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بازگشت امير نادري به 
»دونده«

تغيير نام پول ملی از نگاه ۱۰ جمله ویرانگر
استادان زبان فارسی 
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مدرسه  در  را  خود  تکلیف  ها  بچه  هنگامی که 
زیادی  شمار  حتی  دارد  امکان  می گذارند،  جا 
را  خویش  فرزند  فهمیده،  مادران  و  پدران  از 

مالمت کنند و بگویند:” تو چقدر نادانی؟”
 با بچه ها چطور حرف بزنیم؟ 

مدرسه  در  را  خود  تکلیف  ها  بچه  هنگامی که 
زیادی  شمار  حتی  دارد  امکان  می گذارند،  جا 
را  خویش  فرزند  فهمیده،  مادران  و  پدران  از 
مالمت کنند و بگویند:” تو چقدر نادانی؟” . یا به 
طور مثال، چنانچه در یک روز تعطیل بچه ها با 

هم دعوا کنند، ...

شصت و پنجمین جشنواره فیلم ونیز با رسیدن 
شاهد  چیز  هر  از  بیش  میاني  روزهاي  به 
واکنش هاي منفي از سوي منتقدان و صاحب 
در  حاضر  منتقدان  تمام  تقریبًا  است.  نظران 
جشنواره در دو روز اخیر به صورت همزمان 
قدیمي  دوره  این  هاي  فیلم  ضعف  به  نسبت 
ترین جشنواره سینمایي دنیا انتقاد و فیلم هاي 
امسال را »دور از انتظار« و »ضعیف« معرفي 
کردند. در این میان تنها فیلم »پس از خواندن 

بسوزان« ساخته جدید....

این استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه 
این  ادامه به فارس گفت:  عالمه طباطبایی در 
و  سنجیده  پیشنهادی  بی گمان  پیشنهاد، 
بجاست. مایه سرافرازی نیست به هیچ روی 
باشد،  بیگانه  واژه ای  ایران  ملی  پول  نام  که 
ستانده  اسپانیولی  زبان  از  که  ریال  مانند 
است.  معنی شاهانه  به  زبان  آن  در  و  شده 
تومان  واژه  که  این   در  اما  داد:  ادامه  وی 
چند  می تواند  است  مغولی  و  بیگانه  واژ ه ای 

و چون آورد. بر پایه انگاره ای ....

صفحه 8

صفحه22فرهنگ

آنچه ایرانيان به
 تمدن های دیگر دادند

مطالعات  موسسه  استاد  لوئیس  برنارد 
متحده  ایاالت  پرینستون  دانشگاه  خاورمیانه 
آمریکا و یکی از برجسته ترین نظریه پردازان 
مسائل دنیای اسالم است. متن زیر، ترجمه یکی 
از سخنرانی های اوست که حدود چهار سال 
پیش در یکی از موسسات وابسته به دانشگاه 
است  ذکر  به  الزم  است.  کرده  ایراد  آویو  تل 
که بخش پایانی سخنرانی که به مسائل جاری 
صفحه 22 ایران اختصاص داشت، به دلیل بالموضوع. ...

شدیدترین رکود اقتصادی 
الیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری بریتانیا هشدار داد که این کشور با شدید ترین بحران اقتصادی 
در ۶۰ سال اخیر روبرو است.او در گفت وگویی با روزنامه گاردین عنوان کرد رکورد اقتصادی در 
این کشور »بنیادیتر و طوالنیتر« از آن چیزی خواهد بود که بسیاری نگران آن بودند و با الفاظی تند 

اذعان کرد که رایدهندگان از عملکرد اقتصادی دولت حزب کارگر خشمگین هستند. 
یکی از شاخصهای واضح وضعیت اقتصادی بریتانیا سقوط بازار مسکن در این کشور بوده است و 
اظهارات آقای دارلینگ نیزچند روز پیش از آن منتشر شده که انتظار می رود وزرای کابینه بریتانیا 

موازین جدیدی را برای تقویت این بازار اعالم کنند. 
قیمت مسکن در بریتانیا با سریعترین نرخ در ۱۸ سال اخر در حال سقوط بوده است و نگرانی از 
بابت ایجاد موج گسترده بازپسگیری خانهها توسط بانک هایی که وام خرید آنها را تامین کرده اند، 
افزایش یافته است. همچنین آمار و ارقام هیچ گونه رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال میالدی 
را نشان نمی دهند و شرکتهای ساختمانی و فروشگاه ها، نگران از بدتر شدن وضعیت اقتصادی 
در هفته های اخیر هزاران نفر را اخراج کرده اند. اظهارات وزیر خزانه داری بریتانیا واکنش جورج 
اوزبورن، مسئول امور اقتصادی در حزب محافظه کار )مخالف دولت( را برانگیخت که به ویژه از 
تفاوت اظهارات تازه الیستر دارلینگ و گفته های اخیرگوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، که منکر 
شرایط بحرانی در اقتصاد این کشور شده بود، انتقاد کرد. با این حال خزانه داری بریتانیا با صدور 
بیانیه ای، گفته های وزیر خزانه داری و نخست وزیر بریتانیا را »کامال همسو« با یکدیگر خواند و 

اعالم کرد: »این شرایط اقتصادی دشواری است که تمام کشورهای دنیا با آن روبه رو هستند.« 

آینده بشر از زباله 
داني مي گذرد 

به یاد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

انتقاد شدید تماشاگران از »شيرین«

پس از آنکه نمایش جدیدترین فیلم عباس کیارستمي، »شیرین«، در شصت و پنجمین جشنواره 
فیلم ونیز توسط خبرنگاران و منتقدان مورد توجه قرار گرفت، دومین نمایش این فیلم در ونیز 
با انتقاد شدید تماشاگران مواجه شد. به گزارش رویترز اعتراض تماشاگران به گونه یي بود 
که عده زیادي از معترضان در بیرون از محل نمایش فیلم، با در دست داشتن پالکاردهاي 

مختلف نارضایتي خود را از فیلم نشان دادند
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آیا برای اقامت و تابعيت در انگلستان اقدام کرده اید؟

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

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

معروفترین و موفق ترین کالج برای دوره های 
اقامت و تابعيت در انگلستان

۰2۰ 857۰ 7766

اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در کليه 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 اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.
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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.

هفته نامه پرشين درگذشت 
این شاعر و ترانه سرا را 

به تمامی دوست داران و 
خانواده وی تسليت عرض 

می نماید

 

 انتقاد شدید تماشاگران از »شيرین« کيارستمي  
 

پس از آنکه نمایش جدیدترین فیلم عباس کیارستمي، »شیرین«، در شصت و پنجمین جشنواره 
فیلم ونیز توسط خبرنگاران و منتقدان مورد توجه قرار گرفت، دومین نمایش این فیلم در ونیز 
با انتقاد شدید تماشاگران مواجه شد. به گزارش رویترز اعتراض تماشاگران به گونه یي بود 
که عده زیادي از معترضان در بیرون از محل نمایش فیلم، با در دست داشتن پالکاردهاي 
این پالکارد ها  از  این میان روي یکي  دادند که در  فیلم نشان  از  نارضایتي خود را  مختلف 
نوشته شده بود؛ پولمان را پس بدهید و روي پالکارد دیگري کاریکاتور مردي کشیده شده 

بود که در حال تماشاي فیلم شیرین خود را حلق آویز کرده است.

 همچنین خارج از محل برگزاري قدیمي ترین رویداد سینمایي جهان یک تابلوي اعالنات تهیه 
شده است با عنوان »پول ما را برگردانید« که تماشاگران با نوشتن جمالتي کوتاه، واکنش خود 
را به فیلم هاي نمایش داده شده نشان مي دهند که در میان آنها یادداشت هاي تندي درباره 
»شیرین« به چشم مي خورد. تماشاگران، کیارستمي را به جهت هدر دادن وقت تماشاگران و 
ساخت فیلمي واقعًا خسته کننده مورد انتقاد قرار دادند. فیلم »شیرین« واکنش هاي مختلف 9۰ 
بازیگر زن به مجموعه یي از تصاویر را نشان مي دهد. این فیلم به مدت 92 دقیقه با زیرنویس 

انگلیسي و ایتالیایي روي پرده رفت. 

دیده  ایران  سینماي  سرشناس  بازیگران  از  چند  تني  کنار  در  بینوش«  »ژولیت  فیلم  این  در 
پنجمین  و  شصت  مسابقه  بخش  در  نادري«  »امیر  ساخته  »وگاس«  فیلم  همچنین  شود.  مي 
جشنواره بین المللي فیلم ونیز به نمایش درآمد. شصت و پنجمین جشنواره بین المللي فیلم ونیز 
چهارشنبه گذشته افتتاح شده و تا ۶ سپتامبر )۱۶ شهریور( نیز به کار خود ادامه خواهد داد.  

»شاهزاده پارسي« روایت دیگر سينماي امریکا 
درباره ایران 

 
مراکش  به کشور  ایران  به  مربوط  براي ضبط تصاویر  پارسي«  »شاهزاده  پروژه سینمایي 
رسید. پروژه شاهزاده پارسي که توسط »مایکل نیوول« )کارگردان شن هاي زمان( کارگرداني 
به تولید مي رسد. به گزارش ورایتي؛ »جک گیلنهال«، »جما  مي شود، توسط شرکت دیزني 
آرترتون«، »بن کینگزلي« و »آلفرد مولینا« از جمله بازیگران اصلي این پروژه سینمایي هستند. 
فیلم »شاهزاده پارسي« براساس بازي پرفروش و پرطرفداري با همین عنوان ساخته مي شود. 
ایراني در قرن ششم ظاهر مي شود.  این فیلم در نقش »دستان« یک شاهزاده  »گیلنهال« در 
این فیلم که قرار است براي نمایش در تابستان سال 2۰۰9 آماده شود در انگلستان و مراکش 

فیلمبرداري مي شود و »جري بروکنهایمر« تهیه کنندگي »شاهزاده پارسي« را برعهده دارد.

تورج نگهبان
ترانه سرای  نگهبان،  تورج 

ایرانی درگذشت
و  ترانه سرا  نگهبان  تورج 
همکار بسیاری از خوانندگان 
در  کشور،  از  خارج  ایرانی 
شهر  در  سالگی   ۷۶ سن 

لس آنجلس درگذشت.
ترانه سرای  این  مرگ  علت 
آمفیزم  ریوی  بیماری  شهیر، 
که سال های اخیر به شدت از 

آن رنج می برد، اعالم شده است.
مرگ وی سه شنبه شب در بیمارستان »تارزانا«ی شهر 
لس آنجلس در حالی روی داد که پزشکان معالج وی پیش 
جسمی  اوضاع  که  بودند  کرده  امیدواری  اظهار  این  از 

آقای نگهبان بهبود یابد.
این ترانه سرای برجسته گلها سال ها دچار ناراحتی ریه 
نیز به همین دلیل برای  و تنفس بود در سال های اخیر 

مدتی بسیار کوتاه در بیمارستان بستری شده بود.
اکسیژن  درصد   ۸۰ عمرش  ساعات  آخرین  در  نگهبان 

خود را از دستگاه های تنفسی می گرفت.
اهواز  اردیبهشت ۱۳۱۱ در شهر  نگهبان در هفتم  تورج 
متولد شد و ترانه سرایی را از سال ۱۳2۸ با شعری بر 

روی آهنگ همایون خرم آغاز کرد.
وی از آن زمان تا چندماه پیش از مرگش، بیش از ۷۰۰ 
الهه، پوران،  ترانه برای ملوک ضرابی، دلکش، مرضیه، 
ایرج،  بنان،  فرخزاد،  فریدون  مهستی،  هایده،  عهدیه، 
وفایی، گلپا، رفیعی، محمد نوری، فرح، آذر، هما، پروین 

و گوگوش ساخت.

سال  از  گلها  برنامه  با  را  خود  همکاری  نگهبان  تورج 
۱۳۴۰ آغاز کرد و از همکاران همیشگی آن بود.

آقای نگهبان از سال ۱۳۷۴ به ایاالت متحده آمریکا رفت 
و تهیه و اجرای »مجله ماهواره ای صدا« و »سیری در 

ادبیات آهنگین ایران« را برعهده گرفت.

ابرو به من کج نکن
کج کاله خان یارمه
خوشگلم و خوشگلم

دل ها گرفتارمه
یّکه زن و یّکه سوارم
هیچ کجا رقیب ندارم
عاشق اسب سفیدم

دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمنده واهلل

چین و چین و بلنده واهلل ...

با شاعران معاصر
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شبنم رحمتي

و  غرورآفرین  اما  کوتاه  خبر 
پاس  به  است؛  برانگیزاننده 
احترام به تالش هاي اقلیت ایراني 
مقیم ایالت اونتاریو کانادا، روز 
ایالت  این  در  فروردین  نخست 
بر  شد.  اعالم  رسمي  تعطیل 
کارمندان  تعطیلي  بیفزایید  این 
ایالت  ایراني  مدارس  و  ایراني 
زمان  در  را  امریکا  آنجلس  لس 
نوروز و اینکه ملتي که در گوشه 
گوشه این جهان پراکنده است به 
سهمگین  هاي  موج  هجوم  رغم 
دیگر فرهنگ ها، هنوز مي کوشد 
را  خود  فرهنگي  نماد  ترین  مهم 
آیندگانش  به  تا  دارد  نگه  زنده 

منتقل کند.

روز چهارشنبه  از  که  است  هزارساله  آییني چند  نوروز مجموعه 
سوري آغاز مي شود و غروب سیزدهم فروردین پایان مي یابد. این 
آیین در حوزه تمدني فالت ایران که شامل ۱۰ کشور تاجیکستان، 
افغانستان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، هند، آذربایجان، 
با تفاوت هایي جشن گرفته مي شود و  ایران و ترکمنستان است 
اند  نگذاشته  هنوز  جهان  اکناف  و  اطراف  در  کشورها  این  اهالي 
چراغش خاموش شود. به خاطر همین گستردگي و دربرگیري است 
که یونسکو هنوز پرونده ثبت نوروز در فهرست میراث معنوي را 
با  باید  پرونده  این  که  دارد  را  استدالل  این  چون  است.  نپذیرفته 
کیفیتي ممتاز و متمایز از سایر پرونده هاي ارسالي تدوین شود. به 
گفته محمد میرشکرایي مسوول تدوین پرونده نوروز در سازمان 
میراث فرهنگي و گردشگري و صنایع دستي، شهریور امسال ایران 
براي دومین بار به نمایندگي از کشورهاي حوزه نوروز این پرونده 
تا نخستین پرونده چند ملیتي باشد  را به یونسکو ارسال مي کند 
که از سوي ۱۰ کشور ارائه مي شود و پس از ثبت براي همیشه 
ماندگار مي ماند.برخي مانند رئیس سابق پژوهشکده مردم شناسي، 
دلیل ثبت نشدن آن در فهرست میراث معنوي بشري در یونسکو 
سازمان  یونسکو،  که  دلیل  این  به  دانند،  مي  آن  ابعاد  بزرگي  را 
علمي و فرهنگي ملل متحد، تاکنون با پرونده یي به این گستردگي 
برخورد نکرده بود و چگونگي داوري و ارائه نظر درباره آن را نمي 
شناخت. البته ضعف ها و نقایصي هم در میان بود که این پرونده با 
چنین دست اندازهایي روبه رو شد. نخستین بار که پرونده نوروز 
براي ثبت ارائه شد »محمدعلي وحدتي« معاون وقت نماینده ایران 
کشورهاي  عملي  و  اجرایي  هاي  »برنامه  کرد؛  اعالم  یونسکو  در 
برگزارکننده نوروز براي حفظ این میراث دلیل ناقص عنوان شدن 
پرونده اعالم شده است.« این برنامه اجرایي باید داراي زیرفصل 
احیا و چگونگي  هاي چگونگي حفاظت، چگونگي حمایت، چگونگي 
اشاعه باشد.فاطمه فراهاني رئیس اداره فرهنگ یونسکو در ایران هم 
اعالم کرد برنامه پنج ساله از مهم ترین بخش هاي پرونده یي است 
که باید به یونسکو تحویل داده شود. یکي دیگر از نواقص، فیلم ۱۰ 
دقیقه یي آن عنوان شده بود. این فیلم به گفته یکي از کارشناسان 
تمدني  حوزه  کشورهاي  در  نوروز  مراسم  کامل  گویاي  یونسکو 

ایران که پرونده را متفقًا به یونسکو ارسال کرده بودند، نبود.

از مسووالن سازمان میراث فرهنگي که نمي خواهد  یکي  به گفته 
نامي از او برده شود، سعي شده هر دو این ایرادها برطرف شود و 

پرونده یي که امسال ارائه شده، کامل باشد.

چرا باید نوروز را ثبت کنيم

و  آداب  و  ها  فرهنگ  خرده  بیشتر  که  است  روندي  جهاني شدن، 
پیش  دهه  یک  از  کشد.  مي  خود  کام  به  را  آنها  به  متعلق  رسوم 
که تندبادهاي جهاني شدن غجهاني سازیف وزیدن گرفت بسیاري 
از کارشناسان امور فرهنگي نسبت به عواقب این موضوع هشدار 
دادند و بر این اعتقاد بودند که جوامع جهان سوم و در حال توسعه 
در این جریان خرده فرهنگ هاي خود را از دست مي دهند و دنیا 
به شکل مایوس کننده یي یک شکل و یکنواخت خواهد شد، درحالي 
که جهان را تنوع هایش زیبایي مي بخشد و هیچ اتوپیاي یکنواخت و 

تختي ذهن زیباپرست و جست وجوگر بشر را ارضا نمي کند.

از  جمعي  شدن  جهاني  هاي  موج  منفي  تبعات  راندن  پس  براي 
 2۰۰۳ سال  در  پاریس  در  یونسکو  مقر  در  فرهنگي  کارشناسان 

ها  آیین  از  حفاظت  و  حمایت  براي  را  معنوي  میراث  کنوانسیون 
بنیان گذاردند. مطابق آنچه در متن  و آداب و رسوم ملل مختلف 

کنوانسیون آمده مقاصد آن عبارتند از؛ 

الف - حراست از میراث فرهنگي ناملموس
ناملموس  فرهنگي  میراث  به  احترام  تضمین  ب- 

جوامع، گروه ها و افراد ذي ربط

پ- ارتقاي آگاهي محلي، ملي و بین المللي از اهمیت 
قدرداني  و  درک  و تضمین  ناملموس  فرهنگي  میراث 

متقابل از آن 

ت- تدارک همکاري و کمک بین المللي

تاکنون حدود 9۰ اثر در این کنوانسیون ثبت شده و مواردي چون 
تخته بازي مردم سومالي در شاخ آفریقا و رقص کوکولو جمهوري 

دومینیکن جزء آخرین پرونده هاي ثبت شده است.
ایران همچون بسیاري از کشورهاي جهان براي حفاظت از میراث 
معنوي خود در سال ۱۳۸۴ به این کنوانسیون پیوست و پنج سال 
پیش طرح ثبت نوروز در فهرست یونسکو را درانداخت. اما از آنجا 
که نوروز مجموعه آیین هایي است که در چند کشور همسایه با 
اندکي تفاوت جشن گرفته مي شود، قرار شد به صورت پرونده یي 

مشترک از سوي این ۱۰ کشور ارائه شود. 

ایران که میزبان نخستین اجالس کشورهاي حوزه  دو سال پیش 
تمدني نوروز بود، پرونده یي با همکاري این کشورها تهیه کرد که 
در آن دوره موفق نشد نظر موافق یونسکو را جلب کند و رد شد. 
رد این پرونده در حالي که رسانه ها فراوان به آن پرداخته بودند 
و گزارش هاي متعددي از روند آماده سازي و تحویل پرونده به 
یونسکو منتشر کرده بودند، بازتاب هاي زیادي میان اهالي فرهنگي 
کشور داشت و برخي در آن دنبال پیداکردن سرنخ هاي سیاسي 
باال گرفت که سیدمحمد  میان کشورهاي منطقه گشتند. کار آنقدر 
بهشتي رئیس سابق این سازمان نیز گفت؛ »به ثبت نشدن نوروز 
مشکوک هستیم.« اما تیم آماده سازي پرونده اعالم کرد فقط نقص 
فیلم ۱۰ دقیقه یي و برنامه اجرایي کشورها مانع ثبت نوروز شده 

است.

و  گذاشت  کنار  را  قبلي  یونسکو هم ضوابط  اتفاق  این  با  همزمان 
براي پرونده هاي میراث معنوي ضوابط جدیدي تدوین کرد و قرار 
شد کشورهایي که درخواست ثبت اثري در حوزه میراث معنوي را 
دارند تا سپتامبر سال 2۰۰۸ پرونده هاشان را ارسال کنند. پیرو این 
قانون، دومین اجالس کشورهاي حوزه تمدني ایران بدون شرکت 
افغانستان و ترکمنستان از دوم تا چهارم شهریور سال جاري در 
تهران برگزار شد. در این اجالس یک فیلم ده دقیقه یي، یک فیلم یک 
ساعته و کتابچه یي حاوي مستندات درباره نوروز آماده شده که 
تا پایان شهریور به یونسکو ارسال مي شود. به گفته میرشکرایي 
احتمال  که  شده  آماده  کشورها  همه  مشارکت  با  جدید  »پرونده 
موفقیت آن بسیار باالست.« او مي گوید؛ »من نمي توانم نظر قطعي 
تایید  این پرونده صددرصد  به عنوان کارشناس معتقدم  اما  بدهم 

خواهد شد.« آیا این انتظار پنج ساله پایان مي یابد؟ 

پيشنهاد خرمشاهي براي تهيه نسخه نهایي دیوان حافظ  
 

بهاء الدین خرمشاهي به مسووالن فرهنگستان زبان و ادب فارسي پیشنهاد کرد براي جلوگیري از دگرخواني ها و دگرساني هاي اشعار حافظ با بهره گرفتن از دانش 
حافظ شناسان مجرب کشور ظرف پنج سال آینده نسخه یي نهایي از دیوان این شاعر کالسیک را تهیه و به همگان عرضه کنند. به گزارش مهر، بهاءالدین خرمشاهي 
حافظ پژوه برجسته کشور عصر روز دوشنبه در دوازدهمین نشست مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنیاد ایرانشناسي - که به تصحیح انتقادي دیوان 
حافظ اختصاص داشت - به مسووالن این دو موسسه پیشنهاد کرد با بهره گرفتن از دانش حافظ شناسان مجرب ظرف پنج سال آینده نسخه یي نهایي از دیوان این 
شاعر کالسیک ایراني را تهیه و عرضه کنند. وي با اشاره به مضمون سخنراني حسن انوري که در آن به »دگرساني« و »دگرخواني« هاي بسیار در نسخه هاي متعدد 
از دیوان حافظ برخورده بود، گفت؛ وقتي سخنان انوري را شنیدم به نظرم بسیار مناسب آمد تا از دو سازمان فرهنگي یکي بنیاد ایرانشناسي و دیگري فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي بخواهم یک )دیوان( حافظ نهایي در بیاورند. این حافظ پژوه کشورمان سپس به مشکالتي که خود در خوانش و فهم نسخه هاي متعدد از این اثر 
کالسیک زبان فارسي با آنها روبه رو شده است پرداخت و اضافه کرد؛ زماني که درباره کلمه یي از اشعار حافظ با مصححي اختالف نظر دارم باید این اشکاالت در 

حاشیه هاي نسخ بیاید اما من باب نمونه من هیچ وقت نتوانسته ام از حاشیه هاي مرحوم ابتهاج استفاده کنم . 
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در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا اعالم شد  

روس ها؛ ما پيروز شدیم 
 

روسیه  وزیر  نخست  پوتین  والدیمیر   
گفت این کشور به افزایش شمار ناوهاي 
ناتو در دریاي سیاه واکنشي آرام نشان 
خواهد داد اما در هر صورت این اقدام 
حال  همین  در  ماند.  نخواهد  پاسخ  بي 
بیانیه  از  دیروز  روسیه  هاي  روزنامه 
نظر  تجدید  درباره  اروپا  اتحادیه  مالیم 
به  روسیه  با  اتحادیه  این  روابط  در 
عنوان پیروزي دیپلماسي این کشور در 

برابر غرب یاد کردند. 

روزنامه  فرانسه  گزارش خبرگزاري  به 
رهبران  موافقت  عدم  روسیه  هاي 

اروپایي با پیشنهادات انگلیس و لهستان در تحریم روسیه را به تمایل نداشتن این اتحادیه به وارد شدن 
به دعوایي جدي و طوالني با مسکو تعبیر کردند.همچنین مقامات روسیه روز گذشته از اتحادیه اروپا به 
خاطر تهدید این کشور به تجدیدنظر در روابط اقتصادي و سیاسي بروکسل و مسکو انتقاد کردند. والدیمیر 
چیزهوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفت وگویي با خبرگزاري روسي اینترفاکس گفت؛ »سیگنال 

هاي سیاسي اتحادیه اروپا غلط است و اروپا این سیگنال ها را به سمت اشتباهي ارسال مي کند.«

مقامات اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست اضطراري این اتحادیه که در بروکسل برگزار شد تهدید کردند 
تا زماني که نظامیان روسیه به طور کامل خاک گرجستان را ترک نکنند گفت وگوهاي رهبران اروپایي در 
خصوص تجدیدنظر درباره کیفیت روابط اقتصادي و سیاسي مسکو و بروکسل ادامه خواهد یافت. البته در 

نشست دوشنبه اتحادیه اروپا گفت وگوها در خصوص تجدیدنظر در این روابط به بعد موکول شد.
در نشست دوشنبه انگلیس و کشورهاي شرق اروپا در جبهه موافق قرار گرفتند اما برخي دیگر از کشورهاي 
اروپایي نظیر فرانسه و آلمان خواستار اقدام مالیم تري در قبال روسیه بودند. دیمیتري روگوزین نماینده 
روسیه در ناتو ایاالت متحده امریکا را متهم کرد تالش مي کند کشورهایي نظیر لهستان و کشورهاي حوزه 
بالتیک که سابق بر این جزء اتحاد جماهیر شوروي بودند را به درخواست تحریم روسیه ترغیب کند. این 
در حالي است که فرانسه که ریاست دوره یي اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با اعمال هرگونه تحریمي علیه 
روسیه مخالف است. نیکال سارکوزي که کشورش میانجي طرح آتش بس میان گرجستان و روسیه در جنگ 
اخیر قفقاز بود در مورد بحران اخیر در روابط میان روسیه و اروپا گفت؛ »درگیري در گرجستان به این 
معني نیست که به روابط روسیه و غرب لطمه وارد شود.« سارکوزي همچنین بر ادامه گفت وگوها با روسیه 

تاکید کرده و گفت اروپا نمي خواهد روابط شراکتي اش را با روسیه قطع کند. 

اطالعات جدیدي از زندگي خصوصي سارا پیلن اعالم شد 

 رقابت نامزدهاي انتخابات 
امریکا براي سنت شکني 

 

 کنوانسیون ملي حزب جمهوریخواه امریکا که تحت تاثیر توفان مهیب گوستاو در برنامه هایش
 تغییراتي ایجاد شده بود، دیروز در شهرهاي مینه پولیس و سن تپول ایالت مینه سوتا به کار خود
 ادامه داد. البته این تنها توفان گوستاو نبود که جمهوریخواهان را تحت تاثیر قرار داد و غافلگیر
 کرد، بلکه انتشار بیانیه دیروز سارا پیلن معاون جان مک کین که در آن بارداري نامشروع دختر
 ۱۷ ساله اش را فاش کرده بود، تمامي رهبران حزب جهموریخواه را در بهت و حیرت فرو برد. به
 این ترتیب توفان دیگري که این بار رسانه ها به وجودآورنده اش بودند، کمپ انتخاباتي مک کین
 را درنوردید. سارا پیلن در بیانیه اش نوشته؛ »بریستول دختر زیباي ما با خبرهایي نزد ما آمد که
 پس از شنیدن شان دریافتیم دخترمان سریع تر از آنچه ما برنامه ریزي کرده بودیم، بزرگ شده
 است. ما به تصمیم بریستول در نگه داشتن بچه افتخار مي کنیم و همچنین مفتخریم که پدربزرگ
 و مادربزرگ شده ایم.« البته مشاوران مک کین در ستاد انتخاباتي اش اعالم کردند پیش از این از
 این موضوع مطلع بوده اند و گمان نمي کنند این مساله اثري منفي در ارزش و اعتبار خانم پیلن

.داشته باشد

 گفت؛ »اگر دموکرات ها بخواهند ABC یکي از مشاوران مک کین در گفت وگویي با شبکه خبري
 این مساله را دستمایه حمله به جمهوریخواهان قرار دهند، با پاسخ قاطع ستاد انتخاباتي مک کین
 مواجه خواهند شد.« ستاد انتخاباتي جان مک کین و خانم پیلن از رسانه ها خواسته است حریم
 خصوصي دخترش را رعایت کنند. باراک اوباما نامزد دموکرات ریاست جمهوري نیز از رسانه ها

.خواست از انتشار گزارش هاي جهت دار در این باره خودداري کنند

 سارا پیلن در حالي بارداري دخترش را تایید کرده است که پیش از این بعضي از وبالگ هاي لیبرال
.در امریکا از این موضوع خبر داده بودند و جو رسانه یي در این مورد به راه انداخته بودند

 از سوي دیگر نتایج برخي نظرسنجي ها نشان مي دهد به رغم فاش شدن مساله بارداري نامشروع
.دختر سارا پیلن هیچ گونه آسیبي به آراي حزب جمهوریخواه وارد نشده است

از نمایندگان حزب که مخالف سقط جنین نیز آن دسته   در کنوانسیون ملي حزب جمهوریخواه 
نماینده گریگوري«  لوئیس  »تریس  کردند.  دفاع  بچه  داشتن  نگه  براي  پیلن  تصمیم  از   هستند 
 جمهوریخواه ایالت کانزانس در این باره مي گوید؛ »این تصمیم دقیقًا ما را به رسمیت مي شناسد
 چرا که این تصمیم دقیقًا با اصول عقیدتي ما منطبق است.« مایکل برگزمن نماینده جمهوریخواه
 تگزاس نیز اعالم کرد؛ »من از تصمیم دختر خانم پیلن مبني بر نگه داشتن بچه و ازدواج قانوني
مخالف کار  محافظه  یک  و  متدین  مسیحي  یک  که  پیلن  شدم.«سارا  خوشحال  بسیار  او  پدر   با 
 سقط جنین است اعالم کرده دخترش بریستول به بارداري ادامه مي دهد و به زودي با پدر بچه
 اش ازدواج خواهد کرد.در عین حال وقوع توفان گوستاو در ایالت هاي ساحلي خلیج مکزیک در
 امریکا موجب شده بسیاري از برنامه هاي گردهمایي جمهوریخواهان دچار تغییر شده و مراسم
 مختصرتر برگزار شود. در همین راستا سخنراني هاي رئیس جمهور امریکا و معاون او نیز لغو

.شده و از میزان تشریفات این مراسم کاسته شده است

لورا تنها  برگزار شود،  یي هفت ساعته  برنامه  بود  قرار  ابتدا  در  که   در روز نخست گردهمایي 
 بوش همسر جرج بوش و سیندي مک کین همسر جان مک کین سخنراني کردند و از مردم امریکا
 خواستند اختالفات سیاسي را کنار گذاشته و به کمک آسیب دیدگان توفان گوستاو بشتابند. با
 توجه به اینکه در زمان وقوع توفان کاترینا در امریکا انتقاداتي به نحوه مدیریتي بوش در قبال این
 توفان وارد شده بود، این بار مک کین و حزب جمهوریخواه سعي دارند به روشي متفاوت با روش

.بوش به استقبال توفان گوستاو بروند

نشست چهارجانبه سوریه، فرانسه قطر و ترکيه  
  

در یک اقدام کم سابقه قرار است نیکال سارکوزي رئیس جمهور فرانسه و شیخ حمدبن خلیفه آل ثاني امیر 
قطر به همراه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوري سوریه دیدار 
و گفت وگو داشته باشند. در این نشست چهارجانبه که فردا در دمشق صورت مي گیرد قرار است مسائل 
مربوط به تحوالت خاورمیانه از جمله گفت وگوهاي سوریه و اسرائیل، روابط سوریه و فرانسه و سوریه 
با لبنان و نیز نقش ترکیه در این تحوالت مورد بررسي قرار گیرد. رئیس جمهوري فرانسه به گفته خودش 
مصمم است به »انزواي سوریه« پایان داده و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور پس از یک دوره قهر به 
صورت عادي درآورد. سارکوزي نخستین رئیس جمهور فرانسوي خواهد بود که از سال 2۰۰2 تاکنون به 

سوریه سفر مي کند.  

