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ممنوع الخروج شدن 
گلشیفته فراهانی

چطور بهترین شوهر 
دنیا باشیم ؟

لندن ادبي ترين 
شهر جهان  

صفحه 18 

جدی گرفتن ده توصیه ساده، شما را به بهترین 
شوهر دنیا برای همسرتان تبدیل می کند.

که  هستید  آقایانی  دسته  آن  از  هم  شما  اگر 
غرق  روزانه  مشکالت  و  کار  در  را  خود 
کرده اید ، بهتر است چند دقیقه ای دست از سر 
گاز ....و  و  برق  آب ،  نشده  پرداخت  قبض های 
بردارید   بچه ها  شهریه  مانده  عقب  قسط های 
و فقط با برداشتن ۱۰ گام ناقابل ، مثل همیشه 

برای همسرتان بهترین شوهر دنیا باشید :...

درباره  یي  رسانه  سکوت  روز  چند  از  بعد 
جدید  فیلم  در  فراهاني  گلشیفته  حضور  خبر 
روزنامه  در  بار  نخستین  که  اسکات  ریدلي 
خبرگزاري  چند  دیروز  شد،  منتشر  اعتماد 
تحلیل  و  اخبار  موضوع  این  درباره  مختلف 
آنها  صدر  در  کردند.  منتشر  گوناگوني  هاي 
بخش  در  که  داشت  قرار  ایران  خبرگزاري 
شنیده هایش به نقل از یک منبع آگاه از ممنوع 

الخروج شدن گلشیفته فراهاني ....

لندن پایتخت انگلستان زادگاه »جورج اورول«، 
»کانن دویل« و... در صدر بهترین شهرهاي 
توریستي ادبي جهان قرار گرفت. شهر لندن 
با عنوان »خانه ادبیات و جایي که در آن سال 
ها یادگرفته ایم و عشق ورزیده ایم« بهترین 
توانست  لندن  انتخاب شد.  ادبي جهان  شهر 
و  نیویورک  پاریس،  با شهرهاي  رقابتي  در 
رم در صدر ۱۰ شهر توریستي ادبي جهان 
در  ادینبورگ  نیز شهر  از  پیش  بگیرد.  قرار 
یونسکو  ادبیات  شهر  عنوان  به   2۰۰4 سال 

انتخاب شده بود ....

صفحه 7

صفحه12اقتصاد

قیمت جهانی نفت و 
طال افزايش يافت

به دنبال کاهش ارزش دالر قیمت جهانی نفت 
هر  در  دالر   ۱۱۵ مرز  به  چهارشنبه  روز  در 
بشکه رسید و قیمت طال از مرز ۸2۰ دالر در 

هر اونس گذشت.
به نقل از بلومبرگ، قیمت هر بشکه نفت سبک 
امریکا در روز چهارشنبه با بیش از یک دالر 
به ۹/۱۱4 دالر  به روز گذشته  افزایش نسبت 

صفحه 22 رسید.  ....

المپیکی بی هیچ نشان ايرانی
آرش کمانگیر اسطوره کهن ايرانی است که برای تعیین مرز ايرانیان و تورانیان 
تیری می اندازد و سپس می میرد. آرش هستی  اش را به پای تیر می ريزد پیکرش 
پاره پاره شده و در خاک ايران پخش می شود و جانش در تیر دمیده می شود و 

امروز خبری از آرشی نیست که در راه وطن سر نهد. 

کاروان ورزشی کشورمان در حالی با ناکامی نگران کننده ای به کار خود در رقابتهای المپیک 2۰۰۸ 
پکن پایان می دهد که وقتی تاریخ را بازنگری می کنیم پی می بریم که ایرانیان از دیرباز ید طوالیی 

در ورزش داشته اند حتی بیش از یونانیان که آنها را مبدع المپیک می نامند. 
برای اقلیمی که ورزش همواره جزو اصول کتمان ناپذیر مردمان آن بوده چنین نتایجی هرگز سزاوار 
نیست. ورزشکاران ما در این دوره از رقابتها به نتایجی بس سوال برانگیز دست پیدا کردند که البته 
بخش عمده ای از آن به مدیریت کالن ورزش بازمی گردد؛ آنجا که به عنوان مثال دبیر کل کمیته 
ملی المپیک باید به طور همزمان ریاست فدراسیون فوتبال را هم بر عهده داشته باشد و در جایی 
که قحط الرجال مدیر اینچنین هویداست و یا به عبارت بهتر مسئوالن ورزش از تمام تواناییهای 
موجود بدرستی استفاده نمی کنند چگونه باید انتظار نتایجی بهتر از این داشت.چینیها برای دستیابی 
به موقعیت فعلی زیرساختهای خود را تقویت کردند و نه تنها استعدادهای خود را پروراندند بلکه 

استعدادیابی هم کردند. در کشور ما رقابتهایی چون المپیاد ایرانیان برگزار می شود 

کامرون درباره 
کامرون
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آيا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده ايد؟

آيا به زبان انگلیسی تسلط کافی نداريد؟
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

معروفترين و موفق ترين کالج برای دوره های 
اقامت و تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.
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فروغ فرخزاد

ناشناس 
بر پرده های در هم امیال سر کشم 
نقش عجیب چهره یک ناشناس بود

نقشی ز چهره یی که چو می جستمش به شوق 
پیوسته میرمید و به من رخ نمی نمود 
یک شب نگاه خسته مردی بروی من 

لغزید و سست گشت و همانجا خموش ماند 
 تا خواستم که بگسلم این رشته نگاه 

قلبم تپید و باز مرا سوی او کشاند 
نو مید و خسته بودم از آن جستجوی خویش 

 با ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا 
راهی دراز بود و شب عشرتی به پیش 

نالید عقل و گفت کجا می روی کجا 
راهی دراز بود و دریغا میان راه 

آن مرد ناله کرد که پایان ره کجاست 
چون دیدگان خسته من خیره شد بر او 

دیدم که می شتابد و زنجیرش به پاست 
زنجیرش بپاست چرا ای خدای من ؟
دستی بکشتزار دلم تخم درد ریخت 

اشکی دوید و زمزمه کردم میان اشک 
زنجیرش بپاست که نتوانمش گسیخت 
شب بود و آن نگاه پر از درد می زدود

از دیدگان خسته من نقش خواب را 
لب بر لبش نهادم و نالیدم از غرور 

کای مرد ناشناس بنوش این شراب را 
آری بنوش و هیچ مگو کاندر این میان

 در دل ز شور عشق تو سوزنده آذریست 
ره بسته در قفای من اما دریغ و درد 

 پای تو نیز بسته زنجیر دیگریست 
 لغزید گرد پیکر من بازوان او 

آشفته شد بشانه او گیسوان من 
شب تیره بود و در طلب بوسه می نشست 

هر لحظه کام تشنه او بر لبان من 
ناگه نگه کردم و دیدم به پرده ها 

 آن نقش ناشناس دگر ناشناس نیست 
افشردمش به سینه و گفتم به خود که وای 

دانستم ای خدای من آن ناشناس کیست 
یک آشنا که بسته زنجیر دیگریست 
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس  جمشید 
حال  در  را  هیچکس  نیست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافکنده  هیچکس  بینید.  نمی  تعظیم 
قوم  بر  قومی  هیچ  نیست  خورده  شکست 
دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن 
این است  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد.  وجود 
که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده 
بر  شده  تراشیده  پیکره  صدها  بین  در  است 
سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  عریان وجود  و 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه 

باشیم.

شکسپیر در مقام پنجم نويسندگان محبوب انگلستان
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، انید بلیتون باالتر از نویسندگان بزرگی چون شکسپیر، جین آستین 
و چارلز دیکنز، محبوب ترین نویسنده تاریخ ادبیات انگلیس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری 
دانشجویان، این نظرسنجی که برای جوایز کتاب »کاستا«ی انگلیس انجام شد، نشان می دهد، انید 
بلیتون- نویسنده کودکان و نوجوانان و خالق مجموعه »پنج مشهور«- در صدر جدول محبوب 
میلیون نسخه  از ۵۰۰  بیش  بلیتون که کتاب هایش  از  دارد. پس  قرار  انگلیس  نویسندگان  ترین 
گانه  هفت  مجموعه  خالق  رولینگ-  کی.  است.جی.  ایستاده  دال  روالد  اند،  داشته  فروش جهانی 
»هری پاتر«- در رتبه سوم قرار گرفته است و جین آستین- نویسنده معروف آثاری چون »غرور 
و تعصب« و »اما«- در رتبه چهارم قرار دارد. این در حالی است که ویلیام شکسپیر رتبه پنجم 
محبوب ترین نویسندگان انگلیس را در اختیار دارد و چارلز دیکنز - دیگر نویسنده انگلیسی - در 

این فهرست در جای ششم ایستاده است. 

لطفا جهت بهبود کیفیت این هفته نامه  نظرات، پیشنهادات و 
انتقادات خود را  با دفتر هفته نامه و یا

شماره تلفن ۰2۰۸4۵373۵۰ در میان بگذارید

انتخاب »ملبورن« به عنوان دومین شهر 
ادبی جهان

یونسکو شهر »ملبورن« استرالیا را پس از »ادینبورگ« پایتخت اسکاتلند، به عنوان دومین شهر 
ادبی جهان انتخاب کرد. شهر »ملبورن« به فاصله کمی از شروع جشنواره نویسندگان این شهر 
پایتخت اسکاتلند  »ادینبورگ«  انتخاب شده است.  ادبی یونسکو در جهان  به عنوان دومین شهر 
نیز چهار سال پیش به عنوان اولین شهر ادبیات جهان انتخاب شده بود. »لین کوسکی« وزیر هنر 
استرالیا نیز این اقدام یونسکو را نشانه تالش و کوشش مردم ملبورن در ارتقای صنعت کتاب 
در این شهر دانست و نویسندگان و ناشران و حامیان صنعت نشر در این شهر را از مهم ترین 
از جشنواره  حمایت  برای  دالر  میلیون   ۹ یونسکو  همچنین  دانست.  یونسکو  انتخاب  این  عوامل 
نویسندگان ملبورن سال گذشته اختصاص داده بود و امسال نیز با افزایش این بودجه آن را تا 
۱۰.4 رساند. وزیر هنر استرالیا شهرهای دیگر جهان و استرالیا را از باب امکانات با شهر ملبورن 
به  روز  به  روز  »ملبورن  گفت:  ادبیات جهان  دومین شهر  درباره  دانست. وی  مقایسه  غیرقابل 
خاطر خالقیتش شناخته تر می شود. این انتخاب نشانه وسعت خالقیت در این شهر است.« همچنین 
نویسندگان زیادی از کشور استرالیا از این اقدام یونسکو استقبال کردند و آن را انتخابی درست 
واقع  به  گفت:»یونسکو  گذاشتیم«  که  »زمانی  کتاب  نویسنده  کارول«  »استیون  کردند.  توصیف 

پایتخت فرهنگی استرالیا است.« 
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حضور جهانی 
بازيگران ايرانی؛ 
فرصت يا تهديد؟

این حضور  آیا  این پرسش را پیش می کشد که  فیلم های هالیوودی  ایرانی در  بازیگران  اخیر  حضور 
بیشتر جنبه فرصت دارد یا تهدید؟ 

حضور بازیگران سینمای ایران در فیلم  های هالیوودی، در یکی دو سال اخیر شکلی متفاوت به خود 
در  ایرانی  بازیگران  بیگاه  و  گاه  و  کم تعداد  همکاری  اخیر،  3۰ سال  در  اگر  که  به طوری  است  گرفته 
امروز  بود،  بیگانه  کشورهای  در  مقیم  و  مهاجر  بازیگران  به  محدود  آمریکایی،  و  اروپایی  فیلم های 
با فعالیت »همایون ارشادی« و »گلشیفته فراهانی« در فیلم های هالیوودی، به نظر می رسد که در این 

عرصه، اتفاقی تازه در حال رخ دادن باشد. 
بنابراین گزارش، بعد از انتشار خبر حضور »همایون ارشادی« بازیگر ۶۰ ساله ایرانی در فیلم »بادبادک 
باز« ساخته »مارک فوستر« در پاییز سال گذشته، از ابتدای امسال و در مقطعی که »گلشیفته فراهانی« 
بازیگر جوان سینمای ایران در سفر خارج از کشور به سر می برد، این شایعه به گوش رسید که او برای 
بازی در نقش یک دختر عرب در فیلم تازه »ریدلی اسکات«  با این فیلم قرارداد بسته است. ابتدا این خبر 
به طور غیر رسمی از سوی نزدیکان وی تأیید شد. اما بعد از چند ماه و با رسیدن زمان اکران این فیلم 
و پخش مواد تبلیغی آن، این حضور تازه، روال خبری خود را به صورت رسمی ابتدا در رسانه های 

اینترنتی و سپس در مطبوعات طی کرد. 
به گفته »مختار شکری پور« یکی از دستیاران بهمن قبادی، در فیلم »نیوه مانگ« مدیر انتخاب بازیگران 
با دیدن فیلم سینمایی »نیوه  با عنوان »مجموعه دروغ ها« ساخته شده  فیلم جدید »ریدلی اسکات« که 

مانگ« اقدام به انتخاب »گلشیفته فراهانی« در این فیلم کرده است. 
جستجوی  در  که  اسکات«  »ریدلی  جدید  فیلم  بازیگران  انتخاب  مدیر  جارموش«  »جیم  می گوید:  وی 
بازیگری با ویژگی های خاص نقش موردنظر فیلم بوده، »نیوه مانگ« را در جشنواره »سن سباستین« 

می بیند و از بازی »گلشیفته فراهانی« در این فیلم تمجید می کند. 
»گلشیفته فراهانی« در این فیلم ایفاگر نقش دوم زن فیلم است. 

به گزارش فارس، می توان گفت سینمای غرب، بعد از توجه به فیلم ها و فیلمسازان ایرانی در سال های 
پس از انقالب، این بار، استفاده از بازیگران سینمای ایران را در برنامه خود قرار داده اند که شاید توجه 

به »رضا ناجی«  در جشنواره فیلم برلین را هم بتوان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. 
برخی  تحلیل ها در این میان حضور بازیگران سینما را راهی برای بین المللی شدن هنرمندان سینمای ما 
قلمداد کرد ه اند و آن را به فال نیک می گیرند، اما از سوی دیگر نمی توان از کنار این موضوع از زاویه 

تفاوت های فرهنگی جامعه ما و جوامع غربی بدون توجه عبور کرد. 
خبرگزاری فارس این موضوع را با برخی از سینماگران ایرانی در میان گذاشته است. 

● سجادپور: فراهانی و ارشادی برای خودشان آئین نامه نانوشته دارند 
»علیرضا سجادپور« سینماگر و کارشناس سینمایی گفت: سینمای ایران به صورت بالقوه می تواند یکی 
از ده سینمای برتر جهان باشد چون از نظر سخت افزاری، نرم افزاری و به خصوص مضمون و محتوا 
قابلیت های بسیار زیادی در این سینما است اما به دلیل ضعف های این سینما که مهمترین آن ضعف 

مدیریتی است این اتفاق تا به حال نیفتاده است. 
وی ادامه داد: البته یکی از راه های قدرتمند شدن این سینما بین المللی شدن  آن است اما این امر به مفهوم 
تولیدات  با اشتراک قوی در  ایران  باید سینمای  بلکه  فیلم خارجی نیست  بازیگر در چند  حضور چند 

جهانی راه خود را به سوی بین المللی شدن هموار کند. 
وی افزود: این همکاری می تواند در درجه اول با کشورهای خاورمیانه آغاز شود و در ادامه پس از 
همکاری با کشورهای آسیایی و شمال آفریقا که مشترکات فرهنگی زیادی با آنها داریم دامنه آن به 

سینمای اروپا و آمریکا هم کشیده شود. 

وی در ادامه در مورد حضور گلشیفته فراهانی و همایون ارشادی در فیلم های خارجی گفت این دو 
بازیگر در فضای فرهنگی ایران رشد و نمو کرده اند و حضور دارند مطمئنم آنها رعایت مسائل اولیه 
را می کنند و برای خودشان آئین نامه نانوشته ای در این مورد دارند، اما اصوال مسأله بازی بازیگران 
ایرانی در فیلم های خارجی در این حد اهمیت ندارد که بخواهد منجر به تدوین آئین نامه شود بلکه بهتر 
است حضور فعال و مشارکتی سینمای ایران در کشورهای خارجی در درجه اول اهمیت باشد و در 

کنار آن مسائلی مانند بازی بازیگران در خارج از کشور مورد بررسی قرار گیرد. 
● رشیدی: بازیگر ایرانی باید در فیلم خارجی هم هویت و شأن ایرانی خود را حفظ کند 

داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران گفت: خیلی خوشحالم که یک بازیگر ایرانی توانسته 
در فیلمی در سطح جهانی بازی کند، اما امیدوارم او در بازی کردن از یاد نبرد که یک ایرانی است و باید 

هویت و شأن ایرانی بودن خود را حفظ کند. 
وی در ادامه افزود: بحث تدوین قوانین در مورد حضور بازیگران در کشورهای خارجی وجود دارد که 
با این قضیه موافق نیستم چون بازیگری یک هنر خالق و آزاد است و نمی توان به شکل دستوری به آن 

نگریست، بلکه خود هنرمند باید به این مسائل توجه کند. 
رشیدی گفت: من مطمئنم که هنرمندان ایرانی، در همیشه و همه حال شأن و جایگاه خود را حفظ خواهند 

کرد. 
● ارشادی: ازنظر تکنیک، بازیگران ما شاید در رده های اول بازیگری دنیا باشند 

»همایون ارشادی« اظهار داشت: در همکاری با پروژه های بین المللی، شاخصه هایی مانند فضا ،محیط 
،کارگردان و بازیگرانی که تجربه های متفاوتی دارند، مقداری برای بازیگران ایرانی متفاوت است وگرنه 
به لحاظ تکنیک، بازیگران ما شاید در رده های اول بازیگری دنیا باشند و فقط فرصت برایشان به وجود 

نیامده و یا این که به دلیل مشکل زبان نتوانسته باشند در خارج از ایران فیلم بازی کنند. 
خارجی  پروژه های  در  کار  تجربه  بازیگر  برای  صورت  هر  در  داد:  ادامه  »بادبادک باز«  فیلم  بازیگر 
بد نیست، فوتبالیست های ما هم در تیم های خارجی بازی می کنند و تجربه کسب می کنند و دوباره 

بازمی گردند و در تیم ملی بازی می کنند. 

هیچ کتاب ديگری جز کتاب من نخوانید
مایکل مور کارگردان مشهور هالیوود در آستانه انتشار کتاب جدیدش درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مردم توصیه کرد؛ هیچ کتاب دیگری 
را نخوانند. به گزارش آسوشیتدپرس، مایکل مور مستندساز معترض و جنجالی آمریکایی، پاییز امسال کتاب جدید خود را با عنوان »راهنمای انتخابات 

2۰۰۸ مایک« وارد بازار می کند. این کتاب که یک دفترچه راهنمای استهزا آمیز درباره انتخابات امسال است، توسط انتشارات »گرند سنترال« منتشر می 
شود. در این کتاب آمده است: واقعا وقتی برای انجام کارهای سطحی و احمقانه وجود ندارد. مردم همزمان دو جا کار می کنند تا بتوانند گاز بخرند و 
باک اتومبیل هایشان را پرکنند و از سر یک کار به کار بعدی برسند. مردم برای این که بتوانند به نامزدهای انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری فکر 

کنند نیاز دارند که وقت آزاد داشته باشند. »مور« می گوید: ترجیح می دهم بروید و برای کاندیدای مورد نظر خود فعالیت کنید تا این که کتاب مرا بخوانید. 
»جامی راب« ناشر کتاب »مور« نیز معتقد است اینکه از مردم بخواهیم برای انتخابات هیچ کتابی نخوانند کار درستی نیست چون اگر مردم بخواهند 

عاقالنه رای بدهند، نیاز به اطالعات کافی در این زمینه دارند.

این در حالی است که چند ماه پیش اعالم شد »مور« در مستند جدید خود بار دیگر موضوعی سیاسی را دستمایه قرار می دهد و دنباله ای بر مستند 
فارنهایت ۱۱/۹ می سازد. مایکل مور سال 2۰۰3 کتابی با نام »خوش تیپ ، کشور من کجاست؟« منتشر کرد که حدود ۱ میلیون نسخه فروش داشت.
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جنگ، مالیات و اشتباه های شخصی
باراک اوباما و جان مک کین در کلیسایی در کالیفرنیا، برای اولین بار با هم در میان مردم ظاهر شدند. خبرگزاری سوئیس گزارش داد، دو 

سیاستمدار در این دیدار در کلیسای سادلبک در کالیفرنیا که شب یکشنبه انجام گرفت، با هم دست دادند و دوستانه به شانه هم زدند.پاوباما به 
مک کین گفت: »خوشحالم که شما را می بینم. مک کین هم پاسخ داد: »از دیدن شما خوشحالم.«

● بدون مواجهه
یکی پس از دیگری و جدا از هم این دو نامزد با ریک وارن، کشیش این کلیسا یک ساعتی را درباره مواضع سیاسی خود صبحت کردند. در میان 

مسایلی که مطرح شد، عالوه بر جنگ عراق، درباره مساله سیاست امنیتی و مالی و همچنین موضوعات مذهبی نیز رایزنی هایی انجام گرفت.
اوباما اعالم کرد در صورت ریاست جمهوری افزایش مالیات ها را که بیش از ۱۵۰ هزار دالر است، برای خانواده ها واقعی خواهد کرد. به گفته 

وی، افزایش مالیات ها برای بهبود زیرساختارها در آمریکا و بهبود مدارس ضروری است.
● شکار بن الدن

مک کین هم قصد دارد در صورت ریاست جمهوری اسامه بن الدن، رهبر تروریست های القاعده را »تا دروازه جهنم تعقیب و شکار کند« و او را 
به مجازات برساند. مک کین در همین حال افراط گرایی مذهبی ر ا»چالش قرن 2۱« نامید.

این جمهوری خواه قول داد با سازمان تروریستی القاعده تا پیروزی کامل بر آن، مبارزه کند. وی گفت آمریکا باید شهادت دهد که از آزادی و 
حقوق بشر در جهان دفاع خواهد کرد.

● اعتراف علنی
اوباما در پاسخ به سنگین ترین اشتباه اخالقی  اش در برابر حدود 2۰۰۰ بیننده گفت گاهی اوقات »به شدت خودخواه« می شود. عالوه بر این، او 

در گذشته مواد مخدر مصرف کرده است. این سناتور ایلینویز ادامه داد: »من جوانی سختی داشتم.«
رقیب او مک کین هم جدایی اش از همسر اول خود را بزرگ ترین شکست اخالقی خود توصیف کرد. وی گفت آن زمان »شخصی به شدت دارای 

نقص بوده است.«
● مساله اخالق

از اوباما و مک کین درباره موضوع سقط جنین هم سوال شد. اوباما پاسخ روشنی نداد که از چه زمان جنین از حقوق انسانی بهره مند می شود. 
اما مک کین که مخالف سقط جنین است بدون هیچ تردیدی پاسخ داد: »از بدو لقاح.«   

    

 در پي کشته شدن ۱۰ سرباز فرانسوي در افغانستان
 

 سارکوزي وارد
 کابل شد

 

 کمتر از یک روز پس از حمله نیروهاي طالبان که موجب کشته 
 شدن ۱۰ سرباز فرانسوي در افغانستان شد نیکال سارکوزي
سارکوزي کرد.  سفر  کشور  این  به  فرانسه  جمهور   رئیس 
 چهارشنبه در بدو ورود به کابل پایتخت افغانستان اعالم کرد
و است  پایبند  تروریسم  علیه  مبارزه  به  همچنان   کشورش 
 حادثه سه شنبه خللي در عزم و ماموریت نیروهاي فرانسوي
 در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. کمین نیروهاي طالبان در
 ۵۰ کیلومتري شرق کابل در حالي جان ۱۰ سرباز فرانسوي
آگوست ماه  پایان  تا  است  قرار  کشور  این  که  گرفته   را 
 7۰۰ سرباز دیگر را روانه افغانستان کرده و شمار نیروي
 فرانسوي مستقر در این کشور را به 2۶۰۰ نفر برساند. حمله
 اخیر طالبان شمار تلفات نیروهاي فرانسوي را از سال 2۰۰2
 تاکنون به 24 نفر رساند. در این حمله که در ناحیه »سروبي«
شدند. مجروح  نیز  فرانسوي  نیروهاي  از  نفر   2۱ داد   روي 
 حمله نیروهاي طالبان همچنین رکورد جدیدي در شمار تلفات
 ارتش فرانسه به جا گذاشت. آخرین باري که ارتش فرانسه
 در یک حمله بیش از ۱۰ نفر از سربازانش را از دست داده به
 سال ۱۹۸3 بازمي گردد که طي یک حمله ۵۸ چترباز فرانسوي
 در بیروت کشته شدند. براساس گزارش هاي محلي با ورود
 سارکوزي و هیات همراهش به کابل تدابیر شدید امنیتي در
 سراسر پایتخت افغانستان حاکم شده و بالگردها تمام وقت
وزیر کوشنر  برنار  هستند.  تردد  مشغول  کابل  آسمان   در 
 خارجه فرانسه و ارومورن وزیر دفاع این کشور سارکوزي
 را در این سفر همراهي مي کنند. سارکوزي پس از ورود به
پایگاه نظامیان فرانسوي در کابل رفت و پس ابتدا به   کابل 
این حادثه با مجروحان  اجساد  نگهداري  از محل  بازدید   از 
 دیدار کرد. پس از بازدید از پایگاه، سارکوزي با حامد کرزي
 رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفت وگو مي کند. گفته مي
براي تنها  نه  شفاهي  پیامي  دیدار  این  در  سارکوزي   شود 
 کرزي که براي سایر متحدان حاضر در جمع نیروهاي ناتو
 در افغانستان دارد. محتواي این پیام حمایت پاریس از دولت
با مقابله  در  ناتو  نیروهاي  ماموریت  و  افغانستان   مرکزي 

 .نیروهاي طالبان و القاعده است

گمانه زنی بر سر انتخاب جانشین مشرف 
هر چند رهبران ائتالف حاکم پاکستان مدت ها در پی حذف مشرف بودند اما به نظر می رسد هیچ گزینه ای برای جانشینی مشرف نداشتند. 

سه شنبه قرار بود زرداری )رهبر حزب مردم( و نواز شریف )رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز( با یکدیگر دیدار کرده و در خصوص جانشین 
مشرف و ابقای قضات به گفت وگو بپردازند. گفتنی است جانشین مشرف باید طی مدت 3۰ روز انتخاب شود. انتخاب او نیز باید با رای اکثریت 
دو پارلمان این کشور و پارلمان های ایالتی همراه باشد. این در حالی است که از لحظه استعفای مشرف » محمدیان سومرو« رئیس سنا که از 
نزدیکان و وفاداران مشرف است به عنوان سرپرست ریاست جمهوری برگزیده شده است. برخی گمانه زنی ها حاکی از انتخاب او بود اما به 
این دلیل که وی از وفاداران مشرف بود چنین احتمالی منتفی شد. گزارش AFP بر این است که دو جانشین احتمالی برای مشرف در نظر گرفته 
است: »محمود خان اچکزای« از نمایندگان حزب مردم در استان بلوچستان و » آفتاب شوبان« از استان سند. این گزارش در ادامه از احتمال 
معرفی یک نامزد زن برای پست ریاست جمهوری خبر می دهد که می تواند رئیس پارلمان ملی، یا رئیس مجلس سنا و یا خواهر زرداری باشد. 

در هر حال اینها احتماالتی است که تا کنون در خصوص جانشینی مشرف وجود داشته است. 
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انگلستان

سبقت 
محافظه کاران 

انگلیسی از حزب 
کارگر

سکان  محافظه کار  کامرون  دیوید  می دهند  ترجیح  انگلیسی ها 
یا  میلیبند  دیوید  تا  باشد  عهده دار  را  نخست وزیری کشورشان 

گوردون براون از طیف حزب کارگر.
انگلستان،  در  گرفته  انجام  نظرسنجی های  آخرین  براساس 
رای دهندگان نه تنها دیوید کامرون را بر گوردون براون ترجیح 
می دهند که در صورت راهیابی دیوید میلیبند وزیر امور خارجه 
کنونی به خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت، به او هم رای نخواهند 
گالسکو  محلی  انتخابات  در  کارگر  حزب  شکست  از  پس  داد. 
شرقی، موجی از انتقادات منطقی و غیرمنطقی علیه نخست وزیر 
به راه افتاد. دامنه این انتقادات از مخالفان براون هم فراتر رفته 
و حتی هم حزبی های نخست وزیر هم او را به استعفا و واگذاری 
قدرت تشویق کردند. براون اما بی توجه به فشارهای موافقان و 
مخالفان روبه روی دوربین خبرنگاران قرار گرفته و به صراحت 
هم احتمال واگذاری قدرت را تکذیب کرد و هم برگزاری انتخابات 
زودهنگام را غیرممکن دانست. روز گذشته براون پس از بازگشت 

از تعطیالت تابستانی باخبر خوشی روبه رو شد. 
نتیجه نظرسنجی اخیر تا حدی به تودیع جایگاه براون در داخل 
شکست  از  پس  بالفاصله  کارگر  حزب  اعضای  انجامید.  حزب 
و  گرفته  براون  سمت  به  را  خود  اتهامات  انگشت  انتخابات  در 
ادعا کردند که بی کفایتی براون منجر به این شکست پس از دو 
دهه حضور پرافتخار حزب کارگر در قدرت شده است. پاییزماه 
برای  براون  گوردون  است.  کارگر  و حزب  براون  برای  حیاتی 
نجات دادن خود در مرحله نخست و حزب کارگر در مقام دوم، 
هم با هموطنان خود با صداقت سخن خواهد گفت و هم دست 
به خانه تکانی در کابینه می زند. براساس همین نظرسنجی زمانی 
انتخابات  برگزاری  در صورت  پرسیده شد  رای دهندگان  از  که 
زودهنگام میان براون و کامرون کدامیک را انتخاب می کنید، 42 
درصد به کامرون رای داده و 2۱ درصد براون را انتخاب کردند. 
حضور  و  براون  استعفای  صورت  در  که  است  حالی  در  این 
میلیبند در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت باز هم حزب کارگر 
در برابر محافظه کاران متحمل شکست خواهد شد. در صورتی 
که انتخابات زودهنگام پیش از پاییز برگزار شود، حزب کارگر 
عوض  در  و  داد  خواهد  دست  از  را  پارلمان  در  کرسی   ۱4۰
محافظه کاران اکثریت پارلمان را به خود اختصاص خواهند داد. 
این نظرسنجی، مخالفان براون در حزب کارگر  براساس نتیجه 
دیگر نمی توانند به دنبال بیرون راندن براون از دفتر نخست وزیر 

باشند. 

براون محبوب 
تر از میلیبند

نتایج نظرسنجی جدید در انگلیس حاکی از آن 
است که دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس در 
مقایسه با گوردون براون از محبوبیت کمتری 

برای پست نخست وزیری برخوردار است.
در این نظرسنجی همچنین دیوید کامرون رهبر 
حزب محافظه کار انگلیس آرای بیشتری برای 
احراز پست نخست وزیری کسب کرده است. 
معرفی  خصوص  در  هایی  زنی  گمانه  پیشتر 
میلیبند به جای براون به عنوان کاندیدای حزب 

کارگر مطرح شده بود. 

ديلی تلگراف: شايد 
مشرف لندن را به عنوان 

مکان تبعید خود برگزيند  
 

پرویز  که  داد  گزارش  انگلیسی  روزنامه  یک   
مشرف، رئیس جمهور مستعفی پاکستان ممکن 
در  زندگی خود  مکان  عنوان  به  را  لندن  است 
خارج از کشور برگزیند. روزنامه “دیلی تلگراف” 
در این باره به نقل از یکی از دیپلمات های غربی 
وی،  اعتقاد  به  که  داد  گزارش  اسالم آباد  در 

عربستان  به  ابتدا  در  احتمااًل  مشرف  پرویز 
اما  پرداخت.  خواهد  حج  مناسک  به  و  رفته 
انگلیسی گفت که  این روزنامه  به  این دیپلمات 
برای  مشرف  بود  خواهد  مکانی  احتمااًل  لندن 
رئیس  کرد.  خواهد  انتخاب  خود  آینده  زندگی 
جمهوری پیشین پاکستان روز دوشنبه پس از 
تهدید  را  وی  کشور  این  حاکم  ائتالف  که  آن 
نطقی  در  را  استعفای خود  کرد،  استیضاح  به 

تلویزیونی اعالم کرد. 
دفاعی  مطالعات  رویال  دانشکده  در  مشرف 

انگلیس تحصیل کرده است.

کامرون درباره کامرون
کار  محافظه  رهبر حزب 
است  داده  وعده  انگلیس 
نخست  سمت  که  زمانی 
عهده  را  انگلیس  وزیری 
اصالحات  شود،  دار 
در  را  اجتماعی  بنیادی 
به وجود خواهد  انگلیس 

آورد. 
رهبر  کامرون  دیوید 
حزب محافظه کار انگلیس 
که  همانگونه  گوید  می 
نخست  تاچر  مارگارت 
یک  انگلیس  اسبق  وزیر 

اصالحگر اقتصادی بوده است وی نیز قصد دارد یک اصالحگر ریشه ای اجتماعی باشد 
. دیوید کامرون در کتابی با نام “کامرون درباره کامرون” که قرار است روز دوشنبه 
به بازار بیاید ، وعده داده است آنچه را که وی جامعه از هم گسیخته نام برده است ، 
ترمیم کند. دیوید کامرون در این کتاب ، که مجموعه ای از نتایج یک سال مصاحبه های 
کامرون را شامل می شود ، گفته است: همانگونه که مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق 
انگلیس این مسئله را تشخیص داده بود که احیای اقتصادی برای انگلیس ضروری است 
، چالش برای محافظه کاران مدرن نیز جامعه انگلیس را احیا می کند ، اصالح بنیادی 
اجتماعی همان چیزی است که این کشور )انگلیس( اکنون به آن نیاز دارد و این اصالح 
ریشه ای اجتماعی به موضوع هایی از قبیل از هم گسیختگی خانواده، استقالل رفاهی، 
مدارس ناموفق، جرایم و مشکالت دیگری که در شمار زیادی از جوامعمان می بینیم، 
این کتاب دیوید کامرون همچنین گفته است معتقد است اگر  رسیدگی خواهد کرد. در 
گوردون براون نخست وزیر انگلیس در پاییز گذشته طرح برگزاری انتخابات عمومی 
را در این کشور رد نکرده بود، خود وی اکنون در سمت نخست وزیری انگلیس قرار 
داشت. دیوید کامرون در این کتاب گفته است گوردون براون یک دروغگو است زیرا این 
مسئله را که نتایج نامطلوب نظرسنجی ها علت اصلی تصمیمش برای لغو انتخابات یاد 

شده بوده است، انکار کرده است. 
دیوید کامرون در این کتاب گفته است: براون این انتخابات عمومی را لغو کرد و گفت این 
مسئله هیچ ربطی به نتایج نظر سنجی نداشته است ، اظهارات گوردون براون یک اشتباه 

بزرگ و یک دروغ بود و با مردم به مانند افرادی که احمق هستند رفتار شد . 
در بخش دیگری از این کتاب ، دیوید کامرون پذیرفته است که اگرچه به گوردون براون 
پیشتر برچسب فردی را زده بود که در تصمیم گیری هایش تعلل می کند ، برای خود 

وی )کامرون( نیز این امکان وجود دارد که تصمیم گیری برایش کار سختی باشد .

برخورد دو هواپیما 
در انگلیس 5 کشته بر 

جای گذاشت
یک روزنامه انگلیسی در گزارشی از برخورد دو هواپیما در انگلیس و کشته شدن پنج 

نفر بر اثر این سانحه هوایی خبر داد. 
روزنامه “گاردین” در شماره امروز خود نوشت: دیروز دو هواپیما بر فراز روستای 

“وارویک شایر” با یکدیگر برخورد کردند که منجر به کشته شدن پنج نفر شد. 
به نوشته این روزنامه انگلیسی هویت قربانیان و دلیل این سانحه هنوز مشخص نشده 
است اما این دو هواپیما حدود ساعت ۱۱:4۰ صبح دیروز نزدیک فرودگاه “کانونتری” 

با یکدیگر برخورد کردند. 
از  بازگشت  حال  در  مسافر  با چهار  بود  “سیسنا4۰2”  مدل  که  هواپیماها  این  از  یکی 

ماموریت بررسی هوایی بود. 
به گفته یکی از شاهدان این سانحه خلبان هواپیمای فوق پس از تصادم با هواپیمای دیگر 

سعی داشت تا دماغه هواپیما را از برخورد با درختان بازدارد. 
این فرد ۵3 ساله سپس افزود: خلبان این هواپیما موفق شد تا این وسیله نقلیه را از میان 
درختان بیرون بکشد اما مدتی بعد متوجه شدم به پایین سقوط کرد و در جنگل ناپدید 

شد. 
گاردین در ادامه نوشت: از هواپیمای دیگر اطالعات زیادی در دست نیست اما نیروهای 

امدادی تایید کرده اند که این هواپیمای تک سرنشین در آسمان منهدم شده است. 
به نوشته این نشریه انگلیسی به نظر می رسد تمام قربانیان بزرگسال بوده اند و هیچ 

کس زنده نمانده است

کاراجیچ: قاضی را عوض کنید
جنایات  دادگاه  از  بوسنی  صرب  سابق  رهبر  کاراجیچ،  رادوان 
اولیه  مراحل  به  رسیدگی  مسوول  قاضی  که  خواسته  جنگی 
الهه  دادگاه  به  ای  نامه  در  کند.کاراجیچ  تعویض  را  او  پرونده 
آورده قاضی فعلی که آلفونس اوری نام دارد »در محکوم کردن 
او انگیزه شخصی دارد.«کاراجیچ در این نامه نوشته این قاضی 
پیشین خود در خصوص  احکام  دادن  نشان  معتبر  برای  هلندی 

صرب های بوسنی او را محکوم خواهد کرد. 
اولین حضور کاراجیچ در  قاضی اوری مسوولیت دادگاه را در 
جنایت  فقره   ۱۱ به  متهم  کاراجیچ  گرفت.  دست  به  الهه  دادگاه 

جنگی در ارتباط با جنگ بوسنی در دهه نود است.
او که از جمله به نسل کشی متهم شده بیش از یک دهه پیش از 

دستگیری در حال فرار بود.
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمايید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کیفیت اين هفته نامه خواهد شد.   

از گوشه و کنار

خوردن پاپ کورن در سینما ممنوع  
  

:AP روساي تعدادي از سینماهاي انگلیس خوردن پاپ کورن در 
این مکان را ممنوع اعالم کردند. سه گروه از سینماهاي زنجیره یي 
را  کورن  پاپ  فروختن  دهند  مي  نمایش  هنري  هاي  فیلم  اغلب  که 
در فروشگاه هایشان متوقف کرده اند. دانیل بروچ یکي از روساي 
این سینماها با اعالم این نکته که در هیچ یک از ۱7 مکان جدیدي 
از  که قصد تاسیس آن را دارد، پاپ کورن وجود نخواهد داشت، 
حرکت همکارانش تشکر کرد؛»ترجیح مي دهم خوراکي اصیل تري 
را در سینماهایمان داشته باشیم. مثل این است که این خوراکي از 
طبقه هاي پایین جامعه در بین مردم رسوخ کرده است.« سخنگوي 
این سینماهاي زنجیره یي هم اعالم کرد مشتریان شان از این تغییر 
استقبال خوبي کرده اند و گفته اند پاپ کورن خوراکي بدبو، پرصدا 
و کثیفي است؛»بسیاري از مردم به راستي از آن متنفرند و از این 

حرکت ما خوشحال هستند.«  

گردش مرد 310 کیلوگرمي با کامیون  
 

مرد 3۱۰ کیلوگرمي که چاق ترین فرد جهان است، بعد از پنج ماه 
خانه نشیني با کمک بیل مکانیکي و کامیون از منزلش خارج شد. 
مانوئل اوریبه، همچنان که در تخت مخصوصش در کامیون دراز 
کشیده بود به کناره دریاچه یي در شمال مکزیک برده شد تا در 
آنجا به خوردن ماهي و سبزیجات تازه بپردازد. این مرد که از ماه 
ژوئن گذشته نزدیک به2۵۰ کیلوگرم از وزنش را کم کرده پیش از 
این نیز نامش با ۵۶۰ کیلوگرم در کتاب رکوردهاي گینس ثبت شده 
بود. او همچنان قادر به راه رفتن نیست و آخرین بار در ماه مارس 
2۰۰7 در حالي که پنج سال بود از منزل بیرون نرفته بود، با کمک 

جرثقیل به گردش برده شد.  

يک قدم ديگر تا نامرئي شدن  
 

 AP :دانشمندان یک گام دیگر به تولید ماده یي که مي تواند انسان 
ها را ناپدید کند نزدیک شدند. محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به 
تولید ماده یي شده اند که مي تواند نور را در اطراف اجسام سه 
بعدي طوري منحرف کند که این اجسام به چشم نیایند و به زبان 
ساده تر غیب شوند. به گزارش بي بي سي، این ماده طبیعي نیست 
بلکه در مقیاس نانو و با کمک گرفتن از میلیاردها وسیله سنجش و 
اندازه گیري، تولید شده است. تیم تحقیق مي گویند روزي خواهند 
توانست مقیاس ناپدید کردن اشیا را آنقدر وسیع کنند که حتي بتوان 
با کمک آن انسان ها را نیز از نظر ناپدید کرد. این سیستم جدید 
درست مثل جریان آبشار در اطراف صخره ها عمل مي کند. نور 
توسط شيء جذب یا تابیده نمي شود و شخص تنها نور پشت آن 
را مشاهده مي کند، به همین دلیل شيء نامرئي به نظر مي رسد. این 
ماده جدید خاصیت ضدانعکاس دارد و از تعداد بسیار زیادي الیه 
چندگانه براي عبور نور ساخته شده که مانند اشیاي شفاف طول 

موج نور را از خود عبور مي دهند. 

 

 دزدان نوجوان مجسمه 4 فوتي را 

ربودند  
 یوپي آي؛ زوجي که در آناپولیس ایالت مریلند زندگي مي کنند از 
عده  توسط  شان  منزل  در  جلوي  شیردال  مجسمه  شدن  دزدیده 
یي از نوجوانان بسیار خشمگین هستند. پاتریشیا شما بعد از آنکه 
کاماًل  اند،  دزدیده  را  اش  فوتي   4 مجسمه  نوجوان  تعدادي  فهمید 
است طرحي  عقاب  نیمي  و  نیمي شیر  که  این مجسمه  شوکه شد. 
نمادین از یکي از افسانه هاي یونان باستان است و براي خانواده 
»شما« ارزش معنوي زیادي دارد. به گفته شما این مجسمه چوبي به 
صورت اختصاصي براي وي و شوهرش ساخته شده و جایگزین 
کردن دوباره آن حدود دو هزار دالر خرج بر مي دارد؛»این نوجوان 
ها دیگر قابل تحمل نیستند. آنها حتي نمي دانند کدام کار درست و 
کدام کار غلط است. حتي در مورد ارزش اموال شخصي هم چیزي 
متوجه نمي شوند. من به دنبال خسارت نیستم فقط مي خواهم آنها 

را پیدا کنند و این دزدي در سابقه شان ثبت شود.«  

پیغام هاي هشداردهنده از طرف 
غريبه ها  

 
مواجه  عجیب  یي  مساله  با  تازگي  به  کانادا  پلیس  آي؛  یوپي   
ایالت  شهروندان  از  یکي  که  است  قرار  این  از  ماجرا  است.  شده 
پیغام  را روي  تعیین شده  از پیش  پیغام هاي هشدار  نوا اسکوتیا 
گیر خود دریافت کرده، که هویت فرستنده آن مشخص نیست. این 
پیام  دو  هفته  هر  ژانویه،  ماه  از  نشده  فاش  هویتش  که  شهروند 
هشدار دریافت مي کند که در آخرین آنها سرانجام کد منطقه ارسال 
پیام تشخیص داده شد. زماني که این شخص با شماره موردنظر که 
در منطقه اتاواي کانادا بود، تماس گرفت، یک پیغام ضبط شده شنید 
که به او گوشزد مي کرد حادثه یي در ساختمان مجلس اتفاق مي 
افتد و وجود کاله ایمني و ماسک ضدگاز هنگام رفتن به آن مکان 

براي وي ضروري است.
به  این مشکل  پلیس منطقه به رسانه هاي محلي اعالم کرد  رئیس 
زودي برطرف خواهد شد و اوضاع در دست کنترل است؛ »این مي 
تواند یک ماشین باشد که به صورت چرخشي پیغام ارسال مي کند 
یا هر چیز دیگري. ما فقط مي خواهیم مطمئن شویم چنین چیزي 

دیگر اتفاق نمي افتد.«  

انقراض حیوانات ماقبل تاريخ به 
دست بشر  

بي بي سي؛ گروهي از دانشمندان بین المللي به تازگي اعالم کرده اند 
دلیل منقرض شدن بسیاري از حیوانات ماقبل تاریخ در تاسمانیا به 
احتمال فراوان شکار بي رویه بشر بوده، نه تغییرات آب و هوایي. به 
گفته این محققان چنین الگویي ممکن است در دیگر جزیره ها مانند 
بریتانیا هم اتفاق افتاده باشد. دانشمندان سال ها بر این باور بودند 
که تغییر شرایط جوي در انتهاي عصر یخبندان سبب نابود شدن 
آنچه  است.  بوده  دوران  آن  الجثه  عظیم  از حیوانات  زیادي  تعداد 
شناسان  زیست  و  پژوهشگران  روز  بحث  به  حاضر  حال  در  که 
دنیا تبدیل شده یافتن دلیل اصلي سرنوشت شوم فون هاي عظیم 
)جانداران بزرگي که حدود سه متر قد داشتند و در استرالیا زندگي 
مي کردند و شبیه کانگوروهاي فعلي بودند( و شیرهاي کیسه دار 
است.انسان ها حدود 43 هزار سال قبل، زماني که تاسمانیا موقتًا 
به وسیله یک پل بزرگ به استرالیا متصل شده بود، قدم به خاک آن 
سرزمین گذاشتند. تاکنون هم تصور مي شد این فون ها سال ها 

پیش از آن زمان منقرض شده اند.
کمک  به  کربن  رادیو  و  لومینانس  جدید  هاي  تکنیک  بار  این  اما 
دانشمندان انگلیسي و استرالیایي آمد و آنها موفق شدند سن فسیل 
هاي یافت شده این حیوانات عظیم الجثه را دقیق تر از قبل تخمین 
بزنند. تیم تحقیق دریافتند تعدادي از این جانداران دو هزار سال پس 

از ورود بشر به این سرزمین نابود شده اند، یعني زماني که شرایط 
جوي تغییر چشمگیري نکرده بود. آنها معتقدند نسل مگافون ها به 
دلیل شکار بي رویه توسط بشر منقرض شده است.پروفسور کریس 
تورني که ریاست تیم تحقیق را برعهده دارد، مي گوید؛ »خیلي غم 
انگیز است که بدانیم نیاکان ما چنین نقش بزرگي در منقرض کردن 
نسل این جانداران داشته اند و غم انگیزتر آن است که راهشان تا 
امروز هم ادامه پیدا کرده.« دانشمندان مي گویند دستاوردهاي این 
تحقیقات مي تواند راه را براي پیدا کردن نقش بشر و شرایط جوي 
در تغییرات محیطي دیگر جزیره ها مانند بریتانیا، باز کند. تحقیقات 
قبلي نشان مي داد در جزیره اصلي استرالیا بیش از ۹۰ درصد از 
فون ها 4۶ هزار سال قبل ناپدید شده اند، درست زماني که بشر به 

تازگي مقیم آن قاره شده بود.  

