از 35 
سال تحقيق توانستند 
بقايای کشتی جنگی 
با  را  انگليسی 
عمق  از  جراثقال 
»آنتاريو«  درياچه 
بيرون  نيويورک 

بکشند.
بررسی کارشناسان نشان می دهد کشتی»اچ.ام.اس.ان« که 130 
خدمه و سرنشين داشت سال 1۷80 ميالدی در جريان جنگ های 
استقالل طلبی آمريکايی ها، بر اثر برخورد توپ ، منفجر و غرق 
شد.با وجود انفجار شديد و گذشت 228 سال، هنوز بخش قابل 
در  مفيدی  بسيار  اطالعات  و  است  سالم  کشتی  اين  از  توجهی 
اختيار ديرينه شناسان قرار می دهد.گزارش ايسکانيوز می افزايد 
کشتی  الشه  دريافت  خواهان  انگليس  فرهنگی  ميراث  سازمان   ،

تاريخی شده است.
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از گوشه و كنار
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از  حاکي  که  تضرع  و  خواهش  با  دلسوز،  و  زحمتکش  پزشکان  روز  هر 
غذايي  رژيم  که  مي خواهند  بي مالحظه   مردم  از  است،  آنان  نفسي  شکسته 
را مراعات کرده تا سالمتي آنان به خطر نيفتد، اما گوش خلق اهلل بدهکار اين 
حرف ها نيست! ايراني جماعت دوست ندارد گوش به حرف کسي بدهد، مگر 
زور است؟ مگر خود پزشکان محترم گوش به حرف کسي مي دهند تا بقيه 
به حرف  آنان گوش دهند، خوشبختانه يا بدبختانه همه برآمده از اين آب و 
خاک هستيم و ريشه هاي همه ما مثل دم موش ها به هم گره خورده است! 
براي همين نمي توانيم طور ديگري فکر کنيم! راستش را بخواهيد، هيچ کس 
مقصر نيست، چون اين ويژگي هاي منحصر به فرد نهفته در ذات  ماست، در 
حقيقت اين خصوصيات، به زور توسط هوايي که در آن تنفس مي کنيم به 
خورد ما داده شده است. ما هم چون تابع زور هستيم،  مثل بچه دم، بي سر 

و صدا آن را قبول کرده ايم!
ايراني جماعت که بنده ناخنك زن هم افتخار حضور در آن را دارم، در ظاهر 
شبيه هم فکر مي کنيم، اما مثل ماهي آزاد )آنها که در فيلم ها ديده ايم( هميشه 
خالف جهت آب شنا مي کنيم. براي يك بار هم حاضر نيستيم حرف يکديگر 
را تأييد کنيم، مگر اينکه از لحاظ مالي به نفع ما باشد. مثل همفکري و همدلي 
با رؤساي ادارات مربوطه! مي بينيد که استثنا همه جا وجود دارد، حتي در 

کشور خودمان!
صاحب ناخنك،  سال هاي سال است که به خودش و مخ نصف و نيمه اش 
فشار مي آورد تا بفهمد، چرا ايراني جماعت، از هر دسته و گروه،  نمي توانند 
کنار هم بنشينند و  کار جمعي بکنند؟! چرا حاضر نيستند حرف يکديگر را، 
حتي براي يك بار تأييد کنند؟ پزشك، حرف پزشك را قبول ندارد، مهندس 
مهندس را، سياستمدار سياستمدار را، استاد دانشگاه حرف استاد ديگر را، 
هنرمند هنرمند را و غيره و ذالك. به خاطر همين ويژگي منحصر به فرد که 

فقط در ژن ايراني جماعت وجود دارد،  هميشه دور باطل مي زنيم.
براي همين هيچ طرحي در کشور ما به سرانجام نمي رسد، همه چيز نصفه و 
نيمه رها مي شود. هر کاال يا تکنولوژي اجنبي که وارد مملکت ما مي شود، به 
جاي اينکه اسباب آسايش ما را فراهم آورند،  موجب آزارش مي شوند. اگر 
باور نداريد، مي توانيد به وسايل دور و بر خود نگاه کنيد: موبايل، ماشين، 
کامپيوتر يا همين تلويزيون، ببينيد هر شب با اين برنامه هاي بي سر و ته و 
آگهي هاي بدبخت کننده اش، چه قدر روي اعصاب من و شما دو سرعت و 

ماراتن انجام مي دهد!
خودشان با سالم و صلوات، انواع و اقسام پزشکان حاذق و غيرحاذق را 
پشت صفحه تلويزيون مي نشانند تا مردم را از بسياي از چيزهاي مفيد و 
نامفيد بترسانند، ايراني جماعت هم تا کاله خود را پس معرکه مي بيند، ترس 
بر او مستولي شده و براي نجات جان خود،  حرف همه را، حتي پزشکان را 
قبول مي کند، اما همين که خطر رفع شد، دوباره روز از نو و روزي از نو. 
انگار نه انگار که اتفاقي افتاده است. همين پزشکان از پشت صفحه تلويزيون 
مردم را از مصرف هزار و يك نوع خوراکي، به خصوص از نوع چربي  دارش 
مي ترسانند، درست در ميان همين برنامه يا کمي پس از اين برنامه، تلويزيون 
آگهي هايي را پخش مي کند که مردم را تشويق به خوردن منهيات پزشکان 
مي کند! مصرف انواع و اقسام خوراکي هاي مضر را به همين بيننده اي که تا 
چند لحظه پيش، گوش به نصيحت دکتر صفحه نشين داشت، پيشنهاد مي کند! 
تکليف بيننده بيچاره چيست؟ حرف کدام را باور کند؟ حرف پزشك هنرمند 
را يا جيغ و ويغ بازيگران و صداپيشگان آگهي هاي تبليغاتي را؟ آخر مگر 
مي شود در عرض فقط چند لحظه اين گونه همه چيز کن فيکون شود؟! بيننده 
بايد چه خاکي بر سر قلمبه سلمبه اش بريزد، بيچاره از بس سنگ و کلوخ 
و خاک به سرش کرده، ديگر جاي سالمي حتي در گوشه و کنار کله نسبتًا 
گنده اش باقي نمانده! نمي داند حرف پزشك را قبول کند يا حرف تبليغات را؟ 

چون هر دو از تلويزيون پخش مي شود.
بعضي از وقت ها، زبانم الل فکر مي کند که پزشك و تلويزيون با هم ساخت 
از وجه کنند! مي پرسيد چگونه؟ کاري  او را تهي  تا جيب  و پاخت کرده اند 
ندارد، کافي است به يکي از محسنات اخالقي خود که همان لجبازي است، 
نظري بيندازيد. خوشحالم که متوجه شديد. حاال قضيه کاماًل روشن است. 
نصيحت  را  مردم  تلويزيون  از صفحه  تا  مي کند  دعوت  را  دکتر  تلويزيون 
ايراني جماعت، لجباز تشريف دارد، بنابراين هوس مي کند  کند، از آنجا که 

برخالف نظرپزشك رفتار کند! البته بعضي از پزشك ها هم اين را مي دانند!
تلويزيون هم هيزم آتش را زياد مي کند، در نتيجه تلويزيون، پول هاي کالن 
مي د هد،  مردم  خورد  به  را  کااليش  هم  جماعت  کاسب  مي گيرد،  را  آگهي  
جماعت هم کاالها را با ولع مصرف مي کند، در نتيجه بيمار مي شود. دست 

آخر هم نوبت کاسبي پزشك مي شود!
به اين مي گويند، چرخه از توليد به مصرف!

گوزن »تک شاخ« به دنیا آمد
گوزن  آمدن  دنيا  به   
های  افسانه  شاخ«  »تك 
و  زنده  ايتاليا  در  را  کهن 
وحش  حيات  کارشناسان 

را شگفتزده کرد. 
دنيا  گوزن  ترين  استثنايی 
حفاظت  تحت  مرکز  در 
حيات وحش ايتاليا به دنيا 

آمده و نگاه مردم سراسر جهان را معطوف خود کرده است. 
سر  وسط  در  شاخ  يك  روييدن   ، کارشناسان  که  حالی  در 
اين گوزن را فقط اختالل ژنتيکی می دانند اما ايتاليايی ها می 
نيستند. ای  افسانه  هم  چندان  »تك شاخ«  های  حيوان  گويند 

گزارش ايسکانيوز می افزايد، سران حيات وحش اين کشور 
تالش می کنند شرايطی فراهم شود تا دانش آموزان ايتاليايی 

بتوانند استثنايی ترين گوزن را از نزديك تماشا کنند.

غواصی در آكواریوم هتل
بزرگ ترين آکواريوم استوانه ای جهان در يکی از هتل های 

آلمان راه اندازی شده است. 
هتل »راديسون« برلين آلمان ، 
بيشتری  مشتريان  روزها  اين 
ترين  بزرگ  چون  دارد 
جهان  ای  استوانه  آکواريوم 
در آن به بهره برداری رسيده 

است.
متر   25 آکواريوم  اين  بلندای 
است و 2۶00 ماهی از 5۶ گونه 
که چشم  دارد  قرار  آن  درون 

هر بيننده ای را می نوازد.
شيشه  آسانسور  يك  همچنين 
می  آبی  برج  اين  از وسط  ای 

گذرد و مهمانان می توانند با آن به باالترين قسمت آکواريوم 
بروند.گزارش ايسکانيوز می افزايد، جالب تر اينکه مشتريان 
پولدار می توانند ساعتی از روز در استوانه غواصی کنند و 

حسابی لذت ببرند.

جشن۸50 سالگی مونیخ با سپر و نیزه
جشن 850 سالگی »مونيخ« با حضور هزاران نفر برگزار شد 

و مردم آلمان ، سنت های قديمی خود را زنده کردند. 
می  جمله  از  که  بود  ای  ويژه  های  آيين  آبستن   ، اين جشن 

کردن  تن  بر  به  توان 
جنگجويان  سنتی  لباس 
خيابان  در  »باواريا« 
اشاره  »مونيخ«  های 

کرد.
در  »مونيخ«  شهرداری 
پنجاهمين  و  هشتصد 
اين  بنيانگذاری   سالگرد 

شهر ، سنگ تمام گذاشت و شرايط مطلوبی برای جشن سنتی 
»مونيخ«  ديروز   ، افزايد  می  ايسکانيوز  کرد.گزارش  فراهم 
چهره ای شبيه به يك شهر سينمايی داشت و در گوشه و کنار 

خيابان های آن ، جنگ نمادين باواريايی ها نيز به راه افتاد.

مرگ پیرترین فیل آفریقایي  
 

AFP :پتال پيرترين فيل آفريقايي در 52 سالگي در باغ وحشي 
در اياالت متحده جان داد. اين فيل که غالبًا به حالت ايستاده مي 
خوابيد، طي هفته جاري در حالي يافت شد که در قفسش روي 
زمين افتاده بود. سيستم ويدئويي قفس پتال نشان داد که او 
در يکي از پاهايش احساس ناراحتي مي کرده و اين لنگيدن 
باعث شده او زمين بخورد. به گفته مسووالن باغ وحش پتال 
به رغم کهولت هيچ عالمتي از بيماري از خود نشان نداده بود 
و دليل مرگ ناگهاني او در دست بررسي است. اين فيل در 
سنين پايين از زادگاهش به باغ وحش فيالدلفيا منتقل شد و 

تمام عمرش را در آن گذراند.  

زنان آلماني شاكي از تبعیض 
جنسیتي 

مطالعه يي که توسط اتحاديه اروپا انجام شد نشان داد زنان 
در آلمان حدود 22 درصد کمتر از مردان دستمزد دريافت مي 
کنند. اين تحقيق ثابت مي کند تبعيض جنسيتي در آلمان نسبت 

به ديگر کشورهاي اروپايي بسيار بيشتر است.
اجتماعي  امور  و  استخدام  کميسيون  رئيس  اسپيلدا  والدمير 
سازمان ملل بيان داشت تنها در استوني، قبرس و اسلواکي 
اوضاع زنان از لحاظ ميزان حقوق دريافتي بدتر از زنان آلمان 
است.اسپيلدا در مصاحبه با روزنامه »دي ولت« بيان داشت 
در سطح اروپا به طور ميانگين حقوق زنان 15 درصد کمتر از 
حقوق مردان است. اسپيلدا مدعي است زنان به دليل اينکه در 
زندگي دو مسووليت برعهده دارند بايد حداقل حقوقي معادل 
مردان دريافت کنند. او بر اين باور است که زنان به دليل اينکه 
بيشتري  دارند فشارهاي  برعهده  را هم  کار خانه  مسووليت 
کار کمتري  بنابراين الزم است ساعت  را متحمل مي شوند، 
او گفت؛ »من  بگيرند.  برابر مردان  باشند ولي حقوقي  داشته 
از کارفرمايان درخواست دارم که پرداخت حقوق مساوي به 
زنان و مردان را مد نظر کار خود قرار دهند.« اسپيلدا همچنين 
افزود کارفرمايان در برقراري سيستم دستمزد يکسان در کل 
اروپا نقشي کليدي بازي مي کنند. اسپيلدا بر اين باور است که 
دادن دستمزد کمتر به زنان باعث مي شود آنها انگيزه خود را 
از دست بدهند و تمام آنچه براي پيشرفت کار از دست شان 

برمي آيد را انجام ندهند. 
زنان  داده  نشان  اروپا  اتحاديه  کار  کميسيون  مطالعه  نتيجه 
در صحنه هاي کار اروپا بسيار فعال هستند. از سال 2000 
و  کار  هاي  عرصه  وارد  زن  ميليون   5/۷ از  بيش   200۶ تا 
توليد اقتصادي شده اند. اين در حالي است که در همين زمان 
 5/۴ اند  شده  اقتصادي  هاي  فعاليت  وارد  که  مرداني  تعداد 
ميليون تن بوده است. با اين وجود يك سوم زنان در اروپا 
داراي مشاغل پاره وقت هستند، اين درحالي است که تنها يك 
دوازدهم مردان شاغل در اروپا به صورت پاره وقت مشغول 

به کار هستند.
اسپيلدا بيان داشت دليل اصلي که زنان به کارهاي پاره وقت 
رومي آورند محدود بودن وقت شان است زيرا آنها مجبورند 
بزرگ  را  خود  فرزندان  اقتصادي  فعاليت  داشتن  بر  عالوه 

کرده و از آنها مراقبت کنند. 

مرد خوش شانس  
 

پرچ  يك  تصادف  بر حسب  که  کانزاس  اهل  مرد  يك   :  AP  
هيچ  بود،  داخل سر خود شليك کرده  به  را  متري  ۷ سانتي 
آسيبي نديد. او به همراه دوستش در حال مرتب کردن حياط 
حصار  پرچ  دستگاه  با  خواست  مي  و  بود  اش  خانه  خلوت 
خانه را محکم کند، اما ناگهان در حالي که دستگاه را به سمت 
خودش گرفته بود، کليد آن را فشرد. در حالي که دوست اين 
مي گشت،  توسط دستگاه  پرتاب شده  دنبال سوزن  به  مرد 
خود او گفت در سرش احساس خارش مي کند و هر دو به اين 
نتيجه رسيدند که احتمااًل سوزن وارد جمجمه او شده است. 
پس از رفتن به بيمارستان پزشك با يك گيره معمولي، سوزن 
را بيرون کشيد و اين مرد خوش شانس صحيح و سالم به 

خانه برگشت.  
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پدرام الوندی

می شود،  رسانه ها  جديد  نسل  در  مخاطب  جايگاه  از  صحبت  وقتی 
مك لوهان  معروف  تعريف  جای  به  می دهند  ترجيح  رسانه  پژوهشگران 
پيام است« به نقش بسيار مهم مخاطب در  که معتقد بود »رسانه همان 

رسانه های جديد اشاره کنند و بگويند که »مخاطب همان محتوا است«
 رسانه های شهروندی ساختار رسانه ها را افقی کرده اند و توليد محتوا از 
فرمول سنتی »يکی برای همه« به صورت بندی جديد »همه برای همه« تبديل 
شده است.اين تغييرات بيش از هر چيز ديگر برخاسته از قدرت نامحدود 
رسانه ای«  »همگرايی  که  است  پديده ای  در  وب  جهانی  وشبکه  اينترنت 
ناميده می شود و به نظر می رسد آينده رسانه ها بيش از هر پديده ديگری 
فراهم آورده  را  امکان  اين  باشد. همگرايی رسانه ها  تحت تاثير همگرايی 
است که صورت های مختلف رسانه های صوتی و تصويری و نوشتاری، 
اختيار دارند، به  قابليت های مختلفی که در  از  با استفاده  در کنار هم و 
اين  ارائه پيام در کامل ترين حالت ممکن کمك کنند؛ همچنين قرارگرفتن 
تا  است  شده  سبب  اينترنت،  تعاملی  و  متکثر  پديده  بستر  در  رسانه ها 
خواص اين فناوري نظير امکان تعامل ميان گيرنده و فرستنده و همچنين 
ارتقای جايگاه مصرف کننده در فرآيند توليد و مصرف پيام، فرصت های 
تازه ای را برای رسانه هايی که پيشتر در قالب رسانه های مردمی به توليد 

پيام برای انبوه مخاطب می انديشيدند، ايجاد کند.
قرار  همگرايی رسانه ها  پديده  تحت تاثير  ديگر رسانه ها  مانند  نيز  راديو 
گرفته است. »برتولت برشت« در سال 1930 درباره راديو نوشت: »راديو 
بهترين وسيله ارتباطی در زندگی عمومی و شبکه پهناوری از لوله های 
به هم متصل است يا الاقل بايد باشد، اگر مهارت اين را داشته باشد که: 
دريافت کند، همان طورکه ارسال می کند؛ به شنوندگان اجازه سخن گفتن 
ايجاد  به  را  فراهم می کند و مخاطب  را  امکان شنيدن  دهد، همانطور که 

رابطه مايل کند، به جای آنکه وی را منزوی کند«.
همه گيرشدن  با  و  اينترنت  در عصر  برشت  آرزوهای  می رسد  نظر  به   
است.  شده  فراهم  »پادکست«  قالب  در  صوتی  پيام های  توليد  امکان 
به سوی  را  »Push« که محتوا  از يك رسانه  را  راديو  پادکست طبيعت 
با  مخاطب هل می دهد، به يك رسانه »Pull« که در آن مخاطب به ويژه 
کشيده  محتوا  سوی  به  خبرخوان ها،  نظير  فناوري هايي  از  بهره گيری 

می شود، تبديل کرده است.

پادکست از کجا آمد؟
رديابي واژه پادکست )يا به قول برخی بالگرهای فارسی پادپخش(، ما 
را به اوايل سال 200۴ می رساند؛ زمانی که »بن همرسلی«، روزنامه نگار 
آشکار  کامال  همه چيز  گذشته  به  نگاهی  »با  نوشت:  گاردين  روزنامه 
در  که  اپل  شرکت  آی پاد  نظير   MP3 پخش کننده های  وجود  با  است. 
جيب بسياری از مردم است و محصوالت ارزان قيمت و رايگان صوتی 
تبديل شده است، همه  اينترنت  از  ثابتی  به بخش  و وبالگ نويسی ای که 
اين  اما  است.  فراهم  آماتوری  راديويی  گسترش  و  رشد  برای  مقدمات 
)Audio blogging(؟  صوتی  بالگ نويسی  بناميم؟  چه  را  جديد  ابزار 

پادکستينگ)Podcasting(؟«
اشاره   MP3 قالب در  ايجاد محتوای صوتی  به رشد  گزارش هرمسلی 
داشت که کاربران می توانستند آن را دانلود کنند و در طيف گسترده ای 
از پخش کننده های MP3 بشنوند. در حقيقت برای مخاطبان، اين فرصت 
فراهم آمده بود که هرجا و هر زمان به محتوايی غيرتجاری گوش کنند. 
مقاله هرمسلی به دنبال بررسی رسانه ای بود که بعدها »پادکست« ناميده 
رسانه  اين  اينکه  از  را  تصويری  که  بود  اين  بر  هرمسلی  تالش  شد؛ 
کجاست و به چه سويی می رود، ارائه کند و بحثی را درباره فرصت هايی 
که اين پديده برای رسانه های سنتی نظير »پخش سراسری راديو« فراهم 
توجه  يافت و مورد  به سرعت گسترش  پادکست  ارائه دهد.واژه  می کند، 
قرارگرفت. اگر در سال 200۴ اين واژه را در گوگل جست  وجو می کرديد، 
احتماال  ۶0 هزار يافته روبه رو می شديد اما اين تعداد در نوامبر 200۶ به 
۶1 ميليون مورد افزايش يافت و در پانزدهم ژوئن 2008 )دو روز پيش 
از چاپ اين گزارش( با جست وجو در گوگل واژه پادکست با 150 ميليون 
مورد که از افزايش 5/2 برابري نسبت به 200۶ حکايت دارد. پيش روی 
نشان  را  جديد  فناوري  اين  گسترش  و  رشد  تدام  و  می گيرد  قرار  شما 
مي دهد. پادکست همچنين خيلی زودتر از آنچه انتظار می رفت، در اوت 
البته  شد.  وارد  نيز  آکسفورد  انگليسی   - آمريکايی  واژه نامه  در   2005
بحث هايی نيز درباره واژه پادکست وجود دارد. اين واژه به طور خاص 
اين شرکت  و پخش کننده های چندرسانه ای  »اپل«  يادآوری کننده شرکت 
پادکست ها  اما  پادکست داشت،  اپل نقش مهمی در توسعه  اگرچه  است. 
می توانند روی ابزارهای رسانه ای متنوع و حتی کامپيوترها پخش شوند. 

واژه پادکست به عنوان واژه دربرگيرنده برای هر محتوای صوتی دانلود 
يك  طريق  از  اتوماتيك  به صورت  يا  وب سايت  يك  از  اينترنت،  از  شده 

برنامه کاربردی استفاده می شود.
مخاطبان و پادکست

ابزارهای  و  اينترنت  )صوت،  همگراست  رسانه  يك  تنها  نه  پادکست 
رسانه ای دستی را به هم نزديك کرده است( بلکه يك فناوري بدون مرکز 
است  کرده  مجبور  را  راديو  صنعت  در  شاغل  افراد  که  است  متکثر  و 
توليد  مصرف،  مخاطبان،  درباره  متداول  باورهای  و  رفتارها  مورد  در 
و توزيع پيام تجديدنظر کنند.رويکرد باز و آزاد نسبت به پادکست، اين 
رسانه را ميان مردم محبوب و قابل پذيرش کرده است. هيچ کس مالك 
اين فناوري نيست و گوش دادن به آن و خلق محتوای جديد در آن رايگان 
است که در نتيجه از مدل سنتی دروازه بانی در رسانه ها و ابزارهای توليد 
پيام برای قشرهاي مختلف مردم فاصله می گيرد. با گسترش اين واژه، 
مردمی که تا پيش از اين هرگز درباره پخش نمی انديشيدند، ناگهان به اين 
روی آوردند که صدای ضبط شده خود را به  صورت آنالين برای شنيدن 
مردم ديگر جهان آماده کنند. آنچه پادکست فراهم می آورد يك ساختار 
افقی رسانه ای است که جايگاه مخاطب در آن تغيير می کند؛ توليد کننده 
همان مصرف کننده است و مصرف کننده به توليدکننده تبديل می شود و 

اين دو با يکديگر گفت وگو می کنند.

راديو راه خود را پيدا می کند
راديو در دهه 1980 به عنوان يك وسيله ارتباطی ميان دو نقطه توسعه 
با  يکديگر،  با  کردن  برای صحبت  ابزاری  از  اين رسانه  مرور  به  يافت. 
برای  ابزاری  به   ،1920 دهه  در   BBC مانند  پخشی  ظهور سازمان های 
سخن گفتن با توده ها تبديل شد. اما اکنون به نظر می رسد شيوه مصرف 
کاری  نظير   MP3 پخش کننده های  است.  يافته  تغيير  راديو  شنوندگان 
ظهور  با  دادند؛  انجام  دوره ای  در  ترانزيستورها  که  می دهند  انجام  را 
ترانزيستور ها  شنوندگان از جعبه های بزرگی که نياز به سيم داشتند و به 
ديوار متصل بودند راحت شدند و نظير دستگاه ضبط کاست، به برنامه ها 
توانمندی ها نشانگر طبيعت  اين  قيد زمان رها شوند.  از  اجازه دادند که 
راه  راديو  است.  فراگير  رسانه  يك  عنوان  به  راديو  »ويروس«  همچون 
خود را به همه بخش های خانه و بيرون، سيستم های حمل ونقل، اينترنت 

و اکنون به درون پخش کننده های MP3 يافته است. 
راديو اصالتا يك رسانه خودمانی است؛ مخاطبان به ندرت آن را به صورت 
جمعی گوش می کنند و اغلب شنوندگان آن در اتومبيل شخصی يا اتوبوس 
و به طور کلي هر جايی که اين رسانه قابل حمل قابليت جابه جاشدن دارد، 
تنها هستند. اين از ويژگی های راديو است که به اين فضاهای شخصی 
وارد می شود و بيش از رسانه های ديگر عالقه مخاطب را به خود جلب 
را رسانه کور  راديو  برقرار می کنيم.  ارتباط  بيشتر  راديو  با  ما  می کند. 
می نامند؛ شنوندگان راديو، تصاوير آن را رنگ آميزی می کنند و در فرآيند 
مصرف کاالهای توليدی اين رسانه بيشتر فعال هستند. اين ويژگی های 
به  پادکست مشترک است و  راديو و  بين  بودن  صميمانه و غيربصری 
به طور  که  گروه هايی  و  افراد  به  که  است  داده  را  قابليت  اين  پادکست 
تا  بپردازد،  نمی شود  توجه  آنها  به  اصلی  جريان  رسانه های  در  طبيعی 
»يکی  برنامه  تهيه کننده  می کنند  احساس  پادکست  شنوندگان  که  جايی 
ممتاز  ويژگی های  از  يکی  آنهاست.  جامعه  از  عضوی  و  آنها«  خود  از 
که  است  تصويری  فايل های  از  آنها  بودن حجم  کمتر  فايل های صوتی، 
دليل  همين  به  می کند؛  راحت تر  مخاطب  برای  را  اينترنت  از  آنها  دانلود 
با وجود آغاز به کار آی پاد تصويری در سال 2005 غيرمحتمل به نظر 
می رسيد که شمار زيادی از مخاطبان صفحه نمايش کوچك اين ابزار را 

برای تماشا انتخاب کنند.

 پادکست و جريان اصلی ها
پادکست نيز مانند بسياری ديگر از رسانه های جديد به سرعت مورد توجه 
رسانه های جريان اصلی قرار گرفت. برای بی بی سی، پادکست به ابزاری 
برای گسترش ماموريت اين بنگاه و يافتن راهی برای در دسترس قرار 
ازای مبلغ مشخصی  اين شبکه برای کسانی است که در  دادن محتوای 
ثبت نام کرده  بودند. راديوی بی بی سی اکنون محتوا را برای مخاطبان به 
گونه ای فراهم ساخته است تا بتوانند به برنامه ای که از دست داده اند يا 
مايلند دوباره بشوند، دسترسی پيدا کنند. اين دسترسی به محتوا، فارغ 
از زمان به شدت موفق بوده است و براساس آمار منتشرشده از سوی 
پادکست های  ميليون ساعت   ۴ از  بيش  ژانويه 2005  در  تنها  بی بی سی، 

بی بی سی شنيده  شده اند. 
در فوريه 2005 بی بی سی پخش راديويی خود را برای گنجاندن لينك های 
MP3 دوباره طراحی کرد تا بتواند برای شنوندگان آنالين امکان دانلود 

بيشتری را فراهم آورد. 3برنامه برای آزمايش در سال 200۴ توليد شدند 
دانلود  تعداد  اين  شدند.  دانلود  بار  2۷0هزار  ماه   ۴ طی  مجموع  در  که 
شمار  به  رسانه  اين  نوآوری  برای  زيادی  موفقيت  آشکاری  به طور 
ارائه  پادکست  عنوان  به  که  بی بی سی  متداول  برنامه  نخستين  می رفت. 
شد » در زمان ما« نام داشت که برای نخستين بار در سال نوامبر 200۴ 
ارائه شد و در پايان ماه ۷0هزار بار دانلود شده بود. امروز بی بی سی 

20برنامه متفاوت را به عنوان پادکست ارائه می دهد.

تهيه پادکست با حداقل امکانات
به  رو  شرکت های  به  آنکه  از  پيش  پادکست،  پيشگام  کوری«،  »آدام 
رشد اينترنتی و پس از آن پادکست روی بياورد، حضور طوالنی مدتی 
وجود  با  است.  داشته  تلويزيونی  راديو  سراسری  پخش  شبکه های  در 
يك  از  او  گوينده در شبکه های سراسری،  يك  عنوان  به  او  توانايی های 
استوديوی سنتی برای توليد پادکست هايش استفاده نکرد و با استفاده از 
يك ميکروفون، دستگاه پخش MP3 و يك لپ تاپ، پادکست روزانه خود 

را ضبط و بارگزاری می  کرد.
پادکست  کل  برای  تهيه شده  مطالب  از  فهرستی  پادکست  هر  ابتدای  او 
اين  می کرد؛  متفاوت  را  آنها  پادکست ها  اين  محتوای  و  می کرد  ارائه  را 
پادکست ها خودمانی و واقع گرا بودند و مخاطب را درگير می کردند. او 
روزمره اش  زندگی  تجربيات  درباره  می گفت؛  مخاطب سخن  با  مستقيم 
اينکه دغدغه ای درباره  او را آزار می دهد، بدون  و درباره چيزهايی که 
داشته  راديويی  برنامه های  در  متداول  مشخص شده  پيش  از  محتوای 
باشد و در نبود کنترل بر محتوا می توانست درباره تجربه اش از مصرف 
ماری جوآنا هم بگويد.اگر تعاريف سنتی از راديو را که در متون اصلی 
نظير کتاب » فهم راديو« اثر کريسل آمده است، در نظر بگيريم، بسياری از 
پادکست ها را می توانيم راديو بناميم. هم اکنون در برخی از رويکردهايی 
که سبب می شود بتوانيم پادکست را راديو بناميم، ممکن است برخی از 
کيفيت های حداقلی رسانه را از دست بدهيم. »بالک« در بحثی که راجع به 
پخش راديويی روی اينترنت و اينکه آن را چه بايد ناميد دارد، می گويد: 
»شنوندگان کارهای زيادی با آن می توانند انجام دهند... صدای اينترنتی 
اگر نظير راديو با آن رفتار شود با تاکيد بر برخی ويژگی های غيرقابل 
ناميده شود.«پادکست هايی  راديو  می تواند  راديويی،  برنامه  يك  اغماض 
برخی  در  اما  دارند،  در خود  را  راديويی  برنامه های  عناصر  که  هستند 
موارد مانند طول مدت برنامه، نداشتن توالی در پخش و توليد و نظاير 
اين، با راديو متفاوت هستند. برخالف پخش راديو، پادکست قابليت تحرک 
با شنونده را دارد و محدود به زمان خاصی نيست؛ از اين مهم تر محدود 
به فرمت خاصی از محتوا نيست و می توان ژانرها، نوع ها، صورت بندی ها 
و حتی زبان های مختلفی را ترکيب کرد. يکی از مشکالت راديو محدوديت 
فرکانس های موجود روی طيف های راديويی است که ايستگاه ها را مجبور 
کانال های  به  شنوندگان  از  بيشتری  شمار  به  دسترسی  برای  می کند 
ندارد و می تواند  اينترنت وجود  برای  اين مسئله  محدودی روی آورند. 
امکان انتخاب های بيشتری برای دستيابی به طيف مخاطبان فراهم آورد.

کاربردهای ديگر آی پاد
بسياری از کاربردهای مطرح شده برای پادکست، به اين فناوري جديد به 
عنوان نمودی از راديو نگاه می کنند. عالوه بر اين پادکست رسانه ای است 
که کاربردهای ديگری نيز دارد و مؤسسات و افراد مختلف راه هايی برای 
از ويژگی های آن برای سود شرکت، کمك به خود و برای  بهره برداری 
پادکست ها  از  مجموعه ای  هواپيمايی  شرکت  يك  مثال  يافته اند؛  آموزش 
است  کرده  تهيه  مختلف  بين المللی  مقصد های  برای  راهنما  عنوان  به  را 
بر می گيرد. محتوای صوتی  در  را  نيويورک و شانگهای  تا  کوبا  از  که 
زبان  گام  به  گام  آموزش  از  را  زيادی  امکانات  قالب  اين  در  تهيه شده 
تجاری کشور مقصد، تا ارائه اطالعاتی درباره شرکت ها و سازمان های 
آن را در برمی گيرد. ناسا نيز از اين رسانه جديد در ساختار آموزشی 
خود بهره می گيرد. دانشمندان اين مرکز درباره موضوعات مختلف سخن 
 2005 در سال  فضايی  از شاتل  پادکست  يك  بار  يك  حتی  و  می گويند 

ارسال شد.
يافته است. جان ادواردز، کانديدای  پادکست راهی نيز به عالم سياست 
سابق معاونت رياست جمهوری آمريکا، نخستين کسی بود که با همسرش 
در آشپزخانه منزلش يك پادکست گفت وگويی را در يادبود سخنرانی های 
صميمانه مردمی رئيس جمهور سابق، فرانکلين روزولت ضبط کرد. نمونه 
اين کار ادواردز، توسط شهردار و فرماندار کاليفرنيا، آرنولد شوارتزينگر 
تکرار شد. حتی جورج بوش گفت وگوی هفتگی اش را به عنوان پادکست 
دارد.  قابل توجهی  پادکست ظرفيت  نيز  منتشر می کند.در حوزه آموزش 
مدارس، کالج ها و دانشگاه ها، در بسياری از کشورها برای انتقال محتوا 
مهارت های  توسعه  ايده ها،  گذاشتن  اشتراک  به  برای  دانشجويان،  به 
ارتباطی يا واداشتن دانشجويان به بحث درباره ايده هايشان با يکديگر، 
به اين رسانه جديد روی آورده اند. آغازگر اين مسير در اياالت متحده، 
 250 و  1۶هزار  دانشگاه  اين  بود.  شمالی  کارولينای  در  دوک  دانشگاه 
دستگاه آی پاد ميان دانشجويان جديد الورود خود توزيع کرد تا بحث های 
کالس را ضبط کنند و درس های مربوط را از سايت دانشگاه دانلود کنند 
ديگری  کنند.مؤسسات  تهيه  کالسی  طرح های  برای  را  گفت وگوهايی  يا 
نظير دانشگاه فلوريدا، دانشگاه جورج تاون و دانشگاه لنکستر در بريتانيا 
حرکت  فناوري  اين  به کارگيری  سوی  به  که  بودند  ديگر دانشگاه هايی 
کردند. نوع استفاه آنها متنوع بود؛ فراهم آوردن امکان دانلود دروس برای 
دانشجويان )برای دوباره گوش دادن( به عنوان راهی برای دانشجويان تا 
کارهای کالسی خود را سامان دهند يا پيشنهاد اين راه به محققان تا نتايج 

پژوهش های خود را منتشر کنند.  

ارتباطات
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محافظه كاران انگلیس دولت 
را متهم به تشدید بحران 

غذایی كردند
انگليس  در سايه  وزير کشاورزی  که  پاييس،  گفته جيم  به 
شناخته می شود، سياستهای غذايی داخلی دولت اين کشور 

باعث تشديد بحران غذايی بين المللی شده است. 
همچنين  وی   ،politics.co.uk اينترنتی  پايگاه  از  نقل  به 
وزارت  توسط  شده  انجام  اقدامات  که  است  داشته  اظهار 
محيط زيست، غذا، و امور روستايی اين کشور برای کمك به 
روستاييان کافی نيست و اين موضوع تأثير منفی بر ساير 

قسمتهای دنيا خواهد داشت. 
وی گفت: »همچنان که کمبود مواد غذايی سراسر جهان را 
فرا می گيرد، بايد سعی کنيم توليد داخلی را بهينه ساخته 
و فشار را از روی بازارهای جهانی برداريم. دولت ما در 
حال حاضر به صورت کورکورانه از سياستی پيروی می 
کند که کشاورزان را بی مصرف و محصوالت آنها را برای 
تضمين امنيت غذايی غير ضروری می داند آن هم در زمانی 
که سازمان ملل خواهان افزايش 50 درصدی در توليد مواد 

غذايی شده است.« 
به گفته پاييس، اين رويکرد باعث تشديد کمبود مواد غذايی 
شده و تأثير مخربی بر ساير قسمتهای دنيا خواهد داشت. 

انگليس به مردم اين کشور  در حال حاضر محافظه کاران 
وعده می دهند که با کاهش مقررات و واقع بينانه¬تر کردن 
کاهش  آنها  گفته  به  کنند.  کمك  کشاورزی  صنايع  به  آنها 
روند  کنترل  به  مرکزی  دولت  سوی  از  شده  اعمال  فشار 
کاهنده توليد مواد غذايی در انگليس کمك خواهد کرد. توليد 
مواد غذايی در داخلی اين کشور از 85 درصد در سال 199۶ 

به ۷۴ درصد طی سال گذشته کاهش داشته است. 
تا کنون وزارت محيط زيست، غذا، و امور روستايی انگليس 

گرانی بنزین پلیس امریكا را به پیاده روی كشاندپاسخی به اظهارات پاييس نداده است.
گران شدن قيمت بنزين پليس های امريکا را مجبور کرده تا اندکی به پاهای خود فشار آورده و مسافت بين خانه و محل کار خود را پياده طی 

کنند. از وقتی که قيمت بنزين در امريکا به گالنی چهار دالر رسيده است پليس ها حق ندارند ماشين های اداره را با خود به خانه ببرند.
عالوه بر ممنوعيت استفاده از ماشين های اداره، افسران پليس ديگر حق ندارند موتور ماشين های خود را هنگامی که برای تحقيق به نقاط مختلف 
شهر می روند روشن نگه دارند. بعضی از ماموران پليس با محدوديت هايی که از طرف اداره به آنها اعمال شده موافق بوده و مدعی هستند 
قوانين جديد باعث خواهد شد که آنها در کارشان موفق تر هم شوند. تنها مشکلی که اکثر ماموران پليس با آن روبه رو هستند، نبود جای پارک 
کافی در مقابل اداره پليس است. اين افراد به دليل کمبود جا مجبور هستند ماشين های شخصی خود را در کنار پارک ها و پياده رو ها پارک 

کنند و به همين دليل هم اغلب جريمه می شوند.
در نيوبری که جمعيتی معادل 10 هزار نفر دارد جکی سويندل رئيس اداره پليس از مامورانش خواسته است در مواردی که اتومبيل آنها بيش از 
يك دقيقه بی حرکت است ماشين اداره را خاموش کنند. او همچنين از افسران اداره درخواست کرده است تا مسافت های کم را پياده طی کرده 
و ماشين های اداره را از پارکينگ خارج نکنند. سويندل می گويد؛ »ماشين اداره دفتر کار نيست که پليس ها تمام روز خود را داخل آن بگذرانند. 
آنها بايد از داخل ماشين های خود بيرون بيايند و از نزديك با مردم و جامعه ارتباط برقرار کنند.« جاناتان تيلور يکی از افسران پليس نيوبری 
از اينکه بايد در گرمای تابستان مسير بين اداره و خانه اش را پياده طی کند بی نهايت عصبانی است. او می گويد؛ »ما افسران پليس هستيم و به 
انجام کارهای سخت و طاقت فرسا عادت داريم. اگر سياستگذاران اداره پليس بر اين باورند که پياده طی کردن مسير بين اداره و خانه به نفع 

اداره است ما حرفی نداريم و به خواسته آنها تن می دهيم،«
جيمز هارويل رئيس ناحيه گرينگر در بودجه يی که برای سال جاری خود تعيين کرده بود قيمت بنزين ماشين های اداره را گالنی22/2 دالر 
محاسبه کرده بود. او پس از گران شدن قيمت بنزين مجبور شد بخش تحت کنترل خود را به دو قسمت تقسيم کند و به جای چند ماشين تنها 
يك ماشين پليس را مسوول محافظت از هر بخش بکند. او برای اينکه به مامورانش فشار نيايد شيفت های کاری آنها را کم کرده و در عوض 
ميزان خدماتی که آنها بايد به شهروندان برسانند را افزايش داده است. او می گويد؛ »ما با اين شيوه هزينه های تحميلی به اداره را کاهش می 
دهيم. باقی ماشين هايی که در پارکينگ اداره می مانند تنها برای پوشش دادن به موارد اضطراری از اداره خارج می شوند و سپس بالفاصله 

به پارکينگ باز می گردند.«
هارويل هم اکنون از مقامات باالتر خود درخواست کمك هزينه 30 هزار دالری خريد بنزين کرده است تا بتواند به شهروندان خدمات بهتری 
ارائه دهد. يکی ديگر از تمهيدات هارويل فرستادن ماموران به چندين محل مختلف با يك ماشين است. او افسران را به گروه های دوتايی تقسيم 
کرده و هر دو گروه را با يك ماشين به محل هايی که بايد در آنها حضور پيدا کنند، می فرستد. اين شيوه اگرچه از لحاظ مالی کمکی برای اداره 

محسوب می شود اما باعث می شود ماموران پليس هميشه با تاخير در محل های حادثه حضور پيدا کنند.
رشيتزل يکی از افسران اداره پليس می گويد؛ »سال ها پيش ما برای صرفه جويی در وقت، موتور ماشين هايمان را خاموش نمی کرديم اما اکنون 

مجبوريم پشت هر چراغ قرمز ماشين را خاموش کنيم و بعد از يك دقيقه دو مرتبه استارت بزنيم.«
هارولد براون رئيس يکی از اداره های پليس جنوب کاليفرنيا می گويد؛ »گران شدن قيمت بنزين به بهای کاهش نيروهای در حال خدمت ما تمام 

شده است. ما نمی توانيم از تمام نيروهای خود استفاده کنيم زيرا ماشين کافی برای فرستادن آنها به محل های مورد نياز نداريم.«
رئيس اداره کل پليس ايالت جرجيا از ماموران خود خواسته است مصرف بنزين ماشين ها را حدود 25 درصد کاهش دهند. در اوانشويل هم 
اوضاع برای پليس ها بسيار سخت شده است. گران شدن بنزين باعث شده است آنها نتوانند از ماشين های اداره برای آمد و شد به محل کار 
خود استفاده کنند. بنابراين آنها بايد هفته يی 25 دالر برای رسيدن به محل کار خود پول خرج کنند زيرا محل کار آنها با ناحيه مسکونی شهر 

فاصله دارد.
هم اکنون گرانی بنزين کار پاسگاه های پليس را به شدت مختل کرده است. رئيس های اداره های پليس شخصًا بايد در مورد مديريت سوخت 

ماشين های اداره تصميم گيری کنند. اين مساله موجب شده است هر تصميمی که آنها می گيرند با اعتراض شديد عده يی مواجه شود.
منبع؛ آسوشيتدپرس

تصمیم واشنگتن برای مجازات بانک جهانی به خاطر اعطای وام به ایران
مجلس سنای آمريکا برای تشديد فشارهای اقتصادی عليه ايران بزودی بررسی اليحه تحريم های جديد را آغاز می کند. به بی بی سی گزارش 
کرد: اين اليحه که »قانون تحريم های ايران سال 2008« نام دارد، قرار بود در روز 18 ژوئن-برای اولين بار در کميته امور مالی مجلس سنا مطرح 
و بررسی شود. يکی از برنامه های مطرح شده در اين اليحه، ممنوع شدن هرگونه کمك دولت آمريکا به ايران برای پيوستن به سازمان جهانی 

تجارت )WTO( است. بحث ديگر، مسدود شدن دارايی ها 
و اموالی است که در قلمروی آمريکا توسط ديپلمات های 
ايرانی يا سازمان های وابسته به ايران از جمله بنيادهای 
مستضعفان و شهيد يا سازمان های اطالعاتی ايران اداره 

می شود. 
عبارتند  اليحه  اين  نويس  پيش  در  مندرج  موارد  ساير 
از  و  قبلی  اطالع  با  که  آمريکايی  های  مجازات شرکت  از: 
طريق شرکت های کوچك تر وابسته به خود در خارج از 
کنند.  می  نقض  را  ايران  عليه  موجود  های  تحريم  آمريکا 
ابطال موافقت نامه هسته ای که اخيراً دولت آمريکا با دولت 
روسيه منعقد کرده است )موسوم به موافقنامه 123(، مگر 
آنکه روسيه به همکاری های اتمی و نظامی خود با ايران 
خاتمه دهد و ايران بخش های حساس برنامه هسته ای خود 
از جمله غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. از موارد ديگر 
مجازات مالی بانك جهانی به خاطر اعطای هرگونه وام به 
ايران است. پيش نويس اين اليحه از تاسيس يك بانك بين 

المللی سوخت هسته ای توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی حمايت می کند و مبلغ 15 ميليون دالر به عنوان اعتبار برای برنامه های مبادالت 
مردمی به ويژه سفرهای متقابل جوانان ايرانی و آمريکايی در نظر می گيرد. 

اين پيش نويس دولت آمريکا را به ارائه فهرستی از شرکت هايی که بيش از 20 ميليون دالر در ايران سرمايه گذاری می کنند و در نتيجه مشمول 
تحريم های آمريکا می شوند، موظف می کند. البته همه مجازات هايی که در پيش نويس اين اليحه آمده، حتی در صورت تصويب، برای رييس 
جمهور آمريکا الزام آور نيست. آن طور که در اين پيش نويس ديده می شود، رييس جمهور آمريکا اجازه خواهد داشت برای پيشبرد منافع 
کشور، از اجرای برخی از مجازات های مندرج در اين اليحه صرفنظر کند. برای تصويب نهايی و تبديل اين اليحه به قانون، الزم است پس از 
تصويب در سنا، مورد تاييد مجلس نمايندگان قرار گيرد و به امضای رييس جمهور برسد. به گزارش ابرار اقتصادی، همچنين به نظر ميرسد 
اتحاديه اروپا نيز در پی مذاکراتی که در چند روز اخير با مقامات آمريکايی داشته است در پی تحريم بانك ملی و بلوکه کردن دارايی های اين 

بانك است. 
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اقتصاد 

افزایش نرخ بیكاری 
در انگلیس

شمار  انگليس  آمار  ملی  مرکز  از  نقل  به  بی بی سی  گزارش  به 
بيکاران در آن کشور در سه ماه اول سال جاری ميالدی با 38 
هزار نفر افزايش نسبت به سه ماه پيش از اين به ۶۴/1 ميليون 
نفر رسيد. به موجب اين رشد نرخ بيکاری در انگليس در سه ماه 
اول سال جاری به 3/5 درصد رسيد در حالی که در سه ماه آخر 
سال قبل نرخ بيکاری در اين کشور برابر با 2/5 بوده است. در 
چهارمين ماه سال 2008 ميالدی بر شمار بيماران در اين کشور 
9 هزار نفر اضافه شد. طبق آمارهای موجود شمار بيکاران در 
اين کشور در ماه می سال جاری ميالدی به 819 هزار و 300 نفر 
پی درپی  ماه  اين چهارمين  می دهد  نشان  مطالعات  است.  رسيده 
است  داشته  کشور سير صعودی  اين  در  بيکاری  نرخ  که  است 
روبه رو  زيادی  مشکالت  با  انگليس  يابد  ادامه  روند  اين  اگر  و 
می شود. اين در حالی است که سران بانك مرکزی انگليس اعالم 
کرده اند برای مبارزه با تورم موجود از سياست تغيير نرخ بهره 
بانکی استفاده نخواهند کرد. اين نظريه بعد از انتشار طرح رئيس 
اذعان  انگليس  مرکزی  بانك  سران  ولی  شد  اعالم   HSBCبانك
تنها  بانکی  بهره  نرخ  افزايش  اقتصاد  کنونی  شرايط  در  داشتند 
نمی تواند تورم و مشکالت  بدتر می کند و  را  اقتصادی  مشکالت 
اقتصادی را حل کند. اين در حالی است که در سه ماه اول سال 
جاری ميالدی نرخ رشد درآمد 8/3 درصد رشد کرده است اما 
در سه ماه آخر سال قبل نرخ رشد درآمد در اين کشور بيشتر از 
۴ درصد بوده است. انتظار می رود ادامه اين روند بر فشار تورم 
تحميل شده به مردم بيفزايد زيرا نه تنها نرخ تورم بيشتر شده 
است بلکه بر شمار بيکاران اضافه شده است و نرخ رشد درآمد 

نيز تنزل يافته است. 