درخواست انحالل پارلمان کانادا  
 

رویترز؛ نخست وزیر کانادا به زودي درخواست انحالل پارلمان این کشور و برگزاري انتخابات در روز ۱۴ 
اکتبر را مطرح خواهد کرد. اگر چنین اتفاقي بیفتد، سومین انتخابات در کانادا ظرف چهار سال اخیر برگزار 
خواهد شد. پیش از برگزاري انتخابات در کانادا، میشله ژان نماینده ملکه انگلیس باید با درخواست استفان 
هارپر نخست وزیر کانادا براي انحالل پارلمان این کشور موافقت کند. ظاهراً هارپر نتوانسته ائتالف دولت 
محافظه کار خود را با موفقیت رهبري کند و به همین جهت فشارهاي احزاب اصلي اپوزیسیون در کانادا به 

وضوح افزایش یافته است. هارپر در ژانویه سال 2۰۰۶ میالدي قدرت را در کانادا به دست گرفته بود.  

برگزاري مذاکرات براي اتحاد قبرس  
 
 

رویترز؛ مذاکرات رهبران دو بخش یوناني و ترک نشین قبرس امروز آغاز مي شود. در این گفت وگوها، 
دمتریس کریستوفیاس رئیس جمهور بخش یوناني نشین و مهمت علي طلعت رئیس جمهور بخش ترک نشین 
قبرس و نیز الکساندر داونر وزیر امور خارجه سابق استرالیا شرکت خواهند کرد. تاسوس پاپادوپولوس 
رئیس جمهور سابق بخش یوناني نشین قبرس در همه پرسي سال 2۰۰۴ در مورد طرح اتحاد این دو بخش، 
مردم بخش یوناني نشین را به سمت رد این طرح سوق داده بود، اما در ماه فوریه گذشته، کریستوفیاس به 

قدرت رسید و وعده پیش بردن مذاکرات میان دو طرف یوناني و ترک نشین قبرس را مطرح کرد.  
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انگلستان

کميسيون انتخابات انگليس 
خواستار اصالحات در روند 

انتخابات این کشور شد
کمیسیون بررسی روند انتخابات در انگلستان ساختار انتخاباتی 
این کشور برای قرن بیست و یکم را نامناسب توصیف کرد و 

خواستار ایجاد اصالحات در روند انتخابات انگلستان شد. 
قوانین  اجرای  انگلستان  در  انتخابات”  روند  بررسی  “کمیسیون 
روند  اداره  در  را  هماهنگ تری  و  قوی تر  برنامه ریزی  ساده تر، 

انتخابات در این کشور خواستار شده است. 
کمیسیون بررسی روند انتخابات در انگلستان در گزارش خود 
با انتقاد از روند کنونی انتخابات در این کشور، تاکید کرد: نظام 
انتخابات در انگلستان همچنان قرن نوزدهمی باقی مانده و تحت 
صورت  این باره  در  اصالحاتی  تا  است  الزم  دارد،  قرار  فشار 

گیرد. 
این کمیسیون درخواست کرده تا روند انتخابات از یک رهبری 
و  بهره مند شود  جدید  انتخاباتی  مدیریت  هیئت  یک  و  مشخص 
همچنین روش جدیدی در ارتباط با ثبت نام آراء افراد به اجرا 

در آید. 
کمیسیون بررسی روند انتخابات در انگلستان در گزارش خود 
با تاکید بر لزوم وجود خدماتی با استاندارد باال و یکپارچه برای 
باید  انتخابات  اداره  و  برنامه ریزی  افزود:  رای دهندگان،  تمامی 

قوی تر و با هماهنگی بیشتری صورت گیرند. 
این کمیسیون در گزارش خود اعالم کرده است: ما انتخابات قرن 
بیست و یکم را با ساختار قرن نوزدهم اداره می کنیم و این نظام 
تامین  تا  است  الزم  و  دارد  قرار  فشار شدیدی  تحت  انتخاباتی 

مالی امور مربوط به گرداندن انتخابات بهبود پیدا کند. 
پیش  ماه   ۶ انتخابات  قوانین  تغییرات  شدن  نهایی  همچنین 
برای  تجربه تر  با  افراد  از  استفاده  و  انتخابات  هر  برگزاری  از 
مسئولیت اداره حوزه های انتخاباتی از دیگر درخواست های این 

کمیسیون می باشد. 
کمیسیون یاد شده در گزارش خود همچنین یادآور شده است: 
علت  به  اسکاتلند،  انتخابات  در   2۰۰۷ سال  در  اینکه  از  پس 
کردن  پر  در  دهندگان  رأی  میان  در  که  گسترده ای  سردرگمی 
برگه های رای به وجود آمد و در نهایت منجر به این شد که بیش 
قابل قبول خوانده  غیر  انتخابات  آن  در  رای  برگه  هزار   ۱۴۰ از 
انتخابات  بر  نظارت  کار  هیئت جدیدی  است  اکنون الزم  شوند، 

اسکاتلند را برعهده گیرد. 

توفان دارلينگ در 
کابينه انگليس

الستر  اخیر  اظهارات 
خزانه  وزیر  دارلینگ 
آن  در  که  انگلیس 
اقتصادی  وضعیت 
بسیار  را  کشور  این 
کرده  توصیف  بد 
دولت  عملکرد  و 
انگلیس  کارگر  حزب 
خوانده  ناموفق  را 
و  ها  اختالف  بود 
در  شدیدی  مجادالت 
براون  دولت  کابینه 

برانگیخته است.
دفتر  سخنگوی 

نخست وزیری انگلیس با رد این گزارش ها، گفت: گوردون براون 
نخست وزیر انگلیس ناگزیر شده به رایزنی با وزیر خزانه بپردازد 
تا روش هایی را برای مقابله با چالش اقتصادی که در پیش رو 

است، پیدا کنند. 

انگليس در شدیدترین رکود اقتصادی 
شصت سال گذشته قرار دارد

الیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری بریتانیا هشدار داد که این کشور با شدید ترین بحران اقتصادی در ۶۰ سال اخیر روبرو است.
او در گفت وگویی با روزنامه گاردین عنوان کرد رکورد اقتصادی در این کشور »بنیادیتر و طوالنیتر« از آن چیزی خواهد بود که بسیاری 

نگران آن بودند و با الفاظی تند اذعان کرد که رایدهندگان از عملکرد اقتصادی دولت حزب کارگر خشمگین هستند. 
یکی از شاخصهای واضح وضعیت اقتصادی بریتانیا سقوط بازار مسکن در این کشور بوده است و اظهارات آقای دارلینگ نیزچند روز پیش 

بریتانیا  کابینه  انتظار می رود وزرای  که  منتشر شده  آن  از 
موازین جدیدی را برای تقویت این بازار اعالم کنند. 

قیمت مسکن در بریتانیا با سریعترین نرخ در ۱۸ سال اخیر در 
حال سقوط بوده است و نگرانی از بابت ایجاد موج گسترده 
را  آنها  خرید  وام  که  هایی  بانک  توسط  خانهها  بازپسگیری 

تامین کرده اند، افزایش یافته است. 
ماه  سه  در  اقتصادی  رشد  گونه  هیچ  ارقام  و  آمار  همچنین 
دوم سال میالدی را نشان نمی دهند و شرکتهای ساختمانی و 
فروشگاه ها، نگران از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در هفته 

های اخیر هزاران نفر را اخراج کرده اند. 
اوزبورن،  واکنش جورج  بریتانیا  داری  خزانه  وزیر  اظهارات 
مسئول امور اقتصادی در حزب محافظه کار )مخالف دولت( را 
برانگیخت که به ویژه از تفاوت اظهارات تازه الیستر دارلینگ و 
گفته های اخیرگوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، که منکر 

شرایط بحرانی در اقتصاد این کشور شده بود، انتقاد کرد. 
با این حال خزانه داری بریتانیا با صدور بیانیه ای، گفته های 

وزیر خزانه داری و نخست وزیر بریتانیا را »کامال همسو« با یکدیگر خواند و اعالم کرد: »این شرایط اقتصادی دشواری است که تمام 
کشورهای دنیا با آن روبه رو هستند.« 

در ادامه این بیانیه افزوده شده: »با در نظر گرفتن آمار باالی اشتغال که به باالترین سطح خود نزدیک است، نرخ بهره که هیچ گاه تا این 
اندازه پایین نبوده و افزایش درآمدها و روند ایجاد اشتغال در یک دهه گذشته، بریتانیا برای رویارویی با شرایط کنونی آمادگی دارد.« 

شایان توجه است که بحران اقتصادی انگلستان در حالی شدت می گیرد که اصالحات اعمال شده توسط تونی بلر توانسته بود به چندین 
سال رکود اقتصادی در این کشور خاتمه دهد و رشد چشم گیری را برای اقتصاد بریتانیا به همراه داشته باشد. 

همین اصالحات اقتصادی بلر بود که سبب گردید تا انگلستان پس از مدت ها مجددا به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپا بدل شده و 
اتحادیه اروپا را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. 

به دنبال جانشینی گوردون براون به جای تونی بلر انتظار می رفت که روند رشد اقتصادی این کشور همچنان ادامه پیدا کند. اما وزیر خزانه 
داری دولت بلر به هیچ وجه نتوانست جانشین مناسبی برای او باشد. 

عملکرد ضعیف گوردون براون مدت ها است که وی را تحت فشارهای سنگینی برای تغییر در اوضاع کنونی قرار داده است. 
رهبران حزب کارگر که شاهد رویگردانی گسترده آرای عمومی به خاطر عملکرد براون هستند، نخست وزیر را به شدت تحت فشار قرار 

داده اند تا هر چه سریعتر بحران ایجاد شده را کنترل کند. 
پیش بینی می شود در صورت تداوم بحران اقتصادی، عمر براون در مسند قدرت بریتانیا تداوم چندانی نخواهد داشت. 

دفتر نخست وزیری انگليس: اختالفی بين اعضاء دولت 
و وزیر خزانه وجود ندارد

دفتر نخست وزیری انگلیس گفت اختالفی بین اعضاء کابینه دولت این کشور با الستر 
دارلینگ وزیر خزانه این کشور وجود ندارد. 

دفتر نخست وزیری انگلیس گزارش ها مبنی بر وجود اختالف بین خانه شماره ۱۰ 
)دفتر نخست وزیری انگلیس( و الستر دارلینگ وزیر خزانه انگلیس را رد کرد . 

اینکه در پی اظهارات اخیر الستر دارلینگ وزیر  گزارش هایی وجود دارند مبنی بر 
خزانه انگلیس که در مصاحبه ای مطبوعاتی وضعیت اقتصادی این کشور را بسیار 
بد توصیف کرده بود و عملکرد دولت حزب کارگر انگلیس را در رسیدگی به وضعیت 
اقتصادی کنونی این کشور ناموفق خوانده بود ، اختالف هایی بین الستر دارلینگ و 

اعضاء کابینه دولت انگلیس به وجود آمده اند . 
سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس با رد این گزارش ها ، گفت: گوردون براون 
نخست وزیر انگلیس از نزدیک سرگرم همکاری با وزیر خزانه است تا روش هایی را 

برای مقابله با چالش اقتصادی که در پیش رو است پیدا کنند. 
دفتر نخست وزیری انگلیس در باره اظهارات اخیر الستر دارلینگ که وی در ارتباط 
با وضعیت اقتصادی این کشور در مصاحبه ای مطبوعاتی بیان کرده است ، گفت : 
آنچه که آقای دارلینگ در این مصاحبه در دسترس رسانه ها گذاشته است ، تصمیم 
شخصی خود آقای دارلینگ بوده است و خانه شماره ۱۰ از قبل در باره این مصاحبه 
مطلع نبوده است . این سخنگو تصریح کرد اگر اظهارات وزیر خزانه انگلیس در باره 
موضوع های جدی سیاسی بود ، این انتظار می رفت که به دفتر نخست وزیری از 
قبل در باره بیان آن اطالعی داده شود ، اما آنچه که بیان شده است در باره موضوع 

جدی سیاسی نبوده است .
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایيد. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

از گوشه و کنار

 

دزدان مهربان  
  

را  آنکه متوجه شد ماشیني که قصد سرقت آن  از   سارق پس 
دارد متعلق به انساني فقیر است به جاي سرقت آن مقداري پول 
براي صاحبش گذاشت. صاحب ماشین که خانمي برزیلي است 
نامه یي به شیشه ماشین اش چسبانده بود که در آن به سارقان 
و  نیست  سرقت  براي  خوبي  انتخاب  وسیله  این  داد  مي  تذکر 
ارزشي ندارد. متن نامه چنین است؛ »آقاي دزد، لطفًا این ماشین 
را ندزدید. این ماشین نه باتري دارد نه زاپاس. حتي قیافه جالبي 
گوید  مي  آلکانترا  خانم  سپاسگزارم.«  شما  توجه  از  ندارد.  هم 
شخصي که بدون توجه به نامه قصد سرقت ماشین را داشته، 
از این کار پشیمان شده و یک چک تضمیني به ارزش ۴۰ پني در 
کنار نامه قرار داده است؛ »احتمااًل سارق دلش براي من سوخته 
که چنین کاري کرده. من آن نامه را نوشتم که توجه دزدها را 
جلب کنم. مي خواستم از ربودن ماشیني که ارزش سرقت ندارد، 

منصرف شان کنم.«  

 کاهش جمعيت در اروپا  
  

یوپي آي ؛ آمار و ارقام نشان مي دهند که افزایش میانگین سني 
و کاهش رشد زاد و ولد در شرق آلمان، مشکلي است که بخش 
وسیعي از اروپا با آن دست و پنجه نرم مي کند. بر این اساس، 
جمعیت اتحادیه اروپا تا سال 2۰5۰ )بدون در نظر گرفتن مهاجرت 
ها( نسبت به امروز 52 میلیون نفر کاهش خواهد یافت و به کمتر 
ایسلند،  کشورهاي  مقابل  در  رسید.  خواهد  نفر  میلیون   ۴۴۷ از 
ایرلند و قبرس از بافت جمعیتي جوان تري برخوردارند. در این 
کشورها جمعیت در حال افزایش است. عالوه بر آن در فرانسه، 
نروژ، ایرلند و انگلستان هم تعداد زاد و ولد بیشتر است. فرانسه 
که در سال 2۰۰۰ در مقایسه با آلمان 2۳ میلیون نفر کمتر جمعیت 
داشت با روند کنوني در سال 2۰5۰ پرجمعیت ترین کشور اروپا 

)یعني آلمان( را پشت سر خواهد گذاشت.  

خودروهاي مجهز به اینترنت  
  

رویترز؛ از ماه آینده خودروهاي شرکت کرایسلر استفاده از ابزار 
نویني را براي مدل هاي 2۰۰9 خود آغاز مي کنند که عبارت است 
 UConnect( از یک سرویس اینترنت بي سیم به نام یوکانکت وب
Web( که به سرنشینان اجازه مي دهد موبایل ها، لپ تاپ ها، 
دوربین هاي دیجیتالي و ابزارهاي پخش موسیقي را به اینترنت 
وصل کنند. نصب مسیریاب و دیگر تجهیزات این خدمات براي 
کاربر نهایي 5۰۰ دالر در ابتدا و 29 دالر در هر ماه هزینه خواهد 
درخشان  امروز  تا  که  مایکروسافت  شرکت  است  قرار  داشت. 
با خودروسازان جهان را در میان رقباي  ترین سابقه همکاري 
قرارداد  این  کند.  کرایسلر همکاري  با  پروژه  این  در  دارد،  خود 
همزمان با پیشنهاد گسترده مایکروسافت به خودروسازان جهان 
براي ارائه سرویس جست وجو در خودروها است. مایکروسافت 
که اخیراً این موضوع را در یک نشریه خود نیز درج کرده است، 
اضافه مي کند؛ یک دیدگاه براي جست وجو، بهینه سازي نتایج 
و یافته ها براساس موقعیت مکاني کاربر است و سرویس جست 
از مالحظات ویژه و متفاوتي برخوردار  وجو در داخل خودرو 
هدف  هاس،  ویرماري  گفته  به  که  است  حالي  در  این  است. 
در  بیشتر  بلکه  ابتکاري،  چندان  نه  پروژه  این  در  مایکروسافت 
این  افزار  نرم  مشهور سرویس»  راهبرد  و  راستاي سودآوري 
شرکت است. هرچند تصور گسترش وسیع این سرویس توسط 
فوق  مزیت  هنوز  مایکروسافت  اما  نیست،  دشوار  مایکروسافت 
اختیار داشتن سرویس آنالین جست و جو  براي در  العاده یي 
ایستگاه  ترین  نزدیک  یافتن  است.  نداده  شرح  خودرو  درون 
سوخت، نزدیک ترین پیتزا فروشي یا هتل، نیازمند آنالین بودن 
نیست که نتوان بهGPS و اطالعات به روز یک سي دي اکتفا کرد. 
پیشتر، مایکروسافت قراردادهایي در راستاي سیستم راهبري و 

مقصدیابي با خودروسازي فورد منعقد کرده بود.  

آینده بشر از زباله داني مي گذرد 
 

زویا چراغي؛ در حالي که هر روز شاهد نوسان قیمت نفت هستیم، افزایش روزافزون قیمت پالستیک هاي کهنه، شرکت هاي بازیافت زباله 
در سراسر جهان را تشویق به استفاده هرچه بیشتر از این منبع ثروت آلوده کرده است.

فرهنگ قدیمي تولید ضایعات توسط بشر مدت ها نمادي از گورستان هاي زباله بود اما امروزه این محل هاي کثیف به معدن هاي پنهاني 
مي  خوشبختي  ذخایرشان  که  اند  شده  تبدیل 
کره  جمعیت  افزایش  که  خصوص  به  آورد. 

خاکي مساوي است با افزایش زباله.
اینها  اینجاست که تمامي  بخش هولناک ماجرا 
دارد که  پي  در  را  منابع طبیعي زمیني  کاهش 

روي آن زندگي مي کنیم.
پیتر جونز یکي ازمدیران کنترل زباله بریتانیا با 
ابراز نگراني از این شرایط مي گوید؛ »احتمال 
میلیارد   9 از  بیش   2۰2۰ سال  در  رود  مي 
این حساب  با  کنند،  زندگي  این سیاره  در  نفر 
میلیون ها ماشین خواهیم داشت که به سوخت 
نیاز دارند. پس به احتمال زیاد با جهاني مواجه 
با کمبود منابع درگیر است و  خواهیم شد که 
در شرایطي که گاز طبیعي محدود است قیمت 
لیبي،  مثل  کشورهایي  در  گاز  همان  و  نفت 
روسیه و عربستان سعودي آنقدر افزایش پیدا 
مي کند که جهانیان براي تامین سوخت مورد 
پس  بپردازند.  گزافي  بهاي  ناچار  به  نیازشان 
به  را  ما  بغرنج  همین شرایط  رانندگان،  همین 

استفاده از معادن زباله تشویق مي کند.«
تنها در بریتانیا نزدیک به 2۰۰ میلیون تن پالستیک در گورستان هاي زباله جمع شده که با نرخ کنوني پالستیک ارزشي حدود ۶۰ میلیارد 

پوند دارند. از این زباله هاي ارزشمند بعدها براي بازپرداخت، بازیافت یا تبدیل شدن به سوخت مایع استفاده مي شود.
طبق اظهارنظر کارشناسان قیمت پالستیک هاي با کیفیت باال مانند پلي اتیلن پرتراکم )HDP( براي هر تن 2۰۰ تا ۳۰۰ پوند است، در حالي 
که کمتر از یک سال گذشته ارزشي حدود ۱۰۰ پوند داشته است.با وجود چنین گنجینه یي صاحبان صنعت زباله تصمیم دارند در ماه اکتبر 
در لندن گرد هم بیایند و در کنفرانسي با نام »استخراج جهاني گورستان هاي زباله« راهکارهاي موجود را بررسي کنند.پتر مایلز یکي از 
مدیران شرکت بازیافت زباله است که باید در این کنفرانس سخنراني کند. وي مي گوید؛ »قیمت ها شناور هستند زیرا تمام پالستیک ها از 
نفت ساخته مي شوند و زماني که قیمت نفت خام افزایش مي یابد، طبیعي است که قیمت فرآورده هاي آن نیز افزایش پیدا کند.«آن طور که 
سازمان گسترش اقتصادي )OECD( پیش بیني کرده در سال 2۰۳۰ دورریز زباله هاي خانگي به بیش از سه میلیارد تن خواهد رسید. 
در حالي که این میزان در سال 2۰۰5 ، ۶/۱ میلیارد تن یا به عبارتي براي هر نفر نزدیک به یک کیلوگرم در روز بوده است.در حال حاضر 
بسیاري از کشورهاي ثروتمند نیمي از زباله هاي خود را به گورستان زباله ارسال مي کنند. اما سازمان )OECD( معتقد است این نرخ 
در سال 2۰۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مي یابد چون دولت ها در حال ارتقاي سیستم هاي بازیافت هستند و به این ترتیب موادي مانند آهن، 
شیشه و کاغذ دیگر جزء دورریختني ها محسوب نمي شوند و از سوي دیگر پیش بیني مي شود تا آن زمان از سوزاندن زباله ها براي 
تولید جریان الکتریسیته یا گرما استفاده شود.یکي دیگر از مدیران شرکت جمع آوري و بازیافت زباله که از تغییر در شیوه نگرش افراد 
نسبت به مواد زائد و بي مصرف خوشحال است، مي گوید؛ »مدت هاي طوالني این وسوسه وجود داشت که تحقیق جامعي صورت بگیرد 
که آیا زباله ها ارزش تبدیل شدن دارند، یا خیر. منطق مي گفت بله، اما راهکارها بسیار پیچیده بودند و جنبه تجاري ماجرا هم باید به دقت 

بررسي مي شد و حاال زمان عمل رسیده چون جواب تمامي پژوهش ها مثبت بوده است.«
استخراج از گورستان هاي زباله یا همان کاوش میان آشغال ها براي یافتن مواد ارزشمند مفهوم جدید و دشواري است و در حال حاضر 
براي بسیاري جنبه حیاتي پیدا کرده است. تصویر مردمان فقیري که اکثراً هم بي خانمان هستند و در گورستان هاي زباله به دنبال یافتن 
اشیاي به درد بخور مي گردند تا آنها را به شرکت هاي بازیافت بفروشند، تصویر دردناکي است که نشان مي دهد چطور مي توان از 
آشغال هاي مردم پول به دست آورد.براي کارشناسان جهاني زباله، هیچ یک از دورریزها یکسان نیستند؛ هر جایي ذخیره هاي متفاوتي 
دارد و زباله هاي هر کشور و منطقه یي معرف مشخصات فرهنگ آن مکان، پیشرفت تاریخي یا اوضاع اقتصادي آنجا است. به عنوان مثال 
ذخایر زباله هاي سوئد در دهه ۶۰ بیشتر پس ماندهاي ساختماني بود که نشانه گسترش روند شهرسازي در آن سال هاست. در برخي 
معادن زباله دیگر که با وسایل نقلیه سنگین آنجا را جست وجو مي کنند، زباله هایي مانند قطعات سنگین آلومینیومي، مسي و آهني به 
چشم مي خورد.قیمت این مواد با قیمت بازار جهاني تغییر مي کند، به خصوص که چین یکي از مهم ترین مشتریان ضایعات فلزي و آهن 
آالت قراضه است.و اما در بریتانیا مردم میلیون ها تن پالستیک را در ظرف هاي زباله مي اندازند که به عقیده کارشناسان در آینده یي 
نزدیک به تجارت پرمنفعتي براي این کشور تبدیل خواهد شد.کریس دو یکي از کساني است که براي اولین بار این گنجینه بالقوه را کشف 
کرد. شرکت وي با نام »Closed loop« موفق شد بطري هاي پالستیکي را پس از بازیافت به جعبه هاي نگهداري مواد غذایي تبدیل کند 
که اتفاقًا موادي سازگار با محیط زیست هستند.این شرکت که کاًل پنج رقیب مشابه در استرالیا، آلمان، مکزیک، سوئد و امریکا دارد قادر 

است بطري هاي نوشیدني و آب معدني و پلي اتیلن متراکم را به پالستیک نیمه متراکم تبدیل کند.
»Closed loop« در حال حاضر بیش از ۳5 هزار تن زباله را در طول سال بازیافت مي کند.

آقاي دو که یکي از طرفداران سرسخت بازیافت است، به خوبي ارزش زباله هاي دفن شده را مي داند، اما از اینکه مي بیند موضوع اصلي 
که همان تولید زباله است فراموش شده و به جاي آن همه به فکر کسب درآمد از این طالي آلوده هستند به شدت عصباني است؛ »فقط به 
منبع عظیمي که در این گورستان ها نهفته است فکر کنید. به راستي که خارق العاده است. اما نکته احمقانه اینجاست که همه ما در مورد 
میلیون ها ثروتي که روي زمین رها شده فکر مي کنیم، در حالي که تراژدي اصلي این است که داریم هر روز بیشتر از قبل میلیون ها تن 

زباله را به این گورستان ها مي فرستیم. این کار شبیه یک خرابکاري همگاني براي نابودي محیط زیست است.«
منبع؛رویترز
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 بلژیکي ها به آتش نشان ها 
بيش از سياستمداران اعتماد 

دارند  
 

:AP بر اساس یک نظرسنجي بین المللي، بلژیکي ها کمترین 
اعتماد را به سیاستمداران این کشور دارند و بیشترین اعتماد 
مردم بلژیک به نیروهاي آتش نشاني، کمک رساني و پزشکان 
است. البته این نظرسنجي نشان مي دهد کم و بیش در تمامي 
در  و  دارند  را  شغل  منفورترین  سیاستمداران  اروپا  قاره 
ایتالیا این وضعیت به اوج خود مي رسد و در آنجا مردم به 
سیاستمداران هیچ اعتمادي ندارند. آمار باالترین اعتماد مردم 
به نیروهاي آتش نشاني و کمک رساني 9۸ درصد و پزشکان 
۸۳ درصد است. پس از آنها استادان و آموزگاران ۸2 درصد 
و نامه رسان ها با ۷۳ درصد هستند. بلژیکي ها به طور کلي 
براي  هستند،  کشورها  سایر  از  تر  بدبین  مشاغل  بیشتر  به 
کشورهاي  در  ارتش  به  اعتماد  میانگین  که  حالي  در  نمونه 
دیگر ۷۰ درصد است، در این کشور مردم به ارتشي ها 5۷ 
درصد اعتماد دارند. آنها همچنین به روحاني ها ۴9 درصد 
درصد   59 آن  جهاني  میانگین  که  حالي  در  کنند  مي  اعتماد 
بانکداران  درصد،   ۶۳ با  دولت  کارمندان  بین  این  در  است. 
۶۰ درصد، رهبران سندیکاها 5۳ درصد و وکال 52 درصد 
جالب  نکته  اند.  نشسته  ها  بلژیکي  اعتماد  میدان  میانه  در 
هستند  ارتباط  در  سیاست  عالم  با  که  کساني  تمامي  اینکه 
از چشم بلژیکي ها افتاده اند. خبرنگارها ۴۶ درصد )احتمااًل 
به خاطر زد و بند با سیاستمداران(، روساي شرکت ها ۴۳ 
درصد و سیاستمداران با 2۴ درصد میانگین اعتماد مردم را 
جلب مي کنند. البته در منطقه فرانسوي زبان اعتماد مردم به 
سیاستمداران ۱۸ درصد گزارش شده است ولي هلندي زبان 
آنها آمارشان را  به  اعتماد  با 2۸ درصد  هاي شمال کشور 

کمي باالتر آورده اند.  
 

محدودیت خبرنگاران رسانه 
هاي افغانستان 

 
بي بي سي؛ در حالي که دولتمردان افغانستان از بابت تامین 
آنچه »فضاي آزاد مطبوعاتي« مي خوانند، سخن مي گویند، 
برخي خبرنگاران شکایت از محدودیت در عرصه کار رسانه 
با  زماني  ویژه  به  آنها  گویند  مي  خبرنگاران  این  دارند.  یي 
مشکل روبه رو مي شوند که بخواهند گزارش هاي تحقیقي 
گزارش  براي  الزم  اطالعات  آوري  جمع  براي  و  کنند  تهیه 
هایشان به ادارات دولتي سر بزنند یا بخواهند انتقادات مردم 
بلخ،  والیت  ارشد  مقامات  از  تعدادي  اخیراً  کنند.  منعکس  را 
برخي خبرنگاران را به جاسوسي و نشر وارونه رویدادهاي 
این والیت متهم کردند. این مقامات استدالل مي کنند آزادي 
بیان در والیت بلخ به »بهترین صورت آن« تامین شده است 
بلخ،  مقامات  باور  به  گویند  منتقد مي  اما بعضي خبرنگاران 
آزادي بیان به معناي نشر و پخش اعالمیه ها، دید و بازدیدها 
و کنفرانس هایي است که در آن فقط مقامات ستوده شوند. 
بلخ  در  شمشاد  تلویزیوني  شبکه  خبرنگار  سهاک  لطیف 
در مورد غصب زمین  اطالعات  براي گرفتن  »من  گوید؛  مي 
اداره  به  دارد  را  کابل جایگاه دوم  از  بعد  که  بلخ  در والیت 
شهرسازي و مسکن، شهرداري و اداره قضایاي دولت رفتم. 
از  بلکه  ندادند،  قرار  اختیارم  در  اسنادي  تنها  نه  ادارات  این 
دادن اطالعات نیز خودداري کردند.« او افزود؛ »مي خواستم 
از یک  استفاده کنم. پس  تحقیقي  این مطالب در گزارشي  از 
این ادارات از افراد زورگو  ماه زحمت به خاطر اینکه ظاهراً 
و غاصبان زمین مي هراسند، حاضر به دادن اطالعات به من 
نشدند.« در والیت بلخ سه روزنامه بازتاب، سحر و جهان نو 
به دالیل مختلف متوقف شده اند. از سویي هم رادیوهاي اف ام 
محلي نیز بیشتر به پخش موسیقي هندي مي پردازند. سروش 
کاظمي مسوول شبکه جامعه مدني و حقوق بشر در شمال 
باور  گوید  و مي  است  ناراضي  این حالت  از  نیز  افغانستان 
ندارد »کار سطحي« روزنامه نگاري در شمال افغانستان آن 
گونه که انتظار مي رود، موثر باشد. شماري هم براین باورند 
که مشکل در حدي نیست که خبرنگاران را از رفتن به سراغ 
مسائل جدي یا گزارش هاي تحقیقي باز دارد. عبداهلل رویین 

رئیس پیشین اطالعات و فرهنگ والیت بلخ از خبرنگاران انتقاد 
مي کند که بي جهت به خود جرات کارهاي تحقیقي را نمي 
از مقامات محلي هم اعمال محدودیت از سوي  دهند. برخي 
برخي از شخصیت هاي دولتي بر رسانه ها را جدا از سیاست 
رسمي دولت در قبال آزادي بیان مي دانند. صالح محمد خلیق 
بلخ  مقامات  از  بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  کنوني  رئیس 
دفاع مي کند و مي گوید به نظر او آنان فضا را براي آزادي 
بیان باز نگه داشته اند. او مي گوید اعمال محدودیت از سوي 
سوي  از  ها  رسانه  کردن  محدود  معناي  به  مقامات  برخي 
به  نگار  روزنامه  کامبخش  پرویز  این  از  پیش  نیست.  دولت 
محلي  دادگاه  یک  از سوي  مقدسات«  به  احترامي  »بي  اتهام 
به اعدام محکوم شد و بصیر بابي روزنامه نگار نیز به دلیل 
استفاده از برخي واژه ها در نوشتارهایش تنبیه شد. به باور 
برخي از خبرنگاران چنین رویدادهایي نشان مي دهد که به 

رغم سیاست رسمي دولت مبني بر حمایت از رسانه  

عکاسي با اشعه ایکس 
 

:AP نیک ویسي با دیگر عکاسان تفاوت دارد. او با دوربین 
هاي معمول میان عکاسان حرفه یي عکاسي نمي کند بلکه با 
اشعه ایکس عکاسي مي کند. این مرد ۴۶ ساله انگلیسي مي 
با  از چهار هزار عکس  بیش  گوید در طول یک دهه گذشته 
این روش گرفته است که شامل بازیکنان فوتبال، ساعت ها، 
تراکتورها و حتي هواپیما مي شده اند. او بیشتر به زیرپوست 
و سطح افراد و اشیا عالقه دارد تا صورت ظاهري آنها...کار 
کردن با میزان باالي اشعه ایکس کار آساني نیست، در مراکز 
درماني براي پایین آوردن اثرات اشعه بر بیمار عکس را در 
کسري از ثانیه مي گیرند در صورتي که این عکاس مجبور 
است سوژه عکاسي خود را با اشعه بمباران کند که گاه این 
این نوع عکاسي براي او  بمباران به ۱2 دقیقه هم مي کشد، 
 X-Ray شهرت و مشتریان بزرگي آورده و حتي کتابي با نام
را نوشته که به زودي منتشر مي شود. او مي گوید کارش را 
تازه شروع کرده و هم اکنون با 2۰۰ هزار دالر استودیویي 
با مشخصات یک رادیولوژي با دیواري به ضخامت ۳5 اینچ 

ساخته است تا کارش را جدي تر دنبال کند. 
  

