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قوانين سخت بریتانيا در 
مورد توليد زباله

چرا پرسپوليس و 
استقالل اینقدر چاق 

شدند؟

نویسنده “نسل کشي” 
خودکشي کرد

صفحه 18 

اين آشفتگي را از چه زاويه يي بايد نگاه کنيم؟ از 
مهرعليزاده  که  آوريم  مي  ياد  به  يي؟  پنجره  چه 
چند ماه پيش از پايان کار دولت هشتم، کلنگ کمپ 
اختصاصي پرسپوليس را زد تا در ويترين افتخارات 
دولت خاتمي، ساخت استاديوم پرسپوليس هم قرار 
بگيرد؛ خانه يي که از مراحل پيچيده ساخت آن تنها 
انجام شد و حسين کالني که نقشه  کلنگ زني اش 

کمپ را به در و ديوار اتاقش زده بود، 

براي  هون  وايت  شهروندان   : تريبون  هرالد 
بازيافت  جهت  مختلف  هاي  زباله  جداسازي 
آنها قوطي  کنند.  تمام تالش خود را مي  بهتر 
را  هايشان  مقوا و شيشه  و  کاغذ  فلزي،  هاي 
و  کنند  مي  آوري  جمع  جداگانه  صورت  به 
که  يي  زباله  هاي  در سطل  را  خود  ضايعات 
اما  ريزند  مي  داده،  قرار  کار  اين  براي  دولت 
زماني که گرث کورکهيل به خاطر انداختن يک 
خيابان  داخل  به  اتومبيلش  از  کوچک  قوطي 

110 پوند جريمه شد...

ديش  ام.  توماس 
شاعر  نويسنده،   ،
آمريکايي  منتقد  و 
سالگي   68 سن  در 
اين  کرد.  خودکشي 
جمعه  روز  نويسنده 
آپارتمان  در  گذشته 
با  و  خود  شخصي 
به  اي  گلوله  شليک 
زندگي اش خاتمه داد. 

صفحه12اقتصاد

رشد اقتصادی ایران امسال 
به ۵/۵ درصد می رسد

بانک جهانی در تازه ترين گزارش خود 
پيش بينی کرد که رشد اقتصادی ايران در 

سال جاری به ۵.۵ درصد کاهش يابد. 
موسوم  خود  جديد  گزارش  در  جهانی  بانک 
نرخ رشد  اقتصادی”  “دورنماها و تحوالت  به 
گذشته  سال  در  ايران  داخلی  ناخالص  توليد 
را ۷.6 درصد برآورد و پيش بينی کرد که اين 
شاخص در سال جاری به ۵.۵ درصد کاهش 

ِ يابد.  .....  می 

صفحه 10

اعتراض وارد نيست!
انساني به پيري تاریخ

اگر کسي بخواهد شخصيت فرانسيس فورد کاپوال را بشناسد، آخرين فيلم او 
عصاره يي از دنياي ذهني اش را پيش روي مخاطب مي گذارد. اين فيلم را به 
هيچ وجه نبايد جدا از ديگر کارهاي او مورد قضاوت قرار داد، چه از لحاظ 

محتوا که »مرگ و جواني« ... 
صفحه19

رنگ مو، زنى را كچل كرد

دادگاه عالی انگليس:

 دادگاه عالي بريتانيا روز گذشته شکايت بانک ملي ايران، شعبه لندن را از دولت بريتانيا رد کرد. در پي اقدام 
اتحاديه اروپا و دولت بريتانيا در تحريم شعبات اين بانک، بانک ملي ايران اعالم کرده بود به دادگاه عالي 
بريتانيا و دادگاه اروپا شکايت خواهد کرد.وکيل بريتانيايي بانک ملي ايران شعبه لندن، استدالل کرده بود 
اين بانک »به طور مستقل و مطابق قوانين و مقررات مالي و بانکي انگلستان به ثبت رسيده و هرگز تخلفي از 

قوانين و مقررات نداشته و قطعنامه هاي بين المللي را رعايت کرده است.« ... 
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آیا بانک شما بابت وامPPI و کردیت کارت، شما را شارژ کرده است؟

چرا هزینه اضافى؟

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد
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ایرج جنتی عطایی
عطايی  جنتی  ايرج 
شاعر   ، نمايشنامه نويس 
و ترانه سرای ايرانی است 
که در 1۹ ديماه 1۳۲۵ زاده 
با بابک  شد. همکاری وی 
بيات آهنگساز و داريوش 
به  منجر  خواننده،  اقبالی 
با  مهم  ترانه هايی  خلق 
سياسی،  درون مايه های 
شد  عاشقانه  و  اجتماعی، 
که در تاريخ موسيقی پاپ 
طاليی  دوران  به  ايرانی 

مشهور است.
اقامت  لندن  شهر  و  بريتانيا  کشور  در  اکنون  هم  وی 

دارد.

 رسول رستاخيز

ای ابر مرد مشرقی ای خوب 
 ای نگهبان قدسی خورشيد 

 روشنايی آتش زرتشت 
 يادگار صداقت جمشيد 

ناجی سربلندی انسان 
 ای تو پيغمبر ، ای اهورايی

 ای برای تو اين هيوالها 
 همه کوکی همه مقوايی
 با کتاب ترانه های من 

 نه قصيده ، غزل لباس توست 
 مرد اسطوره ای شعر من 

 مخمل قلب من لباس توست 
 با کتاب پدربزرگ من 

 قصه ی رويش تباهی هاست 
قصه ی امتداد شب تا شب 

 قصه ی ممتد سياهی هاست 
 دفتر کهنه ی پدر اما 

 پر سوال و گاليه و ترديد 
 حرف اگر هست ، حرف تنهايی 

 حرف ايا و و حشت و ترديد 
 با پدر ، آرزوی باغی بود 

 روی خکی که شکل مردن داشت 
بس که تن تشنه بود خک من 

 پدرم شوق جان سپردن داشت 
 با من اما سبد سبد ميوه 

 از درخت غرور باغستان 
 کوزه کوزه زالل نور و عشق 

 برای قلب تشنه ی انسان 
 مشرقی مرد پاسدار شرق 

 معنی جاودانه ی اعجاز 
 خک اگر خنده کرد و گندم داد 
 از تو بود ای بزرگ باران ساز 

 ای رسول برگ رستاخيز
 دست حق بهترين سالح توست 

 فاتح پک در زمان جاری 
 رخش تاريخ ذوالجناح توست 

با شاعران معاصر
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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 يک تصوير 
برهنه و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم که 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستيم  نژادی  چه  از 

باشيم.

ابتدای سال دوم ...
نمای اول: کوهی از مجله و روزنامه، چند نفری که در يک روز تعطيل نگاهشان بين متن ها و 
عکس ها سر می خورد…  و گاهی جمله ای رد و بدل می شود... چيزی در حال “ شدن” است، 
شايد چيزی هم از جنس کاغذ، هم اينترنت و هم رسانه... يک هفته نامه، هفته نامه ای که بيش 
و پيش از هر چيزی شايد پلی باشد بين دو سو، دو سويی که ديگر قرار نيست دوسو باشند، 

دعوتی ست به يکی شدن، همسو شدن و همدل شدن.
نمای دوم: هفته نامه پرشين در غربت- غربتی با جمعيتی عظيم از ايرانيان که به گمان ما هنوز 
اند- قرار است رسانه همه ما، شايد همه پارسی زبان ها  نيافته  رسانه های شايسته خود را 

باشد.
ايده راه اندازی اين نشريه نيز از همين جا شروع شد، شايد از نارضايتی از نشريه ها و رسانه 
هايی که دم دست هست و فکر می کرديم از حد ارزش و قابليت های اين جامعه عظيم صد و 
چند هزار نفری ايرانيان ساکن بريتانيا که هفتاد هزار نفرشان ساکن لندن و حومه آن هستند 

بسيار پايين تر است.
ما تصور می کنيم که  بهتر می توانيم در نقش ايرانيان ساکن اين کشور ظاهر شويم، شايد به 
خاطر تحصيالت و سوابق کاريمان بود يا به خاطر اعتماد به نفس و همه فن حريف بودن يا پر 
رويی مان، هر چه بود يک دفعه شروع کرديم، جمعی را حضوری و گروه ديگری را از طريق 
تماس به ياری خواستيم، خيلی ها دست رد به سينه مان زدند ولی نترسيديم و ادامه داديم... 

خيلی ها هم بی هيچ چشمداشتی به کمک ما آمدند تا شايد کاری کنيم کارستان.
تصورمان اين بود که قرار است نشريه ای داشته باشيم که هم دغدغه فرهنگ و هنر داشته باشد 
به عبارت ديگر بدرد آنها بخورد، هم اطالع  اينجا بگشايد،  ايرانيان  از کار جامعه  و هم گِرهی 
رسانی کند و هم فرهنگ سازی، هم بانی برنامه های فرهنگی و اجتماعی باشد و هم حامی... پس 
دست به کار شديم، به همين سادگی، در همان نمای اول دوستانی به ما پيوستند، اول همکالسی 
دوران سينما که سالها در رسانه های متعددی کار کرده  و بخش مهمی از کارهای تحريريه يک 
بار بر دوش او افتاد،  دوم، زحمت آگهی ها و روابط عمومی و همه کارهای تدارکاتی اوليه را بر 
دوش همکاری گذاشتيم که تجربه فراوان در اين زمينه دارد و با دلسوزی و دقت راه ما را هموار 
می کند.تا حرف از آگهی هست، بگوييم که طبعا آگهی نبض هر رسانه  مستقلی ست، ما هم به 
تصور اينکه نشريه ای داريم که شايد با مطلب نو و سبک و شيوه ای تازه و کامال حرفه ای  به 
مذاق مخاطب ايرانی و فارسی زبان خوش بيايد، تصورمان بر اين است که صاحبان مشاغل و 

موسسات نيز نظر مساعدی نسبت به ما نيز خواهند داشت.
بنابراين آگهی جای ويژه ای در “پرشين” دارد، جای ويژه به آن معناست که ما از آگهی هايی که 
به قصد کمک به استمرار نشريه و غنا بخشيدن به آن باشد استقبال می کنيم، همانگونه که اميد 

داريم  اين حاميان اقتصادی ) صاحبان آگهی ها( نيز ما را در اين مسير دشوار ياری بخشند.
اميد ما به شنيدن نظرات وهمکاری شما ست و تالش ما در فراهم آوردن مجموعه مطالبی در هر 
هفته که هم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری و اجتماعی لندن و بريتانيا را پوشش دهد و هم 
اريژنال و توليدی باشد، اگرچه اين شماره ۵۳ بازتاب همه آن چه در نظر داشتيم و همه توان و 

برنامه ريزيهای ما نيست اما سال دوم محکی ست  دوباره برای آزمودن و آزموده شدن.
پس ما را بيازمائيد و به ما بپيونديد، ما مشتاقانه منتظر شما هستيم...  

            عباس نجفی

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 
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اطالعيه
مرکز همياری ايرانيان برای همفکری 

همدردی مربوط به مسايل زنان و مادران 
تنها هر هفته شنبه ساعت 10 تا 1۲ در محل 

زير برگزار می شود:

Selbey Centre – Selbey Road, 
N17 8JL

لطفا با شماره تلفن زير جهت تعيين وقت 

قبلی در اين روز تماس حاصل فرماييد: 

02088884003  
07960404549

غرفه ایران
درنمایشگاه اسالم اکسپو

نمایشگاه المپيا
11 تا 14 جوالی 2008

معرفی هنرهای ايرانی
با حضور اساتيد و هنرمندان ايرانی

آقايان 
استاد محمد باقر آقاميری
استاد عليرضا پهلوان زاده

استاد عليرضا اسدی
در زمينه های تذهيب، نگارگری، قلمزنی و ميناکاری به نمايش آثار 

خود خواهند پرداخت.
کارگاه هنری اين اساتيد نيز درمحل نمايشگاه

برپا خواهد بود.

سخنرانی
دکتر علی محمد حلمی در بخش کنفرانس

با موضوع » نقش ايران درشکوفايی  تمدن اسالمی  و تاثير آن بر 
پيشرفتهای نوين غرب « سخنرانی خواهد نمود. 

شنبه ساعت 1۲:1۵ تا 1۳:00
نمايش فيلم

نمايش فيلم »هفت رخ فرخ« درباره تاريخ فرهنگ و  تمدن ايرانی
دوشنبه ساعت 10:۳0
کتاب و صنايع دستی

غرفه انتشارات الهدی به نمايش و فروش کتاب و هنرهای دستی 
خواهد پرداخت

محل برگزاری
Olympia, Hammersmith Road

London, W14 8UX

G8؛ یک گروه 
ورشکسته

انتقاد شديد و دلسردی مقامات سياسی و اجتماعی  يک روزنامه آلمانی در گزارشی از 
آلمان به نتايج نشست اخير هشت کشور صنعتی جهان در ژاپن خبر داد و G8 را يک گروه 

ورشکسته توصيف کرد. 
روزنامه “تاگس اشپيگل” در گزارشی در اين باره نوشت: حاميان محيط زيست، اتحاديه 
ها و برخی احزاب آلمان با دلسردی به نتايج نشست سران جی هشت در ژاپن نگريستند 

و از نتايج کم و ناچيز سخن گفتند.
بنابر اين گزارش “کاليديا روت” و “راينهارد بوتيکوفر” روسای حزب سبزها در پارلمان 
آلمان توافق سران جی هشت مبنی بر کاهش به نصف توليد گازهای گلخانه ای تا سال 
۲0۵0 را کافی ندانسته و با انتقاد به آن اظهار داشتند که به جای آن بايد کشورهای صنعتی 

توليد گاز دی اکسيد کربن خود را در اين مدت زمانی تا هشتاد درصد کاهش دهند.
“ديتمار استافلت” يکی از نمايندگان حزب SPD آلمان نيز خواهان گسترش جی هشت به 

کشورهای توسعه يافته و همکاری آنها در زمينه محافظت از محيط زيست شد.
 Achim Steiner”رئيس برنامه های محيط زيست آلمان در سازمان ملل “آشيم اشتاينر
نيز در اين ميان هشدار داد که دنيا نمی تواند تا سال ۲0۵0 منتظر بماند چرا که يخهای کره 

زمين در حال ذوب شدن است.
“اوالف شيمکه “Olaf Tschimpke” رئيس اتحاديه حمايت از طبيعت آلمان )NABU( نيز 
اظهار داشت: بزرگترين گناهکاران جهان در بحران محيط زيست در نشست جی هشت 
به جای اينکه بر روی اقدامات ضروری برای حمايت از محيط زيست توافق کنند در تب 

مسئله اتمی غوطه ور شدند.
اتحاديه صنايع آلمان ) BDI ( نيز خواهان تصميمات درست برای کاهش توليد دی اکسيد 

کربن شد تا امنيت سرمايه گذاری برای شرکت ها ايجاد شود.
نيز  جهان  فقردر  و  گرسنگی  بحران  عليه  کمک  آلمانی  موسسه  از  پوست”  “اولريش 
تصميمات جی هشت در مبارزه با بحران مواد غذايی و توسعه در آفريقا را مبهم، مايوس 

کننده و ناگهانی خواند.
“يورگن تريتن” و” باربل هوهن” از سياستمداران حزب سبز آلمان نيز از اتحاديه اروپا و 

آمريکا خواهان برگشت در سياستهای مربوط به کشاورزی شدند 
برای اينکه بتوان با بحران گرسنگی مبارزه کرد.

آلمان  کارگری  های  اتحاديه  فدراسيون  رئيس  سومر”  “ميکائيل 
مسائل  برابر  در  ورشکستگی  اعالم  را  توياکو  نشست  نتيجه  نيز 

اجتماعی و جهانی ارزيابی کرد.

سياست و بين الملل

اسنادجدید درباره 
قتل چه گوارا

مبارز  گوآرا  چه  ارنستو  قتل  از  سال  چهل  گذشت  باوجود 
آرژانتينی نام وی همچنان در عرصه های خبری جهان مطرح و 

اسنادی درباره قتل وی منتشر می شود.
به گزارش الجزيره، بانک مرکزی بوليوی که چه گوآرا در اين 
کشور به قتل رسيد به تازگی اسنادی شامل دفتر خاطرات و 
عکس های مختلفی از وی منتشرکرده است. چه گوارا در دفتر 
پرده  اش  مبارزاتی  دوران  جنگی  های  نقشه  از  خود  خاطرات 
از  هايی  عکس  بوليوی  مرکزی  بانک  دراسناد  است.  برداشته 
لحظه کشته شدن چه گوآرا نيز وجود دارد. بوليوی اين اسناد 
را بيست سال پيش از انگلستان تحويل گرفته و اکنون در آستانه 

چهلمين سالگرد قتل وی اجازه انتشار آنها را داده است.

جبهه گيری روسيه عليه 
گرجستان در سازمان ملل

را  ملل گرجستان  امنيت سازمان  روسيه در شورای 
مناطق  در  تنش و خشونت های مسلحانه  افزايش  به 

آبخازيا و اوستيای جنوبی متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، »ويتالی چورکين« سفير 
روسيه در سازمان ملل متحد در شورای امنيت سازمان 
ملل نگرانی شديد خود را از فعاليت ها و اقدامات اخير 
دولت گرجستان در مناطق آبخازيا و اوستيای جنوبی 
مسئول  را  گرجستان  همچنين  کرد.چورکين  اعالم 
اخير  دانست.انفجارهای  آبخازيا  در  اخير  انفجارهای 
در شهرهای »گاگرا«، »سوخومی« و »گالی« منجر به 
کشته شدن ۴ نفر و مجروح شدن بيش از ۲0 نفر ظرف 
گرجستان  دولت  که  است  حالی  در  هفته شد.اين  يک 
در  گرفته  صورت  انفجارهای  کردن  محکوم  ضمن 
روسيه  متوجه  را  انفجارها  اين  مسئوليت  آبخازيا، 
دانست.چورکين همچنين ضمن محکوم کردن بمباران 
های اخير تصريح کرد: »برای ما، اين شبيه به تالشی از 
جانب دولت گرجستان برای نشان دادن خشونت ها به 
منظور منحرف ساختن مذاکرات صلح جاری و تخريب 
و از بين بردن تمامی اميدهای پيشرفت سياسی است.« 
اوستيای جنوبی گرجستان را  اين در حالی است که 
است. فراخوانده  اخير  بحران  برای حل  وگو  گفت  به 

از  شده  جدا  دومنطقه  آبخازيا  و  جنوبی  اوستيای 
گرجستان وخواهان استقالل از اين کشور هستند.اوستيا شامل دوبخش شمالی و جنوبی است که اوستيای جنوبی 

در خاك گرجستان و اوستيای شمالی در خاك روسيه به صورت جمهوری های خودمختار قرار دارند.
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حمله افراد ناشناس به 
کنسولگري امریکا در ترکيه 

بيروني  محوطه  در  که  يي  مسلحانه  درگيري  در  شنبه  چهار  ترکيه  پليس  مامور  سه  و  ناشناس  مسلح  مرد  سه    
کنسولگري امريکا در استانبول درگرفت، 
کشته شدند. ماومر گولر استاندار استان 
خبر  اين  اعالم  ضمن  چهارشنبه  مربوط 
درگيري  محل  در  متعرضين  تمامي  گفت 
کشته شدند. به گفته وي حمله کنندگان به 
طور مستقيم پست نيروهاي پليس مستقر 
را  متحده  ايالت  کنسولگري  بيرون  در 

هدف حمالت خود قرار داده بودند.
نيز در محل  پليس ترك  از ماموران  يکي 
درگيري کشته شد و دو نفر ديگر به دليل 
بيمارستان  در  وارده  جراحات  وخامت 
به  ديگر  پليس  مامور  يک  باختند.  جان 
همراه فردي غيرنظامي که راننده خودرو 
نيروهاي پليس بود در اين درگيري زخمي 
شدند. تنها يک تن از پليس هاي کشته شده 

مامور حفاظت از کنسولگري بوده و دو مامور ديگر پليس راهنمايي و رانندگي بودند که مسووليت کنترل تردد خودروها 
را در اطراف کنسولگري به عهده داشتند.

به گفته گولر دادستان ويژه پرونده هاي تروريستي دستورات الزم براي آغاز تحقيقات ويژه در اين زمينه را صادر 
کرده است. اسلحه هاي به دست آمده از گروه مهاجم از جمله سرنخ هاي اين تحقيقات به شمار مي روند. تصاوير 
تلويزيوني که از محل اين درگيري پخش شده اند تصوير جسدي خون آلود را در خيابان مشرف به کنسولگري امريکا 

نشان مي دهند که با روزنامه پوشانده شده است.
به گزارش تلويزيون ان تي وي ترکيه در اين حمله که در نزديکي محل تحويل رواديد صورت گرفته است دو تن از 

افرادي که در صف دريافت ويزا منتظر بوده اند نيز مجروح شده اند.
به گفته شاهدان عيني مهاجمان حدود ساعت 11 صبح از خودروي سفيد رنگي که مقابل سفارت پارك مي کند پياده شده 
و بالفاصله مقر نيروهاي پليس را زير آتش سالح هاي خود گرفته اند. نيروهاي پليس و ماموران امنيتي ويژه حفاظت 
از کنسولگري به آتش مهاجمان پاسخ داده اند و درگيري و تبادل آتش بر اساس گفته هاي ضد و نقيض شاهدان بين 

هشت تا 1۵ دقيقه طول کشيده است.

به گفته سخنگوي سفارت اياالت متحده در آنکارا، پايتخت ترکيه، در اين درگيري به هيچ يک از کارمندان کنسولگري 
امريکا آسيبي نرسيده است. عکس العمل نيروهاي پليس و ديوار هاي بلند سفارت که در نزديکي تنگه بسفر در قسمت 
اروپايي استانبول واقع شده است از جمله عوامل اصلي در حفاظت از کارمندان کنسولگري بوده اند. در همين حال 
شبکه تلويزيوني الجزيره با توجه به شيوه اين حمله گفت احتمااًل اين حمله عملياتي انتحاري بوده است چرا که مهاجمان 
به هيچ وجه درصدد فرار از محل بر نيامده و براي گريز تدبيري نينديشيده بودند. خودرويي که سه مهاجم را مقابل 
کنسولگري پياده کرده بود، بالفاصله از محل گريخت و جست وجوي ماموران پليس ترکيه براي يافتن اين خودرو و 

راننده آن که همدست چهارم مهاجمان به شمار مي رود، همچنان ادامه دارد.
اولوس دورگوت ۲۴ ساله از شاهدان عيني اين درگيري در حالي که هنوز از وحشت مي لرزيد به خبرگزاري رويترز 

گفت؛ »تروريست ها مردهاي ريشويي بودند که موهاي بلندي هم داشتند.«

به رغم اين که گولر بعد از اين حمالت اعالم کرد تحقيقات براي تشخيص هويت مهاجمان ادامه دارد، شبکه خبري سي 
از مهاجمان گذرنامه سوريه يي داشته است. يک شاهد 1۳ ساله  ان ان ترکيه در آخرين اخبار خود مدعي شد يکي 
نيز در اين مدت مدعي شده است دقايقي پيش از وقوع اين حمله زماني که به سمت مسجدي در اطراف کنسولگري 
مي رفته مرداني را ديده است که اسلحه هاي خود را مسلح مي کنند و داخل يک دستگاه فورد فوکوس سفيد رنگ 
مي گذارند. هنوز جزئيات بيشتري از اين حمله منتشر نشده است. ترکيه در سال هاي اخير شاهد حمالت مکرر گروه 
هاي مختلفي از جمله مائوئيست ها، تروتسکيست ها، تجزيه طلبان کرد و شبه نظاميان اسالمگرا بوده است. شديدترين 
حمالت تروريستي که ترکيه در سال هاي اخير به خود ديده است به حمله اسالمگرايان افراطي در نوامبر ۲00۳ بازمي 
گردد که طي يکسري انفجارها و عمليات انتحاري همزمان در دو کنيسه يهوديان، 
يک شعبه بانک بريتانيايي HSBC، و کنسولگري بريتانيا در استانبول موجب کشته 
شدن 6۲ نفر شدند. در همين سال اياالت متحده در پي افزايش تهديدهاي تروريستي 
بعد از حمالت 11 سپتامبر ۲001، کنسولگري خود را در استانبول به محل فعلي آن 
منتقل کرد به لحاظ امنيتي تقريبًا غيرقابل نفوذ به نظر مي رسد. همزمان با وقوع 
اين حمالت در استانبول، خبرگزاري رويترز از ربوده شدن سه توريست آلماني در 
شرق ترکيه به دست حزب تجزيه طلب کارگران کردستان ترکيه پ ك ك خبر داد. 
اتباع آلماني که کوهنورد هستند، سه روز قبل از اين وارد ترکيه شده و زماني که 
به دست نيروهاي چريکي پ ك ك ربوده شدند در ارتفاع ۳۲00 متري کوه آرارات 
در شرق ترکيه و نزديکي مرز ارمنستان، اردوگاهي موقت برپا کرده بودند. حزب 
به  اروپا  اتحاديه  و  ترکيه، واشنگتن،  دولت  از سوي  که  ترکيه  کارگران کردستان 
عنوان يکي از گروه هاي تروريستي شناخته مي شود از سال 1۹8۴ با هدف تاسيس 
سرزميني مستقل براي کردها در جنوب شرق ترکيه مبارزه با دولت آنکارا را آغاز 

کرده است که طي آن تاکنون بيش از ۴0 هزار نفر کشته شده اند. 

سياست و بين الملل

کشورهاي صنعتي جهان از کاهش ۵0 درصدي انتشار 
گازهاي گلخانه يي حمايت کردند 

 

تعهدات جدید گروه 
هشت تا سال 20۵0 

 

گروه بين الملل؛ هشت کشور صنعتي جهان که اين روزها در نشست گروه هشت در 
ژاپن شرکت کرده اند، ديروز از کاهش ۵0 درصدي انتشار گازهاي گلخانه يي تا سال 
۲0۵0 حمايت کردند. کشورهاي ژاپن، روسيه، انگليس، فرانسه، آلمان، کانادا، ايتاليا 
و امريکا در اين نشست از قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان خواستند با مشارکت 
در تالش براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه يي در چارچوب سازمان »تغيير آب و 
هوايي ملل متحد« با پديده گرم شدن کره زمين مبارزه کنند. البته به نظر مي رسد 
درخصوص چنين توافقي، برخي اختالف نظرها نيز وجود داشته باشد. اتحاديه اروپا 
و ژاپن به عنوان دو قدرت صنعتي شرکت کننده در اين اجالس به شدت با اعمال 
تدابير قاطع در کاهش گازهاي گلخانه يي موافقند. از سوي ديگر امريکا که چندان 
کشورهاي صنعتي  که  زماني  تا  است  معتقد  ندارد  تدابير  اين  کردن  اجرا  به  ميلي 
نظير چين و هند انتشار گازهاي گلخانه يي خود را کاهش ندهند، پيشرفتي حاصل 

نخواهد شد.
به  کشورهاي صنعتي  متعهد شدن  براي  پيماني  عنوان  به  پيشتر  که  کيوتو  پيمان 
کاهش گازهاي گلخانه يي مطرح بود تا سال ۲01۲ منتفي خواهد شد و سازمان ملل 
از سران ۲00 کشور جهان خواسته  پيماني جديد  به منظور گفت وگو درباره  نيز 
است در اجالسي که اواخر سال ۲00۹ برگزار مي شود، شرکت کنند. در اجالس 
پيشين گروه هشت که در آلمان برگزار شد سران هشت کشور ثروتمند جهان توافق 
کردند موضوع کاهش انتشار گازهاي گلخانه يي را حداقل ۵0 درصد تا سال ۲0۵0 
ژاپن  در نشست  نظر مي رسد رويکرد هشت کشور  به  دهند.  قرار  بررسي  مورد 
اياالت متحده  انتشار گازهاي گلخانه يي بسيار جدي تر است.  درخصوص کاهش 

امريکا نيز تمايل خود را نسبت به امضاي توافقنامه آب و هوايي نشان داده است. 
امريکا ضمن استقبال از اين توافقنامه اعالم کرد؛ »براي کاهش ميزان گازهاي گلخانه 
يي به همکاري تمامي اقتصادهاي بزرگ جهان نظير چين و هند نيز نياز است.« از 
سوي ديگر بيانيه روز سه شنبه گروه هشت که درخصوص انتشار گازهاي گلخانه 
کشور  هشت  داخل  در  يي  گلخانه  گازهاي  توليد  به  آنکه  از  بيش  شد  منتشر  يي 
ثروتمند جهان اشاره کند به انتشار اين گازها در سراسر جهان اشاره مي کرد. از 
ديگر اتفاقات مهم اجالس گروه هشت در ژاپن، ديدار آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
با جرج بوش رئيس جمهوري امريکا بود. آنگال مرکل پس از ديدار با جرج بوش، در 
گفت وگويي با خبرنگاران نسبت به حل مشکالت مطرح شده در اجالس گروه هشت 
تغييرات آب و هوايي،  نظير  به مشکالتي  ابراز خوشبيني کرد. مرکل ضمن اشاره 
مشکل افزايش بي سابقه قيمت نفت و مواد غذايي نسبت به حل اين مشکالت ابراز 
خوشبيني و از روند کاري اجالس گروه هشت براي پرداختن به اين مسائل ابراز 
خرسندي کرد. جرج بوش رئيس جمهور امريکا نيز پس از گفت وگو با مرکل در 
سخناني کوتاه و مختصر گفت؛»ما در مورد مشکالت و مسائل مشترك و بسياري 
از فرصت هاي مشترك صحبت کرديم.« بوش همچنين مساله هسته يي ايران را نيز 
نيروي  را يک  با مرکل عنوان کرد. بوش مرکل  ديگر گفت وگوهاي خود  موضوع 
قائل  زيادي  ارزش  با وي  براي دوستي  گفت  و  اهداف خواند  تحقق  براي  سازنده 
برگزار  گروه هشت  ديروز  از شروع جلسه  پيش  البته  مرکل  و  بوش  ديدار  است. 

شد. 

آموزش زبان انگليسی و مکالمه
IELTS, CAE, Business English

07963521706
learn2talk@yahoo.co.uk
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انگلستان

جنگ سرد جدید
کريستيان نف /  ترجمه؛محمدعلي فيروزآبادي

منبع؛اشپيگل -  قسمت دوم 

از زماني که در سال پيش روسيه فرمان پرواز را براي خلبانانش 
صادر کرد، از آن زمان که بارديگر مثل دوران شوروي تصوير 
هواپيماهاي روسي روي مونيتورهاي رادارهاي نيم کره غربي 
نقش بست، از آن زماني که اين هواپيماها چندين بار با دقتي مثال 
زدني به مرزهاي بريتانيا نزديک شدند و بر فراز ناو هواپيمابر 
امريکايي »نيميتز« به پرواز درآمدند و حتي در اقدامي غيرمعمول 
به مرز هوايي ژاپن نزديک شدند و توکيو ۲۴ فروند جنگنده خود 
را براي دفع متجاوز به پرواز درآورد، بار ديگر نسيم جنگ سرد 
بر فضاي ميان شرق و غرب حکمفرما شده است. سرتيپ »پاول 
آندروسوف« فرمانده جنگنده هاي استراتژيک روسيه مي گويد؛ 
»اگر قادر به پرواز هاي بسيار دور باشيم آنگاه خواهيم توانست 

تا آن نقاط اسلحه حمل کنيم.«
ارتش 1/1 ميليون نفري روسيه که هنوز هم يکي ازعظيم ترين 
ارتش هاي جهان به شمار مي آيد، بار ديگر نه فقط در آسمان 
بلکه در درياها هم حضور دارد. ناوگان دريايي اين کشور طي 
روزهاي گذشته بار ديگر در آتالنتيک و درياي مديترانه دست 
به مانور زد و در ماه فوريه بود که نسل جديدي از زيردريايي 
اين  انداخت.  آب  به  را  دولگوروکي«  »يوريچ  به  موسوم  ها 
و  است  اتمي  موشک   16 حمل  به  قادر  پيکر  غول  زيردريايي 
مي تواند يکصد روز زير آب بماند. مانور بزرگ بعدي نيروي 
دريايي روسيه طي فصل تابستان و در درياي شمال و مناطقي 
از پاسيفيک اجرا مي شود. فرمانده کل اين مانور هم کسي نيست 

جز جناب پرزيدنت ديميتري مدودوف.
اقدامات نظامي روسيه با هزينه هاي بالغ بر 8۲۲ ميليارد روبل 
برابر با ۴/۳۵ ميليارد دالر در سال ۲00۷ شدت گرفت. افزايش 
قيمت نفت و درآمد سرشار آن به کرملين و ژنرال هايش اين 
در  مسکو  بيندازد؛  راه  بزرگ  بازي  آتش  يک  که  داد  را  امکان 
استراتژيک  افکن  بمب  پنجاه  صاحب   ۲01۵ سال  تا  دارد  نظر 
اتمي »توپول-ام« بسازد و هشت  تعداد زيادي موشک  شده و 
کند.  اضافه  خود  ناوگان  به  را  »بورا«  کالس  اتمي  زيردريايي 
بر پايه گزارش هاي مسکو عالوه بر موارد ياد شده با ساخت 
و تکميل زيردريايي نوع »بوالوا« اسلحه بالستيک جديدي وارد 
بازار مي شود و سال آينده تانک هاي تي ۹۵ رسمًا به خدمت 
قرن  هاي  تانک  عنوان  به  ها  تانک  اين  از  و  شد  خواهد  گرفته 

بيست و يکم ياد مي شود. 
نظامي  »ماشين  تلگراف  ديلي  بريتانيايي  نشريه  نوشته  به 
از  خبر  نشريه  اين  است.«  بازگشته  بازار  به  ديگر  بار  روسيه 
يک »رشد دراماتيک پتانسيل نظامي« مي دهد. درياساالر »ميچل 
مپلز« فرمانده واحد اطالعاتي »دي يي اي« امريکا ادعا مي کند؛ 
»آمادگي جنگي واحدهاي روسي در باالترين درجه خود از زمان 
فروپاشي شوروي قرار دارد.« رابرت گيتس وزير دفاع امريکا 
دليل  هوايي  نيروي  افسران  حضور  در  سخنراني  يک  طي  نيز 
ارتش  تکميل  و  »توسعه  را  روسيه  ارتش  سازي  مدرن  اصلي 

اياالت متحده و وحشت جديد اتمي در آينده« عنوان کرد.
نظاميان روسي از چنين اظهاراتي خيلي لذت مي برند و احساس 
مي کنند بار ديگر جدي گرفته مي شوند. سرگئي ايوانف وزير 
دفاع سابق اين کشور مي گويد؛ »هيچ کس از ضعف خوشش 
نمي آيد. فرد ضعيف همواره در خطر توهين و حمله قرار دارد. 
با ما به صورتي  قوا، ديگران  پس در صورت برقراري توازن 

کاماًل متفاوت صحبت خواهند کرد.« 
وقتي فرمانده کل ارتش روسيه با توجه به طرح هاي استقرار 
سپر دفاع موشکي امريکا در لهستان و جمهوري چک، بار ديگر 
ميان  به  سخن  اتمي«  هاي  سالح  پيشگيرانه  »کاربرد  از  سخن 
مي آورد، چه معني مي دهد؟ آن هنگام که وي جمهوري سابق 
دليل تالش هايشان  به  را  اوکراين  و  يعني گرجستان  شوروي 
ديگراقدامات«  و  نظامي  »حمله  به  تهديد  ناتو  به  پيوستن  براي 
که  دليل مسکو همان طور  به چه  دارد؟  منظوري  کند، چه  مي 
در دسامبر گذشته شاهد بوديم، پيوستن خود به پيمان تشکيل 
ديگر  اندازد و  تعويق مي  به  را  اروپا  متعارف  نيروهاي مسلح 
مورد  را  اتمي  برد  ميان  هاي  سالح  به  مربوط  قراردادهاي 

پرسش قرار مي دهد؟

قوانين سخت بریتانيا 
در مورد توليد زباله 

هرالد تريبون : شهروندان وايت هون براي جداسازي زباله هاي مختلف 
جهت بازيافت بهتر تمام تالش خود را مي کنند. آنها قوطي هاي فلزي، 
کاغذ و مقوا و شيشه هايشان را به صورت جداگانه جمع آوري مي کنند 
و ضايعات خود را در سطل هاي زباله يي که دولت براي اين کار قرار 
داده، مي ريزند اما زماني که گرث کورکهيل به خاطر انداختن يک قوطي 
کوچک از اتومبيلش به داخل خيابان 110 پوند جريمه شد و به خاطر 
پوند ديگر هم جريمه شد مردم وايت  اين جريمه 11۵  نکردن  پرداخت 
هون به خاطر اين مساله بسيار عصباني شدند. مردم اين منطقه به کمک 
اتفاق  هم پول جريمه گرث را جمع و جريمه او را پرداخت کردند. اين 
موجب اعتراض گسترده دتريبون؛  يي ميان مردم اين منطقه شد. جان 
بانيستر کشيش وايت هون در اين باره مي گويد؛ »جريمه يي که براي 
کورکهيل در نظر گرفتند بي عدالتي محض بود. براي انداختن يک قوطي 

۷ سانتي متري چنين جريمه يي واقعًا غيرمسووالنه است.«

زباله  قوانين جديد  با  کردن خود  منطبق  براي  مردم  اروپا  در سراسر 
و ضايعات با مشکالت زيادي روبه رو هستند و در اين ميان وضعيت 
بريتانيا تقريبًا بحراني است. بريتانيا براي دفن زباله ها فضاي الزم را 
در  را  بازيافت  ترين سيستم  اين کشور ضعيف  حال  عين  در  و  ندارد 
سراسر اروپا داراست. در اين کشور شهروندان موظفند زباله کمتري 
توليد کنند و در صورتي که بيش از حد زباله توليد کنند با جريمه هاي 
بزرگ مواجه خواهند شد. در حال حاضر در انگليس زباله ها به جاي 
هر هفته، هر دو هفته يک بار جمع آوري مي شود. اين در حالي است که 
مسووالن جمع آوري زباله ها تنها مقدار مشخصي از زباله يک خانواده 
را جمع آوري کرده و از جمع آوري بقيه آن سر باز مي زنند. شهروندان 

انگليسي موظفند تنها در ساعات مشخصي زباله هايشان را براي جمع آوري بگذارند، در غير اين صورت جريمه خواهند شد.

البته در بريتانيا با توجه به توليد بيش از اندازه زباله و همچنين کمبود فضا براي از بين بردن ضايعات مردم بايد به فکر تغيير در رويه شان 
باشند. بورلي پار سخنگوي امور محيط و غذاي بريتانيا در اين باره مي گويد؛ »ما با چالش هاي بزرگي روبه رو هستيم. زماني که بحث به 

دفع زباله مي رسد، مي بينيم ما خيلي عقب تر از ساير جوامع هستيم. مردم ما بايد ياد بگيرند که نبايد بدون دليل ضايعات توليد کنند.«

اما بريتانيايي ها اصواًل دوست ندارند کسي به آنها امر و نهي کند. در مورد موضوع زباله روزنامه هاي ضددولتي مردم را عليه برنامه هاي 
دولت در اين زمينه تحريک مي کنند و با توجه به اين مساله که قوانين مربوط به دفع زباله هر روز محدودتر و سخت تر مي شود، واکنش 
مردم هم نسبت به اين مساله بدتر مي شود. بارها گزارش شده مردم عصباني زباله ها را به طرف مسووالن جمع آوري پرت مي کنند يا به 
عمد زباله در خيابان مي ريزند. اما مسووالن بريتانيا معتقدند قوانين جديد در مورد اين مساله با توجه به تغيير و تحوالت زمانه ضروري 
است. بريتانيا و ساير کشورهاي اروپايي بايد تا سال ۲01۵ زباله هاي غيرقابل بازيافت خود را نسبت به توليد زباله هايشان در سال 1۹۹۵ 

تا ۵0 درصد کاهش دهند، در غير اين صورت توسط اتحاديه اروپا ميليون ها دالر جريمه خواهند شد.

پل بتيسون رئيس هيات مديره محيط زيست بريتانيا در اين باره مي گويد؛ »عوض کردن عادات مردم کار بسيار سختي است. ديگر آن زمان 
که مردم کيسه هاي زباله شان را پر از آشغال مي کردند و شب آن را پشت درهايشان مي گذاشتند و صبح که بلند مي شدند و مي ديدند 

خبري از زباله هايشان نيست، گذشته است. داستان زيباي زباله به پايان رسيده است.«

جمع آوري زباله ها تنها دو بار در ماه اکنون در بيش از نيمي از انگلستان در حال اجرا است و اين مساله ناراحتي هاي زيادي در ميان 
مردم ايجاد کرده است. در همين زمينه گروه هاي مخالف زيادي هم شکل گرفته است. دورتا کاکس که تاکنون بيست و دو هزار امضا براي 
مخالفت با اين طرح جمع کرده است، مي گويد؛ »مي گويند براي حفظ محيط زيست اين طرح را اجرا مي کنند اما اين طرح به هيچ وجه براي 

محيط زيست مفيد نيست. آنها با اين کار بهداشت و سالمت مردم را به خطر مي اندازند.«

در وايت هون مسووالن شهر مکان هايي را براي هر خانه جهت ريختن ضايعات قابل بازيافت در نظر گرفته اند. يکي از ساکنان اين منطقه 
مي گويد؛ »سطل هاي زباله من هميشه پر است. براي جمع آوري زباله هايم هميشه مشکل دارم.« او از جمله کساني است که به شکل هاي 

گوناگون مخالفتش را با اين طرح ابراز مي کند.

البته بريتانيا پيشرفت هاي زيادي در زمينه بازيافت داشته است. در سال 1۹۹۷ بريتانيا تنها ۷ درصد زباله هايش را بازيافت مي کرد، اما 
در حال حاضر اين رقم به ۳۳ درصد رسيده است. مسووالن بريتانيا براي تشويق مردم جهت توليد کمتر زباله مشوق هايي در نظر گرفته 
اند. خانواده ها براساس مقدار زباله يي که توليد مي کنند، مبالغي دريافت خواهند کرد. در يک طرح قرار است در سطل هاي زباله تجهيزات 
ميکروچيپ نصب کنند تا ميزان توليد زباله هر خانوار را محاسبه کنند. البته ساير کشورهاي اروپايي در حال حاضر از چنين سطل هاي زباله 

يي استفاده مي کنند. البته بسياري از مقامات بريتانيايي با اجراي اين طرح مخالفند و آن را زير پا گذاشتن حريم خصوصي افراد مي دانند.
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایيد. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

جنگ ستارگان با لگو  
 

تايمز آنالين؛ يک کارمند کمپاني لگو، 
هاي  شخصيت  از  لگو  ترين  بزرگ 
اين  در  ساخت.  را  ستارگان«  »جنگ 
لگو ۳۵ هزار و ۳10 سرباز مجموعه 
شده  بازسازي  ستارگان  جنگ  جديد 
اند. اين رکوردشکني بخشي از جشن 
است  لگو  تولد  سالگرد  پنجاهمين 

اوتيسمي  بيماران  انجمن  حساب  به  آن  از  حاصل  منافع  تمام  و 
با  نيز  آنها  والدين  و  کودك  هزاران  شد.  خواهد  واريز  انگلستان 
استفاده از ۵00 هزار قطعه لگو يک برج 100 فوتي در پارك لگو 
در برك شاير ساختند. اين رکوردشکني نيز جزيي از ساخت يک 
برج وايکينگ ها بود که در بخش مربوط به وايکينگ هاي اين پارك 

ساخته شد.  

خرد شدن یک مجسمه عتيقه در موزه  
  

آندره  ساخته  ميالدي  يازدهم  قرن  به  متعلق  سفالي  مجسمه  يک 
متروپوليتن  هنر  موزه  در  که  ايتاليايي  ساز  مجسمه  دالروبيا 
نگهداري مي شد از پايه اش افتاد و خرد شد. در اعالميه اين موزه 
آمده است؛ »صدمات وارده به اين اثر غيرقابل جبران نيست و مي 
توان با تعمير دوباره آن، اين مجسمه را در معرض ديد عموم قرار 
داد.« اين پيکره با ابعاد 1۵۷+81 سانتي متر به رنگ آبي و سفيد 
بوده. دالروبيا که اهل فلورانس بوده در سال 1۴۷۵ اين پيکره را از 
روي تصوير سنت ميشل ساخت. موزه متروپوليتن در سال 1۹60 
اين اثر را خريداري کرد. طبق گفته مسووالن اين موزه خرابي پايه 

اين مجسمه باعث افتادن آن و آسيب ديدن اين اثر شده است.  
 

شهري به نام »حاال- آن وقت«  
  

تقريبًا  نام شهرشان  که  دانند  مي  دن«  »نو  AP  شهروندان شهر 
خنده دار است، اما خوشحالند که باالخره به عنوان يک شهر پذيرفته 
شده اند. اين شهر که در مينه سوتا اياالت متحده واقع شده ابتدا 
»برترويل« نام داشته اما نامش را به »نو دن« به معناي »حاال- آن 
وقت« تغيير داده است. در 18۹0 رهبر گروه ساکن در اين منطقه 
منطقه  اين  پست  ايستگاه  نامگذاري  براي  ممکن  اسامي  از  ليستي 
نوشت که بر اثر اشتباهي اماليي »نودن« نوشته شد و روي اداره 
در  اين شهر  نام  ثبت  از  پس  ماند.  و خود شهر  منطقه  اين  پست 
ليست قانوني شهرها شهروندان، شوراي شهر و شهردار خود را 

انتخاب کردند.  
 

