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مرد نقش های 
ماندگار

رضازاده  وداع   
 با همه بله، با 

من هم بله!!
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باورنکردني  يي  شايعه  گذشته  روز  چند  در 
تمام کاروان ورزشي ايران در آستانه المپيک 
2008 پکن را تحت تاثير قرار داد. شايعه نگران 
کننده يي که نه از سوي کسي تاييد مي شد، نه 
از سوي کسي تکذيب. اما با اين وجود حسين 
ايران  برداري  نامدار وزن  قهرمان  زاده  رضا 
و جهان، از حضور در بازي هاي المپيک منع 
به  ايران  افتخار  پر  ورزشکار  شد.رضازاده 
غايب  المپيک  هاي  بازي  در  پزشکان  دستور 

خواهد بود.  ....

از زمان نخستين بازی خسرو شکيبايی در ۱۹ 
سالگی تاکنون که زندگی را بدرود گفته است، 
سال ها می گذرد. شکيبايی که دوران کودکی 
مشکالت  و  پدر  مرگ  دليل  به  را  نوجوانی  و 
و  سازی  کانال  خياطی،  در  کار  با  خانوادگی 
آسانسورسازی پشت سر گذاشت، شخصيتی 
خودساخته و محکم از خود ساخته بود. زمانی 
رفت،  صحنه  روی  به  سالگی   ۱۹ در  وی  که 
تحسين بسياری را برانگيخت و زمينه را برای 

حضور اين بازيگر در تئاتر فراهم کرد. ....

ضرب المثل باال ناظر بر توقع و انتظار است. 
دوستان و بستگان به ويژه افرادی که خدمتی 
باشند،  شده  واقع  اثری  منشأ  داده  انجام 
به  مقابل  طرف  که  هستند  متوقع  همواره 
احترام دوستی و قرابت و يا به پاس خدمت، 
خواستشان را بدون چون و چرا اجرا نمايد. 
نگردد  متعذر  موازين جاريه  و  معاذير  به  و 
رنجش  باب  از  ميدهند  حق  خود  به  گرنه  و 
جويند.  استناد  باال  المثل  ضرب  به  گاليه  و 
عبارت باال که در ميان تمام طبقات مردم بر 

سر زبانهاست، .... 

صفحه 24 

صفحه12اقتصاد

ایران دومین واردكننده 
بنزین در جهان است

ايران با واردات ساالنه ۵ ميليارد دالر بنزين، 
از آمريکا دومين واردکننده بزرگ بنزين  پس 

در سطح جهان است.
نشريه کانادايی » گلوب اند ميل« در گزارشی 
دومين  ايران  اينکه  به  توجه  با  کرد:   اعالم 
از  پس  جهان  در  بنزين  بزرگ  واردکننده 
تحريم های  جديد  دور  واشنگتن  آمريکاست، 
خود را بر ممانعت از صادرات بنزين به ايران 

قرار داده است.  ..... 
صفحه 22 

قصابی با دو چهره
در پی دستگيريرادوان کارادزيچ يکي از بزرگ ترين جنايتکاران جنگي جهان

 8 کشتار  مسوول  که  جهان  جنگي  جنايتکاران  ترين  بزرگ  از  يکي  کارادزيچ  رادوان 
هزار زن و مرد مسلمان بوسنيايي در سربرنيتسا در سال ۱۹۹۵ است، روز دوشنبه 
در بلگراد پايتخت صربستان دستگير شد. بنا بر اعالم مقامات صرب کارادزيچ آزادانه 
در يکي از کلينيک هاي بهداشتي درماني بلگراد در بخش داروهاي جايگزين مشغول 
به کار بوده است. مقامات عالي رتبه صربستان روز دوشنبه در کنفرانسي مطبوعاتي 
خبر دستگيري کارادزيچ را اعالم کردند اما به خبرنگاران اجازه ندادند سوالي در اين 
خصوص طرح کنند. در اين کنفرانس مطبوعاتي اما عکسي از کارادزيچ به خبرنگاران 
نشان داده شد که در آن اين جنايتکار جنگي با موها و ريش بلند سفيد ديده مي شد؛ 
چهره يي که هيچ شباهتي با چهره ۱3 سال پيش او نداشت. اين عکس از سوي دادستان 
جنايات جنگي صربستان والديمير وکوويچ و يک مقام عالي رتبه دولت صربستان به 
تاکنون  از زمان دستگيري  به خبرنگاران نشان داده شد. کارادزيچ  نام رسيم جائيچ 

سخني نگفته است. والديمير وکوويچ دادستان ...

گزارش اختصاصی پرشين از نمايشگاه صنايع وتکنولوژی هوايی فان برو

قدرتمند ترین 
هواپیمای نظامی 

مدرن جهان
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام كرده اید؟

آیا به زبان انگلیسی تسلط كافی ندارید؟
ما یک مجتمع معتبر برای هدایت شما در دوره های ESOL می باشیم . برای اقامت و 

تابعیت در انگلستان گذراندن دوره Esol  الزامی می باشد، با کمک و تجربه کاری ما شما 
می توانید این دوره را با موفقیت سپری نمائید

معروفترین و موفق ترین كالج برای دوره های 
اقامت و تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل كرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل كار شما 
دریافت كرده یا تحویل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سالهل خدمات به هموتنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت كنید.

صانحه در هتل
صانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار صانحه در کشتیصانحه در اماکن عمومیصانحه در هواپيما
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پروین اعتصامی
 2۵ در  اعتصامی  پروين 
خورشيدی   ۱28۵ اسفند 
در شهر تبريز به دنيا آمد. 
اعتصامی  يوسف  پدرش 
از  )اعتصام الملک(  آشتيانی 
سکنه شفت گيالن و اصالتًا 
آشتيانی بود و مادرش اختر 
فتوحی )درگذشته۱3۵2( از 
بود]۱[.  آذربايجان  اهالی 
خانواده  دختر  تنها  پروين 

بود و چهار برادر داشت.
پروين  پدر  اعتصام الملک، 
مبارزان  و  نويسندگان  از 
بود.  مشروطه  دوران 

]نيازمند منبع[ او در سال ۱2۹۱ به همراه خانواده اش از رشت 
با  کودکی  از  پروين  خاطر  همين  به  کرد؛  مهاجرت  تهران  به 
ادبيات را  مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و 
بهار  الشعرای  ملک  و  دهخدا  چون  استادانی  و  پدر  کنار  در 
آموخت. در دوران کودکی، زبان های فارسی و عربی را زير 
نظر معلمان خصوصی در منزل و زبان انگليسی را در مدرسه 

امريکايی ها فراگرفت.
پروين در سن 28 سالگی در تيرماه ۱3۱3 با پسرعموی پدرش 
ازدواج  کرمانشاه(  وقت  شهربانی  )رئيس  اعتصامی  فضل اهلل 
انجاميد. در  به جدايی  ازدواج، در مرداد ۱3۱۴  اين  کرد ولی 
همين سال ها بود که پروين در کتابخانهٔ دانشسرای عالی به 

عنوان کتابدار به کار مشغول شد]2[.
پروين به تشويق ملک الشعرای بهار در سال ۱3۱۵ ديوان خود 
را منتشر کرد]3[، ولی مرگ پدرش در دی ماه ۱3۱۶ در سن 
۶3 سالگی، ضربه هولناک ديگری به روح حساس او وارد کرد 
که عمق آن را در مرثيه ای که در سوگ پدر سروده است، به 

خوبی می توان احساس کرد:
پدر آن تيشه که بر خاک تو زد دست اجل  

تيشه ای بود که شد باعث ويرانی من 
پروين اعتصامی عاقبت در تاريخ ۱۵ فروردين ۱320 در سن 
3۵ سالگی بر اثر ابتال به بيماری حصبه در تهران درگذشت 
و در حرم حضرت معصومه در قم در مقبرهٔ خانوادگی به 

خاک سپرده شد.

اينکه خاک سيهش بالين است
اختر چرخ ادب پروين است
گر چه جز تلخی ز ايام نديد

هر چه خواهی سخنش شيرين است
صاحب آن همه گفتار ، امروز

سائل فاتحه و ياسين است
دوستان به که ز وی ياد کنند

دل بی دوست دلی غمگين است
خاک در ديده بسی جان فرساست

سنگ بر سينه بسی سنگين است
بيند اين بستر و عبرت گيرد

هر که را چشم حقيقت بين است
هر که باشی و ز هر جا برسی

آخرين منزل هستی اين است
آدمی هر چه توانگر باشد

چون بدين نقطه رسد مسکين است
اندر آنجا که قضا حمله کند

چاره تسليم و ادب تمکين است
زادن و کشتن و پنهان کردن

دهر را رسم و ره ديرين است
خرم آن کس که در اين محنت گاه

خاطری را سبب تسکين است

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
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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.

ما عدالت می خواهیم!
در روز سه شنبه 2۱ جوالی 2008 در پی اعتراضی که عده ای از ايرانيان از وکالی خود داشتند، 
روبروی يکی از دادگاه های لندن گرد هم آمده و اعتراض خود را با نمايش پالکارد و شعارهای 
اعتراض آميز نسبت به عدالت و پايمال شدن حقوق موکلين ابراز داشتند. اين گرد همايی که مرحله 
ی اول آن در منطقه ی ريجنتزپارک انجام شد، تا ساعت ۱۱:30 صبح ادامه داشت و مرحله ی دوم 
آن در مرکز لندن روبروی دفتر يکی از وکال ادامه داشت. اين حرکت اعتراض آميز در حالی برگزار 

گرديد که دفتر اين وکيل از نظر امنيتی به شدت تحت کنترل بود. 
يکی از معترضين با در دست داشتن بلندگويی شعارهايی مانند “ما عدالت می خواهيم” و “ما خانه 
هايمان را پس می خواهيم” را سر می دادند و اين درحالی بود که عده ی زيادی از معترضين وی 

را همراهی می کردند. 
انجام  پليس  کامل  هماهنگی  با  تحصن  اين 
يا  و  کنندگان  تجمع  به  آسيبی  هيچ  و  شد 
ميان  اين  در  نداشت.  پی  در  مالی  ضرر 
و  کرديم  گفتگو  معترضين  از  چند  تنی  با 
در  بيشتری  اطالعات  تا  خواستيم  آنها  از 
اختيارمان قرار دهند. يکی از اين معترضين 
اظهار داشت: “من حدود بيست سال پيش 
بعلت ريزش سقف داخل اطاق که صدمات 
با صاحبخانه  مالی و جانی در پی داشت، 
مشکل داشتم و خواستار دريافت خسارت 
صرف  از  بعد  بودم.  خود  صاحبخانه  از 
برای چندين وکيل و عدم  پوند  دهها هزار 
نتيجه گيری، در حالی که دادگاه اين پرونده 

را به نفع صاحبخانه مختومه اعالم کرد، مرا هم مجبور به تخليه ی آن خانه  کردند.” ايشان در ادامه 
افزودند: “به خاطر برخی مناسبات قومی و نيز به علت درخواست هزينه ی وکالت بسيار باال، وکيل 
من از ارايه ی مدارک الزم به دادگاه سر باز زد و با تبانی که با وکيل خوانده صورت گرفته بود، 
دادگاه را به نفع صاحبخانه خاتمه داد.” ايشان در ادامه در حالی که اظهار می داشتند حدود بيست 
سال است که در حال مبارزه با دادگاه و اين وکيل هستند اضافه کردند: “ايرانيان بايد اين گونه افراد 

را شناخته و به ديگر ايرانيان هم معرفی کنند تا ديگر شاهد چنين اتفاقاتی نباشيم”
يکی ديگر از معترضين در طی مصاحبه با خبرنگار هفته نامه پرشين، در حالی که مهمترين دليل 
حضورشان را در اين تحصن “گرفتن عدالت از دادگاه های انگليس” عنوان کردند، افزودند: “اقليت 
های ملی و مذهبی در اين نوع پرونده ها به طور فاحش مورد ظلم و ستم قرار می گيرند و حق و 
حقوق آنها ظايع می شود. چقدر خوب است که اين نوع موارد به اطالع عموم هموطنان برسد تا 

شايد امکان وقوع چنين ستم هايی به حداقل برساند
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دو چهره از یک قصاب
رادوان کارادزيچ يکي از بزرگ ترين جنايتکاران جنگي جهان که مسوول کشتار 8 هزار زن و مرد مسلمان 
بوسنيايي در سربرنيتسا در سال ۱۹۹۵ است، روز دوشنبه در بلگراد پايتخت صربستان دستگير شد. بنا 
بر اعالم مقامات صرب کارادزيچ آزادانه در يکي از کلينيک هاي بهداشتي درماني بلگراد در بخش داروهاي 

جايگزين مشغول به کار بوده است. مقامات عالي رتبه 
خبر  مطبوعاتي  کنفرانسي  در  دوشنبه  روز  صربستان 
خبرنگاران  به  اما  کردند  اعالم  را  کارادزيچ  دستگيري 
اجازه ندادند سوالي در اين خصوص طرح کنند. در اين 
کنفرانس مطبوعاتي اما عکسي از کارادزيچ به خبرنگاران 
نشان داده شد که در آن اين جنايتکار جنگي با موها و 
ريش بلند سفيد ديده مي شد؛ چهره يي که هيچ شباهتي 
از سوي  عکس  اين  نداشت.  او  پيش  ۱3 سال  چهره  با 
وکوويچ  والديمير  صربستان  جنگي  جنايات  دادستان 
رسيم  نام  به  صربستان  دولت  رتبه  عالي  مقام  يک  و 
جائيچ به خبرنگاران نشان داده شد. کارادزيچ از زمان 
دستگيري تاکنون سخني نگفته است. والديمير وکوويچ 
دادستان جنايات جنگي صربستان معتقد است کارادزيچ 
بايد به دادگاه جنايات جنگي سازمان ملل در الهه تحويل 

داده شود. گفته مي شود کارادزيچ با هويتي جعلي به نام »دراگون دابيچ« در يک کلينيک خصوصي کار 
مي کرد. جعل هويت کارادزيچ آنقدر ماهرانه بوده است که به گفته مقامات دولت صربستان وي به راحتي 
و آزادانه در خيابان هاي شهر قدم مي زده و بدون هيچ ترس و پروايي در محافل عمومي ظاهر مي شده 
اين در حالي است که دولت امريکا از سال ۱۹۹8 براي سر او ۵ ميليون دالر جايزه تعيين کرده  است، 
بود. »سرژ برامرتز« دادستان دادگاه جنايت هاي جنگي سازمان ملل )الهه( دستگيري کارادزيچ را گامي 
مهم در مسير اجراي عدالت در خصوص يکي از طراحان وحشيانه ترين نسل کشي در اروپا پس از جنگ 
جهاني دوم خواند. برامرتز اعالم کرد کارادزيچ ۶3 ساله که در خالل سال هاي ۱۹۹2 تا ۱۹۹۵ رئيس 
جمهور صرب هاي بوسني بوده است، پس از طي مراحل قانوني به الهه منتقل خواهد شد. مکان دستگيري 
کارادزيچ از سوي مقامات صرب اعالم نشده است اما دولت صربستان اعالم کرد کارادزيچ توسط پليس 
مخفي صربستان در نزديکي بلگراد شناسايي شده است. کارادزيچ که در ميان تندروهاي صرب به عنوان 
کوه  غارهاي  در  دهه  يک  از  بيش  زمان  مدت  براي  شود،  مي  محسوب  صربستان  گرايي  ملي  قهرمان 
هاي شرقي بوسني مخفي شده بود. کارادزيچ پيش از آنکه به سياست وارد شود يک پزشک بود که در 

بيمارستان هاي سارايوو پايتخت بوسني کار مي کرد.
مقامات دادگاه الهه و سازمان ملل مدت ها بود که به حضور مخفيانه کارادزيچ در صربستان شک داشتند. 
در خالل سال هاي اخير مقامات سازمان ملل فشار بسياري به بلگراد وارد آوردند تا کارادزيچ را تحويل 
به  از ژنرال هاي صرب که  ناکامي در دستگيري کارادزيچ و راتکو مالديچ يکي ديگر  دادگاه الهه دهد. 
جنايت هاي جنگي متهم است يکي از موانع اصلي گسترش و تحکيم روابط صربستان با اتحاديه اروپا 
بوده است.ريچارد هولبروک يکي از کارگزاران توافقنامه پايان جنگ بوسني در اهايو امريکا مي گويد؛ »از 
ميان سه مرد شيطان صفت بالکان )کارادزيچ، ميلوشويچ و مالديچ( به نظر من کارادزيچ بدترين بود، چرا 
که کارادزيچ حقيقتًا به پاکسازي نژادي اعتقاد داشت. او حقيقتًا از صادر کردن دستور کشتار مسلمانان 
لذت مي برد در حالي که ميلوشويچ فقط يک فرصت طلب بود.« اسلوبوان ميلوشويچ رئيس جمهور سابق 
صربستان و از متحدان کارادزيچ و مالديچ بود که در سال 200۱ دستگير شد و سال 2002 نيز در دادگاه 
جنايات جنگي محاکمه شد. وي در سال 200۶ پيش از آنکه حکم دادگاه درباره او صادر شود، جان باخت.

روز دوشنبه ساعاتي پس از دستگيري کارادزيچ تعدادي از حاميان ملي گراي وي مقابل ساختمان دادگاه 
به دستگيري  که  کنندگان  وارد عمل شود.تجمع  بلگراد مجبور شد  پليس  که  بلگراد تجمع کردند  جنايات 
جمهور  رئيس  تاديچ  بوريس  به  و خطاب  داشتند  دست  به  بلگراد  هاي  پرچم  بودند،  معترض  کارادزيچ 
صربستان فرياد مي زدند؛ »خودت را بکش و صربستان را نجات بده.« پليس برخي از تجمع کنندگان را 

دستگير کرد. 
لوکا کارادزيچ برادر رادوان کارادزيچ نيز در ميان تجمع کنندگان ديده مي شد. با وجود تمام تالش هايي 
که براي دستگيري کارادزيچ صورت گرفته است، هنوز هم بخش بزرگي از مردم صربستان از وي به 
عنوان قهرمان ملي خود ياد مي کنند. از سوي ديگر اما مردم بوسني از دستگيري کارادزيچ خوشحالند 
و پس از انتشار خبر دستگيري او به خيابان ها ريخته و به شادي و پايکوبي پرداختند. کارادزيچ عالوه 
بر کشتار هشت هزار مسلمان بوسنيايي در سربرنيتسا به گلوله باران سارايوو در جريان جنگ داخلي 
و استفاده از 28۴ نيروي حافظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان سپر انساني در سال ۱۹۹۵ متهم است. 
دستگيري کارادزيچ تنها چند هفته پس از آن انجام شد که ائتالف غربگراي دولت صربستان شکل گرفته 
بود که هدفش عضويت صربستان در اتحاديه اروپا است. اتحاديه اروپا تحويل جنايتکاران جنگي صرب 
به دادگاه الهه را يکي از شروط عضويت صربستان در اين اتحاديه عنوان کرده بود. پس از دستگيري 
کارادزيچ برخي از ديپلمات هاي اروپايي اين دستگيري را نشانه تصميم صربستان براي پيوند زدن آينده 

اش به غرب و جدايي از تفکرات ملي گرايانه تلقي کردند.
واکنش ها به دستگيري کارادزيچ

پس از انتشار خبر دستگيري کارادزيچ، بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ضمن ستايش از دولت 
صربستان روز دستگيري کارادزيچ را روزي تاريخي براي قربانيان اين جنايتکار خواند؛ قربانياني که ۱3 
سال براي اجراي عدالت در خصوص کارادزيچ صبر کرده اند. دفتر مطبوعاتي کاخ سفيد نيز با انتشار 
را  کارادزيچ  دستگيري  سفيد  کاخ  گفت.  تبريک  صربستان  دولت  به  را  کارادزيچ  دستگيري  يي  اطالعيه 
کرد.ديويد  عنوان  کشتار  اين  يادبود  بهترين  سربرنيتسا  کشتار  قربانيان  سالگرد  از  پس  روز  چند  تنها 
ميليبند وزير امور خارجه انگليس، خوزه مانوئل باروسو رئيس کميسيون اروپا و خاوير سوالنا رئيس 
سياست خارجي اتحاديه اروپا هر يک با انتشار اطالعيه هايي دستگيري کارادزيچ و تحويل او به عدالت 

را ستودند.

سیاست و بین الملل

رایس از سیاست كناره گیري مي كند  
  

خبرگزاري روسي نووستي مي گويد کاندوليزا رايس وزير خارجه 
امريکا گفته است پس از پايان دوران رياست جمهوري جرج بوش 
از سياست کناره گيري مي کند و قصد ندارد خود را نامزد پست 
معاونت رئيس جمهور جديد کند. وي گفته است؛ قصد دارم پس از 
اين در منزلم واقع در کاليفرنيا به نگارش کتابي درباره سياست 
اين در حالي است که برخي احتمال مي  امريکا بپردازم.  خارجي 

دهند رايس از باراک اوباما نامزد دموکرات ها حمايت کند.  
 

بازداشت فرمانده ارشد طالبان  
 

کردند.  دستگير  کويته  شهر  در  را  طالباني  ارشد  فرمانده  يک  پاکستان  امنيتي  نيروهاي  رويترز؛ 
براساس بيانيه يي که از سوي نيروهاي انگليسي حاضر در افغانستان منتشر شده، مالرحيم فرمانده 

اجرايي نيروهاي طالبان در هلمند اکنون در اختيار مقامات پاکستاني است.  

دولت هند رأی اعتماد گرفت
دولت هندوستان پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان که به دنبال مدت 
جشن  را  اش  پيروزی  ديروز  بود،  کشور  اين  در  سياسی  جنجال  ها 
گرفت.دولت معتقد است اين امر به بيرون آوردن ميليون ها هندی از فقر 
کمک می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ائتالفی هندوستان به 

رهبری حزب حاکم کنگره، پس از دو روز مناظره بحرانی بر سر توافق هسته ای با آمريکا، با 2۷۵ 
رای در مقابل 2۵۶ رای که عمدتا متعلق به جناح اصلی چپ و اپوزيسيون هندو بود، توانست رای 

اعتماد بگيرد.

یک سرباز انگلیسی در درگیری با طالبان 
كشته و دو تن دیگر زخمی شدند

3 سرباز انگليسی در درگيری نيروهای انگليسی با طالبان در منطقه کجکی استان هلمند افغانستان 
زخمی شدند که به علت جراحات شديد يکی از آنان جان سپرد. روز سه شنبه هنگامی که نيروهای 
انگليسی در منطقه کجکی استان هلمند مشغول گشتزنی بودند مورد حمله تعدادی از طالبان مسلح 
علت  به  آنان  از  تن  يک  که  شدند  زخمی  انگليسی  سرباز   3 درگيری  اين  اثر  در  که  گرفتند  قرار 

انگليس  دفاع  وزارت  مقامات  سپرد.  جان  جراحات  شدت 
نفر   2۶00 از  بيش  کرده اند.  تأييد  را  سرباز  اين  مرگ 
اند.  باخته  جان  افغانستان  در  امسال  درگيريهای  اثر  در 
گزارشها از آمار کشته شدگان نيروهای ائتالف حاکی از 
آنند که تلفات نظاميان ائتالف در افغانستان در طی دو ماه 
گذشته بيشتر از عراق بوده است. همچنين از استان ميدان 
وردک که در همجوار با استان کابل است خبر می رسد 
که نيروهای ائتالف که در جستجوی يک فرمانده طالبان 
بودند هدف حمله طالبان قرار گرفتند. در اين حمله طالبان 

با استفاده از مسلسل، نارنجک و ديگر سالحهای سبک نيروهای ائتالف را هدف قرار دادند. اين جنگ 
که در منطقه “سيد آباد” استان وردک بوقوع پيوست منجر به کشته شدن چندين تن از نيروهای 
طالبان شد. ماه ژوئن در همين منطقه 3 تن از نيروهای آمريکايی و مترجمشان در اثر حمله طالبان 

کشته شدند.

چین امسال در مراسم سالگرد بمباران اتمی 
هیروشیما شركت می كند

نماينده دولت چين امسال برای نخستين بار در مراسم سالگرد بمباران اتمی شهر هيروشيما واقع در 
غرب ژاپن شرکت می کند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، چين امسال برای نخستين بار نماينده ای را 
به منظور شرکت در شصت و سومين سالگرد نخستين حمله هسته ای تاريخ که در روز ۶ آگوست 
۱۹۴۵ در شهر هيروشيما ژاپن صورت گرفت، به ژاپن اعزام می کند. هيروشيما هر ساله نمايندگان 8 
قدرت هسته ای جهان شامل آمريکا، روسيه، فرانسه، انگليس، چين، پاکستان، هند و کره جنوبی را به 
مراسمی که به مناسبت سالگرد بمباران اتمی اين شهر برگزار می شود، دعوت می کند. اين در حالی 
است که تاکنون تنها هند، پاکستان و روسيه دعوت آن را پذيرفته و در اين مراسم شرکت کرده اند. 
شهردار هيروشيما در اين باره اعالم کرد: » شهروندان هيروشيما از سفر نماينده کنسولی چين به 
اين شهر و شرکت وی در مراسم شصت و سومين سالگرد بمباران اتمی هيروشيما بسيار خرسند 
خواهند شد. ما معتقديم که اين اقدام “گام مثبتی” در جهت برچيدن قطعی و کامل سالح های هسته ای 
خواهد بود.« بمب اتمی که در سال ۱۹۴۵ از سوی نيروهای آمريکايی بر هيروشيما افکنده شد، منجر 
به کشته شدن حدود ۱۴0 هزار نفر شد. اين در حالی است که 3 روز پس از آن بمب اتمی ديگری بر 
روی شهر “ناکازاکی” فرود آمد و بر اثر آن ۷0 هزار نفر کشته شدند. از سوی ديگر ۶ روز بعد نيز 

در روز ۱۵ آگوست همان سال، ژاپن با تسليم خود به جنگ جهانی دوم پايان داد.
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حل اختالفات 40 ساله 
مرزي روسیه و چین 

 
با امضاي پيماني در پکن، به اختالفات مرزي ۴0  الملل؛ چين و روسيه  گروه بين 
پايان دادند. مناطق مرزي مورد اختالف پکن و مسکو در دوران جنگ  ساله خود 
سرد مورد اختالف دو طرف و صحنه درگيري هاي نظامي اتحاد جماهير شوروي 

کمونيست  چين  و  سابق 
يکي  اختالفات  اين  بود. 
از عوامل اصلي پديده يي 
جنگ  دوران  در  که  بود 
در  شکاف  نام  به  سرد 
شناخته  کمونيسم  جبهه 

مي شد.
صبح  که  اخير  معاهده 
پايتخت  در  شنبه  سه 
سرگئي  امضاي  به  چين 
الوروف و يانگ جيه چي 
وزراي خارجه دو کشور 
رسيد به عقيده تحليلگران 
نشانه ديگري از گسترش 

روابط و نزديکي بيشتر روسيه و چين است. گفته مي شود انگيزه دو کشور براي 
حل اختالفات تاريخي عالوه بر همکاري هاي استراتژيک پکن - مسکو در زمينه هاي 
سياسي و ديپلماتيک، انگيزه هاي اقتصادي نيز دارد که بازار انرژي شايد مهم ترين 
بخش آن را تشکيل دهد. روسيه و چين تنها در پنج ماه اول سال 2008 شاهد رشد 

۶0 درصدي تجارت دو جانبه بوده اند.

روسيه هم اکنون بزرگ ترين صادرکننده انرژي در جهان به شمار مي رود و چين 
به عنوان کشوري با باال ترين نرخ رشد اقتصادي که به زودي به اقتصاد اول جهان 
تبديل مي شود بيش از هر کشور ديگري نيازمند واردات انرژي است. عالوه بر اين 
چين به عنوان يکي از مطرح ترين توليدکنندگان انواع محصوالت در سطح جهاني 
هنوز براي تثبيت قيمت توليدات خود در برابر نوسانات بازار انرژي نتوانسته است 
ذخيره انرژي قابل قبولي کنار بگذارد و به همين دليل طي برنامه يي که از دوران 
رياست جمهوري جيانگ زمين آغاز شده، عالوه بر تهيه انرژي مصرفي خود، هر 
ساله مقدار چشمگيري از نفت خام، مازاد بر مصرف خريداري مي کند. اين مساله بر 

حجم تقاضا در بازار انرژي چين و منافع روسيه از اين بابت افزوده است.
به نظر مي رسد همين نياز دو جانبه چين و روسيه در مساله انرژي عامل محرکي 
بوده که مسکو و پکن را واداشته تا اختالفات قديمي نظير اختالف مرزي ۴0 ساله 
خود را با قاطعيت در اين مقطع حل و فصل کنند؛ اختالفاتي که حتي سه دهه قرابت 

ايدئولوژيک دو کشور در دوران کمونيسم نتوانست به حل آنها منجر شود.
معاهده يي که سه شنبه در پکن امضا شد در واقع به اختالفات مرزي پايان داد که 
از اواخر دهه ۱۹۶0 در مرزهاي شرقي دو کشور در شمال استان منچوري چين 
و آب هاي ساحلي مشترک آنها در درياي ژاپن درگرفته بود. روسيه و چين ۴300 
روسي  هاي  طرف  چيني،  مقامات  گفته  به  دارند.  يکديگر  با  مشترک  مرز  کيلومتر 
طي اين معاهده موافقت کرده اند تا جزيره »يين لونگ« )که روس ها به آن جزيره 
»تاراباروف« مي گويند( و همچنين نيمي از جزيره »هيشيازي« )در روسي »بولشوي 

اوسورياسکي«( را به چين واگذار کنند.

درگيري هاي روس ها و چيني ها بر سر حدود مرزي اين ناحيه در مارس ۱۹۶۹ 
يعني در دوران رهبري لئونيد برژنف و مائوتسه تونگ در اتحاد جماهير شوروي 
و جمهوري خلق چين به يک درگيري نظامي تمام عيار تبديل شد. جزيره »ژنبائو« 
که در روسي به آن »دامانسکي« گفته مي شد، محل اصلي اين برخوردهاي نظامي 
بود که البته در آغاز گفت وگوهاي چين و روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
حل  منظور  به  موافقتنامه  اولين  روسيه  و  چين  شد.  بازگردانده  چين  به  شوروي 
اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ امضا  از فروپاشي  مناقشات مرزي را پس 

کردند.

هاي  ريشه  چين  و  روسيه  مرزي  اختالفات  که  اند  عقيده  اين  بر  تحليلگران  برخي 
عميقي دارند و توافقات کنوني راه حل کاذب و غيرپايداري است که بر اثر نياز چين 
به سوخت روسيه و نياز روسيه به بازار پر سود چين در اين مقطع زماني به نتيجه 
رسيده است. اين دسته از تحليلگران معتقدند که حل و فصل واقعي اختالفات مرزي 
چين با تمام همسايگانش به زماني بسيار بيشتر و مذاکراتي پيچيده تر نياز دارد. 
با همسايگاني نظير روسيه، ژاپن، و  انقالب کمونيستي  از سال ۱۹۴۹ در پي  چين 
کره شمالي در شرق، ويتنام در جنوب و هند در جنوب غرب اختالفات مرزي پيدا 

کرده است. 
رکل البته پيش از شروع جلسه ديروز گروه هشت برگزار شد. 

بحران موشکي کوبا بعد از ۴۵سال تکرار مي شود 
 

شبح جنگ سرد در 
روابط روسیه و امریکا 

 

 هشدار ديروز يک ژنرال نيروي دريايي امريکا به روسيه و بر حذر داشتن روس ها از اعزام بمب افکن هاي هسته 
يي به کوبا که در پاسخ به سپر موشکي امريکا در اروپا مطرح شده بار ديگر فضاي پرتنش جنگ سرد را بر روابط 
دو کشور تصوير کرده است. روز گذشته»نورتون شوارتز« ژنرال نيروي دريايي امريکا به مقامات روسيه هشدار 

يي  هسته  هاي  افکن  بمب  اعزام  که  داد 
روسيه به کوبا عبور از خط قرمز دولت 
امريکا است و اياالت متحده امريکا با اين 
که  شوارتز  کرد.  خواهد  برخورد  مساله 
به اطالعات ارائه شده در گزارشي که در 
شده  چاپ  روسيه  »ايزوستيا«  روزنامه 
بود اشاره مي کرد، تاکيد کرد اگر روس 
من  اعتقاد  به  کنند  دنبال  را  طرح  اين  ها 
و  بايستيم  شان  مقابل  در  قدرت  با  بايد 
نشان دهيم که اين کارشان از حد تحمل، 
از  گذر  منزله  به  کار  اين  است.  خارج 
است.  امريکا  متحده  اياالت  قرمز  خطوط 
از يک  نقل  به  ايزوستيا روسيه  روزنامه 
مقام عالي رتبه روسيه که البته ناشناس 
است گزارش داده که روسيه ممکن است 
در پاسخ به استقرار سپر موشکي امريکا 
در شرق اروپا، بمب افکن هاي هسته يي 
خود را به پايگاه هاي نظامي خود در کوبا 

اعزام کند. روسيه پيش تر در تاريخ 8 جوالي پس از توافق امريکا و جمهوري چک درخصوص استقرار بخشي از سپر 
موشکي در خاک اين کشور، به امريکا هشدار داده بود که با ابزار نظامي که در اختيار دارد با سامانه موشکي امريکا 
مقابله خواهد کرد. رهبران روسيه حتي پا را فراتر گذاشته و تهديد کرده اند موشک هاي هسته يي امريکا را در پايگاه 
هاي اين کشور در جمهوري چک و لهستان هدف قرار خواهند داد. روسيه معتقد است سامانه دفاع موشکي امريکا 
امنيت روسيه را تهديد مي کند. سال ۱۹۶2 در خالل بحران موشکي کوبا اياالت متحده امريکا تا آستانه جنگي هسته يي 
با اين کشور کمونيستي پيش رفت.دو کشور اما با دستيابي به توافقنامه يي از بروز جنگ جلوگيري کردند. براساس اين 
توافق اتحاد جماهير شوروي متعهد شد موشک هاي هسته يي اش را از کوبا خارج کرده و تا فاصله ۱۴۵ کيلومتري 
فلوريدا اقدام به تاسيس سامانه سالح هاي تهاجمي نکند.نورتون شوارتز ژنرال امريکايي در پاسخ به اين سوال که اگر 
روسيه حقيقتًا قصد داشته باشد بمب افکن هاي هسته يي خود را به کوبا اعزام کند وي چه پيشنهادي براي روس ها 
دارد، گفت؛ »مطمئنًا بهترين توصيه نظامي را به آنها مي کنم و آن اينکه از آنها خواهيم خواست به دنبال اين رويکرد 
نروند.«از سوي ديگر مقامات امريکايي ديروز از طرح هاي روسيه براي فروش دو ميليارد دالر سالح به ونزوئال انتقاد 
کردند. امريکا اعالم کرده است هدف چاوس از خريد تسليحات نظامي از روسيه مقابله با نفوذ امريکا در امريکاي التين 
است. »گوانزالو گاليگاس« سخنگوي وزارت خارجه امريکا در اين خصوص گفت؛ »ما بارها و بارها نگراني خود را از 
فروش سالح به هوگو چاوس اعالم کرده ايم و در آينده نيز چنين خواهيم کرد.« چاوس که به روسيه سفر کرده بود 
روز دوشنبه با ديميتري مدودوف رئيس جمهور و والديمير پوتين نخست وزير روسيه ديدار کرد. روسيه پيش از اين 
ميلياردها دالر سالح به ونزوئال فروخته بود. ونزوئال که اتفاقًا روابط بسيار نزديکي با کوباي کمونيست دارد از نزديک 
ترين متحدان روسيه در منطقه امريکاي التين محسوب مي شود.از سوي ديگر والديمير پوتين نخست وزير روسيه ماه 
آينده در خالل افتتاحيه بازي هاي المپيک پکن با جرج بوش رئيس جمهور امريکا ديدار خواهد کرد. بوش که تا شش ماه 
ديگر رياست جمهوري امريکا را به جانشين خود واگذار مي کند تاکنون نتوانسته هيچ پيشرفتي در حل اختالفات خود 
با مقامات روسي درخصوص سپر موشکي امريکا در اروپاي شرقي داشته باشد. گفت وگوي وي با ديميتري مدودوف 
رئيس جمهور روسيه نيز که در حاشيه اجالس سران گروه هشت در ژاپن انجام شد، هيچ نتيجه يي در بر نداشت.

روزنامه روسي ايزوستيا در گزارش روز 2۱ جوالي خود نوشت که بمب افکن هاي هسته يي مافوق صوت روسيه 
موسوم به tu-۱۶0 که به »قوي سفيد« مشهور هستند و بمب افکن استراتژيک tu-۹۵ که ناتو از آن به عنوان »خرس« 

ياد مي کند اين توانايي را دارند که حتي تا کوبا به پرواز در آيند.
»الکساندر دروبيشوسکي« وزير دفاع روسيه با اعالم اين مطلب که گزارش روزنامه ايزوستيا را نديده است از اظهارنظر 
در اين مورد خودداري کرد. جمهوري چک در تاريخ 8 جوالي يعني دو هفته قبل توافقنامه يي با امريکا امضا کرد که 
براساس آن امريکا اجازه مي يابد سامانه هاي راداري دفاع موشکي اش را در خاک اين کشور نصب کند. قرار است 
سامانه موشک هاي رهگير نيز که بخش ديگري از سامانه دفاع موشکي امريکا است در خاک لهستان نصب شود که اين 
موضوع هنوز به توافق طرفين نرسيده و مذاکره درخصوص آن همچنان ادامه دارد. اين مذاکرات ديروز در ورشو از 
سر گرفته شد. ورشو انتظار دارد در قبال صدور اجازه براي نصب سامانه موشکي امريکا در خاک اين کشور، کمک 
هاي دفاعي و امنيتي از واشنگتن دريافت کند. امريکا مي گويد اين سامانه را براي حفاظت اروپا از تهديدات موشکي 
کشورهاي شرور نصب مي کند. اياالت متحده امريکا در نظر دارد ۱0 سامانه موشک هاي رهگير را در خاک لهستان 
نصب کند. روسيه اما اعالم کرده است هدف از استقرار اين سامانه به چالش کشيدن توانايي هسته يي روسيه است و 

مسکو اين مساله را به هيچ وجه برنمي تابد.
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جنگ سرد جدید
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منبع؛اشپيگل -  قسمت چهارم

به عقيده بلکوفسکي چنانچه در دوران رياست جمهوري جديد 
تغييري صورت نگيرد نيروهاي مسلح روسيه حتي در عرصه 
سالح هاي متعارف نيز مشکل پيدا مي کنند؛ »دراين صورت 
طي هشت تا ۱0 سال آينده سطح ارتش ما در حد کشورهاي 
با  برابري  قدرت  حتي  و  کرده  پيدا  تنزل  مرکزي  اروپاي 

کشورهايي چون ترکيه و ژاپن را نيز نخواهيم داشت.« 

را  بلکوفسکي  نظريات  مسکو  در  قدرت  دروني  محافل  اما 
يکسره فتنه انگيزي مي دانند و وي را دودوزه بازي عنوان مي 
کنند که با محافل اطالعاتي غربي مغازله مي کند. اما از سوي 
نظرياتي مشابه  نظامي روسيه  از کارشناسان  ديگر بسياري 
وي دارند.»الکسي آرباتوف« مدير مرکز امنيت ملي مسکو مي 
کرد  مي  ادعا  بارها  پوتين  يعني  جمهور سابق  »رئيس  گويد؛ 
هزينه هاي نظامي امريکا 2۵ برابر روسيه است و عقيده داشت 
به همين خاطر امريکا مي تواند يک و نيم ميليون نفر را زير 
پرچم داشته باشد اما به گفته خودش روسيه با پولي که در 
اختيار دارد تنها قادر به داشتن ارتشي ۶00 هزار نفري است. 
تشکيل  از  روسيه  نظامي  بوروکراسي  که  داشت  توجه  بايد 
ارتشي کوچک اما کارآمد با اين شعار که بد باشد اما بزرگ 

باشد، جلوگيري مي کند.«

اش  جمهوري  رياست  سال  هشت  طي  پوتين  که  مساله  اين 
به صورتي خستگي ناپذير از بازگشت و تولد دوباره ارتش 
روسيه مي گفت و جشن مي گرفت، تنها در ميان مردم باعث 
را  نظامي  صنايع  در  فساد  و  شد  مي  کاذب  هيجان  و  شور 
سياست  عرصه  در  تبليغاتي  اقدامات  اين  اما  داد.  افزايش 
خارجي تبديل به يک بومرنگ شد که سود اصلي آن نصيب 

امريکا شد. 

ارتش  با همين مدرن سازي  مقابله  بهانه  به  دبليوبوش  جرج 
ميليارد   ۶۹۶ نظامي  بودجه  آينده  سال  براي  که  بود  روسيه 
راحت  روسيه  تهديد  معلوم  قرار  از  کرد.  پيشنهاد  را  دالري 
ترين و ارزان ترين بهانه يي است که رئيس جمهوري امريکا 
مي تواند بدان متوسل شود. نيروي دريايي امريکا از چندين 
پيماي  قاره  هاي  موشک  سازي  مدرن  فکر  در  پيش  سال 
»تريدنت 2« مستقر در زيردريايي ها است. نظاميان امريکايي 
عالوه بر آن تصميم دارند تا سال 20۱2 تعداد ۵0۴۵ کالهک 
اتمي هنوز فعال را با نمونه هاي جديد آن جايگزين کنند و اين 
کار بودجه يي بي نهايت هنگفت را مي طلبد. چنين اقدامي در 
20 سال گذشته سابقه نداشته است و منتقدان از اساس نسبت 
يک  کردن  ساقط  دارند.  ترديد  يي  برنامه  چنين  ضرورت  به 
ماهواره جاسوسي ظاهراً از کنترل خارج شده در ماه فوريه 
نه تنها در مسکو بلکه در ديگر نقاط جهان نيز اين سوءظن را 
تقويت کرد که امريکايي ها هرگز از برنامه هاي خود به خاطر 

يک »جنگ ستارگان« چشم پوشي نمي کنند.

بي ترديد کشوري که اين روزها خود را تنها ابرقدرت جهان 
و  باز  دستش  موردي  هر  در  که  است  آن  خواهان  بيند،  مي 
اين  آنکه  دليل  به  ام«  بي  »اي  قرارداد  از  امريکا  باشد.  آزاد 
قرارداد استقرار سيستم هاي دفاع موشکي را محدود مي کند، 
گيرد  مي  پايان  آينده  سال  در  »استارت۱«  پيمان  شد.  خارج 
يعني همان پيماني که بر اساس آن تعداد اسلحه هاي دوربرد 
قرارداد  در سال 20۱2  است  قرار  و  اتمي محدود مي شد  و 
پتانسيل دفاعي  امريکا و روسيه بر سر کاهش  جديدي ميان 
جايگزين  بر  مبني  روسيه  پيشنهاد  شود.  منعقد  استراتژيک 
و  پاسخ  هيچ  با   ۱ استارت  جاي  به  جديد  قرارداد  يک  شدن 
ترتيب  بدين  است.  نشده  رو  روبه  امريکا  سوي  از  واکنشي 
ديگر هيچ ابزار کنترلي وجود نخواهد داشت و هيچ بازرسي 
از تاسيسات رقيب انجام نخواهد شد و بار ديگر سوءظن ها 

افزايش خواهد يافت.

لندن، شهر پاركینگ هاي گران قیمت  
 
 

AP :گويا قيمت هاي در حال رشد سوخت کافي نيست زيرا رانندگان لندني مشکالت ديگري نيز دارند. بررسي ها نشان مي دهد پارک کردن 
اتومبيل در لندن گران تر از هر شهر ديگري در جهان است. پارک کردن اتومبيل در منطقه اقتصادي لندن تقريبًا روزانه ۷/۶8 دالر هزينه دارد. 
پارک کردن در منطقه تفريحي وست اند نيز ماهانه هزينه يي معادل ۱۱3۵دالر خواهد داشت. سيدني پايتخت استراليا در جايگاه بعدي قرار 
مي گيرد. هزينه ماهانه پارک کردن اتومبيل در سيدني ۷۷۴ دالر است و پس از آن هنگ کنگ با مبلغ ۷۴2 دالر در ماه جايگاه سوم را دارد. 
در اياالت متحده، نيويورک با هزينه ماهانه ۵8۵ دالر در ماه گران ترين منطقه براي پارک اتومبيل است، البته در مناطق پايين تر اين شهر 
مي توان با هزينه ماهانه ۴۶2 دالر ماشين را پارک کرد. راس مور مدير تحقيقات اقتصاد و بازار کمپاني بين المللي کاليرز گفت؛ »براساس 
مشاهدات ما رابطه مستقيمي بين افزايش هزينه پارک اتومبيل و قيمت امالک وجود دارد.« در اروپا استکهلم پس از لندن گران قيمت ترين 
پارکينگ ها را دارد )۵08 دالر در ماه(، در حالي که مردم سانتياگو شيلي در امريکاي التين با هزينه 200دالر در ماه باالترين هزينه پارک 

را مي پردازند. ارزان ترين جاي دنيا براي پارک کردن نيز جاکارتا در اندونزي است.  

ساندی تلگراف: گروگان انگلیسی در عراق خودكشی كرد
يک هفته نامه انگليسی در گزارشی نوشت: گروگانگيرانی که سال گذشته پنج انگليسی 
است.  کرده  خودکشی  گروگان ها  از  يکی  که  کردند  عنوان  امروز  بودند،  ربوده  را 
“ساندی تلگراف” در شماره اين هفته خود به نقل از ربايندگان پنج انگليسی نوشت: 
يکی از اين گروگان ها در عراق اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس اين گزارش، 
ربايندگان اين پنج انگليسی نوار ويدئويی منتشر کرده اند و در آن مدعی شده اند که 
يکی از گروگان ها خود کشی کرده است. بر اساس ادعای اين گروه، گروگان مذکور 
که نامش “جيسون” بود 2۵ مه يعنی درست چهار روز پيش از اولين سالروز اين آدم 
ربايی، خود کشی کرد. اين ويدئو همچنين شامل گروگان ديگری به نام “آلن” است و 

در اين نوار از دولت انگليس می خواهد تا نسبت به آزادی آنها تعجيل کند. 
ساندی تلگراف می افزايد: اين نوار ويدئويی که “انتحار عربی” عنوان گرفته، با تصويری 

از مردی که جيسون نام دارد آغاز می شود. 
طرف  از  قبلی  پيام های  به  متفاوت  واکنش  به  انگليس  دولت  ويدئويی  نوار  اين  در 

آدم ربايان متهم شده و عنوان شده است که همين عامل باعث خودکشی جيسون شد. اين در حالی است که وزارت امورخارجه انگليس اعالم 
کرده است که تاييد مستقلی برای اين ادعاهای ويدئويی وجود ندارد. اما از سوی ديگر “گوردون براون” نخست وزير انگليس اعالم کرد: ما 

اين امر را بسيار جدی تلقی می کنيم.افراد زيادی در پشت پرده برای يافتن راه حل مشغول فعاليت هستند. 
اين نوار ويدئويی در حالی منتشر می شود که يک گروه ناشناس عراقی نيز سال گذشته “پيتر مور” مشاور فناوری اطالعات وزارت دارايی 

عراق و چهار تن از محافظان وی را ربودند و خواستار آزادی زندانيان عراقی از زندان های آمريکا در عراق شدند.