كاهش تورم وظیفه بانک های مركزی دنیا است
و  دانست  جدی  تهديدی  را  تورم  پول  بين المللی  صندوق  رييس 
از بانك های مرکزی همه کشورها خواست با اتخاذ سياستهای 
رييس   ، رويترز  از  نقل  به  کنند.  کنترل  را  پديده  اين  مناسب 
المللی پول تورم را يك مشکل و تهديد جدی برای  صندوق بين 
دانست و گفت:»بانکهای مرکزی  اقتصاد جهانی  و  همه کشورها 
سراسر جهان بايد با اتخاذ سياستهای مناسب ، تورم را کنترل 
کنند«. دومينيك استراس کان که در حاشيه نشست وزرای گروه 
کرد  بينی  پيش  ژاپن سخن می گفت همچنين  اوزاکای  در  هشت 
کاهش  موجب  آينده  های  ماه  طی  جهان  اقتصادی  رشد  کاهش 
نفت شود. وی  قيمت  نتيجه کاهش  در  انرژی و  تقاضای جهانی 
المللی  تصريح کرد :»وزرای دارايی گروه هشت از صندوق بين 
افزايش  بر  داللی  و  بازی  تاثير سفته  ميزان  تا  اند  پول خواسته 

قيمت جهانی نفت را به صورت علمی بررسی کند «. 
وی در ادامه گفت تا کنون بانك مرکزی آمريکا و بانك مرکزی 
اروپا برای مقابله با بحران بازارهای مالی بين المللی به وظايف 
مديريت شده  به خوبی  تقريبا  بحران  اين  و  اند  کرده  عمل  خود 
است . صندوق بين المللی پول ماه گذشته ، رشد اقتصادی جهان 
اين رقم   . در سال 2008 را کمتر از ۷/3 درصد پيش بينی کرد 
نيز  آمريکا  اقتصادی  رشد   . رسيد  درصد   9/۴ به  گذشته  سال 

امسال به کمتر از 5/0 درصد خواهد رسيد .
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قرن21 برای آفریقا
ژوئن  )چهارم  جاری  ماه  خرداد  پانزدهم  اقتصاد،  جهانی  اجالس 
شروع  از  پيش  شد.  برگزار  جنوبی  آفريقای  تاون  کيپ  در   )2008
به کار اجالس خبر خوشی مبنی بر اين که رشد اقتصادی آفريقا در 
سالهای 2008 و 2009 به مرز شش در صد خواهد رسيد، منتشر 
شد. در حالی که رشد اقتصاد جهانی به خاطر مشکالت مالی آمريکا 
شرکت  برای  بخش  مسرت  خبر  يك  اين  واقع  در  است،  شده  کند 
کنندگان در اجالس و مردم فقير اين قاره بود. از سال 200۴ تاکنون 
اين پنجمين سال متوالی است که رشد اقتصادی آفريقا به پنج درصد 
رشدی  آفريقايی  کشور   31 که  است  شده  بينی  پيش  است.  رسيده 
بيش از پنج درصد و شانزده کشور ديگر آفريقايی در حد سه درصد 
در  کرده کشور صحرا  بينی  پيش  جهانی  بانك  باشند.  داشته  رشد 

سال جاری رشد ۶/ 5 درصدی خود را حفظ کند.

عوامل مختلفی در رشد اقتصادی آفريقا نقش داشته اند که در بين آنها 
نقش عوامل داخلی بيشتر بوده است. بهبود وضعيت امنيتی منطقه که 
در سال های گذشته اوضاع وخيمی را به وجود آورده بود، مشکالت 
تا  است.  برداشته  ميان  از  را  منطقه  کشورهای  توسعه  روی  پيش 
سال 2000 ميالدی پانزده کشور آفريقايی در حال جنگ با يکديگر 
بودند. اين تعداد اينك به پنج کشور کاهش يافته است. صلح و ثبات 
فرصت توسعه را فراهم کرده است. بر اثر اتخاذ سياست اقتصادی 
مبتنی بر بازار و بهبود محيط سرمايه گذاری، تعدادی از کشور های 
خارجی  مستقيم  گذاری  درصدی سرمايه   20 رشد  آفريقايی شاهد 
بوده است. در عين حال کشور های آفريقايی بر برنامه های توسعه 
پايدار متمرکز شده و تکثر اقتصادی را پذيرفته اند و در زمينه های 
زيرساختی، آموزش و نو آوری سرمايه گذاری بيشتری انجام می 
دهند. توجه جامعه جهانی به آفريقا نيز فرصت های بيشتری برای 
منطقه به وجود آورده است. قدرت های جهانی به منظوردستيابی به 
منابع انرژی بيشتر، کمك و سرمايه گذاری های خود در آفريقا را 
توان  منابع،  دارای  آفريقايی  نتيجه کشور های  در  اند.  داده  افزايش 
سرمايه گذاری در صنايع مادر را به دست آورده و زمينه را برای 
تکثر منابع اقتصادی فراهم ساخته اند. بخشودگی دسته جمعی و چند 
جانبه بدهی های کشور های آفريقايی توسط کشور ها و سازمان 
های بين المللی، موجب کاهش فشار وارده بر ملتهای آفريقايی شده و 
توان سرمايه گذاری های عمومی آنها را افزايش داده است. مبادالت 
تجاری و اقتصادی و گسترش روابط قدرت های نو ظهور اقتصادی 
همچون چين و هند با کشور های آفريقايی، فضای روابط اقتصادی 

منطقه را گسترش داده است.

همگرايی اقتصادی در آفريقا عميق تر می شود. از زمان امضای قرار 
داد جامعه اقتصادی آفريقا در سال 1991 تا کنون، آفريقا دستاورد 
اقتصادی به دست آورده  قابل مالحظه ای در زمينه همگرايی  های 
است. محدوديت های تجاری در منطقه روبه کاهش است و مبادله 
کاال، سرمايه و منابع انسانی رو به رشد است. در حال حاضر بيش از 
200 سازمان همکاری های اقتصادی در آفريقا فعال هستند که زمينه 
توزيع و گردش سرمايه را تسهيل کرده اند. کشورهای آفريقايی به 
اختصاص بودجه و انرژی بيشتر به توسعه ارتباطات و منابع انسانی 
اولويت می دهند تا شرايط را برای پايداری توسعه فراهم کنند. نياز 
رشد  همچون  زيادی  های  چالش  با  هنوز  آفريقا  که  ندارد  گفتن  به 
نامتعادل اقتصادی، فشار تورم و بحران غذايی روبه رو است. زير 
ساخت های ضعيف، بدهی های فراوان و کمبود کمك های خارجی، 
توسعه آفريقا را با چالش روبه رو کرده است. برخی از تحليلگران بر 
اين باورند که آفريقا برای رسيدن به هدف کاهش فقر در منطقه، نياز 

به رشد هفت درصدی به مدت 15 تا 20 سال دارد. 
علی رغم اين مشکالت، اقتصاد آفريقا مشحون از اميد به آينده است. 
اقتصادی دست  افتادگی  کار  از  و  با رکود  از 30 سال  بيش  آفريقا 
و پنجه نرم کرده است، ولی در سال های اخير توانايی فوق العاده 
خود را به نمايش گذاشته است. قاره ای که زمانی به »قاره نوميدی« 
شهرت داشت، اينك اميد های تازه ای به دست آورده است. بان کی 
مون دبير کل سازمان ملل گفته است قرن بيست و يکم، قرن »قاره 
آفريقا« خواهد بود، به شرط اين که اهداف اين هزاره را دريابد. وی 
و  پيوندد  می  واقعيت  به  رؤيا  اين  که  کشد  نمی  طولی  است  معتقد 

آفريقا شاهد رشد سريع اقتصادی خواهد بود.

مترجم: علی محمد سابقی 
People s Daily Online :منبع

افزایش خودروسازی 
نیسان در چین

ژاپنی  شرکت 
قرار  نيسان 
سال  تا  است 
يك  2012ساالنه 
خودرو  ميليون 
به  چين  در 
برساند.  فروش 
گزارش  به 
 ، و ر د خو خبر
کيمياسو ناکامورا 
شرکت  رئيس   ،

نيسان که شرکت خودروسازی دونگ فنگ چين با آن به طور 
بازار  عنوان  به  چين  گفت  کند،  می  گذاری  سرمايه  مشترک 
اصلی فرا ملی خودرو سازی نيسان قلمداد می شود که فروش 
انواع خودرو و کاميون را از 298هزار دستگاه در سال 2003به 
رقم ۶10هزار دستگاه وسيله نقليه در سال 200۷رسانده است. 
وی با اشاره به اين که نيسان تالش دارد با ۶۴درصد افزايش 
در مقايسه با فروش محصوالت اين شرکت در کشور چين در 
سال ،200۷ فروش انواع خودروهای خود را در اين کشور تا 
تصميم  افزود  برساند،  دستگاه  ميليون  يك  رقم  2012به  سال 
داريم امسال ۶80 هزار دستگاه وسيله نقليه در چين به فروش 
با  خودرو  مختلف  انواع  از  مختلف  از15نوع  بيش  و  برسانيم 
درصد،   50  - 50درصد  مساوی،  و  مشترک  گذاری  سرمايه 
خودروسازان نيسان و دونگ فنگ عرضه می شود. نيسان در 
تالش است تا با افزايش فروش محصوالت خود در چين تا سال 

،2012 1۴ميليارد و 500 ميليون دالر درآمد کسب کند.
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فلسفیدن سینمایی
ده فیلم عمر اسالوی ژیژک در نظرسنجی سال 2002 سایت اندساوند

-1 سرگيجه )آلفرد هيچکاک(
-2 روانی )آلفرد هيچکاک 19۶0(

کمتر منتقدی در فهرست ده تايی خود از يك فيلمساز 
دو بار نام برده ولی ژيژک با خيالی راحت از فيلمساز 
محبوب خود دو فيلم را انتخاب کرده است. سينمای 
اين جهت محبوب و جذاب  از  برای ژيژک  هيچکاک 
است که به او اين امکان را می دهد آزادانه در جهان 
يا  کند  روانی  تحليل  را  کاراکترها  کند،  سير  متنش 
روانپزشکی  مطب  يك  به  مراجعان  مانند  اصطالحًا 
آنها را روانکاوی کند و در مرحله آخر تصوير تازه 
يی از جهان داستان را خلق می کند که انگار خود او 
خالق داستان است. به هرحال او پيش از هر چيزی 
يك فيلسوف است و فلسفيدن برای او يعنی دوباره 
او  برای  بازسازی  اين  و  دوباره ساختن  نگريستن، 
در معنی و مضمون فيلم است که به خوبی شکل می 
گيرد. تحليل های روانکاوانه او از فيلم روانی و ساير 

آثار هيچکاک آنقدر دقيق و بی نقص است که نه تنها به اين نتيجه می رسيم که خود هيچکاک در 
اين زمينه ها هم يك نابغه بوده بلکه می توان به راحتی متوجه اين موضوع شد که هيچکاک در 
گفت وگوی مفصل و خواندنی اش با فرانسوا تروفو فقيد، حسابی ما و تروفو را سرکار گذاشته 

و بيشتر به شيفتگی های تروفو پاسخ گفته تا جزييات بسيار فکرشده و دقيق فيلم هايش. 
-Dune 3 )ديويد لينچ 198۴(

اکثر کسانی که سينمای لينچ را دنبال می کنند و از آثار او شناخت دقيق و قابل اعتنايی دارند، 
اين فيلم را ضعيف ترين اثر سينمايی او می دانند؛ فيلمی که قرار بود الخاندرو يودورفسکی آن 
را بسازد، دالی درآن بازی کند و طراح فيلم باشد و پينك فلويد موسيقی آن را بسازد. تعلق 
خاطر ژيژک به سينمای لينچ و تفاسيری که او از اين آثار به شدت پيچيده و متفاوت دارد، 
باز باعث شده او با خيال راحت اين فيلم را در فهرست ده تايی خود جای دهد، هرچند سوای 
او را  فيلم  از  نامی  تا  لينچ  او فقط می خواسته بگويد  ادعا کرد  توان  يکسری دهن کجی، می 

ببرد. 
-۴ ايوان مخوف )سرگئی آيزنشتاين 19۴۴(

ژاک ريوت درباره اين فيلم گفته؛ در ايوان مخوف زيبايی شناسی جايگزين استعاره شده است؛ 
استعاره يی که تا پيش از اين و در سينمای صامت و دوران طاليی تئوری مونتاژ و اصول 
ديالکتيکی به وضوع در آثار سينمايی آيزنشتاين بود در اينجا به نفع سينما و مضمون اصلی 
فيلم به کنار رفته است. اين فيلم در دل جنگ جهانی دوم و در دل ناامنی های اجتماعی حاصل 
از  يکی  هم  فيلم  اين  استالين.  به  هنری  يك دهن کجی  استالين خلق شد.  ديکتاتوری  حکومت 

محبوب های ژيژک است و به عنوان سومين فيلم زندگی خود از آن ياد می کند. 
-5 سرچشمه )کينگ ويدور 19۴9(

ژيژک معتقد است اين بهترين فيلم تاريخ سينمای امريکا است. به نوعی می توان با ژيژک همراه 
و همفکر شد. سرچشمه از آن دسته از فيلم هاست که برای تشريح و تحليل، بايد سراغ نگارش 
يك کتاب رفت تا يك مقاله چندصفحه يی. اين فيلم آنقدر در گستره معانی و مفاهيم عميق و 
اليه اليه است که غيبتش در فرهنگ عامه و گپ و گفت های سينمايی تا حدودی عجيب و بعضًا 
منطقی است. داستان فيلم درباره معماری است که حاضر نيست طبق سليقه عوام و مافيای 
معماری و ساختمان سازی نيويورک رفتار کند و در عوض از طريق مخالف خوانی و وابستگی 
به ارزش های اصيل هنری و اجتماعی قصد دارد در جامعه مسخ شده نيويورکی پيشرفت کند. 
اثری در ستايش فرديت و هويتی اصيل. يك شاهکار بی بديل. شايد اسکورسيزی با ساختن 
دار و دسته های نيويورکی قصد داشته همچنين فيلمی بسازد ولی اين فيلم جايگاه ديگری دارد. 
اين فيلم تنها در فهرست ده تايی اسالوی ژيژک وجود دارد و اين موضوع يك جورايی ثابت 
می کند منتقدان سينما هم کم تحت تاثير تبليغات نيستند، به رغم ارادت فراوان به سرگيجه، ولی 

بايد بگويم سرگيجه واقعی اينجاست. 
-۶ سه و ده دقيقه به يوما )دلمر ديوز 195۷(

عجيب اينکه اين فيلم هم تنها توسط ژيژک انتخاب شده. 
-۷ اپفرگانگ )وايت هارالن 19۴۴(

دومين فيلم مهم زندگی ژيژک که آن را بهترين فيلم تاريخ سينمای آلمان هم می داند؛ فيلمی که 
در دوران نازی ها ساخته شد و ژيژک آن را يك دوره ايثارگری محض می نامد. يك رابطه 

عاطفی عميق به سبك شيوه آلمانی در دوران نازی ها.
-8 آوای موسيقی )رابرت وايز19۶5(

ژيژک هم مانند استالين موزيکال دوست دارد و از همه مهم تر اينکه برای او فيلم های موزيکال 
بيشتر از هر فيلم ديگر جنبه سرگرمی دارد. 

-9 راه های ميانبر )رابرت آلتمن 1993(
تعلق خاطر ژيژک به سينمای امريکا به گونه يی است که می توان آن را دهن کجی ديگر ژيژک 
به منتقدان و فيلسوفانی دانست که سينمای داستانی رايج را طبق فلسفه غار افالطون، تنها در 

برانگيختن احساسات سطحی موثر می دانند. 
-10 روشنايی صحنه )چارلی چاپلين 1952(

با اينکه ژيژک عالقه خاصی به برادران مارکس دارد، اما چاپلين را برای فهرست نهايی خود 
انتخاب کرده. 

»استن وینستون«، متصدی جلوه های ویژه شاهكارهای 
تاریخ سینما درگذشت

»خون  و  »ترميناتور2«  ژوراسيك«،  »پارک  چون  فيلم هايی  ويژه  های  جلوه  متصدی  وينستون«،  »استن 
به  ابتال  اثر  بر  گذشته  روز  آشام« 
بيماری سرطان در سن ۶2 سالگی 

درگذشت. 
رويترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
برنده  متصدی  وينستون«،  »استن 
هاليوود  سينمای  های  جلوه  اسکار 
»بازگشت  فيلم برجسته ای چون  که 
خون آشام«،  با  »مصاحبه  بتمن«، 
»پارک ژوراسيك«،  »ترميناتور2« و 
هفت  از  پس  گذشته  روز  سرانجام 
مغز  سرطان  بيماری  به  ابتال  سال 
چهار  طی  او  درگذشت.  استخوان 
دهه فعاليت درخشان با کارگردانان 
مشهوری چون »استيون اسپيلبرگ«، 

»جيمز کامرون«، »تيم برتون« همکاری کرد. به گزارش رويترز، »وينستون« در سال های 198۶، 1992 و 1993 
به ترتيب برای فيلم های »بيگانگان«، »ترميناتور2: روز داوری« و »پارک ژوراسيك« برنده جايزه اسکار بهترين 
جلوه های ويژه شد، وی همچنين در سال 1992 برای فيلم »بازگشت بتمن« برنده جايزه اسکار بهترين گريم 

چهره شد.

امیدوارم سانسور نشود 
 

داريوش مهرجويي؛ از همان ابتدا قرار بود »مهمان مامان« را به دو شکل 
سريال )در شش قسمت( و نسخه سينمايي بسازيم. نسخه سينمايي آن 
همان چيزي بود که در قالب فيلم »مهمان مامان« در سينماها اکران شد و 
چند بار هم تلويزيون آن را پخش کرد. از چگونگي پخش سريال و تغييرات 
احتمالي آن اطالع چنداني ندارم. زماني که من آن را به شکل سريال آماده 

مي کردم در قالب شش قسمت حدوداً 
۴0 دقيقه يي آماده نمايش شده بود اما اميدوارم براي پخش از تلويزيون 
تغييرات چنداني در آن صورت نگرفته باشد. در اين فيلم عناصر شيرين 
و خوشمزگي هاي تصويري زيادي وجود دارد که با حذف آنها مسلمًا از 
تاثير آن که حاال قرار است نسخه سريالي اش پخش شود، خواهد کاست. 

نکته ديگر اينکه گويا قرار است اين سريال صبح ها پخش شود که آن هم با توجه به چندين بار پخش نسخه 
سينمايي آن از تلويزيون به نظر مي رسد از تصميمات مديران شبکه باشد. به هر حال رمق اين فيلم بعد از 
نمايش هاي متعدد گرفته شده است. اما در نهايت اين سريال در اختيار سيمافيلم است و من هيچ خواسته يي 
درباره پخش و چگونگي آن نمي توانم داشته باشم. اما فقط اميدوارم با سانسور بعضي بخش ها به جذابيت 

ها و شوخي هاي سريال لطمه يي نخورد. 

رجوع به شوروي با »مردي كه با برف آمد«  
 

مراحل فني آماده سازي فيلم سينمايي روسي زبان »مردي که با برف 
آمد« جديدترين ساخته محسن مخملباف که در قزاقستان فيلمبرداري 
شده، در هند انجام مي شود. به گزارش مهر ورايتي اعالم کرد، »مردي 
کارگرداني مشترک محسن مخملباف و همسرش  به  آمد«  برف  با  که 
مرضيه مشکيني درباره پيامدهاي سقوط اتحاد جماهير شوروي است. 
اين خبر در جريان برنامه مرور آثار مخملباف در جشنواره فيلم گرانادا 
فيلم  از  ورايتي  با  گفت وگو  در  است. مشکيني  اعالم شده  اسپانيا  در 
جديد مخملباف به عنوان درامي درباره سقوط اتحاد جماهير شوروي 
و تاثير آن بر زناني که همسرانشان براي پيدا کردن کار آنها را ترک 
که  بانچ  وايلد  فرانسوي  مخملباف شرکت  گفته  به  کرد.  ياد  اند،  کرده 
اغلب به شکل درازمدت از فيلمسازان حمايت مي کند، روي فيلم جديد 
او سرمايه گذاري کرده و حقوق پخش بين المللي آن را نيز در اختيار دارد. وايلد بانچ پيش از اين با همکاري 
خانه فيلم مخملباف در توليد فيلم هاي »سگ هاي ولگرد« مشکيني، »بودا از شرم فروريخت« حنا، »فرياد مورچه 
ها« مخملباف و »اسب دوپا« سميرا مشارکت داشته است. مخملباف در سه سال اخير با وجود دوري از ايران 
حضوري فعال داشته است. او اکتبر پيش يکي از داوران جشنواره کي يف بود و در جشنواره گرانادا جزوه يي 
با عنوان »محسن مخملباف؛ از مقاله تا گفت وگو« منتشر شد که 10 صفحه آن نوشته خود او بود. کارگردان 
فيلم هاي »گبه« و »سالم سينما« در عين حال فيلمنامه يي نوشته که آکتان آبديکاليکف فيلمساز قرقيزستاني مي 
سازد. داستان اين فيلم که فعاًل »پاييز و زمستان« نام دارد در قزاقستان روي مي دهد و فيلمبرداري آن پاييز 
امسال آغاز مي شود. مخملباف اخيراً نيز چند فيلم کوتاه دخترش حنا را تهيه کرده که يکي از آنها »سگ ما يك 
مادر است« نام دارد و ديگري فيلمي مستند درباره نوع همکاري سميرا با بازيگران غيرحرفه يي در فيلم »اسب 
دوپا« است. او در پايان صحبت هاي خود به ورايتي گفت؛ پروژه هاي بزرگ تر هم به من پيشنهاد شده، اما 

بايد بين فروختن روح تان به بازار يا روياهاي خود، يکي را انتخاب کنيد. 
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تقدیر موسسه فیلم امریكا از وارن بیتي  
 

تلويزيون  و  سينما  دنياي  در  حضور  سال   50 براي  پنجشنبه  روز  بيتي  وارن 
مهر  گزارش  به  کرد.  دريافت  را  امريکا  فيلم  دستاورد موسسه  عمر  يك  جايزه 
رويترز اعالم کرد بيتي ۷1 ساله از اواخر دهه 1950 کار خود را در حرفه نمايش 
هاي  فيلم  در  آفريني  نقش  با  دهه 19۶0  در  و  کرد  آغاز  تلويزيون  در  بازي  با 
اليا کازان و »باني و کاليد« آرتور پن به  مطرح سينمايي چون »شکوه علفزار« 
شهرت فراوان دست يافت. او براي بازي در فيلم گانگستري »باني و کاليد« که 
بهترين  اسکار  نامزد  ياد مي شود،  امريکا  نقطه عطف سينماي  عنوان  به  آن  از 
بازيگر مرد شد. بيتي در 19۷8 با فيلم »بهشت مي تواند منتظر بماند« براي اولين 
جمله  از  بخش  چهار  در  فيلم  اين  براي  و  نشست  کارگرداني  روي صندلي  بار 
ها«  فيلم »سرخ  بيتي سال 1981  اسکار شد.  نامزد  بازيگر  و  کارگردان  بهترين 
را کارگرداني کرد و در آن به نقش يك روزنامه نگار راديکال در دوران انقالب 
کمونيستي در روسيه ظاهر شد. اين فيلم در چهار رشته نامزد اسکار بود و بيتي 
جايزه بهترين کارگردان را از آن خود کرد. »ديك تريسي« )1990( و »بولوورث« 
)1998( از ديگر فيلم هاي او در مقام کارگردان است. او به عنوان بازيگر نيز فيلم 
هايي مطرح چون »مك کيب و خانم ميلر« )19۷1(، »شامپو« )19۷5( و »باگزي« 
)1991( را در کارنامه دارد. بيتي در عين حال هميشه از طرفداران سياست هاي 
چيز  همه  وقتي  گفت؛  خود  جايزه  دريافت  از  پس  پنجشنبه  روز  و  بوده  ليبرال 
سر جاي اولش بازگردد من همچنان ليبرال خواهم ماند. ستاره هايي مانند جك 
نيکلسن، داستين هافمن، دايان کيتن و آنت بنينگ، همسر بيتي، در مراسم تقدير 

از او حضور داشتند. 

سام ریمی رمان »روز موعود« 
را به تصویر می كشد

سام ريمی خالق مجموعه فيلم های »اسپايدرمن« فيلمی سينمايی از روی رمان 
»روز موعود« نوشته دنيس لهان می سازد که به زودی منتشر می شود. ورايتی 
اعالم کرد داستان »روز موعود« در بوستن سال 1919 و در شرايطی روی می 
دهد که شهر به خاطر بازگشت سربازان از جنگ جهانی دوم و شيوع آنفلوانزا 

اسپانيايی حالتی آشوب زده پيدا کرده است.
می  فراهم  را  تاريخی  اعتصاب  يك  زمينه  پليس  اداره  کردن  متحد  برای  تالش 
آورد و در اين بين دو پليس در مرکز داستان قرار دارند. لهان ۴2 ساله که در 
ماساچوست به دنيا آمده از نويسندگان محبوب فيلمسازان است. کلينت ايستوود 
افلك نيز پارسال  سال 2003 »رود ميستيك« را از روی رمان او ساخت و بن 
با اقتباس از »رفته عزيزم رفته« برای بار اول روی صندلی کارگردانی نشست. 
از  نيز مارتين اسکورسيزی توليد »جزيره شاتر« را بر اساس يکی ديگر  اخيراً 
دارد.  کاپريو  دی  لئوناردو  را  آن  اصلی  نقش  که  برد  پايان  به  لهان  های  رمان 
ريمی درباره کتاب جديد لهان که 23 سپتامبر به بازار می آيد گفت: در حالی که 
»روز موعود« به بسياری از موضوع های کتاب های قبلی لهان می پردازد، اما 
بلندپروازترين کتاب اوست و وقايع يك قرن پيش را با مضامين امروز مرتبط 

می کند. 
ريمی در عين حال برای احياء مجموعه ای سينمايی با محوريت جك رايان تحليلگر 
مديران  با  شده،  ساخته  آن  روی  از  موفق  فيلم  چهار  تاکنون  که  سيا  سازمان 
استوديو پارامونت در حال مذاکره است. او اين روزها در حال کارگردانی تريلر 
فراطبيعی و ترسناک »مرا به جهنم ببر« است که برای سال 2010 آماده می شود. 
فيلمساز ۴9 ساله در 1981 با فيلم »مرده شرير« درباره اهريمنان تسخيرکننده 
روح انسان به شهرت رسيد. از ديگر فيلم های مطرح او می توان به »مرده شرير 
2« ،198۷ »مرد تاريکی« 1990 و »چابکدست و مرده« 1995 اشاره کرد. ريمی 

سه گانه پرفروش »اسپايدرمن« را در فاصله 2002 تا 200۷ ساخت.

رویای یک بیلیون دالری”اسپیلبرگ” برای 
Dream works كمپانی

گذاری  با سرمايه  دارد  اسپيلبرگ قصد  استيون 
 Dream works کمپانی  در  دالری  1بيليون 
يك  به  تبديل  آنرا  و  کند  ايجاد  جديدی  تحول 
کمپانی مستقل نموده تا اين شرکت دوباره مالك 

مستقل فيلم هايی که او می سازد، باشد. 
ريپورتر،  وود  هالی  خبری  سرويس  از  نقل  به 
برای  را  بستر  که  است  اين  اسپيلبرگ  هدف 
و  خودش  پيش  سال  دو  که  ضرری  جبران 
پارامونت  کمپانی  از   Dream works کمپانی 
به  اما مشاورين وی  نمايد  متحمل شدند، فراهم 
پيشنهاد  با  تواند  می  او  که  کنند  می  توصيه  او 
و  نموده  ايجاد  توليد  استوديوهای  ميان  مزايده 
حقوق و حيطه فعاليت کمپانی Dream works را 

برای فيلم های آينده آن مشخص می سازد.
در اين ميان کمپانی های ديگری به جز پارامونت 
 Universal و   Fox ،Disney مانند  هستند 
کمپانی  و  هستند  اسپيلبرگ  پروژه  مخالف  که 

Dream works نيز با آنها در شراکت می باشد و قصد دارند رقابتی را آغاز نمايند که از طريق آن رابطه تازه ای با 
اسپيلبرگ و کمپانی Dream works ايجاد نمايد که منجر به قطع همکاری آنها با کمپانی پارامونت بشود.

همكاری »كوین اسپیسی« 
و »رابین ویلیامز« در 

پروژه ای جدید
فيلم  در  است  قرار  ويليامز«  »رابين  و  اسپيسی«  »کوين 
نقش  ايفای  هم  کنار  در  »شرينك«  نام  با  جديدی  هاليوودی 
کنند. به نقل از خبرگزاری ورايتی، »کوين اسپيسی«، بازيگر 
کنار  در  »شرينك«  فيلم  در  تا  است  قرار  هاليوود  مشهور 
بازيگرانی چون »رابين ويليامز«، »جك هاستون«، »پل جيمز«، 
»رابرت لوگيا« و »داالس رابرتز« ايفای نقش کند. اين فيلم درام 
به  برود.  دوربين  جلوی  لس آنجلس  در  زودی  به  است  قرار 
گزارش ورايتی، »شرينك« داستان پزشکی است که به شدت 
به  نه  ديگر  دليل  همين  به  و  دارد  اعتياد  سيگار  کشيدن  به 
ظاهر خود و نه به بيماران خود نمی رسد. فيلمنامه اين فيلم را 

»توماس موفت« نوشته است. 

»شون كانری« خاطرات خود را منتشر می كند
»شون کانری« بازيگر اسکاتلندی تبار خاطرات خود را به زودی در جريان برگزاری جشنواره کتاب ادينبورو، اسکاتلند، 
اسکاتلندی است در 25اوت سال جاری  نامدار  باند« که يك ملی گرای  پيشين نقش های »جيمز  عرضه می کند. ستاره 
خود  تولد  سالگرد  هفتادوهشتمين  مناسبت  به  ماه(  )۴شهريور 
اين کتاب را معرفی می کند. بسياری از دست اندرکاران سينما 
معتقدند که وی اولين و بهترين بازيگری است که نقش »00۷« 
کرده  ايفاء  را  بريتانيا  اطالعات  سازمان  مخصوص  جاسوس 
است. او که سال ها در اين گونه فيلم ها از منافع بريتانيا دفاع 
که  است  اسکاتلند«  ملی  »حزب  پروپاقرص  طرفداران  از  کرده 
بازيگر در حال حاضر  اين  »بريتانيا« است.  از  خواهان جدايی 
در باهاما زندگی می کند و اعالم کرده تا اسکاتلند استقالل پيدا 
با مساعدت  اين کتاب  نکند در وطن خود زندگی نخواهد کرد. 
»موری گريگور« فيلمساز اسکاتلندی نوشته شده و به جنبه های 
مختلف زندگی اين کشور از جمله معماری، ورزش و همچنين 
تمايل گوتيك وار در ادبيات اسکاتلند از ديد »کانری« می پردازد. 
جشنواره ادينبورو که امسال همزمان با صدمين سالگرد تولد 
»يان فلمينگ« خالق »00۷« است رويدادهايی را با مضمون 00۷ به اجرا در خواهد آورد. جشنواره ادينبورو از گردهمايی 
های مهم بريتانيا است که در آن رويدادهايی هنری مثل جاز، کمدی و هنرهای نمايشی ديگر در نظر گرفته شده است. 
گفته می شود »سلمان رشدی« نويسنده بدنام کتاب توهين آميز »آيات شيطانی« يکی از 800نويسنده و مولف مدعو اين 

جشنواره است. »مارگارت آتوود« و »لوييس دو برنير« از ديگر مدعوين اين جشنواره هستند. 



18www.persianweekly.co.uk
  جمعه 31 خرداد June 2008  -  1387 20هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره پنجاه

 info@persianweekly.co.uk  

زن ساالری 
در ایران

دخت ايرانی

برابری  در غرب  که  نیست  این  واقعیت 
نیست؛  شرق  در  و  باشد  داشته  وجود 
واقعیت این نیست که فمنیسم بیان کننده 
وضعیت تعادلی و برابری خواهانه زنان 
نقادی  برای  وسیلهای  و  است  غرب  در 
دیگری  چیز  واقعیت  شرق.  در  تبعیض 

است...
کلمه  مترادف  آيا  و  است  معنايی  چه  به  فمنيست  و  زن ساالری   

فمنيست در فارسی زن ساالری است؟ 

ـ برای پاسخ به اين سوال، در سه حوزه جهان غرب، جهان اسالم و 
علوم اجتماعی بحث ميکنيم. در اين سه حوزه اتفاقاتی رخ داده است 
که گاهی با يکديگر همجهت بودهاند و گاه با هم در تضاد بودهاند، 

و گاهی هم حتی در هم آميخته شدهاند. 
در بعضی جاها بحث فمنيسم و برابری خواهی برای زنان، جلوتر 
از زندگی زنان رفته است. مثال در آمريکا بحثهای فمنيستی جلوتر 
از واقعيت جامعه آمريکايی حرکت کرده است. واقعيت اين نيست 
که در غرب برابری وجود داشته باشد و در شرق نيست؛ واقعيت 
اين نيست که فمنيسم بيان کننده وضعيت تعادلی و برابری خواهانه 
شرق.  در  تبعيض  نقادی  برای  ای  وسيله  و  است  غرب  در  زنان 
در  زنان  تاريخ مشارکت  به  مثال وقتی  است.  ديگری  واقعيت چيز 
آمريکا مراجعه ميکنيم، ميبينيم که زنان صد سال قبل، حق مشارکت 
رييس  آمريکا  تاريخ  در  که  اين  يا  نداشتند.  را  اجتماعی  امور  در 
جمهور زن سابقه نداشته است. مجموعه کابينه جورج بوش و بيل 

کلينتون هر کدام يك زن در کابينه داشتند! 
کابينه زن  بايد نصف  دارد،  زنان و مردان وجود  برابری  چنانچه 
باشند و زنان حضور فعالی در عرصه سياسی داشته باشند؛ ولی 

اين گونه نيست. 

اين يك سمبول و نشانه است؛ مثال در آمريکا، امروز بحث رييس 
جمهور آينده و هيالری کلينتون مطرح است. آيا آمريکاييها به يك 
زن رای ميدهند؟ اين بحث جدی است و بسياری معتقدند که رای 
نخواهند داد. در دانشگاه های آمريکا هم نخبگان زن خيلی به چشم 
نميآيند. آمريکا يك کشور خانواده محور است و از اين بابت خيلی 
شبيه ايران است؛ در سطح اجتماعی امروز آمريکا قدرت اثرگذاری 
دارد.  مهمی  نقش  زن  خانواده  در  چون  است؛  ايران  شبيه  زنان 
تربيت، اداره خانه و بقای خانواده و ساماندهی و الفت در خانواده 
مهم است. اگر تنها وظيفه خانواده توليد مثل باشد، به قول مارکس 
ميشود توليد مثل جمعی هم رخ دهد! در تعريفی که ميگوييم، سه 
مديريتی  و  سياسی  حوزه  که  باال  سطح  اول،  سطح  داريم.  سطح 

است. 

ایرانی  زنان  تاریخی  لحاظ  به 
ولی  بودند،  قدرتمند  خانواده  در 
نمیشد.  منتشر  جامعه  در  صدایشان 
ولی االن منتشر میشود. مردان حضور 
کارهای  و  داشتند  خانه  در  کمرنگی 
خانه بر عهده زنان بود. در قدیم زنان 
مردان.  توسط  اما  میگرفتند،  تصمیم 
بودند،  قدرتمند  پهلوی  و  قاجار  زنان 
امکان  اجتماع  پایین  سطح  زنان  ولی 

حضور نداشتند.
سطح دوم، سطح عمومی است که ما با آمريکاييها متفاوت هستيم. 
ايرانی،  سطح سوم، حوزه خانواده است. در خانواده آمريکايی و 
زن محور خانواده است. منظور از اين بحثها اين بود که تحوالت 

اجتماعی دنيا جدا از بحثهای نظری است. 
شايد طرح مسئله زن ساالری برای نقادی وضعيت موجود باشد، که 
اگر اين گونه باشد بسيار خوب است. اينجاست که فهمی از فمنيسم 
پديد ميآيد. آن فهم هم اين است که يك رويکرد انتقادی به وضعيت 
زنان در جامعه است که ميتواند جامعه غربی و شرقی باشد. اين 
چيز بدی نيست، چون به وضعيت انتقاد ميکند و سعی ميکند اعتدال 
باشد  برابری جنسيتی  منظور  است  ممکن  اعتدال  آورد.  به وجود 
و ممکن است نباشد. ممکن است در جامعهای زنان به نفع مردان 
کنار بروند؛ در جايی مردان به نفع زنان کناربروند. اين فمنيسم نه 
غيردينی است، نه غيراخالقی، نه غيرسياسی. بسياری از فمنيستهای 

دنيا اين گونه هستند. 

زنان  دنيا  جمعيت  نصف  شد،  گفته  که  هست  هم  ديگری  رويکرد 
هستند و بايد تساوی به وجود آيد. يعنی نبايد 80 درصد کارها بر 
دوش مردان باشد. اگر در فرهنگ لغات کلمه فمنيسم را نگاه کنيد 
حقوق  تساوی  به  که  رويکردی  يا  “بينش  شده:  تعريف  گونه  اين 

زنان نگاه ميکند.” 

داشته  وجود  جنسيتی  تبعيض  اينکه  برای  ميخواهد؟  تساوی  چرا 

است. چون 50 درصد از جامعه، 90 درصد از امکانات را در اختيار 
داشتند؛ اين غلط و ناعادالنه است. در اين نگاه تساوی گرايانه چند 

نکته وجود دارد: 
1( نقادانه به مردان است. 

2( نقادانه به وضعيت زنان است. 
جاهايی هم جنبه راديکال پيدا ميکند. برنامه هايی از دل اين ديدگاه 
به مردان ميگويد  نگاهی که  با مردان است.  ميآيد که برخورد  در 
چرا، باعث برخورد ميشود. و نگاهی که به زنان ميگويد چرا، باعث 
بايد  که  معتقدند  گروهی  ميشود.  مقابله  برای  زنان  توانمندسازی 
جلوی رشد مردان را گرفت و گروهی هم معتقدند که بايد زنان را 
توانا کنيم؛ و گروهی ميگويند هم زنان را توانا کنيم، هم جلوی رشد 
مردان را بگيريم! اينجاست که ترکيبهای متفاوتی پيش ميآيد و هر 

کس برنامهای را پيش ميگيرد. 
3( نگاه سوم که در زمينه فمنيست وجود دارد فراتر از تساوی طلبی 
است. اين ديدگاه ميگويد که تاکنون در تاريخ علم و انديشه مردان 
محور مديريت بوده اند. از امروز بايد زنان را محور بگذاريم. بدين 
تساوی حقوق  نه  است،  مداری  زن  فمنيسم،  به  ديگر  نگاه  ترتيب، 

زنان و مردان. 
حاال برای زن محوری چه بايد کرد؟ مردان هيچگاه قدرت خود را به 
زنان نخواهند داد. پس راهش اين است که جهان اجتماعی دوبارهای 
بر محور زنان طراحی کرد. بسياری از فمنيستهای راديکال اين نگاه 
را دارند. کانون همه چيز زن است. اينجاست که فروپاشی خانواده 

و روابط اجتماعی پيش ميآيد. 
 در ايران چگونه است؟ در گذشته آيا زن ساالری داشتيم؟ 

ـ در جامعه ايرانی زنان اجازه حضور در حوزه مديريتی و سياسی 
را نداشتند و ندارند. چون در حوزه مديريتی، رفتار سنتی داريم. اما 
در سطح عمومی مشارکت ميکنند. مثال بازار بيشتر حضور زنان 
را ميطلبد. مصرفگرايی بيشتر خواهان حضور زنان است. خانواده 
در اختيار زنان است، اما در حوزه سخت مديريتی زنان جايگاهی 

ندارند. 

در اولين نگاه، حضور زنان در سطح عمومی جذاب است. زنان که 
تا ديروز مردانشان همه خريدهای خانه را برايشان انجام ميدادند، 
اين  که  است  معتقد  ندارند. زن  قبول  را  مردان  امروز اصال خريد 
حوزه از آن اوست و مردان حق حرف زدن در امور خانه را ندارند. 
که دختران حق  تا جايی  است؛  افتاده  اتفاق  مردان  از  قدرت  سلب 
ازدواج  دختران  اگر  معتقدم  من  نکنند.  ازدواج  که  دارند  انتخاب 
را  ميخواهند خواستگارانشان  دختران  که  است  اين  برای  نميکنند، 
تصميمگيری  قدرت  زنان  و  دختران  پس  کنند.  انتخاب  خودشان 

بااليی دارند. 

ندارد.  جذابيت  عمومی  سطح  تنها  ديگر  که  ميرسد  زمانی  حال 
اينجاست که خود زنان راه حل پيدا کردند. در حوزه دين و آموزش 

وارد شدند. به دنبال تحصيالت هستند. به بدن خود ميرسند و... 
واقعيت اجتماعی ايران حاکی از اين است که در رفتار زنان و مردان 
تغييرات صورت گرفته است و سهمخواهی و قدرت گرفتن در حوزه 

های خانواده، عمومی و نهايتا سياسی است. 

اما از لحاظ انديشه اتفاقاتی که در دنيا افتاده، در ايران هم رخ داده 
است. نگاه سنتی، مدرن و پست مدرن در ايران هم وجود دارد. 

ولی  بودند،  قدرتمند  خانواده  در  ايرانی  زنان  تاريخی  لحاظ  به 
صدايشان در جامعه منتشر نميشد. ولی االن منتشر ميشود. مردان 
حضور کمرنگی در خانه داشتند و کارهای خانه بر عهده زنان بود. 
و  قاجار  زنان  مردان.  توسط  اما  ميگرفتند،  تصميم  زنان  قديم  در 
پهلوی قدرتمند بودند، ولی زنان سطح پايين اجتماع امکان حضور 
نداشتند. اين اصل را هم نبايد فراموش کرد که جمعيت پراکنده بوده 
است. مناره های مساجد گويای اين نکته است که بايد انسانها را از 
دور دست صدا زد. در جامعه قديم مردان هم ديده نميشدند. نبايد 
کوچکترين  االن  داشت.  را  حرفهايی  همچنين  توقع  جامعه  آن  در 

اتفاقی که ميافتد، رسانه ها همه را خبر ميکنند. 

ايران آينده خوبی دارد. تجربه خوبی داشتهايم. در قديم ايران يك 
اقليتی با پيشرفتها آشنا بودند و يك تعدادی ناآشنا. االن سنتيهای 

ما هم با مدرن آشنا هستند. 
زنان ايرانی کمی آزاد شدهاند. يك نقد زنانه نسبت به مردان وجود 
دارد. حتی پيرزنها هم بيرحمانه همسرانشان را نقد ميکنند. نسل بعد 
ميانداری ميکند. همه جا نقد از مردان وجود دارد حتی ذر روستاها... 
ما تجربه خوبی داريم. مردان نقد شدند، زنان توانا شدند، و به نظر 

ميرسد که آينده روشنی در پيش داريم.

زنان
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قیمت گذاری رایگان بر روی امالک شما
          راهنمایی مراحل قانونی بصورت رایگان

                           سرویس سریع و كارآمد برای خرید خانه

تعمیرات خودرو
خودروی جایگزین

مزایای اقتصادی
دریافت خسارت صدمات شخصی
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فاصله پدر 
و پسر در 

فرهنگ ایرانی

ايران سرزمينی است سالخورده با فرهنگی کهن، که در ناخودآگاه 
سبب  را  ملی  و  فردی  خودشيفتگی  نيازهای  ارضای  ايرانی  هر 
نمودی  او  خودآگاه  در  و  است  دهنده  امنيت  بسيار  که  شود  می 
از اصالت می گردد و اين قدرت دهنده است. قدرتی ژرف، قدرت 
ريشه.اما شگفتا، سرزمين جوانان است. و همه از جوانان می گويند. 
از نيازهايشان، از آينده ساز بودن آنها و از اهميت شان. اما اين 
جوانی  دوران  در  و  شوند  می  بزرگ  چگونه  کودکی  از  جوانان 

چگونه در جامعه ره می سپرند؟ و چگونه آينده را می سازند؟ 
در اين مقاله سعی شده اين فراگرد کودکی تا بزرگسالی به گونه ای 
نسبتًا ساده ترسيم شود. تمرکز نوشتار بر رابطه پدر و پسر است. 
البته قوانين حاکم بر رابطه در مورد دختران هم به گونه ای صدق 
می کند اما پيچيده تر است و نياز به بحثی جداگانه دارد. در ابتدا 
به رابطه درون خانواده پرداخته می شود و سپس در سطح جامعه 

گسترش می يابد. 

آغازين  نگهدارنده  با  رابطه  در  تنها  تولد  ابتدای  در  انسان  نوزاد 
پاسخ  موقع  به  دريافت  با  گيرد.  می  قرار  آن(  جايگزين  يا  )مادر 
کند و هسته اصلی روان  تجربه می  را  امنيت  و  نيازهايش، عشق 
يعنی من )ego( در او شکل می گيرد. من کودک تا 3 سالگی تنها 
 5-3 بين  پسر.  چه  باشد  دختر  چه  کند  می  همانندسازی  مادر  با 
سالگی کمپلکس اديپ ايجاد می شود يعنی کودک در رابطه عميق 
پيچيده  بحثی  اين  که  گيرد  می  قرار  مخالف  جنس  والد  با  عاطفی 
است که به آن پرداخته نمی شود. از حدود 5 سالگی کودک وارد 
سير همانندسازی با والد جنس موافق می گردد. يعنی پسربچه که 
تا به حال با مادر الگوبرداری ناخودآگاه داشته وارد رابطه با پدر 
با  او می کند. همانندسازی  با  می گردد و شروع به همانندسازی 
در  که  فراگردی  مرد شدن-  يعنی  مرد.  با  همانندسازی  يعنی  پدر 
masculinization pro - )روانکاوی به آن فراگرد مردشوندگی 
نظر  از  چه  مردانه  هويت  آوردن  دست  به  يعنی  گويند.  می   )ess

جنسی چه در کل شخصيت. به دست آوردن خصايل مردانه مانند 
روابط  در  چه  مسئوليت،  پذيرش  به  ميل  طلبی،  استقالل  به  ميل 
بيان  و  ابراز وجود  قدرت  اجتماعی  عاطفی چه در مسئوليت های 
های  طلبی  جاه   ،)Authority( دستورمداری  داشتن  خود،  قاطع 
مثبت اجتماعی، غلبه منطق واقعيت سنج بر عواطف کور، و خصايلی 
از اين قبيل که ويژگی های روان مردانه به شمار می آيند. برای به 
با  پدر  اين شخصيت مردانه، مهمترين مسئله رابطه  دست آوردن 
پسر است. اين رابطه در نوع بهنجار آن بايد ويژگی های خاصی 

داشته باشد مانند اينکه: 

1( پدر در رابطه عاطفی با پسر وارد شود يعنی رابطه سرد نباشد و 
انرژی حياتی از پدر به پسر داده شود. اين به پسر پيغام پذيرش می 
دهد، پيغام »تو خوبی«. و در اين بستر پسر می تواند بدون ترس 
رابطه  اگر  بگيرد.  اعتماد شکل  و  نزديك شود و صميميت  پدر  به 
صميمانه نباشد خود به خود فراگرد همانندسازی شکل نمی گيرد. 
2( پدر خيلی دور و ايده آليزه نباشد. در دوران کودکی والد هميشه 

امنيت  که  قدرتی  قدرت؛  مظهر  يعنی  است  آليزه  ايده  کودک  برای 
ايده  اين  ميزان  اما  شود.  پدر  شبيه  خواهد  می  پسر  است.  دهنده 
آليزه بودن و مسير تغيير آن مهم است. در يك رشد بهنجار و در 
يك رابطه صميمانه و واقعی در مسير بزرگ تر شدن کودک ميزان 
که  نوجوانی  زمان  تا  کم می شود  تدريج  به  بودن  آليزه  ايده  اين 
نوجوان احساس کند نه تنها می تواند به پدر برسد بلکه می تواند 
بهتر و باالتر از او باشد و در دوران جوانی، جوان با چهره واقعی 
پدر روبه رو می شود. با ضعف ها و قدرت هايش يعنی واقعيت 
هستی پدر برای جوان ملموس و قابل دسترسی می شود. اما اگر 
پدر دور از پسر باشد و بسيار ايده آليزه يعنی به عمد يا غيرعمد 
)در اثر تعارضات ناخودآگاه خودش(، پسر فاصله خود را از پدر 
بسيار دور می بيند و او را بسيار باال و قدرتمند و در اين شرايط 
برای رسيدن به او و در نتيجه رسيدن به تصوير مردانگی خويش 
آنقدر فاصله را زياد می بيند که در خود قدرت طی اين فاصله را 
درنمی يابد و در نهايت حرکت نمی کند. يعنی ايده آل آنقدر دور 
است که نمی توان به آن دسترسی پيدا کرد. در اين شرايط فراگرد 
کاماًل  پدر  مردانگی  با  ناخودآگاه  الگوبرداری  يعنی  همانندسازی 

مختل می گردد. 