به فرزندي پذیرفتن ميمون یتيم  
  

که  کوچک  ميمون  يک  آنالين؛  تايمز 
مادرش توسط سگ هاي ولگرد کشته 
جدايي  عضوي  به  تبديل  بود،  شده 
را  او  که  شده  يي  خانواده  از  ناپذير 
»رامو«  که  ميمون  اين  اند.  داده  نجات 
نامگذاري شده هنگامي که دوروزه بود 
توسط مردي هندي به نام آنيل هارشيد 
نجات يافت و کل روز را به همسر او 
راشمي آويخت بدون آنکه بتوان آن را 

از او جدا کرد. رامون به سرعت با دختر دو ساله اين زوج نيز انس 
گرفته است. خانم راشمي مي گويد؛»من حس مي کنم رامو نيز مانند 
دخترم ديکشا جزيي از زندگي من است.« اين خانواده قصد دارند 

رامو را نزد خود نگه دارند.  
 

فيلم جدید سارکوزي  
 

بي بي سي؛ فيلم کوتاهي که مشاجره لفظي نيکال سارکوزي با يک 
تکنسين تلويزيون را نشان مي دهد به سرعت در اينترنت دست به 
دست مي شود. در اين ويدئو، سارکوزي در حالي ديده مي شود که 

به تلويزيون دعوت شده و يک تکنسين که در حال نصب ميکروفني 
روي يقه او است به »سالم« آقاي رئيس جمهور جواب نمي دهد. 
سارکوزي نيز غرغرکنان به او مي گويد؛»اين ادب و تربيت شما را 
نشان مي دهد. وقتي کسي را به جايي دعوت مي کنيد بايد دست کم 
به سالمش جواب بدهيد.« اين ويدئو تاکنون ۵00 هزار بيننده داشته 
است و هنگامي ضبط شده که سارکوزي به شبکه »فرانس ۳« براي 
مصاحبه يي دعوت شده بود. سارکوزي هنگام به زبان آوردن اين 
جمالت به تکنسيني که به او روي خوش نشان نداده بود در حال 
چشمک زدن ديده مي شود. در پايان اين مصاحبه سارکوزي مي 
گويد که اين کارمند را بايد از شبکه اخراج کرد. سخنگوي رياست 
جمهوري در اين مورد نظري نداده است. سارکوزي تعداد زيادي 
از ويدئوهاي اينچنيني روي اينترنت دارد که در يکي از آنها يک نفر 

از دست دادن با سارکوزي ممانعت مي کند.  
 

سگ آدم خوار  
  

خواب  از  که  هنگامي  متحده  اياالت  ايلينويز  اهل  زن  يک   :  AP
بعدازظهرش بيدار شد متوجه شد شست پايش نيست، اين زن ۵6 
ساله که از ديابت رنج مي برد در ناحيه پا حس ندارد زيرا اعصابش 
آسيب ديده اند، در نتيجه متوجه نشد چه اتفاقي در حال وقوع است 
اما هنگامي که ديد شست پايش نيست و در خانه هم نتوانست آن را 
پيدا کند به اورژانس زنگ زد. دامپزشکان گفتند ممکن است دليل اين 
اتفاق اين باشد که پيش از حادثه شست پاي اين زن به دليل افتادگي 
ناخن بانداژ شده بود و احتمااًل بانداژ باعث شده سگ خانه به سمت 
آن جذب شود. اين سگ به دليل خطري که ممکن بود ايجاد کند به 

شيوه يي بدون درد کشته شد.  

 SOS صدسالگي
 

تايمز آنالين؛ »SOS)پيام کمک( 
آخرين  از  يکي  اين  بفرست«، 
جمالتي است که اپراتور راديويي 
فرياد  همکارش  به  رو  تايتانيک 
است  جديد  پيغام  يک  زد؛»اين 
براي  امکان  آخرين  احتمااًل  و 
اين  ما است.« و  کمک خواستن 
»پيام جديد« اکنون صد سال از 
عمرش مي گذرد. پيامي به زبان 
از  بسياري  احتمااًل  که  مورس 
زندگي  زمين  کره  روي  افراد 
دوران  در  خصوصًا  را  شان 
هستند. مديون  آن  به  تلگراف 

 Save our« مخفف   ،SOS
را  ما  »کشتي  معناي  به   »ship

نجات بدهيد« است. اين عبارت که اکنون در فرهنگ عامه جا افتاده 
است در 1۹08 به عنوان عالمتي براي اطالع رساني و کمک خواهي 
به رسميت  کشتي هاي در معرض خطر در دريا در سطح جهان 
شناخته شد.در آن زمان که هنوز امواج صدا نمي توانستند از طريق 
امواج هوايي به کشتي ها منتقل شوند از مورس استفاده مي شد. تا 
پيش از آن نيز از عالئم »CQD« استفاده مي شد که اغلب احتمال 
از آن  بود. پس  اشتباه و سوءتفاهم در هنگام دريافت زياد  بروز 
الفباي مورس  SOS براي ارسال هنگام خطر انتخاب شد زيرا در 
مي شود  داده  نمايش  نقطه  و سه  نقطه، سه خط  به صورت سه 
CQD مي کرد.يک  از  و وضوح و آسان بودن آن، آن را کاراتر 
سال بعد کارا بودن اين سيستم به جهان ثابت شد؛ کشتي کونارد 
دچار سانحه شد و با فرستادن پيام SOS و رسيدن به موقع کمک 
همه سرنشينانش نجات يافتند. البته آن زمان هم همه کاماًل مجاب 
نشدند، گويا تراژدي تايتانيک الزم بود تا همه دريابند داشتن يک 
المللي براي درخواست امداد فوري چقدر الزم است.  سيستم بين 
دو  هر  ها  کشتي  اپراتورهاي  تايتانيک،  تصادم  و   1۹1۲ از  پس 
هر  نيز  آنها  از  بعضي  اما  فرستادند،  مي  را   SOS و   CQD پيام 
دو اين امکان هاي طلب ياري را ناديده مي انگاشتند. اين کشتي ها 
هنگامي  نيست؛  بردار  داستان شوخي  اين  که  دريافتند  به سرعت 
که دريافتند تعداد کشته شدگان تايتانيک »غرق ناشدني« چند نفر 

بوده است. پس از اين حادثه ديگر کسي SOS را ناديده نگرفت. هر 
پيشرفت بسياري  تکنولوژي  تايتانيک  يا حادثه  از 1۹08  چند پس 
کرده است و اکنون ديگر کسي از نقطه و خط براي کمک خواستن 
استفاده نمي کند اما همين نقطه و خطوط تاکنون جان بسياري را 

نجات داده است. 
 

سيگار ممنوع، ماري جوانا آزاد 
 

گروه ترجمه؛ کشيدن سيگار در رستوران ها و کافه هاي هلند هم 
ممنوع شد. اين در حالي است که کشيدن ماري جوانا در کافي شاپ 
هاي هلند همچنان آزاد است. البته ماري جوانا نبايد با تنباکو کشيده 
شود. صاحبان کافه ها و رستوران ها نگرانند قانون جديد باعث 
کاهش چشمگير مشتريان شان شود. در هلند بيشتر افراد ترجيح 
مي دهند ماري جوانا را با تنباکو بکشند. افرادي که قانون جديد را 
تحقيق جديد  يورو جريمه خواهند شد. يک  تا ۲۴00  نکنند  رعايت 
نشان مي دهد تعداد افراد سيگاري در هلند از سال ۲000 تاکنون 

نزديک به صدهزار نفر کاهش يافته است. 
 

خطر،توریستي ترین مکان پرو را تهدید مي کند 
 

گروه ترجمه؛ هجوم توريست ها به ارگ مشهور ماچوپيچو اينکاها 
را در  تاريخي  اين مکان  تا شايد  داشته  برآن  را  يونسکو  پرو  در 
ليست بناهاي در معرض خطر ميراث جهاني قرار دهد. ماچوپيچو 
هجوم  با  اخير  سال  چند  در  است  پرو  منطقه  ترين  توريستي  که 
تعداد  کنون  تا   1۹۹8 سال  از  شده.  رو  روبه  بازديدکنندگان 
بازديدکنندگان از اين مکان دو برابر شده و به 800 هزار نفر در 
سال رسيده است. ماچوپيچو از سال 1۹8۳ در ليست ميراث جهاني 
قرار گرفته است، البته اين مکان هنوز در ليست بناهاي در معرض 
افزايش هتل ها و رستوران  نگرفته است.  قرار  اين سازمان  خطر 
ها در نزديکي ماچوپيچو از جمله عوامل منفي تاثيرگذار بر اين بنا 
تغيير مسير  و  منطقه  ها توسط روستاييان  تخريب جنگل  هستند. 
رودخانه نزديک به اين ارگ هم از ديگر عوامل تخريب کننده اين 

بنا هستند. 
 

استفاده از دوچرخه به جاي اتومبيل در 
ایستگاه پليس 

 
ايستگاه  يک  تلگراف؛ 
انگلستان  در  پليس 
کاهش  منظور  به 
سوخت  مصرف 
از  استفاده  جاي  به 
دارد  نظر  در  اتومبيل 
استفاده  دوچرخه  از 
پليس  ايستگاه  کند. 
که  کورنوال  و  دوون 
در  وسيعي  منطقه 

انگليس را پوشش مي دهد براي کاهش صورتحساب ۵/۲ ميليون 
پوندي سوختش براي نيروهايش 1۲0 دوچرخه سفارش داده. اين 
ايستگاه در صورتحساب ساالنه سوختش با سيصد ميليون پوند 
از  برخي  بعد  به  اين  از  است  قرار  شده.  مواجه  مصرف  افزايش 
کنند.  استفاده  از دوچرخه  زني  براي گشت  ايستگاه  اين  نيروهاي 
مارتين ديويس رئيس بخش حمل و نقل نيروهاي اين ايستگاه مي 
گويد؛ »دوچرخه به خوبي مي تواند کار اتومبيل را در بسياري از 
موارد انجام دهد. در عين حال ما مي توانيم در مصرف سوخت هم 
صرفه جويي کنيم. درآمد ما ثابت است، بنابراين بايد سعي کنيم از 

افزايش هزينه ها جلوگيري کنيم.« 

ازدواج در هفت دقيقه  
 

 رويترز؛ کليساي سوئد از اين پس براي تسهيل ازدواج، طي هفت 
دقيقه بي آنکه زوج ها از اتومبيل پياده شوند آنها را به عقد يکديگر 
در مي آورد، تاکنون ۳6 زوج جوان عاشق اتومبيل براي شرکت در 

از گوشه و کنار
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ناخنک
 رضا اورنگ 

rezaorang@yahoo.com

 ... انداخته بودم و مثل  پايين  امروز هم مثل روزهاي ديگر سرم را 
امامزاده داوود راه هميشگي را طي مي کردم تا خود را  هاي سابق 
ناخنک زني  پردرد سر  و  به شغل شريف  تا  برسانم  ناخنک  دکه  به 
باشم و  داشته  بدن سالمي  اينکه  براي  بپردازم! طبق عادت معمول، 
قبراق و سردماغ ناخنک بزنم، مسافتي از راه هميشگي را پياده  گز 
مي کنم. همين طور که مثل کبک خرامان از البه الي ماشين ها و صد 
را  پلوغم سوژه ها  ذهن شلوغ  در  مي رفتم،  و  مي لوليدم  آدم ها  البته 
آماده  ناخنک زني  عمليات  براي  را  آنها  از  يکي  تا  مي کردم،  ورانداز 
کنم. يک لحظه سرم را باال گرفتم تا جهت يابي کنم. از دور و نزديک 
)درست يادم نمي آيد( گرد و غباري به چشم آلبالو گيالس چينم آمد. 
منطقه  غبار  و  گرد  از  هاله اي  نبود،  خبري  طوفان  و  باد  از  آنکه  با 
غبار  مي شدم،  نزديک تر  چه  هر  بود.  داده  قرار  خود  زيرپوشش  را 
غليظ تر مي شد، چون گلويم هم خارش افتاده بود. درحال سرفه کردن 
جمعيت کثيري را ديدم که از پل چوبي، پياده به سمت ميدان انقالب 
مي رفتند. يک آن ترس ورم داشت و رنگ و رويم به قناري پهلو زد، 
اما متأسفانه صدايم شبيه او نشد! اول فکر کردم تظاهرات است، براي 
همين کمي با احتياط به محل تجمع نزديک  شدم، اما حضور فراوان 
مأموران راهنمايي و ترافيک موجود، به من فهماند که قضيه سياسي 
نيست. با يک پرس و جوي کوچک از کارگران آفتاب نشيني که زير 
باز مترو کار دست هم داده  پل و کنار آن پراکنده اند، متوجه شدم 
است. از آنجا که به همه مشکوك هستم، فکر مي کنم کار بدخواهان 
بارها گفته ام، بعضي ها  يعني  باشد.  همان طور که مي دانيد،  ناخنک 
هستند که چشم ديدن ناخنک را ندارند، براي همين دست به هر اقدامي 
باشم،  نکرده  اشتباه  اگر  بکشند.  پايين  را  ناخنک  کرکره  تا  مي زنند 
اين دود هم از آتش آنان بلند مي شود. وقتي که با اجراي ترفندهاي 
مختلف از جمله: تهديد و صدالبته ارعاب، قطع برق، آب، تلفن و غيره، 
راه به جايي نبردند، دست به دامن مترو شده اند، تا با چاله کندن بر 
سر راه وارث ناخنک، مانند رستم دستان داستان شاهنامه، او را در 
هم  و  راحت شوند  او  از شر  هم خود  تا  کنند  ياچاله سرنگون  چاه 

ناخنک از دست خودش!
اما من مي شويم، همان طور که  نبايد گناه مردم را شست،  هر چند 
مرده شوي، تن همه را مي شويد. مگر من چه چيز از او کم دارم؟ فرق 
من و او در اين است که من بازنده جماعت طرفم، او با مرده. خداييش 

را بخواهيد کار او خيلي از کار مالک ناخنک، ساده تر است!
خدا را شکر که از دور گرد و غبار را ديدار کردم و اال ممکن بود، 
نبيند، وقتي که به  بد  توسط بدخواهان کمين بخورم! چشمتان روز 
محل سوار شدن به تاکسي رسيدم، ديدم که اي داد بيداد، جماعت را 
هم بر عليه من بسيج کرده اند تا من نتوانم سوار تاکسي شوم و خود 
را به دکه  ناامن ناخنک زني برسانم. تا چشم کار مي کرد، ماشين هاي 
تا خرخره پر و جماعت منتظر خيابان را پر کرده بود، آن هم خياباني 
شخصي  دکه  به  رسيدن  براي  راه  مناسب ترين  و  خلوت ترين  که 
صاحب ناخنک بود. من که به واسطه »رگي« که آن را مي شناسيد، 
جلو کسي يا چيزي کم نمي آورم. براي همين دور از چشم بدخواهان 
تغيير مسير دادم و خود را به بهارستان رساندم. چشمتان دوباره 
روز بد نبيند، ديدم در آنجا هم کمين گذاشته اند. از اتوبوسي که تنها 
که  نبود  خبري  بود،  ناخنک زني  دکه  به  رسيدن  براي  ممکن  وسيله 
نبود. معلوم بود آنها را هم بدخواهان ناخنک خريده اند تا از اين طريق 
هم نتوانم به محل موردنظر برسم. جماعت هم که مثل هميشه مانند 
ستاره دنباله دار صف کشيده بودند، گويا آنان هم با بدخواهان دست 
به يکي کرده بودند!اما کار نشد ندارد، چون در همين لحظه يکي از 
موتورسواران قانون گريز، مقابل پايم ترمز کرد. هرچند که تا به حال 
سوار اين گونه مرکب ها نشده بودم، اما ديدم وقتي طرف مثل قهرمان 
به  را  بدخواهان، خود  از دست  من  نجات  براي  آمريکايي،  فيلم هاي 
خطر انداخته، بدون معطلي، درست مثل فيلم ها پشت ترکش پريدم. او 
هم مثل باد مرا از مهلکه به در برد و با هزار سالم و صلوات  به دکه 
ناخنک رساند. وقتي از او تشکر کردم طلب هزارتومان ناقابل کرد، 
هرچند که زورم آمد، ولي همراه با يک لبخند زورکي آن را دودستي 
تقديمش کردم. هر چه باشد معرفت به خرج داده و جان خود را به 
خطر انداخته بود!بدخواهان بعد از خواندن ناخنک امروز جلز و ولز 
خواهند کرد، درست مثل هميشه. بايد به طول و عرض و قد و باالي 
آنان برسانم که مترو و متعلقاتش هم نتوانست جلو قلم و قدم مالک 

ناخنک را بگيرد، تا بعد.

اين طرح اعالم آمادگي کرده اند. ظاهراً ازدواج در همه جاي دنيا 
اثبات  کاري دشوار و پيچيده شده است و کليساي سوئد براي 
شيوه  اين  به  کند  شرکت  نيز  مردم  شادي  در  دارد  قصد  اينکه 
عجيب و بامزه زوج ها را عقد مي کند. اين روش هم سريع است 
و هم ارزان قيمت. چراغ هاي نئون که عبارت »ازدواج کنيد« را 
نشان مي دهند بر سر در کليساي برگزارکننده اين طرح روشن 
هستند و کشيش ها و گروه کر نيز بيرون کليسا کنار زوج هاي 

سوار اتومبيل مي ايستند تا خطبه عقد جاري شود.  
 

توبيخ والدین به خاطر غيبت  
 

تعطيالت  رسمي  شروع  از  پيش  که  بلژيکي  والدين  ؛   AFP  
کودکانشان را به مدرسه نمي فرستند و مسافرت تابستاني شان 
را آغاز مي کنند در فرودگاه آمستردام بازخواست مي شوند. طي 
بيانيه يي که مقامات وزارت آموزش و پرورش کودکان صادر 
کرده اند، 80 خانواده که فرزندانشان را براي رفتن به تعطيالت به 
مدرسه نفرستاده اند شناسايي شده اند و در فرودگاه آمستردام 
پيش از پرواز به مقصد مورد پرسش قرار خواهند گرفت. مقامات 
تاکيد دارند هيچ نوع جريمه يي در کار نخواهد بود و تنها تذکري 
دوستانه به اين والدين داده خواهد شد. براساس قوانين مربوط 
به تحصيل اجباري کودکان، تنها به داليل بسيار مهم و ضروري 
مي توان بچه ها را به مدرسه نفرستاد در حالي که والدين معمواًل 
تعطيالت  از  پيش  آخر  روزهاي  در  بليت  بهاي  افزايش  دليل  به 
ترجيح مي دهند زودتر سفر خانواده را آغاز کنند. آنها هدف از 

اين برنامه را افزايش آگاهي و اطالعات والدين اعالم کردند.  

 انگليسي، یک ميليون کلمه یي مي شود  
  

گروه ترجمه؛ زبان انگليسي در آستانه يک ميليون کلمه يي شدن 
است. اين در حالي است که بيش از يک ميليارد نفر در سراسر 
جهان به اين زبان صحبت مي کنند. پل جي جي پايک که رئيس 
آوريل   ۲۹ تا  زده  تخمين  است  جهاني«  زبان  »کنترل  سازمان 
در  برسد.  کلمه  ميليون  يک  به  انگليسي  زبان  لغات  تعداد   ۲00۹
حال حاضر ۳۵/1 ميليارد نفر در جهان از انگليسي به عنوان زبان 
درصد   ۲۵ که  شرايطي  در  کنند.  مي  استفاده  خود  دوم  يا  اول 
جمعيت جهان زبان انگليسي را مي شناسند ايجاد کلمات جديد و 

خالقيت در اين زبان امري عادي تلقي مي شود.  
 

خودکشي ناموفق به مرگ 11 نفر منجر شد  
 

ريل  روي  اتومبيلش  کردن  پارك  با  که  مرد  يک  ترجمه؛  گروه 
با  قطار  تصادف  نتيجه  در  و  داشت  خودکشي  قصد  آهن  راه 
نفر در سه سال پيش شده  اتومبيل موجب کشته شدن 11  اين 
است اکنون به مجازات مرگ محکوم شده. خوان مانوئل آلوارز 
به در برده توسط  اين حادثه جان سالم  از  ۲۹ساله که خودش 
که  مرد  اين  دادگاه  شد.  شناخته  متهم  آنجلس  لس  عالي  دادگاه 
از دو ماه پيش شروع شده بود اکنون با صدور حکم مرگ براي 
آلوارز به پايان رسيد. دادستان کل اين پرونده معتقد است آلوارز 
با خلق اين فاجعه قصد جلب توجه ديگران را داشته. اين در حالي 
است که وکالي مدافع اين مرد معتقدند موکلشان براي خودکشي 
اتومبيل اش را روي خط ريل راه آهن پارك کرده بود و زماني که 
از خودکشي منصرف شده نتوانسته اتومبيلش را از آن مکان دور 
کند. در اين حادثه عالوه بر 11 کشته 180 نفر هم زخمي شدند.  

 ترس از دستگاه هاي خودپرداز  
 

مرد  يک  ترجمه؛  گروه   
آلماني که براي سال ها به 
دستگاه  از  ترسش  خاطر 
آنها  از  خودپرداز  هاي 
وقتي  کرد  نمي  استفاده 
دستگاه  از  بار  اولين  براي 
کرد  استفاده  خودپرداز 
شد.  دستگير  پليس  توسط 
از  ساله   ۴0 مائور  هانس 
دستگاه  دزدان  اينکه  ترس 
هاي خودپرداز ممکن است 
سوءاستفاده  هويتش  از 
کارهاي  براي  هرگز  کنند 
دستگاه  اين  از  اش  بانکي 

استفاده اش  اولين  مائور هنگام  رفتار عجيب  نمي کرد.  استفاده 
از دستگاه خودپرداز موجب ظن پليس شد که از طريق دوربين 
پليس  داشتند. سخنگوي  نظر  زير  را  خودپرداز  اين  مخفي  هاي 
دزدان  از  ترس  خاطر  به  گفت  ما  به  »هانس  گفت؛  باره  اين  در 
به  حال  هر  در  ما  اما  کرده  نمي  استفاده  خودپردازها  از  هرگز 
اش  دستگيري  براي  همين  براي  شديم  مشکوك  واقعًا  او  رفتار 
اقدام کرديم. او احتمااًل پس از اين هم ديگر هرگز از خودپردازها 

استفاده نخواهد کرد.«  
 

پيدا شدن حلقه نامزدي پس از ۵4 سال  
  

گروه ترجمه؛ يک زن که ۵۴ سال پيش حلقه نامزدي اش را در 
درياچه ميشيگان گم کرده بود اکنون بار ديگر مي تواند حلقه اش 
را در دست کند. ژن زاکاردا که در سال 1۹۵۴ حلقه اش را گم کرد 
در کمال ناباوري پس از اين همه مدت دوباره با حلقه فراموش 
شده اش مواجه شد. روبرت سوج کسي بود که اين حلقه را به 
صاحبش بازگرداند. به گفته سوج او اين حلقه را 1۲ سال پيش 
افتاده.  آن  صاحب  کردن  پيدا  فکر  به  تازگي  به  ولي  کرده  پيدا 
کنجکاوي سوج باعث شد او بتواند صاحب اين حلقه را پيدا کند. 
اين در حالي است که زاکاردا وقتي حلقه اش را ديد مدعي شد 

داشتن چنين حلقه يي را به کلي فراموش کرده بود.  
  

جابه جایي ایفل نيکوزیا  
 

همان  آنالين؛  تايمز   
را  لندن  که  طور 
نلسون  ستون  بدون 
بدون  را  پاريس  و 
ايفل نمي توان تصور 
قبرسي  احتمااًل  کرد 
نيکوزيا،  هم  ها 
کشورشان  پايتخت 
بدون  توانند  نمي  را 
ماکاريوس  مجسمه 

جاذبه  از  يکي  که  متري   ۲۵ مجسمه  اين  اما  کنند.  تجسم  سوم 
هاي توريستي اصلي قبرس محسوب مي شود بناست به مقبره 
رهبري  با  کشيش  اين  منتقل شود.  ترودوس  کوهستان  در  اش 
استعمار  رهبران  عليه  را  سياسي  حزب  يک  خود  کاريزماتيک 
سال  يک   1۹۵۹ سال  در  و  برد  پيش  به  کشور  اين  در  بريتانيا 
پيش از آزادي قبرس از بند مستعمرگي به عنوان نخستين رئيس 
اثر  از آنکه بر  تا 1۹۷۷ پيش  اين کشور برگزيده شد و  جمهور 

حمله قبلي از دنيا برود اين پست را برعهده داشت.
در  اسقفي  قصر  کنار  در  او  برنزي  مجسمه  سال   ۲1 مدت  به 
مي  شمار  به  توريستي  هاي  جذابيت  از  يکي  مرکزي  نيکوزياي 
آمد، اما اغلب مردم به دليل بيش از حد بلند بودن اين مجسمه آن 
را ناخوشايند مي دانستند. رئيس دفتر سابق مارکاريوس گفت؛ 
محوطه  و  شود  نصب  آزاد  فضاي  در  مجسمه  اين  است  »بهتر 
آگوست  در  مجسمه  اين  است.«  آن  براي  مکان  بهترين  آرامگاه 
ابعاد  با  به جاي آن يک مجسمه مرمري  جابه جا خواهد شد و 

طبيعي نصب خواهد شد.
ساخت اين مجسمه 11 تني در 1۹8۷ با اعتراضات بسياري مواجه 
سبک  هاي  ساختمان  با  تناسبي  معتقدند  افراد  از  بسياري  شد. 
موجب  نيز  آن  جايي  جابه  اما  ندارد  اش  همسايگي  نوکالسيک 
برانگيخته شدن انتقادات بسياري خواهد شد. اين مجسمه کم و 
بيش حالت برج ايفل پاريس را دارد که در ابتدا محبوب نبود اما 
اکنون به نماد هويت پاريس تبديل شده است. يکي از شهروندان 
يادآور خاطرات روزهاي خوب  »اين مجسمه  گويد؛  قبرسي مي 
حاکميت بهترين رئيس جمهور قبرس است و جاي تاسف است که 
مي خواهند آن را جابه جا کنند.« اين مجسمه نزد توريست ها نيز 
محبوب است. يک توريست ۲۵ ساله امريکايي مي گويد؛ »حيف 
است مجسمه يي به اين زيبايي به جايي منتقل شود که هيچ کس 
آن را نبيند.« بسياري از فروشگاه هاي مواد غذايي در اطراف اين 
مجسمه نيز بابت اين جابه جايي متضرر خواهند شد زيرا تعداد 
کاتزيامانيس  نيکوس  يافت.  به شدت کاهش خواهد  ها  توريست 
اين  مورد  در  اينکه  بيان  نيز ضمن  اين مجسمه  هنرمند سازنده 
جابه جايي با وي مشورت نشده، افزود؛ »ممکن است اين جابه 
جايي به مجسمه آسيب وارد کند.« آنها گمان مي کنند به سادگي 
مي توانند مجسمه را بردارند و جاي ديگري بگذارند در حالي که 
براي اين جابه جايي بايد مجسمه به چندين تکه تقسيم و مجدداً 
سرهم شود. او اعالم کرد به نظرش جاي فعلي مجسمه عالي است 

و با هر نوع جابه جايي مخالف است.  
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به  و ستم  ظلم  ها  قرن  ثمره  زنان  به جنبش  پيدايش حرکتی موسوم 
زنان است. مسلما آن چه باعث شده تا زنان مدرن را به حرکتی برای 
دست يابی به حقوق پايمال شده شان وا دارد ، چيزی نيست جز وجود 
انواع حق کشی ها و گرفتن حقوق اوليه انسانی. حقوقی که گاه از حقوق 
حيوانات نيز کمتر بوده.هر جنبشی را و هر حرکت و ايده ی انسانی را 
آفتی است و هر آفتی توان تبديل شدن به منجالبی را دارد که می تواند 
تمام ايده های صحيح و ناصحيح را به باتالق نادانی بکشد و آن ها را 
به قعر چاهی ببرد که در آن چيزی جز نظريات نادرست و مدفون شده 
بشری نيست. تنها راه مصون ماندن از اين آفات دل سپردن و گوش 
فرا دادن به نقد های منصفانه ای است که از بيرون برای درون ساخته 

و پرداخته می شود. 
روی سخن با زنان ايرانی است. آنهايی که قرن های متمادی کمترين 
به  را  آن  که  ديدند  مردانه ای  تعصب  دست  در  را  خود  ممکن  حقوق 
يغما برده است. برای زنان در تاريخی که خود آن را مردانه می نامند 
 ، ادبيات   ، هنر  در  که  انديشه  در  فقط  نه   ، نيست جز حقارت  ، جايی 
علوم ، ميدان های جنگی و حتی حضور در خانه چيز ديگری نديده اند. 
نام زن در بيشتر دوران تاريخ ايران زمين جز با حقارت برده نشده. 
شايد گفتن اين جمالت برای احساسات وطن پرستان صادقی که جز 
به اعتالی ميهن نمی انديشند ، دردناك باشد و ناخوشايند ، اما واقعيتی 
الدين ، سعدی  ناپذير. استاد سخن پارسی ، شيخ مصلح  است کتمان 
شيرازی می گويد : » چه خوش گفت شاه جهان کيقباد / که نفرين بر 
زن نيک باد« و يا شيخ احمد جامی می گويد » نهان در زير چادر قد زن 
به / که يعنی قامت زن ، در کفن به « و اين ها فقط نمونه های کوچکی 
در نوشتار منظوم فارسی است. مال صدرا در اسفار اربعه آشکارا زن 
را در شمار حيوانات می آورد : » و از عنايت های خداوند در آفرينش 
زمين ، تولد حيوانات است که بعضی برای خوردن ، بعضی برای سوار 
، بعضی برای تجمل و بعضی برای  بار کشيدن  ، بعضی برای  شدن 
ازدواج و آميزش ... « از اين دست نمونه ها بسيار است. هر چند که 

نبايد فراموش کرد که در تاريخ ايران امثال » پوراندخت « ، » آزرمدخت 
« ، » آريا دخت « ، » آزاد « و » شجرة القدر « نيز هستند ، ليکن آنقدر 
در  زن  که  آنجا  و  ندارند  تاريخی  جايگاه  که  است  محدود  تعداد  اين 
نگاه تاريخ برجسته شده ، در عشق و عاشقی است. زن مشهور تاريخ 
ايران يا ليلی است يا شيرين که هر دو برای عاشقی توسط ذهن شاعر 

آفريده شده اند. 
البته نبايد انصاف را کنار گذاشت ، که وضعيت زنان در ايران در تمام 
نظر  از  گاه  که  بود  همسايگانی  بهتر  مراتب  به  خود  تاريخی  گذشته 

فرهنگ و تمدن ساليان سال از ايرانيان جلوتر بودند. 
به  و ستم  ظلم  ها  قرن  ثمره  زنان  به جنبش  پيدايش حرکتی موسوم 
زنان است. مسلما آن چه باعث شده تا زنان مدرن را به حرکتی برای 
دست يابی به حقوق پايمال شده شان وا دارد ، چيزی نيست جز وجود 
انواع حق کشی ها و گرفتن حقوق اوليه انسانی. حقوقی که گاه از حقوق 

حيوانات نيز کمتر بوده. 
به راحتی می توان نتيجه گرفت که پس از هر کنشی واکنشی است و 
پيدايش حرکات اعتراض آميز توسط زنان ، واکنشی بود به حقوق از 
دست رفته شان. مدرنيته جهانی همانند نوری بر تمام زندگی انسانی 
نقاط  همين  از  يکی  و  ساخت  آشکار  را  آدمی  پنهان  زوايای  و  تابيد 
های  انديشه  زندگی خود  برای  مدرن  انسان  بود.  زنان  تاريک حقوق 
جديدی را بنا نهاد و بر اساس همان انديشه ها شالوده زندگی را از نو 
طراحی کرد. با اين حال بخشی از اين انديشه ها گرفتار همان درگيری 
 ، به آزادی  پناه بردن  از دنيای استبدادی و  های گذشته ماند. خروج 
همان که ساليان سال آروزی ديرين انديشمندان بود از همين پايه های 
و  کور  تعصبات  دنيای سياه  دل  از  بود  قرار  که  بود  مدرنيته جهانی 

جاهالنه آدميان راه سعادت را برای بشر بسازد. 
تاريخ زمانی مجالی  واکنش زنان به کنش های تحقيرآميز مردانه در 
برای خودنمايی يافت ، که جهان راه مدرن شدن را در پيش گرفت و 
به دست  برای  بود. در حقيقت تشکل هايی که  نو متولد شده  انسانی 
آوردن حقوق از دست رفته زنان تالش می کرد ، زمانی رنگ جنبش 
و نهضت را به خود گرفت که روز به روز با موانع بيشتری در جامعه 
روبرو می شد. شايد تصور می شد با آغاز عصر جديد ، زنان فرصت 
تازه ای برای عرض اندام در جامعه پيدا کنند اما اين ظاهر ماجرا بود. 
تغيير شکل نظرات و ايده ها به تشکل و سپس تبديل تشکل ها به جنبش 
و نهضت های مبارزه جويانه ، شاهد مدعاست. در حقيقت هر چه زمان 
به نظر  تر  بدان فکر می کردند و دشوار  می گذشت آن چه که زنان 
چهره  که  بود  زمان  همين  گذشت  با  زيرا   ، داشتند  حق  و  رسيد  می 
آنقدر سنگين بود  نمايان می شد. تحقير های مردانه  واقعی مشکالت 
که بسياری از حقوق را نه تنها از زنان گرفته بود که حتی آن را نابود 
کرده بود ، به حدی که در سالهای نخستين اين حرکت ، زنان هنوز به 
درك درستی از حقوق خود نرسيده بودند. » اثبات حقوق زن « نوشته 
» ماری ولستون کرافت « که در سال 1۷۹۲ - دقيقا سه سال پس از 
برای دست  زنان  فرانسه - نخستين تالش های  کبير  انقالب  پيروزی 

يابی به حقوق خود بود. 
آن چه آزادی زنان ناميده می شود از نيمه ی دوم قرن نوزدهم آغاز 
شد. پايان قرون وسطی و شروع رنسانس در اروپا نقطه عطفی بود که 
زنان چهره سابق خود را پس بزنند. پيش از اين افرادی چون »توماس 
داکن« ، »سنت آگوستين« و »اکونياس« از متوليان کليسا آشکارا زن 
را جنس دوم ناميده بودند. اما با پايان قرون وسطی و آغاز پيروزی 
نظام بورژوازی )1( بر فئودال ها )۲( و با تحوالت چشمگير صنعتی ، 
نخستين مشکل صنعت گران آشکار شد. کمبود نيروی کار ، باعث شد 
تا نخستين بار پای زنان نيز به جامعه اروپايی باز شود و اين زن بود 
که برای نخستين بار به عنوان نيروی کار ارزان تر روانه بازار کار شد. 
اين حرکتی انقالبی بود چرا که آنها را از حصار ساختگی و تاريخی 
می  جالبی  اشاره  دوران  همين  درباره  دورانت  ويل  اما  کرد.  رها می 
کند : » زنان نخستين مزد خود را با همان غرور و خوشحالی گرفتند 
که پسران فراری از مدرسه می خواهند با يک پک سيگار روز تعطيل 
، مردانگی خود را ثابت کنند. زن اين بردگی جديد را با وجد و شادی 
پذيرفت. « )۳( و يا جای ديگری می گويد : » اروپا به زن آزادی داد تا 
او را برده ی مرد بسازد و از او در کارخانه کار بکشد ، همين ! « )۴( 
با اين حال اين دوران زودگذری بود و با جنگ جهانی اول به سرعت 
پايان يافت و جنبش های زنان وارد عصری تازه شد. در اين دوران 
بود که برای نخستين بار با فشار افکار عمومی زنان ، آنان خواستان 
تساوی زن و مرد شدند. در سالهای آغازين قرن بيستم هنوز بودند 
کشور های مدرنی که حتی زن حق رای هم نداشتند به عنوان مثال در 
اياالت متحده زنان از 1۹۲0 حق رای را به دست آوردند. بودن چنين 
شرايطی بهانه ای شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در سال 1۹۴6 
اين  که  اسنادی  ميان  در  داد.  تشکيل  را  زن  حقوقی  وضع  کميسيون 
کميسيون تصويب کرد ، کنوانسيون رفع کليه ی اشکال تبعيض نسبت 
با هدف خدشه  آور  الزام  ترين سند حقوقی  عنوان جامع  به  زنان  به 
دادن به تبعيض بر اساس جنسيت بود. همچنين در ۳1 مارس 1۹۵۲ 
متن کنوانسيون سياسی زنان به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل 
رسيد و از ۷ ژوئيه 1۹۵۷ به الزام اجرايی درآمد. اين کنوانسيون ، حق 
رای دادن و انتخاب شدن برای کليه مجامع علنی ، حق تصدی مناسب 
عمومی و کليه وظايف سياسی تحت شرايط مساوی با مردان را مورد 

تاکيد قرار می دهد. )۵( 
با يک بررسی کوتاه مشخص شد که تا سال 1۹۵۷ يعنی فقط ۴۷ سال 

پيش هنوز مجامع بين المللی الزامی برای اجرای حقوقی مناسب برای 
زنان را قائل نبودند. 

ظهور جنبش هايی با نام فمينيسم و در مکاتب گوناگون حکايت از تالش 
هايی داشت ، برای رسيدن به جامعه ی آرمانی زنان. روز به روز بر 
پيروان اين نظريات افزوده می شد و جنبش های فمنيستی از 1۹80 به 

بعد امکانات وسيعی برای تبليغ و بيان نظرات خود پيدا کردند. 
بی ترديد بودن و حمايت مردان از اين جنبش ها ، خود پيروزی بزرگی 
برای زنان بود ، در هر حال نيمی از جامعه بشری همين مردانی بودند 
که ظلم آنان به زنان در تمام تاريخ باعث پيدايش اعتراضات زنان به 
حقوق از دست رفته شان بود. جلب مردان نه به معنای حمايت سازمانی 
و ارگانيک بلکه به رسميت شناختن آنان توسط افکار عاميانه مردان ، 
يعنی پذيرش ستم مردانه در تاريخ به زنانی که هيچ ابزاری برای دفاع 
از خود نداشتند. در جامعه اما با گذشت زمان رويکرد مردان در مقابل 
اين جنبش  از  برخی جنبش های زنان کمتر می شد و مردان کمتری 
ها حمايت می کردند. اين واکنش های مردان به دليل چرخشی بود که 
برخی جنبش های زنان رنگ و بوی زنانه گرفتند. در حقيقت ترسيمی 
که آنان برای جامعه آرمانی داشتند به سمت زنانگی و مردانگی می 

رفت. نگاه آنها اگر زمانی قائل به برابری بود به برتری رسيد. 
سيمون دوبوار در کتاب جنس دوم ، طبيعت زنان را با مردان يکسان 
دانست اما جسم زنان را مانع بروز توانايی ها و بروز استعداد ها می 
، تفاوت ها و  داند يا شوالميت فايرستون در کتاب ديالکتيک جنسيت 
تمايزات زنان با مردان را معلول عوامل بيولوژيک می داند. آنچه از اين 
بر عدم  فمينيسم  پردازان  نظريه  اعتراف   ، گفته ها مشخص می شود 
توانايی زن در حالت فعلی يعنی به شکل زن است ! وقتی گفته می شود 
که طبيعت زنان مانع رسيدن به استعدادها است ، يعنی طبيعت مردان 

است که امکان رسيدن به هرگونه رشد را می دهد. 
کنند  می  و سعی  مرد می شوند  برتری  به  قائل  آنان  بهتر  عبارت  به 
نامند برسند. )۷(  بتوانند به آن چه ارزش می  تا  خود را مردانه کنند 
وقتی فمينيست های مارکسيست / سوسياليت سه عامل بدبختی بشر 
را مذهب ، ازدواج و فقر می داند ، چه تصوری از يک فعال حقوق زن 
می رود؟ اين يک طبيعت انسانی است که اصوال نيمه های خالی ليوان 
زندگی را ببيند ، مردی که در تمام تاريخ ، زن را اسير خود کرده چطور 
نشود!  اشتباه  است.  انسان  تباهی  عامل  ازدواج  که  بپذيرد  تواند  می 
انسان حق  اشتباه است. يک  از  پر  از منظر خودش  نيز  حرف مردانه 
ندارد يک سويه نگاه کند ، اما بايد بپذيريم که جو مردانه جامعه هنوز به 
فمينيسم بی اعتماد است و هرچه اين رفتار های تندرويانه بيشتر باشد ، 

گرفتاری جنبش های زنان بيشتر می شود و موانع آشکارتر. 
همجنس   ، گرايی  جنس  دو  بر  فشاری  پای  با  راديکال  های  فمينيسم 
گرايی و چند همسری زنان ، دقيقا همان راهی را می روند که تاريخ 
تاريخ مردانه زنان را تحت  مردانه برای زنان ترسيم کرد. روزگاری 
ستم قرار داد ، زنان را تحقير کرد ، به واسطه جنسيت آنها را حتی در 
ميان بشريت هم قرار نداد ، جنس دوم ناميد و حتی هم رديف حيوان 
کرد اما امروز برخی جنبش های زنان با تبديل زنان به زنانه سعی می 
کنند ظلم تاريخی را با يک ظلم تاريخی ديگر جبران کنند. اگر تصور 
کنيم که حقوق زن در يک کفه ترازو و حقوق مرد در کفه ای ديگر ، 
اين  بر  قرار  اگر  اما  از مردان است  تر  پايين  حقوق زن بسيار بسيار 
باشد که برای باال بردن حقوق زنان و هم کفه کردن آن وزنه هايی را 
از مردان بگيريم ، يا مردان آن را بخشيده اند که می شود آن را لطف 
به زنان ناميد ! يا آنکه زنان حقوق مردان را از آنان گرفته اند که ظلم در 

حق مردان است ! پس در هر حال عدالت زير سوال می رود. 
اگر قرار بر باال بردن کفه ی زنان است تالش بايد بر اين باشد که به 
حقوقی  همان   ، ديگران  از  نه  شود  اضافه  خودشان  از  حقوقی  زنان 
بر  دقيقا  اين گونه جنبش های راديکال زنانه  امروز گمشده است.  که 
جنسيت پافشاری می کنند. يعنی همان چيزی که فمينيست های اوليه آن 

را رد می کردند و تعالی زن را در زن می خواستند نه با مردانگی. 
ليبرال و عقايد آزادی  فمينيست های  از آرای  نبايد  اين حال هرگز  با 
خواهانه آن ياد نکرد ، تاکيد آنان بر عقل گرايی و حقوق طبيعی و مدنی 
انسان بود که جنبش زنان را پايه ريزی کرد و راديکال ها بايد خود را 
مديون آنان بدانند. در پايان به عبارت کوتاهی از ماری ولستون کرافت 
، از نخستين پيشگامان حقوق زنان اشاره می کنم. » زنان را نبايد به 
صورت موجودات جنسی نگريست ، بلکه بيشتر بايد آنها را موجوداتی 
انسانی دانست ، يک خدای خردمند ، قاعدتا نبايد نيمی از بشر ) زنان ( 

را بی عقل خلق کرده باشد «
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نگارنده  اين ها برداشت های  ۷. خواننده گرامی دقت داشته باشد که 
است و داوری نهايی بر عهده شماست.
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توليد نفت خام انگليس 
200 هزار بشکه در روز 

کاهش پيدا می کند

کارشناسان نفتی پيش بينی کردند توليد نفت خام انگليس با کاهش 100 تا ۲00 هزار بشکه 
ای در سال جاری ميالدی به کمتر از 6/۲ ميليون بشکه در روز برسد. 

به نقل از پايگاه اينترنتی تامسون فايننشال ،کارشناسان پيش بينی کردند توليد نفت خام 
انگليس در سال جاری به کمتر از 6/۲ تا ۷/۲ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که اين 
نفت خام  توليد   . بود  از سال ۲00۷ خواهد  تا ۲00 هزار بشکه در روز کمتر  رقم 100 
انگليس طی سال گذشته نيز با ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به کمتر از 8/۲ 
ميليون بشکه در روز رسيده بود . به اعتقاد کارشناسان انرژی ، توليد نفت انگليس تا ۵ 
سال آينده هر سال ۵ درصد کاهش خواهد يافت. طی سال ۲00۷ حدود ۴/1۲ ميليارد پوند 
در صنعت نفت و گاز انگليس در بخشهای اکتشاف ، توليد و توسعه سرمايه گذاری شده 
است . شرکتهای نفتی انگليس در نظر دارند طی ۵ سال آينده حدود ۲1 ميليارد پوند در 

صنعت نفت اين کشور سرمايه گذاری خواهند کرد . 

آخرین نرخ های روز ارز
 

اقتصاد

روند افزایش قيمت 
جهانی نفت و مواد 

غذایی تا سال آینده 
ادامه می یابد

کرد  بينی  پيش  آمريکا  تحقيقاتی  موسسه  يک 
مواد  و  غذايی  مواد   ، نفت  قيمت  روند صعودی 
خام تا شش ماه نخست سال ۲00۹ ميالدی ادامه 

پيدا کند. 
اينسايت  گلوبال  موسسه   ، رويترز  از  نقل  به 
افزود : رشد اقتصادی و افزايش تقاضای انرژی 
تواند کاهش  در کشورهای در حال توسعه می 
تقاضای آمريکا را تا حد زيادی جبران کند و اين 

مساله به افزايش قيمت نفت دامن خواهد زد . 
اين موسسه پيش بينی کرد قيمت جهانی نفت تا 
دسامبر امسال به بيش از 160 دالر در هر بشکه 
خواهد رسيد و اين رقم تا پايان سال ۲00۹ به 
کمتر از 1۳0 دالر و سال ۲010 به کمتر از 10۵ 

دالر می رسد . 
بر اساس اين گزارش ، نرخ تورم آمريکا تا پايان 
سال ۲008 به بيش از ۵/۵ درصد خواهد رسيد 
. به اعتقاد کارشناسان موسسه گلوبال اينسايت 
، اقتصاد آمريکا تا اواسط سال ۲00۹ هيچ گونه 

رشدی نخواهد داشت . 
نايجل گالت رييس اقتصاددانان اين موسسه گفت 
لبه  دو  مانند شمشير  بانکی  بهره  نرخ  افزايش   :
ای برای اقتصاد آمريکا است . افزايش نرخ بهره 
از  از يک سو موجب کنترل تورم خواهد شد و 
شدت  به  را  آمريکا  اقتصادی  رشد  ديگر  سوی 

کاهش خواهد داد . 
اين موسسه در پايان رشد اقتصادی آمريکا را 
تا پايان سال ۲008 حدود 6/1 درصد و طی سال 

۲00۹ کمتر از يک درصد اعالم کرده است . 