فايده دويدن در افراد مسن 

دویدن  دهد  مي  نشان  امریکایي  محققان  مطالعات  سي؛  بي  بي   
باقاعده مي تواند باعث کاهش تاثیرات افزایش سن بر افراد شود. 
افراد مسني که راهپیمایي مي کنند یا مي دوند ۵۰ درصد کمتر از 
سایر همتایان خود به خاطر سرطان جان خود را از دست مي دهند. 
این افراد در عین حال ناتواني هاي جسمي کمتري خواهند داشت و 
از زندگي سالم تري هم برخوردار خواهند بود. به گفته کارشناسان 
این یافته ها اهمیت ورزش منظم در افراد مسن را مشخص مي کند. 
در این مطالعه وضعیت ۵۰۰ نفر از افرادي که براي بیش از 2۰ سال 
به صورت منظم دویده بودند بررسي شده است. این افراد از سن 
۵۰ سالگي دویدن را شروع کرده بودند. در این تحقیق مشخص شد 
تنها ۱۵ درصد افرادي که دویده اند تا قبل از رسیدن به ۹۰ سالگي 
مرده اند اما آنهایي که ندویده اند 34 درصد تا قبل از رسیدن به 
۹۰سالگي جان خود را از دست داده اند. در عین حال ناتواني هاي 
جسمي ۱۶ سال زودتر در افرادي که ندویده اند بروز کرده است. 
به گفته کارشناسان افراد مسني که مي دوند کمتر بر اثر عواملي 
چون سرطان، بیماري هاي عصبي و عفوني جان خود را از دست 
مي دهند. بسیاري از افراد مسن به خاطر ترسي که از آسیب دیدن 
دارند کمتر ورزش مي کنند. آمارها نشان مي دهد ۹۰ درصد افراد 
باالي 7۵ سال در انگلستان استانداردهاي جهاني ورزش کردن براي 
افراد مسن را رعایت نمي کنند و به گفته پزشکان افراد مسن باید 
روزي نیم ساعت و حداقل پنج بار در هفته فعالیت متوسط فیزیکي 
داشته باشند. گوردون لیشمن یکي از کارشناسان این مطالعه مي 
گوید؛ »این تحقیق فواید ورزش کردن براي افراد مسن را ثابت مي 
کند. قلبي سالم، وزني متعادل و خواب بهتر از دیگر فواید ورزش 

براي افراد مسن است.« 
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از گوشه و کنار

 مار پیتون در برنامه زنده 
هواشناسي 

 

 »YouTube« یو پي آي؛ صفحه وب یک هواشناس که از طریق سایت
به صورت زنده شرایط جوي را گزارش مي کرد، پس از آنکه ماري 
حین پخش زنده برنامه از پاچه شلوارش باال رفت، به یکي از پربیننده 

ترین صفحات این سایت مبدل شد.
ماجرا از این قرار بود که تعلیم دهنده این مار پیتون، که دوست آقاي 
هواشناس است، تصمیم گرفت با وي شوخي کند. به همین دلیل مار 
را روي شانه او گذاشت و به حیوان دستور داد صورت دوستش 
را ببوسد. هر چند کرت ابتدا از این کار امتناع کرد اما پس از آنکه 
متوجه شد حیوان کاماًل بي آزار است اجازه داد. گویا مار خوش قلب 
از این حرکت خوشش آمده و هنگام پخش زنده برنامه، دور از چشم 
مربي اش به سمت هواشناس رفت و از پاچه شلوار او باال رفت و 
در حالي که تماشاگران از شدت هیجان در پشت مانیتور نفس شان 
بند آمده بود، از پاچه دیگر او بیرون آمد.فیلم این صحنه جالب و 
هیجان انگیز بارها در این صفحه پخش و باعث شهرت مجري این 

برنامه شده است. 
  

خشم مکزيکي ها از افزايش آدم 
ربايي ها در اين کشور 

 
بي بي سي؛ فرناندو مارتي ۱4 ساله در ماه ژوئن توسط آدم ربایان 
در صندوق  را  او  قطعه شده  قطعه  بدن  ماه  این  در  و  دزدیده شد 

عقب یک ماشین در مکزیکوسیتي پیدا کردند. قتل فرناندو که پسر 
را  مکزیک  مردم  خشم  بود  مکزیکي  ثروتمند  بسیار  خانواده  یک 
برانگیخته است. در این قتل جنجال برانگیز احتمااًل چند افسر پلیس 
هم دخالت داشته اند که همگي بازداشت شده اند. رادیو، تلویزیون، 
روزنامه ها و اینترنت پر از خبرها و واکنش ها نسبت به قتل فرناندو 
است. این اتفاق حوادث چهار سال قبل مکزیک را یادآوري مي کند. 
افزایش چشمگیر جرم و جنایت در مکزیک  با  چهار سال پیش هم 
مردم این کشور دست به اعتراضات گسترده یي زدند و قرار است 
این ماه هم تظاهرات گسترده یي با حضور ده ها هزار نفر  اواخر 

در واکنش به این مساله برگزار شود. خوزه آنتونیو اورتگا رئیس 
سازمان غیردولتي یاباتسا در این باره مي گوید؛ »یک بار دیگر شاهد 
حضور افسران پلیس در یک پرونده آدم ربایي منجر به قتل بودیم. 
باز هم قول هاي بیهوده یي از جانب سیاستمداران و فرمانداران در 

این زمینه خواهیم شنید که هیچ کدام تاثیري نخواهد داشت.«
از سخنان اورتگا مي توان به دو مساله پي برد؛ یکي اینکه جرم و 
جنایت در مکزیک پدیده یي اپیدمیک است و دوم اینکه بسیاري از 
افسران پلیس در این کشور به فساد دچارند. مرگ فرناندو مارتي 
مساله  یک  به  اکنون  او  قتل  نبود،  تراژدي  اش  خانواده  براي  تنها 
از  مکزیک  رئیس جمهور  کالدرون  فلیپه  است.  تبدیل شده  سیاسي 
نزدیک پیگیر این پرونده است. او به همراه مارچلو ابرارد شهردار 
در  پلیس  نیروهاي  از سوي  گونه قصوري  هر  منکر  مکزیکوسیتي 
این  به  مکزیک گوش شان  مردم  اما  اند.  فرناندو شده  قتل  پرونده 
با حمله غیرمترقبه نیروهاي  حرف ها بدهکار نیست چرا که اخیراً 
پلیس به یک مرکز تفریحي در مکزیکوسیتي ۱2 نفر جان خود را از 
دست دادند. همین مسائل باعث کمتر شدن محبوبیت هر چه بیشتر 

نیروهاي پلیس نزد مردم مکزیک شده است.
اداره امنیت ملي مکزیک از سال ۱۹۹4 تا مارس 2۰۰۸  به گزارش 
البته  است.  گرفته  این کشور صورت  در  ربایي  آدم  مورد   ۸4۱۶ ،
بسیاري از آدم ربایي ها گزارش نشده و خانواده هاي زیادي هم به 
تنهایي با آدم ربایان وارد معامله شده اند. برخي از گزارش ها حاکي 
از آن است که سال گذشته 43۵ نفر در مکزیک دزدیده شده اند که 
این رقم نسبت به سال 2۰۰۶ ، 3۵ درصد افزایش داشته است. این 
در حالي است که در دو سال گذشته آدم ربایان ۵۹ تن از گروگان 
هاي خود را به قتل رسانده اند. اکثر افرادي که دزدیده شده اند بین 
۱۶ تا 3۰ سال سن داشته اند و میانگین پولي که آدم ربایان براي 
آزادي گروگان هاي خود طلب کرده اند 4/۱ میلیون دالر بوده است.
یافته مکزیک  به جرم هاي سازمان  در حال حاضر آدم ربایي هم 
مثل قاچاق مواد مخدر تبدیل شده و بسیاري معتقدند این دو جنایت 
رئیس  که  شرایطي  در  ارتباطند.  در  هم  با  و  مربوط  هم  به  کاماًل 
جمهور مکزیک اقدامات امنیتي شدیدي را براي مبارزه با مواد مخدر 
به کار گرفته و هزاران نیرو را براي مبارزه با این مساله گماشته، 
به نظر مي رسد باندهاي قاچاق مواد مخدر براي تامین درآمدهاي 
چاپا  گرانادوس  آنخل  اند.میگوئل  آورده  روي  ربایي  آدم  به  خود 
آدم  تعداد  »افزایش  گوید؛  مي  جنایت  و  جرم  کارشناسان  از  یکي 
ربایي ها به موفقیت دولت در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بازمي 
عوض  را  خود  فعالیت  نوع  اند  شده  مجبور  جنایتکاران  این  گردد. 
کنند.«با افزایش چشمگیر آدم ربایي گروه هاي حمایت از حقوق بشر 
خواهان محکومیت مرگ براي آدم ربایان شده اند. اما این مساله هم 
با اعتراض هاي گسترده یي مواجه شده و به نظر نمي رسد هیچ گاه 

چنین جریمه یي در انتظار آدم ربایان مکزیکي باشد. 

موهايی با طول 5/15 متر
بود،  نکرده  کوتاه  را  موهایش   ۱۹۵3 سال  از  که  انگلیسی  پیرزنی 
به  و  بگذارد  پا  زیر  را  قولش  سالگی   7۰ آستانه  در  دارد  تصمیم 
آرایشگاه برود. خانم جین برگس که در حومه لندن زندگی می کند، 
۵۵ سال قبل با دیدن عکسی که در آن موهایش بسیار کوتاه بود، 

با خود عهد بست هرگز آنها را 
کوتاه نکند؛ »از آن عکس متنفرم. 
۱۵ سال داشتم و برای رفتن به 
کرده  کوتاه  را  موهایم  مدرسه 
او  پسرها.«  مثل  درست  بودم، 
»با  گوید؛  می  تلگراف  دیلی  به 
این  نگهداری  فرزند  پنج  وجود 
بارها  بود.  سخت  بسیار  موها 
را  آن  قیچی  با  گرفتم  تصمیم 
دیدم  می  وقتی  اما  کنم،  کوتاه 
چقدر بلند شده اند، منصرف می 
شدم. تا اینکه یک روز با دیدن 
ضعیف و کم پشت شدن موهایم 
تصمیم گرفتم هر طور شده در 
بچینم  را  تمام شان  7۰ سالگی 
با  بقیه خانم ها موهایی  و مثل 
اما  باشم.  داشته  طبیعی  اندازه 
چندان  رسیده  زمانش  که  حاال 

مطمئن نیستم که از عهده چنین کاری بربیایم. نوه هایم هرگز مرا 
نمی بخشند.« در حال حاضر بلندی موهای این خانم2/۵۱ فوت )در 

حدود ۵/۱۵ متر( است. 

ناخنک
رضا اورنگ

rezaorang@yahoo.com

انگار به من نیامده تا روي سفید آسایش را ببینم. نمي دانم چه 
گناهي مرتکب شده ام که نعمت آسایش را از من بي آسایش 
گرفته اند! البته شاید آسایش به سراغ من آمده ولي به خاطر 
از  را  نیاوردن چهره خوش منظرش، وي  یاد  به  یا  نشناختن 

سر کوچه خود دک کرده باشم!
به  را  درازتر، سینه خیز خود  پا  از  نیمه شب دست  نزدیک 
در خانه مي رسانم. به زور دست در جیب گل و گشاد خود 
این  در  ناتوانم  دستان  براي  که  را  خانه  کلید  تک  و  مي کنم 
و  مي آورم  بیرون  است،  زورخانه  کباده  از  لحظه سنگین تر 
به هر جان کندني که هست در را باز کرده و داخل مي شوم. 
روي زمین ولو مي شوم، هنوز آخیش نگفته چشمم به جعبه 
وقت تلف کن مي افتد! چشمتان روز بد نبیند، ولي چه فایده که 
دیده، مي بیند و خواهد دید! تصویر »بولک و لولک« ایراني از 
نوع دست کاري و چکش کاري شده آن را روي صفحه سه 

تلویزیون مي بینید.
با دیدن این تصاویر حتمًا خودتان حدس زده اید چه بالیي بر 
سر من آمده، چون خود شما هر روز شاهد این صحنه هاي 
چشم خراش بوده اید. خدا صبرتان بدهد، اگر اجازه مي دهید 

به من هم صبر دهد!
تلویزیون حکم چراغ خواب را دارد، براي همین نمي توان آن 
را خاموش کرد،  چون ممکن است در تاریکي پا یا دستم به 
جایي گیر کند و حادثه ناگواري پیش آید، البته نه براي من! 
چون ارزش مادي ندارم، بلکه براي اجناس گران تر از جان! 
من  چشم  به  همچنان  تصاویر  اما  مي کنم،  خفه  را  صدایش 
ناخنک  باشد،  داشته  حضور  شرم  اینکه  بدون  ناخنک زن، 

مي زند، حیا کجا رفته؟!
من که براي رفع خستگي خود را به آستانه امن خانه رسانده 
از  دو مجري سردتر  این  دیدن تصویر  از  حالم  بودم، حاال 
رو  و  زیر  را  کانال ها  تمام  گذاشته.  وخامت  به  رو  یخمک، 
شاخ  دو  یا  یک  کانال  هر  در  ندارد.  فایده اي  هیچ  مي کنم، 
به  هستند!  مخاطب زدایي  سرگرم  گشاد،  دهان  با  شمشاد، 
بال  است،  تهران  که مختص  کانالي  برنامه شبانه،  خصوص 
به دور. اگر مسؤوالن تلویزیون لطفي کنند و این کانال را هم 
با قیمت خرید به شهرستان ها واگذار کنند، ملت غریبي را از 

نابودي نجات داده اند! 
پیشاپیش تشکر مي کنیم، چون مي دانیم اتفاقي نمي افتد!

دوباره کانال را روي سه قرار مي دهم، یعني روي همان برنامه 
»سه«! »بولک و لولک« سرگرم انجام حرکات »محیرالعقول« 
... پس از  هستند: پشتک وارو، رفتم به باغي، زو کشیدن و 
اینکه از نفس افتادند، مي نشینند و به صورت هم  نمک از نوع 
 »ید« دار آن مي پاشند، هر دو هرهر و کرکر مي کنند، ولي من 
حال  به  دلمان  مي کنیم! شاید  گریه  ناخنک  طرفداران  بقیه  و 
بي نمکي آنان مي سوزد. خدایا بر نمک آنان بیفزاید یا به صبر 

ما!
من از روح مخترع از دست صدا و سیما زخم خورده تلویزیون 
مي خواهم، نزول اجالل فرموده و اختراع خود را با خود ببرد 

یا امتیاز آن را لغو کند تا ملتي را از نگراني بیرون بیاورد!
با  را  خواب  چراغ  و  شد  لبریز  تحملم  آفتابه  دقایقي  از  بعد 
از  بعد  کردم!  خاموش  بود  دسترسم  در  که  تلفني  گوشي 
به  ناخنک  گفتم آخیش! صاحب  ته دل  از  آن  خاموش شدن 
هیچ وجه من الوجوه مسؤوالن سازمان عریض و طویل صدا 
انواع رسانه هاي  با وجود  نمي داند، زیرا  را مقصر  و سیما 
دیداري و شنیداري که در جهان و منزل آنان موجود است، 
خود  نمک  بي  دستپخت  به  نگاهي  نیم  تا  نمي کند  پیدا  وقت 
ساخت  سریع  باشید  مطمئن  مي کردند،  پیدا  وقت  اگر  بکنند! 
وقت  هیچ  آنان  چون  مي کردند.  قطع  را  ها  برنامه  این گونه 
هر  به  تلویزیون  برنامه  پرکردن  به خاطر  نمي شوند  حاضر 

کاري دست بزنند! قابل توجه پینوکیو!
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زنان 
ايران 
و المپیک

مریم رضایی - قسمت  آخر

در نخستین دوره بازی های المپیک آتن 1896 
گرد  مرد  ورزشکار   311 جهان،  13کشور  از 
های  بازی  دوره  نخستین  فاتح  تا  آمدند  هم 
هیچ  دوره  این  در  شوند.  المپیک  جدید  دور 
زن ورزشکاری حضور نداشت! اما در دومین 

جهان  کشور   22 که  المپیک  های  بازی  دوره 
رقابت کردند  داشتند، 1330ورزشکار  حضور 

که از میان آنان 12 نفر زن ورزشکار بودند.
جهان از لحاظ اقتصادی در دوران بحرانی به سر می برد و همه جا 

سخن از بیکاری بود. اما با این اوصاف مدیریت جسورانه گارالماند 
در کمیته المپیک باعث شد در آن سال یکی از هنری ترین و اقتصادی 
ترین بازی ها برپا شود و با پایان یافتن بازیها، حسابرسی ها نشان 
داد که یک میلیون دالر در حساب ها موجودی وجود داشت و در 
حقیقت سود عاید ورزش شد. در این سال یک میلیون و 2۵۰ هزار 

نفر از بازیها دیدن کردند. 
در دو و میدانی، زنان داستان شنیدنی از خود به جای گذاشتند و 
یک شاگرد مدرسه تگزاسی و دو دختر نامدار آلمانی رکوردها را 

شکستند. 

استادیوم لرزید! 
اما در سال ۱۹3۶ یازدهمین دوره 32۸ زن در برلین آلمان از میان 
4۰۶۶ ورزشکار و از 4۹ کشور حضور یافتند که در نوع خود بی 
سابقه بود. دختران ورزشکار در برلین در محل اقامت جداگانه ای 
را  آنجا  به  امکان ورود  هیچ کس جز مسئوالن  و  داشتند  حضور 

نداشتند. 
برلین،  های  بازی  من  گفت:  دوره  این  آغازین  مراسم  در  هیتلر 
یازدهمین المپیاد جدید را می گشایم و سپس با شلیک یازده توپ پی 
درپی استادیوم را لرزاند! آلمانی ها برای نخستین بار از تلویزیون 
سود بردند و جریان بازی ها را به طریق مداربسته در 2۸ سالن 
برای ۱۵۰ هزار نفر پخش کردند. در دو و میدانی زنان مدال ها را 
از آن خود کردند و قهرمانان زن در این رشته از آمریکا و آلمان 
بودند. زنان شناگر اروپایی نیز مدال ها را به چنگ آوردند؛ چندین 

مدال طال به آنان اختصاص یافت. 
در باره هیتلر سخنان بسیاری نگاشتند؛ از جمله این موارد یکی این 
بود که برخورد هیتلر با قهرمانان غیرنژاد آرین مناسب نبود و او 

فقط آلمانی های قهرمان را به حضور پذیرفت! 
برگزاری بازیهای المپیک 

در شرق دور انجام نشد 
در سال ۱۹4۰ کمیته بین المللی المپیک برگزاری بازی های المپیک 
تابستانی را به ژاپن واگذار کرد. اما جنگ سال ۱۹3۸ بین چین و 
ژاپن و تاخت و تاز شوروی به فنالند همه طرح ها و نقشه ها را به 
هم ریخت و کمیته ملی المپیک ژاپن به طور رسمی به دولت اعالم 
کرد که بازی ها در توکیو برگزار نمی شود. بارون پی یردوکوبرتن 
ترتیب  این  به  و  در ۱۹3۶ درگذشت  نیز  نوین  المپیک  کننده  احیاء 
این  لندن موکول شد. در  چهاردهمین دوره بازی ها به ۱۹4۸ در 
دوره 3۸۵ زن در کنار 4۰۹۹ ورزشکار از ۵۹ کشور رقابت کردند. 

در این دوره زنان در رشته های ژیمناستیک، هاکی روی چمن و 
پنج گانه جدید از کشورهای چکسلواکی، هند و سوئد به مقام های 

خوبی دست یافتند. 
سیر صعودی حضور زنان درالمپیک 

در دوره های پانزدهم تا بیست و سوم بازی های تابستانی المپیک 
نیز حضور زنان با سیر صعودی مواجه شد و به ترتیب از ۵۱۸ به 

37۱ و سپس به ۶۱۰ نفر ، ۶۸3 نفر، 7۸۱ نفر، ۱۰7۰ نفر، ۱2۵۱ نفر 
و ۱۰۸۸ نفر بالغ شد. 

بازی های ۱۹۸4 با تعداد 77۸4 ورزشکار از ۱4۰ کشور با باالترین 
آمار کشورهای شرکت کننده مواجه شد و در لس آنجلس برگزار 
شد.در این سال ها رشته های ورزشی زنان بسیار متنوع برگزار 
شد و زنان در رشته های دو و میدانی، کایاک، بسکتبال، هندبال 
و والیبال شرکت کردند و به مدال های خوبی نیز دست یافتند. از 
سال ۱۹24 بود که نخستین دوره بازی های زمستانی المپیک در 
این  نیز  بار  پایه ریزی شد و هر چهار سال یک  فرانسه  شامونی 
نوع بازیها به عرصه بازی های المپیک اضافه شد. در خالل سال 
ادامه یافت به  های -2۰۰4 ۱۹۸۸ نیز سیر صعودی حضور زنان 
طوری که در سال 2۰۰4 در آتن به بیش از 4۰۹۶ ورزشکار زن 

افزون شد. 
ایران در بازی های المپیک 

ورزش ایران به مفهوم کلی آن، در دوره آخرین روزهای سلطنت 
کشتی  زورخانه،  از  بود  عبارت   )۱3۱3-۱2۶4( شاه  ناصرالدین 
الک  چلتوپ،  زورگری،  بازی،  چالحوض  میدان،  و  گود  در  گیری 

دولک و چند سرگرمی سنتی. 
چهل سال بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه، حزب نازی در آلمان 
برای تبلیغ بیشتر و همزمان با برگزاری بازی های -۱۹3۶ برلین از 
جوانان دانشجوی 32 کشور دعوت کرد تا طبق برنامه ای مشخص 
از نزدیک شاهد بازی های المپیک باشند و در عین حال گوشه هایی 
از تربیت بدنی بومی خود را به نمایش بگذارند. با این برنامه گروهی 
از دانشجویان ما نیز که در آلمان و فرانسه مشغول تحصیل بودند 

با هزینه شخصی خود راهی برلین شدند. 
یکی از نکات جالب در این خصوص دعوت از دانشجویان کشور 
برای خواندن سرود ملی کشورمان بود. دانشجویان ایران در آن 
تصمیم  نداشت  وجود  ایران  ملی  که سرود  این  به  توجه  با  زمان 
گرفتند یکی از آوازهای عامیانه آن روز را تحت عنوان »از قند و 
اتفاقًا  که  کنند  اجرا  را در جمع  ام مرغ و خروس...!«  نبات ساخته 
اقبال هم مواجه شد! سرانجام بعد از جنگ جهانی دوم بود که  با 
ایران در اردیبهشت ۱32۵ برابر با می ۱۹47 کمیته ملی المپیک را 

تشکیل داد. 
کاروان ایران از ۱4 همراه و 3۸ ورزشکار در ۱۹4۸ به لندن اعزام 
شد و در رشته های وزنه برداری، کشتی آزاد، مشت زنی، بسکتبال 

و تیراندازی رقابت کردند. 
دیگر  بار  ایران  ورزشی  کاروان  فنالند  در  هلسینکی   ۱۹۵2 در 
حضور یافت و در ۱۹۵۶ در ملبورن سومین دوره از بازی ها، از 
ایران ۱7 ورزشکار شرکت کردند و از آن سال ایران در رشته های 
مختلف به ویژه کشتی مقام های نخست و خوبی در سطح جهانی 

به دست آورد. 

شمشیربازان زن ایران در المپیک 
نخستین بار در سال ۱۹7۶ در مونترال تیم شمشیربازی دختران 

ایران شرکت کردند اما به مقامی دست نیافتند. 

بانوان ورزشکار بعد از 1357
حضور بانوان ورزشکار در بعد از پیروزی انقالب نیز در المپیک 

محدود به رشته تیراندازی بوده است. 
اما زنان ورزشکار ایران در سال های اخیر توانسته اند چشم انداز 
روشنی از خود نه تنها در عرصه بازی های داخلی بلکه در رقابت 

های بین المللی برجای گذارند. 
شاید بازی های آسیایی دوحه امسال که پیش روی ورزشکاران 
زن ایران است بتواند بخشی از تالش های زنان ورزشکار ایران را 
به نمایش گذارد. کارشناسان در این باره می گویند که پانزدهمین 
بازی های آسیایی دوحه به عنوان مهم ترین موضوع ورزش پیش 
ایران  ایران می تواند توانمندی و توسعه ورزش زنان  روی زنان 
را به نمایش بگذارد. زنان ورزشکار ایران با فرصت های به دست 
آمده به ویژه در این سال ها توانسته اند بخشی از قابلیت های خود 

را در عرصه ورزش کشور نشان دهند. 
این بازی ها در ۱۵ رشته ورزشی زنان ورزشکار  قرار است در 
کاراته،  تکواندو،  ووشو،  های  رشته  در  بانوان  و  شوند  اعزام 
شمشیربازی، تنیس روی میز، گلف، شطرنج، قایقرانی، بولینگ، دو 

و میدانی و تیروکمان به رقابت بپردازند. 
در برخی از این رشته ها شانس مدال آوری برای آنان پیش بینی 
های  رقابت  درعرصه  شرکت  کارشناسان،  گفته  است.به  شده 
ورزشی بین المللی می تواند زنان ورزش ایران را بیش از پیش در 
عرصه ورزش نمایان سازد و امکان رشد و توسعه ورزش زنان 

ایران را فراهم کند.
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آخرين نرخ های ارز
 

اقتصاد

بهای سبد نفتی 
اوپک کاهش يافت

نفتی  سبد  بهای 
روز  در  اوپک 
سه  گذشته، 
اوت،   ۱۹( شنبه 
 42 با  مرداد(   2۹
به  کاهش  سنت 
 ۱۰۸ بشکه  هر 
سنت   2۶ و  دالر 

رسید. 
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  دبیرخانه  از  نقل  به 
دوشنبه  روز  در  اوپک  نفتی  بشکه سبد  هر  بهای  )اوپک(، 

)۱۸ اوت، 2۸ مرداد( ۱۰۸ دالر و ۶۸ سنت بود.
سبد نفت خام اوپک در برگیرنده ۱3نوع نفت خام کشورهای 
)آنگوال(،  گریسول  )الجزایر(،  صحرا  مخلوط  شامل  عضو 
ایران،  سنگین  )اندونزی(،  میناس  )اکوادور(،  اورینته 
سبک  سیدر)لیبی(،  اس  کویت،  صادراتی  بصره،  سبک 
بونی)نیجریه(، مارین قطر، سبک عربی )عربستان(، موربان 

)امارات( و بی سی اف ۱7 )ونزوئال( است.
بر پایه این گزارش، پس از درخواست ونزوئال برای کاهش 
سقف تولید اعضای اوپک در نشست آتی این سازمان در ۹ 
سپتامبر آینده، روز گذشته بهای نفت در بازارهای جهانی 
افزایش یافت؛ به طوری که بهای نفت خام سبک شیرین پایه 
بورس نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر )مهر - آبان( 
با یک دالر و ۶۶ سنت افزایش به هر بشکه ۱۱4 دالر و ۵3 
سنت در پایان معامالت روز گذشته )سه شنبه 2۹ مرداد( 

بازار نیویورک رسید. 

قراردادهای گازی روسیه و کانادا در معرض خطرند
کانادا از احتمال لغو توافق های گازی این کشور با روسیه به دنبال 

اقدام های مسکو در گرجستان خبر داد. 
)سه  دیروز  کانادا  وزیر  نخست  هارپر  استیفن  رویترز،  از  نقل  به 
شنبه( در اوتاوا اعالم کرد که احتمال دارد قراردادهای تجاری گازی 
کشورش با روسیه به دلیل اقدام های نظامی مسکو در گرجستان در 

معرض خطر قرار گیرند.
نخست وزیر کانادا اضافه کرد: ما تمام ابعاد روابط خود را با روسیه 
بررسی می کنیم و بر ابعاد مرتبط با وضعیت استراتژیک و نظامی 

متمرکز هستیم ولی به طور حتم همه موارد را بررسی می کنیم.
شرکت گازپروم روسیه یکی از بزرگ ترین شرکت های گازی جهان، 
ماه مه گذشته )اردیبهشت - خرداد( اعالم کرد که به جمع شرکت های 
حاضر در پروژه گسترش طرح گاز طبیعی مایع شده در منطقه کپک 

کانادا از جمله »گازدو فرانس« و »گازمترو« می پیوندد. 
این طرح گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( کانادا هزینه ۸4۰ میلیون 

دالر کانادا )7۹2 دالر آمریکا( در بردارد.
روسیه از مدتی قبل به بهانه دفاع از روس تبارهای ساکن مناطق اوستیای جنوبی در گرجستان به این کشور حمله کرده است و همچنان شهرهای 

مهمی از گرجستان را در اشغال نظامی خود دارد.

بحران جهانی مواد غذايی رو به پايان است
در  کشاورزی  محصوالت  برداشت  فصل  آغاز  به  اشاره  با  هند  کشاورزی  وزیر 

کشورهای مختلف پیش بینی کرد بحران جهانی مواد غذایی پایان خواهد یافت. 
برداشت  فصل  آغاز  با  کرد  بینی  پیش  هند  کشاورزی  وزیر   ، بلومبرگ  از  نقل  به 
محصوالت کشاورزی در کشورهای مختلف ، بحران جهانی مواد غذایی پایان یابد و 

روند صعودی قیمت مواد غذایی متوقف شود . 
ناندا کومار گفت : مواد غذایی کافی برای تامین تقاضای جهانی وجود دارد . میزان 
کشت گندم ، ذرت، برنج و سویا در استرالیا و چین افزایش چشمگیری داشته و این 

مساله موجب افزایش ذخایر جهانی محصوالت کشاورزی خواهد شد . 
میزان ذخایر محصوالت کشاورزی جهان در حال حاضر به پایین ترین حد خود طی 

سی سال اخیر رسیده است . 
پایان بحران مواد غذایی این امکان را برای هند و بسیاری از کشورها فراهم خواهد 
کرد تا محدودیتها و موانع صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی را از بین 

ببرند . 
کومار افزود : چشم انداز تولید گندم و سویا در جهان بسیار خوب است. 

در عین حال به رغم افزایش تولید ، قیمت محصوالت کشاورزی همچنان باالتر از میانگین جهانی آن طی ۵ سال گذشته است .قیمت برنج همچنان 
باال است و هنوز به اندازه کافی کاهش پیدا نکرده است . 

بر اساس آمارهای فائو ، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان را طی سال گذشته به کام فقر کشانده 
است . 

بر اساس آمارهای بلومبرگ نیز ، شاخص قیمت 2۶ نوع مواد اولیه و خام طی شش سال اخیر سه برابر افزایش داشته است . 
البته افزایش ارزش دالر تا حدی موجب کاهش قیمت مواد اولیه و خام شده است . قیمت برنج طی هفته های اخیر 2۹ درصد ، گندم 3۵ درصد و 

ذرت نیز 2۶ درصد کاهش داشته است . 
وزیر کشاورزی هند گفت : بخش کشاورزی هند باید برای افزایش تولید ، میزان بهره وری در مدیریت آب ، بذر و کود شیمیایی را ۵۰ درصد 

افزایش دهد . تولید محصوالت کشاورزی در هند از سال 2۰۰۰ تا کنون تنها ۱۰ درصد رشد داشته است .

همکاری امارات و مايکروسافت برای مقابله 
با استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی

با  جهان،  افزاری  نرم  بزرگترین شرکت  مایکروسافت  همکاری شرکت  با  امارات  اقتصاد  وزارت 
فروش و استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی که بدون اجازه پدیدآورندگان آنها توزیع می شوند 
مقابله می کند. به نقل از البوابه، این همکاری که از چندی قبل آغاز شده منجر به دستگیری ۵ متخلف 
در دوبی و ابوظبی و نیز کشف ۱22 سی دی و ۵ هارد دیسک حاوی نرم افزارهای غیرقانونی شده 
است. مقامات اماراتی از آن بیم دارند که گسترش سریع بخش IT در این کشور موجب رونق بازار 
عرضه کنندگان نرم افزارهای غیرقانونی شود و به همین علت مبارزه با این پدیده را از هم اکنون 
آغاز کرده اند. گفتنی است در حال حاضر ۵ درصد کل نرم افزارهای مورد استفاده در جهان و 
به خصوص سیستم عامل ویندوز کپی های غیرقانونی هستند که بدون اجازه تولیدکنندگان آنها 
عرضه می شوند. این در حالی است که استفاده از این نرم افزارها در برخی کشورهای خاورمیانه 

و جنوب شرق آسیا از مرز ۹۰ درصد نیز فراتر می رود.
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آمريکا يک پايانه نفتی 
بزرگ احداث می کند

یک  احداث  حال  در  آمریکا 
خلیج  سواحل  در  نفتی  پایانه 
راه  از  پس  که  است  مکزیک 
یک   ،2۰۱۰ سال  در  اندازی 
از  روزانه  نفت مصرفی  پنجم 

طریق آن وارد خواهد شد. 
خبرگزاری  از  نقل  به 
هوستون،  از  آسوشیتدپرس 
های  پاالیشگاه  فزاینده  نیاز 

آمریکا در امتداد سواحل خلیج مکزیک به نفت خام، علت اصلی اجرای 
این پروژه ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالری است. 

خواهند  پیما  اقیانوس  پیکر  غول  های  نفتکش  پایانه  این  ساخت  با 
توانست نفت خود را در 3۶ مایلی ساحل تخلیه و از طریق خط لوله به 

پاالیشگاه های واقع در بنادر سواحل خلیج مکزیک انتقال دهند.
نفتی که در این پایانه تخلیه می شود، از طریق خط لوله ای که در زیر 
آب تعبیه شده است، به ساحل و از آن طریق به انبارهای نفت و یا 
پاالیشگاه ها انتقال خواهد یافت. انتظار می رود طول شبکه های خط 

لوله این تاسیسات۱۶۰ مایل باشد. 
این پایانه با ظرفیت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز پاسخگوی 

حدود ۱۸ درصد کل واردات نفت خام آمریکا خواهد بود.
با ساخت این پایانه بزرگ ترین نفتکتش های جهان، که در حال حاضر 
نمی توانند در آبراه های تگزاس تردد کنند، قادر خواهند بود در این 

تاسیسات پهلو گرفته و نفت خود را تخلیه کنند. 
برای  را  نفت خود  مجبورند  در حال حاضر  پیکر  غول  های  نفتکش 
حمل به پاالیشگاه های منطقه، به کشتی های کوچک تر منتقل کنند که 

کار دشوار و پرهزینه ای است. 
این پایانه همچنین به نفتکش ها کمک خواهد کرد تا از مشکالت ناشی 
از مه گرفتگی، بسته شدن آبراه ها و سایر موانعی که می توانند انتقال 

نفت به پاالیشگاه ها را با وقفه روبه رو سازند، بپرهیزند. 

قیمت جهانی نفت و طال در 
دومین روز متوالی افزايش يافت

به دنبال کاهش ارزش دالر قیمت جهانی نفت در روز چهارشنبه به مرز ۱۱۵ دالر در هر بشکه رسید و 
قیمت طال از مرز ۸2۰ دالر در هر اونس گذشت. 

به نقل از بلومبرگ، قیمت هر بشکه نفت سبک امریکا 
در روز چهارشنبه با بیش از یک دالر افزایش نسبت 

به روز گذشته به ۹/۱۱4 دالر رسید. 
کاهش ارزش دالر در برابر یورو وین مهمترین علت 
شده  عنوان  گذشته  روز  دو  طی  نفت  قیمت  افزایش 
نقش  نیز  آمریکا  بنزین  ذخایر  احتمالی  کاهش  است. 

زیادی در افزایش قیمت نفت داشته است . 
قیمت جهانی نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶2 

درصد رشد داشته است . 
قیمت نفت، دیروز نیز با ۶۶/۱ دالر افزایش به ۵3/۱۱4 

دالر رسید . 
هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن نیز 
با ۹۰ سنت افزایش در روز چهارشنبه، ۱۵/۱۱4 دالر 

داد و ستد شد . 
در   ، کرد  تاکید  ونزوئال  انرژی  وزیر  رامیرز  رافائل 
باید  اوپک   ، نفت  قیمت  نزولی  روند  ادامه  صورت 

سقف تولید خود را کاهش دهد . 
بر اساس آمارهای بلومبرگ میزان ذخایر بنزین آمریکا طی هفته گذشته با 3 میلیون کاهش به کمتر از 

۸/2۰2 میلیون بشکه رسیده است . 
بازار جهانی طال نیز در دو روز گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده است و در نتیجه کاهش ارزش دالر 
در این مدت قیمت هر اونس طال در روز چهارشنبه به ۸2۱ دالر رسید. قیمت طال در این روز نسبت به 

روز گذشته بیش از 23 دالر در هر اونس افزایش داشته است. 
انتشار آمار جدید در مورد اقتصاد امریکا که از تداوم بحران اقتصادی در این کشور حکایت دارد عامل 

کاهش ارزش دالر عنوان شده است.

درآمد 80 میلیون دالری پردرآمدترين 
بازيگر مرد هالیوود طی يک سال

 ۸۰ با  اسمیت  ویل  کرد  اعالم  امریکا  در  بازیگران  درآمد  از  گزارشی  فوربس طی  اقتصادی  نشریه 
میلیون دالر درآمد طی یک سال به عنوان پردرآمدترین 

بازیگر مرد در این کشور شناخته شده است. 
به بررسی میزان درآمد  نشریه فوربس طی گزارشی 

بازیگران مرد در سینمای هالیوود پرداخته است . 
بر اساس این گزارش شاید این گونه به نظر برسد که 
میزان درآمد بازیگران زن در سینمای هالیوود بیشتر 
از بازیگران مرد باشد ولی واقعیت بر خالف این است. 
بررسی انجام شده بر روی درآمد بازیگران زن و مرد 
هالیوود طی یک سال منتهی به ژوئن 2۰۰۸ نشان داده 
است بازیگران مرد در این مدت دو برابر بازیگران زن 

درآمد کسب کرده اند. 
 ۱۰ درآمد  میزان  آمده  بدست  آمارهای  اساس  بر 
هنرپیشه پردرآمد مرد هالیوود در این مدت دو برابر 

۱۰ هنرپیشه زن بوده است . 
به طور کلی ۱۰ بازیگر مشهور مرد در یک سال منتهی 
به ژوئن 2۰۰۸ در حدود 4۸7 میلیون دالر درآمد کسب 
کردند. این رقم برای زنان بازیگر طی همین مدت 244 

میلیون دالر برآورد شده است . 
در میان ده مرد پردرآمد هالیوود ویل اسمیت از نظر میزان درآمد در رتبه نخست قرار گرفته است. 

وی در این مدت ۸۰ میلیون دالر از فعالیت های بازیگری درآمد کسب کرده است. 
ویل اسمیت به عنوان پرکارترین بازیگر در امریکا شناخته می شود. وی در طی ژوئن 2۰۰7 تا ژوئن 

2۰۰۸هشت فیلم بازی کرده است. 
دیگر بازیگران پردرآمد هالیوود به ترتیب عبارتند از: جانی دیپ با 72 میلیون دالر، ادی مورفی با 
۱/۵۵ میلیون دالر، مایک مایرز با ۵۵ میلیون دالر، لئوناردو دی کاپریو با 4۵ میلیون دالر ، بروس 
ویلیس با 4۱ میلیون دالر ، بن استیلر با 4۰ میلیون دالر ، نیکالس کیج با 3۸ میلیون دالر ، ویل فرل با 

3۱ میلیون دالر و آدام ساندلر با 3۰ میلیون دالر.
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سه فیلم ايراني در ونیز   
ایران  از  نادري  آثار کیارستمي و مهرجویي و  با حضور  فیلم ونیز  شصت وپنجمین دوره جشنواره 
مي تواند جذاب تر از سال هاي قبل براي ما باشد. امسال قرار است 2 فیلم >شیرین< عباس کیارستمي 
و >سنتوري< ساخته داریوش مهرجویي در بخش خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش درآید و 
امیرنادري سینماگر سفر کرده ایران در بخش مسابقه به نمایش  همچنین فیلم >رویاي ال س وگاس< 
از تصاویر  به مجموعه اي  بازیگر زن  واکنش هاي مختلف ۹۰  تصویر  >شیرین<  فیلم  آمد.  درخواهد 
است.   فیلم >رویاي ال س وگاس< نیز که بر اساس اتفاقي واقعي ساخته شده است، داستان یک خانواده 
تنگدست آمریکایي است که پسري ۱2ساله دارند و در حاشیه ال س وگاس زندگي مي کنند و پدر تمام 
تال شش را مي کند تا پسرش در آینده زندگي خوبي داشته باشد. این پنجمین ساخته نادري از زمان 
او در فیلم جدید خود  از یک ماجراي واقعي ساخته شده است.  الهام  با  او در آمریکا است و  اقامت 
ماجراهاي  که  هم  >سنتوري<  فیلم  است.  کشیده  تصویر  به  را  آمریکایي  فقیر  خانواده  یک  داستان 
بسیاري در ایران داشت در ۶ و 7 شهریورماه در سانس ۱4 و ۱۵ به نمایش در خواهد آمد. هر چند 
که به گزارش ایلنا این فیلم که قرار بود در جشنواره فیلم گرجستان شرکت کند به دلیل جنگ، از این 
حضور منصرف شد. فرازمند تهیه کننده این فیلم گفت: >سنتوري به جشنواره فیلم گرجستان دعوت 
رقابت هاي  از  دوره  این  شد.<اما  منتفي  جشنواره  این  برگزاري  جنگ،  وقوع  دلیل  به  ولي  بود  شده 
جشنواره ونیز قرار است به >یوسف شاهین<، کارگردان فقید مصري پیشکش شود. مدیران ارشد 
جشنواره هاي بین المللي فیلم ونیز در واکنش به مرگ یوسف شاهین، یک بخش از جشنواره هاي امسال 
خود را به تقدیر از فیلمساز فقید عرب اختصاص دادند. در این راستا، 3۱ آگوست نسخه اصلي فیلم 
>بدل  الحدید< محصول سال ۱۹۵۸ میال دي، به نمایش درخواهد آمد. یوسف شاهین که حدود 2۰ روز 
پیش درگذشت با فیلم >سرنوشت< توانسته بود در سال ۱۹۹7 به مناسبت پنجاهمین سالگرد برگزاري 
این جشنواره معتبر جایزه یک عمر دستاورد هنري را از کن بگیرد. از نظر >مارکو مولر< مدیر هنري 
این جشنواره، او فیلمسازي یگانه است که موفق شد ابن رشد فیلسوف را با فرد آستر در هم بیامیزد؛ 
وظیفه سینما نیز جز این نیست. در این دوره جشنواره شیر طال یي افتخاري جشنواره امسال براي 
کارگردان سرشناس ایتالیایي تعلق خواهد گرفت. وي  یک عمر دستاورد سینمایي به >ارمانو اولمي< 
پیش از آن در سال ۱۹۸7 شیر نقره اي ونیز را به  دست آورده بود. مراسم اعطاي جایزه روز چهارم 
سپتامبر ۱44 شهریورماه( برگزار خواهد شد.   2۱ فیلم در بخش مسابقه این جشنواره براي شیر طال یي 
رقابت مي کنند. پنج فیلم از ایتالیا از جمله فیلم >یک روز کامل< ساخته فرزان اوزپتک و هفت فیلم از 
از کشورهاي فرانسه،  ارونوفسکي در کنار   ۹  فیلم دیگر  ساخته دارن  >کشتي گیر<  از جمله  آمریکا 
مکزیک، روسیه و ژاپن براي کسب شیر طال یي رقابت مي کنند. ریاست هیات  داوران آن بر عهده >ویم 
وندرس< است. از دیگر اعضاي این هیات مي توان به والریا گولینو فیلمساز ایتالیایي، لوکرسیا مارتل 
از کارگردانان آرژانتیني و جاني تو از هنگ کنگ اشاره کرد. نکته جالب دیگر این است که استودیوهاي 
بزرگ هالیوود در بخش مسابقه شصت وپنجمین جشنواره بین المللي فیلم ونیز حضور حاشیه اي دارند 
ایتالیایي و ژاپني در مرکز توجه هستند.  و این در حالي است که سینماي مستقل آمریکا و فیلم هاي 
عید<  >شب  ۱7دقیقه اي  فیلم  نمایش  با  ونیز  فیلم  بین المللي  کوتاه جشنواره  فیلم هاي  بخش  همچنین 
آگوست   27 ونیز  جشنواه  شصت وپنجمین  شد.    خواهد  افتتاح  سپتامبر  یکم  پورتمن،  ناتالي  ساخته 
)ششم شهریورماه( با نمایش اولین بار فیلم >پس از خواندن بسوزان<، آخرین ساخته برادران کوئن 
در بخش خارج از مسابقه افتتاح مي شود که >براد پیت< در آن بازي مي کند. این جشنواره با معرفي 

برگزیدگان ششم سپتامبر ۱۶۶ شهریورماه( به کار خود پایان خواهد داد.   

ژاک ريوت فیلم جديد خود 
را در چینه چیتا می سازد

فیلمساز قدیمی سینمای فرانسه از این هفته فیلمبرداری پروژه سینمایی “3۶ منظره از پیک سن ـ لوپ” 
را در استودیوهای چینه چیتا در شهر رم در ایتالیا آغاز می کند. پایگاه اطالع رسانی سینمای اروپا اعالم 

کرد از بازیگران فیلم جدید ژاک ریوت می توان به جین برکین اشاره 
کرد که پیش از این و در ۱۹۹۱ در فیلم “مزاحم زیبا” با او همکاری 
کرد.سرجو کاستلیتو ایتالیایی دیگر بازیگر “3۶ منظره از پیک سن ـ 
لوپ” است که اخیرا در “وقایع نگاری نارنیا: شاهزاد کاسپین” بازی 
کرد. ژولی ـ ماری پارمنتیه و آندره مارکون دیگر بازیگران فیلم جدید 
ریوت ۸۰ ساله هستند که از او به عنوان تجربی ترین فیلمساز سینمای 
موج نو فرانسه یاد می شود.ریوت مانند دیگر فیلمسازان نامدار موج 
نو مانند ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو و کلود شابرول کار در سینما 
را با نقدنویسی آغاز کرد و در عین حال به سینمای آمریکا و آثار 
فیلمسازانی چون هوارد هاکس، جان فورد و نیکالس ری عالقه داشت. 
خطوط داستانی مختلف و ساختار بداهه وار از ویژگی های آثار اوست.

فیلم  معروفترین  و  ساخت   ۱۹۵۸ در  را  خود  بلند  فیلم  اولین  ریوت 
در  آن  به خاطر  که  است  کنند”  قایق سواری می  و ژولی  “سلین  او 
برای  او  برد.  را  لوکارنو  داوران جشنواره  هیئت  ویژه  ۱۹74 جایزه 
فیلم “مزاحم زیبا” نیز جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره فیلم کن را 

دریافت کرد. “به تبر دست نزن” فیلم قبلی ریوت پارسال به نمایش درآمد.

تام کروز در »خوابیده« بازی می کند

سام ریمی خالق سری آثار »مرد عنکبوتی« در حال مذاکره با »تام کروز« برای حضور در فیلم جدیدش 
به نام »خوابیده« است.به گزارش رویترز، »سام ریمی« فیلم جدیدش را براساس یک اثر کمیک توسط 
خود  عهده  بر  »خوابیده«  تهیه کنندگی  می دهد.  قرار  اقتباس  مورد  »وارنر«  برادران  فیلمسازی  شرکت 
»ریمی« و شرکت فیلمسازی اش با عنوان »استار راود اینترتینمنت« و با مشارکت »جاش دونن« خواهد 
بود. نگارش فیلمنامه  »خوابیده« توسط »اد بروبکر« و »سین فیلیپ« صورت می گیرد و داستان فیلم در 

فاصله سال های 2۰۰3 الی 2۰۰۵ میالدی می گذرد و به ماجراهای یک جاسوس می پردازد.
»خوابیده« سومین پروژه  سینمایی »تام کروز« است که از زمان قرار گرفتنش در راس شرکت فیلمسازی 
»یونایتد آرتیست« برعهده گرفته است.زمان آغاز پیش تولید فیلم جدید ، »سام ریمی« ، هنوز مشخص 

و اعالم نشده است.

»تندر استوايی « 
هالیوود را درنورديد

فیلم کمدی »تندر استوایی« در نخستین هفته نمایش به صدرنشینی چهار هفته ای فیلم اکشن »شوالیه 
تاریکی« خاتمه داده و خود درصدر جدول پرفروش های هفته گذشته سینماهای آمریکا جای گرفته 
است. »تندر استوایی« که در هفته نخست اکران مجموعًا 3۶ میلیون دالر فروش داشته فیلم »شوالیه 
تاریکی« را به رتبه دوم تنزل داده است این در حالی است که این فیلم در پنجمین هفته نمایش فروش 

کل 47۱ میلیون دالری به دست آورده است.

انیمیشنی  اکران شده  تازه  فیلم های  با  را در رقابت  ها  پرفروش  استوایی« صدرنشینی جدول  »تندر 
»جنگ های ستاره ای: جنگ های کلون«، تریلر »آینه ها« و کمدی »ویکی کریستینا بارسلونا« به دست 
آورده است. کمدی »تندر استوایی« به کارگردانی بن استیلر و با بازی استیلر، جک بلک، رابرت داونی 
جونیور، جی باروچل و نیک نولت داستان یک کارگردان و گروهی از بازیگرانی را روایت می کند که 
برای ساخت گران ترین فیلم جنگی، با یکدیگر همکاری می کنند. اما پس از آنکه بنا به دالیلی ساخت فیلم 
متوقف می شود آنها راهی جنگل های جنوب آسیا می شوند، جایی که در آن با افراد شرور مبارزه می 
کنند. مدت نمایش این فیلم یک ساعت و چهل و هفت دقیقه است. »شوالیه تاریکی« ، فیلم جدید بتمن به 
کارگردانی کریستو فرنوالن که در ردیف دوم جدول جای گرفته، روایتگر ماجرای بتمن برای محافظت 
از شهر گوتام در مقابل جوکر جنایتکار است کریستین بیل، هث لجر، آرون اکهارت، مگی گایلنهال، مایکل 
کین، گری اولدمن و مورگان فریمن نقش آفرینان این فیلم هستند. این فیلم با پشت سر گذاشتن »جنگ 

های ستاره ای« ، پس از »تایتانیک« دومین فیلم پرفروش بازار آمریکای شمالی شده است.