3( پدر سختگير نباشد. قانون در خانه، قانون پدر است. پدر تجلی 
نظم و قانون است و پسر بايد تبعيت کند. اگر پسر ياد نگيرد که از 
قانون پدر تبعيت کند در آينده قانون اجتماع را هم پاس نمی دارد 
و در نتيجه متمدن يعنی نظام مند نمی شود. اما اين پديده مرزی 
مشخص دارد. در يك فراگرد بهنجار از تبعيت صد درصد آغاز می 
شود اما به تبعيت صد درصد ختم نمی شود يعنی در سير رشد، 
توان  بياموزد. »می  را  »نه« گفتن  تدريج  به  بايد  کودک و نوجوان 
قانون پدر را تغيير داد و قانون جديدی جايگزين آن کرد.« اين جمله 
شناختی بايد در ذهن نوجوان به وجود بيايد. پدر در رابطه با پسر 
به او قانونمند بودن را می آموزد. اما اگر بياموزد که قانون، تنها 

قانون خودش است، پسر ديگر فرايند مرد شوندگی را طی نمی کند 
و کودک باقی می ماند. دستورمداری پدر بايد به پسر انتقال يابد و 
دستورمداری پسر زمانی شکل می گيرد که قانون پسر در مواردی 
جايگزين قانون پدرشود. يعنی پسر اين پيغام را از پدر دريافت کند 
داشته  من  قانون  از  متفاوت  قانونی  مواردی  در  توانی  می  تو  که 

باشی و باز رابطه صميمانه ما ادامه داشته باشد. 

اگر پسر از مجازات پدر بترسد چه قانون را رعايت کند چه نکند از 
نظر رشد روانی کودک باقی خواهد ماند و شکل گيری اخالق در 
او در بدوی ترين نوع خود يعنی »رعايت قانون از ترس مجازات« 
باقی خواهد ماند )که اين خود بحثی پيچيده است که در اين نوشتار 
مجال پرداختن به آن نيست(.پس اگر پدر اين سه ويژگی را رعايت 
کند، پسر، مردی بار خواهد آمد با ويژگی های مردانه و موفق در 
اين خصوصيات  اگر  و  آينده.  در  اجتماعی خود  و  عاطفی  زندگی 
وجود نداشته باشد، پسر کماکان از نظر رشد روانی کودک باقی 
و  گذاشت  خواهد  قدم  بزرگسالی  جامعه  به  کودک  و  ماند  خواهد 
درگير عواقبی خواهد شد که عينًا اگر کودکی ۷-8 ساله را در دنيای 
نظر  از  پسر  يعنی  شد.  خواهد  دچار  آنها  به  کنند  رها  بزرگسالی 
روانی اخته )Castrated( می شود. اختگی روانی به معنای فقدان يا 
کمبود شديد خصايل مردانه در فردی است که از نظر فيزيولوژی 
مرد است.حال به خانواده های ايرانی نظری افکنده شود. بسياری 
با حداقل  دور،  و  آورانی هستند سرد  نان  ايرانی صرفًا  پدران  از 
ايده  و  سختگير  هستند  پدرانی  يا  خود.  پسران  با  عاطفی  ارتباط 
هم  با  را  شده  ذکر  خصوصيات  تمام  تاسف  نهايت  در  يا  آليزه. 
نابهنجار  ارتباط  اين  در  آليزه.پسر  ايده  و  دارند. سرد و سختگير 
با پدر خويش، کودکی وابسته به مادر باقی می ماند و کودک در 
ناموفق  و  نفس  عزت  بدون  وحشتزده،  هميشه  بزرگسالی  اجتماع 
است و تصويرش از خود بيشتر زن است تا مرد. در موارد بسيار 
شديد امکان وجود تمايل به جنس موافق در پسر به وجود می آيد 
مردانه  تصوير  نداشتن  تر،  خفيف  موارد  در  و  )هموسکسواليتی( 
از خود، نبود عزت نفس کافی، ترس از داشتن هدف و طی مسير 
بزرگسالی، نداشتن يا کمبود خصايل مردانه ذکر شده و در نتيجه 
انگيزگی و  بی  اجتماعی، بی هدفی و  ناکامی های شديد عاطفی و 
اعتياد  امثالهم.  اعتياد و  به دام  افتادن  شکست خورده بودن مانند 
»پناه بردن« به مواد مخدر است.پناه بردن جوانی بسيار ناامن که 
اداره کردن استرس های عادی زندگی بزرگسالی  در خود قدرت 
را نمی بيند. يعنی مرد نيست. در واقع کودکی است که در دوران 
بزرگسالی به جای آغوش مادر به آغوش اعتياد پناه می برد. آنجا 
ديگر احساس خطر از واقعيت های عادی زندگی را نمی کند.به طور 
خالصه، رابطه پدر و پسر در فرهنگ ايران، در بسياری از موارد 

نارسا و نابهنجار است. 

دوران  در  و  شوند  می  بزرگ  مادران  به  چسبيده  اغلب  پسران 
بزرگسالی فاقد خصوصيات مردانه کافی برای اداره کردن واقعيت 
های عادی زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی هستند. در بستر اين 
گونه روابط بسياری از جوانان ايرانی زمانی که پا به عرصه اجتماع 
می گذارند فاقد توانمندی برای پذيرش مسئوليت و استقالل بوده و 
در زمينه رشد فردی و اجتماعی بسيار ضعيف عمل می کنند. اغلب 
آنها  در  مانند. خالقيت  می  باقی  منفعل  و  ترسو  وابسته،  جوانانی 

وجود ندارد و نمی توانند از هوش خود بهره کافی ببرند. 
نابهنجار وارد  ابزار دست و پا شکسته و  اين  با  اين جوانان  حال 
انتهای  تا  آنها  سرنوشت  آيا  چيست؟  تکليف  شوند.  می  اجتماع 
عمرشان چنين رقم خورده و ادامه خواهد يافت؟ نه هميشه، جای 
ناخودآگاه  روان  در  بزرگسالی  دوران  در  زيرا  است  اميدواری 
جوان، عناصر ديگری در سطح جامعه جايگزين پدر طبيعی و اوليه 
می شود و صاحب همان دستورمداری بر جوان. دو عنصر مهم 
يکی سنت و قوانين آن است و ديگری حکومت و قوانين اش. می 
توان فرض کرد که دو نوع جوان وارد اجتماع می شوند. جوانانی 
که فراگرد مردشوندگی در آنها به واسطه رابطه نابهنجار با پدر، 
نسبتًا نيکو شکل گرفته و جوانانی که اين فراگرد به داليلی که گفته 
شد بهنجار شکل نگرفته و هنوز کودکند. گروه اول که مردانی جوان 
توليد  برای  دارند.  نياز  بستر رشد  به  مردانگی  ابراز  برای  هستند 
خصوصيات  بيشتر  چه  هر  رشد  و  مسئوليت  پذيرش  و  خالقيت 
مردانه و در نهايت ساختن خود و جهانشان پدرانی الزم دارند با 
خصوصياتی که گفته شد يعنی حکومت و سنت و قوانين شان بايد 
واجد خصوصياتی باشد که در يك پدر مطلوب است. اگر اين گونه 
پدر  با جايگزينان  ناسالم  ارتباط  در  نسبتًا سالم  و جوانان  نباشد 
طبيعی قرار بگيرند، بسياری از آنها به تدريج فراگرد واپس روی 
به کودکی را طی می کنند، يعنی منفعل، ترسو و وابسته می شوند 
را  آنها کمرنگ می شود، خالقيت خود  در  مردانه  و خصوصيات 
از دست می دهند همين طور ميل طبيعی به چالش های اجتماعی 
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را يا در نهايت از چنين اجتماعی فرار می کنند 
رشد  فرصت  که  شوند  می  جوامعی  جذب  و 
اين  که  گروهی  يعنی  دوم  گروه  بدهد.  آنها  به 
خصوصيات مردانه به علت رابطه نابهنجار با 
پدر در آنها درست شکل نگرفته برای ترميم آن 
در دوران بزرگسالی، بايد پدرانی داشته باشند 
با  مخالف  پيغامی  که  سنت(  و  حکومت  )يعنی 
پيغام پدر طبيعی خود به آنها بدهند يعنی واجد 
خصوصيات مثبتی باشند که ذکر شد. در غير 
می  باقی  خورده  کماکان شکست  اين صورت 
مانند و در نهايت به نابودی کشيده می شوند. 
حال در تالش کوچکی می توان به قوانين سنت 
اجتماعی  پدران  عنوان  به  حکومت  قوانين  و 
ارتباط  ايجاد  در  نظر سعی  از  انداخت.  نگاهی 
عاطفی و انتقال پيغام »تو خوبی«. از نظر دور 
از دسترس و ايده آليزه بودن از نظر سختگير 
دارد.  را  ريش سفيد  فرهنگ  کهن  ايران  بودن. 
فرهنگ رستم و سهراب، رستم پسرش سهراب 

را کشت و بر او پيروز شد.

 نمادی از پيروزی قانون کهنه بر قانون نو و 
چيره  برای  پدران  ناخودآگاه  تمايل  از  نمادی 
شدن بر پسران، پادشاهان پسران خود را می 
کشتند از وحشت اين که به جای آنها ننشينند. 
حکومت ها سرد، خشن، سختگير و ايده آليزه 
قدرت  پيغام  انتقال  نظر  از  آليزه  )ايده  هستند. 
گناهی  شکنی  سنت  نيافتنی(.  دست  و  برتر 
جديد  و  کهنه  به  گفتن  »نه«  است.  نابخشودنی 
شدن در فرهنگ ايرانی جايی ندارد يا در موارد 
های  چارچوب  است.  مجاز  سطحی  بسيار 
قوانين سخت و انعطاف ناپذير است. در چنين 
فضايی رابطه حکومت و سنت با جوان نه تنها 
خوبی«  »تو  پيغام  جوان  يعنی  نيست  عاطفی 
دريافت نمی کند، بلکه پيغام اين است »تو بدی 
بودن  اين خالفش  و  ثابت شود«  مگر خالفش 
مطيع  و  تابع  جوان  که  شود  می  اثبات  زمانی 
احساس  هرگز  جوان  يعنی  باشد.  صددرصد 
با حرکت مثبت و جهت  تواند  کند که می  نمی 
به  را  قانونی  منطقی  استدالل  و  هدفمند  و  دار 
قانون رشد يافته تر )از نظر خودش( تغيير دهد. 
پس انگيزه حرکت هم پيدا نمی کند. مگر نه اين 
که دومين انگيزه حرکت ميل به تغيير است؟ و 
ديگر اين که حکومت و سنت بسيار ايده آليزه 
که  دارد  قدرت  خودنمايی  قدر  آن  يعنی  است. 
جوان احساس ناتوانی از رسيدن و برابر شدن 
با آن می کند. چه رسد به اين که در يك رشد 
طبيعی بتواند به برخی وجوهاتش نه بگويد و به 
جای آن آری خود را بنشاند و مهر خود را بر 
جهان هستی بزند. در چنين فضايی، جای جوان 

کجاست؟ قانون جوان کجاست؟ 

او بايد فرصت اين را داشته باشد که با روش 
پی  زندگی  قوانين  به  خطا  و  آزمايش  بالفانه 
ببرد و با سازگار کردن خود با آن رشد کند. 
جوان بايد در بخشی از زندگی اجتماعی قوانين 
خود را به جای قوانين کهنه بنشاند و جسارت 
تجربه کردن داشته باشد و جسارت آزمودن و 
حتی اشتباه کردن و تصحيح کردن. تنها در اين 
بستر است که خالقيت و رشد شکل می گيرد، 
به  پذيرد، کودکی ها  نابسامانی ها سامان می 
بلوغ ايده آل بشر تبديل می شود و ايران رشد 
نهايت  در  نابهنجار  و جامعه  کند. خانواده  می 
شود.  می  کشيده   )anomia( هنجاری  بی  به 
عاطفی  های  بزهکاری، شکست  اعتياد،  انفعال، 
يك  شوم  رهاوردهای  و...  فقر  خانوادگی،  و 
و  سريع  نگاه  يك  در  است.  هنجار  بی  جامعه 
حتی سطحی می توان گفت جوانان ما در کجای 

اين خطا ايستاده اند.

جشن تیرگان یكی از چهارمین جشن بزرگ در سال
 بلند ترین روز سال، روز پیرزی نهایی نور بر ظلمت بشود که پیروزی بر اهرمنان باشد.تیر 

مساوی پیشتر، ستاره باران ، یادمان آرش کمان گیر که همه توان خود را، جان خود را در پرتاب 
تیری به کار برد.

از بلندیهای البرز تیری که نشان مرزبندی بین ایران زمین و توران زمین بود را پراند و آن تیر به 
درخت گردویی در سمنگان نشست. یاد پیکار گران برای مرزو بوم ایران گرامی و روانشان همواره 

شادمان باد
شنبه 21 جون ، یکم تیرماه 6 پس از نیمروز

Saint Mary’s Hall, 30 Hendon Lane, Finchley, London, N3 1TR
 ورود آزاد -  خدمتکار انجمن دوستداران زرتشت -  دکتر وندی داد
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ادبیات و اندیشه

برنده پولیتزر، كتاب سال استرالیا را 
از آن خود كرد

»گرالدين بروکز« رمان نويس استراليايی-آمريکايی شب گذشته در ملبورن 
جايزه بخش داستان کتاب سال استراليا را از آن خود کرد. 

به نقل از روزنامه »سيدنی مورنينگ هرالد«، »گرالدين بروکز« برنده جايزه 
در  استراليا  کتاب سال  ادبی  توانست جايزه  گذشته  ، روز  پوليتزر  ادبی 

بخش داستان را با آخرين رمانش از آن خود کند. 
 People of( کتاب«  »مردم  استراليايی  روزنامه نگار  اين  رمان  آخرين 
the Book( است که حال و هوايی تاريخی دارد و بر مبنای دستنوشته ای 
قديمی شکل می گيرد. از آغازی اين رمان که در »سارايوو« آغاز می شود 
تا انتهای رمان که در »اسپانيا« خاتمه می يابد در يك پروسه 500 ساله 

طی می شود. 
»ماساچوست«  ايالت  در  وينيارد«  »مارتا  و  »سيدنی«  در  نويسنده  اين 

زندگی می کند. 
رمان »مارس« او که توانست جايزه پوليتزر سال 200۶ را هم از آن خود 
کند در يك بستر تاريخی در زمان جنگ های داخلی آمريکا واقع می شود. 

اين کتاب در فوريه 2005 منتشر شده است. 

همه ملتها مالنصرالدین دارند
مالنصرالدين کی و کجا ميزيست؟

غالمعلی لطيفی

مالنصرالدين را يکی از حکمای طنز و شوخ طبعی در تاريخ جهان لقب داده اند. چرا که در ميان ملتها کمتر نماد بذله گويی و شوخ طبعی 
با مالنصرالدين قابل مقايسه است. 

لطيفه های او، افزون برکشورهای اسالمی، در پهنه وسيعی از جهان، از آلمان گرفته تا ژاپن زبانزد ملت هاست. با آنکه اين شخصيت را 
هر ملتی به نامی ميخواند و عنوان و لقب متفاوتی به 

او ميدهد، اما در همه آنها شخصيت فرزانه او در 
هيات يك روستايی ساده و خوش سيما تصوير 
ميگردد که سخنان ساده و شيرين و در عين حال 
حکيمانه اش به دلها مينشيند و از همين رو همه اين 
ملتها او را بومی و از آن خود ميدانند.مالنصرالدين 

را به نامهای متعددی مينامند. 
از جوحه، جوحا، جحی، سيد جوحا، جيوفا، جهان، 
خوجه نصرالدين، نصرالدين حوجا و مالنصرالدين، 
گرفته تا آرتين )در ارمنستان(، اويلن سيپيکل )در 
اين  اما در همه  )در اسکاتلند(.  آلمان( و مکينتاش 
درس  معنای شخص  به  مال،  واژه  مفهوم  اسامی 
ترکی  زبان  در  است.  مستتر  سواد  با  و  خوانده 
به  دانشگاه  معلم  و  استاد  معنای  به  هم  »حوجا« 
کار ميرود و هم در محاوره »حوجام« )استاد من( 
عنوان احترام آميزی است که به شخص با سواد 

خطاب ميشود. 
مالنصرالدين کيست و در چه زمانی ميزيسته و چگونه شخصيتی بوده و اساسًا چنين شخصی وجود حقيقی داشته يا ساخته و پرداخته 
ذهن ملتهاست. اينها سواالتی است که محققان نتوانسته اند به آنها پاسخ قاطع بدهند. در روايت های عاميانه ترکی، زمانی او را هم عصر 
تيمور لنگ دانسته اند و حتی بنا بر همين روايات مالقاتی هم بين مالنصرالدين و آن سفاک صورت پذيرفته بوده است. يا اينکه در سده 
دهم ميالدی او را با حسين ابن منصور حالج، که در بغداد بر دار شد ديده اند و يا گفته شده است که در اوايل سده پانزده ميالدی او 
با سيد عمادالدين نسيمی، شاعر، که در حلب پوست کنده شد، حشر و نشر داشته است.به باور فولکلورشناسان غربی، بعد از فروپاشی 
حکومت سلجوقيان بر اثر جنگهای صليبی و متعاقب آن حمله مغول و بروز ناآراميهای اجتماعی در آسيای غربی، قرن سيزدهم ميالدی 
اهميت ويژه ای در تاريخ منطقه دارد. اهميت اين قرن در آن است که ما در اين سده با سه چهره برجسته در اين بخش از جهان روبه رو 
ميشويم. نخست، جالاللدين مولوی است که با سبك و شيوه عارفانه قصه سرايی اش مرشد و مراد طبقه ممتاز و تحصيل کرده منطقه 
وسيعی از آسيای غربی، به مرکزيت ايران تا آسيای مرکزی است. دوم، يونس امره شاعر پر آوازه آسيای صغير است که در قالب و 
محتوای آثارش نقطه مقابل مولوی است. او همان مضامين مولوی را به جای زبان فاخر فارسی، که تنها طبقهای خاص آن را در می 
يافتند، به زبان ترکی ساده بيان ميکرد که برای توده های وسيع مردم قابل فهم بود و از آن لذت ميبردند.چهره سوم از آن مالنصرالدين 
است در هيات يك روحانی روستايی بذله گو که برای تلخ ترين مسائل زندگی هم راه حلهای شيرين و شوخ طبعانه و حکمت آميز در 
آستين داشت. او با قريحه شوخ طبعانه اش، با ظرافت و زيرکی به نقاط ضعف مردم و بالهت های حکام می تاخت و در اين رهگذر نه 
فقط سبب رنجش و بر آشفتگی کسی نميشد که باعث نشاط و شعف آنها نيز ميگرديد. همين منابع شمار لطيفه های مال را حدود 112 
تا ذکر ميکنند و بقيه را الحاقی و انتسابی ميدانند.به حکايت منابع عربی »جوحا«ی عربها به شکل »حوجا« وارد زبان ترکی شده است 
و نزديکی دو واژه جوحا و حوجا را نيز بهترين دليل آن ذکر ميکنند. در همين منابع آمده است که در سده شانزدهم ميالدی لطيفه 
های ترکی مال به عربی ترجمه شده و به آن عنوان »نوادرالحوجه نصرالدين افندی« داده شده است و نهايتًا مال را هم عصر سالطين 
سلجوقی همچون عالءالدين کی قباد و عزالدين ورکن الدين دانسته اند که در قرن سيزدهم ميالدی در آسيای صغير حکومت ميکردند. 
در منابع ايرانی، به نوشته محمد جعفر محجوب »... از نخستين سالهای رواج فن چاپ در ايران رساله ها و نمونه های متعدد از لطايف 
مالنصرالدين با حجم های مختلف به طبع رسيده و تقريبًا در تمام آنها که از روی نسخه های خطی فارسی چاپ شده، قهرمان اصلی 
داستان ها جحا )يا جحی( ناميده شده است...« دائره المعارف فارسی مالنصرالدين را چنين توصيف کرده است: مرد ظريف ساده لوح 
بذله گوی معروف، که احوال او با افسانه ها آميخته است و حکايات و امثال و نوادر بسيار در افواه بدو منسوب شده است. احمد مجاهد 
در مقدمه تحقيق و تاليف جامع خود به نام »جوحی«، مينويسد »نخستين چاپ کتاب مالنصرالدين، به نام »نوادر الخوجه نصرالدين 
افندی الرومی المشهور به حجا« به عربی، در سال 12۷8هجری ق18۶0-م، در مصر که در آن زمان تحت متصرفات دولت عثمانی بود 
انجام پذيرفته است«. در مقدمه اولين نشر لطيفه های مالنصرالدين از سوی »محمد رمضانی دارنده کالله خاور« از قلم مولف و ناشر 
آن می خوانيم: »... اين بنده در نتيجه چند ماه تفحص در کتب مختلف فارسی قديم و جديد و نسخ ترکی و عربی آن قريب ششصد لطيفه 

و حکايت از مال گرد آورده... و منتشر کردم«. 
اما از جهت شکل و صورت ظاهری، معمواًل مال را در کسوت يك روحانی روستايی ميدهند. غير از شوروی سابق، که او را در هيات 
»قهرمان کار سوسياليستی« و »مبارز راه صلح« تصوير ميکردند، بقيه ملتها او را در پوشش کشورهای اسالمی و معمواًل به همراه 
خرش، به تصوير کشيده اند. در ازبکستان »خوجا نصرالدين« را با شال پهن و قبای راه راه و عرق چين، به شکل روحانيان آن منطقه 
نشان ميدهند. در تصاوير مصری و عمومًا عربی، مال را با ريش و عمامه و قبای بلند تا قوزک پا، که هيچ نشانی از شوخی و شوخ 
طبعی در آن ديده نميشود ترسيم ميکنند.در ايران، هم در تصاوير عاميانهای که از مالنصرالدين در دست است و هم در آثار فردريك 
تالبرگ، که لطيفه های او را مصور کرده است، اين روحانی رند و فرزانه با رعايت معيارهای جامعه ايرانی بدون عبا و عمامه و بيشتر به 
شکل روستائيان سنتی ايرانی ترسيم شده است. اما با همه تطويلی که اين نوشته پيدا کرده است، نميتوان از يك نمونه استثنايی از چهره 
مالنصرالدين ياد نکرد و گذشت. و آن، چهرها ی است که دو هفته نامه »مالنصرالدين« چاپ تفليس عرضه کرده است. نماد اين نشريه 
که روحانی روستايی متين و موقری است همواره در کاريکاتورهای صفحه اول نشريه حضور دارد و حکيمانه ناظر مسائل مضحکی 
است که در آن کاريکارتورها مطرح ميشود و باعث خنده خوانندگان ميگردد. جليل محمد قليزاده، طنزپرداز توانای آذربايجان و ناشر 
»مالنصرالدين« از قول مال و خطاب به خوانندگانش ميگويد: »ای برادران مسلمان من! اگر می خواهيد بدانيد که شما به که ميخنديد، آينه 

به دست بگيريد و جمال مبارک خود را در آن تماشاکنيد«.

دبير انجمن ادبی ايرانيان مقيم آلمان: 

ادبیات معاصر 
ایرانیان آینده ای 

ندارد 
دبير انجمن ادبی ايرانيان مقيم آلمان در شهر فرانکفورت گفت:ادبيات 

معاصر ايران آينده ای ندارد و به بن بست رسيده است . 
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران )ايسکانيوز(: قاسمعلی 
هداوند افزود: ادبيات معاصر پس از گذراندن دوران غول های ادبی به 

يك سکون رسيده که اين امر برای ادبيات نگران کننده است .

وی با بيان اينکه سطح آثار ادبی به نسبت گذشته با ضعف بيشتری 
و  انگاری  ساده  يك  با  جديد  ادبی  کرد:آثار  خاطرنشان  است  همراه 
ضعف همراه و ديگر از آثار با صالبت و پرمعنای گذشته خبری نيست 

.
خاطرنشان  نيز  مرکزی  استان  در  معاصر  ادبيات  درخصوص  وی 
کرد:ادبيات استان مرکزی هم نسبت به گذشته با ضعف همراه شده 
ولی جوانان عضو انجمن های ادبی استان مرکزی استعدادهای بسيار 
خوبی دارند که اين امر به نظر می رسد با باروری می تواند ضعف 

های ادبی را بپوشاند.
هداوند درخصوص انجمن ادبی ايرانيان مقيم آلمان گفت:انجمن ايرانيان 
مقيم آلمان در شهر فرانکفورت داير است و جوانان ايرانی مقيم آلمان 
با حضور در اين انجمن به شعروادب ايرانی عشق می ورزند که اين 

امر نشان از اتحاد ايرانيان در هرجای جهان می دهد.
دبير انجمن ايرانيان مقيم آلمان با بيان ويژگی های فعاليت ادبی درخارج 
از کشور اذعان داشت :ادبيات درخارج از شکور آنچنان صالبت وعمق 
ادبی ندارد ولی برای بوجود آوردن اتحاد ايرانيان وزنده نگه داشتن 
ادب ايرانی در خارج از کور بسيار موفق است وهمچنين سبب شده 

است که کتابی در خصوص آثار ايرانيان مقيم آلمان نيز چاپ شود.
هداوند دبير انجمن ادبی ايرانيان مقيم آلمان در فراهان برای استراحت 

اقامت دارد
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ترجمه اثري از ژیل پرو 
توسط ابوالحسن نجفي؛ 

ترجمه  نجفي  ابوالحسن 
»سرباز  بلند  داستان 
پرو-  ژيل  از  را  گمشده« 
نويسنده فرانسوي- از زبان 
انجام  دست  در  فرانسوي 
چاپ  براي  را  آن  و  دارد 
خواهد  نيلوفر  انتشارات  به 
سپرد. پيش تر با ترجمه اين 
»وعده  پيشکسوت،  مترجم 
اين  از  بلفور«  شير  گاه 

نجفي  است.  منتشر شده  ترجمه و  ايران  در  نويسنده 
اين روزها در حال کار روي »وزن شعر فارسي« در 

دو مجلد است. 

تازه ترین رمان عموزاده 
خلیلي تصویري مي شود؛ 

نوشته  مشکي«  »زرد  رمان 
خليلي  عموزاده  فريدون 
اين  شود.  مي  تصويرگري 
نوجوان  و  کودک  نويسنده 
در رمان تازه خود به پاره 
يي مسائل اجتماعي مربوط 
به نوجوانان اشاره دارد. از 
اين نويسنده اخيراً مجموعه 
پنج جلدي »کالغ هاي بلوار 
افق  نشر  توسط  ساعت« 

منتشر شده است.

قیصریه داستان هاي ایتالیایي 
را به ناشر سپرد؛ 

رضا قيصريه از انتشار دو 
ترجمه خود از نويسندگان 
نزديك  آينده  در  ايتاليايي 
گفته  به  بنا  داد.  خبر 
آنها  از  يکي  قيصريه 
نوشته  دريايي«  »گوساله 
است.  موراويا  آلبرتو 
ديگر  اثر  درباره  قيصريه 
رمان  يك  گفت؛  هم  خود 
ايتاليايي را هم ترجمه کرده 

ام که »خاطرات زني که دزدي مي کرد« نام دارد.

جشن نامه 
محمدعلي 

موحد منتشر 
شد؛

مجموعه  از  کتاب  دومين   
جشن نامه هاي فرهنگستان 
ويژه  فارسي  ادب  و  زبان 
موحد  محمدعلي  دکتر 
عبدالمحمد  از  مقاالتي  با 

آيتي، حسن انوري، حسن حبيبي، غالمعلي حدادعادل، 
احمد سميعي گيالني، ابوالحسن نجفي، مصطفي ملکيان 
و هوشنگ مرادي کرماني منتشر شد. نخستين جشن 

نامه متعلق به دکتر محمد خوانساري بود.

چهره ها
آخرين کارهاي نويسندگان و هنرمندان در بستر مرگ 

 

مرز باریک 
زندگي و مرگ 

 

جان آپدايك

ترجمه؛ نشميل مشتاق

بستر  در  را  نويسنده  يك  واژگان  واپسين  تواند  نمي  کسي  ديگر  روزها  اين 
شب  نوبت  پرستار  گوش  به  تنها  شايد  ها«  »آخرين  اين  کند.  پيدا  احتضارش 

بيمارستاني برسد که هنرمند در آن جان مي دهد. اما به هرحال براي من

- نويسنده يي سالخورده- بررسي اين نوع آثار خيلي جالب است. من فکر مي 
حتي  آنان  هايشان«؛  »آخرين  که  طور  همان  اند،  زنده  هنوز  هنرمندان  اين  کنم 
 1995 سال  در  دارند.  گفتن  براي  چيزي  زندگي  و  مرگ  ميان  باريك  مرز  در 
ادوارد سعيد استاد دانشگاه، منتقد و روزنامه نگاري که به خاطر طرفداري اش از 
مردم فلسطين مشهور است در دانشگاه کلمبيا يك دوره آموزشي جديد را تحت 
عنوان »واپسين آثار، سبك آخر« ارائه کرد و تا پيش از مرگ زودهنگامش در اثر 
سرطان خون )در سال 2003( با جمع آوري گزيده يي از مقاالت مربوطه اين طرح 
را ادامه داد. پس از وي مايکل وود به همراه همسر سعيد اين کار را دنبال کرد. 
نتيجه اين همکاري اثري به نام »درباره سبك آخر؛ موسيقي و ادبيات ضدمرگ« 
الهام  با  انتشارات پانتئون به چاپ رسيد. سعيد اين طرح را  است، که از سوي 
از تفکرات فيلسوف آگاه و خوش فکر آلماني تئودور آدورنو در مورد آخرين 
آثار بتهوون ارائه کرد. به گفته آدورنو ريشه ناهماهنگي و گسستگي آخرين آثار 
اين هنرمند که خواهان نابودي بورژوازي بود، در واقع در»ايده زنده ماندن در 

مرزهايي فراتر از هنجار ها و پسنديده ها« ريشه دارد؛ 

»عينيت همچون چشم انداز يك ويرانه است، ذهنيت نوري است که بر آن مي تابد 
و به تنهايي در زندگي مي درخشد. بتهوون قطعات موزوني نساخت. او با تکيه 
بر قدرت گسستگي، قطعات خود را از يکديگر تفکيك کرد تا شايد آنان را جاودانه 
به شمار  او  آثار يك هنرمند را مصيبت  توان آخرين  تاريخ هنر مي  سازد. در 
آورد.«به هرحال، گويا آفرينش اين مصيبت براي بتهوون سودمند بود. به گمان 
آدورنو سبك آخر اين موسيقيدان برجسته متاثر از خالقيت هاي آثار شونبرگ 
است که فکر مي کرد موسيقي پيشرفته منابعي در اختيار ندارد و براي تکامل 
و تجلي يافتن بي آنکه بخواهد خود را طرفدار بشردوستي نشان دهد واقعًا به 

انسانيت مهر مي ورزد. رويکرد آدورنو طعنه آميز، مدرن و ضدبورژوازي است؛ 
نگرشي که گسستگي و مصيبت را ارج مي نهد و بشردوستي و توازن را مردود 
مي شمارد. بنابراين تنها خود هنر)دست کم هنر مدرن( درصدد نو کردن خويش 
است. آدورنو بر اين باور است که قدرت فرديت در واپسين آثار هنري به چنان 
ژست سودازده يي بدل مي شود که خود مانع نمود روح هنر در نفس اثر مي 
شود. هنرمنداني که در مجموعه »درباره سبك آخر« سعيد از آنها ياد شده، اغلب 
آهنگساز هستند )البته محور يکي از فصل هاي کتاب، گلن گولد نوازنده است(. 
سعيد پيانيست موفق و منتقد موسيقي روزنامه نيشن خود اشتهايي عجيب براي 
اجراي موسيقي داشت و فکر مي کرد واجد توانش آهنگ شناسي- فهم فني و 
بسيط موسيقي- نيز هست. با مطالعه گفت وگوهاي عالمانه افرادي چون بتهوون، 
موتزارت، ريچارد اشتراوس و باخ مي توان نتيجه گرفت آثار معدود کساني - 
همچون جيسپي تاماسي دو المپدوسا اشراف زاده سيسيلي، ژان ژنه فرانسوي 
و کنستانتين کاوفي شاعر اهل اسکندريه را مي توان بدون در نظر گرفتن کيفيت 

هاي »خالف جريان آب« و بي قاعدگي و ناسازگاري هنرشان اجر نهاد.

بارابارا هرنشتاين اسميت استاد برجسته ادبيات در اقدامي مشابه سعي کرد از 
آثار آخر اهالي برجسته ادبيات فهرستي جداگانه تهيه کند. وي براي مجموعه خود 
از واژه »شکوه سالخوردگي« استفاده کرد. در سال 2003 ايوکاسافسکي سدويك 
در کتاب خود تحت عنوان »حس لمس کردن« عباراتي به کار برد تا آثار متنوع 
کم و بيش روشنفکرانه اديبان برجسته، هنرمندان، متفکران و دانشمندان را شرح 
دهد. بر اساس اين عبارات نو، شکل اجمالي يك اصطالح تازه در نهايت از دل 
چيزي کهنه تکوين مي يافت که در گذشته به معناي يك جوانك پرمدعاي خوش 
ظاهر بود. گاهي هم از درون مفهومي منسجم، واژه يي نو متولد مي شد.نمود يك 
قرباني يا فردي بيزار از »مفهوم منسجم« را- همين طور بي مالحظگي و آنچه از 
آن به »پررنگ کردن و به نمايش درآوردن... جزم انديشي« تعبير مي شود- مي 
توان در واپسين آثار شکسپير مشاهده کرد؛ يك نابغه هنرمند در حد بتهوون. 
»واپسين« هر دو هنرمند خيلي زود از راه رسيد؛ در اوايل پنجمين دهه زندگي.

طبع هنري شکسپير پس از خلق آخرين تراژدي هاي خود - نمايشنامه مفصل 
»آنتوني و کلئوپاترا« در سال هاي 1۶0۶ و 1۶0۷، اثر سرد و پيچيده ولي شيواي 
»کوريولنوس« در 1۶0۷ و 1۶08 و نمايشنامه تك نوايي و خام »تايمون آتني« در 
1۶0۷ و 1۶08 -چنان رو به زوال گذاشت که گويي چيزي در درون او در حال 
احتضار بود. خيلي از انديشمندان بر اين باورند »تايمون آتني« ناتمام و نارس، 
گواهي بر يك بحران در زندگي نويسنده است. در دايره المعارف بريتانيکا از اين 
اثر به عنوان »شکافي محرز« ميان کارهاي قبلي و چهار اثر بعدي شکسپير ياد 
به  تندباد را  افسانه زمستان و  نمايشنامه پريسلز، سيمبالين،  شده است. چهار 
طور عام »داستان هاي عاشقانه« مي خوانند. فرم اين آثار که عوام پسندانه است 
کماکان خيلي طرفدار دارد؛ مخاطب پس از تماشاي مشقت ها و مخاطرات زياد، 
ها،  توفان  باورنکردني( روبه رو مي شود؛ دست آخر  )اگرچه  پاياني خوش  با 
وحشت و اغتشاش جاي خود را به وصال، بخشش و آشتي مي دهد. اما نسيم 
مطبوعي که از دل اين داستان هاي عاشقانه برمي آيد حاصل توسل آگاهانه و 
گاه بي شرمانه به امکانات نمايش است که نمايشنامه نويس آن را در اختيار دارد.

در واپسين سال هاي زندگي شکسپير، تغيير نحوه اجراي نمايش از دگرگوني 
حال و هواي نمايشنامه ها نيز بيشتر مي شود. 

منبع؛ نيويورکر 

برای نخستين بار در ايران 

“گفتگوها”ی تئو آنجلوپولوس منتشر می شود 
“تئو  زندگی  و  ای  های حرفه  فعاليت  تاريخی،  فلسفی_  انديشه  درباره  ايران،کتابی  در  بار  نخستين  برای 
آنجلوپولوس” کارگردان يونانی شاهکارهايی چون “دشت گريان”، “گام معلق لك لك” و “نگاه خيره اوليس” 

ترجمه و منتشر می شود. 
به گزارش “ايسکانيوز” اين کتاب که توسط “مهران بهروزفغانی” ترجمه شده و اکنون در مرحله بازنويسی 
و ويرايش نهايی است، مجموعه گفتار و مصاحبه های عمقی تعدادی از روزنامه نگاران منتقد ادبيات و 
سينما با تئو آنجلوپولوس، کارگردان يونانی، درباره همه آثارش را در بر می گيرد و قرار است با نام اوليه 
“گفتگوها” منتشر شود. آنجلوپولوس به کارگردان نقاش سينمای جهان شهرت دارد و بسياری از فيلم های 
او تاکنون جوايز مهم و معتبر بين المللی از جشنواره هايی چون “کن” و “تسالونيکی” را دريافت کرده و از 
سوی تعدادی از انجمن های منتقد اروپايی، آثار مهمی ارزيابی شده اند. آنجلوپولوس از معدود کارگردانان 
آثارش عناصر جنگ، مهاجرت و اسطوره روايت می  تراژيك است و همواره در  به روايت های  دلبسته 
شوند. او وقايع را در بستر تاريخ و رخدادهای اجتماعی و سياسی بيان می کند و به سبك کار خود وفادار 
است. پولوس از هر آنچه ببيننده را به اعماق تاريخ يونان بکشاند، استفاده می کند. براساس تقسيم بندی 
انجام شده، جلد اول کتاب “گفتگوها” به انتشار متن مصاحبه درباره فيلم هايی اختصاص پيدا می کند که 

بسياری از عالقه مندان به آثار اين کارگردان سينما، موفق به ديدن آنها شده اند. 
“بهروزفغانی” مترجم اين کتاب، در اين باره می گويد: “ترجيح دادم خواننده اين کتاب در جلد اول، درباره 

فيلم هايی که از اين کارگردان در جشنواره فيلم فجر يا تلويزيون تماشا کرده ، مطالبی بخواند. دشت گريان و گام معلق لك لك، از جمله اين فيلم 
ها هستند. در کنار اين دو فيلم، عالقه مندان به سينمای آنجلو پولوس يقينًا شاهکارهايی چون “سفر به سياترا”، “چشم اندازی در مه” و “نگاه خيره 
اوليس” را ديده اند، که در اين کتاب به آنها نيز پرداخته شده است.” وی افزود: “با توجه به اينکه تاکنون درباره آنجلوپولوس، کتابی در ايران منتشر 
اين کارگردان  از  ای  امکان مقدمه  تا در صورت  انجام شده  کتاب  اين  دانشگاهی  ناشر  و  آنجلوپولوس  تئو  دفتر  با مسووالن  مکاتبه هايی  نشده، 

نيزدريافت و منتشر شود.” 
فيلم دشت گريان آنجلوپولوس همچنين در بخش معناگرا و بين الملل بيست و سومين جشنواره بين المللی فيلم فجر شرکت کرد و سيمرغ ويژه هيأت 
داوران اين جشنواره را به خود اختصاص داد. دشت گريان سيمرغ بلورين فيلم منتخب تماشاگران، در بخش بين الملل جشنواره فجر را نيز دريافت 
کرد. به گفته مترجم، گفت و گوهای نخست برای انتشار اين کتاب با انتشارات “لوح فکر”، ناشر بسياری از آثار ادبی نويسندگان آمريکای التين، 

صورت گرفته است./ 
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اخبارفرهنگی و هنری

فریدون مشیری در ونیز معرفی می شود 
 

پس از معرفی بيژن جاللی در فلورانس ايتاليا، فريدون مشيری در ونيز معرفی می شود. 
در شب شعری که از طرف يك انجمن ادبی ايتاليايی در فلورانس برگزار شد، کامبيز تشيعی - مترجم 

ايرانی مقيم ايتاليا - به معرفی بيژن جاللی پرداخت. 
او درباره ی رمانتيسم در شعر بيژن جاللی و برخی از شعرهای بدون تيتر اين شاعر سخن گفت. 

اين مترجم همچنين قرار است در جلسه ی بعدی اين انجمن ادبی که بيست  و نهم ژوئن )9 تير( برگزار 
فريدون مشيری صحبت  درباره ی  ايتاليا  ونيز  در  فارسی  معاصر  دوستداران شعر  برای  می شود، 
ايتاليا، بيش تر شاعران کالسيك ايرانی مثل سعدی و فردوسی را  کند. تشيعی در اين باره گفت: در 
می شناسند و از شاعران معاصر ايران شناخت کمی دارند و از اين رو کم تر به صحبت درباره ی آن ها 
می پردازند. فروغ فرخزاد، احمد شاملو، نيما يوشيج و ناهيد کبيری، از جمله شاعرانی هستند که در 

نشست های پيشين اين انجمن معرفی شده اند.  

»سوختن در آب، غرق شدن در آتش«
با  از شعرهای چارلز بوکوفسکی  ترجمه ی گزيده ا ی 
عنوان »سوختن در آب، غرق شدن در آتش« منتشر 
می شود. اين مجموعه با ترجمه ی وحيد شريفيان، 30 
اين شاعر را دربر می گيرد. چارلز بوکوفسکی  شعر 
از شاعران و نويسندگان آلمانی تبار آمريکايی است. 
سروده های اين شاعر با بهره گيری از زبان محاوره، 
سياه  طنز  و  پيچيدگی  نوعی  از  سادگی  عين  در 
برخوردارند. شريفيان همچنين اولين رمان خود را با 
عنوان »سه قطره کچاپ« منتشر خواهد کرد. به گفته ی 
او، اين اثر در ژانر جنايی نگاشته شده و دارای طنز 

مجموعه ی  دومين  شاعر  اين  است.  جنايی  و  سياسی 
شعرش را هم بعد از »رديف کاج ها و گربه های سفيد«، با عنوان »دومين پسر مريم« به چاپ سپرده 
است. مجموعه ی داستان »جسد مارادونا«ی او هم شامل ۴۶ داستان کوتاه، در انتظار دريافت مجوز 

انتشار به سر می برد.

گزیده ای از شعر معاصر ایران به 
فرانسوی ترجمه می شود

برگزيده ای از شعر معاصر ايران در حال ترجمه به زبان فرانسوی است. 
اين گزيده شعرهايی را از شاعرانی چون: مهدی اخوان  ثالث، احمد شاملو، حميد مصدق و تعدادی ديگر 
از شاعران شامل می شود، که غالمرضا ذات عليان در حال ترجمه ی آن است و احتماال در فرانسه به 

پ  . چا سد همچنين به تازگی با ترجمه ی او و سعيد شهرتاش از فرانسه به فارسی، بر
کتاب برگزيده ای از شعر معاصر ايران، شامل شعر تقريبا ۴0 شاعر، از 
يوشيج،  نيما  است.  شده  منتشر  ايران  شاعران  خانه ی  انتشارات  سوی 
محمدحسين بهجت تبريزی )شهريار(، فريدون توللی، احمد شاملو، عباس 
مشفق  کاشانی، حميد سبزواری، فريدون مشيری، هوشنگ ابتهاج، سهراب 
رؤيايی،  يداهلل  نادرپور،  نادر  اوستا،  مهرداد  ثالث،  اخوان   مهدی  سپهری، 
محمود مشرف آزاد تهرانی )م. آزاد(، منوچهر آتشی، فروغ فرخزاد، طاهره 
سپانلو،  محمدعلی  مصدق،  حميد  کدکنی،  شفيعی   محمدرضا  صفارزاده، 
احمدرضا احمدی، سيدعلی موسوی  گرمارودی، ضياء موحد، علی باباچاهی، 
محمد  مردانی،  نصراهلل  منزوی،  حسين  صالحی،  عمران  بهمنی،  محمدعلی 
موسوی،  حافظ  راکعی،  فاطمه  عبدالملکيان،  محمدرضا  لنگرودی،  شمس  
سيدعلی صالحی، رضا صفريان، قيصر امين پور، فرشته ساری، سيدحسن 
محمدرضا  باقری،  ساعد  ميرشکاک،  يوسفعلی  هراتی،  سلمان  حسينی، 
محمدی  نيکو و عليرضا قزوه، شاعرانی هستند که شعرهايی از آن ها 
در اين اثر ترجمه شده است. ذات عليان متولد سال 1311 است که 
پيش تر، »ادبيات آمريکايی - اسپانيولی زبان« و »روش های پژوهش 

در تاريخ« )برنده ی جايزه ی کتاب سال ۷۴ ( را منتشر کرده است. 

مرور فیلم های بهمن قبادی در موزه هنر مدرن آمریكا
فيلم های »بهمن قبادی« کارگردان سينمای ايران در سمينار سينمايی »رابرت فالهرتی« از 2۷ ژوئن )۷ 

تير( در موزه هنر مدرن آمريکا )MOMA( مورد نمايش و بررسی قرار می گيرند. 
اين سمينار سينمايی که در بزرگداشت »رابرت فالهرتی« مستندساز کالسيك و فقيد سينمايی آمريکا 

برپا می شود؛ با عنوان فرعی »عصر کوچ« تا ۷ جوالی )1۷ تير( برپا خواهد بود. 
امسال  فالهرتی«  »رابرت  سينمايی  آمريکا، سمينار  مدرن  هنر  موزه  اطالع رسانی  پايگاه  اعالم  به  بنا 
برپايی پنجاه وچهارمين دوره خود را جشن می گيرد. بنا بر اين گزارش، در اين سمينار تأکيد ويژه ای بر 
آثار غيرداستانی خواهد بود و پس از نمايش آثار منتخب جلسات بحث و گفت وگو با خالقان آثار برپا 
خواهد شد. فيلم های »الک  پشت ها هم پرواز می کنند«، »زمانی برای مستی اسب ها«، »نيمه ماه«، »زندگی 

در مه« و.... در دو نوبت به نمايش درمی آيند.

»ماریو ریگونی استرن« نویسنده ایتالیایی درگذشت
»ماريو ريگونی استرن« نويسنده ايتاليايی و خالق رمان »گروهبان در برف« دوشنبه شب در سن 8۶ 
سالگی در آسياگو )شمال ايتاليا( درگذشت. »ريگونی استرن« يکی از چهره های ادبيات معاصر ايتاليا 
به شمار می رفت و داستان هايش متأثر جنگ جهانی دوم و تجربياتش از زندان بود. وی که اول نوامبر 
1921 به دنيا آمده بود با چاپ رمان »گروهبان در برف« در سال 195۴ به شهرت رسيد و به يکی از 
نويسندگان تأثيرگذار قرن بيستم تبديل شد. اين رمان درباره جنگ جهانی دوم و آوارگی سربازان 

ايتاليايی در روسيه است.