رشد اقتصادی ایران امسال به ۵/۵ 
درصد می رسد

بانک جهانی در تازه ترين گزارش خود پيش بينی کرد که رشد اقتصادی ايران در 
سال جاری به ۵.۵ درصد کاهش يابد. 

بانک جهانی در گزارش جديد خود موسوم به “دورنماها و تحوالت اقتصادی” نرخ 
رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال گذشته را ۷.6 درصد برآورد و پيش بينی 

ِ يابد.  کرد که اين شاخص در سال جاری به ۵.۵ درصد کاهش می 
بانک جهانی معتقد است که تداوم روند نزولی رشد اقتصادی ايران طی سال های 

آتی نيز ادامه خواهد داشت، به طوری که برای سال ۲00۹ رشد اقتصادی پنج 
درصدی و برای سال ۲010 رشد اقتصادی برابر با ۴.۵ درصد برای ايران 

پيش بينی کرده است. اين در حالی است که واحد اطالعات اکونوميست در گزارشی 
در خصوص اقتصاد ايران نوشت که به دليل افزايش بهای نفت رشد اقتصادی 

ايران طی سال های آينده به رغم کاهش همچنان قوی خواهد بود. اکونوميست در 
گزارش ماه می ۲008 خود عنوان کرد که درآمدهای نفتی خوب به دولت اجازه 

خواهد داد تا به توسعه سياست های مالی خود ادامه دهد که اين امر به تداوم 
سطوح باالی مصرف و سرمايه گذاری منجر خواهد شد. انتظار می رود که رشد 

اقتصادی ايران که در سال گذشته 6.۲ درصد بود طی سال جاری به 6.۵ درصد 
برسد. به نوشته اين واحد، طی سال 88 رشد اقتصادی ايران برابر با شش درصد 
خواهد بود و پيش بينی می شود که در سال 8۹ کاهش صادرات کاهش رشد توليد 

ناخالص داخلی واقعی به ۵.6 درصد را در پی داشته باشد. 
اکونوميست پيش بينی کرده است که در سال 1۳۹0 نيز اقتصاد ايران شاهد رشد 
۵.6 درصدی باشد که اين رشد طی سال پس از آن به ۵.8 درصد افزايش خواهد 

يافت.

پانل خورشيدی برای  
تویوتا دوگانه سوز

روی   : کرد  اعالم  تويوتا  ژاپنی  خودروسازی  شرکت 
بعضی از مدلهای خودروهای دوگانه سوز خود پانل های 

خورشيدی نصب می کند.
سوز  دوگانه  خودروی  های  مدل  از  بعضی  روی  تويوتا 

پريئوس خود پانل های خورشيدی نصب خواهد کرد.
مدلهای جديد اين خودرو که قرار است از سال آينده وارد 
خودروهای  بازار  تقاضای  رشد  به  پاسخ  در  شود  بازار 

زيستی و افزايش قيمت سوخت عرضه می شود. 
مدلهای  در  کند  می  توليد  “کيوسرا”  شرکت  که  پانلها  اين 
لوکس اين خودرو نصب خواهند شد. اين خودروی دوگانه 
سوز مجهز به يک موتور الکترونيکی و يک موتور بنزينی 

است. 
اولين خودروی دوگانه  براساس گزارش رويترز، پريوس 
نمونه های آن  اولين  توليد شده و  انبوه  به طور  سوز که 
در ژاپن از سال 1۹۹۷ و در ساير نقاط دنيا از سال ۲000 

وارد بازار شدند.
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آمریکا از ذخایر استراتژیک 
انرژی خود استفاده نمی کند

رييس  پلوسی  نانسی  درخواست  با  سفيد  کاخ   
مجلس نمايندگان آمريکا مبنی بر استفاده از ذخاير 
مخالفت  نفت  قيمت  کاهش  برای  انرژی  استراتژيک 

کرد . 
از  ای  نامه  پلوسی طی  نانسی   ، از رويترز  نقل  به 
ذخاير  از  استفاده  با  تا  بود  خواسته  بوش  جورج 
نفت  قيمت   ، عرضه  افزايش  و  انرژی  استراتژيک 
در  پلوسی   . دهد  کاهش  آمريکا  در  را  انرژی  و 
استفاده  با  واشنگتن  دولت   : شد  اور  ياد  نامه  اين 
قيمت  کاهش  زمينه  انرژی  استراتژيک  ذخاير  از 
آمريکا  اقتصاد  بيشتر  رکود  از  جلوگيری  و  نفت 
در  تواند  آمريکا می  انرژی  . وزارت  کند  فراهم  را 
صورت موافقت بوش ظرف مدت 1۳ روز از ذخاير 
استراتژيک نفت استفاده کند . وزارت انرژی آمريکا 
گالن  هر  قيمت   ، کرد  بينی  پيش  گزارشی  طی  نيز 
بنزين در اين کشور تا پايان سال آينده بيش از ۴ 

دالر خواهد بود . به اعتقاد پلوسی ، استفاده از ذخاير استراتژيک انرژی در شرايط کنونی کمک زيادی به اقتصاد نابسامان آمريکا و 
مصرف کنندگان آمريکايی خواهد کرد . 

اسکات استانزل سخنگوی کاخ سفيد نيز در اين باره گفت : آمريکا تنها در صورت کاهش عرضه جهانی نفت از ذخاير استراتژيک انرژی 
خود استفاده خواهد کرد . تجربه نشان داده است که استفاده از ذخاير استراتژيک در گذشته برای کاهش قيمت نفت ، موثر نبوده است 
. استفاده از ذخاير استراتژيک ، قدرت دفاعی آمريکا را در برابر هر گونه کاهش توليد و عرضه نفت ، به شدت پايين خواهد اورد . اين 
مساله به ضرر منافع ملی و منافع اقتصادی آمريکا است . آمريکا هم اکنون ۷06 ميليون بشکه ذخاير نفتی در چهار انبار زير زمينی در 

ايالتهای تگزاس و لوييزيانا در اختيار دارد . 

فولکس واگن، تيگان را در 
روسيه مونتاژ می کند

گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان در بيانيه ای اعالم کرد اين 
شرکت که يکی از بزرگترين شرکت های خودروسازی جهان به شمار 
می رود اول اوت فروش خودروهای تيگان را که در روسيه مونتاژ 

شده است آغاز خواهد کرد. 
به گزارش خبرخودرو، فرانک وايتمن مدير بخش فولکس واگن روسيه 
اعالم کرد آغاز مونتاژ تيگان دليل ديگری بر اهميت راهبردی بازار 

روسيه است. 
تيگان  بر  عالوه  شد.  رونمايی   ۲00۷ سال  تيگان  حجم  کم  خودرو 
اوکتاويا  اسکودا  جتا،  پاسات،  روسيه  در  واگن  فولکس  کارخانه 
گروه  اين   ۲00۷ سال  در  کند.  می  مونتاژ  نيز  را  فابيا  اسکودا  و 
خودروسازی فروش خود را در روسيه 6۷ درصد افزايش داد و به 

بيش از ۳۲ هزار دستگاه رساند.

رد شکایت ایران در 
دادگاه عالي انگليسي  

 
 دادگاه عالي بريتانيا 
روز گذشته شکايت 
ايران،  ملي  بانک 
از  را  لندن  شعبه 
رد  بريتانيا  دولت 
اقدام  پي  در  کرد. 
و  اروپا  اتحاديه 
در  بريتانيا  دولت 
اين  شعبات  تحريم 
ملي  بانک  بانک، 
کرده  اعالم  ايران 
عالي  دادگاه  به  بود 

بانک  بريتانيايي  کرد.وکيل  خواهد  شکايت  اروپا  دادگاه  و  بريتانيا 
ايران شعبه لندن، استدالل کرده بود اين بانک »به طور مستقل  ملي 
و مطابق قوانين و مقررات مالي و بانکي انگلستان به ثبت رسيده و 
هرگز تخلفي از قوانين و مقررات نداشته و قطعنامه هاي بين المللي را 

رعايت کرده است.«
اما قاضي دادگاه عالي لندن حکم داد ايران اصواًل نبايد به اين دادگاه 
دادگاه  صالحيت  در  شکايت  اين  به  رسيدگي  و  برد  مي  شکايت 
آنجا طرح کرده  نيز همزمان شکايت خود را در  ايران  اروپاست که 
افزوده است؛ »معاف کردن شعبه  دادگاه در عين حال  است. قاضي 
بانک ملي ايران از تحريم هاي اتحاديه اروپا ناقض هدف اين اتحاديه 

از اعمال اين تحريم هاست.«
اتحاديه اروپا اخيراً اعالم کرد دارايي ها و حساب هاي شعبات بانک 
ملي ايران در لندن، پاريس و هامبورگ به دليل ارائه خدمات مالي و 
اداري به دولت ايران براي خريد ابزار و فناوري هسته يي و موشکي 

مسدود مي شود.  

کرایسلر با چينی ها 
مشارکت می کند

شرکت خودروسازی کرايسلر قصد دارد برای بهبود اوضاع اقتصادی 
خود با شرکت های چينی مشارکت کند. به گزارش ايسنا، اين شرکت 
خودروسازی آمريکايی قصد دارد با شرکت گريت وال موتور چين در 
زمينه مطالعه روی تکنولوژی های جديد، قطعه سازی و توزيع خودرو 
در  اخير  های  در سال  کرايسلر  کند. شرکت خودروسازی  مشارکت 
دارای رشد  بازارهای  در  را  فروش خود  ميزان  تا  است  بوده  تالش 
سريع مانند چين افزايش دهد و در حال حاضر يک مشارکت با شرکت 

چينی چری برای توليد خودروهای ارزان قيمت دارد.
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»تارانتينو« پروژه بعدی خود را 
ماه اکتبر کليد می زند

»کوئنتين تارانتينو«، فيلم بعدی خود با نام »لعنتی های مفتضح« را ماه اکتبر جلوی دوربين می برد. 
به نقل از خبرگزاری رويترز، »تارانتينو« به اميد آنکه بتواند فيلم بعدی خود با نام »لعنتی های مفتضح« 
را برای شرکت در دوره بعد از رقابت های کن آماده کند، اين فيلم را از ماه اکتبر جلوی دوربين خواهد 
برد. بنا بر اين گزارش، تارانتينو نگارش فيلمنامه اين پروژه جنگی را اخيرا به پايان رسانده و قرار است 

تا آن را به صورت يک فيلم دو اپيزودی بسازد. 
»لعنتی های مفتضح«، داستان يک گروه سرباز خالف کار در طول جنگ جهانی دوم است. 

به گزارش رويترز، اين فيلم پنجمين پروژه سينمايی تارانتينو است و هنوز بازيگران آن انتخاب نشده اند 
ولی نام »براد پيت« به عنوان يکی از بازيگران احتمالی آن مطرح است.

نونا ماردیوکووا بازیگر روسی درگذشت
 10 از  يکی  و  روسيه  سينمای  برجسته  بازيگر   ، مارديوکووا  نونا 
هنرپيشه زن مطرح جهان در قرن بيستم در سن 8۲ سالگی درگذشت. 
او در سال 1۹۴۷ ميالدی برای اولين بار با هنرنمايی در فيلم »نگهبان 
فيلم »اقوام  با نقش آفرينی در  پا به عرصه سينما گذاشت و  جوان« 
ديگران« به اوج شهرت رسيد. او در بيش از 60 فيلم سينمايی و کمدی 

ايفای نقش کرده است. 
به گزارش سايت لنتای روسيه، نونا مارديوکووا ، بازيگر سرشناس 
سينمای روسيه که بيشتر عمر خود را در زمينه هنری فعاليت کرد، بر 
اثر بيماری در سن 8۲ سالگی برای هميشه با دنيای هنر خداحافظی 
کرد. او يکی از 10 هنرپيشه زن مطرح جهان در قرن بيستم بود که 
باشد.  هنرپيشگان جوان سينمايی  از  بسياری  هنری  الگوی  توانست 

وی با هنر نمايی های بی نظيرش توانست بهترين جوايز سينمای روسيه را دريافت نمايد.بسياری از 
چهره های هنری و سياسی مطرح کشور روسيه چون ديمتری مدودوف رييس جمهوری و والديمير 
پوتين نخست وزير اين کشور درگذشت هنرمند برجسته روسی را به دنيای هنر و خانواده وی تسليت 

گفتند.

فروش فراتر از انتظار »هنکاك« 

 افزایش محبوبيت

 ویل اسميت 
 

فيلم سينمايي »هنکاك« با بازي ويل اسميت به نقش يک ابرقهرمان بي خانمان در هفته نخست اکران 
در بازار بين المللي در ۵0 کشور و ۵۴۴۴ سينما ۳/۷8 ميليون دالر فروخت و در صدر جدول قرار 
گرفت. به گزارش مهر، ورايتي اعالم کرد »هنکاك« به کارگرداني پيتر برگ در فهرست بهترين فروش 
افتتاحيه فيلم هاي سال ۲008 پس از »اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين« و »مرد آهني« رده سوم 
را از آن خود کرد و اين در حالي است که فيلم جديد اسميت هنوز در چند بازار مهم مانند فرانسه، 
مکزيک و روسيه اکران نشده است.چارليز ترون و جيسن بيتمن ديگر بازيگران »هنکاك« هستند که 
در بازار امريکاي شمالي نيز در پنج روز و نيم اول اکران ۳/10۷ ميليون دالر فروش داشت. مجموع 
با احتساب بازار امريکا 6/18۵ ميليون دالر شده است. »هنکاك« تنها فيلم  اين فيلم  فروش جهاني 
موفق اين هفته نبود. سه فيلم »پانداي کونگ فوکار«، »وقايع نگاري نارنيا؛ شاهزاده کاسپين« و »تحت 
تعقيب« نيز در مجموع 80 ميليون دالر فروختند که بخش زيادي از اين موفقيت به لطف عملکرد خوب 
فيلم ها در بازار اروپا به دنبال پايان رقابت هاي يورو ۲008 حاصل شد که براي يک ماه بازار فروش 
را تحت تاثير قرار داده بود. تا اينجاي کار مجموع فروش فيلم هاي شش استوديو مهم هاليوود در 
بازار بين المللي حتي از پارسال نيز بهتر بوده و کمپاني فاکس اين هفته با گذر از مرز يک ميليارد 
فروش به استوديو پارامونت ملحق شد. استوديوهاي امريکايي در مدت برگزاري مسابقات فوتبال از 
پخش فيلم هاي مستعد فروش خودداري کردند و منتظر ماندند که تب فوتبال فروکش کند و مدرسه 
ها تعطيل شود. موفقيت »هنکاك« در سطح بين المللي غيرقابل پيش بيني نبود، به خصوص که »من 
افسانه هستم« فيلم قبلي اسميت در اين بازار به فروش خيره کننده ۳۲۴ ميليون دالر دست پيدا کرد. 
فيلم انيميشن »پانداي کونگ فوکار« با صداي جک بلک و داستين هافمن در ۵۴۴8 سينما و ۴۴ کشور 
۳8 ميليون دالر فروش داشت. مجموع فروش بين المللي »پانداي کونگ فوکار« 1۵1 ميليون دالر شده 

و اين در حالي است که اين فيلم هنوز در بسياري از بازارهاي اروپا اکران نشده است. 

نمایش 3 فيلم جدید 
در سينماهای امریکا

جمعه اين هفته )۲1 تير( سه فيلم سينمايی »پسر جهنمی ۲: ارتش طاليی«، »سفر به مرکز زمين« و » 
مالقات با ديو« برای نخستين بار در سينماهای آمريکا به نمايش در می آيند. 

به گزارش مووی وب، »پسر جهنمی ۲: ارتش طاليی« را گيلمرو دل تورو کارگردانی کرده و فيلمنامه 
نيز بر اساس کتابی کميک، اثر "مايک ميگنوال" نوشته شده است.

»پسر جهنمی« که مهمترين اثر کميک »ميگنوال« است، در سال ۲000 منتشر شد و تاکنون در آثار زيادی 
از کتاب های کميک به عنوان نويسنده حضور داشته که از مهم ترين آنها می توان به فيلم هايی چون 

» دنيای زامبی« ، »گرگ آهنی« و »تاريخچه کروم« اشاره کرد.
اقتباسی و مصور  »گيلمرو دل تورو« کارگردان ۴۲ ساله مکزيکی پس از تجربه کارگردانی دو فيلم 
»پسرجهنمی« و »داالن پن« اين بار تصميم گرفته تا يک بار ديگر سراغ اقتباس از اين گونه کتاب ها 

برود. 
در اين اقتباس سينمايی با درجه PG-1۳ بازيگرانی چون ران پرلمن ، سلما بلير، آنا والتون، جفری 

تامبون، لوکه گاس نقش آفرينی کرده اند. 
در اين داستان دنيا پس از کشمکش های فراوان ميان انسان ها و نيروهای شيطانی وارد مرحله جديدی 
می شود نيروهای شيطانی عليه بشريت به پا خواسته اند و اينک پسر جهنمی و گروهش بايد جهان را 

از مخلوقات سرکش حفظ کنند.
»سفر به مرکز زمين« به کارگردانی اريک برويگ ، اقتباسی آزاد از کتاب مشهور ژول ورن درباره يک 
زمين شناس است که به همراه پسرش کشف می کند که »ورن« قبال يکبار به مرکز زمين سفر کرده و 

آنها نيز تصميم می گيرند با کمک نقشه او اين کار را انجام دهند. 
برندان فريز، جاش هاچرسون، آنيتا بريم، جين ويلر و فرانک فانتين از جمله بازيگران اين فيلم درجه 
PG هستند. فيلم کمدی »مالقات با ديو« به کارگردانی برايان رابينز ديگر فيلمی است که روز جمعه 

اکران می شود. فيلمنامه اين فيلم توسط راب گرينبرگ و راب کاربت نوشته شده است. 
فيلم کمدی  اين  بازيگران  از جمله  هلمز  اد  و  هارت  يونين،کوين  گابريل  بانکس،  اليزابت  ادی مورفی، 

هستند. 



15 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

11 July 2008  -  1387 جمعه 21  تیر  
سال اول -  شماره پنجاه و سوم

تدوین »دوزخ، برزخ، بهشت«  
  

با پايان فيلمبرداري سه بخش »دوزخ، برزخ، بهشت« ساخته 
»بيژن ميرباقري« تدوين آن توسط »سعيد شاهسواري« آغاز 
شد. کيوان جهانشاهي کار ساخت موسيقي متن را آغاز کرده 
است. به گفته »ميرباقري« هنوز تصميمي براي اينکه اين فيلم 
به  مناسب  زمان  در  يا  آماده شود  فجر  فيلم  براي جشنواره 
اکران عمومي درآيد، گرفته نشده است. وي در مورد ويژگي 
ساختاري فيلم با توجه به بخش هاي مختلف آن گفت؛ اين فيلم 
به جز نوع نگاه و روايت، ويژگي ساختاري خاصي ندارد و 
پيش تر هم فيلم هايي با ساختار مشابه داشته ايم و خيلي از 
فيلم ها، اين گونه ساخته شده اند. در بخش اول اين پروژه علي 

مصفا، مهتاب کرامتي و ژاله شعاري، در بخش دوم مسعود رايگان و مسعود کرامتي و در بخش سوم 
پروژه »دوزخ، برزخ، بهشت« آتيال پسياني، پريوش نظريه، امير آقايي و مسعود کرامتي بازي مي کنند. 
به گفته »بيژن ميرباقري« »دوزخ، برزخ، بهشت« فيلمي با قصه يي در هم تنيده است که هر بخش آن 
»دوزخ«، »برزخ« و »بهشت« نام دارد اما يک فيلم معمول به شيوه اپيزوديک نيست. سومين فيلم بلند 
سينمايي »ميرباقري« را سعيد شاهسواري و مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي توليد مي کنند. 

»ما همه خوبيم« و »روز برمي آيد«، فيلم هاي اول و دوم اين کارگردان هستند.  

 ساخت دکورهاي »اخراجي ها2«  
  

مجيد ميرفخرايي طراح صحنه و لباس »اخراجي 
و  شد  نمکي  ده  مسعود  کارگرداني  به  ها۲« 
ساخت برخي دکورهاي اين فيلم را در ورامين 
به  تازگي  به  که  ميرفخرايي  مجيد  کرد.  آغاز 
پروژه »اخراجي ها۲« پيوسته، طراحي و ساخت 
شهرستان  در  را  فيلم  دکورهاي  از  بخشي 
ورامين آغاز کرده و با توجه به سرعت ساخت 
اميدوار  فيلمبرداري  اين دکورها، گروه  و ساز 
است تا رسيدن به روز سالگرد ورود آزادگان 
آماده  فيلمبرداري  براي  دکورها  اين  وطن،  به 
صدابردار  عنوان  به  ملکوتي  مهران  باشند. 
جلوه  مسوول  عنوان  به  راد  شريفي  جواد  و 
گروه  پيوستند.  پروژه  اين  به  نيز  ويژه  هاي 
ساير  با  وگو  گفت  حال  در  فيلم  کارگرداني 

عوامل و بازيگران براي حضور در فيلم است و سعي دارد در اين هفته، ليست بازيگران خود را تکميل 
کند. محمدرضا شريفي نيا مسوول انتخاب بازيگر و »تورج منصوري« مديرفيلمبرداري اين فيلم هستند. 

»اخراجي ها۲«، ۲۲ اسفند 86 پروانه ساخت گرفت.  

»عصر جمعه« بعد از »ده رقمي«  
  

از  پس  حقيقي  زندي  مونا  ساخته  جمعه«  »عصر  سينمايي  فيلم 
اتمام اکران »ده رقمي« به اکران عمومي درمي آيد. عباس گردان 
مدير عامل شرکت فرهنگي سينمايي باران در گفت و گو با فارس 
اظهار داشت؛ فيلم »عصر جمعه« را در گروه عصر جديد و پس از 
فيلم »ده رقمي«، راهي اکران مي کنيم. وي ادامه داد؛ همچنين براي 
برنامه  در  اصالني  محمدرضا  ساخته  سبز«  »آتش  فيلم  نمايش 
اکران عيد فطر و در گروه آزاد، با سينما فرهنگ و سينما آزادي 
فيلم »خواب زمستاني« ساخته سيامک  ايم.  اکران بسته  قرارداد 
شايقي را نيز قصد داريم در شش ماه دوم سال راهي اکران کنيم. 
فيلم »عصر جمعه« نخستين تجربه کارگرداني مونا زندي است که 
کار خود را با دستياري کارگرداني رخشان بني اعتماد و کيانوش 
عياري شروع کرد. در اين فيلم رويا نونهالي، مهرداد صديقيان، 

هانيه توسلي و رامين راستاد به ايفاي نقش پرداخته اند. »عصر جمعه« در سال 1۳8۵ ساخته شد و به 
رغم کسب جوايزي در جشنواره فيلم فجر امکان اکران عمومي نيافت.  

 

آغاز »خواب است پروانه«  
 

فيلم »خواب است پروانه« به نويسندگي و کارگرداني مزدك ميرعابديني در حوالي سعادت آباد تهران 
مقابل دوربين رفت. مهران احمدي، فروغ قجابگلو، ساناز قطب، شقايق احمدي، مسعود مطلوبي، ساناز 
بيان، رضا مرتضوي، نسترن پيکانو و خود ميرعابديني بازيگران آن هستند. در خالصه داستان فيلم 
»خواب است پروانه« آمده است؛ هر سه ماه يک بار دکتر روانکاو علي زماني جلسات خود را با دوربين 
ضبط مي کند تا از ميان مراجعان جديد خود يک نفر را براي ادامه کار انتخاب کند. اما اين بار براي 
انتخاب فرد مورد نظر به مشکل برمي خورد. ميرعابديني ساخت فيلم هاي »مسافرکش«، »کتاب قرمز« 
و... را در کارنامه دارد. او همچنين در فيلم »آنجا« ساخته عبدالرضا کاهاني نيز به ايفاي نقش پرداخته 

است.  

مرگ انديشي در »جواني بي جواني« کاپوال 

انساني به پيري تاریخ 
 

سجاد صاحبان زند

از دنياي  اگر کسي بخواهد شخصيت فرانسيس فورد کاپوال را بشناسد، آخرين فيلم او عصاره يي 
او  کارهاي  ديگر  از  جدا  نبايد  وجه  هيچ  به  را  فيلم  اين  گذارد.  مي  مخاطب  روي  پيش  را  اش  ذهني 

محتوا  لحاظ  از  چه  داد،  قرار  قضاوت  مورد 
که »مرگ و جواني« را دستمايه قرار مي دهد 
ادبي  اقتباسي  که  ساختاري  لحاظ  از  چه  و 
است، با اين توضيح که کاپوالي پدر اين بار 
مايه  بن  به  چنان  ساله،  ده  غيبتي  از  پس  و 
اثر مي پردازد که حتي نمي توان متصور شد 
اقتباسي  است؛  جسته  سود  ادبي  اثري  از  او 
لحاظ  از  که  يافته  سينمايي  روايت  چنان  که 
بصري مو الي درزش نمي رود و همه ما را 
در حسرت اين ده سالي مي گذارد که استاد 
از  غير  بسياري  نظر  اما  است.  نساخته  فيلم 
فيلمي  را  جواني«  بي  »جواني  آنها  است.  اين 
متفاوت در دنياي فيلمسازي ارزيابي کرده اند 
از حرف ها و نوشته هايشان چنين برمي  و 
از  ندارند. منتقدان  فيلم را دوست  اين  آيد که 
سه گانه »پدرخوانده« و »اينک آخرالزمان« به 

عنوان اسطوره هايشان نام مي برند و حسرت مي خورند که استاد اين بار از دايره قرمز فيلمسازي 
خودش پا فراتر نهاده است. آنها در کنار اين دو فيلم با اهميت تاريخ سينما، بخشي ديگر از فيلمسازي 
او را فراموش کرده اند، بخشي که »دراکوالي برام استوکر« و »باران ساز« در آن قرار دارد.»جواني 
بي جواني« فيلمي است درباره مرگ، نکته يي که نه تنها ذهن فيلمسازي کاپوال که ذهن بسياري از 
هنرمندان را همواره درگير کرده است. کاپوال بار ديگر از کوچکي انسان در برابر اين اتفاق روايت 
مي کند و همه چيز را زاده آن تقديري مي داند که نمي توان بي هيچ بهانه يي مقابلش ايستاد، چنانچه 
بسياري ديگر نيز قباًل چنين روايت کرده بودند، از اينگمار برگمان در »مهر هفتم« تا کارل تئودور دراير 
در »روز خشم«. اين مرگ انديشي پيش از اين نيز در آثار کاپوال سابقه داشته است. سکانس پاياني 
اما وقتي نوه کوچکش  ادعاست. پدرخوانده از خطرات بسياري جست،  اين  »پدرخوانده« شاهدي بر 
شلنگ سم پاشي را به سويش گرفت، به سادگي از پا درآمد. حکايت مرگي اين چنين به سخره گرفتن 
قهرماناني است که خود را برتر از زمان و مکان مي دانند. از اين گذشته، کاپوال در »دراکوالي برام 
اين بار فانتزي را به ياري طلبيده است. و کيست که  استوکر« نيز از مرگ روايت کرده، هرچند که 
نداند »اينک آخرالزمان« او افزون بر آنکه فيلمي ضدجنگ است، از مرگ مي گويد؛ مرگي که همواره در 
انتظار سربازان است، مرگي که گاه آنها آرزويش مي کنند تا از ديوانگي برهند، اما نمي شود.با اين همه 
مهمترين نکته مفهومي »جواني بي جواني« را اما بايد در جايي ديگر جست. کاپوال در اين فيلم مفهوم 
جواني را به عنوان يک استعاره به چالش مي کشد. دومينک ماتئي زبانشناش هفتاد ساله يي است که 
پس از برخورد صاعقه به طرز معجزه آسايي جوان مي شود، اما در برخورد با وقايعي که پيش رو 
دارد، درمي ماند. هرچند پروفسور با رويدادي مواجه مي شود که آرزوي چندين هزار ساله انسان 
است، اما اين نيز به کارش نمي آيد. او با آنکه به اکسير جواني مي رسد، اما همچنان نگاهي پيرانه سر 
به ماجرا دارد.)بازي خوب تيم راث اين حس را کاماًل القا مي کند.( استاد با استناد به رمان ميرچا الياده 
نشان مي دهد رسيدن به اين اکسير دردي از آدم دوا نمي کند، چرا که جواني انسان در طول عمر تاريخ 
طي شده و به گفته کتاب مقدس، هيچ چيز تازه يي در برابرش نيست. او از سويي ديگر بيش از آنکه 
به دنبال مخاطبان انبوه باشد، به دنبال فيلمي است که در تاريخ مي ماند و حرف هاي مهم ازلي- ابدي 
را در بر دارد. کاپوال در مصاحبه يي در اين مورد گفت تماشاگران در مواجهه با اين فيلمش نبايد به 
دنبال فيلمي جذاب باشند. او مي دانست که روايتي از کهنسالي انسان، اکسير جواني، مرگ و زمان از 
دست رفته به کار مخاطب هيجان جوي سينما نمي آيد.»جواني بي جواني« اقتباسي است برگرفته از 
يک اثر ادبي. کاپوال به مانند چند کار ديگر موفق خود از اديبات بهره گرفته است. او »پدرخوانده« را 
براساس رماني از ماريو پوزو ساخت و دراکوال را براساس رمان مشهور برام استوکر. بر اين دو فيلم 
او بايد آثاري همچون »باران ساز« را افزود که براساس رماني از جان گريشام ساخته شده است. با 
اين حساب »جواني بي جواني« هم فيلم جداافتاده يي در ميان فيلم هاي استاد به حساب نمي آيد، کسي 
که همواره در زندگي فيلمسازي اش به دنبال تجربه هاي تازه و نفسگير بوده و همواره نگاهي فلسفي 

به زندگي داشته است.
او برخالف اغلب فيلمسازان همسن و سالش که ترجيح مي د هند در ايوان خانه بنشينند و در حالي 
که از خوردن يک نوشيدني لذت مي برند تجربه افتخارات سال هاي دور را به شاگردان جوان شان 
منتقل کنند، سر پرشوري در فيلمسازي دارد و تا کاري به طور کامل رضايتش را جلب نکند آن را 
نمي سازد. چند فيلم نيمه کاره او شاهدي بر اين ادعاست، فيلم هايي از جمله سوپر نوا )۲000( و ترور 
)1۹6۳( که کاپوال آنها را با همه مشکالتي که تهديدش مي کرد نيمه تمام رها کرد. کاپوال فيلمسازي 
است متفاوت با خيل عظيم اين همکاران کهنه کار. او براي فيلم آخرش در اروپا دوره افتاد تا بتواند 
با سرمايه شخصي از عهده ساختن يک فيلم »تجربي« برآيد. او که در 68 سالگي مثل يک دانشجوي 
فيلمسازي خطر مي کند، به طور حتم دو طيف را در ميان هوادارانش خواهد داشت؛ کساني که او را 
ستايش مي کنند و کساني که به تمامي ردش مي کنند. و اين يعني فيلمسازي که هنوز عمر فيلمسازي 

اش تمام نشده است.
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 Big Brother
شاهد یک ماجرا

طرفداران Big Brother  باالخره شاهد يک ماجرای جنجالی عاطفی که بين دو خانم اتفاق افتاد بودند. 
اين اتفاق در حالی رخ داد که يکی از شرکت کننده های زن داخل استخر خانه ی Big Brother خانم 

ديگری را بوسيده و وی را در آغوش می گيرد. 
 Sara تراپيست( و(  Kat ،بعد از ۳۳ روز، تهيه کننده ی برنامه که منتظر اتفاقات عاطفی در برنامه بود
Folino )که بی شباهت به آنجلينا جولی نيست( ماجرای عاشقانه ای را در صفحه ی تلوزيون به نمايش 

گذاشتند.
 spin اگر کمی به عقب برگرديم، در اين مجموعه تنها بوسه ای که رد و بدل شده است به کمک بازی
the bottle انجام شد. البته اين اتفاق چندان مهم نبود چراکه آن دو شرکت کننده زن و شوهر بودند و 

اين درصورتی بود که برنامه هنوز شروع نشده بود.
همينطور که Jenifer با Dale خلوت کرده بود و خانم Sylvia با Stuart وارد رابطه جديدی شدند، 
برای  و هم   Big Brother برای  رابطه هم  اين  به هم خورد.  رمانتيکشان  رابطه ی عاشقانه و شايد 
تماشاچيان جالب بود. بنظر نمی رسيد که رابطه ی محکم Kat و Aussie در عرض يک شب با حضور 

تازه واردی بنام Sara ار بين رفته و تبديل به رابطه ی عاشقانه ای داخل استخر Big Brother شود.
پس از اينکه Sara به شوخی اعالم کرد که Kat  قصد دارد او را ببوسد، تقريبا همه چيز در هاله ای از 
ابهام فرو رفت تا اينکه Bex آواز “Snog her” را زمزمه کرد و اين در حالی بود که Sara وانمود می 
کرد که از خجالت کشيدن Kat ناراحت شده است و اعالم کرد که هرگز نمی تواند چنين کاری انجام 

دهد.
ولی پس از اينکه  Darnel گفت Sara صرفا در اين خانه نمی خواهد کاری انجام دهد، و Aussie در 
 Sara به شدت در خود فرو رفت تا اينکه Kat ،گفت که وی احساس حقارت می کند Darnel پی حرف

به او گفت که احساس می کند که به وی عالقمند است.
آرش عسگری

توافق بازیگران و استودیوهای هاليوود برای عقد یک قرارداد جدید

  دو گروه از بازيگران هاليوود موافقت خود را برای عقد يک قرارداد جديد تلويزيونی با استوديوهای 
هاليوود اعالم کردند. به نقل از بی بی سی؛ انجمن بازيگران تلويزيونی و راديويی آمريکا که از ۷0 هزار 

نفر تشکيل شده است اعالم کرد: 6۲.۴ 
درصد از افرادی که رای دادند با انجام 

يک قرارداد ۳ ساله موافق هستند.
بر اساس اين گزارش اتحاديه بازيگران 
نامه  توافق  اين  کردند:  اعالم  هاليوود 
قرارداد  انجام يک  برای  را  مذاکراتشان 
انجام می شود، زير  بهتر که به زودی 
گذشته  هفته  است.مذاکرات  برده  سوال 
بيانيه  انتشار  باعث  بازيگران  سنديکای 
قرارداد  افزود:  گزارش  شد.اين  ای 
راديويی  و  تلويزيونی  بازيگران  انجمن 
شد.  روبرو  نهايی  توافق  با  آمريکا 

درحاليکه علی رغم تالش اتحاديه بازيگران که بر اين موضوع داشتند حدود ۴0 هزار بازيگر که جزو 
هر دو اتحاديه هستند عليه آنها رای داده اند. 

حال عمومی جمشيد مشایخی مناسب است
گفت:  کرمان  باهنر  بيمارستان شهيد  ارتوپدی  رئيس بخش 
عمل پای جمشيد مشايخی موفقيت آميز بوده و حال عمومی 
وی مناسب است. دکتر علی پوراميری اظهار داشت: شکستی 
زمين  دليل  به  ايران  سينمای  پيشکسوت  بازيگر  اين  پای 

خوردن وی در حين فيلم برداری است.
وی تصريح کرد: به دليل شکستگی در استخوان ران، مشايخی 
مورد عمل جراحی قرار گرفت که اين عمل با موفقيت انجام 
در حال حاضر مشايخی  کرد:  اضافه  اميری  پور  شد.دکتر 
در بخش ارتوپدی بيمارستان شهيد باهنر بستری است که 
معاينات پزشکی مرخص می شود و می  از  به زودی پس 
تواند با استفاده از چوب دستی راه برود.وی گفت: مراقبت 
های کنونی از اين هنرمند به دليل عمل جراحی اخير ايشان و 
سابقه بيماری ريوی است.رئيس بخش ارتوپدی بيمارستان 
بهبودی،  روند  ادامه  صورت  در  گفت:  کرمان  باهنر  شهيد 

مشايخی می تواند پس از دو ماه گذراندن دوران نقاهت به ادامه بازی در اين فيلم بپردازد.شکستگی 
پای جمشيد مشايخی زمانی روی داد که در حين ايفای نقش در يک صحنه تصادف رانندگی بود.

انتقاد شدید ناظری از 
شبيه خوانان و تقليدکاران

با  ناظری  شهرام 
تقليد  که  اين  به  اشاره 
در  شبيه خوانی  و 
بيداد  ايرانی  موسيقی 
مقلد  من  گفت:  می کند، 
نيستم و از تکرار خودم 
می کنم.  پرهيز  نيز 
لحظه  هر  همين  برای 
کنم  تغيير  است  ممکن 
شوم.  جديدی  آدم  و 
در  ايرانی  آواز  چهره 
تور  خبری  نشست 
در  کنسرت هايش 
شهرستان ها که ديروز 

در خانه هنرمندان برگزار شد، تاکيد کرد: در ۲ دهه اخير موسيقی ما تقليدی شده است و اين امر در 
آواز شديدتر بوده و در آن شبيه خوانی بيداد می کند. بعد از چند سال ابتدايی پس از انقالب که بسيار 

خوش درخشيديم، موسيقی سنتی از مدار اصلی خود خارج و دچار رکود شد.
ناظری با تاکيد بر اين که هميشه خواسته کار جديدی را روی صحنه ببرد، افزود: بارها اتفاق افتاده 
که مردم در کنسرت هايم می گويند ما آن شهرام ناظری قبلی را می خواهيم. آنها از آنجا که با کارهای 
قديمی من در دهه 60 خاطره دارند، می خواهند من همان ها را تکرار کنم. در حالی که اگر مردم کمی 

صبر کنند به کارهای جديد من هم عادت می کنند. 
وی ضمن آن که از مردم خواست به هنرمندی که در پی تغيير است، احترام بگذارند، ادامه داد: من 
هيچ گاه يکجا نايستاده ام و هميشه حرکت کرده ام. دليل آن هم اين است که در وهله اول يک آهنگساز 

هستم و سپس خواننده. 
اين موسيقيدان با انتقاد از رعايت نکردن حق کپی رايت در ايران گفت: آثارم مثل گوشت قربانی در 
دست همه قرار می گيرد، بی آن که برای تکثير آن کسی با من قرارداد ببندد. آنها را پخش و در هر جا 

که بخواهند استفاده می کنند، بدون اين که من حتی خبردار شوم. 
شهرام ناظری دليل کم کاری چند سال گذشته در عرصه موسيقی سنتی را نفوذ باندها و گروه هايی 
که رکود  اتفاقی  تهی کردند؛  واقعی  هنر  از  را  آن  و  بردند  بيراهه  به  را  کاروان موسيقی  که  دانست 
سنگينی را در فعاليت های اين عرصه به وجود آورد. وی در اين باره توضيح داد: اين رکود چند ساله 
در پايان به نفع اين هنر تمام شد و باندها و گروه های غيرهنری چون ديگر نفعی نمی بردند، موسيقی را 
به حال خود رها کردند. با اين اتفاق شرايط برای فعاليت پررنگ هنرمندان واقعی فراهم شد که نتيجه 

آن را بويژه در اين دو سال شاهد بوده ايم.
اين خواننده با اشاره به برنامه های گروهش در خارج کشور گفت: در نيويورك با تعدادی موسيقيدان 
آمريکايی، پروژه موالنا را به ثمر رسانديم و در ادامه پروژه فردوسی را نيز اجرا خواهيم کرد. اين 
تجربه در واقع تلفيقی از موسيقی شرق و غرب است که با استمرار آن می توان افق های جديدی را 

پديد آورد.
وی در و اکنش به اين پرسش »جام جم« که چرا در داخل و خارج کشور، مواضع متضادی در مقابل 
از  داد: چون شعر کالسيک  پاسخ  فارسی صورت می گيرد،  به شعر کالسيک  پاپ  رويکرد موسيقی 
ارزش هنری بااليی برخوردار است، هنوز در ايران معتقدم آن را بايد در بخش موسيقی اصيل و سنتی 
اجرا کرد و نه در قالب موسيقی پاپ؛ اما در خارج از کشور و در گفتگو با رسانه های خارجی منظورم 
از مثبت خواندن رويکرد خواننده های پاپ آمريکايی به ترجمه اشعار موالنا، اين بود که نشان دهم کالم 

اين انديشمند ايرانی تا چه اليه هايی از جامعه غرب نفوذ کرده و آنها را متاثر کرده است.

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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زنگ ها برای »همينگوی« به صدا در آمد
عالقه مندان »ارنست همينگوی« در کوبا به مناسبت درگذشت اين نويسنده آمريکايی زنگ ها را به صدا در آوردند. 

هفتمين سالروز  و  مناسبت چهل  به  ژوئيه  دوم  در  همينگوی«  »ارنست  رويترز، عالقه مندان  از خبرگزاری  نقل  به 
درگذشت نويسنده رمان »زنگ ها برای که به صدا در می آيند«، زنگ های شهر هاوانا را به صدا در آوردند. 

»ارنست همينگوی«سال ها در منطقه »فينکا ويجيا« در نزديکی هاوانا پايتخت کوبا زندگی می کرده است. 
در  همينگوی  خانه  از  نگهداری  مدير  روزا«  »ادا 
اين  در  شده  تبديل  موزه  به  هم اکنون  که  هاوانا 
استاد دوست داشتنی ای  »همينگوی  باره می گويد: 

بود. زنده باد همينگوی.« 
به همين مناسبت چندين موسيقی مورد  همچنين 
شد.  پخش  او  خانه  در  همينگوی  ارنست  عالقه 
»فينکا ويجيا« ساالنه ميهمان مشتاقان زيادی است 
که از کشورهای مختلف برای ديدن خانه نويسنده 

»وداع با اسلحه« به کوبا می آيند. 
کوبا  به  آمريکايی  نويسنده  همينگوی«  »ارنست 
جايی  هاوانا  در  او  خانه  و  بود  عالقه مند  بسيار 
است که همينگوی به نسبت ديگر خانه هايش وقت 

دست  و  موسيقی  صفحه های  پوسترها،  کتاب،  قفسه های  همينگوی  خانه  در  است.  کرده  سپری  آنجا  را  بيشتری 
نوشته های زيادی از اين نويسنده به جا مانده است. کشتی قديمی ای نيز در حياط اين خانه به جا مانده که همينگوی 
بارها با آن ماهيگيری کرده و به دريا رفته است. »وداع با اسلحه« و »پيرمرد و دريا« با ترجمه  «نجف دريابندری« و 
»داستان های کوتاه همينگوی« با ترجمه »احمد گلشيری« از جمله کتاب های »ارنست همينگوی« هستند که به فارسی 

ترجمه شده است.

جایزه ی ادبی »کين« آفریقا به شاگرد کوئتزی رسيد
جايزه ی ادبی “کين” قاره ی آفريقا در سال ۲008 به هنريه تا رز 
اينس - نويسنده ی  اهل آفريقای  جنوبی - تعلق گرفت. هيأت داوران 
جايزه ی “کين” که از معتبرترين جوايز ادبی قاره ی  آفريقا محسوب 
می شود، مجموعه ی داستان کوتاه »زندان« نوشته ی هنريه تا رز 
اين  کردند.  انتخاب  خود   ۲008 سال  برنده ی  عنوان  به  را  اينس 
اخيرا  او  راکت«  »الفبای  و  کوسه«  »تخم  رمان  دو  که  نويسنده 
قرار گرفته اند، موفق شد چهار نويسنده ی  استقبال  بسيار مورد 
مالی  و  جنوبی  آفريقای  نيجريه،  غنا،  از  جايزه  اين  نامزد  ديگر 
را پشت سر بگذارد. گفتنی است، او دوره ی نويسندگی خالقه را 
زير نظر جی. ام. کوئتزی - برنده ی نوبل ادبيات - گذرانده است. 
اين جايزه ی ۲0هزار دالری که به بهترين  به گزارش بی بی سی، 
قاره ی   نويسندگان  به  می گيرد،  تعلق  کوتاه  داستان  مجموعه ی 
سياه اهدا می شود که آثاری داستانی در  آفريقا يا ديگر کشورهای 
جهان منتشر کرده باشند. اين جايزه پس از درگذشت سر مايکل 
کين - رييس پيشين انجمن جايزه ی بوکر - نام گذاری شد. سال 
گذشته، مونيکا آراك د نيه کو - نويسنده ی  اوگاندايی - برای کتاب 

»درخت جامبوال« اين جايزه را کسب کرد.      