در ردیف سوم جدول نیز انیمیشنی تازه اکران شده »جنگ های ستاره ای: جنگ های کلون« با فروش 
۱4 میلیون دالری قرار دارد. این فیلم ساخته دیو فیلونی و نخستین انیمیشن سینمایی مجموعه »جنگ 
های ستاره ای« است که به تهیه کنندگی جرج لوکاس بر جنگ های داخلی کهکشانی تمرکز دارد. داستان 
این فیلم بین حوادث »حمله کلون ها« و »انتقام سیت« قسمت های دوم و سوم سه گانه »جنگ های ستاره 
ای« روی می دهد. ساموئل ال.جکسون ، کریستوفرلی، مت لنتر، جیمز آرنولد تایلورو تام کین تعدادی 
از صداپیشگان این فیلم هستند که مدت نمایش آن یک ساعت و سی و هشت دقیقه است. همچنین تریلر 
»آینه ها« در نخستین هفته نمایش با فروش ۱۱ میلیون دالری، چهارمین فیلم جدول شده است. این فیلم 
به کارگردانی الکساندر آژا داستان یک پلیس سابق و خانواده او است. آنها هدف یک نیروی اهریمنی 
قرار می گیرند که از آینه به عنوان راهی برای ورود به خانه آنها استفاده می کند. کیفر ساترلند، پائوال 

پاتون، ازرابوزینگتون، اریکا گلوک و کامرون بویس از بازیگران این فیلم هستند.
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30نما
»شبانه روز« يک ماه ديگر  

  »شبانه روز« دومین فیلم بلند سینمایي کیوان علیمحمدي و امید بنکدار 
است که یک ماه دیگر با مدیریت فیلمبرداري مرتضي پورصمدي مقابل 
دو  این  با  خود  دوباره  همکاري  درباره  پورصمدي  رود.  مي  دوربین 
فیلمساز جوان به مهر گفت؛ با توجه به فیلمنامه »شبانه روز« و صحبتي 
که با دو کارگردان این اثر داشتم، معتقدم فیلم بسیار پخته تر و سنجیده 
تر از »شبانه« خواهد بود. وي که در »شبانه« علیمحمدي و بنکدار تجربه 
یي متفاوت را از سر گذرانده بود، در مورد حال و هواي فیلم تازه آنها 
گفت؛ فیلم فضایي تجربي و بسیار خوب برایم فراهم مي کند، زیرا شامل 
داستان هاي مختلف است و هر کدام رنگ خاص خود را دارند. به گفته 
پورصمدي در فیلم سینمایي »شبانه روز« داستان هاي مختلفي روایت 
فیلمبردار  این  دارند.  فرد  به  کدام یک ویژگي منحصر  مي شود که هر 
سینماي ایران همچنین از رفع مشکالت »شبانه« براي اکران عمومي آن 
خبر داد. پورصمدي هفته آینده تصویربرداري فیلم تلویزیوني »دماغ« به 
کارگرداني فرزاد موتمن را آغاز مي کند. او درباره این فیلم نیز گفت؛ 
»دماغ« به بحران عمل جراحي بیني در ایران مي پردازد و در آن از زاویه 
یي طنز به این موضوع نگاه شده است. این فیلمبردار باسابقه سینماي 
ایران چندي پیش در فیلم سینمایي »دوزخ، برزخ، بهشت« ساخته بیژن 

میرباقري به عنوان مدیر فلیمبرداري حضور داشت.  
 

روزهاي پاياني صداگذاري »مي زاک«  
را  زاک«  »مي  سینمایي  فیلم  صداگذاري  زودي  به  دلپاک  محمدرضا    
نمایش  آماده  لیالستاني  تا ساخته جدید حسینعلي  مي رساند  پایان  به 
شود. لیالستاني درباره فیلم تازه خود گفت؛ محمدرضا درویشي ساخت 
موسیقي »مي زاک« را به پایان رسانده و فیلم براي نمایش در جشنواره 
نمایش  در جشنواره  را  آن  کننده مصریم  تهیه  و  من  مي شود.  آماده 
بگیرد.  قرار  فیلم مورد توجه مخاطبان جشنواره  بدهیم و فکر مي کنم 
هم  عام  مخاطب  براي  تواند  مي  که  دارد  متفاوت  فضایي  و  قصه  فیلم 

جذابیت داشته باشد.
»مي زاک« چهارمین فیلم بلند سینمایي لیالستاني و روایتگر داستان بچه 
یي است که مي خواهد وارد این دنیا شود و فراز و نشیب هاي دنیا او را 
دچار چالش مي کند. محمدرضا فروتن، باران کوثري، جمشید مشایخي، 
فاطمه معتمدآریا، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه و... در این فیلم بازي 

کرده اند.  

 بازي خمسه در »بیست«  
به عنوان  بازي علیرضا خمسه  از  »بیست«  فیلم سینمایي  کننده  تهیه    
کرد.  یاد  کاهاني  عبدالرضا  ساخته  سومین  در  متفاوت  آفریني  نقش 
پوران درخشنده در این باره گفت؛ فیلم روز 23 مرداد در تاالر پذیرایي 
حوالي میدان خراسان با حضور مهتاب کرامتي، پرویز پرستویي، حبیب 
کلید  حسیني  علیرضا  و  احمدي  مهران  صدرعرفایي،  فرشته  رضایي، 
فیلم برخالف همیشه که  بازیگران اصلي  از  خورد و خمسه یکي دیگر 
ایفاگر نقش هاي کمدي بود، این بار در نقشي متفاوت و جدي ظاهر شده 
است. »بیست« درباره یک تاالر پذیرایي است که تعدادي کارگر در آن 
مشغول به کارند و وابستگي عاطفي و کاري به تاالر دارند. تاالر قرار 
است 2۰ روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهاي باقیمانده باید تالش 
کنند این اتفاق نیفتد. این سومین فیلم بلند کاهاني پس از »آدم« و »آنجا« 

است.  

زرين دست فیلمبردار»چینوت«  
زرین  »علیرضا  با  همکاري  قطعي شدن  از  »چینوت«  فیلم  کارگردان    
دست« در این پروژه خبر داد. حسن کاربخش گفت؛ ترجیح من این است 
چون  کنم،  استفاده  فیلم  این  در  ها  کمدین  و  معروف  بازیگران  از  که 
نمي  قوي  بازیگران  بدون  و  است  طنز  و  وحشت  از  ترکیبي  »چینوت« 
توان این ترکیب را به شکلي باورپذیر ارائه کرد. کاربخش در گفت وگو 
با فارس درباره جدیدترین کار خود »چینوت« گفت؛ این فیلم، یک فیلم 
فانتزي و اسطوره یي است که در حال حاضر مشغول انجام مقدمات پیش 
تولید آن هستیم و تاکنون تنها حضور محمدصادق آذین )مدیرتولید( و 
علیرضا زرین دست )فیلمبردار( در این پروژه قطعي شده است. وي در 
مورد داستان »چینوت« گفت؛ این فیلم داستان چند خواهر و برادر از یک 
خانواده است که با تابوتي باستاني برخورد مي کنند و به تصور اینکه 
گنجي گرانبها پیدا کرده اند، آن را مخفي مي کنند، اما وقتي مي خواهند 
دوباره به سراغ آن بروند، نگهباني که داخل تابوت است، زنده مي شود 
و سعي مي کند با آنها ارتباط برقرار کند؛ نگهباني که ادعا مي کند از گنج 
پارس نگهداري مي کند و از این جوانان مي خواهد تا در پیدا کردن این 
گنج که به سرقت رفته به او کمک کنند و ماجراهایي که این جوانان از 

سر مي گذرانند داستان فیلم را به جلو مي برد.  

انتخاب بازيگران گمنام براي فیلم جديد برادران کوئن  
 

جوئل و ایتن کوئن چند بازیگر نسبتًا ناشناس را براي نقش آفریني در فیلم جدید خود با نام »یک 
تئاتر  بازیگر  اشتولبارگ  میشائیل  کرد  اعالم  ورایتي  مهر  گزارش  به  کردند.  انتخاب  مرد جدي« 
نامزد دریافت جایزه توني که در حوزه سینما چندان باتجربه نیست و ریچارد کایند بازیگر نقش 
هاي مکمل که بیشتر براي بازي در مجموعه تلویزیوني Spin City شبکه اي بي سي شهرت دارد، 
در فیلم سینمایي »یک مرد جدي« نقش آفریني مي کنند. داستان فیلم »یک مرد جدي« سال ۱۹۶7 
اتفاق مي افتد و درباره لري گاپنیک )اشتولبارگ( یک استاد دانشگاه اهل یکي از ایاالت مرکزي 
امریکاست که وقتي همسرش تصمیم به ترک او مي گیرد و برادر به لحاظ اجتماعي بي عرضه او 
)کایند( حاضر نمي شود خانه را ترک کند، زندگي اش از این رو به آن رو مي شود. فیلمنامه »یک 
مرد جدي« را خود برادران کوئن نوشته اند و فیلمبرداري از ماه آینده در میناپولیس آغاز مي 

شود. برادران کوئن فیلم »پس از خواندن بسوزان« با بازي جرج کلوني و براد پیت را آماده نمایش دارند که فیلم افتتاحیه جشنواره 
ونیز است. 

 ممنوع 
الخروج 

شدن بازيگر 
سینماي 
ايران 

 بعد از چند روز سکوت رسانه یي درباره خبر حضور گلشیفته 
فراهاني در فیلم جدید ریدلي اسکات که نخستین بار در روزنامه 
این  درباره  مختلف  خبرگزاري  چند  دیروز  شد،  منتشر  اعتماد 
موضوع اخبار و تحلیل هاي گوناگوني منتشر کردند. در صدر 
آنها خبرگزاري ایران قرار داشت که در بخش شنیده هایش به 
فراهاني  گلشیفته  الخروج شدن  ممنوع  از  آگاه  منبع  یک  از  نقل 
از کشور خبر داد. خبرگزاري ایرنا که مدتي است انتشار اخبار 
حاشیه یي را برنامه خود قرار داده است، دیروز نوشت؛ »در پي 
اقدام گلشیفته فراهاني براي بازي در یک فیلم هالیوودي خروج 
وي از کشور ممنوع شد.« ایرنا در ادامه خبر خود آورده که در 
پي بازي فراهاني در فیلم »مجموعه دروغ ها« پیشنهاد جدیدي 
که روز سه شنبه  داشته  هالیوودي  فیلم  یک  در  بازي  براي  را 
براي بررسي این پیشنهاد تازه عازم سفر به امریکا بوده که در 
فرودگاه از سوي دستگاه هاي ذي ربط با حکم ممانعت از خروج 
هم  ارشاد  وزارت  سکوت  به  ایرنا  خبر  در  است.  شده  مواجه 
در قبال موضوع حضور بازیگران ایراني در فیلم هاي خارجي 
بندي  در دسته  که  هم  فارس  اما خبرگزاري  است.  اشاره شده 
هاي جناحي رسانه ها در طیف اصولگرایان قرار مي گیرد در 
گزارشي به صورت تلویحي به دفاع از حضور فراهاني در فیلم 
ریدلي اسکات پرداخت. در این گزارش که بیشتر بر محور بازي 
هاي همایون ارشادي در فیلم بادبادک باز و گلشیفته فراهاني در 
مجموعه دروغ ها تنظیم شده است، آمده است؛ »بعد از انتشار 
خبر حضور »همایون ارشادي« بازیگر ۶۰ ساله ایراني در فیلم 
»بادبادک باز« ساخته »مارک فوستر« در پاییز سال گذشته، از 
ابتداي امسال و در مقطعي که »گلشیفته فراهاني« بازیگر جوان 
سینماي ایران در سفر خارج از کشور به سر مي برد، این شایعه 
به گوش رسید که او براي بازي در نقش یک دختر عرب در فیلم 
تازه »ریدلي اسکات« با این فیلم قرارداد بسته است. ابتدا این خبر 
به طور غیررسمي از سوي نزدیکان وي تایید شد اما بعد از چند 

ماه و با رسیدن زمان اکران این فیلم و پخش مواد تبلیغي آن، 
این حضور تازه روال خبري خود را به صورت رسمي ابتدا در 
رسانه هاي اینترنتي و سپس در مطبوعات طي کرد.« در ادامه 
بازي  براي  فراهاني  گلشیفته  انتخاب  نحوه  درباره  گزارش  این 
این  است.  شده  مطرح  جدیدي  ادعاهاي  اسکات  ریدلي  فیلم  در 
از  اهالي سینما  از  تعدادي  نظرات  گزارش  ادامه  در  خبرگزاري 
را  داوود رشیدي  ارشادي، علیرضا سجادپور و  جمله همایون 

جویا  هالیوودي  هاي  فیلم  در  ایراني  بازیگران  حضور  درباره 
شده است و نتیجه گرفته که سینماي غرب بعد از توجه به فیلم ها 
و فیلمسازان ایراني در سال هاي پس از انقالب، این بار استفاده 
اند که  داده  قرار  برنامه خود  را در  ایران  بازیگران سینماي  از 
شاید توجه به »رضا ناجي« در جشنواره فیلم برلین را هم بتوان 

در این راستا مورد ارزیابي قرار داد. 
به نوشته فارس »برخي تحلیل ها در این میان حضور بازیگران 
سینما را راهي براي بین المللي شدن هنرمندان سینماي ما قلمداد 
کرد ه اند و آن را به فال نیک مي گیرند، اما از سوي دیگر نمي 
توان از کنار این موضوع از زاویه تفاوت هاي فرهنگي جامعه ما 
و جوامع غربي بدون توجه عبور کرد.« اگر چه نظرخواهي هاي 
محدود این خبرگزاري نشان مي دهد اهالي سینما نسبت به این 
اتفاق با تکیه بر رعایت شئون دید مثبتي دارند اما در عین حال 
واکنش هاي منفي نسبت به چنین پدیده یي را از ضعف زیرساخت 
هاي سینماي ایران و مدیریت آن محسوب مي کنند. در این میان 
نظرات علیرضا سجادپور عضو شاخص هیات اسالمي هنرمندان 
است.  کرده  استقبال  موضوع  این  از  که  است  توجه  جالب  هم 
هاي  فیلم  در  ایراني  بازیگران  بازي  از  فارس  گزارش  انتشار 
خارجي در حالي صورت مي گیرد که روز گذشته خبرگزاري 
ایلنا هم در گزارش هایي از انتشار شایعه هایي مبني بر توقف 
اکران فیلم هاي »دیوار« و »همیشه پاي یک زن در میان است« به 
خاطر بازي گلشیفته فراهاني در این دو فیلم خبر داده است. هر 

چند سازندگان هر دو فیلم ها این خبر را رد کرده اند. 
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»من  عاشق  سازهایی  هستم  که  از ذهن  و خیال  من  
تبعیت  می کنند. این  سازها می توانند دنیایی  نو را 
با صدایی  غیر منتظره ، در اختیار من  قرار دهند، 
تالطم   پر  ریتمهای   درونی ترین   با  که   صداهایی  

روح  من  همنوایی  داشته  باشند.«

ادوارد)ادگار( وارز، پدر موسیقی  الکترونیک  در مصاحبه ای  در سال  ۱۹۱7 
تبعیت   من   خیال   و  ذهن   از  که   هستم   سازهایی   عاشق   »من   است :  گفته  
می کنند. این  سازها می توانند دنیایی  نو را با صدایی  غیر منتظره ، در اختیار 
من   روح   تالطم   پر  ریتمهای   درونی ترین   با  که   صداهایی   دهند،  قرار  من  

همنوایی  داشته  باشند.« 
در  آمد و در سال  ۱۹۶۵  دنیا  به   پاریس   در  وارز در سال  ۱۸۸3  ادوارد 
نیویورک  درگذشت . او دری  را که  بوسونی 2 عمری  به  آن  خیره  مانده  بود، 
منتظر  را  اعظم  عمرش   بخش   وارز،  متأسفانه   کرد.  عبور  آن   از  و  گشود 
جمله   از  وارز  کند.  هماهنگ   او  ذهن   با  را  خود  بتواند  تکنولوژی   تا  ماند 
البته  اگر دیرتر به   کسانی  است  که  زودتر از دوران  خود به  دنیا می  آیند. 
دنیا می آمد، استادش، بوسونی  نمی توانست  او را برای  نقشی  که  قرار بود 

در دنیای  آینده  به  عهده  بگیرد، آماده  کند. 
یادداشتهای   به  عنوان  یک  مهندس ، ریاضیات  و علوم  خواند و  ابتدا  وارز 
تا  شد  کشیده   موسیقی   سوی   به   سپس   کرد.  مطالعه   دقیقًا  را  داوینچی  
اصول  علمی  آموخته شده  خود را در زمینه  علم  صوت  به  کار گیرد. او در 
اسکوالکانتوریوم 3 و کنسرواتوار پاریس ، دانشجوی  ناآرام  و غمگینی  بود. 
بودند: ساتی 4، رومن  روالن ۵  از مشاهیر دوران  خود  او همگی   دوستان  
الهام  گرفت (،  )نویسنده ای  که  در خلق  شاهکارش  ژان  کریستف ۶ از وارز 
روس  سولو 7، ویل  الـ لوبوس ۸، دوچامپ  ۹، کاول ۱۰، لوئنینگ ۱۱، لنین ۱2، 

تروتسکی ۱3، پیکاسو۱4و بسیاری  دیگر. 
همه   کردن   رو  و  زیر  به   بود، شروع   پاریس   کنسرواتوار  در  که   هنگامی  

مبانی  کرد و گفت : 
»نمی خواهم  تسلیم  صداهایی  شوم  که  تا کنون  شنیده ام .« 

الهام دهندگان  او بوسونی  و دبوسی ۱۵بودند. بوسونی  او را تشویق  کرد که  
آهنگساز شود و به  او گفت : 

»این  قوانین  نیستند که  هنر را می سازند و تو حق  داری  آنچه  می خواهی  و 
آن  گونه  که  می خواهی  بسازی .« 

موسیقیهای   به   الهام ،  برای   که   کرد  تشویق   را  وارز  همچنین   دبوسی  
طول   در  فرانسه   ارتش   در  خدمت   از  پس   وارز  بیاورد.  روی   غیرغربی  
رفت .  آمریکا  به   سالگی    33 سن   در  و   ۱۹۱۵ سال   در  اول ،  جهانی   جنگ  

در حالی  که  فقط  32 دالر پول  داشت . او در دهکده  گرینویچ ۱۶ نیویورک  
شهر  صدای   و  سر  و  هیاهو  و  شد  شهر  صداهای   عاشق   و  کرد  اقامت  
الهام  بخش  او شدند. او در آمریکا با کسانی  آشنا شد که  هنوز  نیویورک  
کارشان  رونق  پیدا نکرده  بود، اما در زمینه  موسیقی  پیشتاز بودند و اعتقاد 
داشتند که : »موسیقی  آمریکا باید با زبان  خودش  صحبت  کند، نه  اینکه  تقلید 

کودکانه ای  از موسیقی  اروپا باشد.« 
ارکستر،  و  کر  رهبری   و  موسیقایی   غریب   و  عجیب   کارهای   انجام   با  او 
برای  خود سرمایه ای  را دست  و پا کرد و در سال  ۱۹۱۹، ارکستر سمفونی  
جدیدی  را بنا نهاد که  فقط  قطعات  موسیقی  مدرن  را اجرا می کرد. بعدها با 
و  نهاد  بنا  را  بین المللی   آهنگسازان   صنف   سالزدو۱7،  کارلوس   همکاری  
آمریکاییها را با دبوسی ، استراوینسکی ۱۸، بارتوک ۱۹ و شوئنبرگ 2۰ آشنا 

کرد. او در اطالعیه  معرفی  صنف  آهنگسازان  بین المللی  نوشت : 
نوع   هر  منکر  نمی پذیرد،  را  »ایسمی «  هیچ   بین المللی ،  آهنگسازان   »صنف  

مکتب  موسیقی  است  و فقط  به  خالقیت  و ابتکار فردی  اعتبار می دهد.« 
 ۱۹۱4 سال   از  قبل   کارهای   مجزاست .  سبک   سه   دارای   وارز،  موسیقی  
باقی   یک   هیچ   که   ارکستر هستند  برای   قطعاتی   و  ناتمام   اپرایی   او شامل  

نمانده اند. 
در فاصله  سالهای  ۱۹۱۸ و ۱۹3۶، وارز در زمینه ای  کار کرد که  به کلّی  
-Hype ۱۹23، اثر او به  نام  “  از تاثیر موسیقی  اروپایی  رها بود. در سال 
prism” در میان  تماشاگران ، آشوب  به  راه  انداخت . نیمی  از تماشاگران  از 
کوره  در رفتند و بقیه  ماندند و از او خواستند اثرش  را دوباره  اجرا کند. در 

مجموع ، او ۹ اثر را برای  ارکستر و گروههای  کوچک  تدوین  کرد. 
وارز در حین  جست وجو برای  کشف  صداهای  تازه ، به  سازهای  جدیدی  
دست  پیدا کرد. او در “Hyperprism” از زنگهای  سورتمه ، سنج ، جغجغه ، 
مثلثی ، پتک  و سندان ، بلوکهای  چینی ، تام  ـ تام ، طبلهای  هندی ، دایره  زنگی  و 
نعره  شیر استفاده  کرد. در این  اثر، دو نوازنده  سازهای  کوبه ای ، تک نوازی  
کارنگی 22  تاالر  در  استوکوسکی 2۱  لئوپولد  بزرگ ،  آهنگساز  می کردند. 
فیالدلفیا، این  اثر را اجرا کرد. او تنها رهبر ارکستر نام آوری  است  که  از 

وارز حمایت  کرد. 
سالهای   فاصله   در   ،”Ionisation“ دوران   این   در  وارز  اثر  محبوب ترین  
۱۹2۹ تا ۱۹3۱ ساخته  شد که  در آن  از آژیر به  عنوان  ساز استفاده  شده  
است . در این  اثر، 37 ساز کوبه ای  و دو آژیر، با هم  می نواختند و به  قول 

منتقدی ، »انگار کسی  به  فک  آدم  می کوبد!« 
در این  دوران  بود که  وارز، اشتیاق  زیادی  برای  پیدا کردن  صداهای  جدید 

از خود نشان  داد: 
»ما آهنگسازها در موسیقی  ناچاریم  از سازهایی  استفاده  کنیم  که  دو قرن  

است  که  تغییر نکرده اند.« 
دنبال  سازهایی   به   و  بگذارد  کنار  را  آهنگسازی   که   او سبب  شد  اشتیاق  

باشد که ، »او را از چنگ  صوت  رها کنند!« او می گوید: 
این  موضوع  را  انگار حتی  آهنگسازها هم   »ماده  خام  موسیقی ، صداست . 
به   را  آهنگسازان   می خواهد  علم   که   حاضر  عصر  در  کرده اند!  فراموش  
ابزاری  مجهز کند که  کارهایی  را انجام  بدهند که  بتهوون  آرزویش  را داشت  
و برلیوز حسرتش  را می کشید، آنها سفت  و سخت  به  سّنتهایی  چسبیده اند 
که  جز محدود کردن  عرصه  موسیقی ، فایده ای  ندارند. موسیقیدان  امروزی  
نتیجه  را بگیرد، ولی   با حداقل  تالش ، بیشترین   بتواند  هم  دلش  می خواهد 
یا سازهای   بادی   به  ویولن ، سازهای   وقتی  صدایی  را می شنود که  شبیه  
خدمت   در  را  آنها  که   نمی کند  خطور  هم   ذهنش   به   حتی   نیست ،  کوبه ای  
موسیقی  خود بگیرد. علم  می تواند هر چیزی  را که  آهنگسازان  به  آنها نیاز 
دارند، در اختیارشان  قرار دهد. به  اعتقاد من  با استفاده  از علم ، می توان  از 
هر اجبار فلج کننده ای  رها شد و حتی  تقسیمات  اکتاوها را هم  در موسیقی  
به  هم  ریخت  و در نتیجه ، به  همه  شکلها و قالبهای  مطلوب  موسیقایی  دست  

پیدا کرد.« 
به  رایگان  در  امروز  ما  فریاد می زد که   تکنولوژی ای   برای   وارز در طلب  
اختیار داریم . وارز پس  از آنکه  دست  کم  در محافل  آوانگارد، اعتباری  برای  
و  او بسیار حساس   کنار رفت .  از صحنه  موسیقی   پا کرد،  و  خود دست  
بدخلق  شده  بود و دائمًا دست  به  خودکشی  می زد. دوازده  سال  گذشت  و 
او در این  فاصله  هیچ  اثری  خلق  نکرد و هیچ  کس  از تواناییهای  او به  عنوان  

محقق  در زمینه  موسیقی  آکوستیک  بهره  نبرد. در این  سالها می نویسد: 
اختیار  در  کافی   الکترونیکی   سازهای   زیرا  شده ام ،  معلول   و  ناتوان   »من  

ندارم  تا موسیقی ای  را که  در ذهن  دارم ، پیاده  کنم .« 
فرناند کوئیل  لیت 23 درباره  او نوشت : 

»او نمی توانست  ذهن  خود را از صداهایی  که  روحش  را به  آتش  می کشیدند، 
در  آن  صداها  خلق   برای   هم   وسیله ای   و  راه   حال   عین   در  و  سازد  رها 
آکوستیک   تحقیقات   مرکز  مدیر  با  وارز   ،۱۹27 سال   در  نداشت .«  اختیار 
کرد  تالش   و  گرفت   تماس   فلچر2۵  هاروی   بل 24،  تلفن   آزمایشگاههای  
استودیویی  را فراهم  کند که  بتواند در آنجا تحقیقاتش  را در زمینه  موسیقی  
الکترونیک  ادامه  بدهد. او را به  این  بهانه  که  بودجه  ندارند، پس  راندند. وارز 
دوباره  در سال  ۱۹32 به  بل  پیشنهاد کرد که  به  ازای  استفاده  از استودیو، 
به   خود  حرفه   قربانی کردن   قیمت   به   داشت   تصمیم   او  کند.  کار  برایشان  
عنوان  آهنگساز، آرزوهای  بلندش  را برای  یافتن  صداهای  جدید دنبال  کند، 
ولی  باز هم  کسی  به  او اجازه  استفاده  از آزمایشگاهها را نداد. )چند سال  
بعد، آزمایشگاههای  بل  تبدیل  به  مرکز تحقیقات  در زمینه  سینتی سایزرهای  
دانشگاه   در  خود  سخنرانی   در   ،۱۹3۹ سال   در  وارز  شد!(   کامپیوتری  

کالیفرنیای  جنوبی  گفت : 
که   ندارند  وجود  لحظاتی   آیا  می دهید،  گوش   موسیقی   به   که   »هنگامی  
تشخیص  می دهید دارید به  یک  پدیده  فیزیکی  گوش  می دهید؟ آیا تا هوایی  
که  بین  ساز و گوش  شنونده  وجود دارد، مرتعش  نشود، موسیقی  معنی  
پیدا می کند؟ آهنگساز برای  اینکه  بداند حاصل  کارش  چیست ، باید مکانیسم  
سازها را بشناسد و درباره  آکوستیک  چیزهای  زیادی  را بداند. من  برای  
به  یک   نیاز دارم :  ابزار کاماًل جدیدی   به   بیان  صداهایی  که  در نظر دارم ، 

ماشین  تولیدکننده  صدا، نه  تکرارکننده  صداهای  قبلی .« 
● دنیای  موسیقی  به  وارز پشت  کرد! 

تکنولوژیهای   آلمانی ،  و  فرانسوی   آهنگسازان   دوم ،  جهانی   جنگ   از  پس  
جدیدی  را که  اغلب  در طول  جنگ  اختراع  شده  بودند، در موسیقی  به  کار 
آدم  مشهور  به  یک   تبدیل   او  و  افتادند  یاد وارز  به   ناگهان  همه   و  گرفتند 
شد! از او خواستند که  در دانشگاههای  ییل 2۶، پرینس تون ، کلمبیا و سایر 
رادیو  تحقیقاتی   مرکز  در  که   شد  دعوت   او  از  کند.  سخنرانی   دانشگاهها 
درباره    27 فر  شائف   که   استودیویی   همان   در  یعنی   فرانسه ،  تلویزیون  

موسیقی  کانکریت  2۸ )محض ( تحقیق  می کرد، به  کار بپردازد. 
ناگهان  وارز 7۱ ساله  مثل  بذری  که  مدتها در دل  خاک  پنهان  مانده  و منتظر 
وارز  به   تکنولوژی ، سرانجام   برآورد.  و سر  کرد  رشد  باشد،  آبی   قطره  
روی  خوش  نشان  داد و او در محیط  جدید به شدت  شروع  به  فعالیت  کرد. 

بسیاری  حتی  از یاد برده  بودند که  او هنوز زنده  است . 
ترساننده ،  اثری   که   نوشت    ”Deserts“ نام   به   را  اثری   دوران ،  این   در  او 
شاهکار و منحصر به فرد درباره  عصر اتم  بود. شنوندگان ، در ابتدای  کار، 
طبق  معمول  نسبت  به  کار او موضع  خصمانه  گرفتند و یک  منتقد موسیقی  

گفت  که  باید وارز را روی  صندلی  الکتریکی  نشاند و اعدام  کرد! 
با این  همه ، “Deserts” اولین  اثر مهم  در موسیقی  الکترونیک  بود و همه ، 
وارز را به  عنوان  عنصر مهمی  در موسیقی  به  رسمیت  شناختند. یکی  از 
روزنامه نگاران ، او را چنین  توصیف  کرد: »گلوله  توپی  که  صحنه  نبرد را 

از قید صوت  آزاد کرد!« 
سرانجام ، وارز دنیایی  را پیدا کرد که  یک  عمر آرزو داشت  در آن  زندگی  
او درباره  موسیقی  و صوت ، در آن  دنبال  شوند. حاال  کند و دیدگاههای  
دیگر او ابزاری  را در دست  داشت  که  می توانست  به  وسیله  آنها صداهای  
مورد نظر خود را کشف  کند. مرکز موسیقی  الکترونیک  کلمبیا ـ پرینس تون  
از او برای  همکاری  دعوت  کرد. آکادمی  سلطنتی  سوئد، او را به  عضویت  
پذیرفت ، جوایز متعددی  را برد و به  ژاپن  رفت  تا درباره  موسیقی  الکترونیک  
سخنرانی  کند. سپس  مهم ترین  مرحله  زندگی  او فرا رسید. لوکور بوزیه 2۹، 
عمارت   تا  شد  دعوت   فیلیپس   از سوی  شرکت   فرانسوی ،  مشهور  معمار 
کاله  فرنگی  فیلیپس  را در نمایشگاه  جهانی  بروکسل  که  قرار بود در سال  
۱۹۵۸ برگزار شود، بسازد. کوربوزیه  تصمیم  گرفت  این  عمارت  را تبدیل  
بود  دیده   پیش   را که  2۵ سال   او وارز  کند.  به  یک  رویداد چند رسانه ای  
بسازد.  موسیقی   رویداد،  این   برای   که   کرد  اصرار  او  به   و  آورد  یاد  به  
خواست   لوکوربوزیه   از  و  کرد  اعتراض   پیشنهاد  این   به   فیلیپس   شرکت  
که  آهنگسازان  مشهورتری  چون  کوپالن  3۰ یا والتون 3۱ را به  کار بگیرد. 
که   بود  ترتیب   این   به   و  کس !  هیچ   یا  وارز  یا  که   کرد  اعالم   لوکوربوزیه  
شرکت  فیلیپس  تسلیم  شد. لوکوربوزیه  به  این  حد هم  قانع  نشد و شرکت  
فیلیپس  را وادار کرد که  پول  خوبی  به  وارز بپردازد. سپس  با وارز تماس  
گرفت  و گفت  که  نام  اثر “Poem Electronique” خواهد بود و وارز کاماًل 
این ،  از نظر وارز،  را که  دلش  می خواهد بسازد.  آزاد است  که  هر چیزی  

هدیه ای  آسمانی  بود! 
شرکت  فیلیپس  به  وارز پیشنهاد کرد که  از آزمایشگاه  شرکت  در آیندهون 32 
به   از تکنسینها و مهندسان  آنجا استفاده  کند. هزینه های  مالی   و همچنین  
هیچ  وجه  مسئله ای  نبودند. وارز مثل  دیوانه ها به  کار چسبید و هر چه  را 
که  یک  عمر آرزو کرده  بود، در این  اثر ریخت . کارمندان  شرکت  فیلیپس  به  
خون  وارز تشنه  بودند. لوکوربوزیه  از هند برگشت  و روی  میز مشت  کوبید 
و فریاد زد که  هیچ  یک  از کارمندان ، حق  ایجاد مشکل  برای  وارز را ندارند. 
این  اثر 4۸۰ دقیقه  و همراه  با شعر بود. قرار بود موسیقی  از 42۵ بلندگو 
که  در همه  نقاط  عمارت  کاله  فرنگی  نصب  شده  بودند، شنیده  شود. وارز 
از  پس   فیلیپس   سرانجام ، شرکت   کرد.  کار  اثر  این   روی   تمام   ماه   هشت  
صرف  2۶۰۰۰۰ دالر هزینه ، خواست  که  اثر او را بشنود. پس  از آنکه  وارز، 
قطعه  را نواخت ، همه  اعضای  شرکت  وحشت زده  شدند. در اینجا بود که  بار 
دیگر لوکوربوزیه  به  نجات  وارز شتافت  و اصرار کرد که  همین  قطعه  باید 
پخش  شود. شرکت  فیلیپس  از وارز خواست  که  در مورد اثر خود به  آنها 

حق  استفاده  انحصاری  بدهد. وارز گفت : 
»حق  انحصاری ؟ در موسیقی ؟ این  چیزی  است  که  هرگز در مورد من  اتفاق  

نمی افتد!« 
شرکت  فیلیپس  دوباره  تسلیم  شد. 

لوکوربوزیه  ساخت  شبیه  یک  صدف  دریایی  بر صخره ای   ساختمانی  که  
نقره ای  بود. در داخل  عمارت ، مدلی  از یک  اتم  از سقف  آویزان  بود. دیوارها 
لخت  بودند و فقط  42۵ بلندگو در اطراف  دیده  می شدند. در اتاق  پذیرایی ، 
نور ضعیف  همراه  با موسیقی  هراس انگیزی  که  از هر سو شنیده  می شد، 
جمعیت  را به  وحشت  می انداخت . نور المپها دائمًا تغییر می کرد و فضای  
وهم آلودی  را پدید می آورد. سر و صدای  جغجغه ها، سوتها، رعد و برق  و 
زمزمه  آدمها همه  جا پخش  می شد. از دیوارها صدای  آدمها بیرون  می آمد. 
برای   تن   میلیونها  آمد!  در  کار  از  بین المللی   عظیم   موفقیت   یک   نمایشگاه ، 
اولین  بار اثری  از وارز را شنیدند. نسل  جدیدی  از آهنگسازها به  آنجا آمده  
بودند تا در مقابل  نبوغ  وارز سر خم  کنند. وارز سرانجام  از راه  رسیده  بود! 
این  اثر گویی  ترانه  مرگ  وارز بود. کمی  پس  از پیروزی  نمایشگاه  بروکسل ، 

وارز مبتال به  برونشیت  شد و به  یکی  از دوستانش  نوشت : 
را  تالشم   باید  بار  آخرین   برای   دارم .  فکرهایی   بزرگ   پروژه   پنج   »برای  

بکنم .« 
او در ۶ نوامبر ۱۹۶۵ درگذشت . 

فرانک  زاپ  پا33، چارلی  پارکر34، بیتل ها و سایرین ، از وارز الهام  گرفته اند. 
وارز، اینک  الهام بخش  و ب ُت  نسلهای  گوناگونی  از آهنگسازان  و موسیقیدانها 
دبوسی ،  هم ارز  تأثیر،  لحاظ   از  و  الکترونیک   موسیقی   پدر  او  بود.  شده  
موتزارت  و بتهوون  است ، هر چند در کالسهای  موسیقی ، کمتر کسی  از او 

یاد می کند. زندگی  او غمبار و در عین  حال  الهام بخش  است . 
فرود  تعظیم   سر  او  نبوغ   و  پشتکار  مقابل   در  موسیقی   دنیای   سرانجام  

آورد!
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روسیه به استقبال سال روز 
تولد تولستوی می رود

به 

لئو  تولد  سال روز  هشتادمین  و  یکصد   مناسبت 
 ،- روسیه  ادبیات  نام دار  نویسنده ی    - تولستوی 

نمایشگاه ویژه ای در این کشور برگزار می شود. 
)هفتم شهریور( مصادف  اوت  بیست  و هشتم  روز 
لئو  تولد  سال روز  هشتادمین  و  یکصد  با  است 
موزه ی   مناسبت،  همین  به  و  تولستوی  نیکوالیویچ 
یک  برگزاری  با  تا  دارد  قصد  روسیه  پوشکین 
نمایشگاه بزرگ، آثار کمیاب و ارزشمند مربوط به 

این نویسنده ی سرشناس را به نمایش بگذارد. 
تولستوی،  موزه ی  تاریخ،  موزه ی   زمینه،  همین  در 
 3۰ حدود  و  روسیه  موزه ی  هرمیتاژ،  موزه ی  
از  ارزشمندی  آثار  خصوصی  مجموعه دار 
مجموعه های خود را برای نمایش در اختیار موزه ی 

پوشکین خواهند گذاشت. 
همچنین  اینفو سنتر،  راشا  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مراسم افتتاحیه ی  نمایشگاه هم زمان با آغاز همایش 
سنتی »نشست تولستوی« خواهد بود، که چندین نفر 

از بازماندگان این نویسنده در آن گرد هم می آیند. 
گوبرینا  توال  در   ۱۸2۸ اوت   2۸ روز  تولستوی  لئو 
- شهر مرکزی روسیه - در خانواده ای اشراف زاده 
از  منتشرشده  اثر  اولین  گشود.  جهان  به  چشم 
به نام  او  حال  شرح   سه گانه ی  رمان  تولستوی، 
بین  که  بود  »جوانی«  و  »نوجوانی«  »کودکی«، 

سال های ۱۸۵2 تا ۱۸۵۶ منتشر شد. 
»جنگ و صلح« که در سال ۱۸۶۹ منتشر شد،  یکی 
که  می شود،  ادبیات جهان محسوب  از شاهکارهای 
شامل ۵۸۰ شخصیت داستانی و تاریخی است. این 
و  تاریخ  درباره ی  تولستوی  شخصی  نظریه ی  اثر 
است.  “اسکندر”  و  “ناپلئون”  بودن  بی اهمیت  بویژه 
رمان  را  صلح«  و  »جنگ  خود  تولستوی  هرچند 
نمی دانست و آن را یک اثر منثور حماسی توصیف 

می کرد. 
از  رسید،  چاپ  به   ۱۸77 سال  در  که  »آناکارنینا« 
رمان  بود.  او  واقعی  رمان  اولین  تولستوی،  نگاه 
»رستاخیز« نیز که در سال ۱۸۹۹ منتشر شد، آخرین 
رمان او بود. آنتوان چخوف - دیگر نویسنده ی بزرگ 
روس - زمانی در تمجید تولستوی گفته بود: »وقتی 
ادبیات یک تولستوی دارد، نویسنده بودن لذت بخش 
هیچ کاری  بدانید خودتان  اگر  و ساده می شود. حتا 
چون  نیست؛  فاجعه بار  چندان  نداده اید،  انجام 

تولستوی به جای همه این کار را انجام می دهد.« 
تولستوی در طول دوران حیات ادبی اش، ۱۱ رمان و 
رمان کوتاه،  هفت اثر فلسفی،  سه نمایش نامه و بیش 
به  او  آثار معروف  از  نوشت.  کوتاه  داستان  از 2۵ 
»تمشک«، »قزاق ها«، »مرگ ایوان ایلیچ« و »ارباب و 

نوکر« می توان اشاره کرد. 
سن  در   ۱۹۱۰ نوامبر  هفتم  روز  نویسنده  این 
ارسطو،  ژان  دیکنز،  چارلز  درگذشت.  سالگی   ۸2
جمله  از  گوگول،  نیکوالی  و  افالطون  روسو،  ژاک 

الهام بخشان او در نویسندگی و فلسفه بودند.

مجموعه ی مقاله هايی 
درباره ی هوشنگ ابتهاج 

 مجموعه ی مقاله هایی درباره ی هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( منتشر می شود. 
را درباره ی مسائل مختلف  مقاله اش  سعید سلطانی  طارمی حدود هشت 
شعر سایه از جمله: عشق در آثار سایه، تفسیری بر شعر تاسیان، نقدی 
در  که  شاعر  این  آثار  درباره ی  مفصلی  سخنرانی  و  تاسیان،  کتاب  بر 
به  مقاله ای که  به همراه  داده،  انجام  دانشگاه کاشان  دانشکده ی معماری 
است،  افزوده  شده  کتاب  به  سایه«  غزل های  در  »تأملی  عنوان  با  تازگی 
سال  سه  دو،  به  مقاله ها  نگارش  دارد.  چاپ  برای  آماده سازی  حال  در 
اخیر مربوط است. سعید سلطانی  طارمی متولد سال ۱333 در چورزق 
عنوان های  با  را  پیش تر سه مجموعه ی شعر  و  است  زنجان  طارم علیای 
»رجزخوانی مستانه ی قابیل«، »بدایع شکوهمند زن و زمین« و »از زلف های 

خورشید گرفتن« منتشر کرده است. 

ترجمه رمان جديد 
واسکونسلوس  

 
 

با ترجمه قاسم صنعوي  قایق من« نوشته واسکونسلوس  ایسنا؛ »رزینیا 
 - واسکونسلوس  مایوروده  ژوزه  اثر  من«  قایق  »رزینیا  شد.  منتشر 
نویسنده معروف برزیلي - به تازگي از سوي نشر راه مانا منتشر شده 
است. این کتاب داستان مردي است که خانواده اش را از دست مي دهد و 
به علت مشکالت روحي به جنگل و طبیعت پناه مي برد. او با قایق خود که 
رزینیا نام دارد، حرف مي زند و قایق نیز براي او داستان هایي را تعریف 
مي کند. این مترجم پیش از این، کتاب هاي »درخت زیباي من«، » خورشید 
را بیدار کنیم«، »موز وحشي« و »کاخ ژاپني« را از این نویسنده برزیلي به 
فارسي ترجمه کرده است. همچنین کتاب »چگونه نمایشنامه نویس شدم« 
اثر الکساندر دوما، با ترجمه او قرار بود از سوي نشر قطره منتشر شود، 
که به گفته مترجم به دلیل اصالحات ویرایشي زیاد که به اثر لطمه زده فعاًل 

از انتشار آن منصرف شده است.
این کتاب دو خاطره از این نویسنده فرانسوي درباره فعالیت هاي تئاتري 
هاي  داستان  مجموعه  شد.  خواهد  منتشر  صفحه   2۰۰ در  که  است  اش 
کوتاه فرانسوي در دو مجلد با عنوان هاي »پشت دیوارهاي دیر« و »همه 
با ترجمه  فرانسوي  نویسنده  از 4۰  کنند« شامل 4۰ داستان  باید زندگي 
صنعوي نیز از سوي نشر لحن نو منتشر خواهد شد. »همه باید زندگي 
کنند« مجوز انتشار دریافت کرده و زیر چاپ است؛ اما »پشت دیوارهاي 
دیر« هنوز در انتظار دریافت مجوز انتشار است. ترجمه جنگي از شاعران 
جهان؛ از فرانسه، امریکاي التین، امریکاي شمالي و آفریقا نیز اثر دیگري 

از صنعوي است که ارائه خواهد شد.
این مترجم تاکنون آثاري را همچون »خاطرات سیمون دوبووار«، »جنس 
دوم«، »عدالت«، »تاریخ رهایي فرانسه« و »یونانیان و بربرها« به فارسي 

برگردانده است.  

خیابان سولژنیتسین  
 
 

 »خیاباني در مرکز شهر مسکو به نام الکساندر سولژنیتسین - نویسنده 
اعالم  مي شود. شهرداري مسکو  نامگذاري   - ادبیات  نوبل  برنده  روس 
کرد، خیابان بولشایا کمونیستي چنسکایا در مرکز شهر مسکو از این پس 
به خیابان الکساندر سولژنیتسین تغییر نام خواهد داد. الکساندر مدودوف 
- رئیس جمهور روسیه - سه روز پس از درگذشت سولژنیتسین در سوم 
آگوست، دستور نامگذاري یکي از خیابان هاي شهر مسکو را به نام او 
امضا کرد. به گزارش پایگاه خبري راشا اینفو سنتر همچنین براي ابراز 
احترام به این نویسنده افشاگر جنایات استالین، روي یکي از خانه هاي این 
خیابان، تصویر یادبود سولژنیتسین نقش خواهد بست. سولژنیتسین که 
در کتاب هایش، ترس و وحشت حاکم در اردوگاه هاي کار اجباري زمان 
استالین را به تصویر کشیده است، یکشنبه )۱3 مرداد( در ۸۹ سالگي بر 

اثر ایست قلبي در خانه اش درگذشت.
در  »گوالک«  اجباري  کار  اردوگاه  در  را  عمر خود  از  که هشت سال  او 
اتحاد جماهیر شوروي سابق گذراند، در آثار غیرداستاني و رمان هایش، 

از شرایط نهفته در نظام زندان هاي شوروي که میلیون ها نفر را اسیر 
دنیسوویچ«،  ایوان  زندگي  در  روز  »یک  برداشت.  پرده  بود،  کرده  خود 
»مجمع الجزایر گوالک«، »اولین دایره« و »بخش جراحي« از معروف ترین 

آثار این نویسنده اند.   
 

گزارش لوموند از سفر »سارتر«  
 

فارس؛ »ژان پل سارتر« در ماه هاي فوریه و مارس سال ۱۹۶۰ به همراه 
سیمون دوبووار سفري یک ماهه به کوبا کرد و حدود ۱۶ مقاله درباره 
کوبا در »فرانس سواق« منتشر کرد. روزنامه لوموند این هفته گزارشي 
کوبا  به  دوبووار«  »سیمون  و  سارتر«  پل  »ژان  تاریخي  سفر  درباره 
منتشر کرده است. بر اساس این گزارش »کارلوس فرانکي« مدیر نشریه 
به  تا  از »ژان پل سارتر« خواست  ابتداي سال ۱۹۶۰  »روولوسیون« در 
کوبا سفر کند و درباره این کشور و مردمش گزارش هایي را به فرانسه 
ارسال کند. سارتر ابتدا این پیشنهاد را نپذیرفت چرا که ۱۰ سال پیش از 
آن تجربه تلخي از سفر به کوبا داشت، اما در نهایت با اصرار »فرانکي« آن 

را پذیرفت و به کوبا سفر کرد. 
بود. وي  به »هاوانا« رفته  انقالب کاسترو  از  سارتر درست ۱4 ماه پس 
امریکایي ها توصیف کرد.  از دست  این کشور را آزادشده  در گزارشي 
سارتر و بووار همچنین به مدت 4۸ ساعت فیدل کاسترو را در سفر به یک 
جزیره همراهي کردند و او را از نزدیک دیدند و با او نشست و برخاست 
کردند. در همین ایام، کاسترو به سارتر گفته است؛ »انقالبي بودن، حرفه 

من است.«  
 

لندن ادبي ترين 
شهر جهان  

 
 

و...  دویل«  »کانن  اورول«،  »جورج  زادگاه  انگلستان  پایتخت  لندن  فارس؛ 
لندن  گرفت. شهر  قرار  ادبي جهان  توریستي  بهترین شهرهاي  در صدر 
ایم و عشق  یادگرفته  ادبیات و جایي که در آن سال ها  با عنوان »خانه 
ورزیده ایم« بهترین شهر ادبي جهان انتخاب شد. لندن توانست در رقابتي 
ادبي  توریستي  شهر   ۱۰ صدر  در  رم  و  نیویورک  پاریس،  شهرهاي  با 
جهان قرار بگیرد. پیش از نیز شهر ادینبورگ در سال 2۰۰4 به عنوان شهر 
ادبیات یونسکو انتخاب شده بود و از آن سال به بعد نمایشگاه کتاب آن 
به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه کتاب جهان شناخته شد. به اعتقاد منتقدان 
جهان  در  ادبیات  پیشروان  از  امروزه  انگلستان  جهان  هاي  رسانه  ادبي 
است و میزان موفقیت رمان نویسان و داستان نویسان این کشور با توجه 

به دیگر کشورهاي جهان بیشتر بوده است.  