داستان »ماهی سیاه 
كوچولو«، نمایشنامه شد

»ماهی  داستان  انتشار  از  دهه  از گذشت چهار  بعد 
قلم  به  داستان  اين  نمايشنامه  کوچولو«،  سياه 
منوچهر خاکسار هرسينی به زودی منتشر می شود. 
اين نمايشنامه را قرار است نشر افراز به صورت دو 
منتشر  ماه  تير  اواخر  در  فارسی  و  انگليسی  زبانه 
کند. منوچهر خاکسار هرسينی داستان کوتاه »ماهی 
 T.N.C تئاتر  در   1982 سال  را  کوچولو«  سياه 
به روی صحنه  موزيکال  و  اپرا  به صورت  آمريکا 
از داستان های  بود. ماهی سياه کوچولو يکی  برده 
در  را  آن  بهرنگی  صمد  که  است  کودک  ادبيات 
زمستان سال 13۴۶ نوشت. بسياری از نويسندگان 
الهام  آن  از  داستان  اين  انتشار  از  بعد  شاعران  و 

گرفتند و در وصف آن شعر گفتند و آن را نقد کردند. داستان کوتاه »ماهی سياه کوچولو«، قصه ماهی 
انتهای جويباری که در آن  تا  سياه کوچولويی است که عشق ديدن دنيا را دارد. او تصميم می گيرد 
زندگی می کند برود. اما از درون شکم يك مرغ ماهی خوار سر در می آورد. ماهی سياه کوچولو در راه 
رسيدن به هدف خود شجاعت و شهامت به خرج می دهد و در اين راه فداکاری می کند. منوچهر خاکسار 
هرسينی درباره اين نمايشنامه به خبرنگار فارس، گفت: داستان »ماهی سياه کوچولو« را در آمريکا 

ترجمه کردم و به صورت اپرا درآوردم. 

به گفته خاکسار هرسينی، شخصيت ها در اين نمايشنامه بادی سوت به تن داشتند و به همين دليل اين 
نمايشنامه در ايران قابل اجرا نيست. منوچهر خاکسار هرسينی از سال 19۷5 ميالدی تقريبًا تمام وقت 
خود را صرف مطالعه در رشته تئاتر کرده است. وی در سال هايی که در آمريکا بود نمايش های »مك 
پيرامون  »آتش  و  کرد«  را چه کسی جمع خواهد  »درد  »اپرای شاعران«،  »بزرگترين سرنفت«،  ايتر«، 
گلزار« را کارگردانی کرد. هرسينی در ايران نيز نمايش »باغ وحش شيشه ای« نوشته تنسی ويليامز را 
با ساختاری تازه و بازخوانی جديد در تئاتر شهر به روی صحنه برده است. نمايشنامه »باغ وحش 
شيشه ای« را نشر افراز سال گذشته منتشر کرده بود. از خاکسار هرسينی امسال نيز در نمايشگاه کتاب 

تهران ترجمه نمايشنامه »نفرين طبقه گرسنه« نوشته سم شپرد منتشر شده بود. 
را  کلرمن  هرولد  نوشته  کارگردانی«  »درباره  کتاب  مترجم  همين  از  افراز  نشر  همچنين  گذشته  سال 

منتشر کرده بود.
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دمي آب خوردن پس از بد سگال  
به  از عمر هفتاد و هشتاد سال   

پس ابن ساوي گفت: علي بن خاقان را بر استري بنشاندند و بر کوچه و بازار 
ندا همي دادند که اين است پاداش آنکه بر خليفه دروغ بندد و در فرمان خليفه 
تزوير کند. چون به شهر اندر بسي گردانيدند آنگاه به پاي قصر بياوردند و 
به جالدش سپردند. جالد با نورالدين گفت: المأموُر معذور. اگر حاجتي داري 
منظرة  در  نمانده و چون سلطان  بيش  تو ساعتي  زندگي  از  که  بگو  با من 
ايوان نشيند تو کشته خواهي شد. علي بن خاقان به چپ و راست نگاه کرده 
گريان شد. مردم نيز بر احوال او بگريستند. جالد برخاسته قدحي  آب به او 
داد. ابن ساوي چون اين بديد از جا برخاسته قدح بشکست و آب بريخت و 
بر جالد خشمگين شد و بکشتن نورالدين فرمان داد. مردم بصره اين گونه 
و  دادند  را دشنام  او  و  نکرده  به خويشتن همواره  را  ابن ساوي  رفتارهاي 
نفرين همي کردند که گردي برخاست. چون سلطان گرد را بديد گفت که: از 
سبب گرد مرا خبر دهيد. وزير گفت:  بفرما نخست علي را بکشند. سلطان گفت: 

 تا سبب گرد ندانم نخواهمش کشت.
قضا را آن گرد از جعفر برمکي وزير و سواران او بوده است و سبب آمدنش 
اينکه خليفه سي روز پس از فرستادن علي بن خاقان بنشست و حکايت او را 
فراموش کرد، تا آنکه شبي به قصري که انيس الجليس در آنجا بود برفت. 
در  خليفه  پس  همي گريست.  حزين  و  غمين  که  شنيد  را  انيس الجليس  آواز 
بگشود. انيس الجليس را نظر بر خليفه افتاد برخاسته سه َکَرت زمين ببوسيد. 
خليفه گفت: کيستي و بهر چه گرياني؟ انيس الجليس گفت: من هدية علي  بن 
 خاقانم و همي خواهم که به وعدة خويشتن وفا کني و مرا با ِخلَعت به سوي 
او فرستي. خليفه را دل بر وي بسوخت. جعفر برمکي را خواسته گفت: اکنون 
سي روز است که از علي بن خاقان خبري نرسيده، گمان دارم که سلطان او را 
کشته باشد و لکن اي جعفر،  به تربت پاک پدرانم سوگند که اگر با او بد کرده 
باشند به پاداش کردار بد، ايشان را هالک سازم و همين ساعت تو بايد به 
بصره سفر کني و از کار سلطان محمدِ سليمان با علي  بن خاقان آگاه گشته 

مرا خبر دهي. جعفر برمکي فرمان بپذيرفت و روان گرديد.
چون جعفر به بصره رسيد و هجوم مردم بديد از سبب جمع آمدن مردم باز 
پرسيد. سبب را بيان کردند که:  علي بن خاقان را همي خواهند بکشند و مردم 
به تماشاي او گرد آمده اند. چون جعفر اين را بشنيد ُتند براند و زودتر بنزد 
سلطان رسيد و با هم سالم کردند. جعفر وزير،  فرمان خليفه با سلطان محمد 
باز گفت و سلطان را با وزيرش معين ابن ساوي بگرفت و علي بن خاقان را بر 
جاي وي به سلطنت بنشاند و سه روز در بصره بماندند. بامداد روز چهارم 
آرزومندم.  بسي  را  خليفه  زيارت  که:  گفت  برمکي  جعفر  با  خاقان  علي بن 
پس جعفر با سلطان محمد و معين بن ساوي و علي بن خاقان به بغداد روان 
گشتند. چون به بغداد رسيدند، به بارگاه خليفه حاضر آمدند و خليفه را از 
نورالدين  با  اندر شده  به خشم  آگاه ساختند. خليفه  نورالدين  ماجراي علي 
گفت:  شمشير بگير و ابن ساوي را بکش. علي بن خاقان شمشير گرفته پيش 
فطرت  مقتضاي  به  من  اگر  گفت:  و  کرد  نظري  نيازمندانه  ابن ساوي  رفت. 
خويش بد کردم تو به مقتضاي َسجيَّت نيك خود پاداش بد مده. علي بن خاقان 
شمشير بينداخت. خليفه گفت:  اي نورالدين، او ترا فريب مي دهد. پس خليفه با 
مسرور گفت: تيغ بردار و اين ناپاک را بکش. مسرور وي را بکشت. خليفه با 
علي نورالدين گفت : آنچه آرزو داري از من بخواه. علي بن خاقان گفت: خدا 
خليفه را مؤيد بدارد، مرا به مملکت بصره حاجتي نيست. من حضور خليفه را 

بيش از همه چيز آرزومندم.
آنگاه خليفه انيس الجليس را حاضر کرده و به نورالدين بذل نمود و قصري 
بهر  ُمَرتَّبات  و ساير  ِعقار  و  ِضياع  و  داد  بديشان  بنيان  عالي  از قصرهاي 
ت و رفاهيت  ِعزَّ با  از نديمان خود گرفت و نورالدين  او را  او ترتيب داد و 
اي  گفت:   انجام رسانيده  به  در رسيد. شهرزاد قصه  تا مرگش  همي زيست 
ملك ، اين خوشتر از حديث فرزندان ايوب بازرگان نيست و آن اين بوده که: 

حکايت ايوب و فرزندان
در عهد گذشته، بازرگاني بود توانگر و پسري داشت چون آفتاب درخشنده 
که غانِم  بن  ايوبش گفتندي و اين پسر را خواهري بود که از بسياري حسن 
بميراث  مال  بسي  بمرد،  ايشان  پدر  چون  مي ناميدند.  فتنه اش  نيکوئي   و 

بگذاشت.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و هفتم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، چون بازرگان درگذشت بسي مال به ميراث گذاشت 
و از جمله آن مال صد بار کاالي قيمتي از خز و ديبا و ُمشك بود که آن بارها 
را بقصد بغداد بسته و نام بغداد بر آنها نوشته بود. چون مدتي از وفات او 
ت و آفت  برفت، پسرش همان بارها برداشته به بغداد روان شد و بي َمَضرَّ
به بغداد رسيد و در آن اوقات ايام خالفت هارون الرشيد بود. چون خانه اي 
وسيع و عالي اجاره کرده و فرشهاي رنگين در آنجا بگسترد و ساده هاي ديبا 
نهاد و پرده هاي حرير زّريْن َطراز بياويخت و بارها در آنجا فرو چيد، چند 
روز به راحت بنشست. بزرگان بغداد و بازرگانان بدو گرد آمده سالم کردند 
و اکرامش نمودند و شيِخ دالالن را حاضر ساخته متاع خويش بفروخت. يك 

تا يکسال مال  از آن سود فرحناک شد و  بر دو سود کرد و 
مي فروخت. چون روز نخستين سال نو شد به بازار آمده ديد 
که دِر قِيَصريه را بسته اند. سبب را جويان شد. گفتند: يکي از 
او حاضر شده اند،  به جنازة  بازرگانان  کرده  وفات  بازرگانان 

اگر تو نيز ثواب همي خواهي در آنجا حاضر شو.
خانة  به  را  او  شد.  جويان  شخص  آن  خانة  و  محلّه  از  غانِْم 
با  و  شد  حاضر  جنازه  به  کردند.  داِللَت  گذشته  در  بازرگاِن 
ُتّجار به ُمَصلّي رفتند و نماز َميِّت گذاردند و جنازه به گورستان 
و  بر مدفن زده و شمعها  َميِّت خيمه  پيوندان  ديدند که  بردند. 
به  را  مرده  چون  انداخته اند.  َمجَمر  به  عود  افروخته،  قنديلها 
بازرگانان  و  تالوت مشغول شدند  به  قاريان  خاک سپردند، 
نيز نشسته بودند. غانِم  بن ايوب را شرم آمد که از ميان جمع 
آنگاه  بنشست.  هنگام شام  تا  ايشان  با  بازگردد،  برخاسته 
خوردني حاضر آمد، بخوردند و دست بشستند ولي غانِم 
 بن ايوب را خاطر به خويشتن مشغول بود و بر مال خود 

از دزدان همي ترسيد.
آنگاه برخاسته از حاضران اجازت خواست و بيرون آمده 
همي رفت تا به دروازة شهر برسيد. دروازه را بسته يافت 
آواز  جز  و  نديد  رونده  و  آينده  از  آنجا  در  هيچ کس  و 

من  سبحان اهلل،  گفت:   نشنيد.  چيزي  گرگان  فرياد  و  سگان 
بر مال خود ترسان بودم که از آنجا به در آمدم، اکنون بر جان 
خويش ترسانم. پس مأمني را همي خواست که تا صبح در آنجا 
بخسبد. مقبره اي ديد که چهار سوي او ديوارهاي بلند داشت 
و درختي به ميان مقبره اندر بود و دري داشت گشاده. بدانجا 
رفته خواست بخسبد. از ترس نتوانست بخسبد و به دهشت 
اندر شد. آنگاه بر پاي خاست و راست بايستاد و چشم بر در 
مقبره دوخته بود که از دور روشنائي بديد. از مقبره بيرون 
رفته اندکي به طرف روشنائي برفت. ديد که روشنائي در راه 
بازگشت  و  بترسيد  همي آيد.  مقبره  به سوي  و  است  مقبره 
با  به فراز درخت بر شد و  و زودتر در مقبره را ببست و 
تشويِش خاطر چشم به روشنائي داشت و روشنائي همه آن 
نزديك مي شد تا نزديك مقبره برسيد. غانم ديد که سه تن 
غالمان سياهند: دو تن از ايشان صندوقي بر دوش دارند 
و يکي از ايشان تيشه و فانوسي در دست دارد. چون به 
َصواب،  اي  گفت:  صندوق  حامالن  از  يکي  رسيدند  مقبره 
چرا به مقبره اندر نمي شوي. او جواب داد که: اي کافور، 
ما هنگام شام در اينجا بوديم، در مقبره باز گذاشته برفتيم. 
الماس نام داشت گفت: شما نمي دانيد که  غالم سيمين که 
پاره اي از مردم بغداد به تفرج بيرون آمده تفرج همي کنند. 
چون شامگاه شود نتوانند باز گردند. آنگاه بدين مکان آمده 
را  ايشان  مبادا  که  همي ترسند  زنگيان  ما  از  و  ببندند  در 
گرفته بريان کنيم و بخوريم. صواب و کافور گفتند که: اي 
الماس، راست گفتي. تو از ما خردمندتر هستي. الماس گفت: 
شما مرا تصديق نخواهيد نمود تا به مقبره اندر شويم و کسي 
را در اينجا بيابيم و گمان من اين است که اگر کسي در اينجا 
بوده است، چون پرتو چراغ ببيند بگريزد و به فراز درخْت َبر 
شود. غانِم چون گفتگوي غالمان بشنيد گفت: هزاران نفرين و 
لعنت با الماس باد که بس َعّيار و َمّکار است و با خود گفت که: 

من چگونه از اين ورطه خالص خواهم شد.
پس حامالن صندوق با آن يکي گفتند که: سنگيني صندوق ما 
ما  بگشا،   ما  روي  به  در  رو  باال  ديوار  از  تو  است،  آزرده  را 
نيز به پاداش آن،  يکي از ايشان را که در مقبره هستند بهر تو 
چکد.  زمين  به  قطره اي  او  روغن  از  که  نگذاريم  و  کنيم  بريان 
او گفت: مرا بيم آن است که دزدان، دزدي کرده باشند و چون 
شب برآمده داخل مقبره شده اند. ايشان گفتند: هيچ کس ياراي آن 
ندارد که بدين مکان آيد. پس هر سه تن صندوق را از ديوار باال 
برده به مقبره اندر شدند و در بگشودند. يکي از ايشان گفت که: 
امشب ما از بار کشيدن و راه  رفتن و در گشودن و در بستن مانده 
شديم و اکنون نيمة شب است،  ديگر بگشودن سردابه و خاک کردن 

صندوق قدرت نداريم، همان به که سه ساعت بنشينيم و راحت يابيم 
ببستند و  در  آنگاه  پردازيم.  کار خويشتن  به  برخاسته  آن  از  پس 
بيان  بايد هر يك سرگذشت خويش  ايشان گفت:  از  بنشستند. يکي 

کنيم و سبب بريده شدن آلت مردي خود باز گوئيم.
فرو  داستان  از  لب  بامداد شد و شهرزاد  بدينجا رسيد  چون قصه 

بست.
ادامه دارد ...
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کاباره لیدو
کاباره لیدو با غذاهای خوشمزه و محیط کامال صمیمی در سالنی مجلل آماده 

پذیرایی از لحظات شادی بخش شماست 
همه شب موزیک زنده و آخر هفته با رقص زیبای عربی 

شب های خوشی را برای شما تدارک دیده است

لیدو آماده پذیرایی از  جشن ها و عروسی های شما در سالن 
مجلل لیدو همراه با  موزیک زنده وپذیرایی شاهانه

با مدیریت جدید و کادر مجرب

حضور دوباره سید کریم مژده به افغان های عزیز
سید نادر زیرک هنرمند محبوب افغان هر دوشنبه شب در رستوران لیدو

مژده به آذری زبانان عزیز
بزودی شبه های ویژه برای آذری زبانان لندن همراه با موزیک و رقص آذری 

 و با حضور محسن خواننده محبوب لندن
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موسیقی

جایزه اول مسابقه نوازندگی پیانو 
وین به یک جوان ایرانی رسید

پيانو  نوازندگی  مسابقه  در 
در  که  پرايز«  »بوزندورفه 
»حافظ  شد،  برگزار  وين 
جوان  پيانيست  باباشاهی« 
ايرانی موفق به کسب عنوان 

نخست اين مسابقه شد. 
پرايز«  »بوزندورفه  مسابقه 
يکی  در  بار  يك  دوسال  هر 
برگزار  اتريش  شهرهای  از 
می شود که در اين دوره از 
وين  شهر  در  که  مسابقات 
نخست  جايزه  شد،  برگزار 

آن به »حافظ باباشاهی« نوازنده ايرانی رسيد. 
بنا بر اين گزارش، مسابقات نوازندگی پيانو در کشورهای اتريش و آلمان با حضور 
قشرهای جوان و دانشجو برگزار می شود و بسياری از پيانيست های بزرگ و معروف 
مليت های  دليل حضور  به  و  شده اند  معرفی   مسابقات  همين  در  پيش  سال ها  امروز، 
اين  از اقصی نقاط دنيا در  اتريش، شرکت کنندگان  مختلف در دانشگاه های موسيقی 

مسابقه حضور يافته اند. 
اين مسابقه در چهار مرحله برگزار شد که در مرحله اول، متقاضيان شرکت در مسابقه، 
نمونه ضبط شده نوازندگی خود را برای هيات انتخاب فرستادند که از بين آنان، ۶8 

نوازنده برتر برای شرکت در مسابقه نوازندگی »بوزندورفه پرايز« انتخاب شدند. 
در مرحله دوم، اين ۶8 نفر به اجرای صحنه ای پرداختند که نهايتًا 10 نوازنده اصطالحًا 
به  نوازنده برتر  از اجرای صحنه ای ديگری، 5  نيمه نهايی راه يافتند که پس  به مرحله 

مرحله پايان مسابقه راه پيدا کردند. 
در مرحله پايانی نيز، نوازندگان موظف به اجرای کنسرتی به مدت 50 دقيقه بودند که 

نهايتًا حافظ باباشاهی به عنوان نوازنده برتر معرفی شد. 
اين نوازنده جوان ايرانی روز 2۴ ژوئن مصادف با 5 تير طی مراسمی که در ساختمان 
مرکزی کارخانه بوزندورفه برگزار می شود، جايزه نقدی خود را دريافت خواهد کرد. 

حمايت شرکت  با  را  کنسرت  يك  آينده  باباشاهی سال  جايزه  اين  بر  عالوه  همچنين 
بوزندورفه برگزار خواهد کرد. 

اين مسابقه با حمايت شرکت »بوزندورفه« که بزرگترين کارخانه پيانو سازی در اتريش 
و يکی از معتبرترين مارک های پيانوی جهان است، برپا می شود. 

محمدرضا لطفی در جشنواره تیرگان كانادا
   محمدرضا لطفی 28 تيرماه امسال به همراه گروه همنوازان شيدا در فستيوال تيرگان 
کانادا حضور پيدا می کند.بهراد توکلی - مدير برنامه گروه شيدا - در اين باره گفت: 
گروه همنوازان شيدا 2۶ تيرماه سال جاری برای شرکت در اين فستيوال يك هفته ای 
راهی تورنتوی کانادا می شود.وی اضافه کرد: گروه 15 نفره، در اين فستيوال قطعاتی 
در آواز دشتی ساخته محمدرضا لطفی و از آلبوم »وطنم ايران« را اجرا خواهند کرد 
که در کنسرت اخير هم اجرا شد.در فستيوال تيرگان که در گرايش های مختلف هنری 
برگزار می شود، عباس کيارستمی در بخش سينما، آيدين آغداشلو در بخش هنرهای 

تجسمی و محمدرضا لطفی در بخش موسيقی شرکت خواهند کرد.  

آلبوم تازه بیلی باب تورنتون
بيلی باب تورنتون، بازيگر معروف و برنده اسکار اين روزها نه برای ايفای نقش 
در يك فيلم جديد بلکه برای پرداختن به عالقه اصلی اش يعنی »موسيقی« و ارائه 

يك آلبوم تازه خبرساز شده است.
به نقل از رويتر، گروه موسيقی تورنتون به نام the Boxmasters روز گذشته 
اولين آلبوم خود را به بازار عرضه کرد که در قالب دو سی دی است و يکی 
از آنها شامل مجموعه ای ترانه نوشته خود تورنتون است. تورنتون در فاصله 
سال های 2001-200۷ فعاليت موسيقی خود را به صورت انفرادی دنبال می 
کرد اما به عقيده خودش همکاری با اين گروه موسيقی به عنوان خواننده، ترانه 
سرا و درامر بود که استعداد واقعی او را شکوفا کرد. تورنتون برای نوشتن 

فيلمنامه Sling Blade اسکار گرفته است.

درخشش جهانی دو تارنواز شیروانی
روشن گل افروز، نوازنده دوتار در استان خراسان شمالی برای شرکت و اجرای برنامه در يك جشنواره بين المللی 

موسيقی به کشور فرانسه دعوت شد.
اين هنرمند شيروانی گفت: اين جشنواره موسيقی سال آينده در فرانسه برگزار می شود.گل افزور به ايرنا، گفت: برای 
چهارمين سال است که برای شرکت در اين جشنواره دعوت شده است. وی اظهار داشت: در سال 85 با شرکت در اين 
جشنواره رتبه نخست را در ميان نوازندگان شرکت کننده کسب کرده است.گل افروز از حدود ۴0 سال پيش فعاليت در 
بخش موسيقی مقامی و نوازندگی دوتار را آغاز کرده است. وی اهل شهرستان شيروان و ساکن روستای گليان است.
موسيقی مقامی در استان خراسان شمالی جايگاه ويژه ای دارد و مردم اين خطه به آن اقبال زيادی نشان می دهند. 

مژگان شجریان با سه تار پدر را همراهي مي كند   
در  را  پدرش  تار،  سه  با  شجريان  مژگان  بار  نخستين   براي 
کنسرت هفت روزه با گروه شهناز در تاالر بزرگ کشور همراهي 
مي کند.استاد محمدرضا شجريان، در گفتگويی ضمن اعالم اين 
خبر گفت: من شب جمعه به تهران رسيدم و در آمادگي مطلوب 
براي برگزاري کنسرت فردا شب قرار دارم و مشتاقم که هر چه 
زودتر رو در رو و چهره به چهره با هموطنانم ديدار و کنسرت 
اجرا کنم.شجريان در پاسخ به چگونگي اجراي برنامه در آمريکا 
آلبوم  اجراي  آنها  که عمده  داشتيم  برنامه  آمريکا 10  در  گفت: 
غوغاي عشقبازان بود که پيش از اين هم در تهران قطعات آن را 

در تاالر کشور اجرا کرده بوديم.
همان  گروه  ترکيب  کنسرت ها  اين  در  شجريان  استاد  گفته  به 
آقاي  که  تغيير  يك  با  بودند،  تهران  در  آوا  گروه  نوازندگان 

بهروزي نيا به جاي آقاي فيروزي عود مي نواختند.
اين  با  اجراي نخستش  شجريان درباره تشکيل گروه شهناز و 
گروه گفت: اين گروه در سال 1353 در راديو و به سرپرستی 
چون  ديگري  استادان  و  بود  شده  تشکيل  شهناز  جليل  استاد 
با  هم  موسوي  محمد  آقاي  و  افتتاح  مرحوم  و  بهاري  مرحوم 

گروه همکاري مي کردند.
شجريان گفت: اخيراً آقاي درخشاني گروهي از جوانان مستعد 
به  کردم  پيشنهاد  من  که  داد  تشکيل  موسيقی  کرده  تحصيل  و 

احترام استاد شهناز اسم اين گروه را شهناز بگذاريم.
شجريان درباره قطعات اجرايي گروه در اين برنامه گفت: گروه ارکستر بزرگي است و از اين جهت بعد از کنسرت هايي 
که با آقاي مشکاتيان داشتيم، عمده اجراهاي ما با گروه هاي تا شش نفره بود که دليل آن هم اجرا در خارج از ايران 
و دشواري در هماهنگي ها بود. اما  اين گروه از حجم و تعداد بيشتري از اعضا بهره مي برد و از اين نظر سازبندي و 
ارکستراسيون آن طيف وسيعي از سازهاي ايراني را پوشش مي دهد و به نوعي پاسخ به برخي پيشنهادات است که 
از من خواسته بودند با توجه به اين که در ايران محدوديت اضافه کردن نوازنده وجود ندارد، کنسرت هايي با تعداد 
بيشتري از نوازندگان داشته باشم. شجريان درباره همراهي مژگان شجريان در گروه گفت: مژگان پيش از اين گروه 
را با طراحي بروشور و صحنه و دکور همراهي مي کرد، اما با توجه به اين که در سه تار نوازي هم دستي چيره دارد،  

آقای مجيد درخشانی پيشنهاد کردند از توانايی مژگان در گروه استفاده شود، که من هم با آن موافقت کردم.
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رنگ
مینایی 
سنندج

 

مکان تاريخی و ارزشمند نگل  
>نگل< مرکز دهستانی به همين نام از توابع بخش کالترزان سنندج 
جاده سنندج  در مسير  و  کيلومتری غرب سنندج   ۶5 در  که  است 
تاريخی حديقه ناصريه و تحفه  به مريوان قرار دارد. در کتابهای 
اين  دهات  از  يکی  در   “ است:  آمده  اين شرح  به  مطالبی  ناصريه، 
بلوک که نگل نام دارد مسير قديمی که به مسجد عبداهلل عمر يا عبداهلل 
عمران مشهور است و قرآنی در اين مسجد هست خيلی بزرگ که به 
خط کوفی نوشته شده.” در داخل مسجد روستای نگل، قرآن خطی 
از دوران گذشته وجود دارد که بنا به اعتقادات و باورهای مردم، 
يکی از چهار قرآن خطی است که در زمان خليفه سوم >عثمان بن 
عفان< به رشته تحرير در آمده و به چهار اقليم دنيا فرستاده شده 
الـهــــــی  اين کالم  به  زيادی  اعتقاد  ، مردم  دليل  به همين  است. 
گـرفـتـاريهـای  و  مـــشـــکـــــالت  حـــــل  در  و  دارنــــــد 
زنـدگـی خـود از آن يـاری ميجويند و قسم دروغ به آن را گناهی 
بزرگ و نابخشودنی ميدانند. چگونگی انتقال اين قرآن به روستای 
نگل روشن نيست، اما با توجه به گفته ها و حکايات عامه، اين قرآن 
در دوران صفويه از دل خاک بيرون آورده شد و از آن زمان در 
مسجد قديمی روستا بهمنظور زيارت اهالی منطقه نگهداری ميشود. 
قطع قرآن، رحلی بزرگ، جلد آن چــرمــی و رنـگ آن قـهـوهای 
تيره است و صفحات قرآن، ضخيم و به علت تشابهی که با پوست 
قرآن،  است. خط  يافته  آهو شهرت  پوست  به  مردم  بين  در  دارد، 
کوفی و دارای نقطه و اعراب و در قسمت سر سوره ها و شماره 

های آيات، مطال و مزين به نقوش گياهی است. بر اساس شواهد 
موجود و شيوه نگارش و اعرابگذاری آن، احتماال اين قرآن در سده 

های چهارم يا پنجم هجری قمری نگاشته شده است. 
 عمارت مشير ديوان 

اين عمارت که در خيابان شـهـدای سـنـنـدج واقـع اسـت، مجموعه 
به ويژه  ايرانی  با شيوه و اسلوب معماری  از فضاهای متعدد  ای 
پالن يك ايوانی است که بـه هـمـت مـيرزا يوسف مشير ديـوان ، 
فرزند يکی از رجال سياسی به نام ميرزا رضای وزير کردستانی 

در دوره قاجاريه ساخته شده است . 
 مسجد و آرامگاه هاجره خاتون 

از  پيوستهای  هم  به  مجموعه  سنندج  تپوله  سر  قديمی  محله  در 
بناهای مذهبی شامل زيارتگاه، مسجد، مدرسه علوم دينی و آرامگاه 
مشايخ قرار دارد که منتسب به هاجر خاتون خواهر امام رضا )ع 

( است. 
 بازار سنندج 

بازار سنندج که قبال به شکل يك مستطيل بزرگ بوده و در مرکز 
شهر قرار دارد، به قرن 11 هجری و دوره صفوی می رسد و با 

الهام از بازار ميدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است . 
 عمارت خسروآباد 

در سال 1223 هجری قمری اين عمارت توسط اماناللهخان اردالن، 
گرديد  بنا  خسروخان  پسرش  برای  کردستان  مقتدر  حکمران 
ورودی  با  سلطنتی  )قصر  اصلی  بخش ساختمان  دو  بر  عالوه  و 
و  گردشها  غالم  با  شرقی  ساختمان  و  غربی  بخش  در  ستوندار 
بنا(  بيرونی  فضای  و  عمارت  صحن  بر  مشرف  ستوندار  ايوان 
دارای فضاهای ديگری همچون حمام، اطاق قاپچيان و خدمتکاران 
و... ميباشد. تزئينات معماری شامل گچبری، آجرکاری، اروسيهای 
زيبا )پنجره های رنگی( و حوض صليبی شکل داخل حياط ساخته 
اماناللهخان  حکومت  مقر  عمارت خسروآباد،  است،  سنگ  از  شده 

اردالن بوده است.  
 پل قشالق 

در فاصله 3 کيلومتری شرق سنندج بر روی رودخانه قشالق، پلی 
پلهای عصر صفوی شباهت  به  احداث شده که  با ۶ دهانه آجری 

تام دارد. 
 عمارت آصف )موزه خانه کرد( 

احداث بنای اصلی عمارت آصف که شامل تاالر تشريفات است به 
دوران صفويه باز ميگردد و در دوره های بعدی به ويژه در دوران 
شده  افزوده  آن  به  بخشهايی  تدريج  به  گذشته  رژيم  و  قاجاريه 
است. سردر ورودی بنا با نمای آجری که به شکل نيم هشتی است 
براساس سبك باروک ايرانی ساخته شده است. تاالر تشريفات و 
بنا  زيبای  بسيار  از بخشهای  آن  پرکار  اروسی  با  ايوان ستوندار 
اکنون  که  است  قنات  رشته  يك  دارای  عمارت  ميشود.  محسوب 
بنا شامل تزئينات  اين  تامين ميشود.  ازآن  تاالر  آبنمای مقابل  آب 

معماری همانند گچبری، آينه کاری و کار چوب است. 
در ضلع جنوب غربی عمارت، حمام مخصوص با سبك و اسلوب 
معماری حمامهای ايرانی ساخته شده است که دارای نقشهای آهك 
بری ميباشد. مرمت اين بنا از سال 13۷۷ با عمليات حفاظتی شروع 
شد و در سالهای بعدی تا سال 1381 همچنان ادامه پپدا کرده است 
نيز  آن  تزئينات  همچنين  و  گرديد  مرمت  ديده  آسيب  قسمتهای  و 
مرمت و بازسازی شده است. آهك بری های حمام، خصوصی و 
سيستم آبرسانی آن نيزکه ازبين رفته بود دوباره احيا شده است. 

در قسمت جنوبی و درابتدای ورود به عمارت ومسير داالن منتهی 
باز ميشود که در گذشته  به حياط مرکزی، دری به سمت راست 
اين  مختلف  بخشهای  اينکه  به  توجه  با  و  بوده  مستخدمين  حياط 
قسمت به کلی تخريب شده و هيچ آثار و شواهدی از گذشته به جای 
نمانده بود، با مسقف نمودن بخش عمدهای از اين فضا به وسيله 
در  رواق  ساخت  و  اصلی  حوض  نمودن  احيا  و  آجری  گنبدهای 
اطراف آن، بخشی ازاين قسمت به نگارخانه و بخش ديگر آن تبديل 
به چايخانه سنتی ميشود. با توجه به اتمام عمليات مرمتی در اين بنا 
و با توجه به ارزش تاريخی بنا به موزه مردم شناسی غرب کشور 
)خانه کرد( تبديل شده است که در آن مجموعهای از شيوه های کار 

و زندگی مناطق کردنشين به معرض نمايش گذاشته شده است. 

 گنجينه سنندج 
موزه سنندج در قسمت بيرونی يکی از بناهای دوره قاجاريه داير 
شده است، اين بنا به منزل “ ساالر سعيد “ معروف است و مقارن 
توسط  پيش  سال   150 حدود  در  قاجار  ناصرالدينشاه  سلطنت  با 
يکی از علمای بنام اهل سنت “ مال لطفاهلل شيخاالسالم” قاضيالقضاه 
منطقه کردستان، در دو قسمت حياط و ساختمان بيرونی و حياط 
و ساختمان اندرونی بنا شد. عمارت بيرونی شامل يك حياط بزرگ 
با تاالر تشريفات مزين و همچنين زيرزمين  و ساختمان دو طبقه 
“عبدالمجيد خان  تملك  قبال در  انبار است که  و  زيبا  و حوضخانه 
 135۴ سال  در  بنا  اين  بود.  سعيد(  )ساالر  به  معروف  سنندجی” 

بنا  اين  های  بخش  از  يکی   ، شد  تبديل  سنندج  موزه  به  شمسی 
بخش تاريخ و باستان شناسی می باشد. اين بخش در طبقات اول 
گچبريهای  با  شاهنشين  تاالر  شامل  اول  طبقه  دارد،  قرار  دوم  و 
زيبا و اروسی هفت لنگه و آئينهکاری هنرمندانه و با شکوه است 
و اتاقهای کنار آن، به نمايش آثار تاريخی ايران از پيش از تاريخ 
آثار سه  آثار شامل  اين  اواخر دوره ساسانی اختصاص دارد.  تا 
هزار سال پيش، دوره ماد و مانايی و دوران تاريخی قبل از اسالم 
است. شاخصترين آثار اين بخش، اشيای مربوط به نقاط مختلف 

استان به ويژه آثار سفالی، مفرغی، عاج و استخوانهای يافته شده 
در  اخير  سالهای  در  که  است   “ کرفتو  غار   “ و   “ زيويه  تپه   “ از 
حفاری های علمی به دست آمده است. ساير آثاری که در اين بخش 
به نمايش درآمده است، در برگيرنده آثاری از دوره های اشکانی 
و ساسانی و هزاره اول قبل از ميالد است، اين اشيا از سفالينه و 
شده  تشکيل  تاريخی  دوران  مختلف  های  سکه  همچنين  و  آبگينه 
است. طبقه دوم که شامل اتاقهای بزرگ و ايوان مزين عمارت است، 
به آثار دوره های مختلف اسالمی از اوايل اسالم تا دوره قاجاريه 
اختصاص يافته است. زيباترين آثار اين بخش، سفالينه های مختلف 
از قرون شش و هفت اسالمی است که از نقاط مختلف ايران مثل 

کردستان، ری، نيشابور و... کشف شدهاند. 
 مسجد داراالحسان) مسجد جامع( 

بر  و  دارد  قرار  سنندج  امام   خيابان  شمالی  در ضلع  مسجد  اين 
اساس کتيبه های موجود، در سال 122۷ هجری قمری توسط امان 
اهلل خان اردالن، والی کردستان ساخته شد. اين بنا شامل دو ايوان 
شرقی و جنوبی، گلدسته های باالی ايوان شرقی، صحن مرکزی، 
12 حجره در اطراف، شبستان ستوندار با 2۴ ستون سنگی مارپيچ 
و ... است. اين مسجد را ميتوان مسجد مدرسه دانست، زيرا بخشی 
بخش  و  دارد  اختصاص  دينی  علوم  طالب  های  حجره  به  آن  از 
جنوبی آن، صحن اصلی مسجد است. اين بنا دارای تزئينات کاشی 
های  اره  از   ، ظريف  پرکار،  فوقالعاده  مينايی  رنگ  هفت  کاری 
و  زيبا  های  فواره  و  دار، حوض سنگی  لعاب  آجرکاری  مرمرين، 
بنا،  تزئينات  عمده  از  است.  طنابی  تزئينات  با  ستونهايی  همچنين 
نگارش آيات قرآنی در قسمتهای گوناگون مسجد است و ثلث قرآن 
گـذشـتـه  در  مـسـجـد  ايـن  اسـت.  نگارش شده  بنا  اين  در  مجيد 
يـکـی از مهمترين دارالعلم های دينی بوده و بسياری از علما در 
اين دارالعلم به کسب علوم مختلف پرداخته اند. مسجد داراالحسان، 
و  نظر معماری  از  استان کردستان  ارزشمندترين مساجد  از  يکی 

تزئينات معماری است. 
 موزه حمام خان )ظهيری( 

از  تر  پايين  سنندج،  سرپوشيده  بازار  شمالی  ضلع  در  حمام  اين 
مسجد داروغه است. اين حمام دارای بخش های مختلفی از جمله 
سردر ورودی، حمام گرم ، خزينه و ... است. بر طبق کتيبه سنگی 
دستور  به  ه.ق   1220 سال  در  ،حمام  ورودی  سردر  در  موجود 
)امان اهلل خان اردالن( ساخته شد و بعدها به سبب تملك آن توسط 
ميرزای  فرهاد  حکومت  )دوران  ه.ق   129۶ سال  در  التجار(  )امين 
معتمدالدوله، عموی ناصرالدين شاه( مورد مرمت و بازسازی عمده 
قرار گرفت. کتيبه موجود نيز گويای اين امر است.تزئينات معماری 
مسجد، شامل آهك بری های پرکار با نقوش گل و گياه و حيوانی، 
نيز  با نقش مايه های بومی و محلی و  کاشی کاريهای هفت رنگ 

سنگ فرش مرمرين است. 
 موزه سنندج )عمارت مال لطف اهلل شيخ االسالم( 

اين بنا در اواخر حکومت ناصرالدين شاه قاجار به همت مال لطف 
اهلل شيخ االسالم از علمای اهل سنت احداث گرديد، اکنون محل اداره 

کل ميراث فرهنگی استان کردستان است. 
 پارک جنگلی آبيدر 

در مـيدان حجاب پارک جنگلی آبيدر سنندج بر روی سطح ديوارها 
صحنه هايی از شکار و رزم انسان با حيوانات و جانوران افسانهای 

و تصوير خدايان اسطوره ای نقش شده است.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

رستوران آالچیق در قلب فینچلی سنترال
با کادری مجرب آماده ی پذیرایی از 

مهمانان شما عزیزان می باشد
جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 

پاسی از نیمه شب همراه با موزیک زنده 
با صدای

 خواننده محبوب پویان 
و هنرمندی پرویز )ضرب(

لطفا جهت اطالعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400

Marble & Mosaic Centre

500 White Hart Lane, London N17 7NA

Tel: 0208 889 3877   Mob: 07956410948

قبل از هر گونه اقدامی ابتدا قیمت های ما را مقایسه کنید
چسب آماده برای کاشی 16 کیلویی 7 پوند

چسب فوری کاشی 20 کیلویی 9 پوند
چسب فوری چند منظوره 20 کیلویی 12 پوند

چسب کاشی و سرامیک 25 کیلویی 8 پوند 

آیا به فکر نوسازی خانه خود هستید؟ 
با انواع طرح های انتخابی برای هر ذوق و سلیقه ای در خدمت شما عزیزان می باشیم

با قیمت های بسیار مناسب به صورت عمده با امکان انتخاب طرح های گوناگون مرمر، 
موزاییک، گرانیت و کاشی

همچنین کمدهای مخصوص حمام و دستشویی با نارل ترین قیمت ها
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائيد

500 White Hart Lane, London N17 7NA

Tel: 0208 889 3877   Mob: 07956410948
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علوم پزشكی و بهداشت

چند سوال درباره كاشت مو
دکتر علی وفائی
متخصص پوست و مو

آيا کاشت موی طبيعی در ۶0 سالگی امکان پذير هست 
يا نه؟ به طور کلی آيا اين کار محدوديت سنی دارد يا 
خير؟ بهتر است فرد زمانی کاشت مو را انجام دهد که 
نسبتا جوان و از نظر اجتماعی فعال است و می خواهد 
در کار و زندگی پيشرفت نمايد. البته پيوند موی طبيعی 
حتی در دهه های ۶ و ۷ زندگی نيز نتايج خوبی خواهد 
داشت و در هر حال سن فرد به شرط اين که از نظر 
فاکتور  باشد،  نداشته  مشکلی  سالمت  کلی  وضعيت 

تعيين کننده ای نيست. 
 آيا ممکن است موهای کاشته شده مجددا بريزند؟

بانك  از  که  جديد  موهای  خوشبختانه  وجه.  هيچ  به   
و  پشت  سينه،  )شامل  بدن  يا  و  سر  پشت  يعنی  مو 
شکم(  برداشته می شوند به اثرات هورمون های مردانه 
نواحی  به  انتقال  از  پس  و  بوده  مقاوم  )آندروژن ها(  
کم پشت دچار ريزش نخواهند شد. در حقيقت اين موها 
به طور مادام العمر و به صورت طبيعی رشد خواهند 
و  دارويی  مراقبت  به  نياز  شده  کاشته  موهای  کرد. 

غيردارويی خاصی ندارند.
موها  ريزش  موجب  می تواند  فرد  دستکاری های  آيا   

شود؟
 بله. گاهی خانم ها موهايشان را کامال به عقب کشيده 
و با کش يا تل محکم می بندند. فشار و کشش وارده به 
موهای جلوی سر در درازمدت باعث کم پشتی موهای 
اين قسمت می شود. اين مطلب يکی از علل خيلی شايع 
است.  جوان  دختران  در  موها  جلوی  کم پشتی  مهم  و 
استفاده بيش از حد از سشوار، رنگ مو، بيگودی، ژل،  
موها  زياد  دستکاری  هرگونه  خالصه  و  مش  تافت،  
)حتی برس زدن زياد(  در دراز مدت باعث ريزش موها 

می شود.

دوربین خوردنی تازه ترین 
راه برای گریز از رنج 

آندوسكوپی!
کنترل  مغناطيس  با  که  کوچك  بسيار  دوربين های 
می شوند، می توانند از درون بدن بيماران عکس بگيرند! 
ريزدوربين های  اين  از  يکی  بيمار  که  است  کافی  تنها 

قابل کنترل را که به اندازه يك آب نبات است ببلعد. 
 اين دوربين ها که قادر به عکسبرداری از مری، روده و 
ديگر اندام های داخلی بدن هستند، راه خود را به معده 
در  که  گيرنده خارجی  به  را  پيمود و تصاوير  خواهد 

کمربند بيمار قرار گرفته منتقل می کنند. 
اين وسيله اطالعات را ذخيره کرده و پزشك می تواند 
آن را تحليل و بررسی کرده و وجود هر گونه کيست 
دوربين  وجود  اين  با  دهد.  تشخيص  را  خونريزی  يا 
چندان  شکم  و  مری  مطالعه  و  معاينه  برای  مذکور 
مناسب نيست. تنها سه يا چهار ثانيه طول می کشد تا 
اين دوربين در مسير خود از مری گذشته و به شکم 
برسد و در اين فاصله دو تا چهار عکس در هر ثانيه 
پنج  وزن  علت  به  نيز  به شکم  ورود  از  پس  و  بگيرد 

گرمی اش به سرعت بر ديواره زيرين شکم می افتد. 
با اين توصيفات بيماران به جای انجام آ ندوسکوپی و 
اين دوربين کنترلی  تنها کافی است  تحمل رنج و درد 

کوچك را قورت دهند. 
دکتر فرانك ووکله، سرپرست تيم IBMT می گويد در 
مری  در  را  دوربين  بود  خواهند  قادر  پزشکان  آينده، 
و  داده  حرکت  پايين  و  باال  به  را  آن  و  کرده  متوقف 
برای  را  نظر  مورد  زاويه  ترتيب  بدين  و  بچرخانند  يا 

عکسبرداری تنظيم کنند. 
نمونه اوليه کمپسول دوربين هم اکنون در حال گذراندن 

اولين آزمايشات عملی در بدن انسان است.

مقابله با حساسيت ناشي از آلودگي مايت در خانه 

تغذیه از 
پوست بدن 

انسان 
**افسانه طاعتي*، دکتر رامين عالسوند

باعث  خانه  در  است  ممکن  که  هايي  آلودگي  ترين  مهم  دسته  از 
موجودي  مايت  است.  مايت  از  ناشي  آلودگي  شود،  حساسيت  بروز 
ميکروسکوپي، جانوري شبه حشره و از خانواده ساس و عنکبوت است. 
مايت ها از پوست بدن انسان تغذيه مي کنند و بيشتر در مناطقي که به 

طور عادي انسان در آنجا ساکن است، يافت مي شوند. 
آلرژي يا حساسيت چيست

سيستم ايمني بدن براي مقابله با مواردي مثل باکتري ها و ويروس ها، 
سلول هاي سرطاني و... که براي بدن مضر هستند، مجهز شده است تا 
با آنها بجنگد. بعضي موادي که داخل بدن مي گردند، بي ضرر هستند 

بنابراين بدن، آنها را ناديده مي گيرد. 

آلرژن ها يا مواد حساسيت زا
بيشتر مواد بي ضرري هستند، اما مي توانند در برخي از افراد واکنش 
هاي حساسيتي ايجاد کنند. دانه، گرده، غبار، مايت در خانه، قارچ انگلي، 
گياهان و پشم حيوانات مثال هايي از عوامل حساسيت زا هستند. در يك 
شخص مبتال به حساسيت )آلرژي( بدن، آلرژن ها را با مواد مضر اشتباه 
مي گيرد. اين امر باعث مي شود سلول ها موادي مانند هيستامين از خود 
آزاد کنند. آزاد شدن هيستامين و ديگر مواد شيميايي باعث ايجاد واکنش 
هاي آلرژيك در بدن مي شود. واکنش آلرژيك ممکن است باعث آبريزش 
بيني، عطسه، خارش، تورم ملتحمه يا آسم شود. دليل اينکه چرا بعضي از 
مردم حساسيت دارند و برخي ندارند، کاماًل مشخص نيست. به نظر مي 

رسد عوامل ارثي در اين زمينه موثر باشد.
حساسيت ناشي از مايت چيست

هم اجزاي بدن و هم پروتئين موجود در مدفوع مايت سبب حساسيت مي 
شود. ميزان باالي مايت در تشك، بالش، ملحفه هاي تختخواب، فرش و 
پارچه هاي پشمي موجود است. مايت سريع توليدمثل مي کند، توليد يك 

نسل جديد حدود سه هفته طول مي کشد.
راه رفتن، استفاده از جاروبرقي، تميز کردن و عوض کردن ملحفه ها به 
راحتي آلودگي مايت را در فضا پخش مي کند. اين موجودات ممکن است 
تا 20 الي 30 دقيقه بعد از اين اعمال نيز در هوا معلق بمانند. زماني که 
بيمار حساس شده و عالئم حساسيت  آلرژن استنشاق مي شود،  مواد 
مثل گرفتگي بيني يا آسم در او پديدار مي شود. مايت براي ادامه زندگي 
به رطوبت هوا و پوست بدن انسان نيازمند است. جايي که خشك و خنك 

باشد مايت کمي در آنجا وجود دارد. 