مغز در سنين باال هم رشد مي کند  
 

هاي  دانشگاه  پژوهشگران  مطالعات  نتیجه  سي؛  بي  بي   
هامبورگ، اپندورف و ینا در آلمان نشان مي دهد که در سن 
هنگام  به  که  دارد  را  آن  توانایي  انسان  مغز  هم  ۶۰ سالگي 
آموزش وظایف جدید رشد کند. در این مطالعات ۴۴ داوطلب 
در سنین 5۰ تا ۶۷ سال به مدت سه ماه مورد آزمایش قرار 
گرفتند. به وسیله توموگرافي انعکاس مغناطیسي، دانشمندان 
در همه داوطلبان افزایش ماده خاکستري )محل بخش سیستم 
یا  یي«  آهیانه  »لوب  بخش  در  را  مغز(  در  اعصاب  مرکزي 
نیمکره  وسط  باالیي  بخش  یعني  مغز،  یي«  آهیانه  »لîخته 
دیداري،  ادراک  فضایي،  ادراک  جمله  از  آن  وظایف  که  مغز 
بازشناسي اندازه ها، رنگ و اشکال از یکدیگر است، مشاهده 
با اطمینان دریابند چه چیزي  کردند. پژوهشگران نتوانستند 
در این توده خاکستري تغییر پیدا مي کند اما حدس مي زنند 
یي  تازه  ارتباطات  از سلول هاي عصبي  برخي  میان  که در 
دریافتند  دانشمندان  تغییر،  این  بر  شود.عالوه  مي  برقرار 
بخش هیپوکامپوس مغز که در یادگیري و حافظه دخالت دارد 
باال  سنین  در  شد  آشکار  ترتیب  بدین  شود.  مي  بزرگ  نیز 
مغز آدمي همچنان توانایي آن را دارد که ساختار نویني را 
به منظور یادگیري و آموزش شکل بخشد. از سوي دیگر با 
این آزمایش ها روشن شد که عدم به کارگیري مداوم مغز 
موجب کوچک شدن حجم آن مي شود. از این رو کارشناسان 
توصیه مي کنند همواره با به چالش گیري مغز پویایي آن را 
حفظ کرده و از این پدیده جلوگیري شود. هنوز معلوم نیست 
که از این شناخت هاي جدید به دست آمده چگونه مي توان 
استفاده  اعصاب  سیستم  و  مغزي  هاي  بیماري  مداواي  در 
کرد. به نظر پروفسور آرنه ماي مدیر این پژوهش، نتایج به 
دست آمده بدین معناست که به عنوان مثال براي بازسازي 
اند در طول  مغز در بیماراني که به حمله مغزي دچار شده 
زمان باید باز هم کار کرد تا بخش هاي دیگر مغز دستورات 

قدیمي را بتوانند به دست آورند.  

ناخنك
رضا اورنگ

rezaorang@yahoo.com

چندي پیش یکي از دوستان به هیکل قوي و به باطن نحیف صاحب ناخنک، 
دچار ناراحتي قلبي شد.البته قبل از اینکه سکته ناقص اول را بزند، متوجه 
این مشکل شدیم، از آنجا که این رفیق قدیمي، هراسي ویژه از دکتر و دوا و 
این حرف ها داشت و من آن را مي دانستم، به هرجان کندني بود او را راضي 
کردم تا به پزشک متخصص مراجعه کند. قرار شد خودش تنها به دکتري 
حاذق مراجعه کرده و جلو واقعه را قبل از وقوع بگیرد. پس از چند روز که 
از او خبري نشد، یواشکي دور از چشم رییس، رؤسا به منزل او زنگ زدم. 
همسرش گوشي را برداشت، قبل از اینکه چاق سالمتي کنم، شروع کرد به 
آه و ناله کردن و از شوهر شیردلش گله کرد. گفتم: مگر دکتر نرفته؟ گفت: 
به دروغ مي گوید رفتم، ولي دکترها هیچ کدام به من وقت ندادند. گفتم: شاید 
مثل  توسري خوري  ترسوي  آدم  به حرف  گفت  مي گوید.  راست  خدا  بنده 
شوهر من نمي شود اعتماد کرد. پیش خودم گفتم چقدر شوهرش را تحویل 

مي گیرد!

در نهایت قرار شد تا من ناخنک زن، توسط دوستان دور و نزدیکم، وقتي از 
یک دکتر حاذق براي او بگیرم. دست به کار شدم و چند فقره شماره تلفن از 
این و آن گرفتم. اسامي سفارش دهندگان )پارتي( را هم کنار شماره تلفن ها 
به  شد  تمام  و خوشي  خوبي  به  اول  مرحله  اینکه  از  پس  کردم.  یادداشت 
شماره  هایي که داشتم زنگ زده و وقت مالقات گرفتم. یقه دوست قوي بنیه  
اسبقم را خفت کرده و او را کشان کشان به مطب دکتر فالن  الدوله رساندم. 
مطب، خالي از جماعت مریض  احوال بود! خوشحال شدم و به دوستم گفتم 
دو  و  آورد  لب  بر  زورکي  پوزخندي  شفیقم،  رفیق  آوردیم!  شانس  که  بیا 
دستي تقدیمم کرد. او را روي یکي از صندلي ها نشاندم و به سمت یک از 
ما بهتران که نمونه اش را در بعضي از فیلم ها دیده بودم رفتم! بله، درست 
حدس زدید، این از ما بهتران که مشغول ور رفتن با ناخن هاي از برج میالد 
و  رسیدم  میزش  مقابل  بود.  الدوله  فالن  دکتر  آقاي  منشي  بود،  بلندترش 
سالمي حواله اش کردم. در کمال باوري یا ناباوري سالمم به دیوار خورد 

و به خودم بازگشت!

خانم که تحویل نگرفت، خیلي بهم برخورد. خواستم روي صورتش ناخنک 
بکشم، اما به خاطر رفیق مریضم پشیمان شدم.

گفتم مرا فالني معرفي  کرده است. این کبک خرامان با صدایي که به قارقار 
کالغان مي مانست، گفت: بله ایشان به آقاي دکتر زنگ زدند. آقاي دکتر هم 
لطف کردند و براي شش ماه  دیگر وقت دادند! سر خود را به او نزدیک تر 
کرده و گفتم: خانم محترم، این دوست من زبانم الل رو به موت است، عن 
قریب سکته ناقص و کامل را با هم بزند! دستش را بلند کرد و به ناخن هاي 
مشکل  این  گفت:  و  کرد  نگاهي  ناخنک زدن،  براي  مي داد  جون  که  بلندش 
شماست! اصرار بي فایده بود. دکتر فالن الدوله و منشي بزک کرده اش، کالس 
باز کرده بودند. آن هم از نوع »هاي کالسش«! دوباره خفت رفیقم را گرفته و 
به مطبي دیگر که به من معرفي شده بود بردم. این منشي هم فتوکپي برابر 
اصل، قبلي بود، تقریبًا همان جواب ها را داد. منتها گفت: دکتر فالن السلطنه 
با یک دسته گل تشریف  براي سال آینده وقت داده اند. ان شاءاهلل اول سال 
بیاورید تا دکتر مریض شما را معاینه کند! با دست اشاره اي به رفیق بي حالم 
کرده و گفتم: فکر مي کنید این بنده خدا تا آن موقع بتواند عزرائیل را دست به 

سرکند؟ با خونسردي گفت: مرگ براي همه هست. این رسم دنیاست!
از مریض  خالي  آنکه  با  رفتیم،  که  مطبي  هر  به  نیاورم،  درد  به  را  سرتان 

بودند، براي حفظ کالس و پرستیژ، دست رد روي سینه ما مي زدند.
بعضي از این پزشکان حاذق خدا را شکر یک کاسبي راه انداخته و از آن راه 

یک نان بخور و نمیر براي خود به دست مي آورند!
براي همین دیگر کسي را تحویل نمي گیرند. چون پول ویزیت چشمگیر نیست. 
از آخرین مطب که بیرون مي آمدم، به علت سکته هاي ناقص پي در پي رفیقم، 
پله ها که رسیدم،  پایین  بگیرم.  او را روي کول  مجبور شدم برخالف میلم 
دیدم چه فایده دارد این بنده خدا را، جان به سر کنم! او را جلو در ساختمان 
از  قبل  بیفتد.  اینکه یک مرحله کار جلو  براي  به اصطالح پزشکان گذاشتم. 
الگانس  سکته کامل رفیقم، به آنجا که مي دانید زنگ زدم و درخواست یک 
نقره اي رنگ کردم! چه خوب شد این کار را کردم، چون سکته کامل رفیقم، 
مصادف شد با رسیدن الگانس نقره اي! نفسي به راحتي کشیدم و او را که 

درازکش بود، داخل الگانس گذاشتم!
خدا بیامرزدش چقدر زجر کشید!
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شمسی
معرفی فعال ترین زنان ناسا .....

فاطمه محمدی نژاد

فضانورد، بنابر تعریف سایت رسمی ناسا، به فردی اطالق می شود 
برنامه های  و  فضا  در  یا  و  کرده  هدایت  را  فضایی  سفینه ای  که 

فضایی مشغول به کار باشد. 
و  می کنند  کار  فضایی  ایستگاه های  و  سفینه ها  در  فضانوردان 
فعالیت های  در  و  می کنند  هدایت  و  انداخته  راه  به  را  ماهواره ها 
علمی فضایی شرکت می کنند.ناسا، معتبرترین آژانس فضایی برای 
فضانوردان  برای  بهتر  امکانات  آوردن  فراهم  و  بیشتر  سهولت 
در طول  پیشین  فعالیت ها و موسسات  همه  همانند  و  تاسیس شد 
تاریخ، زنان نیز به سرعت به این ارگان پیوستند و در کنار مردان 
به موفقیت های عظیمی دست پیدا کردند.زنان ناسا در فعالیت های 
در  پیشرفت  برای  جوان  دختران  و  زنان  تشویق  قبیل  از  جانبی 
ریاضیات، علوم و تکنولوژی بسیار فعال و موثر بوده اند.در طول 
تاریخ زنان بسیاری در این زمینه ها خوش درخشیده اند. پروژه های 
داشتن  از  که  می دهد  نشان  را  بااراده ای  زنان  ناسا،  زنان  فعاالنه 
شغل های مهم و موفقیت آمیز لذت می برند و نشان می دهند که این 
گروه از زنان چگونه مسوولیت های شخصی و حرفه ای را در کنار 

هم به تعادل می رسانند. 
در زیر به معرفی چند زن برجسته ناسا می پردازیم: 

و  ناسا  علمی  ماموریت های  مدیر  اوریا؛  اوکامپو  نوسی  آدریا   ●
مجری برنامه ها 

اوکامپو اوریا به عنوان مجری برنامه ها و مدیر ماموریت های علمی 
ناسا مسوول ماموریت فضانورد »جونو« به سیاره مشتری بود و 
همچنین مسوولیت پروژه مشترک ناسا با آژانس فضایی اروپا را 
در ماموریتی به ونوس برعهده داشت.در فاصله سال های ۱99۸ تا 
2۰۰2 وی در بخش های علم فضا و روابط خارجی به عنوان مجری 

برنامه ها برای ماموریت های علمی فضایی بین المللی مشغول به کار 
بود. وی فعالیت های مشترک با آژانس فضایی اروپا، روسیه، ژاپن 

و آرژانتین را مدیریت می کرد. 
به عنوان مجری طرح وی مسوولیت  توسعه، هماهنگ سازی، تهیه 
ابزار مورد نیاز و بودجه برای این ماموریت ها را برعهده داشت.وی 
در  آمریکای التین  و  پرتغال  اسپانیا،  دفاتر روسیه،  مدیر  همچنین 
بخش روابط خارجی ناسا بود.وی در دوران تصدی اش به عنوان 
یکی از مسوولین ناسا، همچنین در مرکز علوم زمینی در بخش های 

زمین شناسی محض و خطرات طبیعی انجام وظیفه می کرد. 
پیش از اینکه »اوکامپو« در ناسا مشغول به کار شود، در آزمایشگاه 
و  محقق  عنوان  به  کالیفرنیا  تکنولوژی  موسسه  محرکه  نیروی 
دانشمند فعالیت می کرد. وی از سال ۱9۷۳ در این موسسه بود.در 
سال 2۰۰5 این دانشمند محقق در بخش طیف سنجی اشعه  گامای 
قمر ادسیه مریخ مشغول به کار شد. در سال های 2۰۰2 تا 2۰۰۴ 
اروپا، تحقیقات در زمینه  عضو ارشد تحقیقات در آژانس فضایی 

مقایسه و مطالعه سیارات منظومه شمسی را هدایت می کرد. 
وی در موسسات ملی و بین المللی فراوانی فعالیت داشته و جوایز و 

تقدیرهای بسیاری دریافت کرده است. 
ملی  سال  در  یونسکو  ارشد  مشاور  عنوان  به   2۰۰۴ سال  در   ●

زمین شناسی برگزیده شد. 
● در همان سال از سوی اتحادیه دانشگاه های کالیفرنیا به عنوان 

فارغ التحصیل نمونه انتخاب شد. 
● در سال 2۰۰۴ از سوی موسسه علمی پت  مک کورمیک جایزه 

ویژه را به خود اختصاص داد. این جایزه به افرادی تعلق می گیرد 
که فراتر از انتظارات علمی عمل کرده اند. 

● در سال 2۰۰۳ مجله دیسکاوری نام وی را در میان 5۰ زن مهم 
در فعالیت های علمی قرار داد. 

● در همان سال جایزه علمی کلمبیا را دریافت کرد. 
● در سال 2۰۰2 به عنوان یکی از چهره های برجسته علمی و پیشرو 

در علم فضایی برگزیده شد. 
● در سال ۱99۷ جایزه علم و فناوری را از سوی موسسه چیکانو 

برای زحماتش در علم به خود اختصاص داد. 
● در سال ۱992 عنوان زن سال در علم را از سوی کمیسیون زنان 

لس آنجلس از آن خود کرد. 
اوکامپو مدرک لیسانس خود را در رشته زمین شناسی و با گرایش 
دریافت  لس آنجلس  در  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  از  آسمانی  اجرام 
کرد. وی تحصیالت خود را در مقطع فوق لیسانس در رشته علوم 
برد و  پایان  به  کالیفرنیای شمالی  ایالتی  از دانشگاه  زمین شناسی 

مدرک دکترای خود را از دانشگاه هلند دریافت کرد. 
● الن اوکوا، نخستین زن فضانورد اسپانیولی 

الن اوکوا، نخستین زن اسپانیولی بود که به فضا سفر کرد. امروزه 
عامل  این  و  نیست  تعجب برانگیز  زنان فضانورد  با  روبه رو شدن 
و  کرده  فعالیت ها شرکت  این گونه  در  تا  زنان  برای  است  مشوقی 
استعدادهای خود را به همگان نشان دهند. در حال حاضر 2۷ نفر 
از اعضای اصلی ناسا زن هستند که 9 نفر از آنها اسپانیولی هستند. 
چهار ماموریت وی سفرهای تحقیقاتی به جو زمین بوده است و دو 

ماموریت دیگر نیز برای ایستگاه فضایی بین المللی انجام داده است. 
اولین سفر مخاطره آمیزش در سال ۱99۳ بود که به یک ماموریت 

9 روزه در شاتل فضایی دیسکاوری رفت. 
در حالی که بیشتر وقتش صرف استفاده از یک بسته پر از وسایل 
زمین می شد،  بر  موقعیت خورشید  بهتر  برای درک  علمی  پیچیده 
ولی با این حال چند دقیقه ای را برای استفاده از فلوتی که با خود 

آورده بود، پیدا می کرد. 
ابزار  نواختن  که  شد  متوجه  کالسیک  فلوت زن  یک  عنوان  به  وی 
فشرده  خاطر  به  ندارد.  زمین  با  تفاوتی  چندان  فضا  در  موسیقی 
بودن فضای داخل کابین شاتل، فلوت در فضا نیز مثل همیشه عمل 

می کرد. 
اوکوا که دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی برق است، پیش از 
پیوستن به ناسا به عنوان محقق در آزمایشگاه های ملی ساندیا در 
کالیفرنیا و محقق و مدیر مرکز تحقیقات ناسا در کالیفرنیا مشغول 

به کار بود. 
وی جوایز متعددی از جمله جایزه پیشرفت های چشمگیر زنان در 
فضا، جایزه اسپانیولی آلبرت بائز برای تالش های تکنیکی چشمگیر 
در زمینه بشریت و جایزه پیشرو در میراث اسپانیا به دست آورده 

است. 
● پگی ویتسون، نخستین فرمانده زن ایستگاه فضایی 

در اولین ماه های سال 2۰۰۷، پگی ویتسون فضانورد ناسا به عنوان 
زنی  نخستین  وی  انتخاب شد.  بین المللی  فضایی  ایستگاه  فرمانده 

است که یک ماموریت ایستگاه فضایی را هدایت می کند. 
نخستین  به  نسبت  احساسش  مورد  در  ویتسون  از  که  هنگامی 
فرمانده زن بودن سوال شد، گفت: »من فکر می کنم خیلی عالی است 
که فرصت ایفای این نقش به من داده شده است. ولی به عقیده من 
در نظر گرفتن تعداد زنان دیگری که در ناسا کار می کنند، نیز بسیار 

مهم است.« 
وی برای آشنایی بیشتر با روش ها و سیستم های ایستگاه فضایی 
بیشتر از یک هفته را به صورت آزمایشی به همراه چند فرمانده و 
مهندس پرواز دیگر این دستگاه را هدایت کرد.این دومین ماموریت 
شش ماهه ویتسون بود. او پیش از این به عنوان مهندس پرواز در 
آنجا نخستین کارمند علمی  بود و در  به کار  سال 2۰۰2 مشغول 
از  شد.وی  تحقیقاتی  طرح های  هدایت  در  ناسا  فضایی  ایستگاه 
و  بود  عالقه مند  می کردند  سفر  ماه  به  که  مردانی  کار  به  کودکی 
تصمیم گرفت پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به فضا سفر کند. 

در همان سال ناسا اولین گروه فضانوردان زن خود را برگزید. 
ویتسون تصمیم داشت برای ناسا مشغول به کار شود یا به عنوان 
فضانورد یا دانشمند.او مدرک لیسانس خود را در سال ۱9۸۱ در 
رشته زیست شناسی و شیمی اخذ کرد و در سال ۱9۸5 نیز مدرک 
تا  در سال های ۱9۸9  گرفت.  بیوشیمی  در رشته  را  دکترای خود 
۱99۳ ویتسون به عنوان بیوشیمیدان در تحقیقات پزشکی و بخش 
تحقیقات ناسا در مرکز فضایی جانسون در هوستون مشغول به 

کار شد. 
پس از بازگشت ویتسون از فضا در آوریل 2۰۰۸، وی عنوان دیگری 
را نیز به مجموعه افتخاراتش اضافه خواهد کرد. او بیشتر از هر زن 

دیگری در طول تاریخ در فضا وقت گذرانده است. 
● الیزابت مسر، مهندس تیم سنجش نیروی محرکه 

در  استنیس  فضایی  مرکز  در  ناسا  مهندس  مسر،  الیزابت 
پروژه  مدیر  و  آزمایشی  عملیات  مدیر  دستیار  می سی سی پی، 
این  هدف  است.  داده  مدیریت  سیستم  و  خالق  طرح های  مرکز 
از  یکی  برای  مهندسی  داده های  به  دستیابی  کردن  فراهم  سیستم 
مهم ترین آزمایشات سنجش نیروی محرکه است.عالقه مندی مسر 
به فضانوردی زمانی آغاز شد که وی در رشته مهندسی کشاورزی 
از  پس  بود.  تحصیل  به  ایالتی می سی سی پی مشغول  دانشگاه  در 

مدت کوتاهی رشته خود را به مهندسی فضا تغییر داد. 
طراحی  گروه  و  توربینی  موتورهای  تجزیه  مرکز  به  سپس  وی 
ملحق شد. کار اولیه او این بود که پمپ های توربینی را برای پروژه 
از آن مسوولیت همه عملیات های آزمایش  آزمون آماده کند. پس 

موتورها را در پروژه برعهده گرفت. 
آزمون دستگاه های جریان  به عنوان سرپرست  ● در سال ۱99۴ 

سرد اکسیژن انتخاب شد. 
● در سال ۱99۶ با همان سمت به مرکز استینس منتقل شد. 

های  راکت  موتور  تست  آزمون  راه اندازی  در   ۱999 سال  در   ●
هیبرید در برنامه مدیریت هیبرید ناسا نقش مهم و موثری را ایفا 

کرد. 
● در سال 2۰۰۳ ناسا برای فعالیت های بی دریغ از وی تقدیر به عمل 
آورد و مدال افتخاری پیشرفت را به وی اهدا کرد. او همچنین جایزه 
ویژه خدمات برای توسعه طراحی و سیستم های مدیریت داده را 
به خود اختصاص داده است. مسر فعالیت خود را به ناسا محدود 
نکرده است. وی همچنین عضو موسسه هوانوردی و فضانوردی 

آمریکا و کمیته تکنیک سیستم های عملیاتی دیجیتال است.
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آخرین نرخ های ارز
 

اقتصاد

قيمت جهانی نفت از مرز ۱۱6 
دالر در هر بشکه گذشت

به دنبال افزایش نگرانی ها از نزدیک شدن توفان سهمگین 
گوستاو به خلیج مکزیک ، قیمت نفت در بازارهای جهانی از 

مرز ۱۱۶ دالر در هر بشکه گذشت. 
به نقل از بلومبرگ ، در حالی که روز گذشته قیمت نفت به 
کمتر از ۱۱2 دالر در هر بشکه رسیده بود در روز چهارشنبه 
به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد توفان گوستاو قیمت هر 

بشکه نفت خام به باالی ۱۱۶ دالر رسید. 
در  را  آمریکا  نفت  تولید  2۰ درصد  از  بیش  مکزیک  خلیج 
در  کیلومتر   ۱2۰ سرعت  با  گوستاو  توفان   . دارد  اختیار 

ساعت در حال حرکت به سمت این خلیج است . 
گرجستان  سر  بر  امریکا  و  روسیه  میان  ها  تنش  تشدید 

قیمت  افزایش  علل  از  دیگر  یکی  نیز 
نفت عنوان می شود. روسیه دیروز 
رسما استقالل و جدایی دو منطقه از 
و  شناخت  رسمیت  به  را  گرجستان 
بیشتر در  نگرانی  این مساله موجب 

خصوص اوضاع قفقاز شده است . 
قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در 
افزایش  با ۶۳ سنت  روز چهارشنبه 

به 9۰/۱۱۶ دالر رسید . 
قیمت نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۱ درصد 
 ۱۱ دالری   2۷/۱۴۷ رکود  به  نسبت  اما  است  داشته  رشد 

جوالی حدود 2۱ درصد کاهش داشته است . 
به اعتقاد کارشناسان انرژی ، در صورتی که سرعت توفان 
برسد  مکزیک  خلیج  به  توفان  این  و  یابد  افزایش  گوستاو 
توفان   . یافت  افزایش خواهد  به شدت  نفت  قیمت جهانی   ،
به  را  کاترینا و ریتا در سال 2۰۰5 خسارات زیادی  های 

تاسیسات نفتی خلیج مکزیک وارد کردند . 
هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن نیز با ۳۷ 

سنت افزایش به ۱۱5 دالر در روز چهارشنبه رسید . 

اجاره آپارتمان در گران ترین شهرهای جهان
طبق گزارش آخر گران ترین شهرهای جهان، مسکو برای سومین سال متوالی به عنوان گران ترین شهر جهان انتخاب شد. در این طبقه بندی توکیو 

رتبه دوم را به دست آورد و لندن با یک درجه تنزل نسبت به سال 
گذشته میالدی هم اکنون سومین شهر گران جهان است. اوسلو 
که در سال گذشته ششمین شهر گران جهان بود هم اکنون با 
دو درجه رشد چهارمین شهر گران جهان است و سئول رتبه 
پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده است. شهر دوبلین 
که در این فهرست رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داد در 
سال جاری میالی هشتمین شهر گران اتحادیه اروپا بوده است. 
به شهر  رتبه ششم  گران قیمت جهان  بندی شهرهای  طبقه  در 
هنگ کنک، رتبه هفتم به کپنهاگ، رتبه هشتم به ژنو، رتبه نهم به 
زوریخ، رتبه دهم به میالن و در نهایت رتبه یازدهم به اوساکای 

ژاپن داده شد. 
جهان  شهر  گران ترین  تعیین  در  شاخص ها  مهم ترین  از  یکی 
مقایسه هزینه اجاره آپارتمان دوخوابه بدون وسایل منزل است. 
طبق این گزارش هزینه اجاره آپارتمان در مسکو که رتبه اول 
این فهرست را دارد ۶5/۳۰5۶ هزار یورو برای یک ماه است. در 
حالی که هزینه اجاره آپارتمان در توکیو معادل ۷9/۳۴۸۳ یورو 
در  آپارتمان  اجاره  هزینه  میالدی   2۰۰۸ سال  در  است.  بوده 

لندن ۰5/۳۳۳۳ یورو در عرض سال بوده است.
رتبه  استانبول  دارد. شایان ذکر است  را  بیست و  دوم جهان  نیویورک رتبه  بیستمین شهر گران جهان است و  پکن  اخیر،  طبق گزارش های 
بیست وسوم این فهرست را دارد و هزینه اجاره ملک در این شهر بسیار باالتر از دیگر نقاط دنیا است. استانبول که در سال های گذشته موفقیت 
زیادی در جذب توریست داشته است هم اکنون در حال توسعه زیرساخت های صنعتی برای تبدیل شدن به یکی از شهرهای مطرح منطقه است. 

برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه در پاریس که رتبه دوازدهمین فهرست را دارد باید در هر ماه 2۱۰۰ یورو هزینه کرد و برای اجاره همین 
آپارتمان در رم که شانزدهمین شهر گران جهان محسوب می شود باید هزینه ای معادل ۱۶۰۰ یورو پرداخت شود. 

امضاءاولين قرارداد نفتی عراق بعد از صدام
نفت چین  ملی  کمپانی  با  قرارداد  عراق  وزیران  کابینه  کرد.  تأیید  را  با چین  نفتی  قرارداد  عراق  دولت 
درباره اکتشاف و استخراج نفت در جنوب شرق عراق را تأیید کرد. این مطلب را علی الدباغ نماینده دولت 
عراق اطالع داد و افزود: توافقنامه طرف چینی با شرکت نفتی شمال عراق منعقد شده است.این قرارداد 
به ارزش ۳ میلیارد دالر در سال ۱99۷ امضاء شده بود اما به اجرا در نیامد. به گزارش ایسنا،این توافق 
هفته گذشته در دیدار علی الشهرستانی وزیر نفت عراق از چین حاصل شده بود و این اولین توافقنامه 
بین عراق و یک شرکت خارجی است که از بعد از سرنگونی رژیم صدام در سال 2۰۰۳ به مرحله اجرا 

می رسد. 

توقف توليد ارزان ترین خودروهای جهان در هند
کارخانه خودروسازی تاتای هند تولیداتش را متوقف کرد. به گزارش خبرخودرو کارخانه دولتی خودروسازی تاتای هند به عنوان تولیدکننده 
ارزانترین خودرو در جهان اعالم کرد که تولیدات خود را در بنگول غربی به عنوان تنها مرکز تولید محصوالتش متوقف کرده و تالش می کند 
مکان جدیدی را برای ساخت کارخانه خود در منطقه دیگری بیابد. منطقه ای که کارخانه تاتای در آن ارزانترین خودروهای جهان را تولید می 
کرد از مدتها پیش مورد اختالف کشاورزان محلی و مدیران این کارخانه بوده است و کشاورزان اعالم کرده اند بسیاری از زمین هایی که 
کارخانه تاتای در آن گسترش یافته به زور یا به شیوه های دیگر از کشاورزان بومی گرفته شده اند، بنابراین باید زمین های آنها بازگردانده 

شوند. 