هیچ کتاب ديگری جز کتاب 
من نخوانید

جدیدش  کتاب  انتشار  آستانه  در  هالیوود  مشهور  کارگردان  مور  مایکل 
درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مردم توصیه کرد؛ هیچ کتاب 
مستندساز  مور  مایکل  آسوشیتدپرس،  گزارش  به  نخوانند.  را  دیگری 
با عنوان  پاییز امسال کتاب جدید خود را  معترض و جنجالی آمریکایی، 
یک  که  کتاب  این  می کند.  بازار  وارد  مایک«   2۰۰۸ انتخابات  »راهنمای 
توسط  است،  امسال  انتخابات  درباره  آمیز  استهزا  راهنمای  دفترچه 

انتشارات »گرند سنترال« منتشر می شود. 
در این کتاب آمده است: واقعا وقتی برای انجام کارهای سطحی و احمقانه 
وجود ندارد. مردم همزمان دو جا کار می کنند تا بتوانند گاز بخرند و باک 
اتومبیل هایشان را پرکنند و از سر یک کار به کار بعدی برسند. مردم برای 
این که بتوانند به نامزدهای انتخاباتی و انتخابات ریاست جمهوری فکر کنند 
نیاز دارند که وقت آزاد داشته باشند. »مور« می گوید: ترجیح می دهم بروید 
و برای کاندیدای مورد نظر خود فعالیت کنید تا این که کتاب مرا بخوانید. 
بخواهیم  مردم  از  اینکه  است  معتقد  نیز  »مور«  کتاب  ناشر  راب«  »جامی 
مردم  اگر  چون  نیست  درستی  کار  نخوانند  کتابی  هیچ  انتخابات  برای 

بخواهند عاقالنه رای بدهند، نیاز به اطالعات کافی در این زمینه دارند.
این در حالی است که چند ماه پیش اعالم شد »مور« در مستند جدید خود 
بار دیگر موضوعی سیاسی را دستمایه قرار می دهد و دنباله ای بر مستند 
فارنهایت ۱۱/۹ می سازد. مایکل مور سال 2۰۰3 کتابی با نام »خوش تیپ ، 
کشور من کجاست؟« منتشر کرد که حدود ۱ میلیون نسخه فروش داشت.
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 بزرگداشت »مجید 
مجیدي« در موزه 
بوستون امريکا؛ 

مجیدي«  »مجید  بزرگداشت 
معاصر  هنرهاي  موزه  توسط 
مي  برگزار  امریکا  در  بوستون 

در موزه  بزرگداشت مجیدي  فارس  به گزارش  شود. 
او  فیلم  آخرین  نمایش  با  بوستون  معاصر  هنرهاي 
»آواز گنجشک ها« انجام مي شود. قرار است در این 
سینما،  کارگردان  این  از  تقدیر  بر  عالوه  بزرگداشت، 

جایزه »آي لکس« نیز به او اهدا مي شود. 

نقد سه دهه شاعري 
علیشاه مولوي؛

علیشاه  شاعري  دهه  سه   
مي  نقد  کتابي  قالب  در  مولوي 
نقدهاي  ایسنا  گزارش  به  شود. 
شاعران و منتقدان بر شعرهاي 
در  مولوي  علیشاه  منتشرشده 
نشریات  در  که  دهه،  سه  این 
با  کتابي  در  شده،  منتشر  ادبي 

عنوان »به احترام شاعر، یک دقیقه سکوت را بشکنید« 
به چاپ خواهند رسید.

نخستین  براي  مجوز 
رمان احمد پوري

پوري  احمد  رمان  نخستین 
گرفت.  انتشار  مجوز  سرانجام 
این  قدم  »دو  ایسنا  گزارش  به 
است  اجتماعي  رماني  خط«  ور 
که به گفته مترجم از ۹ ماه پیش 
از سوي نشر چشمه در انتظار 

کرده  دریافت  مجوز  تازگي  به  و  بوده  انتشار  مجوز 
است. پوري همچنین این روزها در کنار ترجمه گزیده 
یي از شعرهاي چارلز بوکوفسکي - شاعر و نویسنده 
امریکایي - به ترجمه گزیده یي از شعرهاي پابلو نرودا 

- شاعر شیلیایي - مشغول است. 

»املي نوتومب« محبوب ترين 
نويسنده فرانسوي ها

 فهرستي از محبوب ترین نویسندگان فرانسه منتشر 
شده است که »املي نوتومب« در صدر آن قرار دارد. 
به گزارش فارس، »املي نوتومب« نویسنده فرانسوي 
لرز« در  رمان هاي »خرابکاري عاشقانه« و »ترس و 
»لوفیگارو«  روزنامه  فصل  محبوب  نویسندگان  صدر 
»نوتومب«  رمان  جدیدترین  گرفت.  قرار  پاریس  چاپ 
بازار  راهي  تازگي  به  که  شاهانه«  »عمل  عنوان  با 
هزار  از 2۰۰  بیش  فروش  با  بود،  فرانسه شده  کتاب 
فرانسوي  نسخه یي در مدت یک ماه شگفتي منتقدان 
را به همراه داشته است. »عمل شاهانه« هفدهمین رمان 
به  نزدیک  حال  به  تا  نوتومب«  »املي  است.  نوتومب 
7۰رمان نوشته که از میان آنها تنها ۱7 اثر را منتشر 
جایزه  چندین  برنده  خضرا«  »یاسمینا  است.  کرده 
ادبي فرانسه، دومین نویسنده محبوب فصل روزنامه 
آینده  ماه  یک  در  فرانسه  نویسندگان  است.  لوفیگارو 
رو  روبه  کشور  این  در  ادبي  جوایز  فصل  شروع  با 
هستند و منتقدان بسیاري در این کشور بر این باروند 
براي  نوتومب شانس زیادي  که رمان »عمل شاهانه« 
دارد.  را  فرانسه«  »آکادمي  یا  »گنکور«  دریافت جایزه 
در  تازگي  به  گاردین  روزنامه  که  است  در حالي  این 
ناامیدکننده  را  فرانسه  امروز  ادبیات  وضع  یي  مقاله 
توصیف کرده و از پاییز فصل جوایز ادبي فرانسه، به 

عنوان »خزان ادبیات فرانسه« یاد کرده است. 

چهره ها محاکمه 
کافکا

شهریار وقفي پور

کاري  منتقدي  و  نویسنده  هر  براي  کافکا  از  نوشتن 
وسوسه برانگیز، دشوار و چالش برانگیز است. همین 
جمله مشخص کننده خصلت هاي اساسي نوشته هاي 
اینکه  دیگر،  طرف  از  گریزپا.  و  معمایي  است؛  کافکا 
نویسنده  هر  همیشگي  وسوسه  کافکا  باب  در  نوشتن 
که  است  آن  دهنده  نشان  است،  پسامدرن(  )و  مدرن 
ترسیم  را  از خودش  پس  مدرن  ادبیات  افق  کل  کافکا 
نویسندگان  حتي  که  )کاري  است  کرده  تعریف  و 
بزرگي چون جویس و بکت نیز ناکام از آن ماندند(؛ از 
همین رو شاید بتوان گفت »نام کافکا« همان »نام پدر 
نمادین« ادبیات مدرن است؛ و در همین جا، شاید یکي 
مي  پیش  کافکایي  هاي  گویي  وارونه  یا  ها  آیروني  از 
آید؛ نویسنده یي که دغدغه همیشگي اش، پدر و نام پدر 
)و شاید از منظري قتل او( بوده است، خود به پدري 
نمادین بدل مي شود. اگر با این »حکم« سراغ کافکا و 
مي  برویم،  او  مورد  در  نوشتن  وسواس  یا  وسوسه 
اولین  انتخاب اجباري،  یا، در واقع  این ضرورت  بینیم 
در  جایگاهي  اشغال  و  یابي  هویت  براي  نویسنده  گام 

نظام نمادین ادبیات مدرن )و پسامدرن( است؛ به عبارتي نوشتن درباره او همان 
تقال براي تعریف و تفسیر خویش است و از همین رو، وسواس تفسیر، نوشتن یا 
تکرار کافکا همان تقال براي یکي ساختن خود با خصلتي از کافکا است که غیرقابل 
تقلید است، خصلتي که اتفاقًا به کودک اجازه مي دهد از تهدید مادر اسکیزوفرنیک 
یا غرقه شدن در جهان بي شکل رهایي یابد.سوال بعدي این است که چگونه مي 
در جست  که  یي  نویسنده  ادیپي  عبارتي، کشمکش  به  یا  نوشت؛  کافکا  از  توان 
وجوي هویت ادبي است، چه شکلي خواهد داشت؟ در اینجا مي توان از الگویي 
ساده استفاده کرد البته با این پیش فرض که راهبرد اصلي این مقاله، قرائت )یا 
نوشتن از( کافکا به میانجي قرائت هاي دیگران است. الگوي مذکور در ابتدا شکل 
الگویي ساختارگرا را دارد؛ یعني قرائت خود را در چارچوب یک زوج دوتایي پیش 
مي برد. از این منظر اگر چه مي توان از زوج هاي دوتایي بنیامین/ دلوز- گتاري؛ 
آدورنو/ دلوز- گتاري و الکاني/ جیمسن سود جست؛ این مقاله بر آن است که بر 
زوج اول تاکید کند. البته جلوتر که برویم، تفاوت این روش با روش ساختارگرا 
مشخص مي شود؛ چرا که در ساختارگرایي ما با دو قطب متضاد سروکار داریم، 
حال آنکه دلوز و گتاري، به شکلي خودآگاه، در کتاب خود، »در باب کافکا؛ به 
سوي ادبیات اقلیت«، به دین خود به بنیامین اشاره مي کنند و قرائت بنیامین را 
بهترین نوشته در مورد کافکا مي خوانند و از اینکه او به دام هایي چون عرفان 
گرایي، هرمنوتیک، اگزیستانسیالیسم، اسطوره باوري، روانکاوي و غیره نیفتاده 
است، ستایش مي کنند، هر چند، در نهایت، ضرورت کار خود را بدین صورت 
توجیه مي کنند که بنیامین، به رغم تمام بصیرت هاي تیزهوشانه اش، به دام نوعي 
اسطوره باوري مي افتد و نمي تواند به تمامي خود را از شر هاله دروغیني که 
کافکاي »واقعي« را پوشانده، رها کند. با این تفاصیل، مشخص مي شود این مقاله 
روشي ساختارگرا را پیش نمي گیرد. پس معرفي زوج مذکور به چه کار مي آید؟ 
آیا مقصد این نوشته، بهره گیري از شیوه یي شبه هگلي براي رسیدن به نوعي 
سنتز یا قرائتي »کامل« و »واال« از کافکا است؟ چنان که معلوم مي شود، فرمول 
تقلیل گرایانه تز- آنتي تز- سنتز تا چه حد از بصیرت هگلي به دور است؛ چرا 
که دیالکتیک هگلي به معناي پیش راندن منطق دروني یک فرآیند تا حد نهایي آن، 
تا لحظه یا دقیقه یي است که آن فرآیند، از درون خود را نابود کند. با توجه به 
حکمي که در باال ذکر شد، یعني نوشتن از کافکا به مثابه هویت یابي، این مقاله در 
پي آن است که چگونه قرائت هاي بنیامین و دلوز- گتاري در نمادینه کردن اثر 
یا کنش کافکا ناکام مي مانند، و همین ناکامي در نمادینه کردن کافکا دقیقًا همان 
مورد  در  اش  نوشته  در  بنیامین  است.  مدرن  ادبیات  دروني  یا حرکت  دینامیک 
داند؛ چنانکه خود  پردازي« مي  »تمثیل  را  کافکا  به  نزدیک شدن  راه  تنها  کافکا، 
کافکا را نیز »بزرگ ترین تمثیل پرداز« مي نامد. از همین رو، قرائت بنیامین از 
کافکا شبیه گشتن در خرابه ها است )یا به عبارت درست تر، خراب کردن متون 
کافکا(، بدین منظور که تکه هاي پراکنده یک کل را پیدا کند، کلي که در هر یک از 
تکه ها بازنموده و در عین حال، مفقود است. براي فهم بهتر این روش، باید به 
مقاله یي دیگر اشاره کرد که بنیامین در آن، دو راه برتر براي تملک و گردآوردن 
)به عبارتي، خواندن و از آن خود کردن( کتاب ها پیش مي کشد؛ نوشتن و به ارث 
بردن آنها. بنیامین همواره در نوشته هایش سعي در ترکیب این دو راه داشت؛ 
نوشتن از طریق نقل قول کردن یعني از طریق میراثش. در اینجا بنیامین بر سویه 
انتقال پذیري تجربه و انتقال رد ابژه یا چیزي گم شده تاکید مي کند. حال اگر به 
مقاله بنیامین در مورد کافکا بازگردیم، مي بینیم در اینجا نیز منش بنیامین در 
گردآوردن متون کافکا مبتني بر تالش براي یافتن و سرهم کردن کلیتي است که 
تکه تکه شده یا به کل، اکنون گم شده و صرفًا ردپاهایش مانده است؛ از همین رو، 

در مورد کافکا خاطرنشان مي شود که آنچه کافکا از آن سخن مي گوید قدمتي 
بیش از اسطوره ها دارند و مقیاس کافکا، مقیاسي کیهان شناختي است. بنیامین 
از همین جا به گروهي از متکثر ترین چهره ها در داستان هاي کافکا اشاره مي 
کند، گروهي که همه خمیده اند، آن هم زیر باري کیهان شناختي، زیر بار گناهي 
که عمري بس بیش از اساطیر دارند. اولین این چهره ها »پدر« است، چهره یي 
کارمندان  یا  ها  بوروکرات  مي خورد؛  پیوند  هایش  گروهي  هم  به  بالفاصله  که 
ادارات و دادگستري ها. اعضاي این گروه در چیزي دیگر هم مشترک اند و آن 
کثافت است؛ اگر چه نباید فراموش کرد کثافت نیز ردپایي از آن چیز گمشده دارد، 
چیزي که در بیشتر داستان هاي کافکا همان »کتاب قانون« است؛ کتاب قانون گم 
شده است، از همین رو است که »کسي از چند و چون قوانین مطلع نیست«. اگر 
چه بي اطالعي از قانون مانع از قانون شکني و گناهکاري نمي شود. پدران )و 
بوروکرات ها و قضات و مجریان قانون( در پي متهم کردن کسي هستند چرا که 
گناه آنان را به هیجان مي آورد؛ اگر چه از طرف دیگر، تنها اتهام به گناهکاري 
است که انسان را زیبا مي کند، چنان که در »محاکمه« نیز بدان اشاره مي شود. 
پدران همواره پسران را به گناهکاري متهم مي کنند؛ اما در جهان کافکا تنها مي 
توان زیبایي را در میان متهمان یافت. بنیامین در ادامه به اهمیت بنیادین »ژست« 
در آثار کافکا اشاره مي کند، اینکه براي شخصیت هاي 
کافکا )و از طرفي براي فرم داستان هایش( حفظ ژست 
مساله مرگ و زندگي است، چرا که حفظ ژست، به شکلي 
لجوجانه، تقالیي است براي یادآوردن چیزي گمشده )که 
براي بنیامین همان زبان الهي بود(. همین تاکید بر ژست 
شکلي  به  را  کافکا  هاي  داستان  بیشتر  صحنه  که  است 
بدل  تماشاخانه  به  تمثیلي  یا  »امریکا«(  رمان  )مثاًل  عیني 
)مثاًل  کافکا  جهان  افتاده  ریخت  از  موجودات  مي سازد. 
از آن چیز فراموش شده  یا ردپایي  اثر  نیز  »اودرادک«( 
آورده  یاد  به  بودند،  نیفتاده  ریخت  از  اگر  که  چرا  اند، 
مي شدند. در این میان، موجوداتي هم وجود دارند نیمه 
انسان- نیمه حیوان که به دلیل اسارت شان در خانواده 
افتاده اند )»مسخ«، »نگراني هاي  به دام فراموشي مطلق 

پدر خانواده«(.

مي  شروع  هدف  این  با  را  خویش  کتاب  گتاري  دلوز- 
از آنجایي که گرفتار »اسطوره«  بنیامین را  کنند که کار 
مانده است، ادامه دهند، یعني از همان تقال و آرزوي »چیز 
گمشده« یا همان زبان الهي، زباني که رابطه یي این همان 
از چیزهایند.  یي  فاصله  که متضمن  بشري  هاي  زبان  مثل  نه  داشت،  با چیزها 
فراتر  گفتار غالب زمانه خود  از دو  کنند  این مسیر سعي مي  دلوز- گتاري در 
به-  سر-  هاي  جفت  ابتدا  در  آنها  روانکاوي.  و  ساختارگرایي  از  یعني  بروند، 
و  کنند  مي  معرفي  را  فرازگرفته شده/ صدا  و سر-  تصویر  تعظیم- خم شده/ 
با دادن تفسیري از داستان هایي چون »مسخ« یا »هنرمند گرسنگي« مدعي مي 
شوند که جفت اول نماینده نوعي حکایت ادیپي است و اینکه قهرمان هاي کافکا 
در این داستان ها که عمومًا در میان داستان هاي انساني او قرار دارند، در پي 
یافتن سوراخ و راهي براي گریزند، اما همیشه خمیده و دلبسته تصویرند؛ اما در 
جفت دوم، حکایت ادیپي از آنجا که از خانواده به کل جهان فرا افکنده مي شود، 
اقتدار پدر را در هم مي شکند و این داستان ها داستان هاي سفرند و در اینجا، 
نه با موسیقي )که عنصري سرکوبگر است( که با صرف آوا و صداهاي بي معنا 
روبه روییم؛ داستان هاي حیواني- انساني یا به قول دلوز- گتاري، داستان هاي 
آکادمي«،  به  غمیمونف  )»گزارش  انسان شونده  یا حیوان  انسان حیوان شونده 
»موش آوازه خوان«( از این نوع اند. اما از نظر آنها کمال کافکا در رمان هاي او 
است که همگي ناتمام اند. در این رمان ها ما با حرکت سیال و مولد میل روبه 
روییم و تنها چیزي که اهمیت دارد، »شدت«ها یا »فشردگي«ها است که مي توانند 
جاهایشان را با هم عوض کنند؛ از همین رو، دیگر نه مساله گناه که حرکت خالق 
میل وجود دارد، از همین رو، »ک« در »محاکمه« نه به فکر حکم، که به فکر لذت و 
رفتن از اتاقي به اتاق دیگر است. از نظر دلوز- گتاري، به رغم گفته هاي روانکاوي 
میل از فقدان نشات نمي گیرد بلکه خود ابژه خود را مي سازد و کل رمان هاي 
کافکا در مورد میل و لذت تبدیل شدن به عنصري از ماشین )ماشین دادگاه یا 
عدالت، ماشین تماشاخانه و ماشین مساحي( است؛ پر بودن مکان هاي قانون از 
زنان نشانه یي از همین لذت است. از همین جا مشخص مي شود که قرائت دلوز- 
گتاري از روانکاوي تا چه حد سطحي است؛ چرا که از قضا، الکان به صراحت 
نشان داده است همزاد دیگر خود یا آلتراگوي قانون و حکم ممنوعیت، دستور به 
لذت بیشتر است و همین انباشتگي مکان هاي قانون از زناني که آماده لذت بردن 
اند، دلیلي بر این ادعا است. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که هم بنیامین و 
هم دلوز- گتاري به خصلت جمعي بودن داستان هاي کافکا اشاره مي کنند؛ اولي 
با اشاره به خاطره و اینکه خاطره همواره امري جمعي است و دومي با اشاره به 
مفهوم »ادبیات اقلیت« و اینکه براي این گونه ادبیات هر مساله شخصي بالفاصله 
و بي واسطه به امري جمعي تبدیل مي شود. تعریف الکان از ضمیر ناخودآگاه به 
مثابه زبان یا گفتار دیگري یا میل دیگري ناظر به همین خصلت جمعي میل است، 
میلي که از قضا همواره دور خأل یا شکافي مي گردد. نکته آخر آنکه بنیامین به 
»بي هدف بودن عمل گردآوري« اشاره مي کند و اینکه تنها اراده یي الهي مي تواند 
پوسته خاطره را بشکافد و هدفي را بر آن نازل کند؛ به سکوت رسیدن داستان 
هاي کافکا نشانه یي از همین خواست است. دلوز- گتاري هم رمان هاي کافکا را 
)که هر سه ناتمام اند( به عنوان عمل پیاده کردن یا باز کردن اجزاي یک ماشین 
مي دانند، یعني به مثابه روند از کار انداختن ماشیني سرهم بندي شده. با این همه، 
اولي کافکا را به دلیل اذعانش به شکست خوردن و اینکه همواره حرکتي مي کرد 
که معطوف به شکست باشد، ستایش مي کند، حال آنکه دومي شکست کافکا را رد 
کرده، او را ستاینده جشن هاي بي پایان مي داند. توصیف ژیژک از دلوز به عنوان 
نظریه پرداز راستین پسامدرنیته و سرمایه داري پسامدرن، در اینجا معنایي عیني 
مي یابد؛ در شرم »ک« از مردنش چون سگ و هراس هاي موجود در داستان هاي 

کافکا بازي و جشن دیدن، خود دلیلي بر ادعاي ژیژک است.

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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چون بامداد شد مرجانه برخاسته دست و پا و روي ملکه را بشست و گالب آورده رو 
و دهان ملکه را با گالب بشست. ملکه عطسه بزد و پاره اي بنگ را قي کرده به خود آمد 
و با مرجانه گفت:  مرا از کار خویشتن بیاگاهان. مرجانه گفت:  من ترا بر پشت افتاده 
دیدم و خون از ساقهاي تو همي رفت. ملکه دانست که ملک نعمان با او در آمیخته. ملول 
و غمین شد و با کنیزکان گفت:  هرکس که خواهد که نزد من آید منعش کنید و بگوئید 
که بیمار و رنجور است. پس خبر به ملک نعمان رسید که ملکه بیمار و رنجور است. 
ملک همه روزه شربت و دارو و معجون از براي او همي فرستاد. تا چند ماه ملکه از همه 
کس پوشیده و در حجاب اندر به گوشه اي نشسته بود و ملک را نیز آتش شوق فسرده 

شد و از ملکه یاد نمي کرد. 
اما در ملکه آثار َحمل پدید آمد. جهان بر وي تنگ شد. کنیزک خود، مرجانه را نزد  
خود خواند و گفت:  بدان که کس با من ستم نکرده من خود با خویشتن ستم کردم و 
از پدر و مادر و شهر خویش دور گشتم و اکنون قّوت و قدرت از من برفته بر اسب 
نتوانم نشست. هر گاه من در اینجا بزایم همه کس مرا سرزنش و مالمت خواهند کرد و 
کنیزکان همه دانسته اند که ملک نعمان از من بکارت برداشته و اگر من بخواهم بنزد پدر 
روم به چه رو توانم رفت. مرجانه گفت:  فرمان تراست که من خدمت را پذیره ام. ملکه 
گفت: همي خواهم که پنهان از اینجا به در روم و بجز تو کس از کار من آگاه نشود تا 

بنزد پدر شوم که دسِت شکسته وبال گردن است. مراجانه گفت: رأیي است صواب.
پس ملکه آمادة سفر شد و راز پوشیده همي داشت تا اینکه ملک به نخجیرگاه رفت و 
با مرجانه گفت که: امشب  بماند. ملکه  بَِسْرَحّدي رفت که چندي در آنجا  نیز  شرکان 
اگر  نزدیک است.  تقدیر چگونه کنم که هنگام والدت  با  بیرون روم، ولي  همي خواهم 
چهار روز بدینجا مانده، بزایم،  آنگاه رفتن نتوانم. پس ساعتي بفکر اندر شد و با مرجانه 
گفت: مردي پیدا کن که با ما در سفر رود و خدمتهاي ما را انجام دهد. مرجانه گفت: اي 
خاتون، به خدا سوگند که بجز غالم سیاه َغْضبان نام کس را نشناسم و او از غالمان 
ملک نعمان و قصر ما را دربان است. من اکنون بیرون رفته با او سخن گویم و وعدة 
مال دهم و با او گویم که اگر بنزد ما بماني هرکس را که خواهي به کابین تو بیارویم. 
ملکه گفت:  او را نزد من حاضر آور تا با او سخن گویم. مرجانه رفت و َغضبان را 

بیاورد. َغضبان زمین ببوسید.
ملکه چون َغضبان را بدید ازو نفرت کرد و دلش از وي برمید،  ولي ناچار به او گفت 
که:  اي غضبان مي تواني که در حادثات ُمعین ما شوي و اگر کار خود بر تو ظاهر کنم 
راز من بپوشي؟ غالمک چون بدو نظر کرد و جمال او بدید بدو مفتون گشت و گفت: اي 
ملکه،  هرچه گوئي سرنپیچم. ملکه گفت: همي خواهم که در این ساعت دو اسب از اسبان 
ملک را براي من و مرجانه آماده کني و به هر اسب خرجیني از زر و گوهر بگذاري و 
ما را به مملکت پدرم ملک حردوب برساني که در آنجا ترا از مال بي نیاز کنم. غضبان 
چون این سخن بشنید فرحناک شد و گفت: به جان منت پذیر هستم. در حال غالمک 
برفت و با خود همي گفت که به مراد خود رسیدم. اگر ایشان دعوت مرا اجابت نکنند هر 

دو را بکشم و مال بگیرم. 
از  ولي  بنشست  اسب  بر  ملکه  بیاورد.  با خود  اسب  و سه  بازآمد  چون ساعتي شد 
آبستني دردناک بود و خودداي نمي توانست و مرجانه نیز به اسبي سوار شد و غالمک 
نیز سوار گشته شبانه روز اسب همي راندند تا به میان دو کوه رسیدند که از آنجا تا 
ممکلت پدر ملکه یک روز مسافت بیش نمانده بود. آنگاه ملکه را دردِ زائیدن گرفت و بر 
اسب نشستن نتوانست. با َغضبان و مرجانه گفت: فرود آئید که مرا هنگام زادن است. 
ایشان از اسب فرود آمدند و ملکه را نیز به زیر آوردند، ولي ملکه از غایِت درد از جهان 
بي خبر بود. پس َغضبان با تیغ برکشیده پیش ملکه بایستاد و گفت: اي خاتون، مرا از 
وصل خود کام ده و با من درآمیز. چون ملکه این سخن بشنید بدو نگاه کرده گفت: من 

به ُملوک راضي نبودم اکنون این َمملوک سیاه از من کام همي خواهد.
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب پنجاه و دوم بر آمد
گفت : اي ملک جوانبخت، ملکه با غضبان گفت: اي غضبان، واي بر تو، کار من به اینجا 
رسیده که تو با من چنین سخن گوئي و از من تمّناي وصال کني. پس ملکه گریان شد و 
گفت:  اي زادة زنا و اي پروردة کناِر روسبیها ترا گمان این است که همة مردم به رتبْت 
یکي هستند؟ چون غالمک دل سیاه این سخنان بشنید در خشم شد و ملکه را با تیغ ستم 

بکشت و خرجین زر و گوهر برداشته بگریخت و ملکه ابریزه کشته بر خاک بیفتاد. 
مرجانه پسري را که ملکه زاده بود به کنار گرفته بر ملکه همي گریست که ناگاه گردي 
جهان را فرو گرفت. چون گرد بنشست سپاه بي کران از رومیان پدید آمدند و ایشان 
سپاه ملک حردوب پدر ملکه ابریزه بودند و سبب آمدن ایشان این بود که چون ملک 
هستند،  نعمان  ملک  پیش  در  و  رفته  بغداد  به  کنیزکان  با  دخترش  که  شنید  حردوب 
سپاهي برداشته بیرون آمد. چون بدینجا رسید ملکه ابریزه را دید که بر خاک و خون 
بینداخت و  اسب  از  را  ملک حردوب خود  گریان نشسته.  او  کنیز  و مرجانه،  غلطیده 
بیخود گشت. سواران نیز پیاده شدند و آواز گریه و خروش بلند شد. چون ملک به 
خویش آمد از مرجانه حدیث باز پرسید. مرجانه قصه بر او فرو خواند. ملک حردوب 
از شنیدن حکایت گریان شد و جهان در چشمش تاریک گردید. پس فرمان داد ملکه را 
به تابوت گذاشتند و به َقسارّیه بازگشتند و تابوت را به قصر اندر آوردند. آنگاه ملک 
بنزد مادرش ذات الدواهي رفت و از حادثه آگاهش کرد که نخست ملک نعمان به حیلَت 
بِکاَرِت دختر من برداشته پس از آن غالمک سیاه او را کشته است. بحق مسیح سوگند 
که ناچار انتقام از ایشان بکشم و ننگ از خویشتن بردارم و گرنه خود را هالک سازم. 

پس بگریست و بخروشید.
آنگاه ذات الدواهي گفت: اي فرزند، دختر ترا جز مرجانه دیگري نکشته که مرجانه او را 
ناخوش مي داشت. پس از آن ذات الدواهي با پسرش گفت: محزون و غمین مباش که به 
حق مسیح سوگند که من از ملک نعمان برنگردم تا او را و پسران او را بکشم و به او 
کاري کنم که در همة شهرها مذکور شود. ولکن ترا باید که فرمان من بپذیري و آنچه 
گویم به جاي آوري. ملک َحردوب با مادرش گفت: به حق مسیح سوگند که سِر موئي 
بیاور و  نیز  نکنم. ذات الدواهي گفت: چند دختر بکر حاضر کن و دانشمندان  مخالفت 

بسي مال به دانشمندان ده که دختران را حکمت و ادب و اشعار 
و منادَِمِت ُملوک بیاموزند. ولي دانشمندان از مسلمانان باشند 
که اخبار عرب و تواریخ خلفا و احواالت ملوک اسالم بیاموزند. 
چون دختران همه چیز یاد گیرند آنگاه به دشمن چیره شویم و 
انتقام از وي بگیریم از آنکه ملک نعمان به محبِت دختران َمفتون 
او خود سیصد و شصت و شش کنیز داشت و یکصد  است. 
کنیز ماه روي از کنیزان ملکه ابریزه در نزد او هستند. چون این 
دختران دانش یاد گیرند من ایشان را برداشته به بغداد سفر کنم. 
چون ملک َحردوب از ذات الدواهي این را بشنید خرسند شد. در 
حال رسوالن به هر سو فرستاد و دانشمندان از شهرهاي دور 
حاضر آورد و جیره و جامه بدیشان ترتیب داد و مال بیکران 

وعده کرد و دختران را نیز حاضر گردانید. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان 

فرو بست.
چون شب پنجاه و سوم بر آمد

به دانشمندان مال  گفت : اي ملک جوانبخت، ملک حردوب 
به  آورده  حاضر  نیز  را  دختران  و  کرد  وعده  بیکران 

حکیمان سپرد و گفت که حکمت و ادب و اشعار و تواریخ به 
دختران بیاموزند. حکیمان فرمان پذیرفتند. ملک حردوب 

را کار بدینجا رسید. 
و اما ملک نعمان چون از نخجیرگاه بازگشت،  ملکه ابریزه 

بر  کار  این  نیافت.  خبري  کرد  تفتیش  ندید.  اندر  قصر  به  را 
و  بیرون شد  قصر  از  دختري  چگونه  گفت:   و  ناهموار شد  او 
باشد  گونه  بدین  مملکت  مرا  اگر  نگردید.  آگاه  برو  هیچ کس 
سلطنت من سودي ندارد. پس به دوري ملکه ملول و محزون 
بود که ملکزاده شرکان نیز از سفر بازگشت. ملک نعمان ماجرا 
بر او بیان کرد و از رفتن ملکه آگاهیش داد. شرکان در بحِر 

اندوه غوطه خورد و شبانه روز در ُفرَقِت ملکه همي گریست. 
فراموش  از خاطر  را  ملکه  روز  چند  از  پس  نعمان  ملک  اما 
نِزهه الزمان بپرداخت و علما و  َتَفقُّدِ ضوءالمکان و  به  کرده 
حکما به تعلیم ایشان بگماشت. شرکان از کردار پدر در خشم 
رنجور  بدین سبب  و  برد  َرشک  خواهر  و  برادر  به  و  شد 
گشت. روزي ملک نعمان با شرکان گفت: چونست که تنت 
هر  پدر،  اي  گفت:   همي شود؟ شرکان  زرد  گونه ات  و  نزار 
با  و  اوالد صفیه مهربان مي شوي  به  تو  وقت مي بینم که 
ایشان نیکوئي مي کني مرا رشک آید و بیم از آن دارم که 
به  نیز  تو  و  بکشم  را  ایشان  و  غالب شود  من  بر  رشک 
سبب این مرا بکشي و از این جهت نزار و زرد همي شوم. 
به من واگذاري که من در  این است که شهري  تمني من 
آنجا بسر برم و عمر بگذارم. چون ملک نعمان این سخن 
بشنید و دانست که سبب ماللتش چیست، به دلجویي او بر 
آمد و گفت: اي فرزند، هرچه تو خواهي دعوتت را اجابت 
کنم و در مملکت من بزرگتر و محکمتر از قلعة دمشق جائي 
نیست،  آن را به تو دادم. پس ُمنشیان بخواست و َمنشور 

ایالت دمشق بنوشتند. 
ملکزاده سفر را آماده شد و وزیر دندان را نیز با خود ببرد. 
پس پدر را وداع کرده همي رفتند تا به دمشق رسیدند. مردم 
دمشق به استقبال پذیره شدند و کوس و ناي بزدند و شهر 
بیاراستند و شادي همي کردند تا اینکه شرکان به شهر اندر 

آمد و در مقر خود جاي گرفت. 
و اما ملک نعمان چون پسر را وداع کرد،  حکیمان و دانشمندان 
نزد او بیامدند و گفتند که فرزندان تو حکمت و ادب بیاموختند. 
داد  مال  به حکیمان بسي  این بشارت فرحناک شد و  از  ملک 
گشته  ساله  چهارده  و  شده  بزرگ  که  دید  را  ضوءالمکان  و 
و  زنان  و  است  دانش  اهل  و  فقرا  دوستدار  و  عبادت  به  مایل 
مردان شهر بغداد او را دوست مي دارند و حال بدین منوال بود 
و  معظمه  مّکة  زیارت  براي  از  عراق  َمحمِِل  بغداد  در  اینکه  تا 

مدینة منوره بسته شد. ضوءالمکان چون محمل حاجیان را بدید 
آرزومند بیت اهلل الحرام گردید و به پیش پدر رفت و اجازة سفر 
مکه خواست. ملک نعمان ممانعت کرد و گفت: صبر کن که سال 

آینده من خود به مکه خواهم رفت، ترا نیز ببرم. 
چون ضوءالمکان دید که این وعده دیر خواهد کشید بنزد خواهرش 

کرد  ادا  نماز  چون  ایستاده.  نماز  به  که  دید  رفت.  ُنزهت الزمان 
ضوءالمکان با او گفت که: مرا شوق زیارت مکه و قبر نبي علیه السالم 
اندر دل است و از پدر اجازت خواستم، جواز نداد، قصد من این است 
که پاره اي مال برداشته بي خبر از همه کس به حج روم. ُنزهت الزمان 
سوگندش داد که مرا نیز با خویشتن ببر و از فیِض زیارت محرومم 
مگذار. ضوءالمکان با او گفت:  چون شب درآید و ظلمت جهان را فرو 

گیرد ازین مکان به در آي و کس را آگاه مکن.
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چیزی که در مورد این موضوع امروزه مورد چالش قرار می گیرد 
این  تحلیل  صرف  جای  به  دانان  مابعدالطبیعه  اواًل  که  است  این 
مفاهیم، از حد تحلیل فراتر رفته و کوشیده اند تا از این طریق احکام 
موجودات واقعی را استنباط کنند و به شناخت وجودی درباره آنها 
سازی  نظام  درصدد  اینکه  آن  از  بدتر  و  ثانی  در  و  بیابند  دست 
مابعدالطبیعی برآمده و می خواسته اند تمامی هستی را در قالب نظام 

مابعدالطبیعی خویش مبین سازند. 
ولی مابعدالطبیعه به معنای مورد نظر سنت گرایان، اشتراک چندانی 
با این معنای مابعدالطبیعی ندارد. اینان مابعدالطبیعه را علم به حق، 
معرفه اهلل یا همان عرفان معنا می کنند. گواینکه نمی توان آن را عرفان 
)mysticism( به معنای عام کلمه دانست، چرا که ممکن است در 
برخی کاربردها جنبه عاطفی یا عاشقانه و یا حتی شهودی آن فارغ 
از عقل و معرفت مورد تأکید باشد که در این صورت نمی توان آن 
را همان مابعدالطبیعه به معنای مورد نظر سنت گرایان دانست. ولی 
اگر عرفان را به معنای ریشه ای آن در اسالم که داللت بر معرفت 
دارد و یا به معنای ریشه ای آن در مسیحیت که داللت بر علم به 
اسرار الهی دارد، در نظر گرفته شود، می توان گفت این مابعدالطبیعه 
عین عرفان است. چرا که هم بر جنبه نظری معرفت به حق و هم بر 
متخلق و متحقق شدن شخص صاحب معرفت بدان تأکید می ورزد. 
همانطور شوان می نویسد: »معرفت مابعدالطبیعی یک چیز است و 
تحقق آن در جان }آدمی{ چیزی کاماًل دیگر. همه معرفتی که دماع 
فرا می  تواند گرفت، حتی اگر از منظر بشری بی اندازه پرمایه باشد، 
در منظر حقیقت مطلق هیچ است. اما معرفت مابعدالطبیعی چونان 
بذری الهی در دل است. افکار فقط فروغ هایی بسیار بی رمق 

از آنند.«)7( 

با  نیز  بنابراین می توان گفت که سنت گرایان 

مابعدالطبیعه استدالل گرایانه محض مخالف اند، گو اینکه مبانی نقد 
مورد،  این  در  مدرن  فلسفه  نقد  مبانی  با  مابعدالطبیعه  این  از  آنها 
را  گرایانه  استدالل  مابعدالطبیعه  آنها  است.  متفاوت  اساس  از 
نارسا می دانند به این دلیل که چشم خویش را بر امکان علم برتر 
این  می بندد.  فرو  سنت گرایان  نظر  مورد  مابعدالطبیعه  همان  یعنی 
استداللی  عقل  را  ابزار شناخت  تنها  گرایانه  استدالل  مابعدالطبیعه 
)reason( می داند و می خواهد با پای »چوبین و بی تمکین« این عقل 
وادی معرفت مابعدالطبیعی را طی کند، حال آنکه غافل است از اینکه 
برای پیمودن این وادی شرط اول قدم این است که از موهبت عقل 
مدرن  تفکر  نقد  مقابل  در  باشیم.  برخوردار   )Intellect( شهودی 
درباره مابعدالطبیعه، از آنجا که توانایی عقل استداللی برای شناخت 
را  دیگری  امکان  هیچ  عین حال  در  و  است  منکر  را  مابعدالطبیعی 
دانشی  چنین  مشروعیت  بنابراین  نمی پذیرد،  معرفت  اینگونه  برای 

را منکر می شود. 

ممکن است در نگاه نخست اینگونه به نظر برسد که پس نقد تفکر 
نظر  مورد  معنای  به  مابعدالطبیعه  متوجه  مابعدالطبیعه  از  مدرن 
سنت گرایان نیست. به همین دلیل نصر در مقاله فوق الذکر در پاسخ 
اسمیت می نویسد کسانی که به نقد موضع وی می پردازند باید »میان 
عنوان  به  مابعدالطبیعه  و  به حق  اعلی  علم  عنوان  به  مابعدالطبیعه 
شاخه ای از فلسفه استدالل گرایانه که در فلسفه غرب در قرن بیستم 
فراوان مورد نقد قرار گرفته است، فرق بگذارند«)۸( ولی تا آنجا که 
مربوط است به اینکه مابعدالطبیعه یکی از موانع اساسی برای فهم 
دیدگاه سنت گرایان در دنیای مدرن است، این تفاوت تأثیری به حال 
پذیرفته  به مقدماتی که  با توجه  ندارد. زیرا دنیای مدرن  موضوع 
است، گویی مابعدالطبیعه استدالل گرایانه را درک می کند ولی آن را 
قابل نقد و در نهایت غیرقابل قبول می یابد. حال آنکه مابعدالطبیعه 
به معنای مورد نظر سنت گرایان را اساسًا درک نمی کند. اساسًا با 
آن هم زبانی ندارد تا بخواهد به نقد آن بپردازد. بنابراین بهتر است 

بگوئیم آن را مسکوت می گذارد. 

سنت گرایی  راه  سر  از  را  مانع  این  می توان  چگونه  دید  باید  حال 
برداشت. هیوستون اسمیت در مقاله مورد بحث، کوشیده است تا به 
نحوی نشان دهد که در تفکر مدرن نیز، برخالف آنچه ادعا می شود، 
نظام سازی مابعدالطبیعی هم واقعیتی ناگزیر است و هم اینکه تفکر 
میل  مابعدالطبیعه  نوعی  طرف  به  نوعی  به  خود  ریاکارانه  مدرن، 
اشیاء  یقینًا  که  بپذیرند  »باید  مابعدالطبیعه  منتقدان  است.  کرده 
)هرگونه که تعریف شده باشند( باید به نحوی از انحاء با هم متحد 
باشند… و با همین کمترین تصدیق ما قدم در مابعدالطبیعه می نهیم. 
معنا از کل به جزء فرو می آید کمااینکه از جزء به کل فرا می رود.« 
بدین ترتیب باید بر ضرورت داشتن تصویری جامع از عالم هستی 
به صورتی که اصحاب مابعدالطبیعه مدعی آنند، تأکید ورزید. فقدان 
چنین تصویری از عالم در اندیشه بشر، موجب می شود که او خود 
را در پهنه هستی فاقد مرکز احساس کند و یکسره دستخوش انواع 
-Jacques Mari )تشتت ها و تفرق ها باشد. به تعبیر ژاک ماریتان 

ain( »فقدان یا تضعیف روحیه مابعدالطبیعی، خساراتی بی حساب 
برای نظام امور بشری و عقل است.«)۹( 

کرد،  تحمل  را  خسارتی  چنین  نمی توان  که  دلیل  همین  به  شاید 
است.  آورده  روی  مابعدالطبیعه  نوعی  به  ریاکارانه  مدرن  تفکر 
از  ارائه تصویری جامع  اگر مابعدالطبیعه را نظام سازی فکری و 
خود  طبیعت گرایی،  یعنی  مدرن  تفکر  در  غالب  مکتب  بدانیم،  عالم 
نمونه ای از آن است. با این تفاوت که در تفکر مدرن آن نظام های 
مابعدالطبیعی که عمق و ژرفای بیشتری دارند از صحنه خارج شده 
و نظام های تنک مایه تر به جای آن پذیرفته می شود. و دلیل یا بهتر 
بگویم، انگیزه این رویکرد را باید در مخالفت  دنیای مدرن با »سلسله 
عظیم هستی« دانست، که در بند بعدی درباره اش بحث خواهیم 
کرد. البته ممکن است بگویند اگر هم نیاز به مابعدالطبیعه 
هنوز  مابعدالطبیعه  این  شود،  اثبات  رهگذر  این  از 
قابل  تفکر مدرن  برای  که  مابعدالطبیعه ای است 
معنای  به  مابعدالطبیعه  ولی  است،  فهم 
همچنان  سنت گرایان،  نظر  مورد 
مسکوت خواهد ماند. ولی تصور 
می کنم همینکه بتوان امکان 
نظام  و  مابعدالطبیعه 

سازی 

گام  یک  خود  این  کرد،  تبیین  مدرن  نگرش  برای  را  مابعدالطبیعی 
البته گام بعدی این است که معلوم می شود کدام  اساسی است، و 
مابعدالطبیعه  آیا  است.  تر  مطلوب  و  مقبول تر  مابعدالطبیعه  نوع 
که  شهودگرایانه  مابعدالطبیعه  یا  است  تر  مقبول  گرایانه  استدالل 

مورد نظر سنت گرایان است. 

 سلسله مراتب. یکی از ابعاد اساسی سنت گرایی، ذومراتب دانستن 
عالم است. برطبق این دیدگاه عالم هستی در مرتبه واحد خالصه 
نمی شود، بلکه دارای مراتبی است. این مراتب در عین تمایزی که با 
هم دارند، اشتراک شان چندان زیاد است که نمی توان انفصال اکیدی 
میان آنها قائل شد. می توان این مراتب را به یک طیف البته با نظم 
مراتب،  این  تمایز  بیان اصطالحی تر  به  کرد.  تشبیه  کیفی  و  طولی 
تمایز تشکیکی است به طوری که تفاوت پائین ترین موجود واقع در 
یک مرتبه با باالترین موجود در مرتبه پائین تر از آن، کمتر از تفاوت 
آن با باالترین موجودی است که در همان مرتبه قرار گرفته است. 
این مراتب را به طور دقیق نمی توان تعیین کرد و به همین  شمار 
در  نزد شخصیت های مختلف  در سنت های مختلف و حتی  خاطر 
سنت واحد، تقریرهای متفاوتی از ان عرضه شده است. ولی آنچه 
در نزد همه آنها مسلم است این است که نظام عالم هستی، نظامی 
ذومراتب است و به تعبیر آرتور الوجوی )Arthur Lovejoy( باید 

از »سلسله عظیم هستی« سخن گفت. 

الوجوی در تعریف این سلسله می نویسد: »عالم هستی مرکب است 
از شماری عظیم یا نامتناهی از پیوندها که در نظمی سلسله مراتبی 
از ناقص ترین گونه موجودات آغاز می شود و هر مرتبه ممکن از 
کمال را در خود جای می دهد تا می رسد به موجود کامل }که کاملتر 
عالم هستی  از  ابن عربی  نیست{«)۱۰(. تصور  قابل تصور  آن  از 
در قالب »حضرات خمس« )مراتب پنج گانه( نمونه ای از همین تلقی 
ابن  این حضرات )مراتب( در  از عالم هستی است.  سلسله مراتبی 
: مقام احدیت خداوند )هاهوت(، اسماء و صفات  از  عربی عبارتند 
نفسی  و  لطیف  عالم  )جبروت(،  مقرب  مالئکه  عالم  )الهوت(،  الهی 

)ملکوت( و عالم طبیعت )ملک(.)۱۱( 

گفته اند،  که  همانطور  که  است  این  جالب 
عالم  از  تصور  این  هیجدهم  قرن  اواخر  تا 
فرهیختگان  اکثر  مقبول  تصوری  هستی، 
تأمالت  میراث  مهمترین  را  آن  و  بود. 
 Ken( دوران باستان دانسته اند. کن ویلبر
Wilber( می نویسد: عقیده به سلسله عظیم 
هستی در طول تاریخ »رواجی فوق العاده 
گسترده داشته است، چندان که باید گفت این 
یگانه ای  فکری  خطای  بزرگترین  یا  عقیده 
که اصوالً در تاریخ بشر پدیدار شده… و 
یا اینکه دقیق ترین بازتاب واقعیت است که 

تا به حال ظهور کرده است.«)12( 
 )naturalism( گری  دهری  یا  طبیعت گرایی  کنونی  دنیای  در  اما 
سیطره دارد. یکی از نمایندگان تفکر مدرن می نویسد: »الاقل به مدت 
یک صد سال است که بیشتر فیلسوفان طبیعت گرا )دهری( بوده اند، 
آنها مسلم فرض کرده اند که هر تبیین رضایت بخش از اینکه چگونه 
عقیده و علم بشری به طور کلی ممکن است، فقط مستلزم }استناد 
آنکه  فرایندها و حوادث عالم طبیعی هوشمندانه است، بدون  به { 
باشد«.)۱3(  نیاز  دادن یک عامل فوق طبیعی  یا تضمین  به مداخله 
طبیعت گرایی هم جنبه ای وجود شناسانه )ontological( دارد و هم 
وجود  جنبه  به  اگر   .)eoistemological( معرفت شناسانه  جنبه ای 
دار  اینکه اساسًا در  به  قائل است  باشیم،  شناسانه اش نظر داشته 
می یابد.  تقلیل  ماده  به  نوعی  به  یا  است  ماده  یا  چیز  همه  هستی 
و این همان ماده گرایی )materialism( است. اما رویه دیگر سکه 
طبیعت گرایی که متعادل تر به نظر می رسد، در وهله نخست وجهه ای 
معرفت شناسانه دارد و معتقد است ذهن بشر توانایی شناخت چیزی 
جز امور محسوس را ندارد. بنابراین فقط آنچه را که غیرمحسوس 
است از دایره معرفت بشری خارج می داند. و این همان تحصل گرایی 
)povitivism( است و افراطی ترین تقریر آن از سوی تحصل گرایی 
منطقی حلقه وین مطرح شد. به هر تقدیر، در تفکر طبیعت گرایانه، 

جایی برای »سلسله عظیم هستی« باقی نمی ماند. 