ابراز انزجار “میلیبند” از انتشار فیلم ویدئویی افراد 
ربوده شده در عراق

وزير خارجه انگليس انتشار فيلم ويدئويی درباره افراد ربوده شده در عراق را اقدامی نفرت انگيز 
توصيف کرد. “ديويد ميليبند” در واکنش به منتشر شدن فيلم ويدئويی که در آن گفته شده است 
که يکی از ۵ نفر انگليسی به گروگان گرفته شده در عراق خودکشی کرده است ، عمل آدم ربايی را 
محکوم کرد و آن را اقدامی نفرت انگيز خواند. ديويد ميليبند گفت: پخش اين نوار ويدئويی موجب 
ناراحتی و نگرانی عميق خانواده های افراد به گروگان گرفته می شود. وزير خارجه انگليس تاکيد 
کرد: دولت انگليس همچنان آماده همکاری با هر کسی است که بتواند به آزادی اين افراد ربوده 
شده کمک کند. گوردون براون نخست وزير انگليس نيز با محکوم کردن اقدام صورت گرفته، گفت: 
ربايندگان اين افراد بايد هر چه سريعتر آنها را آزاد کنند . ميليبند افزود: در سفرش به بغداد ، مسئله 
مربوط به ۵ نفر انگليسی به گروگان گرفته شده را در ديدارش با نوری المالکی نخست وزير عراق 

و در ديدارش با مقامات امريکايی و ديگر مقاماتی که در عراق فعال هستند مطرح کرده است. 
اين نکته همواره از سوی مقامات انگليسی بيان شده است که تالش هايی در پشت صحنه برای 
امور  تحليل گر  و  بی سی  بی  گزارشگر  گاردنر”  “فرانک  در جريان هستند.  ياد شده  افراد  آزادی 
به گروگان  انگليسی  نفر   ۵ از  يکی  بودن خبر خودکشی  احتمال غيرحقيقی  به  با هشدار  سياسی 
گرفته شده در عراق، گفت: در زمانی که همکارم “الن جانسون” گزارشگر بی بی سی در نوار غزه 
به گروگان گرفته شد، گزارش های بسياری منتشر شده بودند مبنی بر اينکه الن جانستون کشته 
شده است که البته در نهايت اين اخبار دروغ از آب درآمدند. فرانک گاردنر افزود: به نظر می رسد 
ربايندگان اين ۵ نفر خواستار اين هستند که در معامله ای با دولت انگليس و در ازای آزادی شماری 
از زندانيان، افراد ربوده شده را آزاد کنند و گمان نمی رود که ربايندگان اين ۵ نفر به آن روشی که 

القاعده تشنه خون هستند، تشنه خون باشند. در بيانيه ای که گفته می شود از سوی ربايندگان اين ۵ نفر انگليسی منتشر شده، آمده است: 
تعلل و نبودن جديت از سوی دولت انگليس موجب طوالنی شدن وخامت شرايط روانی اين افراد شده و يکی از آنها ]جيسون[ را به ارتکاب 
خودکشی رساند که در روز 2۵ ماه مه صورت گرفت. در اين بيانيه همچنين گفته شده است: جيسون با انجام چنين کاری برادران ما را که از 
وی مراقبت می کردند به حيرت واداشت. به گفته هفته نامه ساندی تايمز که اين نوار ويدئويی را دريافت کرده، گفته می شود جيسون پيشتر 
نيز دو بار اقدام به خودکشی کرده بود. اين ۵ نفر انگليسی در مه مه سال 200۷ از سوی افرادی که لباس پليس به تن داشتند در ساختمان 
وزارت دارايی عراق در بغداد ربوده شدند و گفته می شود گروهی به نام گروه مقاومت شيعه اسالمی در عراق مسئوليت ربوده شدن آنها 

را بر عهده گرفته است. در نوار ويدئويی منتشر شده يکی ديگر از ۵ نفر انگليسی که الن نام دارد نيز نشان داده شده است. 
الن در اين نوار ويدئويی گفته است: حال من از نظر جسمانی خوب نيست و از نظر روانی نيز حالم بسيار بدتر است و من می خواهم 

خانواده ام را دوباره ببينم. الن از دولت انگليس خواسته است تا هر چه زودتر به پيام ربايندگان پاسخ دهد.
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء كیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

نابغه 8 ساله
آموزش  سازمان  رئيس 
درخواست   ، برزيل  عالی 
نابغه  نويسی  نام 
خردسالی را که در آزمون 
قبول  دانشکده  ورودی 
می  بررسی  است  شده 
به  ساله   8 »روبرتو«  کند. 
ورودی  آزمون  در  تازگی 
شد  قبول  حقوق  دانشکده 
از  دانشگاه  مسوالن  اما 
خودداری  وی  نويسی  نام 

کردند.پدر ومادر نابغه کوچولو ،حاضر شده اند تمامی هزينه 
های تحصيلی فرزندشان را بپردازند اما چون »روبرتو« دوره 
دبيرستان را به پايان نرسانده است دانشگاه ، وی را نپذيرفت.

اين پسر بچه که عالقه زيادی به رشته حقوق دارد هم اکنون 
منتظر جواب نامه ای است که مدير دانشگاه به رئيس سازمان 
چينی،  ساله  هفت  نابغه  تر  نوشت.پيش  برزيل  عالی  آموزش 
خردسال ترين دانشجوی اين کشور شناخته شد. »نيو زای« 
وقتی فقط سه سال داشت ويندوز ۹8 و XP نصب می کرد ، 
چهار سالگی می توانست از سامانه DOS استفاده کند و در 
بدو ورود به مدرسه، تعميرکار رايانه شد.گزارش ايسکانيوز 
می افزايد،اکنون اين پسربچه، نابغه بی همتای چين به شمار 
می رود ، جواز ورود به دانشگاه راگرفته و VB۶0 )پايه ۶0( 
که يک واحد دانشگاهی برنامه ريزی است را می گذراند.پدر و 
مادر »نيو زای« آموزگار هستند و جون کم تر در خانه هستند 
فرزندشان، بيشتر وقت خود را با عمه اش که کارشناس رايانه 

است سپری می کند. 

ركورد نشستن روی صندلی
در  صندلی   2۵0 و  3۹هزار  روی  ساعت   ۴8 طی  که  پورل«  »جيم 
را  بود رکورد نشستن روی صندلی  باول« نشسته  »رز  ورزشگاه 
نام خود را  اين رکورد  با  امريکايی  از آن خود کرد.مرد  در جهان 
در کتاب رکوردهای »گينس« ثبت کرد.مرد ۵۶ ساله که رکوردهای 
ديگر جهانی هم دارد از روز دوشنبه کار نشستن بر روی صندلی 
های ورزشگاه حدوداً ۹3 هزار نفری را آغاز کرده و هم اکنون نيز 
در حال ادامه اين کار است. وی قصد دارد روی هر ۹2 هزار و ۵۴2 

صندلی اين ورزشگاه بنشيند!!

بلعیدن 5۹ هات داگ در ۱0 دقیقه
جويی چيستنات آمريکايی 2۴ ساله روز جمعه ۴ ژوييه در نيويورک 
به  مقام خود  دقيقه   ۱0 مدت  در  داگ  هات  ۵۹ ساندويچ  بلعيدن  با 

عنوان » بزرگترين بلعنده هات داگ « را حفظ کرد!
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، جويی چيستنات در مسابقه 
کوباياشی  رو  تاکه  با  را  دشواری  بسيار  رقابت  داگ  هات  بلعيدن 
رقيب سرسخت ژاپنی اش داشت. جويی که ۱02 کيلو گرم وزن دارد 
در پايان رقابت گفت: خيلی مهيج بود البته من خودرا برای بلعيدن 
بودم!جويی  آماده کرده  دقيقه  ۷0 ساندويچ هات داگ در مدت ۱0 
سال گذشته در مدت ۱2 دقيقه ۶۶ ساندويچ هات داگ را خورده بود 
و عنوان » بزرگترين بلعنده هات داگ « که متعلق به کوباياشی ملقب 
به » تسونامی « بود را به خود اختصاص داده بود. اين مسابقه از 
سال ۱۹۱۶ ميالدی تاکنون هر سال در روز ۴ ژوييه در کانی آيلند 
در جنوب محله بروکلين نيويورک برگزار می شود.تا سال گذشته 
بيشتر  هرچه  خوردن  در  دقيقه   ۱2 مدت  در  بايد  کنندگان  شرکت 
ساندويچ هات داگ رقابت می کردند ، اما از امسال اين مدت به ۱0 

دقيقه کاهش يافته است.

از گوشه و كنار

پکنی ها مودب باشید! 
های  بازی  برگزاری  طول  در  است  خواسته شده  پکن  مردم  از 
باشند،  مودب  ها  خارجی  با  برخورد  در  شهر،  اين  در  المپيک 
سی،  بی  بی  گزارش  نخارانند.به  را  خود  سر  و  نکشند  خميازه 
از  مواردی  که شامل  است  داده شده  دستورالعملی  ها  پکنی  به 
قبيل نحوه برخورد با بازديدکنندگان خارجی، اينکه چه چيزهايی 
با آنها مودبانه برخورد کنند، می باشد. از آنها بپرسند و  نبايد 

اين ليست همچنين شامل موارد آموزشی نحوه برخورد با افراد 
معلول و ناتوان جسمی در طول برگزاری بازی های پارالمپيک 
)المپيک معلوالن( نيز هست.مقامات چين از مردم خواسته اند که 
در طول اين رويداد بزرگ ورزشی خود را افرادی متمدن جلوه 
دهند و تصوير خوبی برای بازديدکنندگان خارجی از کشورشان 
بسازند.در دفترچه ای کوچک که توسط اداره آموزش و تبليغات 
پکن تهيه شده است، محل برگزاری بازی های مختلف ارائه شده 
است.در اين دفترچه بخش ويژه ای با نام »چطور با يک خارجی 
رفتار کنيم؟« وجود دارد که شامل توصيه هايی به افراد معمولی 

در برخورد با بازديدکنندگان خارجی است.
 لبخند بزنيد

در اين دستور العمل به پکنی ها توصيه شده است که وقتی با يک 
خارجی صحبت می کنند، خميازه نکشند، فرياد نزنند، سر خود 
را نخارانند، با انگشتان دستان خود بازی نکنند و در گفتگوهای 
خود با بازديدکنندگان خارجی لبخند بزنند، به آنها خيره نشوند و 

رفتاری داشته باشيد که آنها احساس راحتی بکنند. 
در اين ليست به مردم پيشنهاد شده است وقتی يک فرد خارجی 
از آنها سوالی می پرسد صبر کنند و تا شماره 8 بشمرند و سپس 

با دقت با سوال او جواب بدهند.
در اين دستورالعمل از مردم خواسته شده است يک سری سواالت 
را از خارجی ها نپرسند؛ اينکه چقدر درآمد دارند و يا چقدر خرج 
می کنند، آيا ازداوج کرده اند، سالمت هستند،کجا زندگی می کنند، 
کجا کار می کنند، دين آنها چيست، باورهای سياسی آنها چيست 

و موضوعاتی از اين قبيل.
با  وقتی  که  اند  خواسته  مردم  از  دفترچه  اين  در  پکن  مقامات 
که  باشند  مراقب  کنند  می  مصاحبه  خارجی  نگاران  روزنامه 
و  نکنند  صحبت  خود  کشور  و  شهر  اجتماعی  مشکالت  درباره 
آبروی چين را حفظ کنند.بازی های پارالمپيک از ديگر مواردی 
است که مقامات پکن آشکارا در مورد آن به مردم توضيح داده 
از هر چيز  قبل  به يک فرد معلول،  از جمله؛ در کمک کردن  اند. 
ندارد  يا  دارد  احتياج  به کمک شما  مطمئن شويد که آن شخص 
و در صورت کمک کردن هرگز از زور استفاده نکنيد و با عالقه 
و مهربانی به او کمک کنيد. هرگز در برخورد با يک فرد معلول 

جمالتی از قبيل »شما فوق العاده هستيد« را به کار نبريد.
مقامات پکن از مدت ها قبل شروع به تصحيح رفتارهای نادرست 
اتوبوس و  اينکه چطور در صف های  اند؛  اين شهر کرده  مردم 
مترو منتظر بمانند، چطور از خيابان عبور کنند، چطور رانندگی 
کنند...اينها بخشی از مسايلی بودند که مقامات پکن از شهروندان 
خواسته اند که همزمان با شروع بازی ها )8 اگوست( آنها را مثل 

يک “اصل اخالقی” رعايت کنند.  
 

بچه۳ساله با سه چرخه به سفر رفت
پليس هلند اعالم کرد: يک دختربچه 3 ساله آلمانی سوار بر سه 
چرخه اش بدون اينکه با مانعی مواجه شود ، دست به ماجراجويی 
گردش  به  هلند  در  تا  کرد  ترک  را  آلمان  خاک  راحتی  به  و  زد 
بپردازد!به گزارش خبرگزاری فرانسه ، اين دختربچه ماجراجوی 
3 ساله که ساکن شهر هارن آلمان در مجاورت مرز با هلند است 
، سوارسه چرخه اش شد از مرز عبور کرده و حدود ۶ کيلومتر 
را در خاک هلند به سير و سفر پرداخت!سرانجام پس از 3 ساعت 
دخترک توجه عابران هلندی را به خود جلب کرد که آنها نيز به 
نوبه خود پليس را خبر کردند.پليس پس از پرس و جو دختربچه 

عالقمند به جهان گردی را به خانه اش در آلمان بازگرداند.

ساخت خانه استثنایی با بویینگ 747
يک زن خوش ذوق که عاشق هواپيماست در کاليفرنيای آمريکا ، 

بويينگ ۷۴۷ از رده خارج خريد و با آن خانه ساخت. 
پبکری را که قرار  »فرانسی ريوورلد« قطعه های هواپيمای پهن 

بود بازيافت شود ۴0 هزار دالر خريد.
اتاق  ، برای خودم  با دماغه هواپيما  اين زن ۴0 ساله می گويد: 

تمرکز فکر ساخته ام. همچنين دم و باله های اين هواپيما برای 
ساخت و تزيين يک استوديوی هنری به کار رفته است.

وی اضافه کرد: بال های بويينگ با بالگرد و بقيه قطعه ها از راه 
زمينی به محل مورد نظر برده شد تا من به آرزويم برسم.گزارش 
برای  »فرانسی«  به  مهندس ساختمان  يک  افزايد،  می  ايسکانيوز 

طراحی خانه استثنايی اش کمک کرده است.

سوتی های خنده دار فوتبالیستها
شمار  به  باهوش  آدمهای  زمره  در  معموال  را  فوتباليستها 

ويژه  به  نمی آورند 
در  رياضی  پای  اگر 
ميان باشد. می گويند با 
سری که توپ می زنند 
مجله  نمی کنند!  حساب 
دوست«  آلمانی»۱۱ 
سربه سر  کمی 
و  گذاشته  فوتباليستها 
اين  کردن  ثابت  برای 

بزرگان  های  محاسبه  اشتبا ه ترين  از  مجموعه ای   ، پيشداوری 
فوتبال را منتشر کرده است.»۹۹ درصد بازی دست ما بود. آن 
گوليت«  »رود  سوتی  ببازيم«  شد  باعث  مانده  باقی  درصد  سه 
Bec -  ستاره هلندی فوتبال که در حال حاضر سرمربی باشگاه

ham در لس آنجلس است.»سه سه تا می شود شش تا. راستش 
را بخواهيد دوست داشتم شماره شش باشم اما اين شماره به تن 
کس ديگری بود« جمله ای از »رودی فولر« حرفه ای بوندس ليگا، 
ورزشی  مدير  حاضر  حال  در  و  آلمان  ملی  تيم  پيشين  مربی 
از تورستن  به ۵0 است«  بايرلورکوزن.  »شانس ما ۷0  باشگاه 
بازيکن  بوندلس ليگا،  پيشين  حرفه ای   )Thorsten Legat( لگات 
وردربرمن و VfB اشتوتگارت.»آلمانی ها فقط يک بازيکن زير 22 
دارند که او هم 23 است« سوتی »کوين کيگان« بازيکن پيشين تيم 
ملی انگليس و مربی. ستاره دهه ۷0 تيم ليورپول. »پنج تای شما 
بازيکن  النگنر«  »فريتز  از  می کنه«  بازی  چهار  به  سه  داره  االن 
بايد  بوندس ليگا.»اينجا  در  مونيخ   ۱8۶0 و  وردربرمن  شالکه، 
۱000 درجه بچرخيم« جمله به ياد ماندنی »توماس شاف« مربی 
تيم وردربرمن.»چيزی که رودی بومر طی 800 سال زندگی اش، 
نشان داد بی نظير بود« دراگوسالو، مربی صرب در هسنصفر بايد 
وايسه.»من کم تر سه تا بازيکن خوب برای دفاع دارم. به همين 
علت نمی توانم در مقابل يک زنجيره  چهارتايی بايستم.«هنوز ۴۵ 
به  تيم. »صفر  تا  دو  هر  می کنم  فکر  البته  کرد.  بازی  بايد  دقيقه 
صفر– با توجه به آمار می شود گفت: بازی پر گلی بود« گاتفريد 
وايز، مفسر ورزشی آلمان.»پس از اين که گلی نزدند، صفر ، صفر 

شدند« هريبرت فسبندر ، مفسر شبکه WDR آلمان.
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ناخنک
 رضا اورنگ 
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حتمًا پيش خود مي گوييد: اه.. اه.. چه بدسليقه! امروزه اين همه غذاي 
رنگ و ارنگ خارجي و نيمه خارجي و ايراني وجود دارد، آن موقع تو 

رفتي به نان و نمک ناخنک زدي!
نگاه  ناخنک  به  وقت  هيچ  املي  و  کج سليقه  اون قدر  مي دونستم  اگه 

نمي کردم، چه برسه بخونم!
بايد به عرض برسانم، من هم با شما موافقم و مانند تمام ناخنک خوان ها 
به انواع اطعمه عالقه وافر دارم،  اما اکثر آنها در دسترس من و امثال 

من قرار ندارد تا به آن ناخنک بزنم!
نان و نمک روزگاري محور برکت و معرفت بود، يک سوگند به آن 
کافي بود تا همه کارها خود به خود راست و ريس شود، اما امروزه 
به خود زحمت مي دهي و گوني گوني نمک فرد اعالي درياچه اروميه 
و پشت بندش هم تنور تنور انواع نان هاي سنتي، از بربري گرفته تا 
لواش که از همه شورتر است به خورد اين و آن مي دهي، اما  افاقه که 
نمي کند هيچ،  بلکه تأثير معکوس هم دارد. اگر از باگت و انواع آن نام 

نبردم به خاطر خاصيت نمک زدايي آن است!
شما چون خبر نداريد که زير هر کاسه نيم کاسه اي است،  به من ايراد 

مي گيريد و تهمت کج سليقه گي و امل بودن مي زنيد.
شما هم اگر مثل من خبر داشتيد که پشت اين »نان  و نمک« چه خبر 
است  ديگر به من نمي تاختيد،  بلکه مثل من مي سوختيد و مي ساختيد.

نان و نمک يا پول و کلک!
خوشبختانه بعضي برنامه سازان تلويزيون از تنها تخصص خود که 
شيره ماليدن بر سر تماشاچي که من و شما هم جزو کوچکي از آن 
را  خود  استعفاي  پيش،  مدت ها  باشم،   ناخنک  راقم  که  هستيم، )بنده 
تقديم کرده ام،  اما هنوز با آن موافقت نشده است!( نهايت استفاده را 
مي برند و با ارائه تنها يک مولکول از اين نان و نمک شما را نمک گير 

مي کنند!
قابل توجه کساني که مي گويند از نان و نمک نمي شود پول درآورد! 
درآمده  نمک«  و  »نان  از  چگونه  پول  همه  اين  پس  نمي شود  اگر 

است؟!
وقتي گوني گوني از چند مثقال نان و نمک، پول استخراج مي شود  شما 

چطور مي گوييد نان و نمک امروزه ارزش مادي و معنوي ندارد!
ناگفته نماند اين گوني گوني پول که عرض کردم، تمامًا از جيب من 
لوازم خانگي  با خريد چند تکه  و شما استحصال شده است،  آن هم 
به  را  شرکت  اين  آگهي  تلويزيون  بس  از  نيست،  ما  تقصير  ناقابل! 
خورد من و شما مي دهند، چشمان خود به خود بسته شده و دست 
نيمه خالي خود مي کنيم! حتمًا در زمان پخش در مسابقات  درجيب 
اين شرکت را ديده ايد که مثل  از تلويزيون، آرم  فوتبال جام ملت ها 
کفتراقبال گوشه تصويرتلويزيون شما مي نشست؛ البته اقبالش نصيب 
من و شما نشده و هرگز هم نخواهد شد، بي خود به دل پت و پهن خود 

صابون عطري نزنيد.

شناسایی خوش ترین مردم اروپا
 ، اروپا  اتحاديه  مرفه  کشور   ۱0 ميان   ، ميدانی  های  پژوهش 
را  آنها  زندگی  کيفيت  اما  بيشترين  را  خانوار  هر  خالص  درآمد 

بسيار پايين نشان می دهد. بر اساس تازه ترين تحقيق ، خوش 
ترين و راضی ترين اروپاييان ، مردم اسپانيا ، فرانسه و آلمان 
هستند.همچنين برخالف تصور خيلی ها، مردم اسکانديناوی در 
دانمارارک و سوئد، بعد از هلند و پيش از ايتاليا قرار گرفتند.مقام 
آخر نيز نصيب ايرلند شده که سالهاست پرشتاب ترين نرخ رشد 
در اتحاديه اروپا را دارد و از آن حيرت آورتر، رضايت بيشتر 

مردم لهستان ازکيفيت زندگی درمقايسه با بريتانياست.
اين معما کمک کند؛ ساعات کار هفتگی در  به کشف  آمار  شايد 
ترين« سن  »کم  »بيشترين« روزهای مرخصی ساليانه  ديار  اين 

بازنشستگی »ديرترين« و زمان مرگ »زودترين« است. 
ای  مجموعه   ، اروپا  اتحاديه  در  زندگی  کيفيت  تحليلی  گزارش 
از يافته های نزديک به 20 کار پژوهشی در زمينه های مالی و 
خدمات اجتماعی است و افزايش هزينه زندگی ، کيفيت آموزش و 

پرورش و خدمات درمانی و اجتماعی را هم دربر می گيرد. 
اجتماعی  های  و سنجش  اقتصادی  ارقام  و  آمار  اين  از  گذشته 
، مردم بيشتر از آب و هوای اين جزيره شاکی هستند و آن را 
به  مهاجرت  و  مادری  سرزمين  ترک  به  تمايلشان  اصلی  دليل 
می  ايسکانيوز  خوانند.گزارش  می  آفتابی  و  گرم  های  سرزمين 
افزايد، شمار ترک وطن کرده ها در دو سال اخير نزديک به ۴2 

هزار نفر است. 
که  استراليا هستند  ، رهسپار  اين مهاجران  بيشتر  که  اين  جالب 
منطقه های وسيعی از آن سالهاست حتی يک قطره باران به خود 
نديده. حاال، حالت کشاورزان و دامداران خسارت ديده استراليايی 
را تصور کنيد وقتی بشنوند که هزاران نفر برای فرار از جزيره 

بارانی شان به ديار ديگری کوچ کرده اند.
از قديم گفته بودند که ثروت خوشبختی نمی آورد اما در روزگاری 
که گازهای لعنتی گلخانه ای منجر به گرم تر شدن زمين شده و 
يخ های دو قطب کره خاکی در حال آب شدن است ، کوچ بشر به 

سوی گرما و آفتاب ، بيشتر جای تعمق دارد ؛ نه !   
    

تولد دوقلوی سیاه و سفید

و  سفيد  پوست  با  يکی  دوقلو  پسر  دو  آلمانی صاحب  زوج  يک 
چشم های آبی و ديگری سياه پوست با چشمان قهوه ای رنگ 
شدند.با اينکه اين دو نوزاد دوقلو هستند و لباس های مشابه به 

تن دارند ولی تشخيص آنها از يکديگر کار سختی نيست.
به گزارش شين هوا ، رايان سفيدپوست است و چشم های آبی 
دارد و برادرش »لئو« سياه پوست است و چشمانی قهوه ای رنگ 
دارد.استفان گرت که مردی آلمانی و سفيدپوست است پدر اين 
سياه  و  غنا  اهل  زنی  آنها  مادر  گرت  ادو-  فلورنس  و  دوقلوها 

آلمانی دی ولت گفت:»من  به روزنامه  پوست است.پدر دوقلوها 
آنها  من سالمتی  برای  چيز  ترين  مهم  هستم،  زده  واقعا شگفت 

است نه رنگشان«.
دکتر »برگيت وبر« پزشک اين نوزادان گفت:»تولد دوقلوهای پسر 
که يکی سفيد پوست و ديگری سياه پوست باشد از نظر ژنتيکی 

پديده ای است که يک در يک ميليون اتفاق می افتد«. 

مشعل خوشمزه !
لحظه شماری برای آغاز المپيک 2008 پکن آغاز شده است و در 
همين رابطه برنامه های شگفت انگيز چينی های ذوق زده که از 

فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجند ادامه دارد. 
جذابی  برنامه  ترين  تازه  »المپيک«  موضوع  با  آشپزی  مسابقه 

است که در »پکن« برگزار شد.
شکل  به  غذاهايی  کنندگان  شرکت   ، خوشمزه  مسابقه  اين  در 
المپيک  نماد  و  مشعل  کبوتر«  »النه  به  موسوم  ملی  ورزشگاه 
»پکن« زمين تنيس ، ميز و راکت پينگ پنگ و.... پختند و به نمايش 

گذاشتند.
 2008 المپيک  آغاز  با  همزمان   ، رقابت  اين  قهرمان  است  قرار 

جايزه نقدی بگيرد.
راه  ايستگاه مرکزی  در   ، بادامی  ماجراجوی چشم  يک  تر  پيش 
و  جهان  کشور   20۵ پرچم  به  آراسته  سوزن   20۶ »پکن«  آهن 
عالقه  از  بسياری  نظر  و  برد  فرو  در سرش  المپيک  مشعل  يک 
مندان به ورزش و همچنين رسانه ها را به خود جلب کرد.گزارش 
چنين  برگزاری  معتقدند  چينی  های  افزايد،مقام  می  ايسکانيوز 
برنامه هايی به منظور شاد کردن ورزشکاران شرکت کننده در 

المپيک 2008 بسيار تاثيرگذار است.
 

چاپ اسکناس۱00میلیارد 

دالری زیمبابوه
کرد:  اعالم  ژوئيه   ۱۹ شنبه  روز  زيمبابوه  کشور  مرکزی  بانک 
ميليارد دالر  ارزش ۱00  به  اسکناس جديد  يک  از روز دوشنبه 
زيمبابوه را به جريان می اندازد تا بتواند با کمبود ارز و نرخ تورم 
سرسام آور مقابله کند!به گزارش خبرگزاری فرانسه ، ارزش هر 
دالر آمريکا هم اکنون به ۱00 ميليارد دالر زيمبابوه ای رسيده 
است! بانک مرکزی زيمبابوه در بيانيه اش افزود: در هفته گذشته 

نرخ تورم ساليانه به 2.2 ميليون درصد رسيده است!
انتشار اسکناس ۱00 ميليارد دالری چندمين مورد انتشار اسکناس 
با ارقام نجومی در سال جاری در زيمبابوه محسوب می شود.در 
ماه ژانويه ، بانک مرکزی زيمبابوه اسکناس ۱0 ميليون دالری، در 
ماه آوريل اسکناس ۵0 ميليون دالری ، در ماه مه اسکناس های 
۱00 و 2۵0 ميليون دالری و سپس اسکناس ۵00 ميليون دالری 
زيمبابوه ای را منتشر کرد!اکنون نوبت به اسکناس ۱00 ميليارد 
بليت رفت و  با پرداخت آن فقط می توان يک  دالری رسيده که 
برگشت اتوبوس بين حومه و مرکز شهر هراره ، پايتخت زيمبابوه 
را خريد!قيمت يک نان يا يک نوشابه گازدار غير الکلی در ابتدای 
زيمبابوه  بود!کشور  ای  زيمبابوه  دالر  ميليارد   ۶0 گذشته  هفته 
از  يکی  و  داشت  آفريقای جنوب صحرا شهرت  غله  انبار  به  که 
 8 از  غلط  دليل سياست های  به  بود،  آفريقايی  مرفه  کشورهای 
سال پيش با بحران وحشتناک رکود اقتصادی مواجه است و هم 

اکنون 80 درصد مردم اين کشور زير خط فقر زندگی می کنند.

پسربچه كنجکاو باعث 
تخریب حمام شد 

انگشتش را درون آبراه حمام  کنجکاوی يک پسر استراليايی که دو 
فرو برده بود تا مکش آب را احساس کند و بفهمد اين آب سرانجام به 
کجا می رسد، منجر به تخريب حمام خانه شد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، ماموران امداد و نجات ويکتوريای مرکزی استراليا ۶ ساعت 
تالش کردند تا انگشتان اين پسربچه را که در زهکش آب گير کرده بود 
آزاد کنند.بروس کوآرير يکی از ماموران نجات گفت:»لوله های حمام 
پوسيده بود و وقتی می خواستيم لوله ها را جابه جا کنيم پسرک درد 
می کشيد به همين دليل مجبور شديم تا از زير ساختمان لوله ها را 
بکنيم تا به لوله اصلی برسيم و ديوار های حمام و قسمتی از خانه را 
تخريب کنيم«. او ابتدا از ابزار آالت ما از قبيل اره برقی وحشت کرده 
بود ولی باالخره بعد از ۶ ساعت تالش بدون هيچ زخم و جراحتی و 
فقط با يک تاول راهی بيمارستان شد.با اينکه حمام و قسمتی از خانه 
که  بودند  خيلی خوشحال  پسر  اين  والدين  ولی  شد  تخريب  کلی  به 

باالخره از اين دردسر خالص شدند.
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این 
مادران، 

پدر هم 
هستند

مرسده صابری

باالی سر کودکش ايستاده بود. امروز دوازده ساله می شد.امروز ده 
سال می گذشت از زمانی که او به تنهايی مجبور شده بود کودکش 

را بزرگ کند. هر چند از بسياری از لذت ها و فرصت های زندگی اش 
چشم پوشيده بود اما توانسته بود. حال که به او نگاه می کند بعد از 
اين همه مدت تنهايک دختر بچه ۱2 ساله است به اين فکر می کند که 
چه راه درازی در پيش دارد تا اين دختر بچه تبديل به زنی بشود 
که بتواند در جامعه رهايش کند. چند سال ديگر بايد از بسياری از 
چيزها چشم پوشی کند تا دختر بچه اش آنقدر بزرگ بشود که بتواند 
در اين جامعه رهايش کند. والدين تک سرپرست يعنی پدر يا مادری 
که به تنهايی بايد فرزندش را بزرگ کند. تک سرپرست شدن به علت 

فقدان يکی از والدين است که هر دليلی می تواند داشته باشد. 
پدر و مادر دراين صورت بسيار  شيوه زندگی و رفتار کودک و 
متفاوت است و محدوديت ها و اقتضائات خاص خودش را دارد که 

اگر رعايت شوند از بار بسياری از مشکالت خواهد کاست. 

 وقتی تو بزرگش می کنی 
می شود،  شناخته  فرزندش  سرپرست  عنوان  به  پدر  که  هنگامی 
شرايط متفاوتی پديد می آيد. يک پدر تک سرپرست معموال از حمايت 
اطرافيان برای بزرگ کردن فرزندش بهره مند خواهد شد. اطرافيان 
... به کمک پدر می آيند و گاهی بسياری  مانند مادر بزرگ،  عمه و 
از مسووليت های فرزند را به دوش می گيرند. به اين شکل هر چند 
خودش  برای  بيشتری  وقت  پدر  اما  معمولی  خانواده  يک  مثل  نه 
شناخته  تنها سرپرست  عنوان  به  مادر  که  هنگامی  داشت.  خواهد 
می شود به ميزان کمتری از اين حمايت ها بهره مند شود. چون به 
طور ذاتی و طبيعی از مادر انتظار می رود که رسيدگی بيشتری به 
يک  که  ندارد  باور وجود  اين  در جامعه  و  کنند  فرزندش  کارهای 
مادر نمی تواند مسووليت تمام کارهای فرزندش را به عهده بگيرد 
اما در خصوص پدر اينگونه تصور می شود که مردها نمی توانند به 
تنهايی اين مسووليت را به دوش بکشند. پس هنگامی که ما با يک 
مادر تک سرپرست مواجه هستيم در اصل با زنی مواجه می شويم 

که ديگر هيچ فرصت و وقتی برای خودش باقی نمانده است. 
مادر  که  است  معتقد  و  می گويد  مشاور  يوسف مجد  دکتر  را  اينها 
سرپرست خانواده فشار بيشتری را متحمل می شود. او اعتقاد دارد 
که مادران چون نمی خواهند که فرزندشان کمبود پدر را احساس 
کنند معموال اجازه دخالت به ديگران نمی دهند و واهمه دارند از اينکه 
برخی از مسووليت های فرزندشان را به ديگران بسپارند. دکتر مجد 
در توصيف مادران تک سرپرست می گويد: در بيشتر مواقع زنانی 
خسته را می بينيم که پر از نگرانی برای فرزند يا فرزندانشان هستند 
مسووليت  که  هستند  مادرانی  اينها  کرده اند.  فراموش  را  خود  و 

فرزند را به تنهايی به دوش می کشند. 

 تک سرپرست ها 
فرهنگی  شورای  اجتماعی  مسائل  کارشناس  فاطمه محبی،   سيده 
در  کودکان  مشکالت  خصوص  در  پژوهشی  در  زنان  اجتماعی 
منفی  تاثيرات  مورد  در  و  داده  انجام  سرپرست  تک  خانواده های 

در  پدر  فقدان  می گويد:  خانواده  در  والدين  از  يکی  حضور  عدم 
خانواده های تک والدی که زن سرپرست آن است تنها از دست دادن 
دست  فرزندانشان  معاش  تامين  از  که  پدرانی  نيست.  مرد  درآمد 
می کشند مادران را در شرايطی قرار می دهند که مجبورند بار مالی 
خانواده را هم بر عهده بگيرند و اين مادران فرصت کمتری برای 
مراقبت از کودکان خود دارند. مادری که به تازگی شريک زندگی 
خود را از دست داده است به ناگاه با موجی از مسووليت های جديد 
آنها  برای  جديد  شرايط  با  شدن  هماهنگ  که  شد  خواهد  روبه رو 
بسيار زمان بر خواهد بود و ضمن آنکه کودکان نيز هر چه بزرگ تر 
بشوند با سواالتی در خصوص سرگذشت والدينشان، مادران را به 
ستوه می آورند. دکتر مجد معتقداست که اين مادران نبايد به  هيچ 

دليلی خود را از حمايت ها و کمک های اطرافيانشان محروم کنند. 
او می گويد: سپردن بخشی از مسووليت های فرزند به ديگران مثل 
بلکه نقش  به مادر نيست  ...تنها کمک  پدر، مادر،  دوست نزديک و 

موثری هم در تربيت فرزند دارد. فرزندی که از داشتن پدر محروم 
است، بسياری از رفتارهای اجتماعی را که بايد از پدرش بياموزد،  
با  کارهايش  از  برخی  انجام  برای  که  است  بهتر  بنابراين  نمی بيند 

مردهای ديگری مانند پدربزرگ يا دايی، عمو و ... همراه شود. 
محققان معتقدند نبود پدر اثرات منفی روی رفتار دختران و پسران 
دارد. هنگامی که پدر خانواده حضور ندارد، پسران تمايل بيشتری 
دارند که قواعد و قالب های اجتماعی را نقض کنند. عدم حضور پدر 
در  تحقيقات  اکثر  مبارزه می طلبد.  به  را  احساس دختران  پايداری 
مورد اثرات نبود پدر در انجام کارهای خردمندانه و عاقالنه کودکان 
است. روانشناسان معتقد هستند که عدم حضور پدر بر تکلم و نوع 

بيان دختران نسبت به پسران بيشتر است. 
پرخاشگری پسران در خانواده های بدون پدر بيشتر است و علت 
پرورش حاالت  در  خانواده  عنوان سرپرست  به  مادر  ناتوانی  آن 
می شود  توصيه  که  است  داليل  همين  به  است.  پسران  در  مردان 
مادران حضور مردها را در زندگی ناديده نگيرند و حتما قسمتی از 

مسووليت را به عهده مردهای خانواده بگذارند. 

او بزرگ می شود 
تک  مقتضيات  که  است  معتقد  جامعه شناس  مهنازجفادوست، 
و  نمی شود  ختم  نوجوانی  و  کودکی  دوران  به  تنها  سرپرستی 
روی آينده کودکان هم تاثير دارد و رفتار صحيح پدران و مادران 
با  هم  بزرگسالی  در  فرزندان  که  باعث می شود  کودکی  در سنين 
مشکالت کمتری روبه رو شوند. فرزندی که هميشه مادری را ديده 
است که از تمام خواسته های خودش گذشته است تا او بتواند بهتر 
زندگی کند نمی تواند مادرش را رها کند و به دنبال زندگی خودش 
برود. مادران هم بعد از مدتی نمی توانند از فرزندشان دل بکنند و 
آنها را ناخواسته از بسياری از چيزها محروم می کنند. فرزندشان 
مادرانشان  که  همراه اند  وجدان  عذاب  احساس  اين  با  هميشه  هم 
بگيرند.  پيش  را  خود  معمول  زندگی  نمی توانند  و  کرده اند  رها  را 
و  مادر  به  فرزند  وابستگی  عدم  اين  چاره  است  معتقد  دکترمجد 
بالعکس در اين است که کودکان از همان ابتدا ببينند که مادرشان 

تمام زندگی اش وابسته به او نيست و برای خودش برنامه داد. 
اين است که بايد کودک هم با شرايط آشنا  نکته ديگر قابل توجه 
باشد و اينگونه نباشد که کودک از شرايط حاکم بر خانواده اطالع 
نداشته باشد چون پدر يا مادر هر قدر هم که تالش کنند نمی توانند 
زندگی را برای فرزندانشان به ارمغان بياورند که مانند خانواده های 
معمولی باشد. باالخره آنها با مشکالتی درگير خواهند بود و کودک 
بگيرد  ياد  هم  او  که  می شود  باعث  مساله  اين  بداند  را  اين  بايد 
خواسته هايش را براساس امکانات موجود تنظيم کند و پدر و مادر 
هم می دانند که قرار نيست نقش دو طرف را برای کودک شان بازی 
نباشد  اتفاقات  از  از بسياری  امروز شايد گريزی  کنند. در جامعه 
معنای  به  تک سرپرست  والدين  مانند  مساله  يک  گرفتن  ناديده  و 
عدم وجود آن نيست. منکر آن نيستيم که پدران هم هنگامی که به 
اما  بامشکالتی مواجهند  تنها سرپرست کودک خود هستند  عنوان 
ناگفته پيداست زنان به خاطر ساختارهای خاص جامعه با  مشکالت 

بيشتری دست به گريبان خواهند بود. 
۴۶ درصد خانواده های بدون پدر، بيش از يک فرزند داشته اند. 

مادران سرپرست فرزند، با احتمال بيشتری کار پاره وقت خواهند 
داشت. 

حاشيه  در  مجرد  مادران  درصد   ۴۴ و  مجرد  پدران  درصد   ۴8
شهرها زندگی می کنند. 

8۹ درصد پدران مجرد شاغلند، همچنين ۷۷ درصد مادران مجرد 
شاغل هستند. 

و  پدربزرگ ها  با  هم اينک  آمريکايی  فرزند  ميليون   ۵/  ۶
مادربزرگ هايشان زندگی می کنند. 

خانواده   2000 سال  تا  ميالدی   ۷0 دهه  اواخر  از  فرانسه  در 
تک والدينی با رشدی بيش از ۵0 درصد روبه رو شده است. 

ازدواج  مادران  تعداد  ميالدی،   ۱۹80 سال  از  يونان،  در  همچنين 
نيز  انگليس  در  همچنين  است.  يافته  افزايش  درصد   8/2۹ نکرده، 
به حدود 2۵ درصد کل خانواده ها  نسبت خانواده های تک والدينی 
يافته است که رشد زيادی را در تعداد مادرانی که هرگز  افزايش 

ازداوج نکرده اند و نرخ طالق در 30 سال گذشته نشان می دهد. 
در ژاپن، خانواده هايی با سرپرستی مادران در طول سال های دهه 
 ۱۷ ميالدی،   ۱۹۹۷ سال  در  شده اند.  روبه رو  رشد  با  ميالدی   ۷0

درصد کل خانواده ها با سرپرستی زنان اداره می شده اند. 
از هر ۴ کودک استراليايی، يک کودک تنها با يکی از والدين واقعی 
طالق های  نتيجه  امر  اين  می کند.  زندگی  خود  )فيزيولوژيکی( 
خانوادگی در اين کشور است. نتايج يک پژوهش در استراليا نشان 
تا ۶۶  بين 30  اين خانواده ها  تعداد  آينده،  در 2۵ سال  که  می دهد 

درصد رشد پيدا می کند.
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ایران دومین واردكننده 
بنزین در جهان است

ايران با واردات ساالنه ۵ ميليارد دالر بنزين، پس از آمريکا دومين واردکننده بزرگ بنزين 
در سطح جهان است.

نشريه کانادايی » گلوب اند ميل« 
توجه  با  کرد:   اعالم  گزارشی  در 
واردکننده  دومين  ايران  اينکه  به 
از  پس  جهان  در  بنزين  بزرگ 
جديد  دور  واشنگتن  آمريکاست، 
ممانعت  بر  را  خود  تحريم های 
قرار  ايران  به  بنزين  از صادرات 

داده است.
به نوشته اين نشريه، در ربع قرن 
تحريم های  متحده  اياالت  گذشته 
ايران  عليه  را  مختلفی  اقتصادی 
اعمال کرده است که اکنون آشکار 

شده که اين تحريم ها اثر چندانی بر ايران نداشته است.
در گزارش گلوب اند ميل آمده که واشنگتن در دور تازه فشارهای خود عليه ايران عالوه 

بر محدوديت های بانکی، در پی قطع کردن صادرات بنزين به اين کشور است.
اين نشريه افزوده که ايران با وجود اينکه چهارمين توليدکننده بزرگ نفت جهان است، اما 
توان توليدات پااليشگاهی اين کشور خصوصًا ظرفيت توليد بنزين و گازوئيل آن، بسيار 

محدود است و ايران در اين زمينه به واردات گسترده، وابسته است.
بر اين اساس، ايران ۴0 درصد بنزين مورد نياز خود را از کشورهای خارجی و عمدتًا 
اخير  ايران در سال های  اين گزارش حاکی است،  اروپا، هند و ونزوئال وارد می کند.  از 
به طور متوسط حدود ۵ ميليارد دالر صرف واردات بنزين کرد تا پس از آمريکا، دومين 
واردکننده بزرگ بنزين در جهان لقب بگيرد.به نوشته اين نشريه، دولت بوش در تالش 
بتواند  تا  متقاعد سازد  ايران  به  بنزين  قطع صادرات  برای  را  اروپايی  است کشورهای 
ايران را در مذاکرات هسته ای، تحت فشار قرار دهد.اين در حالی است که مطالعات مفصل 
اقتصاددانان مؤسسه بين المللی پترسون در واشنگتن نشان داده که از جنگ جهانی اول 
تاکنون دوسوم تحريم ها با شکست مواجه شده است.اين مطالعات همچنين نشان می دهد 
که افزايش قيمت نفت، اهرم فشار آمريکا عليه ايران را به طور جدی، کاهش داده است چون 
تحريم صنعت نفت ايران، به شدت بازار جهانی نفت را به هم می ريزد و موجب افزايش 

هزينه های اقتصادی در سراسر جهان می شود 
آخرین نرخ های روز ارز

 

اقتصاد

اقتصاد انگلیس به 
سرعت در حال 
حركت به سمت 

ركود است
اين  اقتصاد  گفت  انگليس  اقتصاد  کارشناس  يک 
کشور به سرعت در حال حرکت به سوی رکود 
برای  بايد  انگليس  مرکزی  بانک  و  است  شديد 
جلوگيری از اين مساله هر چه زودتر اقدام کند . 
به نقل از رويترز ، يک کارشناس برجسته اقتصاد 
انگليس هشدار داد اقتصاد اين کشور به سرعت 
در حال حرکت به سوی رکود شديد است و بانک 
مرکزی انگليس بايد برای جلوگيری از اين مساله 

هر چه زودتر اقدام کند . 

پروفسور بالنچ فالور تاکيد کرد برای جلوگيری 
از وقوع رکود اقتصادی در انگليس خيلی دير شده 
است ولی بانک مرکزی انگليس بايد با کاهش نرخ 

بهره بانکی تالش خود را انجام دهد . 
وی افزود:»بانک مرکزی بايد با استفاده از کليه 

ابزارهای پولی با رکود اقتصادی مقابله کند«. 
وی تصريح کرد : اگر رکود اقتصادی در انگليس 
رکود  از  بدتر  مراتب  به   ، بپيوندد  وقوع  به 

اقتصادی آمريکا خواهد بود . 

انگليس  در  بيکاری  نرخ  گزارش  اين  اساس  بر 
به بيش از ۵ درصد رسيده است و کارشناسان 
بهره  نرخ  نگران آن هستند که کاهش  اقتصادی 
از ۷  بيکاری به بيش  افزايش نرخ  بانکی موجب 

درصد شود . 
اين برای نخستين بار در طول بيست سال اخير 
قرار  رکود  آستانه  در  انگليس  اقتصاد  که  است 

می گيرد . 

یاهو با سهامدار مخالفش صلح كرد
کنترل  برای  سرمايه گذاران  مبارزه  به  دادن  پايان  برای  ياهو 
اينترنتی، از سه کرسی هيات مديره ی خود به نفع  اين شرکت 
کارل آيکان چشم پوشی کرد. اين توافق موقتی به ياهو فرصت 
متنفذی  آيکان، سهامدار  کارل  با  مبارزه  ماه  دو  از  قوا  تجديد 
را می دهد که رهبری کننده طغيان سهامداران به منظور برکنار 
کردن کل اعضای هيات مديره فعلی به تالفی رد کردن پيشنهاد 
اين شرکت  کل  خريد  برای  مايکروسافت  دالری  ميليارد   ۴۷/۵ 
بوده است. اين نمايش قرار بود در زمان رای گيری سهامداران 
ياهو در نشست ساالنه ی اول ماه اوت به اوج خود برسد؛ اما اين 
مصالحه سرنوشت ياهو را که از زمان اعالم نخستين پيشنهاد 
خريد مايکروسافت در اول ماه ژانويه به اين شرکت نامشخص 

بوده، مشخص نمی کند. 
آيکان که حدود  ۵ درصد از سهام ياهو را در اختيار دارد، تاکيد 
ياهو ممکن  از  يا بخشی  کل  فروش  است  معتقد  کرده همچنان 
است بهترين راه برای اين شرکت به منظور باال بردن ارزش افت 

کرده ی سهامش باشد. هيات مديره ی فعلی ياهو پس از رد متوالی پيشنهادهای مايکروسافت اعالم کرده آماده ازسرگيری هرگونه مذاکره با اين 
غول نرم افزاری است. هيات مديره جديد ياهو که به  ۱۱ نفر از جمله آيکان افزايش خواهد يافت، ممکن است شامل يک جانشين احتمالی برای 

رييس اجرايی ياهو، جری يانگ باشد که آيکان در صورت موفقيت مبارزه اش تهديد به برکناری او کرده بود. 
آيکان در کنار تصاحب يکی از کرسی های هيات مديره ياهو قادر خواهد بود دو مدير ديگر را تعيين کند و به منظور پرکردن اين دو پست از ميان 

هشت نفر به عالوه يک کانديدای جديد ديگرانتخاب خواهد کرد که پيش از اين به عنوان کانديداهای خود معرفی کرده بود. 
حتی با وجود اين آتش بس ممکن است به دليل مسايل اخير همچنان تنشهايی در مورد هيات مديره ياهو به وجود آيد. 

مايکروسافت به تازگی برای دادن جديدترين پيشنهادش برای خريد موتور جست وجوی ياهو با آيکان متحد شده بود. پس از اين که ياهو با 
عصبانيت پيشنهاد جديد مشترک از سوی اين دو را رد کرد، يانگ و روی استاک، رييس هيات مديره با آيکان که اظهار کرده بود اين شرکت يک 

اشتباه سنگين ديگر را مرتکب شده، وارد جنگ لفظی شدند. 