انوشه: من نمی گویم خط 

فارسی نواقصی ندارد
سرپرست دانش نامه ادب فارسی درباره خط فارسی گفت: مگر ترکيه الفبايش را تغيير 

کرد؟  پيشرفت  خيلی  داد، 
»اورهان  گرفتن  نوبل 
است  سياسی  هم  پاموك« 
و هيچ ربطی به تغيير خط 

ترك ها ندارد. 
سرپرست  انوشه،  حسن 
فارسی  ادب  دانش نامه 
بيگانه ای  واژگان  درباره 
که وارد هر زبانی می شود، 
بيگانه  واژگان  ورود  گفت: 
آسيب  باعث  زبانی  هر  به 
نمی شود  زبان  آن  ديدن 
اگر  ندارم  اعتقاد  من  و 

واژگانی اروپايی وارد زبان فارسی شود، زبان ما آسيب نمی بيند. در زبان انگليسی هم 
هزاران واژه از جاهای ديگر وارد شده است که به غنای زبان انگليسی هم کمک کرده 

است. 
وی اضافه کرد: اگر تعدادی کلمه وارد زبان ما شود، نبايد نگران از دست رفتن زبانمان 
باشيم. در فارسی هزاران واژه عربی وجود دارد، ولی زبان فارسی همچنان حفظ شده 

است. 
انوشه تاکيد کرد:  زبانی که واژه بيگانه وارد آن نشود ارتباط جهانی ندارد و آن زبان 
است که در معرض خطر قرار می گيرد و من نگران آسيب ديدن و از بين رفتن زبان 

فارسی نيستم. 
سرپرست دانش نامه ادب فارسی با طرح اين پرسش که اگر خط   مان را التين کنيم و يا 
يک خط جديد اختراع کنيم چه اتفاقی می افتد، بيان داشت: خط فارسی تا صور اسرافيل 
می تواند ادامه يابد و ما می توانيم به آن بباليم؛ درست است که از خط عربی آمده، ولی 

هنر ما اين است که آن را گرفتيم و بوميش کرديم. 
انوشه اضافه کرد: من نمی گويم خط فارسی نواقصی ندارد. مثال يکی از نقص های آن 

مصوت هاست که جزء حروف محسوب نمی شود. 
وی درباره صحبت های اخير باطنی درباره اصالح ناپذيری خط فارسی اظهار داشت: 
آقای باطنی بايد در جهان خطی را پيدا کند که نقص نداشته و کامل باشد. خط فارسی 
اگر نواقص اندکی هم دارد آنقدر دست و پا گير نيست که ما بخواهيم آن را عوض و 

خط جديدی خلق کنيم. 
هم  باطنی  دکتر  خود  را  نواقص  اين  کرد:  تصريح  فارسی  ادب  دانش نامه  سرپرست 
انگليسی و فرانسوی هم استثناءهای زيادی وجود دارد؛  البته در خط های  می داند که 
مثال در فرانسه گاهی يک حرف را دو بار می نويسند ولی اصال تلفظ نمی کنند مثل کلمه 
مارسی که معروف ترين بندر فرانسه است که در آن دو بار حرف »L« را می نويسند 
گفت:  فارسی  در خط  پيوسته نويسی  مشکل  درباره  انوشه  نمی شود.  خوانده  اصال  و 
و  بنويسيم  هم  به  نزديک  را  که می توانيم حروف  مثل مرحوم شاملو می گفتند  برخی 
کلمات را جدا کنيم و جدانويسی را به حرف هم بکشانيم. من موافق چنين کاری نيستم 
و اصال برای چه بايد اين کار را بکنيم؟ وی بيان داشت: هر خطی ويژگی هايی دارد و 
پيوسته نويسی هم جزء ويژگی های خط فارسی است که نمی توان حروف را به صورت 
جدا نوشت. مگر خط های چينی، ژاپنی و کره ای که چند هزار حرف و الفبا دارند، عامل 

عقب ماندگی آنها شده است؟ آيا بچه های آن ها اين خط را ياد نمی گيرند؟ 
انوشه تاکيد کرد: اينها مسائل فرعی جامعه ماست و مسائل اصلی نيست. از زمان ميرزا 
فتحعلی آخوندزاده اين مسائل مطرح بوده و هنوز هم گفته می شود که خيلی ها خيال 

می کردند عقب ماندگی به دليل خط است در حاليکه به مغز برمی گردد. 
سرپرست دانشنامه ادب فارسی با اشاره به کشورهايی که خط خود را تغيير دادند، 
اذعان داشت: مگر ترکيه الفبايش را تغيير داد، خيلی پيشرفت کرد؟ فقط در ادبيات برنده 
نوبل شد که نوبل گرفتن »اورهان پاموك« هم سياسی است و هيچ ربطی به تغيير خط 
ترك ها ندارد. وی ادامه داد: در تاجيکستان زير فشار استالين خط فارسی به سيريليک 
تغيير پيدا کرد. آن ها چقدر در اين سال ها پيشرفت کردند؟ راز عقب  افتادگی تاجيک ها 

جای ديگری است نه در زبان. 
انوشه درباره پتانسيل های زبان فارسی و همچنين نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
از مردم واژه بسازد، نه  از مردم باشد و زودتر  بايد جلوتر  بيان داشت: فرهنگستان 
برای آن  به فکر معادل  تازه فرهنگستان  افتاد،  اينکه وقتی يک کلمه ای در زبان مردم 
باشد. فرهنگستان اول و دوم اين طور نبود و به همين دليل کلماتی مانند دانشگاه، اداره 
و شهربانی در بين مردم جا افتاد. وی در پايان با بيان اينکه همه اعضای فرهنگستان 
آدم های درجه يک فرهنگی ما هستند، فرهنگستان را دارای مشکل توصيف و عنوان کرد: 
فرهنگستان بايد از مردم جلوتر باشد نه اين که مردم سال ها به يارانه، سوبسيد بگويند 

و به رايانه، کامپيوتر بگويند و سپس اين معادل ها ساخته شود.

نویسنده "نسل کشي" خودکشي کرد
توماس ام. ديش ، نويسنده، شاعر و منتقد آمريکايي در سن 

68 سالگي خودکشي کرد. اين نويسنده روز جمعه گذشته در 
آپارتمان شخصي خود و با شليک گلوله اي به زندگي اش 

خاتمه داد. 

آليس ترنر دوست صميمي اين نويسنده با تاييد خبر خودکشي 
وي گفت: دليل اصلي خودکشي اين نويسنده را مي توان 

مصيبت هايي دانست که در روزهاي آخر زندگي گريبانگيرش 
شده بود. چندي پيش خانه او در ساحل بارويل نيويورك بر 
اثر سيل تخريب شد. پيش از آن هم آپارتمانش آتش گرفت و 

همسر ۳0 ساله اش در آتش سوخت.
ديش در سال 1۹۴0 متولد شد. او اولين داستانهاي علمي تخيلي 

خود را در مجالت منتشر کرد. نخستين رمانش با نام "نسل 
کشي" در سال 1۹6۵ به چاپ رسيد. وي در دهه 80 از ژانر 

علمي تخيلي به ژانر وحشت روي آورد و مجموعه داستانهاي 
"بازرگان"، "کشيش" و... را منتشر کرد. آخرين رمان او با نام 

"کالم خدا" در تابستان ۲008 منتشر شد.
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کشيش رئيس داوران فيلم هاي اول 
جشنواره ونيز؛ 

عبداللطيف کشيش، فيلمساز 
رئيس  عنوان  به  فرانسوي، 
فيلم  بخش  داوران  هيات 
پنجمين  و  اول شصت  هاي 
انتخاب  ونيز  فيلم  جشنواره 
هيات  اعضاي  ديگر  شد. 
داوران بخش فيلم هاي اول 
از  عبارتند  ونيز  جشنواره 
گرگوري جيکابس کارگردان 
امريکايي،  کننده  تهيه  و 

هيدرون  و  راناوود  دانلد  برزيلي،  بازيگر  براگا  سونيا 
شليف. 

عباس  کوچولو«  »شازده  ترجمه  نقد   
پژمان

داستان  از  پژمان  عباس  ترجمه 
آنتوان  اثر  کوچولو«  »شازده 
دوسنت اگزوپري با حضور وي 
نقد و بررسي مي شود. نشست 
موسسه  توسط  کتاب  اين  نقد 
سرطاني  بيماران  از  حمايت 

»سپاس« برگزار مي شود. پژمان در اين نشست درباره 
ترجمه اش و رويکرد سوررئاليستي آن سخنراني مي 

کند.

مرور فيلم هاي دیوید لين در موسسه 
فيلم ایرلند

لين  ديويد  آثار 
بريتانيايي  سينماگر 
چون  آثاري  خالق  و 
عربستان«  »لورنس 
در  تويست«  »اليور  و 
ايرلند  فيلم  موسسه 
مورد مرور و بررسي 
در  گيرند.  مي  قرار 
ويژه  برنامه  اين 
فيلم  شش  سينمايي، 
خالل  در  لين  آثار  از 

)تير و مرداد( در معرض  ماه هاي جوالي و آگوست 
مي  قرار  سينمايي  کارشناسان  و  سينمادوستان  ديد 
گيرد. اين سينماگر جهاني تنها فيلمساز انگليسي است 
که موفق شده بيش از دو بار اسکار بهترين کارگرداني 

را به خود اختصاص دهد.

برنامه هاي تازه نادر مشایخي
به همراه  نادر مشايخي   
اعضاي ايراني گروه وين 
يکشنبه  تهران شامگاه  و 
فيلم  فستيوال  نخستين 
متحده  امارات  مستند 
عربي در دوبي را افتتاح 
فستيوال  اين  کند.  مي 
 Pulling« عنوان  با 
اجراي  براي   »Focus
شنيداري  چيدمان 
سالن  در  ديداري  و 

مي  آغاز  دوبي   »Knowledge Village«کنفرانس
شود.

چهره ها
درباره »مرگ و پنگوئن« نوشته آندري کورکف 

 

پرندگاني که 
نمي توانند پرواز 

کنند 
کن کلفوس  /  ترجمه؛ علي نجفي

اولين  پنگوئن،  و  مرگ  پوچ،  و  غيرمحتمل  رخدادهاي  از  يي  زنجيره 
داستان آندري کورکف را که به زبان انگليسي ترجمه شده است، شکل 
مي دهد. حلقه نخست از اين زنجيره ماجراي پنگوئني است که مراقبت 
از آن، از سوي باغ وحش کيف به نويسنده يي در تنگنا به نام ويکتور 
سپرده مي شود. باغ وحش کيف که با مشکالت فراواني روبه رو است، 
از غذا دادن به حيواناتش باز مانده است. ويکتور پنگوئن خانگي اش را 
ميشا مي نامد که در آن بخشي از دنيا معمواًل نامي است که براي خرس 

هاي خانگي انتخاب مي شود.

رخداد بي منطق بعدي استخدام ويکتور به عنوان نويسنده آگهي هاي 
ترحيم در يک روزنامه محلي است که به تازگي از چاپ آخرين داستان 
که  شود  مي  متوجه  درنگ  بي  سردبير  است.  زده  باز  سر  او  کوتاه 
ويکتور يک »ترحيم نويس بااستعداد است و در نوشتن متون موجز و 
روشن زبردست.« او مي گويد که ويکتور »به گونه يي درباره مردگان 
مي نويسد که گويي پيش از آن کسي درباره آنها ننوشته است.« ويکتور 
نوشتن آگهي هاي ترحيم را با دستمزد اوليه ۳00 دالر در ماه آغاز مي 
البته،  اند.  کند. تنها مشکل اين است که سوژه هاي ويکتور هنوز زنده 
اما  دارند  آماده  پيش  از  ترحيم  آگهي  تعدادي  دنيا  هاي  روزنامه  تمام 
روشن مي شود که نوشته هاي ويکتور نداي دعوت سرنوشت هوسباز 

به سوي گمراهي است. 
نماياند،  بازمي  کورکف  که  اوکرايني  بر  بوالهوسي  و  فساد  واقع،  در 
سرزميني که قهرمانان او در آن يا بيکارند و يا در استخدام سازمان 

هاي تبهکار، چيره شده است. برخي از اين دسته هاي تبهکار ناگزير با 
دولت اوکراين در ارتباطند و بي ترديد، تعدادي از آنها نيز به روزنامه 
در  بدون  رفتاري دوستانه  با  گنگسترهاي مرموز  اند.  وابسته  ويکتور 
زدن و يا حتي باز کردن قفل ها، در آپارتمان ويکتور رفت و آمد دارند. 
يکي از آنها دخترك چهارساله اش را به همراه يک اسلحه و يک گوني 
پر از پول به ويکتور مي سپارد تا از او مراقبت کند. به نظر نمي رسد 
که ويکتور چندان درباره موقعيتش بينديشد. تنها مشغله او تاب آوردن 

»کشوري عجيب و زندگي 
عجيب ترش است، بي آنکه ذره يي مايل به درك منطق آن باشد. تحمل 

کردن؛ همين و بس.«
کورکف با لحني سبک و بي روح مي نويسد، سîبک او يادآور نوشته 
هاي دونالد بارتلمي است. آن هنگام نيز که سوژه هاي آگهي هاي ترحيم 
ويکتور طي پيشامدهايي غافلگيرکننده، همچون تيراندازي هاي متقابل، 
خفگي، پرت شدن از پنجره هاي ساختماني شش طبقه و خالصه، شيوه 
هاي معمول آدمکشي اتحاد جماهير شوروي مي ميرند، لحن پوچ گراي 
او ثابت مي ماند. هنگامي که ويکتور با دودلي درباره نقش خود در اين 
وقايع پرس و جو مي کند، سردبيرش به او هشدار مي دهد که تنها وقتي 
از تمام قصه باخبر مي شوي که ديگر نيازي به کار تو و در نتيجه به 

خود تو وجود نداشته باشد.« 
مرگ و پنگوئن مي کوشد تا يک تريلر هستي گرايانه موفق باشد، با اين 
حال، تصويري تکان دهنده از جداماندگي دوران بعد از شوروي ارائه مي 
دهد. ويکتور دچار آن بي رغبتي همگاني است که راه پيشرفت اوکراين 
را از زمان استقاللش به اين سو، سد کرده است. او مرد سودازده يي 
است که از رشد و ترقي بازمانده و با ذهني آشفته و گيج در داستان 
پيش مي رود. هيچ گونه حسي نظير عشق ميان او و کودکي که به او 
سپرده شده است، شکل نمي گيرد و نه حتي بين او و پرستار کودکي 
که با آنها زندگي مي کند. همچنين، تالشش براي دوستي با دو مرد نيز 
به مرگ و جدايي مي انجامد. ويکتور سهم اندکي در جامعه يي دارد که 
در حال ساخت خود بر روي ويرانه هاي به جا مانده از شوروي قديم 
است. کور کف براي افزودن بعدي قوميتي به بيگانگي ويکتور از زندگي 
اوکرايني، او را از اقليت هاي روس اوکراين معرفي مي کند. )داستان به 

زبان روسي نوشته شده و در کيف به چاپ رسيده است.(
در اين دورنماي خالي و سرد اخالقي، کورکف پناهگاه وسيعي براي 
طنز سياهش مي يابد. او ويکتور را در حالي تصوير مي کند که با جديت 
تمام مشغول نوشتن آگهي هاي ترحيمش است که همواره به واژه هاي 
ياکورنيتسکي  الکساندر   « اند.  آراسته  افراطي  هاي  سوگواري  قالبي 
نماينده مجلس، ديگر در ميان ما نيست. يک صندلي چرمي در رديف 
اشغال  ديگري  شخص  توسط  زودي  به  که  است  خالي  مجلس  سوم 
مي شود، اما در قلب آناني که الکساندر ياکورنيتسکي را مي شناختند، 
همواره خالء ژرفي وجود خواهد داشت.« در مرگ و پنگوئن، توطئه و 
تباني باندهاي تبهکاري به چرخ عظيمي شباهت دارد که در آن ويکتور، 
همچون يک کاراکتر هيچکاکي، چرخ دنده ناچيزي است. اما رشته توطئه 
آيد و سردستي و مختصر توصيف  از آب در مي  سست و بي رمق 
که  دهد  نمي  نشان  روشني  به  گاه  هيچ  کورکف  متاسفانه،  شود.  مي 
نقش آگهي هاي ترحيم ويکتور در بازي تبهکاران شبح مانند، صاحب 
منصبان دولتي و روزنامه نگاران فاسد چيست. شايد مسووليت برخي 
از اين ابهامات متوجه مترجم انگليسي، جرج برد، باشد که گاهي عبارات 
انگليسي برگردانده و دنبال  کليدي را به اصطالحات خاص و مهجور 

کردن داستان را دشوار ساخته است.
و درباره ميشاي پنگوئن چه مي توان گفت که با پرهاي تاکسيدومانندش 
ساکت در گوشه يي از آپارتمان ويکتور مي ايستد و منتظر شام مي 
ماند يا براي شرکت در مراسم تدفين تبهکاري اجاره مي شود - يکي 
از تبهکاران توضيح مي دهد که حضور او به مراسم شکوه و وقار مي 
را  آن  بتوان  اسمش، شايد  به  توجه  با  نشانه چيست؟  پنگوئن  بخشد. 
نماينده روس ها دانست که پس از فروپاشي نظام کمونيست از جايگاه 
پرواز  به  قادر  حتي  که  يافتند  تنزل  پرندگاني  به  قدرتمند  هايي  خرس 

نيستند. 
مرگ و پنگوئن، هجويه يي است درباره تنهايي هاي مکمل. زنان، مردان 
و پنگوئن هاي دوران پس از شوروي براي بقاي خود به يکديگر نياز 
قلمروي  در  آنها  يابند.  نمي  مشترك  هدفي  حتي  يا  دوستي  اما  دارند 
فاسد، بي ثبات و ورشکسته زندگي مي کنند، در پهنه يي از بي ميلي، که 
رخدادهاي بي منطق آن قرار است خوانندگان رمان کورکف را وادارد تا 

چيزي فراتر از تاب آوردن محض را بجويند.

منبع؛ نيويورك تايمز 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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به یاد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

چون شب چهل و يکم برآمد
گفت:  اي ملک جوانبخت، خليفه تا يک ماه در کنار گور همي گريست پس از آن در ديوان 
بنشست. اَُمرا و ُوَزرا حاضر آمدند. پس از ساعتي بار يافتگان را مرخص فرموده خود 
بنشاند و  پاي خويشتن  بالين و کنيزکي در زير  باز گشت. کنيزکي در  به حرم سرا 
بخسبيد. پس از زماني بيدار شد و شنيد که کنيزکي در بالين خليفه نشسته به آن يکي 
مي گويد: اي ِخيَزران، واي بر تو. ِخيَزران جواب داد: اي َقضيب، اين سخن چرا گفتي؟ 
قضيب گفت: ِسيِّد ما از چگونگي خبردار نيست، وگرنه چرا در سر گور همي نشيند و 
همي گريد که بدان گور اندر جز چوِب خشکي که درودگَرش تراشيده چيزي نيست. 
خيزران گفت: اي قضيب، راستگو که قوه القلوب کجا شد و بر او چه گذشت؟ قضيب 
گفت: بفرمان سيده زبيده کنيزکي بنگ بر وي خورانيد. چون بيهوش شد به صندوق  
اندرش نهاده به صواب و کافور گفت که: به مقبره اش برده در خاکش کنند. کنيزك از 
آن يکي پرسيد:  اکنون قوه القلوب مرده است يا نه؟ قضيب گفت: خدا نکناد. من از سيده 

شنيدم که قوه القلوب در نزد بازرگاِن دمشقي، غانم بن ايوب است. 
کنيزکان به گفتگو اندر بودند و خليفه گوش همي داد. چون کنيزکان حديث به انجام 
رسانيدند و خليفه از چگونگي آگاه شد، دانست که گور را به تزوير ساخته اند. بسي 
خشمگين شد. در حال برخاسته به ايوان نشست و اُمراي دولت حاضر کرد و رو به 
جعفر برمکي کرده با او گفت: جمعي با خويشتن بردار و به خانة  غانم بازرگان رو و 

کنيز من قوه القلوب را بياور.
جعفر برمکي خادمان برداشت و ِشحنه و تابعان او را نيز خبر کرد و همي رفتند تا 
با  بريان آورده  بره اي  بازار  از  بازرگان رسيدند. غانم در آن ساعت  به خانة غانم 
و  وزير  که  مي برد  غانم  دهان  به  گرفته  لقمه  قوه القلوب  و  همي خوردند،  قوه القلوب 
از  خليفه  که  دانست  قوه القلوب  گرفتند.  را  غانم  خانة  چهار سوي  خادمان  و  ِشحنه 
قضية او آگاه گشته. گونه اش زرد شد و دلش طپيدن گرفت و مرگ را عيان بديد و 
با غانم گفت:  تو خويشتن برهان. غانم گفت: بدينسان که به خانه گرد آمده اند چگونه 
توانم گريخت و کجا توانم رفت که مال من در اين خانه است. قوه القلب گفت:  اگر نروي 
مال و جان هر دو تلف خواهد شد. اکنون تو برخيز و جامة کهنه در بر کن و ديِگ 
گوشت بر سر بنه و نانهاي ته سفره بر دامن بريز و بدين حيله بيرون شو و با من 

کار مدار.
پس غانم به اشارِت قوه القلوب ديگ بر سر نهاده بيرون رفت و خدا نيز پرده بر کار 
او کشيده نجات يافت. خادمان چون به خانه گرد آمدند، جعفر از اسب به زير آمد و 
ع و َزّرينه و گوهرهاي قيمتي  به خانه اندر شد. و قوه القلوب زِر نقد و ِعقدهاي ُمَرصَّ
به صندوق اندر محکم کرده بود. چون جعفر را ديد بر پاي خاست و زمين ببوسيد و 
گفت: اي وزير بي نظير، برآنچه خدا خواسته بود قلم برفت. جعفر با او گفت: يا َسيَِّدتي 
خليفه مرا بگرفتن غانم فرمان داد. قوه القلوب گفت:  او بار بسته به دمشق روان شد و 

تو اين صندوق از براي من نگاه دار و به قصر خليفه اش برسان.
جعفر برمکي صندوق به خادمان بداد و امواِل غانم را به غارت بردند و قوه القلوب را 
برداشته به قصر خليفه آوردند. جعفر ماجرا به خليفه باز گفت. خليفه فرمان داد که 
قوه القلوب را به خانة تاريکي بنشانند و پيرزني را به خدمت گذاري او بگماشت. و گمان 
خليفه اين بود که غانم از او تمتع گرفته. پس کتابي به سلطان محمد بن سليمان زيني 
که نايب دمشق بود بنوشت و مضموْن اين بود که در آن ساعت که نوشتة مرا بخواني 
غانِم  بن ايوب را گرفته بدينجا بفرست. چون منشوِر خليفه به سلطان محمد برسيد آن 
را ببوسيد و در اَسواق ندا بدادند که هر کس غارت همي خواهد به خانة غانم بن ايوب 
رود. مردمان گروه گروه روي به خانة غانم گذاشتند و مادر و خواهر غانم را ديدند 
که صورِت قبري ساخته بر سر آن نشسته اند و گريانند. ايشان را بگرفتند و خانه به 

يغما بردند و کسي نمي دانست که سبب چيست.
ايشان  از  را  غانم  احوال  کردند،  حاضر  سلطان  پيش  را  غانم  خواهر  و  مادر  چون 
خانه  به  را  ايشان  پس  نيستيم.  خبر  با  او  از  که  است  سال  يک  گفتند:  پرسيد.  باز 

بازگرداندند. کار مادر و خواهر غانم بدين گونه گذشت. 
و اما غانم چون مال او را به غارت بردند حيران و گريان از شهر به در شد و تا هنگام 
شام برفت. مانده و گرسنه به شهري رسيد. در مسجدي بر روي بوريا بنشست و 
پشت برديوار مسجد، رنجور و گرسنه بود. تا بامداد در همانجا بنشست و از گرسنگي 
به هالکت نزديک بود. علي الَصباح مردم شهر از بهر نماِز صبح به مسجد آمده غانم 
را ديدند که افتاده و ضعِف گرسنگي بر او غالب آمده ولي آثاِر بزرگي و سعادتمندي 
از َجبين وي پديدار است. پيش رفته گفتند: اي جوان از کجائي و چنين رنجور چرائي؟ 
غانم چشم بگشود و بر ايشان نظاره کرده بگريست و جواب باز نگفت. يکي از مردم 
شهر دانست که او از گرسنگي رنجور است. بيرون رفته دو قرصة نان با عسل باز 
آورد. غانم نان و عسل بخورد و مردم به پيش او نشسته بودند تا آفتاب برآمد. هر 
يک به کار خويش رفتند و غانم تا يک ماه بدانسان در آن شهر به مسجد اندر بماند. 
هر روز رنجورتر و َنزارتر مي شد. مردمان شهر او را مهرباني مي کردند تا اينکه چنان 
مصلحت ديدند که او را به بيمارستاِن بغداد برند. مردم در نزد غانم به مشاوره گرد 
آمده بودند، ديدند که دو زن به دريوزگي نزد ايشان آمدند. همانا آن دو زن مادر 
و خواهر غانم بوده اند. چون غانم ايشان را ديد قرصة ناني که در زير بالين داشت 
به ايشان بداد و ايشان نيز آن شب در نزد او بسر بردند. ولي هيچ يک ديگري را 

نشناخت.
چون بامداد شد، مردم شترباني بياوردند و غانم را بر شتر بسته شتربان را گفتند 
که اين را به بيمارستان بغداد برسان شايد بهبودي يابد. و مادر و خواهر غانم نيز 
در ميان مردم ايستاده بودند و با هم همي گفتند که اين جوان به غانم بسيار شبيه 
است. و غانم به فراز اُشُتر گريان بود و مادر و خواهرش بر احوال او و به جدائي 
غانم همي گريستند. پس شتربان اشتر براند و مادر و خواهر غانم نيز به بغداد سفر 

کردند.
و اما شتربان غانم را به در بيمارستان رسانده در همانجا بگذاشت و خود بازگشت. 
غانم آن شب را به در بيمارستان افتاده بود. چون روز برآمد، مردمان به نظارة غانم 

گرد آمدند و به رنجوري و نزاري او دلسوزي مي کردند. در آن حال شيِخ سوق 
بيامد و مردم را از او به يکسو کرد و گفت: بايد من به سبب اين مسکين، بهشت 
را بخرم. اگر او را به بيمارستان َبَرند در يک روز خواهند کشت. پس خادمان را 
گفت که غانم را دوش گرفته به خانه بردند. شيخ منزِل جداگانه از بهر او ترتيب 
داد و فرش فاخر بگسترد و خوابگاه بگشود و با زن خود گفت که او را پرستاري 
کند. زِن شيخ برخاسته آب گرم کرد و دست و پا و تن او را بشست و جامة نو بر 
او پوشانيد و قدحي شرابش بنوشانيد و گالبش معطر ساخت. غانم اندکي بهوش 

آمد و از قوه القلوب ياد کرده بگريست. 
و اما قوه القلوب چون خليفه بر او خشم آورد.

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

خانة  به  و  آورد  خشم  القلوب  قوه  به  خليفه  چون  جوانبخت،  ملک  اي  گفت : 
تاريکش جاي داد، هشتاد روز در آنجا بماند. 

قضا را روزي خليفه از آنجا بگذشت. شنيد که قوه القلوب اشعار همي خواند. 
چون اشعار به انجام رسانيد گفت: اي دوستدار من، و اي يار وفادار، چه 
خوْب خصال و دامْن پاك بودي، نکوئي کردي با آن کس که بدي با تو کرد 
پيونداِن کسي  از  و  بدريد  ترا  پردة  او  که  داشتي  پاس  ناموِس کسي  از  و 
نگاهداري کردي که او پيوندان ترا اسير کرد. روزي که پاداش دهنده اي جز 

خدا و گواهاني جز مالئکه نيستند داوري تو و خليفه با خداست و انتقام ترا 
خداوند از او خواهد کشيد.

چون خليفه سخنان قوه القلوب بشنيد به قصر خود بازگشت و قوه القلوب را 
حاضر آورد. قوه القلوب سر به زير انداخته مي گريست. خليفه گفت: اي قوه القلوب، 
گويا از من شکايت داري و مرا ستمگر همي ِشُمري و گمان تو اين است که من 
بدي کردم با آنکه با من نکوئي کرده. کيست آنکه پاِس ناموِس من داشته و من 
پردة او را دريده ام و کيست آنکه پيوندان مرا نگه داشته و من پيوندان او را اسير 
کرده ام؟ قوه القلوب گفت:  او غانم  بن ايوب است که به نعمتهاي خليفه سوگند، او 
با من به خيانت نظر نکرد. خليفه گفت: اي قوه القلوب هر تمّني که داري بخواه 
که بجا آورم. قوه القلوب گفت: بجز غانم بن ايوب تمني ندارم. خليفه چون اين 
بشنيد گفت:  انشاءاهلل او را حاضر کنم و گراميش بدارم. قوه القلوب گفت: اي 
خليفه، چون حاضر آوري مرا به او ببخش. خليفه گفت: ترا بدو بخشيدم چون 
بخشِش کريمان که عطايشان َرد نمي شود. قوه القلوب گفت: اجازت فرما که 

سراغ او نمايم شايد خدا او را به من برساند. خليفه جواز داد.
قوه القلوب فرحناك شد. در حال برخاسته هزار دينار بگرفت و نزد مشايخ 
رفته زرها را به فقرا و مساکين داد. روز دوم قدري مال فرستاد که به غريبان 
بخش کنند و هفتة ديگر نيز هزار دينار برداشته به بازار گوهريان شد. شيِخ 
سوق را بخواست و زرها بدو داده گفت: اينها را به غريبان بخش کن. شيخ 
و  کن  مه سيمائي  غريب  عيادت  من  خانة  در  تواني  اگر  گفت:  او  با  سوق 
گمان دارم که او بسي وام دارد و مال او را به غارت برده اند و يا اينکه از 

معشوقه اش دور گشته. 
چون قوه القلوب اين را بشنيد رنگش بپريد و دلش طپيدن گرفت و با شيخ 
گفت: يکي را بگو که خانه را به من بشناساند. شيخ سوق کودکي را گفت که 
با او به خانه برود. چون قوه القلوب به خانة شيخ رسيد و درون خانه شد به 
زن شيخ سالم کرد. زن شيخ او را شناخته بر پاي خاست و زمين ببوسيد. 
قوه القلوب با او گفت: بيماري را که در خانة شماست به من بنما. زن شيخ 
گفت: اي خاتون، او در همين خوابگاه است. قوه القلوب پيش رفته نيک نظر کرد 
ديد که به غانم بن ايوب همي ماند و لکن گونه اش زرد و تنش نزار است. در کار 
او حيران بود و به يقين نمي دانست که او غانم است. ولي قوه القلوب را مهر به 
او جنبيد و گريان شد. و گفت: غريبان اگر به شهر خويش امير باشند در غربت 
بّذلت اندرند و مردم ايشان را خوار همي شمرند. پس شراب و دارو ترتيب داده 
ساعتي به بالين او بنشست. پس از آن سوار شده به قصر باز گشت و هر روز 

از قصر بيرون شدي و جستجوي غانم کردي.
قضا را مادر و خواهر غانم نيز به بغداد رسيده بنزد شيخ سوق آمدند. شيخ 
ايشان را پيش قوه القلوب آورد و با قوه القلوب گفت: اي خاتون، امروز زني با 
جامه هاي  ولکن  است  پديد  دولت  و  بزرگي  آثار  ايشان  از  که  آمده اند  دختري 
پشمين پوشيده اند و هر يک همياِن گدائي از گردن آويخته و پيوسته گريانند. من 
لَِت سوال برهاني. اميدوارم که بدين  ايشان را بنزد تو آوردم که ايشان را از َمذَّ
سبب به بهشت روي. قوه القلوب گفت : ايهاالشيخ، به خدا سوگند که مرا بديشان 
ايشان را نزد  ايشان را نزد من حاضر آور. شيخ سوق  آرزومند کردي. زودتر 
قوه القلوب حاضر آورد. قوه القلوب چون ديد که خداونداِن حسن و جمال هستند 
بر ايشان بگريست و گفت: اينها در دولت بزرگ شده اند و آثار بزرگي از جبينشان 
هويدا است. شيخ گفت: اي خاتون دلدارِي فقرا و مساکين اَجِر َجزيل و ثواِب َجميل 
را  ايشان  خانة  و  برده  غارت  به  را  ايشان  مالهاي  که  دو غريب  اين  دارد، خاصه 

ويران ساخته اند.
مادر و خواهر غانم چون سخن شيخ بشنيدند گريان شدند و غانم را ياد آورده و ناله 
و خروش کردند و قوه القلوب نيز از گريه ايشان گريان شد. پس از آن مادر غانم گفت 
که: از خدا همي خواهم که مرا به فرزندم غانم  بن ايوب برساند. قوه القلوب چون اين 
سخن بشنيد دانست که او مادر معشوقش غانم بن ايوب است و آن ديگري خواهر وي 
است. پس چندان بگريست که از خويش برفت. چون بخود آمد روي بديشان کرده 

گفت:  غمين مباشيد که امروز آغاِز نيک بختي و انجاِم حزن و اندوه شماست. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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چگونه دروغگو را تشخيص دهيم؟

یک 
الف زن 

حرفه ای
را  دروغگويی  فرد  زندگی  در  ما  همه 
ای.  حرفه  زن  الف  يک  داريم.  سراغ 
باز  کند،  اگر تالش هم  که حتی  فردی 
دست  گفتن  دروغ  از  تواند  نمی  هم 
همه  و  چيز  هر  مورد  در  او  بردارد. 
چيز دروغ می گويد. تعداد خانم هايی 
که با آنها قرار مالقات گذاشته، مسائل 
کاری، استعدادهايش، تحصيالت و در 
يک کالم همه چيز. او می خواهد با اين 
کار خودش را بزرگتر جلوه داده و در 

ديگران تاثير بگذارد. 
باشد،  که  چيزی  هر  دروغگويی  دليل 
نمی  احترام  افراد  قبيل  اين  به  کسی 
حساب  آنها  روی  کس  هيچ  گذارد. 
باز نمی کند و برای شخصيتشان نيز 
را  کالم  اين  من  نيست.  قائل  ارزش 
بارها و بارها تکرار کرده ام: مرد است 

و حرفش. 

 توانایی تشخيص دروغ 
اعماق وجود بيشتر انسانها پاك و محجوب است. آنها هر چقدر هم 
که تالش کنند و دروغی بگويند که به اصطالح مو الی درزش نرود، 
باز چشمانشان گويای تمام حقايق است. چشم ها هيچ گاه دروغ 
نمی گويند. اگر شما يک تبه کار حرفه ای هم باشيد، چشمانتان هيچ 
گاه نمی توانند کسی را فريب دهند. پس چرا خودتان را بيهوده به 

زحمت می اندازيد؟ 
من می توانم يک فرد دروغگو را زودتر از هر کسی شناسايی کنم. 
به راحتی توانايی تشخيص حقيقت را پيش از اينکه هيچ حرفی رد و 

بدل شود دارم. حرکات بدن گويای تمام حقايق هستند. 
اما اگر مطمئن هستيد که آنها در روز روشن در حال دروغ گفتن 
هستند، نبايد به سرعت عکس العمل نشان دهيد. اين کار باعث می 
شود که فرد مقابل احساس شرمندگی و خجالت زدگی کند؛ او فقط 
می خواهد به نوعی خود را در جلوی چشم همگان بزرگ تر جلوه 
دهد. )بعد از همه اين حرف ها، به هر حال روزی فرا می رسد که يک 
فرد الف زن از کرده خود پشيمان می شود، حاال چرا شما فردی 

باشيد که او را به شرمندگی می رساند؟( 
گاهی اوقات بهتر است به شخص دروغگو نشان دهيم که فقط به 
خاطر داليل ضمنی خودمان، دروغش را می پذيريم. اين کار باعث 
می شود که او کمی بترسد و دفعه آينده دروغ نگويد. معموال انسان 
ها خيلی مودب تر و با سياست تر از اين هستند که بخواهند کسی 
را دروغگو بخوانند به همين دليل آدم های دروغگو توانايی هايشان 

را دست باال می گيرند و هر روز بيش از پيش دروغ می گويند. 

 برخی افراد نمی دانند چگونه دروغ بگويند 
به طور کلی بيشتر افراد دروغگوهای ماهری نيستند. چرا؟ به اين 
دليل که هميشه اشکاالتی در داستانهايشان وجود دارد. به عنوان 
مثال اگر مرخصی استعالجی می گيريد، پس چرا روز بعد سرحال 
و شاداب سر کار آماده می شويد؟ دليلش اين است که اين جور 
دانند که  نمی  آنها  ندارند.  را  بزرگتر  ديدن دورنمای  توانايی  افراد 
چگونه بايد بر روی سخنان کذبشان درپوش بگذارند به همين دليل 

هميشه دستشان رو می شود. 
من کارمندی داشتم که وظيفه داشت هر هفته گزارشات تحقيقاتی 
را برايم مهيا کند. روی ميزم، هر دوشنبه، درست مثل ساعت. يک 
روز او دير حاضر شد، در حاليکه هيچ چيز در دست نداشت وارد 
اتاق شد و داستانی ساختگی برای عدم جمع آوری اطالعات برايم 
تعريف کرد. جدا از اينکه هر بهانه ای هم که می آورد )اصال به من 

مربوط نبود که چرا نتوانسته( او به من دورغ هم می گفت. 
در شمال  هفته  يک  اطالعات  آوری  به جای جمع  ما  عزيز  کارمند 
مشغول ماهيگيری بوده. آيا فکر نمی کرد که من می توانم به راحتی 
فرو  برف  داخل  به  را  کبک سرش  يک  مثل  او  دريابم؟  را  حقيقت 
برده بود و تصور می کرد که ديگران نيز توانايی ديدن هيچ چيز را 
ندارند. بهانه های او واقعا واهی و غير قابل باور بودند. من قبال فکر 
می کردم جوان فعال و پر کاری است، اما در آن زمان از چشمم 
افتاد و کسی جز يک دروغگو نبود. او فقط می خواست مثل يک مرد 
رفتار کند، اما توانايی آن را نداشت. البته من اجازه پيش روی را 
از او سلب نکردم، اما به راستی لنگان لنگان تا کجا می توان جلو 

رفت؟ 
يکی ديگر از کارکنانم روزی برايم يک دست کت شلوار با مارك 
“آرمانی” هديه آورد. من از او پرسيدم که اصل است يا خير )در 
کمال  با  او  اما  است(  قالبی  لباس  مارك  دانستم  می  صورتيکه 

عمده  از  يکی  از  را  آن  “من  افزود  و  است  اصل  گفت  خونسردی 
اطميان  من  به  فروشنده  و  کردم  خريداری  آرمانی  های  فروشی 
خاطر داد که جنس اصلی است.” به هر حال چه کارمند من دروغ 
می گفت، چه عمده فروش آنقدر کودن بوده که جنس اصل و فرع را 
تشخيص نمی داده، در اينجا شناسايی کاذب کمی دشوار به نظر می 

رسد. به نظر شما احتمال دروغگويی کداميک باالتر است؟ 
بله دقيقا، خيلی خوبه، داريد ياد ميگيريد. 

 قبول اشتباهات، صداقت 
نادان هستند، ذهنشان کار نمی کند، توانايی  اندازه  از  برخی بيش 
های خود را بيش از اندازه باال تصور می کنند و فکر می کنند که در 
مرکز توجه جهان قرار دارند. آنها تصور می کنند که با اتکا به دروغ 
به راحتی می توانند خودشان را از شر تمام مشکالت خالص کنند، 

اما در نهايت دود اين کار وارد چشمان خودشان می شوند. 
زمانی که دروغ می گوييد نه تنها ارزش شما در نظر اطرافيانتان 
از بين می رود، بلکه انسانيت شما نيز نابود می شود. گفته هايتان 
حقيقت ندارند، همه آنها وهم و فريب هستند. در اين حالت چگونه 

می توانيد انتظار داشته باشيد که ديگران شما را جدی بگيرند؟ 
اگر کسی دروغ بگويد چيزی نمی گذرد که به او برچسب دروغگويی 
چيز  همه  گذارند.  می  او  بر  دروغگو  چوپان  نام  و  چسبانند  می 

برايتان تمام خواهد شد. زمانيکه در شرايطی گير می کنيد که برای 
رهايی از آن مجبور هستيد اندکی قوه تخيل خود را به کار بيندازيد، 
بهتر است دهنتان را ببنديد و چيزی نگوييد. به جای دروغ گفتن به 
کنيد.  بزرگتر جوه  همگان  نظر  در  تا  و  کنيد  اعتراف  اشتباهاتتنان 
صادق باشيد و همه مردم را نير به صداقت فرا خوانيد. هر کاری 
که انجام دهيد نتيجه آن را بزودی می بينيد حال چه در شغل چه 
در زندگی خانوادگی. بياد داشته باشيد که چينی ها دور زمان را به 
صورت يک چرخه در نظر می گيرند که همه چيز روزی به سمت 

جايگاه اوليه خود باز می گردد؟ اين حقيقت دارد. 
حرف ها و دروغ هايی که از دهانتان خارج می شود درست مثل 
شمشيری است که به دست دشمن می دهيد، پس هيچ گاه به دست 
استفاده  آن  از  خودتان  عليه  بر  آينده  در  تا  ندهيد  سالحی  افراد 

کنند. 
 دروغ گفتن به خانم ها 

يک استثنا برای قانون “اصال دروغ نگوييد”، خانم ها هستند 
اگر دروغ مصلحتی نگوييد )مانند تعريف از هيکل، دست پخت، عالقه 
به مادر زن،...( در زندگی نمی توانيد به هيچ خانمی نزديک شويد. 
اين به اين دليل نيست که کذب خوب است بلکه دليل آن اين است 
که دنيای خانم ها متفاوت بوده و قانون های مخصوص به خود را 
دارد. بدون دروغ حقيقت زياد ميشود که اکثر آنها نيز جزء حقايق 
تلخ به شمار می روند. بين خودمان بماند اما خانم ها مانند آقايون 
توانايی تحمل تمام حقايق را ندارند. طبيعت آنها اين چنين سرشته 

شده است. بهتر است شکايت خود را به درگاه خداوند ببريد. 
مقاله  اين  دارد.  حقيقت  اما  باشد،  دردناك  کمی  شايد  کنيد،  توجه 
مربوط به مالقات خانم ها و آقايون نيست، مقاله ای برای صاحب 
فکر  به شما در مسايل شغليست.  قدرت بخشيدن  و  اختيار کردن 
دلتان  که  طوری  هر  و  بگذاريد  احترام  ها  خانم  به  نبايد  که  نکنيد 
خواست با آنها رفتار کنيد. فقط می خواستم برای شما اين مطلب 
را روشن کنم که قوانين دنيای تجارت با دنيای عشق و عالقه کمی 

متفاوت است. 

 نکاتی برای شناسایی افراد دروغگو 
تصور کنيد که شما همين ديروز متولد شده ايد و نامتان هم “ گول 
خور” است. در اين قسمت نکاتی است تا اگر کسی در حال دروغ 

گفتن به شما بود بتوانيد خيلی سريع آنرا تشخيص دهيد: 
و  بود  قرار  بی  آنها  اگر  بخوانيد.  را  مقابل  طرف  ها. چشم  چشم 
دوغگويی  از  نشانه  بود  شده  گشاد  اندازه  از  بيش  چشم  مردمک 
است. اگر تمام مدت پايی را نگاه می کرد و يا چشمش به اين طرف 
و آنطرف بود و هيچ گاه مستقيما به چشم های شما خيره نميشد 

بدانيد که که حرف هايش کذب محض است. 
اگر جلوی دهان و يا قسمت های ديگر صورتش را می گرفت. 

پيشينيان اعتقاد داشتند که هر گاه کسی بينی خود را بخاراند در 
انسان راستگو  يک  اما  نيستم  است. من خرافاتی  گفتن  حال دروغ 
هيچ گاه زمان پاسخ به پرسش ها بينی خود را نمی گيرد، فين فين 

نمی کند و آنرا نمی خاراند. 
اگر به اين طرف و آن طرف حرکت می کرد تا به نحوی در تمرکز 

شما نسبت به موضوع مورد بحث اختالل ايجاد کند. 
برای  اتفاق  اين  )شايد  کلمات  کردن  درست  بعد  و  کردن  من  من 
خودتان هم پيش آمده باشد در چنين شرايطی اصال الزم نيست که 

بر گرديد و کلمات غلط تلفظ شده را مجددا تکرار کنيد( 
اگر تنها اشاره مختصری به جزئيات قضيه می شود و همان حرف 
ها را برای متقاعد کردن خودش چندين بار تکرار می کند. او خيلی 
از  مشکوك به نظر می رسد درست مثل يک وکيل در زمان دفاع 
متهم. داستان او پيچيده و تا حدی تحريف شده است و باعث گيج 
شدن می شود . دائما در حال تغيير دادن موضوع مورد بحثی است، 
پرسش های انحرافی می پرسد و به سواالت شما را نيز پاسخ نمی 
دهد. هميشه در زمان جواب دادن به سواالت از جمله “آيا تو به من 

اعتماد نداری” استفاده می کند. 
آيا در عرض  نفعشان نيست نمی شنوند. چی؟  به  سواالتی را که 
از شما  که  آنها زمانی  راه گوششان مصدود می شود؟  ثانيه   10
خواهش می کنند تا سوال خود را مجددا تکرار کنيد، زمانی پيدا می 

کنند تا به گفته های کذبشان شاخ و برگ دهند. 
جزئيات پس از چند روز از اين رو به آن رو می شود )دوباره اگر 
يک چنين اتفاقی برای خود شما افتاده باشد، حتما به ياد می آوريد 
که جزئيات را بارها و بارها عوض کرديد( چند سال بعد در مورد 
همان داستان از او سوال کنيد، آنگاه با تلی از دروغ های مختلف 

روبرو خواهيد شد.

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

بزرگ ترین دروغ 
های بامزه تاریخ

 چه کسی گفته که رسانه ها راست می گويند؟ 
ايرانی ها اعتقاد دارند که رسم دروغ گفتن در يک روز خاص سال 
متعلق به آنها است. قطعًا عمر دروغ سيزده ايرانی ها خيلی قديمی تر 
از رسم دروغ آوريل آن ور آبی ها است، اما به هر حال در تاريخ 
دروغ های آوريل بامزه زيادی ثبت شده است. اين نمونه ها در واقع 
جالب ترين دروغ های آوريل ثبت شده در تاريخ رسانه ها است که 
هر کدام آنها تعداد زيادی از مردم را سردرگم کرده و قطعًا تعداد 

زيادی را هم خندانده است: 
- در سال 1۹۵۷ شبکه تلويزيونی BBC در بخش خبری خود اعالم 
کرد با توجه به يک زمستان مطلوب و شرايط جوی بسيار مناسب 
کشاورزان سوئيسی که درخت های ماکارونی می کارند يک فصل 
برداشت عالی را تجربه کرده اند. سپس چند ثانيه فيلم از کشاورزانی 
که رشته های ماکارونی را از درختان پايين می آوردند پخش شد. در 
روزهای بعد شبکه BBC تماس های تلفنی زيادی داشت که در آنها 

افراد خواستار گرفتن اطالعاتی در مورد درخت ماکارونی بودند. 
- در سال 1۹6۲ مجری تنها شبکه تلويزيونی سوئد که در آن زمان 
برنامه هايش را به صورت سياه و سفيد پخش می کرد اعالم کرد 
که با تکنولوژی جديد از اين پس افراد می توانند با چسباندن نايلون 

تماشا کنند.  تلويزيون را به صورت رنگی  برنامه های  تلويزيون  های آبی و قرمز و سبز به صفحه 
گزارش شده است که چند روز بعد نايلون های رنگی در سوئد کمياب شد. 