ذخایر ایران به جز طال امسال بيش از۱۴ ميليارد 
دالر افزایش می یابد

واحد اطالعات اکونومیست بدون تغییر پیش بینی قبلی خود اعالم کرد که ذخایر ایران به جز طال در سال جاری افزایش بیش از ۱۴ میلیارد دالری 
خواهد داشت. واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه اوت خود ذخایر ایران به جز طال در سال گذشته را ۸۱ میلیارد و۸۰9 میلیون 

دالر برآورد و پیش بینی کرد که این میزان با ۱۴ میلیارد و5۰۰ میلیون دالر افزایش در سال جاری به 9۶ میلیارد و ۳۰9 میلیون دالر برسد. 
اکونومیست عنوان کرده است که این افزایش در حالی صورت می گیرد که در سال بعد این ذخایر با ثبت رقم 9۸ میلیارد و ۸۰9 میلیون دالر به 
باالترین میزان خود خواهد رسید و پس از آن شاهد روند نزولی این شاخص خواهیم بود، به طوری که در سال ۸9 کاهش دو میلیارد و 25۰ 
میلیون دالری، ذخایر ایران به جز طال را به 9۶ میلیارد و 559 میلیون دالر خواهد رساند. در سال 9۰ ذخایر به جز طالی کشور معادل 9۳ میلیارد 
و 59 میلیون دالر خواهد بود که با پنج میلیارد و5۰۰ میلیون دالر کاهش این شاخص در سال ۱۳9۱ به ۸۷ میلیارد و 559 میلیون دالر خواهد 
رسید. این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده بود که ذخایر خارجی ایران به جز طال در سال 
جاری بیش از ۱۶ میلیارد دالر و تا سال ۱۳9۱ بیش از دو برابر افزایش می یابد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم 2۰۰۸ خود ذخایر 
خارجی ایران به جز طال در سال گذشته را ۷۴ میلیارد و 2۱۰ میلیون دالر برآورد و پیش بینی کرد که این شاخص با ۱۶ میلیارد و۳۸۰ میلیون 
دالر افزایش در سال جاری به 9۰ میلیارد و59۰ میلیون دالر برسد. به اعتقاد بیزینس مانیتور روند صعودی افزایش ذخایر خارجی ایران طی 
سال های آتی ادامه خواهد داشت به طوری که انتظار می رود در سال آینده ذخایر ۱۰۶ میلیارد و2۴۰ میلیون دالری و در سال ۸9 ذخایر ۱2۱ 
میلیارد و ۷۶۰ میلیون دالر برای کشور به ثبت برسد که با ۱5 میلیارد و59۰ میلیون دالر افزیش در سال ۱۳9۰ به ۱۳۷ میلیارد و۳5۰ میلیون دالر 
خواهد رسید. سال ۱۳9۱ سالی است که در آن رقم ۱5۳ میلیارد و۳2۰ میلیون دالر برای ذخایر خارجی ایران به جز طال به ثبت خواهد رسید که 

نسبت به سال ۸۶ افزایش ۷9 میلیارد و ۱۱۰ میلیون دالری یا بیش از دو برابری نشان می دهد.
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کاهش ۴۰ دالری 
نفت در2 ماه

توفان های نفتی بی تأثیرشدند؛ در حالی که تأسیسات نفتی خلیج 
مکزیک در معرض تخریب توفان »گوستاو« قرار گرفت بازارهای 
از کنار آن گذشتند؛  این بار به راحتی  اما نه همچون قبل که  نفت 
قیمت نفت سبک شیرین )وست تگزاس اینترمیدیت( امریکا، مرغوب 
و  دالر  به ۱۰۸  اکتبر(  ماه  در  تحویل  )برای  نفت خام جهان  ترین 
؛نفتی که  ۸۴ سنت رسید. کاهش ۴۰ دالری قیمت نفت رقم خورد 
در جوالی امسال عدد ۱۴۷ دالر را هم رکورد زد. بهای نفت اوپک 
هم کماکان به کاهش ادامه می دهد، این هفته اغلب تحلیلگران بین 
المللی )مسائل انرژی( از احتمال کاهش قیمت نفت تا ۱۰۰ دالر هم 
خبر دادند؛ آشکار شدن نشانه هایی جدید از بازار یک پیام داشت: 
بازیگرانی که به دنبال رکوردزنی 2۰۰ دالری نفت بودند در دقیقه 

92 یک زمین سوخته بازی می کنند.
 

عرضه بیشتر از تقاضا شد
قیمت های اعجاب آور امسال به شن های آغشته به نفت جهان هم 
بی  های  میدان  از  دست  این  دارنده  کشورهای  است.  نکرده  رحم 
با  بار  این  نشده،  توجهی  بدان  ها  قرن  که  قبل  های  مصرف سال 

هزینه هایی بسیار نفت تولید کردند. 
نفت  تکاپوی  به  را  همه  دالر   ۱5۰ مرزهای  در  ها  قیمت  مطلوبیت 
واداشت؛ تا آنجا که اغلب میدان های پرهزینه و غیراقتصادی سال 
کاماًل  روندی  چنین  شد.نتیجه  اقتصادی  قیمت  کشف  با  قبل  های 
قابل پیش بینی بود؛ گرچه سیل فزاینده تقاضا در دو اقتصاد بزرگ 
اما  بود  کرده  دعوت  تولید  افزایش  به  را  همه  چین،  و  هند  دنیا، 
روبه  تقاضای  گرچه  تأمین شد؛  کوتاهی  درفرصت  زیاد  تقاضای 
رشد کشورهای مصرف کننده در رکوردزنی های بازار مؤثر بود 
اما بازار گرمی بازارهای کاغذی در شرایطی که دالر در اتمسفر 

سقوط قرار گرفته بود افزایش یکباره را در قیمت های نفت جهان 
به وجود آورد.

با کم شدن التهابات سیاسی، مجهول معادله نفت هم در حال حل 
هم  نفت  تولیدکنندگان  تقاضا سبقت گرفت،  از  است. عرضه  شدن 
بسرعت به دنبال توقف این اوضاع برآمده اند.سه شنبه هفته آینده، 
یکصدو چهل و هفتمین اجالس وزیران نفت اوپک در وین مقر این 
عربستان  تولید  بازگشت  خواهان  شود.ایران  می  تشکیل  سازمان 
به سهمیه رسمی اوپک شد.نماینده ایران در هیأت عامل اوپک در 
مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعالم کرد: شاید ضرورت داشته 
باشد این سازمان برای برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا 
تا 5/ ۱ میلیون بشکه از تولید خود بکاهد.وی افزود: در حال حاضر 
برای  تواند  نمی  وضعیت  این  روبرواست،  عرضه  مازاد  با  بازار 
مدتی طوالنی ادامه داشته باشد چرا که مسلمًا وجود نفت مازاد در 

بازار بر قیمت ها و سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
محمدعلی خطیبی گفت: اوپک در نشست هفته آینده خود باید طرحی 
دو مرحله ای را برای کاهش تولید مدنظر قرار دهد تا شاهد سقوط 
بیش از اندازه قیمت ها نباشیم.او که خود پیشنهاد دهنده این طرح 
تولید نفت عربستان را که  اول  باید در مرحله  اوپک  افزود:  است، 
اندازه تولید می کند 5۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه کاهش دهد. از  بیش 

وی در عین حال پیشنهاد داده است تا در مرحله دوم که همزمان 
این سازمان رسمًا  با نشست ماه دسامبر اوپک خواهد بود تولید 
کاهش یابد.رویکرد نماینده اوپک نشان می دهد که گرچه عربستان 
اما به صورت رسمی عدد تولید  ملزم به کاهش تولید خواهد شد 
اوپک کاهش نخواهد یافت. وی گفت تا دسامبر می فهمیم که تا چه 
حد رکود اقتصادی جهان به تقاضا ضربه زده است و تا چه حد 
تولید خودرا  اوپک در فصل زمستان  نفت در خارج  تولیدکنندگان 
افزایش داده اند.او البته در ادامه گفته است که قیمت های پائین تر 
از ۱۰۰ دالر هرگز برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست چرا 
که این کشورها قادر نخواهند بود سرمایه گذاری های الزم را برای 
تولید بیشتر نفت انجام دهند.نوذری وزیر نفت ایران هم روز گذشته 
اعالم کرد که در اجالس هفته آینده اوپک تنها عرضه مازاد برخی 

کشورهای عضو )تخلف از سهمیه های تولید( پیگیری خواهد شد.
به گفته وی، این روند به کاهش بلندمدت قیمت های نفت کمک خواهد 
بین  تحلیلگر  مزرعتی،  نیست.محمد  ایران  نظر  مورد  این  که  کرد 
المللی مسائل انرژی هم که در مقر دبیرخانه اوپک بسر می برد در 

گفت وگو با »ایران« اعالم کرد: تخلف 5۰۰ هزار بشکه ای عربستان 
سهم قابل توجهی در کاهش قیمت های امروز نفت داشته است. وی 
رعایت نکردن سهمیه های تولید را نادرست خواند و گفت: افزایش 
داده  انگیزه  اوپک  تولیدکنندگان  برخی  به  آنقدر  بازار  های  قیمت 
است تا سهمیه ها را هم رعایت کنند.مزرعتی افزود: در شرایط فعلی 
اوپک هم مایل نیست قیمت های جاری نفت افزایش یابد اما در عین 
قیمت ها، مشکل توسعه میادین  بیشتر  دارد که کاهش  تأکید  حال 
افزایش خواهد  تولیدکنندگان  از کاهش درآمدهای  تبع  به  را  جدید 
داد. او افزود: سازمان بین المللی انرژی در جدیدترین موضع گیری 
خود از اوپک خواسته است تا در نشست هفته آینده تولید خود را 
کاهش ندهد چرا که به اعتقاد آنها اوضاع بازار اکنون کمی متعادل 

شده است.

 نفت متأثر از دالر
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت از رشد ارزش دالر در بازارهای 
ارزی جهان به عنوان عاملی مهم در کاهش قیمت نفت یاد کرد و 
گفت: رشد ارزش دالر نه ناشی از رشد اقتصادی امریکا که به دلیل 

خراب شدن اوضاع اقتصادی اروپا )حوزه یورو( بوده است.
حجت اهلل غنیمی فرد در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد: مشکالت 
در  یورو  خرید  قدرت  کاهش  باعث  اروپایی  کشورهای  اقتصادی 
مقابل دالر شده و همین امر موجب شده است معامالت بازار ارزها 

به سمت دالر اشتیاق بیشتری داشته باشد. 
وی در عین حال توضیح داد: انتقال حجم نقدینگی های موجود در 
بازار واقعی و کاغذی نفت به سمت بازار ارزی به کم شدن سطح 
معامالت کاغذی نفت انجامیده و اغلب آن به بازارهای ارزها روی 
آورده است.وی دلیل این امر را افزایش ارزش دالر دانست و گفت: 
با  فرد  غنیمی  است.  شده  بیشتر  نفت  قیمت  کاهش  احتمال  اکنون 
اشاره به این که رشد اقتصادی جهان در سال میالدی جاری یک 
کرد:  عنوان  است،  قبلی  بینی  پیش  و  گذشته  از سال  کمتر  درصد 
رشد 9/ ۳ درصد امسال اقتصاد جهان می تواند در میزان تقاضای ۳ 
ماهه چهارم )پائیز( نفت اثر منفی گذاشته و در کنترل روند افزایش 
دوباره قیمت ها مؤثر باشد. به گفته وی در هر حال سقوط قیمت ها 

به صورت بلندمدت مورد تأیید کارشناسان جهانی نیست

FIAT 5۰۰
وارد  بازار  به  دوم  از جنگ جهانی  پس  تقریبا  بار  اولین  فیات 5۰۰ 
شد. دقیقا زمانی که مردم نیاز به اتومبیلی جمع و جور، ارزان قیمت، 
کارآمد، بدون استهالک وغیره داشتند. در آن زمان هم این اتومبیل با 
استقبال خوش نظیری روبه رو شد. این اولین باری پس از آن زمان 
است که فیات به فکر این افتاده تا در آلبوم خانوادگی خود گذری بزند 
و یه حالی بهش بده ! فیات 5۰۰ امروزی اتومبیلی است زیبا، کوچک، 

العاده،  فوق  امکانات  با 
مصرف،  کم  اقتصادی، 
و  کاربرد  پر  استهالک،  کم 
تعجب  باشد.  می  بازده  پر 
اولین  این  بگم  گه  که  نکنید 
 5۰۰ در  که  است  اتومبیلی 
هزار نوع قابل سفارش می 
اتومبیل  این  که  چرا  باشد. 
زیر  صور  به  توان  می  را 
سفارش داد: ۳ نوع موتور 

گوناگون، ۱5 نوع تودوزی و تزئینات و تجمالت، در ۱2 رنگ، 9 مدل 
رینگ، ۱9 مدل الستیک !ذکر شد در ۱2 رنگ بدنه ایت اتومبیل قابل 
سفارش می باشد. ۶ رنگ بدنه دقیقا همانند دهه ی 5۰ و ۶۰ میالدی 
زیبایی  نظر  از  اتومبیل  این  باشد.  می  جدید  کامال  بقیه  و  باشد  می 
ظاهر  که  این  به  توجه  با  کند.  نمی  حس  خود  در  را  کمبودی  هیچ 
آن تکمیل شده دهه 5۰ و ۶۰ می باشد و جلوی آن که دقیقا با کمی 
و  نظیر  بی  اصالت  از  ناشی  موارد  این  تمامی  است.  همان  تغییرات 
واالی این خودرو می باشد. امکانات محوری این خودرو عبارت است 
از: سیستم ضد لغزش ای اس پی، فرمان ارگونومیک، جی پی اس، 
پاد،  ای  الستیک،  و  رینگ  خروجی،  روف،  سان  چرم،  های  صندلی 
خروجی شارژر موبایل و لپ تاپ و ای پاد، فرمان چرم، پدال های 
استیل و بسیاری موارد دیگر این اتومبیل در مدل موتور های ۱/،2 
۱/۳ و ۱/۴ لیتری ارائه می شود. شما حتی می توانید شکل سوئیچ و 

سر سوئیچی اتومبیل خود را انتخاب کنید. 
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انتقاد از فیلم هاي جشنواره و نیز ادامه دارد 

بازگشت امير نادري به 

»دونده« 
شصت و پنجمین جشنواره فیلم ونیز با رسیدن به روزهاي میاني بیش از هر چیز شاهد واکنش هاي 
منفي از سوي منتقدان و صاحب نظران است. تقریبًا تمام منتقدان حاضر در جشنواره در دو روز اخیر 

نسبت  همزمان  صورت  به 
این  هاي  فیلم  ضعف  به 
دوره قدیمي ترین جشنواره 
فیلم  و  انتقاد  دنیا  سینمایي 
از  »دور  را  امسال  هاي 
معرفي  »ضعیف«  و  انتظار« 
کردند. در این میان تنها فیلم 
بسوزان«  خواندن  از  »پس 
برادران کوئن  ساخته جدید 
که آن هم در برنامه افتتاحیه 
و خارج از مسابقه به نمایش 
مثبت  نظر  توانسته  درآمد 
منتقدان را به دست آورد و 
به جز آن هیچ کدام از فیلم 
مورد  مسابقه  بخش  هاي 

استقبال قرار نگرفته اند.
به جز این فیلم ظاهراً تنها فیلم انیمیشن »پونیو« ساخته هیائو میازاکي براي منتقدان و مخاطبان جذابیت 
هایي را داشته و اصاًل بعید نیست همین موضوع بر نظر و سلیقه داوران هم تاثیر بگذارد. ضعف فیلم 

هاي بخش مسابقه باعث شده فیلم هاي بخش هاي جنبي بهتر و بیشتر دیده شوند.

اما دوشنبه شب فیلم جدید امیر نادري »وگاس؛ یک داستان واقعي« هم با حضور سازنده و عوامل به 
نمایش درآمد و بعد از مدت ها تصاویري از سینماگر مهاجرت کرده ایراني که حاال دیگر ساخته هایش 
به عنوان محصولي از امریکا معرفي مي شوند، منتشر شد. فیلم نادري همان طور که پیش از این عنوان 
شده بود درباره زندگي خانوادگي مردي است در حاشیه شهر الس وگاس که درگیر مسائل مربوط 

به این شهر است. 
»نادري« دوشنبه شب در نشست خبري پس از نمایش فیلم اعالم کرد؛»زماني در الس وگاس زندگي 
افزود؛»شیوه یي  این فیلم کمکم کرد.« وي  مي کردم و دنیاي واقعي شرط بندي در آنجا در ساخت 
که هالیوود فیلم هایش را درباره الس وگاس مي سازد، صحیح نیست. من مي خواستم فیلمي بسازم 
که درباره مردماني است که آنجا زندگي مي کنند، آنجا به دنیا آمده اند و بزرگ شده اند. »نادري« 
با اشاره به اینکه برخي افراد آن منطقه با او آشنا شده و پیشنهاد حمایت مالي از فیلم او را داده اند، 
گفت؛»آنها به دنبال برگرداندن پول شان نیستند و آن را براي تفنن انجام داده اند.« این کارگردان ایراني 
در ادامه اظهاراتش در جمع خبرنگاران افزود؛»این فیلم داستان واقعي درباره الس وگاس و مردماني 
است که من در آنجا مي شناسم. من همه آنها را در کافه ها و در سطح شهر مي بینم. حتي شخصیت 
واقعي »ادي« در فیلم جایي در نیومکزیکو زندگي مي کند. »نادري« در ادامه گفت؛»از من درباره عنوان 
»داستان واقعي« در نام فیلم سوال مي شود، اما من نباید آن را توضیح دهم، بلکه این عنوان به شکل 
آشکاري در فیلم نهفته است.« وي گفت؛»طي سال هاي گذشته من مدت هاي زیادي را در اطراف الس 
وگاس در جاده ها، شهرهاي بیاباني و مسافرخانه هاي بین راه گذرانده ام، با همه نوع آدمي دیدار 
داشته ام، زندگي آنها را از نزدیک شاهد بودم و به صحبت هاي آنها درباره آنچه دیده اند و انجام 
داده اند گوش داده ام.« وي خاطرنشان کرد؛»این فیلم براساس یکي از همین رویارویي ها و آشنایي 
ها است. پس عنوان فیلم به حقیقت دیگري اشاره دارد؛ حقیقت واقعي درباره الس وگاس.« او گفت که 
با »وگاس« قصد دارد به سینماي قدیمي ترش بازگردد. بازیگران فیلم نادري نام هاي چندان شناخته 

شده یي ندارند. 
کشي  نسل  درباره  بکیس  مارکو  ساخته  آماتور«  شناسان  »پرنده  ایتالیایي  فیلم  دوشنبه  روز  اما 

سرخپوستان گواراني در برزیل هم به نمایش درآمد و با استقبال نسبي منتقدان روبه رو شد.
»شیر« به کارگرداني سمیح کاپالن اوغلو کارگردان ترک دیگر فیلم بخش مسابقه ونیز بود که دیروز 
پخش شد. این فیلم تولید مشترک ترکیه، فرانسه و آلمان و درباره رابطه پرفراز و نشیب یک مادر و 

پسر است که در ناحیه روستایي آناتولیا زندگي مي کنند.
دیروز سه شنبه فیلم روسي »سرباز کاغذي« ساخته الکسي جرمن جونیر، »سگ شب« ورنر شروتر 
آلمان و فرانسه در بخش  اتیوپي،  از  پرتغال و »شبنم« هایلي جریما  آلمان و  تولید مشترک فرانسه، 

مسابقه جشنواره ونیز نمایش داده شد.
آسمان« ساخته  »خزندگان  و  دمي  جاناتان  کند« ساخته  مي  ازدواج  »ریچل  در بخش مسابقه  امروز 

مامورو اشي به نمایش در مي آیند.
در حالي که سه روز به پایان این رویداد مهم سینمایي باقي مانده همه امید سردمداران این جشنواره 

به روزهاي باقي مانده است تا فیلم هایي چون
»The Hurt Locker« ساخته کاترین بیگلو و »کشتي گیر« آرنوفسکي بتوانند نظرات را جلب کنند. البته 

فستیوال در سه روز پایاني با برنامه هاي ویژه یي که دارد حتمًا تعادل را دوباره باز خواهد گرداند.

“برادران ناتنی” گيشه بریتانيا 
و ایرلند را تسخير کرد

“برادران  نام  به  فرل  ویل  فیلم  جدیدترین 
با فروشی معادل ۱.۶۸ میلیون پوند  ناتنی” 
فیلم  ترین  فروش  پر  نخست  جایگاه  در 
نمایش داده شده در گیشه بریتانیا و ایرلند 

قرار گرفت . 
به نقل از بی بی سی؛ فیلم “برادران ناتنی” 
داستان دو برادر است که با یک ازدواج غیر 

منتظره دوباره به همدیگر می پیوندند .
بر اساس این گزارش فیلم های زیربه ترتیب 
فیلم  ترین  فروش  پر  پنجم  تا  دوم  جایگاه 
و  بریتانیا  درگیشه  شده  داده  نمایش  های 
“ماما   : دادند  اختصاص  خود  به  را  ایرلند 
پوند،  میلیون   ۱.5۴ معادل  فروشی  با  میا” 
پوندی،  میلیون   ۱.25 فروش  با  ها”  “بیگانه 

“هلبوی 2 : ارتش طالیی” با فروش ۱.۰2 میلیون پوند و “شوالیه تاریکی” با فروشی معادل 9۰۸ هزار 
و ۶۱۸ پوند. 

 بازیگر » هری پاتر « در ملکه اژدها بازی می کند
“دنیل رادکلیف” هنرپیشه انگلیسی که برای نقشش در فیلم سینمایی “هری پاتر” شهرت به سزایی را از 

آن خود کرد، اعالم کرد که تمایل دارد نقش یک ملکه اژدها را بازی کند. 
به نقل از یونایتد پرس اینترنشال؛ “دنیل رادکلیف” گفت: من ادعا نمی کنم که هر نقشی را به خصوص 
نقش ماجراجویانه می توانم بازی می کنم.این هنرپیشه ۱9 ساله افزود: مردم درباره شورش صحبت 
می کنند و می گویند که این احساس وحشت و نگرانی یک نوجوان کجاست؟ اما من می گویم که همیشه 

سعی دارم به ایفای چنین نقش هایی به سادگی و با انتخاب هایی که در کار خود می کنم، بپردازم.
وی گفت: من شعر می سرایم و این را دوست دارم. من دوست دارم که با بیشتر کودکان همسن و سال 
خود متفاوت باشم .“دنیل رادکلیف” افزود: من فکر می کنم که دوست داشتم تا نقش یک ملکه اژدها را 

بازی کنم. 

“تارزان” جدید را کارگردان “موميایی” می سازد
استفن سامرز که دو فیلم اول مجموعه “مومیایی” را در کارنامه دارد، برای اقتباسی جدید از “تارزان، 

ارباب میمون ها” نوشته ادگار رایس باروز با استودیو برادران وارنر مذاکره می کند. 
پیش  سال  دو  کرد  اعالم  رویترز 
اعالم شد این پروژه را گی یرمو دل 
تورو مکزیکی کارگردانی می کند، اما 
اکنون که دل تورو برای کارگردانی 
باید  “هابیت”  فیلم های  مجموعه 
بگذراند،  نیوزیلند  در  را  چهار سال 
رساندن  سرانجام  به  برای  سامرز 

“تارزان” انتخاب شده است.
داستان های  معروف  شخصیت 
آفریقا  جنگل های  در  که  باروز 
از  شده،  بزرگ  میمون ها  میان  در 
دفعات  به  سینما  آغازین  سال های 
بوده  سینمایی  فیلم های  دستمایه 
نقش  بازیگران  معروف ترین  از  و 

المپیک اشاره کرد که در فاصله سال های ۱9۳۰ تا  تارزان می توان به جانی ویسمولر قهرمان شنای 
۱9۶۰ در ده ها فیلم در این نقش ظاهر شد.

“تارزان، مرد میمونی” جان درک محصول ۱9۸۱ و درام “گری استوک: افسانه تارزان” )هیو هادسن، 
۱9۸۴( از دیگر فیلم های معروف تارزان هستند که رابرت داونی برای فیلم دوم با نام مستعار پی. اچ. 

وازاک نامزد اسکار بهترین فیلمنامه شد.
استودیو دیسنی نیز برداشت انیمیشنی خود از “سلطان جنگل” را در ۱999 روانه پرده سینماها کرد 
که برای فیل کالینز اسکار بهترین ترانه را به همراه داشت. سامرز ۴۶ ساله و استو بیتی فیلمنامه نویس 
تارزان کار می کنند، هرچند جزئیات کار هنوز اعالم  پروژه روی برداشتی کامال جدید از شخصیت 

نشده است.
سازنده  عنوان  به  را  خود  نام  هلسینگ”  “ون  و  عقرب”  “سلطان  “مومیایی”،  اول  فیلم  دو  با  سامرز 
فیلمبرداری  تازگی  به  او  است.  کرده  مطرح  ویژه  جلوه های  از  مملو  و  پرهزینه  سینمایی  پروژه های 

“سرباز جو: ظهور کبرا” را به پایان برده که در آن برندان فریزر نقش آفرینی می کند.
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خانواده ای که فيلمسازی 
در خونشان است

 النور کاپوال
النور کاپوال با نام واقعی 
النور جسی نیل در سال 
به  کالیفرنیا  در   ۱9۳۶
دنیا آمد و یک سال پس 
از کار کردن با فرانسیس 
عنوان  به  کاپوال  فورد 
هنری  کارگردان  دستیار 
تجربه  اولین  در  او 
فیلمسازی اش با نام »۱۳ 
ازدواج  به   »Dementia
او  درآمد.  فیلمساز  این 
برای »قلب های تاریکی«، 
سال  در  که  مستندی 
دشواری  درباره   ۱99۱
»اینک  فیلم  ساخت  های 
ساخت  الزمان«  آخر 
دیگر  گرفت.  امی  جایزه 
اش  هنری  های  پروژه 
های  نمایشگاه  برپایی 
عکاسی،  مفهومی،  هنر 
مجسمه سازی و طراحی 

صحنه است. 

 سوفيا کاپوال
سوفیا متولد ۱9۷۱ در نیویورک نخستین بازی سینمایی اش را با ایفای 
نقش یک پسر در صحنه غسل تعمید فیلم پدرخوانده انجام داد. در سن 
۱۸ سالگی او فیلمنامه فیلم کوتاه »زندگی بدون ژو« را به طور مشترک 
با پدرش نوشت و فرانسیس کاپوال یک سال بعد از او برای بازی در 
فیلم »پدرخوانده۳« در نقش ماری کورلئونه دعوت کرد. او که در حال 
به طور مستقل مشغول است  فیلمنامه نویسی و کارگردانی  به  حاضر 
در سال 2۰۰۳ اسکاری در شاخه بهترین فیلمنامه اوریژینال برای فیلم 
»گمشده در غربت« دریافت کرد. دیگر فیلم های او در مقام کارگردانی 
عبارتند از The Virgin Suicider در سال ۱999 و ماری آنتوانت در 

سال  2۰۰۶/

 جيان کارلو کاپوال
در  که  بود  النور  و  فرانسیس  فرزند  اولین  بود  معروف  جیو  به  که  او 
سال ۱9۶۳ به دنیا آمد. او در کودکی در برخی فیلم های پدرش همچون 
پدرخوانده )۱9۷2(، اینک آخرالزمان )۱9۷9( و »Rumble Fish« در سال 
۱9۸۳ نقش های کوچکی بازی کرد. مرگ ناگهانی جیو در سال ۱9۸۶ 
درست وقتی اتفاق افتاد که او در آستانه آغاز فعالیت های سینمایی اش 

بود. 

 رومان کاپوال
در  غیررسمی  نقش  یک  با  سالگی   ۸ در سن  است   ۱9۶5 متولد  که  او 
فیلم  با  را  اش  سینمایی  فعالیت  اما  رفت  دوربین  جلوی  پدرخوانده2 
دراکوالبرام استوکر »Bram Stroker&#۰۳9;s Dracula« شروع کرد. 
Arctic Mo - »او که برای هنرمندان و خوانندگان مشهوری همچون 

keys« و »فت بوی اسلیم« موزیک ویدئو می سازد و در این کار برنده 
The Da - »جایزه نیز شده است در سه فیلم خواهرش و همچنین فیلم 

jeeling Limited« )2۰۰۷( کار کرد.

 فرانسيس فورد کاپوال
برنده  تریلوژی  برای  کارگردان  این  دترویت  در   ۱9۳9 سال  متولد 
اسکار »پدرخوانده«اش و همچنین »اینک آخر الزمان« شهرت دارد. در 
دهه ۱9۸۰ فعالیت فیلمسازی کاپوال با ساخت مجموعه ای از فیلم های 
ضعیف از نگاه منتقدان و کم فروشی در گیشه ها از رونق افتاد و دچار 
ورشکستگی شد. در سال ۱992 فروش خوب و موفقیت فیلم »دراکوال 
برام استوکر« زندگی او را متحول کرد و توانست از عهده بازپرداخت 
بدهی هایش برآید و برای خودیک تاکستان، چندین رستوران و سه هتل 

مجلل در امریکای مرکزی خرید. 

گفت وگو با شهباز نوشیر بازیگر فیلم »مینای شهر خاموش«

حرکت داخل چارچوب 
خشك 

 
 
امیرشهاب  »مینای شهر خاموش«  فیلم سینمایی  در  بازی  با  ایران  از  دوری  ها  از سال  پس  نوشیر  شهباز 
رضویان به سرزمین مادری خود بازگشت. او بازیگری را نزد زنده یادان میهن و مصطفی اسکویی آموخت 

و جز بازیگری فیلم کوتاه نیز می سازد. 
 چطور شد برای حضور در پروژه »مینای شهر خاموش« انتخاب شدید؟ فراخوان حضور در این پروژه چه 

جذابیتی داشت که به آن توجه نشان دادید؟
 بعد از انتخاب بازیگران در هامبورگ من برای نقش پارسا انتخاب شدم و مدتی بعد به ایران آمدم. به اعتقاد 

من بازی در این پروژه می توانست آغازی خوب برای کار در ایران باشد. با توجه به اینکه نسخه بیست و چهارم فیلمنامه بازنویسی 
می شد، ابتدا به عنوان درام نویس با رضویان همکاری کردم. عناصر انسان دوستانه داستان و حضور عزت اهلل انتظامی از عواملی 

بود که مرا برای حضور در این کار ترغیب کرد.
 شخصیت دکتر پارسا به دلیل سال ها زندگی در غرب سرد و ساکن است. این شخصیت چه اندازه نزدیک به خودتان بود و تجربه 

زندگی در آلمان چقدر در درک این شخصیت به شما کمک کرد؟
این باور   من سال هاست در غرب سرد زندگی می کنم و هیچ وقت زندگی برای من صرفًا تلخ و بدطعم نبوده است. شخصًا بر 
نیستم که انزوا و خشک بودن انسان ها ناشی از زندگی در مکانی خاص است. من با آنکه سال ها ساکن آلمان هستم، اما هیچ گونه 

نقطه مشترک با دکتر پارسا نداشتم، به استثنای سکونت در 
آلمان.

 شما تنها بازیگر پروژه بودید که هم با بازیگران خارجی و 
هم با ایرانی ها همبازی بودید. چطور خودتان را با این دو 

جنس بازی هماهنگ کردید؟

 از آنجا که معتقدم منطقه زندگی چندان تاثیری روی نحوه 
این رو تفاوتی بین بازی بازیگران  از  افراد ندارد،  بازیگری 

ایرانی و آلمانی قائل نبودم.

 تجربه بازی مقابل عزت اهلل انتظامی که بازیگر پیشکسوت 
سینمای ایران است، چطور بود؟

من  است.  داشتنی  دوست  واقعًا  انسان  این  ابهت  و  متانت   
بسیار خوشحال شدم که اجازه یافتم کنار ایشان بازی کنم و 

معتقدم این همکاری تجربه بسیار خوبی بود.

آنچه به عنوان بازی شما در این فیلم دیده می شود، چقدر حاصل تلقی شما از نقش و چقدر برگرفته از راهنمایی های رضویان 
کارگردان »مینای شهر خاموش« بود؟

 هنگام کار خودم را صادقانه در اختیار کارگردان قرار دادم. چارچوب حاکم بر شخصیت دکتر پارسا بسیار بسته و در برخی موارد 
درک دنیای دکتر سخت بود. از همین رو در برخی موارد درک آن برایم رنج آور می شد. اما با تمام تالشم سعی می کردم آن گونه 

که کارگردان شخصیت دکتر پارسا را می دید آن را ارائه دهم.

 خودتان از کیفیت بازی تان در نقش دکتر راضی هستید؟
 متاسفانه آن طور که از قبل امیدوار بودم از اولین کار خودم راضی نیستم. با این حال حضور در این پروژه برای من بسیار پربار 

بود.

 برخی کسانی که پیش از این بازی شما را در تئاتر دیده بودند، کارتان را در این فیلم چندان موفق ارزیابی نمی کنند.
 شاید سوال تان را این گونه بتوانم تشریح کنم که متاسفانه به علت بافت شخصیت دکتر پارسا در چارچوب تک بعدی فاقد الیه های 
متفاوت من کمترین امکان و بخت را داشتم تا خارج از این چارچوب خشک حرکت کنم. فکر می کنم این موضوع بر بازی من سایه 

انداخته است.

 آیا قصد ادامه کار در آلمان را دارید یا می خواهید به ایران بازگردید؟
 طبیعتًا تا زمانی که در آلمان زندگی می کنم عمده فعالیت ها و کارهایم را اینجا انجام خواهم داد. اگر در ایران پیشنهاد کار یا امکان 

ساخت فیلم برایم فراهم شود، مشتاقانه بازمی گردم.