افزایش ۳8 درصدی 
درآمد اپل به دنبال 
محبوبیت رایانه های 

مکینتاش
افزايش قابل توجه فروش رايانه های مکينتاش ساخت شرکت 

باعث شد که درآمد آن  اپل 
در سه ماهه دوم سال 2008 
تا 38 درصد افزايش يابد. به 
نقل از ITworld، درآمد اپل 
و  می  آوريل،  های  ماه  طی 
دالر  ميليارد   ۷.۴۶ ژوئن 
 ۱.0۷ آن  خالص  سود  و 
است.  بوده  دالر  ميليارد 
مدت  در  رقم  اين  آنکه  حال 
مشابه سال 200۷ به ترتيب 
و  دالر  ميليارد   ۵.۴۱ معادل 

اپل در سه  8۱8 ميليون دالر بوده است. ۴2 درصد درامد 
ماهه دوم امسال حاصل فروش بين المللی توليدات آن بوده 
است. اپل طی اين مدت 2.۵ ميليون رايانه مکينتاش از مدل 
های مختلف را روانه بازار کرده است که نسبت به سال قبل 
۴۱ درصد افزايش يافته است. اين شرکت در همين مدت ۱۱ 
ميليون iPod هم به فروش رسانده که نسبت به سال قبل ۱2 
درصد بيشتر شده است. اپل در اين بازه زمانی ۷۱۷ هزار 
گوشی iPhone را عرضه کرده، حال آنکه اين رقم در مدت 

مشابه سال 200۷ تنها 2۷0 هزار واحد بود. 
اين شرکت اميدوار است که درآمد آن در سه ماهه چهارم 

سال 2008 به ۷.8 ميليارد دالر برسد. 
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استقبال
 بی نظیر

۱جوالی 2008 برابر با 22تيرماه روز عرضه 
سری جديد آيفون به طور مستقيم در 22کشور 
جهان بود. بر اساس تبليغ های فراوانی که از 
سوی آيفون سری اول با عنوان »Hello« در 
رسانه ها و رويدادهای مهم مانند مراسم اسکار 
پخش شده بود انتظار می رفت عرضه آيفون 
جديد با عنوان G3 نيز با استقبال پرشوری از 
طرف کاربران روبه رو شود. بر اساس اخبار 
در  بار  اولين  برای   G3 آيفون  منتشرشده، 
نيوزيلند عرضه شد که اين نخستين باری است 
از کشورهای  تکنولوژی جديد  يک  که عرضه 
آسيايی شروع می شود. صدها نفر در زمان 
عرضه اين گوشی در سه شهر اصلی نيوزيلند 
در حالی که خوراکی هايی نيز در دست داشتند 
از ساعت قبل از عرضه iphoneG3 پشت در 
صف  شهر  اين   Vodafone های  فروشگاه 

کشيده بودند. 
در هنگ کنگ و لندن نيز قبل از عرضه عمومی 

محصول  اين  آنالين  فروشگاه  سايت  ها  ده  از  بيش   iphoneG3
را عرضه می کردند. در توکيو مردم مقابل فروشگاه های عرضه 
آيفون صف کشيده و دست به اعتراض برای تاخير در ارائه آيفون 
جديد زده بودند تا جايی که اين اعتراض ها پای پليس محلی را نيز 
به مکان های فروش اين محصول کشانده بود. با اين حال فروش 

iphoneG3 از ۷ صبح در اين شهر آغاز شد، در حالی که در ساير 
کشورها فروش اين گوشی از حوالی بعدازظهر آغاز شده بود.

در کشورهای ديگر از جمله امريکا نيز اين شوق و استقبال ديده 
می شد. در سانفرانسيسکو مردم به همراه صندلی و متکای خود از 
سه روز قبل از عرضه اين محصول، جلوی فروشگاه های فروش 
آيفون جديد جمع شده بودند و ازدحام زيادی در مکان های فروش 
iphone G3 ديده می شد تا جايی که در اين ازدحام ها عده يی از 
خريداران دچار صدماتی چون شکستگی دست و پا شده بودند. اما 
باالخره بعد از ساعت ها انتظار و بعد از اينکه پرده سياه فروشگاه 
کنار رفت و زمان عرضه  فروش iphoneG3 در سانفرانسيسکو 
آغاز شد، 20 نفر اول صف به نوبت برای خريد آيفون جديد وارد 
افراد  اين  چهره  شدند.  می  ها  فروشگاه 
بسيار ديدنی بود. اکثر اين خريداران هنگام 
صبر  خاطر  به  فروشگاه  به  شدن  وارد 
يی  چهره  انتظار  طوالنی  صف  در  کردن 
خارج  زمان  اما  داشتند،  و عصبانی  درهم 
جديد  آيفون  خريد  و  فروشگاه  از  شدن 
چهره  و  بودند  داده  چهره  تغيير  کاماًل 
آنها بسيار خوشحال و خندان بود.در اين 
شهر برای مشغول کردن خريداران بساط 
سرگرمی نيز به پا بوده است؛ چرا که مقابل 
در فروشگاه ها و جلوی بيلبوردهای بزرگ 
iphone دو نوازنده ديده می شدند که در 
حال نواختن ساز بودند. همچنين همزمان 
کارمندان   iphoneG3 عرضه  آغاز  با 
شرکت Apple به مشتاقان خواب آلود اين 
محصول قهوه مجانی ارائه می کردند. در 
بين ديگر کشورهای اروپايی، آلمان هم از 
عرضه مستقيم اين محصول عقب نماند و 
آيفون جديد به طور همزمان در سه شهر 
خريداران  به   T-mobile فروشگاه  در  وکلن  هامبورگ  مونيخ، 

مشتاق عرضه شد.
حجم  آسيايی  کشورهای  در  آمده  دست  به  آمارهای  براساس 
اين  در  اند.  ديده شده  گوشی  اين  خريد  برای  کاربران  از  عظيمی 
کشورها بازارهای زيرزمينی برای شکستن قفل آيفون جديد بيش 

از گذشته رونق گرفته است. در حالی که هکرها برای شکستن قفل 
نسخه گذشته اين گوشی دو ماه زمان صرف کرده بودند، اما اين 
آن  افزاری  نرم  قفل  گوشی  اين  عرضه  از  پس  روز  يک  تنها  بار 

شکسته شده بود.
کاربران  شدن  محدود  باعث  آيفون  قانونی  خريد  شود  می  گفته 
Apple شريک  اپراتورهايی می شود که با شرکت  در استفاده از 
را  زيادی  هزينه  امر  اين  که  ژاپن   Softbank اپراتور  مثل  هستند، 

برای کاربران به همراه خواهد داشت.
به عنوان مثال در هنگ کنگ قيمت آيفون 8 گيگابايتی ۱۹۹دالر و 
که  است  حالی  در  اين  است.  2۹۹دالر  گيگابايتی   ۱۶ آيفون  قيمت 
اگر کاربران اين گوشی را بدون شکستن قفل تهيه کنند بايد برای 
اشتراک به اپراتورهای مذکور عالوه بر پرداخت پول گوشی، مبلغی 

حدود 3۷۵دالر نيز بپردازند.
قفل  آيفون  های  گوشی  اغلب  بازار  کارشناسان  اظهارات  بر  بنا 
بازار می شوند. وجود  وارد  يا هنگ کنگ  امريکا  از خود  شکسته 
و   Apple شرکت  نمايندگان  که  است  حالی  در  شرايطی  چنين 
اپراتورهای طرف قرارداد اين شرکت در کشورهای مختلف تاکنون 
واکنشی به اين امر نشان نداده اند و سعی کرده اند در مورد اين 
موضوع زياد اظهارنظر نکنند.در حالی که خريداران مشتاق مقابل 
فروشگاه های فروش آيفون جديد صف کشيده بودند تا در کوتاه 
بگيرند،  دست  در  را  خود  شده  فعال  گوشی  ممکن  زمان  ترين 
سخنگوی شرکت At&t اعالم کرد به خاطر يک مشکل جهانی که 
در سرورهای itunes شرکت Apple به وجود آمده است، گوشی 
های جديد نمی توانند به طور کامل در فروشگاه ها برنامه ريزی 
بايد در منزل و هنگام اتصال گوشی به  و فعال شوند و کاربران 
کامپيوتر شخصی خود آخرين مرحله که روی گوشی انجام شده 

است را دوباره اجرا کنند.
يکی ديگر از مشکالت iphoneG3 سرويس ديتای جديد آن به اسم 
mobileme است که برای ورود همزمان اطالعات شخصی کاربران 
از اين گوشی به ساير دستگاه های ديجيتالی مانند mp3، کامپيوتر 
و... تعبيه شده است که اين سرويس در حال حاضر درست عمل 

نکرده و ديتای سرويس گوشی را دچار مشکل کرده است.
چه  هر  را  اين مشکالت  اند  کرده  اعالم   Apple مسووالن شرکت 
سريع تر برطرف خواهند کرد و کاربران نبايد نسبت به اين قضيه 

نگران باشند. 

شکایت موتوروال از یکی از 
مدیران اسبق خود به دلیل 

iPhone پیوستن به پروژه
در شکايتی که توسط 
به  موتوروال  شرکت 
شده  تقديم  دادگاه 
از  شرکت  اين  است، 
اسبق  مديران  از  يکی 
نقض  خاطر  به  خود 
شده  انجام  توافقات 
به  تهديد  و  قبل  در 
فاش ساختن اطالعات 
با  حرفه ای  و  فنی 

پيوستن به بخش iPhone شرکت اپل شکايت کرده است. 
به نقل از رويترز؛ در ادامه اين دادخواست آمده است که “مايکل 
فنجر” با قبول چند ميليون دالر پول نقد، سهام محدود و دريافت 
حق تقدم برای خريد سهام در آينده، متعهد شده است که تا مدت دو 

سال پس از جدا شدنش از موتوروال به هيچکدام از رقبا نپيوندد.
و  اروپا، خاورميانه  بخش  بر  مديريت  موتوروال مسئوليت  در  او 
آفريقا را برعهده داشته است.در اين دادخواست که روز پنجشنبه 
به دادگاهی در ايلينويز تقديم شده تأکيد گرديده است که فنجردر 
روز 3۱مارس و در مدتی کمتر از يک ماه پس از ترک موتوروال 
همکاری خود را با اپل آغاز کرده است.وی که اينک نايب رئيس 
بخش فروش بين المللی آيفون است همچنين دو تن ديگر از کارکنان 
رده باالی موتوروال را که به اطالعات محرمانه تجاری اين شرکت 
دسترسی داشته اند استخدام کرده است.سخنگوی اپل در واکنش 
به اين ماجرا اظهار داشت که شرکت متبوعش هيچ توضيحی برای 
توضيحات  تا  نيستند  در دسترس  نيز  فنجر  و  نداشته  ماجرا  اين 

خود را »البته در صورت تمايل« اعالم کنند.
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فروش جهانی فیلم های انگلیسی در 
سال گذشته به  ۳/۳ میلیارد دالر رسید

فيلم »هری پاتر و محفل ققنوس« پرفروش ترين فيلم سال  200۷ سينمای انگليس نام گرفت. 
شورای فيلم انگليس روز گذشته در گزارش ساالنه خود اعالم کرد، در سال گذشته ميالدی، فيلم »هری 
اين  فيلم سينمای  پرفروش ترين  ميليون دالر در سراسر جهان،  با فروش  ۹۴0  ققنوس«  پاتر و محفل 

کشور بود. 
به گزارش روزنامه ديلی تلگراف، سال گذشته مجموع فروش جهانی فيلم های ساخت انگلستان به  3/3 
ميليارد دالر رسيد که  ۵0 درصد افزايش را نسبت به سال گذشته آن نشان می دهد. همچنين جوالی 

 200۷،  پرفروش ترين ماه سينمای انگليس طی چهل سال گذشته بوده است. 
اين گزارش همچنين حاکيست، فيلم »تاوان«، با نقش آفرينی »کرا نايتلی«، »قطب نمای طاليی« با حضور 
»نيکول کيدمن« و »کازينو رويال« باحضور »دانيل رادکليف« در نقش »جيمز باند« ديگر فيلم های پرفروش 
انگليس در سال گذشته بوده اند که موجب شدند  ۶0 درصد مردم انگليس حداقل يک بار به سينما بروند. 
هری  جديد  فيلم  اکران  بودن  پيش  در  به  توجه  با  کرده اند  پيش بينی  انگليس  سينمای  دست اندرکاران 
 پاتر)شاهزاده نيمه اصيل( و سری جديد »جيمز باند«، امسال فروش سينمای انگليس از سال  200۷ نيز 

فراتر رود. 

مرد نقش های ماندگار
از زمان نخستين بازی خسرو شکيبايی در ۱۹ سالگی تاکنون که زندگی را بدرود گفته است، سال ها 
می گذرد. شکيبايی که دوران کودکی و نوجوانی را به دليل مرگ پدر و مشکالت خانوادگی با کار در 
خياطی، کانال سازی و آسانسورسازی پشت سر گذاشت، شخصيتی خودساخته و محکم از خود 
ساخته بود. زمانی که وی در ۱۹ سالگی به روی صحنه رفت، تحسين بسياری را برانگيخت و زمينه 
را برای حضور اين بازيگر در تئاتر فراهم کرد. وی اگرچه بعدها در دانشکده هنرهای زيبا در رشته 

بازيگری تحصيل کرد، اما استعداد بازيگری را فی النفسه به همراه داشت. 
انگار برای بازيگری ساخته شده بود. نمايش هايی از جمله زيرگذر لوطی صالح، سنگ  فردی که 
و سرنا، لحظه، کتيبه، پنجه عدالت، صيادان، سمک عيار، همه پسران من، شب بيست و يکم و بيا تا 
گل برافشانيم، عمده فعاليت های او در تئاتر هستند. با اين حال در حافظه اهالی تئاتر دو بازی از 
اين بازيگر با رنگ و لعابی نوستالژيک در ذهن حضور می يابد؛ بازی در نمايش شب بيست ويکم، 
نوشته و کار محمود استاد محمد که هم برای شکيبايی جوان و هم کارگردان آن به منزله اجرايی 
متفاوت بود. يکی ديگر از بازی های تئاتری شکيبايی به دهه ۷0 و ايفای نقش در نمايش »بيا تا گل 
برافشانيم« به کارگردانی مجيد جعفری برمی گردد، جايی که صفوف طوالنی مردم در تئاتر شهر 
پياپی زياد می شد و خيل تماشاگران را رهسپار سالن می کرد. خيلی ها به دليل شلوغی جمعيت 

موفق به ديدن اين تئاتر نشدند.

خيلی های ديگر تا آستانه گيشه رفتند، اما بليت تمام شد و خيلی های ديگر که نمايش را ديدند، حاال 
فکر می کنند که اجرايی را ديده اند که ديگران آن را نديده اند. آنهايی که با الفبای بازيگری آشنا 
هستند، به دو متد مشهور تئاتر تجربی و حتی آکادميک اشاره می کنند. متد استانيسالوسکی و متد 
چخوف. اين شيوه ها نخستين تکنيک های جهان پر رؤيای بازيگری را به دانشجو می آموزند و وی 

را برای ايفای نقش شخصيت ها و قهرمانان مختلف داستان آماده می نمايند.
اما به راستی شيوه بازی خسرو شکيبايی در کدام متد بازيگری خاص جای می گيرد شکيبايی پس 
از تئاتر نقش های زيادی را بازی کرد. دو نقش ماندگار اول در تاريخ سينما، ايفای نقش حميد هامون 
و ديگری در تلويزيون )نقش شهيد مدرس( است. خط قرمز، دادشاه، صاعقه، رابطه، دزد و نويسنده، 
ترن، شکار، هامون، عبور از غبار، ابليس، جست وجو در جزيره، سارا، پرواز را به خاطر بسپار، 
يکبار برای هميشه، بلوف، کيميا، پری، درد مشترک، لژيون، سايه به سايه، خواهران غريب، سرزمين 
بی خط،  کاغذ  تندر،  نام  به  دختری  ميکس،  گمشده،  دختردايی  زندگی،  روانی،  عاشقانه،  خورشيد، 
مزاحم، اثيری، صبحانه برای دو نفر، ازدواج صورتی، ساالد فصل، حکم، ستاره ها، عروس فرنگی، 
چه کسی امير را کشت ، دلشکسته، دوشيزه باران و حيران، از جمله فيلم هايی هستند که وی در آنها 
بازی کرده است. شکيبايی بازيگر »فن بيان« بود؛ وی اين تکنيک بازيگری را در حد اسرارآميز و بی 

کران آن به کار می برد.

در سطح شاعرانه اش، با دکالماسيون فردی ممتاز و منحصربه فرد. شکيبايی در کاربرد لحظه و 
ثانيه های بازی احاطه عجيبی داشت. می دانست کدام لحن را در چه لحظه ای از اتمسفر قصه با بيان 
خاص پرداخت و اجرا کند و اين امر در هارمونی با صدا و چهره دوست داشتنی اش ماندگار می شد 
. وی بازيگر طراح تصويرسازی های کالمی بود. از شخصيت پشت چهره خود، کاراکتری دوست 
داشتنی و معنادار می ساخت. او نقش را به زندگی می آورد، نه زندگی را به نقش و اين تفاوت بازی 
او بود. مونولوگ طوالنی او در نقش مدرس يکی از زيباترين و آموزشی ترين شيوه های اجرای 
بيانی برای دانشجويان بازيگری و هنرمندان مبتدی است؛ مونولوگی که به هنر اين بازيگر و ژانرهای 
کاری او وسعت و قلمرو خاص بخشيد و نشان داد که بازی شکيبايی در ژانرهای تاريخی هنوز 

شناخته نشده است. 

دنباله ی فیلم »تاپ گان« با »تام 
كروز« ادامه می یابد

 نسخه جديد و دنباله فيلم اکشن و مشهور »تاپ 
گان« که در دهه 80 ميالدی با حضور سينماگرانی 
صورت  در  رسيد،  اکران  به  کروز«  »تام  چون 
توافق مذاکرات استوديو پارامونت با »تام کروز« 

ادامه  می يابد. 
نسخه اصلی فيلم ماجراجويانه »تاپ گان« درسال 
۱۹8۶ توسط »تونی اسکات« در معرض تماشای 
مخاطبان قرار گرفت. بنا به اعالم ديلی ميل، »پتی 
»تاپ  پروژه  اجرايی  مسئولين  از  يکی  ماوريک« 
اميدواری  اظهار  کروز«  »تام  با  مذاکره  در  گان« 
زودی  به  پروژه  اين  تهيه  مقدمات  است  کرده 
جديد  نسخه  ساخت  اصلی  عوامل  شود.  فراهم 
به  اما  شد؛  خواهند  معرفی  به زودی  گان«  »تاپ 
در  کروز«  »تام  حضور  فيلم  تهيه کنندگان  گفته 
اين پروژه يکی از مهمترين گام های پيشبرد توليد 
خواهد بود. در نسخه قبلی »تاپ گان« با مدت زمان 
»تيم  و  کيلمر«  »وال  چون  بازيگرانی  دقيقه   ۱۱0

رابينز« به نقش آفرينی پرداخته اند .  

سینمای انگلستان از افول 
اقتصادی فرار می كند

انجمن فيلم انگلستان در گزارش اخير خود اعالم کرد: پيش بينی می شود که گيشه سينمای اين کشور 
طی نيمه دوم سال جاری در گيشه موفق تر خواهد بود. به نقل از سايت سينمايی اسکرين ديلی، بنا به 
گزارش انجمن فيلم انگلستان، گيشه سينمای انگلستان علی رغم افتی که در اوايل سال جاری داشته در 

نيمه دوم امسال، بسيار موفق تر ظاهر خواهد شد. 
بنا براين گزارش، در انگلستان، تعداد بليط های فروخته  شده طی چهارماه اول سال 2008، با کاهشی 2/3 
درصدی، نسبت به فروش ۵0 ميليون دالری خود در زمانی مشابه در سال 200۷، تنها ۴8 ميليون دالر 
فروش کرد، ولی با اکران فيلم »شواليه سياه«، »کوآنتوم آرامش« و آخرين قسمت از فيلم »هری پاتر« که 
بزودی اکران خواهد شد، گيشه 2008 رکورد خود را در سال 200۷ خواهد شکست. »جان وود وارد«، 
مدير اجرايی انجمن فيلم آمريکا، گفت: علی رغم افول اقتصادی که گيشه سينما تاکنون داشته، همه نسبت 
به رشد اين گيشه در پايان سال بسيار خوش بين هستند. براساس آمار اين انجمن، فروش جهانی گيشه 
سينمای انگلستان تاکنون 3 ميليارد و 300 هزار دالر بوده که نسبت به فروش 2 ميليارد و 200 ميليون 
دالری خود در سال 200۶ رشدی ۵0 درصدی داشته است، البته اين ميزان فروش تنها 2۹ درصد از 

ميزان فروش اين گيشه طی ۱2 ماه سال 200۷ است. 
بنا براين گزارش، تنها ۱۹ درصد از فروش گيشه انگلستان طی سال 200۶ متعلق به فيلم های انگليسی 

بوده است.
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تموم شد ترانه...
برگرفته از اعتماد

»... نوشتن درباره عشق سخت ترين کار دنياست، بس که ساده است و دقيقًا همين چيزيه که نوشتن راجع بهش 
رو سخت می کنه، آدم بايد از طريق جزئيات درکش کنه، مثل 
)توصيف( نور آفتاب اول صبح که روی حلبی تيره ناودون 

خونه ات می تابه...«
و اين توصيف هايی است که دان ًبرنام )ًری ميالند(

- نويسنده آماتور و دائم الخمر داستان »تعطيالت از دست 
رفته« بيلی وايلدر- دارد برای نت )هوارد داسيلوا(، صاحب 
کافه، از »عشق« و پروسه دريغ انگيز نوشتن درباره آن می 
الزم  مواد  تمامی  که  بااستعدادی  اما  آماتور  هنرمند  گويد؛ 
برای توليد يک رمان عاشقانه بی نظير را جمع و جور کرده 
اما هی برای نوشتن اش اين دست و آن دست می کند و توليد 
آن را به مهيا بودن شرايط خاص خود ) که در اين داستان 
وجود نوشيدنی الکلی برای خالق دائم الخمر ماجراست( ملزم 
می داند، آنچنان که می بينيم او وقتی کبک اش خروس می 
خواند، فصل آشنايی اش با هلن )جين وايمن( در اپرا را برای 
نت بی نظير توصيف می کند )اما مکتوب نمی کند(. حاال چقدر 
از ۶0  از سپری شدن عمری بيش  اقباليم که بعد  ما خوش 
سال از سينما نسبت به آن داستان کالسيک، امروز خالق/ 
کارگردان جوان و ايرلندی تبار، جان کارنی، تصميم گرفته 
قافله پريشان و آشفته را به سرمنزل مقصود برساند،  اين 
با ساده و دستمالی شده ترين گونه سينمايی يعنی  آن هم 

موزيکال و تازه از نوع نامتعارف اش. 
و  دوپهلو  عنوان  انتخاب  درباره  فيلم  توليد  حواشی  توی 
دارای ايهام فيلم- »Once«- آمده است که اين عنوان برمی 

گردد به تمامی هنرمندان/ موزيسين های خالقی که مرتب با گفتن عبارت » )باالخره( يه روزی...« دائمًا از زير 
بار سنگين مسووليت خلق و خرق هنری شانه خالی می کنند و مرتب فرآيند توليد خالقه شان را به تعويق و 
تاخير می اندازند. يعنی عنوان »يک بار« را می شود با اين تعبير و تفسير، »يک روزی/ موقعی« هم ترجمه کرد. 
از يک سو پسره يی )گلن هنسارد( داريم که نوازنده يی دوره گرد است و روزها ترانه های آشنا و مال ديگران 
را برای عموم در معابر دوبلين اجرا می کند و شب ها »دلی« ها را؛ ترانه هايی که خودش ساخته و اميدی به 
جذب مخاطب برايشان ندارد، و از سوی ديگر دختره يی )مارًکتا ايرگلوا(- پسر و دختر هر دو طی داستان بی 
نام اند- که توی يکی از همين شب ها جذب يکی از ترانه های بداهه پسره می شود و همچون فرشته سمج خلق 

و باروری مقابل پسر گيتاريست ظاهر می شود و يقه اش را تا آخر داستان می چسبد.

البته سر و شکل پسره، سازش و طرز نواختن و خواندن او به گونه يی است که می شود تشخيص داد کلی 
زندگی کرده و رنج ديده تا به زيبايی هنرش بيفزايد و چيزی دارد که همواره انتظار آمدنش را می کشد. او 
خودش را برای دختر )با يکی از ترانه های بداهه اش البته( »پسر دل شکسته و رقت انگيز تعميرکار جاروبرقی« 
معرفی می کند و خيلی زود می فهميم که وضع مالی چندان بدی هم ندارد، پس چرا روز و شب می آيد و در 
معابر دوبلين نوازندگی می کند؟ تا چه شود که يکی خوش اش بيايد و برايش يک ۱0 سنتی بيندازد. اصاًل چرا 
لپ تاپ اش را که پر از تصاوير و خاطره های قديمی است از معشوقه بی وفايش، با يک گيتار سالم عوض نمی 
کند؟ او با اين گيتار شکسته چه خاطراتی دارد؟ اين طوری است که وقتی زوج داستان به پيشنهاد دختر به آن 
سازفروشی می روند که صاحب اش آدم پايه يی است و می گذارد با پيانوهای داخل مغازه بزنند، همين که 
دختر قطعه مسحورکننده »ترانه بی کالم« فانی مندلسون را می نوازد، ميزان اصالت موسيقايی او دست پسره 
می آيد؛ اين دختر پيانيست همان کسی است که می تواند روی آهنگ های بی کالم روی هم تلنبار شده پسر، 

شعرهايی مناسب بگذارد.

آن دو ديگر ترکيبی غمگنانه )گام مينور؟( و دريغ انگيز از ترانه و شعرند که دارند در گام ماژور- اميدوارانه 
و بی پروا- ترانه »آرام آرام دل باختن« را توی آن سازفروشی می زنند و می خوانند؛ »...کلمه ها و اشعار بر 
من فرود می آيند/ و فريبم می دهند/ و من نمی توانم واکنشی نشان بدهم...«، و ما که درست مثل صاحب کار 
درست و اهل دل آن سازفروشی مجذوب و جادوی اين دوئت دلربا شده ايم، يکهو موقعی به خودمان می آييم 

که ترانه رو به اتمام است.

و اما زوج دل داده اين عاشقانه جان کارنی، حتی واقع بينانه تر از جسی و سلين )ايتن هاوک و ژولی دلپی( در 
»پيش از طلوع« )ريچارد لينکليتر، ۱۹۹۵( به سرانجام و عاقبت محتوم رابطه شان می نگرند. آن دو به خوبی می 
دانند که ادامه رابطه مقطعی شان فقط به خاطر ضبط چند ترانه ساخته پسر است که آنها را با خود بردارد و به 
لندن ببرد تا شايد بتواند دوباره دل معشوقه قديمی اش را به دست بياورد. به همين خاطر پسر و دختر »يک بار«، 
در سرتاسر فيلم فقط می خوانند و می نوازند و با ترانه هايشان نمی خواهند که هيچ داستانی را پيش ببرند. اتفاقًا 
کارنی هم همه چيز را تا پايان ساده برگزار کرده و جز فصلی که دختر موقع خواندن ترانه »تپه« توی استوديو و 

پهلوی پسر، يک دفعه می زند زير گريه، تصاوير احساسی مستقيم و پررنگ ديگری طی فيلم نداريم. 
همه چيز مهياست که يک بند چهار يا پنج نفره پاپ راک )که اتفاقًا همه شان نوازنده دوره گرد هستند( دور هم 
جمع شوند و ترانه »وقتی تصميمت رو گرفتی« را ضبط کنند. نکته يی کليدی که از همان تيتراژ ابتدايی و با ايده 
شکل گرفتن عنوان فيلم رويش تاکيد می شود؛ ابتدا حرف سی/ C که اشاره يی است به هسته اصلی گروه )پسر 
و دختر( ظاهر می شود و سه حرف باقی مانده عنوان فيلم - اï، اًن و ای )One(- از اطراف به آن می پيوندند، 
درست شبيه پيوستن آن سه نوازنده دوره گرد درامز و گيتاربيس و گيتار ليد بهشان و تشکيل يک راک بîند 
کامل. ... خب، گروهی )گيريم موقتی( شکل گرفت و ترانه يی متولد شد. به دلپذيرترين قسمت ماجرا رسيده ايم؛ به 
رغم اينکه می دانيم بودن و ماندن پسر و دختر کنار هم فقط تا لحظه تولد آن ترانه ميسر است. دم دمای صبح، 
صدابردار پايه و اهل دل استوديوی ضبط ترانه )مشابه سازفروش اول ماجرا( پيشنهاد يک »تست ماشينی« 
)به نظر او تست اصلی آهنگ ضبط شده بايد داخل ماشين و با باندهای ضعيف تر نسبت به باندهای قوی توی 
استوديو انجام شود( به بر و بچه های گروه می دهد و آنها می ريزند توی ماشين و می روند لب ساحل تا لحظه 
غيرقابل توصيف خلق هنری شان را جشن بگيرند و بعد هم که هر کس رهسپار خانه اش می شود. تا »ترانه« 

هست، زندگی بايد کرد. 

فیلمبرداری »وقتی همه خوابیم« یک 
هفته ی دیگر تمام می شود

بهرام بيضايی از پايان فيلمبرداری جديدترين ساخته  سينمايی اش »وقتی همه خوابيم« ظرف يک هفته ی  
آينده خبر داد. اين کارگردان سينمای ايران امروز گفت: فيلمبرداری اين فيلم ظرف يک هفته ی ديگر به 

پايان می رسد و پس از آن بالفاصله وارد مراحل بعدی آماده سازی خواهيم شد. 
به گفته ی او آخرين سکانس های اين فيلم در لوکيشنی در سعادت آباد و همين طور در يکی دوخيابان 
از  است،  بيضايی  بهرام  بلند  فيلم  دهمين  که  فيلم  اين  فيلم برداری  می شود.  فيلمبرداری  تهران 
ارديبهشت ماه در خانه ای واقع در خيابان »هانری کربن« آغاز شد و سپس در دکورهای ساخته شده در 
کارخانه ی چيت سازی، در خيابانهای تهران ادامه يافت. داستان » وقتی همه خوابيم« با فيلم نامه ی از خود 
بيضايی درباره ی يک برخورد اتفاقی است. تاکنون تمام بازيگران فيلم – مژده شمسايی، عليرضا جاللی 
حسين  مظفری،  مجيد  دولت شاهی،  سحر  هاشمی،  هدايت  فراهانی،  شقايق  صفوی،  نواب  حسام  تبار، 
محب اهری، رضا مختاری، افشين خورشيدباختری، اميرکاوه آهنين جان، عليرضا اوليايی، رضا ديلمی، 

محمد رضايی راد و ... جلوی دوربين اصغر رفيعی جم رفته اند. 
صدابرداری فيلم توسط محمود سماک باشی، طراح صحنه و لباس: ايرج رامين فر انجام می شود و تدوين 

آن پس از اتمام فيلم برداری توسط بهرام بيضايی انجام خواهد شد.

پایان تدوین »تاكسي نارنجي«  
 

حسن حسندوست کار تدوين فيلم سينمايي »تاکسي نارنجي« تازه ترين ساخته ابراهيم وحيدزاده را به 
پايان رساند. وحيدزاده در اين باره به مهر گفت؛ به زودي فيلم را به شوراي صدور پروانه نمايش مي 
دهيم تا شرايط اکران آن فراهم شود. براي رساندن »تاکسي نارنجي« به جشنواره فيلم فجر بي عالقه 
نيستم، اما اگر زمان اکران عمومي آن مناسب باشد، ممکن است فيلم را اکران کنيم. پخش فيلم را فيلميران 
برعهده دارد. »تاکسي نارنجي« داستان زني جوان است که به تنهايي همراه دو فرزند خردسالش در 
آيد. آزيتا  او پيش مي  اينکه ماجراهايي براي  تا  امر معاش مي کند  با رانندگي  جزيره کيش زندگي و 
حاجيان، حسن پورشيرازي، ماهايا پطروسيان، علي دهکردي، سيروس ابراهيم زاده، محمود بنفشه خواه 

و... در »تاکسي نارنجي« بازي مي کنند که به تهيه کنندگي وحيدزاده توليد شده است.  
 

هاشم پور و دیرباز در »بیرون آوردن مردگان«  
  

با قطعي شدن حضور جمشيد هاشم پور و کامبيز ديرباز در پروژه سينمايي »بيرون آوردن مردگان«، 
اين فيلم مردادماه به کارگرداني جواد افشار و تهيه کنندگي حسين صابري و محمود فالح مقابل دوربين 
مي رود. افشار درباره فيلم تازه خود گفت؛ فيلمنامه »بيرون آوردن مردگان« را برزو نيک نژاد در ژانر 
وحشت نوشته و من از دو سال قبل در جريان نگارش آن بودم. زماني که فيلمنامه به پايان رسيد چند 
کارگردان مايل بودند آن را بسازند، اما با توجه به جذابيت هاي قصه راغب شدم اولين فيلم سينمايي 
ام را بر اساس اين داستان کليد بزنم. پيش توليد »بيرون آوردن مردگان« مدتي است شروع شده و 
فهرست عوامل به زودي کامل مي شود. افشار که ۱2 فيلم و هفت مجموعه تلويزيوني ساخته، گفت؛ من 
به بخش صنعتي سينما اعتقاد دارم و فکر مي کنم بايد دنبال داستان هايي باشيم که مردم را با سينما 
آشتي دهد. گرچه ژانر وحشت در ايران مهجور است، اما اميدوارم اين تجربه کارگردان ها را ترغيب 
کند در اين ژانر فيلم بسازند. برخي عوامل پروژه »بيرون آوردن مردگان« عبارتند از؛ مسعود کراني 
فيلمبردار، هادي افشار صدابردار، مهرداد ميرکياني طراح چهره پردازي، محمود غالمي مجري طرح، 
سعيد هاشمي مدير توليد، برزو نيک نژاد دستيار اول کارگردان، پرويز خادمي سرمايه گذار با مشارکت 

مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي.  
 

صداگذاري »پاتو زمین نذار«  
] 

فيلم سينمايي »پاتو زمين نذار« به کارگرداني ايرج قادري اين روزها مراحل پاياني صداگذاري را پشت 
سر مي گذارد. حبيب اسماعيلي تهيه کننده »پاتو زمين نذار« درباره زمان نمايش اين فيلم گفت؛ پس از 
پايان مراحل فني، فيلم را به شوراي صدور پروانه نمايش مي دهيم و اگر شرايط آماده باشد آن را اکران 
مي کنيم. در صورت تاخير در صدور پروانه نمايش و نزديکي به زمان برگزاري جشنواره فيلم فجر، 
»پاتو زمين نذار« در جشنواره اکران مي شود. جهانگير ميرشکاري صداگذاري فيلم را انجام مي دهد. 
موسيقي متن را ستار اورکي ساخته و ميرشکاري ميکس نهايي آن را انجام خواهد داد. »پاتو زمين نذار« 
داستان زندگي مردي مرفه است که گرفتار مشکالتي مي شود و اعتبارش را از دست مي دهد. به گفته 
اسماعيلي اگر فيلم در شرايط مناسب روي پرده برود، مي تواند مخاطبان فراواني را به سالن هاي سينما 

بياورد. ايرج قادري، مهرانه مهين ترابي و شيال خداداد از جمله بازيگران »پاتو زمين نذار« هستند.  

حضور فرخ نژاد در »حریم«  
 حميد فرخ نژاد در فيلم سينمايي »حريم« به نويسندگي و کارگرداني رضا خطيبي به ايفاي نقش مي 
پردازد. طبق برنامه فيلمبرداري اين فيلم اواسط مردادماه کليد مي خورد و تاکنون حضور فرخ نژاد به 
عنوان يکي از بازيگران اصلي در اين فيلم قطعي شده است. در خالصه داستان اين فيلم که در ژانر پليسي 
و وحشت ساخته خواهد شد، آمده است؛ در پي چند قتل مشکوک در جنگل هاي شمال، سروان محبي از 
افسران مجرب مرکز، مامور رسيدگي به اين پرونده مي شود. »حريم« در تهران و ديلمان فيلمبرداري 
مي شود. از خطيبي سال گذشته فيلم سينمايي »در شهر خبري نيست، هست« با بازي محمدرضا شريفي 
نيا، افسانه بايگان، فرهاد آئيش، مجيد مشيري، مرتضي ضرابي، سعيد پيردوست و... به اکران عمومي 

درآمد.  
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آگهی های 
پاسخگو

شما به عنوان صاحب یک کسب و کار- چه نوپا و چه قدیمی- قصد دارید که کاال 
یا خدمات جدیدی را معرفی کنید. تمام کارهایی که می توانسته اید و آنها را موثر 
می دانسته اید، انجام داده طرح بازاریابی این کاالی جدید را تدوین نموده اید. کمی 
نگرانید و در واقع همه امید به موفقیت فروش این کاال و یا خدمات جدید را بر این 
طرح بازاریابی متمرکز نموده اید. شما هم مثل هر صاحب کسب و کار و بازاریابی، 
طرح  بهترین  تا  دهید  انجام  کاری  هر  حاضرید  و  هستید  نتایج  بهترین  خواهان 
بازاریابی را بنویسید و به کار گیرید. راه حل های چندی هستند که می توانید برای 
کنترل کردن این نوشته و اطمینان حاصل کردن از مفید بودن آن، مورد استفاده 
قرار دهید. 10 پرسش کلیدی هستند که پاسخ هایشان در تعیین میزان کارایی و 

رفع مشکالت وکاستی های این طرح، کمکتان خواهند نمود. 

اين سواالت عبارتند از: 
۱( پرسش نخست درباره تيتر و عنوان آگهی شماست که با توجه به مالحظات موجود در طرح 
بازاريابی، آن را طراحی نموده ايد. آيا اين جمله يا عبارت به قدر کافی جالب توجه و جذاب 
هست؟ آيا می تواند کنجکاوی بيننده را برانگيزد؟ آيا به آن فايده يا امتياز کاال يا 
فرايند فروش شما اشاره دارد؟ به طوری که بيننده دريابد که با چه طور کاال 
و کسب و کاری روبه روست؟ اين اصل مهم را به ياد داشته 

شما،  آگهی  عنوان  و  تيتر  که  تبليغی باشيد 
برای آگهی شماست. 

نوشتن اين جمالت يا کلمات و عبارات کليدی 
و تاثيرگذار به هيچ وجه آسان نيست. شايد الزم باشد 

را  کدام  هر  بنويسيد،  را  گوناگون  عنوان  و  تيتر  ها  ده  که 
تغيير داده اصالح کنيد و از ميان آنها چند تا را برگزينيد و 

سرانجام با دقت فراوان يکی را انتخاب نماييد. اولين جمله بعد از 
تيتر هم بسيار مهم است. اين عبارت يا جمله زير تيتر است که می تواند 

که  کنيد  دارد. دقت  قرار  انتخابی شما  گزينه  از  بعد  که  باشد  عبارتی  همان 
انجام اين مراحل پيش از نوشتن بدنه اصلی آگهی ضروريست و نبايد از آنها بی دقت گذشت. 

2( مسئله ديگر شکل ظاهری و محل قرار گرفتن اين عبارت در صفحه است. جدا از مفهوم و کلمات يک 
عنوان که بايد با دقت و تعمق انتخاب شوند، نحوه مناسب جای دادن اين عبارت در صفحه هم مالحظه 
ديگريست که می تواند بر جذابيت و جلب توجه کردن آن تاثير بگذارد. زمانی که عبارت تيتر درست و 
با فاصله ای دقيق در وسط صفحه قرار بگيرد، اندازه و شکل حروف مناسب با متن باشد و يا در گيومه 

قرار گيرد، تاثير آن به مراتب بيشتر خواهد شد. 
تيترهای طوالنی خواننده را خسته می کند و اگر خيلی باالی صفحه قرار گيرند هم تاثير مثبتی را انتقال 
نخواهند داد. البته راهی برای استفاده بهتر از همين تيترهای طوالنی هم وجود دارد. می توانيد آن را در 

قالب چند تيتر کوتاه مجزا بنويسيد. 

3( پس از تيتر و زيرتيتر نوبت به جمله اول می رسد. اين شايد مهم ترين عنصر مورد توجه پس از 
تيتر باشد. اگر اين جمله جالب توجه وکنجکاوی برانگيزد باشد، خواننده را به مطالعه ادامه متن ترغيب 
می نمايد. در اصل اين مطلب برای تک تک جمالت صدق می کند. دقت کنيد که اين متن برای فروش 
کاالی شما تدوين شده و هر جمله آن بايد بتواند جمالت و عبارات بعدی را به مشتری احتمالی آن کاال 

»بفروشد«. 
شما با نوشتن اين آگهی قصد داريد، کااليتان را به گونه ای معرفی کنيد که ويژگی ها و مشخصات و 

فوايد آن، بيش از قيمتش جلوه کرده، مشتری احتمالی را به سمت خريد و پرداخت پول هدايت کند. به 
همين جهت هر قدر که قيمت کاال يا خدمات کسب و کاری گرانتر باشد، بازارياب و صاحب آن بايد آگهی 

طوالنی تر و جذابتری نوشته بيشتر زحمت بکشد. 
۴( سوال بعدی درباره اينست که آيا آگهی شما می تواند به خواننده يا همان مشتری احتمالی بگويد 
که پس از خريد اين کاال يا استفاده از اين خدمات چه »احساسی« خواهد داشت؟ می تواند اين آينده را 
برايش به تصوير بکشد؟ آيا قادرست به او بگويد پس از اين که کاالی شما نيازهايش را برآورده کرد 

يا مشکالتش را حل نمود، چه حس خوب و آسودگی خاطری خواهد داشت؟ 
اين توصيف “احساس” يک سوی اين تصويرسازی است و سوی ديگر آن شرح و توضيح “منطقی” 
ويژگی ها و خصوصيات کارساز اين کاالست. اگر به يکی از اين دو بيش از حد پرداخته شود يا مشتری 
حس می کند که با يک داستان کودکانه روبه روست يا خسته می شود و از لغات فنی و علمی زياده از 
حد، احساس سردرگمی می کند. »تعادل«، نکته ظريفی در اين ميان است که بايد خوب به آن دقت کنيد. 
۵( اين پرسش درباره احساسی است که متن آگهی شما به مشتری احتمالی منتقل می کند. آيا باعث می 
شود که او انرژی مثبت گرفته از اين که با اينچنين کاال و خدماتی آشنا شده خوشحال و هيجان زده 
شود؟ اين آگهی می تواند به او برساند که چقدر خوش شانس بوده که می تواند اين محصول خوب 
و مناسب نيازش را بخرد؟ راه خلق اين گونه احساسات اين است که نويسنده اين آگهی و صاحب اين 

کسب و کار، اشتياق و شور و عالقه خودش به کار را در اين جمالت منعکس نمايد. 
۶( اختصار بهترين ترفند است، جمالت کوتاه، پاراگراف های کوچک و حروف با اندازه متوسط، چشم 
مشتری بالقوه شما را خسته نمی کند. کلمات بايد دقيق انتخاب شوند تا همان هايی باشند که ساده و 
رايج هستند و از همه مهم تر مطابق نياز مشتری، کلمات کليدی و مورد توجه خاص مشتريان بالقوه را 

درشت کنيد يا زيرشان خط بکشيد. 
۷( تا می توانيد لغت »شما« را به کار ببريد. بدانيد که خواننده هر نامه ای يا هر آگهی مشتاق است که 
بداند برای او چه نوشته اند. مراقب باشيد که کلمه »ما« در اين آگهی ها زيانبارست. شما بايد به نيازها، 
افتخارات شرکت و خودتان را معرفی نماييد.  اين که  خواسته ها و احساسات مخاطبتان بپردازيد نه 

خواننده يک آگهی به طور ناخودآگاه کلمه »شما« را به »من« و »برای من« ترجمه می کند. 
8( پس از اين که متن را نوشتيد، آن را بخوانيد و ببينيد که آيا شما به عنوان يک مشتری احتمالی، حس 
می کنيد که اين متن را برای شخص »شما« نوشته اند؟ يا اين که يک جمعيت بزرگ مخاطبان آن هستند؟ 

هر خواننده يا مشتری احتمالی، يک نفر است و دوست دارد که فقط با او صحبت کنيد. 
۹( آيا اين متن می تواند تخيل و ذهن مشتری بالقوه را فعال کند؟ آيا او می تواند در البه الی اين واژه 

ها و جمالت تصوير »خودش« را ببيند که در حال خريد اين کاالست؟ می تواند تجسم کند که از اين 
کاال استفاده می کند و از خريدش لذت برده راضی و خرسند است؟ زمانی که کلمات 

تصويری را پيش چشمان کسی نقاشی می کنند، ذهن به سختی می تواند بين آن 
تصوير و واقعيت تميز قايل شود. 

زمانی که کسی درباره چيزی احساسی پيدا می کند، به 
آن احتياج دارد. زمانی که شخصی نيازی دارد، 

به دنبال راهی بر می آيد تا احتياجش را 
برآورده کند. 

وقتی که به فکر افتاد که برای نيل به خواسته اش و برآوردن نيازش راهی پيدا کند، به ميدان عمل وارد 
شده دست به کار می شود. 

تشبيهات، استعاره ها، مثال ها، فعل ها و صفت های به کار رفته و پررنگ نمودن مفاهيم کليدی در متن 
آگهی و چگونگی آنها می توانند به ثمربخشی بيشتر آن کمک کنند. 

۱0( برای سخنانتان مدرک و گواه ارائه کنيد. آيا اين آگهی فقط به حرف های خودتان اختصاص دارد 
يا اين که کس ديگری غير از شما هم ثمربخشی وکارآمدی و منافع کاال يا خدمات شما را تاييد نموده 

است؟ 
گفته های مشتريان کنونی و سخنان کارشناسان و از همه مهم تر گارانتی، بهترين و مطمئن ترين شواهد 
هستند. به پرسش های زير با صداقت و بدون تعصب روی طرح خودتان، پاسخ دهيد و نقاط ضعف را 

اصالح کنيد. امکان موفقيت طرحتان بسيار زياد خواهد شد.

ارتباطات

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

موجب ارتقاء كیفیت این هفته نامه خواهد شد.   
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يک نويسنده افغاني نامزد بوکر آسيايي شد 
 

جاي خالي 
نویسندگان ایراني 

 

ادبيات داستاني ايران انگار حرفي براي دنيا ندارد. اگر هم حرفي در ميان باشد، ميان 
حواشي و مسائلي که هميشه در ادبيات اين مرز و بوم وجود داشته، دود مي شود و 
به هوا مي رود. از همين روست که سال ها بعضي از نويسندگان ما هر شب را با اميد 
آن سر بر بالين مي گذارند که فردا نام شان به عنوان برندگان احتمالي نوبل ادبيات يا 
يک جايزه معتبر ديگر اعالم شود. در اين ميان برخي از مهجوريت زبان فارسي مي 
گويند، حرفي که شواهد فراوان هرروزه نقيض آن است. اعالم 2۱ اثر راه يافته به »من 

بوکر آسيايي« سندي ديگر بر اين ادعاست. در حالي که در اين فهرست رمان هايي از 
افغانستان فارسي زبان وجود دارد، هيچ نامي از نويسندگان ايراني به چشم نمي خورد. 
از طرف ديگر، بسياري از افراد مميزي را دليلي بر عدم شکوفايي ادبيات ايران عنوان 
مي کنند. اينکه مميزي مشکالتي را براي نويسندگان ما ايجاد کرده، به هيچ وجه قابل 
انکار نيست اما سينماي ايران در مواجهه با مشکالتي مشابه، موفقيت هاي قابل قبولي 
در عرصه جهاني داشته است. ديروز سايت رسمي جايزه اسامي اين 2۱ رمان را اعالم 
کرده که از ميان ۱۴3 رمان راه يافته برگزيده شده اند. ژاپن، کره جنوبي، مغولستان، 
ازجمله  پاکستان  و  افغانستان  فيليپين،  ويتنام،  تايوان،  کنگ،  هنگ  چين،  شمالي،  کره 
نامزدهاي جايزه »من بوکر آسيايي« برگزيده شدند. هرچند نويسندگان منتخب در اين 
جايزه ادبي همگي ناشناخته اند و مسووالن برگزاري اين اتفاق ادبي، اسامي خود را از 
ميان نويسندگان کمترشناخته شده در کشورهاي متبوع شان برمي گزينند، عدم انتخاب 
نامي از ميان نويسندگان ايراني، کمي دلسردکننده است. تولسي بادرناث با رمان »عشق 
ذوب شده«، هانس بيليموريا با »درخت زشت«، يان روزالس با »سرزمين قندي«، انجم 
حسن با »نتي نتي«، هانگ دونگ با »تبعيد«، دايسي حسن با »خانه درباز«، عبداهلل حسين 
با »دختر افغاني«، تسوتومو ايگاراشي با »به سوي معبد«، روپا کريشنان با »چيزي اين 
نامبيسان  با »ولم کن چنگدو«، کاوري  مسير را شعله ور کرد«، مورونگ زوئه سون 
با »عشق به گردن جوجه«، وايبهاو  نبايد روايت شود«، سومانا روي  با »داستاني که 
سايني با »بر لبه دوزخ«، سلما با »قصه هاي نيمه شب«، سيندهرث دهانوانت شانگهي با 
»فالمينگوهاي گمشده بمبئي«، الکامبيني سيتوي با »پناهگاه شيرين«، سارايو سريواتسا 
با »آخرين بهانه«، ميگوئل سيجوکو با »ايلوسترادو«، آميت وارما با »دوست من سانچو«، 
يو هوا با »برادران« و آلفرد يوسان با »کودک موزيکال« از جمله نويسندگان منتخب در 

اين جايزه ادبي به شمار مي آيند. 