توصيه هايي براي کنترل آلودگي مايت خانگي

کنترل قدم به قدم محيط داخل منزل به کاهش آشکار مواد آلرژن کمك 
ميزان  بيشترين  دهد.  کاهش  را  است عالئم حساسيت  ممکن  و  کند  مي 
آلرژن مايت در منزل، در اتاق خواب و خصوصًا در رختخواب به دست 
آمده است، بنابراين مهم ترين قدم، کاهش مواد آلرژي زا در اتاق خواب 

است؛

-1 تشك و بالش را در يك پوشش غيرقابل نفوذ )مثل روکش نايلوني( 
از  که  هستند  موادي  ها  آلرژن  به  نسبت  نفوذناپذير  مواد  دهيد.  قرار 
پالستيك يا مصنوعات مخصوص ريزبافت ساخته شده اند و لذا از ورود 
آلرژن به سيستم تنفسي جلوگيري مي کند. بنابراين از آنها مي توان در 

پوشش پتوهاي پشمي و متکا استفاده کرد.
-2 پتو و ملحفه و روتختي را هر هفته در آب داغ بشوييد. براي کشتن 

مايت ها درجه حرارت 130 درجه يا باالتر الزم است.
-3 خشکشويي روش ديگري است که به کنترل مايت در خانه کمك مي 
کند. اگرچه شست وشو در آب گرم مايت موجود در خانه را از بين مي 
با مايت آلوده مي شود. بنابراين شست  اما به زودي خانه مجدداً  برد، 
داغ  آب  در  را  چيز  همه  توانيد  نمي  اگر  است.  ضروري  منظم  وشوي 
بشوييد، شستن هفتگي در آب گرم مواد حساسيت زا را به طور موقتي 

از بين مي برد.
-۴ مبلمان و اثاث خانه را در صورت امکان روکش چرمي کرده يا آنها 

را از اتاق خواب به ديگر اتاق ها منتقل کنيد.
-5 سطوح اتاق خواب را تميز و مرتب کنيد. اشياي کوچك بايد در داخل 
کشو )دراور( يا در درون کابينت قرار گيرند تا گرد و غبار را به خود 

جذب نکنند.
-۶ پارچه هاي پشمي و ديگر موادي را که گرد و غبار را به خود مي 

گيرند، از اتاق خواب خارج کنيد.
-۷ لباس ها بايد در داخل دراور يا در گنجه يي که در آن بسته است، 

نگهداري شود.
-8 در مواردي که اتاق خواب با سيستم هاي تهويه مرکزي گرم و خنك 
مي شود، براي جلوگيري از ورود هواي آلوده به اتاق خواب از فيلترهاي 
مخصوص استفاده کنيد يا در صورت عدم امکان دريچه آن را بسته و از 

ساير وسايل مشابه استفاده کنيد.
-9 حتي االمکان اسباب بازي هاي پشمي يا مويي را باالي سر خود در 

اتاق خواب قرار ندهيد يا آنها را هر هفته در آب گرم بشوييد.
جاهاي  در  کنيد.  اجتناب  اتاق  کف  کردن  مفروش  از  ممکن  حد  تا   10-
رشد  شرايط  رطوبت  زيرا  کنيد  خودداري  موکت  چسباندن  از  مرطوب 
مايت و قارچ را فراهم مي کند. براي بيماراني که حساسيت دارند بهتر 

است از پارکت جهت پوشاندن کف اتاق استفاده کنيد.
ديگر راه هايي که ميزان مايت خانه را کاهش مي دهد، عبارتند از؛

-1 کاهش رطوبت خانه به کمتر از 50 درصد و حفظ درجه حرارت تا 
زير 20 درجه سانتيگراد.

-2 از دراز کشيدن و خوابيدن روي مبلمان خودداري کنيد.
از  استفاده  شوند.  تميز  جاروبرقي  با  منظم  طور  به  بايد  ها  فرش   3-
جاروبرقي هايي که داراي فيلتر مخصوص يا داراي کيسه هاي دوجداره 
هستند، ميزان مايت خانگي را کاهش مي دهد. بيماران دچار حساسيت 
درمي يابند که در صورت استفاده از ماسك در زمان جارو کردن ميزان 

حساسيت آنها به طور قابل توجهي کاهش خواهد يافت.

آنتي  بردن  بين  از  و  ها  مايت  براي کشتن  -۴ شوينده هاي مخصوص 
ژن هاي آن توليد شده اند. به هر حال اين اثرات دائمي و ماندگار نيست. 
بنابراين استفاده از اين عوامل، در خانه براي افرادي که به مايت حساسيت 

دارند، توصيه نمي شود.

درمان دارويي حساسيت
داروهاي مختلفي براي درمان عالئم آلرژي ناشي از مايت در دسترس 
ايجاد  طريق  از  زا  حساسيت  عوامل  از  اجتناب  اقدام،  ترين  مهم  است. 
تغييرات فوق الذکر در محيط خانه است. در صورت عدم دريافت پاسخ 
مناسب از اين تغييرات، استفاده از درمان هاي دارويي موجود يا استفاده 

از ايمونوتراپي )واکسن ضد آلرژي( موثر خواهد بود.

خالصه
مايت در محيط خانه مخصوصًا در محيط گرم و مرطوب يافت مي شود. 
براي افرادي که به مايت حساسيت دارند بهترين درمان تغيير و تبديل 
اتاق خواب است. بهتر است در صورت وجود  محيط خانه، مخصوصًا 
آلرژي، درک بهتري از حساسيت ناشي از مايت پيدا کرده و با استفاده از 
راهکارهاي تجويز شده حساسيت تان را کنترل و نياز به مصرف دارو 

را کمتر کنيد. 

*کارشناس مامايي
**متخصص اطفال و نوزادان
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معرفي برترین ضد ویروس ها
 يکي از معتبرترين مراکز تست و بررسي محصوالت امنيتي به نام Av-Test در جديدترين ارزيابي خود، قدرت دفاعي 
اينترنتي نامحسوس و پنهان بررسي کرد. اين سازمان صاحب نظر  1۷ محصول امنيتي برتر دنيا را در برابر حمالت 
در حوزه امنيت فناوري اطالعات، در بررسي هاي اخير خود بسياري از محصوالت مطرح ضد ويروس از شرکت هاي 
مختلف را براي ارزيابي قدرت کشف و پاکسازي روت کيت ها، با يکديگر مقايسه کرده است. اين ارزيابي مقايسه يي که 
در دو محيط ويندوز XP و ويندوز Vista انجام گرفته، ناباورانه نشان مي دهد که بسياري از برنامه هاي ضدويروس، 
که از نام و اعتبار فراواني نيز برخوردارند، در رديابي، کشف و پاکسازي کدهاي مخرب پنهان به شدت ضعيف عمل مي 
 Trend Micro HousCall، در ميان کليه نرم افزارهاي مطرح شرکت هاي امنيتي چون ،Av-Test  کنند. بر اساس اعالم
Kaspersky Online Scanner، Microsoft Windows Live Safety Scanner و ساير موارد که به صورت آنالين 
Panda A -  و رايگان در اختيار کاربران اينترنت قرار داده شده اند، ابزار امنيتي آنالين و رايگان شرکت پاندا با عنوان

tivescan با اقتدار کامل در صدر بهترين و قدرتمندترين ابزار دفاعي در پاکسازي روت کيت ها و حمالت نامحسوس 
قرار گرفت. همچنين اين نرم افزار بهترين رتبه را در بخش هاي رديابي و پاکسازي کدهاي مخرب پنهان شده توسط روت 
کيت و نيز پاکسازي روت کيت هاي غيرفعال و در عين حال مقيم در سيستم را به خود اختصاص داد. درخصوص ابزار 
ويژه ضد روت کيت »AntiRootkit« نيز در ميان محصوالت ارائه شده توسط 1۴ شرکت برتر ضدويروس، شرکت هاي 
AVG و Avira موفق به کسب عنوان قدرتمند ترين ابزار کشف و پاکسازي روت کيت ها شدند. اين در حالي است که 
غول هاي امنيتي بزرگي چون McAfee، Microsoft و Sophos نتوانستند موفقيت قابل توجهي در اين رقابت فشرده 
به دست آورند. Av-Test گزارش داده است در بخش ارزيابي قابليت هاي ضد روت کيت در محيط ويندوز ويستا و از 
ميان 1۷ محصول مطرح ضد ويروس در دنيا تنها سه نرم افزار امنيتي موفق شدند کليه روت کيت هاي مخرب موجود در 
 F-Secure، Panda Security سيستم ارزيابي را به طور کامل رديابي و خنثي کنند. بنا بر اين گزارش تنها شرکت هاي
و نيز شرکت امنيتي Symantec، صد درصد حمالت نامحسوس و خزنده اجرا شده عليه سيستم را در محيط ويندوز 
ويستا خنثي کرده اند. Av-Test معتقد است از آنجا که کدهاي مخرب پنهان و حمالت اينترنتي نامحسوس براي مخفي 
نگاه داشتن خود از روت کيت استفاده مي کنند، توانايي رديابي و خنثي سازي اين اجزاي نرم افزاري، معيار خوبي براي 

برآورد مجموع قدرت دفاعي در برنامه هاي امنيتي است.  

طراحی نخستین قلم بلوتوثی جهان
نخستين قلم بلوتوثی جهان که قادر است حروف نوشته شده در هوا را بشناسد 
به  ژاپنی  فن آوری  شرکت  يك  سوی  از  کند  ارسال  رايانه  يك  به  را  آن ها  و 
 SMK نمايش گذاشته شد. به گزارش ايسنا، اين قلم که ساخت شرکت ژاپنی 
است دارای حسگر شتاب سه محوری برای ايجاد موقعيت خود و بلوتوث برای 
 Wireless Input بلوتوثی  انتقال سيگنال ها به صفحه ی رايانه است. دستگاه 
Pen برای استفاده به جای نشانگرهای ليزری در پرزنتيشن ها طراحی شده و 
شرکت سازنده اش آن را هفته ی گذشته در نمايشگاه تکس پو 2008 توکيو به 
نمايش گذاشت. شرکت SMK به تازگی برای محصول خود تقاضای ثبت امتياز 
انحصاری کرده که می تواند اين وسيله را در دستان کسانی که از قلم معمولی 

خسته شده اند قرار دهد.

تلفن همراه بریل برای نابینایان
يك اپراتور هندی با نامSpice Telecom اولين گوشی تلفن همراه مخصوص استفاده افراد نابينا را وارد بازار خواهد 
کرد. به گزارش فارس، اين گوشی تلفن همراه که تلفن همراه بريل نام دارد، تا دو ماه آينده به بازار وارد خواهد شد و به 

گونه ای طراحی شده است که افراد نابينا به راحتی می توانند از آن استفاده کنند. 
اين گوشی تلفن همراه که 599 روپيه قيمت دارد، همراه با سيم کارت به صورت اعتباری و تا سال 201۶ عرضه می شود و 
به جای داشتن صفحه نمايش دارای سيستم صوتی و صفحه کليد بريل است تا نا بينايان بتوانند به راحتی از آن استفاده 

کنند.

محصولی برای كاربران حرفه ای
کرده  معرفی   MP3 Player انواع  بازار  به  را  خود  محصول  جديدترين   iRiver شرکت 

است.
اين محصول جديد که يك PMP حرفه ای است، با نام SpinnPMP به بازار معرفی شده 

است.
مجهز Spin PMP طراحی باريك و نسبتا بزرگی داشته و هيچ کليدی روی آن تعبيه نشده است.اين دستگاه 

می رسد.به يك نمايشگر AMOLED لمسی با اندازه 2/۶3اينچ است که وضوح تصوير آن به 2۷2×۴80 پيکسل 
 MP3، OGG، WMA، PMP يك محصول کامال حرفه ای است که قابليت پخش و اجرای فايل هايی با فرمت های  اين 
MPEG و WMV را در اختيار کاربرانش قرار می دهد.Spinn PMP همچنين مجهز به راديوی ديجيتالی DAB، سيستم 
از  بسياری  توجه  مورد  می تواند  که  است   Adobe Flash video نرم افزار  و   3D تصوير  پردازنده  بلوتوث،  ارتباطی 
کاربران حرفه ای قرار بگيرد.اين دستگاه مجهز به باتری قابل شارژ است که در هر بار شارژ امکان پخش مداوم 25 ساعت 
موسيقی، 5ساعت فيلم و ۴ ساعت برنامه راديويی را به کاربرانش می دهد.محصول جديد iRiver در سه نسخه، ۴، 8 و 
1۶گيگابايتی طراحی و توليد شده است.اين PMP مجهز به امکان ضبط صدای ديجيتالی بوده و فايل های e-Book را 
هم به نمايش می گذارد.شرکت iRiver اعالم کرده است که PMP جديد Spinn PMP در ماه آگوست به بازار عرضه 

می شود. با اين حال اين شرکت هنوز قيمت احتمالی اين محصول را اعالم نکرده است.

چگونگي انتخاب يك دامنه مناسب در محيط مجازي 

پالكي به نام خود ثبت كنید 
 انتخاب نام مناسب براي وب سايت، يکي از مهم ترين مراحل براي ساخت يك سايت 
به شمار مي آيد. اگر شما قصد داريد يك تجارت آنالين راه اندازي کنيد، انتخاب 
نامي که قابل بازاريابي بوده و هنگام جست وجو نظر کاربران را به خود جلب کند، 
بسيار مهم بوده و رمز موفقيت است. فاکتور هاي مهمي بايد قبل از انتخاب نام دامنه 
مورد توجه قرار گيرند. در اين مقاله به نقل از سايت ترجمان وب به مواردي که بايد 

قبل از انتخاب نام مورد توجه قرار گيرد، مي پردازيم.
کوتاه بهترين انتخاب

نام دامنه ها مي تواند بسيار کوتاه يا بسيار بلند باشد )از يك حرف الي ۶۷ حرف(. به 
طور کلي، بهتر است نام دامنه شما کوتاه باشد.هرچه نام دامنه شما کوتاه تر باشد 
مردم آن را راحت تر به ياد خواهند سپرد. به ياد سپردن نام دامنه از لحاظ بازاريابي 
از اهميت ويژه يي برخوردار است. همان طور که کاربران به سايت شما مراجعه 
نيز درباره آن خواهند گفت و  از آن استفاده مي کنند، احتمااًل به ديگران  کرده و 
آنها نيز خود به ديگران پيشنهاد مي کنند و غيره.همانند هر تجارت ديگري، تبليغات 
دهاني، قوي ترين نوع تبليغات براي جذب کاربران جديد به وب سايت شماست )که 
البته رايگان نيز هست(. اگر نام دامنه وب سايت شما طوالني و تلفظ آن سخت باشد، 
Favorite هاي خود ذخيره  ليست  اگر در  ياد نخواهند آورد و  به  کاربران آن را 
نکرده باشند، به احتمال زياد ديگر به آن سر نخواهند زد. بنابراين در انتخاب نام 
وب سايت حتمًا کوتاه بودن نام را فراموش نکنيد تا به اين وسيله مخاطبان نيز نام 

سايت شما را به مرور فراموش نکنند.
يك اصل مهم به نام مشابه نويسي 

اگر کاربران سايت شما از طريق ليست Favorite خود يا لينك از سايت هاي ديگر 
کاربران  بيشتر  اند.  کرده  تايپ  مستقيمًا  را  دامنه  نام  احتمااًل  باشند،  نشده  وارد 
اشتباه  را  ها  نام وب سايت  راحتي  به  و  هستند  بسيار ضعيف  تايپ  در  اينترنت، 
يا مشابه آن وجود دارد،  تايپ مي شود  نام دامنه شما سخت  اگر  تايپ مي کنند. 
براي  باشيد.  است،  دامنه شما مشابه  نام  با  که  هايي  دامنه  آن  فکر خريد  در  بايد 
مثال اگر نام وب سايت شما »MikesTools.com« است، بد نيست نام دامنه هاي 
»MikeToolds.com« و »MikeTool.com« را نيز خريداري کنيد. احتمااًل از اينکه 
بازديدکنندگان سايت شما به خاطر اشتباه کوچك در نام دامنه وارد سايت ديگري 
شوند که انتظار آن را ندارند، خوشحال نخواهيد شد.همچنين نام دامنه هايي را که به 
نام شرکت شما نيستند اما مرتبط با محصوالت و خدماتي که ارائه مي دهيد، هستند 
خريداري کنيد. مثاًل اگر نام شرکت شما MikeصS Tools است بد نيست نام دامنه 
hammer-« يا  »buyhammers.com« مانند  با کار شما هستند  هايي که مرتبط 
and-nail.com« را نيز خريداري کنيد. هرچند اين نام دامنه ها ربطي به نام شرکت 
شما ندارد، اما روش مناسبي براي ورود بازديدکنندگاني است که به دنبال آن نام 
ها جست وجو مي کنند. به ياد داشته باشيد که مي توانيد نام دامنه هاي مختلفي را 

به يك سايت مرتبط کنيد.
ضرورتي به نام خط فاصله

نام دامنه خوب سخت تر مي  انتخاب  نام هاي آزاد دامنه ها روز به روز کمتر و 
شود. بسياري از نام دامنه هاي تك کلمه يي قباًل خريداري شده اند و همين موضوع 
انتخاب نام مورد نظر شما را سخت تر مي کند. هنگامي که قصد انتخاب يك نام دامنه 
را داريد، مي توانيد از خط فاصله )hyphen( در نام دامنه استفاده کنيد. استفاده 
از خط فاصله مفيد است چرا که به شما اجازه خواهد داد نام هاي چندکلمه يي را 
از هم جدا کرده و باعث راحت تر خوانده شدن آن شويد. براي مثال، کاربران به 
راحتي نام دامنه »domainnamecenter.com« را اشتباه تايپ خواهند کرد اما نام 
دامنه »domain-name-center.com« به راحتي قابل تايپ کردن است. چسباندن 
حروف به يکديگر خواندن آن را سخت مي کند و احتمال غلط تايپ کردن آن را باال 
مي برد. از طرف ديگر خط فاصله، نام دامنه شما را طوالني تر خواهد کرد. هرچه 
نام دامنه شما طوالني تر باشد، احتمال اينکه کاربر سايت نام آن را به طور کامل 
فراموش کند بيشتر خواهد بود. همچنين اگر سايت شما به کسي معرفي شود، ممکن 
است فراموش کند که کلمات سايت با خط فاصله از هم جدا مي شوند. )همچنين گفتن 
آدرس وب سايتي که خط فاصله در آن باشد، هم براي گوينده و هم براي 
نويسنده آن سخت تر است.( اگر قصد استفاده از خط فاصله را براي وب 
سايت خود داريد، تعداد آن را به سه عدد محدود کنيد. مزيت ديگر استفاده از 
خط فاصله در دامنه ها اين است که به موتور هاي جست وجو امکان مي دهد هر 
کلمه را به صورت جداگانه ذخيره کنند. )گوگل به تازگي امکان جداسازي اتوماتيك 
کلمات وب سايت هاي بدون خط تيره را به موتور جست وجوي خود اضافه کرده 

است.(
رمزگشايي از دات

 .com.،net.، orgپسوندهاي بسياري براي نام وب سايت ها وجود دارد که شامل
و biz. مي شوند. در بيشتر موارد، هرچه پسوند دامنه غيرمتعارف تر و ناشناخته 
 com تر باشد، نام هاي آزاد بيشتري در آن وجود دارد. با اين حال پسوند سايت
.بيشترين مخاطب و شناخته شده ترين پسوند سايت است چراکه اين اولين پسوند 
ارائه شده در اينترنت براي وب سايت هاي تجاري بوده و استفاده از آن بسيار باب 
 com شده است. به هرحال اگر نام وب سايت مورد نظر شما در وب سايت هاي

.وجود ندارد، از نام net. که دومين پسوند شناخته شده است استفاده کنيد.
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زنان
ZENITH SOLICITORS

دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگی  
به جریان انداختن مجدد پرونده پناهندگی و تجدید نامه  

آماده کردن دعوت نامه ویزای دانشجویی.کار.تجاری و درمانی  
خرید امالک مسکونی و تجاری در کوتاه ترین مدت  

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

طالق.قیمومیت )نگهداری( و توافق نامه ملک و امالک  
مسائل جنایی قانونی-حضور در اداره پلیس-دفاع از حق مجرم  

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

مشکالت مکانی و خانه خرید یا فروش )   vat +   499 £( و    

برای اطالعات بیشتر با متخصص فارسی زبان ما خانم سارا سهرابی تماس حاصل فرمائید

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468



38www.persianweekly.co.uk
  جمعه 31 خرداد June 2008  -  1387 20هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره پنجاه

 info@persianweekly.co.uk  

برای شادی روح فردوسی                 صحبت کن به درستی
 گر فرزندت نکند تکلم به فارسی           توخیلی با کالسی   
زدی تیر خالصی                                   به سرزمین پارسی

 گور فرهنگ را کندی دستی دستی       خود گم کردی راستی راستی
 چطور همیشه حق داری               که نمی دونی چی کم داری 

در واقع دلی تنگ داری               که با فرهنگ سر جنگ داری 
دیدی به این مطلب رسیدی                   که لرزاندی تن سعدی

گر غافلی که از کجا هستی                   به حتم بدان که عقب هستی
وقتی بغچه را بستی                        از دِه رخت همی بستی

تنبان زپا کندی                                     جین به پا کردی
به خود  گفتی که داری میری               بسپار همه را به فراموشی

اسم از غضنفر به جیمی                      نوشیدی از چای به کافی
به بابا بگیم ددی                   مرتبا بگیم اوکی، دونت ّوری                                           

زنی سر و وضع را رنگی          عوض کنی لهجه را بی درنگی 
دیگه تمومه ، شدی خارجی                  خارجی تر از تونی بلری 

صاحب کرسی در سازمان مللی           به خیال که نماینده یک ملتی
بگیر چند قطعه عکسی                        بده به فامیل پزی

بگو من کجا و تو کجا هستی                فخر کن و بزن توسری
پرشیا دهد تو را پندی                        هر چند خود نیازمندی

 ما هم داریم سهمی                       به آب و خاک رهنی
لختی نشسته کن فکری                  که غفلت از هم هست سستی
پاشو تا نرسیدی به پیری             جبران کن قبل از اینکه بمیری



39 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

20 June 2008  -  1387 جمعه 31  خرداد  
سال اول -  شماره پنجاه

پنج توصیه ثروتمندترین 
مرد جهان برای موفقیت

قسمت دوم

و  کنيد  تبديل  »ديجيتالی«  به  را  »کاغذی«  فرآيندهای  همه   )5
فرهيخته  کارکنان  گونه   بدين  نماييد.  برطرف  را  اداری  تنگناهای 

برای انجام وظيفه های مهمتر آزاد می شوند. 
ای«  وظيفه  »تك-  فعاليتهای  از  ديجيتالی  ابزار  بکارگيری  با   )۶
تا  کنيد،  تبديل  افزا«  »ارزش  فعاليتهای  به  را  آنها  يا  و  بکاهيد 

مهارتهای کارکنان فرهيخته را خوب بکار گيريد. 
افزايش  به  تا  آوريد  بوجود  ديجيتالی  »بازخورد«  جريان  يك   )۷
کارآيی فعاليتهای کمی، و کيفيت کاالها و خدمات، بيفزايد. بايستی 
همه کارکنان به آسانی بتوانند که رعايت معيارها و استانداردهای 

اصلی را پيگيری کنند. 
8( نظام ديجيتالی را برای انتقال ديدگاه ها و شکايتهای مشتريان 
به کارکنانی که مسئوليت و توان بهسازی فرآورده ها را دارند ، 

بکار گيريد. 
مرزها،  چگونگی،  و  طبيعت  ديجيتالی،  ارتباطات  ياری  به   )9
خوب  و  کرده  بررسی  دوباره  را  خود  کار  و  کسب  پيرامون  و 
وضعيت  دگرگونی  از  ناشی  اخطارهای  دريافت  با  بشناسيد. 
مشتريان، سازمان را بزرگتر و مهمتر/ يا کوچکتر و خودمانيتر 

)صميميتر و نزديکتر به هر مشتری( کنيد. 
10( اطالعات بازرگانی را با شتاب انتقال دهيد. با بکارگيری روش 
جابجايی ديجيتالی، چرخه داد و ستد اسناد را با تامين کنندگان و 

شريکان، کوتاه کنيد و در همه موارد به هنگام باشيد. 
به  ديجيتالی  روشهای  کمك  با  را  خدمات(  )کاال/  ها  فرآورده   )
چنانچه  کنيد.  کوتاه  را  ها  واسطه  دست  و  برسانيد  مشتريان 
کسب و کار شما خود جنبه واسطه گری دارد، با بکارگيری ابزار 
ديجيتالی، ارزش و اهميت داد وستد را در نزد مشتری باال ببريد. 
خود  مشکالت  حل  در  را  مشتريان  ديجيتالی،  ابزار  کمك  با   )12
راهنمايی کنيد. ديدارهای حضوری را به پاسخگويی به نيازمنديهای 

پيچيده و پرارزش تر مشتريان اختصاص دهيد. 
● توصيه دوم: بازرگانی اينترنت را بشناسيد و به کار گيريد 

گيتس می گويد که شرکتها و سازمان های تجاری در دهه آينده 
تصميم  که  چرا  گرفت  خواهند  خدمت  به  را  ديجيتالی  ابزارهای 
گيری های پرشتاب، واکنشهای کارآمد و تماس های بی واسطه با 
مشتريان، از ويژگيهای شرکتها و سازمانهای سده بيست و يکم 
است که در آنها بسياری از داد و ستدها به صورت »خودخدمتی« 
)سلف سرويس( ديجيتالی درخواهند آمد، واسطه ها يا به فعاليتهای 
ارزش آفرين رو خواهند آورد و يا ميدان را خالی خواهند کرد ، 
هر  در  افزا  ارزش  فعاليتهای  پيشاهنگ  »خدمات مشتريان«  واحد 
کسب و کاری خواهد شد. بنابراين تيم مديريت يك شرکت و يا 
را  زمانی  و  کرده  آشنا  اينترنت  با  را  بايد خود  تجاری  سازمان 
صرف آماده ساختن ديدگاهی از دهه آينده و دگرگونی های رخ 
داده در کسب و کار کند و راه های پياده کردن چنين ديدگاهی را 

با گروه »فن آوری اطالعات« شرکت در ميان بگذارد. 
گيتس عقيده دارد که اينترنت با ارتباط دادن مستقيم خريداران و 
به »سرمايهداری بی دردسر« را هموار  فروشندگان راه رسيدن 
خواهد ساخت و با کاستن از هزينه های داد و ستد، واسطه را از 
از دارندگان کسب و کارها  تنها دسته کوچکی  ميان خواهد برد. 
پيروزی خواهند رسيد و  به  پايين  با برگزيدن قيمت های بسيار 
بسياری ديگر بايد راهبرد خدمت بهتر به مشتريان را پيشه کنند. 
پس با توجه به نظر گيتس در اين مورد، اگر بخواهيم در دهه آينده 
بايد  شويم،  سرگرم  خدماتی  کارهای  به  سازمان  موفقيت  برای 
کارکنان فرهيخته را با ابزار ديجيتالی اطالعات مجهز کنيم تا بدان 

وسيله بتوانند با مشتريان ارتباط تنگاتنگی برقرار نمايند. 
بيل گيتس می گويد که برای بهره گيری از توانمندی های بی مانند 
اينترنت در آفرينش پيوند دو سويه با مشتريان بايد يك »سايت« 
در شبکه جهانی برپا سازيم که اين امر خود نيازمند به پشتيبانی 
می  اينترنتی  فنآوری  از  ايشان  شناخت  و  ارشد  مديريت  بيدريغ 
باشد. به نظر گيتس يك شبکه خوب جهانی ميتواند فروشندگان 
را به مشاوران مشتری تبديل کند. از سوی ديگر بخش بزرگی از 
ارتباطهای دوسويه اينترنتی با مشتريان مربوط به عرضه خدمات 

و پشتيبانی از فعاليت ايشان است. 

آی تی

در كشمكش 
مایكروسافت 
و یاهو، گوگل 

برنده ی میدان شد
ضربه ی  با  ياهو  برای  مايکروسافت  خريد  پيشنهاد  لغو 
امتياز  اما  نااميد کننده ای برای هر دو شرکت به اوج خود رسيد 

ديگری برای گوگل،غول جست وجوی آنالين به همراه آورد زيرا 
آنچه که در ماه ژانويه به عنوان حمله مايکروسافت عليه گوگل 
قسمت  به  می دهد  امکان  گوگل  به  که  قراردادی  با  اما  آغاز شد 
اين  برای  را  راه  يابد  دسترسی  ياهو  تبليغاتی  فضای  از  زيادی 
به  باز هم قدرت بيش تری  تا  شرکت بسيار قدرتمند هموار کرد 

دست آورد. 
گوگل  برای  آنقدر  قرارداد  اين  تحليلگران،  اظهارات  اساس  بر 
دادگستری  وزارت  می رود  انتظار  که  می رسد  نظر  به  شيرين 
قرار  دقيقی  بررسی  مورد  را  توافق  اين  قانونگذاران  و  آمريکا 
تبليغات  بازار  روی  بر  بيش تری  کنترل  شوند  مطمئن  تا  دهند 

جست وجوی اينترنتی به گوگل نخواهد داد. 
بنا بر اعالم موسسه ی تحقيقاتی Emarketer Inc، گوگل در حال 
حاضر  ۷5 درصد از بازار تبليغات جست وجوی اينترنتی را در 
اختيار دارد و ياهو با داشتن نه درصد از اين بازار به دنبال آن 

قرار دارد. 
با اين که گوگل و ياهو ادعا دارند اتحادشان از رقابت ميان آن ها 
کم نمی کند اما هر دو موافقت کرده اند برای آغاز همکاری خود 
تا دولت آمريکا زمان بيش تری برای  تا ماه سپتامبر صبر کنند 

ارزيابی تاثير احتمالی شراکت آن ها بر رقيبانشان داشته باشد. 
شراکت با ياهو سالح ارزشمندی را خارج از دستان مايکروسافت 

نگه می دارد که برای گوگل از هر مورد ديگری مهم تر است. 
مايکروسافت بايد بدون داشتن امتياز شهرت ياهو، يك بار ديگر 
برای يافتن راهی جهت تثبيت فعاليت آنالين بدون منفعت خود و 
اينترنت در حال رشد  تبليغات  از برتری گوگل در بازار  کاستن 

سريع به تکاپو بيفتد. 
سهام گوگل با  18/5۶ دالر افزايش در روز جمعه به  5۷1/51 دالر 
رسيد در حالی که سهام مايکروسافت با افزوده شدن  83 سنت 
به  29/0۷ دالر رسيد که نشان می دهد برخی از سرمايه گذاران از 
اين که غول نرم افزاری جهان به اين نتيجه رسيده که خريد ياهو 

بسيار گران و پرزحمت خواهد بود، آسوده خاطر شدند. 
مايکروسافت  که  احتمال  اين  به  ياهو  ديگر سهامداران  از طرف 
آخرين پيشنهاد  ۴۷/5 ميليارد دالری يا  33 دالر به ازای هر سهم 
خود برای خريد اين پيشگام اينترنتی را تجديد خواهد کرد اميد 
بسته بودند اما اين اميدها در اواخر روز پنج شنبه پس از اين که 
امتناع  مذاکرات  تجديد  از  قاطعانه  مايکروسافت  کرد  فاش  ياهو 

کرده، از ميان رفتند. 
اواخر  در  که  اين  از  قبل  ياهو  نااميدی سرمايه گذاران، سهام  با 
ساعات پايانی روز جمعه به  23/۴۷ دالر برسد،  1/۷۷ دالر يا  ۷/5 

درصد افت کرد؛ اين کاهش، پايين ترين ارزش سهام ياهو از زمانی 
که در پايان ماه ژانويه و درست قبل از آغاز تالش مايکروسافت 

برای خريداری آن به  19/18 دالر برسد، را نشان داد. 
اين امر ارزش بازار ياهو را  29 درصد پايين تر از آخرين پيشنهاد 
دالر  تقاضای  3۷  از  پس  و  می  ماه  که سوم  کرد  مايکروسافت 
برای هر سهم از سوی ياهو، از سوی اين شرکت لغو شد؛ سهام 

ياهو از ژانويه ی  200۶ به آن قيمت نرسيده است. 
را  خود  نرم افزاری  محصوالت  مجموعه  هنوز  مايکروسافت  اما 
يك  عنوان  به  می کنند،  کار  جهان  رايانه های  اغلب  روی  بر  که 

پشتوانه ی قوی دارد. 
با اين حال، ياهو ممکن است با بهره گرفتن از گوگل برای نمايش 
که  تبليغاتی  لينك های  از  توجهی  قابل  بخش  تبليغاتی،  لينك های 
کنار نتايج جست وجو در وب سايتش در آمريکا و کانادا نمايش 

داده می شوند، معامله ی ارزانی کرده باشد. 
اين شرکت اينترنتی واقع در سانی وال همچنين از تبليغات گوگل 
خود  بازاريابی  شبکه  در  ديگر  وب سايت های  در  نمايش  برای 

استفاده خواهد کرد. 
ياهو در حالی که هنوز بيش تر تبليغات خود را 
نشان می دهد،  نتايج جست وجويش  همراه  به 
محل  از  ساالنه اش  درآمد  می کند  پيش بينی 
توافق با گوگل  800 ميليون دالر افزايش يابد 
اما بيشتر تحليلگران آن را حرکت نااميدانه ای 
زمان  مرور  به  می کنند  ارزيابی  و  دانسته 
بياورند زيرا  به گوگل روی  کنندگان  تبليغات 
ياهو  در  صورت  هر  به  پيامشان  می دانند 

نمايش داده خواهد شد. 
زيادی  تحليلگران، گوگل دسترسی  گفته ی  به 
خواهد  ياهو  کننده ی  پربازديد  وب سايت  به 
يافت که به اين شرکت امکان می دهد جزئيات 
نتايج  ميان  وابستگی  مورد  در  بيش تری 
اين  و  کند  گردآوری  تبليغات  و  جست وجو 
کند  کمك  گوگل  به  می تواند  اضافی  اطالعات 
روش تبليغاتی خود را بهبود بيش تری ببخشد 

و به قطب بازاريابی پرنفوذتری تبديل شود. 
اين شراکت همچنين طرح تحول اساسی که جری يانگ يك سال 
قبل وهنگامی که به عنوان مدير اجرايی ياهو جانشين تری سمل 

شد، مطرح کرد را مورد ترديد قرار می دهد. 
محل  به  ياهو  شدن  تبديل  به  يانگ  استراتژی  از  بزرگی  بخش 
می رسد  نظر  به  که  داشت  اشاره  بازاريابان  برای  پرمراجعه 

قرارداد با گوگل با آن متناقض است. 
ساالنه  نشست  در  يافت  خواهند  فرصت  ياهو  سهامداران 
آن  در  و  برگزار می شود  اوت  ماه  اول  در  که  ياهو  سهامداران 
کارل آيکان، سرمايه دار مخالف، به دنبال برکناری اعضای هيات 
مديره فعلی و جايگزين کردن کانديداهای مورد نظر خود خواهد 

بود، خشم خود را خالی کنند. 
بود  مايکروسافت  به  ياهو  فروش  به  عالقه مند  ابتدا  در  آيکان 
که  کند  متقاعد  را  شرکت  اين  سهامداران  نتواند  اگر  نتيجه  در 
ايده های ارزشمند ديگری برای باال بردن قيمت سهام ياهو دارد، 
مبارزه اش برای بر کنار کردن اعضای هيات مديره ی اين شرکت، 

دچار مشکل خواهد شد. 
يانگ و سوزان دکر، رييس ياهو از قرارداد با گوگل به عنوان يك 
اقدام سودمند که اين شرکت را در موقعيت بهتری قرار خواهد داد 
تا در بازار تبليغات اينترنتی سرمايه گذاری کند، دفاع کرده اند و از 
سوی ديگر مايکروسافت مدعی است به ياهو حتی پس از تمايل 

به خريد کل اين شرکت، پيشنهاد بهتری داده است. 
جانسون، مدير بخش پلت فرم ها و سرويس های مايکروسافت که 
بر فعاليت های آنالين آن نظارت دارد در يك يادداشت داخلی که 
جمعه گذشته به کارمندان ارسال کرد، نوشت: هنگامی که آخرين 
مذاکرات در هشت ماه ژوئن قطع شد، مايکروسافت آماده شده 
بود تا بخش جست وجوی ياهو را به قيمت يك ميليارد دالر بخرد 
و با پرداخت  35 دالر به ازای هر سهم ياهو، هشت ميليارد دالر 

در اين شرکت سرمايه گذاری کند. 
بخش  خريد  جهت  مذاکرات  تجديد  برای  را  راه  مايکروسافت 
ماده ای  گنجاندن  با  نيز  ياهو  و  گذاشته  باز  ياهو  جست وجوی 
در شراکت با گوگل راه گريزی برای خود گذاشته تا بتواند در 
صورت لزوم به اين همکاری با هزينه ای در حدود  250 ميليون 

دالر خاتمه  دهد. 
فکر  هم  هنوز  و سرمايه گذاران  تحليلگران  از  برخی  حال  اين  با 
می کنند احتمال دارد مايکروسافت برای خريد کل ياهو تالش کند، 

هر چند با قيمتی که پايين تر از  ۴۷/5 ميليارد دالر باشد. 
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ازدواج زن 
ایرانی با مرد 

خارجی
محمدرضا زمانی درمزاری، مشاور حقوقی و وکيل دادگستری

»ازدواج  مدنی:  قانون   1060 ماده  برابر 
زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم 
که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه 

مخصوص از طرف دولت است.« 
 

خارجی  باتبعه  ايرانی  زن  »ازدواج  مدنی:  قانون   10۶0 ماده  برابر 
در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص 
از طرف دولت است.« اين تأسيس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد 
مفاد  ندارد«،  قانونی  منع  که  »مواردی  از  مراد  است.  فقهی  جنبه 
با  مذکور در ماده 1059 است؛ بدين معنا که ازدواج مرد خارجی 
زن ايرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه 

مخصوص از طرف دولت است. 
لحاظ  به  دولت،  از  اجازه  تحصيل  عدم  در صورت  مزبور  ازدواج 
شرعی صحيح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن اين اقدام 
به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئوليت و قابل پيگرد 
خواهد بود. امکان ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در قوانين ايران 
پيشبينی شده است. وفق ماده 98۷ قانون مدنی، زن ايرانی مجاز به 
ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع اين امر، آثار حقوقی متعددی 
نيز بر احوال شخصيه او مترتب ميشود. در اثر ازدواج زن ايرانی 
با تبعه خارجی، تابعيت ايرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، 
به  اين کشور  تابعيت  قانون دولت متبوع شوهر،  آنکه مطابق  مگر 
فوت  متعاقب  اين،  باوجود  شود.  تحميل  زن  به  عقد  وقوع  واسطه 
به  خارجه،  امور  وزارت  به  درخواست  تقديم  با  جدايی  يا  شوهر 
انضمام برگ تصديق فوت شوهر يا سند جدايی و متارکه، تابعيت 
نخستين )ايرانی( زن با کليه حقوق و امتيازات مربوطه، مجدداً به او 

تعلق خواهد گرفت. 
 داليل اين تغيير تابعيت زن در اثر ازدواج را بايد در علل مختلف 

جويا شد: 
1( اراده صريح يا ضمنی زن به اين موضوع که با آگاهی از تفاوت 
تابعيت خود نسبت به تابعيت شوهر و آگاهی از اينکه تابعيت او بر 
اثر ازدواج به تابعيت شوهر تغيير مييابد، به ازدواج با او رضايت 

ميدهد. 
 1105 ماده  اساس  بر  و  گشته  تغيير  اين  موجب  2( سلطه شوهر 

قانون مدنی، آن را موجه ميسازد. 
بدين  ميشود.  تغيير  اين  ازدواج سبب  عقد  تأسيسی  اثر وصف   )3
از دست  از جهات  تبعه خارجی، يکی  با  ايرانی  ازدواج زن  ترتيب، 
البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع  دادن تابعيت وی، 

همسر او، به ترتيب مزبور است. 
در خصوص تأثير ازدواج زن ايرانی با مردی از اتباع خارجه در 

تابعيت زن،2 مرحله متمايز در قانونگذاری ايران ديده ميشود: 
الف( حقوق مالی 

زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعيت خود را به نفع تابعيت 
خارجی شوهر از دست ميدهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ايرانی، 
بيگانه تلقی ميشوند و بر اساس تبصره 2 ماده 98۷ همان قانون، در 
حقوق آنها نسبت به اموال غيرمنقول محدوديتهايی ايجاد ميشود؛ 
بر اين اساس، آنها حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتی که 
موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخيص اين امر نيز 
با کميسيونی متشکل از نمايندگان وزارتخانههای خارجه، کشور و 

اطالعات واگذار شده است. 
خروج  قسمت  در  مدنی  قانون   988 ماده  مقررات  اين،  وجود  با 
ايرانيانی که تابعيت خود را تغيير دادهاند، شامل زنان مزبور نخواهد 

بود. بنابراين، ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی، به ترتيب 
فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله تبديل تابعيت آنها 
به تابعيت دولت متبوع همسر )طبق سطر 2 ماده 98۷ قانون فوق(، 
محدوديت در حق مالکيت آنان نسبت به اموال غيرمنقول و امکان 

تحصيل تابعيت همسرشان )تبصره يك و 2 همان ماده( است. 
اثر  بيگانه بر  تابعيت  يا تحميل  تابعيت  تبديل  اين بين، موضوع  در 
ازدواج با زن ايرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعيت ايرانی و 

پيشين خويش از اهميتی ويژه، برخوردار است. 
ب( بازگشت به تابعيت ايرانی 

ماده 98۷ قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ايرانی به تابعيت نخستين 
خود را که در پی تحميل قهری تابعيت دولت متبوع همسر خارجی 
وی پيشبينی کرده و آن را به عنوان يك حق مسلم و انکارناپذير او 
پذيرفته است. طبق قسمت اخير ماده مزبور، در صورت فوت شوهر 
يا جدايی، وی ميتواند با داشتن شرايط 3 گانه مقرر از طريق وزارت 
ايرانی(  )تابعيت  پيشين خود  تابعيت  به  بازگشت  به  خارجه نسبت 
اقدام و بر اساس آن، کليه حقوق و امتيازات متعلق به خود را مجدداً، 

به خويش تخصيص دهد. 
ـ اين شروط عبارتند از: 

1( تابعيت ايرانی قبلی زن از نوع تابعيتهای اصلی )و نه غيراکتسابی( 
باشد. 

2( عامل تغيير و تحميل تابعيت دوم )تابعيت دولت متبوع شوهر(، 
اثر  بر  يا  فيمابين  جدايی  جمله  از  طريقی،  به  ازدواج  عامل  يعنی 

درگذشت مشاراليه، از ميان رفته باشد. 
3( سرانجام، به ترتيب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت 

ايران )وزارت امور خارجه( درخواست شده باشد. 

 ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی 

گرچه، ازدواج زن مسلمان ايرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون 
ايران تجويز شده است. با وجود اين، طبق ماده 10۶ قانون مدنی 
و طبق ماده 1۷ »قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با 
اصالحات بعدی آن« در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به 

اجازه مخصوص بوده و دولت 
را  مرجعی  نقطه،  هر  در  بايد 
برای دادن اجازه، معين کند. بر 
زناشويی  آييننامه  اساس،  اين 
آبانماه  در  بدواً  ايرانی،  بانوان 
1319 تصويب و پس از اجرای 
ماده 10۶0 قانون مدنی و طبق 
ماده 1۷ قانون ازدواج با انجام 

اصالحاتی مصوب شد. 
طبق ماده يك آييننامه اخيرالذکر، 
به صدور  مجاز  وزارت کشور 
پروانه ازدواج زناشويی بانوان 
ايرانی با اتباع خارجی با رعايت 
داشتن شرايط مقرر در آييننامه 

مزبور است. 
 مدارک و شرايط مذکور در اين 
آييننامه وفق ماده 2 آن عبارتند 

از: 
و  مرد  درخواستنامه  تقديم   )1
صدور  تقاضای  بر  مبنی  زن 
به  زناشويی  اجازه  پروانه 

وزارت کشور. 
رسمی  مرجع  از  گواهينامه   )2
بر  مبنی  مرد،  متبوع  کشور 
زن  با  ازدواج  بودن  بالمانع 
شناختن  رسميت  به  و  ايرانی 
مرد.  متبوع  کشور  در  ازدواج 
گواهينامه  تهيه  که  در صورتی 
مذکور برای متقاضی امکانپذير 
ميتواند  کشور  وزارت  نباشد، 
در  فوق،  مدرک  دريافت  بدون 
پروانه  زن،  رضايت  صورت 

زناشويی را صادر کند. 
مرد  که  صورتی  در   )3
غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، 
گواهی يا استشهاد تشرف مرد 

به دين مبين اسالم. 

آييننامه مزبور، موظف شده   3 ماده  همچنين، وزارت کشور طبق 
در صورت تقاضای زن، عالوه بر مدارک موضوع ماده2، نسبت به 

تحصيل مدارک ذيل از مرد تبعه خارجی اقدام کند. 

ـ اين مدارک عبارتند از: 
مرجع  از  متأهل،  يا  است  مجرد  مرد  اينکه  بر  مبنی  گواهينامه   )1

رسمی محلی يا مأموران سياسی و کنسولی کشور متبوع مرد. 
مراجع  از  مرد  کيفری  محکوميت  و  بد  پيشينه  نداشتن  گواهی   )2
مرد  متبوع  کشور  کنسولی  و  سياسی  مأموران  يا  محلی  رسمی 
در  کشور،  مراجع  از  کيفری  سوءپيشينه  عدم  گواهی  همچنين،  و 

صورتی که مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد. 
و کنسولی کشور  مأموران سياسی  يا  از مراجع محلی  3( گواهی 
همچنين،  و  زوج  مکنت  و  استطاعت  وجود  بر  مبنی  مرد،  متبوع 
تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بيگانه، مبنی بر اينکه تعهد شود هزينه و 
نفقه زن و اوالد و هرگونه حق ديگری که زن نسبت به او پيدا ميکند، 

در صورت بدرفتاری يا ترک و طالق پرداخت کند. 

)الحاقی  مزبور  آييننامه   3 ماده  ذيل  تبصره  طبق  اين،  بر  عالوه 
مورخ20/۴/۴9( به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول 
اطمينان و ضمانت در حسن انجام وظايف قانونی زوج تبعه خارجی 
اتفاق در تمام مدت  ايرانی، از جمله حسن رفتار و  در قبال زوجه 
نيز  اوالد تحت حضانت و  اجابت مالی زوجه و  ادا و  زناشويی و 
در  ايران،  در  زن  سکونت  محل  تا  مطلقه  همسر  مراجعت  هزينه 
تأمين  خارجی(  )تبعه  مشاراليه  از  طالق،  و  متارکه  وقوع  صورت 

مناسب اخذکند. 