 فعالیت هنری تان را چطور آغاز کردید؟ این فعالیت ها در آلمان چطور پیگیری شد؟
 در نوجوانی با تئاتر و بازیگری آشنا شدم. هر چند کار بازیگر سطحی و آماتور بود، اما حضور در صحنه تئاتر نقشی بسیار مهم در 
شکل گیری شخصیت من ایفا کرد. بعدها الفبای بازیگری را نزد استادان تئاتر ایران زنده یادان مهین و مصطفی اسکویی آموختم. این 
از گرانمایه ترین دستاوردهایی بود که هنگام رفتن به آلمان در کوله بار کوچکم همراه داشتم. سال ها بعد، پس از فارغ التحصیلی از 

تئاتر برلین، به بازیگری و کارگردانی تئاتر رو آوردم که به ۱۱ سال کار در تئاتر دولتی آلمان انجامید.

 جز فعالیت بازیگری فعالیت هنری دیگری داشتید؟ گفتید در زمینه کارگردانی نیز تجربه هایی داشتید.
 من تاکنون بیش از شش فیلم کوتاه ساخته ام که بعضی از آنها در جشنواره های بین المللی مانند ونیز، کوبا، لهستان، یونان و فیلم 
فجر نیز حضور داشته اند. اولین فیلم کوتاه من »ترس روح را می خورد« سال 2۰۰2 در ونیز شرکت کرد و در آلمان جوایزی به دست 

آورد. بعد از دو سال باالخره ساخت اولین فیلم مستندم را چندی پیش به اتمام رساندم. 
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راک!
شیوه  با  راک-  موسیقی  های  ستاره 
بیش  واقعا  خود-  ویرانگرانه  زندگی 
از  افراد عادی در معرض مرگ قبل  از 
که  تحقیقی  دارند.  قرار  کهنسالی  سنین 
بر روی بیش از ۱۰۰۰ هنرمند موسیقی 
راک بریتانیایی و آمریکای شمالی و در 
پریسلی  الویس  دوران  زمانی  محدوده 
 Eminem امینم  تا   Elvis Presley
نشان  است،  گرفته  انجام  رپ،  خواننده 
میدهد که این افراد دو تا سه برابر بیش 
از جمعیت عادی در خطر مرگ زودرس 

قرار دارند....

 مرگ زودرس برای اهالی موسيقی راک! 
ستاره های موسیقی راک با شیوه زندگی ویرانگرانه خود- واقعا 
قرار  از سنین کهنسالی  قبل  افراد عادی در معرض مرگ  از  بیش 
راک  موسیقی  هنرمند   ۱۰۰۰ از  بیش  روی  بر  که  تحقیقی  دارند. 

الویس  بریتانیایی و آمریکای شمالی و در محدوده زمانی دوران 
انجام  رپ،  خواننده   Eminem امینم  تا   Elvis Presley پریسلی 
از  بیش  برابر  سه  تا  دو  افراد  این  که  میدهد  نشان  است،  گرفته 

جمعیت عادی در خطر مرگ زودرس قرار دارند. 
بنا به گزارش محققان مرکز بهداشت و سالمت عمومی در دانشگاه 
لیورپول، در طی سالهای ۱95۶ و 2۰۰5، در بین ۱۰۶۴ موسیقیدان 

مورد مطالعه، ۱۰۰ مورد مرگ وجود داشته است. 
عالوه بر الویس پریسلی، از جمله افرادی که از دست دادنشان در 
موسیقی راک ضایعه جبران ناپذیری بود، میتوان به جیم موریسون 
 Jimi هندریکس  جیمی   ،Doors گروه  خواننده   Jim Morrison
 Marc مارک بوالن T Rex اسطوره گیتار، ستاره گروه Hendrix

Bolan و کورت کوبین Kurt Cobain گروه نیروانا اشاره کرد. 
بیش از یک چهارم این موارد منجر به مرگ به دلیل مصرف بیش از 

اندازه مشروبات الکلی و مواد مخدر بوده است. 
توجهی  قابل  تعداد  که  میدهد  نشان  وضوح  به  مذکور  تحقیق 
خود  شیوه  از  ناشی  مرگ  خطر  در  راک  موسیقی  ستارگان  از 

ویرانگرانه زندگی خود هستند. 
به گفته مارک بلیس Mark Bellis سرپرست این تحقیق، این پرسش 
پیش می آید که آیا این افراد-علی رغم استعداد فراوان موسیقی- 
شایسته قرار گرفتن در مقام الگو هستند و آیا شرکت کردن آنان در 

برنامه های وسیع تبلیغات ضد مواد مخدر، فایده ای دارد؟ 
در این گزارش آمده است:” در صنعت موسیقی، فاکتورهایی چون 
اضطراب، حرکت از محبوبیت به گمنامی و قرار گرفتن در محیطی 
که مواد مخدر و الکل به سادگی در دسترس هستند، همه میتوانند 

به اعتیاد و رفتارهای مرگ آور دیگر منجر شوند”. 

 باالترین خطر 

کسب  از  پس  اول  سال  پنج  در  موسیقیدانان  تحقیق،  نتایج  به  بنا 
شهرت، بیش از همیشه در معرض خطر هستند و آمار مرگ و میر 

در این دوران سه برابر بیش از حد عادی است. 
هندرکس، بون اسکات Bon Scott از گروه AC/DC و سید ویشز 
Sid Vicious نوازنده پانک/راک از جمله افرادی هستند که در طی 

5 سال اول شهرت خود درگذشته اند. 
اما خطر شدید مرگ در میان هنرمندان بریتانیایی تا 25 سال پس از 
اولین موفقیت بزرگشان، به همان قدرت اولیه باقیست و آنها پس از 

گذشت ربع قرن تازه وارد فضای عادی زندگی میشوند. 
اینجاست که باید به کهنه کاران موسیقی راک مانند راجر دالتری 
های  ترانه  که   The Who گروه  از  ساله   Roger Daltrey ۶۳
My Gener I hope I die before I get old و -  مشهور خود

عمری  برایشان  و  گفت  آفرین  کرد،  اجرا   ۱9۶5 در سال  را   tion
طوالنی آرزو کرد! اما این حالت در آمریکای شمالی دیده نمیشود، 
زیرا اهالی سالخورده موسیقی راک تقریبا دوبرابر بیش از همسن 

و ساالن خود در اثر ایست قلبی و سکته میمیرند. 
جری گارسیا Jerry Garciaاز گروه the Grateful Dead کارل 
 Johnny Ramone و جانی رامون Beach Boys ویلسون از گروه
گروه Ramones ، ستارگان راک آمریکایی هستند که همه در دهه 

5۰ زندگی درگذشته اند. 
بلیس میگوید که یکی از دالیل باال بودن تعداد درگذشتگان در میان 
برای  قاره  این  افراد  زیاد  تقاضای  میتواند  آمریکایی  موسیقیدانان 
تشکیل مجدد گروههای قدیمی، تورهای متعدد و برنامه هایی باشد 
که این افراد را به مدت بسیار بیشتری در محیط زندگی پر خطر 

“راک اند رول” نگه میدارد. 

 تاالر مشاهير راک اند رول 

 Rock and Roll Hall of( بارها نام تاالر مشاهیر راک اند رول
Fame( را شنیده ایم و همچنین ثبت اسطوره های موسیقی راک و 
همچنین هنرمندان فعال در این عرصه در این تاالر برای سپاس و 
حفظ نام و آثار این هنرمندان. این تاالر مشاهیر و موزه آن در شهر 
کلیولند ایالت اوهایو آمریکا قرار گرفته است و مکانیست برای حفظ 
تاریخچه برترین هنرمندان و گروههای راک - تهیه کنندگان و دیگر 
اشخاصی که به نوعی با این سبک از موسیقی در ارتباط میباشند. 
این موزه در سال ۱9۸۳ افتتاح شد و در ابتدا مکان مشخصی برای 
آن تعیین نشده بود و بارها مکانش تغییر یافت، ممفیس - نیویورک 
- سین سیناتی و کلیولند. انتخاب این شهر به سختی صورت گرفت 
اما در انتخاب آن عواملی چون برپایی اولین کنسرت راک اند رول 
این  پیشگامان  از  یکی   Alan Freed فعالیت های  و همچنین محل 

سبک از موسیقی بود. 
همچنین در نظر سنجی )توسط روزنامه USA Today( که در میان 
عالقمندان به موسیقی گذاشته شده بود، از میان ۶۰۰ هزار رای، این 

شهر صد هزار رای را به خود اختصاص داد که در مجموعه نظر 
بر برپایی موزه در این شهر داده شد که روسای کلیولند با دادن 
برای  را  خود  عالقمندی  زمان  آن  در  دالری  میلیون   ۶5 اعتباری 

ساخت این مجموعه نشان دادند. 

در این ساختمان بخشهای مختلفی وجود دارد که میتوان به هفت 
قسمت اصلی تقسیم نمود. بخش اول محل برگزاری نمایشگاههای 
اند  راک  موسیقی  تاریخچه  نمایش  و  نگهداری  همچنین  و  موقتی 
رول. در بخش نمایشگاه در هر زمانی یکی از دوره های تحول این 
موسیقی و یا بررسی زندگی یکی از هنرمندان با نشان دادن فیلم و 

غیره برگزار میشود. 

داده  اختصاص  پیشرفت صنعت صدا  تاریخچه  به  در بخش دیگر 
تا  گذشته  از  مشهور  گروههای  تجهیزات  و  وسایل  با  همراه  شد 
به حال. همچنین محلی برای مشاهده سالنهای اجرا در شهرها و 
و  لیورپول  یا  و   5۰ دهه  در  ممفیس  شهر  مانند  مختلف  زمانهای 
دیترویت و یا سانفرانسیسکو در دهه ۶۰ - لوس آنجلس در دهه 

۷۰ - نیویورک و لندن در دهه ۷۰ و۸۰ و سیاتل در دهه 9۰ 
طبقه سوم را باید اصلیترین جای مورد نظر ما دانست! جاییکه شما 
میتوانید امضای هنرمندان مختلف عرصه موسیقی راک را بر روی 

دیوارهای مشاهده نمایید! 

طبقه آخر)راس هرم( نیز محل برگزاری نمایشگاه در زمینه زندگی 
که  میباشد  رول  اند  راک  تاالر  در  شده  ثبت  مشاهیر  تاریخچه  و 
میتوان به برگزاری نمایشگاههایی برای گروه ها و اشخاصی چون 
 Elvis Presley, The Supremes, The Who, John Lennon, :

U2, Bob Dylan وThe Clash اشاره نمود. 

اینکه بحث و  از  اما جالب است بدانید که بیشتر 
رقابت بر سر معرفی هنرمندان موسیقی و تقدیر 
همیشه  باشد،  داشته  وجود  آنها  فعالیتهای  از 
سال  هر  که  مراسم  برگزاری  کمیته  میان  جدالی 
در نیویورک برگزار میشود با مسولین این موزه 
وجود دارد )حتی زمانی که در سال 1۹۹7 موزه و 
بنای آن به اتمام رسید( و در نهایت تصمیم بر آن 
اجرا  تا هر سه سال مراسم در شهر کلیولند  شد 

شود که از سال 200۹ این اتفاق روی میدهد. 

است.  داشته  وجود  تاالر  این  کار  روند  بر  انتقاداتی  همیشه  اما 
تاالر  در  ثبت  برای  نامزدها  انتخاب  که  است  این  انتقاد  مهمترین 
آنها صورت  نظر شخصی  و  تفکر  با  و  عده خاص  چند  نظر  زیر 
Jann Wenner بعنوان بانی و بنیانگذار  میگیرد، اشخاصی چون 
 Suzan تاالر مشاهیر راک اند رول و اعضای اصلی دیگر آن چون
Evans و Dave Marsh و در انتخاب بیشتر از آنکه دیدی حقیقی 
نسبت به دنیای موسیقی راک داشته باشند، بر اساس میل و سلیقه 

شخصی عمل مینمایند. 

انتخاب گروه ها و نوازندگانی که در دوره ای خاص مورد توجه 
بوده اند و در برهه ای خاص موفقیت تجاری داشته اند از یک سو 
و عدم توجه به پیشگامان و تاثیر گذاران سبکهای مختلف موسیقی 
راک، موجب این شده است که بسیاری از گروه ها اعتنای خاصی به 
S- این مراسم و انتخاب شدن از سوی این تاالر نداشته باشند گروه
e-x Pistols در سال 2۰۰۶ از قرار گرفتن نامش در تاالر مشاهیر 
جلوگیری نمود و با جف بک یکی از مشاهیر گیتار راک که نامش 

در تاالر مشاهیر قرار نگرفت! 
حتی نسب به سبک progressive rock نیز عالقمندی برای انتخاب 
نام پینک فلوید  تنها  این سبک دیده نمیشود و شاید  گروههای در 

آنهم باالجبار! در تاالر قرار گرفته است. 

در  آستوریا  والدورف  هتل  در  مراسمی  در  و   2۰۰۸ سال  در 
نفرات برگزیده تاالر  اکثریت آرا بعنوان  با  این اشخاص  نیویورک 
 Leonard Cohen، The Dave Clark Five، شدند:  شناخته 
Madonna، John Mellencamp، The Ventures و جالب است 
بدانیم که گاهی اعضای کمیته که مسوول انتخاب نامزدهای سالیانه 
 Joel  2۰۰۷ سال  در  میورزند،  امتناع  خود  لیست  ارائه  از  هستند 
Selvin یکی از اعضای اصلی به بهانه نبودن گروه و هنرمند موفق 

از دادن لیست خودداری نمود!
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ادوارد آلوود برنده 
جایزه ادبی تانکارد شد

کتاب  در  که  آلوود  ادوارد 
مک  خبرنگاری:  سیاه  “روزهای 
حکایت  ها”  رسانه  در  کارتیسم 
بر  آمریکا  حکومتی  سانسور 
رسانه های خبری را مطرح کرده 
تانکارد  ادبی  جایزه  برنده  است 

شد.
کارتیسم  “روزهای سیاه خبرنگاری: مک  کتاب  این 
در رسانه ها” به سانسور و مراقبت شدید حکومتی 
استیالی  دوران  در  آمریکا  خبری  های  رسانه  بر 
در  کارتی  مک  سناتور  جزمی  و  بسته  افکار  مطلق 

فضای سیاسی این کشور می پردازد. 
هیئت داوران این جایزه برای تالش درخور اعتنای 
نویسنده در بازنمایی شرایط فکری جاری بر زمان 
مورد بحث از اواخر دهه ۴۰ تا میانه دهه 5۰ میالدی 

آنرا شایسته جایزه دانسته اند.
اول  آثار  به  آمریکا  ادبیات  در  ساالنه  جایزه  این 
علوم  حوزه  در  که  گیرد  می  تعلق  نویسندگانی 
ارزشمند  آثار  نگارش  و  خلق  به  دست  اجتماعی 
زده و نگاهی جدید به تاریخ و علوم انسانی افکنده 

باشند.
پسر،  جیمز.دبلیو.تانکارد  یادبود  به  تانکارد  جایزه 
او  نام  به  معاصر  آمریکایی  ادیب  و  نگار  روزنامه 
نامگذاری شده و همه ساله از سوی بنیادی که او در 
زمان حیات تاسیس کرده برترین کتاب حوزه علوم 

انسانی معرفی و از مولف آن قدردانی می شود. 

جایزه ی آکادمی 
شاعران آمریکا به 
لویيس گلوک رسيد

 - آمریکا  پیشین  ملک الشعرای   - گلوک  لوییس 
جایزه ی “واالس استیونس” را دریافت کرد. 

آکادمی شاعران آمریکا جایزه ی  یک صدهزار دالری 
“واالنس استیونس” را برای مهارت و تبحر چشم گیر 
سال  در  که  کرد،  اعطا  شاعر  این  به  هنر شعر،  در 

 ،2۰۰۳  -  ۴
ی  ا لشعر ملک ا

و  بود  آمریکا 
ی  عه ها مجمو

معروفی  شعر 
»آورنو«،  چون: 
و  عصر«  »هفت  
را  نووا«  »ویتا 
کارنامه ی  در 
ادبی خود دارد. 

برندگان  از 
گذشته  سال های 
هم  جایزه  این 
اشبری،  جان   از 
و  ریچ  آدرین 

ریچارد ویلبر می توان نام برد. 

آمریکا  آکادمی شاعران  به گزارش آسوشیتدپرس، 
25هزار  ارزش  به  تحصیلی  کمک هزینه ی   همچنین 
دستاورد  به دلیل  کلی  پگین  بریگیت  به  را  دالر 

شاعرانه ی فو ق العاده اعطا کرد. 
جایزه ی   دریافت  نامزد   2۰۰5 سال  در  که  کلی  از 
پولیتزر شده، دو مجموعه ی  شعر به نام های »ترانه« 

و »بوستان« منتشر شده است. 

تغيير نام پول 
ملی از نگاه 

استادان زبان 
فارسی 

پول  از  با طرح موضوع حذف ۳  صفر  همزمان 
ملی و تغییر واحد پول کشور، استادان ادبیات و 
اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این 

باره اظهارنظرهایی کرده اند. 
پیشنهادی  را  »تاالنت«  کزازی،  میرجالل الدین 
سنجیده برای پول ملی ایران می داند و می گوید: 
تاالنت با تومان در ساختار آوایی بسیار همساز 

است و به آسانی می تواند جای آن را بگیرد.

تاالنت، پيشنهاد سنجيده 
ادامه  در  دانشگاه عالمه طباطبایی  ادبیات  دانشکده  بازنشسته  استاد  این 
به فارس گفت: این پیشنهاد، بی گمان پیشنهادی سنجیده و بجاست. مایه 
سرافرازی نیست به هیچ روی که نام پول ملی ایران واژه ای بیگانه باشد، 
به معنی  زبان  آن  اسپانیولی ستانده شده و در  زبان  از  که  ریال  مانند 
بیگانه  واژ ه ای  تومان  واژه  که  این   در  اما  داد:  ادامه  وی  است.  شاهانه 
و مغولی است می تواند چند و چون آورد. بر پایه انگاره ای که آن چنان 
گسترش نیافته و شناخته نیست، تومان واژه ای ایرانی است که از صفاتی 
از  به گفته کزازی  برآمده است که در واژه توانستن هم دیده می شود. 
آنجا که چنین گمان برده شده که واژه تومان در شمار وام واژه هاست، 
واژه  دو  هر  جای  به  و  نهیم  کناری  به  هم  را  آن  است  آن  بهتر  شاید 
ریال و تومان، برابری فارسی و ایرانی بیابیم. کزازی بیان کرد: پیشنهاد 
واژه تاالنت از دید من پیشنهادی زیبنده و برازنده است؛ زیرا هم واژه ای 
و  هموار، خوش آهنگ  کوتاه،  واژه ای  هم  و  است  کهن  و  ایرانی  نژاد  از 

گوش نواز.
تاالنت، واژه ای کهن و مربوط به دوره ایران باستان است و بنا بر نظر 
کریستین سن، متخصص تاریخ ایران باستان، قبل از »داریک« نیز واحد 

پولی به نام تاالنت وجود داشته است.
بیشترین بحث روی کلمات  پیشنهاد کزازی در حالی است که  این  البته 
هخامنشیان  زمان  در  ایران  پول  واحد  که  است  دریک  همان  یا  داریک 
البته دریک سکه طال در عهد هخامنشی، به وزن  )داریوش( بوده است. 
بر  زانو  بر یک طرف آن صورت شاه است که یک  تا ۴2/۸ گرم   ۳5/۸
اصالحات  جزو  را  سکه  این  ضرب  می کشد.  را  کمانی  زه  نهاده،  زمین 

پولی داریوش اول هخامنشی شمرده اند، ولی بعضی معتقدند دریک پیش 
از زمان او هم ضرب می شده است.

کزازی با اشاره به این  که اگر ۳ صفر از واحد پول ملی حذف شود، واحد 
ریال خودبه خود حذف می شود، اظهار امیدواری کرد که بی گمان کلمات 
جدید در مدتی کوتاه در زبان مردم جای می گیرد؛ چون مردم ما از جمع 
ایران پرستان و ایران دوستانند؛ حتی اگر خود ندانند واژه هایی ایرانی و 

پارسی است.
 

ریال و تومان مناسب است 
از سوی دیگر حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسی در این  باره 
به فارس گفت: فکر می کنم همین نامی که وجود دارد خوب است چون 
درست است که کلمات ریال و تومان از جای دیگر وارد شده ولی این 

نام ها فارسی شده اند.
پول  برای  را  دیگری  نام  و  کنیم  را عوض  نام  این  که  کرد:  اضافه  وی 
بگذاریم درست نیست، چرا که در همه زبان ها نام های عاریتی هست و 
انگلیسی شده به شما  من می توانم هزار واژه عاریتی را که وارد زبان 
نشان دهم. معتقدم کلمات ریال و تومان دیگر خارجی نیستند و فارسی 

هستند.

 نه دریك نه ریال، همان تومان 
حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این 
باره گفت: دریک کلمه ای خیلی قدیمی است و ممکن است کلمه جدیدی را 

بتوان به جای ریال و تومان پیدا کرد.
وی که از طرح این موضوع قدری متعجب شده بود، گفت: باید درباره این 
موضوع فکر کرد و من درباره آن فکر نکرده بودم؛ اما با دریک موافق 

نیستم چون برای ۳ هزار سال قبل است.
بهتر  کرد:  خاطرنشان  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو 
دارد.  رواج  بیشتر  هم  مردم  بین  که  استفاده شود  تومان  کلمه  از  است 
از کلمات ترکی دیگر هم وارد زبان  چه اشکال دارد ترکی است؟ خیلی 

ما شده است.

شعرهای لنگستون هيوز با ترجمه ی حسن فياد منتشر شد
گزیده ی شعرهای لنگستون هیوز با نام »آوازهای غمناک« با ترجمه ی حسن فیاد منتشر شد. 

این مجموعه شامل 9۴ شعر این شاعر است که به همراه سال شمار زندگی هیوز و درباره ی زندگی او در 2۴۸ صفحه، به تازگی از سوی نشر ثالث 
به چاپ رسیده است. »سیاهپوست از رود سخن می گوید«، »مبارز«، »مرگ تو یورکویل«، »خیابان بیل«، »آواز عاشقونه«، »خط مرزی«، »همون جور 

که الیق یه مرده«، »زن غریب«، »ترانه ی شب هارلم«،»جزیره«، »عشق« و »همچنان هستم«، تعدادی از شعرهای این مجموعه است. 
این شاعر و داستان نویس که به دلیل ارائه ی تصویرهای درخشان و روشن از زندگی سیاهان آمریکا بین سال های 2۰ تا ۶۰ معروف است، بیش ترین 

تأثیر را از پل الرنس دانبر، کارل سندبرگ و والت ویتمن گرفته است. 
جیمز لنگستون هیوز در سال ۱9۰2 در جابلین در میسوری متولد شد. پس از فراغت از تحصیل، یک سال را در مکزیکو و یک سال را در دانشگاه 
کلمبیا سپری کرد. طی این سال ها، کارهای گوناگونی از قبیل کمک آشپزی، کارگری خشک شویی و گارسونی انجام داد و با کار کردن در لباس 
ملوانی به اروپا و آفریقا سفر کرد. هیوز نخستین شعرش را در مجله ی »بحران« در سال ۱92۶ منتشر کرد و سه سال بعد، تحصیالت دانشگاهی اش 
را در دانشگاه لینکلن پنسیلوانیا به پایان رساند. او زندگی اش را وقف خدمت به سیاهان و بیان زیر و بم زندگی آنان کرد و همواره به تربیت و 
شناساندن شاعران و نویسندگان جامعه ی سیاهپوستان کوشید. از برجسته ترین و صاحب نفوذترین رهبران فرهنگ سیاهان در آمریکا به شمار 

می آمد و عنوان ملک الشعرای هارلم به او داده شد و بسیاری نیز او را ملک الشعرای سیاهان می شناسند. 
لنگستون هیوز در سال ۱9۷۶ بر اثر سرطان در نیویورک درگذشت. 
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سالم  کي  »به  ترجمه 
کنم؟« دانشور به ژاپني؛ 

مجموعه داستان »به کي سالم 
کنم؟« سیمین دانشور به زبان 
یوکو  شود.  مي  ترجمه  ژاپني 

 - فارسي  ادبیات  و  زبان  ژاپني  استاد   - موتو  فوجي 
ترجمه مجموعه داستان »به کي سالم کنم؟« دانشور را 
که شامل ۱۰ داستان کوتاه است به عهده دارد. رمان 
»سووشون« این بانوي پیشکسوت داستان نیز پیشتر 

به چند زبان ترجمه و منتشر شده است. 

حبيبي  سروش  ترجمه 
مجوز  »زنگبار«  رمان  از 

گرفت؛ 
از رمان  ترجمه سروش حبیبي 
نوشته  آخر«  دلیل  »زنگبار، 

آلفرد آندرش مجوز انتشار گرفت و به زودي توسط 
انتشارات ققنوس منتشر مي شود. حبیبي مترجم کتاب 
آثار  و  کند  مي  زندگي  ایران  از  خارج  است  ها  سال 
بسیاري را از زبان هاي انگلیسي، فرانسوي، روسي و 

آلماني به فارسي برگردانده است. 

تکذیب حضور »بهرام 
رادان« در »راه آبي 

ابریشم«؛ 
کننده  تهیه  بشکوفه«  »حسن 
آبي  »راه  سینمایي  فیلم 
ابریشم« ساخته جدید »محمد 
با  قرارداد  عقد  نیا«،  بزرگ 
حضور  براي  رادان«  »بهرام 

در این پروژه سینمایي را تکذیب کرد. »حسن بشکوفه« 
تهیه کننده این فیلم در گفت و گو با فارس گفت؛ برخي از 
جراید اعالم کرده اند قرار است »بهرام رادان« در فیلم 
سینمایي »راه آبي ابریشم« بازي کند و با ما قرارداد 

امضا کرده که من این مطلب را تکذیب مي کنم. 

 »اورهان پاموک« رمان عشقي نوشت؛

درباره  پاموک  اورهان   
است  گفته  خود  تازه  رمان 
ذاتي  معناي  به  رمان  این 
گزارش  به  پردازد.  مي  عشق 
»موزه  عاشقانه  رمان  فارس 
»اورهان  نوشته  معصومیت« 
برنده  ترک  نویسنده  پاموک« 
 2۰۰۶ سال  ادبیات  نوبل 

منتشر شد. 
بازي جرج کلوني در »روي هوا«ي ریتمن؛ 

فیلم  بازیگر  کلوني  جرج 
و  کالیتون«  »مایکل  هاي 
»پس از خواندن بسوزان« 
»روي  سینمایي  فیلم  در 
هوا« به کارگرداني جیسن 
که  کند  مي  بازي  ریتمن 
در دریم ورکس تولید مي 
اولین  هوا«  »روي  شود. 
ریتمن  کارگرداني  تجربه 
»جونو«  از  پس  ساله   ۳۱
است که پارسال در چهار 

رشته از جمله در بهترین کارگرداني نامزد اسکار بود 
و جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسي را برد. 

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

چشماتو باز کن عمو جون!
هنوز دور اول سینی چای از چرخش نیفتاده بود که کله ی حاضران در منزل آقای افتخاری گرم شد و به دوران افتاد و انگار که قاتی تفاله ی چای، 

مواد نیروزایی چیزی باال رفته باشند، شروع کردند به قپی در کردن و بر و بازو نشان دادن! 
آقای صفوی گفت: “کورش کبیر، داریوش بزرگ ... نادر شاه افشار، هفت هزار و پونصد سال تاریخ پر افتخار کشک که نیست عمو جون! کل تاریخ 
آمریکا رو بذاری جلوی یه بچه گربه قهر می کنه!” بعد رو به عمو جون کرد و با طعنه گفت: “ننه بزرگ من صدوبیست سال خالص عمر کرد ، آخه 

دویست سال قدمت و سابقه هم واسه ی هیچ مملکتی شد افتخار؟” 
عمو جون خواست چیزی بگوید، مانع از حرف زدن اش شدم: “وطن پرستی که چیز بدی نیست عمو جون!” 

عمو جون ولی یواشکی زیر گوش ام گفت: “وطن پرستی درست زیبا جون ... ولی تاریخ گذشته که همه چیزش قابل افتخار نیست، مثاًل همین نادر شاه 
افشار یه وقتایی هم شده پادشاه فشار! با دستای مبارک خودش جفت چشمای پسراشو از کاسه بیرون آورده!” 

تن ام مور مور شد و قلب ام فرو ریخت وقتی شمسی خانم، هم سر آقای روشن، از جا بلند شد پرده ها را کشید، چشم نامحرم به زن های حاضر در 
مجلس نیفتد و آقای روشن با خیال آسوده تری به نبرد نور علیه ظلمت ادامه بدهد! 

عمو جون جلو شمسی خانم در آمد که: “شمسی جون، این که پرده پوشی الزم نداره! نشستیم دور هم به وجود خودمون افتخار می کنیم!” 
شمسی خانم هم که اصواًل اهل پرده برداری و رک و راست حرف زدن در باره ی چیزی نبود، برخالف همیشه این بار تا پای زن ها وسط کشیده شد، 

بی پرده گفت: “افتخار زن به پرده س عمو جون! زن بی پرده چیزی نداره واسه ی افتخار کردن!” 
گلوی آقای روشن هم جر خورد از افتخار و مشت گره کرده اش، باال و پائین، عمودی و افقی، از همه سو به چرخش در آمد: “فرهنگ و تمدن ما، همواره 

شاهد نبرد نور بوده و ظلمت ... و ایرانی هیچ گاه هراسی نداشته از جنگیدن با ظلمت!” 
وسط حرف آقای روشن برق رفت و شمسی خانم هراسان دنبال پارچ آب گشت، حرف تو گلوی آقای روشن گیر نکند از افتخار زیادی خفه بشود، 

غافل از این که با رفتن برق آب هم رفته بود و حاال حاال افتخار برگشتن به کسی را نمی  داد! 
همهمه از همه طرف سالن برخاست، یکی فحش را کشید به جان اداره ی برق، یکی رفت تو فاز 
انرژی هسته یی ... یکی زد تو گوش گرانی ... شمسی خانم هم هر چه ناسزا بلد بود فرستاد به هر 
چه نابدتر خشک سالی، در یک چشم به هم زدن، خشتک تاریخ و تمدن هفت هزار ساله پشت و رو 

شد و سه سوته تاریکی بر نور غلبه کرد! 
دیگر حرفی به میان نیامد، نه از کورش کبیر نه استبداد صغیر نه افتخارات تاریخی نه امتیازات 
تا  و  قیسی!  برگه ی  و  رفسنجان  پسته ی  نه   ... ژنرال سرپریسی  و  کبیر  امیر  نه  جغرافیایی، 
شمسی خانم با چند عدد شمع لرزان وارد سالن بشود، از نو پرده ها را کنار بزند و در غم 
افتخارات از دست رفته آهِ سردی بکشد، ملت یک پارچه دست به جیب شدند، در کورسوی 
و  عقده گشایی  به  کردند  دادند. شروع  ادامه  ظلمت  علیه  بی امان  نبرد  به  نور شمع،  نیمه جان 
اس ام اس پرانی و در کشاکش داغ و خونین نبردی مشکوک )از نوع الکترونیکی( به مرده و 
زنده ی کسی رحم نکردند. از دانش مند و عامی گرفته تا آنارشیست و یاغی، همه را سینه ی 
در  تاریخی،  بی سابقه ی  اقدام  یک  در  تا  کردند  عام  قتل  درشت  و  ریز  و  گذاشتند  دیوار 

گورستان افتخارات جمعی دفن کنند! 
قمر خانم از ته سالن نالید: “حاال با این بی برقی، چه طور سریال حاجی یونس تموشا کنیم؟” 
امیر خان هم که قلب اش از تاریکی گرفته بود گفت: “حاجی یونس به جهنم، بی پدر نذاشت 
اقلن ودکامونو بزنیم، ودکا تو روشنایی فقط رنگ ودکاست، ودکا تو تاریکی رنگ آب غوره س 

... ودکا نیست!” 
تنها کسی که از تاریکی گله یی نداشت و از قضا خیلی هم راضی به نظر می رسید سهراب 
بود، پسر بزرگ آقای افتخاری، که کیپ و ریپ بغل دست مهرنوش، دختر خوش گل آقای 
نگاه  فاز  تو برق سه  اداره ی برق،  به جان مسؤوالن  روشن، نشسته بود و ضمن دعا 
دید می زد، چهار  را  مهرنوش  مانتوی سیاه  از روی  داشت  بود،  مهرنوش خشک شده 
چشمی تو تاریکی: “خدا عمرشون بده! مگه اداره ی برق کاری کنه از دست بابات نفس 

راحتی بکشیم!” 
عمو جون تنها کسی بود که دائم به نگه بانی اداره ی برق زنگ زد و رد اشکال را گرفت 
تا باالخره مشکل برطرف شد و برق آمد و فریاد صلوات از همه جای سالن به هوا 

خاست. 
عمو جون گفت: “خدا رو شکر هنوزم آدم دل سوز همه جا پیدا می شه!” 