چه  كسی  بادكنک  رییس  راباد  
خواهد كرد؟ 

سيد علی موسوی

“رييس جديد” چند لحظه به فاکتورها و کاغذها خيره  شد؛ بعد مغزش را مثل يک بادکنک، باد کرد تا بزرگ و بزرگتر 
 شد. آنقدر که؛ کم کم تمام فضای اتاق را  گرفت. حتی از اتاق هم بزرگتر   شد. وقتی به اندازه ی کافی فضا را وسعت 
 داد، به ترتيب چند رديف صندلی از ابتدا تا ميانه های اتاق  چيد. در دو رديف جلو، مسووالن و مديران ارشد اداره را 
 نشاند. رديف های آخر را هم اختصاص  داد به کارمندان اداره. جلوی همه هم روی يک تک صندلی، “رييس سابق” 
اداره را  نشاند. يک ميز بزرگ تريبون مانند هم روبروی همه اين صندلی ها  گذاشت و خودش به عنوان قاضی نشست 
پشتش. برای دادستان ميزی در نظر نگرفت. پيش خودش گفت؛ بايد راه بروم و حرف بزنم. اينطور می توانم از حرکات 

دست ها و چهره ام برای برانگيختن قاضی و نشان دادن باطن حقير مجرم استفاده کنم. 
قاضی از آن باال رييس سابق را که مثل يک بچه ی يتيم تو سری خور نشسته بود و سرش پايين بود، نگاه می کرد و 
هر بار که دادستان يکی از تخلفهايش را برمال می کرد، سرش را به تاسف تکان می داد. نگاه حاضران، به خصوص 
مسوولين رده  باالی سازمان که سر به تاييد تکان می دادند؛ لذت خاصی در دلش راه انداخته بود، که ناگهان تمام 
دادگاه با صدای بسته شدن در اتاق به يک باره ترکيد. دلش می خواست “محترمی” را به جرم بر هم زدن نظم جلسه ی 
دادگاه از دماغ آويزان کند. از ديروز که حکم رياستش را گرفته بود و به اين اداره نقل مکان کرده بود؛ احساس 
خوبی به اين زن نداشت. اولين باری که ديده بودش، برايش اين سوال پيش آمده بود که آيا خداوند انسان ديگری 
را به زشتی او خلق کرده؟! با صورتی پر از  آبله که بعضی شان بعد از خشک شدن، چاله هايی عميق روی صورتش 

حفر کرده بودند. و يک روز به اين نتيجه رسيده بود که؛ 
او هر چند بتواند آبله هايش را با کرم پودر و پن کيک پر 
کند، اما بدون شک نمی تواند؛ مانتويی پيدا کند که بتواند 
ناموزونی هيکلش را مخفی کند! - خانم محترمی، شما چند 
وقت منشی هستيد؟ هنوز ياد نگرفتيد در و محکم نبنديد؟ 
- تو رو خدا ببخشيد؛ کارتابل دستم بود نتونستم بگيرمش، 

باد در و بست! - خب حاال چی هست اينا؟ 
- اينا نامه هاست. يک سری فاکتور جديد هم هست که خانم 

احسانی دادن. - خانم احسانی؟!  خودشون کجا هستن؟ 
- تو اتاقشونن.. گفتن اگر نياز به توضيح داشت بگيد بيان. 
ديگه  اينا  ببينيم  بدن  مختصری  توضيح  يک  بيان  بگيد   -

برای چيه؟! ديگه چه گندی رو شده؟! 
به فاصله کوتاهی بعد از رفتن محترمی، دادگاه ادامه يافت. 
“خسروانی” يا همان “رئيس جديد”، داشت خطابه ی قرايی 
برای  سابق  رييس  که  غذا  پرس  چند  فاکتور های  برای 

مهمانانش از پول اداره صرف کرده بود می خواند؛ 
“جناب آقا! با چه مجوزی از پول بيت المال برای مهمونای 
از  بايد  داشتيد  مهمون  شما  کرديد؟...  خرج  خودتون 
تو  فاکتورش  می داديد...  هزينه شو  خودتون  مبارک  جيب 

فاکتورای تنخواه اداره چی کار می کنه؟...” 
انسان چقدر  يک  که  فکر می کرد  انداخت.  به مجرم  نگاهی عميق  قاضی  پايان رساند؛  به  را  که خطابه اش  دادستان 
می تواند پست باشد... فکر می کرد که چقدر خوب است که خودش مثل او نيست. و داشت فکر می کرد که هر چقدر هم 
حکم سنگينی برايش صادر کند، تاوان خطاهای او نيست که دوباره دادگاه به هم ريخت. خواست فرياد بزند؛ “خانم 

محترمی، در بزنيد وقتی می يايد تو...” که چشمش به فردی متفاوت خورد. 
- سالم آقای خسروانی، من احسانی هستم. کارمند امور مالی. به خانم محترمی فرموده بوديد؛ بيام در مورد اين 
صورت حسابا توضيح بدم... فاکتورای پروژه های پارسال و آوردم؛ پرينت صورتحساب بانکم گرفتم، اگر نياز بود 

استفاده کنيد. 
همين که احسانی داشت درباره صورت حساب بانک توضيح می داد. دوباره جلسه دادگاه تشکيل شد. دادستان شروع 
کرد به حرف زدن. از سويی به سويی می رفت. گاهی با اشاره به متهم از او می خواست که راجع به آنچه برمال می کند 
توضيح دهد. اما او توضيحی نداشت. دوباره شروع می کرد. کمی بعد احساس کرد يک چيزی در دادگاه کم است. 
دادگاه يک منشی کم داشت. سريع يک ميز کنار ميز قاضی خلق کرد. يک ماشين تحرير هم روی ميز پديدار کرد. بعد، 
از احسانی خواست فاکتورها را رها کند و پشت ميز منشی بنشيند. احسانی با آن قامت رشيد و مانتوی لخت و تنگش، 
وقتی راه می رفت، تصوير يک مارماهی ليز را در ذهنش ايجاد می کرد. احسانی با کمال ميل درخواست قاضی را قبول 
کرد و با لبخندی پشت ميز منشی نشست. کاغذ بلند صورتحساب بانک را در ماشين تحرير جا داد و شروع کرد به 
تايپ کردن. دادستان دوباره شروع کرد. حاال رقص انگشتان احسانی روی کليدهای ماشين تحرير با صدای ريتميک 
تق تق کليدها، هيجانی خاص به جناب دادستان می داد. کاغذ نواری بانک هم مثل مار از ماشين تحرير بيرون  آمده بود 

و نخست حلقه ای به دور کمر احسانی زد و بعد هماهنگ با دادستان به رقص افتاد. 
هيجان لحظه به لحظه بيشتر می شد. هر سند جديدی را که برمال می کرد، نگاهی به احسانی می کرد و با لبخندی از 
همراهيش ابراز رضايت می کرد. ميز قاضی بلندتر از ميز منشی بود و وقتی احسانی برخاست تا متن اسناد را به 
دست قاضی بدهد، آستين مانتوی لختش سر خورد. رييس به يک باره همه ی حضار را محو کرد تا خودش باشد و 

احسانی؛ که ناگهان دوباره فضای دادگاه ترکيد. باز هم محترمی بود. کارتابل جديدی آورده بود. 
اگرچه آن روز ديگر دادگاهی تشکيل نشد، اما احسانی به عنوان مسوول دفتر رييس جديد منصوب شد. 

يک سال بعد “رييس جديد” نشسته بود و مغزش را مثل يک بادکنک، باد می کرد تا بزرگ و بزرگتر  شود. آنقدر بزرگ 
که بشود جلسه ی دادگاه “رييس سابق” را داخل آن برگزار کرد. دادگاه با بررسی شايعاتی که در مورد مورد روابط 

او و خانم احسانی شنيده شده بود آغاز شد: 
“جناب آقای خسروانی شما متهم هستيد به ...” 

هنوز رئيس سابق تفهيم اتهام نشده بود که حباب دادگاه با صدای باز شدن در اتاق ترکيد.

»خسرو« را در نیافتیم  
  داريوش مهرجويي

دايي سينماي ايران رفت. طنين صداي گرم او هنوز در گوشم است، دختر دايي گم شده، 
گم شده، روح سرگردان شده، دختر دايي طعمه دريا شده“ و روح ظريف او نيز واقعًا 
طعمه دريا شد“ طعمه بي توجهي ها، بي تفاوتي ها، ندانم کاري ها“ و در اين چند سال 
نظير خيلي هاي ديگر طعمه بي توجهي و  نيز  او  نيافتند.  اخير، خسرو شکيبايي را در 
زمختي کساني شد که نمي دانند روح لطيف هنرمند را چگونه دريابند و نسبت به سختي 
هاي زندگي هنرمندان بي تفاوت اند. چه کسي خسرو شکيبايي را که مي توانست هنوز 
براي سال هاي سال ما را از هنر بازيگري عالي و صداي گرم و دلنشين خود مشغول و 
هوشيار سازد، از ما گرفت؟ شش فيلم با او ساختم و شش بار شاهد فوران شور و حال 
و حس و هنر“ و مهرباني او بودم. و چه سخت است تحمل اين انديشه که بار هفتمي در 
کار نخواهد بود. خسرو روحت شاد.                                                  منبع؛ فارس  
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اعتراض پرویز تناولي به 
برپایي نمایشگاه آثارش  

 
برپا  تهران  در  تناولي  پرويز  آثار  نمايشگاه  حالي  در 
روشن  سر  بر  ها  چالش  هنوز  تنها  نه  که  شود  مي 
شدن موزه اش به فرجام روشني نرسيده است، بلکه 
خود هنرمند در خارج از کشور به سر مي برد و تاکيد 
دارد نمايشگاه خالف ميل باطني او تدارک ديده شده و 
حرکتي خالف اخالق است. پرويز تناولي در پي انتشار 
شش  از  پس  آثارش  انفرادي  نمايشگاه  برپايي  خبر 

ايسنا عنوان کرد؛ زماني  با  تماس  در  ايران،  در  سال 
تماس  من  با  شهرداري  سوي  از  بودم  تهران  در  که 
گرفتند و همان جا مخالفت خود را براي برگزاري چنين 
اين  چراکه  کردم،  اعالم  ايشان  سوي  از  نمايشگاهي 
اموال و آثاري که مي خواهند به نمايش بگذارند، براي 
که  مشکالتي  از  بعد  اما  بودند،  شده  خريداري  موزه 
پيش آمد و دادگاه راي به برگرداندن خانه داد و معامله 
به  را  آثار  تا  نوشتم  يي  نامه  زمان  همان  شد،  باطل 
من برگردانند و اعالم کردم که بقيه پولشان را هم در 
اختيارشان مي گذارم، آثار را به جاي اولشان برگردانند 
تا خود دوباره موزه را برپا کنم. از ابتدا آثار به قصد 
خاصي فروخته شدند که به موزه »تناولي« بروند، اگر 
چنين امري محقق نشده، قاعدتًا بايد بازگردند. پرويز 
تناولي توضيح داد؛ از سوي شهرداري براي همکاري 
- در ايران و کانادا - با من تماس گرفته شد و بنده با 
صراحت اعالم کردم که مخالفم چراکه به جز صدمه 
حسن ديگري ندارد. اين کارها لطف نيستند، ضربه يي 
به من، سابقه و همه کارهايي است که در طول اين سال 
ها انجام داده ام. وي مدعي شد، اين آثار که تعدادشان 
به ۶0 اثر مي رسيد، شش سال در انبارهايي محبوس 
مي  حاال  نداشتند،  مناسبي  نگهداري  شرايط  و  بوده 
گويند تعدادشان به ۵۴ اثر براي نمايش رسيده است. 
به تعبير او، روشن است تا زماني که دادگاه تکليف و 
وضعيت شکايت را روشن نکند، شهرداري امانت دار 
آثار است. از سوي ديگر، اصل قضيه به عنوان موزه 
پرويز تناولي خريداري شده، حال اصل قضيه منتفي 

شده، فرع هم بايد منتفي شود. 

كنسرت شهرام ناظري در یونان
شهرام ناظري به همراه يک نوازنده يوناني در فستيوال 
تابستاني آکروپوليس يونان به اجراي موسيقي کردي 
مي پردازد. در اين اجرا که روز چهارم مرداد)2۵ژوئيه( 
در آکروپوليس آتن برگزار مي شود برنامه موسيقي 
ارائه  تلفيقي  در دو بخش موسيقي کردي و موسيقي 

خواهد شد.

چهره ها  با همه بله، با من هم بله!!
ضرب المثل باال ناظر بر توقع و انتظار است. دوستان و بستگان به ويژه افرادی که خدمتی انجام داده منشأ اثری واقع شده باشند، همواره متوقع 

پاس خدمت،  به  يا  و  قرابت  و  دوستی  احترام  به  مقابل  که طرف  هستند 
خواستشان را بدون چون و چرا اجرا نمايد. و به معاذير و موازين جاريه 
متعذر نگردد و گرنه به خود حق ميدهند از باب رنجش و گاليه به ضرب 
المثل باال استناد جويند. عبارت باال که در ميان تمام طبقات مردم بر سر 
هرگز  شايد  که  رسيد  می  نظر  به  معمولی  و  ساده  قدری  به  زبانهاست، 
گمان نمی رفت ريشه تاريخی و مستندی داشته باشد. ولی پس از تحقيق و 
بررسی، ريشه مستند آن به شرح زير معلوم گرديده است: مولير هنرمند و 
نمايشنامه نويس معروف فرانسه، نمايشنامه ای دارد به نام “پير پاتلن” که 
از طرف آقای نصراهلل احمدی کاشانی و شادروان محمد ظهيرالدينی تحت 
عنوان “وکيل زبردست” ترجمه شد. و از سال ۱30۹ شمسی به بعد چند بار 
در تهران و اراک نمايش داده شده است. البته بايد دانست که تئاتر کميک 
پاتلن به عنوان شاهکاری از قرون وسطی به يادگار مانده که نگارنده اصلی 
آن ناشناس و در حدود سال ۱۷۴0 ميالدی نگاشته شده است. موضوع 
نمايشنامه مزبور به اين شرح و مضمون بوده است که: يک نفر تاجر پارچه 
فروش به نام گيوم، تعداد يک صد و بيست رأس گوسفند خريداری کرد و 
آن را به چوپانی به نام آنيويله داد تا برايش نگاهداری و تکثير نمايد. چون 
چندی گذشت تاجر متوجه شد که نه تنها گوسفندانش زياد نميشوند، بلکه 

همه ماهه تقليل پيدا می کنند. علت را جويا شد، چوپان جواب داد: “من گناهی ندارم، گوسفندان بيمار می شوند و می ميرند”. تاجر قانع نشد و شبی در 
آغل گوسفندان پنهان گرديد، تا به جريان قضيه واقف شود. 

چون پاسی از نيمه شب گذشت، متوجه گرديد که چوپان داخل آغل شده، گوسفند پرواری را جدا کرد و سرش را بريده، و به يکنفر قصاب که همراه 
آورده بود فی المجلس فروخت. تاجر از آغل خارج شد و چوپان را کتک مفصلی زده، تهديد کرد که قريبًا وی را تحت تعقيب قانونی قرار داده، به 
جرم خيانت در امانت به زندان خواهد انداخت. چوپان از ترس مجازات و زندان راه پاريس را در پيش گرفت و به وکيل حقه باز زبردستی به نام 
“آوکاپاتلن” مراجعه و تقاضا کرد که از وی در دادگاه دفاع نمايد. وکيل گفت: “قطعًا پول کافی برای حق الوکاله داری؟” چوپان گفت: “هر مبلغ که الزم 
باشد می پردازم”. وکيل گفت: “قبول می کنم، ولی اگر می خواهی از اين مخمصه نجات پيدا کنی از هم اکنون بايد سرت را محکم ببندی و همه جا چنين 
وانمود کنی که گيوم تاجر چنان بر سر تو ضربه زده که قوه ناطقه را از دست دادی و زبانت بند آمده است! از اين به بعد وظيفه تو اين است که در خانه 
و کوچه و بازار و همچنين در مقابل رييس دادگاه و هر کسی که از تو سؤال يا بازجويی کند، فقط صدای گوسفند دربياوری و در جواب سؤال کننده 
فقط بگويی بع! بع!”  چوپان دستور وکيل را به گوش جان پذيرفت و قبل از آنکه تاجر اقدام به شکايت نمايد از او شکايت به دادگاه برد و جلسه دادگاه 
پس از انجام تشريفات مقدماتی در موعد مقرر با حضور مدعی و مدعی عليه و وکيل شاکی تشکيل گرديد. در جلسه دادگاه چون وکيل چوپان متوجه 
شد که تاجر مورد بحث همان کسی است که خودش نيز مقداری پارچه از وی گرفته و قيمتش را نپرداخته بود، لذا سرش را پايين انداخت و دستمالی 
به دست گرفته، تظاهر به دندان درد کرد. ولی تاجر او را شناخت و به رييس دادگاه گفت: »اين شخص که وکالت چوپان را قبول کرده، خودش به من 
بدهکار است و به زور چرب زبانی و چاپلوسی يک قواره ماهوت برای همسرش “گيومت” از من گرفته. هر دفعه که مراجعه می کردم، گيومت با نهايت 
تعجب اظهار بی اطالعی می کرد و ميگفت که شوهرش پاتلن سخت بيمار است و پاتلن هم از درون خانه به تمام زبانها آنچنان هذيان ميگفت که من از 
ترس و وحشت فرار می کردم. اين وکيل حقه باز به جای دفاع از موکل؛ خوبست دين و بدهی خود را ادا نمايد.« رييس دادگاه زنگ زد و گفت: »فعاًل 
موضوع طلب شما مطرح نيست، هر وقت شکايت کرديد به موضوع رسيدگی خواهد شد.« آنگاه چوپان را برای ادای توضيحات به جلوی ميز دادگاه 
احضار نمود. چوپان در حالی که سرش را بسته بود عصازنان پيش رفت و هر چه رييس دادگاه سؤال ميکرد، فقط جواب ميداد: “بع!”. وکيل از فرصت 
استفاده کرد و گفت: »آقای رييس دادگاه، مالحضه ميفرماييد که موکل بيچاره من در مقابل ضربات اين تاجر بی رحم بی انصاف، چنان مشاعرش را 
از دست داده که قادر به تکلم نيست و صدای گوسفند می کند!« گيوم تاجر اجازه صحبت خواست و جريان قضيه را کما هو حقه بيان داشته، چوپان را 
به حقه بازی و کالهبرداری متهم نمود. ولی چون “بع بع” کردن چوپان و زيرکی و زبردستی وکيل مدافع تماشاچيان جلسه و حتی اعضای دادگاه را 
تحت تأثير قرار داده بود، لذا رأی به حقانيت چوپان و محکوميت تاجر صادر کردند. چوپان با خيان راحت از محکمه خارج شده، راه خانه را در پيش 
گرفت. پاتلن وکيل زبردست که مقصود را حاصل ديد به دنبال چوپان روان گرديد و گفت: »خوب، دوست عزيز، ديدی با اين حقه و تدبير چگونه حاکم 
شدی و تاجر با لب و لوچه آويزان از محکمه خارج شد؟« چوپان جواب داد: “بع!” وکيل گفت: »جای “بع بع” کردن تمام شد. فعاًل مانعی ندارد که مثل 
آدم حرف بزنی.«  چوپان مجدداً سرش را به طرف وکيل برگردانيد و گفت: “بع!” وکيل گفت: »اينجا ديگر جلسه دادگاه نيست، حاال ميخواهيم راجع به 
حق الوکاله صحبت کنيم. صدای گوسفند را کنار بگذار و حرف بزن.« چوپان باز هم حرف وکيل را نشنيده گرفته، پوزخندی زد و گفت: “بع بع!”. طاقت 
وکيل طاق شد و با نهايت بی صبری گفت: »ديگر چرا بع بع می کنی؟ دادگاه تمام شد. حکم محکمه را هم گرفتی. بگو ببينم چه مبلغ برای حق الوکاله من 
در نظر گرفته ای؟« چوپان مرتبًا بع بع می گفت و به جانب منزل ميرفت. وکيل چون دانست که کاله سرش رفته و چوپان با توسل به اين حربه و حيله 
حتی يک فرانک هم به عنوان حق الوکاله نخواهد پرداخت، از آنجايی که خود کرده را تدبير نيست و چاره ای جز سکوت و خاموشی نداشت، با نهايت 
عصبانيت گفت: »با همه بع، با من هم بع؟!« اين عبارت رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمد و در کشور ايران تغيير شکل داده به جای عبارت مزبور 
»با همه بله، با من هم بله؟« می گويند. اما عده ای از معاصرين ضرب المثل باال را از واقعه جالبی می دانند که بين پدر و پسری از رجال معاصر که عنوان 
و شاخصيت پدر باالتر و واالتر بود به شرح زير رخ داده است: در حدود پنجاه سال قبل )يعنی نيمه اول قرن چهاردهم هجری قمری( يکی از رجال 
سرشناس ايران )که از ذکر نامش معذوريم( به فرزند ارشدش که برای اولين بار معاونت يکی از وزارتخانه ها را بر عهده گرفته بود از باب موعظه و 
نصيحت گفت: »فرزندم، مردمداری در اين کشور بسيار مشکل است، زيرا توقعات مردم حد و حصری ندارد و غالبًا با مقررات و قوانين موضوعه تطبيق 
نمی کند. مرد سياسی و اجتماعی برای آنکه جانب حزم و احتياط را از دست ندهد، الزم است با مردم به صورت کجدار و مريز رفتار کند تا هم خالفی 
از وی سر نزد و هم کسی را نرجانده باشد. به تو فرزند عزيزم نصيحت می کنم که در مقابل تقاضاها و خواهشهای مردم هرگز جواب منفی ندهی. هر 
چه می گويند، کاماًل گوش کن و در پاسخ هر جمله با نهايت خوشرويی بگو: “بله، بله”، زيرا مردم از شنيدن جواب مثبت آنقدر خوششان می آيد که هر 
اندازه به دفع الوقت بگذرانی تأخير در انجام مقصود خويش را در مقابل آن بله ناچيز ميشمارند.« فرزند مورد بحث در پست معاونت )و بعدها کفالت( 
وزارتخانه مزبور پند پدر را به کار بست و در نتيجه قسمت مهمی از مشکالت و توقعات روزمره را با گفتن کلمه “بله” مرتفع می کرد. قضا را روزی پدر، 
يعنی همان ناصح خيرخواه، راجع به مطلب مهمی به فرزندش تلفن کرد و انجام کاری را جداً خواستار شد. فرزند يعنی جناب کفيل وزارتخانه، بيانات 
پدر بزرگوارش را کاماًل گوش می کرد و در پاسخ هر جمله با کمال ادب و تواضع ميگفت: “بله، بله قربان!” پدر هر قدر اصرار کرد تا جواب صريحی 
بشنود، پسر کماکان جواب می داد: “بله قربان. کامال متوجه شدم چه ميفرماييد. بله، بله!”. بالخره پدر از کوره در رفت و در نهايت عصبانيت فرياد زد: 
»پسر، اين دستورالعمل را من به تو ياد دادم. حاال با همه بله. با من هم بله؟!« در هر صورت چون هر دو واقعه يعنی نمايش وکيل زبردست در ايران و 
واقعه اين پدر و پسر از نظر عصر و زمان با يکديگر تقارن دارند، بعيد نيست که هر دو واقعه و يا يکی از آن دو )به ويژه واقعه اخير( ريشه تاريخی و 

علت تسميه ضرب المثل باال باشد.
منبع: فرهنگسرا
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چون شب چهل و ششم بر آمد
گفت : اي ملک جوانبخت، رسوالن هدايا به ملک نعمان عرضه داشتند: پنجاه کنيِز رومِي ِحلّه پوش 
و پنجاه غالم که قباهاي ديبا در بر و کمربندهاي زرين در کمر داشتند و هر يک را به گوش اندر 

حلقه اي بود زرين و به هر حلقه گوهري بود که به هزار دينار زر همي ارزيد. 
وزير  گوئيم؟  جواب  چه  را  رسوالن  که  نمود  مشورت  وزيران  با  و  کرد  قبول  هدايا  ملک 
سالخورده اي که وزير َدندان نام داشت، زمين ببوسيد و گفت:  اي ملک، به از اين نيست که به 
معاونِت ملک اَفريدون سپاه بيارائي و ملک زاده َشرکان را سپه ساالر کني و من نيز با ملک زاده 
مي روم و خدمت مي کنم و اين کار بسي سود دارد: نخستين منفعت اين است که چون سپاه 
تو به دشمِن ملِک روم غالب شود، در همة شهرها اين کار به نام تو ُشهرت کند و دشمنان 
انديشناک شوند و از جزاير و مغرب زمين، ُتَحف و هدايا بهر تو بفرستند و سود ديگر اين است 
که ملِک روم به تو پناه آورده اگر او را پناهي دهي در همه جا به جوانمردي معروف شوي. ملک 

نعمان را اين سخن پسند افتاد و به وزير ِخلعت داد و گفت: پادشاهان را مثل تو مشيري بايد.
پس ملک نعمان پسرش َشرکان را بخواست و او را از خواهش رسوالن و اشارت وزيْر دندان 
آگاه کرد و او را بسپرد و که سالِح جنگ فراهم آورد و سفر را آماده شود و ده هزار مردِ کار 
از سپاهيان بگزيند و با وزير دندان مخالفت نورزد. شرکان در حال بفرمان پدر شتافت و ده 
هزار سوار از جملة سپاه برگزيد و بسي مال حاضر آورده به سپاه داد و به ايشان سه روز 
مهلت داد. لشکريان زمين بوسيده از آستانه بيرون شدند و به تهية اسباب سفر مشغول گشتند 
و شرکان نيز به قصر آمده اسلحة جنگ فراهم آورد و به اصطبل رفته اسباِن کوه پيکر به در 
آورد. چون روز چهارم شد، ملک زاده با سپاهيان در خارج شهر نزول کردند و ملک نعمان 
نيز َبهِر وداِع پسر به خارج شهر بيامد و هفت خزينه به ملک زاده بذل نمود و رو به وزير کرده، 
شرکان و لشکر بدو سپرد و به سوي شهر باز گشت. شرکان سپاه را مالحظه کرد، ده هزار جز 
َتَبعه و لََحقه حاضر بودند. پس طبل کوچ بزدند و شيپور بدميدند و رايات برافروختند. شرکان 

به فراز اسِب کوه پيکر نشسته، وزيْر دندان نيز سوار شد.
رسوالن پيش افتاده همي رفتند. شامگاهان در جائي فرود آمدند و شب را در آنجا بسر بردند. 
چون روز برآمد سوار گشته به راهنمائي رسوالن همي رفتند تا بيست روز راه بسپردند. روز 
بيست ويکم، دو سه پاس از شب رفته به َمرغزاري رسيدند. شرکان فرمان داد که در  آنجا فرود 
آيند و سه روز راحت يابند. سپاهيان فرود آمدند و خيمه ها بزدند و به چپ و راست پراکنده 

شدند. وزيْر دندان با رسوالِن ملک افريدون در ميان لشکرگاه فرود آمد. 
و اما ملک زاده شرکان سواره بايستاد تا همة سپاه فرود آمدند. چون آن سرزمين سرَحدِّ روم 
و مملکت دشمن بود، ملکزاده لِگاِم اسب سست کرده در اطراف موَکب همي گشت و همي خواست 
که پاسبانان بگمارد تا اينکه چهاْر يِک شب بگذشت. شرکان مانده گشت و خواب بر او چيره 
شد. در خانة زين خوابش بربود و اسب او را بسوي بيابان برد. نيمة شب به بيشه اي رسيد که 
درختان انبوه داشت و شرکان بيدار نشد تا اينکه اسب شيهه کشيد و سم بر زمين کوفت. آنگاه 
ملکزاده بيدار گشت و خويشتن را در ميان درختان يافت و ماه را ديد که طالع گشته و پرتو 
آن جهان را فرو گرفته. چون خود را در آن مکان بديد به وحشت اندر شد و حيران بايستاد 
و راه به سوئي ندانست و به چپ و راست نظر همي کرد. به روشني ماه َمرغزاري ديد خرم و 
آوازي مليح و صداي خنده بشنيد که هوش از تن، و عقل از سر مي برد. آنگاه به سوي آواز 
برفت و بدانسوي َمرغزار رسيد. نظاره کرد. در آن مکان نهرهاي روان و درختان سبز و ُمرغان 

نغمه سنج ديد. بدانسان که شاعر گفته:
طبِل عّطار است گوئي در مياِن ُگلِستان   

تخِت بّزاز است گوئي در مياِن الله زار   
از زمين گوئي برآوردند گنِج شايگان   

در چمن گوئي پراکندند ُدرِّ شاهوار   
پس شرکان نظر کرده در آن مکان دِيري و در پهلوي دِير قلعه اي ديد که سر به آسمان مي سود 
و در ميان نهر آبي روان بود که به سوي مرغزار همي آمد و در آنجا ده تن از کنيزکان ماهروِي 
دوشيزه ديد که خويشتن را به زيورهاي گران آراسته اند و در ُحسن و دلبري چنانند که شاعر 

گفته:
اينان مگر ز َرحَمت محض آفريده اند   
کاراِم جان و مونِس دْل نوِر ديده اند   
ُلطف آَيتيست در َحِق ايشان و کِبر و ناز   

پيراهنيست بر َقدِ ايشان بريده اند  
ِرضوان مگر دريچة فردوس باز کرد  

کاين حوريان به ساَحِت دنيا خزيده اند   
پس شرکان به آن دخترکان نظر کرده در ميان ايشان دختري ديد ماهروي و مشکين موي. 

بدانسان که شاعر گفته:
ماَند به صنوبر َقدِ آن ترِک َسَمن َبر   

َگر سوسِن آزاد ُبَود باِر صنوبر  
آن سوسن آزاد پر از حلقه و زنجير  
وان حلقه و زنجير پر از تودة عنبر   

در ديدة من رشتة گوهر بگسسته   
تاديده ام اندر دهنت رشتة گوهر   

شرکان شنيد که آن پري روي با آن کنيزکان گفت: بيائيد که تا ماه ننشسته با يکديگر ُکشتي 
بگيريم. ايشان يک يک همي آمدند و ُکشتي همي  گرفتند. پري پيکر بر ايشان چيره گشته بازوان 
ايشان با ُزّنار فرو مي بست تا همه را بازوان ببست. آنگاه پيرزني که در آنجا بود رو به آن 
ُزهره جبين کرده چون خشمگينان گفت:  اي روسبي از چيره شدن بر دخترکان شاداني و فخر 
همي کني. من زني هستم پير و ناتوان و چهل َکَرت بيشتر با ايشان کشتي گرفته غالب گشته ام، 
ِت کشتي گرفتن است پيش آي تا برخيزم و سرت را به ميان هر دو پايت  اگر ترا نيز با من ُقوَّ
فرو کنم. دخترِک سيم تن از اين سخن به ظاهر نرم نرم بخنديد ولي اندرونش پر از خشم شد. 
برخاسته با او گفت:  اي خاتون من ذات الَدواهي، ترا به مسيح سوگند مي دهم که به مزاح سخن 
گفتي يا با من سر کشتي گرفتن داري؟ عجوز گفت: به راستي سخن گفتم و مِزاح نکردم. با تو 

کشتي بايدم گرفت.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب چهل و هفت بر آمد
گفت : اي ملک جوانبخت، پيرزن گفت: مزاح نمي کنم. دختر قمرمنظر گفت: اگر تواني که با من 
کشتي بگيري برخيز. عجوز از اين سخن در خشم شد و موي بر اندامش بسان خارپشت راست 
اينکه خود عريان باشم؛ تو نيز  با تو کشتي نگيرم مگر  گرديد و با دالرام گفت:  اي روسبي، 
عريان باشي. پس برخاسته دستارچة حرير بگرفت و جامة خود بکند و به دستارچه اش بنهاد و 

به عفريت و افعي همي مانست و با نازنين دختر گفت: تو نيز چنين کن که من کردم. 

َقبيِح او همي خنديد. پس آن  َمنَظِر  َشرکان بر ايشان نظاره مي کرد و بر هيئِت عجوز و 
صنم نيز برخاسته شلوار به در آورد. آنگاه با عجوز بياويختند و شرکان سر به آسمان 
به  اينکه زهره جبين دست چپ  تا  به چيره شدن دالرام همي خواند  را  برداشت و خدا 
ميان دو پاي پيرزن انداخته با دست راست پشت گردن او را بگرفت و بر هوا بلند کرد و 
پيره زن دست و پا مي زد و مي خواست خود را خالص کند که بر پشت بيفتاد. و شرکان 
تيغ برکشيده به چپ و راست نظاره کرد. ديد که بديع الجمال از پيره زن عذر مي خواهد و 
جامة او همي پوشاند و مي گويد: اي خاتون من ذات الدواهي، من نخواستم که ترا به زمين 
بيندازم ولي تو دست و پا زدي و خود برافتادي، شکْر خدا را که آسيبي به تو نرسيد. 
ديده  از  اينکه  تا  برخاسته شرمگين همي رفت  نداد،  پاسخش  و  نگفت  او سخن  با  عجوز 
افتاده بودند و پري پيکر در ميان  پنهان شد و آن کنيزکان همه بازوان بسته بر زمين 
ايشان ايستاده بود. ملکزاده شرکان با خود گفت: هيچ ِرزق را بي سبب نتوان خورد و 
اينکه مرا خواب بربود و اسب بدينجا  آورد سبب اين شد که اين صنم با کنيزکان ديگر 

غنيمت من باشند.
آنگاه اسب خود را تند براند و با تيغ بر کشيده نزديک رفت و تکبير گفت. چون ماهروي 
او را بديد بر پاي خاست و از اين سوي نهر که شش َذرع بود به آن سوي جست و 
به آواز بلند گفت: کيستي که فرح و شادي از ما ببردي و چنان با شمشير کشيده 
آمدي که گويا به سپاهي حمله مي کني؟ بازگو که از کجا آمده اي و به کجا خواهي 
رفت و سخن راست گو که نجات در راست گوئي است و از دروغ بپرهيز که دروغ 
گويان زيان کارانند؟ شک نيست که تو راه گم کرده به اين مقام آمده اي. خالصي تو 
بس دشوار است. بدان که تو در سرزميني هستي که اگر فرياد برآرم چهار هزار 

مرد دلير گرد آيند. اکنون بازگو چه مي خواهي؟ اگر راه راست مي خواهي بنمايمت 
و اگر خواهي خفت بخوابانمت. 

چون شرکان سخنان او بشنيد گفت: مردي غريب هستم و از ُزمرة مسلمين مي باشم. 
امشب تنها بيرون شدم و از براي غنيمت همي گشتم و بهتر از اين کنيزکان غنيمتي نيست. 
همي خواهم که اينها را گرفته نزد ياران خود برم. دختر گفت: اين کنيزکان ترا غنيمت نيستند. 
با تو نگفتم که راست گو و از دروغ بپرهيز. به جان مسيح سوگند که اگر نمي ترسيدم که 
در دست من هالک شوي، هر آينه چنان فرياد مي کشيدم که سرزمين از سواره و پياده 
پر مي گشت. ولي من به غريبان مهربان هستم و آزردنشاْن روا ندارم. هرگاه تو قصد 
غنيمت داري از اسب فرود آي و به دين خود سوگند ياد کن که دست به سالح نبري و با 
من کشتي بگيري. اگر تو بر من چيره شوي مرا بر اسب خويشان بنشان و اين کنيزکان 
نيز را بگير که همه غنيمت تو هستيم و اگر من بر تو غالب آيم آنچه که دانم بکنم. ولي 

سوگند ياد کن که من از َمکِر تو ايمن باشم و بدانسوي نهر بگذرم و بنزد تو بيايم. 
ملکزاده شرکان طمع بگرفتن او کرد و با خود گفت:  او مرا نمي شناسد که من دلير و 
شجاع هستم. پس با ماهروي گفت: به هر چيز که تو اعتماد داري سوگند ياد کنم. اگر 
تو بر من چيره شوي مرا چندان مال هست که خويشتن بخرم و اگر من بر تو غلبه 
کنم غنيمتي بزرگ هستي. دختر گفت: من در سِر اين پيمان هستم، تو سوگند ياد کن 
بر کسي که روان بر تن بيافريد و شريعتها به ما آموخت. شرکان بدانسان سوگند 
ياد کرد. دخترک سوگند او بپذيرفت و از آن سوي نهر بدينسوي جست و خندان با 
شرکان گفت که: دوري تو به يارانت دشوار است تا زود است بنزد ياران خود شو، 
بيم آن دارم که بامداد شود و دليران بيايند و ترا طعمة ِسنان و نيزه کنند. اين بگفت 
و روي از شرکان بتافت. شرکان گفت: اي خاتون، آيا مرا غريب و دل شکسته گذاشته 
همي روي. آن ُلعبِت چين بازگشت و بخنديد و گفت: حاجت خود با من بگو. شرکان 
گفت: چگونه به سرزمين تو آمده خوردني نخورم و بازگردم. من اکنون از جملة 
خادمان تو هستم. دختر گفت: لَئيمان اِبا کنند و از مهمان بگريزند. تو بر اسب بنشين. 

من از آن سوي نهر و تو از اين سوي برويم تا مهمان من شوي.

َشرکان فرحناک شد و زود بر اسب بنشست. بديع الجمال از آن سوي نهر و ملکزاده 
زنجيرهاي  با  آن  چوبهاي  که  چوبين  ديدند  پلي  اينکه  تا  همي رفتند  سوي  اين  از 
آهنين بهم بسته بودند. شرکان ايستاده بر پل نظاره مي کرد. ديد کنيزکاني که ُکشتي 
مي گرفتند و بازوانشان بسته بود بدانجاي ايستاده اند. آن زهره جبين با يکي از ايشان 
از پيش و  آر. پس کنيزک  اندر  دِير  به  بگير و  لِجاِم اسب  به زبان روميان گفت که: 
شرکان به دنبال، از پل چوبين بگذشتند. شرکان به وحشت و حيرت اندر بود و با خود 
مي گفت که: کاش وزير دندان با من بودي و اين کنيزکان بديدي. پس ملکزاده با آن 
َصَنِم َفّتان گفت: من اکنون مهمان توام و بر تو حق صحبت و حق ضيافت دارم و عهد 
ترا پذيرفته ام. بايد بر من ببخشائي و با من نکوئي کني و با من به شهر اسالم روي و 
ج کني و مرا نيز بشناسي. چون آن بديع الجمال سخن شرکان  شجاعان و دليران را َتَفرُّ
بشنيد در خشم شد و گفت: به حق مسيح که من ترا خردمند مي دانستم. اکنون از فسادِ 
رأي تو باخبر شدم. چگونه از تو پسند آيد که اين سخنان گوئي و خويشتن به تهمت 
اندازي و من نيز چگونه اين کار بکنم با اينکه مي دانم که اگر من بنزد ملک نعمان حاضر 
آيم ديگر خالص نيابم که او به قصر اندر مانند من همسر ندارد. اگر چه او را سيصد و 
شصت قصر و به هر قصر همسري است چون َرشِک َقَمر، ولي چون مرا بيند رها نکند و 
به عقيدت اسالميان که در ُفرقان مي خوانند )َو ما َملِْکُت ايماُنکم( گويد که اين مملوک من 

است، پس از من َتَمتُّع بردارد.

و اما اينکه گفتي تفرج شجاعان و دليران بکنم، اين سخن نيز درست نبود. به حق مسيح 
که من روز پيش سپاه اسالميان را ديدم که به سرزمين روم مي آمدند و نظم ايشان را نظم 
سپاهيان نيافتم، بلکه ايشان را گروهي ديدم هرجائي که به يک جا گرد آمده اند و اينکه گفتي 
که مرا بشناس من با تو نکوئي نمي کنم از براي اينکه ترا بزرگ دانسته ام يا تو مرا بزرگ داني 
و قصد من ازين احسان َتفاُخر است و نبايد مِثِل تو با مِثِل من چنين سخن گويد اگر چه شرکان 

پسر ملک نعمان باشد که در اين زمان به دليري طاق است. شرکان با خود گفت:  شايد که آمدن 
سپاه را دانسته و شايد اين را نيز دانسته که پدر من ما را به ُنصَرِت ملِک ُقسطنطنيه فرستاده. 
پس او را به دين خود سوگند بداد و با او گفت: اي خاتون من، به راستي سخن گوي. پري روي 
گفت: به حق دين تو اگر نترسم که مردم آگاه شوند که از دختران روم هستم خود را به مهلکه 
انداخته با ده هزار تن مبارزت مي کردم و بزرگ ايشان وزير دندان را کشته سپهساالر ايشان 
َشرکان را به اسيري مي بردم. اي جوان بدان که من خويشتن را به شجاعت نمي ستايم ولکن 
اگر َشرکان امشب به جاي تو بودي با او مي گفتم: ازين نهر بايدت جست. او نمي توانست و به 
عجز اعتراف مي کرد. از مسيح سؤال مي کنم که شرکان را به سوي اين دير بيندازد و من در 

جامة مردان به مبارزت او بيرون شوم و او را به اسيري به زنجير اندر کنم.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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فرهنگ 
چیست؟

چنگيز پهلوان

نه  »فرهنگ«  از  واحد  تعریفی  آوردن  فراهم 
ناممکن  اصل  در  که  نیست  آسان  کاری  تنها 
آسان  توان  می  »جامعه«  مورد  در  مگر  است. 
برخی  یافت؟  دست  مانع  و  جامع  تعریفی  به 
از مفاهیم به اعتبار تعریفی که پژوهشگر به 
دست می دهد، معنا و کاربرد دارند. از این رو 
بهتر است هر بار هر محققی موضوع و هدف 
خود را روشن گرداند تا به این اعتبار بتوان 

دست به سنجش زد. 

فايده  از  خالی  شده  برده  کار  به  تعاريف  با  آشنايی  حال  اين  با 
نيست. نه فقط آشنايی با دسته ای از تعاريف همگن يا خويشاوند 
می تواند سودمند بيفتد بل آشنايی با نظر و عقيده ی يک نويسنده 
و پژوهشگر هم به ما امکان می دهد با الگو و نمونه ای خاص آشنا 

شويم و همين يک مورد را ژرف انديشی کنيم. 
از دو سه واژه ی بغرنج  ريمون ويليامز می نويسد »فرهنگ يکی 
در زبان انگليسی است.« او می نويسد اين نه فقط به سبب تحول 
به  بل،  است  اروپايی  زبانهای  از  شماری  در  واژه  اين  ی  پيچيده 
ی  حوزه  و  رشته  چند  در  که  است  آن  علت  به  اکنون،  خصوص 
برجسته ی فکری و تعدادی نظامهای شاخص علمی مورد استفاده 

قرار می گيرد. 
» ويليامز« اين نکته را در چاپ ۱۹83 کتاب خود می آورد. اين کتاب 
همين  در  در ضمن  او  به چاپ رسيد. خود  در۱۹۷۶  بار  نخستين 

کتاب، فرهنگ را فراگرد عمومی تکامل فکری، معنوی و زيباشناختی 
می داند. اين تعريف به تکامل و تحول اشاره دارد. مثاًل اگر بگوييم 
زبان  از  را  مثالی  يا  است،  ای(  فرهيخته   =( فرهنگی  با  آدم  فالنی 
آدم  فالنی  بگوييم؛  و  بگيريم  تهرانی  فارسی  امروز  ی  محاوره 
اين است که فرهنگ چيزی  اين جا فرض بر  با»کالسی« است، در 
است قابل اکتساب يعنی فرد می تواند آن را کسب کند و می تواند 

مقداری از آن را داشته باشد، کم يا زياد. 
فرهنگ  شود،  می  فراموش  چيز  همه  وقتی  ديگر؛  برتعريفی  بنا 
به  منتسب  را  جمله  اين  ماند.  می  انديشه  در  که  است  چيزی  تنها 
»ادواراريو«دانسته اند. يک تعريف عام ديگر هم داريم که فرهنگ را 
حاصل جمع مجموعه ای از اکتسابات می داند ؛ فرهنگ مجموعه ی 

شناخت ها، مهارت ها و تجربيات است. 
در تعريفی ديگر؛ فرهنگ شامل دانستنی ها، باورهای دينی، کارهای 
از  گروهی  ايدئولوژيک  و  تخيلی  تصورات  ورزشی،  يا  هنری 
اشخاص است که نخبگان يا مردم را تشکيل می دهند. از اينها که 
بگذريم فرهنگ را اشاعه ی دانستنی ها و و انتقال ذائقه ی شناخت 

نيز می دانند. 

در جامعه ای ترکيبی يعنی جامعه ای که ترکيب قوم ها و زبان ها يا 
فرهنگ های گونه گون را به نمايش می گذارد، يا به اعتباری مبين 
وحدت قشرها، اليه ها و طبقات اجتماعی متنوع است، فرهنگ يعنی 
شناخت ساخت ها و تجلياتی که وحدت يک جامعه را می سازند و 

در عين حال به اجزاء تشکيل دهنده ی خود توجه دارد. 
به  فرهنگ  از  تعاريف مختلفی  نويسنده  بينيم که حتی يک  گاه می 
تعريف  يک  به  تواند  نمی  که  است  معنی  بدين  اين  دهد.  دست می 
بسنده کند و کار خود را به نحو احسن پيش ببرد و توضيح دهد. 
برای نمونه می بينيم که ويليامز در جايی ديگر در تعريف فرهنگ 
متعلق  خواه  است،  زندگی  از  خاصی  ی  شيوه  فرهنگ  گويد؛  می 
باشد. شيوه ی  اجتماعی  يا يک گروه  به يک دوران  به يک مردم، 
بنابراين تعريف  خاص زندگی مبتنی است بر يک »روح مشترک«. 
)يا دوران  ها  افراد و همچنين گروه  نماياننده ی »ويژگی«  فرهنگ 
ها(، گروه های قومی، اجتماعات متنوع، يا زيرگروه هاست. به اين 
اعتبار در ضمن فرهنگ را به صورت جمع به کار می بريم و می 
گوييم »فرهنگ ها« . برای مثال می گويند؛ مردمان يا اقوام و فرهنگ 
را  فرهنگ  از  کاربرد  اين  بودند.  متعدد  قديم  شوروی  اتحاد  های 
اصطالحًا استنباط انسان شناختی ً فرهنگ می نامند. در رشته ی 
يافت  فرهنگ  از  تعاريف مختلفی  يا  استنباطات  نيز  انسان شناسی 
چنين  که  معتقدند  فرهنگ«  »سياست  کتاب  گان  نويسند  شود.  می 
کاربردی از فرهنگ هميشه همراه با يک صفت جلوه گر می شود؛ 

برای مثال می گوييم ؛ فرهنگً  بوميان استراليايی. 
استنباط تکثرگرايی از فرهنگ در حوزه ی انسان شناسی در اصل از 
انديشه ی فيلسوف آلمانی قرن هجدهم به نام »يوهان هردر« نشأت 
گرفته است. او در برابر استنباط تک خطی و اروپا- مدار)=اروپا- 
محور( مفهوم »تمدن« در قرن هيجده و نوزده، مفهوم تازه ای به 
کار گرفت که به حضور »فرهنگ ها« يعنی به صورت جمع اشاره 

داشت. 