- پاتريک مور فضانورد معروف انگليسی و اولين انگليسی که به فضا رفت در برنامه يی در راديوی 
کانال چهار انگلستان در سال 1۹۷6 اعالم کرد که يک اتفاق بسيار نادر ستاره شناسی يعنی عبور سياره 
پلوتو از کنار مريخ باعث می شود که چند ثانيه اثر جاذبه زمين از بين برود و کسانی که درست در 
ثانيه بيستم ساعت ۴۷/۹ روز سوم آوريل )به وقت لندن( به هوا بپرند می توانند چندين متر در هوا باال 
بروند و احساس بی وزنی کنند. گزارش شده که در آن روز خيلی ها در انگلستان در آن زمان خاص 

به هوا پريدند و خيلی ها حس بی وزنی را تجربه کردند. 

- در سال 1۹۷۷ روزنامه گاردين در هشت صفحه گزارش کاملی را در مورد دهمين سالگرد استقالل 
مجمع الجزاير سان سريف چاپ کرد. در اين مجموعه مطالب وضعيت جغرافيايی، تاريخی، اجتماعی 
و اقتصادی مجمع الجزاير واقع در اقيانوس هند توصيف شده بود و اين جزاير مکانی ايده آل برای 
توريست ها توصيف شده بود. تنها مشکل اين بود که اين مجمع الجزاير که خيلی از انگليسی ها برای 

رفتن به آنجا به آژانس های مسافرتی مراجعه کردند وجود خارجی نداشت. 
پديده جوان کشف شده در ورزش  ايلوستريت مطلبی در مورد يک  - در سال 1۹8۵ مجله اسپورت 
اين  اين مجله  بيسبال نوشت که توپ را با سرعت ۲۷0 کيلومتر در ساعت پرتاب می کند. به نوشته 
پسر هجده ساله قرار بود به باشگاه نيويورك نتز بپيوندد. پس از چاپ اين مطلب تماس های زيادی با 
دفتر باشگاه نيويورك گرفته شد تا در مورد روز ورود اين پديده جوان و اولين بازی او در مسابقات 

سراسری سوال شود. 
- در سال 1۹۹۲ شبکه ملی راديويی امريکا در بخش خبری خود اعالم کرد که ريچارد نيکسون رئيس 
انتخابات  در  بود می خواهد مجدداً  برکنار شده  کار  از  واتر گيت  از جنجال  جمهور معروفی که پس 
او پخش شد که در آن  از  فيلم کوتاهی  رياست جمهوری شرکت کند، حتی 
وی تصميم خود برای بازگشت به علم سياست و شرکت در انتخابات رياست 
جای  به  پای  مارتين  آن  در  که  ساختگی  فيلم  اين  کرد.  اعالم  را  جمهوری 

نيکسون حرف زده بود خشم بسياری از امريکايی ها را برانگيخت. 
- مجله ديسکاوری در سال 1۹۹۵ به عنوان آوريله پازو )دروغ آوريل( اعالم 
کرد که يک زيست شناس معروف در قطب شمال نوعی گونه کمياب جانوری 
يعنی يک پلنگ شيرمانند قطبی کشف کرده است که استخوان بندی خاصی 

دارد که باعث می شود سر حيوان حتی در سرمای زمستان گرم بماند. 
- در سال 1۹۹6 شرکت بزرگ مواد غذايی آماده تاکويل امريکا در تبليغات 
رسانه يی خود اعالم کرد که زنگ معروف به »زنگ آزادی« يا »ناقوس آزادی« 
را که يکی از سمبل های جنگ های استقالل امريکا است از دولت اين کشور 
خريده است و نام آن را به ناقوس آزادی تاکويل تغيير داده است. اين مساله 
امريکا را موجب شد و حتی خبرنگاران در  از مردم  واکنش شديد بسياری 
جلسه پرسش و پاسخ ميک مک کوری سخنگوی کاخ سفيد از او در اين مورد 

سوال کردند. 
- در سال 1۹۹8 ويژه نامه علمی روزنامه نيومکزيکوسان مدعی شد که انجمن 
ملی علم و تحقيقات امريکا عدد »پی« را از »1۴1۵۹/۳« به رقم ذکر شده در 
بايد در  اين به بعد دانش آموزان  از  انجيل يعنی »00/۳« تغيير داده است و 

محاسبات خود عدد پی را صرفًا سه حساب کنند. 
- در سال 1۹۹۹ برگرکينگ يک موسسه بزرگ غذاهای آماده ديگر در بروشوری تبليغاتی که نمونه هايی 
از آن در روزنامه های چند شهر امريکا به چاپ رسيد مدعی شد که يک ساندويچ همبرگر مخصوص 
چپ دست ها را به منوی غذا خود اضافه کرده است که در آن مواد اوليه همان مواد اوليه همبرگر است 
اما همه چيز در سمت چپ نان گذاشته می شود تا خوردن آن ساده باشد. فروشندگان مغازه های برگر 
کينگ در آن سال ده ها و صدها سفارش »همبرگر مخصوص چپ دست ها« يا »همبرگر های قديمی 

مخصوص راست دست ها« را ثبت کردند.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

نخستين مرد آوازی 
رادیو در ایران

الهام نادری فريد

نزد  سالگی   18 در  و  شد  متولد  اصفهان  توابع  از  خوانسار  شهر  در   1۲80 سال  خوانساری  اديب 
سيدعبدالرحيم اصفهانی فنون آواز را با صدای خوشش آميخت و اندك اندك در آواز مکتب اصفهان 
ايران راديو ملی تاسيس شد، در حالی که  صاحب نام شد. سال 1۳1۹ وقتی برای نخستين بار در 
سی و نهمين سال زندگی را می گذراند به خاطر تسلطی که در آواز داشت و ازجمله هنرمندانی محسوب 

می شد که راديو به حضورش نياز داشت، به راديو دعوت شد.
همان سال اديب عنوان نخستين خواننده مرد را در راديوی ملی ايران به خود اختصاص داد. او در 
آن دوره با نوازندگانی چون ابوالحسن صبا، علی اکبر شهنازی، حسين ياحقی، مهدی خالدی، مرتضی 

محجوبی و... همکاری می کرد.
زنده  صورت  به  راديويی  برنامه های  تمام  در  راديو  در  حضورش  سال های  طی  خوانساری  اديب 
همکاری داشت و اين همکاری تا سال 1۳۳0 نيز ادامه يافت، اما به دليل تغييراتی که در راديو صورت 

گرفت، اديب خوانساری از راديو کناره گيری کرد.
با آمدن ضبط مغناطيسی به راديو، اديب خوانساری نيز برای ماندگاری آثارش برای آرشيو راديو، 
بسياری از آثار خود را برای راديو ضبط کرد؛ اما به سبب دشمنی که يکی از موسيقيدانان آن زمان 
به نام مشير همايون، شهردار و رئيس شورای موسيقی راديو با اديب خوانساری داشت، تمامی آثار 
ضبط شده که فعاليت 10 ساله اديب بود از آرشيو راديو پاك شد و همين موضوع ضربه سنگينی به 
اديب خوانساری وارد و او همکاری خود را با راديو قطع کرد و راديو را از هنر، علم و توانمندی که 

در آواز و شناخت دستگاه های موسيقی داشت، بی نصيب گذاشت. 
سال 1۳۳۴ با تغيير در برنامه های راديويی و حضور داوود پيرنيا در برنامه های تخصصی موسيقی، 
از اديب خوانساری برای همکاری مجدد با راديو دعوت شد که در اين سال ها اديب خوانساری عالوه 
از ماندگارترين های آواز  ايران محسوب می شد و صدايش  از بزرگان موسيقی آوازی در  بر آن که 
راديو بود، بر اجراهای ديگر هم نظارت می کرد و بدين ترتيب سطح کيفی موسيقی آوازی در راديو 
طی آن دوران که اديب خوانساری ناظر بر ضبط ها و فعاليت های راديويی بود در رده بسيار موفق و 

حرفه ای قرار گرفت. 
با اين که بسياری از آثار شاخص اديب خوانساری با دشمنی همايون از آرشيو راديو پاك شد، اما پس 
از سال 1۳۳۴ مجموعه ای از آثار اديب که با همراهی استادانی چون ابوالحسن صبا، گلپا، ايرج، بنان، 
اسداهلل ملک، حسن کسايی، رضا ورزنده و بسياری از موسيقيدانان راديو در آن سالهاست، در آرشيو 

راديو به يادگار مانده است. 
به گفته رضا مهدوی، کارشناس موسيقی و از برنامه سازان موسيقايی در راديو، در دوره ای که صدای 
اديب از راديو پخش می شد به سبب آن که مکتب اين موسيقيدان از بهترين، شيواترين و رساترين بيان 
آوازی موسيقی رديف )بويژه در بعد لحن و سبک(  است، ناب ترين نمونه تفکيک شده مکتب آوازی 
اصفهان و آوازی تهران بنا نهاده شد که اين مهم در تشويق و ترغيب جوانان مشتاق آن دوره به آواز 

ايرانی که در حال فراموش شدن بود موثر افتاد.
اين اقدام يک حرکت عظيم رسانه ای بود که اثرات شايان آن امروزه نيز مشهود است؛ چرا که بسياری از 
متاخران آواز ايران پس از او از جمالت آوازی و انتخاب صحيح شعری او الگوبرداری کرده اند و آواز 
اديب را به عنوان نمونه ای شاخص در سرفصل های دانشگاهی و تحقيقاتی برای اثبات دقيق تر پيشينه 
و حال موسيقی آوازی ايران مورد ارزيابی و آناليز قرار داده  اند. استاد اسماعيل اديب خوانساری از 
پيشکسوتان آواز ايران در راديو که اجراهای زنده راديويی وی از برجسته ترين فعاليت های آوازی 

راديويی بود، ششم فروردين ماه سال 1۳61 از دنيا رفت. 

اطالعيه
مرکز  همياری  ایرانيان در جهت باال بردن سطح   آموزش مردم برای 

اجرای  پروژه ی زنان  از محققين، متخصصين و دانش پژوهان عالقمند در 
زمينه های زیر دعوت به همکاری داوطلبانه می نماید.

1.تاريخچه حرکت های اجتماعی زنان ايرانی
۲.مقايسه  فرهنگ زن سنتی و زن امروزی

۳.آغاز فرهنگ تجدد گرايی و مدرنيست در ميان زنان ايرانی
۴.هنر و جايگاه آن در فرهنگ زنان ايرانی

۵.زنان و مساله مهاجرت
6.ما چرا الزم می دانيم که به مساله زنان بپردازيم؟

02088884003 – 07960404549
 لطفا مطالب خود را به آدرس ايميل:

 iwa.london@hotmail.co.uk ارسال فرماييد.
 تلفن تماس: 0۲08888۴00۳ و 0۷۹60۴0۴۵۴۹
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کامياران 
نگينی  در 

دل کردستان
  پل گاران

پل گاران روی رودخانه دايمی )گاران ( چم گاران که از ارتفاعات 
بلند و برف گير منطقه )سرشيو( مريوان سرچشمه می گيرد ساخته 

شده است . پل گاران ارتباط بين دو منطقه )جانوره( و )گاران(در 
مـريـوان را فـراهـم مـی سـازد . ايـن پل در فاصله 1۲ کيلومتری 
آسفالت شهرداری  کارخانه  متری   ۹00 در  و  مريوان  شرق شهر 
واقع شده است . احداث پل با بسترسازی، آغاز و سپس پايه های 
آن ايجاد شده و در ساخت آن مالت سنگ، ساروج و آجر به کار 
رفته است . برای ساخت پايه های پل از سنگهای تراشيده استفاده 
شده است. پل دارای دو پايه شش ضلعی در ميان رودخانه و دو 
پايه متصل به ارتفاعات طرفين رودخانه است و سه دهانه )چشمه( 
دارد  . طول اين پل ۴۲، عرض آن ۵/۹ و ارتفاع آن 6 متر است. از 
آنجا که اين پل ارتباط مريوان - سنندج را ميسر می ساخت احتماال 
پل   . است  در زمان صفويه مرمت شده  اردالن(  )واليان  در دوره 
گاران در زمان ساسانيان ساخته شد وتا سال 1۳۲0 شمسی مورد 

استفاده بود . 
 تپه تيانه 

اين تپه در ۲6 کيلومتری غرب کامياران واقع شده و به دليل کشف 
سفال های منقوش پيش از تاريخ در آن بسيار حائز اهميت است 
.در گمانه زنی اين تپه، شش طبقه استقرار يافته به دست آمدهاست 
. در طـبـقـه اول، آثـار دوره اسـالمـی ، طـبـقـه دوم، آثار ساسانی 

و در طبقه سوم که به اواسط و اواخر هزاره سوم پيش از ميالد 
تعلق دارد سفال های ساده به رنگهای سياه، کرم و خاکستری به 
دست آمد . در طـبـقـه چـهـارم سـفـال هـای نخودی رنگ ساده 
از هزاره دوم پيش از ميالد و در طبقه پنجم آثاری هم عصر با تپه 
گياه نهاوند از سفال نخودی با نقوش هندسی قهوه ای رنگ يافت 
شد . طبقه ششم که قديمی ترين آثار تپه در آن به دست آمد دارای 
سفال های منقوش قرمز مانند سفال های چشمه علی ری، اسماعيل 
آباد، ساوجبالغ و واال تپه بود . تاريخ اين سفال ها به هزاره چهارم 
و اواخر هزاره پنجم پيش از ميالد يعنی حدود ۷ هزار سال پيش 

می رسد . 
 آبشار بل

در يکی از روستا.های منطقه اورامان و در مرز استان کرمانشاهان، 
روستايی به نام )بل( واقع است. در کنار اين روستا، در جاده ای که 
به )کوسه هجيج( منتـــهی می شود آبشاری زيبـــا وجــــود دارد 
که بـــه عقيده کارشنـــاسان، دارای آبـــــی عالی بـــــرای شرب 
است . ايـــــن آب با فشار زيـــاد و در حجم بسيـــــار از شکاف 
کوهی بيــــرون می ريزد و عظمت و شکوه طبيعت را جلوه گر می 

سازد. ايــن آب در مسير خود به رودخانه سيروان می ريزد . 
 چشمه کواز 

ايـن چـشـمــــه در۵0 کـيلومتری شمال غربــــی کامياران و در 
10 کيلومتری شمال غربی روستای پلنگان در دامنه کوه واقع شده 
است . آب اين چشمه، طعم گوگردی دارد و در محل جوشش آن از 
زمين، رنگ آب شيری است و خود نشان دهنده وجود مواد آهنی و 
گوگردی در آب است . آب اين چشمه در استخر کوچکی جمع می 
شود و از آن برای نوشيدن و نيز درمان بيماريهای مجاری تنفسی، 

روماتيسمی و بيماری های جلدی استفاده می شود . 
  آبشار کویله 

در  که  است  )کويله(  آبشار  کردستان،  استان  ديدنی  مکانهای  از 
شهرستان مريوان و در مسير مريوان - سقز واقع است . ايــــــن 
آبشار زيبــــــــا در فصل بهار از مکان های ديدنی و زيبای منطقه 

محسوب می شود . 
  قلعه پالنگان 

ابتدای منطقه  پالنگان در 1۵ کيلومتری شهر کامياران و  روستای 
اورامان قرار دارد . در 800 متری روستا در دره زيبای )تنگيور( 
(، ) شيخ خاتون(  الدين  و در محل چشمه های پر آب )شيخ عالء 
و )شيخ عمر( قلعه پالنگان وجود داشت که اکنون بقايای اتاق ها، 
آتشکده ها و پل های قديمی آن پابرجاست . آثار به دست آمده از 

قلعه، مانند يک دروازه سنگی بزرگ و بقايای پل های ساخته شده 
بر روی رودخانه، قدمت آن را به دوره پيش از اسالم می رساند 
. نويسنده کتاب )تحفه ناصری( قلعه را مدتها محل سکونت امرای 
)کلهر( دانسته و می نويسد :> خسرو خان اردالن در سال ۵6۴ ه 
. ق قلعه را تصرف و جزو قلمرو خود درآورد و از آنجا کهآب و 
هوای قلعه )زلم( در شهر زورآباد مناسب نبود مرکز فرمانروايی 
های  کاوش  از  مدارك حاصل   >  . داد  انتقال  پالنگان(  به)  را  خود 
قلعه به کتيبه  اين دوره و نزديک بودن  با  باستان شناسی مرتبط 
)تنگيور( انتقال از قلعه )زلم( به پالنگان را محرز می سازد . قلعه تا 
بعد از انتقال مرکز حکومت خاندان اردالن از پالنگان به )حسن آباد( 

يعنی در حدود قرن دهم ه . ق آباد بود . 
 پالنگان 

)پالنگان( يکی از روستاهای استان است که بافت معماری پلکانی آن 
در استان کردستان دارای ارزش ويژه ای است . اين روستا که در 
دهستان )ژاورود( از شهرستان کامياران واقع شده در حدود ۴۷ 
کيلومتری شمال غربی شهر کامياران قرار دارد . روستای پالنگان 
در دامنه کوه و در دو طرف دره قرار دارد . خانه های روستا با 
پلکانی ساخته  به صورت  به صورت خشکه چين  عموما  و  سنگ 
اين   . باالست  منزل  حياط  منزله  به  پايين  منزل  بام  پشت  و  شده 
روستا عالوه بر داشتن معماری زيبا دارای چشمه ها، آبشارها و 
طبيعتی سرشار از زيبايی منحصر به فرد در استان کردستان است 
و در کنار رودخانه ای قرار گرفته کهبه )سيروان( می پيوندد . اين 
ناحيه يکی از مراکز مهم کردستان از دوره سلجوقی به بعد بود و 
قلعه پلنگان که مجاور روستا و در باالی کوه قرار گرفته، مويد اين 
امر است . با توجه به بقايای آسياب ها، مساجد و منازل قـديـمی و 
باغ های زيبای اين روستا بعيد به نظرنمی رسد که شالوده اصلی 

آن به دوره ساسانی بازگردد . 
 تپه توبره ریزه 

اين تپه در يک کيلومتری جنوب شهر کامياران واقع شده و معرف 
عصر مس در منطقه کردستان است . آثار اين تپه با آثار تپه حصار 
منطقه  اين  در  رنگ  نخودی  سفال  فرهنگ  و  مقايسه  قابل  دامغان 
دوره  پنج  ريزه،  توبره  تپه  در  کلی  به طور   . است  يافته  گسترش 
. ق  ه   8 و   ۷ قرن های  تا  د  ميال  از  پيش  از هزاره سوم  استقرار 
. در طبقه پنجم قديمی ترين سفال های  تشخيص داده شده است 
مربوط به هزاره سوم پيش از ميال د با رنگ نخودی و نقوش قهوه 
ای رنگ به دست آمد . يک لوحه گلی با نقش درخت نيز در اين طبقه 
دوره  های  آنهاست سفال  جديدترين  که  اول  طبقه  در   . يافت شد 

اسالمی به ويژه قرن هفتم و هشتم ه . ق يافت شد.
 نقش برجسته و سنگ نبشته اورامان 

در ۴۵ کيلومتری شمال غربی کامياران در حدود ۵00 مـتـری شمال 
غرب روستای )تنگيور( در تنگه کوههای )زينانه( در بلندترين نقطه 
صخره کوه، بقايای کتيبــــه و نــــقش برجستــــــه ای بــــــــه 
چشم می خـــورد که به خط ميخی آشوری است و در يک طاق نما 
به ارتفاع 1۲0 و پهنای 1۷0 و عمق ۳۵ سانتی متر حجاری و نقش 
شده است . درون طاق نما و در غرب آن، نقش برجسته انسانی به 
طول نيم متر و عرض ۳۵ سانتی متر حک شده که احتماال تصوير 
)سارگن دوم( پـــــــادشاه آشوری است. نقش شاهبه صورت نيم 
رخ با کالهی استوانه ای و شبيه باشالق پای راست خود را در جلو 
و پای چپ را عقب قرار داده است . دست راست شاه به طرف باال 
بلند شده و دست چپ در مقابل شکم قرار دارد . در کنار اين نقش 
برجسته، کتيبه ای به خط ميخی با حدود ۵0 سطر نوشته در کادری 
به ابعاد 1۲0 * 1۲0 سانتی متر ديده می شود . اين کتيبه به خط 
ميخی و به زبان آشوری باستان است که پس از ستايش خدايان 
آشوری مانند خدای آشور ، مردوك ، نابو ، سين ، شمش و ايشتار 
به شرح پيروزيهای خود پرداخته است و در ادامه به نقاط مختلف 
شهرها، روستا ها و مناطقی که در اين جنگ، تصرف و ويران نموده 
و  دوم  هزاره  اواخر  به  مربوط  احتماال  کتيبه  تاريخ   . دارد  اشاره 

اوايل هزاره اول پيش از ميال د است . 
 بنچاق اورامان )هورامان(

در اوايل قرن حاضر در سال 1۳0۵ شمسی حسين نامی از مريدان 
ای  تنگيور، خمره  دره  در  در غاری   ) بندی  نقش  )شيخ عالءالدين 
پر از دانه ارزن پيدا کرد که در ميان آن، نوشته ای به خط پهلوی 
)بنچاق  به  که  نوشته  اين   . داشت  وجود  آهو  پوست  بر  اشکانی 
برای خريد و  نفر  قراردادی است ميان دو  ( مشهور شد  اورامان 
فروش زرستانی به ۴۵ درهم که شاهدان معامله نيز نام خود را در 
آن نوشته اند . اين بنچاق به سال 1۲0 پيش از ميالد مسيح تعلق 
دارد . در حال حـــــــاضر اين بنچاق در موزه بـــــرلين نگهداری 
می شود.۲0 نسخــــــه ديگر ايــــــن قراردادبه خط يونانی است 

.
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Head office Branch 
9 Grand Parade, Green Lanes, London, N4 1JX

Reservation:  020 8211 0001 - Administration: 020 8211 0050- Fax:  020 8211 8308
Branch office 1
 156 Stoke Newington Road, London, N16 7XA

Reservations: 020 7254 0066 - Fax number: 020 7249 2333
 Branch office 2 
 52 Green Lanes, London, N16 9 NH

Reservations: 020 7275 0127 - Fax number: 020 7923 7404  

 Specialist tour operators to Turkey and 
Iran with Turkish airlines!

پرواز خيلی ارزان به ایران با خطوط هوایی ترکيه 
خدمات ویژه توریستی برای شهرهای شمالی یونان و انتالیا، 

استانبول، بوردوم، مرمره و دیگر شهرهای ترکیه

قدرتمندترین 
زنان دنيا

آشنائی با بزرگترين زنان کارآفرين...

1( ايندرا نوئی: 
و رئيس شرکت  , ۵1 ساله  االصل  هندی 
در  جهان  قدرتمند  زن  اولين  او  پپسی. 
تمام  ميآيد.  بهحساب  اقتصادی  حوزه 
به  مستقيم  کاماًل  مسيری  در  او  تيرهای 
سوی هدف نشانه رفتهاند. او توانسته در 
سال گذشته، درآمدی معادل ۳۵/1 ميليارد 
بهطوری  کند  کسب  شرکت  برای  دالر 
و  دالر  ميليارد   ۴/6 آن  عملياتی  که سود 

ارزش هر سهم ۳ دالر شده است. 
سهام شرکت مواد غذائی کويکر که شرکت 
پپسی از اولويتهای آن است با نقش کليدی 
خانم نويی در آن، نه تنها روند عالی داشته 
بلکه سود ويژه ای برای خود او به ارمغان 

آورده است. 
۲( آنا مالکهی: 

۵۴ ساله و رئيس شرکت زيراکس. اعتبار 
سرمايه  موقعيت  لحاظ  به  شرکت  اين 
اين  دليل  تحليلگران،  است.  يافته  ارتقاء 
ترقی را، روش جديد تمرکز بر روی جنبه 
های رشد و توسعه ميدانند و آن را نشانه 
آن شرکت  تثبيت  و  در جهت سالمت  ای 

قلمداد کرده اند. 
بر  دالر  ميليارد   1 بر  بالغ  سيستم  اين 
کل،  در  و  است  افزوده  شرکت  فروش 
ميليارد   16 معادل  شرکت  شده  موجب 

دالر فروش داشته باشد. 

۳( مگ ويتمن: 
۵1 ساله و رئيس هيأت مديره شرکت اينترنتی ايبی. بدون ترديد به دست آوردن عنوان اولين يا دومين 
شرکت اينترنتی دنيا آسان نيست. اما افزايش 6 ميليارد دالری سرمايه اين شرکت، آن را در مقام و 

جايگاه اول تجارت الکترونيکی در جهان قرار داده است. 
با افزايش ۳۴ درصدی در نيمه دوم سال گذشته، پيشبينی ميشود فروش اين شرکت در سال جاری با 

خريد سهام آن توسط سرمايهگذاران، بهطور قابل توجهی تا ۴۵ درصد افزايش يابد. 
۴( آنجال برالی: 

۴6 ساله و رئيس شرکت ولپينت. اين شرکت، بزرگترين شرکت مراقبتهای بهداشتی است که يک زن 
رئيس آن ميباشد. درآمد اين شرکت با ۳۵ ميليون نفر مشترك و مراجعه کننده، حدود ۹/۵6 ميالرد 

دالر است. 
۵( آرن رزنفلد: 

۵۴ ساله و رئيس شرکت کرافت فودز. اين شرکت در سال ۲006 ناهمواريهای زيادی را پشت سر 
گذاشت. رزنفلد توانست درآمد ۴/۳۴ ميالرد دالر يرو به کاهش اين شرکت را برای کل سال افزايش 
دهد. در ماه مارچسال جاری با تدابير خانم رزنفلد، شرکت کرافت توانست کنترل سرنوشت و آينده 

خود را دوباره به دست گيرد. 
هدف کليدی او، افزايش حضور شرکت کرافت در بازارهای جهان است. 

6( پتووتز: 
۵۴ ساله و رئيس شرکت آرچردانيال ميدلند. اين شرکت در زمينه مواد پالستيکی و مشتقات شيميائی 
فعاليت دارد. درآمد آن حدود ۲0 درصد تا مبلغ ۴۴ ميليارد دالر و درآمد خالص آن 6۵ درصد معادل 

۲/۲ ميالرد دالر افزايش يافته است. 
۷( سوزان آرنولد: 

۵۳ ساله و رئيس هيأت مديره شرکت پراکتر ـ گمپل.او رئيس و مسؤول کليه عمليات روز به روز ۳ 
واحد تجارت جهانی اين شرکت ۷6 ميليارد دالری است. خانم آرنولد با ايجاد تغيير و دگرگونی در 
نحوه تجارت و با هدف رشد بنيادی از ۴ درصد در سال توانسته افزايش ميلياردی برای شرکت به 

وجود آورد. 
8( اپراوينفری: 

۵۳ ساله و از معروفترين مجريان برنامه های تلويزيونی. برنامه تلويزيونی او برنده جايزه اسکار 
سال در بين برنامه های تلويزيونی ديگر شده است. همچنين مجله پرفروش او در سال ۲006 شاهد 

رشد 1۴ درصدی در ميزان سرمايهاش بوده است. 
۹( آندرا جانگ: 

۴۹ ساله و رئيس شرکت آون پرداکتس. اين شرکت، توليد کننده محصوالت آرايشی است. خانم جانگ 
به سرمايهگذاران اثبات کرده در امر رشد و افزايش سرمايه و همچنين دوباره نيرو بخشيدن به اين 

شرکت جدی است. 
او توانسته از طريق کاهش مشاغل اضافی و عدم توليد محصوالت با سود کم، سرمايه شرکت را ۷/8 

ميليارد دالر افزايش دهد. 
10( براندا بارنز: 

۵۳ ساله و رئيس شرکت سارالی. فروش اين شرکت در سال مالی ۲00۷ با افزايش 1/۷ درصدی، به 
مبلغ ۳/1۲ ميليارد دالر رسيد. درآمد عملياتی اين شرکت ۳۲ درصد يعنی معادل ۵۵6 ميليون دالر شده 

است. کليد اين موفقيت، تغيير و نوآوری است. 
از سال ۲00۵، شرکت سارالی تقريبًا نيمی از محصوالت جديد نان در آمريکا را فراهم نموده است. 

خانم بارنز قصد دارد ۷۵ محصول جديد ديگر در سال ۲008 را به بازار آورد.

گوناگون
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قبل از تهيه ی هر نوع بليط برای مسافرت و 
تعطيالت، ابتدا با ما تماس بگيرید

برای استفاده از تخفيف های ویژه سریعا نسبت به خرید 
بليط اقدام نمائيد

رزرو بليط - تور مسافرتی - کرایه اتومبيل به 
تمام نقاط جهان

استانبول رفت و برگشت 105 پوند + مالیات فرودگاه

ارجان رفت و برگشت 105 پوند + مالیات فرودگاه

جابجایی پول شما به 
تمام نقاط دنيا
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پزشکی

ناشنوایی ناگهانی، نشانه احتمال 
سکته مغزی

نتايج مطالعه جديد دانشمندان نشان می دهد، ناشنوايی ناگهانی می 
تواند نشانه هشدارآميزی برای احتمال سکته مغزی در افراد باشد. 

ناشنوايی  علت  به  که  افرادی  اند،  کرده  اعالم  تايوانی  دانشمندان 
ناگهانی بستری می شوند بيش از سايرين در معرض سکته مغزی 
هستند، با اين حال هنوز علت اين که چه رابطه ای دراين بين وجود 
دارد، مشخص نيست. افرادی که دچار ناشنوايی ناگهانی می شوند 
احتمال دارد در سال های بعد از اين عارضه به سکته مغزی دچار 
شوند و به طور کلی اين دسته از افراد يک ونيم برابر بيش از سايرين 

احتمال ابتال به سکته مغزی در پنج سال بعد از آن را دارند.

تغييررنگ، اندازه و 
بزرگ شدن خال ها 

را جدی بگيرید
يک متخصص پوست گفت:  در صورت مشاهده تغيير رنگ و بزرگی 
متخصص  پزشک  به  بايد  حتما  ميليمتر   6 از  بيش  به  خال ها  قطر 

مراجعه شود. 
که  است  ارگان هايی  از  پوست  کرد:   اظهار  کفايی  پريچهر  دکتر 

شايع ترين سرطان های بدن در آن ايجاد می شود. 
وی با بيان اين که سرطان های پوست از خوش خيم ترين تا بدخيم ترين 
سرطان های بدن را شامل می شود، گفت: شايع ترين سرطان پوست و 
خوشبختانه خوش خيم ترين سرطان پوست، نوع BCC و بدخيم ترين 
سرطان پوست، مالنوم بدخيم است که از سلول های رنگدانه ای منشا 
شايع  سرطان های  ديگر  از  کرد:   خاطرنشان  کفايی  دکتر  می گيرد. 
پوست کارسينوم سلول های SCC است که اين دو سرطان BCC و 

SCC وابستگی شديد به ميزان تجمعی تابش آفتاب دارد. 
وی يادآور شد: پوست های روشن، افرادی که بيشتر با نور آفتاب 
سر و کار دارند )مانند کشاورزان( و افراد مسن بايد بيشتر مراقب 

پوست خود بوده و توصيه های پزشک را جدی بگيرند. 
سرطان  محل  شايعترين  اينکه  بيان  ضمن  پوست  متخصص  اين 
پوست، سر و صورت می باشد، افزود: در اين نوع سرطان ضايعات 
برجسته پوستی که در مرکز زخمی شده و بهبود نمی يابد خود را 

نشان می دهند. 
وی توصيه کرد:  بطور کلی هر ضايعه زخمی که ۲ تا ۳ هفته بهبودی 
نمونه  لزوم  صورت  در  و  مراجعه  متخصص  پزشک  به  بايد  نيابد 

برداری شود. 
قبلی  نوع   ۲ از  نادرتر  بدخيم که خوشبختانه  داد: مالنوم  ادامه  وی 
که  برمی خيزد  خال ها(  پوست)مثل  رنگدانه ای  سلول های  از  است 
خوشبختانه در خال های معمولی و اکتسابی نادر هستند ولی امکان 
بوجود آمدن آنها در خال های مادرزادی بيشتر از خال های اکتسابی 
براين  تاکيد  با  يزد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هيات  است. عضو 
معالج  پزشک  به  بايد  بدخيمی خال ها  و  تغيير شکل  که در صورت 
برداری و درمان صورت گيرد،  نمونه  لزوم  مراجعه و در صورت 
تغيير رنگ  نبودن(،  کامل  )دايره ای  تقارن خال ها  تصريح کرد: عدم 
خال ها، ايجاد حاشيه نامنظم اطراف خال و خال هايی که قطر آنها به 
بيش از 6 ميليمتر می رسند از نکاتی است که بايد توجه خاصی به 

آن صورت گيرد. 
وجود  به  آفتاب  نور  تابش  با  بدخيم  مالنوم  اينکه  به  اشاره  با  وی 
ايجاد  در  گفت:  نيست،  آن دخيل  در  آفتاب  تجمعی  اثرات  و  نمی آيد 
اين مالنوم آفتاب سوختگی های دوره ای )حمام آفتاب و برنزه کردن 

پوست( بيشتر دخيل است. 
به صورت  آفتاب  تابش  اثرات  که  آنجا  از  شد:  يادآور  کفايی  دکتر 
تجمعی و يا آفتاب سوختگی در ايجاد سرطان پوست دخيل هستند 
بنابراين افراد بايد از قرار گرفتن در نور آفتاب بطور جدی اجتناب و 

از کرم های ضد آفتاب به صورت مکرر استفاده نمايند. 
اين متخصص پوست در پايان متذکر شد: استفاده از لباس مناسب، 
کاله، عدم حضور در مقابل آفتاب در اوج تابش نور خورشيد )10 تا 
۳ بعدازظهر(، استفاده از ضد آفتاب هر ۲ تا ۳ ساعت يک مرتبه در 
طول روز از نکات قابل توجه به منظور پيشگيری از سرطان پوست 

است. 

کليه ها زیر فشار سنگ 
هرچند که در فرهنگ عامه از سنگ شدن دل ها حرف می زنند، اما در کشور ما آمار سنگ کليه هم باالست، به طور کلی ميزان بروز مواد 
جديد سنگ کليه در کشورهای مختلف دنيا بين ۵/0 در هزار نفر تا ۲ در هزار نفر است، اما نتايج يک تحقيق ملی که جديدا اعالم شده، 

نشان می دهد ميزان بروز سنگ کليه در ايران ۴/۲ در هزار نفر است و از حداکثر ميزان کشورهای دنيا بيشتر است.
بروز سنگ کليه به عوامل مختلفی از جمله عوامل الگوی زندگی و تغذيه و همچنين سابقه فاميلی )ژنتيک( بستگی دارد و هرکدام از اين 

عوامل سهمی در ايجاد سنگ کليه در افراد دارند و متاسفانه کشور ايران در رده کشورهای با شيوع باالی سنگ کليه قرار دارد.
دکتر ايرج خسرونيا، رئيس انجمن متخصصان داخلی می گويد: از نظر پراکندگی جغرافيايی نيز استان های غربی کشور بيشترين فراوانی 

موارد ابتال به سنگ کليه را داشتند؛ ايالم، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان در گروه با بيشترين فراوانی قرار دارند. 
خسرونيا می گويد: مصرف نمک زياد از ديگر علت های شايع بروز سنگ کليه است. مصرف نمک زياد يکی از عوامل موثر در تشکيل انواع 
سنگ های کليه است. همچنين گروهی از مواد غذايی مانند گوشت قرمز به دليل افزايش اسيد اوريک خون می توانند باعث سنگ سازی 

کليه شوند.
به گفته او تحقيقات جديد نشان داده که سنگين بودن آب از نظر امالح تشکيلی برخالف تصور گذشته اثر چندانی در تشکيل سنگ کليه 

ندارد، اما مصرف کم آب در کنار عوامل ژنتيکی و ترشحات هورمونی در اين بيماری بی تاثير نيست. 
رئيس مرکز تحقيقات بيماری ها نيز در اين خصوص اعالم می کند: از نظر ارتباط وضعيت آب با بروز سنگ کليه، براساس اعالم جهانی 
ما در دنيا براساس ميزان غلظت کربنات کلسيم ۵ نوع آب سبک، کم سخت، نسبتا سخت، سخت و بسيار سخت داريم که در ايران اصال 
آب سبک و نسبتا سخت وجود ندارد و حدود ۵/88 درصد آب کشور از نوع بسيار سخت است. با اين حال تحقيق ملی که درخصوص 

سنگ کليه در ايران انجام شده ارتباطی را بين نوع آب و ميزان بروز سنگ کليه ثابت نکرده است.
براساس نتايج اين تحقيق شيوع و بروز سنگ کليه در بين مردان، شهرنشينان، افراد بی سواد و در فصل پاييز بيشتر است، درد پهلو و 

سوزش ادرار نيز مهم ترين عاليم شناسايی آن است.
۵8 درصد موارد شناسايی شده سنگ کليه در مردان و ۴۲ درصد در زنان بوده و دهه چهارم زندگی نيز بيشترين ميزان بروز سنگ 
کليه را نشان داده است. حداکثر شيوع آن در سن ۴1 و ۴۲ سالگی بوده، همچنين ۷۳ درصد مبتاليان به سنگ کليه شهرنشين بودند و 

۲۷ درصد در روستاها زندگی می کردند.
● ساير عوامل 

عوامل  اورولوژيست،  سلطان زاده،  دکتر 
شغلی را نيز يکی از علت های بروز سنگ 
اولين  برای  که  فردی  می کند:  اعالم  کليه 
بار به سنگ کليه دچار و درمان شده، هر 
سال 10 درصد ممکن است سنگ دوم را 
تشکيل دهد. به طور کلی طی ۷ سال، ۵0 
از  پس  کليه،  به سنگ  مبتال  افراد  درصد 

درمان، سنگ دوم را تشکيل می دهند.
او معتقد است: به عنوان مثال کار کردن 
در محيط های گرم به دليل از دست رفتن 
آب بدن ممکن است منجر به تشکيل سنگ 
از  رژيمی  علت های  همچنين  شود.  کليه 
بروز  در  شايع  اکتسابی  موارد  جمله 
غذايی  رژيم  که  چرا  هستند؛  کليه  سنگ 
به  را  سنگ سازی  ميزان  افزايش  کم آب، 
دنبال دارد. اين اورولوژيست با اشاره به 
نقش داروها در ايجاد سنگ کليه تصريح 
نادر  علت های  از  دارويی  عوامل  می کند: 

تشکيل سنگ کليه است. برخی از داروها می توانند باعث توليد همان نوع سنگ شوند. به عنوان مثال داروی تريام  ترين می تواند سنگ 
تريام ترين ايجاد کند. همچنين گروهی از داروها، باعث کاهش توليد مواد ضد سنگ در بدن شده و به اين ترتيب سنگ کليه را ايجاد 

می کنند. 
به طور کلی عواملی که باعث افزايش غلظت ادرار و رسوب در کليه شوند در ايجاد سنگ کليه موثرند.

● درمان سنگ ها
دکتر سلطان زاده با بيان اين که پس از تشکيل سنگ کليه، به منظور دفع آن بايد توليد ادرار افزايش يابد، می گويد: آب ترب و ماءالشعير 
توليد ادرار را زياد می کنند. اين در حالی است که نبايد در مصرف ماءالشعير به دليل امالح و نمک فراوان، زياده روی شود. به طور کلی 

مصرف ماءالشعير می تواند در مراحل حاد دفع سنگ کليه، موثر باشد.
وی درمان سنگ های کليه را بستگی به اندازه، جنس و محل سنگ می داند: سنگی که انسدادی در طول کليه ايجاد نکرده و عفونت را به 
دنبال نداشته ممکن است فقط تحت نظر قرار گيرد و درمان خاصی برای آن به کار گرفته نشود. در اين مورد تنها مصرف مايعات زياد 

و ورزش به منظور حرکت سنگ تجويز می شود.
● شکستن سنگ ها

گروهی از سنگ های کليه باعث آسيب به کليه و انسداد در طول کليه شده که بايد سريع درمان شوند. گروهی از سنگ شکن ها خارج 
اندامی بوده و توانايی شکستن سنگ در کليه را دارند. گروه ديگری از سنگ شکن ها از طريق سيستم ادرار وارد کليه شده و سنگ را 
در کليه می شکنند. در صورتی که روش های فوق برای درمان سنگ کليه در يک فرد قابل اجرا نباشد، درمان های جراحی به کار گرفته 
می شود. به اين ترتيب که سنگ از طريق اشعه در کليه رديابی شده و به وسيله  سوراخی کوچک سنگ شکن را مستقيم روی سنگ وارد 
کرده، سنگ را می شکنند و تکه تکه خارج می کنند. در حال حاضر ۵ درصد کل سنگ های ادراری نياز به عمل جراحی باز دارند و در بيشتر 
موارد درمان های فوق به کار گرفته می شود.اغلب عاليم سنگ کليه به صورت حاد بروز می کند و پس از مدتی برطرف می شود، بسياری 
از بيماران مبتال به سنگ کليه پس از مرتفع شدن عاليم بيماری، ديگر برای ادامه درمان مراجعه نمی کنند و در اغلب مواقع بی توجهی به 
ادامه درمان و مراقبت های پيشگيرانه موجب بروز بيماری های کليه، عفونت های مزمن و مسائل ديگر می شود بنابراين شناخت عمومی 

در مورد عوامل بروز سنگ و روش های پيشگيری از آن در جامعه ضروری است.      
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نسل جدید کارت 
هاي اعتباري  

 

از  اينترنتي  هاي  با کالهبرداري  مبارزه  با هدف  اروپا  کارت  ويزا 
طريق کارت هاي اعتباري، نسل جديدي از اين کارت ها با عنوان 
جديد  هاي  کارت  است.  کرده  ارائه  را  غيرموجود(  )کارت   CNP
اما  است،  بدهي معمولي  کارت هاي  اعتباري و  کارت هاي  مشابه 
»پين کارت« جديد آن با نوعي ريزتراشه جديد ترکيب شده است. 
»الفبا  امنيتي  کد  يک  با  که  است  فناوري  به  مجهز  ريزتراشه  اين 
عددي« عمل مي کند که از 8 عنصر تشکيل شده و تنها يک بار قابل 
استفاده است. اين کد با پردازشگر کارت روي صفحه نمايشگر که 
اين  مي شود.  داده  نشان  است،  گرفته  قرار  کارت  ورقه  پشت  در 
کارت اعتباري جديد مجهز به نوعي باتري است که حداکثر به مدت 

سه سال خود را شارژ مي کند.  
 

صفحه کليد مخصوص 
پيام کوتاه  

  
 صفحه کليد مخصوص پيام کوتاه وارد بازار شد. قرار است اين 
صفحه کليد جايگزين صفحه کليدهاي معمولي QWERTY شود. 
ارسال  و  همراه  تلفن  از  مکرر  استفاده  دليل  به  افراد  از  بسياري 
مي  مشکل  دچار  معمولي  کليدهاي  صفحه  از  استفاده  در  پيامک، 
شوند. صفحه کليدهاي cre8txt، مستقيمًا به رايانه هاي مجهز به 
سيستم عامل ويندوز متصل مي شوند و شمايلي مشابه صفحه کليد 
تلفن هاي همراه دارند. شرکت سازنده اين محصول، نرم افزاري را 
به تازگي وارد بازار کرده است که به صورت خودکار، اصطالحات 
اين  ساخت  و  طراحي  کند.  مي  تبديل  معيار  زبان  به  را  عاميانه 

محصوالت دو سال به طول انجاميده است.  
 

هدفون سازگار با 
گوش انسان  

  
نوعي  آزمايشي  نمونه  امتياز  حق  ايتاليايي  محققان  از  گروهي 
با  الکترومغناطيسي  تشعشعات  که  اند  رسانده  ثبت  به  را  هدفون 
پايين را گسيل مي کند و سازگاري زيادي با ساختارهاي  بسامد 
حافظه و گوش دارد. هدفون جديد تا 80 درصد مانع انتشار امواج 
الکترومغناطيسي مي شود. آمارهاي کميسيون اروپا نشان مي دهد 
هدفون هاي موجود در بازار با قدرت بين ۵0 تا 1۵0 ميکروتسال 
ميزان مي  اين  که  کنند  مي  را گسيل  الکترومغناطيسي  هاي  ميدان 
تواند حتي به شدت ۲00 ميکروتسال نيز افزايش يابد. توسعه هدفون 
هاي سازگارتر با گوش انسان مي تواند نزديکي بيشتري را ميان 
ژنراتورهاي توليدکننده اين امواج و سيستم برگردان سيگنال هاي 
صوتي که همان سلول هاي عصبي گوش داخلي هستند، ايجاد کند.  