فرمهای مصوب وزارت کشور  اساس  بر  تعهدنامه  و  اين تضمين 
خواهد بود. با وجود اين، صدور پروانه زناشويی قائم به وزارت 
کشور نبوده، بلکه به تجويز ماده ۴ آييننامه مزبور، وزارت کشور 
ميتواند نسبت به تفويض اختيار به استانداريها و فرمانداريهای کل 
و همچنين، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمايندگان 
کنسولی و سياسی ايران در خارج اختيار دهد که طبق مقررات اين 
آييننامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به 

ثبتاحوال اعالم کنند. 
 ضمانت اجرای قانونی 

بخش 1
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روانشناسی

عالئم هشدار 
دهنده افسردگی

 قسمت دوم -  برگرفته از سايت تخصصی افسردگی و 
اضطراب روانيار

2( تغييرات فيزيکی 
هر کس که فکر ميکند افسردگی فقط با مغز افراد سروکار دارد 
يا تاکنون به افسردگی دچار نشده و يا از آن چيز زيادی نميداند. 
بلکه عالئم  اثر ميگذارد  انسانها  تنها بر روی ذهن  نه  افسردگی 
فيزيکی مهمی نيز به جا ميگذارد. برخی از آنها را در بخش 1 
ذکر کرديم )کاهش انرژی يا کاهش فعاليت( و در اينجا به برخی 

ديگر اشاره ميکنيم. 
 دردهای تعريف نشده: 

يکی از نظريه هايی که در مورد علّت بدن درد در افراد افسرده 
در  اختالل  دليل  به  معمواًل  افراد  اين  که  است  اين  دارد  وجود 
خواب، استراحت کامل نميکنند و از نظر جسمی دچار استرس 
پرخوابی(  چه  و  کمخوابی  )چه  استراحت  بدون  خواب  هستند. 
فيبرومايلجيا  و  مزمن  خستگی  سندروم  اصلی  های  مؤلفه  از 
هنوز  آن  علّت  که  گسترده  استخوانی  و  عضالنی  )دردهای 
ناشناخته است( ميباشد. به عالوه، افراد افسرده معمواًل بيشتر 
از حّد طبيعی دارای هورمون کورتيزول هستند که اين به نوبه 

خود با دردهای عمومی در بدن ارتباط دارد. 
 کاهش يا افزايش وزن کم اشتهايی يا پراشتهايی: 

گاهی  است.  شايع  کاماًل  افسردگی  شرايط  در  اشتهايی  کم 
اوقات نيز افراد افسرده به عنوان مسّکن به غذا روی ميآورند. 
بنابراين هم کاهش وزن و هم افزايش وزن ميتواند از نشانه های 
به  افسردگی  به هنگام  افراد  که  از داليلی  يکی  باشد.  افسردگی 
که  است  اين  ميآورند  پرچربی روی  غذاهای  غذا و مخصوصًا 
)سروتونين  ميبرند  باال  را  مغز  کربوهيدراتها سطح سروتونين 
يکی از انتقالدهنده های عصبی است که زياد پائين آمدن سطح 
نيز  افزايش کورتيزول  دارد(. همچنين،  ارتباط  افسردگی  به  آن 
به عنوان يکی از عوامل ذخيره نامناسب چربی در بدن انگاشته 

ميشود. 
 بيقراری يا کندی روانی-حرکتی: 

بيقراری روانی- حرکتی عبارت است از افزايش فعاليت، بيشتر 
به داليل ذهنی تا جسمی. نشانه های متداول آن شامل قدم زدن، 
پيچاندن يا فشار دادن دستها، با انگشت روی ميز زدن يا کف پا 
را به زمين زدن و ساير رفتارهای بدون وقفه مشابه است. کندی 
روانی-حرکتی برعکس، به آهستگی فعاليتهای فکری و جسمی 
اشاره دارد. در اين حالت، کارهای معمولی مانند مسواک زدن 
يا غذاخوردن ممکن است به صورتی غيرعادی کند و با طمأنينه 

انجام شوند. 
 ) Emotional Pain( درد هيجانی )3

 غمگينی طوالنی 
 گريه غيرقابل کنترل و غيرقابل توضيح 

 احساس گناه 
 احساس پوچی 

 از دست دادن اعتماد به نفس 
 احساس نااميدی 
 احساس بيپناهی 

منحصر  گرفته شوند،  نظر  در  تك  تك  اگر  ويژه  به  عالئم،  اين 
است  ممکن  بيپناهی  احساس  مثال،  برای  نيستند.  افسردگی  به 

واکنش منطقی به قرار گرفتن در يك شرايط دشوار باشد. 
زير  صورتهای  به  بيپناهی  احساس  افسردگی،  حالت  در  اّما 

است: 
 آميخته با انواع ديگر دردهای هيجانی 
 آميخته با انواع ديگر عالئم افسردگی 
 تداوم يافتن بيش از يك زمان معقول 

ز شديدتر بودن بيش از يك حّد معقول 
هر يك از عوارض باال ممکن است به عنوان واکنش طبيعی به يك 
رويداد غمانگيز مثل مرگ نزديکان يا از دست دادن کار پديدآيد 
احتمالی  به عنوان عالئم  بايد  آن  از حّد  بيش  اّما طوالنی شدن 
افسردگی مورد بررسی قرار گيرد. در نظر گرفتن اين پديده، به 
ويژه در افرادی که دارای سابقه افسردگی هستند حائز اهميت 

است. 

۷باور غلط درباره 
روان شناسان

 
اين باورها  از  در بين عامه مردم باورهای غلطی شکل گرفته که تعدادی 

ناشی از اعتقاد غلط گذشتگان و تعدادی از آنها ناشی از فقر دانش و ميزان 
همنوائی باال در ميان مردم است که البته اين باورهای غلط در زمينه های 
گوناگون به چشم ميخورد و زمينه ساز بسياری از کج انديشی ها و تصميم 
های غلط در زندگی بسياری از ماست. وقتی عامه مردم درباره همه چيز 
و خارج از حيطه تخصص خود حکم صادر کنند، بستر بی اعتمادی فراهم 
ميشود. اين مقاله درباره تعدادی از اين باورهای غلط در ارتباط با روان 

شناسان توضيح ميدهد. 
1( روانشناسان عصبانی نمیشوند! 

در باور فوق، ما به کلمه هيچوقت برميخوريم که يك کلمه مطلق است و اين 
خود اولين گفته منفی درباره اين باور است. چون درباره خصايص روانی 
و هيجانی انسانها هيچ کلمه مطلقی نمی توانيم استفاده کنيم، چون انسان 
موجودی بسيار پيچيده، متفکر و انتخابگر است. ضمن اينکه عصبانيت جزو 
ذهن  در  خداوند  توسط  که  است  آدمی  روان  ساز  متعادل  های  مکانيزم 
انسانها به وديعه نهاده شده است، چراکه اگر همين عصبانيت وجود نداشت 
انسان به مثابه ديگ بخاری بود که سوپاپ اطمينان نداشت و بنابراين پس 
از گذشت چندين ساعت از کار اين ديگ بخار، ما شاهد انفجار می بوديم. 
و مهمتر از هم اينکه اگر خشم و عصبانيت به هر دليلی ابراز نشوند خود 
ميتواند زمينه ساز کينه، نفرت، دشمنی و انواع و اقسام بيماريهای روانی 
و جسمانی در آينده شود که به مراتب بدتر از ابراز خشم به وجود آمده 
در آن موقعيت مشخص است. بنابراين چگونه ميتوان انتظار داشت که يك 
روانشناس که خود به خوبی از عملکرد اين فعاليت در ذهن و بدن خويش 
آگاه است خشم خود را فرو خورد تا به او مهر تأييد روانشناس زبده را 
پيشرفته  و  پخته  دفاعی  های  مکانيزم  با  است  قادر  او  حاليکه  در  بزنند. 
همچون شوخ طبعی باور فوق را به اين شکل اصالح کند. روان شناسان 
هم مانند همه مردم عصبانی ميشوند، اما از شيوه های سالم برای ابراز 

آن بهره ميگيرند. 
2( خودشان دیوانه اند! 

اين هم يك باور غلط شايع در ميان مردم است که به هيچعنوان علمی و 
منطقی نيست، چراکه اگر ما بخواهيم يك حکم کلی در ارتباط با گروهی از 
مردم بدهيم نيازمند آنيم که تحقيق علمی در سطحی وسيع انجام دهيم و با 
انجام روش های آماری ادعای فوق را اثبات کنيم. همانطور که يك مکانيك 
دارد  قرار  احتمالی  فنی  نقص  معرض  در  خودرواش  که  هنگامی  اتومبيل 
زودتر از ديگر افراد مطلع ميشود اين قاعده در ارتباط با روانشناسان نيز 
صادق است، چراکه آنان به دليل آگاهی، از بيماريهای روانی بسيار زودتر 
دليل  به  و  شده  مطلع  زودتر  بسيار  روانی  بيماريهای  از  آگاهی،  دليل  به 
اطالع از مشکالت پيش آمده احتمالی بر اثر بيماريهای روانی خيلی زودتر 
به سمت و سوی درمان و حل مشکل خويش روان ميشوند. ما نميتوانيم 
نيز  بسياری درگيرند خود  بيماران روانی  با  بگوئيم چون روان شناسان 
قطعًا از اين بيماری ها بی بهره نخواهند ماند، به همان دليل که اشخاصی 
که در بيمارستانها در بخش مراقبت از بيماران عفونی کار ميکنند اگر مراقب 
خودشان نباشند قطعًا به اين بيماريها مبتال خواهند شد. بنابراين باور فوق 

را به شکل زير اصالح ميکنيم: 
روانشناسان هم همچون ديگر مردمان اگر مراقب خود نباشند در معرض 

بيماريهای روانی قرار دارند. 
3( ما خودمان روانشناسیم. 

بله اين جمله ای است که کارل راجرز، يکی از روانشناسان بزرگ و پايه 
گذار روانشناسی انسان گرا بر آن معتقد بود. 

او اعتقاد داشت که هر کس خودش بهترين درمانگر خويش است اما سئوالی 
که پيش ميآيد اين است، پس چرا همه روزه تعداد کثيری از مردم به کمك 

و دخالت روانشناسان نيازمند هستند؟ 
جواب اين است: به همان دليل که همه ما بالقوه ميتوانيم به قله دماوند صعود 
کنيم اما به شرطی که شخصی راهنمائی ما را به عهده بگيرد، يعنی راه را 
به ما نشان دهد و تجهيزات الزم را به ما معرفی کند. برای حل مشکالت 

شخصی هم ما نياز به کمك يك روانشناس زبده داريم که نه برای ما بلکه 
با ما حرکت کند تا به حل مشکالتمان نايل شويم و از همه مهمتر اينکه ذهن 
انسان از 3 بخش عمده هشيار، نيمه هشيار و ناهشيار تشکيل شده است 
که اگر ما خيلی توانا باشيم حداکثر به نيمه هشيار ذهنمان دسترسی پيدا 
ميکنيم که البته برای حل مشکالت کافی نيست. بنابراين نيازمند کمك کسی 
هستيم که بتواند به ناهشيار ذهن ما وارد شده و از اين انبار متروکه پرونده 
های دردناک بايگانی شده گذشته را بيرون آورده و از نو رسيدگی کند. 
بنابراين باور فوق را به شکل زير اصالح ميکنيم: هيچکس بيشتر از خود 
انسان به احواالت خودش آگاه نيست اما بدون کمك يك روانشناس هرگز 
ميتوانند  نگاه  يك  با  داشت. روانشناسان  نخواهد  احواالت دسترسی  بدان 

همه چيز را درباره ما بدانند. 

4( روان شناسان حالل مشکالتند. 
اين باور، روانشناسان را به جادوگرانی مبدل ميسازد که قادرند فکر ما را 
بخوانند، که اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد، چراکه برای شناختن 
افراد در روان شناسی روشهای گوناگونی همچون مشاهده تجربی يعنی 
در نظر داشتن رفتار افراد بدون آنکه خودشان متوجه باشند، مصاحبه با 
نزديکان و خويشاوندان، اجرای آزمون های فرافکنی و در نهايت مصاحبه 
با خود شخص که از انواع مختلفی برخوردار است، در نظر گرفته ميشود. 
در نهايت ميتوان گفت پس از انجام اين آزمايش ها و آزمون ها شايد با 
احتياط بتوان گفت از شخص موردنظر نيمرخ روانی بهدست آوردهايم، که 
باز هم در پارهای از موارد بی نقص نخواهد بود. بنابراين باور فوق را به 

شکل زير اصالح ميکنيم: 
روان شناسان هرگز با يك نگاه نميتوانند همه چيز را درباره ما بدانند. 

5( نیاز به مشورت ندارند. 
اين هم يك باور غلط است، چراکه روان شناسان هم مانند آرايش گران قادر 
به اصالح سر خويش نيستند، هرچند که آرايشگر قابلی باشند. به اين دليل 
که مشکالت روانی هميشه صرفنظر از داشتن اليه های منطقی از اليه های 
هيجانی نيز برخوردارند، بنابراين با توجه به اصل نيروگذاری روانی )يعنی 
صرف  خاص  فعاليتی  به  ذهن  در  ميتوان  روانی  انرژی  مشخصی  مقدار 
شود( وقتی بخشی از نيروهای ذهنی ما در هيجانات ما صرف شده است 
به حل  کامل دست  اشراف  و  آگاهی  با  که  باشيم  داشته  انتظار  نميتوانيم 
مسئله بزنيم، بنابراين، نياز داريم از شخص ديگری که البته رابطه خويشی 
ما  کمك  به  توان  صددرصد  با  او  تا  بگيريم  کمك  ندارد  ما  با  دوستی  و 
افراد ميشود، چه  اين قاعده شامل حال تمام  البته  بيايد.  برای حل مسائل 
مشاوران و چه روانشناسان. پس باور فوق را به اين شکل اصالح ميکنيم: 

روانشناسان هم نياز به مشورت دارند. 
6( روانشناسان دانای کل هستند. 

اين باور غلط و غيرمنطقی در بين مردم شايع است. البته متأسفانه اين به 
روان  اکثر  به  اگر شما  که  است  ايران  در  روانشناسی  دليل ضعف حرفه 
شناسان شاغل در ايران مراجعه کنيد قادرند از مشکل شب ادراری کودک 
تان تا لکنت زبان همسرتان، دعاوی خانوادگی، ترس و اضطراب، وسواس 
و ... همگی آنها را درمان کنند. در صورتيکه در کشورهای پيشرفته شايد 
هر روانشناس حداکثر در 2ـ3 موضوع مرتبط تخصص دارد و داوطلبانه 
اعالم ميکند که فقط قادر به حل مشکال ترس و اضطراب شماست، نه به 
اينکه مثاًل مشاوره شغلی و تحصيلی هم انجام دهد. ضمن اينکه در باور 
فوق زندگی کردن واژهای کلی و مصاديق آن وسيع است، بنابراين باور 

فوق به شکل زير اصالح ميشود: 
هر روانشناسی قادر به حل بعضی از مشکالت خاص و مشخص مراجعانش 

است. 
7( سرنوشت را تغییر میدهند. 

اينهم يك باور عجيب ديگر که اصاًل نميتواند درست باشد. بزرگی ميگفت: 
”مراقب افکارت باش چون به حرفهايت بدل ميشود. مراقب حرفهايت باش 
چون به اعمالت تبديل ميشود. مراقب اعمالت باش چون به عادت هايت مبدل 

ميشود. مراقب عادتهايت باش چون به شخصيت تو تبديل ميشود. 
مراقب شخصيت خود باش چون به سرنوشت تو تبديل ميشود و مراقب 
سرشت خويش باش چون به سرنوشت تو تبديل ميشود.“ فکر ميکنم اين 
بزرگ به خوبی حق مطلب را ادا کرده، چراکه تا انسانها خود نخواهند، به 
پايداری در زندگيشان نخواهند رسيد. مگر آنکه دست خويش  هيچ تغيير 
از  او را  تا  را در دست راهنمائی دلسوز چون يك روانشناس زبده دهند 
کند.  رهنمون  سعادت  و  خوشبختی  منزل  سر  به  زندگی  های  کورهراه 
روانشناسان قادر به پيشگوئی و تغيير سرنوشت نيستند مگر با همکاری و 

مساعدت خود آنها.  
مجله موفقيت  
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسی 

كالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

به بهانه داوري هاي يورو 2008 

 قانون به مثابه نابرابري 
 

آرش حقيقي

داوران در يورو 2008 جنجال زيادي برپا کرده اند. هاوارد وب داور انگليسي در بازي لهستان و اتريش 
پنالتي به سود ميزبان گرفت که بدجور خشم لهستاني ها را برانگيخت. اين خشم آنقدر زياد بود که بدل به 
چالشي ملي شد و ابعادي سياسي به خود گرفت. بعد بازي روماني و ايتاليا از راه رسيد و داور نروژي اوربو 
گل قانوني لوکا توني را آفسايد گرفت و يك پنالتي مهربانانه به سود روماني اعالم کرد. اين دو فاجعه داوري 
مي توانست کار ايتاليا را در همان روز دوم تمام کند که نکرد. اما بازخوردهاي داستان آنقدر زياد بود که 
سوژه مناسبي براي همه روزنامه نگاران و نويسندگان ورزشي پديد آورد. درست است که هر دو صحنه 
به اعتقاد 99 درصد کارشناسان اشتباه داور بود ولي تفاوت بنيادين اين دو اشتباه است که جان مايه اين 
يادداشت را مي سازد. گل توني کاماًل قانوني بود به يك دليل ساده. قانون فوتبال مي گويد اگر بين بازيکن و 
دروازه بان مدافع حريف باشد هرگز آفسايدي رخ نمي دهد. بين توني و دروازه بان روماني يك مدافع بود 
پس اين صحنه نمي توانست آفسايد باشد. خود اوربو هم پس از بازي اعالم کرد که اشتباه کرده است. اما 
صحنه دوم و خطاي پنالتي پانوچي روي موتو هم مي توان به همين صراحت نظر داد؟ تا به حال چند صحنه 
مشابه اين صحنه در محوطه جريمه ديده ايد؟ چندتاي آنها پنالتي اعالم شده اند؟ البته و صدالبته که براساس 
قوانين مکتوب فوتبال حرکتي که پانوچي انجام داد، خطا بود و بحثي هم در آن نيست. ايتاليايي ها هم نمي 
توانند اعتراضي داشته باشند چرا که هر کسي مقابل قانون قرار بگيرد، مجرم است و محکوم به تن دادن به 
مجازات. اما اين قانون وقتي در دست مجري آن قرار مي گيرد ديگر به مکتوبات بستگي ندارد و متوجه تاويل 
او از قانون مي شود. اگر اين تاويل ها همه جا يکسان باشد، مي توان ادعاي برابري و عدالت کرد و در غير 
اين صورت قانون عماًل بدل به سالحي براي قانونگذار مي شود تا در مواقع الزم سپر دفاعي مناسبي داشته 
باشد تا پشت آن موضع بگيرد. رويکردي ديگر به اين قضيه تئوري الکان درباره قانون را پيش مي کشد. 
الکان مي گويد انسان براي اين قانون را پديد آورد که لذت قانون شکني را بچشد. شايد اين ديد بر اساس 

اصل تضادها بي نقص باشد اما در صحنه زندگي و به طور خاص فوتبال کمي بد بينانه است.
 اما به هرسو در شرايطي که سرنوشت بسياري از بازي هاي بزرگ ترين تورنمنت فوتبال با همين تاويل 
ها و برداشت هاي قانوني تغيير مي کنند، بد نيست ديدي دقيق تر به پديده داوري و مفهوم قانون در فوتبال 
داشته باشيم و بحث هاي کليشه يي »داور هم انسان است و ممکن است اشتباه کند« را بايگاني کنيم. بيشترين 
راه دررويي که قانونگذار براي خودش در کتاب قانون فوتبال در نظر گرفته است هم همين وقت هاي اضافه 
و تلف شده است که ديگر کاماًل در دست داور است و مي تواند با آن هرجور که بخواهد تيم مغضوب را 
سالخي کند. ... و بحث همچنان ادامه دارد و مجري قانون همچنان پيروز است، مگر در مواجهه با عدالت 

خياباني. 

تیموریان: در فولهام به نیمكت 
نشینی فكر نمی كنم

هافبك تيم ملی فوتبال گفت: نمی خواهم در تيم جديدم از روی نيمکت ذخيره مسابقات را پيگيری کنم. 
ملی  تيم  با  ديدار  خصوص  در  تيموريان  آندرانيك 
سوريه اظهار داشت: بازی خيلی خوبی را در دمشق 
ملت های  جام  مقدماتی  مرحله  مانند  و  داديم  انجام 
200۷ آسيا که همراه با امير قلعه نويی اين تيم را با 
2گل شکست داده  بوديم، بار ديگر با مربيگری علی 

دايی بر اين تيم قلدر غلبه کرديم. 
افزود: بازی کردن در دمشق کار سختی است؛  وی 
نشان  خودشان  از  خوبی  عملکرد  بازيکنان  همه  اما 
دادند و سرانجام 3 امتياز بازی را به دست آوردند تا 

صعود به مرحله بعدی قطعی شود. 
شانس  خوش  اول  نيمه  داد:  ادامه  ملی  تيم  هافبك 
بوديم؛ اما بخشی از ذات فوتبال همين خوش شانسی 
تيم  به  سوری ها  ضربه  يك  دليل  همين  به  و  است 

دروازه مان خورد. 
وی در خصوص انتقال به فولهام انگليس گفت: بعد از 
ديدار با کويت برای حضور در اردوی فولهام راهی 
آغاز  را  تمرينات  جديدم  تيم  در  تا  می شوم  انگليس 

کنم. 

تيموريان در مورد نحوه انتقالش به اين تيم انگليسی 
عنوان کرد: قبل از اينکه به تيم ملی ملحق شوم قراردادی 2 ساله  با فولهام منعقد کردم و سال سوم قراردادم به 

صورت توافقی است و اميد زيادی به موفقيت در تيم جديدم دارم. 

وی ادامه داد: شرايط خود را برای بازی کردن در ليگ برتر انگليس بهتر از ساير ليگ ها می دانم و به نظرم می توانم 
در تيم جديدم عملکرد بهتری نسبت به بولتون داشته باشم. اميدوارم روزهای خوبی را در فولهام تجربه کنم. 

می خواهم در ترکيب ثابت تيم بازی کنم، بنابر اين اصال به نيمکت نشينی فکر نمی کنم. 
هافبك تيم ملی تصريح کرد: در بولتون نيز در سال اول در 30 مسابقه بازی کردم؛ اما به دليل مشکل قراردادی و 

داليل غيرفنی از ترکيب کنار رفتم. اميدوارم در فولهام در ترکيب اصلی قرار بگيرم. 

رونالدو :از رئال نپرسید
مطبوعاتی  کنفرانس  در   2008 يورو  های  رقابت  آغاز  از  بار  نخستين  برای  که  رونالدو  کريستيانو 

شرکت می کرد از خبرنگاران خواست تا سوالی درباره رفتن احتمالی اش به رئال مادريد نپرسند.
اين بازيکن 23 ساله گفت: در حال حاضر اصال دوست ندارم که راجع به جدايی ام از منچستر يونايتد 
صحبت کنم. وی که با اين تيم به قهرمانی در ليگ برتر و ليگ قهرمانان اروپا دست يافته معتقد است 
که در حال حاضر تمام تمرکزش روی رقابت های جام ملت های اروپا است و اکنون به هيچ انتقالی 
توجه نمی کند: در حال حاضر من و همه اعضای تيم بر روی مسابقه با آلمان در مرحله يك چهارم 

نهايی متمرکز شده ايم. آلمان تيمی قدرتمند است که مهره های خوب و فراوانی در اختيار دارد.
هر چند که رونالدو با منچستر يونايتد قرارداد دارد اما مطبوعات اسپانيا گزارش دادند رئال مادريد 
که فصل گذشته با برند شوستر به عنوان قهرمانی الليگا دست يافت، برای جذب اين ستاره پرتغالی 
حاضر به پرداخت 80 ميليون يورو است.سرالکس فرگوسن از مسؤوالن منچستر يونايتد و روسای 

باشگاه خواسته است به هر نحو ممکن مانع پيوستن اين بازيکن به رئال مادريد شوند
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     در حاشیه مسابقات یوفا 200۸

مركل و شوسل تماشاگران ویژه 
دیدار آلمان و اتریش

تماشاگر  اتريشی خود،  همتای سابق  به همراه  آلمان  اعظم  صدر 
ديدار شب گذشته دو تيم بودند. 

هاپل  ارنست  در ورزشگاه  آلمان  و  اتريش  تيم  دو  ديدار حساس 
شهر وين برگزار شد. 

مرکل  آنجال  اتفاق  به  اتريش  سابق  اعظم  صدر  شوسل  ولفگانگ 
صدر اعظم آلمان به عنوان تماشاگران ويژه در ورزشگاه حاضر 
بودند. اين دو شخصيت سياسی در کنار يکديگر نشستند و رقابت 

ورزشی تيم های کشورشان را نظاره کردند. 
حضور  جايگاه  در  هم  آلمان  فوتبال  اسطوره  بائر  بکن  فرانس 

داشت. 
در نيمه نخست مسابقه مارتين هريم با مشت به صورت پودولسکی 
بازيکن تيم ملی آلمان کوبيد که اين اتفاق از چشم داور اسپانيايی 

مسابقه پنهان ماند. 
از روی   ۴3 دقيقه  در  را  دو سرمربی  هر  مسابقه  داور  گونزالس 
نيمکت اخراج کرد. اين داور دردقيقه 15 نيز اولين کارت زرد را به 

بازيکن اتريش مارتين استالنز نشان داد. 
اليور بيرهوف در کنار شواين اشتايگر بازيکن محروم تيم آلمان 
اخراج شده  کرواسی  با  در مسابقه  اشتايگر  کرد.  تماشا  را  بازی 

بود.

غیبت هیكرز برگر در نشست خبری
سرمربی عصبانی اتريش در پی اخراج خود و شکست تيمش برابر 
آلمان حاضر نشد در نشست خبری حضور داشته باشد. هيکرز 
برگر که يك روز قبل از بازی تيمش برابر آلمان از شکست حريف 
در  داور  نادرست  قضاوت  به  اعتراض  در  داشت  کامل  اطمينان 

نشست خبری شرکت نکرد. اين در حالی است که قرار بود تمام 
مربيان طبق قانون چديد يوفا حتما در نشست خبری بعد از بازی 
حاضر باشند. يواخيم لو نيز که همانند همتای اتريشی خود از بازی 
اخراج شده بود، در نشست حاضر نشد. بازی فوق شب گذشته با 

يك گل به سود آلمان خاتمه يافت.

اسكوالری به تالش خود ادامه 
خواهد داد

تأکيد کرد که  پرتغال  تيم ملی  فيليپه اسکوالری« سرمربی  »لوئيز 
انتقال وی به باشگاه چلسی باعث عدم توجه وی و تيمش نسبت 
به تالش خود برای کسب عنوان قهرمانی يورو 2008 نخواهد شد. 
تا حدی  به چلسی  انتقال  از  اين موضوع که هدف  پذيرش  با  وی 
دستاورد مالی بود افزود: »فعال قرار نيست چيزی تغيير کند. من 
با جسم و روح خود اينجا هستم و تا آخر مشارکت کامل خواهم 

داشت و اميدوارم که بتوانيم بار ديگر به ديدار پايانی برسيم.« 
اسکوالری که نخستين بار پس از انتخاب شدن به عنوان جانشين 
آورام گرانت سرمربی قبلی چلسی با خبرنگاران صحبت می کرد 
گفت: مذاکراتش با اين باشگاه با اطالع کامل کارفرمايان فعلی وی 
و پس از ناکامی آنان در يافتن حاميان مالی برای تمديد قراردادش 
در پرتغال صورت گرفته است. وی در پاسخ به اين سوال که آيا 
اين امر به معنای آن است که به خاطر پول قصد رفتن به چلسی را 
دارد يا نه گفت: »بله ، يکی از داليل آن همين است. من 59 سال سن 
دارم و نمی خواهم تا ۷0 سالگی سرمربی بمانم بلکه قصد دارم چند 
سال ديگر بازنشسته شوم.« اسکوالری همچنين هدف از عزيمت 
خود به لندن را تمايل برای تحصيل فرزندش در انگلستان و ايجاد 
يك تحول در زندگی خود پس از 5 سال و نيم هدايت تيم پرتغال 
مدت  به  ماندن  يك شغل  در  من  »برای  داشت:  اظهار  وی  خواند. 
5/5 سال يك رکورد محسوب می شود. ايجاد تغيير و تحول خوب 
است.« به گفته اسکوالری اينگونه فرصت ها هر روز برای کسی به 

دست نمی آيد و لذا بايد به درستی از آن استفاده کرد.

حمله مطبوعات اتریش به داور 
اسپانیایي  

 مطبوعات اتريش به شدت از نحوه قضاوت داور اسپانيايي مسابقه 
با آلمان انتقاد کردند. اکثر روزنامه ها نشريات اتريشي با وجود 
داور  از گونزالس  ها  رقابت  از گردونه  تيم  اين  از حذف  ناراحتي 
داور  اتريشي  عقيده مطبوعات  به  انتقاد کردند.  اسپانيايي مسابقه 
مقابل  ديدار  در  تيم  اين  براي  را  در صد  پنالتي صد  يك  مسابقه 
آلمان نگرفته است. آنها داور اسپانيايي را متهم کرده اند براي آنکه 
شجاعت خود را به رخ بکشد، عليه ميزبان مسابقات در ورزشگاه 
هاپل سوت زده است. گونزالس سرمربيان آلمان و اتريش را در 
اين  اتريش  کرد.  اخراج  نيمکت  روي  از   ۴2 دقيقه  در  مسابقه  اين 
مسابقه را با نتيجه يك بر صفر به حريف واگذار کرد و از گردونه 

رقابت ها حذف شد.  
 

كروات ها پنج هزار یورو جریمه شدند  
 

هوادارانش  نادرست  رفتار  سبب  به  را  کرواسي  ملي  تيم  يوفا   
جريمه کرد. يوفا پس از اينکه در جريان بازي کرواسي و اتريش، 
شاهد پرتاب وسايل محترقه از سوي برخي هواداران تيم کرواسي 
در ورزشگاه ارنست هاپل وين بود، فدراسيون فوتبال اين کشور 
يوفا  پنج هزار يورو )هشت هزار فرانك سوئيس( جريمه کرد.  را 
براي اين منظور با صدور اطالعيه يي از تيم هاي حاضر در يورو 
2008 خواست از هواداران خود بخواهند اخالق ورزشي را رعايت 
کنند. ديدار تيم هاي اتريش و کرواسي، به عنوان اولين بازي گروه 
دوم، با برتري يك بر صفر کروات ها خاتمه يافت. تيم کرواسي در 
پايان مسابقات گروهي با 9 امتياز از گروه دوم صعود کرد و تيم 

اتريش حذف شد.  
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بزرگان به 
دنبال پادشاه 

خفاش ها
 آرسنال

به  بعيد  امارات  با يك مبلغ کالن در استاديوم  احتمااًل حضور ويا 
را  قيمت  ارزان  و  جوان  استعدادهای  معمواًل  ونگر  رسد  می  نظر 
اما  می سازد  آنها ستاره  از  خود،  نظر  تحت  و  کند  می  خريداری 
شايد اگر امانوئل آدبايور تصميم به ترک توپچی ها به مقصد ميالن 
کند هواداران از حضور ويا در امارات خوشحال می شوند اما انتقال 

آدبايور در حال حاضر تنها يك شايعه است و بس!
با اين حال شکی وجود ندارد اگر ويا پا به مقر توپچی ها بگذارد 
ديری نخواهد پاييد که به يکی از پرآوازه ترين ستارگان ليگ برتر 
تبديل خواهد شد اما با همه اين حرف ها حضور مرد اسپانيايی در 
جمع توپچی ها خيلی کمرنگ است در واقع اگر آرسن ونگر برای 
خريد اين بازيکن 2۶ ساله سرکيسه را شل کند و پول کالنی خرج 
کند احتمااًل همه دنيای فوتبال دچار يك شوک دسته جمعی و آنی 
خواهند شد. اما خوب اگر اين کار را بکند عجب برگ برنده ای به 

دست آورده است...

 بارسلونا 
احتمااًل اولين تيم اسپانيايی که برای خريد ويا دست دراز می کند 
کنند و گوارديوال  پول خرج می  کاتاالن خوب  بارسا است. مردان 
برای ساخت تيمی که تازه هدايتش را به دست گرفته است احتياج 
تغيير و تحول دارد، خوب پس چه خريدی  اندکی  به چند خريد و 
بهتر از ستاره کنونی يورو 2008 می تواند نتايج مناسب را برای 
مربی جديد به ارمغان بياورد؟ آبی و اناری ها با وجود ستارگان 
بی شماری که در تيم دارند اما خريد يك عنصر گلزن بالفطره می 
تواند کارسازترين کار ممکن باشد. اگر منصفانه به قضايا بنگريم 
خواهيم ديد که الپورتا واقعًا مشتاق پيشرفت آبی و اناری ها است 
و از طرف ديگر مطمئنًا کادر مربيگری و تکنيکی تيم نيز از حضور 

بازيکنی مانند ويا در نوکمپ خوشحال خواهند شد.
از  باشد.  ستاره  اين  خواهان  بزرگترين  بارسلونا  شايد  بنابراين 
آنجايی که احتمال ترک ساموئل اتوئو بسيار زياد است، ابتکار عمل 
زياد  بسيار  حمله  در خط  باشگاه  اين  به  پيوستن  در صورت  ويا 
اما از طرفی بازيکنی مانند وی شايد نتواند با سيستم  خواهد بود 
با  را  موفق شود خود  اگر  حال  هر  به  اما  بيايد  کنار  بارسا  بازی 
تکنيك های مورد درخواست سرمربی بارسا منطبق کند، آن وقت 
می توانيم تولد يك قهرمان جديد را به آبی و اناری ها تبريك بگوييم. 
ويا در کنار دانيل آلوز می توانند به سمبل های رنسانس بارسلونا 

تبديل شوند.

 چلسی
آبی های لندن اين روزها مشغول خانه تکانی هستند تا آخرين نشانه 
آقای  سايه  البته  و  گرانت  آورام  همان  که  را  مخلوع  مربيان  های 
نيست. خيلی  اين همه اش  البته  بزدايد  استمفوردبريج  از  را  خاص 
ها هم در اين جريان، باشگاه را ترک می کنند و در عين حال تازه 
واردانی نيز از راه خواهند رسيد. يکی از اين تازه واردان نيز می 

تواند ديويد ويا باشد.
و  بزرگ  های  نام  به  تنها  معمواًل  لندنی  غرب  باشگاه  اين  گرچه 
واقعًا  حتی  که  آيد  می  پيش  گاهی  حتی  دهند  می  اهميت  پرآوازه 
هم نيازی به آنها ندارند اما به هر حال به مدد توانايی مالی شان 
هر بازيکنی را که بخواهند می توانند به دست بياورند. و اکنون که 
مربی جديدشان يعنی اسکوالری قرار است هدايت آبی های لندن را 
برعهده بگيرد بعيد نيست چند تا از ستارگان يورو 2008 را نيز در 
ليست خريد خود جای دهد. چلسی پول دارد و آنقدر بلندپرواز است 

که برای از نو بنا کردن تيم دست به خريد ويا بزند. اگر بازيکنانی 
چون ديديه دروگبا و فرانك لمپارد چلسی را ترک کنند، اسکوالری 
نيز  ويا  حضور  و  کرد  خواهد  عمل  تر  راحت  خريدهايش  در  نيز 

پررنگ تر خواهد شد.

 یوونتوس
بانوی پير تقريبًا چند روزی است که خود را وارد کشمکش هايی 
روزنامه  ادعای  طبق  خبر  اين  البته  است.  کرده  ويا  خريد  سر  بر 
های محلی همان باشگاه است. البته همه اين بحث و گپ ها پس از 
در نظر گرفتن اين موضوع بوجود آمد که ديويد ترزه گه حرفهايی 
از ترک باشگاه به ميان آورد. بنابراين با خريد ويا زوج خط حمله 
تازه  با  را  پيه رو خود  بود و دل  تکميل خواهد  باز هم  يوونتوس 
وارد اسپانيايی منطبق کند. البته در حال حاضر سر راه راه پوشان 
يوونتوس بشدت شلوغ است و سران باشگاه در حال مذاکره بر سر 

بازيکنان گرانقيمت هستند.
و به طور کلی شايد اصاًل نوبت به خريد ويا نرسد از طرف ديگر 
شايد ويا نيز چندان به حضور در يوونتوس عالقه ای نشان ندهد 
اما اگر به تورين راه پيدا کند مطمئنًا بهتر از هر جای ديگری رشد 
يا خير  دارد  ايتاليايی عالقه  فوتبال  به  او  آيا  اينکه  اما  کرد  خواهد 
موضوعی کاماًل متفاوت است. از سوی ديگر با وجود آنکه مردان 
يووه با سرعتی باور نکردنی در حال پيشرفت و بهبود هستند اما 
هنوز آمادگی کافی برای حضور قدرتمند در رقابت های اروپايی را 
ندارند و بنابراين شايد برای ويا بهتر باشد که شانس هايش را در 

باشگاه ديگری به بوته آزمايش بگذارد.

 لیورپول
های  کناره  در  آينده  فصل  در  ويا  احتمال حضور  بيشترين  شايد 
مرسی سايد خالصه شود. که همه اش هم به خاطر حمايت های گاه 
و بی گاه همتيمی اش در تيم ملی اسپانيا، فرناندو تورس است. به 
هر حال شايعات حاکی از اين است که اين 2 ستاره بشدت عالقه 
و  بنيتز  سليقه  طبق  هستند.  باشگاهی  تيم  يك  در  همکاری  به  مند 
نيازهای ليورپول می توان اين احتمال را در نظر گرفت که ويا به 
آنفيلد پا بگذارد. به هر حال ليورپول خيلی بهتر از والنسيا است و 
لك لك ها هم برای آنکه جايگاه بهتری در ليگ برتر کسب کنند به 
خوبی  همراه  تورس  ديگر  طرف  از  دارند.  نياز  بيشتری  ستارگان 
برای ويا خواهد بود و ليورپول نيز از آن باشگاه هايی است که هر 
سال مدعی ليگ قهرمانان است و همين شايد ديويد را به لك لك ها 

عالقه مند کند.

 منچستریونایتد
شياطين سرخ با داشتن جام ليگ قهرمانان و البته ليگ برتر فصل 
بيشتر  خريدهای  به  نيازی  چندان  هايشان  جام  قفسه  در  گذشته 
ندارد و از بازيکنانش راضی است اما اگر قيمت ديويد ويا با بودجه 
از آن طرف کريستيانو رونالدو  بيايد و  باشگاه خوش  ها و مذاق 
واقعًا تصميم به ترک اولدترافورد را بگيرد حضور گلزن اسپانيايی 
در کنار کارلوس ته وز می تواند هدف اصلی فرگوسن باشد اما همه 
اينها  با همه  دارد.  يا رفتن رونالدوی جوان بستگی  ماندن  به  اينها 
تمام عالقه منچستريونايتد نسبت به جذب ويا به شايعات موجود در 
جرايد محدود می شود اما مطمئنًا اگر پيشنهادی از سوی شياطين 

به پسر اسپانيايی شود رد آن بسيار سخت خواهد بود!

 رئال مادرید
آه. بله. رئال مادريد! آنها در حال حاضر سرگرم خريد )۷0 ميليون 
آن  از  ها  کهکشانی  اما  هستند  رونالدو  کريستيانو  شان(  پوندی 
را  ديگری  بزرگ  نام  بخواهند،  اگر  که  هستند  هايی  باشگاه  دسته 
هم بدون دليل خريداری خواهند کرد. هواداران مادريد عادت دارند 
حداقل فصلی يك ستاره را در باشگاه محبوبشان ببينند. از طرفی 
در  را  تبار  اسپانيايی  ارزشمند  استعداد  يك  باشگاه  که  مدتهاست 
ميان خود نداشته است، پس حضور وی می تواند چندان هم غير 
ممکن نباشد اما بياييد اختالف های تاريخی را فراموش نکنيم. مطمئنًا 
خفاش های دره مستايا حاضر نيستند بازيکن گرانقيمت خود را به 
بر روی  تمرکزها  تمام  اکنون  حال  هر  به  بفروشند.  ديرين  دشمن 
خريد رونالدو است پس حاال حاالها نوبت به ويا نمی رسد. بنابراين 
تر می شود  به روز کم رنگ  برنابئو روز  در  ويا  احتمال حضور 
زيرا کهکشانی ها ضرورتی برای يافتن جانشين جديد برای رائول و 
رودون نيستلروی نمی بينند. ديويد ويا هم انتخاب ها و پيشنهادهای 
يا  برگزيند  را  ديگری  باشگاه  تواند  می  بنابراين  دارد  ديگری  زياد 

اينکه در والنسيا بماند! 

NBA سلتیكس بر قله
در  سلتيکس  بوستون 
 NBA فينال رقابت های
آنجلس  لس  شد  موفق 
کنفرانس  قهرمان  ليکرز 
غرب را در تی دی بنك 
بوستون  گاردن  نورت 
شکست   92 به   131
هفدهمين  برای  و  دهد 
قهرمانی  عنوان  به  بار 
يابد. دست   NBA در 
بوستون پس از 22 سال 
اين  به  مجددا  توانست 
دست  ارزشمند  عنوان 
پيدا کند. اين نخستين بار 
تيم  ترکيب  در  که  است 
 3 بوستون  پوش  سبز 
ستاره بزرگ اين تيم به 
نام های پل پيرس، کوين 

گارنت و ری آلن حضور داشتند.اين 3 بازيکن که از آنها به عنوان 
مثلث طاليی بوستون نام برده می شود، بسيار خوب و هماهنگ 
مدافعان  بازی  لحظات  از  بسياری  در  که  طوری  به  کردند  بازی 
در  ببرند.تماشاگران حاضر  پيش  از  کاری  هيچ  نتوانستند  ليکرز 
ورزشگاه که در بين آنها بازيکنان سابق بوستون نظير بيل راسل 
و جوجو وايت حضور داشتند در تمام طول بازی با تشويق های 
بوستون  بازيکنان  به  دهيد«  شکست  را  ليکرز  شعار»  با  و  خود 
روحيه می دادند.در اين ديدار کوين گارنت 2۶ امتياز و 1۴ ريباند 
داشت، ری آلن 2۶ امتياز کسب کرد. پل پيرس نيز به دليل بازيهای 
خوب و بدون نقص خود در فينال رقابت ها موفق شد به عنوان 
آن  در  وی  يابد.  دست  فينال  های  رقابت  بازيکن  ارزشمندترين 
اين تيم که از سال  تا  امتياز برای سلتيکس کسب کرد  ديدار 1۷ 
198۶ نتوانسته بود به عنوان قهرمانی دست يابد جشن قهرمانی 
يك  تنها  بود  توانسته  اين  از  پيش  که  کند.ليکرز  برپا  در خانه  را 
برد کسب کند اميد زيادی داشت تا بهره گيری از ستارگان نامدار 
موسوم   MVP لقب  که  برايانت  کوبی  همچون  خود  آواز  پر  و 
بتواند  به يدک می کشد  با خود  را  ليگ  بازيکن  ارزشمندترين  به 
تيمی  هيچ   NBA های  رقابت  تاريخ  دهد.در  را شکست  بوستون 
نتوانسته پس از 3 شکست در فينال به عنوان قهرمانی دست يابد 
و ليکرز نيز در اين بين يك استثنا نبود.ليکرز در اين ديدار کوچك 
از سنگين  يکی  اين  و  نداشت  پيروزی  برای کسب  ترين شانسی 
ترين شکست ها برای آنها محسوب می شود. اختالف 39 امتيازی 
به گونه ای بود که بسياری از بازيکنان ليکرز همچنان در شوک 
به سر می برند.پيش از اين ليکرز و بوستون در فينال رقابت های 
NBA در سال 19۶5 مقابل هم قرار گرفتند که در بازی پنجم ليکرز 

9۶-129 به برتری رسيد.
تاالر  اعضای  از  که  راسل  بيل  آغوش  در  بازی  از  پس  گارنت 
بازی  ازاين  گارنت پس  کوين  گرفت.  قرار  است   NBA افتخارات 
پيدا کنيم بسيار  اينکه توانستيم به عنوان قهرمانی دست  از  گفت 
خوشحال هستيم. تمام بازيکنان در اين ديدار تالش خوبی به خرج 

دادند.
همه  گفت:  پيروزی  اين  از  پس  نيز  سلتيکس  مربی  ريوز  داک 
بازيکنان در اين رقابت ها خيلی خوب و با انگيزه کار کردند. ريوز 
پيش از بازی گفته بود که با توجه به عملکرد ليکرز بايد تيم رو به 

کارهای دفاعی بياورد. 

نکته جالب توجه آنکه بوستون در 1۷ ژوئن به هفدهمين قهرمانی 
رسيد و به نظر می رسد که اگر بوستون در سال آينده بتواند به 
فينال برسد شايد در 18 ژوئن به هجدهمين قهرمانی دست يابد. 
اين شکست بسيار  از  ليکرز نيز در حالی که  فيل جکسون مربی 
ناراحت بود گفت: ليکرز مستحق باخت نبود. در چند بازی گذشته 
ليکرز بهترين بازی خود رابه نمايش گذاشت.از زمان آغاز رقابت 
های فينال در سال 19۴۷ تنها 1۶ فينال به بازی هفتم کشيده شده 
که سن  گردد  می  باز   2005 سال  به  آن  نمونه  آخرين  که  است 
آنتونيو اسپرز موفق به شکست ديترويت پيستونز شد. از جمله 
چهره های سرشناسی که اين ديدار را تماشا می کرد می توان به 
استيون تايلر، لئوناردو دی کاپريو، بيل بليچيك مربی پاتريوتس و 

دواين ويد ستاره ميامی هيت اشاره کرد. 
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اعدام آدمخوار
 

اعدام يکی از منفورترين جنايتکاران پايتخت ژاپن به جرم کشتن و خوردن بچه ها 
در صدر خبرهای رسانه های اين سرزمين قرار گرفت. 

»تسوتومو ميازاکی« ۴5 ساله از 1989 ميالدی ، شکار زنجيره ای دختربچه ها را 
 ، ، کودکان را بی رحمانه می کشت  در خيابان های »توکيو« شروع کرد.اين مرد 
جنازه ها را می سوزاند و استخوانها را برای خانواده های قربانيان می فرستاد.

او سرانجام 199۷ ميالدی با تالش شبانه روزی پليس »توکيو« رديابی شد و وقتی 
بود.»تسوتومو  بچه  دختر  يك  از  مستهجن  عکس  گرفتن  سرگرم  که  افتاد  دام  به 
ميازاکی« در بازجويی ها با خونسردی تمام توضيح داد که چگونه پنج دختر بچه را 

ربود ، شکنجه داد ، کشت و خورد و خونشان را سر کشيد.
آدمخوار »توکيو« هرگز اظهار پشيمانی نکرد و در حالی از سوی رئيس دادگاه عالی 
»توکيو « به اشد مجازات محکوم شد که وکيلش تالش می کردثابت کند او روانی 

بود. روز دوشنبه خوناشام در زندان مرکزی »توکيو« اعدام شد تا مرهمی باشد بر دل خسته خانواده های داغدار. اجرای 
اين حکم در صدر خبرهای رسانه های ژاپن قرار گرفت.

۹ سال حبس برای قاچاقچی كوكایین
مرد انگليسی به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه اسپانيا دستگير شد.

در پی کشف محموله مواد مخدر در فرودگاه اسپانيا مردی انگليسی به جرم قاچاق مواد پای ميز محاکمه رفت. براساس 
اين گزارش، متهم از سال گذشته به عنوان يکی از قاچاقچيان مواد مخدر تحت تعقيب بود و باالخره با محموله بزرگی از 
کوکايين در فرودگاه »ماالگا« اسپانيا دستگير شد. ارزش محموله مذکور که کوکايين با خلوص 85 درصداست بيش از 
۶1 هزار يورو برآورد شده است. دادگاه اسپانيا که از سوی پليس بين الملل اجازه محاکمه اين مرد را داشت او را به 9 

سال حبس محکوم کرد.

آزادی زنی كه 1۸ سال در اتاقی توسط خانواده اش 
حبس شده بود

پليس ايتاليا اعالم کرد که خانواده ای در جنوب ايتاليا زنی را به خاطر باردار شدن قبل از ازدواج 18 سال در اتاقی حبس 
کرده بودند. به نقل از آسوشيتدپرس از رم، اين خانواده سرانجام جمعه گذشته اين زن ۴۷ ساله را در “سانتا ماريا کاپوا 
وتره” آزاد کردند. خبرگزاری ANSA ايتاليا هم خبر داد که اين زن برای مراقبت های روانی به بيمارستان منتقل شده است. 
پليس اعالم کرد که برادر و خواهر اين زن بازداشت شده اند و مادر 80 ساله آن ها هم در خانه تحت نظر پليس است. پليس 

بر اساس گزارش يك فرد ناشناس موفق به کشف ماجرا شده بود. 
پليس اعالم کرده که فرزند اين زن هم اکنون 1۷ سال دارد که با اقوامش زندگی کرده و مادرش را نمی شناسد.

مرد ایتالیایی پس از ربودن نامزد سابقش، وی را مجبور به 
اتوكشی لباس هایش كرد!

يك مرد ايتاليايی که به ربودن نامزد سابقش از يك کافه مظنون است، دستگير شد. به نقل از خبرگزاری رويترز، اين مرد 
پس از ربودن نامزد سابقش او را به خانه برده و وی را مجبور به اتو کردن لباس ها و شستن ظرف ها کرده است. اين 
مرد 3۴ ساله، نامزد سابقش را در محوطه بيرون کافه ای در شهر بندری »جنوا« با دارو سموم کرده و پس از آن، وی 
را وارد ماشين کرده و به خانه اش برده و در آنجا نامزد سابقش را مجبور به اتو کردن لباس ها و شستن ظروف کرده 
است. پس از مطلع شدن نيروهای پليس از ماجرا توسط يکی از دوستان زن که شاهد ماجرا در کافه بوده است، نيروهای 
پليس وارد منزل اين مرد شدند. متهم که ظاهرا از نامزد سابق خود به دليل ترک وی عصبانی بوده، به اتهام آدم ربايی 

دستگير شده است.

دستگیری سرآشپز آمریكایی كه شاه میگوها را در شلوار راحتی 
پنهان می كرد!

  
سرآشپز رستوران »بروکلين« متهم به دزديدن شاه ميگو از آشپزخانه و پنهان کردن آن در شلوار راحتی خود شد. 