آقای تشکری ولی به جای قدردانی از کسی، صاف رفت تو شکم عمو جون: “آدم خوب 
پالونی چند؟ هر چی می کشیم زیر سر این موجود دوپاست!” 

به افتخار ورود برق، میهمانی آقای افتخاری دو باره راه افتاد و این دفعه آقای روشن، 
رشته ی کالم را به دست گرفت و چهار دست و پا شیرجه زد وسط افتخار بعدی: “چه 
افتخاری باالتر از این که ایرانی در هر شرایطی با دشمناش کنار اومده، دشمناشو تو 

دل فرهنگ خودش هضم کرده!” 
به زبان ام آمد بگویم همیشه هم این طور نبوده و بعضی وقتا هم دشمنان مثل کوسه 
همه چیزش را قورت دادند و تو شکم خودشان هضم کردند، ولی محض خاطر عمو 
جون جیک نزدم و جلو زبان ام را گرفتم! عمو جون شاپویش را تا زیر گوش پایین 

کشیده بود، بیش تر نه چیزی ببیند نه چیزی بشنود! 
جون،  عمو  کن  باز  “چشماتو  کشیدم:  عمو  شاپو  به  دستی  که  بودم  من  بار  این  و 

چشماتو چرا بستی؟” 
عمو جون ولی کاله اش را پایین تر کشید: “کور شدم زیبا جون، چشمام سیاهی رفت 

... از برق افتخار!”

علی رضا مجابی
دو هفته نامه فروغ
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به یاد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

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 حردوب شنید که دخترش با کنیزکان به بغداد رفته و در پیش ملک نعمان هستند، 
سپاهي برداشته بیرون آمد. چون بدینجا رسید ملکه ابریزه را دید که بر خاک و خون غلطیده و مرجانه، کنیز 

او گریان نشسته. ملک حردوب خود را از اسب بینداخت و 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 مخالفت نکنم. ذات الدواهي گفت: چند دختر بکر حاضر کن و دانشمندان نیز بیاور و 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 است. او خود سیصد و شصت و 
شش کنیز داشت و یکصد 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
گفت : اي ملک جوانبخت، ملک حردوب به دانشمندان مال بیکران وعده کرد و دختران را نیز حاضر آورده 
به 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 را به قصر اندر ندید. تفتیش کرد خبري نیافت. 
این کار بر او ناهموار شد و گفت:  چگونه دختري از قصر بیرون شد و هیچ کس برو آگاه نگردید. اگر 
مرا مملکت بدین گونه باشد 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. 
اما ملک نعمان پس از چند روز ملکه را از خاطر فراموش کرده به َتَفقُّدِ ضوءالمکان و نِزهه الزمان بپرداخت 
و علما و حکما به تعلیم ایشان بگماشت. شرکان از کردار پدر در خشم شد و به برادر و خواهر َرشک برد و 

بدین سبب رنجور گشت. روزي ملک نعمان با شرکان گفت: چونست که تنت نزار و گونه ات زرد همي شود؟ 
شرکان گفت:  اي پدر، هر وقت مي بینم که تو به اوالد صفیه مهربان مي شوي و با ایشان نیکوئي مي کني مرا 
رشک آید و بیم از آن دارم که رشک بر من غالب شود و ایشان را بکشم و تو نیز به سبب این مرا بکشي 
و از این جهت نزار و زرد همي شوم. تمني من این است که شهري به من واگذاري که من در 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. ملک از این بشارت فرحناک شد و به حکیمان بسي مال داد و ضوءالمکان را دید که بزرگ شده 
و چهارده ساله گشته مایل به عبادت و دوستدار فقرا و اهل دانش است و زنان و مردان شهر بغداد او را دوست 
مي دارند و حال بدین منوال بود تا اینکه در بغداد َمحمِِل عراق از براي زیارت مّکة معظمه و 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 ُنزهت الزمان رفت. دید که به نماز ایستاده. چون 
از پدر اجازت  اندر دل است و  با او گفت که: مرا شوق زیارت مکه و قبر نبي علیه السالم  ادا کرد ضوءالمکان  نماز 
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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آنچه 
ایرانيان به 
تمدن های 
دیگر دادند

برنارد لوئیس - ترجمه بهزاد کریمی

موسسه  استاد  لوئیس  برنارد 
دانشگاه  خاورمیانه  مطالعات 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  پرینستون 
یکی از برجسته ترین نظریه پردازان 
مسائل دنیای اسالم است. متن زیر، 
ترجمه یکی از سخنرانی های اوست 
که حدود چهار سال پیش در یکی از 
تل  دانشگاه  به  وابسته  موسسات 
به ذکر  ایراد کرده است. الزم  آویو 
است که بخش پایانی سخنرانی که 
اختصاص  ایران  جاری  مسائل  به 
داشت، به دلیل بالموضوع شدن آنها 

پس از چهار سال حذف شده است. 

برای دست یافتن به افق هایی از جایگاه ایران در تاریخ، بهتر است 
از فتوح عربی -اسالمی در قرن ۷ میالدی آغاز کنیم. این مجموعه 
محمد،  ]حضرت[  بعثت  همچون  هایی  رخداد  دنبال  به  که  فتوح 
آغاز  جزیره  شبه  در سراسر  اسالمی  عقاید  نشر  و  اسالم  ظهور 
شد، موجب گشت سرزمین های فراوانی از اقیانوس اطلس و رشته 
کوه های پیرنه تا مرز های هند و چین و ورای آن در چارچوب 
امپراتوری تازه بنیاد عربی- اسالمی به وحدت دست یابند. به هر 
کدام از حوادث یاد شده در ایران از زوایای مختلفی نگریسته شد. 
برخی آنها را اموری مقدس، ظهور فرقه ناجیه و پایان عصر جهل 
و کفر به شمار آوردند و در نظر بعضی دیگر تحقیر ملی اشغال 
کشور توسط مهاجمانی بیگانه تلقی شد. هر کدام از این دو برداشت 

با توجه به زاویه نگرش باورمندان آنها صادق است. 
میان  بنیادین  های  تفاوت  به  را  شما  توجه  ابتدا  در  مندم  عالقه 
حوادث داخل ایران در مقایسه با دیگر مناطق خاورمیانه و شمال 
آفریقا جلب نمایم که در مجموع خالفت اسالمی را در قرون هفتم و 
هشتم میالدی تشکیل می دادند. کشور های متمدن باستانی شامل 
عراق، سوریه، مصر و مناطق شمال آفریقا در زمانی بسیار کوتاه 

اسالمی عربی شدند. همچنین مذاهب قدیمی شان یا به طور کامل از 
میان رفت و یا به صورت گروه های کوچک و پراکنده به حیات خود 
فراموشی  به دست  تقریبًا  نیز  باستانی شان  های  زبان  داد.  ادامه 
سپرده شد مگر تعدادی اندک که یا در متون مقدس و یا به شکل 

الواح مکتوب بر جای ماندند. 
اکنون به برخی از این زبان ها تنها در روستا های دورافتاده تکلم 
می شود اما در میان بیشتر مردم زبان های پیشااسالمی به دست 
فراموشی سپرده شد و هویت هایی که بدان زبان ها بیان می شد 
تغییر یافت و تمدن های باستانی عراق، سوریه و مصر به آنچه که 
امروزه جهان عرب می نامیم، تبدیل شد. ایران به راستی اسالمیزه 
شد اما هیچ گاه عرب نگشت. ایرانیان همان پارسیان ماندند و بعد 
از پایان دوره فترت خود را به عنوان عنصری متمایز و متفاوت، در 
درون امپراتوری اسالم بازیابی کردند و سرانجام خود به عنوان 
ایران در  این میان سهم  قطعه ای تازه به اسالم اضافه شدند. در 
تمدن تازه بنیاد اسالمی از لحاظ فرهنگی، سیاسی و شگفت انگیزتر 

از همه، دینی بسیار قابل توجه است. 
محصول کار ایرانیان در حوزه های فرهنگی این دوره به ویژه در 

به خوبی  قالب شعر عرب  در  ایرانی  اصیل  اشعار  زمینه سرودن 
مشاهده می شود. در معنایی دیگر، اسالم ایرانی نسخه دیگری از 
اسالم اصیل است. اسالمی جدید که گاهی اوقات از آن به نام اسالم 
عجم یاد می شود. این اسالم پارسی که بیشتر از آنکه عربی باشد 
ایرانی بود ابتدا در میان ترک های آسیای صغیر و سپس ساکنان 
ترک خاورمیانه و منطقه ای که بعد ها ترکیه نامیده شد و البته در 
میان هندوان گسترش یافت. ترکان عثمانی شکل تازه ای از تمدن 
ایرانی را به پشت دیوار های وین رساندند. در قرن هفتم میالدی 
یک سیاح ترک که به عنوان کارمند سفارت عثمانی از وین بازدید 
می کند کنجکاوانه بیان می کند زبانی که در وین به آن صحبت می 

شود شکل تغییر یافته ای از زبان فارسی است. 
او همچنین ساختار زبان های هند و اروپایی و رابطه آنها را در دو 
زبان فارسی و آلمانی بررسی کرده و این واقعیت را که آلمان ها 
به »است« ایرانی ها »ایست« می گویند و نیز مورد مشابه ای را در 
زمان فعل بودن )To Be ( گزارش می کند. در قرن هفتم میالدی 
و در زمان تهاجم مغوالن، اسالم ایرانی خود را نه تنها به عنوان 
در  غالب  عنصری  عنوان  به  بلکه  اسالم  جهان  در  عنصر سازنده 
قدرت  اصلی  مراکز  قرن،  چندین  برای  کرد.  مطرح  اسالمی  تمدن 
سیاسی و تمدنی اسالم اگر ایرانی نبودند حداقل از نشانه های تمدن 
ایرانی بهره می جستند. اما در یک دوره زمانی کوتاه این برتری از 
سوی آخرین قدرت جهان عرب یعنی سلطنت ممالک مصر به چالش 

کشیده شد. 
اما حتی این آخرین پایگاه قدرت اعراب نیز بعد از جنگ قدرت میان 
موفقیت  این  رفت.  میان  از  فتح مصر،  بر سر  عثمانیان  و  ایرانیان 
عثمانیان را در غلبه بر ممالک باید پیش زمینه ای برای خروج از 
تحت  تنها  عربی  اسالم  دانست.  ایرانیان  و  آنها  میان  قدرت  جنگ 
به  مناطق دوردست همچون مغرب  اعراب شبه جزیره و  حکومت 
حیات خود ادامه می داد. مرکز جهان اسالم در مناطق نفوذ ترک ها 

و ایرانیان قرار داشت که از سوی فرهنگ ایرانی شکل گرفته بود. 
در اواخر قرون میانه و اوایل دوران جدید، مراکز عمده سیاسی و 
ایران و ترکیه همگی  تمدنی جهان اسالم مانند هند، آسیای میانه، 
جزیی از این تمدن ایرانی به شمار می آمدند. اگر چه در بیشتر این 
مناطق به انواع زبان ترکی تکلم می شد، اما زبان اداری و فرهنگی 
اما  بود  )فقه(  قانون  بود. زبان عربی زبان کتاب مقدس و  فارسی 

زبان فارسی، زبان شعر و ادبیات بود. 

 استثنای ایرانی 

های  تمدن  که  زمانی  در  چرا  آمد؟  وجود  به  ها  تفاوت  این  چرا 
باستانی عراق، سوریه و مصر از میان رفته و به دست فراموشی 
شکلی  در  و  داد  ادامه  خود  حیات  به  ایران  تمدن  شدند،  سپرده 

متفاوت ظاهر شد؟ 
این  از  این سئوال ها داده شده است. یکی  پاسخ های متفاوتی به 
جواب ها متضمن تفاوت زبانی است. مردم عراق، سوریه و فلسطین 
به انواع مختلفی از زبان آرامی صحبت می کردند که این زبان از 

خالف  بر  نتیجه  در  و  داشته  ارتباط  عربی  با  سامی  زبان  طریق 
زبان فارسی انتقال از آن به زبان عربی بسیار آسان تر انجام شد. 
در این پاسخ البته کمی جبرگرایی دیده می شود. زیرا زبان قبطی 
نیز - زبان بومی مصر- که ارتباطی با زبان سامی نداشت نتوانست 
در مقابل عربیزه شدن مصر مقاومت کند. زبان قبطی برای زمان 
کوتاهی میان مسیحیان مصر به حیات خود ادامه داد اما سرانجام 
منسوخ شد و فقط در مناسک کلیسای قبطی از آن استفاده می شد. 
بعضی دیگر در پاسخ به سئوال آغازین ما، علت وجود تفاوت میان 
تمدن  فرهنگی  برتری  را  باستانی  های  تمدن  دیگر  و  ایرانی  تمدن 

ایرانیان می دانند. 
کند.  را در خود مستحیل می  برتر، فرهنگ مادون خویش  فرهنگ 
به همین جهت باورمندان این نظریه این گفته التینی را نقل می کنند 
که: »یونان اشغال شده، فاتحان خود را تسخیر می کند«. به عبارتی 
این پاسخ  اینکه  با  دیگر رومی ها فرهنگ یونانی را اختیار کردند. 

منطقی به نظر می رسد اما مثال موجهی به کار نمی برد. 
رومی ها، یونان را فتح کرده و بر آن حکمروایی کردند، چنان که 
اعراب ایران را تسخیر و بر آن فرمان راندند اما رومی ها در این 
کردند.  تحسین  را  یونانی  تمدن  فراگرفتند.  را  یونانی  زبان  میان 
توانستند به یونانی بخوانند، آن را به زبان مادری خود ترجمه و از 
کتاب های یونانی تقلید کنند. اما اعراب زبان فارسی را نیاموختند 
تاثیر  ایرانیان بودند که زبان عربی را فرا گرفتند و تازه  این  بلکه 
ادبیات فارسی بر ادبیات و زبان عرب بسیار ناچیز بود که آن هم 
از طریق تازه مسلمانان ایرانی انجام شد. شاید نمونه نزدیک تر به 
این مسئله اتفاقی بود که در سال های بعد از سال ۱۰۶۶ میالدی و 
بعد از اشغال جزیره آنگلوساکسون توسط نرمان ها در انگلستان 
رخ داد. زبان آنگلوساکسون تحت تاثیر زبان فرانسوی نرمان قرار 

گرفت و به آنچه که امروزه زبان انگلیسی می نامیم، تبدیل شد. 
فاتحان  و  انگلیس  جزیره  نرمان  فاتحان  میان  جالب  هایی  شباهت 

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

ای که محصول  تازه  دارد. در هر دو جا زبان  ایران وجود  عرب 
لغت  از حوزه  استفاده  با  بود  بومی  گسست و ساده سازی زبان 
که  گرفت  مرکب شکل  و  تازه  هویتی  آمد.  وجود  به  فاتحان  زبان 
هم فاتحان و هم مردمان سرزمین های مفتوحه را در برمی گرفت. 
هر دو مهاجم، مشروعیتی را به دست آوردند که البته ایران همانند 
انگستان نبود زیرا مشروعیت فاتحان عرب با دینی تازه و بر پایه 
مهاجمان  با  مقایسه  در  همچنین  شد.  می  محافظت  مقدس  کتابی 
چادرنشین بیابان های شبه جزیره، بیشتر مردمان سرزمین های 

فتح شده در عراق، سوریه و مصر سطح تمدنی باالتر داشتند. 
اما با این حال این تمدن ها بر عکس ایران مستحیل شدند. به این 
ایم  نیافته  اولمان را که هنوز پاسخی برای آن  باید سئوال  ترتیب 
سئوال  به  پاسخ  در  دیگر  قبول  قابل  توضیح  کنیم.  مطرح  دوباره 
مطرح شده، تفاوت سیاسی به ویژه در دو عنصر قدرت و پیشینه 

تاریخی است. به جز ایران سرزمین هایی که از سوی اعراب فتح 
مدت  به  جاها  سایر  و  مصر  فلسطین،  سوریه،  عراق،  مانند  شد 
طوالنی پیش از آن تحت انقیاد امپراتوری هایی بودند که مرکز آنها 
در جایی دیگر واقع بود. بنا براین این سرزمین ها برای چندمین بار 
فتح می شد. آنها پیش از حمله عرب ها به مدتی طوالنی تغییرات 
نظامی، سپس سیاسی- فرهنگی و در آخر مذهبی را از سر گذرانیده 
بودند به همین دلیل فتح دوباره سرزمین هایشان از سوی عرب ها 

تنها به معنی تغییر در آموزگاران حاکمشان بود. 
اما موارد گفته شده درباره ایران صادق نیست. ایران تنها یک بار آن 
هم برای مدتی کوتاه توسط اسکندر اشغال و جزیی از امپراتوری 
ایران هیچ گاه به دست رومی ها اشغال نشد به  بزرگ هلنی شد. 
همین دلیل تاثیر فرهنگی تمدن هلنی بر ایران در مقایسه با کشور 
های حاشیه دریای مدیترانه، مصر و شمال آفریقا که فرهنگ هلنی 
از سوی کارگزاران امپراتوری روم به آنها تحمیل می شد، بسیار 
کمتر بود. تاثیر هلنیسم بر ایران در زمان اسکندر و دولت مستعجل 
تاثیر کم عمق و  این  اما  جانشینانش بدون شک قابل مالحظه بود 
بسیار کمتر از آنچه بود که سرزمین های مدیترانه ای تحت فشار 
آن بودند. حتی این تاثیر فرهنگی، زمانی که جامعه ایران تحت لوای 
به دنبال  یافت  پارتیان و ساسانیان تجدید حیاتی دوباره  حکومت 
جریان ملی، سیاسی و مذهبی »بازگشت به خویشتن« از میان رفت. 
یک امپراتوری جدید که هم پایه و رقیب امپراتوری های روم و بعد 

ها بیزانس شد در ایران پا به عرصه تاریخ گذاشت. 
از حمله عرب ها و  بعد  ایرانیان بالفاصله  بود که  به آن معنا  این 
برعکس همسایگان شان در غرب با توسل به گذشته و یا حتی می 
توان گفت با استفاده از یادواره های قدرت و جالل معاصرش پا 
بر جای ماند. این مفهوم از شکوه باستانی و هویت افتخارآمیز به 
روشنی در آثار مکتوب ایران دوره اسالمی و با استفاده از دامنه 

وسیعی از لغات عربی مشاهده می شود. 
این تفاوت ایران با دیگر تمدن ها بعد از حمله اعراب به چند گونه 
قابل مشاهده و بررسی است: ظهور نوعی شعر حماسی ملی که در 
عراق، سوریه، مصر و یا جای دیگری نظیر نداشت و نیز چگونگی 
افراد. در هالل خصیب و سرزمین های غربی آن،  انتخاب اسامی 
والدین اسامی فرزندان خود را بیشتر از میان اسامی قرآنی و ادبیات 
و  احمد  علی، محمد،  مانند  کردند  انتخاب می  اسالم  از  پیش  عرب 
نظیر آن. این نام ها در میان مسلمانان ایران نیز استفاده می شد اما 
عالوه بر این اسامی، ایرانیان از اسامی اصیل ایرانی مانند خسرو، 
شاپور، مهیار و نام های دیگر که همگی از زبان فارسی باستان _ 

زبان ایران ساسانی- ریشه گرفته بودند استفاده می کردند. 

نصر  نبوکد  را  پسرش  اسم  که  کنیم  نمی  پیدا  را  عراقی  هیچ  ما 
یافت نمی شود  نیز هیچ مصری  بنامد،  یا سنخریب  النصر(  )بخت 
که فرزندش را توتانخانم یا آمن هوتپ نامگذاری کند. این تمدن ها 
در واقع مرده و به دست فراموشی سپرده شده بودند. اما مفهوم 
ایرانی افتخار همچون تاریخ ایران حفظ شد و باقی ماند اتفاقی که در 
مصر و بابل باستانی رخ نداد، جز اسطوره و افسانه های تاریخی 
و خاطره ای کمرنگ از دوره های بسیار متاخر قبل از ورود اسالم. 
رهیافت اسالمی به مفهوم تاریخ ممکن است پاسخ قانع کننده ای در 
این باره به ما بدهد که: چرا باید کسی برای مطالعه تاریخ خود را به 

زحمت بیندازد؟ یا اصال اهمیت تاریخ در چیست؟ 
الهی است و توضیحاتی درباره هدف خلقت  تاریخ حاصل مشیت 
بشر از سوی خدا ارائه می کند و از دیدگاه یک مسلمان به ویژه 
از نظر یک مسلمان سنی، تاریخ در آنجا که به حفظ سنن پیامبر، 
اصحاب و خلفای راشدین )که از نظر آنها الگوی درست قانون و 
این بدان  پیدا می کند.  اهمیت  رفتار به شمار می روند( کمک کند، 
معناست که تاریخی تاریخ است که موضوع آن مسلمانان باشند. 
به این ترتیب تاریخ غیرمسلمانانی که در جاهای دوردست زندگی 
می کردند حتی اگر از اجداد خود مسلمانان بودند از لحاظ تاریخی 
و دینی ارزش ضبط و نگه داری نداشتند و به همین دلیل نیز حفظ 
این عقاید و در  ابراز  نشدند. درست در همین زمان و به موازات 
حالی که ایرانیان در مرحله بازیابی خود بعد از حمله اعراب بودند 
ایران  تاریخ  سپردند.  فراموشی  دست  به  را  خود  تاریخی  حافظه 
باستان به ویژه تاریخ قبل از ساسانیان طی تغییرات بعدی بدون 
آنکه اثری از خود بر جای بگذارد از میان رفت. زبان های باستانی 

ایران جای خود را به فارسی مسلمانان داد. 
نگارش باستانی فراموش شد و به منظور برآورده کردن نیاز های 
تلفظ زبان فارسی نگارش عربی جای آن را گرفت. زبان و نگارش 
داشتند  ایمان  زرتشت  دین  به  که  اقلیتی  میان  در  تنها  ایران  قدیم 
حفظ شد که البته از اهمیت چندانی برخوردار نشد. حتی نامگذاری 
فرزندان به آن صورتی که من قباًل به آن اشاره کردم فراموش شد، 
مگر در دوره های اخیر. به همین دلیل برای مثال نام کوروش که 
در دوران مدرن از او به عنوان بزرگ ترین شاه ایران باستان یاد 

می شود از یاد ها رفت. 
اما  به خاطر سپردند  اسکندر  به صورت  را  الکساندر  نام  ایرانیان 
در  اسکندر  نام  نیفتاد.  اتفاقی  چنین  کوروش  نام  درباره  گاه  هیچ 
میان ایرانیان بهتر از نام پادشاهان ایرانی که در مقابل او جنگیدند 

در اذهان باقی ماند.
پرنده پارسی
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

اطالعيه 
مرکز همیاری ایرانیان شما را برای گردهمایی 

ماهیانه دعوت  می نماید

تاریخ: جمعه ۱2 سپتامبر  

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 
07۹6040454۹ تماس حاصل فرمایید.

 Holloway Road     :نزدیکترین آندرگراند
محل عبور اتوبوسهای: 33۹,43,217 

کتابخانه ملی انگلستان کتاب های 
دیجيتال را تهدید نمی داند

کتابخانه ملی انگلستان کتاب های دیجیتال را تهدیدی برای کتاب های چاپی نمی داند و با انتشار آن ها در 
دنیای مجازی موافق است. 

وسیله ای  سونی  شرکت  »آسوشیتدپرس«،  از  نقل  به 
می تواند  که  است  کرده  ارائه  انگلستان  در  دیجیتالی 

نزدیک به ۱۶۰ کتاب را در خود جای دهد. 
این وسیله کوچک 2۰۰ پوند قیمت دارد و ظرفیت آن 
دیجیتالی  وسیله  این  توزیع  است.  افزایش  قابل  نیز 
بود  شده  کشور  این  کتاب دوستان  نگرانی  موجب 
هرگونه  خصوص  این  در  انگلستان  ملی  کتابخانه  اما 
تهدیدی از جانب کتاب های دیجیتال را برای کتاب های 

چاپی رد کرد. 
و  اروپایی  مطالعات  بخش  رئیس  بری«  »استفان 
آمریکایی کتابخانه ملی انگلستان با اعالم این خبر گفت: 
کتاب های  خواندن  لذت  هیچ گاه  کتاب  »دوست داران 

چاپی را با کتاب های دیجیتال عوض نمی کنند.« 
وی در ادامه گفت: »نویسندگان و چهره های مهم جهان 
بسیاری از کتاب های این کتابخانه را امضا کرده اند و 
فکر می کنم مردم هم هنوز دوست دارند این تجربه را 

ادامه دهند.« »هلن فراسر« رئیس انتشارات معروف پنگوئن نیز دستگاه جدیدی سونی را پدیده خوبی 
دانست و در عین حال آن را به هیچ وجه تهدیدی برای کتاب های چاپی ندانست. 

وی در این باره گفت: »اگر در حال سفر باشید و بخواهید بیست تا سی کتاب را همراه خود داشته 
باشید، آن وقت این وسیله بسیار کمکتان می کند. این وسیله همچنین به نسل جدید که شیفته وسایل 

الکترونیکی هست نیز کمک می کند تا به کتابخوانی عالقه مند شود.« 
دستگاه کتاب خوان کوچک الکترونیکی شرکت سونی اظهارنظر های زیاد و گاه متناقضی را در کشور 

انگلستان با خود به همراه داشته است. 

مارکز روزنامه نگاری را بهترین 
شغل در جهان دانست

کلمبیایی  نویسنده ی   - مارکز  گارسیا  گابریل 
برنده ی نوبل ادبیات - از روزنامه نگاری به عنوان 

بهترین حرفه در جهان یاد کرد. 
مارکز که چند دهه  در مکزیک زندگی کرده است، 
در همایشی در شهر “مونتری” شمال مکزیک در 
کرد:  اعالم  روزنامه نگاران  و  دانشجویان  جمع 
روزنامه نگاری  از  بهتر  جهان  در  شغلی  »هیچ 

نیست.« 
او از این که روزنامه نگاران امروزی مجبورند تا 
در کم ترین زمان، کار خود را به انجام برسانند، 
انتقاد کرد و گفت: »وقتی فردی تحت فشار باشد، 
برای  ندارد؛  کردن  فکر  برای  فرصتی  و  وقت 
همین فردای آن روز به خودش می گوید،  اگر این 

 کار را انجام می دادم، بهتر بود.« 
مارکز همچنین اظهار کرد: »وقتی ما جواهری در 
یک داستان پیدا می کنیم، از آن لذت می بریم؛ اما 
استفاده  نادرستی مورد  به شکل  را  وقتی زبان 

قرار می دهیم، مانند سگ  رنج می بریم.« خالق »صد سال تنهایی« که اکنون هشتاد و یک ساله است، ابتدا 
به عنوان یک روزنامه نگار چهره شد و اغلب می گوید برای آن که مجبور نباشد صحبت کند، می نویسد. 

به گزارش فرانس پرس، نویسنده ی »عشق سال های وبا« همچنین اعالم کرد که تا پایان امسال، نگارش 
او  کتاب  آخرین  هرگز  این  گفت،  اما  رساند؛  خواهد  به پایان  عاشقانه  موضوعی  با  را  جدیدش  رمان 

نخواهد بود. 
مارکز برای این کتاب دویست و پنجاه صفحه یی هنوز عنوانی انتخاب نکرده است.
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“گنو”، ثروت 
گرانبهای 
هرمزگان

باغلب از جنوب کشور و کرانه های خلیج فارس و دریای عمان یک 
سرزمین خشک و داغ در اذهان تداعی می شود. حال آن که در هر 
فضاهایی  حتما  گرفته  انسانی شکل  زندگی  و  تمدن  که  سرزمینی 
وجود داشته که زندگی را قابل تحمل و مطبوع کرده است. در جنوب 
کشور نیز نقاطی وجود دارند که کمتر شناخته شده اند و از نظر ۳ 

آب و هوایی با فضای مرسوم و معمول تفاوت دارند. 
منطقه حفاظت شده “گنو” در شمال بندرعباس با آب و هوایی مطبوع 

سرزمینی کوهستانی، از جمله این مناطق به شمار می رود. 
گنو، با مساحت 2۷ هزار و 5۰۰ هکتار و ارتفاع متغیر 5۰ تا 2 هزار 
و ۳۷۴ متر در شمال بندرعباس قرار دارد و از نظر تنوع گیاهی و 

جانوری و آب و هوای مطبوع، کوهها و دره ها بی نظیر است. 
از سال ۱۳5۱ تا سال ۱۳5۴ این سرزمین را به عنوان منطقه حفاظت 
عنوان  به   ۱۳5۴ سال  از  طبیعی  غنای  دلیل  به  اما  شناختند؛  شده 
پارک ملی معرفی شد. این سرزمین به عنوان بخشی از سرمایه و 
میراث طبیعی به شمار می رود و شهرت بین المللی دارد. کوه گنو، 
دامنه هایی  به سبب داشتن آب و هوای سرد، برف خیز بودن و 
مردم  توجه  مورد   ۱۳2۰ از سال  مطبوع،  هوای  و  آب  با  سرسبز 
بندرعباس بوده است و در طول این سالها ساکنان شهر برای فرار 
از گرما، به مناطق ییالقی کوه گنو مانند کهنوج، باغ کاشان و چاهو 

سفر می کرده اند. 
بلندترین  که  دارد  بازگرد  و  نام نصیری  به  بزرگ  قله   2 گنو  کوه 
های  بوته  و  جنگلی  درختان  انواع  از  و  دهند  می  تشکیل  را  نقطه 
دارویی پوشیده شده اند. درختان انگور، سیب، زردآلو، انار، انجیر، 
نارنگی، لیموترش، نارنج، انبه و خرما طبیعت زیبای منطقه را زینت 

بخشیده اند. 