 

هدفوني با قابليت 
حذف پارازیت  

 
 

فاوانيوز؛ شرکت فيليپس هدفون 
 SHN۷۵00 گوش  داخل  هاي 
خود را با قابليت حذف پارازيت 
مدعي  شرکت  اين  کرد.  معرفي 
است اين هدفون ها با استفاده از 
خش،  و  پارازيت  حذف  فناوري 
تجربه کيفيت باالي صدا و بدون 
توقف را فراهم مي کنند. طراحي 
از  استفاده   ،SHN۷۵00 تلفيقي 
آن را حتي در زمان هاي طوالني 
نيز امکان پذير مي سازد. فيليپس 
فناوري حذف خش  است  مدعي 
درصد   80 تا  صدا  پارازيت  و 

صداهاي ناخواسته مانند صداي ماشين آالت و سيستم هاي تهويه 
را به وسيله توليد الکترونيکي امواج صوتي ضدپارازيت حذف مي 
کند. قرار است اين هدفون ها در ماه سپتامبر با قيمت ۹۹/6۹ دالر 

ارائه شوند.  
 

ساخت گوشي با 
پوشش طال  

گوشي  مشتريان  بيشتر  نظر  جلب  منظور  به  سامسونگ  شرکت   
هاي جديدي را با پوشش طال وارد بازار مي کند. اين گوشي هاي 
با ساير محصوالت جديد  المپيک همزمان  آغاز مسابقات  با  جديد 
ديگر از جمله دستگاه هاي بازي وارد بازار خواهند شد. سامسونگ 
گوشي هاي SGH-D۷80 خود را با پوششي از طال طراحي کرده 
است. اين محصوالت جديد داراي دوربين دو مگاپيکسلي و صفحه 
نمايش 1/۲ اينچي QVGA هستند. از ديگر قابليت هاي اين گوشي 
ها مي توان به بلوتوث و کارت حافظه آنها اشاره کرد. گوشي هاي 
طاليي جديد سامسونگ قابل استفاده براي دو سيم کارت به طور 

همزمان هستند.  
 

واي فاي به هواپيماها 
مي رود  

يک  هوايي  خطوط  پرواز  مسافران 
شرکت هواپيمايي امريکايي از 

سرويس  از  ژوئن   ۲۵ روز 
پرواز  طول  در  فاي  واي 
اين  کرد.  خواهند  استفاده 
حاضر  حال  در  سرويس 
فرودگاه  از  پرواز  براي 

به  نيويورك  در  کندي  جان 
است.  شده  ميسر  آنجلس  لس 

پروازهاي  مسافران  به  سرويس  ين اين  ا
تلفن شرکت هواپيمايي اين امکان را مي دهد که از  طريق 

هاي هوشمند و رايانه هاي قابل حمل به اينترنت متصل شوند. اين 
مخابراتي  کمپاني  توسط  است،  موسوم   GoGo به  که  سرويس 
ايرسل در اختيار اين خطوط هوايي قرار گرفته است. سرعت اتصال 
با اين سرويس دو مگابايت در ثانيه است. تعرفه اين سرويس حدود 
براي  از سه ساعت و ۹۵/1۲ دالر  پروازهاي کمتر  ۹۵/۹ دالر در 

پروازهاي طوالني تر از سه ساعت است.  

گوگل دنيای مجازی سه 
بعدی راه اندازی کرد

گوگل سرويس مجازی گرافيکی و سه بعدی تازه ای را راه اندازی 
 Second Life کرد که شباهت فراوانی به امکانات سايت مشهور
دارد. به نقل از نيويورك تايمز از جمله امکانات جالب اين سرويس 
چت روم های سه بعدی گرافيکی است که Lively نام دارد و به 

راحتی می توان آنها را در وب سايت ها و وبالگ ها گنجاند. 
اين سرويس که از نشانی www.lively.com در دسترس است 
هنوز در مرحله آزمايشی است و بنا بر اعالم شرکت گوگل تنها 
۲0 درصد اين پروژه تکميل شده است. کاربران اين فضای سه 
بعدی که انسان را به ياد کارتون های ايام کودکی می اندازد می 
توانند اتاق هايی را ايجاد کرده و با استفاده از آواتارهايی بسيار 
کامل تر از آواتارهای نرم افزارهای مسنجر با ديگر کاربران به 
گفتگو بپردازند. کاربران می توانند به هر اتاق يک آدرس اينترنتی 
اختصاص بدهند تا ديگر کاربران به راحتی بتوانند به اين فضای 
تنها  اين سرويس  حاضر  حال  در  کنند.  پيدا  دسترسی  گرافيکی 
برای کاربران نسخه های XP و ويستا از سيستم عامل ويندوز 
در دسترس است. همچنين فضای گرافيکی سرويس Lively تنها 
در مرورگرهای Internet Explorer و فايرفاکس به درستی به 
نماش درمی آيد. بنا بر اعالم گوگل نسخه های سازگار با سيستم 
عامل های لينوکس و مکينتاش اين سرويس به زودی عرضه می 
شوند. همچنين محيط های گرافيکی چت روم های اين سرويس با 

استفاده از نرم افزار فالش طراحی شده اند. 
هنگامی که شما اتاقی را ايجاد کنيد در آن امکانات و ابزار مختلفی 
قرار می گيرد که کاربر می تواند با آنها تعامل محدودی داشته 
انتخاب می کند  باشد. همچنين آواتوری که کاربر به جای خود 
می تواند در اتاق راه برود، با ديگر افراد دست بدهد، آنها را در 

آغوش بگيرد و حتی با آنها جر وبحث کند. 
برخی  می شود  بينی  پيش  گوگل  به  نزديک  منابع  گفته  طبق  بر 
های  شبکه  برخی  های  قابليت  و  پيشرفته  جستجوی  امکانات 
اجتماعی مجازی مانند فيس بوك در آينده نزديک به اين سرويس 

افزوده شود.

مجموعه ای از 
ماوس های بی سيم و 

خوش دست
گويا اين روزها محصوالت متفاوت با طراحی جديد و منحصر به 
فرد بيشتر مورد توجه کاربران و خريداران قرار می گيرد. شايد 
محصوالت  توليدکننده   شرکت های  که  هست  هم  دليل  همين  به 
ديجيتال و به خصوص لوازم جانبی در سال های اخير به طراحی 
ke -  و توليد محصوالت جالب و متنوع روی آورده اند. شرکت
از  مجموعه ای  اخيرا  که  است  توليدکنندگان  اين  از  يکی   isgton
ماوس های متنوع را با نام Ci lifestyle طراحی و به بازار معرفی 
به خاطر طراحی جذاب و جالبش نظر  اين مجموعه  کرده است. 
اغلب کاربران را به خودش جلب کرده و به خصوص می تواند 

مورد پسند طرفداران مدهای روز قرار بگيرد. 

 جالب Ci Lifestyle شامل 6 ماوس با طراحی خيره کننده است. 
مدل ci۷0 يک ماوس بی سيم از اين مجموعه است که برای کاربران 
کامپيوترهای خانگی طراحی شده است. اين مدل در نسخه ای ديگر 
برای انواع نوت بوك و کاربران بازی های کامپيوتری معرفی شده 
است. مدل ci۷۵m هم با دو ماوس بی سيم برای انواع نوت  بوك 
طراحی شده است. مدل های ci۷0LE و Ci8۵m Quickstart هم 
محصوالت ديگر مجموعه جديد شرکت Kensigton هستند. اين 
ماوس ابعادی تا ۴0درصد کوچک تر از ماوس های معمولی داشته 

و طراحی آنها باريک، سبک، خوش دست و زيبا است. 
جذاب  مجموعه  که  است  کرده  اعالم   Kensington شرکت 
می آيند.  بازار  به  جوالی  ماه  اواخر  از   ci lifestyle ماوس های 
از  متغير  قيمتی  با  جديد  ماوس های  اين  اين شرکت،  اعالم  طبق 

۹۹/۳۴ تا ۹۹/۷۹دالر به فروش می رسند.
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SILC
دفتر وكالت سیلک زیر نظر

زهره مستجیر  
حقوقدان و متخصص در قوانین مهاجرت و ملیت بریتانیا فارغ التحصیل از دانشگاه لندن

LLB (Hons), PDip
)The Law Sociaety( عضو انجمن وکالی انگلستان

دارای مجوز رسمی از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذیرش لطفا با وقت قبلی

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

قوانين و مصوبات 
پناهندگی و مهاجرت در 

بریتانيا )تاریخچه(
زهره مستجير

کشور بريتانيا بعد از جنگ جهانی دوم در 
سال 1۹۵۴ کنوانسيون پناهندگی سازمان 

ملل را به امضا رساند. در سال 1۹۹۳ دولت 
بريتانيا اين کنوانسيون را توسط )ACT( يا 
مصوبه ی AAIA( 1۹۹۳( بصورت مستقيم 
در قوانين کشوری خود وارد نمود. در سال 

AIA( 1۹۹6( توسط دولت محافظه کار 
بريتانيا به تصويب رسيد و حزب کارگر 
انگلستان بعد از به قدرت رسيدن چندين 

ACT  ديگر را به تصويب رساند.
نکات کليدی اين مصوبات )ACTS( بصورت 
خالصه برای شما در پايين توضيح داده می 

شود:
:ACT 1۹۹۳

•تصويب پروسه ی رسيدگی سريع به پرونده 
های متقاضيان پناهندگی بدون پايه ی اساسی 

قانون
•تصويب بازداشت متقاضيان پناهندگی در طول بررسی کيس

•معرفی انگشت نگاری پناهندگان
:ACT 1۹۹6

•معرفی ۲0 کشور امن: کشورهايی که تقاضای پناهندگی از آنها امکان پذير 
نيست

•معرفی کشورهای امن ثالث: کشورهايی که پناهنده در طول مسير از آنها 
عبور کرده و در آنجا تقاضای پناهندگی نموده است و يا فرصت تقاضای 

پناهندگی در آنجا را داشته است
:ACT 1۹۹۹

•جريمه ی ورود به کشور بريتانيا با فريب يا مدارك جعلی
•معرفی NASS برای ساپورت مالی پناهندگان و انتقال اجباری پناهندگان 

به شهرهای ديگر بريتانيا
:ACT ۲00۲

•گزارش و امضا دادن همه ی پناهندگان به صورت هفتگی يا ماهيانه به 
پليس و يا افسر مهاجرت

 )ARS( معرفی کارت مخصوص پناهندگان•
•برداشتن حق Appeal از پناهندگانی که قبال در کشورهای امن )بعنوان 

مثال کشورهايی مثل آلمان، فرانسه، و ...( تقاضای پناهندگی نموده اند.
•اعطای ELR به برخی از پناهندگان – ELR  يک اقامت 

استثنايی می باشد و مدت آن می تواند کوتاه تر از اقامت 
های ديگر باشد.

:ACT ۲00۴
•جرم ورود به کشور بريتانيا بدون پاسپورت و حبس تا دو 

سال و جريمه ی نقدی
•پايين آمدن اعتبار گفته های پناهنده و اساس تقاضای او 

در مواردی که پناهنده اطالعات و موضوعاتی را از مقامات 
مهاجرت پنهان می دارد و يا اطالعات گمراه کننده در اختيار 

اين مقامات قرار می دهد
•برداشت ساپورت مالی از پناهندگانی که کيس آنها رد شده 

است
•مونيتور و نظارت الکترونيکی پناهندگان

:ACT ۲006
•جرم يا جريمه ی افرادی که کارگران غيرقانونی به 

استخدام می گيرند
•معرفی ساپورت مالی به نام: Section ۴   توسط مقامات 

محلی
•اعطای وام به افرادی که تقاضای پناهندگی آنها پذيرفته شده است

:ACT ۲00۷
در هفته های بعد با توضيحات بيشتری برای شما توضيح داده خواهد شد.

عالئم هشدار 
دهنده 

افسردگی
 قسمت آخر 
 برگرفته از سايت تخصصی افسردگی و 
اضطراب روانيار

● احساس مرگ: 
زندگی  از  بريدن  يا  مرگ  احساس  که  کسی 
ميکند، گروهی از عالئمی که در ۵ بخش قبل 

ذکر شد را به همراه دارد. 
اين عالئم عبارتند از: 

ـ نااميدی 
ـ بيتفاوتی 

ـ از دست دادن عالقه به فعاليتهای لذتبخش 
ـ سستی و رخوت 

ـ کنارهگيری اجتماعی 
صرفًا  را  خود  است  ممکن  فرد  عالوه،  به 
که  اتفاقاتی  به  نسبت  »ناظر«  يک  جايگاه  در 
»پشت  احساس  کند.  حس  ميافتد  پيرامونش 
اتفاقاتی  سر کسی ايستادن« و نگاه کردن به 

که ميافتد. 
● نتيجه گيری 

عالئمی که ذکر شد، به ندرت به صورت منفرد 
حضور دارند و معمواًل ترکيبی از آنها در فرد 
است  ممکن  مثال،  برای  دارد.  وجود  افسرده 

اين عالئم در يک نفر وجود داشته باشد: 
گروه 1( تغيير در سطح فعاليت 

● خستگی 
●بيخوابی 

سستی و رخوت 
گروه ۲( تغييرات فيزيکی 
● دردهای تعريف نشده 

● بيقراری روانی- حرکت 
گروه ۳( درد هيجانی 

● از دست دادن اعتماد به نفس 
● احساس بيپناهی 

گروه ۴( حالتهای روحی دشوار 
● تحريک پذيری 

● اضطراب و نگرانی 
گروه ۵( تغيير در الگوهای فکری 

● بيتصميمی 
● بينظمی 

و هيچ عالمتی از گروه 6، يعنی دلمشغولی به 
مرگ وجود نداشته باشد. فرد افسرده ديگری 
اين  از  متفاوتی  کاماًل  ترکيب  است  ممکن 
اين است که  نکته مهم  عالئم را داشته باشد. 
افسردگی  دهنده  هشدار  عالئم  به  نسبت  بايد 
در  را،  آنها  بتوانيم  تا  باشيم  داشته  شناخت 
صورت وجود، در خودمان يا اطرافيانمان هر 
چه زودتر شناسايی کنيم و به موقع نسبت به 

درمان اقدام نمائيم.

     
منبع

Red Flags: Warning Signs of Depre -
 ,sion

 http://psychology.about.com

فقط با یک 
تماس!

مشکالت تصادفات 
خود را با مشاورین 
مجرب ما  در ميان 

بگذارید

02084537292

راهنمای قوانين
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسی 

کالسهای 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 کينگستون

چرا پرسپوليس و استقالل 
اینقدر چاق شدند؟

فرزاد حبيب اللهي

اين آشفتگي را از چه زاويه يي بايد نگاه کنيم؟ از چه پنجره يي؟ به ياد مي آوريم که مهرعليزاده چند ماه پيش 
از پايان کار دولت هشتم، کلنگ کمپ اختصاصي پرسپوليس را زد تا در ويترين افتخارات دولت خاتمي، ساخت 
استاديوم پرسپوليس هم قرار بگيرد؛ خانه يي که از مراحل پيچيده ساخت آن تنها کلنگ زني اش انجام شد و حسين 
کالني که نقشه کمپ را به در و ديوار اتاقش زده بود، هنوز به آنها زل مي زند و مي خندد. آشفتگي پرسپوليس و 
استقالل در بازار نقل و انتقاالت را از چه زاويه يي بايد نگاه کنيم؟ از چه پنجره يي؟ دولت به سال آخرش رسيده 
و علي آبادي حال و هواي همان روزهايي را دارد که مهرعليزاده وقت کلنگ زدن کمپ پرسپوليس داشت. سازمان 
تربيت بدني مي خواهد امضايي درشت پاي اثر موفق پرسپوليس و استقالل بزند تا مهم ترين پايگاه ورزش را 
تحت تاثير قرار دهد. اين استراتژي آينده نگرانه چندان پيچيده نيست؛ چنان که چرايي کلنگ زني مهرعليزاده در 
کمپ جوانمرگ شده پرسپوليس مشخص بود. حسن هدايتي که دو سال است براي خريد پرسپوليس به سازمان 
پيشنهاد مي دهد، در تابستان 8۷، يک سال پيش از پايان کار دولت، با دستور شخص رئيس جمهوري به علي 
آبادي وارد هيات مديره پرسپوليس مي شود و با توان مالي خود، بازار نقل و انتقاالت را به سود پرسپوليس 
تحت تاثير قرار مي دهد. قدرت نمايي هدايتي در حالي بروز پيدا مي کند که در يک سال گذشته چندين بار با 
پيشنهادهاي هدايتي براي حضور در پرسپوليس مخالفت شده بود. هدايتي تابستان قبل پيشنهاد خريد پرسپوليس 
با قيمت ۲0 ميليارد تومان را داده بود اما سازمان تنها موافق واگذاري ۴۹ درصد سهام پرسپوليس به مالک استيل 
آذين بود. در چند ماه اما چه اتفاقي رخ داد که هدايتي در هيات مديره پرسپوليس صاحب صندلي شد و مهم ترين 
پروژه باشگاه يعني جذب قطبي هم توسط او به سرانجام رسيد؟ اينجاست که مي فهميم آشفتگي پرسپوليس و 
استقالل با نماي »قدرت« را بايد از چه زاويه و پنجره يي ببينيم. استقالل و پرسپوليس ناگهان پولدار مي شوند و 
بازار را زير و رو مي کنند. ايمان مبعلي که در امارات تيم دارد، با داريوش مصطفوي ديدار مي کند و از اين مهم 
تر، پرسپوليسي ها پس از شکست در پروژه جذب عمادرضا، معطل نمي کنند و با حوار محمد وارد مذاکره مي 
شوند. استقالل هم با سياوش اکبرپور به مرز موافقت نهايي مي رسد اما براي جذب عنايتي هم چشم هايش برق 
مي زند. پرسپوليس آشوبي را برمي گرداند، با پتروويچ مي بندد و قرارداد کعبي را هم تمديد مي کند. معلوم نيست 
قطبي وسط زمين چه جوري مي خواهد تيمش را بچيند. تمام اين اتفاقات، سازمان ورزش را خوشحال مي کند. 
چاق شدن پايگاه هاي مردمي فوتبال کشور، احتمال بقا را باال مي برد و قدرت نمايي پرسپوليس و استقالل در 
آسيا، دولت را در زمينه ورزش که مرجع نگاه مردم است، به قهرمان تبديل مي کند. سازمان اما با افزايش قدرت 
مانور دو باشگاه مردمي پايتخت، ريسک بزرگي هم انجام مي دهد؛ چه اينکه تجربه فصل کابوس وار پرسپوليس 
با اکبر غمخوار ثابت کرده »کميت« باال و تراکم ستاره ها در پرسپوليس و استقالل معمواًل جواب معکوس مي 
دهد. اگر اين بار هم سناريوي ناکامي با ستاره ها تکرار شود، بازنده اصلي نه قطبي و قلعه نويي و فتح اهلل زاده 
و مصطفوي که دولت است؛ دولتي که ريسک کرده و استراتژي سير کردن پرسپوليس و استقالل را انتخاب کرده 

تا خوشبخت شود. خوشبخت مي شود؟ 

سالم
 آقاي قطبي 

فرزاد حبيب اللهي 

شدند.  دوست  هم  با  همه  سبز.  سبز  شد؛  خوب  چيز  همه  ناگهان 
سوال؛ از 10 خرداد 1۳8۷ تا روز دهم تير همين سال که فاصله اش 
مي شود ۳1 روز، چه اتفاق محيرالعقولي در پرسپوليس رخ داد که 
قطبي راضي به برگشتن شد؟ در اين ۳1 روز، امکانات زيرساختي 
پرسپوليس درست شد که قطبي برگشت؟ کمپ اختصاصي و کاملي 
که قطبي از کاشاني خواسته بود، حاضر شد؟ از 10 خرداد تا 10 
تير چه اتفاقات سري و نديدني و زيرپوستي رخ داد که قطبي آمدني 
شد؟ يعني مشکل قطبي فقط استيلي بود؟ پاسخ اين سواالت مشخص 
است. پاسخ ربطي به پرسش ندارد. بدون يادآوري اينکه قطبي کمپ 
خواسته بود و امکانات درست و حسابي خواسته بود و استيلي را 
نخواسته بود و پول زياد خواسته بود، مي توان پاسخ سوال اول 
مطلب را داد. پاسخ اين است؛ »کمرنگ کردن جدايي مديرعامل موفق 
کاشاني  اگر  بود.  پوپوليستي ممکن  با تصميمات  تنها  پرسپوليس، 
استعفا داده نمي شد، قطبي هر روز شماره باشگاه پرسپوليس را 
روي تلفن همراه خود مي ديد؟ اگر کاشاني با استعفايش، »برکنار« 
پرسپوليس  باشگاه  داد  مي  اجازه  بدني  تربيت  سازمان  شد،  نمي 
براي راضي کردن يوروم به بازگشت قطبي، پيشنهاد ۳00 ميليوني 
به يوروم بدهد؟ ۳00 ميليون براي مديريت امور بين الملل و سايت 
باشگاه. واقعًا قيمت اداره سايت و روابط بين الملل پرسپوليس در 
يک فصل، ۳00 ميليون است؟« براي پاسخ دادن به پرسش اصلي، 

عالمت  بگيريم.  کمک  سوال  عالمت  از  و  کنيم  سوال  دوباره  بايد 
هايي که جنبه خبري دارد و لحن پرسشي آن هيچ کس را درگير 
نمي کند. کاشاني از پرسپوليس مي رود، علي آبادي مصطفوي را 

جانشينش مي کند، بعد هدايتي مالک استيل اذين را به هيات مديره 
معرفي مي کند و مصطفوي هدايتي را به دوبي مي فرستد تا »بله« 
آبادي  علي  ندارد. محمد  اصاًل مجهولي  معادله  بگيرد.  قطبي  از  را 
براي پاك کردن خاطره کاشاني از آرشيو ذهن پرسپوليس، بهترين 
تصميم ممکن را گرفت و کوتاه ترين مسير به سمت »آرامش« را 
که  رئيس جمهوري  به  آبادي  علي  گذشته  هفته  نامه  کرد.  انتخاب 
درخواست »مهار ولخرجي باشگاه هاي صنعتي« در آن طرح شده 
بود، حمايت سازمان از دو قدرت سنتي پايتخت را نشان مي دهد. 
اما  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  استقالل  و  پرسپوليس  زياد  اشتهاي 
مي  عجيب  را  جمهوري  رئيس  به  سازمان  رئيس  نامه  »موضوع« 
سازد. عجيب است چون ولخرجي پرسپوليس و استقالل چند برابر 
باشگاه هاي صنعتي است. ديروز از فرخزادي مدير روابط عمومي 
کرديد؟«  جذب  چطور  را  توره  شد؛»ابراهيم  پرسيده  پرسپوليس 
پاسخ فرخزادي خيلي جالب است؛ »اين يک راز است که شايد بعدها 
از آن باخبر شويد.« پرسپوليس براي يک فصل ۴۵0 ميليون به توره 

مي دهد، پيشنهاد ۳۵0 ميليوني به عمادرضا داده و تا همين امروز 
سقف سهميه ليگ برتري خود را پر کرده است. استقالل هم هشت 
مهره درشت جذب کرده اما هنوز آنقدر گرسنه است که دو بازيکن 
تازه خود را موقتي به ليگ آزادگان منتقل مي کند تا با چند بازيکن 
ليگ برتري ديگر ببندد. اگر سيري ناپذيري پرسپوليس و استقالل 
به مفهوم مظلوميت آنها و ولخرجي باشگاه هاي صنعتي است، بايد 
از زماني بترسيم که باشگاه هاي صنعتي بکشند کنار و ميدان را 
مطلقًا به دو باشگاه تحت نظر سازمان بدهند. مظلوميت پرسپوليس 
و استقالل دل همه را کباب کرده و نامه علي آبادي به احمدي نژاد 
با اين پيش زمينه خبري يادآوري کننده، خواندني مي شود؛ »خانم 
يوروم پيشنهاد ۳00 ميليوني از مصطفوي گرفته تا امور بين الملل 
اين پست در پرسپوليس و هر  و سايت پرسپوليس را بچرخاند.« 
باشگاه ايراني ديگري، در شرايط عادي هزينه يي بيش از ۳0 ميليون 
براي هر فصل برنمي دارد. استقالل و پرسپوليس آنقدر مظلوم و 
نحيف و نزار شده اند که بيش از ۵0 درصد ترکيب فصل گذشته 
هم  مربيان  ترين  گران  با  و  کنند  مي  عوض  تابستان  در  را  شان 
مي بندند. در فضاي کلي فوتبال ايران، هيچ انتقادي به برونگرايي 
رفتاري و قدرت نمايي مالي پرسپوليس و استقالل وارد نيست اما 
واکنش هاي »معکوس« سازمان به اين موضوع، حساسيت جامعه 
رسانه را به اوج مي رساند. افشين قطبي که اواسط خرداد با بغضي 
سنگين در فرودگاه امام، براي آخرين بار به چهره دوستانش زل 
و  مي شود  تهران  وارد  غليظ  لبخندي  با  فردا  يا  امروز  بود،  زده 
مقابل عکاسان و خبرنگاران مي ايستد. شايد اينجا يک نفر پيدا شود 
که از او بپرسد؛ »از 10 خرداد 1۳8۷ تا روز دهم تير همين سال که 
فاصله اش مي شود ۳1 روز، چه اتفاق محيرالعقولي در پرسپوليس 
رخ داد که شما راضي به برگشتن شديد؟ در اين ۳1 روز، امکانات 
زيرساختي پرسپوليس درست شد ؟ کمپ اختصاصي و کاملي که 
تير   10 تا  خرداد   10 از  شد؟  حاضر  بوديد،  خواسته  کاشاني  از 
چه اتفاقات سري و نديدني و زيرپوستي افتاد که برگشتيد؟ يعني 
مشکل شما فقط استيلي بود؟« ميکروفن که به سمت قطبي مي رود، 
به سرزمين  کمک  »براي  گويد؛  مي  و  کند  مي  باز  دهان  لبخند،  با 
مادري و هواداران پرسپوليس برگشتم.« در همين لحظات داريوش 
مصطفوي هم کنار قطبي، در يک قاب ايستاده و محمد علي آبادي از 

تلويزيون صحنه پيروزي تازه اش را تماشا مي کند. 
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 مشکالت بارسلونا و رونالدينيو به فاز جديدي رسيد 
 

دعوا بر سر حضور 
در المپيک 

باشگاه بارسلونا اسپانيا به رونالدينيو بازيکن برزيلي اين تيم اجازه حضور در 
المپيک را نمي دهد. دونگا مربي تيم ملي برزيل از رونالدينيو براي  بازي هاي 
فوتبال  هاي  تيم  است.  کرده  دعوت  کشور  اين  المپيک  فوتبال  تيم  در  حضور 
حاضر در بازي هاي المپيک حق دارند از سه بازيکني که متولدين پيش از سال 
1۹8۵هستند استفاده کنند. براي همين رونالدينيوي ۲8 ساله از سوي دونگا براي 
حضور در اين بازي ها دعوت شد اما باشگاه بارسلونا اسپانيا در بيانيه يي گفت 
داشته  تيم حضور  تمرينات  در  آينده  دوشنبه  روز  از  بايد  برزيلي  بازيکن  اين 
و  اند  نگرفته  قرار  فيفا  تقويم  در  المپيک  هاي  بازي  داد  باشگاه خبر  اين  باشد. 
باشگاه نيز مجبور به در اختيار گذاشتن بازيکن خود نيست. اين در حالي است 
که گوارديوال مربي جديد بارسلونا موضع گرفته اين بازيکن برزيلي در برنامه 
هاي او جايي ندارد. برزيل هرگز موفق به قهرماني در بازي هاي فوتبال المپيک 
به  نسبت  را  خود  مخالفت  اسپانيا  بارسلونا  باشگاه  که  حالي  در  است.  نشده 
حضور بازيکن برزيلي اش در بازي هاي المپيک اعالم کرده است اما رونالدينيو 
در مورد رفتن به اين بازي ها تاکيد کرد و در مورد حضور خود در المپيک پکن 
گفت؛ »نمي توانم خودم را خارج از المپيک پکن تصور کنم. خودم را از حاال در 
بازي هاي المپيک و در حال به دست آوردن مدال طال مي بينم. نسبت به حضور 
خود در ترکيب تيم بسيار باانگيزه هستم. هدف من در حال حاضر آماده سازي 
براي بازي هاي المپيک است چرا که حضور در اين رقابت ها افتخاري است که 
نصيب عده کمي از بازيکنان مي شود.« اين تيم دو بار در بازي هاي المپيک 1۹8۴ 
لس آنجلس و 1۹88 سئول مدال نقره گرفت و در بازي هاي 1۹۹6 آتالنتا مدال 
برنز کسب کرد. امسال مربيان اين تيم، بهترين بازيکنان خود را براي حضور 
در تيم فراخوانده اند و اميدوارند در اين بازي ها به قهرماني برسند. به غير از 
ليوا  لوکاس  يونايتد،  از منچستر  يونايتد، جو  از منچستر  اندرسون  رونالدينيو، 
هافبک ليورپول نيز به تيم المپيک برزيل دعوت شده اند که ابتداي فصل بازي 
آرژانتيني  ستاره  مسي  ليونل  داد.  خواهند  دست  از  را  بريتانيا  برتر  ليگ  هاي 
بارسلونا نيز مي خواهد در المپيک حضور داشته باشد اما از آنجايي که ليونل 
المپيک  در  مسي  با حضور  تواند  نمي  بارسلونا  دارد  سال سن   ۲۳ زير  مسي 
مخالفت کند و آنها طبق قانون فيفا موظف هستند مسي را به تيم اميد آرژانتين 
در  رونالدينيو  حضور  با  بارسلونا  مخالفت  البته  بدهند.  پکن   ۲008 المپيک  در 
المپيک توجيهي ندارد غير از اينکه مديران اين تيم به دنبال فروش رونالدينيو به 
باالترين قيمت هستند و حضور رونالدينيو در المپيک فرصت اين کار را از سران 

بارسلونا مي گيرد. 

ورزش

احتمال بازگشت »شوچنکو« به ميالن  
کشور  خبري  منابع   
انگليس از بي ميلي لوئيس 
فليپه اسکوالري نسبت به 
شوچنکو  آندري  حفظ 
چلسي  اوکرايني  مهاجم 
که  شوچنکو  دادند.  خبر 
تا   1۹۹۹ هاي  سال  بين 
درخشاني  دوران   ۲006
سر  پشت  ميالن  با  را 
بازي   ۲08 در  و  گذاشت 
تيم  اين  براي  گل   1۲۷
سال  در  رساند،  ثمر  به 
با مبلغ ۴۵ ميليون   ۲006
شد  چلسي  راهي  يورو 

گذاشت.  سر  پشت  تيم  اين  در  را  وار  کابوس  فصل  دو  و 
 ۳۲ مهاجم  که  کرد  ادعا  شنبه  سه  روز  ميل  ديلي  روزنامه 
و  داشت  نخواهد  جايي  اسکوالري  تيم  در  اوکرايني  ساله 
اين سرمربي برزيلي وي را در ليست فروش تيم جاي داده 
باور هستند که ستاره  اين  بر  ترتيب بسياري  اين  به  است. 
بازمي  باشگاه ميالن  ايتاليا و  به کشور  به زودي  اوکرايني 
گردد اگرچه بسياري از هواداران اين تيم هنوز او را به خاطر 

ترك نرآتزوري نبخشيده اند.  

فرگوسن به دنبال جانشين کرش  
کارلوس  که  حالي  در   
سمت  به  روز  هر  کرش 
ملي  تيم  سرمربيگري 
فوتبال پرتغال نزديک تر مي 
فرگوسن  سرالکس  شود، 
براي  جانشين  دنبال  به 
مي  خود  کار  کهنه  دستيار 
رسد  مي  نظر  به  گردد. 
فرگوسن  گزينه  نخستين 
کارلوس  جايگزيني  براي 
کرش، پاکو آيستران خواهد 
در  سال  سه  آيستران  بود. 
دستيار  عنوان  به  ليورپول 

باشگاه  در  گذشته  فصل  و  کرد  وظيفه  انجام  بنيتس  رافا 
پيشينه  آيستران  داد.  ادامه  خود  کار  به  پرتغال  بنفيکاي 
هاي  باشگاه  در  و  دارد  بنيتس  رافائل  همراه  به  بلندبااليي 
والنسيا و تنه ريف هم در کنار وي حضور داشت. روزنامه 
ديلي تلگراف از لورن بالن و برايان مک کلر به عنوان گزينه 
هاي ديگر فرگوسن به عنوان دستيار وي ياد کرد اما سوالي 
سرخ  شياطين  هواداران  که  است  اين  شود،  مي  مطرح  که 
چگونه مي توانند يک ليورپولي همچون آيستران را در جمع 

خود بپذيرند.  

عالقه ليورپول براي جذب ویا  
 

رافائل بنيتس نسبت به جذب »داويد ويا« آقاي گل رقابت هاي 
عالقه  ابراز  ليورپول  آينده  فصل  ترکيب  براي   ۲008 يورو 
کرد. داويد ويا مهاجم ملي پوش تيم ملي فوتبال اسپانيا که در 
رقابت هاي جام ملت هاي اروپا )يورو ۲008( درخشش خيره 
کننده يي از خود به نمايش گذاشت و با چهار گل در صدر 
بازيکن  به  روزها  اين  ايستاد،  سيزدهم  جام  گلزنان  جدول 
شده  تبديل  ليورپول  باشگاه  در  خود  هموطن  عالقه  مورد 
است. بنيتس سرمربي قرمزهاي ليورپول در اين باره گفت؛ 
ما فرناندو تورس، ورونين، کويت، بابل و استيون جرارد را 
به عنوان کساني که مي توانند در پست مهاجم دوم بازي کنند 
در اختيار داريم اما سعي مي کنيم گزينه ديگري را نيز به تيم 
اضافه کنيم. او ادامه داد؛ همه چيز را در مورد ويا مي دانيم 
و او گزينه نخست ما خواهد بود؛ اما ممکن است جذب او با 
بنيتس سعي  رسد  مي  نظر  به  باشد.  همراه  هايي  دشواري 
دارد زوج خط حمله تيم خود را با حضور تورس و ويا تمام 

اسپانيايي کند.  

لمپارد در چلسي مي ماند  
اسکوالري  فليپه  لوئيس   
انگليس  چلسي  تيم  سرمربي 
و  من  به  لمپارد  فرانک  گفت؛ 
باشگاه اطالع داد که مايل به 
است.  لندن  در  ادامه حضور 
آرزو  آمدم،  چلسي  به  وقتي 
همچنان  لمپارد  کردم  مي 
خوشحالم  بماند.  تيم  اين  در 
تصميم  چنين  شنوم  مي  که 
مهمي گرفته و خواهان ترك 
از  پس  که  او  نيست.  تيم 
يورو ۲008 سرمربي چلسي 

و  است  نيازمند  لمپارد  به  تيم  اين  داد؛  ادامه  شد،  انگليس 
مي  کامل  و  درك  را  همديگر  دو  اين  چلسي.  به  نيز  لمپارد 
کنند. اين مربي که گفته مي شد مخالف ادامه حضور لمپارد 
در چلسي است و از طرفي براي انتقال وي به تيم اينترميالن 
ايتاليا تالش مي کند، گفت؛ او از ابتداي حضورم در برنامه 
تا  نکنم  نظري  اظهار  دادم  ترجيح  اما  داشت؛  من جاي  هاي 
تحت فشار قرار نگيرد. اميدوارم با کمک او بتوانيم به اهداف 

مورد نظر برسيم.  

گيسا به فنرباغچه ترکيه پيوست  
 

تيم  گلزن  مهاجم   
اسپانيا  فوتبال  ملي 
ساله   ۴ قراردادي  در 
فنرباغچه  باشگاه  به 
دانيل  پيوست.  ترکيه 
رئال  مهاجم  گيسا 
سال   ۴ براي  مايورکا 
 1۷ مبلغ  به  و  آينده 
يورو، عضويت  ميليون 

باشگاه فنرباغچه ترکيه را پذيرفت. او که نقش بسيار مهمي 
در شکستن طلسم ۴۴ ساله ناکامي هاي اسپانيا در مسابقات 
بين المللي داشت، اکنون وظيفه سنگيني در ترکيب فنرباغچه 
در  ساله   ۲۷ گيسا  دارد.  آراگونس  سرمربيگري  به  ترکيه 
و  رساند  ثمر  به  مايورکا  رئال  براي  گل   ۲۷ گذشته  فصل 

آراگونس را براي حضور در تيم ملي متقاعد کرد.  

آقایي به سایپا پيوست  
پرسپوليس  فوتبال  تيم  گذشته  فصل  بازيکن  آقايي  عباس   
با  با حضور در هيات فوتبال تهران قرارداد خود را  تهران 
يک  مدت  به  آقايي  عباس  کرد.  ثبت  تهران  سايپاي  باشگاه 
سال به تيم فوتبال سايپا پيوست. روز سه شنبه نيز حسين 
به  آذين  استيل  از  ميرزاپور  ابراهيم  و  پرسپوليس  از  کعبي 

سايپا پيوسته بودند.  
 

مذاکره با سيدکا تا شنبه  
»ولفگانگ  با  سايپا  باشگاه  مسووالن  مذاکرات  روز  دومين 
سيدکا« بدون انجام هيچ گونه توافقي به پايان رسيد. »ولفگانگ 
سيدکا« آلماني که از چند روز پيش براي سرمربيگري تيم 
و  شنبه  سه  روزهاي  طي  دارد،  حضور  تهران  در  سايپا 
را  مذاکراتي  باشگاه  اين  مديره  هيات  اعضاي  با  چهارشنبه 
انجام داد که اين بار و در دومين نشست نيز طرفين به هيچ 
گونه توافقي دست نيافتند. دکتر تقي زاده سخنگوي باشگاه 
سايپا  امروز)چهارشنبه(باشگاه  نشست  »در  گفت؛  سايپا 
دليل  به  ظاهراً  که  شد  مطرح  مختلفي  هاي  بحث  سيدکا،  با 
گسترده بودن بحث ها طرفين نظرات متفاوتي را ارائه کرده 
اند که قرار است براي جمع بندي مباحث مذاکرات در هفته 
آينده ادامه پيدا کند. روز سه شنبه بيشتر مباحث در مورد 
بود.  باشگاه  تاسيساتي  امکانات  و  زيرساختي  هاي  بحث 
امروز نيز در مورد مسائل مالي و قرارداد بحث هايي مطرح 
روز  مذاکرات  اين  نداشت.  همراه  به  يي  نتيجه  هيچ  اما  شد 

شنبه ادامه خواهد داشت.«  
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جنجال بر سر بازگشت خانم 
دکتر از هلند

همسر يک پزشک که حاضر نبود برای ادامه زندگی مشترك از هلند به ايران بازگردد، با حکم دادگاه 
محکوم به بازگشت و تمکين از شوهرش شد.

دادخواست  ارائه  و  تهران  دادگاه خانواده  به شعبه ۲8۳  با مراجعه  قبل يک پزشک متخصص  مدتی 
الزام تمکين همسرش به قاضی گفت: هشت سال قبل پس از يک دوره آشنايی کوتاه مدت با يکی از 
دوستان خواهرم تصميم به ازدواج گرفتيم. به همين خاطر در يکی از روزهای بهاری پيمان زناشويی 
بستيم. همان سال هم تصميم گرفتيم برای ادامه تحصيل به خارج از کشور برويم. بدين ترتيب با کمک 
خانواده هايمان راهی کشور هلند شده و در کنار هم به تحصيل در پزشکی پرداختيم. مدتی قبل با 
پايان تحصيالت عاليه به کشور بازگشتم و با اجاره يک واحد مسکونی تصميم گرفتم پس از سال ها 
انتظار و برپايی جشنی، زندگی مشترکمان را در کشور شروع کنيم. اما پس از فراهم شدن مقدمات 
زندگی، متوجه شدم همسرم حاضر به بازگشت و تمکين از من نيست. به همين خاطر پس از پيگيری 
های فراوان، سرانجام تصميم به شکايت گرفتم تا او با حکم دادگاه وادار به بازگشت به کشور و تمکين 
شود. چراکه به داليل مختلف مخالف زندگی همسرم در خارج از کشور هستم وادامه اين وضع، زندگی 

مشترك و آينده مان را به مخاطره انداخته و باعث تزلزل و نابودی آن می شود.
با طرح اين دادخواست دستور احضار زن به دادگاه صادر شد. پس از صدور ابالغ قانونی به وکيل 
مدافع زن، وی نامه ای از زن جوان به دادگاه ارائه کرد که در آن آمده بود: »ادامه تحصيل مان در هلند، 
با تصميم مشترك من و شوهرم صورت گرفت تا اين که تابستان سال گذشته برای گذراندن تعطيالت 
و ديدار خانواده هايمان به کشور بازگشتيم و برای مدت کوتاهی در خانه مادر شوهرم اقامت کرديم. 
اما دو هفته پس از ورودمان آنها که می ديدند با پايان يافتن تحصيالت شوهرم، وی می تواند موقعيت 
مناسبی در ايران بدست آورد، او را تشويق به ماندن کردند. بنابراين شوهرم تحت تأثير حرف های 
اطرافيان، بنای ناسازگاری گذاشت تا جايی که اين تشنج و درگيری ادامه زندگی را برايمان دشوار 
کرد. تا اين که چند روز بعد متوجه ناپديد شدن ناگهانی شوهرم شده و پس از تحقيق فهميدم او بی 
خبر به هلند بازگشته تا با دريافت مدارك تحصيلی اش، به ايران بازگردد. بنابراين با اعصابی ناراحت 
و به اميد ديدار شوهرم به هلند برگشتم و سراغش را از دوستان و آشنايان گرفتم اما او به هيچ عنوان 
حاضر به ديدنم نبود. چند ماه بعد هم به ايران بازگشت و دادخواست تمکين داد. در حالی که من هنوز 

نتوانسته ام تحصيالتم را به پايان برسانم و هنوز به نتيجه دلخواهم نرسيده ام.«
با ثبت اظهارات اين زن و مرد، قاضی پرونده دستور داد تا مددکار اجتماعی دادگاه خانواده، شرايط 
محل زندگی مرد و خانه استيجاری وی را به دقت مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که خانه زوج در 
ايران از شرايط استاندارد برای زندگی برخوردار بود و در شأن آنها به نظر می رسيد، قاضی دادگاه 

زن را محکوم به تمکين و اطاعت از شوهرش کرد.
با اعتراض وکيل زن به رأی دادگاه، هيأت قضايی شعبه ۲6 دادگاه تجديدنظر وارد شور شدند و با 
تأييد دادنامه بدوی، دستور دادند تا شوهر مقدمات انتقال همسرش از هلند به ايران را فراهم کند. آنان 

بازگشت زن به خانه شوهر و تمکين را از وظايف او دانستند.

جليقه ضدچاقو برای 
کارمندان انگليسی

در پی افزايش چشمگير خشونت های اجتماعی 
در انگليس، مسئوالن اين کشور تصميم گرفتند 
برای در امان ماندن کارکنان دولت و کارمندان 
مرگبار  های  ضربه  از  ها  بيمارستان  ارشد 
آنان  اختيار  در  چاقو  های ضد  جليقه  چاقو، 
قرار دهند. اين اقدام، جديدترين راهکار برای 
تأمين امنيت در برابر حمله با سالح های سرد 
در انگليس است. تاکنون بيست هزار دست از 
اين جليقه ها برای کارکنان دولتی بيمارستان 
ها، معلمان، مأموران پليس، رانندگان وسايل 
نقليه عمومی، پزشکان و امدادگران اورژانس 
سفارش داده شده است. از سوی ديگر دولت 
انگليس برای کاهش چاقوکشی در مدارس نيز 
بازرسی  برای  فلزياب  دستگاه  از  دارد  قصد 
دانش  تا  کند  استفاده  آموزان  دانش  وسايل 
وسايل  و  چاقو  حمل  به  اقدام  که  آموزانی 

برنده می کنند به اين طريق شناسايی و خلع سالح شوند. اين دستگاه که شبيه دستگاه بازرسی در 
فرودگاه هاست در مدارسی که آمار بااليی از جرائم و چاقوکشی دارند نصب خواهد شد. 

رنگ مو، زنی را کچل کرد
زن جوان که در پی استفاده از رنگ مو دچار ريزش موی شديد و 
بيماری »کچلی« شده بود، با مراجعه به دادسرای جرايم پزشکی 

از شرکت سازنده رنگ مو شکايت کرد.
»سهيال« چندی قبل با چهره ای افسرده و غمگين به دادسرا مراجعه 
کرد و از مسئوالن يک شرکت توليدکننده لوازم آرايشی، بهداشتی 
شکايت کرد. وی در اين باره گفت: ساعتی پس از مصرف رنگ 
متوجه  خريدم  تهران  غرب  در  ای  داروخانه  از  را  آن  که  مويی 
ريزش شديد موهايم شدم. به تصور اين که رنگ مو، تقلبی بوده 
بالفاصله به حمام رفته و موهايم را شستم. اما در کمال ناباوری 
کچل شدم. در حالی که با ديدن اين صحنه به شدت شوکه شده و 
ترسيده بودم، بالفاصله با شرکت سازنده رنگ مو تماس گرفتم 
تا اين که با پيگيری های فراوان مسئوالن شرکت، نماينده خود را 
برای بررسی موضوع به خانه ام فرستادند.وی در حالی که مدعی 

بود شرکت شان معتبر است و تاکنون نيز با چنين مسئله ای روبه رو نبوده اند چند کرم تقويتی مو در 
اختيارم گذاشت و گفت: مطمئن باشيد پس از مصرف اين کرم ها، موهايتان خيلی سريع رشد خواهد 
کرد. با اين حال به دليل بروز مشکالت مختلف روحی و جسمی دچار افسردگی شديد و بيماری قلبی 
شده و چند روزی هم در بيمارستان بستری شدم. حال آن که هنوز هم به رشد موهايم اميد زيادی 
ندارم. »فتح الهی مطلق« بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحيه 1۹ - جرايم پزشکی و دارويی - نيز پس 
از تحقيق از شاکی، باقی مانده رنگ مو را برای بررسی دقيق در اختيار کارشناسان دارويی و بهداشتی 
قرار داد. کارشناسان هم پس از آزمايش های الزم اعالم کردند 8۵ درصد محتويات اين رنگ مو، کرم 
موبر بوده است. بازپرس پرونده نيز با اعالم اين نظريه کارشناسی، دستور احضار مديرعامل شرکت 

سازنده لوازم آرايشی و بهداشتی را صادر کرد.