به نظر»هردر« همه ی جوامع روی تسمه ای قرار دارند که حامل 
در  توسعه  حامل  و  ناقل  ی  تسمه  اين  است.  انسانی  ی  توسعه 
قرار  تر  پايين  ای  يا درجه  از جوامع در سطح  مواردی در برخی 
دارد نسبت به برخی ديگر. در واقع اين سخن »هردر« در آن زمان 
اهميت بسزايی داشت. تفکر رايج کلنياليستی برخی مردم و جوامع 
را فاقد فرهنگ می دانست و برخی را بافرهنگ. در نتيجه همه ی 
رفتارهای خشن کلنياليستی توجيه پذير می شد. چون »با فرهنگان« 
می خواستند »بی فرهنگان« را مانند خود، يعنی »بافرهنگ«، سازند. 
»هردر« می گفت مردم، جوامع، گروه های قومی و جوامع زبانی را 
می توان بر اساس شيوه ی زندگی آنها، بر اساس آداب و رسوم 
مشترک، شيوه ی تفکر و شيوه ی زيست شان از هم متمايز ساخت. 
به عقيده ی او هر شيوه ی زيستی از طريق چيزی تغذيه می شود 
اجتماعی،  های  فعاليت  يعنی  نامند،  می  مشترک«  »روح  را  آن  که 
الگوهای تفکر و شيوه های زيست هر گروه معينی از طريق چيزی 
نظام  يا  قاعده  يا  )=گرامر(  »دستور«  را  آن  که  می شود  بازتوليد 
قواعد زندگی روزانه می ناميم؛ و اين بدين معناست که ارزش های 
عام و مشترکی وجود دارند که فعاليت های خاص را هدايت می کنند 

و بدان ها معنی می دهند. 
دهد.  به دست می  فرهنگ  از  هم  ديگری  تعريف  ويليامز«  »ريمون 
در اين تعريف می گويد آثار و شيوه ی اجرای فعاليت های فکری 
به خصوص فعاليت های هنری را فرهنگ می ناميم. با اين تعريف 
»ويدان« می  ای می شويم. »جردن« و  تازه  به کل  وارد حوزه ی 
گويند در اين جا فرهنگ می شود موسيقی، نقاشی، ادبيات، مجسمه 
سازی تئاتر و فيلم. اين تعريف از فرهنگ درست همان نگرشی از 

فرهنگی  نهادهای  و  ها  از سازمان  يک رشته  در  که  است  فرهنگ 
عمده سربرمی کشد و به صورت نگرش غالب عمل می کند. مثاًل در 
نظام آموزشی، در حوزه ی رسانه ها، در حوزه ی دانشگاهی، در 
نشر، در موزه ها و گالری ها و جز آن. در اينجا خوب است به ياد 
بياوريم که بخش درخور توجهی از سياست گذاری های حکومت 
اين  در همين چارچوب طراحی می شود.  فرهنگ  ها در حوزه ی 
شيوه ی سياست گذاری فرهنگی محدود ساختن حوزه ی فرهنگ 
و سياست های فرهنگی است و می توان آن را روشی کالسيک به 
حساب آورد. از سوی ديگر نبايد از ياد برد که با اين شيوه و با اين 

تعريف به فعاليت های فرهنگی ارج نهاده می شود. 

در همين جاست که با دسترسی همه به فرهنگ و با توليد فرهنگ 
و عرضه ی دموکراتيک محصوالت فرهنگی سروکار داريم. آنچه 
نيز سربر  محدوده  همين  در  می شود  ناميده  فرهنگی  تبعيض  که 
می کشد و اهميت می يابد. مثاًل در کشوری مثل انگلستان تبعيض 
فرهنگی در ارتباط با زنان و مردمان غيرسفيدپوست و کارگران در 
مباحث مرتبط با »مطالعات فرهنگی« دارای اهميت ويژه ای بود. از 
اين گذشته می خواهيم بدانيم که همين گروه ها به چه نحو و به چه 
صورت در راه استيفای حقوق فرهنگی خود اقدام کرده اند و می 
کنند. يک نکته ی ديگر اين که با اين مجموعه از فعاليتهای فرهنگی 
بيشتر به فرهنگً  توده توجه می کنيم تا فرهنگ به اصطالح عالی که 
چيزی است برابر همان مفهوم فرهنگ نخبگان. به آلمانی »فرهنگ 
 High و به انگليسی می گويند Hochkultur عالی« را می گويند
Art. گرچه اين مفهوم فرهنگ عالی کاربردی وسيع دارد اما مخالفت 
هايی جدی هم با آن جريان داشته است و دارد. به هرحال شماری 
از جامعه و فرهنگ شناسان به فرهنگ توده توجه و عنايت بيشتر 

داشته اند. 
تصور اين گروه بر اين بوده است که مفهوم فرهنگ بيشتر ارتباط 
های  رسانه  فرهنگ  و   )popular culture( توده  فرهنگ  با  دارد 
توده ای )mass media( يعنی همان رسانه های همگانی. آنچه که 
توليد انبوه دارد يا در اساس مبتنی بر توليد انبوه شکل گرفته است 
مانند روزنامه، فيلم، برنامه های راديويی و تلويزيونی، نظام توليد 
و عرضه ی ويدئويی و مانند اينها به تدريج در حوزه ی مطالعات 
فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی از اهميت فزاينده ای برخوردار 

می شود. 

آنچه که به نام فرهنگ يا هنر برجستگان و نخبگان عرضه می شود 
و به اعتباری آن را »فرهنگ عالی« می نامند مقوله ای است خاص 
تمايل  برخی  انگليسی  زبان  در  است.  جداگانه  توجهی  نيازمند  که 
دارند اين مفهوم از فرهنگ را که به هنر برجستگان توجه دارد با 
حرف بزرگ بنويسند و از فرهنگ توده متمايز بسازند؛ Culture؛ 

 .High Art يا می نويسند؛
»ريمون ويليامز« که انديشه هايش در چارچوب رشته ی »مطالعات 
فرهنگی« تحول و تکامل يافته اند همراه با رشد اين دست از مطالعات 
به تعريف ديگری از فرهنگ نيز توجه می کند که در اساس برآمده 
که  فرهنگ  از  ديگر  تعريفی  در  است.  انگلستان  در  از همين رشته 
در آغاز در کتاب معروف او به نام »واژگان کليدی « نيامده بود، 
 ( آن  از طريق  که  داللتگر  و  راهنما  است  نظامی  فرهنگ  گويد  می 
در ضمن( الزامًا نظم اجتماعی منتقل، بازتوليد، تجربه و کشف می 

شود. 

اين گفته ی ويليامز به چه معناست؟ به نظر»جردن« و »ويدان« او می 
خواهد بگويد فرهنگ فضايی مجزا نيست، بل بïعدی است از همه 
ی نهادهای اجتماعی مانند قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی. 
فرهنگ مجموعه ای است از اعمال »مادی« )،( که شامل معناها، ارزش 
ها و تبعيت ها می شود. راجع به تبعيتها به معنای پيروی، بيعت، 
وفاداری يا اگر اندکی صريح تر بخواهيم بگوييم يعنی سرسپردگی، 
پسانتر باز توضيح می دهيم. اين دو نويسنده به هر حال معتقدند 
اين تعريف ويليامز به دو معناست؛ يکی در شکل ضعيف ديالکتيک 
آن که می گويد انسان ها فرهنگ را توليد می کنند و فرهنگ آنها 
را می آفريند، يعنی ارتباطی متقابل؛ و ديگری در تفسيری قوی تر 
که از نظريه ی استروکتوراليست ها )=ساختارگرايان( و پïست- 
و  کشد  می  سربر  ساختارگرايان(  از  )=پس  ها  استروکتوراليست 

فرهنگ را عامل تعيين کننده ی تبعيت )=بيعت( می دانند.

اين يادداشت ها دربرگيرنده ی نگرش های نويسنده است به فرهنگ 
و جامعه.

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

شگفت انگیزترین جراحی 
های دنیای پزشکی

در تاريخ ۱۱ ژوئن يک دختر ۶ ساله اهل »تگزاس« تحت عمل جراحی 
قرار گرفت تا نيمه سمت راست مغزش کامال برداشته شود و حمله 
انتظار می  که  اينجاست  ناگهانی مغزش متوقف شوند. جالب  های 
رود حافظه و ويژگی های شخصيتی او بعد از عمل دست نخورده 
باقی بماند.در تاريخ ۱۱ ژوئن يک دختر ۶ ساله اهل »تگزاس« تحت 
عمل جراحی قرار گرفت تا نيمه سمت راست مغزش کامال برداشته 
اينجاست  جالب  متوقف شوند.  مغزش  ناگهانی  های  حمله  و  شود 
که انتظار می رود حافظه و ويژگی های شخصيتی او بعد از عمل 
از جراحی های  تنها يکی  نمونه  اين  اما  بماند.  باقی  دست نخورده 
باورنکردنی و حساس و مشکلی است که در سال های اخير انجام 
گرفته است. از دکتری که خودش را تحت عمل جراحی قرار داد تا 
جراحانی که پيچيده ترين عمل ها را برروی جنين بسيار کوچکی در 
داخل شکم مادر انجام داده اند و... در مطلب امروز به مرور ۶ مورد 
دنيای  در  تاکنون  که  هايی  انگيزترين عمل های جراحی  از شگفت 

پزشکی رخ داده، می پردازيم. 
 برداشتن نیمه ای از مغز یک کودک 

« ساله،  نيمه سمت راست مغز »جسيکا هال۶  تاريخ ۱۱ ژوئن  در 
جان  کودکان  بيمارستان  در  کارسون«  »بن  اعصاب  جراح  توسط 
هاپکينز بالتيمور برداشته شد. اين نوع عمل نيمکره برداری ناميده 
می شود و با اينکه بسيار سخت است، بهترين راه درمان جسيکا 
بشمار می رفت. او از نوعی التهاب مغزی رنج می برد، نوع پيشرفته 
ای از فساد قشر مغز که باعث حمله های غيرقابل کنترل می شود. با 
اينکه دکترها از چگونگی آن اطالع ندارند، اما نيمه باقيمانده مغز در 
چنين مواردی بسياری از فعاليت هايی را که نيمه برداشته شده اجرا 
می کرده، برعهده می گيرد. نيمه چپ بدن بيمار ممکن است تا ابد 
فلج بماند، اما معموال هيچ مشکلی برای خاطرات و نوع شخصيت او 
بوجود نخواهد آمد. بيمارستان جان هاپکينز ساالنه ۱2 مورد از اين 
جراحی ها را برروی کودکان ۵ تا ۱0 ساله انجام می دهد. زمانيکه 
جراحان در حال توسعه اين روش بودند، سعی کردند حفره خالی 
بعدها  اما  کنند،  پر  پونگ  پينگ  با توپ  را  آمده در جمجمه  بوجود 

متوجه شدند مايع نخاعی مغز، به مرور اين فضا را پر می کند. 
 جراحی ۴ روزه 

از ۴ فوريه تا 8 فوريه سال۱۹۵۱ زنی به نام »گرترود لواندوسکی«، 
به مدت ۹۶ساعت در بيمارستان »شيکاگو« تحت عمل جراحی قرار 
گرفت تا کيست بزرگی از داخل تخمدان او برداشته شود. گفته می 
شود که اين عمل، طوالنی ترين عمل جهان است. »لواندوسکين« قبل 
از عمل 280 کيلوگرم وزن داشت و دور کمرش 2۷۵ سانتيمتر بود. 
اينکه تومور برداشته شد، وزن او به ۱۴0 کيلوگرم کاهش  از  بعد 
يافت. در طول عمل، جراحان مايع کيست را به آرامی خارج کردند، 
شود.  بيمار  قلبی  ايست  باعث  بود  ممکن  مايع  سريع  خروج  زيرا 
در طول ۴ روز، ۹۱ کيلوگرم مايع از بدن او خارج شد. سپس آنها 
خود کيست را از بدن او درآوردند، که در حدود ۶8کيلوگرم وزن 

داشت. 
جراحی در داخل رحم 

که  وقتی  بود  اش  بارداری  هفته  ودومين  بيست  در  بولن«  »کايل 
پزشکان بيمارستان »ملبورن« در استراليا فرزندش را که هنوز به 
دنيا نيامده بود، جراحی کردند. جنين شرايط بسيار نادری داشت و 
نوارهای شبکه مانند پرده جنين به دور قوزک پايش پيچيده شده و 
جريان خون به سمت پايين پاهای او قطع شده بود. معموال پزشکان 
برای عمل جراحی جنين، تا هفته بيست و هشتم صبر می کنند، اما 
اين بار اگر مداخله نمی شد، کودک دو پای خود را از دست می داد. 
جراحان يک تلسکوپ دو ميليمتری در داخل شکم مادر گذاشتند و با 
استفاده از يک ليزر و جريان برق نوارهای روی پای چپ را بريدند 
و او را نجات دادند. متاسفانه پای راست عفونت کرده و غيرقابل 
جراحی شده بود، در آن زمان قد کودک ۱8سانتيمتر بود. نوزاد در 
از  از عمل و 2ماه ونيم زودتر  بعد  ژانويه سال2008، هشت هفته 
موعد به دنيا آمد. وقتی که 2۴ روزه بود، جراحان پای راست او را 
که از يک سرخرگ آويزان بود عمل کردند و اميدوارند نوزاد قادر 

به راه رفتن باشد. 
 جراحی که خودش را عمل کرد 

در سال ۱۹2۱ »ايوان اونيل کين« از ايالت پنسيلوانيا، قصد داشت 
آن  از  بيهوشی  داروی  بعنوان  زمان  آن  در  اتر)که  که  کند  ثابت 
استفاده می شد( بيش از حد در عمل های جراحی استفاده می شود 
و داروهای بی حسی موضعی با خطرات کمتر برای جايگزينی آن 
وجود دارد. برای اثبات آن، او از برداشتن آپانديس خود استفاده 
کرد. او با استفاده از يک داروی بی حسی موضعی و تخت عمل و 
آينه ای که در برابر شکمش وجود داشت، اين کار را شروع کرد. 
سه دکتر در اتاق عمل برای ضرورت حاضر شدند. »کين« شکاف 
بخيه  را  آن  دستيارانش  و  کرد  ايجاد  در شکمش  را خودش  الزم 
کردند. دکتر به خوبی به هوش آمد. بعدها درسال ۱۹32 دکتر »کين« 

عمل جراحی پيچيده تری را برروی خودش جهت درمان مشکل فتق 
انجام داد. به دليل اينکه نقطه عمل در نزديکی سرخرگ ران بود، اين 
عمل بسيار حساس می شد و دکتر »کين« آن را در کمتر از 2ساعت 

به اتمام رساند. 
جراحی برای نجات یک چهره 

در  تومور  با وجود  که  نادر  با شرايطی بسيار  فرانسوی  يک مرد 
صورتش او را بينهايت بد شکل کرده بود، با عمل جراحی در ژانويه 
200۷ چهره و زندگی تازه ای را بدست آورد. »پاسکال کولر30 « 
ساله، تعداد بسيار زيادی عمل جراحی برای کاهش حجم تومورها 
بر روی صورت خود انجام داده بود. اين بيماری ناشی از اختاللی 
به نام نئوروفيبروماتوسيس بود و با وجود تعداد زياد جراحی، به 
سختی می توانست غذا بخورد و بخاطر صورت دفرمه و برآمده 

اش منزوی شده بود. 
می  متخصصان  و  است  ژنتيکی  نادر  عارضه  نوعی  اختالل  اين 
صدسال  در  نما«  فيل  »مرد  به  مشهور  مريک«،  »جوزف  گويند; 
قبل نيز از چنين عارضه ای رنج می برده است. بعد از ۱۶ساعت 
تيم  که  داد  اطالع  پالستيک  جراحی  تيم  سرپرست  جراح  جراحی، 
جراحی تمام اجزای صورت »کولر«)لب ها، گونه ها، بينی و دهان( را 
با يک اهدا«کننده، جايگزين کرده اند. »کولر« که به خوبی بهوش آمد، 
استخوانی چهره  اسکلت  زيرا  ندارد  ناشناس  اهداکننده  با  شباهتی 

اش دست نخورده باقی مانده بود. 
نوزادی که دو بار به دنیا آمد 

که  شد  متوجه  بود،  باردار  ماهه  شش  که  کارتنی«  مک  »کری 
ای  تومور بزرگ و کشنده  فقرات خود  نوزادش در قسمت ستون 
به  و  است  تومور خوش خيم  اين  که  متوجه شدند  پزشکان  دارد. 
اندازه يک گريپ فروت حجم دارد و خونی که نوزاد از آن تغذيه می 
شود را به خودش می کشد که به مرگ نوزاد منجر خواهد شد. در 
يک روش نادر و پرخطر، جراحان بيمارستان کودکان تگزاس، مادر 
را بيهوش کردند و رحم او را کامال بيرون کشيدند، سپس آن را باز 
کردند و 80درصد از بدن کوچک جنين را بيرون آوردند، طوری که 

فقط سر و قسمتی از باالتنه او در داخل رحم بماند. 
سپس در طول يک عمل ۴ساعته با توجه به اينکه قرار گرفتن جنين 
در معرض هوا منجر به ايست قلبی او خواهد شد، به سرعت تومور 
را از بين بردند. سپس جنين را به داخل شکم برگردانده و سپس 
کيسه جنين را بستند به اين اميد که مايع آمنيوتيک کافی برای جنين 
باقی بماند. نوزاد مجددا ۱0هفته ديگر متولد شد! و خوشبختانه در 

سالمتی کامل بسر می برد.
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گزارش اختصاصی هفته نامه پرشين از نمايشگاه صنايع وتکنولوژی هوايی فان برو

آخرین هواپیمای 
نظامی مدرن جهان

    info@farbodtalaee.com  فربد طاليی  

نمايشگاه صنايع وتکنولوژی هوايی فان برو هر دوسال در انگلستان برگزار می شود. اين نمايشگاه معتبر 
جهانی امسال شصت ساله شد. چهاردهم تا بيستم ماه جوالی، شهر کوچک Farnborough در چند 
مايلی جنوب غربی لندن برای بار 30  شاهد برگزاری بزرگترين واقعه هوايی جهان بود.حضور مهمترين 
صاحبان صنعت هوايی در جهان مدرن و پيشرو از ويژگيهای اين نمايشگاه می باشد. صنايع نظامی و 

شخصی و تجاری هوايی درصد باالی از ساختار اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است و از 
اين رو نمی توان به سادگی رويدادهای از اين دست را ناديده گرفت.رکورد خريد و فروش محصوالت 

و تکنولوژی مرتبط با صنعت هوای هرروز 
تکميل و  ميابد و بشر مشتاقانه در  افزايش 
ارتقاء تحقق رويای پرواز می کوشد. قدرت 
خالقيت و سرمايه گذاريهای کالن اقتصادی، 
مسير رشد اين صنعت را بيشتر از هر زمان 
مانور  و  است.پرواز  آورده  فراهم  ديگری 
هوايی  آخرين هواپيمای نظامی مدرن جهان 
F 22  ساخت کشور آمريکا بدون شک يکی 
از لذت بخش ترين لحظات عمر اين دوره از 
از  پرنده  اين  شود.  می  محسوب  نمايشگاه 
بسياری جهت يک پديدهء در صنايع هوايی 
مانور  می شود.  تلقی  آمريکا  البته  و  جهان 

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

اطالعیه
مركز  همیاری  ایرانیان در جهت باال بردن سطح   آموزش مردم، برای 

اجرای  پروژه ی زنان  از محققین، متخصصین و دانش پژوهان عالقمند در 
زمینه های زیر دعوت به همکاری داوطلبانه می نماید.

۱. تاريخچه حرکت های اجتماعی زنان ايرانی
2. مقايسه  فرهنگ زن سنتی و زن امروزی

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

۵. زنان و مساله مهاجرت
۶. 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: 0208888۴003 و 0۷۹۶0۴0۴۵۴۹

بسيار قدرتمند اين پرنده در آسمان موجب سکوت و تحسين تمام حضار شد. اين هواپيما در مانور 
هوايی بدون شک رقيب جدی ميگ 2۹ روسی محسوب می شود. توان عملياتی و پروازی بسيار ممتاز 
او امکان رقابت را از ديگر پرندههای نظامی صاحب نام سلب نموده. در نگاهی ديگر می بايست از 
  A 380 پرواز با شکوه و مانور هنرمندانهء بزرگترين پرندهء ترابری و شخصی جهان ياد کرد. ايرباس
ساخت مشترک کشورهای اروپای به عنوان محصولی استراتژيک صنعت هوايی جهان را معطوف به 
خود نموده است.اهميت آشنايی عموم مردم با صنعت هوايی يکی از اصلی ترين موضوعاتی است که 
برنامه ريزان اين صنعت آن را دنبال می کنند. حضور هزاران کودک و نوجوان در محيطی مفرح و 

مهيج بدون شک نشان از رشد بهتر جذب سرمايه انسانی به اين صنعت استراتژيک دارد.         
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بیابانک
روستایی تاریخی با 

قنات های قدیمی
روستای بيابانک در حدود ۱8 کيلومتری جنوب غربی شهر سمنان 
قرار دارد روستايی به ظاهر کوچک که به علت قرار گرفتن در دشت 
انتهای دشت  تا  کوير و قرار نگرفتن هيچ روستايی در جنوب آن 

کوير روستای بيابانک ناميده شده است. 
دقيق مشخص  طور  به  آن  قدمت  که  فرهنگی  و  تاريخی  روستای 
نيست ولی از آثار و ابنيه مشخص می گردد که قدمتی ديرينه دارد 
نشيب های  و  فراز  اجتماعی  و  وقايع و حوادث طبيعی  اثر  در  که 
روزگار  بدين  تاريخ  هزارتوی  از  را  خود  و  کرده  طی  را  فراوانی 
کشانده است. حوادثی نظير زلزله شديد و بی سابقه که بنا به گفته 
باختری  ناحيه  از  اش  دامنه  که  افتاده  اتفاق  ه   2۴2 سال  در  اثير 
و   )۱( بود  اصفهان گسترده  و  تاری  نيشابور  نواحی  در  خراسان 
طاعون فراگير سال 2۶۴ ه قومس که بسياری از قومسيان را به کام 
مرگ فرو برد. ليکن از نهاده های بازمانده از گذشتگان دورنمای 
»گورون  باستانی  تپه  با وجود  باشد.  می  تصور  قابل  روستا  اين 
شپته« به معنای تل گبران و گورستان مجوسان به نام »گبرستانی« 
در ناحيه »سرخمبه« به معنای سرخمره می توان اطمينان حاصل 
کرد که قدمت اين روستا به دوران زرتشتيان برمی گردد. امروز با 
توجه به نظر کارشناسان معماری که آثار »جومه مچت« به معنای 

مسجد جامع را از نزديک مشاهده کرده اند می توان احتمال داد اين 
بنا با توجه به ساختار معماری آن، روزی آتشکده بوده است علی 
الخصوص که در گويش محلی به آن حوالی »بری کوش« به معنای 
استاد  از  نقل  به  روايتگری  گويند.  می  کوشک  در  يا  کوشک  کنار 
معماری شاهرودی االصل که حدود سال های ۱3۴8 و ۱3۴۹ ه.ش 
منطقه را مورد پژوهش قرار داده است عنوان می کرد که اولين طاق 

ضربی جهان در باقرتپه روستای بيابانک زده شده است. 
از ديگر نهاده های تاريخی روستا می توان به بقايای قلعه خندق 
از چند صدمتر  اند بيش  نتوانسته  اشاره کرد که کنجکاوان محلی 
از تونل زيرزمينی آن را طی نمايند از کهنساالن شنيده شده است 
اين تونل زيرزمينی به قلعه جهانآباد نظامی و قلعه تاريخی السجرد 
راه دارد. اين قلعه دارای هشت برج بلند بوده است که اطراف آن را 
خندق احاطه کرده است. راه ورود آب به خندق که از صدها متر 
جلوتر به زير تونل هدايت می شده از ديد معارضان مخفی بوده 
است که به آن »گنگآو« به معنای گنگآب می گفته اند. ديده بانان از 
جنوب روستا در فاصله ها 30 تا ۴0 کيلومتری از برج های »چاله 
برج«، »ديونه برج«، »نوکالته« و... با پيک های تيزپا هجوم ياغيان 
و مهاجمان را به اطالع قلعه نشينان می رسانيدند و قلعه نشينان با 

برداشتن پل های چوبی از روی خندق آماده دفاع می شدند. 
عالوه بر قلعه خندق، در مرکز آبادی حاجيون قلعه به معنای قلعه 
های  ساختمان  الی  البه  ديوار  چند  جز  که  داشته  وجود  حاجيان 

ايجاد شده چيزی جز نام از آن قلعه باقی نمانده است. 
حاال که صحبت از قلعه هاست به قلعه های اطراف روستا اشاره 
ای گذرا می کنيم. قلعه مردنه، قلعه ساتوا، قلعه نوکالته، قلعه مهدی 
وا، قلعه مسيح وا و... که هرکدام از اين قلعه ها مربوط به يک رشته 
قنات به همين نام بوده است و خانوارهايی در بعضی از اين قلعه ها 
زندگی می کرده اند که روستای بيابانک مرکزيت اين قلعه نشين ها 

را به عهده داشته است. 

همان طور که می دانيد سرزمين قومس را خاستگاه قنات می دانند 
و سختکوشان کوير پيشگامان حفر قنات بوده اند. اهميت قنات در 
کوير بر هيچ کس پوشيده نيست و از طرفی ميزان اهميت و جايگاه 
هر روستای کويری را می توان از تعداد قنات ها و ميزان آب دهی 
اقتصادی،  اجتماعی،  اصوال ساختار  و  کرد  ها مشخص  قنات  اين 
بايد  را  کويری  روستاهای  الخصوص  علی  روستاها  و...  معماری 
پررونق  گذشته  شناخت  جهت  سنجيد.  مهم  معيار  اين  براساس 

روستای بيابانک به ذکر اسامی تعدادی از قنات ها اکتفا می کنيم. 
قنات های نيکون، طهره، بيدان، سرخمبه، کرمونی، نصروا، شورآو، 
قرون، حاجی وا، ساتوا، مهدی وا، همت وا، مراد وا، نوکالته، بابی 
دشت، مسيح وا، کاظمه وا، مراژ، اسبی ميدون و... در کمال تاسف 
نيمه  و  عميق  های  چاه  حفر  و  متوالی  های  با خشکسالی  امروزه 
آب  از سفره  ناصحيح  برداری  بهره  و  قنوات  اين  در حريم  عميق 
زيرزمينی اکثريت قريب به اتفاق اين شاهرگ های حيات خشک شده 
و با پيشروی کوير جز بيابان ها و کاريزهايی به اين اسامی چيزی 
با ساختارشکنی  بليه ای است که  اين  نمانده است و  باقی  آنها  از 

هويت روستا را زير سوال برده است. 
حاال اگر نکته سنجی ظريف بپرسد در بيابان و کوير چگونه امالک 
باير فراهم می کرده اند بايد به هوشمندی او آفرين گفت و در پاسخ 
بايد عرض کرد که نظام هوشمند طبيعت اين امکان را برای اهالی 
ارتفاعات  طغيانگر  و  سرکش  های  سيالب  که  ميآورده  وجود  به 
پهن  با  و  گيرند  آرام  روستا  های وسيع  آغوش دشت  در  شمالی 
های  زمين  آلی  مواد  از  سرشار  های  گآلب  شدن  خشک  و  شدن 
بسيار مرغوب در دسترس زارعان قرار گيرد. از نظر جاذبه های 
ها  مبل  موز  به  توان  می  شده  ذکر  های  قلعه  بر  عالوه  معماری 
)انبارها، يخچال )يخبندان(، بقعه متبرکه امامزاده علی بن جعفر، بالنه 
ها )ساباط ها( و خانه های قديمی اشاره کرد. همچنين نمی توان 
از نابودی حمام سنتی و تکيه روستای بيابانک به راحتی گذشت. 
در خصوص هنرهای دستی می توان به دستباف ها نظير جاجيم، 
گليم، انواع سبد و... و دست سازها نظير پالونه، سفال، کله )تنور(، 
نمود  اشاره  و...  آسيا(  )سنگ  سنگ  آره  دستی(،  )آسياب  آرنک 
اين مقال  از مباحث فوق دفتری جداگانه می طلبد و در  که هريک 
مجال پرداختن به جزييات تک تک آنها نيست. شايد از اين به بعد 

بيابانک  نام آن  با تکيه بر  بيابانک را  خوانندگان محترم، روستای 
های  کنش  و  رسوم  و  آداب  لحاظ  از  که  روستايی  ندانند  کوچک 
فرهنگی مردم بسيار غنی بوده و در کنار نام فرزند نامی خود يعنی 
شيخ ابوالمکارم رکن الدين احمد بن محمد بن بيابانکی معروف به 

عال« الدوله آشنای پژوهشگران و فرهنگ دوستان است. 
»در دفتر زمانه نامش فتد زقلم 

هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت« 
در دوران های قبل در روستای بيابانک از ابتدای محرم تا 28 صفر 
مراسم تعزيه خوانی برگزار می شده است که گروه تعزيه خوانی 
روستای  بر  عالوه  و  بوده  ماهر  بسيار  گروهی  بيابانک  روستای 

می  عزيمت  ديگر  های  آبادی  به  گردی  دوره  صورت  به  بيابانک 
کرده اند، آوازه تعزيه خوانی اين گروه در روستاهای اطراف منتشر 
بوده به گونه ای که جهت آموختن تعزيه، تمرين آواها و... به اين 

گروه مراجعه می شده است. 
روستاهای  و  سمنان  در  خوانی  تعزيه  های  گروه  هم  اکنون  هم 
خوانی  تعزيه  گروه  مديون  غيرمستقيم  و  مستقيم  طور  به  اطراف 
اعاليی  شمس  ناصر  مثال  عنوان  به  باشند.  می  بيابانک  روستای 
هميشه خود را از شاگردان قنبر شمر بيابانکی می داند. الزم است 
که اشاره کنيم مرحوم قنبر خدای تعزيه گردان معروف گروه بوده 
آيينی  های  نمايش  انجام  برای  ايشان  در  العاده  خارق  استعداد  و 
بيابانک مرحوم حاج  تعزيه  بزرگان  ديگر  از  بوده است.  به وديعه 
گلعلی گلريز بوده که دارای صدايی زيبا و لحن و آوايی گوشنواز 
بوده است. مرحوم حاجآقا کوشمغانی، علی اکبر ملکی و مشهدی 

مصطفی کرکآبادی و... از ديگر تعزيه خوانان بيابانک بوده اند. 
کشاورزی  زمينه  در  متعددی  دارای محصوالت  بيابانک  روستای 
بوده است محصوالت اين روستا شامل گندم، جو، شاهدانه، خربزه، 
به علت خشک  امروز  و... بوده که  پياز، سير  پنبه، زيره، هندوانه، 
های  زمين  اکنون  نيست.  محصوالت  اين  از  خبری  قنوات  شدن 
باير گشته و  قنوات  به علت خشک شدن  بيابانک  زراعی روستای 
اگر زودتر فکری به حال اين قنات ها نشود زمين های کشاورزی 
که گذشتگان سال ها برای آبادی آن تالش کردند قابل کشت و زرع 
نخواهد بود. در اينجا الزم است در خصوص گويش غنی روستای 
بيابانک که حکايت از قدمت ديرينه آن دارد کمی صحبت کنيم. در 
باورها  محلی،  فکلورهای  ها،  حکايت  ها،  المثل  ضرب  گويش  اين 
در  مثال »آب«  به عنوان  به چشم می خورد  فراوانی  و موهومات 
اين روستای کويری از اهميت بااليی برخوردار بوده ده ها ضرب 
المثل در خصوص آب در اين گويش وجود دارد و يا باورهايی که 
برادران(  دو  )تپه  تپه  برارون  دو  ديو(،  )چاه  ديوچا  در خصوص 
به هر حال بررسی  انگيز است.  و... وجود دارد بسيار زيبا و دل 
فرهنگ و آداب و رسوم و گويش غنی اين روستا نياز به کاوشگری 
کارشناسان فن دارد تا قدمت و گذشته پر افت و خيز اين روستا 

آشکار گردد.
پاورقی:۱( ابن اثير عزالدين ابوالحسن- الکامل فی التاريخ.
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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 خیلی ارزان به ایران با خطوط هوایی تركیه 
خدمات ویژه توریستی برای شهرهای شمالی یونان و انتالیا، 

استانبول، بوردوم، مرمره و دیگر شهرهای ترکیه

برای مشاهده هفته نامه پرشین بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائبد
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

شركت مواد غذايى ماهان

با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع

with wild Garlic
Yoghurt
200g

79pOnly
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British Iranian Channel

جدیدترین كانال تلویزیونی ایرانیان از بریتانیا  

UK6  هر شب از ساعت ۹-8 شب بريتانيا با پخش زنده

UK6  قابل مشاهده در سراسر اروپا ، خاورميانه و ايران .
UK6  تلويزيونی مخصوص ايرانيان بريتانيا هر شب با برنامه های متنوع ،فرهنگی 

هنری،بازرگانی و معرفی خدمات ايرانيان مقيم بريتانيا.
UK6  آماده ارائه خدمات به بازرگانان و صاحبان کاال و بيزينس در سراسر اروپا 

و خاورميانه و ايران.
UK6  تلويزيونی ايرانی برای ايرانيان فرهنگ دوست .
     27500-V -11470 بزودی بر روی هاتبرد UK6

UK6  به چند مجری تلويزيونی خوش بيان نيازمند است.

جهت اطالعات بیشتر و همکاری با این شبکه تلویزیونی با تلفن های: 
0208۹65۹26۳ یا موبایل :078786۳0762 تماس حاصل نمائید.

D
esign By: Persian W

eekly
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آیا تا به حال از بانک وام دریافت كرده اید؟

چرا هزینه اضافی؟
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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

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانک، به شما PPI فروخته شده است؟

Now Win No Fee
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پزشکی

یک ایرانی جایزه ویژه آكادمی 
چشم پزشکی آمریکا را كسب كرد

آکادمی  ويژه  جايزه  بهشتی  شهيد  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 
چشم پزشکی آمريکا را کسب کرد. به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
محسن  بهشتی،  شهيد  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
آکادمی  و  دانشگاه  چشم پزشکی  تحقيقات  مرکز  عضو  که  آذرمينا 
چشم پزشکی آمريکاست متخصص شبکيه بوده و مقاالت و تحقيقات 
فراوانی در زمينه چشم پزشکی دارد. اهدای اين جايزه ويژه بر اساس 
تعداد، کيفيت مقاالت، فعاليت های گسترده علمی، شرکت مستمر در 
پژوهش های علمی و سمينارها و کنفرانس ها و شرکت  در دوره های 
آن  دريافت  به  آذرمينا موفق  که محسن  آموزشی صورت می گيرد 

شده است. 

تغییررنگ، اندازه و 
بزرگ شدن خال ها 

را جدی بگیرید
يک متخصص پوست گفت:  در صورت مشاهده تغيير رنگ و بزرگی 
متخصص  پزشک  به  بايد  حتما  ميليمتر   ۶ از  بيش  به  خال ها  قطر 
مراجعه شود. دکتر پريچهر کفايی اظهار کرد:  پوست از ارگان هايی 

است که 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 2 تا 
3 هفته بهبودی نيابد بايد به پزشک متخصص مراجعه و در صورت 
لزوم نمونه برداری شود. وی ادامه داد: مالنوم بدخيم که خوشبختانه 
نادرتر از 2 نوع قبلی است از سلول های رنگدانه ای پوست)مثل خال ها( 
نادر  اکتسابی  و  معمولی  خال های  در  خوشبختانه  که  برمی خيزد 
بيشتر  مادرزادی  آنها در خال های  آمدن  بوجود  امکان  هستند ولی 
از خال های اکتسابی است. عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
يزد با تاکيد براين که در صورت تغيير شکل و بدخيمی خال ها بايد 
به پزشک معالج مراجعه و در صورت لزوم نمونه برداری و درمان 
صورت گيرد، تصريح کرد: عدم تقارن خال ها )دايره ای کامل نبودن(، 
تغيير رنگ خال ها، ايجاد حاشيه نامنظم اطراف خال و خال هايی که 
قطر آنها به بيش از ۶ ميليمتر می رسند از نکاتی است که بايد توجه 
خاصی به آن صورت گيرد. وی با اشاره به اينکه مالنوم بدخيم با 
تابش نور آفتاب به وجود نمی آيد و اثرات تجمعی آفتاب در آن دخيل 
نيست، گفت: در ايجاد 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 )۱0 تا 
3 بعدازظهر(، استفاده از ضد آفتاب هر 2 تا 3 ساعت يک مرتبه در 
طول روز از نکات قابل توجه به منظور پيشگيری از سرطان پوست 

است. 

درد قفسه 
سینه را 

جدی بگیرید
با  وقتی  روزانه،  فعاليت های  هنگام  مواقع،  از  بسياری  در 
درد  احساس  می کنيم،  نرم  پنجه  و  دست  خود  دلمشغولی های 

معلوم  که  دردی  می آورد؛  به خود  را  ما  سينه  قفسه  در  کوچکی 
نيست منشأ آن کجاست و کی و چه وقت به آن مبتال شده ايم، ولی 
هر چه که هست بسياری از افراد براحتی از کنارش می گذرند و با 

محو شدن عوارض درد همه چيز را به گرد فراموشی می سپارند.
دکتر رضا فرجی، متخصص عمومی دردهای ناشی از قفسه سينه 
به  ابتال در سطح جامعه و مراجعات  از شايع ترين موارد  را يکی 
بخش های اورژانس معرفی کرده و می افزايد: موارد بروز درد و 
در  موجود  اندام های  اختالالت  از  سينه  قفسه  ناحيه  در  ناراحتی 
قفسه سينه و شکم است.وی با بيان اين که علل ناراحتی و درد در 
قفسه سينه شامل اختالالت و بيماری هايی است که ديواره قفسه 
سينه را گرفتار می کند، شايع ترين علل درد در اين ناحيه را شامل 
اسکلتی،  عضالنی    عروقی،  گوارشی،  ريوی،  قلبی،  بيماری های 

عفونی، اختالالت عاطفی و روانی و بدخيمی ها ذکر می کند.

 بیماری های قلبی 
به عضله  ايسکمی و آسيب  بيماری های درد قفسه سينه  از جمله 
قلب است. )ايسکمی يعنی اين که اکسيژن رسانی به قلب برای تامين 
نيازهای متابوليک سوخت و ساز کافی نباشد(  به گفته دکتر رضا 
فرجی اين عدم هماهنگی ناشی از کاهش اکسيژن رسانی ، افزايش 
زمينه ساز  علت  بارزترين  و  است  دو  هر  يا  اکسيژن  برای  تقاضا 
ايسکمی قلبی انسداد رگ های کرونر قلب به وسيله تصلب شرائين 
است که با وجود چنين انسدادی دوره های ايسکمی گذرا به واسطه 

افزايش تقاضا برای اکسيژن به دنبال فعاليت های فيزيکی و افزايش 
ضربان قلب به وجود می آيد.

اين متخصص عمومی داليل وقوع ايسکمی را استرس های روانی، 
تب، مصرف غذای زياد، کاهش اکسيژن رسانی به دليل کم خونی، 
کاهش فشار خون و... دانسته و اظهار می کند: محل درد پشت جناغ 
سينه است ولی ممکن است به گردن، فک، بازوها و شانه انتشار 
يابد. اين درد بيش از 2 دقيقه و کمتر از ۱0 دقيقه به طول می انجامد 
دقيقه  از 30  بيش  اغلب  و  متغير  قلبی،  بروز سکته  و در صورت 
است. همچنين از ديگر علل قلبی بايد به بيماری های عروق بزرگ و 

دريچه ای قلب همانند پارگی رگ آئورت اشاره کرد.

 بیماری های ریوی 
دکتر فرجی مواردی را که به ريه ها و پرده جنب )پرده نازک بين 
جدار قفسه سينه و پوشاننده ريه ها(  آسيب می رساند را از داليل 
بروز ناراحتی در قفسه سينه ذکر کرده و عنوان می کند: يکی از اين 
موارد عفونت و التهابات اين اعضا است. به عنوان مثال عفونت های 
اين  يا ساير عوامل  باکتری ها  به علت ويروس ها،  تنفسی  دستگاه 
درد را ايجاد می کند که غالبا اين گونه دردها به صورت يکطرفه و 
موضعی، همراه با عالئمی نظير تنگی نفس، سرفه، تب و صداهای 

غيرعادی تنفسی است.
به گفته وی پارگی ناگهانی کيسه های هوايی و ايجاد هوا در قفسه 
سينه به صورت غيرطبيعی نيز موجب بروز دردهای ناگهانی در 
طرف درگير قفسه سينه شده که تنگی نفس را نيز به دنبال دارد که 
ممکن است به علت ضربه به قفسه سينه، عفونت ها، سرفه يا عطسه 

شديد ناگهانی و... ايجاد شود.

 بیماری های گوارشی 
يکی ديگر از علل بروز احساس ناراحتی در قفسه سينه، بيماری ها 
و اختالالت گوارشی است. اين اختالالت شامل بازگشت اسيد معده 
به مری و ترش کردن، اختالالت عضالت حرکتی مری، زخم های 
صفراوی  مجاری  و  صفرا  کيسه  بيماری های  اثنی عشر،  و  معده 

همانند سنگ کيسه صفراست. 
باعث  نوعا  اسيد  برگشت  که  اين  به  اشاره  با  فرجی  رضا  دکتر 
درد سوزشی عميق در ناحيه زير جناغ سينه و قسمت باالی شکم 
می شود دو حالت درازکش يا هنگامی که معده خالی از غذاست را 
با مصرف  اين درد  ابراز می کند:  و  بيان کرده  از علل شدت درد 
می شود.وی  تشديد  آسپرين  نظير  داروهايی  يا  غذاها  از  بعضی 
اختالالت عضالنی مری به صورت گرفتگی عضالت حرکتی آن ، 
آسيب به جدار مری به واسطه بلع مواد سوزاننده، تهوع های شديد 
و مکرر يا عوامل فشارنده خارجی را موجب بروز دردهای پشت 

جناغ سينه دانسته که با فعاليت های فيزيکی هيچ ارتباطی ندارد.

 بیماری های عضالنی - اسکلتی 
»بيماری های مختلفی که بافت عضالنی و اسکلتی را در ناحيه قفسه 
سينه و اطراف آن درگير می کنند موجب بروز درد و ناراحتی در 

قفسه سينه می شود.« 
اين متخصص عمومی با اشاره به اين مطلب، بيماری های عفونی 
به دليل ضربه و عوامل  التهاب غضروف های دنده ای  نظير زونا، 
عفونی را از داليل عمده آن ذکر کرده و ابراز می کند: ازجمله عوامل 
اسکلتی عضالنی، بيماری های ستون فقرات گردنی و پشتی همانند 
و مهره های ستون  آرتروز شانه  و  است  ديسک مهره های گردن 
فقرات و پوکی استخوان در اين نواحی اين گونه دردها را موجب 

می شود که معموال با حرکت يا فشار موضعی تشديد می شوند.

 اختالالت عاطفی 
همچنين دکتر فرجی با اشاره به اين که بيماری ها يا اختالالت روانی 
و عاطفی نيز )افسردگی، اضطراب، ترس و...( موجب درد در ناحيه 
درد  واسطه  به  که  را  افرادی  از  درصد   ۱0 می شود،  قفسه سينه 
قفسه سينه به پزشک مراجعه می کنند را از مبتاليان به اختالالت 

روانی عاطفی ذکر می کند. 
با هدف  اين که رويکرد به درد قفسه سينه  بيان  با  پايان  وی در 
تشخيص و بررسی پروتکل درمانی، توسط پزشک و مراجعه به 
وی صورت می پذيرد، يادآور می شود: در اين مواقع در درجه اول 
بايستی خونسردی خود را حفظ کرده و حرکت فيزيکی فرد مبتال 
را کاهش داده و جريان هوای تازه را برای فرد مصدوم برقرار کرد 

و بيمار را فورا به مراکز اوژانس ارجاع داد. 
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محصولی برای كاربران خانگی
شرکت Olympus يکی از اصلی ترين توليدکنندگان دوربين های ديجيتالی به 

تازگی جديدترين دوربين خود را به بازار معرفی کرد.
اين دوربين با مدل FE3۱0 به بازار معرفی و در واقع برای کاربران خانگی 
قابليت  اين دوربين 8مگاپيکسل است و  طراحی شده است. وضوح تصوير 

زوم اپيتکال آن به ۵برابر می رسد.
 XDPICTUER اين دوربين مبتنی بر حافظه فلش بوده و با کارت های حافظه
نيز سازگاری دارد. همچنين اين دوربين امکان ذخيره مستقيم عکس ها روی 

کارت حافظه را نيز به کاربران می دهد.
مدل FE3۱0 مجهز به يک نمايشگر LCD با اندازه ۵/2اينچی است که امکان 
عکس های  دوربين  اين  دارد.  را  230000پيکسل  وضوح  با  تصاوير  پخش 
شرکت  جديد  دوربين  می گذارد.  نمايش  به   JPEG فرمت  با  را  شده  گرفته 
Olympus قابليت فيلمبرداری به مدت 2۹ثانيه را هم دارد و فيلم های گرفته 
شده را با وضوح تصوير VGA يا ۴80×۶۴0پيکسل و با سرعت ۱۵فريم در 

هر ثانيه به نمايش درمی آورد.
AA شارژ می شود. باتری سايز  با دو  قابليت شارژ داشته و  اين دوربين 
مدل FE3۱0 دارای يک خروجی AV و يک پورت USB برای اتصال سريع 
به کامپيوترهای شخصی است. مجهز بودن به تکنولوژی لرزشگير ديجيتالی 
دست از ديگر ويژگی های اين دوربين ديجيتال است. اين دوربين بسيار ساده 
طراحی شده و ابعاد آن به ۵/30×۷/۶۱×۹3ميليمتر می رسد. همچنين وزن اين 
دوربين برابر ۱۴0گرم است.شرکت Olympus دوربين جديد خود را قرار 

است از ماه آگوست به بازار عرضه کند.

دوربین دیجیتالی با 
طراحی آنالوگ

از  و  متمايز عالقه منديد  کارآيی  با طراحی و  متفاوت  لوازم  داشتن  به  اگر   
طرفی به عکاسی هم توجه داريد، بهتر است اين خبر را بخوانيد.

يک دوربين عکاسی ديجيتال با طراحی کامال منحصربه فرد به بازار معرفی 
و عرضه شده است.

شرکت  محصول  که  دوربين  اين 
کشور  محصول  است،   Rolleiflex
 Mini DAF۵0مدل با  و  بوده  ژاپن 

به بازار معرفی شده است.
ظاهری  طراحی   Mini DAF۵0
دوربين های  به  شبيه  بسيار 
که  دارد  آنالوگ   و  قديمی  عکاسی 
به  را  کاربران  اغلب  نظر  می تواند 

خودش جلب کند.
و  می گيرد  مگاپيکسل   ۵ وضوح  با  را  تصاوير  جالب  عکاسی  دوربين  اين 

حداکثر وضوح عکس های گرفته شده با آن به 230۴×230۴ پيکسل می رسد.
 mini SD مبتنی بر حافظه فلش بوده و با کارت های حافظه Mini DAF۵0

سازگار است.
اما چندان نبايد به نمايشگر آن اميدوار بود، چون ابعاد نمايشگر LCD آن 

تنها ۱/۱ اينچ است.
اين دوربين عکاسی جالب که در دو رنگ قرمز و مشکی طراحی شده، مجهز 

به باتری قابل شارژ بوده و وزنی برابر تنها ۱00گرم دارد.
طبق اعالم Rolleiflex اين دوربين جالب در حال حاضر با قيمت ۴۹8دالر به 

بازار عرضه شده است.   
    

هدفون محافظ گوش ساخته شد
ابزارهای   يک شرکت توليد کننده لوازم جانبی 
الکترونيکی، هدفون جديدی را برای »آی- فون« 
بدون  که  است  کرده  توليد  اپل  پاد«  »آی-  و 
آسيب رساندن به گوش امکان گوش دادن به 

موسيقی را فراهم می کند. 
مهم  مشکالت  از  يکی   ، مهر  گزارش  به 

موسيقی  به  شخصی  دادن  گوش  با  از مرتبط 
راه هدفون آسيب هايی است که در اثر صدای زياد به سيستم شنوايی به 

خصوص گوش داخلی وارد می شود. 
به همين منظور بعضی از پخش کننده ها مثل »آی- فون« و »آی- پاد« مجهز 

به حسگرهای محدود کننده صدای موسيقی هستند. 

Amazing Tech Products هدفون هايی  در اين راستا به تازگی شرکت 
»صدای  فناوری  به  مجهز  که  است  کرده  عرضه  را   Purebuds عنوان  با 

معکوس« هستند. اين فناوری می تواند سالمت گوش داخلی را حفظ کند. 
براساس گزارش macitynet ، در اين هدفون به دليل برخورداری از فناوری 
صدای معکوس، صدا به طرف مسير مخالف پرده گوش تغيير جهت می دهد 
مستقيم  ارتعاش  از  ترتيب  اين  به  گردد.  می  باز  هدفون  به سوی  و سپس 
پرده گوش در اثر نوسان امواج صوتی جلوگيری می کند.اين هدفون با تمام 
محصوالت اپل مجهز به جک ۵/3 ميليمتری سازگار است و به قيمت ۴۹ دالر 

عرضه می شود.

“ آیفون “ جدید باز هم هک شد
يک گروه هکری به نام iPhone Dev Team که تاکنون موفق شده دو بار 
مدل قبلی و جديد گوشی تلفن همراه iPhone را هک کند باز هم نرم افزار 
جديدی به نام PwnageTool 2.0 را عرضه کرده که با نصب آن به راحتی 

می توان انواع برنامه های کاربردی را بر روی گوشی مذکور نصب کرد. 
به نقل از arstechnica، اين نرم افزار که با سيستم عامل مکينتاش سازگار 
است بر روی مدل قبلی گوشی iPhone نيز به خوبی عمل می کند. شرکت 
اپل گوشی iPhone خود را به گونه ای طراحی کرده که نصب نرم افزارهای 
ساخته شده توسط شرکت های ديگر بر روی آن به طور مستقيم غيرممکن 
است و طراحان نرم افزار و برنامه های کاربردی ابتدا بايد موافقت اپل را 
برای اين کار جلب کنند. در حال حاضر اين نرم افزار به طور گسترده در 
اينترنت توزيع شده و به دليل سهولت نصب با استقبال خوبی مواجه شده 

است.   