چشمه های متعددی با نامهای انارو، باغ زیر، سرا، دزک، الیاسی 
درمر این باغها را آبیاری می کرده اند، که متاسفانه طی سالهای 

خشکسالی، تعدادی از آنها خشک شده اند. 
حیوانات  انواع  زندگی  برای  نیز  محیطی  زیست  نظر  از  گنو  کوه 

گوشتخوار و علفخوار مانند پلنگ، کفتار، گرگ، شغال، قوچ، میش، بز 
و آهو مناسب است. راه رسیدن به منطقه “گنو” از مسیر بندرعباس 
به بندرلنگه است. در این مسیر، از راه روستایی تازیان با طی کردن 

یک جاده ۳۰ کیلومتری فرعی، می توان به دامنه کوه گنو رسید. 
از جمله جلوه های طبیعی و جذاب گردشگری این منطقه، آب گرم 
از جمله مشهورترین آب گرم های استان  این آب گرم  گنو است. 
هرمزگان به شمار می آید. در فاصله 25 کیلومتری بندرعباس و 
جاده  کیلومتری   ۶ )در  تهران  به  بندرعباس  اصلی  راه  حاشیه  در 
اصلی( آب گرم گنو قرار گرفته که در فصل پاییز، زمستان و ماه 
فروردین پذیرای گردشگران بسیاری است. آب گرم از اعماق زمین 
می جوشد و پس از عبور از حوضچه هایی که برای مردان و زنان 
در نظر گرفته شده است به سوی آبادی گنو در دامنه کوه روان می 
شود و نخلستان گنو را مشروب می کند. این آب در قدیم، چندین 
اطراف  نواحی  مردم  غالت  و  آورده  می  در  گردش  به  را  آسیاب 
با چشمه سارها، درختان  را آرد می کرده است. چنین منطقه ای 
که مردم  است  ثروت طبیعی  یک  لطیف کوهستانی،  فراوان، هوای 

منطقه نیز در حفظ آن کوشا هستند. 

خليج فارس
خلیج فارس )یا خلیج پارس / Sinus Persicus( در امتداد دریای 
عمان و در میان شبه جزیره  عربستان و ایران قرار دارد. مساحت 
آن 2۳۳,۰۰۰ کیلومتر مربع است. از شرق از طریق تنگه هرمز و 
دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به 
دلتای  رودخانه  اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه● دجله و 
می شود. کشورهای  ختم  است،  آن  به  کارون  رود  الحاق  و  فرات 
ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، 

قطر و بحرین در مجاورت خلیج فارس هستند.
زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصد هزار سال پیش، صورت 
اولیه خلیج فارس در کنار دشت های جنوبی ایران تشکیل شد و به 
بیرونی  و  درونی  ساختار  در  تحول  و  تغییر  اثر  بر  زمان،  مرور 

زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت.
خلیج پارس نامی است به جای مانده از کهن ترین منابع، زیرا که از 
سده های پیش از میالد سر بر آورده است، و با پارس و فارس _ 

نام سرزمین ملت ایران _ گره خورده است.
● خلیج فارس در دوران باستان

قدمت خلیج فارس با همین نام چندان دیرینه است که عده ای معتقدند: 
»خلیج فارس گهواره تمدن عالم یا خاستگاه نوع بشر است.« ساکنان 

باستانی این منطقه، نخستین انسان هایی بودند که روش دریانوردی 
را آموخته و کشتی اختراع کرده و شرق و غرب را به یکدیگر پیوند 
داده اند. اما دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس، قریب پانصد سال 

از میالد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد.  پیش 
داریوش بزرگ،  نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آورد. 

و  هند  اقیانوس  کرانه های  تا  را  رودخانه سند  او طول  کشتی های 
دریای عمان و خلیج فارس پیمودند، و سپس شبه جزیره عربستان 
را دور زده و تا انتهای دریای سرخ کنونی رسیدند. او برای نخستین 
بار در محل کنونی کانال سوئز فرمان کندن کانالی را داد و کشتی 
هایش از طریق همین کانال به دریای مدیترانه راه یافتند. در کتیبه ای 
که در محل این کانال به دست آمده نوشته شده است: “من پارسی 
هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان کندن این کانال را داده 
ام از رودی که از مصر روان است به دریایی که از پارس آید پس 
این جوی کنده شد چنان که فرمان داده ام و ناوها آیند از مصر از 
این آبراه به پارس چنان که خواست من بود. “این نخستین مدرک 
مکتوب بجا مانده درباره خلیج فارس است. از سفرنامه فیثاغورث 
نام  منابع مکتوب جهان  تمام  در  تا سال ۱95۸  میالد  از  قبل   5۷۰
یا معادلهای آن در دیگر زبانها ثبت شده است. از  خلیج فارس و 
دوره جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر، به تشویق او و 
اوجگیری تعصب عربی، رسمًا کشورهای عربی نام تاریخی خلیج 

فارس را در رسانه ها و کتب رسمی عربی تغییر دادند.
در دوره داریوش دوم ناوگانی ایرانی به رهبری سردار صداسپ 
ماموریت یافت تا جهان را دور بزند وی عازم مدیترانه و سواحل 
شنقیط )موریتانی( تا نزدیک اشانتی و سواحل بنین پیش رفتند ولی 

در اثر برخورد با اقوام وحشی سفر را ناتمام کذاشتند.
با کویت و عراق و  از غرب  ایران،  با  خلیج فارس از سمت شمال 
از جنوب با عربستان، بحرین و امارت متحده عربی همسایه است. 
وسعت آن 2۴۰،۰۰۰ کیلومتر است و پس از خلیج مکزیک و خلیج 

هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می  آید.
این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای 
آزاد مرتبط است و جزایر مهم آن عبارت اند از: خارک، ابوموسی، 
به  آنها  تمامی  که  الوان  و  قشم،   ، کیش  کوچک،  تنب  بزرگ،  تنب 
ایران تعلق دارد. خلیج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و 
گاز دارد و مسیر انتقال نفت کشورهایی چون کویت، عربستان و 
امارات متحده عربی است. به همین دلیل، منطقه ای مهم و راهبردی 
بشمار می آید. بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که 
از آنها می توان بندر شارجه، دوبی، ابوظبی و بندر عباس و بوشهر 
را نام برد. دریانوردی در خلیج فارس پیشینه بسیار طوالنی دارد 
از  پیش  به سده چهارم  این زمینه  در  ولی نخستین مدارک قطعی 
میالد مربوط است. پس از بسته شدن راه بازرگانی میان خاور و 
باختر در دوره عثمانی، پرتغالی ها متوجه اهمیت این خلیج شدند، به 
طوری که سراسر سده شانزدهم میالدی خلیج فارس را در تصرف 
خود داشتند. اما پس از آن انگلستان توانست کشورهای رقیب را از 
آن خارج کند و در آغاز قرن نوزدهم بر آن تسلط یابد. با این حال، 
در سال های بعد نیز کشورهای حاشیه جنوبی آن به تدریج مستقل 

شدند و انگلستان پایگاه های خود را از دست داد.
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آیا تا به حال از بانك وام دریافت کرده اید؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگیرید

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زیاد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهیانه اصل وام،  هزینه ای هم بابت  
باز پرداخت بیمه شما در مواقع بیکاری و یا بیماری از 

شما دریافت نموده است .
ما می توانیم تمام این هزینه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
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
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پزشکی
استرس چيست و برای حل 

مشکل استرس های حاد 
محيطی چه می توانيم بکنيم؟

قسمت اول

از  ناشی  میتواند  محیطی  استرسهای 

و  ازدحام   ، هوائی  و  آب  ، شرایط  آلودگی 
شلوغی ، جنایت و تهدید ات و غیره میباشد. 
تغذیه  فقر  اثر  در   ، هم  فیزیکی  استرسهای 
و  ناکافی  خواب   ، تصادفات  یا  بیماری   ،
در  میشود.  ایجاد  جسمی  زیاد  فرسودگی 
تغییرات  با  را  خود  بخواهیم  وقت  هر  واقع 
میتوان  نمائیم  سازگار  اجتماعی  و  محیطی 
خود  استرس  سطح  افزایش  حال  در  گفت 
خواه  و  مثبت  تغییرات  آن  خواه  میباشیم. 

منفی باشند.
از  است  عبارت  استرس  نگارنده  اعتقاد  به 
همه  مقابل  در  که  بدن  خاص  های  واکنش 
نیازهای روزمره روی میدهد . باید گفت ما 
روزمره  زندگی  در  استرسها  از  بعضی  به 
از  یکی   Hans آقای   . داریم  نیاز  خود 
گفته  استرس  زمینه  در  تحقیق  پیشگامان 
با  برابر  زندگی  در  استرس  فقدان   ، است 
. او تأکید میکند استرس چیزی  مرگ است 
اجتناب  آن  از  بتوانیم  ضرورتا”  که  نیست 
روزمره  زندگی  در  واقعیت  یک  آن  و  کنیم 
زندگی  در  استرس  اگر  بعبارتی   . ماست 
آور  کسالت  زندگی   ، نداشت  وجود  ما 
یک  به  تبدیل  انسان  و  میشد  معنی  بی  و 
البته   . میگشت  دار  پوشش  زمینی  سیب 
بوجود  منفی  اتفاقات  اثر  بر  استرسها  همه 
نمیآیند . مثال” برنامه ریزی برای تعطیالت ، 
ارتباطات خویشاوندی و وابستگیهای جدید 
ارتقاء شغل یا خرید یک خانه  ، ترفیعات و 
باشد استرس  جدید هم میتواند استرس زا 
مجبوریم  ما  و  است  ناپذیر  تغییر  ماهیتا” 
فقط آنرا تعدیل نمائیم . استرس از چند منبع 

اصلی سرچشمه میگیرد: 

محیط ، جسم و یافیزیک بدن انسان ، افکار ، 
تغییر و تحوالت روزمره و فشارها. 

از  ناشی  میتواند  محیطی  استرسهای 
و  ازدحام   ، هوائی  و  آب  ، شرایط  آلودگی 
شلوغی ، جنایت و تهدید ات و غیره میباشد. 
تغذیه  فقر  اثر  در   ، هم  فیزیکی  استرسهای 
و  ناکافی  خواب   ، تصادفات  یا  بیماری   ،
در  میشود.  ایجاد  جسمی  زیاد  فرسودگی 
تغییرات  با  را  خود  بخواهیم  وقت  هر  واقع 
میتوان  نمائیم  سازگار  اجتماعی  و  محیطی 
خود  استرس  سطح  افزایش  حال  در  گفت 
خواه  و  مثبت  تغییرات  آن  خواه  میباشیم. 

منفی باشند. 

خیلی  میتوانند  هم  مصائب  و  فشارها 
استرس زا باشند ، همچنین تعجیل در امور ، 
فشارهای خانوادگی و درگیریهای داخلی و 
استرس  عوامل  از  نیز  خودخوری  بعبارتی 
یا  جنگ  بصورت  انسان  بدن  که  هستند  زا 

گریز به آنها واکنش نشان میدهد .

از دندان  پزشکی 
بریتانيا چه خبر؟

بهانه انتشار گزارش تفصیلی دندان پزشکی در خدمات ملی سالمت انگلیس 
....

دکتر علی غالمرضانژاد

برخالف بسیاری از کشورهای دنیا که خدمات دندانپزشکی را تحت حمایت 
اخیر  انگلستان طی چند سال  درمانی  ـ  بهداشتی  نظام  نمی دهند،  قرار  خود 
توجه خود را به سمت این بخش مهم از حوزه سالمت معطوف کرده است. 
ملی  در خدمات  دندانپزشکی  تازه وارد  الگوی  نظر می رسد  به  این وجود  با 
سالمت )NHS( انگلستان با ناکارآمدی ها و مشکالت متعددی دست و پنجه 
جنبه  کشورها،  تمام  برای  می تواند  مشکالت  این  با  آشنایی  که  می کند  نرم 
آموزشی داشته باشد. به تازگی گزارش مقایسه ای مفصلی از نتایج مقایسه  
روند خدمات بهداشت و درمان در حوزه دندانپزشکی بین سال های 2۰۰۳ تا 

2۰۰۸ منتشر شده است. 
ارایه شده، در سال کاری ۰۸/2۰۰۷، ۳۶ میلیون مورد درمان  طبق گزارش 
این رقم  انجام شده که  بیمه   با حمایت و پوشش  انگلستان  دندانپزشکی در 
نسبت به سال قبل، با یک افزایش ۷/2 درصدی همراه بوده است. با این حال، 
تعداد بیمارانی که طی دوره دو ساله 2۰۰۶ تا 2۰۰۸ به نظام بهداشت دهان و 
دندان بیمه ای انگلستان مراجعه کرده اند، حدود 2۷ میلیون نفر )۳/5۳ درصد 
از جمعیت این کشور( بوده که نسبت به دوره 2 ساله 2۰۰۴ تا 2۰۰۶، یک 

کاهش 9/۳ درصدی را نشان می دهد. 
هزینه این بخش از حوزه بهداشت و درمان برای کشور انگلستان بسیار قابل 
توجه بوده است، به طوری که در سال کاری ۰۸/2۰۰۷، معادل ۴/5۳۱ میلیون 
پوند محاسبه شده است. این هزینه در مقایسه با سال قبل، یک افزایش 5۶ 

میلیون پوندی )معادل ۸/۱۱ درصد افزایش( را نشان می دهد. 

● آماری از خدمات ارایه شده 
در سال ۰۸/2۰۰۷، میزان موارد منجر به کشیدن دندان نسبت به سال قبل 
سال  در  درصد   9/۶ از  موارد،  این  فراوانی  که  طوری  به  داشته،  افزایش 
۰۴/2۰۰۳، به 9/۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در ناحیه ولز بیشتر 
بوده و به ۳/9 درصد در این منطقه رسیده است. در همین مدت زمان، میزان 
و  کرده  پیدا  کاهش  درصد   ۳/۳5 به  درصد،   ۸/۴۷ از  تاج  پرکردگی  موارد 
درواقع یک سیر نزولی را نشان می دهد. این آمار در ناحیه ولز هم از ۳/۴۴ 

به ۱/۳5 درصد افت کرده است. 
از طرف دیگر میزان درمان هایی که به ساخت دندان مصنوعی، ترمیم آنها 
و یا کاشت پروتز منجر شده اند، طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. 
میزان این درمان ها از رقم ۱/۳۸ درصد در سال ۰۴/2۰۰۳، به 9/۴۷ درصد در 
سال ۰۸/2۰۰۷ افزایش پیدا کرده و یک سیر تصاعدی را به نمایش می گذارد. 
البته این مساله در ناحیه ولز به طور استثنایی صدق نمی کند، چراکه آمار این 

قبیل اقدامات در ناحیه ولز طی سال های مزبور ثابت مانده است. 
در طول سال کاری ۰۴/2۰۰۳، به طور میانگین هر بیمار برای پر کردن ۸/۱ 
دندان مراجعه کرده است، اما این رقم در سال ۰۸/2۰۰۷ کاهش پیدا کرده و 

به رقم ۴/۱ دندان به ازای هر بیمار رسیده است. 

● دندانپزشکان انگلیسی 
در این گزارش آمار و ارقام جالبی از وضعیت دندانپزشکان انگلیسی نیز ارایه 
 NHS برای  که  دندانپزشکانی  تعداد  در سال ۰۷/2۰۰۶،  اگرچه  است.  شده 
کار می کردند، 2۰ هزار و ۱۶۰ نفر بود، این رقم با اضافه شدن ۶55 نفر به 
این تعداد، به 2۰ هزار و ۸۱5 نفر در سال ۰۸/2۰۰۷ رسید و بنابراین کشور 
انگلستان شاهد یک افزایش 2/۳ درصدی در تعداد دندانپزشکان نظام خدمات 
سالمت ملی خود بود. درواقع در سال ۰۸/2۰۰۷، کفه ترازو بیشتر به سمت 
ورود پزشکان به این سیستم بود تا خروج آنها؛ به طوری که با وجود خروج 
۱۰5۴ دندانپزشک از این سیستم )به دلیل استعفا، بازنشستگی یا فوت(، ۱۷۰9 

نفر جذب آن شدند. 
انگلیسی اعالم کرده بودند که به طور میانگین ۳۷ ساعت در  دندانپزشکان 
هفته، به کار دندانپزشکی می پردازند که از این زمان، 2/2۶ ساعت آن را در 
خدمت نظام خدمات سالمت ملی این کشور هستند. به طور کلی دندانپزشکان 
انگلیسی حدود ۸/۸۴ درصد از وقت کاری خود را به طبابت و امور بالینی 
امور  به  از مابقی وقت کاری خود را  و درمانی می پردازند و 2/۱5 درصد 
آموزشی و اطالع رسانی در حوزه بهداشت و درمان و مسایل دهان و دندان 

اختصاص می دهند. 
از طرف دیگر همین آمارها نشان می دهد که مردان دندانپزشک در انگلستان 
می دهند  نشان  آمارها  واقع  در  پرکارترند.  و  فعال تر  دندانپزشک  زنان  از 
مردان دندانپزشک انگلیسی به طور میانگین 5/۳9 ساعت در هفته به طبابت 
می پردازند،  در حالی که این رقم درباره زنان، تنها ۶/۳2 ساعت است. با این 
حال زنان بیش از مردان در خدمت بخش دولتی و NHS هستند، به طوری که 
9/۷۴ درصد از کل زمان طبابت خود را در بخش نظام سالمت ملی انگلستان 

صرف می کنند )این رقم درباره مردان حدود 9/۶۸ درصد است(. 
محل زندگی دندانپزشکان روی سالیق کاری و زمان صرف شده از سوی 
آنها بی نهایت تاثیرگذار است؛ به طوری که دندانپزشکان انگلیسی در ناحیه 
جنوب این کشور تنها ۶/52 درصد از وقت خود را به طبابت در بخش دولتی 
این رقم در شمال شرق کشور به ۶/۸۳ درصد هم  اما  اختصاص می دهند، 

می رسد. 
انگلستان در بخش دندانپزشکی  استراگان، رییس اجرایی نظام سالمت ملی 
زمینه  در  اطالعات  و  داده ها  کامل ترین حجم  اطالعات جامع،  »این  می گوید: 
خدمات دندانپزشکی در تاریخ انگلستان را تشکیل می دهند و برای خود من 
به عنوان یک دندانپزشک مجرب، آگاهی از این تغییرات چشمگیر دندانپزشکی 

ظرف چند سال گذشته بسیار جالب است.«

برگ زیتون خاصيت درماني دارد  
  

مهر؛ محققان اعالم کردند مصرف مقدار مشخصي از عصاره برگ زیتون مي 
تواند میزان باالي کلسترول و فشار خون را کاهش دهد. محققان در گذشته 
تاثیر عصاره برگ زیتون را روي کاهش فشار خون در موش هاي آزمایشگاهي 
اثبات این تاثیر روي انسان، محققان سوئیسي و  مشاهده کرده بودند. براي 
آلماني گروهي از 2۰ جفت دوقلوي همسان را که به فشارخون باال مبتال بودند 
گرد آوردند. به هر نفر از این گروه یک کپسول دارونما یا یک کپسول محتوي 
جفت  هر  مورد  در  داده شد. سپس  زیتون  برگ  گرم عصاره   ۱۰۰۰ یا   5۰۰
درمان متفاوتي اجرا شده و بعد از اینکه هر جفت به مدت ۸ هفته عصاره برگ 
را مصرف کردند، میزان فشار خون آنها اندازه گیري شد. نتایج مطالعات نشان 
داد عصاره برگ زیتون داراي خصوصیات ضدفشارخون بوده و مي توان از 
آن براي کاهش این پدیده سود جست. به گفته محققان مصرف هزار گرم از 

این ماده تاثیر چشمگیري بر درمان افراد مبتال به فشارخون باال دارد.  
 

درمان ایدز با جلبك هاي دریایي  
 

ترکیباتي  دریایي  هاي  جلبک  در  کردند  اعالم  برزیلي  محققان  نیوز؛  سالمت 
کشف کرده اند که مي تواند در پیشگیري و درمان بیماري ایدز مورد استفاده 
قرار گیرد. موسسه »اوسوالدو کروز« که این تحقیق را به انجام رسانده است، 
نام این مواد را فاش نساخت اما اعالم کرد هنگام آزمایش هاي پیش بالیني 
نتایج امیدوارکننده یي کسب کرده است. این موسسه در بیانیه یي اعالم کرد 
از موادي که در تحقیقات به دست آمده است مي توان هم در ترکیب داروهایي 
که براي درمان افراد آلوده به ویروس ایدز به کار مي روند، استفاده کرد و 
هم در ترکیب داروهایي که براي پیشگیري از آلودگي به ویروس ایدز به طور 
موضعي مورد استفاده قرار مي گیرند. این محققان بیست و دو ترکیب طبیعي 
موجود در جلبک هاي دریاي سواحل برزیل را تحت آزمایش قرار داده و سه 
نوع از آنها را انتخاب و براي تولید داروي ضدویروس ایدز از آنها استفاده 

کرده اند.  
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کاشت ریزتراشه در زیر پوست  
 

 آمارهاي رسمي نشان مي دهند در حد فاصل سال هاي 2۰۰۴ تا 2۰۰۷ آدم 
ربایي در مکزیک حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و اکنون این کشور در 
کنار عراق و کلمبیا در رتبه نخست آدم ربایي در جهان قرار دارد. از این رو و 
به تازگي بسیاري از مکزیکي هاي قشر متوسط به کاشت ریزتراشه هایي در 
زیر پوست خود روي آورده اند تا در صورت ربوده شدن و انتقال به نقاط 
ناشناس، جست وجوهاي ماهواره یي در یافتن اثري از آنها موثر واقع شود. 
این اقدام قابل توجه از سوي Xega که شرکتي امنیتي در مکزیک محسوب 
مي شود، صورت مي گیرد. این ریزتراشه که به اندازه یک دانه برنج است 
با استفاده از سرنگي ویژه زیر پوست مشتریان تزریق مي شود. فرستنده 
یي که در این ریزتراشه قرار دارد با دستگاه بزرگ تري در ارتباط است که 
به GPS مجهز بوده و به وسیله فرد حمل مي شود. سیستم تنها به واسطه 
فشرده شدن دکمه وحشت، مکان و موقعیت دقیق کاربر را گزارش مي دهد.  

 

کشف عظيم ترین مجموعه کهکشاني  
 

XMM- ایکس  پرتو  رصدخانه  کرد  اعالم  )اسا(  اروپا  فضایي  آژانس 
در  تاکنون  که  را  کهکشاني  مجموعه  ترین  عظیم  آژانس  این   NEWTON
کائنات دوردست مشاهده شده، کشف کرده است. اسا تاکید کرد این کشف 
همچنین وجود انرژي تاریک را تایید مي کند. محاسبه ها نشان مي دهد این 
مجموعه تازه کشف شده تقریبًا حاوي هزار کهکشان بزرگ و انبوه است که 
از  قالب گاز داغ ۱۰۰ میلیون درجه یي هستند. »جرج المر«  آنها در  بیشتر 
موسسه اخترفیزیک پرتزدام در آلمان که سرپرستي تیم تحقیقاتي کاشف این 
مجموعه را عهده دار بوده، مي گوید؛ »مجموعه کهکشاني کشف شده تقریبًا 
۷/۷ میلیارد سال نوري از زمین فاصله دارد.« وي در ادامه افزود؛ »تصور 
مي شود چنین مجموعه هاي کهکشاني عظیمي، اجرام آسماني بسیار نادر در 
کائنات دوردست باشند که از آنها مي توان براي آزمایش تئوري هاي کیهان 
شناسي استفاده کرد. عالوه بر این، وجود این مجموعه تنها با انرژي تاریک 
قابل توجیه است.« به گفته اخترشناسان مجموعه کشف شده هزار بار عظیم 

تر از کهکشان راه شیري است.  
 

شيوه جدید کاهش استرس فضانوردان  
 

مشاور  یک  مانند  بتواند  تا  اند  شده  افزاري  نرم  ارائه  به  موفق  محققان 
سخت  و  طوالني  سفرهاي  طي  فضانوردان  روحي  سالمتي  به  روانپزشک 
کمک کند. نرم افزار »ایستگاه فضایي مجازي« در دو شاخه و با تکیه بر حل 
مشکالت روحي فضانوردان به آنها کمک مي کند که در شرایط سخت بتوانند 
از پس مشکالت به خوبي برآیند. شاخه اول جهت باال بردن توانایي فضانورد 
یک  که طي  معنا  این  به  است  پیچیده طراحي شده  و  بغرنج  در حل مسائل 
افزار فضانورد را دچار یک اشتباه حیاتي مانند قطع  نمایش ویدئویي، نرم 
اتفاقي یکي از رایانه هاي مهم مي کند. سپس از وي مي خواهد این اشتباه را 
در حداقل زمان جبران کند و به فضانورد روش هاي مختلف و متفاوتي را 
براي حل این مشکل پیشنهاد خواهد داد. همچنین قسمت دوم این نرم افزار 
براي مبارزه با افسردگي طراحي شده و شامل تمریني است که در آن لیستي 
از مواردي که باعث آزار و آشفتگي ذهني فضانوردان مي شود و همچنین 

شیوه هاي حل آن به کاربران ارائه مي شود.  
 

انجام ماموریت هاي پزشکي با روبات ها  
 
 

گروهي از پژوهشگران دانشگاه کارنگي ملون موفق به ابداع نمونه اولیه یک 
مي  روده  به  بافت  به  رساندن  آسیب  بدون  که  اند  شده  روباتیک  کپسول 
چسبد. این کپسول روباتیک به حدي چسبنده است که داخل روده محکم قرار 
مي گیرد و به قدر کافي نرم است که آسیبي به بافت روده نمي رساند. پس از 
بلعیدن کپسول روباتیک، پزشک مي تواند با کمک یک قسمت کنترل بي سیم 
به روبات فرمان دهد که چه موقع پاهایش را آزاد کرده و به روده متصل 
شود. این تیم تحقیقاتي معتقدند چنین روباتي مي تواند امکان مشاهده دقیق و 
بدون درد را داخل بدن فراهم کرده و انجام بیوپسي ها )نمونه برداري هاي 
بافتي( تحویل داروها، درمان قلب و سایر کاربرد پزشکي-درماني را متحول 
به  توان  مي  روباتیک  ابزار  چنین  از  استفاده  با  معتقدند  پژوهشگران  کند. 
کنترل جابه جایي و حرکت قرص هاي دوربیني براي تصویربرداري از داخل 
بیوپسي  انجام  کپسول ظریف  این  یک  درجه  کاربرد  البته  کرد.  کمک  روده 

است. کاربرد مهم دیگر آن کنترل خونریزي هاي داخلي است.  

عفونت گوش باعث چاقي مي شود  
  

 سابقه عفونت هاي گوش میاني که به تکرار در کودکي رخ داده باشد، مي 

تواند در آینده خطر بروز چاقي در افراد را دو برابر کند. محققان دانشگاه 
فلوریدا اعالم کردند تکرار عفونت گوش امکان بروز آسیب به عصب طناب 
صماخي گوش که حس چشایي را از سر زبان به مغز منتقل مي کند افزایش 
مي دهد. آسیب این عصب مي تواند باعث باال رفتن میل افراد نسبت به غذاهاي 
چرب، پرحجم و کم انرژي شده که به مرور باعث ایجاد چاقي خواهد شد. به 
عبارت دیگر در اثر تضعیف عصب به دلیل عفونت، پیامي که از مشاهده یا 
چشیدن غذاي چرب به مغز مي رسد حاوي میزان کمي از مواد چربي درون 
غذا خواهد بود که در نتیجه مغز، غذا را براي مصرف مناسب قلمداد مي کند. 
اکثر افراد پس از بروز عفونت گوش، تغییر حس چشایي ناشي از این عفونت 
را احساس نمي کنند زیرا عصب آسیب دیده تنها عصب چشایي موجود در 
بدن نبوده و اعصاب دیگري نیز روي حس چشایي انسان تاثیر مي گذارند.  

خرید براي رقابت با رقبا  
 

 مایکروسافت با خرید شرکت فروش خدمات آنالین گرین فیلد موافقت کرده 
و پیش نویس قرارداد آن را نیز به امضا رسانده است. مایکروسافت اعالم 
کرده است براي خرید این شرکت فروش آنالین ۴۸۶ میلیون دالر هزینه مي 
کند تا کاربرانش بتوانند وب سایت دیگري را براي مقایسه قیمت ها و خرید 
آنالین در دست داشته باشند. گرین فیلد یکي از بزرگ ترین وب سایت هاي 
تاالرهاي  در  آن  سهم  هر  اکنون  که  است  اروپا  در  آنالین  خدمات  فروش 
بورس ۱۷ دالر قیمت دارد و این در حالي است که این شرکت توانسته در 
برساند.  دالر   ۱۷ به  دالر   ۱5 از  را  خود  سهام  قیمت  میزان  ماه  پنج  مدت 
 ۳۴/2۷ به  کاهش  سنت   ۶۰ با  سهامش  قیمت  پیش  چندي  که  مایکروسافت 
میزان  آنالین  فروش  سایت  این  خرید  با  بتواند  است  امیدوار  رسید  سنت 
مشتریان خود را از مرز 9 درصد افزایش دهد و همچنین بتواند با گوگل و 
یاهو رقابت کند. پیش از این مایکروسافت اعالم کرده بود در آینده نزدیک 
جواب خوبي را براي اتحاد گوگل و یاهو خواهد داد که کارشناسان معتقدند 

این همان جواب است.  
 

یك سيستم امنيتي بدون نياز به کابل  
 

 شرکت Logitech سیستم امنیتي خانگي جدیدي را معرفي کرده است که 
حتي کودکان هم مي توانند آن را نصب و راه اندازي کنند. در این سیستم 
دوربین هاي نظارتي به سادگي به پریز برق منزل متصل شده و عالوه بر 
 Power Line تامین برق دستگاه، اطالعات و دیتا را نیز با استفاده از شبکه
Network-PLN به سیستم هاي پردازشي ارسال مي کنند. در شبکه هاي 
PLC به جاي کابل هاي رایج شبکه مانند Cat5 یا Cat۶ تمام تجهیزات از 
طریق یک رابط مخصوص به پریز برق ساختمان متصل شده و اطالعات از 
مسیر کابل ها و سیم کشي برق بین عناصر مختلف شبکه جابه جا مي شوند. 
در سیستم امنیتي جدید Logitech نیز اطالعات دوربین ها سپس از طریق 
یک اینترفیس که آن هم به پریز برق منزل متصل مي شود دریافت شده و در 
انتها با استفاده از یک کابل usb به دستگاه PC ارسال مي شود. دسترسي 
به این سیستم که ابتدا در نمایشگاه IFA برلین به نمایش گذاشته شد، مي 
تواند از طریق هر مرورگري و در هر نقطه از جهان صورت پذیرد. دوربین 
و  عکسبرداري  به  اقدام  حرکت  ترین  کوچک  تشخیص  با  شده  نصب  هاي 
فیلمبرداري از محیط منزل کرده و سپس این تصاویر را به طور خودکار به 
هر آدرس اي میلي که از قبل توسط کاربر مشخص شده است ارسال مي کند. 
email- در راهنماي محصول آمده است اگر شرکت تلفن شما از سرویس
to-SMS نیز پشتیباني کند، صاحب منزل مي تواند به طور همزمان از وجود 
مشکل در منزل خود به وسیله پیام متني باخبر شود. این سیستم برخالف 
دیگر سیستم هاي نظارتي قبلي نیازمند اتصال به هیچ پورتال اطالعاتي نبوده 
و در نتیجه هیچ هزینه اشتراک ماهیانه یا سالیانه یي نیز نخواهد داشت. بسته 
کامل این سیستم با یک دوربین به قیمت 299 یورو عرضه مي شود و براي 

هر یک دوربین اضافي مبلغ 2۴9 یورو به این میزان افزوده خواهد شد.  

گوگل و گشت و گذار در هند  
 

 گوگل  ابزار جدیدي را در اختیار جهانگردان و مسافران کشور پهناور هند 
از آدرس  نام دارد و   google map maker این سرویس  قرار داده است. 
google.com/mapmaker در دسترس است. یکي از دست اندرکاران این 
سرویس در مورد آن مي گوید دسترسي به اطالعات دقیق محلي در کشور 
پهناور هند کار چندان ساده یي نیست لذا چنین سرویسي به تمام مسافران 
مورد  اطالعات  به  مکان  و  زمان  هر  در  کند  مي  کمک  پهناور  این سرزمین 
نظرشان دسترسي پیدا کنند. کاربران این سرویس مي توانند نقشه هایي با 
جدیدترین اطالعات محلي تهیه کنند و داده هاي جدیدي به آن اضافه کنند و 
همچنین محل جاده ها، پارک ها، شرکت هاي تجاري و ادارات محلي و... را 
روي این نقشه عالمت بزنند تا دیگر کاربران نیز بتوانند از آن استفاده کنند. 
گوگل پیش از این سرویس مذکور را در 5۷ کشور مهم جهان که اطالعات 

محلي کمي در مورد آنها در دسترس است، ارائه کرده بود.  
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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
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آموزش در 
انگلستان

آیـا نگـران تـاثیـر نقـل مکان به انگلستان برآموزش فرزندان خود 
برای  ای  العاده  خارق  آموزشی  های  فرصت  انگلستان  هستید؟ 
کودکان در تمام سنین، چه در مدارس دولتی و یا خصوصی فراهم 

ساخته است.