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

عاشقانه يی
 در

 آشغال دانی

ظاهرا ً توفیق انیمیشن های پیکسار در سال های اخیر به یک رویه 
»شرکت  بازی«،  اسباب  »داستان  از  است.  شده  تبدیل  شده  تثبیت 
همگی  »راتاتویی«  و  انگیزها«  »شگفت  تا  گرفته  »نیمو«  و  هیوالها« 
بدون استثنا با اقبال مواجه شده اند و عالوه بر تامین نظر مخاطبان 
عام سینما اکثر منتقدان را نیز به وجد و هیجان آورده اند. »وال-

ای« هم به عنوان آخرین محصول سینمایی استودیو پیکسار از این 
قاعده مستثنا نیست و عالوه بر تکرار موفقیت های قبلی به عرصه 
جدیدی وارد شده است که احتمااًل انیمیشن های بعدی پیکسار را به 

شدت از خود متاثر می کند.

فیلم داستان روباتی کوچک و عجیبی به نام »وال-ای« را تعریف می 
کند که در روزگار بی سرنشینی کره زمین و دورانی که این سیاره 
پهناور خالی از انسان و پر از آشغال شده است به جمع آوری زباله 
مشغول است و بی آنکه از وضعیت ویژه و خاص خود خبر داشته 
باشد سعی می کند وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد. این پیش 
فرض داستانی با ورود روبات جدیدی به نام ایو و ایجاد رابطه یی 
میان او و »وال- ای « وارد بستر جدیدی می شود و اتفاقات جالبی 
را رقم می زند. تصور یک رابطه عاشقانه در جهان خالی از انسان 
به قدری بدیع و خاص بوده است که آندرو استنتن کارگردان فیلم 
که از مدت ها پیش این ایده را در سر داشته است چند سالی تولید 
آن را به تعویق می اندازد تا هم سوژه اش بیشتر آبدیده شود، هم 
خودش تجربه بیشتری به دست آورد و هم جو زمانه آماده پذیرش 
دوستان  برخی  سوی  از  استنتن  شود.  خیالی  علمی  انیمیشن  این 
خود در استودیوی پیکسار تحت فشار بوده است تا نکند انیمیشن 
جدید موقعیت آرمانی پیکسار را به خطر اندازد و سابقه موفق آن 
را زیر سوال ببرد. استنتن اما با تکیه بر هوش و خالقیت پیکساری 
خود نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه با استفاده حداقلی از دیالوگ 
و صداهایی که اکثرشان با کمک طراح صدای کاربلد پیکسار طراحی 

شده بودند خصوصیات منحصر به فرد فیلمش را تشدید می کند. 
وی ایده خود را در بستر داستانی ویران شهری بسط می دهد و با 
افزودن زیرساخت های اسطوره یی و آیینی به فیلم دست به کاری 
می زند که تنها از انیمیشن ساز استودیوی پیکسار ممکن است سر 
بزند. مخالفان استنتن که اکثراً از دوستان وی بودند اعتقاد داشتند 
انیمیشن عرصه آزمون و خطا نیست و نمی توان به بهانه خالقیت 
ایده منحصر به فرد و عجیبی و احتمااًل جذابی را به  داستانی هر 
خورد تماشاگران امروزی سینما ها داد. استنتن اما می دانست که 
اگر پیکسار در سال های گذشته توفیقی به دست آورده است در 
سایه همین خالقیت های ساختارشکن بوده است و با پافشاری بر 
کلیشه های قدیمی هرگز نمی تواند زمینه ساز بروز اتفاق بزرگی در 

زمینه فیلم های انیمیشن شود.
»وال-ای« به رغم استفاده تمام و کمال از جلوه های ویژه و شبیه 
سازی های کامپیوتری به رمانسی عاشقانه بدل شده است که کمتر 
حتی  کند.  مقاومت  آن  های  افسونگری  برابر  در  تواند  می  کسی 
برابر  در  »راتاتویی«  فیلم  منتقد  از جنس  ها  منتقد  ترین  سرسخت 
با عبارات کوتاه  اند و  تعظیم فرود آورده  فیلم سر  حس رمانتیک 
اکثر  زعم  به  اند.  را ستوده  فیلم  بطن  در  بلند خود حس جاری  و 
منتقدان »وال-ای« در کنار داستان تاثیرگذارش به لحاظ بصری هم 
یک تجربه منحصر به فرد است و به خودی خود می تواند امتیازات 
هالیوود  منتقد  هانیکات  کرک  بیاورد.  ارمغان  به  فیلم  برای  مثبتی 
خوانده  نقص«  و  عیب  بی  و  »هوشمندانه  فیلم  یک  را  آن  ریپورتر 
است و ریچارد کورلیس منتقد تایم عنوان »جسورانه ترین انیمیشن 
ایبرت که  این میان راجر  پیکسار« را بر آن اطالق کرده است. در 
از مدافعان سرسخت فیلم است سه عامل را برای موفقیت این فیلم 
یادآور شده است. انیمیشنی اواًل مسحورکننده است، ثانیًا به لحاظ 
را  ثالثًا داستان علمی خیالی شیرینی  انگیز است و  بصری شگفت 

روایت می کند. 

ها«(  انگیز  »شگفت  )کارگردان  برد  براد  انتظار  برخالف  »وال-ای« 
از 23  بیش  اول  در روز  توانست  و  تبدیل شد  پرفروش  فیلمی  به 
میلیون دالر فروش کند و در هفته اول به آمار ۶3 میلیون دالری 
برسد. تماشاگران پرشمار فیلم از سر و شکل عجیب »وال-ای« که 
شباهت های انکار ناپذیری با R2D2 در مجموعه فیلم های »جنگ 
های ستاره یی« دارد خوش شان آمد و مانند یکی از ستاره های 
اسم و رسم دار هالیوود شیفته حرکات و سکناتش شدند و با حس 
همذات  زمین  کره  نام  به  بزرگی  دانی  آشغال  در  اش  افتادگی  تک 

پنداری کردند. 

گرچه استنتن هرگونه ارجاع سیاسی و غیرسیاسی فیلمش را انکار 
کرده است و حتی از قبول اشارات بوم شناختی فیلمش به عاقبت 
اما نمی توان حس و حال زمانه را بر  کره زمین طفره رفته است 
دیگر  برخالف  حال  هر  به  »وال-ای«  که  چرا  گرفت  نادیده  فیلمش 
انیمیشن های استودیوی پیکسار دیگر یک داستان صرفًا سرراست 
عناصری  از  استفاده  با  و  نیست  رنگ  و  آب  خوش  کمدی  یک  و 
همچون روبات مکانیکی )استعاره یی از انسان مکانیکی(، معشوقی 
که ایو )حوا( نام دارد و لوکیشنی که دیگر جای به دردبخوری برای 
زندگی نیست پای مفاهیم جدیدی را به دنیای فیلم های انیمیشن باز 

کرده است.
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اطالعیه مخصوص خانم ها
گروه زنان مرکز همیاری ایرانیان از شما برای 

گردهمایی ماهیانه دعوت  بعمل می آورد.

موضوع:

 چگونه مثبت فکر کنیم
تاریخ: جمعه 29 آگوست  و آخرین جمعه هر ماه

زمان : سا عت 18:00 الی 20:30 
سخنران برنامه : خانم شهین نژاد

محل :Holloway Road ، روبروی فروشگاه شماره 330، کلوب بزگساالن.
امید واریم که شما را در این گردهمایی مالقات کنیم. لطفا برای رزرو و 

هماهنگی جا با مسوول برنامه خانم محسنی     به شماره 02088884003  و 
07960404549 تماس حاصل فرمایید.

 Holloway Road     :نزدیکترین آندرگراند
محل عبور اتوبوسهای: 339,43,217 
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گئورک نخستین 
کلیسای تهران

داریوش شهبازی

اگر اندیشه بشر نبود، زندگی آدمی از ابتدای هستی تا امروز چندان تغییری نکرده بود و هنوز انسان 
تنها دغدغه اش غذا بود و فقط سر لقمه ای خوراکی با حیوان یا انسانی دیگر می جنگید و به محض 
سیر شدن، دیگر دلیلی برای جنگ نداشت و چون شیر درنده ای که سیر شده باشد، در گوشه ای آرام 

می گرفت.

مه را ز فلک به طرف بام آوردن وز روم کلیسیا به شام آوردن 
)سعدی( 

اگر اندیشه بشر نبود، زندگی آدمی از ابتدای هستی تا امروز چندان تغییری نکرده بود و هنوز انسان 
تنها دغدغه اش غذا بود و فقط سر لقمه ای خوراکی با حیوان یا انسانی دیگر می جنگید و به محض 
سیر شدن، دیگر دلیلی برای جنگ نداشت و چون شیر درنده ای که سیر شده باشد، در گوشه ای آرام 
می گرفت. اما بنابر حکمت پروردگار، انسان صاحب اندیشه شد؛ اندیشه ای که در طول زمان گام به 
گام او را از حیوان و گیاه دور ساخت و لحظه به لحظه بر تفوق و برتری اش افزود. با گذشتن از 
مراحل نخستین، اندیشه مالکیت و حاکمیت نیز در او تقویت شد، این فکر و اندیشه بود که دگرگونی 
زندگی آدمی و جدایی از زندگی حیوانی را پدید آورد، پیوسته کوشید، مدام نو آفرید و کهنه را از 

زندگی خود زدود. 

بعدها ارتباط اقوام و نژادها سرعت نوآوری را بیشتر کرد. گو اینکه هماره اقوام و ملل همسایه با 
از صفحه روزگار محو شده است، نظیر  یکدیگر جنگیده اند و گاه قوم و ملت مغلوب برای همیشه 
سومری ها، آشوری ها، فینیقی ها، بابلی ها، مادها و... با این وجود هرگز نمی شود، منکر پیشرفت ها و 
بهبود اوضاع جوامع متاثر از برخورد فرهنگی و ارتباطات اقوام با همدیگر شد. مونتسکیو، برخورد 
فرهنگی جوامع را موجب دگرگونی ژرف اخال قی و منشاء تحریک فرهنگی می داند. بشر برای رسیدن 
به جایی که است سختی بسیار کشیده و خون دل ها خورده تا اینکه امروز بیش و کم یکدیگر را تحمل 

می کند، مسلمان، مسیحی، یهودی، هندو، سیاه، سفید، زرد و... می توانند در کنار هم زندگی کنند. 
در خیابان سی ام تیر )قوام السلطنه سابق( تهران پیروان 4 مذهب زرتشتی، یهودی، مسیحی و مسلمان 
به فاصله کوتاهی هر یک به عبادتگاه خود می روند و زندگی می کنند؛ اتفاقی که روزگاری تصورش 
نیز محال بود. هنوز راه درازی پیش رو است تا آدم، آدم شود. روزی که فقر متعلق به فقیر نباشد 

و جهل متعلق به جاهل. اگر ارتباط اقوام و ملل وجود نمی داشت و اگر تضاد افکار و اندیشه نمی بود، 
وضع زندگی آدم های نخستین با انسان امروزی خیلی تفاوت نمی کرد. تضارب عقیده ها و برخورد 
جداماندگی  می گویند،  علم  از  رشته  این  دانشمندان  است.  شده  بشر  عقال نی  رشد  موجب  نظریه ها 
فرهنگی باعث جداماندگی ذهنی می شود. 2، 3 سده بیشتر نگذشته است که اقوامی در شمال اروپا، 
زال ندنو یا اقصی نقاط جهان وجود داشتند که بر اثر جداماندگی فرهنگی و قطع ارتباط با دیگر اقوام، 
حتی از داشتن خط و فرهنگ نوشتاری محروم مانده بودند. با این مقدمه به شرح مطلب امروز که 
که  است  سال   ۱7۰۰ ارامنه  می پردازیم.  است،  تهران  در  ارامنه  پیشرفت  و  کلیسا  نخستین  معرفی 
مسیحیت را پذیرفته اند. پیشینه آشنایی ایرانیان با مسیحیت به دوران اشکانیان می رسد؛ روزگاری 
که ارمنستان جزو خاک ایران بود و زیر فرمانروایی حکومت دولت اشکانی به سر می برد. با ورود 
مسیحیت به این سرزمین و پذیرفتن ارامنه، آنان در محدوده سکونت خود آتشکده های زرتشتی را 
ویران کردند و کلیساها را در جای آنها ساختند. ارامنه معتقدند ارمنستان نخستین کشوری است در 

دنیا که مسیحیت را پذیرفته است. 
پس از دوران باستانی و تقسیمات کشورهای سده های اخیر تشکیل نخستین جامعه ارامنه در ایران 
برای  و  آمدند  ایران  به  عصر  این  در  ارامنه  مهاجران  بازمی گردد.  صفویه  پادشاهان  روزگار  به 
گرامیداشت دین خود شورای خلیفه گری تشکیل دادند و کلیسا ساختند. ارامنه کلیسای اچمیاد زین 
را در شهر >واقارشابات< در نزدیکی ایروان به سال 3۰۱ میال دی بنا کردند، و در ادامه راه، باز هم 
به ساخت کلیسا دست زدند و با گذشت زمان بر تعداد آنها افزودند. پس از تغییراتی که در نخستین 
از ارامنه به  اوایل قرن یازدهم گروهی  سده های اسال می در جغرافیای کشورهای منطقه پدید آمد، 
ایروان مهاجرت کردند. بعد از آنکه تعداد ارامنه مهاجر در اصفهان افزون شد، شاه عباس فرمان داد، 
...> به جهت مردم مسیحیه در دارالسلطنه صفاهان کلیسای عالی در کمال رفعت و... ترتیب دادند.< 
دیرینگی کلیساهای آذربایجان و اصفهان و شورای خلیفه گری آنها از تهران بیشتر است، قدمت کلیسا 
در تهران که با روی کارآمدن قاجاریه مرادف است، حدود دویست و ده دوازده سال است. لیکن 
امروز به دلیل اهمیت شهر تهران و از طرفی انبوه جمعیت زیرپوشش خلیفه گری تهران، این خلیفه گری 

از دیگر شوراها مهم تر قلمداد می شود. 

با این شرح به قصد اصلی خود، معرفی اولین کلیسای تهران می رسیم. این توضیح را پیش از آن 
باید داد که دو کلیسای >گئورک< و >طاطاوس) <ارامنه آنرا تاده وس   Thaddeus می گویند که نام 
نخستین حواری حضرت عیسی است که به ایران و ارمنستان روی آورده است. ما آنها را گئورک 
و طاطاوس آنچه در زبان پارسی و تداول تهرانی ها گفته می شود، می خوانیم( هر دو به نحوی اولین 
به شمار می روند، بدین ترتیب که بنای کلیسای طاطاوس از بنای کلیسای گئورک کهنه تر است یعنی 
نخستین بنای کلیسایی تهران طاطاوس است. لیکن کلیسای گئورک پیش تر از کلیسای طاطاوس و به 
صورت محراب روستایی ساخته شده بود که بعدها آن را خراب و در همان جا ساختمان کلیسای 
گئورک را بنا کردند. بنابراین سابقه کلیسای گئورک را گواینکه سنگ بنایش محراب روستایی بوده، 
نخستین کلیسای تهران می دانیم و به شرح تاریخچه آن می پردازیم. سورپ گئورک را اسقف اعظم 
مانوکیان چنین معرفی می کند. گئورک سرداری بود که به سال 3۰3 میال دی در راه ترویج مذهب 

مسیحیت و مبارزه با مخالفان به دست مشرکان و بت پرستان به شهادت رسید. 
در فاصله سال های ۱7۹۰  لینا ملکمیان تاریخ بنای کلیسای گئورک را در کتاب >کلیساهای ایران< 
تا ۱7۹۵ میال دی ۱2۰44 تا ۱2۱۰ قمری( آورده که به گونه محراب روستایی بوده و در سال ۱۸3۵ 
میال دی ۱2۵۱۱ قمری( به کلیسا تبدیل شده است و باز در عملیات بازسازی دیگری به سال ۱۸۸2 
میال دی به صورت کنونی درآمده است. محل کلیسا در محله سنگلج یکی از 4 محله عتیق تهران قرار 
بوده، گواینکه داخل حصار  از محدوده مسکونی شهر  تقریب خارج  به  دارد. آن زمان محل کلیسا 
این محل هنگامی که محراب  قرار داشت.  راه غربی شهر و دروازه عتیق قزوین  نزدیک  صفوی و 
سریع  توسعه  به  توجه  با  طوری که  به  بود،  آبادانی  هرگونه  از  عاری  و  بایر  ساختند  آنجا  در  را 
تهران در دوران ناصری بعد از گذشت حدود 7۰ سال که از تاریخ ساخت محراب می گذشت وقتی 
آن  در  باغهای وسیعی  هنوز  کرد،  تهیه  قمری(   ۱27۵ )سال  کرشش  موسیو  را  تهران  نقشه  اولین 
حوالی بود. اینکه چرا این محل برای کلیسا انتخاب شده نکته بسیار جالب و قابل اعتنایی است و در 
مطالعه و بررسی تاریخ زندگی یهودیان و مسیحیان ایرانی در طول تاریخ استنباط می شود که به 
اختصار اشاره می کنیم. یهودیان بیشتر در بطن بازار و گردش پول نقش داشتند و این نقش را از 
گذشته های دور به دست آورده بودند. چنان که هنگام تصرف بابل که کوروش هخامنشی یهودیان 
را آزاد کرد، ایشان با قیاس امروز عملیات بانکداری آنجا را به عهده داشتند در حالی که مسیحیان به 
کارهایی نظیر کشاورزی و در یکی دو قرن اخیر کمابیش صنعتی اشتغال می ورزیدند و متاثر از همین 
دیدگاه یهودیان به مراکز تجاری و سکونتی مسلمانان نزدیک تر و مسیحیان به ویژه ارامنه دورتر و 

جداگانه تر بودند. 

از این رو است که اگر تاریخچه مهاجرت و زندگی این دو اقلیت مذهبی را در تهران بکاویم، به روشنی 
الگو پیروی کرده اند.  این  از  پایتخت  آشکار می شود که آنان در دو سده اخیر برای بقای خود در 
بنابراین انتخاب محل کلیسای گئورک که در مجاورت محل سکونت ارامنه بوده )در آن روزگار دور 
از تجمع مسلمانان بود.( از این قاعده تبعیت داشته است. البته باید به یاد داشت که با توسعه شهر 
محل سکونت ارامنه هم تغییر می کرد و با پیروی از این قاعده و اساس، آنان نیز به حاشیه جدید 
شهر کوچ می کردند. زنده یاد مصطفوی باستان شناس از کلیسای گئورک چنین یاد کرده است: ...> 
معماری کلیسای گئورک خیلی از کلیسای طاطاوس مجلل تر است. نمازخانه آن دارای طاق بلند، ردیف 
ستون ها، یک دهانه طاق چشم در وسط و دو دهانه در طرفین آن، درست نقشه کلیساهای دوره 
ساسانی است... کلیسای گئورک خیلی معمور و آباد است. سنگ قبری در آن است که بر آن تصویر 
صاحب قبر با لباس دوران محمدشاه قاجار و تاریخ ۱۸3۵ میال دی ) ۱2۵2 قمری( و نوشته ای به 
خط ارمنی دیده می شود...< یادآوری این نکته ضرورت دارد که در نقشه کرشش )سال ۱27۵ قمری 
ترسیم شده( محل کلیسای گئورک را با نام >محله ارامنه< و در نقشه نجم الدوله )سال ۱3۰۹ قمری( 

با نام >کلیسای ارامنه< مشخص کرده اند. 
در نقشه امروز تهران نشانی این کلیسا عبارت است از: 

مغفوری  کوچه  سابق(،  )قوام الدوله  طرفانی  بازارچه  سابق(،  )شاهپور  اسال می  وحدت  خیابان 
)درخونگاه.(
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پزشکی

کاهش خطر 
بیماری های قلبی  ناشی 

از چاقی با ورزش 
دکتر حمیدرضا فرشچی
متخصص تغذیه، فوق تخصص دیابت و چاقی 

که  افرادی  به  سال هاست 
چاقی  و  وزن  افزایش  از 
توصیه  می برند،  رنج 
بدنی  فعالیت  می شود 
با  تا  داده  افزایش  را  خود 
و  چاقی  از  وزن  کاهش 
عوارض ناشی از آن مانند 
عروقی  و  قلبی  بیمارهای 
رهایی یابند، اما این سوال 
مطرح می باشد که اگر فرد 
به  نتواند  ورزش  با  چاق 
برسد،  خود  طبیعی  وزن 
آیا این ورزش باز هم برای 
قلبی  بیماری های  کاهش 

مفید است؟
دکتر وینستین و همکارانش 
در  بوستون  دانشگاه  از 
مجله  در  اخیرشان  مقاله 

Archives of Internal Medicine در شماره آوریل سال 2۰۰۸ 
میالدی به بررسی این سوال پرداخته اند.

نتایج این مطالعه نشان داده است، خانم هایی که اضافه وزن دارند یا 
چاق هستند، می توانند با باال بردن سطح فعالیت بدنی خود از طریق 

ورزش خطر بیماری های قلبی را کاهش دهند. 
اگرچه دکتر وینستین و همکارانش تاکید دارند میزان باالی فعالیت 
بدنی بدون این که با کاهش وزن همراه باشد بعید است بتواند خطر 

بیماری های قلبی را در این افراد به طور کامل برطرف کند.
در این مطالعه محققان دانشگاه بوستون تاثیرات چاقی و عدم فعالیت 
از  آمده  به دست  یافته های  از  استفاده  با  را  قلبی  بیماری های  روی 
هیچ گونه  بررسی  شروع  هنگام  که  باالتر  و  ساله   4۵ زن   3۹۰۰۰

بیماری قلبی، سرطان و دیابت نداشتند، مورد بررسی قرار داده اند.
بررسی ابتدایی نشان داد34 درصد از خانم های مورد مطالعه، فعالیت 
برنامه  دقیقه و ۵ روز در هفته در  میزان 3۰  به  را  بدنی متوسطی 
در  مطالعه  مورد  افراد  درصد   ۵۱ بودند.  کرده  لحاظ  خود  زندگی 
ابتدای وزن طبیعی، 3۱ درصد اضافه وزن داشته و ۱۸ درصد نیز 

چاق بودند.
در طول دوره ۱۱ ساله مطالعه، ۹4۸ نفر از این زنان مواردی ازجمله 
حمله قلبی یا فرم دیگری از بیماری قلبی را تجربه کرده بودند. بررسی 
نتایج این مطالعه تاکید بر آن دارد که تاثیر وزن بدن و فعالیت بدنی 

روی بیماری های قلبی و عروقی مستقل از هم است.
همان طور که انتظار می رفت، افرادی که وزن طبیعی و فعالیت بدنی 
در  داشتند.  نیز  را  قلبی  بیماری های  خطر  عوامل  کمترین  داشتند، 
مقایسه با این گروه، افراد چاق و غیرفعال ۵/2 مرتبه بیشتر احتمال 

گسترش بیماری های قلبی را داشتند.
در هر دو دسته افراد چاق و آنهایی که اضافه وزن داشتند، فعالیت 
این خطرات هیچ  اما  قلبی را کاهش می دهد،  بدنی خطر بیماری های 
گاه به آن میزانی که در افراد با وزن طبیعی کاهش می یابد، کاهش 

پیدا نمی کند.
نتایج این مطالعه اهمیت توصیه برای افزایش میزان فعالیت بدنی و 
نیز حفظ وزن طبیعی را در کاهش خطر بیماری های قلبی را بیش از 

پیش گوشزد می کند.
اگرچه بهترین اثرات کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی در افراد 
نتایج  ولی  به وزن طبیعی حاصل خواهد شد،  از رسیدن  چاق پس 
این مطالعه نشان می دهد که افراد چاق با وزن مقاوم نیز نباید ناامید 
شده؛ چراکه حتی بدون کاهش وزن نیز خطر بیماری های قلبی در این 

افراد می تواند به میزان 3۰ درصد کاهش یابد.

7 اشتباه رايج 
درباره بهداشت مو

این مطلب به شما می گوید که پشت آن موهای بلند، چه واقعیت های 
ساده ای پنهان شد ه اند. 

» اون موی سفید را نکن، بیشتر 
تا  را کوتاه کن  می شه... موهات 
برس کشیدن  بشه...  پرپشت 

موها را تقویت می کنه.« 
زندگی  در  توصیه ها  مدل  این  از  ما  همه 
روزمره زیاد شنیده ایم. حتی خیلی وقت ها 
توصیه  بقیه  به  را  همین ها  هم  خودمان 
که  نمی دانیم  اغلب  که  حالی  در  می کنیم. 
یا  و  دارند  هم  واقعیت  حرف ها  این  آیا 
افسانه ها،  بقیه  افسانه هایی هستند که مثل 
ما  به  مادربزرگ هایمان  از  دهان  به  دهان 
که  می گوید  شما  به  مطلب  این  رسیده اند. 
واقعیت های  چه  بلند،  موهای  آن  پشت 

ساده ای پنهان شد ه اند. 
 7 افــــسانه معـروف 

در  مورد     مو 
زود  به  زود  کوتاه کردن  اول:  افسانه   )۱
رشد  سریع تر  موها  می شود  باعث  موها 

کنند. 
رشد  سانتی متر   ۵/۱ تا   ۱ ماه،  هر  در  شما  موهای  واقعیت:   ●
می کند، چه آنها را قیچی کنید و چه به حال خود رهایشان کنید. 
البته ممکن است در تابستان موها اندکی سریع تر رشد کنند ولی 
شما نمی توانید با کمک قیچی آرایشگری کاری بکنید که سرعت 
یابد. در واقع، کوتاه کردن موها یک کار  افزایش  رشد موهایتان 
انجام می دهد: انتهای خراب و دو شاخه موهایتان را حذف می کند 

و باعث می شود موهایتان ظاهر بهتری پیدا کنند. 
2( افسانه دوم: 

اگر یک موی سفید را بکنید، به جای آن دو سه تار موی سفید 
جدید درمی آید. 

● واقعیت: اگرچه این مطلب یک افسانه است و حقیقت ندارد ولی 
آسیب  آنها  ریشه  به  موها  کندن  است.  بدی  عادت  موها  کندن 
می زند و باعث ایجاد عفونت یا اسکار )جوشگاه( می شود، یعنی 

جای آن باقی مانده و مویی در آنجا رشد نمی کند. 
3( افسانه سوم: 

شستشوی موها با آب سرد پس از شامپو زدن، باعث درخشندگی 
موها می شود. 

● واقعیت: این کار ممکن است خواب را از سر شما بپراند ولی 
تاثیری در درخشندگی موهای شما ندارد. 

4( افسانه چهارم: 
برای اینکه موهایتان واقعا تمیز شود، باید چند بار آنها را شامپو 

بزنید و بشویید. 
● واقعیت: یک بار شامپوزدن و شستشوی درست هم همین کار 

را می کند. 
بزنید،  بار موهایتان را برس  اگر در روز ۱۰۰  پنجم:  افسانه   )۵

برای موها خیلی مفید است. 
● واقعیت: برس زدن فقط برای این است که به موها حالت بدهید. 
برس زدن زیادی، موها را از فولیکو ل های شان بیرون می کشد و 
تارهای مو را ضعیف می کند. همچنین برای موهای چرب، مناسب 

نیست چون موجب چرب شدن بیشتر مو می شود. 
می توان  آرایشی،  محصوالت  برخی  کمک  با  ششم:  افسانه   )۶

انتهای دو شاخه موها را ترمیم کرد. 
● واقعیت: وقتی موها دو شاخه می شوند، دیگر این اتفاق افتاده 
قیچی  که  است  این  دهید،  انجام  می توانید  که شما  کاری  تنها  و 
را بردارید و آنها را ببرید. البته برخی آرایشگران با کمک مواد 
آرایشی خاصی که حاوی موم هستند، کاری می کنند که انتهای 
عقل  اما  کند.  توجه  کمتر جلب  و  هم چسبیده  به  موها  دوشاخه 

می گوید که همان قیچی کردن، کار راحت تری است. 
7( افسانه هفتم: استرس باعث ریزش موها می شود. 

● واقعیت: موهای شما همیشه در حال ریزش هستند و به طور 

طبیعی روزانه ۵۰ تا ۱2۰ تار موی شما می ریزند ولی این امکان 
استرس  دچار  وحشتناکی  طرز  به  شما  وقتی  که  دارد  وجود 
دادن  دست  از  یا  گرفتن  طالق  حد  در  چیزی  یک  )یعنی  هستید 
شغل( چند تار مو بیشتر بریزد. البته بارداری و مصرف برخی 
آنتی بیوتیک ها هم همین اثر را دارند ولی مهم این است که بعد از 
گذشت چند هفته، وقتی اوضاع رو به راه شد، این موها دوباره 
رشد می کنند. مواردی که ذکر شدند، همگی افسانه بودند ولی در 
عالم واقعیت خیلی وقت ها، شما با دست خودتان بالهایی بر سر 
کنند! چطور  راست  کمر  نمی توانند  دیگر  که  می آورید  موهایتان 

است با این بالها هم آشنا شویم؟ 
● هفت بالیی که با دست خودتان سر موهایتان می آورید 

از  هنوز  که  موهایی  به  ● سشوارکشیدن 
آنها آب می چکد: 

موها  به  دادن  حالت  تنها  نه  کار،  این  با 
دشوار می شود بلکه آسیب حرارتی زیادی 
موهای  زیرا  می کنید،  وارد  موهایتان  به 
بمانند  زیر سشوار  زیادی  باید مدت  شما 
است  این  درست  روش  شوند.  خشک  تا 
نه  مرطوب،  موهای  روی  را  سشوار  که 
بنابراین  کنید.  استفاده  خیس،  موهای 
خارج  حمام  از  وقتی  می شود  توصیه 
دقیقه در  پنج  به مدت  را  شدید، موهایتان 
حوله بپیچید و بعد از آن پنج دقیقه دیگر 
خشک  آزاد  هوای  در  تا  دهید  اجازه  هم 
سشوار  از  می توانید  آن  از  پس  شود. 

استفاده کنید. 
● شانه کشیدن موهای خیس، از فرق سر 

تا نوک مو: 
خیس،  موهای  برای  که  است  درست 
استفاده از شانه راحت تر از برس است و 
خیلی از خانم ها در حین استحمام یا پس 
از آن از شانه های دانه درشت استفاده می کنند اما اگر شانه را از 
پوست سر تا نوک مو با فشار بکشید، موهایتان دچار شکستگی 
و  کنید  باز  امکان  حد  تا  را  مو  گره های  ابتدا  بنابراین  می شود. 
سپس از قسمت های انتهایی موها شروع به شانه کشیدن کنید و 

کم کم به قسمت های باالتر )نزدیک به پوست سر( بروید. 
● استفاده از برس نامناسب: 

استفاده از برس نامناسب، نه تنها باعث می شود که نتوانید مدل 
موی مطلوبتان را درست کنید بلکه ممکن است مدام در موهای 
شما گیر بیفتد و آزارتان دهد. به طور کلی توصیه می شود هرچه 
قطر  که  کنید  استفاده  برس هایی  از  است،  بلندتر  شما  موهای 
از برس  به موهایتان ،  دادن  برای حجم  دارند. همچنین  بیشتری 
گرد کمک بگیرید و برای صاف کردن موها از برس پارویی شکل 

استفاده کنید. 
● برس کشیدن مداوم برای درخشش بیشتر مو: 

در  مو  و  پوست  بیماری های  استادیار  مایکل،  مک  آمی  دکتر 
دانشگاه ویک فارست آمریکا می گوید: »تنها چیزی که شما برای 
درخشان تر شدن موهایتان نیاز دارید، چند بار برس کشیدن برای 
حالت دادن به مو و سپس استفاده از روغن های طبیعی است. هر 
چیزی بیشتر از این غیر ضروری است و می  تواند به شکنندگی 

موها منجر شود.« 
● بستن نادرست موها: 

به طور معمول خانم ها عادت دارند موهای شان را از یک نقطه جمع 
کنند و ببندند و همین مساله، خطر آسیب  موها و شکنندگی آنها را 
در این ناحیه افزایش می دهد. بهتر است محل بستن موهایتان را 
هر روز تغییر دهید و یا یک سانتی متر باال و پایین کنید. در ضمن 
استفاده از کش سر های یک پارچه )بدون درز( آسیب کمتری به 

موهایتان وارد می کند. 
● فراموش کردن پوست سر: 

برای رشد موهای سالم، پوست سر شما نیاز به تغذیه مناسب 
که  کارهایی  آسان ترین  از  یکی  که  شود  فراموش  نباید  دارد. 
نوک  با  را  سرتان  پوست  که  است  این  دهید،  انجام  می توانید 
در  خون  جریان  بهبود  باعث  کار  این  دهید.  ماساژ  انگشتانتان 
به  بیشتری  مغذی  مواد  نتیجه  در  و  می شود  شما  سر  پوست 

پوست سر می رسد. 
● پنهان کردن شوره های سر: 

تالش برای پنهان کردن شوره های سر با کمک کرم های آرایشی 
مرطو ب کننده، روغن یا پماد فقط یک اقدام موقتی است، در حالی 
که شوره در واقع نوعی بیماری پوست سر است و باید درمان 
زینک  اسید،  سالیسیلیک  حاوی  شامپوهای  از  استفاده  شود. 
پیریتیون، سلنیوم سولفاید و تار، از روش های درمانی رایج برای 

از بین بردن پوست سر است.
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تراشه جديد اينتل مي آيد  
 

 Core برند  تحت  رومیزي  هاي  رایانه  براي  اینتل  هاي  تراشه  جدید  نسل   
این  دارند.  نام   Core i7 اینتل  آنها  نخستین  و  رسید  خواهند  فروش  به 
Nehalem است و  نام کد آن  مبتني هستند که  بر طراحي  ها  ریزپردازنده 
پیش بیني مي شود در سه ماهه پایاني سال جاري میالدي به تولید برسند؛ 
طبق اعالم اینتل، طراحي جدید هر دو ویژگي کارایي باال و کم مصرف بودن 
شماره  ریزپردازنده  سازنده  اینتل  گزارش  این  براساس  دارد.  همراه  به  را 
یک جهان است که سه چهارم بازار جهاني را در اختیار دارد. یک سرویس 
شبکه یي که بیشتر از یک برنامه آنتي ویروس تنها نرم افزارهاي مخرب را 
به دام مي اندازد ممکن است به نسل جدید سالح مورد استفاده براي مبارزه 

با تهدیدهاي اینترنتي تبدیل شود.  
  

ساخت کامپیوتر مخصوص 
مشاغل سخت  

 
شرکت نیوزیلندي Aceeca International کامپیوتر جیبي جدید خود را با 
نام Meazura MEZ۱۵۰۰ و با ظاهري متفاوت وارد بازار کرد. این کامپیوتر 
جیبي به 7 کلید ویژه مجهز شده است که هر کدام از آنها وظیفه جداگانه یي 
را برعهده دارد. این کامپیوتر به پردازنده پرقدرت Marvell PXA27۰ مجهز 
شده است و به همین خاطر، انجام کارهاي سنگین کامپیوتري در این دستگاه 
ممکن خواهد بود. این کامپیوتر ۶4 مگابایت رم و 32 مگابایت حافظه فلش 
دارد و با نمایشگر ۸/2 اینچي خود مي تواند تصاویر را با کیفیت 32۰ در 
24۰ پیکسل به نمایش بگذارد. کامپیوتر MEZ۱۵۰۰ به ورودي USB ۱.۱ نیز 
مجهز شده و قادر است از انواع کارت هاي حافظه براي افزایش حافظه داخلي 
این کامپیوتر جیبي نشان دهنده بدنه بسیار محکم آن  پشتیباني کند. ظاهر 
است و شرکت سازنده ادعا مي کند که این محصول را براي مشاغل سخت 
نظیر پروژه هاي ساختماني یا حفاري هاي معدن تولید کرده است. کامپیوتر 
جیبي MEZ۱۵۰۰ در مدل هاي مختلف ساخته شده است که کاربران مي 
 Windows CE ۵.۰ ، Windows CE ۶.۰ توانند از بین سیستم هاي عامل
یا لینوکس که روي آن نصب شده، یکي را انتخاب کنند. گفته مي شود این 

کامپیوتر کوچک ۵4۹ دالر قیمت دارد.  

اپل پرخرج ترين کامپیوتر  
 

 NPD تحقیقاتي  شرکت  پژوهشگران   
کامپیوترهاي  کاربر  یک  که  دادند  نشان 
اپل به طور متوسط هزینه یي حدود دو 
شود.  مي  متحمل   PC کاربر  یک  برابر 
ژوئن  ماه  در  فروشي  خرده  اطالعات 
حاکي از آن است که هزینه متوسط یک 
نوت بوک بر پایه ویندوز 7۰۰ دالر بوده 
یک  دالري   ۱۵۱۵ مبلغ  با  مقایسه  در  که 
از صد درصد  تفاوتي بیش  اپل،  دستگاه 
که  فاصله، زماني  این  دهد.  را نشان مي 
سیستم هاي رومیزي را بررسي مي کنیم 
بیشتر مي شود و به ۵۵۰ دالر در مقابل 

NPD شرکتي که در حوزه  نایب رئیس  باکر  استفن  ۱۵43 دالر مي رسد. 
زیادي  »PCهاي  گوید؛  مي  این خصوص  در  کند  مي  فعالیت  تحلیل صنایع 
اگر  اما  کنید.  را صرف  زیادي  مبالغ  باید  آنها  خرید  براي  که  دارند  وجود 
بخواهید یک کامپیوتر اپل را با مشخصات همین PCها تهیه کنید چاره یي جز 
صرف هزینه بیشتر نخواهید داشت.« وي در ادامه اضافه کرد که به عقیده 
وي این تصمیمي است که اپل اتخاذ کرده و توجیه این شرکت براي چنین 
تفاوت قیمتي مي تواند به دلیل ارزش نرم افزار و برند اپل باشد. البته این به 
این معني نیست که شرکت اپل محصوالت ارزان قیمت تولید نمي کند بلکه 
باکر مي گوید که به خاطر مهارت اپل در ارائه طیف متنوعي از انواع پخش 
کننده هاي iPod که مناسب هرگونه بودجه یي هستند، این شرکت را تحسین 
مي کند اما با این وجود مي گوید گمان نمي کند اپل به این زودي ها اقدامي 
براي ارزان کردن کامپیوترهاي خود داشته باشد. مدیران اپل اعتقاد دارند این 
روزها فروش اپل رو به افزایش است. استراتژي کاهش قیمت زماني کارآمد 
خواهد بود که شما به این نتیجه برسید که نرخ رشد فروش در حال کاهش 

است؛ چیزي که فعاًل در مورد اپل مشاهده نشده است.  

 

هکرها آيفون را 
نشانه رفتند  

 
با  دادند  هشدار  امنیتي  متخصصان   
هاي  رایانه  جهاني  محبوبیت  افزایش 
طور  به  هکرها  اپل،  آیفون  و  مکینتاش 
روزافزون این دستگاه ها را مورد هدف 
رایانه  معمواًل  هکرها  دهند.  مي  قرار 
هایي را که از ویندوز استفاده مي کنند 
در مرکز توجه قرار مي دهند زیرا این 

نرم افزار بیش از ۹۰ درصد از بازار جهاني رایانه را در اختیار دارد و به 
مجرمان به دست آوردن طعمه هاي ارزشمندي را وعده مي دهد. اما اکنون 
به گفته تحلیلگر آسیب پذیري امنیتي ZDI، رایانه هاي مکینتاش در حال به 
دست آوردن سهم بیشتري از بازار رایانه و جلب توجه هکرها بوده و اکنون 
چشم هاي زیادي به دنبال آسیب پذیري هاي محصوالت اپل هستند. بخشي 
از دلیل افزایش محبوبیت رایانه هاي مکینتاش به دلیل مناسب ساختن آنها 
براي کار با برنامه هاي مبتني بر دستگاه هاي ویندوز است. اکنون هکرهایي 
که حمله به برنامه هاي ویندوز را تجربه کرده اند، مي توانند دانش خود را 
روي نرم افزارهایي که براي اجرا در رایانه هاي مکینتاش تغییر یافته اند به 

کار گیرند.  

ورود 10 مدل جديد لپ تاپ و 
احتمال کاهش جهانی قیمت ها
مدیر بخش محصوالت تجاری “دل” از ارایه ۱۰ مدل جدید لپ تاپ تخصصی 
-inhome.re از نقل  به  داد.  خبر  بازار  به  شرکت  این  توسط  عمومی   و 

iff ، جف کالرک اعالم کرد که این ۱۰ مدل جدید لپ تاپ که آن ها را در 
ظرف مدت یک ماه به بازار وارد خواهیم کرد حاصل یک میلون نفر ساعت 
کار تحقیقاتی و آزمایش 32۰۰ نمونه آزمایشی است. وی با بیان اینکه این 
به  تا  دل  مشتریان  انتقادات  و  نظرات  نقطه  از  استفاده  با  جدید  محصوالت 
امروز اصالح و ساخته شده است افزود: سه مدل از این ۱۰ مدل مخصوص 
کارهای فوق سنگین مهندسی و گرافیکی است که ما آن را برای مهندسان و 
گرافیست های حرفه ای که کار زیادی از لپ تاپ های خود می کشند طراحی 
کرده ایم. کالرک افزود: 7 مدل دیگر این لپ تاپ ها نیز برای استفاده تجاری 
و عموم طراحی و ساخته شده است که قیمت گذاری مناسبی نیز بر روی 
آن ها انجام شده است. وی گفت این لپ تاپ های جدید از ۸۰۰ تا 2۰۰۰ دالر 
قیمت گذاری شده اند و در طراحی آن ها سعی بر آن داشته ایم تا تمامی 
اصول طراحی زیبا و قدرتمندی را رعایت کنیم. حدود ۱۰ روز پیش توشیبا 
نیز ۱۵ سری جدی از محصوالت خود را یا قیمت های مناسب وارد بازار کرد 
که با توجه به روند موجود انتظار می رود قیمت جهانی لپ تاپ ها با کاهش 

محسوسی مواجه شود.

عرضه نخستین تلفن همراه 
مجهز به آندرويد

محبوبیت  کشاندن  چالش  برای  دارد  قصد  موبایل  تی  همراه  تلفن  اپراتور 
تلفن  نخستین  اپل،  آیفون 
سیستم  با  که  همراهی 
کار  گوگل  آندروید  عامل 
می کند را عرضه کند. به 
تلفن  این  ایسنا،  گزارش 
تلفن  سازنده  توسط  که 
می  ساخته   HTC همراه 
گزارش  طبق  بر  شود 
قبل  تا  تایمز،  نیویورک 
و  کریسمس  تعطیالت  از 
شاید تا اکتبر برای فروش 

تلفن های هوشمند  تلفن همانند آیفون و سایر  این  در آمریکا عرضه شود. 
که از سیستم های عامل دیگر مانند سیمبیان و ویندوز موبایل استفاده می 
کنند دارای یک صفحه لمسی خواهد بود اما این صفحه به صورت کشویی 
خواهد بود تا امکان استفاده از یک کی بورد پنج ردیفی را نیز فراهم کند. تی 
موبایل که وابسته به شرکت مخابراتی دویچه تلکام است در آمریکا اپراتور 
تلفن همراه شماره چهار و در آلمان شماره یک بوده و در کشورهای انگلیس، 

هلند، جمهوری چک و لهستان نیز فعالیت دارد.
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قوانین و مصوبات پناهندگی و 
مهاجرت در بريتانیا )تاريخچه(

زهره مستجیر

کشور بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵4 
کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل را به امضا رساند. 

در سال ۱۹۹3 دولت بریتانیا این کنوانسیون را توسط 
)ACT( یا مصوبه ی ۱۹۹3 )AAIA( بصورت مستقیم 

در قوانین کشوری خود وارد نمود. در سال ۱۹۹۶ 
)AIA( توسط دولت محافظه کار بریتانیا به تصویب 

رسید و حزب کارگر انگلستان بعد از به قدرت رسیدن 
چندین ACT  دیگر را به تصویب رساند.

نکات کلیدی این مصوبات )ACTS( بصورت خالصه 
برای شما در پایین توضیح داده می شود:

:ACT ۱۹۹3
•تصویب پروسه ی رسیدگی سریع به پرونده های 

متقاضیان پناهندگی بدون پایه ی اساسی قانون
•تصویب بازداشت متقاضیان پناهندگی در طول 

بررسی کیس
•معرفی انگشت نگاری پناهندگان

:ACT ۱۹۹۶
•معرفی 2۰ کشور امن: کشورهایی که تقاضای پناهندگی از آنها امکان پذیر نیست

•معرفی کشورهای امن ثالث: کشورهایی که پناهنده در طول مسیر از آنها عبور کرده و در آنجا 
تقاضای پناهندگی نموده است و یا فرصت تقاضای پناهندگی در آنجا را داشته است

:ACT ۱۹۹۹
•جریمه ی ورود به کشور بریتانیا با فریب یا مدارک جعلی

•معرفی NASS برای ساپورت مالی پناهندگان و انتقال اجباری پناهندگان به شهرهای دیگر بریتانیا
:ACT 2۰۰2

•گزارش و امضا دادن همه ی پناهندگان به صورت هفتگی یا ماهیانه به پلیس و یا افسر مهاجرت
 )ARS( معرفی کارت مخصوص پناهندگان•

•برداشتن حق Appeal از پناهندگانی که قبال در کشورهای امن )بعنوان مثال کشورهایی مثل آلمان، 
فرانسه، و ...( تقاضای پناهندگی نموده اند.

•اعطای ELR به برخی از پناهندگان – ELR  یک اقامت استثنایی می باشد و مدت آن می تواند کوتاه 
تر از اقامت های دیگر باشد.

:ACT 2۰۰4
•جرم ورود به کشور بریتانیا بدون پاسپورت و حبس تا دو سال و جریمه ی نقدی

•پایین آمدن اعتبار گفته های پناهنده و اساس تقاضای او در مواردی که پناهنده اطالعات و 
موضوعاتی را از مقامات مهاجرت پنهان می دارد و یا اطالعات گمراه کننده در اختیار این مقامات قرار 

می دهد
•برداشت ساپورت مالی از پناهندگانی که کیس آنها رد شده است

•مونیتور و نظارت الکترونیکی پناهندگان
:ACT 2۰۰۶

•جرم یا جریمه ی افرادی که کارگران غیرقانونی به استخدام می گیرند
•معرفی ساپورت مالی به نام: Section 4   توسط مقامات محلی

•اعطای وام به افرادی که تقاضای پناهندگی آنها پذیرفته شده است

راهنمای قوانین

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

برداشتن محدوديت ازدواج 
در بريتانیا و کسب اجازه از 

وزارت کشور
زهره مستجیر

حقوقدان و متخصص در قوانین مهاجرت و ملیت بریتانیا 

در ماه گذشته، دادگاه عالی بریتانیا )House Of Lords( در رای خود اعالم داشت که وزارت کشور 
بریتانیا به طور خودسرانه و ناعادالنه ای در حق ۱۵۰۰۰ خارجی متقاضی ازدواج در بریتانیا دخالت 
نموده است. قضات عالی تصویب نمودند که وزیر کشور نمی تواند بدون تصویب پارلمانی، از قدرت 

خود برای جلوگیری از ازدواج خارجیاِن بدون اقامت و یا با اقامت محدود در بریتانیا استفاده نماید.
وزارت کشور اعالم نمود که این قوانین سخت موجب جلوگیری از ازدواج های در بریتانیا خواهد شد. 
طبق آمار و ارقام این وزارت خانه، بعد از معرفی قانون کسب اجازه ی ازدواج در بریتانیا، تعداد ازدواج 

های مشکوک از 374۰ در سال 2۰۰4، به 3۰۰ ازدواج در سال 2۰۰۵ کاهش یافته بود.
الزم به ذکر است که قوانین ازدواج خارجیان در بریتانیا در فوریه 2۰۰۵ معرفی شد. طبق این قانون، 
مورد  در  کشور،  وزارت  از  ازدواج  از  قبل  باید  ندارند  را  بریتانیا  کشور  در  دایم  اقامت  که  افرادی 
ازدواجشان کسب اجازه نمایند. این قانون در آپریل 2۰۰۶ به دنبال اعتراض وکال به پایمال شدن حقوق 

انسانی چندین زوج، تا حدودی تغییر کرد.
در اولین کِیس، وزارت کشور اجازه ی ازدواج محمود باجای 37 ساله از الجزایر و مهاجر غیرقانونی، 
ایزابال 2۸ ساله از لهستان را رد نمود. در دو مورد بعدی، دو پناهنده که کِیس پناهندگی آنها رد شده 
و ترک خاک دریافت کرده بودند و قصد ازدواج در بریتانیا را داشتند با مخالفت وزارت کشور مواجه 
شدند.به دنبال پیگیری وکال و رای دادگاه، اجازه ی ازدواج هر سه مورد فوق، توسط وزارت کشور 
صادر گردید. اما وزارت کشور همچنان به محدودیت های خود برای سایر متقاضیان ادامه داد. در ماه 
گذشته رای جدید دادگاه عالی علیه وزارت کشور بریتانیا فصل جدیدی برای افراد با شرایط مشابه باز 

نمود.
در این دادگاه، ُلرد بینگام اعالم نمود که قوانین مهاجرت بریتانیا و قوانین مربوط به زندگی خانواده در 

کنوانسیون اروپا برخی مهاجران را در بریتانیا که قصد ازدواج دارند حمایت می کند.