به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، اداره دادگستری ناحيه »بروکلين«، گفت: ريموندوفلورس، متهم به ارتکاب به سرقت 
شده و تحت پيگرد قانونی اموال مسروقه قرار می گيرد. پليس می گويد: کارگران اين رستوران متوجه اين سرقت شده اند. 

فلورس که ساکن »منهتن« است، بدون ضمانت آزاد شده و قرار است سوم جوالی در دادگاه حضور يابد

خودكشی مرد همسركش بی نتیجه ماند
يك مرد بلغاری پس از به قتل رساندن همسر و مجروح کردن مادر زنش اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، يك مرد 33 ساله بلغاری در حالی که باالی سر پيکر غرق در خون همسر و مادر 
زنش قصد خودکشی داشت دستگير شد. به گفته همسايه ها که دريك اقدام فوری حادثه را به پليس گزارش داده بودند، 
اين مرد در يك حمله ناگهانی به خانه ، همسرش را به ضرب چاقو از پا در آورد و مادر او را به قصد کشت هدف ضربات 
چاقو قرار داد که با رسيدن پليس و نيروهای امداد او با وجود خونريزی شديد از مرگ نجات يافت. پليس بلغارستان دراين 
رابطه گفت: اين مرد در حالی دستگير شد که قصد زدن رگش را داشت ولی از اين کار بازداشته شد. متهم در بازداشت 

است و رسيدگی به پرونده در حالی ادامه دارد که شواهد و مدارک عليه متهم است.

نوزاد مست
پليس آمريکا در جستجوی دختر 12 ساله ای است که به اسم خيريه از صدها نفر 
کالهبرداری کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران پليس اوهايو آمريکا روز 
گذشته اعالم کرد: اين دختر 12 ساله که خود را ويکتوريا معرفی کرده از مدارک 
سازمان بيماران ام اس کشور سوء استفاده کرده و از مردم اخاذی کرده است.
بنابراين گزارش، اين کودک که از هر شهروند اوهايويی ۴0 دالر گرفته است، اکنون 

تحت تعقيب پليس است. 

توقیف كامیون مواد رادیواكتیو
گمرک مقدونيه کاميون آلوده به مواد راديواکتيو از کوزوو را توقيف کرد. 

 مسئوالن گمرک مقدونيه از ورود يك کاميون به شماره کوزوو، حامل بار آلوده به 
مواد راديو اکتيو به درون خاک اين کشور جلوگيری کردند. براساس بيانيه ای که 
به وسيله گمرک مقدونيه منتشر شد، مسئوالن مرزی و گمرک با بازرسی و کنترل 
يك کاميون به شماره کوزوو که حامل آهن قراضه بود، متوجه آلودگی محموله 
آن به مواد راديو اکتيو به ميزان 300 بار بيشتر از حد مجاز شدند. اين گزارش 
حاکيست ، راننده کاميون ادعا کرده که حامل بار از يك شرکت از شهر » الباسانا« 
در » آلبانی« بوده است و ماموران افراد گمرک مقدونيه اين کاميون را به خاک 
کوزوو بازگرداندند. گفتنی است ، هنوز مشخص نيست که مقصد نهايی بار کاميون 

چه کشوری بوده و در مورد منشأ آلودگی نيز توضيحی ارائه نشده است.

قاچاقچیان عطر دستگیر شدند
دو رومانيايی به اتهام قاچاق عطر در مرز بلغارستان بازداشت شدند. 

دو مرد رومانيايی در حال قاچاق محموله قابل توجهی عطر های گرانبها بازداشت 
شدند. به گفته ماموران مرزی بلغارستان اين محموله شامل هزار و 3۴۴ شيشه 
عطر گرانبها بود. اين محموله در بين وسايل مسافران يك اتوبوس مرسدس بنز 
که از رومانی راهی بلغارستان بود کشف شد. دستگيرشدگان دو مرد 25 و 3۷ 
پرونده  به  برند. رسيدگی  به سرمی  بازداشت  در  درحال حاضر  و  ساله هستند 

ادامه دارد.

پیرزن سر همسرانش را زیر آب می كرد
پيرزن ۷۶ ساله آمريکايی به اتهام قتل پنج همسرش در 58 سال گذشته دستگير 
شد.پليس آمريکا يك پيرزن ۷۶ ساله را به جرم مرگ مشکوک پنج همسرش از سال 
1950 تاکنون، دستگير کرد. بنابراين گزارش، اين پيرزن متهم است که چهارمين 
همسر خود را در سال 198۶ ميالدی با اجير کردن فردی به قتل رسانده است. 
بر اساس اين گزارش، افسر پرونده پس از بررسی های اوليه اعالم کرد که نقاط 
مشترک و ارتباطات فراوانی بين نحوه قتل و علت مرگ همسران اين پيرزن وجود 
دارد. همسر اول تا پنجم اين پيرزن به ترتيب در سال های 1952 ، 1955 ، ،19۶0 
198۶ ، 1989 به علل مختلف به قتل رسيده اند و ردپای اين پيرزن به هر شکلی 
در اين جنايت ها ديده می شود. گفتنی است، هم اکنون برای اين پيرزن قرار وثيقه 
پانصد هزار دالری تعيين شده و جلسات محاکمه بعدی و صدور رای نهايی متعاقبا 

برگزار می شود.

كشف الماس های 2 میلیون دالری
پليس کانادا با شناسايی و دستگيری دزدان يك موزه ، بخشی از محموله غارت 
موزه  قفل  با شکستن  مسلح  نقابداران   ، ميالدی  گذشته  ماه  کرد.  را کشف  شده 
»ونکوور« سامانه های امنيتی را از کار انداختند و دهها قطعه عتيقه  ملی را دزديدند.

سپس گروه ويژه پليس کانادا، رسيدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار داد 
و با کشف چند سرنخ مهم، يك مالخر عتيقه را شناسايی کرد.

او پيشنهاد خريد قطعه های زيرخاکی و  به  بدين ترتيب سه مجرم حرفه ای که 
الماس داده بودند رديابی و طی عمليات ضربتی دستگير شدند. کارآگاهان تا کنون 
15 قطعه از محموله غارت شده به ارزش دو ميليون دالر را کشف کرده و به موزه 
»ونکوور« برگردانده اند. گزارش ايسکانيوز می افزايد ، پليس کانادا می گويد بقيه 
قطعه های با ارزش به خارج کشور قاچاق شده و شايدکشف تمامی آنها امکان 

پذير نباشد.

كالهبرداری دختر 12 ساله 
پليس آمريکا برای دستگيری دختری که به کالهبرداری متهم شده به تکاپو افتاده 
است. دختر12ساله ای که خود را »ويکتوريا« معرفی کرده است با سواستفاده از 
سربرگ های انجمن خيريه بيماران »ام اس« آمريکا و ترفند کمك به نيازمندان از 
مردم کالهبرداری کرده است.گفته می شود او از صدها شهروند »اوهايو« ۴0 دالر 
گرفته و فرار کرده است. گزارش ايسکانيوز می افزايد، تالش »اف بی آی« برای 
دستگيری کالهبردار کوچولو در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد »ويکتوريا« 

از »اوهايو« گريخته است.
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قابل توجه هموطنانی كه موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ویزا برای كشورهای 
سوئد، دانمارک، اسپانیا، كانادا، آمریكا، استرالیا

 و سایر كشورهای جهان
ثبت شركت، افتتاح حساب بانكی در سایر كشورهای جهان
كلیه امور حقوقی، انحصار وراثت، طالق و سرمایه گذاری

تلفن: 02070347019 -  همراه: 07917565800
83 Baker Street   London W1U 6LA

پژو، تراكتور را نصف كرد 
 وقوع تصادفی عجيب در خراسان جنوبی همه را شگفت زده کرد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، وقوع تصادف بين يك دستگاه تراکتور و پژو ۴05 در محور 
حاجی آباد به شاهرخت در خراسان جنوبی همه را شگفت زده کرد. شدت برخورد دو دستگاه در اين 
تصادف به قدری شديد بود که تراکتور از وسط به دو نيم شد در حالی که پژو ۴05 به نسبت شدت 
برخورد آسيبی نديد. گفتنی است،در اين تصادف به هيچ يك از رانندگان تراکتور و سواری آسيبی 

نرسيد 

سرقت از طالفروشي با دسته هاونگ  
 

 جواني که با دسته هاونگ شيشه يك طالفروشي را شکسته و مقدار زيادي طال سرقت کرده بود، 
توسط مردم دستگير و به پليس تحويل داده شد.

اين سارق روز سه شنبه پس از آنکه با دسته هاونگ شيشه يك طالفروشي واقع در خيابان کريمخان 
را شکست، يك سيني را که تعداد زيادي انگشتر طال در آن قرار داشت، ربود و پا به فرار گذاشت. 
صاحب طالفروشي که براي شکايت از اين سارق به دادسراي ناحيه ۶ تهران آمده بود، در اين باره 
گفت؛ در مغازه مشغول رسيدگي به کارها بودم که ناگهان صداي شکستن شيشه را شنيدم. در کمال 
ادامه داد؛ يك لحظه  اين مرد  حيرت متوجه شدم شيشه مغازه توسط يك جوان شکسته شده است. 
ديدم که جوان يکي از سيني هايي را که تعداد زيادي انگشتر طال در آن بود از داخل ويترين برداشت و 
فرار کرد. به همين خاطر از مغازه خارج شدم و به تعقيب وي پرداختم و با داد و فرياد از مردم کمك 
خواستم. پس از چند دقيقه تعقيب و گريز در نهايت سارق در خيابان نجات اللهي توسط مردم دستگير 

و به يك واحد گشتي پليس که از آنجا مي گذشت، تحويل داده شد.

در ادامه جوان متهم به سرقت در شعبه 2 بازپرسي دادسراي ناحيه ۶ تهران توسط بازپرس ويژه مورد 
بازجويي قرار گرفت. وي در رابطه با علت اين اقدامش گفت؛ قصد داشتم يك انگشتر به مرد طالفروش 
بفروشم اما با او درگيري لفظي پيدا کردم و تصميم گرفتم براي انتقام گرفتن از وي شيشه مغازه اش را 
بشکنم. پس از اظهارات متهم وي با دستور بازپرس پرونده تا انجام تحقيقات بيشتر روانه زندان شد.  

سرنخي از هويت و علت قتل زن ناشناس وجود ندارد 

 معماي جسدي مدفون در پارک 
 

داده  قرار  برابر کارآگاهان  پازل جنايي را در  پارک طالقاني  ناشناس در   کشف جسد مدفون زني 
است که هيچ قطعه راهنمايي ندارد. ساعت 19 روز سه شنبه مردي جوان به ايستگاه پليس واقع در 
نزديکي پارک طالقاني مراجعه کرد و گفت در بخشي از پارک دست يك انسان از خاک بيرون زده 
است. دقايقي بعد تيمي از ماموران با حضور در محل مورد نظر و مشاهده دست انسان، به حفاري آن 
منطقه پرداختند و جسد زني را مشاهده کردند که متالشي و فاسد شده بود. پس از آنکه محمدحسين 
شهرياري - بازرس جنايي تهران- به همراه اکيپي از کارآگاهان و متخصصان بررسي صحنه جرم 
در محل حادثه حضور يافتند تحقيقات تخصصي خود را آغاز کردند. آنان در نگاه اول متوجه شدند 
اين زن بر اثر حلقه شدن روسري دور گردنش خفه شده و به قتل رسيده است. در بازرسي داخل گور 
غيرقانوني، کيف زنانه يي کشف شد که به نظر مي رسيد متعلق به مقتول باشد. داخل کيف مکشوفه 
فقط يك قطعه عکس و يك تکه روزنامه وجود داشت. بريده روزنامه حاوي آگهي دعوت به مجمع 
عمومي يك صنف است که قرار بود روز 29 ارديبهشت ماه برگزار شود. از آنجا که اين زن هنوز 
آگهي را دور نينداخته و در کيفش نگه داشته بود اين فرضيه براي پليس قوت گرفت که وي تا روز 
قبل از برگزاري مجمع عمومي کشته شده است. ضمن اينکه فساد نعش نيز تاييد مي کند حدود يك 
ماه از مرگ زن مجهول الهويه مي گذرد، پليس همچنين در شاخه يي ديگر کار تطابق عکس پيدا شده 
با تصاوير زنان مفقودي را آغاز کرد اما تاکنون به نتيجه يي نرسيده و هيچ پرونده يي که مربوط به 
ناپديد شدن زني شبيه به عکس کشف شده باشد، در بايگاني اداره يازدهم پليس آگاهي يافت نشده 
است.در اين ميان بازرسي از جسد سبب شد ماموران چند قرص خواب آور و يك پاکت سيگار البه 
الي لباس هاي مقتول بيابند. دست نخورده ماندن قرص ها و پاکت سيگار نشان مي داد وي مورد 
تعرض قرار نگرفته است. بنابراين فرضيه آزار زن ناشناس يا خياباني بودن او مردود دانسته شد.پس 
از اتمام بازرسي از محل کشف جسد، پيکر مقتول به پزشکي قانوني انتقال يافت تا تحقيقات پيرامون 
اين جنايت ادامه يابد. همزمان با اين ماجرا پرونده ديگري نيز در دادسراي جنايي تهران گشوده شد 
که از احتمال به قتل رسيدن زن ميانسال به نام سميه حکايت دارد. مطابق محتويات اين پرونده والدين 
سميه بعد از آنکه نتوانستند سرنخي از فرزند گم شده شان به دست آورند موضوع را به پليس اطالع 
دادند و از ماموران درخواست کمك کردند. بعد از آغاز تحقيقات مشخص شد اين زن ۴0 ساله از 
زمان تعطيالت خردادماه به طرز مرموزي ناپديد شده و هيچ کس خبري از وي ندارد. همين مساله 
احتمال کشته شدن او را مطرح کرد و کارآگاهان هنگامي که به دستور بازپرس توکلي - بازپرس 
شعبه 5 دادسراي جنايي - اين احتمال را مورد بررسي قرار دادند به اختالفات سميه با شوهرش به 
نام مهران و پسرخوانده اش به نام کامران پي بردند. سميه 18 سال قبل در حالي با مهران ازدواج 
کرد که اين مرد از همسر اول خود چهار فرزند داشت. 1۴ سال پس از آغاز زندگي مشترک، پسر 
بزرگ مهران در پي آشنايي با زني 25 ساله او را به عقد موقت خود در آورد و خانواده اش را ترک 
کرد. کامران بعد از مدتي زندگي با آن زن به خاطر پاره يي اختالفات وي را رها کرد و اين بار نزد 
مادرش رفت. در اين بين ناپدري پسر جوان با وساطت مهران را راضي کرد بار ديگر پسرش را به 
خانه راه دهد. همين مساله به اختالفات شديدي ميان سميه و شوهرش منجر شد چرا که زن ميانسال 

نمي خواست بار ديگر پذيراي پسر خوانده اش باشد.
کشمکش ها ميان اين زوج ادامه داشت تا اينکه مهران و کامران تدارک ديدند به سفري خارج از کشور 
بروند اما پيش از اين سفر زني ناشناس با سميه تماس گرفت و خودش را هووي او معرفي کرد. 
اين تماس تلفني آتش اختالفات خانوادگي را شعله ورتر کرد تا اينکه چندي بعد سميه ناپديد شد. با 
به دست آمدن اين اطالعات مهران و پسرش بازداشت شدند و هرچند هر دو منکر داشتن اطالع از 
سرنوشت زن مفقود شده، مي شوند اما بازپرس پرونده دستور انجام بازجويي هاي تخصصي از 

آنان را تا زمان حصول نتيجه قطعي صادر کرده است. 

كشف جسد پوسیده دوقلوهای 1۸ ماهه استرالیایی بر اثر گرسنگی
مادر دو کودک نوپای دو قلو که اجسادشان در تخت خواب آن ها پيدا شده، به پليس استراليا گفت: 
احتماال اين دو کودک از گرسنگی مرده اند. دادگاه بررسی استراليا گفت: اجساد اين دو قلوی دختر 
از  و پسر 18 ماهه توسط خواهر و برادرهايشان که متوجه بوی غيرطبيعی در خانه شان در يکی 
شهر های ساحلی شرق استراليا شده بودند، پيدا شد. آژانس خبری ملی استراليا )AAP( اعالم کرد: 
پدر 28 ساله و مادر 30 ساله اين کودکان، پس از آن که اجساد اين دوقلوها توسط پليس پيدا شد، به 
توانايی نداشتن در تامين مايحتاج ضروری زندگی فرزندانشان متهم شدند. ميشل کالرک ـ دادستان 
پرونده ـ می گويد: پليس اجساد اين دوقلوها را در حالی که پوسيده شده بودند، پيدا کرده است؛ در 
حالی که به نظر می رسد اين کودکان دچار سوءتغذيه بوده اند. مادر اين نوزادان در پاسخ به سوال 
پليس که دوقلوها چگونه مرده اند؟ اظهار کرد: احتماال به آن ها به مقدار کافی غذا نداده ام. وی به پليس 
گفت: هشتم و يا نهم ماه ژوئن متوجه مرگ آن ها شده است. يکی از اين کودکان چهار کيلوگرم و 
کودکان ديگر کمتر از اين مقدار وزن داشته است. اين در حاليست که پدر دوقلوها به پليس گفته است: 
تا روز دوشنبه از مرگ آن ها خبر نداشته و در اين مدت بارها از اتاق آن ها رد شده است. چهار فرزند 
ديگر اين زوج می گويند: به ندرت اين دو قلوها را که در اتاق جداگانه نگهداری می شدند، می ديده  است. 
دادستان پرونده همچنين اظهار کرده است: پس از يافتن اجساد توسط کودک 11 ساله، اين کودک نزد 
مادرش رفته و گفته است، حاال فهميده که چرا مادرش گريه و زاری می کند! دادگاه پيگيری پرونده 
معتقد است: والدين اين کودکان دچار مشکالت ارتباطی بوده و مرد خانواده، قادر به تامين زندگی 
فرزندانش نبوده است. تينا گرين، مسوول تحقيقات پليس به دادگاه گفت: ممکن است، جرم آن ها پس 
از نتيجه بررسی های پس از وقوع مرگ، سنگين تر شود و احتمال متهم شدن آن ها به قتل و آدم کشی 
بسيار زياد است. نوئل نونان ـ قاضی ارشد پرونده ـ گفت: اين زوج تا معلوم شدن نتيجه بررسی ها در 
بازداشت بسر می برند. وی می گويد: پرونده مرگ دو کودک 18 ماهه در حالی که والدين آن ها حدود 

يك هفته پس از مرگ آن ها از اين موضوع مطلع نشده اند، بسيار عجيب است.
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ازدواج 
پردردسر در 

ژاپن
فايران واشقانی فراهانی

»لينا« به صورت معصوم 2 دخترش نگاه انداخت. لبهايش به لبخند 
کم رنگی نشست. از روی صندلی برخاست و بی هدف در راهروی 
از  ای  سايه  اش  چهره  در  کرد.  حرکت  به  شروع  خانواده  دادگاه 
اندوه و نگرانی موج می زد. دلش می خواست گذشته را از خاطر 
ببرد اما... به 13 سال پيش فکر کرد و تمام وجودش بی اختيار به 
لرزه افتاد. به صورت 2 دخترش خيره مانده بود که با صدای منشی 
دادگاه به خود آمد. »لينا« در حالی که دست بچه هايش را گرفته بود 
وارد دادگاه شد و روی صندلی های رديف اول جا گرفت. شوهرش 
بی آن که نگاهی به او بيندازد همراه وکيل جوانش، در رديف ديگری 
نشست. صدای شوهرش قلب او را فشرد و اين اندوه تأثير عميقی 

روی او گذاشت.
مرد با صدای آميخته با خشم گفت: سالها پيش به دنبال يافتن شغلی 
مناسب به ژاپن رفتم و مدتی بعد با يك دختر جوان فيليپينی آشنا 
شدم. چندماه بعد هم زندگی مشترکمان را آغاز کرديم. در حالی 
که صاحب 2 دختر کوچك بوديم مجبور شدم به خاطر مشکالت 
هم  با  بفرستم.  خودش  کشور  به  را  او  همسرم  توافق  با  و  مالی 
قرار گذاشتيم پس از بهتر شدن اوضاع مالی همگی دور هم جمع 
ترتيب روزهای سخت  بدين  کنيم.  زندگی  يك سقف  زير  و  شويم 
وقت  تمام  آينده  شيرين  روزهای  اميد  به  شد.  شروع  من  زندگی 
همسر  برای  را  خود  درآمد  تمام  ماه  هر  که  اين  از  و  کردم  کار 
گذشته  کردم. سال  می  آرامش  احساس  فرستادم  می  فرزندانم  و 
ايران بازگردم و پس از تماس های تلفنی مکرر  تصميم گرفتم به 
به  برگشت  از  بعد  زنم  شدم.  دردآوری  حقيقت  متوجه  فيليپين  با 
کشورش تعهد خود را فراموش کرده و به صورت غيابی با حکم 
او 2 سال بعد هم بدون اطالع من  از من طالق گرفته بود.  دادگاه 
فرزندانم را به پرورشگاه سپرد و خودش دوباره به ژاپن برگشت 
و مشغول کار شد . مرد با ناراحتی ادامه داد: با پيگيری های زياد 

فهميدم زنم در ژاپن با مرد ايرانی ديگری ازدواج کرده و چندسال 
بعد هم با شوهر دومش به کشور خودش بازگشته است. سپس با 
مراجعه به سفارت ايران ادعا کرده اند 2 دخترم فرزندان مشترک 
شان هستند. در حالی که تاريخ ثبت ازدواج شان چندسال بعد از 
تولد بچه ها بوده و دخترانم در آن زمان 5 و ۶ ساله بوده اند. به 
اين ترتيب اين زن و مرد موفق شدند تا شناسنامه های ايرانی بچه 
ها را به نام خود ثبت کنند. وقتی به اين موضوع پی بردم، زنم را 
وادار به جدايی از آن مرد و ازدواج مجدد با خودم کردم. در حال 
حاضر هم تقاضا دارم تا در شناسنامه های دخترانم نام و فاميل 

پدر واقعی شان ثبت شود.
بغض »لينا« با شنيدن اظهارات شوهرش يکباره ترکيد و در حالی که 
بی صدا می گريست از زن جوانی که همراهش بود خواست تا حرف 
هايش را برای قاضی دادگاه ترجمه کند. او گفت: من هم به خاطر 
فقر مالی خانواده ام از کشور فقير و کارگرنشينی که در آن زندگی 
می کردم، راهی ژاپن شدم. مدتی بعد اين مرد از من خواستگاری 
کرد و چون من ذهنيت خوبی از مردهای ايرانی داشتم در انتخاب 
خود ترديد نکردم. من از او تنها يك زندگی سالم و صادقانه می 
خواستم. او را تکيه گاه مطمئنی می دانستم اما در حالی که دختر 
ايرانی  کوچکم تنها يك سال داشت و باز هم باردار بودم، شوهر 
ام مرا از خانه بيرون کرد و گفت: به کشور خودت برگرد، من هم 
مدتی بعد می آيم. او مرا به سرابی فريب داد و هرگز سراغ من و 
من  و  بودند  آبرودار  و  آزار  بی  فقيرم  خانواده  نيامد.  هايش  بچه 
برای آن که بويی ازناجوانمردی شوهرم نبرند، نزد آنها نرفتم. در 
غريبی و تنهايی دومين دخترم را به دنيا آوردم. تولد فرزند دوم 
مشکالت مرا 2 برابر کرد و به خاطر اين که از صبح زود تا پايان 
شب درگير نگهداری و تر و خشك کردن بچه ها بودم، بيمار شدم. 
کسی را نداشتم از من حمايت کند و بيش از زمانی که در خانه پدرم 
بودم، دچار فقر و فالکت شدم. تمام آن روزها انتظار آمدن شوهرم 

را می کشيدم، انتظاری دلتنگ و مرگ آور.
»لينا« در حالی که آشکارا می لرزيد، ادامه داد: شوهرم مرا فريب 
داده بود با اين که برايش نامه های زيادی نوشته بودم اما نه جوابی 
می داد و نه پولی می فرستاد. کاماًل درمانده بودم. زجر می کشيدم 
را  هايم  ناچار جگرگوشه  به  داشتم  که  بدی  خاطر وضعيت  به  و 
به بهزيستی سپردم. شوهرم مرا رها کرده بود، فرزندان کوچکم 
در يتيم خانه بودند و روی بازگشت به خانه پدری را هم نداشتم. 
به  درد  از  و  می خواستم  را  مرگ خودم  خدا  از  بار  هزار  روزی 
خود می پيچيدم. مجبور بودم اين واقعيت تلخ را بپذيرم. باالخره با 
زحمت بسيار توانستم مغازه کوچکی اجاره کنم. به محض آن که 
پس انداز مختصری جمع کردم، دوباره به ژاپن سفر کردم و سراغ 
شوهرم را گرفتم. اما متوجه شدم او با زن ديگری آشنا شده و من 

و فرزندانم را به فراموشی سپرده است.
ادامه داد: به شوهرم گفتم خجالت نمی کشی که بچه هايت  »لينا« 
او  اما  دنبال خوشگذرانی هايت هستی؟  به  تو  اند و  يتيم خانه  در 
با شنيدن اعتراض هايم مرا کتك زد و از خانه اش بيرون انداخت. 
گريه کنان در ژاپن آواره شدم و به بخت سياه خودم لعنت فرستادم. 
خودم را در مردابی گرفتار ديدم و تصميم به خودکشی گرفتم اما 
انتهای  يك شب که باالی پل بزرگی ايستاده بودم و خودم را در 
جاده تنهايی می ديدم، صدايی آشنا اين سکوت مرگبار را شکست و 
مرا به زندگی برگرداند. يکی از دوستان قديمی ام بود. چند روز بعد 
توسط او در کارخانه ای مشغول به کار شدم. مدتی بعد باز مردی 
ايرانی در مسير زندگی ام قرارگرفت، با رفتار مردانه و غيرتمندش 
اعتماد مرا جلب کرد. کم کم به زندگی عادی برگشتم و با هم ازدواج 
کرديم. بعد به کمك شوهر دومم به فيليپين رفتم و بچه ها را از يتيم 
دومم  آنها شناسنامه صادر شد. شوهر  برای  و  گرفتم  پس  خانه 
با قلب مهربان و روح بزرگ خود دختران کوچکم را تحت حمايت 
قرار داد و برای آرامش آنها از هيچ محبت و تالشی دريغ نکرد اما 
پس از چند سال سرو کله شوهر اولم پيدا شد و باز زندگی ام را 

به هم زد.
مرد  و  زن  اين  اظهارات  شنيدن  با  تهران  خانواده  دادگاه  قاضی 
دستور داد شوهر دوم اين زن فيليپينی که از او جدا شده است، به 
دادگاه احضار شود. مرد آرام و با وقار در برابر قاضی ايستاد و 
با لحنی قاطع و مردانه گفت: اين زن در ژاپن تنها بود و به سختی 
کار می کرد. من به خاطر نجابت و تالش های وی تصميم به ازدواج 
گرفتم، درحالی که از وضعيت مالی نسبتًا خوبی در ايران برخوردار 
بودم و خانواده ام انتظار داشتند تا هر چه زودتر برگردم و با يکی 
با مردی  قباًل  گفت:  به من  او  کنم.  ازدواج  فاميل  از دختران خوب 
آمريکايی ازدواج کرده و دو فرزند دارد اما پدر بچه ها در جريان 
يك سانحه جان باخته است. پس از ثبت ازدواجمان با اين زن برای 
رضای خدا و از سر دلسوزی به سراغ دختران کوچك او در يتيم 
خانه رفتم و با صرف هزينه زياد آنها را در دفاتر شهرداری آن 
من  کردم.  معرفی  فرزندان خود  عنوان  به  ايران  و سفارت  کشور 

اين کار را کردم تا اگر به کشورم برگشتم، خانواده ام اين 2 دختر 
خود  عزيز  های  نوه  و  من  واقعی  فرزندان  چشم  به  را  معصوم 
ببينند. پس از مدتی به ايران برگشتم و خانواده ام با ديدن همسر 
و فرزندانم شوکه شدند. آنها با تعجب از من سؤال کردند که چرا 
هيچ وقت از تولد دخترانم برای آنها ننوشته ام و عکسی برايشان 
نفرستاده ام. اما من فقط از شيرين کاری های دخترانم و خاطرات 
زيادی  گفتم. سعی  ام  خانواده  به  آنها  بزرگ شدن  و  تولد  خيالی 
کردم تا دو دختر بی گناه محبت گمشده را در آغوش پرمهر مادرم 
و قلب با صفای پدرم بيايند. زندگی آرام و راحتی داشتيم اما يك 
سال بعد با پيدا شدن همسر اول زنم، زندگی گذشته او فاش شد. 
اين مرد ادعا کرد پدر بچه هاست و آبروی مرا برد. ادعاهای اين 
مرد باعث شد پدرم دق کند. به همين خاطر براثر فشارهای روحی، 

روانی اين مرد تصميم به جدايی از زنم گرفتم.
کرده  زندگی  اعتبار  و  آبرو  با  ام  خانواده  ها  داد: سال  ادامه  مرد 
بودند اما مرد تازه وارد آبروريزی و رسوايی بزرگی برای من و 
خانواده ام به بار آورد. حال آن که من فقط به ندای وجدانم گوش 
کردم و اعتقاد دارم دعای اين زن و دختران معصومش زندگی ام 
به خاطر  اين مرد  اعتقاد هم مطمئنم  با همان  بيمه خواهد کرد.  را 
مرگ ناگهانی پدرم و ضربه ای که به خانواده ام زد، تاوان سنگينی 

خواهد داد.
بررسی  و  دادگاه  در  حاضران  اظهارات  شنيدن  با  دادگاه  قاضی 

مدارک پرونده حکم داد:
از جهت ارث و واليت  2 دختر فرزندان پدر اصلی خود هستند و 
حکم به انتساب آنان به وی صادر شد. پدر واقعی نيز بايد با طرح 
دادخواست در دادگاه های حقوقی برای گرفتن شناسنامه ديگری 
برای فرزندان خود و حذف نام آنان از شناسنامه پدر فرضی شان 

اقدام کند.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

جوان  زن  مرموز  مرگ 
در میان شعله هاي آتش 

 

اثر  بر  پليس مهاباد در مورد علت مرگ زن جواني که  تحقيقات 
سوختگي جان خود را از دست داده است، آغاز شد. 

مرگ اين زن که زليخا نام داشت روز 2۴ خردادماه اتفاق افتاد و 
پيکر نيمه جان وي زماني به بيمارستان مهاباد انتقال يافت که نيم 

تنه باالي او کاماًل سوخته بود.

درماني  اقدامات  پزشکان  زليخا  شدن  بستري  از  پس  بالفاصله 
را آغاز کردند اما سوختگي بسيار شديد و کمبود امکانات باعث 
شد زليخا از بيمارستان مهاباد به بيمارستان اروميه منتقل شود. 
ديگر  وي  اروميه  بيمارستان  به  زن  اين  رسيدن  از  بعد  دقايقي 

نتوانست سوختگي را تحمل کند و جان باخت.

سپس جسد زليخا به دستور بازپرس ويژه قتل اروميه به پزشکي 
قانوني انتقال داده شد و متخصصان اعالم کردند اين زن 22ساله 
بر اثر سوختگي ۷5 درصدي در نواحي حساس بدن فوت شده 
است. پزشکي قانوني همچنين تصريح کرده آثار سوختگي فقط 
در قسمت هاي جلوي بدن متوفي مشهود است و اين مساله نشان 
مي دهد او خودسوزي نکرده و احتمال اينکه به قتل رسيده باشد، 

وجود دارد.

فردي  که  صورتي  در  اند  کرده  اعالم  متخصصان  آنچه  مطابق 
خودسوزي کند، تمام قسمت هاي بدن وي مي سوزد و حال که 
کمر زليخا سالم است، به نظر مي رسد وي در حالت درازکش و 

شايد هم در خواب سوزانده شده باشد.

بخشيد  قوت  پليس  براي  را  زليخا  قتل  فرضيه  ها  گزارش  اين 
آنها  اما  کرد  آغاز  را  وي  خانواده  از  تحقيق  جنايي  بازپرس  و 
مصرانه علت مرگ زليخا را خودسوزي اعالم کردند و گفتند از 

هيچ کس شکايتي ندارند.

در ادامه پليس متوجه شد زليخا دو سال قبل ازدواج کرده بود و 
فرزندي نداشت اما در مورد اينکه آيا با شوهرش اختالفي داشته 
يا نه و اينکه آيا وي قرباني خشونت خانگي و ازدواج اجباري شده 
است، هنوز اطالعي در دست نيست و تحقيقات در اين خصوص 

ادامه دارد. 
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 خوراک شنیسل 
مرغ

 مواد الزم برای ۴ نفر:
 سينه مرغ بدون استخوان و يا فيله مرغ:۶00 

گرم
 فلفل دلمه:2 تا 3 عدد

 کره:50 گرم
 سس بشامل: يك ليوان

 سيبزمينی درشت: 5/1 کيلوگرم
 نمك و فلفل: به قدر کافی 

 طرز تهيه: 

سينه مرغ را به اندازه يك انگشت کوچك خالل 
ميکنيم. فلفل دلمه را ظريف خالل کرده، کره را 
در تابه که بهتر است چدنی باشد، آب ميکنيم، 
فلفل و سينه مرغ را در کره در حدی که خشك 

نشود، سرخ ميکنيم. به اندازه کافی به آن نمك و 
فلفل ميزنيم بعد آن را در ديس مناسبی کشيده، 
سس بشامل را روی آن ميدهيم و با خالل سيب 
زمينی روی آن را ميپوشانيم. بهتر است 500 
گرم قارچ را خرد کرده با فلفل سرخ کنيم و 

داخل سينه مرغ بريزيم. 

طرز تهيه سس بشامل: يك عدد پياز درشت 
را با رنده درشت، رنده مينماييم و با 25 گرم 

کره در حدی که کمی طاليی شود سرخ ميکنيم. 
يك قاشق آرد گندم سفيد را با پياز کمی تفت 

ميدهيم. حرارت را کامال ماليم ميکنيم. يك ليوان 
شير را کمکم روی پياز و آرد ميريزيم و هم 

ميزنيم. دقت ميکنيم مايه گلوله نشود. ميگذاريم 
سس آهسته چند جوش بزند و کمی غليظ شود. 
کمی به آن نمك ميزنيم، سس را از روی آتش 

برميداريم و ۷5 گرم خامه را با آن مخلوط کرده 
و بعد روی مرغ ميريزيم. 

من نیش
می زنم

 پس هستم
محمود قوچانی

آزار کالمی عبارت است از کلماتی مهاجم و آسيب رساننده که به دروغ از 
کسی سخن می گويند يا باعث می شوند شخص کذبی را باور کند. 

مشخصه های عمومی آزار کالمی 
1( آزار کالمی جريحه دار کننده و درد آور است؛ به خصوص که مورد انکار 
هم قرار بگيرد. وقتی استنباط همسر از آزار کالمی ناديده گرفته شده و به 
واقعيت وی هم هيچ اعتباری داده نشود، بخشی از رنج زن به سردرگمی او 

منتهی خواهد شد. 
2( آزارکالمی ماهيت و تواناييهای زن را مورد حمله قرار می دهد. زن ممکن 
است کم کم به اين باور برسد که يك جای کارش ايراد دارد يا توانايی انجام 

خيلی از کارها را ندارد. 
3( آزار کالمی يا آشکار است )شليك های خشم، ناسزاگويی و دادن القاب 
ناجور( يا پنهان و بسيار بسيار نامحسوس )مثل شستشوی مغزی(. آزار 
کالمی آشکار، معموأل سرزنش آميز و منتقدانه است و در نتيجه باعث گيجی 
زن می شود. آزار کالمی پنهان که نوعی تهاجم مخفی است، حتی گيج کننده 

تر است. هدف اين است که زن بدون آن که بويی ببرد، به کنترل درآيد. 
۴( تحقير در قالب آزار کالمی ممکن است به طريقه ای بسيار بی غل و غش 
و با دلواپسی ادا شود. به نمونه ای که نرگس برايم تعريف کرد، توجه کنيد: 
وقتی شوهرم آرام و با مالحظه به من گفت: »دليل واقعی اين که ما هيچ وقت 
راجع به يك کتاب صحبت نکرده ايم اين است که معنی بعضی از عبارتهای 
پيش پا افتاده را که يك امريکايی متوسط هم می فهمد، تو نمی فهمی، فکر 
کردم شايد دليل اين که ما در ارتباطمان آن قدر دچار اشکال هستيم، همين 
باشد و شديدأ ناراحت و مأيوس شدم؛ از همه بدتر، علت همه ی ناراحتيهايم 

به گردن خودم افتاده بود! 
5( آزار کالمی، فريبکارانه و کنترل کننده است. معموأل زن از اين که شوهرش 
او را فريب می دهد يا کنترل می کند، بی خبر است. با اين همه، ممکن است 

متوجه شود که زندگی اش زمين تا آسمان با چيزی که در سر می پرورانده 
است، تفاوت دارد و آن قدرها که دلش می خواست، خوشحال نيست. 

۶( آزار کالمی موذيانه و غافلگير کننده است. آزار کالمی، زن را به طريقی 
مورد بی اعتنايی، بی احترامی و تحقير قرار می دهد که: 

می  کاهش  تدريج  به  طبعش  مناعت  بداند،  خود  که  آن  بدون  معموأل  الف( 
يابد. 

ب( بدون آن که بداند، اتکا به نفس خود را از دست می دهد. 
يا ناخودآگاه سعی کند رفتارش را چنان  ج( ممکن است به طور خودآگاه 
تغيير دهد که باعث ناراحتی شوهرش نشود و در نتيجه ديگر خودش هم 

ناراحتی نکشد. 
د( ممکن است به طور نامحسوسی بدون آن که خود بداند، شستشوی مغزی 
آنچه  بر اساس  شود. همان طور که »فرشته« توصيه می کند: شما هرگز 
دوستانتان می بينند و به زبان می آورند و چيزهايی که شوهرتان راجع به 
خودش و رابطه تان می گويد، قادر نيستيد بگوييد مورد آزار کالمی واقع 
می شويد. شما نسبت به آن شرطی می شويد، گيج و منگ به دور خود می 

چرخيد و بعد نمی فهميد چه دارد به سرتان می آيد. 
۷( آزار کالمی غيرقابل پيش بينی است. 

غيرقابل پيش بينی بودن، يکی از مشخصه های مهم آزار کالمی است. زن 
اثر گوشه و کنايه ها، زخم زبانها،  - همان طور که قبأل شرح داديم - در 
سيخونکهای غضبناک، تحقيرها يا اظهار نظرهای جريحه دار کننده، جا می 
خورد و دچار ضربه و عدم تعادل روحی می شود. زن هر قدر هم باهوش، 
نکته سنج يا دقيق باشد، هرگز نه واقعأ می تواند آن را پيش بينی کند و نه 
اکثرأ سر درمی آورد چرا اين برخوردهای ناراحت کننده پيش می آيند و 

اصأل چگونه بايد جلوی آنها را گرفت. 
8( آزار کالمی، مقوله ای است مربوط به روابط بين دو نفر. وقتی يك زوج 
در باره ی مسأله ای واقعی جر و بحث می کنند، مثأل اين که چطور بچه ها 
را تربيت کنند يا چه مدت را جدا از يکديگر يا با هم باشند، هر دو ممکن است 
احساس خشم کنند، ولی هر دو می توانند بگويند: »اين چيزی است که از 
دست آن عصبانی هستم...« يا »اين چيزی است که می خواهم« و در نتيجه 
اگر طرفين نيت خوبی داشته باشند، مسأله حل می شود. در يك رابطه ی 
آزار  فقط  ندارد. مسأله  از نظر کالمی، هيچ ضديت خاصی وجود  آزارنده 
رساندن است و اين مسأله ای نيست که حل بشود، به عبارتی تعطيل پذير 

نيست. 
9( آزار کالمی، پيامی مضاعف در بردارد. بين آنچه شوهر بر زبان می آورد 
و آنچه واقعأ احساس می کند، ناهماهنگی وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن 
است در عين خرده گيری از همسرش صادق و بی تکلف به نظر بيايد، يا 
ممکن است بگويد: »بنده عصبانی نيستم« در حالی که خون جلوی چشمانش 
را گرفته و از فرط عصبانيت مثل لبو سرخ شده يا مثأل همسرش را برای 
شام بيرون ببرد و از اول تا آخر شام حالتی سرد، بی اعتنا و نچسب به 

خود بگيرد. 
و حال بشنويم از زبان خانمها: »می گويد مرا دوست دارد و می گويد هرچه 
محترم  برايش  همه  نظر  گويد  »می  بگويد«  من  به  تواند  می  دلش خواست 
است، ولی به من خرده می گيرد، از من انتقاد می کند و نظرات و احساسات 
مرا قبول ندارد« »می گويد آدم آرام و آسان گيری است، اما روزی نيست 
که ناراحت و عصبانی نباشد« »می گويد حامی من است، در حالی که من 

احساس می کنم با وجود او تنها و منزوی هستم«. 
10( آزار کالمی معموأل پيشرونده است و از نظر شدت، تواتر و تنوع رو 
با  است  ممکن  آزارنده  فرد  اوايل،  در  مثال،  عنوان  به  رود.  می  افزايش  به 
جواب،  داشتن  دريغ  با  يا  اند  گرفته  خود  به  شوخی  شکل  که  تحقيرهايی 
می شوند.  اضافه  کالمی  آزار  اشکال  کم ساير  کم  کند.  اذيت  را  همسرش 
ايم(.  )اين اشکال را تحت عنوان دسته بنديهای آزار کالمی در ذيل آورده 
در موارد بسيار متعددی، آزار کالمی به آزار جسمانی تغيير سطح می دهد. 
آزار جسمانی با هل دادنها، تنه زدنها و ... تو سری زدنهای اتفاقی به شکل 
نامحسوسی آغاز می شود و کم کم به کتك کاری واقعی منجر می شود. 
يکی از خانم ها می گفت که اين اواخر وقتی او و شوهرش نزديك هم می 
عمدأ روی  که شوهرش  ديد  کنند، می  نگاه  ای  نقشه  به  مثأل  که  ايستادند، 
پای او ايستاده است. وقتی صدايش درمی آمد، شوهرش طوری رفتار می 
کرد که گويی اصأل متوجه نشده است و اين عمل بارها و بارها تکرار شد. 
همچنان با شدت يافتن آزار کالمی به سمت آزار جسمانی، فرد آزارگر ممکن 
است فضای همسرش را اشغال کند. يکی از خانم ها می گفت، هربار که با 
يا  بنابر پيشامد  يك فنجان قهوه و بالش در يك صندلی قرار می گرفت و 
کاری، لحظه ای اتاق را ترک می کرد، موقع برگشتن می ديد که شوهرش 
در صندلی او جا خوش کرده است. او می گفت فرقی نمی کرد من در چه 
صندلی يی می نشستم. شوهرم هميشه از خالی کردن آن صندلی خودداری 

می کرد 
. بعدها او متوجه شد که وقتی می خواهد به يخچال يا ظرف شويی نزديك 
شود، شوهرش جلوتر از او پيشقدم می شود. توجه به تغيير ماهيت آزار 
کالمی به آزار جسمانی مهم است، زيرا تجربه ی بالينی درمانگرانی که به 
درمان زنان کتك خورده مبادرت می کنند، نشان می دهد که همه ی زنان 

کتك خورده قبأل از نظر کالمی تحت آزار و اذيت قرا ر می گرفته اند.
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نكات خانه داری
خشگيری اجسام خانه:

و  شما  تلويزيون  ی  شيشه  اگر 
خط  و...  ميز  روی  ی  شيشه  يا 
افتاده، کافی است مقداری خمير 
با  بماليد، سپس  آن  روی  دندان 
پارچه نرمی آن را صيقل دهيد. 
بين  از  شيشه  خراشيدگی  آثار 
شما  تلويزيون  تصوير  و  رفته 

بهتر خواهد شد.
 پوست کندن آسان هويج:

هويج را داخل آب جوش بيندازيد 
و بگذاريد 5 دقيقه بماند، پس از 
در  را  آن  دقيقه،   5 مدت  گذشت 
آب سرد قرار دهيد و بعد از آن 
پوست  کندن،  پوست  هنگام  در 

هويج به صورت غالفی جدا خواهد شد.
 شستن بشقاب:

داخل  قاشق غذاخوری سرکه  ها، چند  هنگام شستن بشقاب 
آب بريزيد. سرکه چربی ها را از بين برده و بشقاب را شفاف 

و درخشان خواهد کرد.
 از بين بردن امالح آهکی کتری:

برای از بين بردن امالح آهکی، کتری را با مقداری مساوی آب 
و سرکه ُپر کنيد. بگذاريد جوش بيايد. سپس آتش را خاموش 
کرده و بگذاريد تمام شب به همان حال بماند، بعد ميبينيد که 

کتری تميز خواهد شد.
های  جعبه  و  دار  در  ظرف  از  نامطبوع  بوی  بردن  بين  از   

پالستيکی:
سياه  روزنامه  فقط   ( را  شده  مچاله  روزنامه  کار  اين  برای 
سفيد، نه رنگی ( داخل ظرف قرار دهيد و در ظرف را محکم 

بسته و بگذاريد تمام شب به همان حال بماند.
 پياز:

هر گاه پيازی را به دو نيم کرده ايد و بيش از يك نيمه نياز 
اين  به  بماليد.  روغن  يا  کره  مانده  باقی  نيمه  روی  نداريد، 
کند، و هم  نمی  ميکروب جذب  ميماند و هم  تازه  ترتيب، هم 
آن  روی  که  روغنی  يا  کره  از  ميتوان  هنگام مصرف،  اينکه 

ماليده ايد در ماهی تابه استفاده کنيد.
 جلوگيری از شپشك زدن برنج:

برای جلوگيری از شپشك زدن برنج، آن را با نمك نيمکوب 
مخلوط می کردند و يا اينکه چند عدد سير درسته در ال به الی 

برنج می گذاشتند.
 ماهی تابه سوخته:

ته ظروف سوخته، مقدار زيادی جوش شيرين بريزيد و آن 
قدر آب به آن اضافه کنيد که فقط مرطوب شود. بگذاريد چند 
اقدام ميتوانيد قسمت سوخته را  اين  با  ساعت بماند. معمواًل 

بلند کرده و دور بيندازيد.
 تميز کردن کارد:

برای از بين بردن لکه های موجود بر روی کارد آشپزخانه و 
يا زنگ آن ميتوانيد به جای پارچه يا ابر، از چوب پنبه استفاده 
کنيد، چوب پنبه را قدری خيس کنيد، به آرامی آن را به يك 
ماده پاک کننده آغشته کنيد، سپس با حرکت جلو و عقب آن 

را روی تيغه ی کارد بکشيد. کاماًل تميز خواهد شد.
 جدا کردن دو ليوان به هم چسبيده:

کردن  جدا  برای  چسبيده،  بلوری  ليوان  داخل  ليوانی  وقتی 
با  بلکه  به زور و شدت عمل متوسل نشويد.  يکديگر  از  انها 
خونسردی هر چه تمامتر، ليوان بااليی يا همان ليوان داخلی 
را از آب سرد ُپر کنيد و ليوان پايينی را در آب داغ فرو بريد. 
با اين کار ليوان داخلی منقبض شده و ليوان خارجی منبسط 

ميشود و هر دو ليوان از هم جدا ميشوند.
 معجزه ی آمونياک در هنگام شستن ظرف:

آب  درون  آمونياک  قطره  چند  ظرف،  شستن  هنگام  گاه  هر 
بريزيد، هر نوع چربی را از ظروف بلوری، چينی، فلزی و... 
پاک ميکند. ضمنًا به پوست دست نيز در مقايسه با مواد پاک 
از  ميتوانيد  حتی  نميرساند.  آزاری  قوی،  شيميايی  و  کننده 
آن  در  را  که ظرفها  آبی  داخل  قاشق غذاخوری سرکه،  چند 

ميشوييد بريزيد. 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

آیا او به شما 
عالقمند است؟

مسئله  اصـال”  مـردان  بـرای  زن  يـك  طـرف  از  رد  جواب  شـنيدن 
روياهايتان  زن  اينکه  انـدازه  بـه  چيـز  هيچ  باشد.  نمی  خوشايندی 
نـمی  تـمـام  گـران  براييـتـان  نـپـذيـرد،  را  شمـا  ازدواج  تقاضای 
او به شما عالقه مند است  شود. پـيـش خـود تـصـور ميکرديد که 