سرقت از بانک به سبک فيلمهای سينمایی
سارقان پس از کندن تونلی زير زمينی به طول ۳00 متر وارد شعبه يک بانک در آنکارا پايتخت ترکيه 

شدند و پس از خالی کردن 11 صندوق اجاره ای متعلق به مشتريان بانک ، ناپديده شدند. 
به نقل از پايگاه خبری وقتيم ترکيه، جمعه شب گذشته در محله بالگات آنکارا، يکی از شعبات بانک 
زراعت ترکيه به طرز شگفت آوری مورد سرقت قرار گرفت. سارقين همچون کارگران معدن تونلی زير 
زمينی کنده و جهت جلوگيری از ريزش خاك آنرا اسکلت بندی کرده و تا ۳00 متر پيشروی می کنند و 
در نهايت از درون شعبه بانک بيرون آمده 11 صندوق از 1۳ صندوق اجاره ای متعلق به مشتريان بانک 
را خالی می کنند و سپس ضمن برگشت رد خود را چنان ناپديد می کنند که پليس ترکيه پس از دو روز 

جستجو در اطراف و حفاری با بولدوزر موفق به کشف تونل زير زمينی می گردد. 
اين گزارش در خصوص جزئيات حادثه چنين می نويسد به سبب ۲ روز تعطيلی آخر هفته سرقت روی 
داده روز يکشنبه آشکار می گردد. مدير ساختمان با ديدن تلی از خاك در جلوی در پارکينگ پليس را 

مطلع می سازد. با آمدن پليس وقوع سرقت و استفاد از تونل زير زمينی آشکار می گردد. 
هنوز ميزان پولها و جواهرات و اشيای با ارزش درون صندوقهای اجازه ای مشخص نشده است. 

تحقيقات و جستجوی پليس برای يافتن اين سارقين حرفه ای آغاز شده است.

مسيحای دروغين محکوم شد
گريگوری گرابوووی، مردی که مدعی بود مردگان را زنده می کند و بيماريهای شديد را شفا می دهد 
در دادگاهی در مسکو به جرم کالهبرداری محکوم شد.پيش از اين دادستان اين فرد را در 1۲ مورد 
مجرم دانسته بود و برای او درخواست 1۲ سال زندان کرده بود. بخشی از شاکيان گرابوووی پدران 
و مادران کودکانی بودند که در حادثه مدرسه بسالن جان باختند. گرابوووی در همايشهايی که ترتيب 
می داد به سوالهای اين پدران و مادران سوگوار پاسخ و به آنها وعده می داد کودکانشان را زنده کند. 
البته گرابوووی فراموش نمی کرد از شرکت کنندگان در همايشها که تعدادشان تا پانصد نفر هم می 
رسيد مبلغ قابل توجهی بگيرد. در ماه سپتامبر ۲00۴ شورشيان چچن بيش از هزار نفر را در مدرسه 
ای در شهر بسالن به گروگان گرفتند. نيروهای امنيتی روسيه برای آزادی گروگانها به مدرسه هجوم 
بردند ودر اين ماجرا حدود ۲00 کودك و 1۵0 بزرگسال کشته شدند. اين حادثه که پوشش رسانه ای 

بسيار وسيعی داشت در آن زمان توجه و همدردی جهانيان را برانگيخت. 
گرابوووی همچنين يک تشکيالت هرمی را براه انداخته بود و با دريافت پول شيوه های درمانی خود 
را آموزش می داد و تعليم ديدگان را ترغيب می کرد تا شروع به آموزش ديگران بکنند و ده درصد از 
پولی را که شاگردان تازه می پردازند بردارند. وکيل گرابوووی اتهامات او را رد کرد و در دادگاه گفت 
مدرکی وجود ندارد که موکلش پول گرفته باشد اگرچه پذيرفت که او تعليماتش را اشاعه می داده است. 
گرابوووی که خود را بيگناه می داند به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکايت کرده و مدعی 
تخلف در دادرسی شده است. به گفته دادستانها، گرابوووی که رهبر فرقه خود هم بشمار می رفت در 
اواسط دهه ۹0 ميالدی فعاليتهايش را آغاز کرد و با بهره گيری از رسانه ها معروف شد و خود را به 

مردم شناساند. ميزان محکوميت اين مسيحای دروغين هنوز مشخص نشده است.   
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قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ویزا برای کشورهای 
سوئد، دانمارک، اسپانيا، کانادا، آمریکا، استراليا

 و سایر کشورهای جهان
ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی در سایر کشورهای جهان
کليه امور حقوقی، انحصار وراثت، طالق و سرمایه گذاری

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

مرد دست و دلباز مهریه 
همسرش را باال برد 

 
مرد دست و دلباز هنگامي که براي طالق از همسرش به دادگاه خانواده مراجعه کرد مهريه 1۴ سکه 

يي او را به مبلغ ۳00 ميليون تومان افزايش داد.
چندي قبل زن و شوهري ميانسال به دادگاه خانواده مراجعه کردند و با ارائه دادخواست طالق توافقي 
خواهان جدايي از هم شدند. اين زن و شوهر که مرجان و علي نام دارند در مورد داليل تصميم شان به 
قاضي حسن عموزادي - رئيس شعبه ۲86 - گفتند به خاطر اينکه تفاهم اخالقي نداريم پس از گفت وگو 
با هم به اين نتيجه رسيديم به رغم 1۲ سال زندگي مشترك از هم طالق بگيريم. علي در اين خصوص 
گفت؛ من از ابتدا به مرجان عالقه نداشتم و به خاطر اصرار مادرم حاضر به ازدواج با او شدم. در اين 
چند سال هم فقط او را تحمل کردم اما ديگر تصميم گرفتم به اين زندگي پايان دهم. او ادامه داد؛ مهريه 
همسرم 1۴ سکه بهار آزادي است اما چون وضع مالي خوبي دارم و از سويي حضانت تنها فرزندم را 
نيز به مرجان داده ام به جاي 1۴ سکه به او ۳00 ميليون تومان مي پردازم تا پس از طالق زندگي خوبي 
داشته باشد. پس از اظهارات اين مرد همسر او نيز گفت؛ من از ابتدا علي را دوست داشتم و با عالقه با 
وي ازدواج کردم اما نمي دانم به چه علت شوهرم از همان ابتدا نسبت به من بي عالقه بود. حاال هم من 
از صميم قلب راضي به اين جدايي نيستم اما چون علي بر اين کار اصرار کرده من هم از سرناچاري 
مي پذيرم. بنابراين گزارش قاضي عموزادي پس از شنيدن اظهارات اين زوج از آنجا که آنها برخواسته 

شان اصرار داشتند با درخواست شان موافقت کرد و حکم به جدايي آنها داد. 

پایان مرگبار جدال همسایه ها
 مرد ميانسالی که به اتهام قتل همسايه اش در بازداشت به سر 

می برد در نخستين جلسه بازجويی منکر جنايت شد.
صبح پانزدهم تير مأموران کالنتری 1۵۹ بی سيم در جريان 
گرفتند.  قرار  شهريور   1۷ خيابان  در  قتل  به  منجر  درگيری 
بازپرس »روشن« - رئيس شعبه سوم دادسرای جنايی تهران 
- نيز دقايقی بعد همراه گروهی از کارآگاهان جنايی در محل 
حادثه حضور يافت. آنها در نخستين تحقيقات دريافتند مقتول 
- محمد ۵1 ساله - در جريان درگيری با همسايه اش به نام 
»رضا« جان باخته است. در ادامه نيز مشخص شد رضا پس از 

اين حادثه از طريق پشت بام حمام گريخته است.
بنابراين بالفاصله دستور دستگيری رضا صادر و ساعتی بعد 
متهم دستگير شد. وی در نخستين بازجويی ها گفت: مستأجر 
خانه ام همسايه محمد - مقتول - بود. آنها صبح روز حادثه 
با هم درگير شده بودند. بنابراين وقتی از موضوع باخبر شدم 
به خانه محمد رفتم و شيشه خانه اش را به نشانه اعتراض به 

رفتارش شکستم. بعد به حمام محل رفتم که محمد هم آمد. از آنجا که خانواده اش ماجرای شکستن 
شيشه ها را به او اطالع داده بودند می دانستم برای انتقامجويی آمده است. بنابراين با هم درگير شديم. 
من هم او را زدم وقتی از هوش رفت فرار کردم. باور کنيد او خودش از حال رفت و من او را نکشتم. 
با حضور  تا  بودند خواست  افرادی که هنگام درگيری در محل  از  بازجويی  از  بازپرس روشن پس 
در دادسرای جنايی در اين باره توضيح دهند. صبح ديروز يکی از شاهدان با مراجعه به شعبه سوم 
بازپرسی گفت: وقتی رضا و محمد با هم درگير شدند رضا او را به زمين انداخت و سرش را چند بار 
به لبه جوی آب کوبيد. بعد از آن هم ضربه ای به پهلويش زد که محمد ديگر از جايش بلند نشد.پس از 
اظهارات شاهد، همسر و دختر بزرگ مقتول نيز به شرح ماجرا پرداختند. بازپرس روشن در پايان به 
خبرنگار ما گفت: متهم همچنان منکر قتل است اما اظهارات شهود نشان می دهد مقتول در پی اصابت 
ضربه سنگين متهم نقش بر زمين شده و ديگر به هوش نيامده است. با اين حال تا موقعی که پزشکی 
قانونی علت اصلی مرگ را اعالم نکند نمی توان نظر قطعی خود را اعالم کرد و تا آن موقع نيز متهم 

در بازداشت خواهد ماند.

حوادث

حبس ابد برای قاتل ۵ زن
مرد ۵۲ ساله در »آخن« آلمان به جرم قتل پنج زن و دختر به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مرد ۵۲ ساله که از سال 1۹8۳ تا 1۹۹0 ميالدی پنج زن و دختر 1۵ تا 
۳1 ساله را پس از شکنجه به قتل رسانده بود، در دادگاه »آخن« به حبس ابد محکوم شد. بنابر اين 
گزارش، اين مرد پس از گذشت بيش از ۲۴ سال از نخستين قتل خود به علت انجام آزمايشات دی ان 
ای شناسايی و دستگير شد. بر اساس اين گزارش، بنابر اظهارات پليس، تاکنون علت اصلی ارتکاب اين 

قتل ها و انگيزه قاتل مشخص نشده است.

پایان بازی کامپيوتری با قتل نوزاد
جوانی در اسپانيا، به علت خشم ناشی از بازی کامپيوتر، فرزند دوستش را به قتل رساند.

 جوان 1۹ ساله به علت قتل فرزند دوستش در دادگاه »تاراگونا« در شمال اسپانيا به ۲0 سال حبس 
محکوم شد. بنابراين گزارش، اين جوان در حال بازی کامپيوتری بود که به علت هيجان و عصبانيت 
ناشی از بازی، پسر يک ساله دوستش را پرتاب کرد. بنابر اظهارات پليس، اين جوان قصد کشتن اين 

کودك را نداشت ولی پرتاب کردن کودك موجب خونريزی داخلی و مرگ اين کودك شد.

راننده آمبوالنس، مرگ بيمار را رقم زد
  راننده يک دستگاه آمبوالنس در انگليس به هنگام انتقال يک بيمار به بيمارستان، راه را گم کرده و 

باعث مرگ بيمار شد.
راننده يک دستگاه آمبوالنس به هنگام انتقال يک زن ۲1 ساله به بيمارستان راه را گم کرد. بنابراين 
گزارش، بر طبق اظهارات مادر اين بيمار، راننده بارها مسير را گم کرده و همين امر باعث طوالنی تر 
شدن راه تا بيمارستان شد. وی پس از چند ساعت چرخاندن بيمار نگون بخت در مسير بيمارستان، 
سرانجام وی را به مقصد رساند. اين گزارش حاکيست، اين زن ۲1 ساله که از ناراحتی قلبی و درد 
شديد کليه رنج می برد، پس از رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست داد. گفتنی است، قرار است 

برای رانندگان آمبوالنس دوره آموزشی شهر شناسی اجرا شود. 

پدری دخترش را دار زد
مرد پاکستانی در آمريکا برای ممانعت از ازدواج دخترش او را دار زد.

 پليس »کلی تون کانتی« جورجيا يک مرد ۵6 ساله پاکستانی را به اتهام قتل دخترش بازداشت کرد. 
بر اساس اين گزارش، دختر ۲۵ ساله اين مرد اصرار داشت با نامزدش که مدتها به علت مسائل کاری 
از او دور شده بود زودتر ازدواج کند. بنابراين گزارش، ماموران پليس اين پدر را که به دليل پايبندی 
به يک سنت قديمی و منسوخ، دختر خود را به قتل رسانده دستگير کردند. پدر اين دختر در اين باره 
گفت: می ترسيدم مقاومت دخترم برای ازدواج با نامزدش موجب بی آبرويی خانواده ام شود. گفتنی 
است، مادر اين دختر با تماس با پليس ماموران را از اين قتل آگاه کرد و آنها نيز پس از اعزام به محل، 

جنازه دختر را در اتاق خواب طبقه دوم ساختمان کشف کردند.
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پای مردی ريختم که فکر می  را  ام  از عمر و جوانی  ۲۷ سال 
قدرناشناسی  خاطر  به  که  افسوس  اما  است  من  عاشق  کردم 

هايش به پايان راه رسيده ام و چاره ای جز جدايی ندارم.
خانواده  دادگاه  قاضی  مقابل  اشکبار  چشمانی  با  ميانسال  زن 
تهران نشسته بود، گفت: ۲۷ سال پيش وقتی فوق ليسانس گرفتم 
از  تدريس شدم.مدتی  مشغول  معتبر  های  دانشگاه  از  يکی  در 
شروع کارم نگذشته بود که درکالس متوجه نگاه های سنگين و 
معنی دار يکی از دانشجويانم شدم. کاوه همه رفتار و حرکاتم 
را به دقت زير نظر داشت به همين خاطر بشدت ناراحت بودم. 
چندين بار هم به بهانه های مختلف او را از کالس بيرون انداختم 
تا شايد از نگاه هايش در امان باشم. اما او هر بار با پادرميانی 
اين که  تا  همکاران و مسئوالن دانشگاه به کالس بازمی گشت 
در يک عصر هنگام بازگشت به خانه در خيابان منتظر تاکسی 
های  کرد، شيشه  توقف  پايم  جلوی  پيکانی  که خودروی  بودم 
بخار گرفته و تاريکی هوا باعث شد راننده را نبينم، در صندلی 
عقب نشسته بودم که پس از چند دقيقه ناگهان با صدای راننده 
به خودم آمدم که گفت استاد مسيرتان کجاست در حالی که با 
شنيدن صدای کاوه شوکه شده بودم با عصبانيت از او خواستم 
به  دقيقه  برای چند  فقط  تا  ملتمسانه خواست  او  اما  کند  توقف 

حرف هايش گوش دهم.
جسارت  يا  مزاحمت  قصد  خدا  به  خانم  گفت:  مؤدبانه  هم  بعد 
ندارم، فقط می خواهم چند دقيقه ای به حرف هايم گوش دهيد و 
پس از پايان حرف هايم تصميم گيری کنيد. ناچار سکوت کردم 
او هم بالفاصله گفت: من و شما همسن و سال هم هستيم. من از 
چند سال قبل پس از مرگ پدرم مسئوليت خانواده را به دوش 
کشيدم. به همين خاطر از درس و تحصيل کناره گرفته بودم اما 
به دليل عالقه شديدم به تحصيل با سختی زياد وارد دانشگاه 
مناسب هستم  دنبال همسری  که  است  اين حال مدتی  با  شدم. 
ام. دو خواهرم  به همين خاطر شما را به دقت زير نظر گرفته 
گذشته  سال  متأسفانه  نيز  مادرم  و  اند  شده  بخت  خانه  راهی 
فوت کرده و من حسابی تنها شدم بنابراين می خواهم به زندگی 
ام سرو سامانی دهم، آيا شما مرا به غالمی می پذيريد درپايان 
حرف هايش از او خواستم توقف کند اما او با اصرار و پافشاری 
خواست تا به ادامه حرف هايش هم گوش دهم: خانم گفتم که 
قصد جسارت ندارم اما خواهش می کنم درباره پيشنهادم خوب 

فکر کنيد من قول می دهم شما را خوشبخت کنم.
افکارم  بعد  به  آن  از  شدم.  پياده  رسيدم  خانه  نزديکی  وقتی 
او  اما  کردم.  مخالفت  پيشنهادش  با  ابتدا  ريخت  هم  به  حسابی 
دست بردار نبود به همين خاطر يکی از اساتيد را واسطه کرد، 
سرانجام به خاطر پافشاری هايش پس از مدتی تحقيق و طرح 
از  پس  بنابراين  دادم.  مثبت  پاسخ  او  به  خانواده  در  موضوع 
فراهم شدن مقدمات ازدواج با مهريه ۳00 هزار تومان به عقد او 
درآمده و راهی خانه بخت شدم. بدين ترتيب کاوه هم دانشجويم 
بود و هم همسرم. او به طور نيمه وقت در يک شرکت بازرگانی 
کار می کرد. با اين حال بار اصلی زندگی روی دوش من بود اما 
سعی کردم فشارهای زندگی را تحمل کنم تا همسرم به پيشرفت 
برسد. همزمان با تولد پسرمان »فرهاد« تحصيل شوهرم نيز به 
پايان رسيد و تمام وقت مشغول کار شد. هر دو با زحمت فراوان 
زندگی را ساختيم به طوری که زبانزد همه فاميل شده بوديم. 

ما در کنار هم بشدت احساس خوشبختی می کرديم تا اين که 
پنج سال پيش کاوه تصميم به ادامه تحصيل گرفت. اما از همان 
موقع کانون گرم زندگی مان به هم ريخت. چرا که با ورود او به 
دانشگاه، اخالق و رفتارش بشدت تغيير کرد، او دائم بر سر هر 
مسئله کوچکی جار و جنجال راه می انداخت و بهانه می گرفت. 
تندخويی و عصبانيتش را به حساب فشار زندگی و تحصيل می 

گذاشتم بنابراين سعی می 

کردم 
او  اما به  دهم  به آرامش  وقتی 

را  او  اتفاقی  ديدم، طور  خيابان  در  جوانی  زن  همراه 
علت تمام مشکالت اخير زندگی ام را پيدا کردم. در حالی که با 
ديدن اين صحنه شوکه شده بودم به تعقيب شان پرداختم. باورم 
نمی شد. با خود گفتم: من که چيزی برای همسرم کم نگذاشتم 

پس چرا...
اين موضوع چشم  از  آبرويم  و  زندگی  برای حفظ  اين حال  با 

پوشی کردم.
وقتی به خانه رسيدم بی حال روی مبل افتادم. افکار و زندگی 
های  کابوس  نداشتم.  تمرکز  قدرت  بود.  ريخته  هم  به  کاماًل  ام 
شبانه يک لحظه هم رهايم نمی کرد با اين حال سعی می کردم 
در برابر بهانه گيری های همسرم سکوت کنم تا حرمت مان 
همچنان حفظ شود. با اين حال چندين بار هم تصميم گرفتم تا 
به او بگويم که از رابطه پنهانی اش با آن زن خبردار هستم اما 
باز هم خودداری کردم تا اين که بعد از گذشت چند ماه شوهرم 
را با زن جوان در خيابان ديدم. کاوه که از ديدنم شوکه بود با 
عجله از آن جا دور شد آن شب هم به خانه نيامد. فردای آن 
روز که خجالت زده، شرمنده و پريشان به خانه بازگشت بی 
انداختم. وقتی شرمندگی را در چشمانش  تفاوت به او نگاهی 
ديدم او تقاضای بخشش و فرصت جبران کرد. من هم به داليل 
دکترا  مقطع  به  کاوه  ورود  با  اما  دادم  او  به  فرصتی  مختلف 
دوباره اخالق و رفتارش تغيير کرد، با اين حال همچنان سعی 
کردم خودم را دلداری دهم که او به خاطر مشغله درسی اش 
بهانه گيری می کند. اما با ديدن پيامک های کوتاه شبانه اش 
از او خواستم تا در اين باره توضيح دهد، او هم حرف های 
بی سر و ته تحويلم داد. اما من که به او شک کرده بودم، دور 
از چشمش تلفن همراهش را بررسی کرده و پيام های کوتاه 
عاشقانه ای ديدم که با شماره ناشناس ارسال شده بود. روز 
بعد وقتی با شماره موردنظر تماس گرفتم صدای زن جوانی را 
شنيدم. وقتی خودم را معرفی کردم او با تعجب پرسيد: مگر شما 
چند سال قبل از همسرتان جدا نشده ايد با شنيدن حرف های 
زن جوان کاخ آرزوهايم به يکباره فروريخت چون شوهرم مرا 
فريب داده و به بهانه درس و تحصيل غرورم را لگدمال کرده 
با تندی  پنهانش باخبر هستم  از راز  به کاوه گفتم  بود. وقتی 

گفت: ديگر عالقه ای به ادامه زندگی با من ندارد و می خواهد 
از خواسته  تنها فرزندمان  او خواستم به خاطر  از  ازدواج کند. 
اش منصرف شود اما او نپذيرفت و گفت تصميمش را گرفته! با 
اين حال مدتی سعی کردم تا او را به زندگی عالقه مند کنم اما او 
با بی اعتنايی هايش مرا خسته و دلزده کرد. باالخره موافقتم را 
برای جدايی اعالم کردم. وقتی تنها پسرمان از موضوع طالقمان 

خبردار شد، 

افسرده و بيمار خودش را در اتاق حبس کرد تا شايد از تصميم 
مان منصرف شويم اما ديگر راهی جز اين نداشتيم. چرا که برای 
همسرم سرنوشت و آينده فرزندمان مهم نبود. چرا که زمانی که 
بايد به فکر سر و سامان دادن به زندگی تنها فرزندمان باشيم او 

تصميم به ازدواج گرفته است.
پس از پايان اظهارات اين زن، وکيل همسرش نيز به قاضی گفت: 
می  را  همسرش  قانونی  حقوق  و  حق  تمام  کرده  اعالم  موکلم 

پردازد. بنابراين خواستار صدور حکم طالق هستيم.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

ازدواج قاتل با 
وکيلش

»چارلز سوپراچ« عامل قتل های زنجيره ای که افزون بر سه دهه 
از عمرش را در زندان مرکزی نپال گذرانده است به زودی آزاد 

می شود.
»سوپراچ« 6۴ ساله که فرانسوی تبار است سال 1۹۷۵ ميالدی به 

جرم کشتن يک جهانگرد کانادايی در نپال ، زندانی شد.او بعدها به 
کشتن زنجيره ای ۲0 نفر ديگر در کشورهای مختلف قاره پهناور 
آسيا متهم شد. حاال وکيل اين تبهکار پس از ۳۳ سال درخواست 
تجديد نظر در ميزان مجازات داده است و چون دادگاه عالی نپال 
، مدرك کافی عليه »سوپراچ« ندارد وی به زودی آزاد می شود. 
عامل قتل های زنجيره ای اعالم کرد با شنيدن اين خبر از »نهيتا 

بيسواس« که مترجمش بود خواستگاری کرده و تصميم دارد پس 
از آزادی با او ازدواج کند.»نهيتا« که تنها ۲0 سال دارد بی صبرانه 
منتظر آزادی نامزد پيرش است.گزارش ايسکانيوز می افزايد، هنوز 

جزئيات و انگيزه جنايت های »سوپراچ« فاش نشده است.
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محدودی
 داوطلب جهت تهيه 

گزارش استقبال 
می کند

خانه و خانواده

 خوراک ذرت 
هندی

 *

مواد الزم
پنج قاشق مرباخوری آرد

دو فنجان خامه ترش
۹00 گرم ذرت خرد شده

۴۵0 گرم کالباس
نصف فنجان کره

نصف پياز
نصف فنجان کرفس

يک عدد فلفل دلمه قرمز 
يک عدد فلفل دلمه سبز

نمک و فلفل
يک قاشق مرباخوری جعفری خرد شده

* طرز تهيه
و  کرده  روشن  فارنهايت  درجه   ۳۵0 با  را  فر 
کالباس ها را در آن قرار دهيد. کره را در تابه ای 
ريخته و پيازهای خردشده را با ساقه کرفس به 
آن بيفزاييد تا نرم شود. سپس آرد و خامه ترش 
کالباس  و  ذرت  به  و  بزنيد  هم  خوب  هم  با  را 

اضافه کنيد.
اين مواد را در ظرف مناسبی ريخته و به آن نمک 
و فلفل زده و روی آن فلفل دلمه ای قرمز و سبز 
 ۴۵ برای  را  آن  و  بپاشيد  شده  خرد  جعفری  و 

دقيقه در فر قرار دهيد.

وقتی در 
رفاقت 

می بازیم ... 

هر يک از ما بدون دانش خاص می توانيم اشخاصی را که به لحاظ ارتباطی 
موفق ترند، شناسايی کنيم. اين افراد آنهايی هستند که ديگران معموال تمايل 
با  و  براحتی  اشخاصی  چنين  می کنند.  ابراز  آنها  با  ارتباط  برای  را  خود 
صحبت  اثربخشی  طور  به  می کنند،  برقرار  رابطه  ديگران  با  گشاده رويی 
می کنند، احساسات منفی خود را به ديگران به طور محترمانه ابراز می کنند، 
و  می دهند  انتقال  صحبت  طول  در  بوضوح  را  خود  سياست های  و  اخبار 
تماس خود با ديگران را با به جا گذاشتن يک احساس مثبت در آنها پايان 

می بخشند. 
در ارتباطات اداری يک ارتباط موفق بر اساس توانايی بيان واضح ديدگاه ها 
و نظرات شخصی و يا مخالفت کردن بدون بر جای گذاشتن احساس مورد 

حمله واقع شدن در فرد مقابل مشخص می شود. 
متقاعدکردن  توانايی  قالب  در  اثربخش  ارتباط  يک  يک مصاحبه شغلی،  در 
معين  شغلی  مناسب  و  مسوول  شايسته،  فردی  من  اين که  به  مصاحبه گر 

هستم، تعريف می شود. 
در زندگی خانوادگی نيز يک ارتباط موفق براساس توانايی بيان روشن افکار، 
و  ديدگاه ها  به  پاسخگويی  در  مقابل  فرد  موقعيت  درك  نيازها،  احساسات، 
نيازهای ابراز شده، حساسيت در تشخيص افکار، احساسات و نيازهای فرد 
مقابل، توانايی گفتگو برای حل اختالفات و ارائه راه حل های سازنده تعريف 

می شود. 
در مقابل اشخاصی هستند که فاقد مهارت های ياد شده اند و علی رغم تمايل 
و عالقه به ارتباط با ديگران به سبب ناتوانی در شناخت، بيان روشن افکار 
و احساسات خود و همچنين ناتوانی در شناخت افکار و احساسات ديگران، 

روابط خود را مخدوش می سازند. 
مهارت های ارتباطی مجموعه ای از رفتارهاست که کيفيت ارتباط يک شخص 
با شخص ديگر را مشخص می کند. اولين قدم در جهت مهندسی رفتارها در 
ارتباطات بين شخصی، شناسايی الگوی ارتباطی خود و فردی است که با او 

رابطه داريد. 
● طبقه بندی سبک های ارتباطی براساس رفتار 

يکی از ضروريات برقراری ارتباط سازنده توانايی اشاره عينی، مشخص و 
جزيی به رفتارهايی است که موجب سوءتفاهم می شوند. گاهی برداشت های 
ما از رفتار ديگران بيش از آن که عينی و دقيق باشد، حاصل ذهنيت کلی، مبهم 

و نامشخص ماست. 
به عنوان مثال اين که بگوييم يک نفر اعتماد به نفس ندارد و يا آدم تنبلی است، 
در واقع برداشت ذهنی خود را از رفتار وی مطرح کرده ايم. مفهوم اعتماد 
به نفس و تنبلی حاصل تفسيری است که از يک رفتار عينی مشاهده شده ارائه 
با نظر ديگران در مورد رفتار مشاهده  اين تفسير ممکن است  اما  می کنيم، 

شده همسان نباشد و همين امر می تواند زمينه بروز سوءتفاهم شود. 
حال اگر بخواهيم به جای توجه به مفروضات نظری و علت شناسی، رفتار 
قرار دهيم، می توان سبک های  ارتباطی  الگوهای  تقسيم بندی  مبنای  را  عينی 

ارتباطی افراد را به ۴ مقوله تقسيم کرد. اين تقسيم بندی براساس توصيفی که 
می توان از يک ارتباط ياری بخش ارائه کرد، از ۴ مولفه تشکيل شده است. اما 
پيش از طرح اين ۴ مولفه بايد ماهيت يک ارتباط رضايت بخش روشن شود. 

ارتباطی است که در آن ۳  انسانی رضايت بخش،  از يک رابطه  تعريف کلی 
مولفه در هم تنيده يعنی صميمت، مراقبت و آزادی وجود دارد. 

منظور از صميمت، اعتمادی است که امکان درك کردن و درك شدن را فراهم 
می کند؛ اعتمادی که امکان در ميان  گذاشتن احساسات و افکار خصوصی را 
فراهم می سازد. در يک رابطه صميمی، طرفين از وضعيت همديگر خبر دارند 
و در نتيجه يکديگر را خوب می شناسند و می توانند افکار، احساسات و اعمال 

يکديگر را پيش بينی کنند. 
و  مهار  کنار  در  خودمختاری  و  آزادی  رضايت بخش،  رابطه  در  نهايت  در 
فرد رضايت بخش  برای  رابطه  هنگامی  ديگر،  عبارت  به  دارد.  کنترل وجود 
است که فرد مقابل به وی اجازه دهد آن طور که دوست دارد عمل کند، کنترل 
را به حداقل الزم برساند و فرد را همان طور که هست، قبول داشته باشد. 
به شناخته شدن، حمايت  ميل  قالب  در  ارتباط  به  نياز  اساس، هسته  براين 

عاطفی، امکان انتخاب داشتن و کنترل نشدن متجلی می شود. 
براساس توصيفی که از يک ارتباط رضايت بخش ارائه شد، می توان ۴ مولفه 
را  ارتباطی  الگوی   ۴ آن  براساس  و  رابطه شناسايی  برقراری  ايجاد  در  را 
متمايز کرد. ۴ مولفه  از سبک های برقراری رابطه عبارتند از: 1( »صداقت« در 
معنای عرفی يعنی راستگويی که در تضاد با دروغ است. اما می توان نگاهی 
ارتباط بين  انداخت. هنگام برقراری  به معنای صداقت  دقيق تر و عملياتی تر 
شخصی، ۳ مسير ارتباطی يا به معنای دقيق تر سه زبان وجود دارد. آنچه 
ديده می شود )زبان ديداری( ، آنچه گفته می شود )زبان گفتار( ، و آن طور که 

گفته می شود )زبان لحن( . 
اگر چه در ارتباطات انسانی ۳ زبان برای انتقال پيام وجود دارد، انسان ها 
معموال به يکی از آنها يعنی زبان گفتار توجه آگاهانه نشان می دهند و دو 
زبان ديگر به صورت خودکار و ناهشيار پرورش ذهنی می شود و از اين 
را  »صداقت«  بخواهيم  اگر  حال  ندارد.  دو  آن  به  نسبت  تدبيری  فرد  روی 
براساس اين سه مسير ارتباطی معنا کنيم، هماهنگی اين سه زبان صداقت 

خواهد بود. 
۲( »صراحت«  نيز ديگر مولفه حاکم بر ارتباطات بين شخصی است. منظور از 
صراحت اين است که آيا پيام هايی که ميان دو نفر ردوبدل می شود، روشن 
و مستقيم است يا نه؟  گاهی ما صداقت داريم يعنی آنچه را در دل احساس 
می کنيم بيان می کنيم، اما ممکن است اين بيان مستقيم و روشن نباشد. يعنی 

صراحت نداشته باشد. 
پيام مستقيم فاقد کليت و واسطه است. منظور از روشن بودن پيام، پردازش 
آسان آن است. از اين رو صراحت در ارتباط، ارسال پيام های جزيی، عينی و 

مشخص و روشن در مقابل پيام های کلی، ذهنی، نامشخص و مبهم است. 
حريم  حفظ  و  فرديت  پذيرش  ارزش گذاری،  معنای  به  متقابل«  »احترام   )۳
شخصی و انسانی خود و فرد مقابل است. منظور از تقابل اين است که هنگام 
ارتباط، ما در آن واحد احترام دو نفر را حفظ می کنيم؛ يکی خود و ديگری 

فرد مقابل. 
۴( مولفه آخر هر ارتباطی »خودمختاری« در برابر کنترل است. در هر رابطه 
ميزان آزادی و اختياری که ما به فرد مقابل در نحوه عمل می دهيم درجات 
در  اساسی  ازمولفه های  يکی  رابطه  در  دادن  مختاری  خود  دارد.  متفاوتی 
ميزان رضايت از رابطه است و زمانی که متقابل باشد از عوامل عمده تداوم 

رابطه است. 
با  که  کنترلی  گاهی  اما  است،  احترام  کننده  بهره کشی سلب  با هدف  کنترل 
آگاهی و اجازه فرد مقابل و برای کمک و حمايت از وی اعمال می شود به 

معنای نفی احترام نيست. 
الگوی  يا  سبک   ۴ می توان  ارتباطات،  در  شده  ياد  مولفه   ۴ براساس  حال 

ارتباطی زير را از هم متمايز کرد: 
و  متقابل  احترام  با  توام  صريح  صادقانه،  ارتباط  برقراری  قاطعيت:   )1

خودمختاری متقابل است. 
احترام  بدون  صريح  نيمه  صادقانه،  غير  ارتباط  برقراری  پرخاشگری:   )۲

متقابل و کنترل فرد مقابل است. 
احترام  با  توام  صريح،  غير  غيرصادقانه،  ارتباط  برقراری  سلطه گری:   )۳

ظاهری و کنترل فرد مقابل است. 
۴( سلطه پذيری: برقراری ارتباط غير صادقانه، غير صريح، توام با احترام به 

فرد مقابل و خودمختاری فرد مقابل است. 
آنچه در اين ۴ الگوی ارتباطی بايد مورد توجه قرار گيرد، ماهيت و اهداف 
ارتباطی است. ماهيت ارتباط در قاطعيت، حفظ منافع هر دو طرف است؛ اما 
در پرخاشگری سلطه گری و سلطه پذيری هدف و ماهيت رابطه برد و باخت 

است. 
الگوی  سه  هر  اهداف  که  است  اين  می شود،  توجه  آن  به  اينجا  در  آنچه 
پرخاشگری، سلطه گری و سلطه پذيری )کمرويی(  در بلند مدت باخت   باخت 
دوام  يا  نباشد  بخش  ياری  و  جانبه  دو  به صورت  که  ارتباطی  زيرا  است؛ 

نمی آورد يا به صورتی مخرب ادامه می يابد.
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نکات خانه داری
د ر  که  کند   به شما کمک می  های طاليی  نکته  اين  د انستن 
وقت و هزينه صرفه جويی کنيد  و خود تان از پس کارهايتان 

برآييد .
 معجزه آمونياك

د رون  آمونياك  قطره  چند   ظروف،  شستن  هنگام  هرگاه 
فلزی  چينی،  بلوری،  ظروف  از  چربی  هرگونه  بريزيد ،  آن 
با  مقايسه  د ر  آمونياك  ضمن  د ر  و  می شود   پاك  غيره  و 
مواد  پاك کنند ه و شيميايی قوی، به پوست د ست نيز آسيبی 

نمی رساند . 
 پرز لباس  

مثل  ضخيم  پارچه های  بعضی  از  لباسها،  انواع  از  برخی 
ماهوت و مخمل تهيه می شوند  و خيلی زود  انواع و اقسام 
پرزها مخصوصًا »مو« را به خود  می گيرند  که نه با تکان 

د اد ن پاك می شوند  و نه با برس کشيد ن. 
برای زد ود ن همه نوع پرز از روی اين گونه لباس ها، تکه ای 
نوارچسب برد اريد  و به آرامی  روی قسمت های پرز گرفته 

لباس بکشيد .
خواهيد  د يد  که همه موها و پرزها به آسانی جذب نوارچسب 

خواهند  شد .
 نکته ای د ر مورد  باز کرد ن لوله  

برای باز کرد ن گرفتگی لوله، يک فنجان نمک و يک فنجان 
جوش شيرين و آب جوشيد ه را با هم مخلوط کرد ه و د ر 
لوله بريزيد  و بگذاريد  تا نيم ساعت بماند . سپس محتويات 

فنجان را د ر لوله مورد  نظر بريزيد .
 نکته هايی د ر مورد  پخت گوشت   

همه  روی  کنيد ،  ترد   را  سفت  گوشت  می خواهيد   اگر   
قسمت های آن مخلوطی از سرکه و روغن زيتون بماليد  و 

بگذاريد  به مد ت د و ساعت بماند ، سپس آن را بپزيد . 
همه  روی  است،  تازه  و  سفت  خيلی  شما  گوشت  اگر   
ساعت  چند   بگذاريد   بماليد ،  شيرين  جوش  آن  قسمت های 

بماند ، سپس قبل از پختن آن را کاماًل بشوييد . 
 وقتی می خواهيد  گوشت را با زد ن چکش يا کارد  نرم کنيد ، 
گوشت  آب  شد ن  خارج  از  کار  بپاشيد .  اين  آرد   آن  روی 

جلوگيری خواهد  کرد  .
 مبارزه با زنگار  

آمونياك  از  نيکل  جنس  از  فلزی  اشيای  د اد ن  جال  برای  ـ 
استفاد ه می شود .

   تميز کرد ن ظروف زود  زنگ  
سفيد   سرکه  از  می توان  آهکی  لکه های  کرد ن  پاك  برای  ـ 

استفاد ه کرد .
 زنگ زد ن سيم ظرف شويی  

ـ   برای جلوگيری از زنگ زد ن سيم ظرفشويی از محلول 
آب و صابون استفاد ه کنيد  و پس از شستن ظرف ها، سيم ها 
اينکه  د يگر  بيند ازيد . روش  و صابون  آب  محلول  د اخل  را 
آن را روی کاغذ فويل قرار د اد ه و سپس روی حرارت کم 

خشک کنيد .
 ● طرز شستشوی ابريشم  

 1( بعد از هر بار استفاد ه شسته شود .
۲( ابريشم خام خشکشويی شود .

۳( از آب ولرم، پود ر رخت شويی يا صابون و بد ون چنگ 
زد ن استفاد ه شود . 

 جلوگيری از سفيد ك ابريشم  
ـ از مقد اری سرکه د ر هنگام آبکشی استفاد ه کنيد .

 اتو زد ن ابريشم  
ـ پارچه های ابريشمی را با د مای 80 د رجه اتو بزنيد  و بعد  

د ر کيسه نايلونی د ر جای خشک نگهد اری کنيد .
 مبارزه با حشرات موذی د ر منزل  

و  آلود ه  سوسک های  با  مبارزه  برای  وسيله  بهترين  ـ 
چند ش آور، اسيد  بود يک است که به صورت کريستال های 
کوچک د ر بازار وجود  د ارد . قبل از استفاد ه بايد  محل مورد  
نظر را با حشره کش سم پاشی کنيد . اين عمل را چند  هفته 

متوالی انجام د هيد  تا سوسک ها کاماًل ازبين بروند .
به  را  جوراب  يک  از سقف،  عنکبوت  تار  برد اشتن  برای  ـ 
سر يک چوب قرار د هيد  و با نوار چسب آن را محکم کنيد  
هم  يخچال  زير  کرد ن  تميز  برای  کنيد .  تميز  را  سقف  و 

می توانيد  از اين روش استفاد ه کنيد . 

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

چقدر درباره 
خودتان 

اطالعات دارید

محمد کاوه
خودآگاهی يعنی توانايی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت، 
خواسته ها، ترس ها، رغبت ها و تمايالت خود، اين توانايی به ما کمک 
می کند تصوير واقع بينانه ای از خود داشته باشيم و حقوق و مسئوليت 
هايمان را بهتر بشناسيم. توانايی خودآگاهی را شايد بتوان زيربنايی 

ترين توانايی از سری دهگانه مهارت های زندگی به شمار آورد.
رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دريابد تحت استرس قرار دارد 
و  اجتماعی  روابط  و شرط ضروری  پيش شرط  معمواًل  اين  و  نه  يا 
روابط بين فردی مؤثر و همدالنه است. توانايی خودآگاهی اجزايی دارد 
ازجمله:آگاهی از نقاط قوت، آگاهی از نقاط ضعف، تصوير خود واقع 
بينانه، آگاهی از حقوق و مسئوليت ها، توضيح ارزش ها و انگيزش برای 
شناخت.هريک از موفقيت هايی را در زندگی کسب کرده ايم که ناشی از 
توانايی ها و استعدادهايمان است که آجرهای ساختمان اعتماد به نفس 
ما را تشکيل می دهد اعتماد به نفس هم مانند خودپنداره و عزت نفس در 
تعامالت اجتماعی شکل می گيرد.کسب مهارت خودآگاهی، نقش مهمی 
اولين جزء خودآگاهی، شناخت  دارد.  ما  بهداشت روان  و  در سالمت 
ويژگی ها و صفات خويش است. يک قسمت بااهميت از نحوه نگريستن 
به خودمان عبارت است از ارزيابی مثبت و منفی درباره خودمان. اين 
نحوه نگرش به خود، عزت نفس ما را می سازد. شکل گيری عزت نفس 
از  دومين جزء  می شود.  آغاز  کودکی  دوران  از  ما  در  و خودپنداره 
است. هايمان  پيشرفت  و  استعدادها  ها،  توانايی  شناخت  خودآگاهی، 

يکی ديگر از اجزای خودآگاهی، تصوير واقع بينانه ای است که از خود 
داريم. پذيرفتن خودواقعی و همسو کردن آن با ايده ال - تصويری که 
ما دوست داريم و می خواهيم مانند او باشيم - نيازمند تمرين و کسب 
مهارت خودآگاهی است.جزء چهارم خودآگاهی، شناخت افکار، ارزش 
افکار ما باورهای ما را می سازد و  ها و باورهايمان است. مجموعه 
به وجود می آورد. در  را  ما  ارزش های  باورها،  اين  از  ای  مجموعه 
ما  ذهنی  و ساختار  چارچوب  ما  های  ارزش  و  باورها  افکار،  حقيقت 
اين چارچوب با ساختارهای ذهنی،  را تشکيل می دهد و ما براساس 
اطالعات دريافتی از محيط پيرامون را پردازش می کنيم و برمبنای آن 
به دنيا و محيط پيرامونمان نگاه می کنيم و يا درباره ديگران، خودمان 

و محيط اجتماعی خود، رفتار و قضاوت می کنيم.
آخرين جزء و مهمترين جزء خودآگاهی که رابطه تنگاتنگی با ديگر اجزای 
آن دارد، شناخت احساس رضايت و نارضايتی ما از خودمان، زندگی 
مان يا احساس تغيير است.شناخت اشتباه ها، نقاط ضعف، نارضايتی 

ها و شکست ها، نخستين قدم برای شناخت تغيير و اقدام برای رفع و 
اصالح آن است، از آنجا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات، افکار و 
نگرش ها، نوع برداشت ها، طرز تلقی، باورها و ميزان اعتماد به نفس و 
عزت نفس ماست، کسب مهارت خودآگاهی عامل مهمی در ارتباطات، 
موفقيت ها و شکست هايمان به شمار می رود.اين توانايی عاملی است 
که موجب می شود افکار ما به توانمندی ها و نقاط مثبتمان معطوف 
شود. به طور کلی، کسب مهارت خودآگاهی، منشأ رفتارهای سازنده 
مفيد، مسئوالنه و احترام به خود است.خودآگاهی يعنی شناخت نقاط 
ضعف و قوت، خواست ها، ترس ها، رغبت ها و تمايالت به ما کمک می 
کند تصوير واقع بينانه ای از خود داشته باشيم و حقوق و مسئوليت 
مهارت  مهمترين  ازجمله  خودآگاهی  بشناسيم.مهارت  بهتر  را  هايمان 
های زندگی است که ساير مهارت ها بدون آن معنا ندارند. حضرت علی 
)ع( می فرمايند: من عرف نفسه، فقد عرف ربه. اين در حالی است که در 
دهه های اخير روان شناسان در بررسی اختالل های رفتاری و انحراف 
های اجتماعی به اين نتيجه رسيده اند که بسياری از اختالل ها و آسيب 

ها در ناتوانی برخی افراد برای تحليل موفقيت هايشان ريشه دارد.
برای  خودمان  رفتاری  و  اخالقی  های  ويژگی  توصيف  ما  اکثر  برای 
ديگران کار سخت و دشواری است. به عنوان مثال ممکن است پاسخ 
به اين سؤال که چه کسی هستيم، سخت و دشوار باشد. اکثر ما فقط 
وضع  و  جنسيت  سن،  ازجمله  عمومی  و  کلی  های  ويژگی  مورد  در 
رفتاری  و  های شخصيتی  ويژگی  از  و  کنيم  می  شغلی خود صحبت 
خود اطالعات کافی و مناسبی نداريم. مثاًل نمی دانيم که چه کارهايی را 
خوب می توانيم انجام دهيم، چه ويژگی های اخالقی منفی داريم. چه 
اهدافی برای زندگی خود داريم، چه آرزوهايی داريم، عاليق و اولويت 
های زندگی ما چيست و چه چيزهايی ما را ناراحت يا خوشحال می 
کند. رشد خودآگاهی به ما کمک می کند تا دريابيم که تحت فشار روانی 
قرار داريم يا نه و اين معمواًل پيش شرط و شرط ضروری برای روابط 

اجتماعی و روابط بين فردی مؤثر و همدالنه است.
* انواع آگاهی از خود

-1 خود فيزيکی: به تصوری گفته می شود که هرکس از ظاهر فيزيکی 
خود دارد؛ آيا از ويژگی های ظاهری خود راضی هستيم يا احساس 

خوبی نداريم 
و  هويت  از  هرکس  که  است  برداشتی  يا  تصور  جنسيتی:  خود   ۲-
تمايالت جنسی خود دارد. به عبارت ديگر آيا از زن يا مرد بودن خود 

احساس رضايت داريم 
-۳ خود اجتماعی: به تصوری گفته می شود که فرد از جايگاه اجتماعی 
خود دارد. يعنی ديگران ما را چگونه می بينند، چگونه در گروه ها ظاهر 
می شويم، در اجتماع چه نقش هايی بايد داشته باشيم، پايگاه اجتماعی 
با ديگران چگونه  ما  ما چگونه هستند و  با  ما چگونه است و ديگران 

ايم.
-۴ خود معنوی: تصور شخص از اعتقاداتش است که معمواًل به زندگی 
و باورهای مذهبی او معنا می بخشد. برای مثال آيا مذهبی هستيم آيا 

به زندگی پس از مرگ باور داريم 
-۵ خود تاريک: جنبه خاصی از خود است که دربرگيرنده اسرار ماست. 
چون دوست نداريم فاش شود، معمواًل انرژی زيادی برای مخفی نگه 

داشتن آن مصرف می کنيم.
-6 خود آرمانی: آن بخشی از ماست که می خواهيم به آن برسيم. دائم 
در اين فکر هستيم که چگونه به نظر می آييم با نگاه به زندگی ديگران، 
خودمان را با آنها مقايسه می کنيم. سپس در ذهن خويش تصويری 
از خود می سازيم که دوست داريم آن باشيم که به آن خود آرمانی 

می گويند.
-۷ خود واقعی: درونی ترين بخش وجود ماست که آن را به خوبی می 
از  از آن آگاه هستند. ممکن است آن را  افراد محدودی  شناسيم ولی 
ديگران پنهان کنيم. چون از اين نگرانيم که اگر ديگران خود واقعی ما را 

بشناسند، ممکن است عالقه شان را نسبت به ما از دست بدهند.
* ويژگی های افراد خودآگاه
* برای خود ارزش قائل اند.