کاج 63 
متری

بلندترین درخت آلمان در بوستان جنگلی 
اشتادوالد )Stadtwald( شهر فرایبورگ از 

جاذبه های گردشگری جنوب غرب این کشور 
به شمار می آید. 

درخت ۶3 متر و 33 سانتی متری که نوعی 
کاج موسوم به داگالسی )Douglasie( است در بوستان اشتادوالد )Stadtwald( قرار دارد دارد.

زیست  بوم طبیعی بلندترین درخت آلمان ، آمریکای شمالی است و بلندای آن در این سرزمین تا ۱۰۰ 
متر نیز می رسد. این اصله در برابر بی آبی و باد و توفان بسیار مقاوم است.گزارش ایسکانیوز می 

افزاید ، این درخت در چند فیلم سینمایی ژرمنها به تصویر کشیده شده است.
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»ُمرده پرستی« در 
جامعه ايران

با یک خبر شروع می شود: »  آنها همه چیز  برای 
او ُمرد!« همه چیز با یک سؤال ادامه پیدا می کند: 
لحظه ها  اما  داد؟!«  تغییر  را  »می شود سرنوشت 
می گذرند و هیچ چیز تغییر نمی کند؛ آنها می مانند 

و تکرار یک خبر کوتاه:»او ُمرد!« 

»او« می تواند پدر باشد یا مادر، پدربزرگ یا یک دوست و همکار 
قدیمی  دوست  یک  حتی  یا  مادر  یا  باشد  پدر  اگر  او«   « قدیمی! 
غصه اش بیشتر است؛ بغض با همان خبر اول می آید و می نشیند 
ماه  تا  ماه  که  بچه هایی  مادر« می شود عزیز  ناگهان»  و  گلو  توی 
سراغش را نمی گرفتند. برای این جماعت، قاعده همیشه همین است، 

حتی اگر» او« را از نزدیک ندیده باشند، حتی برای یک بار! 
او« می تواند»ستاره« باشد؛  یک آدم مشهور، یک چهره شناخته   «
شده! می تواند ورزشکار باشد با مدال های رنگارنگ از مسابقه های 
اگر  او«   « بازیگر!   یا  نویسنده  باشد،  شاعر  می تواند  مختلف! 
ستاره باشد، ناگهان عکسش روی در و دیوار می نشیند، تیتر یک 
تنها  هم  باز  »او«  می گذرد،  که  هفت  اما شب  می شود!   روزنامه ها 
می ماند تا»چهل« از راه برسد و روزها بگذرند بی شتاب تا »سال!« 

بین جماعت ُمرده پرست، »او « همیشه تنهاست! 
مرگ اول غصه است؛ بهانه ای برای نوشتن یک گزارش و »پذیرش 
واکنش های  اساس  براین  موقعیت ها.  سخت ترین  از  یکی  مرگ« 
از  آشنا  یا  دوست  یک  دادن  دست  از  به  نسبت  افراد  که  عاطفی 
خود نشان می دهند غیرطبیعی نیست؛ در حقیقت،  اینکه هر فردی در 
مواجهه با مرگ یک دوست احساساتی شود امری قابل پیش بینی 
است، چرا که جریحه دار شدن عواطف و احساسات بخشی از فرایند 

سوگواری به شمار می رود. 
● مراحل طبیعی پذیرش مرگ 

پذیرش مرگ کار دشواری است! این را قبال هم گفتیم؛ در درستی 
این جمله شکی نیست! براساس یکی از قدیمی ترین تحقیقات انجام 

شده، افراد 4مرحله مشترک را هنگام سوگواری طی می کنند: 
● مرحله انکارـ ناباوری: انکار اولین واکنش مشترک بین انسان های 
مختلف در مواجهه با شنیدن خبر مرگ است؛  چراکه ابتدا پذیرش 
مرگ مشکل است. فرد فکر می کند که این اتفاق تلخ و دردناک برای 

او روی نداده است و خواب می بیند، لذا آن را باور نمی کند. 
● مرحله خشم : در این مرحله فرد از خود می پرسد:»چرا من؟« از 
تلخی و بی عدالتی در تقدیر مرگ عصبانی است. از این رو رفتار تند 

و خشنی با دیگران دارد. 
● مرحله غم : در این مرحله فرد غمگین و گوشه گیر می شود ولی 
با گذشت زمان به تدریج فرد به روال عادی بازمی گردد و فعالیت 

اجتماعی خود را از سر می گیرد. 
به معنی بازگشت فرد به شادی  : پذیرش مرگ  ● مرحله پذیرش 
واقعیت  با  رویارویی  و  سازگاری  مرحله  به  فرد  بلکه  نیست 
بدون حضور  خود  زندگی  به  که  می پذیرد  تدریج  به  او  می رسد. 

از  بعد  را  احساسات  این  ما  همه  دهد.  ادامه  رفته  دست  از  عزیز 
دردهای  باعث  که  احساساتی  می کنیم،  تجربه  استرس  پر  شرایط 
درونی ما می شوند؛ اما اگر کمی در رفتار اطرافیان مان دقیق شویم 
به یک نتیجه می رسیم: » شکل عزاداری بین بسیاری از خانواده ها 

مدت هاست که تغییر کرده است.« 
در کوچکترین  کم کم  که  اتفاقی  است؛  افتاده  اتفاق  ما  میان  چیزی 
آداب و رسوم مربوط به مراسم عزاداری خود را نشان می دهد؛ 
حاال دیگر مرده ها، انسان های فراموش شده ای هستند که با مرگ، 

اسمشان دوباره بر سر زبان ها می افتد. 
برای به خاطر آوردن این تغییر تنها کافی است یک تصویر را به 
مقابل  که  را  آدم هایی  و  شهر  خیابان های  و  »کوچه  بیاورید:  یاد 
که  آدم هایی  ایستاده اند،  دیوارها  روی  چسبیده  ترحیم  آگهی های 
صفحه آگهی های ترحیم روزنامه ها را ورق می زنند و بین تمام آن 

آگهی ها دنبال یک اسم آشنا می گردند.« 
»خرما«  و  است  عزاداری  روزهای  ُمد  »سیاه«  آنها  همه  برای 
پیش  از  برنامه،  یک  مثل  چیز  همه  پذیرایی؛  وسیله  محبوب ترین 
تعیین شده و تکراری است؛ آنها مدام آب و جارو می کنند روزگار 

رفته را. 
● وقتی عزادار روزها می شویم 

اما ُمرده پرستی فقط رسم ما نیست؛ در بیشتر نقاط دنیا به مردگان 
بیش از حد توجه می شود. با این حال به نظر می رسد که این موضوع 
بیشتر به یک عادت عمومی در بین ما تبدیل شده است. دکتر فرید 
نوروزی، روان شناس درباره این عادت عمومی می گوید: » بیشتر 
ما بعد از گذشت چندین روز از ارتحال، برای مرده مان بهترین نوع 
مقبره و یا سنگ قبر را می سازیم؛ این در حالی است که این ُمرده 
همان پدر یا مادر یا عزیزی بوده است که توانایی دکتر رفتن یا راه 
رفتن را نداشته و فرزندانش با کمال بی تفاوتی از کنار این مسئله 
رد می شدند. به نظر من اگر احترام به مرده را بخواهیم در تشکیل 
مراسم سنگین و خرج های آن چنانی معنا کنیم، این امر اشتباه است، 
بهتر است در اینجا از کلمه ُمرده پرستی استفاده کنیم، نه احترام.« 

این روان شناس ادامه می دهد: » اگر کمی به اطرافیان خود نگاه کنیم، 
می بینیم بیشتر ما تا زمانی که دوست و فامیل در کنار ما هستند به 
آنها بی توجه هستیم، به عبارتی برایشان َتره هم خرد نمی کنیم اما 
همین که یکی از آنها از دنیا رفت یادمان می افتد که »اویی« هم بوده 
است. به نظر من این مسئله می تواند در آموزه های رفتاری ریشه 
ابراز  یکدیگر  به  می ترسیم  اوقات  بیشتر  متأسفانه  باشد؛   داشته 
عالقه کنیم، سعی می کنیم هرگز اشتباهات همدیگر را فراموش نکنیم 
اما لحظه ای که می شنویم یکی از آشناها از دنیا رفته است ناگهان 
همه خوبی هایش به یادمان می آید، افسوس فرصت های گذشته را 
می خوریم و دقیقا فقط و فقط به خاطر همین افسوس، برایشان با 
شکوه ترین مراسم عزاداری را می گیریم و یا در مراسم مختلفی که 
برایش ترتیب داده اند، شرکت می کنیم و همپای بقیه گریه و زاری 
به  که  افکاری  داریم،  ُمرده پرستانه  افکار  ما  چون  چرا؟  می کنیم! 

روحیه عزادار و سوگوار ما مربوط می شود.« 
روزها  عزادار  شرایط  این  در  ما  که  است  معتقد  نوروزی  دکتر 
می شویم نه اشخاص؛ او می گوید:»همانطور که می دانید همه ما در 
مراسم ترحیم بیشتر از گذشته مرده حرف می زنیم، از روزهای از 
ابراز عالقه  دست رفته، روزهایی که می توانستیم دوست داشتن، 
تجربه  خود  اطرافیان  با  را  بودن  مهربان  و  نمودن  یاری  کردن، 
کنیم. در حقیقت ما برای از دست رفتن این روزهاست که عزاداری 
می کنیم؛ برای از دست رفتن همین روزهاست که مراسمی باشکوه 

برگزار می کنیم و تا مدت ها عزادار می مانیم.« 
● از گذشته تا امروز 

با تمام این تفاصیل یک نگاه به گذشته نشان می دهد که این عادت 
لغت نامه  در  چنانچه  است؛  بوده  ما  با  دور  روزگاران  از  جمعی 
که  » فردی  است:  شده  نوشته  مرده پرست  کلمه  مقابل  در  دهخدا 
مرده را َپرستد و به او اظهار عالقه کند و حرمت گذارد. به دیگران 
تا زنده اند وقعی و ارجی ننهد اما پس از مرگشان سوگواری کند و 

در شرح فضیلت و مقام شان افراط کند.« 
از لغت نامه دهخدا که بگذریم، باز هم می توانیم در دنیای شعر و 
ادب سراغی از این عبارت بگیریم؛ ُمرده پرستی از مدت ها پیش به 
نحوی در دیوان شاعران ما جای گرفته است! دقیق تر که بگوییم از 
قرن هفتم هجری؛ از روزگاری که موالنا جالل الدین بلخی در دیوان 

خود از نامهربانی روزگار نوشت: 
» گهی خوشدل شوی از من که میرم 

چرا مرده پرست و خصم جانیم 
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن 
رخم را بوسه ده اکنون همانیم...« 

زندگی،  سبک  است،  گذشته  قرن ها  شمس  و  موالنا  روزگار  از 
می توان  هم  هنوز  اما  کرده  تغییر  آدم ها  ما  همه چیز  و  ارتباطات 
این عبارت را در فرهنگ مردم دید؛ شاید به همین دلیل است که 

شاعران معاصر بیشتر از هر زمان دیگری از این صفت گفته اند و 
نوشته اند؛ تنها یک جست وجوی کوچک در اشعار شعرای معاصر 

گواهی بر این مدعاست: باور نمی کنید؟! این شعر را بخوانید: 
»زنده کش بوده و با مرده پرستی شادیم 
این گواهیست که ما طالب گوریم هنوز« 

این بیت معروف از معینی کرمانشاهی است که اینگونه از نامرادی 
مردم زمانه گله می کند. 

جالب اینکه گویا اهل هنر، خود بیشتر از هر کسی به ُمرده پرستی 
ابتهاج گفته  اطرافیان شان پی برده اند؛ شاید به همین دلیل هوشنگ 

است: 
» گنج بی قدرم به دست روزگار ُمرده دوست 

آن گهم داند کــه خــود در خاک بسپارد مرا « 
زنده یاد مهدی سهیلی نیز، به زبان طنز از مرده پرستی مردم زمانه 

سخن گفته است: 
» تا مرا روح و روان در تن بود، موقع سردی بازارم بود 

مردنم معرکه ای برپا کرد، دکه مرده پرستی وا کرد 
رادیو ساعت۹ داد خبر، که سهیلی به جنان کرد سفر 

روزنامه، ز ره آقایی ، در غمم کرد قلم فرسایی 
آن یکی گفت به صد ناله وسوز، بی پدر شد ادبیات امروز« 

با تمام این تفاصیل، مرگ همیشه ما را غافلگیر می کند؛ نگاهی به 
تاریخ و زندگی روزمره اجتماعی ما، تاییدی بر این مدعاست. شاید 
ما  روح  آوردنش  به خاطر  و  گفتن  همیشه  که  ُمرده پرستی  صفت 
را آزار داده است از همین واقعیت می آید که نحوه مرگ برای ما 
مسئله ای ارزشمند است و این در مورد قهرمان ها و اسطوره هایمان 
بیش از پیش خودش را نشان می دهد؛  اسطوره هایی که در هیاهوی 
زندگی روزمره از آنها غافل شده ایم. تعجب نکنید اما حاال می توانیم 

از زلزله بنویسیم: 
شما  خاطر  به  را  چیزی  کلمه  دو  این  زلزله؟!  و  مرده پرستی 
می آورند؟ بله! حکایت، نقل حکایت غم انگیز فوت ایرج بسطامی در 
زلزله بم است؛ حکایت جدایی ابدی از یک هنرمند نامی؛ هنرمندی 

که بعد از مرگ، نامش زنده شد! 
ایرج بسطامی را می خواهیم در روزهایی به یاد بیاوریم که هنوز 
ماه سال ۱3۸2! تصویر  دی  پنجم  از  قبل  روزهای  در  بود؛  زنده 
اما واضح نیست؛  شاید بسطامی نشسته است در کنج خانه ای در 
کوچه پس کوچه های شهر بم، به دور از تمامی حرف و حدیث ها در 
بی خبری کامل! اما آمدن زلزله خیلی چیزها را تغییر داد؛ این ویژگی 
منحصربه فرد زلزله است! حاال دیگر می توانیم او را در روزهایی به 

خاطر بیاوریم که تیتر بسیاری از خبرگزاری ها شد: 
ایرج بسطامی در کرمان کمیاب شد«. این  »کاست صدای مرحوم 
عنوان خبری بود که مدت کوتاهی پس از زلزله بم و مرگ بسطامی، 

روی تلکس خبرگزاری ایران نمایان شد. 
ایرنا در آن روزها به نقل از سعادت ارجمند، رئیس انجمن موسیقی 
و  فرهنگی  ریشه  ایران  در  ُمرده پرستی  نوشت:»متأسفانه  کرمان 
از  که  باال می بریم  را چنان  عادی  فرد  یک  گاه  دارد.  بسیار  رواج 
او ُبت بسازیم اما نسبت به افراد با ارزش و کم نظیر بی توجهیم و 
زمانی که او را از دست دادیم در بوق و کرنا می زنیم که ، افسوس 

و صد حیف که او مرد...« 
این  تایید  در  معلم  تربیت  دانشگاه  مشاور  گلدوست،  عباس  دکتر 
مطلب می گوید: »برآورد عموم بر این است که ما ایرانی ها و البته 
شرقی ها مردم مرده پرستی هستیم و این به دلیل وجود یک صفت 
خاص در فرهنگ ماست، همه ما سنت گرا و گذشته گرا هستیم. مردم 
ما با توجه به اینکه جزو کهن ترین تمدن های دنیا هستند، این نگاه به 
گذشته همیشه همراهشان است، لزوما افتخار آنها به گذشته شان 
است. همین امر باعث شده که تمام مواردی که مربوط به گذشته 

آنهاست، برایشان عزیز باشد. 
فرد  آن  می دهند،  دست  از  را  کسی  وقتی  علت  همین  به  درست 
ناگهان به گذشته آنها تبدیل می شود، گذشته ای که قابل برگشت هم 
نیست در نتیجه ناخودآگاه آن فرد هم برایشان عزیز می شود.«این 
استاد دانشگاه معتقد است:»یکی از دالیل این امر این است که ما در 
دوران گذار زندگی می کنیم، آن قدر گرفتار مشکالت روزمره هستیم 
که فرصت نمی کنیم به اطرافیان مان توجه کنیم و ناگهان چشم باز 
می کنیم و می بینیم که آنها را از دست داده ایم، اینجاست که تمام 
و در مرگ  به گردن خودمان می اندازیم  را  اجتماعی  گناه مسائل 
دوره  این  می کنیم.  سرزنش  همه  از  بیش  را  خودمان  عزیزانمان 

گذار، این عادت و رفتار عمومی مرده پرستی را تشدید می کند.« 
کوه ها  از  نکنید!  هم شک  جمله  این  درستی  به  است؛  کوچک  دنیا 
اگر  حتی  می رسند؛  هم  به  روز  یک  باالخره  آدم ها  بگذریم،  که 
پشت دیوار فراموشی مانده باشند. حاال دیگر نقل گذشت روزگار 
نیست، حکایت فراموشی آدم هایی است که ناگهان آن اتفاق ناممکن 
که  روزهایی  در حسرت  می مانند  آنها  و  می شود  ممکن  برایشان 

گذشت؛ روزهای بدون او!
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای 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 کینگستون

آی تی

لپ تاپ مناسب چه 
ويژگیهايی دارد؟

برای خرید لپ تاپ باید به فاکتورهای زیادی توجه کرد ولی از همه مهمتر کاربردی است که از لپ 
تاپ خود انتظار دارید. به همین منظور در ادامه با توجه به کاربرد هر کاربر از لپ تاپ دلخواهش مدل 
های مناسبی معرفی شده است که با توجه به آنها می توانید مناسب ترین انتخاب را داشته باشید. اگر 
نیاز به لپ تاپی دارید که می خواهید آن را جایگزین کامپیوتر خانگی خود کنید به سراغ مدل هایی 
با مانتیور کوچک تر از 4  ۱۵/ اینچ نروید. لپ تاپ های کوچک تر از این میزان به دلیل اینکه مانیتور 

کوچکی دارند در طوالنی مدت چشمان 
شما را خسته خواهند کرد. به گزارش 
پیشرفت  تاپ  لپ  مانیتورهای  ایتنا 
بسیار زیادی کرده اند و امروزه اکثر 
نمایش  برای   Brite استاندارد  از  آنها 
شفاف تر تصاویر بهره می برند. اگر 
پروژه  خود  تاپ  لپ  با  دارید  قصد 
مانیتورهای  انجام دهید  های گرافیکی 
Wide و Brite از اولین امکاناتی است 
که شما به آن نیاز خواهید داشت. به 
طور کلی مانیتورهای لپ تاپ های اپل 
و سونی مناسب ترین مانتیورها برای 
به حساب  گرافیکی  ای  حرفه  کارهای 
می آیند چرا که حتی در زوایای بسته 
تغییر رنگی زیادی روی آنها مشاهده 
با  اگر قصد دارید  نمی شود. همچنین 

لپ تاپ خود کارهای حرفه ای محاسباتی انجام دهید پیشنهاد می کنیم که حتما لپ تاپی را انتخاب 
کنید که پردازنده آن در سری پردازنده های Core2Duo شرکت اینتل با دو هسته پردازشی مستقل 
و حداقل فرکانس کاری 4/ 2 گیگاهرتز باشد. کار حرفه ای با لپ تاپ این الزام را برای شما ایجاد می 
کند که کارت گرافیکی لپ تاپ شما کمتر از NVIDIA ۸۶۰۰ هم نباشد البته در کنار 2 گیگابایت رم 
DDR2. لپ تاپی با این مشخصات در بازار با قیمتی معادل 4/ ۱ میلیون تومان در بین لپ تاپ های 
LENOVO سری T و X و همچنین سونی سری FZ یافت می شوند. برای کاربرانی که قصد دارند 
لپ تاپ خود را مانند گوشی تلفن همراهشان همه جا همراه خود داشته باشند لپ تاپ هایی با وزن 

کمتر از دو کیلو گرم پیشنهاد می شود. 
این لپ تاپ ها حداکثر از مانیتور3/ ۱3اینچی برخوردار هستند. بهتری نمونه از این نوع لپ تاپ ها در 
بازار سری SZ سونی و سری U توشیبا است. اگر می خواهید که لپ تاپ شما از دفترچه یادداشت 
توان  از  کوچک  فوق  های  دستگاه  این  بروید.  UMPCها  به سراغ  است  بهتر  نباشد  تر  بزرگ  شما 
پردازشی نه چندان زیادی برخوردار هستند ولی امکانات یک لپ تاپ متوسط را در خود جای داده 
اند. نمونه این دستگاه ها در بازار دستگاه UX سونی، R2H و eeePC شرکت ASUS هستند. گستره 
قیمتی چنین مدل هایی از 4۵۰ هزار تومان تا ۸/ ۱ میلیون تومان متغییر است. اگر بتوانید قیمت .2 2 
میلیون تومانی MacBook Air اپل را تحمل کنید، به این مدل هم نگاهی بیاندازید! امکانات چندرسانه 
اند. در صورتی که کیفیت صدای لپ تاپ برای شما بسیار  ای لپ تاپ ها پیشرفت به سزایی کرده 
مهم است پیشنهاد می کنیم به سراغ مدل هایی بروید که اسپیکر آنها ساخت شرکت ALTEC و یا 
REALTEC باشند. حتی توشیبا در حال حاضر لپ تاپ هایی را به بازار عرضه کرده که از ساب 
ووفر بهره می برد! اگر می خواهید که لپ تاپ خود را همانند یک دستگاه سرگرمی خانگی با کنترل 
 HP از شرکت Pavilion۶۰۰۰ از راه دور تعبیه شده در پکیج لپ تاپ کنترل کنید، لپ تاپ های سری

پیشنهاد اول ما به شماست. 
شاید در محیطی کار کنید که امکان استهالک لپ تاپ شما بسیار زیاد باشد مثال در یک محیط صنعتی و 
 Ltitude یا حتی روی یک سکوی استخراج نفت وسط دریا! برای چنین محیط هایی لپ تاپ های سری
شرکت DELL و همچنین لپ تاپ های سری Toughbook پاناسونیک جزو بهترین گزینه ها خواهند 
بود. برای کاربرانی که قصد دارند کمتر از ۱ میلیون تومان برای لپ تاپ خود بودجه تخصیص دهند 
لپ تاپ های ارزان سری Vostro شرکت DELL و همچنین لپ تاپ های ارزان قیمت فوجیتسو زیمنس 
و ACER بهترین گزینه ها خواهند بود. لپ تاپ هایی که در این سری جای می گیرند مناسب کارهای 
دفتری ساده مانند کار با نرم افزارهای آفیس هستند. دوستداران بازی های کامپیوتری هم می توانند 

به سراغ لپ تاپ های G۱ و G2 شرکت ASUS و یا سری XPS شرکت DELL بروند. 
این مدل ها با قدرت پردازش مناسب و همچنین دارا بودن صفحه کلید مقاوم در برابر ضربات زیاد 
جزو بهترین گزینه ها برای گیم بازان حرفه ای به حساب می آیند. شاید دوست داشته باشید که لپ تاپ 
شما توجه همگان را به خود جلب کند و در عین حال از امکانات بی نظیری هم برخوردار باشد. برای 
این کاربران لپ تاپ Lamborghini شرکت ASUS و همچنین لپ تاپ Ferrari شرکت Acer مناسب 
خواهد بود. قطعا پرداخت مبلغ چند میلیون تومانی برای خرید این مدل ها نباید شما را آزرده سازد! 
اگر می خواهید از شر کاغذهای اطرافتان خالص شوید به سراغ Tablet Pcها بروید. این کامپیوترها 
با مانتیورهای لمسی با قابلیت چرخش 3۶۰ درجه به شما امکان می دهند که همانند یک دفتر یادداشت 
روی آنها متون خود را با قلم یاداشت کنید. برای خرید این نوع از کامپیوترهای به سراغ Tabletهای 
HP و Toshiba بروید. همانطور که می بینید تنوع لپ تاپ ها بسیار زیاد است پس با دقت و با استفاده 

از راهنمایی هایی که در این مقاله خواندید مدلی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد. 

LCD نکاتی برای خريد مانیتور
استفاده از مانیتورهای LCD طی سال  های 
امروزه  و  است  یافته  رواج  به شدت  اخیر 
نمایشگرهای  از  کامپیوتر  کاربران  اکثر 

LCD استفاده می کنند.
این  است  مطرح  اینجا  که  نکته ای  اما 
چه  باکیفیت   LCD مانیتور  یک  که  است 
هنگام  و  باشد  داشته  باید  ویژگی هایی 
خرید این کاال به  چه نکاتی باید توجه کرد.
طبق اعالم هوشنگ سالحی، یک فروشنده 
مانیتور مهمترین مزیت داشتن یک مانیتور 
 LCD این است که کاربر یک مانیتور LCD
تصویری شفاف تر با میزان ناهمگونی کمتر 

و گرافیک بسیار باالتر خواهد داشت.
ازلحاظ اندازه نیز مانیتورهای LCD نسبت 
اشغال  کمتری  حجم  مانیتورها  سایر  به 
آنها  در  تصویر  اینکه  به دلیل  و  می کنند 
سردرد  باعث  کمتر  دارد،  کمتری  لرزش 

کاربران می شود.
به گفته این فروشنده روی صفحه مانیتورهای LCD با ماده ای مات پوشیده شده است که نور کمتری 
را نسبت به CRTها منعکس می کند. یعنی کاربران مانیتورهای LCD بازتاب کمتری داشت و می توانند 

تصاویر را بهتر ببینند.
به گفته این فروشنده هنگام خرید این کاال نیز باید به نکاتی توجه شود که وضوح تصویر، نسبت کنتراست، 
شدت روشنایی، سایز و زاویه دید از مهم ترین آنها است.به گفته این فروشنده نسبت کنتراست معرف 
به نمایش  واضح تری  تصویری  مانیتور  یابد،  افزایش  کنتراست  میزان  هرچه  و  است  مانیتور  قدرت 

می گذارد.
شدت روشنایی مانیتور نیز عامل مهم دیگری است که هنگام خرید باید به آن توجه کرد و معرف میزان 
روشنایی کلی مانیتور است. به گفته این فروشنده درحال حاضر اکثر مانیتورها شدت روشنایی درحد 

3۰۰Cd/M2 دارند.سایز و اتصاالت مانیتور نیز به استفاده و توقع کاربر از مانیتور بستگی دارد.
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سقوط هواپیما در بزرگراه ژاپن 

یک هواپیمای کوچک صبح دیروز در بزرگراهی در »یائو« واقع در استان اوساکا ژاپن سقوط کرد.
در این حادثه خلبان این هواپیما به طور سطحی زخمی شد. مسافر این هواپیمای کوچک که یک عکاس 

۵2 ساله ژاپنی بود و جراحات بیشتری در این حادثه برداشت، به بیمارستان منتقل شد. 

ادعاهای يک قاتل
یک قاتل در آمریکا طی نامه ای به مادرش گفت که او شیطان پرورش داده است.

 بازرسان دادگاه ایالتی آمریکا اعالم کردند: مردی که دو کودک در ایالت آیداهو را ربوده و یکی از آنها 
را به قتل رسانده بود، طی نامه ای به مادرش نوشت که او یک شیطان را بزرگ کرده و تحویل جامعه 
داده است. »جوزف ادوارد دانکن« به مادرش نوشت: من وسیله اعمال خشونت در جهان هستم، من از 
یک شیطان دستور می گیرم تا مردم بد را بکشم و جامعه را از وجود افراد بد پاک کنم. کاری را انجام 
می دهم که دستگاه عدالت و قانون قادر به انجام آن نیست. دانکن در سال 2۰۰۵ میالدی به اتهام کودک 
آزاری در ایالت واشنگتن توسط دادگاه فدرال آمریکا محکوم و به زندان انداخته شده بود، از دادگاه 
انتظار می رفت این کودک آزار روانی را به زندان ابد یا اعدام محکوم کند. دانکن پس از ورود به خانه 

قربانیان و کتک زدن مادرشان دو کودک به نام های »شاستا« و »دیالن گرون« را ربوده بود. 

يک کشته و 60 مجروح در تصادف 
اتوبوس در انگلستان

پلیس جاده ای انگلستان اعالم کرد: بر تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک خودروی عبوری 
در استافورد شایر، یک نفر کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر به شدت مجروح شدند. 

کرد: خودروی  اعالم  انگلستان  در  میدلند  ناحیه  جاده ای  پلیس  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
عبوری با برخورد به دکل های دوگانه باغ آلتون در نزدیکی آلتون تاورز به سمت مخالف منحرف شده 

و با اتوبوس تصادف کرد. 
مقامات پلیس و اورژانس گفتند: دو تن از مجروحان به وسیله بالگرد به بیمارستان انتقال یافته و ۱۶ 

تن دیگر با آمبوالنس منتقل شدند. 
برخی دیگر مجروحان توسط خودروهای عبوری به محلهای امن برده شده و دیگران سرپایی مداوا 
شدند. جان مادوکس، بازرس ویژه از پلیس استافورد شایر گفت: افسران پلیس در حال بررسی علت و 

چگونگی وقوع این حادثه هستند. 
وی افزود: برای نجات جان مجروحان و انتقال آنها به بیمارستان دو بالگرد اورژانس، ۱۰ آمبوالنس و 

۵ خودروی آتش نشانی در محل حادثه حضور داشتند. 

قتل نوجوان انگلیسی با ضربات چاقو
نوجوان انگلیسی با ضربات چاقو در یکی از خیابان های منچستر به قتل رسید.

یک نوجوان در یکی از خیابان های شهر منچستر با ضربات چاقو به قتل رسید. بر اساس این گزارش، 
از  قبل  گرفت  قرار  حمله  هدف  چاقو  با  منچستر  لین«  »موستون  خیابان  در  که  ۱۶ساله  نوجوان  این 
رسیدن به بیمارستان جان باخت. پلیس منچستر اعالم کرد: تحقیقات درباره این قتل آغاز شده ولی 
هنوز هیچ کس بازداشت نشده است. کارشناسان مسایل اجتماعی در انگلیس، گسترش پدیده فعالیت 
دسته های بزهکار نوجوان، حمالت انتقام جویانه، مالک تشخص بودن حمل اسلحه توسط نوجوانان، 
ارزان بودن مشروبات الکلی و سست شدن بنیان خانواده را از دالیل اصلی افزایش خشونت میان این 
قشر از جامعه انگلیس می دانند. از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون حدود 4۰ نوجوان انگلیسی در 
مناطق مختلف این کشور با ضربات چاقو به قتل رسیده اند که حدود نیمی از این قتل ها در لندن اتفاق 

افتاده است. 

سانحه هوايی 5 قربانی گرفت
   سقوط دو هواپیمای انگلیسی به مرگ پنج سرنشین آنها منجر شد.

 برخورد دو هواپیمای سبک در »کاونتری« انگلیس دست کم پنج نفر کشته برجای گذاشت. براساس این 
گزارش، یکی از دو هواپیمای سبک تک موتوره و دیگری دو موتوره بوده است. علت وقوع حادثه هنوز 

مشخص نیست و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.  

جوان 16 ساله انگلیسی با چاقو کشته شد
یک جوان ۱۶ ساله را به ضرب چاقو در هارپورهی در منچستر انگلیس کشتند. ماموران امداد ساعت 
۱۵/2 دقیقه صبح امروز )شنبه( برای کمک به این جوان که فقط یک ضربه کارد به بدن او وارد شده 

بود، به موستون لین، در هارپورهی رفتند و او را مداوا کردند.
بیمارستان  مسیر  در  این جوان  اما  افزود:  خبر  این  اعالم  با  پلیس  یک سخنگوی  گاردین  گزارش  به 

درگذشت.
کارآگاه شان دونه الن گفت: ما در مراحل ابتدایی تحقیق هستیم و معتقدیم ممکن است شاهدانی باشند 

که بتوانند برای پی بردن به واقعیت به ما کمک کنند. 
مشکل  است.  نکرده  اعالم  جنایت  این  با  رابطه  در  دیگری  اطالعات  یا  نوجوان  این  پلیس مشخصات 
چاقوکشی یکی از معضالت جامعه انگلیس است که در ماه های اخیر جنجال فراوانی در این کشور به 

وجود آورده است.

پسرعموی 5 ساله، 
دخترعموی يکماهه خود را 

در ماکروويو پخت!
 پسرعموی یک کودک یکماهه که او را با گذاشتن در ماکروویو کشته بود، به دوستانش گفته بود که 

او مسؤول گذاشتن کودک یکماهه به داخل فر و کشته شدن اوست. 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس این پسر عموی شیطان به دوستانش گفته بود که او در مورد این 
عمل دروغ نگفته و حقیقت را بیان کرده است. ران پال رایون، وکیل مدافع در دادگاه تجدیدنظر در مورد 
پرونده قتل این کودک یک ماهه در بیانیه ای اعالم کرد که می داند چه کسی این کودک را به قتل رسانده 
است. چینا آرنولد 2۸ ساله، مادر این کودک، قبال متهم به قتل پاریس تالی کودک یکماهه خود شده بود، 
اما با جمع شدن ادله کافی مبنی بر بی گناهی وی، او از اتهام قتل مبرا شد و حکم اعدام وی لغو گردید. 
قاضی جان کلر در ۱۱ فوریه سال جاری میالدی اعالم کرد که مدرکی مبنی بر حضور پسرعموی این 
کودک در شب حادثه در آپارتمان آنها به دستش رسیده که حاکی از مجرم بودن این پسر بچه است، 
چرا که در گذشته این پسر ۵ ساله سگ و گربه های خانگی را برای تفریح در داخل ماکروویو قرار 
می داده و موجب مرگ آنها می شده است. راسل آپتگرو، رییس پزشک قانونی مونت گومری اعالم کرد 
که تمامی جراحات و سوختگیها بر روی بدن این دختر بچه یک ماهه به علت گذاشتن وی در مایکروفر 

است. با این حال، قاضی و بازرسان ویژه مادر این کودک را به علت سهل انگاری مقصر دانستند. 
حکم قطعی دادگاه، مبنی بر بی گناهی و یا گناه کار بودن مادر این کودک و پسرعموی او سه هفته دیگر 

اعالم خواهد شد.   

440 سال زندان برای 
افسر آمريکايی 

یک افسر پلیس در آمریکا به علت تجاوز به 4 دختر به 44۰ سال زندان محکوم شد.
به گزارش جف پلو، یکی از افسران پلیس بلومینگتون به اتهام تجاوز به 4 دختر و سوء استفاده از 
آنها متهم شناخته و به 44۰ سال زندان محکوم شد. بازرسان پلیس بلومینگتون در بازرسی از خانه 
این افسر سابق پلیس با رمزگشایی رایانه شخصی وی تصاویر و فیلمها را یافتند. وی از طریق چت با 
دختران آشنا می شد و آنها را مجبور می کرد تا وی را دوست داشته باشند و از آنان سوء استفاده 
می کرد. در سال 2۰۰۶ میالدی وی به جرم دزدی و ولگردی در اطراف خانه یک زن در بلومینگتون 
دستگیر شد، اما به دلیل عدم وجود دالیل کافی آزاد شد. وی ادعا کرده بود که به منظور خرید برای 
مادرزن خود از نزدیکی خانه آن زن عبور می کرده است. با این حال جف پلو ادای وی را رد کرده و 
گفته بود که او چندین سال است شبها پس از انجام کارهایش در اداره پلیس به خیابان گردی روی 
آورده است و اغلب دیروقت به خانه باز می گردد. با این حال خانواده قربانیان این نوع مجازات را 

برای وی کافی ندانستند.   

بیش از 100 نفر در نشت گاز دی اکسیدکربن در آلمان 
به شدت مسموم شدند

گاز  نشت  علت  به  آلمان  غرب  در  شهری  اهالی  از  نفر   ۱۰۰ از  بیش  کرد:  اعالم  آلمان  غرب  پلیس 
دی اکسیدکربن به شدت مسموم شدند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان پلیس آلمان 
اعالم کرد: در نشت گاز دی اکسیدکربن از یک کارخانه الک و الکل سازی و مواد شیمیایی در شهر 
مونشنگالدباخ بیش از ۱۰7 نفر به شدت مسموم شدند که از این میان ۱۶ نفر به بیمارستانی در این 
شهر انتقال یافتند. سایر مسموم شدگان سرپایی مداوا شدند. سازمان آتش نشانی این شهر علت حادثه 

را نشت گاز دی اکسیدکربن از سیستم اطفای حریق این کارخانه دانست.   

 تعلیق يک آشپز به دلیل پیدا شدن يک تار مو در استیک
یک آشپز امریکایی به دلیل پیدا شدن یک تار مو در یک استیک محکوم به ۶ ماه کار در پشت صندوق 
و سه ماه تعلیق شد. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رایان کراپ، آشپز رستوران »وست بند« 
به دلیل پیدا شدن یک تار مو در استیک از کار معلق شد. این آشپز 24 ساله متهم به قرار دادن عمدی 
این تار مو قبل از سرو آن است. کراپ به دلیل این کار از دادگاه عذرخواست و ابراز پشیمانی کرد و 

امیدوار است که بار دیگر به عنوان آشپز کار خود را ادامه دهد. 
کوین هانس، مشتری این رستوران به هیچ وجه حاضر به قبول عذرخواهی این آشپز نیست و گفت که 

وی و خانواده اش هیچوقت دیگر بیرون از خانه غذا نخواهند خورد.
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حوادث

احضار سه سینماگر 

به دادسرای جنايی
بازپرس جنایی تهران دو بازیگر معروف و یک کارگردان سینمای ایران 
به نام های عزت اهلل انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد را به 
پیشکسوت سینمای  انتظامی  فراخواند. عزت اللـه  امور جنایی  دادسرای 
و  پرستویی  پرویز  از  نمایندگی  به  و  ناظری  کنسرت شهرام  در  ایران 
کیومرث پوراحمد از خیرین خواسته بود تا کمک های نقدی شان را برای 
نجات جان بهنود به شماره حسابی که به نام این سه هنرمند افتتاح شده 
است، واریز کنند. اما در حال حاضر بازپرس پرونده اعالم کرده است 
که اقدام انساندوستانه این سه هنرمند غیرقانونی بوده و خانواده اولیای 

دم خواستار اجرای حکم قصاص بهنود هستند.
همچنین پرویز پرستویی روز گذشته درباره احضار خود به دادسرای 
جنایی گفت: من از این موضوع بی اطالع ام و به خاطر بازی در فیلم بیست 
به کلی از مطبوعات و اینترنت به دور هستم. شاملو بازپرس شعبه اول 
نام های عزت اهلل  به  بازیگر  دو  برای  گفت:  تهران  جنایی  امور  دادسرای 
انتظامی و پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد ـ کارگردان ـ احضاریه 
صادر شده است. وی درباره دلیل این احضاریه گفت: این افراد با ایجاد 
یک شماره حساب جمعی قصد در تلطیف احساسات عمومی را داشته 
تا مردم تحت تأثیر قرار گرفته و  برای یک مجرم و قاتل جانی مالحظه 
به خرج دهند در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون 

قصاص است. 
بهنود متهم است که در 2۸ مردادماه سال ۸4 در حالی که ۱7 سال سن 
داشت در جریان درگیری در پارک ونک پسر جوانی را که امید نام داشت 
با ضربه های چاقو به قتل رساند. بهنود پس از قتل دستگیر و در شعبه 74 
دادگاه کیفری استان تهران در ۱۰ مهرماه سال ۸۵ به قصاص محکوم و 
این حکم نهم تیرماه سال ۸۶ از سوی قضات شعبه 32 دیوان عالی کشور 
به تعویق  اما  با دستور رئیس قوه قضائیه  اعدام بهنود  تایید شد. حکم 
افتاد. محمود اولیایی فرد وکیل مدافع بهنود در 23مردادماه درخصوص 
اقدام این سه هنرمند به خبرنگار ما گفته بود: پس از تالش های بسیار 
زیاد برای رهایی بهنود سرانجام سه نفر از هنرمندان پیشکسوت سینما و 
تلویزیون عزت اللـه انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد موفق 
اولیای دم را جهت گذشت از قصاص در برابر پرداختن  شدند موافقت 
دیه جلب نمایند لذا از آنجا که خانواده محکوم قادر به پرداخت دیه مورد 
نظر نبوده اند این سه هنرمند با افتتاح حسابی در بانک ملی ایران شعبه 
باغ فردوس تهران کد 23۰ حساب پس اندازی به شماره 7۱7۸۶۵ افتتاح 
نموده تا مردم نوع دوست و خیرخواه در این ایام شعبانیه که نزدیک به 
والدت حضرت قائم )عج( نیز هست نسبت به واریز کمک های نقدی خود 

به حساب مذکور اقدام نموده و جان جوانی را از قصاص نجات دهند.
بازپرس جنایی پایتخت که گفته بود: حمایت از بهنود اشتباه است، گفت: دفاع ماهوی در کار نبوده و 
این اقدام تنها برای نجات جان یک انسان انجام شده است. او در رابطه با غیرقانونی بودن این اقدام 
که از سوی بازپرس شاملو عنوان شده است، می گوید: این اقدام اگر بر خالف نظر خانواده اولیای 
دم صورت می گرفت غیرقانونی بود اما این خانواده در جریان جلسه ای که با حضور این سه هنرمند 

برگزار شده بود، از قصاص بهنود گذشته و رضایت دادند.
او در پایان گفت: چنانچه الزم باشد این موضوع را با ارائه سند اثبات می کنم. محمد مصطفایی یکی 
محسوب  کودک  بین الملل  حقوق  لحاظ  از  قتل  ارتکاب  زمان  در  بهنود  گفت:  بهنود  وکالی  از  دیگر 
می شود. او روز حادثه با نیت قبلی دست به ارتکاب قتل نزده است و طبق بند ب ماده 2۰۶ قانون 
انجام دهد هرچند قصد قتل  از روی عمد عملی را که نوعا کشنده باشد  اگر کسی  مجازات اسالمی 
نداشته باشد محکوم به قصاص می شود این در حالی است که کسی جنایتکار است که با نیت قبلی 
بهنود  حال  شامل  ماده  این  بنابراین  شده،  قتل  مرتکب  قبلی  نیت  بدون  بهنود  که  شده  قتل  مرتکب 
نمی شود. مصطفایی درخصوص پادرمیانی عزت اللـه انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد 
در پرونده بهنود گفت: این هنرمندان زمانی وارد این پرونده شدند که شاهرودی رئیس قوه قضائیه یک 

ماه حکم قصاص بهنود را به تعویق انداخت.
آنها در اقدامی انسان دوستانه به خانه اولیای دم رفتند، اولیای دم نیز در حضور شهود از قصاص 
بهنود در قبال دریافت دیه گذشت کردند. مصطفایی در پایان گفت: ما از این مراسم حتی فیلم هم تهیه 
کرده ایم و اگر الزم باشد ادعاهای مان را با نمایش این فیلم به اثبات می رسانیم. چند سال پیش نیز سه 
هنرمند سینما مهتاب کرامتی، فاطمه معتمدآریا و پرویز پرستویی در اقدامی مشابه خواستار کمک به 

یک زندانی دیگر شده بودند.
در ایران نیز همچون کشورهای صاحب سینما تعدادی از هنرمندان در فعالیت های انسان دوستانه و 
ایران و گلشیفته فراهانی  به عنوان مثال مهتاب کرامتی سفیر یونیسف در  اجتماعی شرکت کرده اند. 

سفیر مبارزه با سل شده اند. 

چه کسي راز مرگ نوعروس را مي داند 
 

پاسخ  را  تلفن همراهش   - قتل  بازپرس کشیک   - که محمد روشن  هنگامي  ساعت 23 شامگاه سه شنبه 
داد، افسر نگهبان کالنتري ابوسعید از وي خواست براي تحقیق درباره مرگ زني 2۵ ساله به نام زویا به 
مجتمعي در خیابان ولیعصر برود. در آپارتمان مورد نظر جنازه زویا در حالي که طناب داري دور گردنش 
گره خورده، پیدا شده بود و شوهرش ادعا مي کرد زویا خودکشي کرده است. هنگامي که تیم ویژه تحقیقات 
تمامي محوطه داخل آپارتمان را مورد تفتیش قرار داد و هیچ نشانه یي از ورود فرد غریبه به خانه نیافت، 
در برابر یک دو راهي قرار گرفت که تصمیم گیري را بسیار دشوار مي کرد. آیا نوعروس همان طور که 
کامبیز مدعي است، خودکشي کرده یا اینکه تازه داماد خود قاتل همسرش است و قصد دارد این راز را 
پنهان کند. کامبیز که خود را بي گناه مي خواند به دادسراي امور جنایي انتقال داده شد و از سوي رئیس 
شعبه سوم بازپرسي تحت بازجویي قرار گرفت. وي پذیرفت با همسرش به شدت اختالف داشته است اما 
گفت در مرگ زویا هیچ تقصیري متوجه او نیست. کامبیز درباره نحوه آشنایي و ازدواج با متوفي توضیح 
داد؛ من و زویا پنج ماه قبل از طریق یکي از دوستان خانوادگي ام با هم آشنا شدیم و به فاصله کمي با هم 
ازدواج کردیم، اما از همان آغاز زندگي مشترک دچار مشکل شدیم و بر سر حتي کوچک ترین مسائل نیز 
با هم دعوا مي کردیم. دامنه اختالفات ما از بحث بر سر خرابي کاشي حمام تا درخواست من براي آرایش 
نکردن زویا گسترش یافته بود و هیچ آرامشي در زندگي مان وجود نداشت. هر بار که دعوا باال مي گرفت 
زویا مرا کتک مي زد ولي من در برابرش یا سکوت مي کردم یا اینکه از خانه بیرون مي رفتم. دوشنبه شب 
من مي خواستم به خانه خاله ام بروم اما پیش از خروجم از خانه دوباره اختالفات ما سر باز کرد. پس از 
دعوا منزل را ترک کردم ولي چند ساعت بعد بازگشتم. هر چه در زدم، زویا اعتنایي نکرد. فکر کردم طبق 
معمول نمي خواهد مرا ببیند به همین دلیل ساندویچي را که برایش خریده بودم پشت در گذاشتم و خودم 
به خانه پدرم رفتم اما از دعوا حرفي نزدم و آخر شب با این ادعا که مي خواهم به منزل خودم بازگردم از 
آنجا نیز بیرون آمدم و تا صبح در ماشین خوابیدم.کامبیز ادامه داد؛ صبح دوباره به خانه رفتم، ساندویچ 
فاسد شده بود و زویا همچنان در را باز نمي کرد، به هر زحمتي که بود قفل را گشودم. در اتاق خواب از 
داخل قفل بود. فکر کردم همسرم خودش را در آنجا حبس کرده است. براي اینکه ذهنم مشغول ماجراي 
دعواي شب قبل نشود، خودم را با تعمیر تلفن سرگرم کردم اما وسط کار طاقت نیاوردم و براي اینکه از 
حال زویا مطلع شوم با سختي در را باز کردم و ناگهان جسد همسرم را در حالي که حلق آویز بود، دیدم. 
سراسیمه و مضطرب به آشپزخانه دویدم و با چاقو طناب را پاره کردم. سپس از همسایه واحد روبه رو 
کمک خواستم. او وقتي پیکر زویا را دید، گفت؛ هنوز زنده است به همین دلیل با اورژانس تماس گرفتم ولي 
امدادگران وقتي بر بالین همسرم حاضر شدند مرگ او را تایید کردند. بنابر این گزارش به رغم انکارهاي 
تازه داماد بازپرس روشن وي را براي ادامه تحقیقات در اختیار اداره ۱۰ پلیس آگاهي قرار داد. از سویي 
کارآگاهان موظف شدند با بازجویي از خانواده زویا و نزدیکان این زوج سرنخ هاي بیشتري از راز مرگ 

نوعروس به دست آورند. 
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سارقان 
جنايتکار

کارگاه پر از سر و صدا است. صافکاری پر از بوی رنگ و صدای چکش 
از درد می شود  است. هر کس که تازه وارد کارگاه می شود سرش پر 
و چشمانش را برای دقایقی می بندد هر کارگری را که نگاه کنی مشغول 
انجام کاری است حسن هم کارگری است که 2۰ سال بیشتر ندارد. قد و 
قامتی بلند و کشیده دارد و چهره اش آفتاب سوخته است. هر چند که از 
صبح تا غروب در صافکاری است ولی از طرز کار کردنش معلوم است که 
دلش به کار گرم نیست. دلزده و خسته است و مثل یک سنگ بی حرکت 
است. ساعت ها در کنار وسایل و ابزاری که برداشته بود می نشست و 

وقت را تلف می کرد.
- حسن! حسن!   این صدای صاحب کارگاه بود.

- کجایی؟  - اینجا هستم.
- می دانم ولی چه فایده چه کار کرده ای از صبح تا حاال؟

- اآلن می آیم.
استاد تصمیم اش را گرفت. حساب و کتاب ها را که کرد کمی بیشتر به یکی 

از کارگران که اسمش مازیار بود داد و گفت: 
- آفرین پسرم!