ولی احتماال” برداشتتان از عالئم عالقمندی او اشتباه بوده است. 
از نقطه نظر مردان، زنان هنگام ابراز عاليق رومانتيك خود بصورتی 
پيچيده عمل ميکنند)مگراينکه طرف مقابلشان خوش تيپ  زيرکانه و 
آنها  اکثر  و  کنند(  می  اظهار  خودشان  آنجوريکه  باشد  دار  پول  و 
جوابهای ضـد و نقيضی ميـدهـند چون خودشان مطمئن نيستند که 

چـه چيزی در سرشان ميگذرد. 
بنابراين آنچه که اغلب آقايان به دنبالش هستند، يك سری عالئم و 
طرف  حقيقی  عالقمندی  متوجه  آنها  بوسيله  که  اسـت  هايی  نشانه 

مقابلشان شوند. 
در زير برخـی از نـشـانه هـای کـه می تـواند نـشانه عالقمندی يك 

زن باشد را مشاهده ميکنيد: 
1( او همگام با شما است 

ناگهان متوجه ميشويد که او همه جا حضور دارد. او “بطور اتفاقی” 
هر کجا شما هستيد پيدايش می شود، يا در راه روی محل کارتان 
مرتب جلوی شما قدم ميزند، يا “تصادفی” به شما برخورد ميکند، يا 

در ميهمانی در اطراف شما مانور می دهد. 
آنچه که او انجام ميدهد تالش برای جلب توجه شما است، و بـرای 
را  اول”  “قدم  شما  تا  دهد  قرار  موقعيتی  در  را  خود  که  اسـت  اين 
برداريد. مسئله اينـجا اسـت کــه بـسـيـاری از مردان نسبت به اين 
عمل زنان بيتوجه هستند و به همين دليـل بسياری از فرصت ها را 
مستقيم.  غير  زنان  کنند،  می  عمل  مستقيم  مردان  ميدهند.  دست  از 
بنابرايـن اگر زنـی مکررا” شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما 

نـمود، احتمال اينکه او اينکار را عمدا” انـجام ميدهد زياد است 

2( او حرکاتی بخصوص انجام می دهد 
را  بشر  طبيعت  گويد.”  نمی  دروغ  گويد:”جسم  می  قديمی  جمله  يك 
اخـتيـار  بـی  عـالقه  ابـراز  هنـگام  که  نموده  ريزی  برنامه  جوری 
شـروع بـه انـجام يـك سـری حرکات جسمانی مشخص ميکند. اين 
اعمال غير شفاهـی از گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چيزی جالب 

گرفته تا لبخند زدن و لمس کردن، متغير است 
در اينجا برخی از عالئم زبان جسمانی را مشاهده ميکنيد: 

 اشاره نمودن در جهت شما با پاها يا شانه ها 
 خم شدن به طرف شما هنگام صحبت 

 بازی کردن با مو و دست کشيدن الی موها 
 نوازش کردن جواهرات ) مانند گوشواره ( و لمس نمودن دسته عينك  
چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو  تقليد از حرکات شما ) 
مثال” اگر دست خود را روی ميز بگذاريد او هم همين کار را ميکند.( 

 لبخند زدن هنگاميکه شما او را برانداز ميکنيد. 
اگر برخی از اين عالئم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نموديد، 
تقريبا” می توانيد مطمئن شويد که او چراغ سبز شروع رابطه برای 

ازدواج را دارد به شما نشان ميدهد 
3( او هيچگاه برای شما سرش شلوغ نيست 

اين اصلی ترين قانون بازی عشق است. اگر زنی عالقه به برقراری 
را در  باشد، هميشه خودش  با شما داشته  بـيرون رفتن  رابـطـه و 
يا آدرس  کاری  تلفن  يـك شـمـاره  او  يـعنـی  ميدهد.  قرار  دسترس 
ايميل به شما خواهد داد. او در اسرع وقت به تلفـن يا ايـميـل شـما 
جواب خواهد داد. او دعوت شما را برای با هم بودن خواهد پذيرفت 
ايد وقت نداشت، چيزی  - و اگر او در روزی که شما تعيـين کرده 
شبيـه اين خواهد گفت: “خوب، اين پنجشنبه نميتونم، اما اگر اشکال 

نداره بندازيم برای پنجشنبه ديگه، باشه؟ ” 
شـمـا هـرگـز از يـك زن عـالقـمـند چـنين جمالتی را نخواهيد شنيد: 

” االن واقـعـا” سـرم شلوغه”، يا 
“بذار بينم وقت دارم”، يا “نميدونم بتونم بيام يا نه” 

۴( او در مورد شما کنجکاو است 
زنی که به شما عالقمند است دوست دارد همه چيزتان را بداند ) تا 
درمورد  او  کند(.  دوستان دخترش صحبت  با  مـورد  اين  در  بتواند 
خانواده،پيشينه،سليقه غذايی، موسيقی، فيلم و مسائل گوناگون شما 
پرسش خواهد کرد. انگيزه اصلی او اين اسـت کـه عـاليـق شما را 
نموده  بــا شما  مشــتـرک  عاليق  دارای  را  خود  بتواند  تا  بشناسد 
سواری  قايق  از  اگر  کند-  ايجاد  شما  با  بيشتری  پـيـوسـتـگـی  و 

خوشتان نميآيد، او نيز ناگهان از اين کار متنفر می شود 
5( او وضعيت مالی شما را می سنجد 

زن عالقمند دوست دارد منابع و بنيه مالی همسر آينده خود را مورد 
“چه  ميکنی؟”،  زندگی  “کجا  مانند:  سؤاالتی  دهد.  قرار  سنجش 
نشانه عالقمندی  مـيتواند  “شغلت چيه؟”  و  داری؟”  ماشينی 
وی باشد. اگر پاسخ اين سؤاالت مطابق با “استانداردهای” 
او باشــد، عالئم بعدی ظاهر خواهند شد وگرنه او در 

غباری از مه فرو خواهد رفت. 
۶( او در مورد آينده صحبت ميکند 

يك زن عالقمند هميشه دوست دارد در مورد نقشه 
انجام  هم  با  ميتوانيد  که  کارهايی  و  آينده  های 
اغلب  او  درواقع  دهد.  مـی  نشـان  اشتياق  دهيد 
چيزی شـبـيـه ايـن ميـگـويـد: “وای… تـو هـم 
از بـوليـنگ خوشت مياد؟ بايد يه بار با هم بريم 
بازی کنيم.” اگر او چنين عمل نمود، شك نکنيد که 

دوست دارد ازش بخواهيد با شما بيرون برود 
۷( او بيقراری و بی تابی ميکند 

دور  گربه  يك  همانند  باشد،  واقعا” عالقمند  او  اگر 
و بر شما دستپاچه و بيقرار خواهد بود، بخصوص 
هنگاميکه شما نتوانيد متوجه عالئم اشتياق او شويد. 
نرمال  خجالتی  شخص  يك  ذاتا”  که  است  ممکن  البته 
باشد - اگر او فقط پيش شما بی قراری ميکند، احتماال در 

سرش فکر ازدواج دارد 
8( او نسبت به زنان ديگر، حسادت می ورزد 

همانند  خود  عالقه  مـورد  مـرد  از  کـند  می  سعی  زن  يك 
يك عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ کند. 
بنابراين اگر در حـال جوک گفـتن بـرای زنـان ديـگر متـوجـه 
حرص خوردن و جلز و ولز کردن او شـديـد، بـدانـيد کـه او 

انـتظار دارد برايش بيشتر از يك دوست باشيد. 
زن  يك  بر عالقـمـندی  دليل  لزوما”  است  ممکن  فوق  های  نشانه 
نـبـاشد چـون بـرخـی از زنان کال” با ديگران حالتی دوستانه 
دارند اما اگر تـعـداد زيـادی از ايـن عـالئم را در فـردی 
مشاهده نموديد ميتوانيد به خود اميدواری دهيد و به 

دلتان صابون بزنيد.
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فال هفته

مي  احساس  روزها  اين  فروردين:   متولدين 
بريد  به سر مي  بيشتر در يك حالت عصبي  که  کنيد 
بهتر  زند.  مي  چنگ  دلتان  به  مبهم  نگراني  يك  يا  و 
و  بدهيد  استراحت  فرصت  به خود  بيشتر  کمي  است 
فکرتان را با افکار تيره و تار مشغول نگه نداريد. همين 
نزديکان  از  يکي  يا تحصيلي  و  روزها موفقيت شغلي 
مايه مباهات شما مي شود. خودتان را براي انجام يك 
معامله شيرين آماده کنيد. در يك ميهماني دوست و يا 
کنيد. مواظب سالمتي خود  پيدا مي  اي  تازه  دوستان 

باشيد.

متولدين ارديبهشت: يك اتفاق در اين هفته    
با  قراري  و  قول  شد.  خواهد  انگيز  خاطره  برايتان 
اهميت برقرار خواهيد کرد و يا تعهدات پرخير و برکتي 
به عهده شما گذاشته خواهد شد. جوانان متولد اين ماه 
خود را از مشورت با بزرگان خانواده و صالحديد آنها 
بي نياز ندانند که بعدأ سخت پشيمان خواهند شد. به 
خاطر انجام کار و يا خدمتي چشمگير نظر خيلي ها به 
سوي شما دوخته خواهد شد. از يکي از دوستان خبر 

مهمي خواهيد شنيد.

خواهيد  موفق  هفته  اين  در  خرداد:  متولدين 
آرزوهاي خود جامه  يا  و  ها  از خواسته  يکي  به  شد 
سرگرمي  از  پر  و  شاد  اي  هفته   . بپوشانيد  عمل 
شما  به  سبکبالي  از  خاصي  احساس  داشت.  خواهيد 
دست خواهد داد. يك مالقات غيرمنتظره قلبتان را پر 
از هيجان خواهد کرد و يا خبر مهمي به شما مي رسد. 
مسافرتي پر از خاطره در پيش داريد. اين روزها اگر 
مي خواهيد آرامش خيال خود را حفظ کنيد به بعضي 

حرف هاي پوچ و دلسرد کننده اطرافيان توجه نکنيد.

و  لجاجت  از  کمي  اگر  تير:  متولدين     
و  تر  راحت  وقت  آن  بکاهيد،  خود  هاي  خودخواهي 
آرام تر خواهد بود. اين قدر روي بعضي موارد جزيي 
و کم اهميت پافشاري نکنيد و به قول معروف مته به 
خشخاش نگذاريد . به خود بقبوالنيد که ديگران هم به 
قدر شما حق دارند. در ميانه هفته درباره موضوعي 
که برايتان از اهميت خاصي برخوردار است ، خبرهاي 
مساعد و رضايت بخشي خواهيد شنيد. يکي از اعضاي 
فاميل به کمك فکري و يا مالي شما نيازمند است، اما 

روحيه تقاضا ندارد. به کمك او بشتابيد.

خوش  خط  روي  هفته  اين  مرداد:  متولدين   
تحوالت  و  تغيير  بعضي   . کنيد  مي  حرکت  ها  اقبالي 
مقابل  به زودي در  بگيريد.  نيك  فال  به  را  آمده  پيش 
خود راهي وسيع و هموار براي پيشرفت خواهيد ديد. 
سعي کنيد در مقابل بعضي پيش آمدهاي مساعد دست 
و پاي خود را گم نکنيد و به اصطالح به جاده خاکي 
نيفتيد. هميشه دقت کنيد که زير پايتان سفت و محکم 
باشد. يك اختالف پيش آمده در خانواده يا محيط کار 

خيلي زود رفع و رجوع خواهد شد. نگران آن نباشيد.

و  عاطفي  امر  يك  در  شهريور:  متولدين 
يا  و  شد  خواهد  جلب  شما  خاطر  رضايت  احساسي 
يك خواسته شما صورت تحقق به خود مي گيرد. اين 
روزها به هر وعده اي اطمينان نکنيد و هميشه جوانب 
امر را سبك سنگين کرده و مورد سنجش قرار دهيد. 
حقي را که از خود سلب شده مي پنداشتيد و يا طلبي 
را غيرقابل وصول مي پنداشتيد ، به دست مي آوريد. 
از راه دور يکي چشم انتظار شما و يا کمکي از سوي 

شماست. 

و  ها  پيگيري  از  روزها  همين  مهر:  متولدين 
مطلوب  نتيجه  به  امري  تحقق  جهت  در  خود  پشتکار 
خوردن  جوش  و  حرص  و  تابي  بي  يابيد.  مي  دست 
هاي شما تأثيري در حرکت به مقصود نخواهد داشت. 
پس سعي کنيد با حوصله و تعمق قدم پيش بگذاريد. 
به زودي بعضي خوش اقبالي ها به شما روي مي کند 
و مقدمات معامله اي نسبتأ بزرگ فراهم مي آيد. يك 
مسئله مالي طوري حل ميشود که رضايت خاطر شما 
فراهم آيد. در انجام بعضي معامالت حواستان را کامأل 

جمع کنيد.

متولدين آبان: به زودي توفاني که از جهت   
احساسات در خانواده برپاشده بود، فروکش مي کند 
توفيق  بکشيد.  راحتي  به  نفسي  توانيد  آن وقت مي  و 
ديدار دوستي قديمي فراهم مي آيد. به همکاري در يك 
يا  و  اي  اجتماعي دعوت مي شويد. هديه  مفيد و  کار 
سوغاتي هايي در راه داريد. تغييراتي در امور روزانه 
از مدتي رضايت خاطر شما  تان پيش مي آيد و پس 
جلب خواهد شد. يك کار مرمتي و تعميراتي براي مدتي 

شما را درگير خود خواهد کرد.

 متولدين آذر: خواسته شما در جهت برآورده 
شدن کاري، مورد قبول طرف مقابل قرار مي گيرد. در 
اين هفته با شخص محترم و يا بانفوذي در مورد انجام 
کاري و يا خواسته اي به گفتگو خواهيد پرداخت. امر 
روزها  اين  است.  انجام  در شرف  خانواده  در  خيري 
بايد مواظب بعضي حرف ها و يا رفتار خود باشيد تا 
در ميان دوستان و يا اعضاي خانواده دلخوري هايي 
پيش نياورد. با يك دوره کوتاه مدت قهر و مشاجره 

درگير خواهد شد

کنيد احساسات واقعي    متولدين دی: سعي 
خود را پنهان و يا مغشوش جلوه ندهيد، مطمئن باشيد 
حرف دل حتما به دل طرف مقابل مي نشيند.ماسك به 
چهره زدن و نقش بازي کردن چه در رفتار و چه در 
گفتار خيلي زود رو مي شود و ماهيت خود را نشان 
مي دهد. به زودي با اتفاقي احساس خواهيد کرد فصل 
تازه اي در زندگي تان باز شده است.با کمك شما يکي 
از بالتکليفي بيرون مي آيد، پس بهتر است او را چشم 

انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود را 
به دست امواج احساسات بسپاريد و منطقي و معقول 
فکر کنيد و تصميم بگيريد. براي انجام يك معامله مهم 
فرصت هاي خوبي به دست مي آوريد. يك مشکل و 
پيش  تان  عالقه  مورد  برنامه  راه  سر  بر  مانع  يك  يا 
مي آيد، اما اگر کمي تدبير کنيد مي توانيد از کنار اين 
مانع بگذريد. اين روزها همچنين بايد به فکر سالمتي 
خود باشيد و بعضي دردها و کسالت ها را دست کم 

نگيريد.

 متولدين اسفند: اگر کمي به خود و امکانات و 
توانايي هاي خود بينديشيد خواهيد ديد که مثل خيلي 
نيز  از زندگي  انتظارهاي شما  هاي ديگر هستيد، پس 
بايد در همان حدي باشد که ديگران از زندگي دارند. 
اگر کمي از توقعات و زياده طلبي ها کم کنيد و به آنچه 
که داريد قانع باشيد بخش قابل مالحظه اي از ناراحتي 
را  زندگي  ديگر  عبارتي  به  ميشود.  کاسته  شما  هاي 
وقت  بگيريد.آن  آسان  خود  اطرافيان  و  خود  براي 
راحت تر خواهيد بود. از يك نوآشنا پيشنهادي تازه و 

مفيد خواهيد شنيد. هديه هايي در راه داريد سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Nde6+  Bxe6   Nxe6+   Qxe6 
Rd8# 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
d4     exd3 
Bxd3# 

به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

فروش و نصب برنامه های جدید و 
 Spyware و  Virus پاكسازی

در محل شما

078 8997 7623

حسابدار خود باشید
با ارائه ساده ترين شيوه های 
حسابداری شما را ياری می 
کنيم تا حقوق حسابدارتان را 

برای خود پس انداز کنيد.
077 6828 2448

چون دهانش لق بود دندانهايش ريخت!
چون کف ميزد دستش را بريدند!

چون حرف نداشت برايش حرف ئر اوردند!
چون پاهايش برهنه بود پا توی کفش اين و آن ميکرد!

چون زير سوال بود له شد!
چون کله اش بوی قرمه سبزی ميداد آن را خوردند!

چون مغزش را خوردند پاچه هايشان را گرفت!
چون کار کشته بود اعدامش کردند!

شاعر از سکته بيت هايش در گذشت!
از بس گرسنه بود فعل گذشته را صرف می کرد!

جوش شيرين فرهاد را آشفته کرد!
زنبورهای عسل شيره گل محمدی را که نوشيدند صلوات فرستادند!

ياد ايام
ياد ايام که امول کالنی داشتم   

جای يار بد زبان شيرين زبانی داشتم    
 توی شرکت مسندم پست رياست بود و بس
     توی هر بانکی حسابی ان چنانی داشتم
 منشيانی خوش زبان و کارمندانی زبل  

  پادويی چون دسته گل با نام »خانی « داشتم
 شرکت و ميز و رياست هر سه با هم توامان   

 من برای حکم راندن جسم و جانی داشتم
خواستار دختری زيبا و خوب و يی نظير  

 توی هر ايل و عشاير حکم خانی داشتم
شاد و خندان بودم و قارغ ز هر چه مشکالت

   صاحب راننده بودم کی ژيانی داشتم
پاترول و راننده و ده نوکر خوش آب و رنگ

   بر در دروازه منزل سگانی داشتم
چون که می خوردم ز هر نوع از غذای رنگ رنگ 

   هيکلی پروار و جاق رد يك زمانی داشتم
روزگارم سکه بود از از ان حساب زير ميز   

يك حساب ديگر از بانك جهانی داشتم 
رشوه ها از اين و آن دست مبارک ميرسيد  

  در خفا گويی که من گنج نهانی داشتم
عاقبت داغان شدم از مکر ياران دغل  

 چون که در شرکت فراوان سارقانی داشتم
ای دريغا با غرور خود چو بود بی خبر  

 در امور مالی خود ضاربانی داشتم
جمله را خوردند و بردند و تمامش شد چپو
   هر چه پول و مول و هر نام  نشانی داشتم

الغرض دنيا نگردد هرگز از بهر کسی 
   کاش عقل پيری و ، زور، جوانی داشتم

صمد شکارچی

تلنُگر
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نیازمندیها
شماره تلفن های ضروری 

در لندن
اورژانس          999

 کانون ايرانيان                                   020۷۷00۷1۷۴
کانون ايران                                             0208۷۴۶32۶9 
جامعه ايرانيان                                         0208۷۴8۶۶82  
سفارت انگلستان در تهران                 009821۶۷05011-۷
سفارت ايران در لندن                               020۷2253000 
وزارت کشور انگلستان                             08۴5۶00091۴ 
اطالعات پرواز هيترو            08۷00000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085۶۴980۶
فرهنگسرای لندن                                   0208-۴555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    020۷۶200100
رستوران اپادانا                                020۷۶033۶9۶ 
رستوران اريانا                                        020۷2۶۶9200
رستوران البرز                                    020۷۶0290۴0 
رستوران الونك 1                             020۷۶031130

رستوران الونك 2                                    020۷2290۴1۶ 
رستوران بهشت                                      02089۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      0208۴589083
رستوران پاتوق                                       020۷2۶2۴015
رستوران پاريس                                      020۷2892023
رستوران پرشيا                                       0208۴52922۶

رستوران پرنس علی                                020۷2583۶51
رستوران حافظ)1(                                   020۷2299398

رستوران حافظ)2(                                   020۷۴31۴5۴۶     
رستوران ددی                                         020۷۶021211
رستوران ديار                                         02089209۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         02088۴۷1۷۴0 
رستوران شهرزاد                                    020۷3۷11919

رستوران شبهای  شيراز                            02083۴۶5592
رستوران کندو                                         020۷۷2۴2۴28    

رستوران صفا                                         020۷۷238331
رستوران کلبه                                         020۷۷0۶۴888
رستوران مهدی                                       02085۶3۷00۷
رستوران نيمکت                                      0208889۶989
رستوران ياس                                         020۷۶0391۴8
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      020883۴۴888

رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اريانا                                      020۷2۶۶9200 

رستوران ايتاليايی                     02083۴9۴۴00     
رستوران صدف                                      020۷2۴38۴۴۴

رستوران زرتشت                                    020۷۶0323۷9  
رستوران ليدو                                         0208952۴۷۴8 

سفره سرای مهدی 2
سوپر مارکت ها 

آران                                      0208۴۴55۷۷5  
اهواز                                            0208۷۷853۶1
انزلی                                        0208۴581221
انجمن زعفران                              0208۴51۶۶1۶
بهار                                         020۷۶035083
بيژن                                         020۷۴3523۷0

پرارا                                       020۷۶03۶222
پرشيا                                     020۷2۷22۶۶5
تفتان                                       020۷۷31۷819
تهران                                      020۷۴353۶22
تخت جمشيد                                    020۷۶39800۷
جردن                                          0208۴2۶5۴۴8
خزر                                        02082028022

زمان                                           020۷۶038909 
خيام                                          020۷2583۶3۷ 
زمزم                                        0208۴52۴00۴

فرديس                                     02088۶1۶18۷  
سارا               020۷22922۴3
ستاره                                      02088۶35251
ساواالن                                                  02083۴۷8822
سپيد                                       02089۶9۷9۷0 
سليمان                                                   020۷۶2۴295۷ 
سهند                                                  02083۴332۷9 
سرور                                               02089۷۴۶088 
سيب                                                  02083992832 
علی                                    02085۶۶93۶0 

مازندران                                    0205۷99500
ماهان                                          02089۶30012

منصور                                           02089525۶3۷ 
محصوالت ايران                              089۶3002020
هرمز                                                      0208۴55818۴
وحيد                                             02089۷۴999۷ 
قنادی رضا                                020۷۶03092۴ 
قنادی عسل                               020۷۷0۶2905

  

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران ایران ما
رستوران پارسیان
رستوران زعفران
رستوران ژینو

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 غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

طراحی وب سایت
077 3311 3137
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نیازمندیها

كلیه خدمات ساختمانی پذیرفته می شود
نقاشی، كاشی كاری، لمینت فلورینگ، پارتیشن، نصب 

سرویس حمام و آشپزخانه
No Job too Small  - 0۷5 2۸52 30۷3 

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثیه منازل، آفیس، قطعات و باکس به تمام نقاط لندن و 
انگلستان در کوتاهترین مدت با قیمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزشگاه رانندگی فرح

Mobile: 079 5165 3838

Hendon در مناطق
Finchley - Barnet 

با رزرو کردن هر 10 جلسه 
تعلیم رانندگی یک جلسه 
بصورت رایگان دریافت 

خواهید کرد
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 به یک نفر پیتزا شف در
 ناحیه و چند نفر موتور
 سوار برای  پیتزا و چند
 نفر برای پخش لیفلت در

 .ناحیه نیازمندیم
Kings Cross 

8208258 0795

به یک نفر هم 
خانه ای خانم 

نیازمندیم 
 لطفا با شماره  

  0۷۸4662۷۷۷1
تماس بگیرید

راننده ون جهت 
همكاری در 

ماركت نیازمند 
است

ترجیحا ساكن غرب 
لندن

07759512443

جهت  درج آگهی
در هفته نامه

 با شماره تلفن های 

0۷۸11000455 
020۸453۷350

تماس بگیرید

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

رنگ كار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذیرفته 
می شود.  با قیمت مناسب 

و كیفیت عالی

    07908860087
07856694710

به یک منشی جهت 
كار در یک شركت 
فرهنگی ترجیحا 

ساكن شمال لندن 
نیازمندیم

020۸453۷350

یک باب مغاز پیتزا شاپ 
در ناحیه در دو طبقه 
مجهز با كلیه وسایل 
پیتزا شاپ نو با قیمت 

بسیار خوب نقد و اقساط 
به فروش می رسد.

0۷۹303151۷5

به یک خانم جهت 
امور نظافتی منزل 

در حوالی
 Queensbury Station 

نیازمندیم

07939383939

طراحی وب سایت 
ثبت شركت ها - كارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبلیغاتی و خدمات 

بیشتر
0۷۹4۷۷114۹5

یک فلت یک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامی امکانات رفاهی

07791274834

به چند نفر بازاریاب 
كامال حرفه ای 

نیازمندیم

020۸453۷350

لیفلت ها و 
آگهی های خود 

را به همراه 
هفته نامۀ 

پرشین پخش 
نمایید. 

£7

 به یاد داشته
 باشید با صرافی

 های معتبر
 پولهای خود را
ارسال نمائید

طراحی

وب 
سایت

07733113137
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نیازمندیها

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنی در امورات ساختمانهای مسکونی، تجاری، 

پزشکی هتل ها، مغازه ها، طراحی داخلی و خارجی از پایه ریزی 
تا اتمام ساختمان سقف و شیروانی

 کلیه امور برقی – لوله کشی نصب تهویه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن کنيد

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

شرکت ساختمانی

مكانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای بنزینی و دیزلی

اجرت جهت سرویس موتور از £20
تعویض کالچ از £80

تعویض تایمینگ بلت از 60£ و غیره

تلفن: 0۷5۹434۷۹۷3

London Property Services LPS Ltd.
جهت تکميل کادر فنی خود احتياج به افرادی با تخصص های 

زير دارد:

NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بيشتر لطفا با ما تماس بگيريد

08456 652 4466

Commercial - Business - Hotels - Restaurants

 جهت  درج آگهی در
 هفته نامه با شماره تلفن های

0۷۸11000455 - 020۸453۷350
تماس بگیرید
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نگاهی به 
عشقنامه 

»اصلی و كرم«
ادبیات مکتوب فارسی به داشتن منظومه های 
عاشقانه و عارفانه ای چون »لیلی و مجنون«، 
»خسرو و شیرین«، »وامق و عذرا« و »ویس 
و رامین« پربارتر و شاخه اش سنگین تر است 
و اگر به آغاز سرایش هر کدام از این عشقنامه 
نقل  و  داستان  درمی یابیم  کنیم،  توجه  ها 
از آن  عاشقانه ای بر سر زبان ها بوده و پس 
شاعر و ادیبی دلبسته به آن، داستان را سوار 
ادبیات رانده  کلمه ها کرده و آن را به میدان 

است.
قرار  کالسیک  ادبیات  کنار  در  شفاهی  ادبیات 
و  عشق ها  اوقات،  بسیاری  در  که  نمی گیرد 
به  غیررسمی  حالت  از  سخن ها  و  حرف ها 
های  عشقنامه  میان  در  رسیده اند.  رسمیت 
ادبیات شفاهی نیز کم نیستند داستان هایی که 
در گوشه و کنار این مرز پرگهر زبانزد عام و 
خاص است و سینه به سینه از نسلی به نسل 

دیگر منتقل شده است. 
چنان که عزيز و نگار در ميان البرزنشينان زمزمه می شود و عزيز 
و کبری در ميان کردها و اصلی و کرم در ميان مردم ترک زبان 

اين طرف  به  از دوره صفويه  که  ها  اين عشقنامه  آذری.بيشتر  و 
رواج پيدا کرده اند، به شکل »نثر رباعی« روايت می شوند و عاشق و 

معشوق، شاعرند و اين گونه احساس خود را منتقل می کنند. 
اصلی و کرم، نقل هميشه و همچنان مردم آذربايجان و عاشيق های 
ايران است و آنچه می خوانيد به اين داستان عاميانه و شفاهی نظر 

دارد.
يکی از شاخه های ادبيات شفاهی آذربايجان، ادبيات عاشيقی است. 
ادبيات عاشيقی دارای مفاهيم عالی اجتماعی، فلسفی، تاريخی، هنری 

و ادبی است.
های  ريشه  که  است  اسرارآميز  و  پيچيده  آنقدر  ادبيات  اين 
ها و چگونگی  اسطوره  با  ادبيات عاشيقی  پيوند  دارد.  اسطوره ای 
ها  گاه  و  انسان نخستين  آفرينش  با  داستان ها  اين  قهرمانان  تولد 

گره خورده است.

داستان های عاشيقی نسل به نسل و سينه به سينه از دوره ای به 
دوره ديگر قدم نهاده و با آداب و سنن و حوادث تاريخی آن دوره 
دگرگون شده، اما ريشه و اصل خود را حفظ کرده است. از اين قبيل 

داستان ها می توان به داستان »اصلی و  کرم« اشاره کرد.
کاوش نشست.  به  منظر  از چند  را می توان  کرم  و  اصلی  داستان 
به  آن  از  گوناگون  واريانت های  و  کرم  مرگ  آفرينش،  چگونگی 

اسطوره ای بودن اين داستان اشاره دارد.
داستان اصلی و کرم عالوه بر ساز عاشيق ها )اوزان الر( در ميان 
مردم نيز روايت می شود. شايد از منطقه ای به منطقه ديگر، از منظر 
داشته  روايت ها وجود  اين  در  تفاوت هايی  بوميگری  و  جغرافيايی 

باشد.
آفرينش کرم، تداعی کننده آفرينش انسان نخستين است. در اين باره 
زاويه  از  می توان  را  آنها  از  يك  هر  که  دارد  وجود  تعبير  نوع   2

خاصی بررسی کرد.
مادر  و  پدر  گفته اند  آلما(:  )قيرميز  سرخ  سيب  از  کرم  تولد  الف: 
کرم بچه دار نمی شدند. شخصی به زيادخان بيگلر بيگی به پدر کرم 
سيبی می دهد و به وی می گويد: نصف آن را خودش و نصف ديگر 

را زنش بخورند، تا بچه دار شوند. 
سيب سرخ در بيشتر افسانه ها و قصه های آذربايجان منشأ تولد 
و آفرينش است. شايد اين داستان ها از يکديگر نشأت گرفته باشند 

و ريشه آنها هم به آفرينش انسان نخستين باز گردد. 
اين  در  است.  آفرينش  نماد  هنوز  آذربايجان سيب  مردم  باور  در 
باور اگر اولين سيبی که داماد بر سر عروس پرتاب می کند به زن 

نازا بدهند، بچه دار می شود.

داستان های عاشیقی نسل به نسل 
به  دوره ای  از  سینه  به  سینه  و 
دوره دیگر قدم نهاده و با آداب و 
دوره  آن  تاریخی  حوادث  و  سنن 
اصل  و  ریشه  اما  شده،  دگرگون 
این  از  است.  کرده  حفظ  را  خود 
قبیل داستان ها می توان به داستان 

»اصلی و  کرم« اشاره کرد.

است:  چنين  دارد،  وجود  کرم  تولد  درباره  که  ديگری  روايت  اما 
عده ای از بيگ ها به خاطر کور اوجاق بودن زيادخان بيگلربيگی از 
وی اطاعت نمی کنند. زيادخان ضيافتی ترتيب می دهد و همه بيگ ها 

و خان های تحت امر و اطراف را دعوت می کند. 

قنداق  آنها فکر کنند زيادخان فرزندی دارد، چوبی را  اين که  برای 
کرده و به گهواره )بئشيك( می گذارند و پارچه ای روی آن می کشند. 
پارچه  وقتی  می شود.  بلند  گريه ای  بئشيك  از  ميهمانی  حين  در 
روی بئشيك را کنار می زنند، به جای چوب بچه ای را در بئشيك 

می بينند.
مادر  است.  از چوب  کرم  آفرينش  شبيه  نيز  له له  عاشيق  آفرينش 
که  می کرده  وانمود  اطرافيان  به  و  نمی شده  بچه دار  له له  عاشيق 
وقتی  می دهد.  قرار  گهواره  در  را  وی سنگی  روزی  است.  باردار 
در  بچه ای  می بينند  می زند،  کنار  را  گهواره  پارچه روی  شوهرش 

گهواره خوابيده است.
از  است.  هم  به  خيلی شبيه  له له  عاشيق  و  از چوب  کرم  آفرينش 
طرفی در داستان اصلی و  کرم، کرم نديمی دارد که به له له معروف 
به  می گفتند.  له  له  بزرگان  های  بچه  نديم  به  ترکی  زبان  در  است. 
که  است  گرفته  نشأت  باور  يك  از  داستان  دو  اين  زياد  احتمال 
عاشيق له له همان کرم است که بعدا هر کدام به داستان جداگانه ای 

تبديل شده است.
حوادث  خود  پرتالطم  زندگی  در  کرم  و   اصلی  داستان  قهرمان 
باز شکاری  گوناگونی را پشت سر می گذارد. وقتی وی در شکار، 
باغی  به  باز  آن  می کند،  رها  کبك  دنبال  را  خود  قوشو(  )ترالن 
می رود که کرم نيز به دنبال آن وارد باغ می شود و می بيند ترالن 
قوشو روی دست دختر نشسته است. پس از اين ديدار کرم و اصلی 
عاشق هم می شوند. در اين داستان خانواده کرم مسلمان و خانواده 

اصلی ارمنی هستند. 
های  خاطر وسوسه  به  معشوق  و  عاشق  دو  اين  نامزدی  از  پس 
به خان بزرگ، زيادخان  نمی تواند  پدر اصلی  افراد حسود  بعضی 
بگويد دخترم را به پسر شما نمی دهم. وی شبانه خانواده خود را 
برمی دارد از دياری به ديار ديگر کوچ می کند. کرم نيز دنبال آنها 
راه می افتد و در هر جايی که به آنها می رسد، پدر اصلی با نقشه ای 
آنها  به دنبال  نيز دوباره  وی را جا می گذارد و فرار می کند، کرم 
می رود. کرم در سفر عشق با ناماليمات زيادی روبه رو می شود، با 

حوادث می جنگد و سختی  ها را به جان می خرد. 
وی در کوالک گير می کند. و در گدوک ارزولوم زير برف مدفون 
می شود و پس از ۶ ماه کاروان او را از زير برف بيرون می کشند. 
در جای ديگر به رود خانه می افتد و سيل او را می برد، اما از اين 
حادثه نيز جان سالم به در می برد. 3 سال در سايه سنگی به انتظار 
از 3 سال  بعد  اصلی  وقتی  بياورد.  آب  برايش  اصلی  تا  می نشيند 

برمی گردد، کرم به وی می گويد: »گئجيك دين/ دير کردی«. 
اين صبر و انتظار نماد عشق اصيل انسان نخستين به اصلش است. 
له له آن رفيق شفيق و آن دوست ديرين کرم در اين سفر می ميرد 
و وی تنهای تنها می ماند. کرم 3۶ سال به دنبال اصلی از شهری 
از کشوری به کشوری می رود و سرانجام پدر اصلی  به شهری، 
)قارا  پدر اصلی  اما  کند  آن دو موافقت  ازدواج  با  مجبور می شود 

مليك( به کرم خيانت می کند. دراين باره نيز 2 روايت وجود دارد. 
وی پيراهنی برای شب زفاف دختر خود تهيه می کند و دکمه های 

آن  را طلسم می کند. 

کرم با خواندن ويردی دکمه های پيراهن اصلی را باز می کند، دوباره 
دکمه ها بسته می شود. چندين مرتبه اين کار را تکرار می کند؛ اما 
موفق نمی شود. در نهايت آتش می گيرد و در پيش چشم معشوق 

خود می سوزد و به خاکستر تبديل می شود.
و  زيبا  گردنبند  اصلی  پدر  که  دارد  وجود  نيز  ديگر  تعبيری 
سحرآميزی را در شب عروسی به گردن دخترش می اندازد و کرم 

با دست زدن به آن آتش گرفته و می سوزد.
شبيه اين گردنبند در داستان امير ارسالن رومی نيز وجود دارد. 
پترس شاه پدر فرخ لقا به شمس وزير دستور می دهد گردنبند طلسم 
شده ای برای فرخ لقا تهيه کند تا او را از دست افراد بد چشم مصون 

نگه دارد.
و  می کند  بند  طلسم  ارسالن  اسم  به  را  گردنبند  آن  وزير  شمس 

هر کسی غير از ارسالن به آن دست می زد، می سوخت.
سوختن و مرگ کرم، مرگ انسان نخستين پيش از اصلش را تداعی 
می کند. اين نمادی از سوختن برای معشوق ابدی است که انسان 

عاشق هميشه در پی رسيدن به اوست.
سوختن کرم همراه با آواز بوده است که به اين خاطر آهنگ هاوا 
»يانيق کرمی«، در رثای کرم و در ساز عاشيق ها صدای ناکام کرم 
را به همه شنوندگان تداعی می کند. هنوز اين باور در ميان مردم 
وجود دارد که اصلی و کرم زنده هستند. کرم در کوهی و اصلی در 

کوهی ديگر با خواندن اشعار و آوازی همديگر را صدا می زنند. 
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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

LtdTAVAZO

Fresh
Coffee

Have a 
takeway with

our special
confectionary 

LtdTAVAZO
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East Azarbaijan, Tabriz
Aqmiyoon Fire Temple, Sarab 
This structure is in the village of Aqmiyoon 8 
km. north of Sarab; at present only the stone 
foundations of which have been remained. 
Originally, the structure was a fire-temple 
of the Sassanid era, and during the Islamic 
period has become similar to a shrine. There 
is a tomb on an elevation in the center, well 
known as 'Imamzadeh Hassan' relative to 
the year (708 A.H.).
Kabood (Gooy) Mosque 
This structure is the remnants of the Turka-
mans in the year 870 A.H. The mosque was 
destroyed by the earthquake in the year 
1192 A.H. and only the gateway remained 
as an excellent piece of architecture. The 
building of the mosque became under inter-
est in 1310 A.H. and in 1318-1319 Shamsi 
(1939-1940) and after the Islamic Revolu-
tion, its northern facade was reconstructed.
Saint Stepanous Church, Jolfa 
This church was erected between the peri-
ods of the 4th and 6th century A.H. and is one of the important historical and religious 
structures of the city of Orumieh in the province of West Azarbaijan. This church is located 
in the famous Darreh or valley of 'Sham', 16 km. from Jolfa. 
Sahand Mountain, Tabriz 
This is one of the highest mountains in East Azarbaijan, in addition to being an important 
dormant volcano in the country. The Sahand mountains are 50 km. south of Tabriz, the 
highest peak of which is Jam Daqi at an attitude of 3,750 m. Approximately 17 peaks can be 
accounted for as being over 3,000 m. in height. Due to the presence of a variety of flora and 
fauna, the Sahand Mountain is known as the bride of mountains in Iran. The lower slopes 
and skirts of this mountain are summer residing quarters for some tribes here.
Orumieh Lake, East Azarbaijan 
Lake Orumieh is one of the largest and permanent lakes of Iran and has characteristics of its 
own. This lake is located to the northwest of the province and stretches from north to south, 
thereby dividing this territory into two that is East Azarbaijan and West Azarbaijan. It is one 
of the most magnificent lakes of the world. It is saturated with salt which is said to help in 
treatment of some kinds of remedies. Regarding the size, depth, chemical composition, sedi-
mentation, ecology, water currents and wild species, this lake bears special characteristics. 
This lake has been recorded as a National Park by the Department of the Environment as 
well as internationally as a Biosphere Reserve by UNESCO.
A number of ports have been set up along the coasts of the Lake Orumieh in order to trans-
port passengers and cargo. The most important of these is the port of Sharaf Khaneh. The 
said is on the eastern coast of the lake within the limits of Shabestar. It has full port facili-
ties including large warehouses. In the summer months the place swarms with visitors who 
come for leisure and therapeutic purposes, both by mineral springs and the "sludge" present 
in the region. The port of Aq Gonbad is also another important port. The others namely, 
Rahmanloo, Danaloo, Qobadloo and Zeenatloo ports are on the eastern coast of the lake.
The Orumieh Lake has about 102 islands both large and small. Five of these islands can be 
noted here such as the Islands of Islami (Shahi), Kaboodan, (Qoyoon Daqi), Ashk Daqi, Es-
pir and Arezoo. The said come under the political and commercial sectors of the province. 
 Islami (Shahi) Island: This island is the only habitable island in the vicinity of Lake Oru-
mieh. It spans over an area of 27 sq. km. Its lush beauty, together with 'fresh water' which is 
a wonder of wonders in the midst of this lake is saturated with salt. Species of birds such as 
flamingos and pelicans can be noted in the swampy areas. The remnants of the castle and 
prison of Hollakoo Khan can be observed on one of the heights of the Islands, a sight seeing 
spot for tourists. 
 Kaboodan (Qoyoon Daqi) Island: This is one of the most beautiful islands which stretches 
over an area of 36 sq. km. This island is on the eastern coast of the lake and is 12 km. far from 
the port of Sharaf Khaneh. A variety of water fowls can be obscured on this island. Moreover 
species of wildlife, i.e., wild sheep and wild goat are also present which further enhances the 
characteristics of this Island. There is also another unique and rare wild species, i.e., Iranian 
follow deer.

Backpack
Majid Nourian Part 2

Shush Castle to retain its 
ancient brick inscriptions, 
for now
A project to replace the 
brick inscriptions used in 
the construction of Shush 
Castle was halted due to 
objections raised by res-
toration experts of the 
Shush Cultural Heritage 
Center (SCHC). 
The decision to replace 
the artifacts with ordinary bricks was made by the Khuzestan Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Department (KCHTHD) several months ago after a study was conducted 
that showed the artifacts were being threatened by erosion. 
Thus they began to detach the bricks to transfer them to a so-called safe haven. However, 
experts did not agree with the plan for a number of reasons, including the fact that several 
of the castle’s storehouses have become completely dilapidated through neglect. 
An informed source, who spoke on condition of anonymity, told the Persian service of 
IRNA in December 2007 that about 90,000 archaeological artifacts are being stored in ap-
palling conditions in the underground storerooms of the Shush Castle. 
“The storerooms are not only humid but are inhabited by snakes, scorpions, and insects 
like termites,” the source added. The experts believe that the replacement project would 
spoil the authenticity of the monument, which is located near the ancient sites of Susa in 
Khuzestan Province. Meanwhile, the Shush Cultural Heritage Center has begun a study to 
find an appropriate way to properly safeguard the bricks. 
“The materials used in a monument validate its authenticity and thus any inept decision to 
protect the monument could spoil it,” SCHC official Sirus Barfi told the Persian service of 
CHN on Monday. “Due to the vast developments in science and technology in the world, 
we see that many artifacts are being protected in situ. Fortunately, Iran has prominent ex-
perts in this field and we can protect the bricks attached to the castle,” he added. 
The foundations of Shush Castle were laid in 1897 by French civil engineer, geologist, and 
archaeologist Jacques Jean-Marie de Morgan (1857-1924), who had come to Iran to carry 
out excavations in the region. Bricks dating back to various historical eras, which had been 
scattered at the Susa region’s ancient sites of Haft-Tappeh and Chogha Zanbil, were used 
in the construction of the monument. De Morgan had managed to convince the French 
government of the time of the necessity of sponsoring the construction of the stronghold, 
which was used as a safe haven for his team and as place to carry out their studies. 
The construction of the castle, in a style reminiscent of medieval architecture, was com-
pleted under the supervision of local architect Mostafa Dezfuli in 1912. 

Iran’s Esteqlal snatches Cup 
Iranian soccer team Esteqlal 
has won the prestigious Hazfi 
Cup with a 3-0 victory over 
Pegah Gilan in a breathtaking 
game in Tehran. 
With the victory, the Blues will 
be one of the Iranian represen-
tatives in the next Asian Cham-
pions League. 
Despite a 1-0 defeat in Gilan, 
the popular Tehran team edged 
out Pegah at home with Mahdi 
Amirabadi, Mojtaba Jabbari 
and Arash Borhani scores. 
The game finished 1-0 in regular time and went into extra time. The do-or-die face-off drew 
85,000 spectators to Tehran’s gigantic 100,000-seater Azadi Stadium. 
The Hazfi Cup is a knockout cup competition in Iranian football run by the Iranian Football 
Federation. 
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Iran to display Cyrus Cylinder 
Iran’s National Museum is slated to exhibit ‘Cyrus the Great Cylinder’, 
which is currently housed in the British Museum in London. 
During a meeting at Iran’s National Museum, the director of the British 
Museum said they were ready to display the cylinder in Iran. 
“The British Museum is ready to display the Cyrus Cylinder in Iran after 
130 years,” said Neil MacGregor. 
Director of Iran’s National Museum, Mohammad Reza Mehrandish said 
the museum and Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Or-
ganization would do their best to exhibit the unique artifact in its coun-
try of origin. 
Cyrus the Great’s cylinder is a clay artifact, bearing a declaration issued 
by the Persian king Cyrus II in Babylonian cuneiform. 
Described as the world’s first charter of human rights, the cylinder was 
discovered in 1879 by the Assyro-British archaeologist Hormuzd Rassam. 

Golestan musicians
 giving concerts in 
honor of  Meshkatian

 

Musicians from Golestan Province are giving concerts in honor of santur 
virtuoso Parviz Meshkatian in their home province. 
Chakavak band gave its first performance in Gonbad-e Kavus on Sunday, 
and was warmly received by a large number of audiences, the director of 
the Gonbad-e Kavus Culture and Islamic Guidance Office said on Mon-
day. Mohammadreza Davarzani added that the band will continue their 
concerts in the cities of Bandar Gaz and Gorgan until Friday June 20. 
The band features Mohsen Hosseini on tar, Ali Farhadi on Kamancheh, 
Ali Mohammadi on daf, Dariush Shariati on setar, Sina Saeidi on ton-
bak, Mohammad Kaviani on santur, and Mohammad Ebrahimi on ney. 
Singer Mahmud Mallah also accompanies the band. Parviz Meshkatian 
was born in Neyshabur, northeastern Iran, in 1955. He started his musical 
training at the age of six with his father Hassan Meshkatian, who master-
fully played tar and santur and was also familiar with the violin and setar, 
having himself learned music from his father. Meshkatian is the founder 
of the Aref Band and have performed several concerts in Iran, Europe and 
the Americas

Britain to make a 
documentary on 
Iran
Oxford Scientific Films is making a 
documentary on Islam and science 
in Iran which will include interviews 
with international scholars.The 
three-episode documentary will 
include interviews with renowned 
Muslim scholars from Iran, Egypt, 
Syria, Jordan, Turkey, Turkmenistan, Spain and Italy. The 
OSF reporters conducted an interview with the promi-
nent Iranian scholar, Mehdi Mohaqeq about the reasons 
behind the scientific developments and firm religious 
foundations of Iran’s early Islamic era. Professor Mehdi 
Mohaqeq specializes in Persian literature, Islamic Studies 
and philosophy. He is the founder and director of the Teh-
ran Branch of the McGill Institute of Islamic Studies and 
the executive director of Iran’s Society for the Apprecia-
tion of Cultural works and Dignitaries.

UN to honor Iranian 
poet, Roudaki
The United Nations Secretary General is to speak at a cere-
mony marking the 1150th birth anniversary of 8th century 
Iranian poet Roudaki. Ban Ki-moon will join representa-
tives of UNESCO at the UN headquarters in New York on 
Wednesday to address an audience of dignitaries and offi-
cials from many countries. The commemoration is orga-
nized by Iran’s Ambassador to the UN, Mohammad Khaz-
aee, in cooperation with his Tajik and Afghan counterparts. 
Abdollah Ja’far Ibn Mohammad Roudaki (859-941 AD) is 
widely considered the first literary genius of the modern 
Persian language and the first Persian poet to ‘perfect’ the 
poetry genres that existed in his time. 
Roudaki composed his poems in the ‘New Persian’ style, a 
transcription of the Pahlavi language using Arabic letters. 
Most biographers believe he was blind but some say the 
vividness of Roudaki’s poetry and his accurate depiction of 
color in his poems make this doubtful.
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