* از روحيه انتقاد پذيری برخوردارند.
* نسبت به ارزش ها و اعتقاداتشان آگاهی کامل دارند و از آن دفاع 

می کنند.
* احساس خشنودی و رضايت خاطر زيادی دارند.

* در مقابل فشار و ضربه های روانی و اجتماعی مقاومت بيشتری از 
خود نشان می دهند.

* به دنبال سرزنش يا تحقير ديگران نيستند بلکه با ديگران با احترام 
برخورد می کنند.

* اغلب از روحيه مثبت انديشی برخوردارند.
* روحيه همکاری و مشارکت بااليی دارند.

* از مشورت با ديگران و افراد صاحب نظر استقبال می کنند.
* امروزه شناخت و آگاهی انسان از خود، نيازمند دانش و روش است. 
چون انسان هزاره سوم بيش از هر دوره ديگری با ارتباطات و فناوری 
ارزيابی  و  بررسی  از خود مستلزم  و شناخت وی  است  گره خورده 

صحيح از خود است.
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فال هفته

متولدين فروردين:  تو مي تواني و توانايي آن 
را داري که از آنچه تجربه کرده اي به نحو احسن براي 
کارها و روابط خود در آينده استفاده کني. اين دو هفته 
بهترين فرصت براي تجديد روابط با کساني است که 
کم کم از تو دور شده اند. بايد گذشته ها را در گذشته 
جا بگذاري تا همه اتفاقات يک بار ديگر، اما اين بار به 
ميل تو اتفاق افتد. از تفکرات مثبت همه استفاده کن و 
به کساني که به تو کمک کرده اند پشت نکن. اگر در اين 
دو هفته پيامي دريافت کردي سعي کن احساس واقعي 
خود را بيان کني تا از سوءتفاهمي که امکان دارد رخ 

بدهد، جلوگيري کني.

افراد  همان  اينکه  با  ارديبهشت:  متولدين    
اما همه چيز دقيقأ   ، اند  هميشگي اطراف تو را گرفته 
همانگونه به نظر مي رسد پيش نمي رود. بايد نگاهت 
متفاوت باشد. سعي کن اين نکته را درك کني که گاهي 
اوقات در برخي ارتباطات فاميلي ممکن است بر ضد 
تو عمل شود. در هفته آينده اتفاقي برايت رخ مي دهد 
که مي تواند به سود تو تمام شود. بيش از اندازه به 
لياقت تمام فرصت هايي  خودت سخت گير نباش، تو 
که در سر راهت قرار مي گيرند، را داري. براي داشتن 
يک رابطه خوب با نزديکترين فرد زندگي ات سعي کن 

شادي ها و غم هاي او را مال خود بداني. 

متولدين خرداد: فرصت هايي برايت پيش مي 
اينک  ايد. گويي  نداشته  را  انتظارش  آيد که هيچ وقت 
شانس به شما روي آورده است و شانس با شماست 
و مي توانيد به نحو احسن آنچه را که از مدتها قبل در 
به مرحله عمل برسانيد. در  بوديد،  انجام دادنش  فکر 
حال حاضر هيچ کاري را بالدرنگ انجام ندهيد و سعي 
مطالعه  شان  درباره  خوب   ، آنها  انجام  از  قبل  کنيد 
نامه  تان حکمفرماست،  زندگي  بر  کامل  آرامش  کنيد. 
اي سراسر شوق انگيز به دستتان مي رسد که احساس 

بسيار خوبي را براي شما پديد مي آورد.

   متولدين تير: در حال حاضر زمان تحميل 
نقطه نظرات به خانواده نيست، بگذاريد زمينه مناسب 
استقبال  کامأل مورد  پيشنهاد شما  اين  بسا  شود. چه 
آنها قرار گيرد. بهترين راه ها در حل و فصل مسائل 
عاطفي، صبر و حوصله است. با کسي که طرف عاطفي 
از مسائل که به نظر شما پيچيده و  شماست، بعضي 
معماگونه است را مطرح مي کنيد و اين مسائل را به 
پيش مي  براي شما  مثبتي  وقايع  گذاريد.  بررسي مي 
آيند که بايد با يک ديد عاقالنه به آنها بنگريد تا تصميم 
راه  خود  به  نگراني  و  ترس  بيم،  بگيريد.  اي  عاقالنه 

ندهيد که تمام مسائل به نفع شما تمام خواهد شد.

متولدين مرداد: سعي کن موقعيت پيش آمده   
هاي  باشي ساعت  که حاضر  زماني  تا  کني.  را درك 
طوالني صرف انجام کاري بکني، يقين بدان که موفقيت 
بيشتر  را  تمرکزت  کني  سعي  بايد  بود.  خواهد  تو  با 
کني، وقتي در جمعي حاضر ميشوي بايد مقصود خود 
زياد  از حرف زدن  اما سعي کن  کني  بيان  را واضح 
پرهيز کني. رابطه تو با نزديکترين فرد زندگي ات يک 
رابطه با احترام متقابل است سعي کن اين حفظ احترام 

همواره بر جا بماند.

متولدين شهريور: وقتي مسائلي پيش مي آيد 
مي  عصبي  نميشود،  ات  زندگي  در  تغيير  موجب  که 
است.  پايمال شده  تو  حق  کني  مي  احساس  و  شوي 
سعي کن از الگوهاي خوبي که تو را از دردسر دور 
ترا دچار  تأثيرات منفي که  از  تبعيت کني و  مي کنند، 
تو  به  که  دوستاني  نمايي.  دوري   ، کنند  مي  دردسر 
با  که  دهي  انجام  را  کارهايي  تا  کنند  مي  وارد  فشار 
عقل خودت سازگار نيستند، شايد اصأل دوست واقعي 

تو نباشند.

متولدين مهر: خوابهاي خوبي که اخيرأ ديده 
اي واقعأ ممکن است جامه حقيقت به خود نگيرند. در 
مسئله  يک  به  داري  روي  پيش  که  اي  هفته  دو  اوايل 
فوق العاده برخورد خواهي کرد. فکر نکن که هنوز در 
خوابي و داري خواب مي بيني، آنچه که در صبح آن 
به  را  خودت  شغل  دارد.  واقعيت  افتد  مي  اتفاق  روز 
سختي در آغوش بکش چون اين همان چيزي است که 
واقعأ به آن نياز داري . اين دو هفته تنها موردي است 
در زندگي ات که حق داري تحت تأثير احساسات خود 
نشان  بيشتري  انگيزه  کارهايت  در  چه  هر  کني.  عمل 
همراه  به  را  بهتري  پيامدهاي  برايت  قدر  همان  دهي، 

خواهد داشت.

متولدين آبان: اگر گل اميد در باغچه زندگي   
خود بکاريد و عشق و محبت را جايگزين کينه و نفرت 
نخواهد  وجود  بدبيني  براي  دليلي  هيچ  ديگر  بکنيد، 
از  کنيد:  تکرار  بار  چند  روزي  را  عبارت  اين  داشت. 
آشتي  عشق  با  خوشتر.  نشنيدم  عشق  سخن  صداي 
کنيد و ديد خود را نسبت به زندگي تغيير دهيد . هيچ 
مي دانيد اين فکر و انديشه شماست که در مقابل رفتار 
العمل  عکس  تواند  مي  زننده  و  ناخوشايند  گفتار  و 
مناسب نشان دهد. روزهاي خوبي را پيش روي داريد 

با ديد مثبت به وقايع بنگريد.

 متولدين آذر: بايد اين نکته را بدانيد که الزم 
هر  باشند.  دايره  روي  ما  مگوي  اسرار  تمامي  نيست 
مهم  آگاهي  و  دانستني  نکات  و  نکنيد  بيان  را  چيزي 
نکنيد.  آشکار  مناسب  زمان  و  وقت  در  جز  را  تان 
کوشش هاي خود را مضاعف کنيد که کارهاي مانده 
و معوقه در اسرع وقت به ثمر بنشينند. به طرف مقابل 
تان فرصتي بدهيد تا حسن نيت خودش را ثابت کند. 
تغييراتي که در آينده برايتان پيش مي آيد ممکن است 
در جهت مصالح و منافع شما باشد. البته به شرطي که 
استفاده  دارند،  را  دانايي الزم  از کساني که تجربه و 

کنيد و با آنان مشورت نمائيد.

  متولدين دی: با اميد در ايمني خواهيد بود 
و آرام خواهيد ماند. آرامش را در باطن خود بوجود 
به  را  احساس  اين  ديگران  با  برخورد  در  و  آوريد 
بسيار  آن  به  ها  انسان  ما  کنيد.آنچه  منتقل  نيز  آنها 
نيازمنديم، اميدواري به زندگي است. آنچه پيداست و 
مايه دلخوشي اين است که بايد روند زندگي خود را 
از يکنواختي نجات دهيد. سعي کنيد آنچه را به سختي 
را آساني  به دست مي آوريد  يا  ايد،  به دست آورده 
با همکاري  باش،  با خودت روراست  ندهيد.  از دست 
روزمره، به شدت خودت را خسته کرده اي، سعي کن 

از حجم کارت کم کني.

متولدين بهمن: دست به کارهايي زده اي که 
به سود تو نبوده است. هرگاه به خدا مي انديشي، در 
باطن  ضمير  از  را  ناصواب  انديشه  هرگونه  حال  آن 
خود بيرون کن. بعد از مدتي اين روش ملکه ذهن تان 
مي شود و به اين ترتيب راه ورود هر گونه فکر منفي 
و آزاردهنده را مي بنديد.بدون داشتن برنامه موفقيت 
در دسترس نخواهد بود . اگر هم بدون تالش به جايي 
برسيد چون برايش زحمتي متحمل نشده ايد، بنابراين 
قدرش را نمي دانيد و زود آن را از دست خواهيد داد.

  متولدين اسفند: نتيجه کارها و تالش خود را 
به زودي دريافت خواهيد کرد . در گرفتن تصميم تأمل 
و يا درنگ کنيد که عجله کار شيطان است. به گذشته 
را  رفته  از دست  فرصتهاي  و غصه  غم  و  نکنيد  فکر 
نخوريد. بايد بدانيد بحران هاي زندگي پايدار نيستند و 
به زودي برطرف خواهند شد. بي جهت نگران هستيد، 
بدهيد،  تان  زندگي  و  خود  به  تکاني  و  بکنيد  حرکتي 
مطمئن باشيد موفق خواهيد شد. شما عمأل در زندگي 
براي  نزديکي،  دوست  کنيد.  مي  خوشبختي  احساس 

شما خبرهاي مسرت بخشي را مي آورد.

سفید بازی را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نماید

جواب هفته قبل
Qh8+      Kd7   -   Ne5+      dxe5 
Nc5++ 

 سفید بازی را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نماید

جواب هفته قبل              
Nf8      any move 
Rh7     mate 

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

فروش و نصب برنامه های جدید و پاکسازی  
Virus  و Spyware  در محل شما

078 8997 7623

صمد شکارچی 
وقتی گوشتم ميريزد گربه ها دنبالم می کنند! 	•

از بس سردی و گرمی روزگار را چشيدم دندانی برايم باقی نمانده ! 	•
از بس چشم دوخت چشم پزشک شد ! 	•

وقتی کالهم را قاضی می کنم دزدها می گريزند! 	•
لب ساحل را که بوسيدم دريا خشمگين شد ! 	•

از بس زاغ سياهش را چوب زدم پرهايش ريخت! 	•
چون ميخ شده بودم با چکش بر سرم کوفتند! 	•

نظر معلمان مختلف در مورد دانش آموز تنبل:
معلم رياضی: حرف حساب سرش نمی شود.
معلم هندسه: اين رسم درس خواندن نيست.

معلم نقاشی: چاقو کشی اش حرف ندارد.
معلم زبان: نرمال نيست.

معلم جغرافی: اين ره که می رود به ترکستان است.
معلم ادبيات: در قيد نيست.
معلم انشا: بی نتيجه است.

معلم حرفه و فن: مته به خشخاش می گذارد.
معلم عربی: از بيخ عرب است.

معلم اجتماعی: با کسی هم مشورت نمی کند.
معلم تاريخ: در طول تاريخ چنين جانوری نديدم.

معلم شيمی: فسفر مغزش کم است.
معلم فيزيک: بی انرژی است.

معلم دينی: ياسين در گوش خر خواندن است.
معلم قرآن: حسابش با کرام الکاتبين است.

معلم پرورشی: هرگز توی باغ نيست.
معلم ورزش: خونه سوخته شوته شوته.

معلم جامعه شناسی: اصال توی اجتماع نگشته.
معلم علوم: از ريشه ضعيف است.

گواهينامه 1۵000 پوندیتلنُگر
وقتی که ترزا کالرك اولين امتحان رانندگيش را در 
سال 1۹81 همزمان با ترور نا موفق رييس جمهور 

آمريکا انجام داد که پرنس چالرز در حال آماده کردن 
خود برای ازدواج با خانم دايانا بود.

امروز پس از ۲۷ سال مادری که صاحب دو فرزند 
می باشد، در سن 6۲ سالگی موفق شد که آزمون 

رانندگی خود را با موفقيت پشت سر بگذارد. در حالی 
که اين خانم هنوز يک امتحان نهايی را بايد پشت سر 
بگذارد تا بتواند در خيابان بصورت رسمی رانندگی 
کند. برای اينکه بتواند شوهر خود را تشويق کند تا 

برايش يک اتوموبيل خريداری کند، حتما بايد اين 
امتحان را با موفقيت پشت سر بگذارد.

خانم 6۲ ساله ای که هنوز منتظر اولين رانندگی تک 
نفره ی خود هست گفت که من هنوز احتياج به تمرکز بيشتری دارم که اين تمرکز و اضطراب در حين رانندگی با 
بيش از ۲0 معلم رانندگی و ممتحن امتحان شد. نکته ی جالب توجه اين است که اين خانم ديگر چی يا قهوه نمی 

نوشد تا اضطراب کمتری داشته باشد. شوهر خانم کالرك، آقای ريچارد گفت: من تقريبا کمرم خم شد از بس که 
از بانک پول گرفتم يا بهتر بگويم از بس خانمم از من پول گرفت. ايشان حدود 1۵000 پوند خرج کردند و بيش از 

1۲ امتحان نا موفق رانندگی و ۴۵0 ساعت تمرين رانندگی کرده اند. يکی از معلمين رانندگی اين خانم اظهار داشت: 
خيلی وقت ها خانم ترزا تا مرحله ی قبولی پيش رفت ولی به خاطر اشتباهات جدی و خطرناك نتوانست در امتحان 

قبول شود.

همراه با خوانندگان
وطنم تهران

 دوستت می دارم، اما شکوه ای دارم وطن
زآنکه همسو نيست گاهی با تو معيارم وطن  

تا که دورم در خيالم بهترين جايی ولی    
             می خورم افسوس هر گه اوفتد با تو سر و کارم وطن

بهر هر کار اداری گر سر و کارم فتد 
دور خود صد چرخ بايد مثل پرگارم وطن  

در پياده رو که محض عابر است 
يک موتور پرتاب کرد و کرد ناکارم وطن  

بوق ماشين کی گذارد راحتم     
             نيمه شب تا صبح بيدارم وطن

دود و دم بگرفت نايم از نفس         
         زان جهت دم بر نمی آرم وطن

الغرض تهران نه جای زندگی ست 
هست چون ميدان پيکارم وطن  

می پرستم من تو را چون مادرم  
باش تو چون او پرستارم وطن
گر که ناليدم کنون ما را ببخش 

چون توقع بيش از اين دارم وطن  
هرچه باشی بازمی گردم به تو 

مام من هستی به عشقت من وفادارم وطن  
عزت السادات نجاتی
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در لندن
اورژانس          ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   0۲0۷۷00۷1۷۴
کانون ايران                                             0۲08۷۴6۳۲6۹ 
جامعه ايرانيان                                         0۲08۷۴8668۲  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹8۲16۷0۵011-۷
سفارت ايران در لندن                               0۲0۷۲۲۵۳000 
وزارت کشور انگلستان                             08۴۵6000۹1۴ 
اطالعات پرواز هيترو            08۷000001۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            0۲08۵6۴۹806
فرهنگسرای لندن                                   0۲08-۴۵۵۵۵۵0

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    0۲0۷6۲00100
رستوران اپادانا                                0۲0۷60۳۳6۹6 
رستوران اريانا                                        0۲0۷۲66۹۲00
رستوران البرز                                    0۲0۷60۲۹0۴0 
رستوران الونک 1                             0۲0۷60۳11۳0

رستوران الونک ۲                                    0۲0۷۲۲۹0۴16 
رستوران بهشت                                      0۲08۹6۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     0۲08۲0۳۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      0۲08۴۵8۹08۳
رستوران پاتوق                                       0۲0۷۲6۲۴01۵
رستوران پاريس                                      0۲0۷۲8۹۲0۲۳
رستوران پرشيا                                       0۲08۴۵۲۹۲۲6
رستوران پرنس علی                                0۲0۷۲۵8۳6۵1
رستوران حافظ)1(                                   0۲0۷۲۲۹۹۳۹8

رستوران حافظ)۲(                                   0۲0۷۴۳1۴۵۴6     
رستوران ديار                                         0۲08۹۲0۹۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         0۲088۴۷1۷۴0 
رستوران شهرزاد                                    0۲0۷۳۷11۹1۹

رستوران شبهای  شيراز                            0۲08۳۴6۵۵۹۲
رستوران کندو                                         0۲0۷۷۲۴۲۴۲8    

رستوران صفا                                         0۲0۷۷۲۳8۳۳1
رستوران کلبه                                         0۲0۷۷06۴888
رستوران مهدی                                       0۲08۵6۳۷00۷
رستوران نيمکت                                      0۲0888۹6۹8۹
رستوران ياس                                         0۲0۷60۳۹1۴8
رستوران فرشاد                                      0۲08۹۹8۹080
رستوران صوفی                                      0۲088۳۴۴888

رستوران سالم                                        0۲088۳8000۷  
رستوران اريانا                                      0۲0۷۲66۹۲00 

رستوران ايتاليايی                     0۲08۳۴۹۴۴00     
رستوران صدف                                      0۲0۷۲۴۳8۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0۲0۷60۳۲۳۷۹  
رستوران ليدو                                         0۲08۹۵۲۴۷۴8 

سفره سرای مهدی ۲
سوپر مارکت ها 

آران                                      0۲08۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            0۲08۷۷8۵۳61
انزلی                                        0۲08۴۵81۲۲1
انجمن زعفران                              0۲08۴۵16616
بهار                                         0۲0۷60۳۵08۳
بيژن                                         0۲0۷۴۳۵۲۳۷0
پرارا                                       0۲0۷60۳6۲۲۲
پرشيا                                     0۲0۷۲۷۲۲66۵
تفتان                                       0۲0۷۷۳1۷81۹
تهران                                      0۲0۷۴۳۵۳6۲۲
تخت جمشيد                                    0۲0۷6۳۹800۷
جردن                                          0۲08۴۲6۵۴۴8
خزر                                        0۲08۲0۲80۲۲

زمان                                           0۲0۷60۳8۹0۹ 
خيام                                          0۲0۷۲۵8۳6۳۷ 
زمزم                                        0۲08۴۵۲۴00۴

فرديس                                     0۲08861618۷  
سارا               0۲0۷۲۲۹۲۲۴۳
ستاره                                      0۲0886۳۵۲۵1
ساواالن                                                  0۲08۳۴۷88۲۲
سپيد                                       0۲08۹6۹۷۹۷0 
سليمان                                                   0۲0۷6۲۴۲۹۵۷ 
سهند                                                  0۲08۳۴۳۳۲۷۹ 
سرور                                               0۲08۹۷۴6088 
سيب                                                  0۲08۳۹۹۲8۳۲ 
علی                                    0۲08۵66۹۳60 

مازندران                                    0۲0۵۷۹۹۵00
ماهان                                          0۲08۹6۳001۲

منصور                                           0۲08۹۵۲۵6۳۷ 
محصوالت ايران                              08۹6۳00۲0۲0

هرمز                                                      0۲08۴۵۵818۴
وحيد                                             0۲08۹۷۴۹۹۹۷ 
قنادی رضا                                0۲0۷60۳0۹۲۴ 
قنادی عسل                               0۲0۷۷06۲۹0۵

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
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

Office to Rent
Fully Air Condition

Every thing included

Finchly Road

07846817700

تعميرات کامپيوتر و لپ تاپ با 
بهترین کيفيت

رفع انواع ویروس یابی و نصب انواع 
ویندوز اکس پی و ویستا 

طراحی وب سایت با بهترین قيمت

07828880940÷

یک فلت یک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامی امکانات رفاهی 

فقط خانمها
07791274834

 7 پوند

بزودی!!!



47 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

11 July 2008  -  1387 جمعه 21  تیر  
سال اول -  شماره پنجاه و سوم

نيازمندیها



48www.persianweekly.co.uk
  جمعه 21 تیر July 2008  -  1387 11هفته نامه پرشین

سال اول -  شماره پنجاه و سوم

 info@persianweekly.co.uk  نيازمندیها

کليه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

بفروش می رسد

078۵۵16229۵

تدریس خصوصی
ریاضيات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

راننده ون جهت 
همکاری در 

مارکت نيازمند 
است

ترجيحا ساکن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

رنگ کار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذیرفته 
می شود.  با قيمت مناسب 

و کيفيت عالی

    07908860087
07856694710

تعدادی استودیو 
فلت و آپارتمان 2 

خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود ميباشد.

07976۵29۵2۵

یک باب مغاز پيتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

کليه وسایل پيتزا شاپ نو 
با قيمت بسيار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

0793031۵17۵

تعمير اپل
مکينتاش

لپ تاپ - دسکتاپ

07733113137

طراحی وب سایت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبليغاتی و خدمات 

بيشتر
07۵11602149

 موسسه پذیرایی گلچين

 به چند نفر 
Waitress
نيازمندیم

07904۵1۵081

به چند نفر بازاریاب 
کامال حرفه ای 

نيازمندیم

02084۵373۵0

لیفلت ها و 
آگهى های خود 

را به همراه 
هفته نامۀ 

پرشین پخش 
نمایید. 

 به یاد داشته
 باشيد با صرافی

 های معتبر
 پولهای خود را
ارسال نمائيد

کليه خدمات ساختمانی 
پذیرفته می شود

نقاشی، کاشی کاری، 
لمينت فلورینگ، پارتيشن، 

نصب سرویس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 07۵ 28۵2 3073

طراحی

وب 
سایت

07733113137

مکانيک سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض كالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07۵94347973
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نيازمندیها

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
Commercial - Business - Hotels - Restaurants

 جهت  درج آگهى در هفته نامه با شماره تلفن های
078110004۵۵ -  02084۵373۵0  تماس بگيرید

شرکت ساختمانی گرانيت

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمایيد. آگهی های شما موجب ارتقاء 

کيفيت این هفته نامه خواهد شد.  

گذری بر فرهنگ و ادبيات آذربایجان

فرهنگ لباس در 
آذربایجان

 
 
 

پوشاك با پيوندهای تاريخی و فرهنگی خود در روابط بين المللی نيز عاملی مهم بشمار رفته و تحت 
تاريخ  با  پوشاك  که  گفت  بايد  اينرو  .از  دارد  قرار  اقتصادی  و  محيطی،فرهنگی  استانداردهای  تاثير 
ميتواند  عناصر  ساير  ز  بيش  را  مادی  فرهنگ  قالب  و  بوده  تنگاتنگ  ارتياطی  در  کشور  و  ملت  يک 
منعکس سازد .وضعيت پوشاك يک ملت براحتی ميتوند همانند آينه ای شفاف تمامی تحوالت اجتماعی 

،فرهنگی،هنری حتی سياسی آنرا نشان دهد . 
در آذربايجان لباسها عالوه بر تزئينات و تکنيک وختشان با پارچه های بکار رفته نيز خود را نمايان 
ميسازند .فراوانی و ارزانی مواد خام در اين سرزمين کهن موجب شده است تا پارچه بافی با پشم و 

ابريشم توسعه فراوانی داشته باشد .در آذربايجان پارچه هائی همانند ساتن،تافتا،ترمه،موسلين و مخمل 
مهمترين پارچه ها محسوب ميشود . 

اين پارچه ها در گذشته عالوه بر برآورد نيازهای خلق بومی به کشورهای خارجی نيز صادر ميگشته 
است . لباسهای زنان اين خطه بيشتر از جنس ابريشم،ترمه ويا مخمل تهيه گشته و لباس مردان از پارچه 
های پشمی دوخته ميشد .هر دو جنس در لباس زير بيشتر از پارچه های پنبه ای بهره برده و ثروتمندان 
باز از ابريشم لباس زيربر تن مينمودند.در گذشته بهنگام برگزاری مراسمهای مختلف مردم از لباسهائی 
گرانقيمت استفاده نموده و آنرا بعنوان ابزاری برای اثبات تمايز خود قبول داشتند . بعنوان مثال مابين 
لباسهای يک دختر و يک زن تفاوت بسياری وجود داشت .دختران جوان از رنگهای شاد استفاده نموده 
ولی در عوض زنان سالمند از تزئينات بسيار کمی بهره ميبردند .لباسهای کودکان آذربايجان از نظر 

فرم به انواع بزرگتر شباهت داشته تنها از نظر اندازه با آنها تفاوت داشتند . 
در قرن نوردهم واوايل قرن بيستم لباسهای زنان آذربايجان از دو بخش توئی و بيرونی تشکيل يافته و 
بدو گروه شانه ای و کمری تقسيم ميشدند .در اينجا جای آن دارد که بشرح لباسهای زنان آذربايجان 

بپردازيم : 
● کؤينک روئی يکی از لباسه ی شانه ای بوده و معموال از جنس ابريشم تهيه ميگشت.اين لباس که بر 
روی شانه آن دوختی وجود نداشت،آستينهائی گشاد، بدون يقه و باز دوخته ميشد .اين لباس معموال 

بشکلی توئی پوشيده شده و در بيشتر مناطق گؤينک نيز ناميده شده است . 
● يکی ديگر از لباسهائی که در فرهنگ آذربايجان بر روی کؤينک بر تن ميگردد جبکن نام داشت .اين 
لباس که بدن را در خود ميپيچاند دارای آستر بود و مهمترين خصوصيت آن آستينهايش بودند .اين 
آستينها که بلند و انتهايشان دارای اشکالی متفاوت بود از شانه به پائين حالتی شل داشت .اين لباس 

معموال از جنس ابريشم و مخمل تهيه ميشده است . 
● يکی ديگر از لباسهای معروف آذربايجان بنام “آرکاليک” در طرحها ،رنگها و مدلهای متنوعی مقابلمان 
ظاهر ميشود .اين لباس دارای آستينهای بلند و گشادی بود . آرکاليک يقه ای باز داشته و دو طرف بدن 
با دگمه هائی در وسط با هم گره ميخوردند .آرکاليکهائی که بر روی پارچه مخملی زرشکی سير آنها 
اشکالی از گلهای مختلف دوخته شده بودند توجه همگان را بخود جلب ميساخت .در اين لباس آستين ها 
تا آرنج تنگ و بعد از آن با پليسه هائی گشاد ميشدند .آرکاليک تا همين گذشته نزديک از روی گؤينک 

بر تن ميشده است . 
●”لباده” نام ديگر لباسی است که تا زير کمر ادامه يافته و مقابل آن باز ميمانده است .اين لباس در دو 

طرف خود دارای بالهائی بوده و آستينهايش تا آرنج ميباشند 
ميکنند  برتن  سال  فصول سرد  در  آذربايجان  زنان  که  کوتاه  و  آستين  بدون  مانند،  جليقه  لباسی   ●
“کوردو” نام دارد . يک کوردوی زرشکی رنگ که در داخل آستر داشته و در اطراف يقه و مقابلش 

پوست خرگوش بکار رفته باشد توجه هرکسی را بخود جلب مينمايد . 
● زنان آذربايجان در گذشته دامنی گشاد که “تومان” نام داشته و تا مچ پا ادامه مييافتند را از زير 
ميپوشيدند .بعضا زنان چند دامن را بر روی هم پوشيده و به نمونه وسطی “آرا تومان” ميگفتند.زنان 
وقتی قصد خروج از خانه را يکردند بر روی اين دامنها نوعی روپوش که “چاکشير” نام داشته و پاچه 
داشت را ميپوشيدند.تومانها معموال از جنس ابريشم دوخته ميشدند.بخش گشاد دامنها در قسمت کمر 

با پيلی هائی تنگ شده و در کمر بسته ميشدند. 
● عالقه زنان آذربايجان به تزئينات و استفاده از زيورآالت را ميتوان از نمونه های باقيمانده از گذشته 
و تصاويرقديمی دريافت .بر روی کؤينک و جبکن زيورآالتی آويخه شده و کمربندهائی زيبا بر روی 

کمر بسته ميشد. 
● لباسهای ملی زنان آذربايجان با کالههائی که “ ُبرك” ناميده ميشوند و کفشها کامل ميشوند.زنان 
مناطق  بکار ميرفت.در گذشته در  متنوع  ابريشمين مختلفی در رنگها و طرحهای  و  جورابهای پشمی 

روستائی زنان روسری بر سر کرده و بعضا نيز صورتشان را ميپوشاندند. 
وضعيت پوشاك در آذربايجان با تحوالت سياسی در دوره معاصرمان بارها تغيير يافته است .بعبارتی 
ميتوان گفت که وضعيت پوشاك در آذربايجان خود منعکس کننده وضعيت اجتماعی و سياسی ميباشد 
.لباسهائی که در باال به آنها اشاره شد ،مسلما توسط زنان در محيطی محرم پوشيده ميشده اند .بعنوان 
مثال سقوط سلسله ترك قاجار و بر سرکار آمدن سلسله پهلوی با خود تغيير تحوالتی در وضعيت 
از آتاترك دست به اصالحاتی در کشور زده و  الهام  با  لباس را نيز بهمراه آورد .رضا شاه پهلوی 
تحولی پرجنجال بنام کشف حجاب را رقم زد .بعد از اين باصطالح انقالب اجتماعی که بزور انجام گرديد 

،وضعيت پوشاك در آذربايجان متحول گشت . 
با ين وجود زن آذربايجان از استيالی چادر و چارقد رهائی يافته و مردان نيز لباسه ی مدرن برتن 
نمودند .بعد از اين بعضی از زنان ديگر روی کوچه وخيابانها را نديدند .بعد از جنگ جهانی دوم محمد 
رضا شاه پهلوی بر سر کار آمده و با عالقه و نزديکی که به مغرب زمين داشت فضائی متفاوت بر 

کشور حکفرما گرديد . 
ديگر در آذربايجان که خطه ای فراموش شده محسوب ميشد ،پوشيدن لباسهای سنتی و يا تکلم به زبان 
ترکی آذربايجانی همانند گناهی کبيره و بدور از تمدن نشان داده ميشد . با وقوع به اصطالح انقالب 
ايران بسال 1۹۷۹ وضعيت زنان ترك آذربايجان نيز دستخوش تحول و انقالب شد ....اما اينبار رنگ 
انقالب سياه بوده و زنان آذربايجان نيز همانند زنان ديگر نقاط ايران در چادر و چارقد بسته بندی 
شدند. با همه اين احوال بايد گفت که زن آذربايجان عالقمند لباسهای زيبا و خوش سليقه بوده به اين 

ذوق خود ادامه خواهد داد .
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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
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شادی بسازد برای دگر نفی هم و دفع یکدیگر  
بیا و نکن وضع را از این بدتر در این آتش سوزد خشک و تر 

آن دایه از مادر مهربانتر بر جایت نظر دارد غارتگر  
نداری در وجود ذره ای هنر گر شادی از این خبر  

که به ظاهر ندارد بر تو ضرر این نامردی می کند ملتی را پکر 
آخر تا به کی شرر سازند بر خاک و پیرامونت دردسر 

دهند تورا خون جگر به هوش باش ای بی خبر  
ریشه ات زنند با یک تبر سرگرمت کنند با یک خبر  
بیا از بهانه دست بردار حجت بر تو است به این قرار 

پس این نهال کی رسد به ثمر گر هزار گفته نکند اثر   
بیا که پرشیاست بر تو سنگر بازگویم که زنند از پشت خنجر 

گیری از گوش و رود از گوش دگر دانم این دس را از بهر  
بیا و از پرشیا بردار و بَِبر آن چیزی که داری در سر  

مرکز کامپيوتر پارس
PARS COMPUTER CENTERE

خدمات کامپيوتری خانگی و تجاری
تعميرات لپتاپ ودسکتاپ  

نصب و پشتيبانی شبکه های کامپيوتری  
)Upgrade( ارتقا سيستم  

Free collect and delivery within 3 miles 
any model, Any Make

 Any Problem Laptop and Desktop

  02072722665- 07903123288
Second Floor, 621 Holloway Road, London 

N19 5SS - NEAR TO SAINSBURYS
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Kashan the city of 

civilization
Shah Abbas Aval (1st) Tomb 
The tomb of Shah Abbas I is beneath a cubical 
slab of black and beautifully sculptured stone. 
Beneath which is a vault with three graves, one 
of these is that of the Safavid monarch.
Borujerdiha Old House
The said premise is located in Kashan and was 
constructed during the years 1292-1310 A.H. 
by ‘Haj Seyed Jaffar Natanzi’ a merchant who 
conducted business in Borujerd and Kashan as 
well. He constructed this house in order to evade 
religious levies. The entrance to the premises is 
from an octagonal vestibule and an area utilized 
by pageboys adorned with a number of multilat-
eral crescents and skylights in the ceiling.Then a 
long corridor leads to the northern facade of the 
building. Near the entrance is a five-door cham-
ber with intricate plasterwork. This opens out 
on a large and roof fewer porches, capturing the 
warmth of the sun, and transferring the same to 
the small symmetrical chambers on either side of this porch. In the northeastern portion of the 
structure are the kitchen quarters, arranged with shelves, and a special area to provide space for 
china and other utilities. Whereas in the western and eastern sections there are chambers and 
covered porches. Opposite which is a courtyard and a stairway connecting the main premises 
to the basement. The basement covers a vast area and is tastefully arranged with wide wall 
cupboards with carved and lattice worked wooden doors. On either side of the building is the 
main or entrance staircase leading to the southern part of the structure. Here there is a large 
porch with a high ceiling giving way to an entertainment hall. Behind that, on a lower level 
there is an octagonal area with a pool or the ‘hauz khaneh’. The same has a domed shaped roof 
and beautiful skylights. Here the ceiling is vaulted and worked with tiles in harmonious colors. 
On the walls, portraits of the Qajar sovereigns can be noted, with their guards in formal Euro-
pean apparel. This building is also equipped with cellars that are cool and pleasant for use in 
the heat of summer. Materials used in the construction of this structure are, stone, brick, sun 
baked bricks and a composition of clay, straw and mortar.
Kashan Bazaar
One of the important and attractive structures of Kashan is its ancient and large bazaar. Its pri-
mary structure dates to the 7th century A.H. The same is extremely beautiful and has splendid 
ceilings. Here there are innumerable caravansaries, arcades, water reservoirs etc. present.
Niyasar Cave 
The said cave dates to approximately 2000 years ago and nestles in the limestone hills over-
looking the Niyasar Village of Kashan. This cave has been dug out with the help of primitive 
implements and resembles a meandering stony tunnel in the breast of the Karkas Mountains. 
The same comprises of long and narrow passages, several chambers and wells. It is well worth 
mentioning that appropriate gear is required to gain access to this vicinity. The Niyasar Cave is 
in three floors, and has a number of wells. Its passages and chambers cover approximately 500 
square meters. The underground tunnels or passages are less than one square meter in area, 
and in some locations measure 100 x 70 sq. cm. Vertically 45 wells are connected to each other 
at an average depth of 118 m. This cave has four entrances and is of two separate sections. The 
central sector comprises of seven chambers in variable heights and very skillfully carved out.
The same is connected to the floor beneath by the wells and halls. The other portion is a lengthy 
passage with a gradual incline and is connected to other wells, this ends in a beautiful hall. At 
the extreme end of this sector is a large area with several dug out chambers. The Niyasar Cave 
has 20 chambers, the largest of all being 28.6 sq. m. and the smallest 1.8 sq. m.

Backpack
Majid Nourian Part 2

Azar Yazdi Writing 2 More Volumes 
Veteran Iranian author, Mehdi Azar Yazdi, is currently working on volumes nine and ten 
of his well-known Iranian children’s book ’Good Stories for Good Children’ to be pub-
lished in December.The book, to be released by Amir Kabir Publications, will be pre-
sented at the upcoming Tehran international book fair slated for May 2009, Mehr News 
Agency said.Azar Yazdi published eight volumes of the book prior to 1979 Islamic Revo-
lution. The ninth volume of his book will be dedicated to Iranian luminaries and the tenth 
will contain stories written in verse.’Good Stories for Good Children’ which was awarded 
UNESCO prize in 1966 is inspired by the great works of classical Persian literature, in-
cluding ’Marzban-Nameh’ by Sadeddin Varavini and ’Kalileh va Demneh’.
It is also influenced by other masterpieces ’Golestan’ (The Rose Garden) and ’Masnavi 
Manavi’ by the renowned Iranian poets; Sheikh Moslehuddin Sa’di Shirazi and Molana 
Jalaleddin Rumi, respectively.A Chinese translation of the book has been published in 
China by the Ningxia Publishing House in Beijing. 

Shapouri to Stage ’The 7th Seal’ 
Iranian Director, Saeed Shapouri, plans to stage ’The Seventh Seal’, written by 
legendary Swedish film, stage and opera director Ingmar Bergman, at Tehran’s Molavi 
Hall in October.Speaking to Fars News Agency, Shapouri, who is presently working at a 
drama ’Tsunami’, said he will begin his rehearsals in August.
He added that Shabnam Moqadammi has been confirmed for a lead role, but the rest of 
the cast has not been selected as yet.’The Seventh Seal’ is about journey of a medieval 
knight (Max von Sydow) across a plague-ridden landscape, and a monumental game of 
chess between himself and the personification of death, who has come to take his life. The 
film has long been regarded a cinema masterpiece.Shapouri had earlier staged Ingmar’s 
’Winter Light’ at the City Theater.Bergman was personally nominated for nine Oscars 
between 1960 and 1984, while three of his productions won Oscar prize for best foreign 
film.His 60-year career spanned intense classics like ’Cries & Whispers’, ’The Seventh 
Seal’ and ’Wild Strawberries’. Bergman died in 2007 at 89.

Iran to study Egyptian 
style artifacts 
A team of Iranian archeolo-
gists, currently studying 
in France, have returned 
to examine the National 
Museum’s Egyptian style 
artifacts. 
The aim of the team’s effort 
is to inspect and scrutinize 
relics that have yet to be 
studied properly. Artifacts 
such as perfume bottles 
and jewelry and those 
linked to ancient supersti-
tions and beliefs such as 
sculpture heads and talismans. 
The team is lead by Sepideh Ghaheri, who is a masters student at Lyon University of 
France, studying Egyptology. 
A piece from the Reza Abbasi Museum 
After Iran’s National Museum the team will move onto study and catalogue the vast 
collections kept at Tehran’s Reza Abbasi museum and Naranjestan museum in Shi-
raz. 
The collections on display in Reza Abbasi museum belongs to a period between the 
2nd millennium BC to the early 20th century. 
Prehistoric artifacts on display are made of baked clay, metal and stone. From the 
Islamic period there are pottery and metal objects, textile and lacquer paintings and 
calligraphy works.
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Imitation leads to superficial 
productions: vocalist Nazeri
Iranian vocalist Shahram Nazeri is convinced that imitation leads to superficial productions. 
In a press conference held here on Tuesday at the Iranian Artist Forum, Nazeri said that Iranian music is heading toward imitation by some 
masters of music, and that, “we are encountering an unpleasant situation for music these days.” 
“Following a spectacular decade of music that we experienced 
right after the Islamic Revolution, some masters began to train 
students to imitate their own styles. This has spoiled ‘creativity’ 
which, of course, is the major essence of any artist,” he added. 
He went on to say, “The old masters used to train their students 
in such a way that each one would find his own style and feeling 
and as a result would create something new, leading to variety 
in the art of music.” Nazeri remarked that he considers himself 
a musician first, then a singer. As a musician he has always been 
trying to study and to do research work, saying “I never liked 
to be an imitator and always liked to exalt my art and music.” 
“I believe in change and I hope these changes will lead to great 
results and that I can carry new messages about my homeland 
to the rest of the world,” he explained. In Nazeri’s opinion, one 
of the major messages of art and music is “peace” and that there 
is no space for ‘hatred’ in an artist’s heart. 
Nazeri who has been making use of ‘blank verse’ poetry in his songs, continued, “I mainly focus on poetry by Rumi, Ferdowsi as well as 
Persian blank verse.” Nazeri and his band “Molavi” are resuming concert tours after a lapse of five years, with a two-night performance in 
Qazvin on July 15 and 16. They will travel to other cities including Yazd, Isfahan, Shiraz, Kerman, Rasht, Sari and Tehran. 
Nazeri was presented with the Chevalier de la Légion d’honneur medal, one of the most coveted trophies in the world of art and culture, by 
the French government during a ceremony in Paris in September 2007. 
It was given to him in recognition of the meticulous attention he has paid to the musical interpretation and vocalization of the transcendent 
lyrics of the Iranian poet and mystic Molana Jalal ad-Din Rumi. 
Photo: Iranian vocalist Shahram Nazeri attends a press conference at the Iranian Artist Forum in Tehran on July 8 for his upcoming tour 
concert in Iran. 

Molana, a Bridge 
Between East & West
Molana Jalaleddin Rumi is a bridge between East and the 
West, said an Indian filmmaker and designer Muzaffar Ali, 
whose long-awaited film on the 13th century Iranian poet 
and mystic Molana Jalaleddin Rumi will be ready for Janu-
ary.
“Being widely read, the Persian poet is the Oriental world’s 
apt ambassador in the West,“ Muzaffar said.
“Molana is a bridge between East and the West,“ he said, add-
ing, “He is also the most widely read poet in America.“
Describing his concept of the protagonist in ’Rumi-The Fire of Love’, Muzaffar says the poet was a scholar 
who went on to become a ’lover of God’, said ISNA quoting “India Times“. 
“My film traces the journey from his initial life to the making of a poet who wrote about the oneness of 
God,“ says the director who is yet to decide on the lead actors. He added that it will also explore the mys-
tic friendship he shared with his mentor Shams-e-Tabrizi. 
Ali noted that he arrived at the final script for the historical film after setting aside 25 initial drafts and 
that he has done intensive research on the subject, sifting through the history of the 13th century Persia, 
what now comprises Turkey. 
The filmmaker also studied in detail the rise of the Seljuk dynasty, which ruled the region from the later 
part of the eleventh century till the onset of the fourteenth century. 
The Seljuk period, which brought Muslim rule at the doorstep of Europe by defeating the Byzantine em-
pire thereby spawning a new era, was central to the period in which Molana lived, the director said. 
The film is budgeted at $25 million, the bulk of which is to be provided by the Qatar Foundation, headed 
by Sheikha Mozah, wife of the emir of the Persian Gulf state.

Iran to re-
store Takht-
e-Rostam 
temple 
Iranian archeologists are 
slated to excavate the Zoro-
astrian fire temple of Takht-
e-Rostam in the Shahriar 
County of Tehran Province. 

The stone built Parthian 
temple will be excavated and 
refurbished this summer. 
According to the provincial 
Cultural Heritage Office of 
Shahriar, the area has some 
100 ancient sites, including 
castles, bridges and mauso-
leums. 
Shahriar also boasts numer-
ous ancient mounds, cem-
eteries, caravanserais, and 
remains of the 4000-year-old 
Sialk civilization.
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