و بعد به طرف حسن با عصبانیت نگاه کرد.
اینجا  از  را  تو  خودم  گرنه  و  برو.  و  کن  جمع  را  وسایلت  زود  هم  تو   -
هم  دیگر  بود.  اخراج شده  کار  از  روز  همان  از  اندازم، حسن  می  بیرون 
به صافکاری نیامده بود. چند سالی گذشته بود. همه حسن را از یاد برده 
بودند در عوض مازیار با تالش و کار زیاد در کنار دست آقاتقی صاحب 

صافکاری روز به روز پیشرفت می کرد و پاجای پای اوستا می گذاشت.
مازیار بااینکه دیرتر از بقیه کارگران به صافکاری آمده بود ولی چون دل 
به کار سپرده بود زودتر از بقیه چیز یاد می گرفت. از روزی که حسن 
رفته بود مازیار بیشتر احساس دلزدگی می کرد هر چه بود او و حسن با 
هم در مدت شش ماه کار صافکاری رفیق شده بودند. حسن هم بیرون از 

کارگاه خسته و دلتنگ بود.
چند ماه گذشته بود یک روز که مازیار به طرف کارگاه می رفت حسن را 
دید که جلوی در صافکاری ایستاده است. اولش او را نشناخت. حسن سر 
و وضع مرتبی داشت با یک کت و شلوار و بلوز رنگ روشن که به تن کرده 
بود، آنجا ایستاده بود. دیگر آن حسن کارگر با لباس های پاره و نخ نما 

نبود یک سیگار هم در میان انگشتانش گرفته بود.
- چطوری؟ تو که هنوز همان لباس های چند سال پیش را به تن داری و 
آدم را یاد افراد بدبخت می اندازی. پسر خوب تا کی می خواهی زیر دست 
این آدم بداخالق و زورگو استخوان بترکانی؟ با یک قرانی که به تو حقوق 
می دهد تا صد سال دیگر هم به جایی نمی رسی. هزار من روغن و کثافت 

روی دست ها و موهایت نشسته است. به خودت نگاه کرده ای؟ 
مازیار لبخندی زد و گفت:

- خب آقا کجا رفته اند که مثل مهندس ها شده اند. اگر می دانستم می آیی 
حتمًا گاو، گوسفندی سر راهت می کشتم.

مازیار با حیرت به حسن چشم دوخته بود. حسن بسته ای سیگار خارجی 
پیدا  نو  های  اسکناس  بسته  که  آورد  بیرون می  از جیب کتش  را طوری 

شود.
- بفرما سیگار. - نه مرسی می دانی که اهل سیگار نیستم. تو هم تا آنجا 
که من یادم می آید اهل سیگار نبودی. چه شد سیگاری شدی؟- ای بابا 
تو دیگه خیلی عقب افتاده هستی. آدم های بدبختی مثل تو هستند که دائم 
خودشان را از همه چیز محروم می کنند. تعارف نکن. بیا بکش من هم که 

پولش را نخواستم.
- نه! من اهل دود نیستم. سیگار به جای اینکه مرا سر حال کند بیشتر مرا 

کسل می کند. نگفتی چطور شد به اینجا رسیدی. تو که اهل کار نبودی و 
نیستی پس این همه پول را از کجا آوردی؟

- از کجا؟ من اهل کار نبودم؟ نه جانم کار این نیست که یک نفر به آدم زور 
بگوید و دائم توی سر آدم بزند.

- تو که سرمایه نداشتی.
- خب خدا بزرگ است من هم شانس آوردم و سر راهم یک آدم حسابی 

قرار گرفت.
- اون کی هست؟

- دوست داری با او آشنا شوی؟
-من که او را نمی شناسم.

- خب تا فردا فکرهایت را بکن. دوباره سراغت می آیم.
روز و شب ها می گذشت و ذهن مازیار درگیر شده بود. چطور شده بود 
حسن به آن دست و پا چلفتی بودن یکدفعه به اینجا رسیده بود. دیگر دست 
و دلش به کار نمی رفت. اوهم دلش می خواست به جای اینکه از صبح تا 
شب جان بکند به همه چیز یکدفعه برسد. به نظر او این طور جان کندن 

عاقبتش از دست رفتن عمر و جان بود.
همه  حسن  چند  هر  رفت.  بیرون  مازیار  با  و  آمد  دوباره  حسن  باالخره 
چیزش تغییر کرده بود ولی مازیار تعجب می کرد که چرا او سر اصل 
مطلب نمی رود. آن روز آن دو با هم ناهار را در رستورانی خوردند. هنوز 
غذایشان تمام نشده بود که مردی ناشناس خودش را به میز آنها رساند 

صندلی ای را عقب کشید و نشست.
- مازیار! ایشان آقا هوشنگ هستند. همان دوستی که دستم را گرفت و 

من همه چیزم را از او دارم.
مازیار می ترسید.

قرار نبود که امروز من ایشان را ببینم.
هوشنگ خان سرش را جلو آورد و گفت:

- اگر قرار است شما همکاری کنید اآلن وقت این کار است.
مازیار گفت: 

- کار چی هست؟
- کار توی یک انبار. یکسری جنس باید بیاورید و خالی کنید. خیلی سریع 

چون مشتری معطل مانده است. 
- انبار مال کی هست؟

- ما من و شریک من. ولی من با او بحثم شده و می خواهم هر چه زودتر 
وسایلم را بیرون بیارم وگرنه حق من ضایع می شود.

مازیار نگاهی کرد و گفت:
- این کار را که حسن هم می تواند به تنهایی انجام بدهد.

- نه وسایل زیاد است. دو نفر باشید خیلی بهتر است.
- جنس ها چی هستند؟

- چیز مهمی نیست. وسایل سنگین ماشین است.
هوشنگ بعد از گفتن این حرف ها خیلی زود رفت. مازیار و حسن مانده 
بود، حرکت  داده  آدرسی که هوشنگ  به طرف  با هم  دو  آن  بودند. شب 
کردند. حسن مستقیم به طرف در انبار رفت و در آن را باز کرد. جعبه ها 
خیلی منظم کنار هم قرار گرفته بود و تا باالی سقف رفته بود. حسن چند 
جعبه ای را برداشت و پشت وانت بار گذاشت. مازیار هم کمکش کرد. حسن 
بدون اینکه در انبار را قفل کند به سرعت وانت را روشن کرده و حرکت 

کرد. مازیار با تعجب به حسن نگاه کرد. 
- چی شده؟ چرا در را نبستی؟ چرا این قدر دستانت می لرزد؟ ماشین را 

نگه دار ببینم. 
حسن سعی می کرد خونسردی اش را حفظ کند.

- بابا دست بردار.
- یعنی چه؟ بگو چی شده؟

- هیچی یک سیگار روشن کن بده به من!
وانت به سرعت در پیچ و خم کوچه ها حرکت می کرد. حسن باالخره جلوی 
یک ساختمان قدیمی ایستاد و وسایل را خالی کرد. بعد هم بدون اینکه کلمه 

ای حرف بزند، مازیار را تا نزدیک خانه اش رساند.
- چند روز دیگر می آیم سراغت.

- من باید صافکاری بروم.
- برو باال تو هم دلت انگاری خیلی خوش است.

مازیار به خانه که رسید نیمه شب بود. حال حرف زدن نداشت. مادرش 
نگران چشم به در دوخته بود.

- تا حاال کجا بودی؟ دلواپسی مرا کشت.
- کارم طول کشید. آقا تقی خواست بمانم.

از روز بعد مازیار دیگر به سر کار نرفت. منتظر حسن بود تا بیاید و کار 
جدیدی را که باید انجام می دادند به او محول کند. حسن آمد و بابت کار 
منتظر  هوشنگ  آقا  گفت عصر  و  داد  او  به  اسکناس  بسته  چند  اش  قبلی 

توست. همان رستوران بیا.
به  پول  همه  این  اینکه  از شوق  داد.  تکان  را  با خوشحالی سرش  مازیار 
دستش یکجا رسیده بود چهره اش گل انداخته بود. عصر بود که به طرف 

رستوران راه افتاد. هوشنگ و حسن آنجا بودند.
- ببین آقا مازیار نمی شود که آدم حقیقت را نگوید. من همه چیز را راحت 
و رک برای تو می گویم. امشب می خواهیم به خانه ای بزنیم و مقداری 

جنس برداریم. کار سختی نیست. مثل قبلی است.
مازیار با عصبانیت گفت: 

- پس کار ما دزدیه؟
حسن با عصبانیت گفت:

- خفه! آرام تر فریاد بزن! می خواهی دستگیر شویم؟
- مگر من چه کردم که دستگیر شوم؟

- نمی دانی؟ تو هم دزدی کرده ای.
هوشنگ خان با خنده گفت: 

- بله. آن وسایلی که چند شب پیش برداشتی. خب مال مردم بود.

- ولی من نمی دانستم.
اشک در چشمان مازیار حلقه بسته بود. هوشنگ دستانش را روی دست 

های او گذاشت وگفت: 
- نه مازیار ما که تو را تنها نمی گذاریم. اآلن هم اگر به توگفتم برای اینکه 
چشم و گوش و حواست جمع باشد. چند ماهه به همه جا می رسی. کاری 

که امشب داریم راحت است تو فقط رانندگی کن و ...
مازیار گیج شده بود. می ترسید ولی به یاد چند بسته اسکناس افتاد. کارش 

را از دست داده بود ودیگر چاره ای جلوی پای خودش نمی دید.
آن شب همراه آنان شد. از دیواری باال رفتند و در عرض چند ثانیه پشت 
وانت را پر کردند و بعد خیلی راحت راه افتادند. روز بعد سهم مازیار را نقد 
به او دادند. مازیار فکر می کرد اگر مدت کوتاهی این طور کار کند به همه 

چیز می رسد و بعد می تواند دست از این کار بردارد.
- خب این بار باید یک کار جدیدی بکنی. یکسری از جنس ها مانده و از تو 

می خواهم که به بازار ببری و بفروشی.
مازیار مقداری از اجناس را فروخت. تعداد جعبه ها زیاد بود. ۱۰ روزی 
می شد که از صبح تا شب راه می افتاد و توی بازار و مغازه به مغازه می 

رفت. آن روز صبح یکی از پشت مچ دستش را گرفت.
- چیه مرد؟

- آی دزد! آی مردم کمک کنید. این پسر جوان اجناس مرا دزدیده و حاال 
آنها را در روز روشن می فروشد.

و  مازیار دستگیر شد  بود.  رفته  نگاه کرد. حسن  به پشت سرش  مازیار 
او را به کالنتری تحویل دادند. تا آن روز وارد کالنتری نشده بود. افسر 

نگهبان به او گفت:
- ببین پسر جان اگر عاقل باشی و حقیقت را بگویی و همدستانت دستگیر 

شوند مجازات جرم تو کمتر است. جنس ها را از کجا آوردی؟
- از جایی خریدم، می خواستم گرا ن تر بفروشم و سودی به دست آورم.- 

آدرس مغازه را بده.
صاحب اجناس گفت:

- پسر جان! بیخود حرف نزن این اجناس فقط تولید خود من است.
مازیار که متوجه شده بود ناچار است حقیقت را بگوید باالخره حقیقت را 
گفت. او با مأموران به طرف ساختمان متروکی راه افتاد. در بازرسی از 
ساختمان متروک اجناس زیاد دیگری هم کشف شد در تحقیق از همسایه 
به طرز  قبل  بوده که مدتی  تنها  پیرمردی  ها معلوم شد که صاحب خانه 

مشکوکی به قتل رسیده است.
مأموران پس از کمین و تحقیقات شبانه روزی حسن را دستگیر کردند.

تحقیقات برای چگونگی قتل پیرمرد آغاز شد. بچه های پیر مرد گفتند: - 
این  پیدا کرده بود ولی مطمئن هستیم  برادر بزرگمان اختالف  با  پدرمان 

اختالفات به اندازه ای نبود که او حاضر به قتل شود.
مأموران در ادامه متوجه شدند پیرمرد در کاری با کسی شریک بوده است 

و مقداری پول از او طلب داشته است.
با دستگیری حسن مأموران چند قدم به کشف جنایت نزدیک شده بودند. 
مازیار در بازجویی ها باالخره لب باز کرد و گفت: نگهبانی از خانه پیرمرد 
با  از مدتی  بعد  با من بود. هوشنگ و حسن آن شب وارد خانه شدند و 

مقداری وسایل برگشتند.
باالخره حسن ناچار لب به اعتراف گشود.

- وقتی نتوانستم در صافکاری کار کنم و بیرونم کردند بیکار در خیابان 
ها راه افتادم، یک روز وقتی وارد مغازه ای شدم تا شلواری را قیمت کنم و 
فروشنده قیمت آن را گفت می خواستم با ناامیدی بیرون بیایم که هوشنگ 

خان گفت: بپیچ براش!
قبول نکردم. ولی او گفت باشد بعداً می دهی. اینطور بود که با او آشنا شدم 
و دنبالش افتادم. او هم برایم همه چیز می خرید و با حرف هایش فریبم 
می داد و این طور بود که به راه دزدی کشیده شدم.افسر ویژه قتل فرش 

پیرمرد را نشان داد و گفت: 
- با صاحب این فرش چه کردید؟

- کسی خانه نبود.
- بود ولی شما او را به قتل رساندید.

- نه اشتباه می کنید.
- راست بگو!

قطرات اشک در چشمان حسن جمع شد.
- وقتی می رفتیم هوشنگ گفته بود کسی خانه نیست. وقتی وارد شدم دیدم 
پیرمرد خوابیده است از هوشنگ خواستم برگردیم ولی قبول نکرد و گفت 
خواب است وسایل را جمع کن، داشتیم آخرین وسایل را جمع می کردیم 
که پیرمرد بیدار شد و المپ را روشن کرد به هوشنگ نگاه کرد. او هوشنگ 
را می شناخت. هوشنگ گفت امانش نده. دستپاچه شده بودم با کمک او 

پیرمرد را کشتیم . در حیاط به من گفت: یک وقت مازیار نفهمد.
چند هفته بعد بود که با راهنمایی حسن و نشان دادن پاتوق های او هوشنگ 
با  زیادی  سالهای  گفت:  بود  مکانیکی  یک  کارگر  قباًل  که  او  شد.  دستگیر 
کارگری زندگی کردم و با صداقت رفتار کردم و مهارت به دست آوردم 
ولی یکدفعه همه چیز زندگی ام تغییر کرد. بعد از اینکه با اوستایم کاری را 
کنترات کردیم قبل از تمام شدنش او پول ها را برداشت و فرار کرد. نامزدم 
که قرار بود بعد از گرفتن دستمزدم به خانه ام بیاید، با قهر از خانه ام رفت. 
همه چیز را یکدفعه از دست دادم. قبل از اینکه پیرمرد را به قتل برسانم 
مدتی در خانه او کارهای تعمیری کرده بودم می دانستم اموال زیادی دارد 

و تنها زندگی می کند.
دنبال کسی بودم که در اجرای نقشه ام کمک کند که حسن را دیدم. ما می 

خواستیم تنها سرقت کنیم ولی پیر مرد بیدار شد.
هوشنگ و حسن به اتهام شرکت در قتل عمد دستگیر شدند و مازیار به یاد 
اوستا تقی و سختگیری هایش پشت میله های زندان مانده بود. او آرزو 
می کرد که هنوز هم با دستانی چرب و کثیف در صافکاری شرافتمندانه 

کار می کرد.
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هفته نامه پرشین 
از همکاری تعداد 

محدودی
 داوطلب جهت تهیه 

گزارش استقبال 
می کند

خانه و خانواده

نان تست با میگو
● مواد الزم برای 4 نفر

● ۶۰۰ گرم میگوی درشت
● 3۰۰ گرم گوجه گیالسی

● شش قاشق مرباخوری روغن زیتون
● دو قاشق مرباخوری آبلیمو

● یک حبه سیر له شده
● ۱۰ عدد برگ ریحان
● چهار عدد نان تست

● طرز تهیه

میگوها را تمیز کرده و سپس آن را در تابه ای 
ریخته و با روغن زیتون به آرامی سرخ کنید تا 

صورتی رنگ شود.
چهار  به  چاقو  با  را  گیالسی  های  گوجه  سپس 
ظرفی  در  را  مواد  تمام  و  کرده  تقسیم  قسمت 
های  نان  بزنید.  هم  به  چنگال  نوک  با  و  ریخته 
تست را کنار هم قرار داده و از مخلوط ساندویچی 

روی آن قرار دهید.
این عصرانه مقوی عالوه بر خوشمزه و مقوی 
برخوردار  نیز  زیادی  جلوه  و  رنگ  از  بودن، 

است. 

چطور بهترین 
شوهر دنیا 

باشیم ؟
جدی گرفتن ده توصیه ساده، شما را به بهترین شوهر 

دنیا برای همسرتان تبدیل می کند.
اگر شما هم از آن دسته آقایانی هستید که خود را در کار 
و مشکالت روزانه غرق کرده اید ، بهتر است چند دقیقه ای 
دست از سر قبض های پرداخت نشده آب ، برق و گاز ....و 
با  فقط  و  بردارید   بچه ها  مانده شهریه  قسط های عقب 
همسرتان  برای  همیشه  مثل  ناقابل ،  گام   10 برداشتن 

بهترین شوهر دنیا باشید :

گام 1( خانم ها مقدم اند !
برای یک بار هم که شده دنیا را از چشم همسرتان ببینید . شاید تا به حال 
اصاًل به این موضوع توجه نکرده باشید که ممکن است خدای نکرده عالیق و 
خواسته های خانم تان با عالیق شما کاماًل متفاوت باشد ! اما حاال وقتش شده 

که به قول معروف ، چشم هایتان را بشویید و جور دیگر ببینید .

گام 2( خواباندن بچه ها هم لذتی دارد ، امتحان کنید
هفته ای یکبار به همسرتان مرخصی بدهید و وظیفه خواباندن بچه ها را شما 
به عهده بگیرید ، تا حداقل خانم تان یک ساعت سرو صدای بچه ها را فراموش 
کارهای  انجام  کتاب ،  خواندن  برای  را  وقت  این  راحت  خیال  با  و  کرده 
شخصی عقب افتاده و یا حتی برای گشت زدن در اینترنت اختصاص دهد . 
مطمئن باشید با این کار دعای خیر همسرتان همیشه پشت سر شما خواهد 

بود .

گام 3( عذرخواهی هم کلمه مفیدی است !
که  اندازه  همان  به  چون  می کنیم ،  همدردی  شما  با  مورد  یک  این  در 
عذرخواهی از طرف مقابل ساده به نظر می آید ، احتمااًل به همان اندازه هم 
برایتان سخت ترین کار روی زمین خواهد بود . اگر تا به حال متوجه شده 

باشید ازدواج شباهت زیادی به مسابقه دوی ماراتن دارد ، چرا؟
در  کوره  از  زود  خانوادگی  بگو مگوهای  در  چقدر  هر  که  جهت  این  از 
بروید ، زودتر از پا می افتید و ادامه زندگی زناشویی برای شما سخت تر و 

خسته کننده تر می شود .
اما فقط کافیست یکبار هم که شده با قضیه جور دیگری برخورد کنید ، رفتار 
آرام و متانت آمیز بهترین مسکن برای آرام کردن موقتی تنش های رفتاری 
است ، اما اگر احیانًا شما مقصر بودید ، می توانید تنها با به زبان آوردن یک 
ندهید  اجازه  و  داده  نشان  همسرتان  به  را  پرچم صلح  ساده  عذرخواهی 

دلخوری پیش آمده بزرگ و بزرگتر شود .

گام 4( از همسرتان برای اینکه شما را تحمل می کند تشکر کنید
به عمل  نیاید ، چه رسد  مذاقتان خوش  به  گام هم  این  شاید حتی خواندن 
کردن به آن . اما منظور ما این نیست که در مقابل همسرتان بنشینید و در 
حالی که لیستی از اشتباهات خود تهیه کرده اید ، مورد به مورد را شرح داده 

و به خاطر آنها عذرخواهی کنید . 
نه ! مسلمًا برای هر مردی پیش آمده که قول و قرارهایش را فراموش نماید یا 
با دیدن دوستان خود آن چنان زمان و مکان را گم کند که ساعت ها همسرش 
را چشم انتظار نگه دارد . اما همین اندازه که به او بگویید زندگی کردن با 
شما چندان هم کار ساده ای نیست و به خاطر صبر و تحمل همسرتان از او 

تشکر کنید ، کفایت می کند .

گام 5( کمی  و فقط کمی  از ریخت و پاش های خودتان را جمع کنید
باور کنید آسمان به زمین نمی آید اگر استکان چای قند پهلوی آخر شب ، یا 
لیوان چایی صبحانه خود را از کف اتاق و یا از روی میز صبحانه به سینک 
ظرفشویی انتقال دهید . از ما به شما نصیحت ، تحقیقات نشان داده استکان 

چای یکی از معضالت زندگی مشترک و عامل بسیاری از جدایی ها بوده !! 

گام 6( برای با هم بودن زمان بگذارید 
شما هم از آن دسته افرادی هستید که با شنیدن نام دوران نامزدی به یاد 
انگیزی می افتید که در یک رستوران دنج خورده اید ؟ چه  شام های خاطره 
اشکالی دارد اگر حتی با وجود داشتن دو فرزند برای گذاشتن قرارمدارهای 
از  یکی  نزد  را  بچه ها  می توانید  کنید ؟!  معین  را  زمانی  هم  باز  این چنینی 
دوستان خود بگذارید و مثل آن روزها فقط برای با هم بودن شام را بیرون 

از خانه صرف کنید . 

گام 7( آراسته و خوش تیپ باشید
سعی کنید همیشه به آراستگی و مرتب بودن ظاهر خود اهمیت دهید . این 

برای خانم ها نکته مهمی  است .

گام8( شما هم به تمدد اعصاب نیاز دارید
محیط  از  کمی   برای چند ساعتی  که  کنید  ایجاد  را  وقت ها شرایطی  گاهی 
خانواده و مسئولیت های خود فاصله بگیرید . مثاًل با دوستانتان به کوه بروید 
آرامش  تا شادی و نشاط و  بپردازید  به ورزش های مورد عالقه تان  یا  و 
باعث تجدید نیروی از دست رفته تان شده  و وقتی به خانه بر می گردید ، به 

مردی ایده آل برای زندگی تبدیل شده باشید .

گام 9( مسئولیت تصمیمات خود را شخصاً به عهده بگیرید
هیچ وقت و در هیچ شرایطی از پذیرش عواقب تصمیمات خود شانه خالی 
نکنید . اگر شما به هر دلیلی نمی توانید دعوت پدر و مادر تان را برای مهمانی 
شب جمعه قبول کنید ، خودتان گوشی تلفن را برداشته و به آنها اطالع دهید . 

هیچ وقت مسئولیت چنین کاری را به گردن همسرتان نیندازید . 

گام 10( فراموش نکنید روزی شما هم فرهاد کوه کن بودید
یادتان می آید قبل از ازدواج چقدر به رفتارها و حرکات خود توجه داشتید 
دیگر  احتمااًل  اما  باشید ؟!  تاثیرگذار  و  پرستیژ  با  می کردید  چقدر سعی  و 
مدت هاست که خبری از آن فرهاد کوه کن نیست و او هم در میان روزمره گی 

هر روزه تان گم شده .
گرم  برای  می توانید  که  کاری  هر  امروز  همین  از  نشده  دیر  هم  هنوز  اما 
کردن آتش زندگی تان انجام دهید ، کاری کنید تا مثل گذشته همسرتان را 

تحت تاثیر قرار دهید و از بودن در کنار یکدیگر راضی باشید . 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

چرا ازدواج ها شکست می خورند
اگر زوجین فاقد مهارتهای ارتباطی ضروری برای حل مشکالتشان باشند، حتی کوچکترین مشکل نیز 

حل ناشدنی خواهد شد

امروزه بسیاری از ازدواجها قبل از تشکیل و یا مدت کوتاهی بعد از آن متالشی می شوند. درک اینکه 
چرا این ازدواج ها شکست می خورند می تواند راه حلی باشد که مراقب باشید ازدواج خودتان شکست 
نخورد. بعضی از عواملی که در شکست ازدواجها مشارکت دارند شامل مسائل مالی و دیگر شرایط 
ازدواج است. همه این مسائل می تواند در یک ازدواج سالم و پایدار هم وجود داشته باشد اما اگر آنها به 
طور صحیح و درست مورد رسیدگی قرار نگیرند، می توانند منجر به شکست ازدواج شوند. ارتباط نقش 

اساسی در موفقیت ازدواج دارد.
بدون ارتباط صحیح، حل تعارض و کشمکش ها مشکل ساز می شوند اگر زوجین فاقد مهارتهای ارتباطی 
ضروری برای حل مشکالت شان باشند، حتی کوچکترین مشکل نیز حل ناشدنی خواهد شد. ارتباطات به 
واسطه فرصت دادن به همسران برای مشارکت در نگرانی ها و عالیق، امیدها و آرزوهای یکدیگر موجب 
رشد و شکوفا شدن روابط زوجین می شود. بدون سهیم شدن در این موارد زوجین رشد نخواهند کرد 
و تا حد امکان به یکدیگر نزدیک نخواهند شد. ارتباط همچنین شیوه های مناسبی را برای حل و فصل 
بحث هایشان ارائه می دهد. اگر یک یا هر دو همسر فاقد مهارتهای ارتباطی مؤثر باشند، این برای حل و 
فصل بحث هایشان مشکل ساز می شود چرا که زوجین قادر نیستند تا نقطه نظرات یکدیگر را درک کنند.

و  بهبود  برای  تا  کنند  باید تالش  از زوجین  یک  هر  بوده اند،  دچار مشکل  تاکنون  که  ازدواج هایی  در 
نجات زندگی شان متعهد شوند که روی مهارتهای ارتباطی شان کار کنند. نبود تکنیک های مؤثر ارتباطی 
می تواند به شکست در ازدواج منجر شود. عشق ممکن است همواره پیروز شود اما زمانی که نگرانیهای 
مهمی وجود دارد حتی عشق نیز نمی تواند به تنهایی برای حفظ ازدواج کافی باشد. نگرانی های مالی 
ممکن است خودشان علت شکست ازدواج نباشند اما تنش ها و تعارضاتی که این نگرانی ها ایجاد می کنند، 
اغلب در شکست ازدواج مقصر هستند. نگرانی های مالی می تواند بار سنگینی را تحمیل کند و زمانی 
که یک زوج تالش زیادی را برای برآوردن تعهدات مالی شان می کند، می تواند فشار بسیار زیادی را 

احساس کند.
این فشارها ممکن است برای تخریب ازدواج سالم به طرق دیگر کافی باشد. اگر یک همسر در زندگی 
این  از دیگر جنبه های زندگی کند.  به کوتاهی کردن  به مسائل مالی مشغول شود ممکن است شروع 
رفتارهای مسامحه آمیز بر همسر تأثیر گذاشته و موجب می شود که وی احساس تنهایی و بی مهری 

نماید. امری که می تواند برای ازدواج آسیب زا شود.
اغلب یکی از زوجین به واسطه مسایل مالی تحلیل خواهد رفت و این نیز می تواند برای ازدواج مخرب 

باشد. 

یک  نمی تواند  فکر(  )بدون  ازدواج راحت  یک  به شکست شود  منجر  نیز می تواند  ازدواج  شرایط حول 
ازدواج سالم باشد. هنگامی که تصمیم گرفتن به ازدواج به غیر از عشق حقیقی بر امور دیگری نیز قرار 
گیرد این احتمال وجود دارد که آن ازدواج، ازدواج مناسب و خوبی باشد )عشق تنها کافی نیست( اما 
این به معنای گذاشتن شرایط بسیار سختی که برای نمونه در جامعه ما حاکم است، نیست. برای مثال 
شرایط ازدواجی که اغلب منجر به شکست می شود عبارتند از: ازدواج کردن به خاطر داشتن بچه یا به 

خاطر فشاری که از جانب اعضای خانواده و دوستان احساس می شود. 
هیچ کدام از این دالیل در واقع دالیل معتبر و قابل قبولی برای ازدواج نبوده و اغلب منجر به شکست در 

ازدواج و طالق می شوند.

ازدواج کردن در سنین پایین دلیل دیگری برای شکست ازدواجها می باشد. اگر چه سن مناسب برای 
ازدواج متغیر بوده و به طور زیادی بستگی به خود فرد دارد، افراد زیادی عقیده دارند که برای نوجوانان 
و سنین پایین تر از 2۰ سال ازدواج کردن خیلی زود است. ازدواج کردن قبل از اینکه فرصت لذت بردن 
از تجارب زندگی را داشته باشید می تواند باعث تنفر از ازدواج شده و در نهایت شکست ازدواج را در 

پی داشته باشد. 

چگونه در آپارتمانهای 
کوچک زندگی کنیم

جای هیچ شکی نیست که فضاهای کوچک و دست پاگیر ما و به خضوض زنان خانهدار را با مشکالت 
. این مسئله موجب می شود ما همواره روی یک سری از لوازم مورد نیاز  ایروبرو می کند  عدیده 
اثاثیه  و  اسباب  که  کنید  توجه  و  بیاورید  به خاطر  را  کردید  اسباب کشی  باریکه  آخرین  خطبکشیم. 
زندگی شما در حال کم شدن هستند. بههر حال اگر می خواهید از فضای کوچک اطرافیانتان بهترین 
و شایسته ترین بهره ها را ببرید بهتر است به اینمطالب توجه داشته باشید چو بی تردید نکات طالیی 

در آن خوابیده است.
● طرح چند سوال

از خود پرسیده اید چرا به خانه ای آمدید که فضای کمی دارد؟ ایا این یک تصمیم اقتصادی بوده یا نه؟ 
نظرتان دربارهزندگی در یک خانه آن هم با فضاهای کم و دست و پاگیر چیست؟

حال که این پرسش ها را از خود مطرح کردید به دنبال پاسخ هایی برای آنها باشید تا بدین ترتیب 
نگرانی ها وناراحتی ها یی که از علت روی دادن چنین مشکالتی داشته اید, برایتان اشکار شود.

همه فضاهای داخل منزل را در فهرستی ثبت کنید.
گام نخست برای مقابله با فضای کوچک و در عین حال اسباب و اثاثیه فراوان , مشخص کردن حجم 

فضای خالی ومیزان اسباب و اثاثیه است.
● شرح دقیق فضاهای خالی را بنویسید مثل: چند کابینت بزرگ و چند کابینت کوچک دارید؟

● با خود فکر کنید کدام یک از وسایل آشپز خانه ضروری و کدام غیر ضروری هستند؟ کدام یم از 
همه بیشتر مورد نیاز هستند؟ فکر می کنید

کجا باید قرار بگیرند؟ درباره تمام وسایل آشپزخانه و سایر لوازم موجود در اتاق های دیگر نیز چنین 
فکری را داشته باشیدو .اضح است که برخی از موارد کامال غیر ضروری است ودست و پا گیر باید از 

منزل خارج شوند. این کار را با جرات انجام دهید! و سعی نکنید تنها جابه جا کننده باشید.
● اما پیش از آنکه از شر وسیله ای خالص شوید, حتما این سوال را از خود بپرسید تا چه زمان در 
این منزل کوچک هستید؟ شاید روزی به خانه ای بزرگتر بروید. پس بهتر است که با ظبقه بندی کردن 
این لوازم غیر ضروری چندمورد از آنها را در یک محل جداگانه انبار کنید vبد نیست کمی هم حس 

فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشید. الزم نیست که اگر می خواهید از شر هر
وسیله ای که به آن احتیاج ندارید خالص شوید , حتما آن را از بین ببرید بلکه می توانید آن را به 
اماکنی که اینگونه وسایل را تحویل می گیرند, ارائه کنید تا دیگر افرادی که به آنها نیاز دارند, بتوانند 
با پرداخت پول کمی آنها را به خانه خود بیاورند. با این کار خود در واقع این وسایل در یک زندگی 

جدید استفاده کرده اید
● چند راهکار دیگر

● حال که توانستید با جرات خاصی از شر بسیاری از لوازم اضافی خود خالص شوید نوبت به آن 
رسیده است تا با طبقه بندی و جابه جایی مختصری در لوازم باقی مانده در منزل فضاهای خالی 
بیشتری برای خود دست و پا کنید.. مثال بد نیست که ابزار مربوط به آرایش خود را تماما در یک کیف 
کوچک ریخته و آن را به میخی در زر میز خودآویزان کرد. به این ترتیب هم لوازمتان در اختیار دارید 

و هم آنکه جای جای مناسبی را برای ان پیدا کرده اید.
● قفسه ها و قفسه بندی را هرگز فراموش نکنید. قفسه ها می توانند نقش حیاتی را در خلق فضاهای 
بیشترخالی در منزل ایفا کنند. روی این قفسه ها می توانید هزاران جسم کوچک و بزرگ قرار دهید 
. این کار مزایای خاص خود را دارد. هم می توانید آنها را در جلوی چشم خود قرار دهید و در عین 

حال دست و پا گیر نباشند.
● پشت درها جاهای خوبی برای قرار دادن لوازمی همچون لباسها هستند این وسایل را می توان به 

راحتی پشت درها آویزان کرد, بدون آنکه مانعی در سر راه باز و بسته شدن درها ایجاد شود. 



44www.persianweekly.co.uk
  جمعه 1 شهریور August 2008  -  1387 22هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و نهم

info@persianweekly.co.uk جدول و سرگرمی

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

جواب هفته قبل
Qa8+    Nb8  Qxb8+  Rc8  Qxc8+  Kg7 
Qf8+     Kg6  Qf7+     Kh6  Rf6# 

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

جواب هفته قبل              
Nd6+         cxd6 
Qc1# 

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

فال هفته

متولدین فروردین: توقعات خیلي از متولدین 
این ماه از زندگي، از دوستان و آشنایان، توقع منطقي 
خواسته  این  به  بدالیلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانیت  و  ناراحتي  سبب  همین  و  نمیرسند  ها 
افسردگي شان میشود ، در حالیکه نباید چنین باشد 
، چرا که بخت بلند آنها همیشه یاورشان خواهد بود 
. در زمینه مسائل عاطفي و احساسي ، اکثر متولدین 
این ماه به سوی ایده هایشان پیش میروند . در این 
با  شانس   ، ندهید  انجام  ای  معامله  کنید  سعي  هفته 

شما یار نیست

مسائل  زمینه  در  اردیبهشت:  متولدین    
این ماه  از خانمهای متولد  احساسي و عاطفي خیلي 
تنظیم  دچار یک گره کور در زندگي خود را طوری 
 . نگذارد  اثری  آن  بر  کور  های  گره  این  که  کنند 
گذشته  در  که  آنها  چه  و  مجردها  بعضي  درضمن 
برای  ای  تازه  شرایط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
خبرهای   . میگیرند  قرار  دلخواه خود  زندگي  تشکیل 
خوشي برای هشتاد درصد از متولدین این ماه در راه 
است که اغبل در رابطه با کار است . شما احتیاج به 
مسافرت ولو کوتاه دارید ، حتما این مسافرت را مهیا 
تاثیر  روحیات شما  در  العاده  فوق  که  چرا   ، سازید 

خواهد گذاشت 

متولدین خرداد: به پدر و مادرهای متولد این 
با فرزندان خود  ماه توصیه میشود در روابط خود 
رعایت احتیاط را کرده و اصوال” از خشونت و یا بي 
اعتنایي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا که این بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
میشوند . در حالیکه شانس بسیاری از متولدین مجرد 
برای شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نیز ناچارند در نامزدی و یا روابط عاشقانه خود 

تجدید نظر کنند . شنبه شادی را پیش رو دارید 

   متولدین تیر: دخترهای متولد این ماه اغلب 
با خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” 
بدون  ها  بعضي  میدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دیر 
عشق ازدواج میکنند که به آنها توصیه میشود که در 
تصمیمات خودشان تجدید نظر کنند . مردان این ماه 
در دوراهي گیر کرده اند که توصیه میشود با تفکر 
زودی  به   . کنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
خبر خوشي را دریافت خواهید کرد که زندگیتان را 

دگرگون خواهد کرد

با گفتگوی  متولدین مرداد: در یک محل و   
باز میشود، خصوصا”  نفر  دوستانه ای، مچ دو سه 
آن گروه که سعي دارند با غیبت و بدگوئي و سخن 
و حرف از این به آن بردن سبب دشمني ها شوند و 
مسلما” با شناسائي این آدمها طردشان ضروری است 
. خیلي از جوان های متولد این ماه در بدست آوردن 
مسیر  در  گاه  بطوریکه  هستند  عجول  بسیار  هدفها 
این تعجیل دچار دوباره کاری و یا تکرار و یا کندی 
حرکت میشوند، در هر حال این گروه باید عاقالنه و 
صبورانه پیش بروند، عشق برای بعضي از مجردها 
و  دردسرساز  ای  عده  برای  و  خوشبختي  با  توام 

زمینه  در  شهریور:  متولدین  پرهیاهوست
مسائل عاطفي و احساسي، خیلي از خانمها و دختر 
دارند  عقیده  و  میشناسند  بدشانس  را  خود  خانمها 
اینهاست  از  بیش  امتیازاتشان  به  توجه  با  شان  حق 
در حالیکه این گروه نباید به امروز خود نظر اندازند، 
زندگي   . است  پیش  در  روشني  فرداهای  که  چرا 
زناشوئي زوج های جوان اغلب توام با سعادت است 
ولي معدودی از پا به بن بست گذاشته و میانساالن 
بکلي  و  آورده  پدید  زندگي خود  در  بدالیلي طوفاني 
نامزدیهای   . اند  ریخته  بهم  را  خود  زندگي  شیرازه 
بکلي عوض خواهد  را  از دخترها  زندگي خیلي  تازه 
سریعا  که  میشود  توصیه  مجرد  آقایون  به   . کرد 
احساسات خود را به محبوب خود ابراز کنند در غیر 

اینصورت شانس بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدین 
متولد این ماه شانس تازه ای برای یافتن مسیر پر از 
آرامش و سعادت پیش میاید که باید از این فرصت 
بهره بگیرند، آن دسته از این گروه که در صدد یک 
این  زودتر  هر چه  باید   ، بزرگ هستند  انتقال  و  نقل 
تصمیم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتکلیف نگذارند . در حالیکه طالق در جمع تولدین 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائیني  درجه  ماه  این 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

از  خیلي  که  انتظاراتي  آبان:  متولدین   
دارند  خود  اطرافیان  و  دوستان  از  ماه  این  متولدین 
منطقي است ولي در واقع باید صبر کنند تا عده ای 
باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي  و  جوابگوئي  امکان 
خانم   . است  راه  در  ها  کمک  و  ها  خوبي  بازگشت 
شکننده  و  حساس  روحیه  اغلب  ماه  این  متولد  های 
خیلي  آدمها  دورویي  و  دروغ  از  عده  این  دارند،  ای 
حد  در  انسانها  روابط  به  که  آنقدر  و  میشکنند  زود 
نیم  مادی  یاری  و  کمک  به  میدهند  اهمیت  احساسي 
اوج  ترها  جوان  میان  در  ازدواج   . ندارند  هم  نگاهي 
یافتن مرد  از دخترخانمها شانس  میگیرد و بسیاری 

دلخواه خود را مي یابند 

 متولدین آذر: مسئله وسوسه اعتیاد بسیاری 
از متولدین جوان این ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همین جهت توصیه میشود شدیدا” مراقب باشند و تله 
دوم  ازدواج   . ببینند  پای خود  زیر  را  های خطرناک 
برای آن عده که از زندگي گذشته خود ناکام بودند با 
دوراندیشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه 
های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

میسازد . دوشنبه شادی را پیشرو دارید

متولدین  زندگي  در  عشق  دی:  متولدین    
اگر  این ماه همیشه نقش حساس و مهمي دارد ولي 
پیوند محکم آن به دلیلي دچار از هم گسیختگي شود، 
زیادی  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال” 
مشکل و ناممکن میگردد . در جمع خانواده متولدین 
دیده میشوند که  افسرده و غمگین  آدمهای  ماه،  این 
باید خیلي زود آنها را به شادی و امید کشاند وگرنه 

فضای خانواده را افسرده و بي تحرک میسازند

متولدین بهمن: ضمن اینکه نظم و ترتیب در 
میزند،  موج  ماه  این  متولدین  از  خیلي  زندگي  و  کار 
گروهي نیز بدالیل مختلف اخیرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  کاری  وضعیت  موقع  به  اگر  عده  این  اند، 
خود را تنظیم نکنند همه چیزشان بهم میریزد و اغلب 
پرشور  درگیر عشقي  ماه  این  متولد  خانمهای  دختر 
و حساس شده اند که نیاز به مطالعه بیشتری دارد . 
آقایون مجرد این ماه شانس زیادی برای یافتن زوج 

آینده خود را دارند

 متولدین اسفند: خانمهای متولد این ماه به 
عشق و روابط احساسي اهمیت بسیار میدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها 
کساني  عده،  این  کنار  در   . بینند  مي  هدف  بدون  و 
هستند که زندگي را به دلخواه خود میسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشکالت نیز دریچه اي میگشایند و 
همه چیز را مثبت میسازند . جوان های شاغل و یا در 
حال تحصیل این ماه ، مرتب به مسیر بسیار روشن و 

پرامیدی افتاده و آینده خوبي را دنبال میکنند
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

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

078 8997 7623

صمد شکارچی 

گفتم گفت از صمد شکارچی
گفتم :چه خبر از این روزها...

گفت:این روزها عزرائیل هم از ما رشوه می خواهد!
گفتم :این روزها تنبان فاطی را هم می فروشند!

 گفت:این روزها فرهادها هم از جوش شیرین استفاده می کنند!
گفتم :این روزها نوار غزه هم جزء نوارهای غیر مجاز اعالم می شود!

گفت:این روزها پیراهن عثمان هم اتو می زنند!
گفتم :این روزها هم سر کوچه علی چپ هم کمین می زنند!

گفت:این روزها سر پل سراط هم ساقی بنگ و تریاک می استد !
گفتم :این روزها نوار قلب جزء نوارهای شاد محسوب می شود!

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

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

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

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

گفت:این روزها از خر شیطان هم کباب درست می کنند!
گفتم :این روزها اجاره نشین خاکستر نشین است نه خوش نشین !

گفت:این روزها از این ستون به آن ستون ُکلی قیمت دارد!
گفتم :این روزها هیچکس را به ده راه نمی دهند ،هیچکس هم ُسراغ خانه کد خدا را نمی 

گیرد!
گفت:این روزها آرزو بر جوانان جرم است!

گفتم :این روزها آدم  دروغ گو  به  وزارت هم  می رسد!
گفت:این روزها افسار یابوی پیشاهنگ از طال است!

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

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

تلنگر  چائیده است
هر که را می بینم اینجا ، طفلکی چائیده است

چون جوابش نیست بر پا ، طفلکی چائیده است
یک پناه جو می زند نق ، چون ز دست اَ فسر »اینترویو«

نیست راضی جان ما ما ، طفلکی چائیده است
همسری دارم برای »کالجش« نق می زند

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

چون »ساُپرتش « نیست یک جا،طفلکی چائیده است 
یک» بی زی نِس« هم نموده چهرة خود را َبَزک 

کرده عرض ساق پا را ،طفلکی چائیده است 
پیرَمرد هم وطن در فکر تجدید فراش 

می کند این پا و آن پا ،طفلکی چائیده است
پاکی پولدار ناکس ،اندکی دل خون شده 

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

نا امید از ینگی دنیا ،طفلکی چائیده است !

تلنُگر
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کلیه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

بفروش می رسد

07855162295

تدريس خصوصی
رياضیات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

آپارتمان 3 خوابه در 
منطقه

Sudbury Hill     
فقط

£ 1150  Monthly

Near to Saintsbury

 0788 7735098

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

مغازه ای  جهت 
استفاده اداری در 

منطقه ويمبلی  همراه 
با دو خط تلفن و 
تمامی امکانات 

  هفته ای 120 پوند

07511262070

تعدادی استوديو 
فلت و آپارتمان 2 

خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود میباشد.

07976529525

يک باب مغاز پیتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

کلیه وسايل پیتزا شاپ نو 
با قیمت بسیار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

07930315175

Maison Painters

کلیه امورات 
نقاشی 

ساختمان با 
بهترين کیفیت

Tel : 07795016773

طراحی وب سايت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبلیغاتی و خدمات 

بیشتر
07511602149

آشپز با تجربه 
بخصوص در 

امور کباب پزی 
نیازمنديم

Scar Borought
07851629908
07738833163

رستوران چینی و 
کباب شاپ در

High Road با 20 
سال لیز و با ظرفیت 40 نفر 

با پارکینگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قیمت ۹۵۰۰۰ پوند

رنت ۱2۵۰۰ و ریت 24۰۰  سالینه

07950200342

جهت اجاره
استودیو فلت
W2 در منطقه
Marble Arch
07966456106

گاراژ صافکاری و نقاشی 
با بازارآالت کامل و حیاط اختصاصی با حداقا پارک 
10 اتومبیل بهمراه یک مغازه و 2 اتاق اداری همراه با 
3 خط تلفن با تجهیزات اداری در 100 متری ایستگاه 
ریت  و  رنت  با  20 ساله  لیز  با  کنتون  مترو ساوت 

پائین فقط 45000 پوند
07886937797 

    02085371541-2

کلیه خدمات ساختمانی 
پذيرفته می شود

نقاشی، کاشی کاری، 
لمینت فلورينگ، پارتیشن، 

نصب سرويس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 3073

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ایرانیان                                   ۰2۰77۰۰7۱74
کانون ایران                                             ۰2۰۸74۶32۶۹ 
جامعه ایرانیان                                         ۰2۰۸74۸۶۶۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹۸2۱۶7۰۵۰۱۱-7
سفارت ایران در لندن                               ۰2۰722۵3۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸4۵۶۰۰۰۹۱4 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸7۰۰۰۰۰۱23 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰2۰۸۵۶4۹۸۰۶

فرهنگسرای لندن                                   ۰2۰۸-4۵۵۵۵۵۰

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    ۰2۰7۶2۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰2۰7۶۰33۶۹۶ 

رستوران اریانا                                        ۰2۰72۶۶۹2۰۰
رستوران البرز                                    ۰2۰7۶۰2۹۰4۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰2۰7۶۰3۱۱3۰

رستوران الونک 2                                    ۰2۰722۹۰4۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰2۰۸۹۶44477
رستوران پامچال                                     ۰2۰۸2۰3۹۵۹۵
رستوران پاپیون                                      ۰2۰۸4۵۸۹۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰2۰72۶24۰۱۵
رستوران پاریس                                      ۰2۰72۸۹2۰23
رستوران پرشیا                                       ۰2۰۸4۵2۹22۶
رستوران پرنس علی                                ۰2۰72۵۸3۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰2۰722۹۹3۹۸

رستوران حافظ)2(                                   ۰2۰743۱4۵4۶     
رستوران دیار                                         ۰2۰۸۹2۰۹744 
رستوران ژینو                                         ۰2۰۸۸47۱74۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰2۰737۱۱۹۱۹

رستوران شبهای  شیراز                            ۰2۰۸34۶۵۵۹2
رستوران کندو                                         ۰2۰7724242۸    

رستوران صفا                                         ۰2۰7723۸33۱
رستوران کلبه                                         ۰2۰77۰۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰2۰۸۵۶37۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰2۰۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران یاس                                         ۰2۰7۶۰3۹۱4۸
رستوران فرشاد                                      ۰2۰۸۹۹۸۹۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰2۰۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰2۰۸۸3۸۰۰۰7  
رستوران اریانا                                      ۰2۰72۶۶۹2۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰2۰۸34۹44۰۰     
رستوران صدف                                      ۰2۰7243۸444

رستوران زرتشت                                    ۰2۰7۶۰3237۹  
رستوران لیدو                                         ۰2۰۸۹۵2474۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰2۰۸44۵۵77۵  
اهواز                                            ۰2۰۸77۸۵3۶۱
انزلی                                        ۰2۰۸4۵۸۱22۱
انجمن زعفران                              ۰2۰۸4۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰2۰7۶۰3۵۰۸3
بیژن                                         ۰2۰743۵237۰
پرارا                                       ۰2۰7۶۰3۶222
پرشیا                                     ۰2۰72722۶۶۵
تفتان                                       ۰2۰773۱7۸۱۹
تهران                                      ۰2۰743۵3۶22
تخت جمشید                                    ۰2۰7۶3۹۸۰۰7
جردن                                          ۰2۰۸42۶۵44۸
خزر                                        ۰2۰۸2۰2۸۰22
زمان                                           ۰2۰7۶۰3۸۹۰۹ 
خیام                                          ۰2۰72۵۸3۶37 
زمزم                                        ۰2۰۸4۵24۰۰4

فردیس                                     ۰2۰۸۸۶۱۶۱۸7  
سارا               ۰2۰722۹2243
ستاره                                      ۰2۰۸۸۶3۵2۵۱

ساواالن                                                  ۰2۰۸347۸۸22
سپید                                       ۰2۰۸۹۶۹7۹7۰ 

سلیمان                                             ۰2۰7۶242۹۵7 
سهند                                                   ۰2۰۸343327۹ 
سرور                                                ۰2۰۸۹74۶۰۸۸ 
سیب                                                  ۰2۰۸3۹۹2۸32 
علی                                    ۰2۰۸۵۶۶۹3۶۰ 
مازندران                                     ۰2۰۵7۹۹۵۰۰
ماهان                                          ۰2۰۸۹۶3۰۰۱2

منصور                                           ۰2۰۸۹۵2۵۶37 
محصوالت ایران                              ۰۸۹۶3۰۰2۰2۰
هرمز                                                   ۰2۰۸4۵۵۸۱۸4

وحید                                             ۰2۰۸۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                ۰2۰7۶۰3۰۹24 
قنادی عسل                               ۰2۰77۰۶2۹۰۵

 

مراکز توزيع 
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

نیازمنديها

تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ با 
بهترين کیفیت

رفع انواع ويروس يابی و نصب انواع 
ويندوز اکس پی و ويستا 

طراحی وب سايت با بهترين قیمت
07828880940

شرکت 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

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثیه منازل، آفیس، قطعات و باکس به تمام نقاط لندن و 
انگلستان در کوتاهترین مدت با قیمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834



48www.persianweekly.co.uk
  جمعه 1 شهریور August 2008  -  1387 22هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و نهم

info@persianweekly.co.uk المپیک

بکهام در کنار 350 قهرمان 
کونگ فو در جشن اختتامیه

فوتبال  های  رقابت  پایانی  دیدار  در  انگلیس  فوتبال  قدیمی  ستاره 
المپیک پکن حضور می یابد. 