   “ جی فون “ گوگل رقیب “ آیفون “ می شود
احتمال  مورد  در  هايی  گزارش  و  اخبار  انتشار  از  يک سال  از گذشت  پس 
ساخت گوشی تلفن همراه توسط شرکت گوگل، باز هم اين شايعه قوت گرفته 
است. به نقل از techcrunch، عرضه پالتفورم اختصاصی گوگل برای تلفن 
های همراه موسوم به Android باعث شده شايعات مذکور به طور جدی 
در محافل علمی به گوش برسد. Android در واقع سيستم عاملی متن باز 
برای تلفن همراه است که دسترسی به طيف گسترده ای از خدمات را از طريق 
گوشی های موبايل ممکن می کند. صاحب نظران و متخصصان بازار تلفن 
همراه بر اين باورند که سابقه استراتژی های تجاری گوگل نشان می دهد 
که اين شرکت پس از ارائه Android حتما گوشی تلفن همراه اختصاصيش 

والبته  کرد  خواهد  عرضه  نيز  را 
تالش خواهد کرد ديگر سازندگان 
A -  تلفن همراه را به استفاده از

droid ترغيب کند تا به تنهايی به 
گوشی  بازار  بالمنازع  حکمران 
مبدل شود.  تلفن همراه در جهان 
از سوی ديگر لری پيج و سرگی 
فعلی  وروسای  بنيانگذاران  برين 
گوگل اخيرا در سخنانی در جمعی 

محدود اعالم کرده اند قصد دارند جايگزينی برای iPhone طراحی کنند که 
همين مساله احتمال عرضه Gphone را بيش از گذشته افزايش داده است. 

  تلویزیونی با امکان تنظیم 
شدت روشنایی تصویر

شرکت Pioneer به تازگی يکی از تلويزيون های پالسمای خود را به بازار 
عرضه کرده است.اين تلويزيون که با مدل PDP-۶0۷0HD به بازار معرفی 
 HD با تکنولوژی PDP-۶0۷0HD.شده است، اندازه ای برابر ۶0 اينچ دارد
می رسد.اين  پيکسل   ۱3۶۵×۷۶8 به  آن  تصوير  وضوح  و  است  سازگار 
تلويزيون مجهز به 2 اسپيکر داخلی است که قدرت پخش هر کدام از آنها به 

۱3 وات می رسد همچنين اين دو اسپيکر مجهز به آمپلی فاير هم هستند.
اين تلويزيون قابليت های قابل توجهی از جمله تنظيم شدت روشنايی تصوير 
انگليسی، اسپانيايی  قابليت فهرست تنظيمات قابل تغيير به 3 زبان  را دارد. 
PDP- است.مدل  پالسما  تلويزيون  اين  ويژگی های  ديگر  از  فرانسوی  و 

 HDMI ۶0۷0 دارای 2 پورت کامپوننت، ۴ ورودی کامپوزيت،2 ورودیHD
به  مجهز  تلويزيون  اين  است.   VGA ورودی  يک  و   USB ورودی  يک   ،
تکنولوژی تصوير در تصوير بوده و دارای يک کنترل از راه دور هم هست. 
مجهز بودن به ساعت قابل برنامه ريزی از ديگر قابليت های اين تلويزيون ۶0 
رنگ  پايه های مشکی  با  اما جذاب،  بسيار ساده  تلويزيون  اين  است.  اينچی 
اينچ است و  تلويزيون برابر ۴/30×32/3×8/۷  اين  ابعاد  طراحی شده است. 
وزن آن به 30 کيلو ۱۷ گرم می رسد.شرکت Pioneer هنوز زمان عرضه و 

قيمت محصول جديد خود را اعالم نکرده است. 
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زنان
ZENITH SOLICITORS

دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

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

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

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

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

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

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

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

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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SILC
دفتر وکالت 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

حقوق شما 
در برخورد با 

پلیس
)قسمت اول(

۱. گرفتن وکيل برای کمک
• يک وکيل می تواند در زمينه قانون و امور حقوقی به شما کمک 

کرده و مشاوره ارائه دهد.
• اگر نياز به وکيل داريد، به افسر نگهبان پليس بگوييد. پليس به شما 

کمک خواهد کرد تا با يک وکيل تماس بگيريد.
• هنگامی که در اداره پليس هستيد، پليس بايد به شما اجازه بدهد 
در هر زمانی که مايل بوديد، چه در هنگام روز و چه در هنگام شب، 

با يک وکيل صحبت کنيد.
وکيل  با  توانيد  نمی  يا  و  نمی شناسيد  منطقه  آن  در  وکيلی  اگر   •
خودتان ارتباط برقرار کنيد، می توانيد با وکيل کشيک صحبت کنيد. 
اين کار هيچ هزينه ای نداشته و رايگان است. پليس به شما کمک 
با  ای  رابطه  هيچ  وکيل کشيک  بگيريد.  تماس  او  با  تا  کرد  خواهد 

اداره پليس ندارد.
داشته  با وکيلتان  تلفنی  داريد يک مشاوره خصوصی  شما حق   •
پليس  اداره  به  شما  ديدن  برای  تواند  می  وکيل  اينکه  يا  و  باشيد 

بيايد.
پليس به طور معمول، مجاز نيست قبل از اينکه فرصت صحبت   •
کردن با يک وکيل را داشته باشيد از شما سوالی بکند. هنگامی که 
پليس از شما سوال کرد می توانيد درخواست کنيد که يک وکيل به 

همراه شما در اتاق حضور داشته باشد.
• اگر درخواست گفتگو با يک وکيل را بکنيد، هيچ آس فکر نخواهد 

کرد که کار اشتباهی انجام داده ايد.
• اگر وکيل حاضر نشد، و يا خواستيد دوباره با وکيل صحبت کنيد، 

از پليس بخواهيد تا مجدداً با او تماس بگيرند.
• اگر به پليس گفتيد که نمی خواهيد با يک وکيل صحبت کنيد اما بعداً 
نظر خود را عوض کرديد، به افسر نگهبان پليس اطالع بدهيد. پليس 

به شما کمک خواهد کرد تا با يک وکيل تماس بگيريد.
شد،  پرسيده  شما  از  احتمالی  جرم  و  تخلف  درباره  سوالی  اگر 
مجبور به جواب دادن و گفتن مطلبی نيستيد. اما توجه داشته باشيد، 
اگر چيزی را که می خواهيد بعداً در دادگاه به آن استناد کنيد در 
شما  دفاعيه  اعتبار  باشيد،  نکرده  عنوان  پاسخها  و  پرسش  اين 
کاهش خواهد يافت. هرچيزی که بگوييد ممکن است بعنوان مدرک 

در دادگاه استفاده شود.
2. اطالع دادن حضورتان در کالنتری به يک نفر

• شما می توانيد از پليس بخواهيد با آسی که شما معرفی می کنيد 
تماس بگيرد و حضورتان در کالنتری را به او اطالع دهد. اين کار 
هيچ هزينه ای نداشته و رايگان است. آنها دراولين فرصت ممکن با 

آن شخص تماس می گيرند.
3. مشاهده مقررات عملی

• مقررات عملی به صورت يک آتابچه است که در مورد کارهايی که 

پليس در زمان حضورشما در اداره پليس حق انجامشان را دارد، 
توضيح داده است.

• پليس به شما اجازه خواهد داد که مقررات عملی را مطالعه کنيد اما 
شما نمی توانيد آنرا به مدتی طوالنی مطالعه کنيد و مانع از تحقيقات 

پليس در ارتباط با ارتکاب جرم شويد.
• اگر می خواهيد مقررات عملی را مطالعه کنيد، موضوع را با افسر 

نگهبان پليس در ميان بگذاريد.
دريافت جزييات مربوط به زمانی که در اداره پليس هستيد

• هر کاری که در زمان حضور شما در اداره پليس انجام شود روی 
آاغذ يادداشت می شودکه به آن ثبت توقيف گفته می شود.

اداره پليس را ترک می کنيد، شما، وکيلتان يا يک فرد  وقتی که   •
بزرگسال ذيصالح می تواند درخواست دريافت يک نسخه از ثبت 
توقيف را بکند. پليس بايد در اولين فرصت ممکن، يک نسخه از ثبت 

توقيف را به شما بدهد.
شما حداآثر پس از ۱2 ماه از زمان ترک کالنتری می توانيد از   •

پليس درخواست يک نسخه از ثبت توقيف را بکنيد.

نحوه نگهداری و مراقبت از شما

اينها نکاتی مختصر درباره چيزهايی هستند که می توانيد در زمان 
آسب  برای  باشيد.  داشته  را  انتظارشان  پليس  اداره  در  حضور 
اطالعات بيشتر، درخواست مشاهده کتابچه ای تحت عنوان مقررات 
عملی را بکنيد.در داخل جلد پشتی آن فهرستی را مشاهده خواهيد 
کرد که نحوه آسب اطالعات بيشتر درباره هر يک از اين موارد را 
توضيح می دهد. در صورت داشتن هرگونه سوالی، می توانيد از 

افسر نگهبان پليس بپرسيد.

در تماس بودن
عالوه بر اجازه صحبت کردن با يک وکيل و اينکه بتوانيد يک نفر 
را از حضورتان در کالنتری مطلع کنيد،معمواًل به شما اجازه يک 
مکالمه تلفنی نيز داده می شود. اگر قصد داشتن يک مکالمه تلفنی 

را داشته باشيد،
توانيد  می  شما  همچنين  نماييد.  درخواست  پليس  از  توانيد  می 

درخواست قلم و آاغذ هم بکنيد. شما ممکن است
داشته  هم  مالقاتی  بتوانيد 
باشيد اما اين امکان وجود دارد 
مالقات  اجازه  نگهبان  افسر  که 

ندهد.

سلول شما
در  را  شما  امکان  صورت  در 
خواهند  نگه  اختصاصی  سلول 
تميز،  بايد  سلول  اين  داشت. 
باشد.  روشنايی  دارای  و  گرم 
و  تميز  بايد  شما  خواب  تخت 
مرتب باشد. بايد به شما اجازه 
امکانات  و  توالت  از  استفاده 

شسشتويی را بدهند.
لباسها

اگر لباسهايتان را از شما گرفته 
اند، پليس موظف است لباسهای 
قرار  اختيارتان  در  ديگری 

بدهد.

غذا و نوشیدنی
همراه  غذا  وعده   3 روزی  بايد 
بدهند.  شما  به  نوشيدنی  با 
همچنين می توانيد در بين وعده 
هايی غذا، نوشيدنی نيز دريافت 

کنيد.
به  امکان  صورت  در  نرمش 
هر  تا  خواهد  داده  اجازه  شما 
روز برای هوا خوری به فضای 

باز برويد.

در صورت بیمار بودن
نياز  يا  و  هستيد  بيمار  اگر 
توانيد  می  داريد،  دارو  به 
بکنيد.  دکتر  مالقات  درخواست 

هزينه  هيچ  کار  اين  که  کرد  خواهد  شمافراهم  برای  دکتری  پليس 
که  کنيد  درخواست  توانيد  می  شما  است.  رايگان  و  نداشته  ای 
شويد  مجبور  که  است  ممکن  اما  کند  معاينه  را  شما  دکترديگری 
هزينه آنرا پرداخت کنيد. ممکن است به شما اجازه بدهند که خودتان 
دارويتان را در اختيار داشته باشيد ولی پليس بايد در اين باره نظر 

دکتر را کسب کند.
ممکن است در ابتدا يک پرستار شما را ببيند، اما در صورت لزوم، 

مطمئنا دکتری شما را معاينه خواهد نمود.

بازداشت  و  توقیف  در  است  ممکن  مدت  چه  برای 
بمانید؟

معمواًل می توانند شما را بدون محکوميت تا 2۴ ساعت نگه دارند. 
اين زمان می تواند طوالنی تر نيزشود اما فقط و فقط در صورتی 
که رئيس پليس تاييد کند. بعد از 3۶ ساعت فقط با حکم دادگاه می 
توانندشما را بدون محکوميت، نگه دارند. افسر ارشد پليس موظف 
است هر چند وقت يک بار پرونده شما را بررسی کرده و تشخيص 
اين  به  خير.  يا  دارند  نگه  را  شما  بايست  می  هم  باز  آيا  که  دهد 
کار، بررسی گفته می شود. شما حق داريد نظر خود را درباره اين 

تصميم اعالم کنيد، مگر اينکه در وضعيت مناسبی نباشيد.

هنگامی که پلیس از شما سوال می کند
• اتاق باید تمیز، گرم و دارای روشنایی باشد.

• شما را نباید مجبور به ایستادن کنند.
• افسران پلیس باید نام و درجه خودشان را به شما 

اعالم کنند.
• باید در ساعتهای معمول غذا خوردن و دو ساعت بعد 
استراحت  به شما وقت  برای صرف نوشیدنی  آن  از 

بدهند.
• شما در هر 24 ساعتی که در توقیف به سر می برید 

حق 8 ساعت استراحت را دارید.
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
كالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در كینگستون

پیراهن شماره هشت یوتا براي آیدین 
 

مديران باشگاه »يوتاجاز« ميزبان تيم ملي بسکتبال ايران در 
اردوي امريکا، پيراهن شماره 8 اين باشگاه آخرين شماره 
پيراهني که مرحوم آيدين نيکخواه بهرامي در تيم ايران به 
تن کرده بود را به خانواده او اهدا کردند. مديران اين باشگاه 
يوتا  و  ايران  ملي بسکتبال  تيم هاي  بازي  نيمه  دو  بين  در 
عالوه بر قدرداني از خانواده وي، ياد آيدين نيکخواه بهرامي 
که دي ماه سال گذشته در يک سانحه تصادف رانندگي از 
دنيا رفت را گرامي داشتند. صمد نيکخواه بهرامي که در اين 
مسابقات توانست کاپ اخالق و فني ترين بازيکن را به خود 
آيدين  اتاق  در  را  پيراهن  اين  که  داد  خبر  دهد،  اختصاص 
نصب خواهد کرد. صمد در آخرين ديدار تدارکاتي تيم ملي 
بسکتبال برابر يوتا با کسب 23 امتياز، بهترين بازيکن زمين 
بود. البته در عکس روز تصوير مادر آيدين نيکخواه بهرامي 

را مي بينيد که پيراهن را از مدير يوتاجاز مي گيرد. 

خبر تکان دهنده اي که در ساعات پاياني چهار شنبه شب منتشر شد 

 وداع رضازاده از دنیاي قهرماني 

در چند روز گذشته شايعه يي باورنکردني تمام کاروان ورزشي ايران در آستانه المپيک 2008 پکن را 
تحت تاثير قرار داد. شايعه نگران کننده يي که نه از سوي کسي تاييد مي شد، نه از سوي کسي تکذيب. 

زاده  رضا  حسين  وجود  اين  با  اما 
و  ايران  برداري  وزن  نامدار  قهرمان 
جهان، از حضور در بازي هاي المپيک 
منع شد.رضازاده ورزشکار پر افتخار 
ايران به دستور پزشکان در بازي هاي 
حالي  در  بود.  خواهد  غايب  المپيک 
غيبت  بحث  گذشته  روز  چند  در  که 
در  داشت  وجود  المپيک  در  رضازاده 
حسين  گذشته  شب  پاياني  ساعات 
رضازاده قهرمان نامدار وزنه برداري 
پزشکان  دستور  به  جهان،  و  ايران 
منع  المپيک  هاي  بازي  در  حضور  از 
شد. رئيس فدراسيون، کادر پزشکي و 

مربيان وزنه برداري ايران طي نامه يي به »حسين رضازاده« خواهان انصراف وي از حضور در بازي 
هاي المپيک پکن به دليل نگراني هاي جدي نسبت به سالمتي اين وزنه بردار شدند. پزشکان، مسووالن 
و رئيس فدراسيون وزنه برداري طي نامه يي به پهلوان حسين رضازاده با اشاره به شرايط جسماني 
و نگراني هاي جدي نسبت به خطرات حضور در مسابقات، خواهان انصراف رضازاده از حضور در 
المپيک 2008 پکن شدند. اين در حالي است که هجده روز ديگر مراسم افتتاحيه بيست و نهمين دوره 
بازي هاي المپيک در شهر پکن برگزار مي شود و مردم و مسووالن ايران رضازاده را شانس نخست 
کسب مدال طال در اين بازي ها مي شناختند. البته تجويز پزشکان براي او خداحافظي دائمي از ورزش 
حرفه يي است و با اين حساب رضازاده را ديگر در ميادين بين المللي نخواهيم ديد. او پس از ده سال 

حضور حرفه يي در ورزش قهرماني، از دنياي اين رشته خداحافظي کرد. 
در  رضازاده  حسين  طالي  مدال  کسب  همه   2008 المپيک  مسابقات  آغاز  به  هفته  دو  فاصله  در  اگر 
مسابقات وزنه برداري سنگين وزن را قطعي مي دانستند و در انتظار روزي بودند که او سومين طالي 
متوالي خودش را پس از المپيک سيدني و المپيک آتن به گردن بيندازد، اما ديگر نبايد چندان به اين اتفاق 
اميد داشته باشيم. البته پيش از انتشار اين خبر هم حسين رضازاده سه روز پيش به خبرگزاري ايسنا 
حرف هاي عجيبي زده بود که بوي نااميدي پهلوان ورزش ايران از آن به مشام مي رسيد. او با وجود 
اينکه بارها وعده کسب مدال طالي المپيک 20۱2 لندن را هم به مردم ايران داده بود، اما در آن مصاحبه 
نااميدانه گفته بود؛ »ديگر کم کم دارم به آخر خط مي رسم. اين رسم دنيا است و بايد يک روز جوانان 
بيايند و جاي من را بگيرند. با اين وضع قول رکوردشکني در مسابقات وزنه برداري المپيک را نمي 
دهم اما شما مطمئن باشيد پس از من تا سال ها کسي نمي تواند رکوردهاي سنگين وزن را بزند.« البته 
آن روز همه تصور مي کردند فشار تمرينات رضازاده در روزهاي مانده به المپيک 2008 باعث حرف 
هاي سرد وزنه بردار ۱۵0 کيلوگرمي ايران شده اما حاال پس از انتشار خبر وضع فرق کرده. البته در 
روزهاي گذشته خبر به صورت شايعه در فدراسيون وزنه برداري دهان به دهان مي پيچيد؛ »پزشکان 
اختصاصي تيم ملي وزنه برداري حسين رضازاده را از حضور در مسابقات المپيک 2008 پکن منع 
کردند.« گويا فشار زيادي که در ده سال گذشته به حسين رضازاده وارد شده، باعث افت کيفيت او و 
وداع پهلوان شده. افت رضازاده به قدري است که او در دو سه سال گذشته فاصله زيادي با رکوردهاي 
خودش داشت. در اين بين بزرگ ترين معضل کاروان ورزشي ايران در آستانه المپيک ضربه روحي 
به  بدني رضازاده  بود. مشکالت  ايران خواهد  ديگر  نمايش ورزشکاران  اين خبر چندان روي  انتشار 
قدري جدي بود که حتي او از يک ماه پيش هم براي حضور در مسابقات المپيک دو دل بود.از سوي 
ديگر هم بايد بحث رشيد شريفي ديگر وزنه بردار ۱0۵» کيلوگرم را پيش کشيد که در تمامي چند ماه 
گذشته در کنار حسين رضازاده در اردوي تيم ملي وزنه برداري حضور داشته. جالب اينجاست که در 
اردوي تيم ملي تنها در وزن ۱0۵» کيلوگرم دو وزنه بردار حضور داشتند و در وزن هاي ديگر تنها يک 
وزنه بردار وزنه مي زد و اين فاکتور ديگري است که به ما مي فهماند بايد غيبت رضازاده در المپيک را 

جدي مي گرفتيم. اتفاقي که همه مردم ايران از شنيدن خبر آن قطعًا شوکه شدند. 

نابودي مافیاي التزیو  

 در عمليات گسترده نيروهاي امنيتي ايتاليا باند 
مافيايي التزيو ايتاليا نابود شد. پليس مخفي پس 
از دو سال تالش بي وقفه و در حالي که کم کم از 
به نتيجه رساندن پروژه نااميد شده بود، توانست 
با همکاري يکي از افراد خودي در گروه مافياي 
التزيو، اين باند را کاماًل منحل کند. مافياي التزيو 
که در تغيير برخي نتايج در فصول گذشته نقش 
غير  منابع  و  پولشويي  با  داشت  قصد  داشته، 
کند.  خريداري  کامل  طور  به  را  باشگاه  قانوني 
اين گروه در سه سال گذشته براي خريد برخي 
اين  به  اند،  داده  وام  وقت  مديران  به  بازيکنان 
فوتبال  به  آنها  ورود  مقدمات  کم  کم  که  شرط 
را فراهم کنند. ۹ نفر از افراد دستگيرشده مليت 
عمل  به  هاي  بازجويي  در  دارند.  مجارستاني 
سرمايه  برخي  با  آنها  که  شده  مشخص  آمده، 
داران روسيه در ارتباط هستند. دو عضو فراري 
اين گروه اکنون در امريکا هستند و با همکاري 
به زودي دستگير خواهند شد.  پليس دو کشور 
اين گروه در سال ۱۹۷۴ نقش غيرقابل انکاري در 

قهرماني التزيو داشته اند.  

احتمال بارندگي در افتتاحیه المپیک  

 کارشناسان هواشناسي چين اعالم کردند احتمال 
بارندگي هنگام مراسم افتتاحيه بازي هاي 2008 
پکن ضعيف خواهد بود. سازمان هواشناسي چين 
)cma( در گزارشي اعالم کرد؛ احتمال بارندگي 
در روز افتتاح بازي هاي 2008 پکن زياد نيست. 
بر اساس تحقيقات دقيقي که به عمل آمده است 
کيائو لينگ رئيس سازمان هواشناسي چين اظهار 
داشت؛ تنها ۴۱ درصد ممکن است در زمان انجام 
افتتاحيه بارندگي داشته باشيم. المپيک 2008 پکن 

از 8 تا 2۴ آگوست برگزار خواهد شد که مراسم 
افتتاحيه 8 آگوست ساعت 20 برگزار مي شود.

 روبینیو با رئال تمدید كرد  

روزنامه مارکا چاپ اسپانيا از تمديد قرارداد پنج 
ساله »روبينيو« با باشگاه رئال مادريد خبر داد. 
 20۱3 سال  تا  را  رئال  با  خود  قرارداد  روبينيو 
ميليون  سه  او  ساالنه  دستمزد  و  کرده  تمديد 
با وجود عالقه  ترتيب  اين  به  بود.  يورو خواهد 
منچستريونايتد  و  چلسي  هاي  باشگاه  بسيار 
مهاجم برزيلي و 2۴ ساله در مادريد ماندني شد. 
روبينيو در حال حاضر به همراه رئال مادريد در 
کشور اتريش و در حال انجام تمرين هاي پيش 
بازيکن  اين  از حضور  فصل است. رئال مادريد 

در بازي هاي المپيک ممانعت به عمل آورد.  
 

پینتو فوتبال را كنار گذاشت  
 

 ژوآئو پينتو کفش هايش را براي هميشه آويخت. 
مهاجم سال هاي پيش تيم ملي پرتغال که همراه 
با لوئيس فيگو به نسل طاليي فوتبال اين کشور 
اروپايي تعلق داشت در 3۶ سالگي از بازي کناره 
براگا  اسپورتينگ  در  بار  آخرين  او  کرد.  گيري 
اين  با  قراردادش  فوريه  در  اما  کرد،  مي  بازي 
باشگاه پرتغالي را فسخ کرد و از آن پس بدون 
باشگاه بود. او در دوران فوتبالش براي تيم هايي 
از جمله اسپورتينگ ليسبون و بنفيکا بازي کرد. 
پرتغال  باشگاهي  فوتبال  در  بازي   ۵00 از  بيش 
و بيش از يکصد گل زده در کارنامه او به چشم 
مي خورد. او در جام ملت هاي اروپاي ۱۹۹۶ و 
2000 و جام جهاني 2002 کره و ژاپن براي تيم 

ملي کشورش بازي کرد.  
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یونایتد براي رونالدو بهترین است  
 

کريستيانو  آينده  از  هم  باز  فرگوسن  سرالکس   
چند  اسکاتلندي  مربي  اين  گفت.  سخن  رونالدو 
مهاجم  بود  کرده  اعالم  صراحت  به  پيش  روز 
کرد.  نخواهد  مادريد  رئال  راهي  را  اش  پرتغالي 
نرفتن  يا  رفتن  درمورد  خبرها  و  ها  جنجال 
ماه  پايان  تا  اولدترافورد  از  رونالدو  کريستيانو 
آگوست يعني پايان زمان جابه جايي بازيکنان در 
فوتبال اروپا تمامي نخواهد داشت. فرگوسن چند 
روز پيش گفته بود؛»مي توانم تاييد کنم که کريس 
فصل بعد بازيکن منچستريونايتد مي ماند.« با اين 
اين اظهارنظر  از  حال بازيکن شياطين سرخ پس 
قطعي فرگوسن به طور شفاف چيزي نگفته است.

او هفته هاست که درباره آينده اش موضوع خاصي به زبان نياورده است. با اين 
حال او در مقابل ماندن در منچستريونايتد هم، حرف نزده است. او دو روز پيش به 
»ESPN« گفته بود؛ »نمي دانم آينده ام چگونه خواهد بود. تنها خدا مي داند. بيشتر 
از اين نمي توانم چيزي بگويم. شما مي خواهيد چه چيزي از من بشنويد؟ اينکه مي 
مانم، يا اينکه مي روم؟« سرالکس فرگوسن در واکنش به اين گفت وگوي بازيکنش 
به حرف آمد و گفت؛ » اگر فرزندي کمک بخواهد، بايد به او بهترين پيشنهاد ممکن 
را ارائه کرد. بدترين کاري که رونالدو در 23 سالگي مي تواند انجام دهد آن است 
که به رئال مادريد برود.« سرمربي منچستريونايتد در نشستي خبري در »دوربان« 
آفريقاي جنوبي، جايي که شياطين سرخ اردوي آماده سازي خود را برپا کرده اند، 
اين مطلب را بيان کرد. او ادامه داد؛ »او در حال حاضر در بهترين و يکي از رويايي 
او  که  است  گونه  اين  هم  آينده  درمورد  کند.  مي  بازي  فوتبال  هاي  باشگاه  ترين 
قراردادي پنج ساله به امضا رسانده که هنوز چهار سال آن باقي مانده است. حقيقت 
اظهارنظر  از  بديهي است که فرگوسن پس  بينم.«  را مي  امضايش  آن است که من 
قطعي چند روز پيش خود اکنون سعي در متقاعد کردن بازيکنش به ماندن در انگليس 
دارد. اين اسکاتلندي افزود؛ »با داشتن بازيکنان جوان در تيم همواره بهترين ها براي 
آنها خواسته مي شود. ايمان دارم که مي دانم کدام باشگاه براي او بهترين است و آن 

هم منچستريونايتد است.« بايد ديد رونالدو به ماندن متقاعد خواهد شد يا خير.  

پیراهن 80 میالن براي رونالدینیو  
 

 ميالن روز گذشته در نشستي خبري پيراهن فصل آتي اش را به طور رسمي به 
نمايش گذاشت. در کنار اين مراسم پرسشي مطرح است و آن هم اينکه رونالدينيو با 
کدام شماره براي روسونري توپ خواهد زد. اين پرسش از آن جا شکل گرفت که 
کالرنس سيدورف تاکيد کرد؛ پيراهن شماره ۱0 خود را به ستاره تازه وارد برزيلي 
واگذار نمي کند. اين در حالي است که در قرارداد روني با شرکت »نايکي« شماره او 
»۱0« درج شده است. به تازگي راه حلي صلح آميز براي اين مساله پيدا شده است. به 
اين ترتيب کالرنس سيدورف پيراهن شماره ۱0 خود را که در فصل 200۷ 200۶- از 
روي کاستاي پرتغالي گرفته بود، همچنان حفظ خواهد کرد. رونالدينيو هم از اين پس 
با شماره 80 پا به توپ خواهد شد نه با شماره يازدهي که پيش از اين احتمال داده 
 A مي شد. اين شماره فصل پيش از آن جيالردينو بود. او در پايان فصل پيش سري
راهي فيورنتينا شد. »رونالدوي کوچک« 2۱ مارس ۱۹80 چشم به دنيا گشود. اينکه 
آيا »نايکي« براي او توليد بسته يي تبليغاتي با عالمت »يR80« را شروع خواهد کرد 
با ۱۱ هزار سفارش براي خريد  اکنون  يا خير، هنوز روشن نيست. روسونري هم 
پيراهن شماره 80 رونالدينيو روبه رو است، 80 شماره سال تولد رونالدينيو است.  

 

ونگر؛ آرسنال تضعیف نخواهد شد  
 

و  هلب  آلکساندر  سيلوا،  گيلبرتو  خروج  گفت؛  انگليس  آرسنال  تيم  يوفا؛ سرمربي   
ونگر  آرسن  نمي شود.  ما  تضعيف  باعث  فالميني  ماتيو 
دادن  دست  از  براي  تمايلي  آرسنال  در  داشت؛  اظهار 
سيلوا، هلب و فالميني نداشتيم؛ اما خود عالقه مند به ترک 
تيم بودند. بديهي است نمي توانستيم با خواسته شان به 
مخالفت بپردازيم. وي ادامه داد؛ تاريخ آرسنال نشان مي 
دهد اين تيم با خروج ستارگانش لطمه نخورده و االن نيز 
با رفتن اين سه تن ضربه نمي خورد. ونگر عنوان کرد؛ در 
مقابل اين سه بازيکن از دست داده، نفرات بسيار جوان و 
بااستعدادي را استخدام کرده ايم که اميدوارکننده هستند. 
آرون رامزي ولزي، سمير نصري فرانسوي و گرت بري 
از استون ويال که مجموعه يي خوب را فراهم کرده اند. اين 

مربي ادامه داد؛ با توجه به شرايطي که پيش آمده، تصور مي کنم به بازيکناني مثل 
روبين فان پرسي و توماس روسيچکي بيشتر بازي برسد. ونگر اظهار کرد؛ آرسنال 

تصميمي براي از دست دادن امانوئل آدبايور و سسک فابرگاس ندارد.  

خيال فوتبال انگلستان راحت باشد 

 برادران حواس شان به 

عمو هست
 

سايمون کوپر*

کارل هاينتس رومنيگه پاي تلفن دارد از خانواده فوتبال حرف مي زند. رومنيگه که خودش روزي از بهترين فوتباليست 
هاي اروپا به حساب مي آمد حاال روي صندلي رياست مجمع باشگاه هاي اروپايي مي نشيند که ۱03 عضو دارد. اين 
اعضا همه باشگاه هاي بزرگ اروپايي هستند؛ »اين مجمع همه تصميمات خود را مثل تصميماتي که درون يک خانواده 
گرفته مي شود مي گيرد.« رومنيگه که رئيس باشگاه بايرن مونيخ هم است، ادامه مي دهد؛ »در گذشته اختالفاتي بود که 

حاال ديگر خوشبختانه اثري از آن نمانده است.« 
به  اروپا  فوتبال  دارد.  حقيقت  رومنيگه  حرف 
خانواده  يک  مثل  و  است  رسيده  کامل  هارموني 
رياست  که  پالتيني  و  رومنيگه  است.  متحد شده 
هايشان  ديدگاه  و  اهداف  دارد  عهده  بر  را  يوفا 
يکسان است و همين قضيه اتحاد خانواده فوتبال 
توجه  بدون  حاال  کند.  مي  تر  مستحکم  را  اروپا 
استفاده  انگليسي و ممنوعيت  آنتي  به طرح هاي 
نامحدود از بازيکنان خارجي آينده فوتبال اروپا 
کاماًل آشکار و روشن است. رومنيگه و پالتيني 
و  هستند  فوتبال  جهاني  خانواده  طاليي  برادران 
سپ بالتر عمويي پير با نظراتي عجيب و غريب 
خانواده  انگليسي  ثروتمند  پسرعموهاي  به  که 
شک دارد. بالتر در اين سن و سال دوست دارد 
توجه ديگران را به خودش جلب کند که البته امري 

تقريبًا طبيعي است. براي همين فرياد مي کشد؛ »تيم ها بايد حداقل از شش بازيکن بومي استفاده کنند. انگليسي ها خيلي 
جام مي برند و اگر منچستر اجازه ندهد کريس رونالدو به رئال برود برده داري کرده است.« اين حرف ها برادران را 
آزار مي دهد. رومنيگه در اين باره مي گويد؛ »ما فيفا را به حال خودش رها کرده ايم و از آنها هم انتظار داريم کاري به 
کار ما نداشته باشند. اين طوري نمي شود که سپ بالتر مدام از فوتبال انگليس انتقاد کند. من وظيفه دارم در مقابل اين 
انتقادات واکنش نشان دهم و از فوتبال انگليس دفاع کنم.« بين رومنيگه و پالتيني، رومنيگه برادر بزرگ تر و مسوول 
و نان آور خانواده است که کارخانه يي هم براي خودش دارد )بايرن مونيخ(. پالتيني هنوز شور و حال جواني را دارد 
گاهي بيش از حد رمانتيک مي شود. برادر کوچک تر حتي بعضي اوقات بدبيني اش نسبت به فوتبال انگليس به پاي 
سپ بالتر مي رسد. اما در نقطه مقابل رومنيگه حامي بزرگي براي فوتبال انگليس است و نمي گذارد پالتيني و بالتر 
کوچک ترين آزاري به آن برسانند؛ »باشگاه هاي انگليسي در چند فصل اخير فوق العاده بوده اند و هيچ دليلي ندارد که 
بخواهيم درخشش آنها را بگيريم.« رومنيگه آرزو دارد باشگاه هاي آلماني هم مثل انگليسي ها شوند. ژانويه پيش در 
يکي از نشست هاي مجمع فوتبال اروپا بخش اعظمي از مشکالت خانواده حل شد. در واقع در همين روز بود که گروه 
۱۴ جايش را به مجمع فوتبال داد و خانواده گسترش بيشتري پيدا کرد. در اين جلسه تيم هاي بزرگ قبول کردند همه 
شکايت هاي خود از تيم هاي ديگر که به دادگاه عالي ورزش رفته بود را فراموش کنند و ديگر اصراري به برگزاري 
سوپر ليگ ۱۴ تيمه هم نداشته باشند. در عوض قرار شد تيم هاي ملي وقتي بازيکنان شان را از باشگاه ها مي گيرند به 

باشگاه هايشان پول بدهند. 
وقتي از رومنيگه پرسيدم برنامه مجمع اروپا چيست و قرار است چه اتفاقاتي براي فوتبال اروپا بيفتد، جواب مي دهد؛ 
»تغييري در کار نخواهد بود. درباره درآمد تلويزيوني ليگ قهرمانان هم بايد بگويم که قرار نيست باشگاه هاي کوچک تر 
بيشتر از باشگاه هاي بزرگ پول دربياورند يا حتي به اندازه آنها. اگر مثاًل انگليسي ها درآمد بيشتري نسبت به بلژيکي 
ها کسب مي کنند به خاطر اين است که پول بيشتري هم خرج مي کنند. هميشه تفاوتي بايد بين تيم هاي بزرگ و کوچک 
باشد. در ضمن نيمي از اين پول صرف ايجاد اتحاد در فوتبال اروپا مي شود. واقعًا لزومي نمي بينم اين رويه تغيير 
کند.«موضع گيري رومنيگه درباره طرح ۵»۶ هم کاماًل روشن است؛ »فکر نمي کنم اين طرح هيچ شانسي براي اجرا شدن 
داشته باشد. فيفا نمي تواند خودسرانه تصميم بگيرد و نمي تواند هيچ تاثيري هم روي قوانين ما بگذارد. سپ بالتر بهتر 
بود پيش از اينکه اين حرف ها را بزند با باشگاه ها مشورت مي کرد. اين کار بالتر اصاًل هوشمندانه نبود. درباره قضيه 
بالتر و کريس رونالدو هم بايد بگويم رئيس فيفا اصاًل نبايد در چنين اموري دخالت کند. اگر منچستريونايتد تصميم 
بگيرد که کريس رونالدو را در تيمش حفظ کند رئال بايد دست از سر او بردارد.« پالتيني با بدهي هاي باشگاه هاي 
انگليسي مشکل دارد و اعتقاد دارد اين قضيه براي هويت فوتبال خوب نيست. يونايتد و چلسي که فصل پيش به فينال ليگ 
قهرمانان رسيدند در مجموع يک و نيم بيليون يورو بدهي داشتند. »من مشکلي با اين قضيه ندارم. اگر چلسي بدهي زياد 

دارد رومن آبراموويچ توانايي اين را دارد که همه مبالغ را پرداخت کند. پس مشکلي پيش نمي آيد.« 
رومنيگه البته تالش مي کند با برپايي قوانيني دقيق تر باعث کم شدن بدهي هاي باشگاه هايي شود که مالکان متمولي 
چون آبراموويچ ندارند. در کل به نظر مي رسد رومنيگه نه تنها مشکلي با پسرعموهاي پولدار ندارد بلکه آنها را دوست 
هم دارد و هميشه حامي شان است. پالتيني هم از سوي ديگر مواظب بچه هاي کوچک خانواده است. وقتي چند ماه پيش 
با او حرف مي زدم، گفت؛ »منچستر يونايتد نبايد بازيکنان ۱3 ساله از آژاکس بخرد. اگر آنها رونالدوي 23 ساله يا پله 

2۵ ساله يا يوهان کرويف 2۶ساله بخرند مهم نيست اما خريد بازيکن در اين سن پايين به آنها ضربه مي زند.«
پالتيني حتي براي اينکه طرحش را به مرحله اجرا برساند با نيکال سارکوزي و اتحاديه اروپا هم صحبت کرده است اما 
چيزي که به نظر من واضح مي آيد اين است که انگليسي ها مي توانند با خيال راحت به فوتبالشان ادامه بدهند چرا که 

آينده فوتبال تغيير خاصي نخواهد کرد و عموي پير و غرغرو هم کاري از پيش نمي برد. 

* ستون نويس فايننشال تايمز
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قتل نوزاد به دست مادر
ترجمه پرستو: يک توريست انگليسی در کرت يونان به علت خفه کردن نوزاد خود کمی بعد از تولد 
دستگير شد.  پدر و مادر او از بارداری فرزند خود کامال بی خبر و در شک روحی به سر می برند. لياه 
اندروز 20 ساله با دوستان و خواهر خود برای مسافرتی کوتاه به يونان سفر کرده بود. وی آگاه به 

باردار بودن خود يک شب را به مشروب 
خوردن صرف کرد و همان شب فرزند 
وی در هتل بدنيا آمد. خواهر و دوستان 
او ساعت ۵ صبح وارد اتاقی شدند که 
همگی با هم در آن ساکن بودند و لياه 
را در حال تميز کردن خون روی زمين 
تميز  برای  لياه  که  ای  ملحفه  ديدند. 
کردن اتاق استفاده کرده بود هاوی از 
لباه  خواهر  و  دوستان  بود.  وی  نوزاد 
متوجه جسمی درون ملحفه شدند ولی 
ملحفه  کردن  باز  برای  کنجکاوی  هيچ 
کردند  که  اقدامی  تنها  آنها  نداشتند. 

تماس با پليس بود. پليس با آمبوالنس به 
هتل رسيد و با جسد نوزاد در ملحفه روبرو شد. طبيب قانونی منوليس ميهالوديميتراکيس اعالم کرد که 
نوزاد در زمان تولد زنده بود ولی بعد از آن به طور بی رحمی به قتل رسيده است. لياه اندروزبه دليل 
خونريزی زياد در بيمارستان با محفاظت پليس بستری شده است. اگر حال لياه رو به بهبودی رود او 
به جرم قتل فرزند تازه متولد شده دستگير خواهد شد. پليس گفت:” لياه بارداری خود را از خوانواده و 
دوستان خود حتی تا هفته های آخر بارداری پنهان کرده بود.او مادر دو فرزند ديگر هم می باشد که او 
رادر اين در مسافرت همراهی نکرده بودند”  پدر لياه ۵۴ ساله کارگر شهرداری در گفتگويی با روزنامه 
ايوينينگ استندارد گفت:” اين يک ضربه بزرگی است که به ما وارد شده است. هيچ کدام از اعضای اين 
خانواده در ارتباط بارداری لياه اطالعی نداشتيم. من اصال نمی توانم تصور کنم لياه دست به چنين 
کاری زده باشد ولی بايد کمی صبر کرد تا موضوع برای همه روشن تر شود.” لياه اندروز در ماليا 

محکوم خواهد شد. بر اساس قانون يونان مجازات قتل نوزاد تا 20 سال زندان می باشد.     

60 سال زندان برای زن خالفکار
»آماتا« ۵8 ساله ، وقتی تحت تعقيب پليس »مادريد« اسپانيا قرار گرفت که چندين خانواده از اين زن به 
اتهام ربودن فرزندانشان شکايت کردند. تحقيق کارآگاهان نشان می دهد وی در طول سال های 2002 
تا 200۴ ميالدی ده ها دختر و پسر خردسال را فريب داده است و از آنان سوء استفاده جنسی کرده 
است.»آماتا« که ابتدا خود را بی گناه می خواند با ديدن مدرک های دادگاه پسند ، لب به اعتراف گشود. 

وی ديروز در دادگاه جنايی »مادريد« به ۶0 سال زندان بی قيد و شرط محکوم شد.

5 گروگان كره جنوبی در مکزیک آزاد شدند.
 پنج گروگان تبعه کره جنوبی که با هدف باج خواهی در مکزيک ربوده شده بودند، آزاد شدند. بر 
اساس اين گزارش، آزادی اين افراد را وزارت امور خارجه کره جنوبی در سئول تأييد کرد. اين گروه، 
هشت روز پيش در منطقه مرزی »رينوسا« بين آمريکا و مکزيک در ايالت تگزاس آمريکا ربوده شدند. 
ربايندگان خواستار دريافت مبلغ 30 هزار دالر برای آزادی اين افراد شده بودند. قرار است، پليس 

مکزيک اين عده را به مقامات آمريکايی تحويل دهد.

ماالریا جان ۹ نفر را گرفت
بيماری ماالريا در هند ۹ کشته برجای گذاشت.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، در اثر شيوع بيماری ماالريا در ايالت »مهاراشترا« در جنوب 
غربی هند دست کم ۹ نفر جان خود را از دست داده اند. يکی از پزشکان اين ايالت در اين باره گفت: 
تا به حال يکصد پشه ماالريا شناسايی شده که در هوای آلوده شهر بمبئی در پرواز بوده اند. »جی 
انگاری  پشه، سهل  اين  کثرت  علت  افزود:  و  کرده  شديد  نگرانی  ابراز  مسأله  اين  بابت  از  تنکيکار« 
شهرداری در پاکسازی شهر است که بيش از پيش هوای مرطوب و دود آلود را آلوده تر کرده است. 
بر اساس اين گزارش، بيماران که دير به بيمارستان انتقال داده می شوند، بعد از هفت تا هشت ساعت 

جان خود را از دست می دهند.

دستگیری ده ها مهاجر غیرقانونی
صد و شانزده مهاجر غير قانونی با دو فروند قايق در جزاير قناری اسپانيا دستگير شدند.

به گزارش شبکه تلويزيونی يورونيوز پنج کودک از جمله اين مهاجران غير قانونی است. سه تن از 
مهاجران که از بيماری رنج می بردند به بيمارستان انتقال يافته اند.

۱40 كشته و زخمی در اثر تصادف زنجیره ای
در حادثه مرگبار برخورد چند خودرو در پرو ۱۴0 نفر کشته و مجروح شدند.

حادثه رانندگی در يکی از بزرگراه های پرو ۱۴0 کشته و زخمی بر جای گذاشت. راديو ليما اعالم کرد 
در برخورد چند دستگاه خودرو با يک اتوبوس در شهر هورال در نزديکی شهر ليما ـ پايتخت پروـ 
دستکم 3۱ يک نفر کشته و ۱0۹ نفر ديگر به شدت زخمی شدند که حال برخی از زخمی ها وخيم است. 
مقامات پليس ليما علت اين حادثه را انحراف اتوبوس از مسير اصلی خود اعالم و تأکيد کردند اين 
اتوبوس با کاميونی که حامل شماری از کارگران معدن بود برخورد کرده است. مقامات پزشکی در 

شهر ليما از احتمال افزايش قربانيان اين حادثه خبر دادند.

آزادی دختر جوان از انبار آپارتمان
پس از نجات يافتن دختری از بازداشت غيرقانونی توسط مردی که با وی در رابطه بوده، پرونده ای 

در دادسرای امور جنايی تهران به جريان افتاد.

عصر روز 2۵ تيرماه سال جاری يکی از ساکنان خيابان ملک در تماس با مرکز فوريت های پليسی 
۱۱0 اظهار کرد که دقايقی پيش مشاهده کرده که پسر همسايه به نام مسعود اقدام به زندانی کردن 
دختری جوان در انباری آپارتمان کرده است. با گرفتن نشانی از فرد تماس گيرنده، ماموران کالنتری 
۱0۴ عباس آباد به محل اعزام شده و با شکستن قفل انباری موفق به نجات زن جوان به اسم نسترن 
شدند. اين در حالی بود که تالش ماموران برای يافتن مسعود بی نتيجه ماند و در نتيجه اين متهم اقدام 
به فرار کرد. نسترن صبح ديروز با حضور در مقابل رضا جعفری جانشين سرپرست دادسرای ناحيه 
2۷ تهران، گفت: از مدتی قبل با مسعود آشنا شدم و ارتباط ما ادامه داشت تا اينکه من مبلغی پول از 
دوست مسعود قرض گرفتم اما توان بازپرداخت آن را نداشتم. بعد از چند بار درخواست مسعود برای 
بازپرداخت پول و خودداری من از پرداخت آن، نهايتًا در حالی که به عنوان مهمان خانه اش دعوت 
شده بودم ناگهان مرا به پارکينگ برد و با زندانی کردن داخل انباری گفت: مجازات بدهکاری که بدهی 
خود را نمی دهد، يک هفته حبس است. به گزارش ايسنا، در پی اظهارات نسترن که خود نيز به اتهام 
برقراری ارتباط نامشروع تحت تحقيق قرار دارد، تالش پليس با دستور مقام قضايی در دادسرای 

جنايی جهت بازداشت مسعود به اتهام بازداشت غير قانونی و ارتباط نامشروع آغاز شد.

فرزند حیله گر در دریایی از پول
از  بانکی  کارت   2000 از  دزدی  به  مجرم  دوشنبه  روز  در  ساله   3۴ بونو  ادو  آقای  پرستو:  ترجمه 
دستگاههای خود پرداز  شناخته شد.  وی توان دزدی تا ۱ ميليون پوند را داشت ولی تا روز دستگيری 

نزديک به  ۴3000 از طريق اين کارتها بدست آورده بود. کارگاه و گروهبان نيل کالرکسن از ناحيه 
هامبرسايد گفت:”اين مطمئنا يک عمليات جعل کارت حرفه ای بوده است که اطالعات 2000 کارت بانکی 
رباييده و از آنها سوء استفاده شده است. گر چه از تمامی اين 2000 کارت بانکی استفاده نشده است 
ولی اگر چنين اتفاقی افتاده بود بنا بر راهنمای بانک وی می توانست تا حد اقل ۱ ميليون پند را بدست 
آورد.” بونو دستگاههای خود پردازی را که در سوپر مارکتهای دو منطقه شرقی يورکشير به نام بورلی 
و ويلربای قرار دارند را مورد هدف خود داشت. بونو که متولد رومانی می باشد در روز 2۹ ژانويه 
سال 2008 در منزل خود دستگير و مورد باز جويی قرار گرفت. بونو در مورد عکسی که نشانه فرزند 
او در ميان پول فراوان ميباشد را جزئی از رسم و سنت رمانيايی دانست. ولی دادگاه اين اعترافات را 
رد کرد و بعد از يک ساعت و نيم آقای بونو گناهکار شناخته شد. پليس اعتقاد دارند که آقای بونو با 
يک همدست دست به چنين جرمهايی زده بودو پليس همچنان در پی جستجو او می باشند. آقای بونو 
و همدستش با نسب دستگاههای جعلی بر خودپردازها قادر به ربودن مشخصات و شماره رمز که 

بوسيله صاحبان کارتها وارد می شد بودند.            

 Leah Andrew )far right( with friends on a night
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مرد بازنده رئیس قمارخانه 
مخفي را كشت 

 
 

قمارباز حرفه يي که با راه اندازي مرکز زيرزميني و تقلب در بازي ثروت هنگفتي به دست آورده بود 
سرانجام قرباني قماربازي ديگر شد. کارآگاهان جنايي پليس آگاهي مشهد پس از آنکه از کشف جنازه 
مردي ميانسال در قسمت بار يک وانت مطلع شدند به محل حادثه رفتند و مشاهده کردند قاتل يا قاتالن 
روي جسد چند اليه کيسه نايلوني مشکي کشيده اند. آنان با کنار زدن کيسه ها با پيکر مردي روبه رو 
شدند که با ضربات متعدد از پا درآمده بود و آثار و عالئمي که در اطراف جنازه قرار داشت گوياي آن 

بود که وي در محل ديگري به قتل رسيده و سپس جسدش به داخل وانت انتقال يافته است.
اطالعات  کردند  تالش  است،  نوروز  نام  به  ساله   ۵۴ مردي  مقتول  بردند  پي  کارآگاهان  آنکه  از  پس 
بيشتري از زندگي وي به دست آورند چرا که احتمال مي دادند اين جنايت با انگيزه هاي شخصي و 
توسط فردي آشنا به وقوع پيوسته است. پيشروي تحقيقات، پليس را در برابر سوابق نوروز قرار داد و 
افسران جنايي پي بردند اين مرد از قماربازان حرفه يي و مشهور مشهد است که مرکزي زيرزميني را 
داير کرده بود. کارآگاهان که احتمال مي دادند نقطه جنايت در همين مرکز شکل گرفته باشد، فهرستي 
از افرادي تهيه کردند که از حريفان نوروز بودند. آنان با تحقيقات نامحسوس متوجه شدند نوروز به 
خاطر تقلب هاي زيادي که در بازي قمار انجام مي داد ثروت هنگفتي به دست آورده و مورد تنفر افراد 
زيادي بود. در ميان اشخاصي که از اين قمارباز ضربه خورده بودند مردي به نام نادر بيش از ديگران 
با مقتول در ارتباط بود، به همين دليل پليس وي را به اتهام قتل بازداشت کرد. نادر در بازجويي ها از 
قتل رئيس قمارخانه زيرزمين اظهار بي اطالعي کرد.اما هنگامي که متخصصان پزشکي قانوني اين مرد 
را مورد معاينه قرار دادند روي دست او جراحتي را مشاهده کردند که با دندان انسان ايجاد شده بود. 
در ادامه ماموران با اين احتمال که زخم روي دست نادر در پي درگيري تن به تن او با مقتول ايجاد 
شده است بار ديگر مظنون جنايت را تحت بازجويي قرار دادند.نادر اين بار اتهام قتل را قبول کرد و 
گفت؛ نوروز با تقلب هايي که انجام مي داد مبلغ زيادي از چنگ من درآورده بود و همين مساله سبب 
شد از وي کينه به دل بگيرم. روز حادثه به بهانه اينکه مي خواهم بازي قمار ترتيب بدهم نوروز را به 
يک مرغداري در حوالي مشهد کشاندم و در آنجا با ضربات چاقو او را کشتم، سپس جسد را در يک 
وانت بار که کنار خيابان پارک شده بود انداختم و فرار کردم. بنابر اين گزارش در حال حاضر تحقيقات 

تکميلي از متهم ادامه دارد. 

در اين حادثه ۶ تن ديگر نيز مجروح شده اند و در بيمارستان بستري هستند 
 

مردي با نارنجک مادرزنش 
را به قتل رساند 

 
مردي کينه جو ساعاتي پس از آزادي از زندان با نارنجک به خانه مادرزنش يورش برد و عالوه بر 
قتل وي شش تن ديگر را نيز مجروح کرد. به گزارش خبرنگار ما ساعت ۶ صبح ديروز وقوع انفجار در 
خانه يي در شهر قدس به ماموران کالنتري قلعه حسن خان اطالع داده باشد. ماموران پس از حضور 
در محل حادثه به جست وجو داخل منزل پرداختند و پيکرهاي نيمه جان ۷ زن و مرد را که به شدت 
دچار جراحت شده بودند با هماهنگي اورژانس به بيمارستاني در تهران منتقل کردند. آنان در بررسي 
هاي خود با توجه به وقوع انفجار و پيدا شدن ترکشي در خانه زن ۶۵ ساله يقين يافتند اين حادثه 
با منفجر شدن نارنجک جنگي رقم خورده است. در حالي که هنوز مشخص نبود انفجار نارنجک يک 
حادثه بوده يا فردي با انگيزه جنايي آن را به داخل منزل سکينه که ميزبان شش عضو خانواده اش 
بود، پرتاب کرده است، پليس به تحقيقات خود ادامه داد تا اينکه ساعتي بعد از بيمارستان خبر رسيد 
زن صاحبخانه فوت شده است. طبق گزارش پزشکان عالوه بر انفجار نارنجک، يک گلوله نيز به سکينه 
شليک شده و مرگ وي را تسريع کرده بود.پزشکان همچنين اعالم کردند دختر مقتول به نام شيدا نيز 
از ناحيه گردن و سر هدف دو گلوله قرار گرفته است. با توجه به اين نظريه عمدي بودن حادثه قطعي 
شد و کارآگاهان تفحص هاي گسترده و ويژه يي را براي شناسايي عامل اين جنايت آغاز کردند. از 
آنجا که شش زن و مرد مجروح بد حال بودند و امکان بازجويي از آنها وجود نداشت پليس تحقيقات 
خود را روي شاخه هاي ديگر متمرکز کرد.شيوه يي که قاتل براي اين جنايت برگزيده بود از کينه 
عميق او نسبت به سکينه و مهمانانش حکايت داشت. به همين دليل کارآگاهان سعي کردند از اختالفاتي 
که در اين خانواده در جريان بود مطلع شوند. آنها در بررسي هاي خود به شواهدي دست يافتند که 
نشان مي داد اين قتل توسط داماد سابق سکينه به نام علي به وقوع پيوسته است. علي پس از سال ها 
زندگي با دختر سکينه و به رغم داشتن دو کودک، ۴ سال قبل با همسر خود دچار اختالفات شديدي 
شده بود و در پي درگيري و نزاع هايي که ميان اين زوج رخ داد همسر علي با مراجعه به مراجع قضايي 
عليه شوهرش شکايت و حکم جلب او را دريافت کرد. پس از آن بود که پرونده اين زن و شوهر به 
جريان افتاد و در نهايت مرد جوان به جرم ضرب و جرح شيدا و ساير موارد اتهامي به تحمل ۴ سال 
حبس محکوم شد. دختر سکينه از اين فرصت استفاده کرد و عالوه بر حکم طالق توانست حضانت 
دو فرزندش را نيز دريافت کند. علي که در آن ايام در زندان به سر مي برد معتقد بود سکينه آتش 
اختالفات ميان او و همسرش را شعله ور کرده و باعث نابودي زندگي اش شده است به همين خاطر 

۴ سال تمام منتظر ماند تا فرصت انتقام را به دست آورد.
طبق اطالعاتي که مقامات سازمان زندان ها به پليس ارائه دادند علي حدود ساعت ۱۹ سه شنبه پس از 
اتمام دوران محکوميتش آزاد شد. پس از آن مرد کينه جو که بارها نقشه قتل سکينه را در ذهنش مرور 
کرده بود توانست در سريع ترين زمان ممکن سالح و نارنجک به دست بياورد و ساعت ۶ صبح ديروز 
حادثه خونين را رقم بزند. پليس احتمال مي دهد هدف علي از اين يورش مسلحانه صرفًا قتل سکينه 
بوده اما ۶ عضو خانواده اش نيز قرباني انتقام جويي وي شده اند و اکنون در بيمارستان با مرگ دست 

و پنجه نرم مي کنند. اکنون پليس جست وجوي وسيعي را براي رديابي علي آغاز کرده است.
دستگيري اين مرد با موانع زيادي مواجه است چرا که وي در طول چهار سال گذشته نقشه يي کاماًل 
حرفه يي براي کشتار در خانه مادرزنش طرح ريزي کرده و حتي به احتمال قوي از همان زندان با 
فردي که مي توانسته سالح در اختيارش قرار دهد رابطه برقرار و تمام مقدمات جنايت و فرار را فراهم 
کرده است. به همين دليل احتمال اينکه داماد متهم به قتل پس از پرتاب نارنجک از قلعه حسن خان 
گريخته و حتي براي خروج از کشور عازم مناطق مرزي شده باشد بسيار قوي است. پليس با در نظر 
گرفتن تمامي اين احتماالت دستورهاي قضايي را براي تفتيش از اماکني که احتمال دارد ردپايي از قاتل 

در آنجا پيدا شود کسب کرده و به تالش هاي خود در اين خصوص ادامه مي دهد. 

سرقت از 50 مشتري بانک با كارت جعلي پلیس  
 

اعضاي يک شبکه که در پوشش مامور نيروي انتظامي توانسته بودند از ۵0 نفر سرقت هاي ميليوني 
انجام دهند دستگير شدند.اولين سرنخ براي شناسايي اعضاي اين باند سرقت، هنگامي به دست آمد که 
ماموران اداره ۵ پليس آگاهي به فردي به نام علي مشکوک شدند و وي را تحت بازجويي قرار دادند. 
در تحقيقاتي که از اين شخص به عمل آمد مشخص شد وي به همراه چند نفر ديگر با معرفي خود به 
عنوان مامور دست به چندين فقره سرقت زده است. وي در بازجويي هاي پليسي به انجام ۴2 فقره 
سرقت اعتراف کرد و گفت؛ به اتفاق طاهر، پرويز و شاپور افرادي را که همراه با پول از بانک ها خارج 
مي شدند شناسايي و در فرصتي مناسب با ارائه کارت هاي جعلي و با اين عنوان که مامور هستيم 
پول هايشان را سرقت مي کرديم. به دنبال اعترافات اين متهم تحقيقات براي شناسايي سه همدست 
افتادند. در بررسي سوابق  دام  به  اين سه متهم  اينکه سرانجام روز دوشنبه  تا  ديگر وي آغاز شد 
با دريافت مرخصي  اما  به ۱۴ سال زندان محکوم شده  اتهام سرقت  به  متهمان مشخص شد طاهر 
پزشکي توانسته بود از زندان خارج شود. همچنين پرويز نيز به همين اتهام در زندان بوده و با دريافت 
مرخصي از زندان خارج شده و ديگر به زندان بازنگشته بود و در اين مدت به اتفاق ديگر همدستانش 
در قالب مامور دست به سرقت هاي ميليوني مي زده است. اين سه متهم پس از دستگيري اقرار کردند 
در اين مدت با همکاري هم توانسته اند ۵0 فقره سرقت انجام دهند. با انجام تحقيقات مقدماتي پرونده 
به شعبه ۶ بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد و بازپرس قريشي زاده رسيدگي به آن را 
برعهده گرفت.هم اکنون تحقيقات از متهمان پرونده براي روشن شدن اقدامات مجرمانه احتمالي شان 

در دادسراي امور جنايي تهران ادامه دارد.  
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زندان
فاطمه وثوقی

مرور خاطرات گذشته آزارم می دهد. حسرت يک زندگی مشترک! 
شکستی که پايانش ناگوارترين حادثه زندگی ام بود و امروز چهره 
شکسته و به هم ريخته ام را می بينم که به عنوان يک متهم به قتل 
پشت ميله های زندان اسير حرف های دروغ و کذب مادر شوهرم 
بايد  من  ميان  اين  در  است.  خوابيده  زير خروارها خاک  که  شدم 

تاوان اشتباه و حسادت او را با جانم بپردازم.
3 سال قبل پس از پايان دوره دبيرستان، شهرام و مادرش که در 
همسايگی مان زندگی می کردند به خواستگاری آمدند. او که هفت 
سال از من بزرگتر بود تازه در بانک استخدام شده بود، با آب و 
تاب برای پدرم از محل کار و همکارانش حرف می زد. پدرم هم با 
دقت گوش می داد. پدر شهرام که از دوستان پدرم بود سال ها پيش 
از پدر  اثر سکته قلبی فوت کرده بود. تمام همسايه ها هميشه  بر 
»شهرام« به نيکی ياد می کردند. از آن زمان هم شهرام و مادرش 
در خانه دوطبقه شان زندگی می کردند. همه همسايه ها و اهل محل 
برای او و خانواده اش احترام خاصی قائل بودند. چرا که او پسری 
آرام و افتاده حال بود. به همين خاطر پدرم با ازدواج مان مخالفتی 
نکرد. در مدت کوتاهی مقدمات برگزاری عقد و عروسی برپا شد. 
به خانه بخت رفتيم و زندگی مشترکمان را در طبقه  سرانجام ما 
متوجه  کوتاهی  مدت  در  کرديم.  شروع  همسرم  پدری  خانه  دوم 
شدم مادر شوهرم بيش از اندازه به تنها پسرش توجه می کند. چند 
بار که شهرام در حضور مادرش به من ابراز عالقه کرد حسادت را 
در چشمان مادر شوهرم به خوبی ديدم اما حرفی نزدم. آرام آرام 
متوجه شدم مادرشوهرم سر هر موضوع کوچکی با من جر و بحث 
می کند. چند بار با طعنه و کنايه مرا متهم کرد که تنها پسرش را 
تصاحب کرده ام. من هم با احترامی که برای او قائل بودم حرفی 
نمی زدم و اعتراض هم نمی کردم. حتی مشاجرات مان را از همسرم 
نيز پنهان می کردم تا زندگی مان به هم نريزد. اما ديگر تحمل نيش 

و کنايه ها و حسادت های مادرشوهرم را نداشتم.
برای اين که مدتی از اين وضعيت دور باشم چند روزی صبح ها 
به خانه پدرم می رفتم. بعدازظهر هم قبل از آمدن همسرم به خانه 
برمی گشتم. مدتی به همين شکل گذشت تا اين که روزی »شهرام« 
لباس  دقيقه  چند  از  پس  هم  من  رفت.  بيرون  خانه  از  زود  صبح 
پوشيده و آماده شدم تا از خانه خارج شوم و به خانه پدری بروم 
اما مادر شوهرم با داد و فرياد مانع شد. من هم از سر ناچاری در 
خانه ماندم تا اين که همسرم به خانه بازگشت. آن روز که بشدت 
شهرام  کردم.  مطرح  او  با  را  موضوع  سرانجام  بودم  شده  کالفه 

هم با عجله پای برهنه به طبقه پائين رفت. يک ساعت بعد به خانه 
مادرشوهرم رفتم. شهرام با چهره ای در هم و عصبانی روی مبل 
نشسته بود، پس از سالم و احوالپرسی درکنار شهرام روی مبل 
نشستم. دقايقی بعد »او« با نگاهی غضب آلود به طبقه باال رفت. من 

هم پشت سرش به راه افتادم.
حالتی  با   » »همسرم  ناگهان  رسيديم  خودمان  آپارتمان  به  وقتی 

تهاجمی به طرفم حمله ور شد و مرا زير مشت و لگد گرفت. 
وقتی به هوش آمدم خودم را روی تخت بيمارستان ديدم. مادرم با 

چشمانی اشکبار باالی سرم نشسته بود. 
مرا نوازش کرد. با بغض چند بار سراغ شهرام را گرفتم اما مادرم 
چيزی نگفت. به علت شکستگی قفسه سينه چند روز در بيمارستان 
مبهوت  و  مات  همسرم  برخورد  از  که  حالی  در  شدم.  بستری 
بودم. علت اين همه نامهربانی هايش را نمی دانستم. تا اين که از 
بيمارستان مرخص شدم. وقتی همراه پدرم راهی خانه شديم او با 

افسوس نگاهم کرد و اشک در چشمانش حلقه زد.
پس از بهبود نسبی ، مادرم از شکايت شهرام و تقاضای طالقش 
سخن به ميان کشيد. در حالی که شوکه بودم نمی دانستم چه خطايی 
از من سر زده بود که همسرم پس از ضرب و شتم ناجوانمردانه 

اش، به جای دلجويی از من تصميم به جدايی گرفته است.
تمام روز به بخت سياهم گريستم. علت سردی و بی تفاوتی های 
همسرم را نمی دانستم. تصميم گرفتم هر طور شده با او صحبت 
»شهرام«  به  را  خودم  خانواده،  چشم  از  دور  بعد،  روز  دو  کنم. 
رساندم. از او توضيح خواستم و پرسيدم: »به جای دلجويی از من 

رفتی دادگاه و تقاضای طالق داده ای «
سوءاستفاده  من  اعتماد  از  »تو  گفت:  انصافی  بی  کمال  در  هم  او 
کردی. يکی از آشنايان چندين بار تو را با مرد ناشناسی ديده است. 
به همين خاطر حاضر به ادامه زندگی نيستم.« با شنيدن اين حرف 
خشکم زده بود. با حالتی پريشان در دفاع از خود گفتم: »من هر 
روز به خانه پدرم می رفتم تا از توهين های مادرت در امان باشم. 
من تو را دوست دارم و خيانت هم نکرده ام. حتی به خاطر شکستن 
دنده ام و کتک کاری شکايت نکردم. اما شهرام با گستاخی همچنان 
بر ادعاهايش پافشاری کرد. همان موقع بذر کينه در دلم کاشته شد. 
خيلی ناراحت و پريشان بودم. افکار منفی آزارم می داد. قضيه را 
با پدرم در ميان گذاشتم. او هم پس از اطالع از تهمت های شهرام 
شبانه به در خانه آنها رفت. اما مادرشوهرم در را به روی پدرم باز 
نکرد. خشم و کينه عجيبی در دلم ريشه دوانده بود. می خواستم هر 
طور شده از مادرشوهرم که عامل بدبختی هايم بود انتقام بگيرم. 
او بی دليل زندگی ام را از هم پاشيده بود. سرانجام چند روز پس از 
آن به طور اتفاقی مادرشوهرم را در خيابان ديدم. برای لحظاتی به 
هم خيره مانديم. بعد هم او با عجله به طرف خانه رفت. من هم پشت 
سرش به راه افتادم. با عجله در را باز کرد. من هم به زور وارد 
حياط شدم. مادر شوهرم فريادزنان کمک می خواست، با عصبانيت 
جلوی دهانش را گرفته و او را به داخل خانه کشاندم. از او خواستم 
درباره حرف ها و ادعاهای دروغ و تهمت هايش توضيح دهد. اما 
او فقط پرخاش می کرد، پيرزن با ديدن چهره خشمگين و عصبانی 
ام ترسيده بود. آتش کينه در دلم زبانه می کشيد. ناخواسته به او 
کنترلم  که  اما من  کرد.  کنان معذرت خواهی  گريه  او  حمله کردم. 

را از دست داده بودم، ناگهان با روسری خفه اش کردم. وقتی به 
با  بود.  افتاده  پيکر بی جان مادرشوهرم روی زمين  خودم آمدم، 
عجله از آنجا خارج شدم تا اين که چند روز بعد توسط مأموران 
دستگير شدم. در جلسات بازجويی هم با صراحت به قتل اعتراف 
کردم. پرونده ام نيز با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفری ارسال 
تهران  استان  کيفری  دادگاه  در  عنوان شاکی  به  نيز  شد. شوهرم 
برايم تقاضای قصاص کرد. اما هنوز هم قبول نمی کند علت قتل، 
پذيرش بدون دليل حرف های دروغين مادرش بوده است. نه من 
که با هزار آرزو به خانه بخت رفتم تا زندگی همراه با خوشبختی 
را تجربه کنم. در حال حاضر نيز با صدور حکم قصاص در انتظار 

تصميم شوهرم هستم.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

 طراحی وب سایت و انواع
 طراحی گرافیکی

 

020 8453 7350  
077 3311 3137

تجاوز دسته 
جمعی 7 مرد به 
یک زن خدمتکار 
خارجی در ریاض 
خدمتکار  يافته  رواج  عربستان  در  اخيراً  که  پديده ای  ادامه  در 
اينکه هفته گذشته توسط ۷ مرد مورد  از  خارجی ديگری پس 
برده  پناه  متبوعش  به سفارتخانه کشور  می گيرد  قرار  تجاوز 

است. 
به نقل از روزنامه عرب نيوز از رياض، يکی از مقامات سفارتخانه 
اين کشور آسيايی گفت:”اين خدمتکار 22 ساله بوده است و پس 
از اينکه به زور به داخل ماشين برده می شود او را به مکانی 
منتقل کرده و بعداً وی را در همان نقطه ای که سوار کرده بودند 

از ماشين پايين می اندازند.” 
خانه  از  زباله ها  انداختن  دور  برای  خدمتکار  افزود:”اين  وی 
سوار  و  ربوده  را  وی  زور  به  مرد  چند  که  بود  آمده  بيرون 
ماشين می کنند. اين افراد دوستان خود را نيز برای تجاوز به 
اين زن دعوت کرده و اين ۷ نفر تا زمانی که زن بيهوش شده و 

دچار خونريزی می شود به وی تجاوز می کنند.” 
اين پايگاه خبری در 2۷ ژوئن هم ماجرای تجاوز دسته جمعی 
به يک خدمتکار زن ديگر را گزارش داده بود که هم اکنون در 

سفارتخانه کشور متبوعش تحت مراقبتهای پزشکی است. 

اين سفارتخانه آسيايی هم گفت:”تا کنون هيچ  از مقامات  يکی 
کس در رابطه با اين جرايم بازداشت نشده است. اين در حالی 
گزارش  ديگر  سفارتخانه های  از  هم  مشابهی  موارد  که  است 

شده است.” 
روزنامه های محلی عربستان طی سال گذشته از موارد زايمان 
خدمتکارانی گزارش داده اند که پس از تجاوز به عنف به آنها 

باردار شده بودند. 

عمده  مشکالت  از  يکی  به  زن  خدمتکاران  به  تجاوز  مشکل 
از  عمده ای  بخش  و  است  شده  تبديل  مختلف  سفارتخانه های 

زمان، فعاليت و پول آنها را به خود اختصاص داده است.



41 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

18 July 2008  -  1387 جمعه 4  مرداد  
سال دوم -  شماره پنجاه و پنجم



42www.persianweekly.co.uk
  جمعه 4 مرداد July 2008  -  1387 25هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و پنجم

info@persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین 
از همکاری تعداد 

محدودی
 داوطلب جهت تهیه 

گزارش استقبال 
می كند

خانه و خانواده

رولت تن ماهی و 
تخم مرغ

مواد الزم: 
 کنسرو تن ماهی ۴00گرم

 تخم مرغ 2عدد 
 پنير پيتزای رنده شده ۱00گرم

 آرد نان ۵0گرم
 سرکه ۱قاشق غذاخوری

 جعفری خردشده مقداری
 تخم مرغ آب پز سفت 3عدد 

 نمک و فلفل به مقدار الزم. 
از روغن جدا  که  را  تنماهی  تهيه: کنسرو   طرز 

است،  شده 
می  ظرفی  داخل 
سپس  ريزيم، 
کمی  چنگال  با 
خرد کرده و تخم 
رنده  پنير  مرغ، 
نان،  آرد  شده، 
جعفری  سرکه، 
خردشده، نمک و 
فلفل را با يکديگر 

خوب مخلوط می کنيم تا بصورت خمير در آيد. 
سپس خمير را روی ورقه آلومينيومی)فويل( پهن 
می کنيم و تخم مرغ های آب پز سفت را درون 
آن می گذاريم و بصورت رل می پيچيم. بعد دو 
سر ورقه آلومينيومی را پيچيده و محکم می کنيم. 
را  رولت  و  پيچيم  می  تنظيف  درون  آن  از  پس 
درون ظرف آبی که در حال جوش است به مدت 
خاموش  را  شعله  بعد  دهيم.  می  قرار  20دقيقه 
آب سرد  درون  فويل  تا  کنيم  کرده و صبر می 
شود. اکنون داخل ظرفی را برگ کاهو گذاشته و 
رولت را برش می زنيم و داخل ظرف می گذاريم. 

سپس با ليمو و خيارشور تزئين می کنيم. 

خانه ای به 
زیبایی رنگ ها

حضور و وجود هنر در ماهيت دکوراسيون داخلی انکارناپذير بوده و جايگاه و 
تاثيری تعيين کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسيون بدون وجود 
آن امری بيهوده و حرکتی به بير اهه است. تصوير غيرواقعی که امروز از مفهوم 
دکوراسيون داخلی پيش روی ماست، مفهومی خام و تک بعدی است. درواقع 
دکوراسيون داخلی مباحثی چون موضوع شناسی، زيباشناسی، تاثيرشناسی، 

و...  مواد  نور،  رنگ،  فرم،  فضاسازی، 
ما  روزمره  زندگی  برمی گيرد.  در  را 
پيرامون  فضای  تاثير  تحت  شدت  به 
جهت  و  کننده  تعيين  فضا  اين  و  ماست 
در  و  واکنش ها  رفتارها،  حرکات،  دهنده 
نهايت مجموعه عمل ها و عکس العمل های 
تا  يادشده  عوامل  حساسيت  ماست. 
جايی است که گاهی اراده آدمی کمترين 
نقشی در تاثيرپذيری روح و ذهن از اين 
و  رفتارها  بروز  باعث  و  نداشته  عوامل 
در  می شود.  متفاوتی  عکس العمل های 
امروز  مکانيزه  و  زندگی صنعتی  جريان 
انواع  و  روحی  فشارهای  با  توام  که 
استرس هاست، فضايی که در آن به سر 
يا  افزايش  در  سزايی  به  نقش  می بريم، 
دارند.  استرس ها  و  فشارها  اين  کاهش 
از  حاالتی  دچار  که  افرادی  بسيار  چه 
نگرانی، عصبانيت  قبيل خستگی مستمر، 
که  محيطی  بدانند  آنکه  بدون  اند،   ... و 
عوامل محيطی  و  می برند  به سر  آن  در 
يا  بروز  باعث  ارتباط اند،  در  آن  با  که 
آرامش  می شود.  حاالتی  چنين  تشديد 
دست يابی  که  است  گران قدر  گوهری 
بستری  آوردن  فراهم  مستلزم  آن  به 
مناسب است. همين جاست که نقش فضا 
و دکوراسيون داخلی مورد توجه خاص 
تصورات  همه  برخالف  می گيرد.  قرار 

از سليقه و ذوق شخص  که مقوله دکوراسيون و معماری داخلی را آميزه ای 
می دانند، اين مقوله امری مبتنی بر منطق و استدالل و محاسبه است و ذوق و 
سليقه شخصی افراد کمترين نقش و جايگاه را در روند شکل گيری دکوراسيون 
در  اختالالتی  بروز  باعث  راستا  اين  در  لغزش  کوچک ترين  داراست.  داخلی 
مجموعه فضا و به تبع در روحيات و رفتار مخاطب به وجود می آورد. در اينجا 
قصد داريم کمی شما را با اصول به کارگيری رنگ در دکوراسيون منازل و 

سمبل رنگ های گوناگون آشنا کنيم. 
سمبل و معانی رنگ ها 

به تبع روی ذهن آدمی می گذارد.  تاثير خاص روی فضای محيط و  هر رنگ 
الف( رنگ های گرم 

ـ قرمز: گرما، انرژی،  خطر، خشونت و هيجان را القا می کند و رنگی کامال خاص 
است... به هيچ وجه الزم نيست تا رنگ يک اتاق کامال قرمز باشد تا شما دچار 
چنين احساساتی شويد. وجود اشيايی کوچک به همين رنگ در يک محيط نيز 

باعث بروز حس هايی از اين قبيل می شود. 
توصيه می کنيم هرگز در يک اتاق، اجازه ندهيد قرمز رنگ غالب باشد چون پس 

از مدتی عصبی خواهيد شد. 
ـ زرد: درخشش و شادی را القا می کند و تا حدی محرک است. باعث باال رفتن 
حافظه، قدرت تمرکز و وضوح می شود. سمبل ثروت و دارايی است و نگاه را به 

سمت خود جذب می کند. يادآور درخشش خورشيد و طالست. 
نارنجی: رنگ شادی و زنده کننده رنگ و بوی ميوه های بومی و ميوه های  ـ 
فصل پاييز است. باعث آزاد شدن هيجانات، از بين رفتن افسردگی و ايجاد خلق 
و خوی دوست داشتنی می شود. در صورتی که در استفاده از آن افراط کنيد، 

حس ابتذال و پيش پا افتادگی را القا می کند. 
ب( رنگ های سرد 

الهام می شود. رنگی  ابتکار و  ـ آبی: رنگی خنک و آرامش بخش است و باعث 
معنوی و يادآور صلح، اعتماد و امنيت است. 

ـ سبز: سبز يادآور برگ درختان، چمن ها و جنگل است و به همين دليل به آن 
سمبل زندگی می گويند. رنگی ايده ال برای القای حس تعادل و تمرکز است. در 

عين حال برای بسياری از افراد، رنگ خوش شانسی يا بدشانسی است. 
ـ بنفش: آرامش، نوازش، عشق، تخيل و تمايل را القا می کند. 

ج( رنگ های خنثی 

ـ کرم، شيری، عسلی، قهوه ای و خاکستری: رنگ های خنثی جوی آرام، صاف و 
روشن را به وجود می آورند. 

ـ سفيد: سمبل پاکی و روشنی است. ارزش ديگر رنگ ها را باال می برد و فضا را 
بزرگ تر نشان می دهد. رنگ سفيد تقريبا با تمامی رنگ ها هماهنگی دارد. 

ـ سياه: سخت و سلطه جو و حس در خود فرورفتگی، ناراحتی و فروتنی را القا 
افسردگی خواهد  بروز  افراط مصرف شود، سبب  به  که  در صورتی  می کند. 

شد. 
 اتاق ها و رنگ های خاص 

۱( سالن  پذيرايی 
مهمانی های  برگزاری  و  بحث  استراحت،  برای  مکان  بهترين  پذيرايی  سالن 
صميمانه است. به همين دليل توصيه می شود فضايی گرم را به وجود آوريد. 
پيشنهاد می کنيم در سالن از رنگ های زنده و شاد استفاده کنيد و رنگ های القا 

کننده ناراحتی مثل سياه را کنار بگذاريد. 
و  کالسيک  بسيار  خنثی  رنگ های  و  عسلی  قهوه ای ،  خاکستری،  سفيد،  کرم، 
زيبا هستند و هرگز کهنه نمی شوند. در عين حال که فضا را آرام و لذت بخش 
می کنند، با تمامی رنگ ها نيز هماهنگی دارند. توصيه می کنيم برای شاداب کردن 

منزل، از رنگ های شاد در کوسن ها، پرده، مبلمان و... استفاده کنيد. 
2( اتاق خواب 

را  عمر خود  يک سوم  ما  که  است  فضايی  اتاق خواب 
در آن می گذارنيم، به همين دليل بايد مواظب باشيد در 
انتخاب رنگ آن اشتباه نکند. اولين هدف در رنگ آميزی 
دليل  همين  به  است.  آرامش  حس  القای  خواب،  اتاق 
کنيد.  القا  را  آرامش  تا  باشند  داشته  هماهنگی  رنگ ها 
توجه  موارد  همه  به  بايد  کف،  و  پرده  ديوارها،  فرش، 
را  خشونت  حس  و  جنسی  هيجانات  قرمز  رنگ  کنيد. 
اتاق  برای  آن  کاربرد  دليل  همين  به  و  می دهد  افزايش 
خواب توصيه نمی شود. اتاق خواب برای کودکان فضايی 
برای بازی و انجام تکاليف نيز هست، به همين دليل بايد 
در آن حس خوبی داشته باشند. پيشنهاد می شود تا حد 
امکان اتاق کودکان را رنگارنگ کنيد. رنگ آبی، يادآور 
آسمان آبی و آرامش بخش است، به همين دليل بهترين 
هماهنگ  نيز  سفيد  با  و  است  خواب  اتاق  برای  رنگ 
می شود. از سوی ديگر، رنگ آبی با هر رنگ ديگری که 
برای روتختی و پرده در نظر بگيريد، هم خوانی خواهد 
نشان می دهند.  بزرگ تر  را  آبی فضا  ديوارهای  داشت. 
حتی می توانيد ديوارها را سفيد و باقی اشيا  مثل پرده يا 

روتختی را آبی کنيد. رنگ سبز نيز خواب آور است. 
3(آشپزخانه 

پس از سالن پذيرايی، آشپزخانه مهم ترين فضای خانه 
تيره  رنگ های  آشپزخانه  ديوارهای  به  هرگز  است. 
)سياه، آبی تيره،...( نزنيد. در صورتی که ديوارها سفيد 
باشند، اشيای داخل آشپزخانه و رنگ آنها را بهتر نمايان 

می کند. 
رنگ زرد يادآور درخشش و رنگی زيبا برای آشپزخانه 
است. شما می توانيد از اين رنگ روی ديوارها يا وسايل تزيينی استفاده کنيد. 

رنگ صورتی نيز رنگی پويا و مناسب برای آشپزخانه است. 
۴( حمام 

بعضی  است.  خصوصی  کامال  فضايی  و  پاکيزگی  و  استراحت  برای  مکانی 
رنگ ها مثل آبی بسيار با اين مکان سازگارند. از برخی رنگ ها مثل سياه، طاليی 
و نقره ای بايد بسيار کم در اين فضا استفاده کرد. آبی يادآور رنگ دريا و حس 
تعطيالت است. در صورت تمايل می توانيد از رنگ آبی در موزاييک ها، حوله ها، 

کف حمام، پرده های دوش و... استفاده کنيد. 
۵(دفتر کار 

در اتاق کار بايد بين رنگ های گرم )قرمز، زرد و نارنجی( که بيشترهيجان آورند 
و رنگ های سرد )سبز، آبی و بنفش( که بيشتر آرامش بخش اند، تعادل ايجاد 
کنيد. در استفاده از رنگ سياه و سبز بايد بسيار محتاط بود. رنگ قرمز، انرژی 
پيشنهاد  کار  اتاق  برای  زنده  گوجه ای  رنگ  حتی  و  می برد  باال  را  کردن  کار 
می شود ولی در عين حال نبايد رنگ قرمز رنگ غالب شود چون حس خشونت 

را باال می برد و قدرت کار کردن را از شخص می گيرد. 
 چند توصیه کاربردی 

آيا نمی دانيد چه رنگی مناسب اتاق شماست و چگونه می توانيد هماهنگی ايجاد 
کنيد. توصيه های زير تا حدی به شما کمک می کنند: 

ـ در صورتی که تمايل داريد برای اتاق تان رنگی غالب انتخاب کنيد، از رنگ های 
خنثی که کالسيک ترند، استفاده کنيد. انتخاب يک رنگ شاد و زنده می تواند پس 

از مدتی شما را خسته کند. 
ـ نور اتاق نقش اساسی در انتخاب رنگ ايفا می کند. در صورتی که اتاق شما 
تاريک است و نور کافی ندارد، از رنگ زرد يا نارنجی استفاده کنيد تا روشن تر 
به نظر برسد. در صورتی که اتاق شما بسيار گرم است، از رنگ های سرد مثل 
اتاق تان  دمای  و  نور  ميزان  که  در صورتی  کنيد.  استفاده  و سفيد  آبی، سبز 
متعادل است، از رنگ های خنثی )کرم و خاکستری( استفاده کنيد. ـ برای ايجاد 
تعادل در رنگ اتاق توصيه می شود 80 درصد فضا را به رنگ غالب، ۱۵ درصد 

را به رنگ دوم و ۵ درصد را به رنگ سوم اختصاص دهيد. 
تيره استفاده کنيد.  از رنگ های  بلندی سقف می توانيد  ـ برای کم کردن شدت 
برای اصالح پرسپکتيو در يک اتاق به طور معمول يکی از چهار ديوار را به رنگ 

ديگری رنگ آميزی می کنند.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

روشهای 
ابراز 

محبت و 
عشق در 

خانه 
می  عشق  ابراز  خود  خانوادهء  به  نسبت  شما  آیا 
کنید؟ بسیاری از مردم نمی دانند چگونه به همسر و 
فرزندان خود ابراز عالقه کنند و محبت خود را نشان 
ابراز عشق  برای  مقاله 50 روش مؤثر  این  در  دهند. 

بیان شده است! 

فرزندتان  تخت  روی  را  آن  و  بياوريد  خانه  به  گل  شاخه  يک 
بگذاريد. 

عکس بزرگی از خانواده خود قاب کرده و آن را روی ميز کار يا 
کنار ميز کودک يا همسر يا پدرو مادرتان قرار دهيد. 

در سالگرد ازدواجتان غذای مورد عالقه همسرتان را درست کرده 
و آن را به بهترين شکل تزئين کنيد. 

يک روز از سر کار زود به منزل بيائيد و فرزندتان را بعد از مدرسه 
به پارک ببريد. 

او  به  برود  به خريد  با دوستش  می خواهد  فرزندتان  که  هنگامی 
پول اضافی دهيد. 

يا  سينما  به  رفتن  جهت  تان  خانواده  همه  يا  کودک  برای  بليطی 
کنسرت تهيه کنيد. 

شبی بدون تلويزيون، وقت خود را به بازی با فرزندان و صحبت 
با همسرتان بگذرانيد. 

با فرزندتان نهار را به پارک يا يک فضای زيبا ببريد و در آنجا با 
هم صرف کنيد. 

که  دارد)مانند روزی  فرزندتان  برای  ای  اهميت ويژه  که  يک روز 
کارنامه ای پر از نمرات درخشان دريافت کرده( او را برای صرف 

غذا به رستوران دعوت کنيد. 
کارهای هنری فرزندتان را قاب کرده و آن را در دفتر کار يا خانه 

در معرض نمايش قرار دهيد. 
مجله مورد عالقه او را خريده يا سفارش دهيد و يا يک اشتراک غير 

منتظره برای او فراهم آوريد. 
شامی در کنار نور شمع با خانواده خود صرف کنيد. 

فيلمی را که همه افراد خانواده دوست دارند تهيه کرده و در بعد از 
ظهری آرام آن را به اتفاق تماشا کنيد. 

برخی برنامه های جذابتر تلويزيون را انتخاب کرده، سعی کنيد از 

آن در کنار هم لذت ببريد و درباره آن گفتگو کنيد. 
فرزند، همسر يا پدر و مادر خود را برای ديدن يک فيلم به بيرون 

دعوت کنيد. 
کتاب مورد عالقه خانواده تان را که فکر می کنيد از آن لذت می برند 
به آنها هديه دهيد. يا به کتابخانه برويد و کتابی را که هر دوی شما 

از خواندن آن لذت می بريد مطالعه کنيد. 
يا همسرتان است)مانند واکس  فرزند  بر عهده  را که  گهگاه کاری 

زدن( قبول کرده و انجام دهيد. 
هنگام خريد، حداقل ۱۵ دقيقه از وقت خود را به بازيهای کامپيوتری 

با فرزند خود اختصاص دهيد. 
قبال  در  شما  فرزند  که  هايی  مسئوليت  از  برخی  انجام  داوطلب 

خانواده دارد بشويد. 
افکار، موضوعهای قابل توجه، و احساس های خود را با خانواده 

خود در ميان بگذاريد. 
را  خود  خانواده  هفته  آخر  کنيد،  می  کار  مدت  تمام  شما  اگر 

سورپرايز کنيد. 
با  فوتبال  بازی  يا  پزی  شيرينی  مانند  جالبی  و  متنوع  کارهای 

فرزندتان در خانه انجام دهيد، تا آنها را خوشحال کرده باشيد. 
هنگام خواب کودک خود را همراهی کرده و برای او کتاب بخوانيد 

يا با او صحبت کنيد و در آخر او را به گرمی در آغوش بگيريد. 
برای  را  آشپزی  بدون  شب  يک  تا  بخريد  شام  بيرون  از  شبی 

همسرتان داشته باشيد. 
اتاق خود را قبل از اينکه کسی به شما بگويد مرتب کنيد. 

هر روز صبح و هر شب قبل از خواب خانواده خود رابه گرمی در 
آغوش بگيريد. 

قبل از اينکه فرزندتان بخواهد به او پيشنهاد کنيد که دوستش را به 
خانه دعوت کند. 

مانند  جالبی  و  متنوع  کارهای 
با  فوتبال  بازی  یا  پزی  شیرینی 
تا  دهید،  انجام  خانه  در  فرزندتان 

آنها را خوشحال کرده باشید. 
هنگام خواب کودک خود را همراهی 
کرده و برای او کتاب بخوانید یا با 
به  را  او  آخر  در  کنید و  او صحبت 

گرمی در آغوش بگیرید. 

با فرزند يا همسر خود برای راه رفتن يا دوچرخه سواری به بيرون 
برويد. 

قسمتی از حقوق خود را به فرزند خود بدهيد، تا آن را پس انداز 
کند. 

کوچک  های  برگه  روی  آميزی  محبت  يا جمالت  کوچک  کارتهای 
بنويسيد و آنها را در جيب لباس يا کيف دستی او قرار دهيد. 

از بيان جمالت دستوری بپرهيزيد. 

هر روز برای فرزند خود کتابهای داستان يا مجله های مورد عالقه 
او را بخوانيد و اجازه دهيد روی پای شما دراز بکشد و با اين کار 

صميميت خود را با شما حفظ کند . 
فرزند خود را به مکان های مورد عالقه اش مثل: نمايشگاه، مغازه 

کارت پستال، شهر بازی و يا کتابخانه ببريد. 
برای کودک خود کتابهای داستان را با صدای بلند بخوانيد ، حتی 

اگر او خودش می تواند بخواند. 
افتد  می  برايتان  که  اتفاقهايی  مورد  در  را  خانواده  اعضای  نظر 
که  کاری  از  را  آنها  خانواده،  به  نسبت  ابراز عشق  برای  بپرسيد. 

مشغولش هستند فراخوانيد و به آنها بگوئيد: دوستت دارم. 
قسمتهای جذاب روزنامه و مطالبی که مورد عالقه همه شماست هر 

روز در کنار هم بخوانيد. 
سعی کنيد سرگرمی های مورد عالقه اعضای خانواده را بشناسيد 

و آنها را درک کنيد. 
لباسها وجواهراتی که فرزند شما آرزوی داشتن آن را دارد به او 

قرض دهيد. 
يک روز فرزندتان را همراه خود به محل کار ببريد. 

به دخترتان )که بزرگ شده( يا مادر خود لوازم آرايشی و تزئينی 
خود را بدهيد. 

بازيهای  بازی،  ،اسکيت  دوز  و  دوخت  آشپزی،  مانند:  مهارتهايی 
کامپيوتری يا نوا ختن موسيقی را به کودک خود آموزش دهيد. 

باغچه ای کوچک را با هم درست کنيد. 
آنها  به  خانواده،  اعضای  های  کلکسيون  به  نسبت  اظهار عالقه  با 

چيزهايی را نگهداری می کنند هديه دهيد. مثل تمبر. 
کنيد  تشويق  انديشمندانه  کارهای  انجام  به  را  همسرتان  و  فرزند 
واجازه دهيد که آنها بدانند که شما برای کارهايشان ارزش قائليد. 

فقط برای اينکه لحظات را در کنار خانواده خود بگذرانيد کاری مانند 
خريد از فروشگاه را به کارهای روزانه خود بيفزائيد. 

تاريخهايی را که برای اعضای خانواده مهم است مثل رويدادهای 
داشته  خاطر  به  اند  داشته  کارها  در  که  هايی  پيشرفت  يا  مهم 

باشيد. 
الگوئی از عشق و محبت برای خانواده خود باشيد. 

اجازه دهيد که خانواده تان بدانند آنچه که هنگام دعوا و عصبانيت 
می گويند برای شما مهم نيست. بگذاريد بدانند که شما آنها را برای 

هميشه دوست خواهيد داشت. 
بگوئید: دوستت دارم.
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بسيار  شما  طالع  فروردين:   متولدين 
درخشان است ،آينده براي شما روشن تر و موفقيت 
آميزتر از گذشته خواهد بود. صبر و بردباري کليد 
بعضي  سرزنش  از  است.  تان  آينده  هاي  موفقيت 
دوست نمايان و نزديکان دلسرد نشويد. آنها واقعيت 
هاي الزم را نمي دانند، به همين جهت به شما اعتراض 
مي کنند. وظيفه شما توضيح دادن واقعيت ها، روشن 
با  آرام  و  منطقي  برخورد  و  دوستان  ذهن  کردن 

اعتراض اين و آن است.

متولدين ارديبهشت: احساس عدم آرامش    
پاسخ  و  اصلي  کليد  طلبيد،  مي  آنچه  داريد،  دروني 
نهايي اش شخص خود شما هستيد. متاسفانه خيلي 
و  صادق  هم  گاه  کنند،  مي  دلسوزي  شما  براي  ها 
حل  راه  آنها  از  يک  هيچ  حقيقت  در  اما  اند  صميمي 
نهايي و رمز واقعي سعادت شما را ارائه نمي دهند، 
و  شجاعت  بيني،  واقع  صداقت،  با  که  شماييد  اين 
پشتکار بايد راه حل نهايي را از ميان آنچه شنيده و 
خوانده ايد، انتخاب کنيد. مواظب باشيد اسرارتان را 
پيش همه کس واگو نکنيد. قدر خود را بدانيد که آينده 

اي بسيار خوب داريد.

شما  زندگي  و  وجود  در  خرداد:  متولدين 
تحولي اساسي در حال اتفاق افتادن است. به زودي 
رنگي  شما  آرزوهاي  و  انتظارها  ها،  نگراني  غمها، 
رود،  مي  بين  از  غمهايتان  گيرند.  مي  خود  به  ديگر 
پيشامد شما شادماني است و شما به زودي به آنچه 
که  آن  شرط  به  البته  رسيد.  خواهيد  داريد،  دوست 
ارتباط صحيح و بي ريا با خداوند را فراموش نکنيد. 
ضمنا اگر قصد معامله اي يا پيماني را داريد، با توکل 
بسيار  اي  نتيجه  انشاءاهلل  که  برويد  جلو  خداوند  به 

خوب خواهد داشت.

   متولدين تير: آيا اخيرا کوشيده ايد که بنا 
به مصلحتي به برخورداران و مقامداران و ثروتمندان 
توجه بيشتري داشته باشيد؟!اگر چنين است، صالح 
و  معمول  غير  نشر  و  حشر  آنها،  با  پيوند  در  شما 
نيست.  آنان  به  کردن  تکريم  و  تعظيم  ناکرده  خداي 
همه  انساني  کرامت  و  رساند  مي  خداوند  را  روزي 

مخلوق الهي را بايد رعايت کرد، موفق باشيد.

فايده  بي  مرداد: حساسيت شديد  متولدين   
است و کمکي به حل مشکالت فيمابين نميکند . ابرهاي 
سياه گذرا در آسمان زندگي تان آشکار شده که شما 
با تيزبيني ميتوانيد به رفع تمامي آنها اقدام کنيد . به 
به زودي  اثرات آن  يک مسافرت دعوت ميشويد که 
نمايان خواهد شد و شما به عنوان يک انسان فعال ، 

نقش آفرين کارهاي عظيم ميشويد .

اطرافتان  آنچه  از  کمي  شهريور:  متولدين   
به  است،  ممکن  گرچه  هستيد،  ناراضي  گذرد،  مي 
نوعي حق با شما باشد اما يادتان باشد که شما نبايد 

هم  ناماليمات  از  توانيد  مي  که  چرا  بخوريد  غصه 
براي پيروزيهاي بعدي تان پلکان بسازيد. اگر دوست 
اگر  پسنديد،  نمي  که  کند  مي  کاري  همدلتان  يا  شما 
واقعا او را دوست داريد، به خاطر او آن ناماليم را 
تاامتحان درستي داده  بايد دوست داشته باشيد  هم 
باشيد و گرنه اگر همه چيز مطابق خواست شما باشد، 

شما خودتان را دوست داريد نه »او« را؟ 

احساس  که  است  مدتي  مهر: شما  متولدين 
ايد،  افتاده  تان  اوليه  منزلت  و  مقام  از  که  کنيد  مي 
چنين  اين  بينيد،  مي  خويش  در  را  شکست  نوعي 
نيست. توجه داشته باشيد که براي پخته شدن و به 
کمال رسيدن بايد آزموده شويد، بايد شرائط مختلف 
را تجربه کنيد، خوشبختانه شما از شخصيت و راه و 
روش خود راضي هستيد و اين اعتماد به نفس را بايد 
حفظ کنيد تا از اين مرحله هم به مرحله بعدي صعود 
روبرو  جديد  مشکلي  با  روز  هر  ظاهرا  گرچه  کنيد، 
شويد و برايتان مسائلي به وجود بياورند آنچه مهم 

است نهايت امر است که به سود شماست.