به نقل از خبرگزاری اتریش، مقامات برگزاری مسابقات المپیک 2۰۱۰ 
چین  المپیک  کمیته  با  توافق  پی  در  بکهام  دیوید  کردند  اعالم  لندن 
انجام بازی آرژانتین و  المپیک و به هنگام  پایانی مسابقات  در روز 

نیجریه،  در پکن حضور می یابد تا جشن اختتامیه انجام گیرد. 
بکهام که سفیر مسابقات المپیک لندن است از امریکا خود را به پکن 

خواهد رساند تا دراین مراسم شرکت کند. 
بانوی   ۶۰ و  فو  کونگ  قهرمان   3۵۰ اختتامیه  درجشن  است  قرار 

نوازنده ویلون شرکت کنند.

تمجید رئیس جمهور پاناما از »سالدينو«  
 

مدال  نخستین  افتخار  به  سالدینو«  »ایروینگ  نام  به  ورزشي  مجموعه  یک   
در  مدال  با کسب  ایروینگ سالدینو  المپیک ساخته مي شود.  در  پاناما  آور 
رشته پرش طول به انتظار ۶۰ ساله پاناما در المپیک پایان داد. پس از این 
رخداد، »مارتین توریوس« رئیس جمهور پاناما روز سه شنبه اعالم کرد به 
زودي یک مجموعه ورزشي به نام این ورزشکار در کشور پاناما احداث مي 
شود. ساخت این مجموعه ورزشي تا اواخر سال 2۰۰۹ به پایان مي رسد. 
این مجموعه ورزشي شامل یک استادیوم فوتبال، سالن ژیمناستیک و تاالر 
افتخارات است. او گفت؛ تمامي پانامایي ها باید از سالدینو الگو بگیرند. مدال 

طالي سالدینو در پکن نخستین مدال پاناما از سال ۱۹4۸ تاکنون بود.  
 

انجام 4000 آزمايش دوپینگ در پکن  
 

در حالي که تاکنون از مجموع 4۰۰۰ آزمایش دوپینگ انجام شده در المپیک 
المللي  بین  کمیته  است،  شده  اعالم  مثبت  ها  آزمایش  از  مورد   4 تنها  پکن 
المپیک در راستاي تثبیت اعتبار خود قصد دارد رسوایي هاي دوپینگ در پکن 
را به حداقل برساند. »گیزل دیویس« سخنگوي IOC اعالم کرد تاکنون بیش 
از 4۱33 آزمایش دوپینگ انجام شده است . تا روز پایان بازي ها )یکشنبه( 
کمیته بین المللي المپیک حدود 4۵۰۰ آزمایش دوپینگ انجام خواهد داد که این 
تعداد 3۶۰۰ مورد بیشتر از المپیک آتن است. تاکنون فاني هالیکا دونده زن 
یوناني، کیم یونگ سو تیرانداز مرد کره شمالي، ایزابل مورنو دوچرخه سوار 
زن اسپانیایي و تي انجان تونگ دو ژیمناست مرد ویتنامي به عنوان چهار 

دوپینگي المپیک پکن شناخته شده اند.  
  

اولین طالي تاريخ چین در قايقراني  
 

یین  کرد.  مدال طال کسب  بار  اولین  براي  بادباني  قایقراني  در  نماینده چین 
جیان، قایقران چیني و دارنده نقره المپیک 2۰۰4 آتن، موفق شد طالي قایقراني 
بادباني را از آن خود کند. او در این رشته 3۹ امتیاز کسب کرد. الساندرو 
سنسیني از ایتالیا به مدال نقره دست پیدا کرد و بریوني شاو از انگلیس به 

مدال برنز بسنده کرد.  

نیجريه به دنبال تاريخ سازي در المپیک  
 

 مهاجم تیم فوتبال نیجریه گفت؛ قصد داریم مانند اسطوره هاي گذشته مان، 
تیم  چین،   2۰۰۸ المپیک  فوتبال  مسابقات  در  تاریخ ساز شویم.  قهرماني  با 
نیجریه با برتري 4 بر یک مقابل بلژیک، یکي از تیم هاي راه یافته به دیدار 
پایاني است که براي کسب مدال طال باید با آرژانتین بازي کند. بازیکنان و 
کادر فني نیجریه انگیزه باالیي براي تکرار عنوان قهرماني در المپیک که در 
سال ۱۹۹۶ براي کشور آفریقایي به دست آمد دارند و مي خواهند با غلبه 
بر آرژانتین، دوباره این افتخار بزرگ را براي کشورشان به ارمغان بیاورند. 
ویکتور آنیچبه ادامه داد؛ قبل از سفر به چین، براي کسب پیروزي به آسیا 
سفر کردیم؛ اما فکر نمي کردیم بتوانیم به دیدار پایاني راه یابیم. قدرت واقعي 
مان را باور داشتیم و مي دانستیم نیجریه توان رقابت با هر تیمي را دارد. 
نیجریه در فینال در مقابل آرژانتین مي ایستد که با سه گل برزیل را شکست 

داد.  

طالي ماراتن 10 کیلومتر به روسیه رسید  
 

 نماینده روسیه در ماراتن ۱۰ کیلومتر زنان به مدال طال رسید. الریسا ایلچنکو 
شناگر روسیه موفق شد در زمان یک ساعت و پنجاه و نه دقیقه و بیست و 
هفت ثانیه به رتبه اول دست پیدا کند. پس از وي انگلیس به رتبه دوم رسید 
و مدال نقره گرفت. هم تیمي و هم وطن وي نیز به برنز رسید. این نخستین 
باري بود که طالي ماراتن زنان در این سطح به روسیه مي رسید و طلسم 

قهرماني هاي انگلیس در این بخش شکست.  

دو مدال نقره، بدون طال  
 

 رئیس فدراسیون جهاني ژیمناستیک از IOC به دلیل ندادن مدال طال به دو 
ژیمناست زن انتقاد کرد. ناسیتا لیوکین از امریکا و توماس بوهیل از فرانسه 
به  و  یافتند  رکورد دست  یک  به  دو  هر  المپیک  ژیمناستیک  هاي  رقابت  در 
این دلیل کمیته بین المللي المپیک به هیچ یک از این دو مدال طال نداد و مدال 
نقره به این دو ژیمناست برتر رسید. همین مساله با انتقاد رئیس فدراسیون 
جهاني ژیمناستیک از IOC همراه شد؛ »به نظر من این درست نیست. باید به 
هر دو مدال طال مي دادند. زماني که دو نفر به یک سطح مي رسند چرا نباید 
به هر دو آ نها مدال طال داد. درستش این بود که به هر دو ژیمناست مدال 
طال مي دادند. با این حال گویا قوانین IOC با هر جا متفاوت است.« مربي 
ژیمناست امریکایي هم در این باره گفت؛ »هیچ کس نمي فهمد در این جهنم 

چه مي گذرد.«  
 

مدال براي سوارکار 61 ساله  
 

 یک سوارکار ۶۱ ساله کانادایي پس از ۹ دوره شرکت در مسابقات المپیک، 
عاقبت موفق به کسب مدال شد. اي ین میلر توانست به همراه تیم پرش با اسب 
این کشور، مدال نقره المپیک را کسب کند. او پس از سال ها حسرت کسب 
مدال المپیک وقتي موفق شد، گفت؛»در هر دوره که در المپیک شرکت کردیم، 
مردم به ما امید داشتند و از پشتیباني ما خسته نشدند. به این خاطر من از 
اعتماد و صبر هموطنانم تشکر مي کنم.« میلر توانسته بود در سال هاي ۸4 و 
۸۸ در جریان المپیک هاي لس آنجلس و سئول، تیم کانادا را به مقام چهارم 
برساند، اما مدال نقره یي که در پکن به دست آورد، نخستین مدال وي پس از 

۹ دوره حضور در المپیک بود.  

انتقاد از کیفیت مدال ها  
 

 یک خبر عجیب از سوي کمیته بین المللي المپیک در خصوص کیفیت مدال 
این  از مدال آوران  این مسابقات باعث حیرت و تعجب بسیاري  هاي طالي 
المپیک  المللي  بین  آلمان، کمیته  به گزارش روزنامه دي ولت  مسابقات شد. 
خبر داد مدال هاي طالي توزیع شده در مسابقات کاماًل از جنس طال نیست. 
این مدال ها تنها داراي ۶ گرم طال بوده و بقیه آن از نقره است و این مساله 
ناراحتي ورزشکاران قهرمان را در پي داشت. مقامات کمیته بین المللي المپیک 
و  داده  پاسخ  ها  تیم  شکایات  و  ها  گالیه  از  برخي  به  نسبت  شدند  مجبور 
طال  هاي  مدال  در  رفته  کار  به  نقره  کردند  تاکید  آنها  دهند.  نشان  واکنش 

مرغوبیت باالیي دارد.  

برزيل و امريکا در فینال فوتبال زنان  
 

 تیم هاي ملي فوتبال زنان برزیل و امریکا به مرحله نهایي المپیک راه یافتند. 
در دو دیداري که دوشنبه شب در محل برگزاري المپیک در چین انجام شد، 
برزیل پس از عقب ماندگي یک بر صفر، به خود آمد و چهار گل درون دروازه 
آلمان قرارداد تا به بازي نهایي برسد. روز پنجشنبه آلمان و ژاپن با انجام 
بازي بر سر عنوان سوم خواهند جنگید. پس از آن، برزیل و امریکا آخرین 

تالش خود را جهت تصاحب مدال طال مي کنند.  
 

رژيم سیب زمیني، عامل موفقیت بولت  
 قهرمان دو ۱۰۰ متر المپیک پکن براي کسب موفقیت و دسترسي به مدال طال، 
از نوعي سیب زمیني استفاده کرده است. دو روز پس از قطعي شدن مدال 
طالي یوسین بولت از جامائیکا در این ماده، گزارش شد در محل زادگاه او 
نوعي سیب زمیني که شیرین است، مي روید که حاوي انرژي است. ولسي 
در  که  دارند  گیاهان وجود  برخي  گفت؛»در جامائیکا  قهرمان  این  پدر  بولت 
محلي  زبان  به  که  زمیني  سیب  نوعي  شوند.  نمي  دیده  جهان  نقاط  سایر 
تراولني نامیده مي شود، از آنها است. این سیب زمیني حاوي انرژي زیادي 
است. در جامائیکا از این نوع سیب زمیني در برنامه رژیم غذایي خود استفاده 
مي کنیم و یوسین نیز به این خاطر در کنار پرداختن به تمرینات مستمر، از 
این نوع سیب زمیني زیاد استفاده کرد تا بهترین دونده دو ۱۰۰ متر شود.«  

 

اعتراض رونالدينیو به رفتار چیني ها  
  

صداي شکایت ستارگان تیم مردان فوتبال برزیل در المپیک درآمد. به گزارش 
روزنامه دوسالهو برزیل، رونالدینیو و دیگر ستارگان برزیلي اعالم کردند 
از دادن امضا و گرفتن عکس هاي یادگاري در این دیدارها خسته و کالفه 
اند. رونالدینیو کاپیتان تیم برزیل گفت؛»از روزي که وارد چین شدیم  شده 
یا  داده  امضا  مرتب  مجبور شدیم  نداشتیم.  قرار  و  آرام  لحظه  یک  تاکنون، 
است  زیادي  عالقه  خاطر  به  این موضوع  دانیم  مي  بگیریم.  یادگاري  عکس 
است  این  دلیل  به  ما  ناراحتي  دارند.  برزیل  بازیکنان  به  نسبت  ها  که چیني 
که به جاي ارائه امضا به هواداران یا گرفتن عکس یادگاري، مجبور بودیم 
با داوطلبان و مقامات مسوول امنیتي که ظاهراً باید محافظ ما باشند، عکس 
بگیریم یا امضا دهیم. تحمل این وضع براي ما بسیار دشوار است چون در 

Footscray Road,Eltham, London SE9 2TZکل باعث خستگي و ناراحتي تیم شده است.«  
Tel:02088594019 

مدال طالي پرش با نیزه براي روسیه  
 

ایزینبائوا رکورد 
جهاني خودش را 

شکست 

 
انگیزه  با  و  بود  جهان  نیزه  با  پرش  رکورددار  ایزینبائوا 
المپیک  باالیي به شرق آسیا آمد تا نامش را در کتاب تاریخ 
قبلي  رکورد  گذشته  روز  ایزینبائوا«  »النا  جاودانه سازد.  هم 
نیزه شکست و عدد ۵/۰۵ متر  با  خودش را در شاخه پرش 
المپیک پکن ثبت کرد و  با نام خودش در کارنامه  باز هم  را 
مدال طال را به گردن آویخت. دو پرش موفقیت آمیز و درخور 
از این ورزشکار روس که قهرماني جهان را هم در  تحسین 
کوله بارش دارد، باعث شد تمام رسانه هاي اروپایي روز سه 
شنبه به او و عملکرد درخشانش بپردازند. چهار سال پیش در 
آتن هم او رکورددار بود و به مدال طال رسید و حاال در پکن 
هم باز پرچم کشورش را به نشانه قهرماني به اهتزاز درآورد 
و در ورزشگاه النه پرنده شهر پکن با پرچم روسیه دوید و 

قهرماني اش را جشن گرفت.

پس از شوک بزرگي که به واسطه مصدومیت شدید و ناگهاني 
»لیوژیانگ« دونده ارزشمند و بي رقیب چیني در این استادیوم 
به هواداران وارد شد، اتفاق رکوردشکني »ایزینبائوا« جمعیت 
۹۰ هزار نفري حاضر را غرق هیجان و شادي کرد. این دومین 
مدال طالي این بانوي 2۶ساله روسي است؛ »تمام تالشم را 
کردم تا بهترین نمایش زندگي ام را داشته باشم. همین تالش 
کند و حاال احساس مي کنم  کردن مرا بسیار خوشحال مي 
تمامي زحماتي که کشیده ام بي نتیجه نبوده و توانستم باز هم 
رکورد جهان را در پرش با نیزه جابه جا کنم. هنوز احساسي 
را که در آتن پس از کسب مدال طال داشتم به خاطر مي آورم 

و مي خواستم آن را دوباره تکرار کنم.«

اما از سوي دیگر او مي گوید همه کساني که حاال از موفقیت 
او خوشحال هستند و جشن گرفته اند کساني هستند که در 
طول چندین ماه اخیر بیشترین فشار و استرس را به او وارد 
کرده اند. بانوي زیباي روسي با اطمینان خاطر بر این باور 
از آن  تواند رکورد ۱۰/۵ متر را هم  است که خیلي زود مي 
خود کند و راه درازي تا آن زمان باقي نمانده است؛ »آسمان 
به  توانم  مي  که  جایي  تا  خواهم  مي  من  و  است  من  قلمرو 
آن نزدیک شوم. زندگي بدون شکستن مرزها و محدودیت ها 
خسته کننده است و مي خواهم تا زماني که زنده ام رکوردها 
را بشکنم.« شعار همیشگي ام در زمان هاي تمرین این است؛ 
»این کار را انجام بده، این کار را انجام بده، مي تواني، باید 
اعتماد به نفس داشته باشي، همه چیز عالي است. همیشه در 
خودم  در  را  بیشتري  هاي  انگیزه  بتوانم  که  هستم  فکر  این 
پیدا کنم.« النا پیش از آنکه خودش را یک ورزشکار بداند مي 
گوید یک انسان و یک زن است و زنانگي اش را دوست دارد؛ 
برایم  بودن  بمانم. زن  باقي  یک زن  ام  »همیشه مي خواسته 
مهم تر از ورزش است. به خودم اهمیت زیادي مي دهم.« شاید 
بیراه نباشد که سیمون بارنز نویسنده نشریه تایمز از او به 

عنوان بانوي زیباي روسي نام مي برد. 
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ورزشی ايران و جهان

درخشش پل گودیسون در المپیک پکن 
 

سومین طالي 
قايقراني براي 

بريتانیا  
 

»قلب من براي بریتانیا مي تپد« این جمله یي است که پل گودیسون قایقران 
3۰ ساله انگلیسي پس از کسب مدال طالي این رشته در رقابت هاي المپیک 

هیجاني  و  آورد  زبان  بر  پکن 
مضاعف را تقدیم کاروان ورزشي 
انگلیسي  هواداران  و  کشورش 
آتن   2۰۰4 المپیک  در  که  او  کرد. 
سال  آن  در  و  داشت  هم حضور 
حاال  کرد  اکتفا  چهارمي  مقام  به 
پرچمدار جزیره در رشته قایقراني 
در  است.  طال  ارزشمند  مدال  با 
رقیب  ترین  سرسخت  میان  این 
میرگرن  راسموس  گودیسون، 

سوئدي بود، اما واسیلیژ زبوگار اهل اسلووني و دیه گو رو مردي ایتالیایي 
به ترتیب مدال نقره و برنز مسابقه قایقراني روز دوشنبه را تصاحب کردند. 
پیروزي گودیسون سومین مدال طالي المپیک را براي قایقرانان بریتانیایي 
به ارمغان آورد. »احساسم را نمي توانم شرح دهم. آنقدر از این اتفاق هیجان 
زده و خوشحال هستم که ضربان قلبم چند برابر شده است. رقابت بسیار 
پیروزي  و  مدال  به  که  من مي خواستم  اما  بود.  فرسایي  طاقت  و  دشوار 
کنید،  مي  که شرکت  رقابتي  هر  در  شما  دادم.  انجام  را  کار  این  و  برسم 
مخصوصًا چیزي مثل المپیک تمام تالش تان را مي کنید تا بهترین باشید و 
من حاال در باالي جدول هستم. چهار سال پیش در آتن هم شرایط خوبي 
داشتم اما نتوانستم به آنچه دوست داشتم برسم. شاید تجربه ام کمتر بوده، 
شاید انگیزه هایم آنقدر که باید قوي نبودند ولي به هرحال هر چه که اتفاق 
افتاد باعث شد تا در طول این چهار سال فقط به قهرماني در پکن فکر کنم 
قایق هاي ورزشکاران  پیروزي رسیدم.«  این  به  اقتدار  با  و خوشحالم که 
انگلیسي و سوئدي در بخش اول از نظر سرعت و قدرت در شرایطي یکسان 
سر  پشت  را  حریف  توانست  نهایت  در  که  بود  گودیسون  این  اما  بودند 
بگذارد. تاکتیک منحصر به فرد وي در هدایت و کنترل قایق به حدي بود که 
میرگرن کاماًل از تعقیب او بازماند و این اصاًل اتفاق خوشایندي برایش نبود. 
در دورهاي بعدي میرگرن با اعتماد به نفسي از دست رفته به مسابقه ادامه 
داد و در نهایت رتبه ششم را از آن خود کرد. گودیسون در ادامه صحبت 
هایش مي گوید؛ »کسب این مدال براي هر ورزشکاري ارزشمند است و مدال 
طال واقعًا هیجان ویژه یي دارد. در دور اول مسابقات شروع خوبي نداشتم، 
اما خیلي زود همه چیز خوب شد و توانستم فاصله ام را با سایر رقبایم کم 
کنم. به نظرم راسموس واقعًا قایقران خوبي است، به گمانم اگر شانس با 
او کمي بیشتر همراه بود و قدرت بیشتري روي کنترل قایقش داشت قطعًا 
مي توانست نتیجه بهتري کسب کند. صادقانه باید بگویم نسبت به او اعتماد 
به نفس بیشتري در مسابقه داشتم و نمي خواستم مدال را از دست بدهم. 
به این علت که وزش باد آرام و گهگاهي بود تنها شیوه یي که مي توانست 
پیروزي و موفقیت را تضمین کند شیوه یي بود که من استفاده کردم. براي 
راسموس خیلي متاسفم اما در پایان کار باید ببینید چه چیزي براي شما 

بهترین اتفاق ممکن است.« 
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 بیش از 100 محل تجاری آماده فروش
 می باشد برای اطالعات بیشتر به وب

سایت ما مراجعه نمائید مشاور در خريد و فروش اماکن تجاری

المپیکی بی هیچ نشان ايرانی
نگران  ناکامی  با  حالی  در  کشورمان  ورزشی  کاروان 
پکن   2۰۰۸ المپیک  رقابتهای  در  خود  کار  به  ای  کننده 
پی  کنیم  بازنگری می  را  تاریخ  وقتی  که  دهد  پایان می 
ورزش  در  طوالیی  ید  دیرباز  از  ایرانیان  که  بریم  می 
داشته اند حتی بیش از یونانیان که آنها را مبدع المپیک 

می نامند. 
برای اقلیمی که ورزش همواره جزو اصول کتمان ناپذیر 
نیست.  سزاوار  هرگز  نتایجی  چنین  بوده  آن  مردمان 
نتایجی بس  به  رقابتها  از  دوره  این  در  ما  ورزشکاران 
البته بخش عمده ای  سوال برانگیز دست پیدا کردند که 
که  آنجا  گردد؛  بازمی  ورزش  کالن  مدیریت  به  آن  از 
به طور  باید  المپیک  ملی  کمیته  کل  دبیر  مثال  عنوان  به 
همزمان ریاست فدراسیون فوتبال را هم بر عهده داشته 
باشد و در جایی که قحط الرجال مدیر اینچنین هویداست 

و یا به عبارت بهتر مسئوالن ورزش از تمام تواناییهای موجود بدرستی استفاده نمی کنند چگونه باید انتظار نتایجی بهتر از این داشت.
چینیها برای دستیابی به موقعیت فعلی زیرساختهای خود را تقویت کردند و نه تنها استعدادهای خود را پروراندند بلکه استعدادیابی 
هم کردند. در کشور ما رقابتهایی چون المپیاد ایرانیان برگزار می شود با این بهانه که استعدادهای نهفته، کشف و شناسایی شوند 

آنگاه رضازاده، سوریان و حدادی که به گفته مسئوالن ورزش و نه مردم بختهای کسب مدال بودند اینگونه ناکام ماندند. 
حسین رضازاده که مسئوالن فدراسیون وزنه برداری در اندک زمان باقیمانده به المپیک از شرکت نکردن او در این رقابتها خبر دادند 
از مدتها قبل حضور نیافتنش در پکن مسجل بود. اکنون این سوال پیش می آید که مسئوالن چرا و با چه مجوزی واقعیت را به مردم 
نگفتند. حدادی مدال نگرفت چون به قول مسئوالن فدراسیون دو و میدانی کتف راستش دچار درد و خونمردگی بود. اکنون سوال بی 
پاسخ اینجاست چطور می شود قهرمانی که شاید در این سالها یک میلیارد تومان برای دولت و ملت هزینه دربرداشته دچار چنین 

مشکلی می شود؟ کدام مدیر و مسئول در این باره پاسخگو خواهد بود؟ و این ماجرا در مورد سوریان هم صدق می کند. 
ورزش همواره نزد ایرانیان بوده و قهرمانان اساطیری چون رستم و آرش، نمادهای ورزیدگی این ملت بوده و هستند. پیدا شدن 
“جام زرین حسنلو” در سال ۱۹۵۸ میالدی در دهکده حاجی آباد از توابع سلدوز )نقده( در استان آذربایجان غربی با قدمتی 3 هزار 

ساله اطالعات گسترده ای را در خصوص رقابتهای المپیک در اختیار کارشناسان قرار داد. 
صحنه های ورزشی تیر و کمان، مشتزنی، کشتی ، چوگان و ارابه  رانی به طور برجسته بر بدنه این جام حک شده که نشان می دهد 

ورزش خیلی پیش از آنکه در یونان با نام المپیک برگزار شود در آذربایجان به صورت گسترده برگزار می شده است.
پروفسور کارال دیم بزرگترین مورخ ورزش و رئیس دانشکده ورزش آلمان و برگزار کننده المپیک ۱۹3۶ برلین هنگامی که در اکتبر 
۱۹۶۱ برای تماشای جام زرین حسنلو به تهران آمده بود با مشاهده جام اعالم کرد : پیدا شدن این جام زرین نشان می دهد 3 هزار 

سال پیش از این رشته های ورزشی در ایران رایج بوده و پیشگام دانستن یونانیان در این ورزشها نادرست است. 
کهن ترین تربیت ملی و اجتماعی ایرانیان تربیت جوانمرد و پهلوان بود. جوانمردان افرادی بودند که نمونه زیبایی و مردانگی و شهامت 
و دلیری و تیزهوشی و از همه مهمتر اینکه واجد به اصول اخالقی بودند. زیرا، طبق آموزش صریح اوستا صحت بدن و تربیت بدنی 
و نیرومندی برای هر ایرانی الزم بود و معتقد بودند که سالمت روانی افراد وابسته به تندرستی و نیرومندی جسم است. ایرانیها 
همیشه از اهورامزدا پیش از همه چیز تن سالم و نیرومند را خواستار بودند و آنگاه راستی و پاکی و مراتب معنوی را درخواست 

می کردند. 
آرش کمانگیر اسطوره کهن ايرانی است که برای تعیین مرز ايرانیان و تورانیان تیری می اندازد و سپس می 
میرد. آرش هستی  اش را به پای تیر می ريزد پیکرش پاره پاره شده و در خاک ايران پخش می شود و جانش 

در تیر دمیده می شود و امروز خبری از آرشی نیست که در راه وطن سر نهد. 

مسئوالن ورزش کشور باید پیشتر به حساب خود می رسیدند پیش از آنکه به حساب آنها رسیده شود. البته امیدواریم مرجعی 
پیدا شود تا از آنها حسابرسی کند. زمانی که تیم استقالل به دلیل بی مباالتی برخی عوامل در ارسال به موقع فهرست اسامی به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از دور رقابتها کنار رفت رئیس سازمان تربیت بدنی گفت عوامل حذف این تیم برای همیشه از صحنه 

ورزش حذف می شوند اما این وعده هرگز محقق نشد!
امیدواریم این بار مسئوالن شکست ورزش از رده خارج شوند تا آنها که توانایی بیشتری دارند وارد گود شوند و وضعیت نابهنجار 
موجود را سامان بخشند. تا زمانی که شایسته ساالری در این ورزش جایگاهی نداشته باشد باید منتظر شکستهایی به مراتب خفت 

بارتر از این هم باشیم.
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 اپراي قربانیان تبت 
 

شیوا آباء 

داستان »شاهزاده ون چنگ« داستاني از قرن هفتم میالدي سرزمین تبت است، که در آن پادشاه 
تبت با شاهزاده خانمي از چین ازدواج مي کند و این دو ملت را به هم پیوند مي دهد. اما داستان 
استقالل تبت که از سال ۱۹۵۹ آغاز شد تمامي این قرابت دیرینه را زیر پا گذاشت و دولت چین در 
طول این سال ها همیشه با تبتي ها مشکل داشته و در جنگ هاي دروني این دو دولت همواره این 

تبتي ها بودند که قرباني شدند، قرباني تفکرات دولت چین،
اما با گرفتن امتیاز میزباني رقابت هاي المپیک همه چیز در چین شکل دیگري به خود گرفت. دولت 
براي ارائه تصویري مثبت و قابل قبول از کشوري که پرجمعیت ترین کشور دنیاست و همیشه 
درگیر مسائل سیاسي و اجتماعي بوده برنامه یي را طراحي کرد تا در زمان برگزاري رقابت ها در 
پکن اتفاقات و ماجراها و نمایشاتي برگزار شود تا توریست ها و کاروان هاي ورزشي با خاطره 
یي خوش شرق آسیا را ترک کنند؛ از مراسم پرزرق و برق و عجیب افتتاحیه تا برگزاري کنسرت 

اپرا در تشریح و توصیف روابط میان آنها و تبتي ها.
این تصمیم مبني بر آن گرفته شده که نشان دهد برخالف تصویر بیروني، چین و تبت روابط 

دوستانه یي دارند و مشکلي بین شان وجود ندارد.
لیوکن سخنگوي مرکز تئاتر میدان فنگ مي گوید که برنامه ریزي و انجام این کنسرت یک کلید راه 
گشا براي تبادل فرهنگي در طول المپیک پکن است، در حالي که دولت چین همواره تاکید داشته مي 

خواهد سیاست را از ورزش جدا کند.
بخشي از این اپراي کالسیک در وصف حال شرایط فرهنگي و روابط چین و تبت است که در آن 
از داستان درام قرن هفتم میالدي هم سخن به میان مي آید و در قالب آواز هارمونیک اشاره به 

پیوند این دو ملت مي کند.
لیوکن در ادامه صحبت هایش مي گوید؛ »ما در تالش هستیم تا هر دو بخش دیداري و بصري اپرا 

را با شکوه و تجمل زیادي به نمایش بگذاریم و در این میان تفاوتي قائل نشویم.«
شاهزاده »ون چنگ« دختر »تنگ دیناستي« امپراتور چین بود که در سن ۱۶ سالگي با پادشاه تبت 

ازدواج مي کند و تا 4۰ سالگي در قید حیات بوده است.

در پکن یادبودها و مجسمه هاي زیادي از پرتره این شاهزاده خانم که در سال هاي دور سمبل 
تفاهم و همدلي مردم چین و تبت بوده وجود دارد اما آمار قربانیان تبتي در »لهاسا« پایتخت این 
سرزمین که در جنگ و خونریزي با سربازان چیني در طول یک سال اخیر جان خود را از دست 
گذشته  یک سال  قرباني  گناه  بي  انسان  نفر   22 ندارد.  دیرینه  پیوند  این  از  نشاني  هیچ  اند  داده 
درگیري دولت چین و تبت بوده اند که هیچ کس پاسخگوي آن نیست و همین خشم عمومي جهان 
را نسبت به دولت چین و قوانین آن برانگیخته است. به طوري که تبتي هاي حاضر در اروپا چند 
ماه پیش به نشانه اعتراض هنگام عبور مشعل المپیک از انگلیس و فرانسه دست به تظاهرات و 
آشوب زدند و هرج و مرج ایجاد کردند. حتي برخي از دول اروپایي معتقد بودند در حالي که هدف 
المپیک پیوند دادن مردم پنج قاره کره زمین و صلح طلبي است، چین با نقض قوانین  برگزاري 

حقوق بشر شایستگي میزباني این رقابت ها را ندارد.
در نمایش اپراي پکن ریژیو نقش پادشاه تبت را ایفا مي کند و عروس اش دنگ میان است؛»این 
مراسم جشن ازدواج است، مراسمي سرورانگیز و فرح بخش، شاد باشید، شادتر از همیشه. این 
کار را بکنید و در این لحظه از هر آنچه که باید لذت کامل ببرید. حاضران عزیز خوش باشید و 

خوشحالي کنید...«

این بخشي از اپراي Peking است. گائو موکون کارگرداني این اپرا را به عهده دارد و به توصیه 
برگزارکنندگان و عوامل اجرایي دولت چین تمام تالش خود را به کار بسته تا تصویري درست و 

مطبوع از چین به عنوان میزبان رقابت هاي المپیک نشان تماشاگران بدهد.
براي نخستین بار این پرفورمنس در سال 2۰۰۵ و در لهاسا به مناسبت چهلمین سال جدایي تبت و 
استقالل این سرزمین روي صحنه رفت. گائو مطمئن نبود بتواند نمایشي متفاوت را در پکن روي 
صحنه ببرد اما مي گوید؛»وقتي به این داستان گوش مي دهید مي توانید بگویید که خب یک ازدواج 
کامل و منطقي بین دو پادشاهي اتفاق افتاده، دختر پادشاه چین با پادشاه تبت... اما در حقیقت این 

پیوندي است میان مردم چین و تبت،«
طرح اجراي این اپرا نخستین بار به »ژو انالي« نخست وزیر سابق داده شد تا همزمان با برگزاري 
رقابت هاي المپیک این ماجرا به حسنه شدن تصویر بیروني جهانیان نسبت به روابط چین و تبت 

کمک کند.

خواننده تبتي که به جاي پادشاه مي خواند درباره تفاوت هاي این دو اپرا مي گوید؛»این فرصتي 
است تا اپراي تبت هم به سمع همه مردم برسد ما پیش از این هیچگاه فرصت این را در اختیار 
نداشتیم که بخواهیم فرهنگ، هنر و تمدن مان را به سایر مردم جهان و خارجي ها نشان بدهیم.« 
»انتخاب دیگري هم  ایفاي چنین نقشي خرسند است؟ وي پاسخ داد؛  از  او پرسید  از  خبرنگاري 
داشتم؟ این فرهنگ و زبان آنقدرها که باید محبوب و مردمي نیست. حتي اپرا در میان مردم تبت 

هم جایگاه خاصي ندارد، پس بهتر است چنین نقشي را در کارنامه ام حفظ کنم.«
اما حتي سیاستمداران هم مي دانند که این قبیل کارها و برنامه ها بسیار فرمالیته و ظاهري هستند 
و آنچه در عمق ماجرا اتفاق مي افتد ظلمي است که بر مردم بي گناه تبت در طول این سال ها اتفاق 

افتاده است و در ادامه هم متوقف نخواهد شد.

فوتبال برزیل باز هم طالي المپیک را از دست داد 
 

وقتي گل نمي زني، وقتي
 مي بازي، وقتي نابود مي شي 

آرش حقیقي

حیاتي  عاملي  به  دست   ۱-
بدل  آرژانتین  فوتبال  در 
میراث  انگار  است.  شده 
سینه  به  سینه  مارادونا 
مي  بعدي  هاي  نسل  به 
ستاره  از  کدام  هر  و  رسد 
یک  حداقل  آرژانتین  هاي 
نشان  را  خود  اصالت  بار 
پیش  سال  مسي  دهند.  مي 
ادا  مارادونا  به  را  دینش 
از  بعد  شنبه  سه  و  کرد 
آگرو  سرخیو  نوبت  ظهر 
را  بودنش  ستاره  که  بود 
تا  که  آگرویي  دهد.  نشان 
پیش از این بازي در المپیک 
گلي به ثمر نرسانده بود به 

هنرمندانه ترین شکل ممکن دروازه برزیل را در آغاز نیمه دوم گشود تا راه پیروزي شروع شود. مهاجم 
جوان اتلتیکو مادرید آنقدر ظریف از دستش کمک گرفت که پس از چندین و چند بار مرور صحنه تنها مي 

شد راي نهایي را صادر کرد.

هر چند هنوز هم هستند کساني که اعتقاد دارند این صحنه اصاًل هند نبوده است. 

-2 »بعضي شب ها مي توان مسي را مهار کرد و بعضي شب ها نمي توان.«

اسم این را توجیه بگذاریم یا تسلیم یا بیان حقیقتي ساده، فرق نمي کند رویکردتان به جمله کارلوس دونگا 
مربي شکست خورده برزیل چه باشد، مهم این است که سه شنبه مسي واقعًا مهارنشدني بود.

پاسي که مسي داد و پایه گذار گل دوم آرژانتین در بازي یک چهارم نهایي مقابل هلند شد درست مثل پاسي 
بود که گل دوم سرخیو آگرو مقابل برزیل را هم سبب شد. حاال ۱۸ سال عقب بروید و یاد پاس گل مارادونا 
به کلودیو کانیگیا در مرحله یک چهارم جام جهاني ۹۰ ایتالیا باز هم مقابل برزیل بیفتید و بفهمید که چرا 

مارادونا این طور به مسي نگاه مي کند و از حرکاتش لذت مي برد. 

دیه گوي کبیر که سال ها دنبال جانشیني براي خودش مي گشت به نظر مي رسد دیگر نیازي نیست بگردد 
و لیو مسي را باید وارث بي چون و چراي افسانه فوتبال آرژانتین بدانیم.

-3 »بعضي شب ها مي تواني گل بزني و بعضي شب ها نمي تواني. این یعني فوتبال. اگر هر شب مي شد گل 
زد که فوق العاده بود.«

کارلوس دونگا سعي مي کرد با جمله سازي هاي پیچیده و مانیفستیک پشت کلماتش سنگر بگیرد و فشار را 
از روي تیمش بردارد. اگر بازي برزیل هم به دقت جمله هاي دونگا طرح ریزي مي شد احتمااًل نتیجه بازي 
چیزي غیر از سه بر صفر بود. سوال این است؛»برزیل الیق این شکست بود؟ آن هم با نتیجه سه بر صفر؟« 

پاسخ این است؛»بله، بدون شک.«

-4 فرق زیادي است بین »شانس آوردن« و »بدشانسي نیاوردن.« وقتي شانس میاري یک- هیچ از زندگي 
جلو مي افتي ولي وقتي بدشانسي نمي یاري نتیجه همان صفر- صفر مي ماند. توپي که به دیرک دروازه 
آرژانتین خورد و نزدیک بود با برخورد به پشت دروازه بان وارد دروازه شود براي آرژانتین شانس آوردن 
نبود، بدشانسي نیاوردن بود. اگر دنبال بدشانسي برزیل هم در این بازي مي گردید ضربه آزاد رونالدینیو 
شاید تنها لحظه بود. باقي همه برتري تیمي و فردي آرژانتین بود و بس. به قول مارادونا که در »ورزشگاه 
کارگران« پکن حضور داشت »آرژانتین در هر متر از زمین برتر بود و برزیل حرفي براي گفتن نداشت.« 
انتقاد کرد و گفت؛»کاش  از بازي برزیل  پیروزي کشورش به وجد آمده بود  از  مارادونا در عین حال که 
برزیل بهتر بازي مي کرد تا فوتبال زیباتري مي دیدیم. خیلي وقت بود که چنین بازي از برزیل ندیده بودم. 
برزیلي ها در این بازي خسیس بودند و انگار نمي خواستند از تکنیک شان استفاده کنند. آنها ذات فوتبال 
شان را فراموش کرده بودند و دفاع مي کردند.« نه مارادونا نه هیچ کس دیگر از دو اخراجي برزیل حرفي 
نزد. طالیي پوشان که رویاي طالي المپیک را نابود شده مي دیدند کنترل اعصاب شان را از دست دادند و 
نهایتًا بازي را با ۹ نفر تمام کردند. اما واقعًا مهم نبود. شاید این تنها کاري بود که از دست آنها برمي آمد. 
خودشان را خالي کردند. این طور شکست خوردن آدم را پر مي کند از حس چندش آور باختن و باید یک 

جوري بیرونش بریزي.
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Kiarostami receives first 
Jaam-e Jahan-Nama Award

 Iranian Short Film Association (ISFA) granted its Jaam-e Jahan-Nama Award to the celebrat-
ed, world-renowned Iranian filmmaker Abbas Kiarostami on Sunday. 
Organizers of the 12th Iran Cinema Celebration held their brief film festival on August 17. The 
winners of this event were awarded during a ceremony held at the Aseman Art and Cultural 
Complex. 
The spokesman of the House of Cinema, Amin Tarokh, gave the opening address, expressing 
in it his satisfaction that the 12th celebration would begin with the short film section that indi-
cated the independence of this section. 

“All those who have made short films and even those who have not had much of a connection 
with this category are aware of the fact that cinema must really be made based on short films,” 
he said. 
He added that a total of 318 works were submitted to the secretariat section of the program out 
of which 40 works were selected. 

The ceremony continued with the screening of Kiarostami’s short film “Bread and Alley,” which 
was filmed by the recently deceased cinematographer Mehrdad Fakhimi. 
Later, the first Jaam-e Jahan-Nama award was handed to Kiarostami. Jaam-e Jahan-Nama, also 
known by several other names such as the Cup of Jamshid and Jaam-e Jam, is a cup of divina-
tion that, in Persian mythology, was possessed long ago by the rulers of ancient Persia. The cup 
was said to be filled with an elixir of immortality and was used in scrying -- magic practice that 
involves seeing things psychically through a medium. In receiving his award, Kiarostami said, 
“I was planning to give the award to the actor of the short film ‘Bread and Alley’, but I am happy 
he did not turn up tonight and so I could receive the award myself!” 
Afterwards, filmmakers Kiarostami, Kambuzia Partovi, and Mohammad-Mehdi Asgarpur 
handed out the awards to the winners. 
The best screenplay award went to Dariush Gharibzadeh for “Boomerang”. The best experi-
mental film award went to Shahram Mokri for “Andosi”, and Haydeh Panahandeh took the best 
short film award for “Cockscomb”. 

Honorary awards were also handed out to several winners. Kaveh Qahremani received the 
soundtrack award for “Dream of Desert”. The cinematography award went to Naqi Nemati for 
“Frost”, and the editing award went to Kazem Molaii for “Please, Keep Away from the Red 
Line”. 
Photo: Iranian filmmaker Abbas Kiarostami leaves the stage after receiving the Jaam-e Jahan-
Nama Award, which was presented by the Iranian Short Film Association at the Aseman Art 
and Cultural Complex on August 17. (ISNA/Arash Khamushi). 

Parthian manor 
unearthed in western Iran
A team of archaeologists working at the Sarab-e Mort site has recently discovered 
the ruins of a manor house dating back to the Parthian era. 
Located near the city of Gilan-e Gharb in Iran’s western province of Kermanshah, 
the site is being threatened by a dam construction project. 
The manor consists of sections for official ceremonies, administration, and private 
residence, team director Yusef Moradi told the Persian service of CHN on Mon-
day. 
Moradi described the discovery as important due to the special use of the manor 
and the three sections of the house and added, “No other example of this type of 
house has been found at the site so far.” 
The house constructed of cobblestones, gypsum, and bricks measures 70x50 me-
ters. A number of shards have also been dug up at the house. 
The experts also surmise that the house was used during the Sassanid era. 
The team was assigned by the Iranian Center for Archaeological Research (ICAR 
also known as the Center for Archaeological Research of Iran, CARI) to conduct 
salvage excavations at Sarab-e Mort, which will partially be submerged by the 
dam. 
According to Moradi, the team has completed this season of excavations and ICAR 
has not applied for further operations. 
The area of Sarab-e Mort is best known for its mort (myrtle) trees. Myrtle was con-
sidered as a sacred plant by the ancient Iranians, and its leaves and fruits were used 
during Mithra and Anahita cultic ceremonies. 

’Lorca’ for Latin America, 
Spain Stage
  
Noted Iranian stage director Chista Yasrebi will perform 
the play ’Lorca, I Tease Sahra’ in Spain and five Latin 
American states in February.
The play will be performed in Uruguay, Mexico, Chile, 
Brazil, Argentina and Spain, concurrent with the 27th 
Fajr International Theater Festival in Tehran. “This will 
be a tribute to Spanish poet and dramatist Federico Gar-
cia Lorca’s creativity, passion and poetry,“ Yasrebi told 
MNA.  She added that she aims to introduce the world renowned poet and vari-
ous stages of his poetic life to Iranians.Yasrebi has written two biographical plays 
’Rabe’eh’ and ’Sylvia Platt’ and this recent play is centered on Lorca. “The play, 
which is made up of seven chapters, was written within a year and its structure is 
different from my previous works,“ she said. The drama is in Spanish and Persian. 
Spanish language students will take the Spanish roles while veteran Iranian actors 
will play other ones.

Iran wins first Beijing medal
Morad Mohammadi wins a bronze medal 
in the 60kg freestyle wrestling to become 
the first Iranian medalist in the 2008 Beijing 
Olympics. Mohammadi beat Zelimkhan 
Huseynov of Azerbaijan 5-1 to secure the 
first medal for the Iranian squad in the 11th 
day of the Olympic Games. Mavlet Batirov 
of Russia beat Ukraine’s Vasyl Fedoryshyn to 
take the gold medal in the same category. Japan’s Kenichi Yumoto also beat Bazar 
Bazarguruev of Kyrgyzstan to win the shared bronze medal with Mohammadi. 
In the men’s 55kg freestyle, Iran’s Abbas Dabbaghi lost to Besik Kudukhov of Rus-
sia in the quarterfinals. American Henry Cejudo beat Japanese Tomohiro Matsu-
naga to win the gold medal. Kudukhov and Radoslav Velikov of Bulgaria took the 
shared bronze.
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Tehran to host intl. 
conference on 
Persian literature
Tehran to host the International Conference of Persian Language 
and Literature Scholars in November. 
Over 100 world scholars teaching Persian language and literature 
are to gather in Tehran to meet and exchange views during the 
four-day event, said Abbas-Ali Vafaii, the chairman of Islamic 
Culture and Relations Organization (ICRO). 
“The conference is organized to review the needs of the scholars 
and help boost Persian language in the world. We also intend to 
help them become more familiar with the literary and cultural at-
mosphere of our country,” he added. 
Vafaii continued saying that an international statement has been 
prepared requesting Persian language scholars worldwide to sub-
mit their latest articles on recent developments in the field of Per-
sian language studies. 
He also remarked that the exact date of the conference would be 
announced later but the location will be at the venue of the Uni-
versity of Tehran. 
Several other programs, including meetings with cultural and 
political officials, and visiting cultural and centers tourism in the 
country are among the programs on the sidelines of the confer-
ence. 

Rumi Filming in January
Indian filmmaker and designer Muzaffar Ali’s long-awaited film on the 13th cen-
tury Iranian poet and mystic Molana Jalaleddin Rumi will be filmed in Turkey and 
several Persian Gulf locations in January.  The upcoming English-language film 
titled ’Rumi--the Fire of Love’, is budgeted at $25 million, the bulk of which is to be 
provided by the Qatar Foundation, headed by Sheikha Mozah, wife of the emir of 
the Persian Gulf state, reported MNA quoting PTI.
Ali, who heads the New Delhi-based Rumi Foundation and has hosted an annual 
Sufi music festival since 2001, said that the casting director of the film is currently 
looking for an A-list Hollywood star to step into the lead role.
Deepak Chopra and Sufi expert Kabir Helminski are on board as script consul-
tants. Rome-based Istar Productions is in charge of putting the project together 
and among the technicians whose participation has already been confirmed is vet-
eran cinematographer Vittorio Storaro, the Bernardo Bertolucci associate who has 
also shot films like Francis Ford Coppola’s ’Apocalypse Now’ and Warren Beattys 
’Reds’.This is while, following UNESCO’s designation of 2007 as ’Molana Year’, ef-
forts undertaken by Iranian officials to commemorate the great poet were never at 
par with those at the international level.

Shajarian gives 
concerts in 
Sulaymaniyah
Mohammadreza Shajarian (2nd from right) and his 
band Ava perform at Sulaymaniyah’s Art Hall on July 
20. They were invited by Iraqi President Jalal Talabani’s 
wife to perform concerts over two days at the newly es-
tablished hall, which opened on April 1, 2008. (Mehr/
Ahmad Motallaii) 
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ما می توانیم تمام این هزینه های
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بانک پرداخت کرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگیریم.
پس با ما تماس بگیرید و از این فرصت استثنایی

بهره مند شوید

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

No Win No Fee

Avicenna Symphony 
Under Production
Prominent Iranian composer 
Shahin Farhat, whose works 
include compositions for 
’Imam Reza (AS)’, ’Persian 
Gulf ’, ’Damavand’ and ’Iran’, 
is currently working on a 
piece to commemorate Per-
sian Muslim polymath and 
the foremost physician and 
Islamic philosopher, Avi-
cenna. Farhat told Fars News Agency that upon completion of the 
symphony, he will record it with Ukraine’s Symphony Orchestra in 
late summer. Avicenna symphony, which was ordered by Hamedan 
Music Bureau, comprises of three movements. The first of which is 
complete and the rest will be finished by September, he added.
Commenting on the symphony, he said, “The first movement focus-
es on Avicenna’s Persian identity. It features oriental themes using 
classical Persian music melody system ’Radif ’, including ’Bayat’ and 
’Homayoun’.  The composer added that the second movement is vo-
cal and he would choose a traditional vocalist to perform this part.
“The final movement will feature themes from the first,“ he said.
Farhat noted that despite the use of Persian melodies, the symphony 
meets international standards.
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