متولدين آبان: به نظر مي رسد که در فکر    
مسئله اي همچون مسکن و شغل مي باشيد، زيرا از 
چنين  اگر  نيستيد.  راضي  داريد،  اکنون  هم  چه  آن 
باشد، الزم است همه مقدمات را به دقت فراهم کنيد. 
از آنچه  اميد آنچه دوست داريد  نه آن که صرفا به 
فعال در اختيار داريد دل بکشيد، احساس دلتنگي که 
داريد بيشتر به جهت آرزويي است که داريد و گرنه 
آنچه هم اکنون داريد هم قابل توجه و ارزش است، 
آخرين نکته اين که کليد توفيق کامل شما در شادماني 
و دوري از غمگرايي است، سعي کنيد از هر فرصتي 

براي شادي بهره بگيريد.

در  که  رسد  مي  نظر  به  آذر:  متولدين   
کشاکش زندگي خود، داراي روزها و لحظات ظاهرا 
سخت بوده ايد اما در کنار آن روزهاي خوبي را هم 
و  خود  ارزيابي  براي  سردرگمي  نوعي  ايد.  داشته 
در  ايد  دلبسته  او  به  که  را  کسي  داريد.  تان  زندگي 
بوته آزمايش مي گذاريد، خوبي ها و عيب هايش را 
مي بينيد و در نهايت در ارزيابي اش سردرگم هستيد. 
اگر اين طور است، فراموش نکنيد که خود شما و همه 

انسانها هم اينطورند.

با  هستيد،  دنبالش  به  آنچه  دی:  متولدين    
انجام  به استادي متخصص  تالش بيشتر و مراجعه 
پذير است.اوال بايد سطح توقع خود را باال ببري و به 
خواسته هاي کوچک راضي نشوي. ثانيا توجه داشته 
باشيد که به سخن اين و آن نبايد اعتماد کرد. زندگي 
اين  نکته مهم ديگر  کنيد.  بنا  بر واقعيات  بايد  را  تان 
با  ايد ظاهرا حق  او رنجيده  از  که  است که آن کس 
اوست، الزم است، بررسي بيشتري کنيد تا با قضاوت 
عادالنه تري آغاز کنيد. آخرين سخن اين که سفري 
کوتاه يا تغيير جهتي مشخص در زندگي تان مي تواند 

حال و هواي زندگي تان را عوض کند.

روزهاي  که  باشيد  مطمئن  بهمن:  متولدين   
به  است.  رسيده  پايان  به  انتظار  و  دوري  سختي، 
زودي آنچه را مي طلبيد، خواهيد يافت اگر توجه به 
دو نکته مهم داشته باشيد؛ نخست اين که اعتراف به 
خطا و دانستن، اين نکته که اشتباهي از شما سرزده 
بر  بلکه  نشود  تان  نااميدي  و  ياس  موجب  است، 
بر  توانيد،  مي  چه  هر  آنکه  دوم  و  بيفزايد  تالشتان 

ارتباط مستقيم و غيرمستقيمتان با خداوند بيفزاييد .

  متولدين اسفند: بر شما مبارک باد، عالمت، 
نشانه و اثري که از محبوب به شما رسيده است و 
مي  احساس  در خود  و طراوتي  دلتان خوش گشته 
آن  به  تان  توجه  هم  فال  اين  گرفتن  هنگام  به  کنيد، 
که  گوييم  مي  تبريک  شما  به  بود.  معطوف  نشانه 
خوشبختانه برداشت صحيحي داريد و خوب متوجه 
خواسته  و  اصلي  محبوب  شما  زودي  به  ايد  شده 
باشد که  يادتان  تنها  يافت،  تان را در خواهيد  نهايي 
تحمل  بايد  داريد،  دوست  چه  آن  به  رسيدن  براي 
شرايط و مشکالت را هم داشته باشيد. با کمي زحمت 

و تالش به زودي به نتيجه مي رسيد .

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Bd5+       Kh5 - Bf3+        Kh6     
Rh4         mate 

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

جواب هفته قبل              
Nf3        Ke6 - Rc6# 

به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

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

078 8997 7623

صمد شکارچی 
گفتم گفت از صمد شکارچی

گفتم :چه خبر از اين روزها...
گفت:اين روزها عزرائيل هم از ما رشوه می خواهد!

گفتم :اين روزها تنبان فاطی را هم می فروشند!
 گفت:اين روزها فرهادها هم از جوش شيرين استفاده می کنند!

گفتم :اين روزها نوار غزه هم جزء نوارهای غير مجاز اعالم می شود!
گفت:اين روزها پيراهن عثمان هم اتو می زنند!

گفتم :اين روزها هم سر کوچه علی چپ هم کمين می زنند!
گفت:اين روزها سر پل سراط هم ساقی بنگ و ترياک می استد !
گفتم :اين روزها نوار قلب جزء نوارهای شاد محسوب می شود!

گفت:اين روزها وقت را هم با اسلحة گرم می ُکشند!
گفتم :اين روزها برای مرغ عشق ها هم خروسی پيدا نمی شود!

گفت:اين روزها خر ُمراد هم  جفتک می اندازد!
گفتم :اين روزها علی آباد هم شهر شده است!
گفت:اين روزها بادمجان بم هم کرم می زند!

گفتم :اين روزها باد آورده را طوفان هم نمی برد!
گفت:اين روزها دريای نمک هم چشم می خورد!

گفتم :اين روزها علی ساربان هم نمی داند شتر را کجا بخواباند!
گفت:اين روزها کوزه گر توی ليوان بلور آب می خورد!
گفتم :اين روزها با حلوا حلوا گفتن قند خون می گيرند!

گفت:اين روزها از خر شيطان هم کباب درست می کنند!
گفتم :اين روزها اجاره نشين خاکستر نشين است نه خوش نشين !

گفت:اين روزها از اين ستون به آن ستون ُکلی قيمت دارد!
گفتم :اين روزها هيچکس را به ده راه نمی دهند ،هيچکس هم ُسراغ خانه کد خدا را نمی 

گيرد!
گفت:اين روزها آرزو بر جوانان جرم است!

گفتم :اين روزها آدم  دروغ گو  به  وزارت هم  می رسد!
گفت:اين روزها افسار يابوی پيشاهنگ از طال است!

گفتم :اين روزها يک بز گر گله را سر کار می گذارد!
گفت:اين روزها يک دست هزاران صدا دارد!

وباالخره اين روزها:
گفتم :»آسوده کسی که زن ندارد« از خرج مَِشش خبر ندارد.

تلنگر  چائیده است
هر که را می بينم اينجا ، طفلکی چائيده است

چون جوابش نيست بر پا ، طفلکی چائيده است
يک پناه جو می زند نق ، چون ز دست اَ فسر »اينترويو«

نيست راضی جان ما ما ، طفلکی چائيده است
همسری دارم برای »کالجش« نق می زند

گوش ما را َکنده از جا ، طفلکی چائيده است
يک »اَسالم « جای »پی زا« می مِکه دائم ُسماق 

چون »ساُپرتش « نيست يک جا،طفلکی چائيده است 
يک» بی زی نِس« هم نموده چهرة خود را َبَزک 

کرده عرض ساق پا را ،طفلکی چائيده است 
پيرَمرد هم وطن در فکر تجديد فراش 

می کند اين پا و آن پا ،طفلکی چائيده است
پاکی پولدار ناکس ،اندکی دل خون شده 

چونکه دارد خانه صد جا ،طفلکی چائيده است
اين »شکارچی« حرفها دارد ولی کو گوش باز ؟

نا اميد از ينگی دنيا ،طفلکی چائيده است !

كارنوال ناتینگ هیل با امنیت بیشتری تلنُگر
برگزار خواهد شد

امسال کارنوال ناتينگ هيل با امنيت بيشتری 
امنيت  برای  لندن  پليس  شد.  خواهد  برگزار 
بازرسی  به  اقدام  ساليانه  جشن  اين  بيشتر 
مردم  حفاظت  برای  جوان  افراد  بازجويی  و 
از چاقو کشيهای مکرر که در سال اخير در 
انگلستان رخ داده است کردند. ماموران پليس 
مشکوک  شخص  هر  بازجويی  و  توقف  با 
برد.  خواهند  باالتر  را  کارنوال  اين  امنيت 
رئيس بازرس جو ادوارد گفت:” ما با اين کار 
حمل چاقو و ساير اسلحهات را برای مجرمان 
اين  اينکه  از  قبل  “ما  کرد.”  خواهيم  دشوار 
افراد موقعيتی برای  خراب کردن اين جشن 
دستگير  و  مشخص  را  آنها  باشند  داشته 
خواهيم کرد.” موضوع کارنوال امسال خوش 

آمد به دنيا می باشد اين موضوع به دليل نزديک شدن بازيهای المپيک20۱2 انتخاب شده است. يک پرده بزرگ در 
پارک پليزنس در لدبرک گرو نسب خواهد شد برای پخش رويدادهای المپيک در بيژينک  و لندن و صحنه های زنده 
از کارنوال. در روزهای 2۴ و 2۵ آگوست  نزديک به دو ميليون نفر در کارنوال امسال شرکت خواهند داشت. شهردار 
لندن آقای بوريس جانسون گفت:” کارنوال ناتينگ هيل جشن بی نظيری می باشد، اين جشن مردمان مختلفی از 

تابعيت و دينهای مختلف به خود جلب می کند.” اين کارنوال نشانه رنگ و انرژی شهر بزرگ ما می باشد.”  
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اينتل را مغلوب  AMD معموال در بازی های کامپيوتری پردازنده  های  از طرف ديگر پردازنده های 
خود می کنند. از آنجايی که اخيرا پردازشگرهای دو هسته ای متداول شده اند پردازشگرهای دوهسته ای 

پيشی  خود  همتای  از  که  هستند  مستعدتر   AMD
بگيرند و همچنين پردازنده های اينتل نيز همچنان با 
سرعت و حرارت اجراء می شوند. به نظر می رسد که 
امسال به محض اينکه اينتل معماری جديدش را تغيير 
دهد، اين موضوع نيز دستخوش تغييراتی شود. اما 
 AMD هم اکنون بر روی پردازنده های دو هسته ای
به  نسبت  و  شوند  سريع تر  اندکی  تا  می شود  کار 
نمايند،  ايجاد  را  کمتری  گرمای  اينتل  پردازنده های 

گرچه قيمت هردوی آنها يکسان است.
اين بازی جالب شده  فقط پردازنده نيست که وارد 

است. به عنوان مثال ممکن است شما به يک ديسک انعطاف پذير با کيفيت باال برای ايجاد سيستمهای 
پايه ای خود نياز داشته باشيد. در اين حالت چيپست های اينتل با چيپست هايی که بر روی مادربردهای 
سازگار با AMD باشند به خوبی کار می کنند. اما اگر مايليد از کارتهای گرافيکی دو هسته ای برای 
بازی استفاده  کنيد، AMD را توصيه می کنيم. درنهايت، حد متوسط کاربران اداری کامپيوتر ممکن 
بها  بيشتر  سيستم  کلی  واکنش  به  آنها  که  آنجايی  از  نشوند.  مواجه  اصاًل  مقوالتی  چنين  با  است 
می دهندعملکرد ضعيف پردازنده آنچنان موضوع مهمی برای آنها محسوب نمی شود چرا که واکنش 

صحيح و مناسب سيستم به حافظه، هارددرايو و عوامل ديگر بستگی دارد. 

عکس گرفتن از صفحه مانیتور در ویندوز ویستا
طريقه عکس گرفتن از صفحه مانيتور در ويندوز XP را تقريبأ تمامی کاربران مبتدی و پيشرفته آگاه 

هستند ؛ زدن کليد PrtScr و سپس Paste کردن 
در محيطی مانند Paint. در ويندوز ويستا هم اين 
کار امکان پذير است ، اما همان طور که مشخص 
است اين روش چندان مطلوب نيست چرا که عکس 
بسياری  نتيجه  در  ميشود  گرفته  صفحه  کل  از 
استفاده  مرتبط  افزارهای  نرم  از  ميدهند  ترجيح 
کنند. اما ويندوز ويستا تدبيری بسيار عالی را در 
اين زمينه انديشيده است و ابزاری با توانايی های 
باال را برای گرفتن عکس از صفحه مانيتور را در 
به  داريم  ترفند قصد  اين  خود گنجانده است. در 
معرفی ابزار Snipping Tool ويندوز ويستا که 

اکثرأ کاربران از آن بی خبرند بپردازيم.
بدين منظور:

ـ بر روی دکمه Start کليک کنيد.
ـ در داخل فيلد جستجوی موجود در منوی Start ، عبارت snip را وارد کنيد.

ـ پس از ظاهر شدن Snipping Tool بر روی آن کليک کنيد.
ـ خواهيد ديد که پنجره اين ابزار باز ميشود. 

از  برای گرفتن عکس  )ترفندستان(  New چهار گزينه خواهيد داشت که هر کدام  انتخاب دکمه  با  ـ 
صفحه برای يک منظور خاص است:

ٔ Free-form Snip به شما امکان عکس برداری از يک محدوده بدون قاعده را ميدهد.
ٔ Rectangular Snip به منظور عکس برداری از يک محدوده مستطيلی استفاده ميشود.

ٔ Windows Snip اجازه عکس برداری از پنجره ای که اکنون باز است را به شما ميدهد.
ٔ و در آخر نيز Full-screen Snip از کل صفحه مانيتور عکس ميگيرد.

شما  اکنون  ميشود.  ذخيره  ويندوز   Clipboard در  شما  تصوير   ، صفحه  از  عکس  گرفتن  از  پس 
ميتوانيد با استفاده از يک نرم افزار ويرايش عکس همانند Paint ويندوز ، تصوير خود را با انجام 

عمل Paste بازيابی کنيد. 

! XP رایت سی دی بدون نرم افزار در ویندوز
يکی از جالبترين قابليت های XP نسبت به ساير ويندوزها، قدرت رايت سی دی می باشد. برای اينکه 
فايلهايتان را از روی هارد ديسک بر روی CD منتقل نمائيد، ابتدا پس از انتخاب آنها روی فايل های 

مورد نظرتان راست کليک کرده و از گزينه ی Send To، CD-RW Drive را انتخاب کنيد. 
 My Computer می کند. حال اگر از CD ويندوز در اين حالت شروع به ساخت فايل موقت بر روی

وارد درايو سی دی رايتر شويد، فايل های کپی شده را به شکل زير مشاهده خواهيد نمود: 
اين عمل را می توانيد با کپی فايل ها بر روی درايو CD رايتر نيز انجام دهيد. 

 CD Writing از پنجره Write These Files To CD گزينه My Computer حال در سمت چپ
Tasks را کليک کنيد. 

تايپ   CD Name را در قمست  نظر خود  نام مورد  باز می شود.   CD Writing Wizard پنجره 
کنيد. 

Next را فشار دهيد تا رايت CD آغاز شود.

ظرفیت هارد دیسک
ويندوز XP پس از نصب استاندارد، فضايی بيش از ۵/۱ گيگا بايت از هارد را اشغال می کند. شما با 

چند تغيير می توانيد چند صد مگا بايت را به راحتی از ظرفيت درايو آزاد کنيد.
 hiberfil.sys فايل ، XP را غير فعال کنيد. اين عملکرد در ويندوز Standby برای اين کار بايد حالت
در فهرست اصلی را در پارتيشن سيستم قرار می دهد. اين موضوع باعث می شود که پس از نصب 

سيستم، حجمی معادل چند صد مگا بايت از ظرفيت هارد 
اشغال شود. اگر به عملکرد Standby احتياجی نداريد، آن 

را با دستور زير، غير فعال کنيد:
 Start>Settings>Control Panel>Power

Options>System Standby
و بعد تيک جلوی “ Standby activate” را برداريد.

ٔ Refresh سيستم:
Refresh سيستم در ويندوز XP ، در طی زمان احتياج به 
يک فضای قابل توجه در حافظهٔ هارد دارد. اين عملکرد 

توسط فرمان زير انجام می پذيرد:
 Start>Settings>Control Panel>System>System

re-Stablishment
همهٔ درايوها را توسط قراردادن تيک جلوی آنها غير فعال کنيد. توجه داشته باشيد که اين تنظيم فقط 
بايد توسط کاربرهای متبحر انجام شود. به عنوان مثال، هنگام نصب اشتباه يک برنامه يا يک درايو، 

به راحتی امکان دوباره سازی وضعيت قبلی وجود ندارد.
ٔ پاک سازی و مرتب سازی هارد از فايلهای زائد

با استفاده از ابزار پاک سازی اطالعات، می توانيد فايل های زائد و اضافی را پاک کنيد. درايوی را که 
می خواهيد مرتب سازی کنيد، انتخاب و گزينه های مورد نظر را فعال کنيد. اين ابزار را تحت آدرس 

زير می توانيد پيدا کنيد:
Start>Programs>Accessories>Tools>Disk Clean U

در کنار مرتب سازی هارد، می توانيد کارهای ديگری را نيز برای سيستم عامل خود انجام دهيد.
نمايش گروهی

برای اينکه بتوان همهٔ فايلهای موجود را به صورت يک فهرست در Windows Explorer نمايان 
ساخت، به ترتيب زير عمل کنيد:

از طريق منوی View وارد قسمت Arrange Symbol شويد و
Arrange by Type را فعال کنيد.

WinZip ٔ
از زمان پيدايش ويندوز Me اين امکان وجود دارد که بدون هيچ ابزار اضافی مثل WinZip بتوان 
آرشيوهای فشرده سازی شده را باز کرد. ويندوز XP اين آرشيو را به عنوان يک پوشه نشان می 
دهد که ايجاد يا پيوست فايل ها يا از طريق کليد راست ماوس انجام می شود )Send to( يا همانند يک 

پوشهٔ نرمال کامل روی آن دو بار کليک کنيد. با اين حال، اين سيستم يک ايراد مهم دارد:
در کامپيوترهای با سرعت پايين، عمل Zip به عنوان ترمزی برای سرعت سيستم به حساب می آيد. 
اگر شما با يک PC با سرعت پايين کار می کنيد، توصيه می شود که اين عملکرد را غير فعال کنيد، 
 regsvr32 /U zipfldr.dll خط فرمان را باز کنيد و در سطر فرمان دستور Start>Run از طريق
را تايپ کنيد. پس از تاييد توسط کليد OK پيغامی ظاهر می شود که عمل غير فعال کردن با موفقيت 
انجام پذيرفته است و بعد شما آنرا با OK می بنديد. برای فعال کردن دوباره اين عملکرد، در همان 
مسير قيد شده در سطر فرمان دستور regsvr32 zipfldr.dll را وارد کنيد. بعد همه چيز دوباره به 

حالت اوليه خود بر می گردد 

Windows Messenger نحوه خالص شدن از دست
وقتی شما Windows Messenger را نصب ميکنيد اين برنامه به طور پيش فرض به محض ورود 
به سيستم فعال ميشود. اين گزينه در صورتی که شما به صورت مکرر از آن استفاده ميکنيد بسيار 
راهگشاست ولی در غير اين صورت ممکن است جداً آزار دهنده باشد. . پس ممکن است برای بسياری 

از کاربران جلوگيری از اجرای خودکار اين برنامه نعمت بزرگی باشد.
آسانترين راه برای اين کار استفاده از منوهای خود اين برنامه است:

ابتدا از منوی Tools، Options را انتخاب کنيد 
حاال برگ Preferences را انتخاب کنيد. 

در قسمت General گزينه Run this program when windows starts را از حالت انتخاب خارج 
کنيد. مواقعی هست که شما احتياج داريد اين گزينه را در تعداد زيادی کامپيوتر اعمال کنيد. در اين 
 Registry فعال کنيد. ولی دستکاری در  برنامه را غير  اين   Registry تغيير دادن  با  حالت ميتوانيد 
اين   Group Policy از طريق  ميتوانيد  ميکنيد  استفاده   XP از ويندوز  اگر  نميشود.همچنين  توصيه 
برنامه را برای کاربران غير قابل دسترس کنيد... گزينه قابل توجهی برای مديرانی که مايل نيستند 

کاربران در اداره وارد گفتگوهای اينترنتی بشوند!
ٔ مراحل زير را طی کنيد:

۱( به Start>Run مراجعه کنيد
2( بنوبسيد gpedit.msc و تاييد کنيد

3( حاال به User Configuration>Administrative Templates>windows Messenger برويد.
در اينجا دو گزينه در اختيار شماست اولين گزينه بطور کل از اجرای Windows Messenger توسط 
کاربران جلوگيری ميکند و دومين گزينه همان کاری را انجام ميدهد که در قسمت قبل توضيح داديم.

برای فعال کردن هر کدام از اين گزينه ها بايد آنها را از حالت Not Configured به Enabled تغيير 
دهيد. 
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شماره تلفن های ضروری 
در لندن

اورژانس          ۹۹۹
 کانون ايرانيان                                   020۷۷00۷۱۷۴

کانون ايران                                             0208۷۴۶32۶۹ 
جامعه ايرانيان                                         0208۷۴8۶۶82  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹82۱۶۷0۵0۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               020۷22۵3000 
وزارت کشور انگلستان                             08۴۵۶000۹۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            08۷00000۱23 
دفتر ايران اير هيترو            0208۵۶۴۹80۶
فرهنگسرای لندن                                   0208-۴۵۵۵۵۵0

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    020۷۶200۱00
رستوران اپادانا                                020۷۶033۶۹۶ 
رستوران اريانا                                        020۷2۶۶۹200
رستوران البرز                                    020۷۶02۹0۴0 
رستوران الونک ۱                             020۷۶03۱۱30

رستوران الونک 2                                    020۷22۹0۴۱۶ 
رستوران بهشت                                      0208۹۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     0208203۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      0208۴۵8۹083
رستوران پاتوق                                       020۷2۶2۴0۱۵
رستوران پاريس                                      020۷28۹2023
رستوران پرشيا                                       0208۴۵2۹22۶
رستوران پرنس علی                                020۷2۵83۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   020۷22۹۹3۹8

رستوران حافظ)2(                                   020۷۴3۱۴۵۴۶     
رستوران ديار                                         0208۹20۹۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         02088۴۷۱۷۴0 
رستوران شهرزاد                                    020۷3۷۱۱۹۱۹

رستوران شبهای  شيراز                            02083۴۶۵۵۹2
رستوران کندو                                         020۷۷2۴2۴28    

رستوران صفا                                         020۷۷23833۱
رستوران کلبه                                         020۷۷0۶۴888
رستوران مهدی                                       0208۵۶3۷00۷
رستوران نيمکت                                      020888۹۶۹8۹
رستوران ياس                                         020۷۶03۹۱۴8
رستوران فرشاد                                      0208۹۹8۹080
رستوران صوفی                                      020883۴۴888

رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اريانا                                      020۷2۶۶۹200 

رستوران ايتاليايی                     02083۴۹۴۴00     
رستوران صدف                                      020۷2۴38۴۴۴

رستوران زرتشت                                    020۷۶0323۷۹  
رستوران ليدو                                         0208۹۵2۴۷۴8 

سفره سرای مهدی 2
سوپر مارکت ها 

آران                                      0208۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            0208۷۷8۵3۶۱
انزلی                                        0208۴۵8۱22۱
انجمن زعفران                              0208۴۵۱۶۶۱۶
بهار                                         020۷۶03۵083
بيژن                                         020۷۴3۵23۷0
پرارا                                       020۷۶03۶222
پرشيا                                     020۷2۷22۶۶۵
تفتان                                       020۷۷3۱۷8۱۹
تهران                                      020۷۴3۵3۶22
تخت جمشيد                                    020۷۶3۹800۷
جردن                                          0208۴2۶۵۴۴8
خزر                                        02082028022

زمان                                           020۷۶038۹0۹ 
خيام                                          020۷2۵83۶3۷ 
زمزم                                        0208۴۵2۴00۴

فرديس                                     02088۶۱۶۱8۷  
سارا               020۷22۹22۴3
ستاره                                      02088۶3۵2۵۱
ساواالن                                                  02083۴۷8822
سپيد                                       0208۹۶۹۷۹۷0 
سليمان                                                   020۷۶2۴2۹۵۷ 
سهند                                                  02083۴332۷۹ 
سرور                                               0208۹۷۴۶088 
سيب                                                  02083۹۹2832 
علی                                    0208۵۶۶۹3۶0 

مازندران                                    020۵۷۹۹۵00
ماهان                                          0208۹۶300۱2

منصور                                           0208۹۵2۵۶3۷ 
محصوالت ايران                              08۹۶3002020

هرمز                                                      0208۴۵۵8۱8۴
وحيد                                             0208۹۷۴۹۹۹۷ 
قنادی رضا                                020۷۶030۹2۴ 
قنادی عسل                               020۷۷0۶2۹0۵

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر 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

نیازمندیها

تعمیرات كامپیوتر و لپ تاپ با 
بهترین كیفیت

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

طراحی وب سایت با بهترین قیمت
07828880۹40

شركت ساختمانی گرانیت

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



48www.persianweekly.co.uk
  جمعه 4 مرداد July 2008  -  1387 25هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و پنجم

info@persianweekly.co.uk نیازمندیها

كلیه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

بفروش می رسد

07855۱622۹5

تدریس خصوصی
ریاضیات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

راننده ون جهت 
همکاری در 

ماركت نیازمند 
است

ترجیحا ساكن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

رنگ كار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذیرفته 
می شود.  با قیمت مناسب 

و كیفیت عالی

    07908860087
07856694710

تعدادی استودیو 
فلت و آپارتمان 2 

خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود میباشد.

07۹7652۹525

یک باب مغاز پیتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

كلیه وسایل پیتزا شاپ نو 
با قیمت بسیار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

07۹۳0۳۱5۱75

Maison Painters

كلیه امورات 
نقاشی 

ساختمان با 
بهترین كیفیت

Tel : 077۹50۱677۳

طراحی وب سایت 
ثبت شركت ها - كارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبلیغاتی و خدمات 

بیشتر
075۱۱602۱4۹

آشپز با تجربه 
بخصوص در 

امور كباب پزی 
نیازمندیم

Scar Borought
07851629908
07738833163

رستوران چینی و 
كباب شاپ در

High Road با 20 
سال لیز و با ظرفیت 40 نفر 

با پاركینگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قيمت ۹۵000 پوند

رنت ۱2۵00 و ريت 2۴00  سالينه

07۹50200۳42

استودیو فلت
W2 در منطقه
Marble Arch
07966456106

یک فلت یک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامی امکانات رفاهی فقط خانمها

07791274834

كلیه خدمات ساختمانی 
پذیرفته می شود

نقاشی، كاشی كاری، 
لمینت فلورینگ، پارتیشن، 

نصب سرویس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 ۳07۳

طراحی

وب 
سایت

07733113137

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 075۹4۳47۹7۳
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PARS COMPUTER CENTRE
خدمات خانگی و تجاری

تعمیرات لپتاپ ودسکتاپ - طراحی وب سایت  
نصب و پشتیبانی شبکه های كامپیوتری  

)Upgrade( ارتقا سیستم  
Free collect and delivery within 3 miles 

Any model, Any Make  Any Problem 

Laptop and Desktop
www.pars.vpweb.co.uk - alireza.khan@blueyonder.co.uk

 02072722665- 07903123288 
Second Floor, 621 Holloway Road, London عليرضا
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info@persianweekly.co.uk گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان

تار 
آذربایجانی

نواخته  تهران  در  که  تاری  با  آن  نواختن  نوع  و  سيم ها  تعداد 

می شود، متفاوت است. تار  آذربايجان يظاهرا حدود  ۱۵0  سال 
پيش به وسيله ی شخصی به نام » صادق جان اسد اوغلی « در 
منطقه ی قره  باغ به وجود آمده و اين تار با تغييراتی که در آن 
داده شده به شکل امروزی در آمده است. تار آذربايجانی دارای 
فاصله ی  چهارم  با حفظ  ترتيب خاصی  به  يازده سيم است که 
يازده سيم يک سيم باس و چهار  اين  از  درست کوک می شود. 

سيم ديگر به نام جينگره يا  سيم زنگ معروف است.

 روی تمامی سيم ها مضراب زده می شود اعم از سيم های اصلی، 
سيم باس و چهار سيم جينگره.تار آذربايجانی  22  پرده دارد. 
موسيقی  است.درباره  نيم  و  اکتاو  دو  حدود  در  آن  وسعت  و 
بهترين  مجموع،  در  که  دارد  وجود  متفاوتی  نظرات  »عاشقی« 
مفهوم آن عاشق به معنی مشتاق لقاء به »حق« است.در قديم به 
عاشق ها »اوزان« می گفتند و ظاهرا کلمه ی عاشق از دوره ی صفويه 
مرسوم شده است. دوره ای که رواج عاشقی بوده و عاشق ها از 
احترام ويژه ای برخوردار بوده اند. در رواياتشفاهی، قديمی ترين  
هفت صد  احتماال  که  می نامند  قرقود«  »دده  را  آذربايجان  عاشق 
آذربايجان  درفرهنگ   ( است.  می زيسته  پيش  سال  هشت صد  تا 
عاشق به کسی گفته می شود که ساز بزند، آواز بخواند و اشعار را 
فی البداهه بسرايد و دارای صفات و خصايل نيکو باشد.( موسيقی 
اصيل عاشقی تنها با ساز »قرپوز« قابل اجرا است. اين موسيقی 

دارای سی صد نغمه بوده است. 

اما در باب ساز عاشق، سازی که عاشق با آن می نوازد. اين ساز 
در قديم دارای نه پرده بوده  که به مرور دارای چهارده، شانزده و 
بيست پرده شده است. در حالی که بسياری از عاشق های قديمی 
نوازنده ی  نصيب اف«  »عدالت  می نوازند،  پرده ای  نه  سازهای  با 

بزرگ ساز عاشقی با ساز بيست پرده ای می نوازد. 

اين ساز دارای نه سيم است که سه تا سه تا کوک می شود. برای 
تغيير کوک فقط سيم های  رديف وسط عوض می شود و دو رديف 
سيمی  دوازده  سازهای  از  اخيرا  هستند.  ثابت  هميشه  بيرونی 
دسته ی  سه  در  سازها  نوع  اين  سيم های  می شود.  نيزاستفاده 

چهارتايی تنظيم می گردد. 

آشنایی با 
رقصهای 

اصیل 
آذربایجان 

يافته  تحول  و  حيات  موسيقي  درون  در  بيواسطه  و  توامًا  رقص 
است. در سرزمين آذربايجان، از ديرباز رقص با معني و مضمون 
و در عين طراوات و دارا بودن جنبه حماسي و قهرماني خود در 
از  قدرداني  و  پيروزي  نهايت  در  و  مبارزه  از شکار  پيش  مراسم 
دوراني  در  است.  ميشده  اجرا  طبيعت و شکستن طلسمها  خدايان 
که انسانها، آفتاب، ماه، باد، آتش، آب، خاک درختان و حيوانات را 
مقدس ميشمردندو ستايش ميکردند. به رسم پرستش و نيايش و 

عبادت طي مراسمي دست به انجام حرکات موزون ميزدند.

ستايش و حرمت آتش در شرق و بويژه در آذربايجان اهميت زيادي 
داشت. آتش مظهور روشنايي گرما، محو کننده تاريکي بود. و به اين 
اعتبار در ستايش قدرت آتش با انجام حرکات موزون با موسيقي، 
جشنهاي خود را انجام ميدادند. براين اساس است که نقشهايي ايجاد 
شده بر صخره هاي قوبوستان )نام محلي در نزديکي شهر باکو 
در جمهوري آذربايجان( اهميت حرکتهاي موزون در نزد مردمي 
که در حد 8-0 هزار سال پيش ميزيسته اند را نشان ميدهد.تکامل 
تدريجي رقص از گردش موزون و پريدن از آتش تا انجام مراسمي 
با فرمهاي بديع، حرکات ظريف، پانتوميم و تقليد و نقل، راه درازي 
مضمون  و  بامعنا، مفهوم  حرکات  از  سلسله  اين  است.  پيموده  را 
شکار، کمين، رديابي، رماندن، گرفتن وجنگيدن و با تمثيلهايي چون 
فرا رسيدن بهار، بيداري طبيعت، کاشت، برداشت، برداشت  محصول، 
باغ چيني، صيد ماهي، کومه سازي و در نهايت درحرکات موزون 
با  فراخ،  اي  سينه  با  کوراوغلو،  شمشير  با  حماسهاي  و  پهلواني 
نگاهي به دوردست، مغرورؤ گاه ارام، گاه تند، پايکوبان، با پرشها 
و جهشهاي سريع و نشاني از مهارتهاي جنگي، باريتم تند طبل ها، 

به اوج ميرسد.زندگي مردم آذربايجان از ديرباز با رقص عجين 
بوده است. تاريخ انواع حرکات موزون در آذربايجان از نظر فرم 
مردانه  از  اعم  جمعي،  دسته  يا  انفرادي  صورت  اجرا، به  نحوه  و 
يا زنانه و تعداد ايفاکنندگان بقدري متنوع و مبسوط است که در 
با نامهاي گوناگون   … فرهنگهاي ترکي، کردي، ارمني، گرجي و 
فرهنگهاي  موزون  حرکات  موارد  از  بسياري  در  و  يافته  تبلور 
اين  با  دارند.  تفاوت  باهم  در جزئيات  و  پايه مشترک  در  مختلف 
حال ميتوان صدها نوع از حرکات موزون را بنابه نام محل يا فرد 
شهير، مفهوم زباني، نحوه اجرا بصورت حرکات موزون غنايي و 
تقسيم بندي کرد:   ليريک پهلواني و حماسي، مراسمي کميد و … 
واغزالي،  کمه،  تره  دره،  اوزون  شاالخو،  ياللي،  ليريک:  -۱رقص 
سينديرما، توراجي، گولوم آي، قيتقيلدا، آلما، الله، دستمالي، يئري- 

يئري

قايتاغي،  لزگي،  قفقازي،  قزاقي،  جنگي:  و  پهلواني  -2رقص 
ميصري،  باغيرتيسي،  کوراوغلونون  قايتارماسي،  کوراوغلونون 

زوتي- زوتي، زنجير توتماق، تار آباسي

-3رقص مراسمي: کوسا- کوسا، آذربايجان، ميرزهيي، آسماکسمه، 
آغيرقاراداغي و ….

اين  در  انچه ذکر شد  تمامي  اجراي  فرم و نحوه  توضيح درباره 
کدام  هر  از  تفکيک  به  و  کوتاه  اشارتي  به  تنها  و  نميگنجد  مقاله 

بسنده ميشود.

فرهنگهاي  در  که  است  باستاني  و  دار  ريشه  رقص  از  ياللي: 
فرهنگهاي  از  ديگر  برخي  و  گرجي،  ارمني  کردي،  آذربايجاني، 
اشعار حکيم  دارد. ظاهراً  آسياي مرکزي بطور گستردهاي رواج 
نظامي گنجوي در منظومه خسرو و شيرين، در توصيف حرکتهاي 

پاي ايفاگر- به مانند گردش زخمه بر چنگ – به ياللي ميباشد:

ياللي با مشايعت نوازندگان سورناودهل در صفي طوالني، دست 
در دست، با دستمال ياچوبي در دست رهبر صف، بصورت جمعي 
به  آن  اجراي  نحوه  گستردگي  و  ياللي  تحول  است.  ميشده  اجرا 
صدها گونه آهنگ و طرح انجاميده که از آن ميتوان به انواع زير 
اشاره کرد:چوالغي، اوچ آدديم، دونه ياللي، قازقازي، کوچه ري، 
ائل يالليي، ايکي اياق، قاالدان قااليا، شه راني، قاليئي، چوپ چوپو، 

و …

موضوعي  حرکات  و  مستقل  رقص  بصورت  نوع  دو  در  ياللي 
بصورت تاترونمايش – هک در حين رقص موتيف هاي قهرماني 
و روحيات ايلي، جواني و چابکي خود را مييابد- اجرا ميشود. که 
دوزياللي، سيياقوقو، ته نزهره و عرفاني از اين قسم است.از ياللي 
در  بيگوف  حاجي  ئوزير  ساخته  کوراوغلو  اپراي  از  قسمتي  در 
قسمتي از اپراي نرگس ساخته مسلم ماقامايف در قسمتي از باله 
گلشن ساخته سلطان حاجي بيگوف در اثري به نام ياللي ساخته 
کولگهلري  قوبوستان  باله  از  قسمتي  در  جهانگيروف،  جهانگير 
ساخته قاراقاراپف و آهنگسازان روسي و بعضًا اروپايي استفاده 
شده است.لزگي: رقصهاي قفقاز و ماورا ان بشمار ميرود که به 
حماسي،  لزگي،  است.  متداول  آذربايجان  در  گستردهاي  شکل 
باوقار، پرتحرک و ريتميک است که توسط مردان بصورت جمعي 
بصورت  پا،  پنجه  پا،  حرکات  با  ايفاگران  تک  تک  هنرنمايي  با  و 
سريع با تمثيلي از حالت تاخت و سوار بر اسب و غالبًا با خنجري 
در دست يا دستهاي مشت کرده، با حرکاتي بديع و گاه اکروباتيک، 

چرخش روي زانوها، پرشها اجرا ميشود.

قايتاغي: نوع ديگري از رقص است که در آذربايجان با عناوين اوج 
دوست، يئددي قارداش اوغالنالر رقصي اجرا ميگردد.

از قايتاغي در آثاري از گلينکا، روبنشتين، برودين، نيازي، قلييف، 
از آهنگسازان استفاده شده  حاجييف، رستم اوف و برخي ديگر 

است.

کور اوغلو: از رقصهاي قديمي است که توسط سورنا و دهل اجرا 
ميشود. کوراوغلو، پرصالبت، حماسي، رزمي و پهلواني است که در 
ابتدا با سرعتي آرام شروع شده و تدريجًا تند ميشود که به يادبود 
ناميده ميشود. يعني کوراوغلو  فئودالي  افسانهاي دوران  قهرمان 

مانند:  گوناگوني  نامهاي  با  و  مختلف  انواع  در  قديم  از  کوراوفلو 
کوراوغلونون قايتارماسي، ميصري، کوراوغلونون باغيرتيسي و 
حرکات  با  توام  زورخانه  و  باستاني  ورزشهاي  در  همچنين   …
رقصهاي  ميان  در  گاه  زورخانه  در  است.  بوده  رايج  موزون 
ورزشکاران نمايشي از کشتي و حرکتهايي با دست و بدن و مانند 

زنجيره توتماق و باالخره به مانند دوست، ياللي را از نوع زوتي- 
زوتي با حرکتهاي پهلواني خاصي اجرا مينمايند.ميصري: )شمشير 
عربي منسوب به کوراوغلو( غالبًا توسط عاشيقها، باريتمي شبيه 
انجام حرکات مشکل و سنگين و غالبًا با شمشير  با  به مارش و 

توسط ايفاگران اجرا ميشود
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نفی هم و دفع یکدیگر            شادی سازد برای دگر
در این آتش سوزد خشک و تر           بیا و نکن وضع را از این بدتر

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

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

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

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

دانم این دس را از بهر            گیری از گوش و رود از گوش دگر
آن چیزی که داری در سر            بیا و از پرشیا بردار و بَِبر
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Nazeri to Perform in Greece 
Acclaimed Iranian vocalist Shahram Nazeri and his 
band will perform at the Epidaurus Festival in Ath-
ens on July 25. 
His band includes Ali-Akbar Moradi and Kurosh 
Moradi on traditional Iranian stringed instrument 
’Tanbur’, and Pejman Hadadi on percussion, IRNA 
said.
The band will also perform a fusion of Kurdish and 
Greek music at the event. Greek musician Matthaios 
Tsahourides will accompany them in parts of the 
concert. 
Nazeri, accompanied by Molavi music group, recently performed in Qazvin province from 
July 15-16. He will later tour Tehran, Kerman, Qazvin, Isfahan, Yazd, Shiraz, Rasht and 
Sari.
Nazeri was awarded the Chevalier de la LŽgion d’Honneur medal in Paris in September 
2007. The medal is a prestigious French award in the world of art and culture.

Shahnameh Computer 
Games Ready for Release
 Iran’s Ferdowsi Foundation has produced computer games based on Persian legend-
ary stories in Shahnameh (the Book of Kings)--an epic by the renowned Iranian poet 
Abolqasem Ferdowsi.
Announcing this, Yasser Movahhedfard, head of the foundation, told Fars News Agency 
that seven computer games on Shahnameh have been produced and will be marketed by 
March 2008.He added that the project is aimed at reviving Persian culture and civilization.
Movahhedfard further sought financial assistance from governmental organizations for 
future plans.

World’s First Instrument 
Replica Unveiled
Iran has unveiled the replica of the world’s reportedly first stringed instrument crafted after 
an eight-year research conducted by Iranian experts. 
Made from walnut wood, the replica is half the size of the 6000-year-old Iranian harp 
(Chang), Presstv reported.
The instrument will be used to perform the five-thousand year old Chant of Creation in 
Persepolis in 2009. A copy will then be presented to the United Nations Secretary-Gen-
eral Ban Ki-moon. “Ancient seals found by Pinhas Pierre Delougaz and Helene Kantor 
show that the instrument is the world’s oldest string instrument,“ said archeology expert, 
Seifollah Shokri. “Historical records also show that the world’s first concert was held in 
Iran,“ he added. “Details of the research conducted on the instrument and its history will 
be published in a book by the United Nations,“ he concluded.

Iranian Director Shoots 
Iran for BBC 
 
Noted Iranian director, Mehrdad Oskou’i, has 
made a documentary about Iran for the London-
based BBC World television channel. ’A Taste of 
Iran’ introduces the tourist attractions, culture and 
food of the country’s northern Gilan Province. 
The 45-minute film was shot in numerous loca-
tions, including the cities of Fouman, Masouleh, 
Lahijan and Roudbar, Presstv reported. ’A Taste 
of Iran’ is to be aired within the next few months. 
Oskouei has received numerous international awards, including the second prize at the 
India’s Tri-Continental Film Festival in 2008. 

Actor  Khosro 
Shakibaii dies at 64

Shakibaii was the superstar of Iran’s cinema for many years and the darling of families in the 
TV series “Green Home”. 
He surprised the critics with his role in Dariush Mehrjuii’s “Hamun” in which he played the 
role of Hamid Hamun. His distinguished acting gained him the Crystal Simorgh award at 
the Fajr International Music Festival. 
He also took home the Crystal Simorgh award some time later for his role in Ahmadreza 
Darvish’s “Kimia” and an honorary diploma in Kiumars Purahmad’s “Night Bus”. 
Shakibaii was born in 1944 in Tehran. He graduated in acting from the University of Teh-
ran’s Fine Arts Academy. He began his stage career in 1963 and film acting in 1982 with “The 
Red Line” (Masud Kimiaii). 
He played in some 40 movies and worked with famous filmmakers such as Dariush Meh-
rjuii, Naser Taqvaii and Masud Kimiaii. 
He found fame playing Hamun, but experienced difficulty in separating from the role of 
Hamun for many years, and was recast in the part in several other movies. 
His performance in Amrollah Ahmadju’s TV series “Once Upon A Time” playing the role of 
“Morad Beik” was one of the most brilliant acting performances in his lifetime career. 
He possessed a unique tone of voice and released a number of tapes in which he recited the 
poetry of several contemporary poets including Sohrab Sepehri. 
Photo: Khosro Shakibaii waves to the audience during the review session of “Night Bus”, 
which was screened in the competition section of the 25th Fajr International Film Festival 
in Tehran in February 2007.

Kamkars to give concerts 
in Australia
They began their 10-day tour on July 18. Vocalists Bijan and Saba Kamkar sing pieces in Per-
sian and Kurdish during the concerts, the band’s conductor, Hushang Kamkar, told MNA. 
He went on to say that the band will hold a concert at Enmore Theater in Sydney on July 20 
as well as give performances at the Brisbane Town Hall on July 23 and Catholic University 
of Melbourne on July 26. After the concerts, Kamkars will hold a conference on Kurdish and 
Iranian music and they will introduce Iranian musical instruments and their applications 
during a workshop, he added. He said that the band will hold concerts and some workshops 
Shiraz’s Afif-Abad Garden on August 7 and 8. The Enmore Theater website describes the 
Kamkars’ music as a unique fusion of virtuoso playing on local acoustic instruments, yet 
utilizing the most complex arrangements and compositions made possible by the artists’ 
classical training. The Kamkars have received critical acclaim from The Guardian, The Inde-
pendent, Washington Post, Herald Sun and the Sydney Morning Herald. 
Kamkars will attend a two-day rehearsal with the London Symphony Orchestra on Septem-
ber 28 in preparation for a joint concert to be held in Tehran, Hushang Kamkar said. 
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Tanavoli rages against art 
show in Tehran
Iranian sculptor Parviz Tanavoli objected to holding an exhibition of his 
works, which opened on Tuesday in Tehran’s Garden Art Museum. 
Currently in Canada, Tanavoli declared that the Tehran Municipality Art 
and Culture Organization is organizing the exhibition despite his disagree-
ment. “When I was in Tehran, they asked me to hold an exhibit and I ex-
plicitly announced my disagreement, since the sculptures purchased by the 
organization were supposed to be displayed at the museum,” he told the 
Persian service of ISNA in a phone call from Vancouver. 
Some years ago, Tanavoli was planning to convert his home in Tehran into 
a museum where he could display his artworks. The mayor at that time had 
also promised to cooperate, but problems arose and the court blocked the 
deal. “I wrote a letter in those days and requested the return of the works 
and so that I could set up the museum myself. I noted that I would be re-
turning all the money as well,” he added. 
He emphasized, “The works were sold to go on display at the ‘Tanavoli’ mu-
seum. When the whole deal was cancelled, naturally the statues should have 
been returned”. He went on to say that as long as the court has not clarified 
the case, the municipality is considered the trustee of the works. 
“I believe this exhibit has no advantage but rather is damaging. This is not 
a favor, it is harmful to me, my years of hard work, and all the efforts I have 
made over all these years,” Tanavoli explained. 
Tanavoli also claimed that the number of works was 60 and they were stored under poor conditions for six years, while he had heard in the 
news that only 54 would go on display. 
According to recent news, Tehran Municipality Art and Culture Organization in collaboration with Café Gallery have organized a solo 
exhibit of Tanavoli’s works. A selection of 54 works are on display, including some from the early years of 1963 and 1964 and several of his 
recent works. His exhibit, which is opening after a hiatus of six years, will run through until August 3. The museum is located on Maqsud-
Beik St, Hesabi intersection, Tajrish neighborhood. 
No comments from the officials about the case have been made available yet. 

 

Edinburgh to 
stage Iran’s 
Devil Ship
Renowned Iranian actor-director Attila Pesyani 
is slated to 
stage his 
Devil’s Ship 
at the Ed-
inburgh In-
ternational 
Festival in 
Scotland. 
The play re-
counts the 
story of five women living on an island deserted 
by men who are contemplating whether to leave 
or to stay. 
First staged at the 2008 Fajr International Theatre 
Festival in Tehran, Devil’s Ship will make its Euro-
pean debut at the Edinburgh festival. 
In his youth, Attila Pesyani worked with Peter 
Brook and the legendary Polish theatre maker Ta-
deusz Kantor. 
The 2008 Edinburgh International Festival will be 
held from Aug. 8 to 31. 

UNICA 2008 awards 
Iranian films
UNICA’s 70th World Competition of non-commercial videos has awarded two 
Iranian filmmakers in Tunisia’s Hammamet sea-
side resort. Atefeh Khademorreza’s Empty Fish 
Bowl received the bronze medal and Dariush 
Qaribzadeh’s Boomerang won the silver medal of 
the event. Iranian film expert, Hassan Dezvareh 
served on the jury of the 2008 UNICA festival 
along with filmmakers from Britain, Netherlands, 
Belgium, Sweden, Tunisia and Poland. UNICA’s 
70th World Competition of non-commercial Videos saw the participation of some 
350 amateur filmmakers from 35 countries. The International Union of Amateur 
Cinema (UNICA) is an independent international organization which aims to pro-
mote video and filmmaking as a means of international communication

Iran to hold ‘Persian Gulf Sun’ concert
Iran’s Sa’ad Abad Palace is slated to host a traditional music concert by the Shams 
ensemble accompanied by international musicians. The Persian Gulf Sun concert 
will feature Sama, the trancelike dance practiced by Sufi dervishes. Five songs 
adapted from the works of Mowlavi will be played by the traditional Persian in-
strument Tanbour in the first part of the concert. The second part of the concert 
will feature performances by the Shams ensemble accompanied by musicians from 
Armenia, France, England, India, Netherlands, Iraq and Turkey. The concert will be 
held from Aug. 13 to 16, 2008 in Tehran.
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