 آموزش پیش دبستانی
در انگلستان کودکان باید از سنین 5 تا ۱۶ سالگی به مدرسه بروند. 
با این حال بسیاری از کودکان قبل از سنین نیز به کالسها و گروه 
های بازی مراکز نگهداری دولتی، داوطلبانه یا خصوصی وارد می 

شوند.
مراکز دولتی نگهداری برای کودکان ۴ ساله رایگان است. درمورد 
آموزش  عهده مسئولین  به  مربوطه  هزینه  تامین  ۳ ساله،  کودکان 
نوآموزان  به  دولتی  آموزش  مسئول  مراجع  که   ،)LEAs( محلی 

درحوزه های مربوطه خود هستند قرار دارد.
 آموزش ابتدایی و متوسطه

در اکثر مناطق کودکان از سنین 5 تا ۱۰ سالگی به مدرسه ابتدایی 
که عمومًا هم سران و هم دختران را می پذیرد، وارد می شوند. از 

سن ۱۱ تا ۱۶ سالگی یا باالتر مدارس متوسطه وارد می شوند.
از 9۰ درصد  بیش  یا مختلط هستند.  و  یا تک جنسی  مدارس  این 

شاگردان به مدارس دولتی می روند.

 مدارس دولتی
درانگلیس و ویلز چهار گروه شاخص مدارس دولتی وجود دارد:

۱( مدارس دولتی
2( مدارسی که تحت نظر بنیادهای مختلف اداره می شوند.

۳( مدارسی که با استفاده از کمک های مردمی اداره می شوند.
۴( مدارسی که توسط داوطلبین اداره می شود موارد فوق الذکر از 
نظر مالکیت زمین و ساختمان و نظارت بر پذیرش ها تفاوت دارند. 
ولی تمام این مدارس به صورت مستقل اداره شده و بودجه الزم 

توسط LEAs تامین می گردد.
موارد ذیل نیز در شمول چهار گروه بندی اصلی مدارس قرار می 

گیرند:
با حوزه فعالیت تخصصی   ، انگلیس(  )فقط در   مدارس تخصصی 

مشخص
 مدارس استثنایی، برای کودکان با نیازهای آموزشی خاص.

 مدارس ایرلندی شمالی: 
۱( مدارس تحت نظارت

2( مدارسی که داوطلبانه اداره می شوند.
۳( مدارس ابتدایی آزاد
 مدارس در اسکاتلند :

۱( مدارس دولتی 
2( مدارسی که با کمک هزینه اداره می شوند.

۳( مدارس غیر انتفاعی
۴( مدارس مستقل

بیش از 2۳۰۰ مدرسه مستقل در انگلستان وجود دارد. اگر چه اداره 
مورد  مرتبًا  لیکن  گیرد  می  آنان صورت  توسط خود  مدارس  این 

بازرسی قرار می گیرند.
هزینه تحصیل دراین مدارس برحسب نوع مدرسه )روزانه یا شبانه 

روزی( ، طیف سنی دانش آموزان و محل آن متفاوت است.
 انتخاب مدرسه

روش های متفاوتی برای دریافت اطالعات قبل از درخواست ثبت 
نام وجود دارد: 

 مراجعه مستقیم به مدرسه مربوطه
 مطالعه جزوه های راهنمای مسئولین محلی

 مطالعه جزوه و یا اوراق تبلیغاتی مدرسه مورد نظر

 بررسی جداول عملکرد مدارس که توسط DfES منتشر می شود.

 مدارس بین المللی
که  دارد  وجود  متعددی  المللی  بین  مدارس  انگلستان  درسراسر 
برنامه های متنوعی از قبیل برنامه پیش دانشگاهی استاندارد آمریکا 
و یا برنامه استاندارد بریتانیا تا سطح GCEA، یا تلفیقی از هر دو را 
ارائه می دهند. بسیاری از این مدارس یک برنامه آموزش بین المللی 
– برنامه های ابتدایی و متوسط سازمان دیپلم بین المللی )IBO( که 
به اخذ دیپلم این سازمان که یک مدرک شناخته شده جهانی جهت 

ورود به دانشگاه است منتهی می گردد، ارائه می دهند.

 آموزش عالی 
پایان  به  را  خود  متوسطه  آموزش  شما  فرزندان  که  صورتی  در 
شهرت  از  که  انگلستان،  عالی  آموزش  از  توانند  می  اند،  رسانده 
میان  از  توانند  می  آنان  شوند.  مند  بهره  است،  برخوردار  جهانی 
تعداد کثیر و متنوع دوره ها، از دیپلم برنامه های تخصصی حرفه 
تمام شاخه های آموزش  تا مدارج عالی در  قبیل پرستاری  از  ای 

عالی انتخاب کنند.
کوچک  های  دانشکده  از  درانگلستان  عالی  آموزش  موسسات 
شامل  را  بزرگ  شهرهای  در  مستقر  های  دانشگاه  تا  روستایی 
می شود. تعداد دانشجویان از ۱۰۰۰ نفر در دانشکده های کوچک 
رشته  برخی  است.  متفاوت  بزرگ  های  دانشگاه  در  نفر   ۳۰۰۰ تا 
طوالنی  معماری  و  دندانپزشکی  پزشکی،  قبیل  از  تخصصی  های 
از قبیل مهندسی  تر هستند. دوره های فوق دیپلم در شاخه هایی 

معمواًل دو سال می کشد.
پذیرای  باز  دیر  از  انگلستان  عالی  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه 
دانشجویان خارجی بوده است. از میان ۸/۱ میلیون دانشجوی تمام 
وقت و نیمه وقت دراین کشور بیش از 2۰۰۰۰۰ نفر از دانشجویان 

خارجی از ۱۸۰ کشور جهان تشکیل می دهند.
واحـد پذیـرش دانشگـاه هـا و مـراکز آموزش عالی )UCAS( عهده 
دار بررسی درخواست های ثبت نام در اغلب دوره های کاردانی 
و کارشناسی می باشد. این واحد آخرین اطالعات مربوط به بیش 
از 5۰۰۰۰۰ رشته و ۳۳۱ موسسه و مرکز آموزشی عضو را در 

اختیار دارد. 



35 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

5 September 2008  -  1387 جمعه 15  شهریور  
سال دوم -  شماره شصت



36www.persianweekly.co.uk
  جمعه 15 شهریور September 2008  -  1387 5هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره شصت و یکم

info@persianweekly.co.uk

تو 
می توانی

رضا ساعی شاهی 

میزان اعتماد به نفس فرد ارتباط تنگاتنگی با خود پنداره، 
از  وی  که  است  تصویری  و  برداشت  معنای  به  که  دارد 

و  اعتماد  معنای  به  نفس  به  اعتماد  دارد.  خود  شرایط 
اطمینانی است که فرد نسبت به توانایی ها و داشته های 
و  خود  برای  فرد  که  است  ارزشی  نیز  و  دارد،  خود 
توانایی هایش قائل است. از این رو، به جای مفهوم اعتماد 

به نفس از واژه عزت نفس هم استفاده شده است.
میزان اعتماد به نفس فرد ارتباط تنگاتنگی با خود پنداره، 
از  وی  که  است  تصویری  و  برداشت  معنای  به  که  دارد 

شرایط خود دارد. 
اعتماد به نفس به معنای اعتماد و اطمینانی است که فرد 
نسبت به توانایی ها و داشته های خود دارد، و نیز ارزشی 
است که فرد برای خود و توانایی هایش قائل است. از این 

رو، به جای مفهوم اعتماد به نفس از واژه عزت نفس هم 
استفاده شده است. 

میزان اعتماد به نفس فرد ارتباط تنگاتنگی با خود پنداره، 
از  وی  که  است  تصویری  و  برداشت  معنای  به  که  دارد 

شرایط خود دارد. 
مثبت  پنداره  به خود  منجر  منطقی  تفکرات  و  مثبت نگری 
منفی  نگرش  و  منطقی  غیر  تفکرات  طرفی  از  و  می شود 
نسبت به خود، به خود پنداره منفی منتهی می شود و سبب 

کاهش اعتماد به نفس می شود. 
بروز  باعث  زمان  در طول  می تواند  پایین  به نفس  اعتماد 
شود.  غیره  و  افسردگی  ترس،  اضطراب،  چون  عالئمی 
تالش در جهت شناخت واقعی خود و تکیه بر ویژگی های 
مثبت می تواند عامل مهمی در پیشگیری از بروز مشکالت 

روانی و در نهایت ارتقای بهداشت روانی باشد. 
● عالئم و نتایج اعتماد به نفس: 

و  خوشبختی  خود،  جهان بینی  بنابر  زندگی  در  هرکس 
سعادتی را در نظر می گیرد و عالقه مند است هر چه زودتر 
ایده آل« در ذهن خود  به آن برسد، او یک »من آرمانی یا 

می پروراند. 
هر چه فاصله »من واقعی و کنونی« فرد با من »آرمانی« 

کمتر باشد، اعتماد به نفس شخص بیشتر است که بعضی 
از نشانه های آن در شخص به قرار زیر است: 

1( شجاعت الزم را در قبول واقعیت ها هم از لحاظ نظری 
و هم از لحاظ عملی. 

2( مناعت طبع، قوی و استوار و محکم. 
3( پایبندی و تعهد در کار. 

4( تمایل شدید برای موفقیت. 
5( گزارش به انجام فعالیت های دشوار. 

6( عالقه مندی به انجام فعالیت هایی که سرانجام روشنی 
دارد و موفقیت هایی را دنبال می کند. 
7( پذیرش مسئولیت کارهای دشوار. 
8( مقاومت در مقابل کارهای دشوار. 

۹( پشتکار و استقامت در راه رسیدن به هدف. 
با  برخورد  در  خود  توانایی های  به  راسخ  اعتقاد   )10

مشکالت و موانع. 
11( موقعیت های مشکل زا را فرصتی برای مبارزه کردن و 
ارزیابی مهارت های خود قلمداد کردن و نه موقعیتی برای 

تسلیم شدن یا عقب نشینی. 
● روش های تضعیف اعتماد به نفس در کودکان: 

1( مچ گیری مداوم از کودک و گوشزد کردن کارهای زشت 
او. 

2( خودداری از دادن مسئولیت به کودک. 
3( انتقاد از کودک هنگامی که اشتباهی از او سر می زند. 

4( تنبیه مداوم و شدید، توهین و تحقیر کودک 
از بوسیدن، لمس  از کودک و خودداری  فاصله گرفتن   )5

کردن، در آغوش گرفتن و بازی کردن با او. 
کودکی  با  یا  دیگران  با  کودک  مداوم  کردن  مقایسه   )6

والدین. 
و  نفس  به  اعتماد  فاقد  ضعیف،  والد  یک  الگوی   )7

منفی نگر. 
8( خودداری از ارائه فرصت برای ابراز وجود، تصمیم گیری 

و انتخاب به کودک. 
۹( نادیده گرفتن کودک و طرد کردن او. 

10( حمایت بیش از اندازه و نازپرورده کردن کودک. 
تعامل  فقدان  و  کودکان  سایر  از  کودک  کردن  جدا   )11

اجتماعی. 
● افزایش اعتماد به نفس کودکان: 

1( به عنوان والدین به خود احترام بگذارید و برای کودک 
خود الگوی یک فرد با اعتماد به نفس باشید. 

2( ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و نقاط ضعف کودک 
خود را در نظر بگیرید و مطابق با آنها با او رفتار کنید. 

3( به کودکان فرصت دهید تا مسئولیت کارهای خود را به 
عهده بگیرند و درخصوص فعالیت های خود تصمیم گیرنده 

باشند. 
به  را  زندگی  از  بردن  لذت  و  امیدواری  مثبت اندیشی،   )4

کودکان خود بیاموزید. 
5( به جای انتقاد کردن کودکان خود را تشویق نمایید. 

را  کودک  اجتماعی  مهارت های  اجتماع،  در  حضور  با   )6
پرورش دهید. 

7( رفتار منطقی، نقد و بررسی، گفت وگو، مخالفت و ابراز 
وجود را آموزش داده و تقویت نمایید. 

8( به کودکان نشان دهید که به وجود او و عقاید و افکارش 
هستید،  فرد  به  منحصر  شما  بدانید  می گذارید.  احترام 
دیگران  اگر  و  می توانید  هم  شما  توانستند  دیگران  اگر 

نتوانستند شما می توانید.

جامعه

به یاد داشته 
باشيد فقط از 
صرافی های 

معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود 
استفاده نمائيد
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

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 کينگستون

آی تی

تفاوت های هك و کرک!
هکر در لغت به معنی نفوذ گر هست . کسی که به جایی یا چیزی نفوذ می کند هکر می گویند پس هک 

به چند  ها  . هکر  ده  نفوذ کردن می  معنای 
دسته تقسیم می شن :

 Whithe hat(:گروه نفوذگران کاله سفید ●
 )Hacker Group

همان  واقع  در  ها  هکر  از  گونه  این 
هدفشان  که  هستند  اساتید  و  دانشجویان 
امنیتی  های  سیستم  ضعف  دادن  نشان 
شبکه های کامپیوتری میباشند.این گروه به 

نام هکرهای خوب معروف هستند. 
در  بلکه  نیستند  مضر  تنها  نه  دسته  این 
تحکیم دیواره حفاظتی شبکه ها نقش اساسی 
عجیبی  خالقیت  دارای  ها  سفید  دارند،کاله 
از  جدیدی  روش  با  بار  هر  هستند،معموال 

دیواره امنیتی عبور میکنند.
 Black Hat(:سیاه کاله  نفوذگران  گروه   ●

 )Hacker Group
نام دیگر این گروه Cracker است.کراکرها 
خرابکارانه ترین نوع هکر هکرها هستند،این 
گروه به طور کامال پنهانی اقدام به عملیات 

خرابکارانه میکنند. 
فکرشان  به  که  چیزی  اولین  ها  سیاه  کاله 
است.کاله  قربانی  سیستم  به  نفوذ  میرسد 
ارسال  با  و  نویسند  ویروس  همه  ها  سیاه 
ویروس نوشته شده خود بر روی سیستم 

قربانی،به آن سیستم نفوذ میکنند،در واقع یک جاسوس بر روی سیستم قربانی میفرستند.همیشه هویت 
اصلی این گروه پنهان است.

 )Gray Hat Hacker Group(:گروه نفوذگران کاله خاکستری ●
به  ها  کامپیوتر  سایر  اطالعات  از  استفاده  واکرها  اصلی  است.هدف   Whacker گروه  این  دیگر  نام 

مقصود مختلف میباشد و صدمه ای به کامپیوتر ها وارد نمیکنند. 
این گروه کدهای ورودی به سیستم های امنیتی را پیدا کرده و به داخل آن نفوذ میکنند.اما سرقت و 

خرابکاری جزو کارهای کاله خاکستری ها نیست.بلکه اطالعات را در اختیار عموم مردم قرار میدهند.
 )Pink Hat Hacker Group(:گره نفوذگران کاله صورتی ●

نام دیگر این گروه Booter میباشد.بوترها افراد لوس و بی سوادی هستند که فقط قادرند در سیستم ها 
اختالل به وجود آورند و یا مزاحم سایر کاربران در سالنهای چت شوند. 

کاله صورتی ها اغلب جوانان عصبانی و جسوری هستند که از نرم افزارهای دیگران استفاده میکنند و 
خود سواد برنامه نویسی ندارند. 

ولی در بعضی مواقع همین هکرهای کم سواد میتوانند خطرهای جدی برای امنیت باشند. 

آیا شما واقعا 
در اینترنت 

ناشناس هستيد؟
بسیاری از مردم بر این باورند که زمانی 
که پیامی را به یک گروه خبری پست می 

کنند 
و یا در اینترنت در حال گپ با دوستان 
هستند ناشناس می مانند.گاهی فکر می 

کنند کسی متوجه نمی شود که آنان از پایگاه های ضد اخالقی بازدید کرده اند.فکر می کنند که پیام های 
پست الکترونیکی یا آدرس هایی که در اینترنت می روند به صورت کامال مخفی می ماند.آیا تاکنون حس 
نکرده اید کسی شما را تعقیب می کند؟اگر دوست دارید به خاطر بیاورید که تاکنون از چه سایتهایی 
 Full http://www.privacy.net بزنید و روی گزینه  پایگاه وب  به  اید کافی است سری  دیدن کرده 

Analysis کلیک کنید. 
در عرض چند دقیقه لیستی تهیه می شود که برای شما درس عبرتی است!این گزارش 

تقریبا شامل کوهی از اطالعات است که شامل آدرس های اینرنتی و آدرس های پست الکترونیکی است 
که تا کنون شما در اینترنت از آنها استفاده کرده اید. 

آیا بازهم فکر می کنید که ناشناس هستید؟! 
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پست کردن آرد به دفتر نخست وزیر

مردی به اتهام ارسال پودر مشکوک به دفتر نخست وزیری نیوزیلند بازداشت شد.
پلیس نیوزیلند فردی را به اتهام ارسال پودر سفید به دفتر نخست وزیر در پارلمان این کشور بازداشت 
کرد. براساس این گزارش، کشف پودر سفید مشکوک در یک بسته پستی به مقصد طبقه هشتم پارلمان 
نیوزیلند در این ساختمان جنجال آفرید. این بسته به دفتر نخست وزیر نیوزیلند در ساختمان پارلمان 
کرد.  ایجاد  ساختمان  در  حاضران  و  کارمندان  برای  زیادی  وحشت  ابتدا  در  که  بود  شده  ارسال 
خوشبختانه در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این پودرسفید آرد است. گفتنی است، مردی ۶۱ 

ساله به اتهام این تهدیدهای جنایی بازداشت شد

کشف تونل انتقال موادمخدر در مرز مکزیك 
با آمریکا

پلیس محلی مکزیک اعالم کرد: یک تونل انتقال مواد مخدر را در شمال غرب این کشور که هم مرز با 
ایاالت متحده است، کشف کرده است. 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، خوآن میگوئل گوئیلن ـ  رییس پلیس مکزیک ـ گفت: این تونل به طول  ۱۴۰ 
متر عرض  ۱/۳ متر و عمق پنج متر است و قاچاقچیان با استفاده از یک ریل برقی مواد مخدر را منتقل 
می کردند. مقامات ایالتی، هشت تن را به اتهام دست داشتن در ساخت این تونل و قاچاق مواد مخدر 
ایالت متحده  این تونل زیر یک خانه مسکونی در شهر مکزیکالی، آن سوی مرزهای  دستگیر کردند. 
قرار داشت. بازداشت شدگان اعتراف کردند که به هنگام ساخته شدن تونل انتقال مواد مخدر به عنوان 

نگهبان برای محافظت از خانه گمارده شده بودند. 
از این تونل، صدها بسته کوکائین و ماری جوآنا کشف شد که برای انتقال به آمریکا آماده شده بودند. 
بر اساس اعالم وزارت مبارزه با مواد مخدر آمریکا، مکزیک از بزرگ ترین واردکنندگان مواد مخدر به 

این کشور است

مرد دیوانه آمریکایی با تيراندازی در 
بزرگراهی، جان 6 تن را گرفت

در پی تیراندازی که از یکی از شهرهای کوچک شمال غرب ایالت واشنگتن شروع شد و به داخل یک 
بزرگراه شلوغ در همین ایالت گسترش یافت که در این حادثه، شش تن کشته و دو تن دیگر مجروح 
شدند. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اداره پلیس ایالت واشنگتن اعالم کرد: در میان کشته شدگان، 

رییس پلیس شهر اسکاگیت، محلی که درگیری و تیراندازی در آن آغاز شد، نیز دیده می شود. 
همچنین یکی از افسران پلیس فدرال ایالت واشنگتن در میان کشته شدگان است. 

با حدود 2۸ سال سن را  اعالم کردند که مردی  تیراندازی  این  ایالتی گفت: شاهدان  پلیس  سخنگوی 
دیده اند که بر روی خودروهای عبوری آتش گشوده و به صورت دیوانه وار می خندیده است. 

مقامات پلیس اعالم کردند: این فرد مسلح به احتمال بسیار زیاد دچار اختالالت روانی بوده است. 
مقتوالن در محل های مختلف پیدا شدند. رییس پلیس ایالتی در حالی که قصد داشته، این فرد مسلح را 

بازداشت کند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. 
پلیس ایالت واشنگتن اعالم کرد: هویت برخی از مقتوالن هنوز مشخص نیست. 

در تونس یك زن هفت قلو به دنيا آورد.
شش نوزاد از هفت نوزاد زنده و نوزاد هفتمی در هفته های اول در رحم مادرش مرده است. این شش 
قلو که سه تای آنها پسر و سه تای دیگر دختر هستند از طریق سزارین به دنیا آمده اند. حال پنج نوزاد 
خوب است اما نوزاد ششمی از مشکل تنفسی رنج می برد. وزن هر یک از این شش قلو نیز بین نهصد 

تا هزار و چهارصد گرم است. حال مادر این شش نوزاد نیز خوب گزارش شده است. 

درگيری خيابانی  در هکنی جان نوجوانی را گرفت
یک نوجوان انگلیسی در یکی از خیابان های منطقه هکنی واقع در شرق لندن با ضربات چاقو به قتل 
درگیری  در جریان  و  بامداد  نخستین ساعات  در  نوجوان ۱۴ساله  این  گزارش،  این  براساس  رسید. 
درگیری  این  در  باخت.  بیمارستان جان  به  انتقال  از  و پس  قرار گرفت  با چاقو مورد حمله  خیابانی 
خیابانی یک دختر ۱۶ساله نیز با چاقو مجروح شد. با قتل این نوجوان انگلیسی تعداد نوجوانانی که از 
آغاز سال 2۰۰۸ تاکنون در خیابان های پایتخت انگلیس به قتل رسیده اند به 25 نفر رسید که اکثرآنها 

به ضرب چاقو به قتل رسیده اند. 

جدایی زوج به خاطر عالقه به یك بازیگر
مرد الجزایری وقتی متوجه شد همسرش به بازیگر یک سریال عالقه مند شده است او را طالق داد.

»حنانه« که با شوهرش »عبدالکریم« در ایالت بلعباس )غرب الجزایر( زندگی می کرد پای تلویزیون به 
قهرمان یک سریال، دل بست. این زن 2۸ ساله با پخش سریال محبوبش از شبکه »ام بی سی« دست از 
کار می کشید و به تماشا می نشست.چیزی که اما او را پای تلویزیون میخکوب می کرد ماجرای فیلم 
نبود بلکه قهرمان آن بود.گزارش ایسکانیوز می افزاید»عبدالکریم« زمانی که دید قضیه جدی است و 

رقیب عشقی پیدا کرده »حنانه« را طالق داد تا وجدانش آرام بگیرد. 

فرود اضطراری هواپيمای مسافری ایرانی در هند
یک هواپیمای مسافری با 29۱ مسافر شامگاه سه شنبه دقایقی پس از پرواز، مجبور به فرود اضطراری 

در فرودگاه »بمبئی« هند شد.
براساس این گزارش هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ مسافری پرواز AR۸۱۱ شرکت »ایران ایر« شامگاه سه 
شنبه از »بمبئی« به مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران برخاست اما چند دقیقه بعد خلبان 
تقاضای فرود اضطراری کرد. در پی این حادثه مأموران فرودگاه »بمبئی« به حالت آماده باش درآمدند 
تا این که پرنده آهنین با مهارت خلبان و بدون هرگونه خسارت جانی ساعت 22 و ۴5 دقیقه به وقت 
محلی به زمین نشست. این درحالی است که برخی رسانه ها و خبرگزاری ها علت فرود را آتش سوزی 
یکی از موتورها اعالم کرده اند. از سوی دیگر مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز 
دراین باره گفت: هواپیما با 29۱ مسافر از بمبئی هند قصد عزیمت به تهران را داشت که پس از ۱5 
دقیقه خلبان از طریق سیستم های داخلی در جریان نشتی شیر هوای داخل موتور هواپیما قرار گرفت. 
بنابراین خلبان با توجه به شرایط موجود تقاضای فرود می کند که خوشبختانه هواپیما به سالمت در 
فرودگاه بمبئی فرود می آید. نوش آبادی با تکذیب خبر آتش گرفتن یکی از موتورها گفت: هواپیما تنها 

با توجه به درخواست خلبان فرود آمده و آتش گرفتن موتور آن صحت ندارد.

زنگ ساعت موبایل باعث سکته نوجوان بریتانيایی شد
علت حمله قلبی منجر به مرگ یک نوجوان بریتانیایی 

زنگ هشدار موبایل وی اعالم شد. 
که ۱۷ سال سن  بر”  “کیاسا  مایرور،  دیلی  از  نقل  به 
داشته است دو هفته پس از اینکه معلم وی به علت تپش 
منتقل  بیمارستان  به  را  وی  تنفسی  مشکالت  و  قلب 

می کند، ناگهان در خانه دچار حمله قلبی می شود. 
سندروم  به  وی  که  شد  مشخص  بعدی  معاینات  در 
LQTS مبتال بوده که باعث می شود بیمار در واکنش 
به استرس یا ورزش دچار ریتم و ضربان نامنظم قلبی 

این سندروم شده  شود که در مورد “کاسیا” پزشکان معتقدند زنگ هشدار موبایل منجر به فعالیت 
است. افرادی که دارای این سندروم بوده و اقدامی برای درمان آن را صورت نمی دهند معمواًل ظرف 
۱۰ سال آینده جان خود را از دست می دهند. والدین کاسیا هم اکنون از مقامات مدرسه به این دلیل که 

انتقال دخترشان به بیمارستان را به خانواده وی خبر نداده بودند، شکایت کرده اند.

بمب جنگ جهانی منفجر شد
با پیدا شدن بمب جنگ جهانی دوم در روسیه، صدها نفر وحشتزده پا به فرار گذاشتند. شماری از 
شهروندان روسی در ساحل گذرگاه »تاتارسکی« ساخالین سرگرم تفریح و استراحت بودند که یک 

بمب منفجر نشده پیدا کردند.
سپس وقتی پلیس فهمید هر لحظه ممکن است بمب منفجر شود مردم را به جای امن فرستادند.

واحدهای خنثی کننده بالفاصله به محل رفتند و پس از تخلیه مردم ، بمب صد کیلویی را با دو کیلو 
گرم »تری نیترو تولوئن« منفجر و همه منطقه را برای اطمینان بازرسی کامل کردند.  بررسی های دقیق 

نشان می دهد »بمب خبر ساز« مربوط به جنگ جهانی دوم و مربوط به کشور ژاپن بود.

زن آمریکایی کودک خود را در مایکروویو کباب کرد  
زن 2۸ ساله آمریکایی با نام چاینا آرنولد، متهم به کشتن کودک یک ماهه خود، گناهکار شناخته شد.

این زن در سال 2۰۰5 پس از مشاجره با همسرش، کودک یک ماهه اش را درون مایکروویو گذاشت 
و او را کباب کرد.آرنولد نزد هم سلولی خود اقرار کرده که او کودکش را در مایکروویو کشته است. 
او همچنین اعتراف کرد که این کودک از شوهرش نبوده و از ترس این که روزی همسرش پی به این 

واقعیت ببرد و او را ترک کند، اقدام به چنین کاری کرده است.
این حکم مورد تجدید نظر قرار می گیرد و  اما  این زن صادر کرده،  اعدام برای  قاضی دادگاه، حکم 

احتماال به حبس تبدیل می شود.

زیرزمين خانه، مخفيگاهی برای اسکناس های جعلی
  

 حدود ۱۱ میلیون یوروی جعلی در زیر زمین خانه ای در کلمبیاکشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، پلیس کلمبیا اعالم کرد نیروهای امنیتی این کشور با حمله به 
زیر زمین خانه ای، ۱۱ میلیون و 2۰۰هزار یورو جعلی را که قرار بود به اروپا ارسال شود، کشف و 
ضبط کردند. »ادواردو کاردناس« از مقامات پلیس کلمبیا گفت این عملیات یکی از بزرگترین اقدامات در 
کشف و ضبط اسکناس های جعلی در این کشور آمریکای التین است. وی افزود: قرار بود این پول ها 
به اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی ارسال شود. مقامات مسئول فردی را که از این پول ها محافظت 
می کرد دستگیر کرده اند اما همچنان به دنبال افرادی هستند که اقدام به چاپ این اسکناس های تقلبی 
کرده اند. کاردناس گفت: ماموران پلیس یک ماشین چاپ، چند دستگاه کامپیوتر و چاپگر لیزری را در 

این خانه کشف و ضبط کرده اند.  
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حوادث

رهایی دختر 5 ساله از اسارتگاه 
مرد شيطان صفت

مرد تبهکار که پس از ربودن دختر پنج ساله او را ساعت ها در اسارتگاهش زندانی کرده بود، پس از 
دستگیری ادعا کرد بیمار روانی است.

چند روز قبل زنی با مراجعه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه)۱۸( تهران از ناپدید شدن مرموز 
دخترپنج ساله اش خبر داد و به بازپرس »بابک عمرانی« گفت: ساعت 9 دیشب دخترم نیلوفردر حال 
بازی مقابل خانه مان در یافت آباد بود که به طرز مشکوکی ناپدید شد. با طوالنی شدن غیبت ناگهانی 
دخترم، نگران شده و دنبالش رفتم اما دوستانش گفتند: مرد ناشناسی او را سوار موتوسیکلت کرد و 
با خود برد. بالفاصله همراه همسرم به کالنتری رفته و شکایتی مطرح کردیم اما تالشهایمان تاکنون 

بی نتیجه مانده است.
بازپرس پرونده با توجه به حساسیت موضوع به گروهی از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی 

پلیس آگاهی تهران مأموریت داد، در این باره تحقیق کنند.
در حالی که هیچ ردی از دختر پنج ساله و تبهکار ناشناس در دست نبود، مأموران کالنتری) ۱۰۸ 
دادسرا  به  دختر خردسال  انتقال  کردند.با  پیدا  نواب  خیابان  در  را  »نیلوفر«  بعد  2۶ ساعت  نواب،   )
مشخص شد، مرد تبهکار او را 2۶ ساعت در اسارتگاه شیطانی اش زندانی کرده و در این مدت بارها 
مورد آزار و اذیت قرار داده است. آدم ربای شیطان صفت همچنین دختر بچه را تهدید کرده بود اگر 
در این باره با پلیس یا خانواده اش حرفی بزند، او را می کشد.کارآگاهان در ادامه پس از تحقیقات 
گسترده دریافتند مجرم تحت تعقیب، از چندی پیش به بهانه کمک به افراد بی بضاعت در خیابان های 
یافت آباد پرسه زده و با پرداخت قبض های جعلی اخاذی می کرد. مأموران پلیس سرانجام پس از 

چند روز تعقیب و مراقبت »پرویز« را در خیابان قزوین به دام انداختند.
متهم در بازجویی ها با قبول اتهامش گفت: »مبتال به بیماری روانی هستم. روز حادثه با دیدن نیلوفر در 
خیابان وسوسه شدم که او را همراه خودم ببرم. پس از این که فریبش دادم او را سوار موتوسیکلتم 
کردم. بعد از چند ساعت خواستم او را به خانه شان بازگردانم اما ترسیدم که دستگیر شوم. من او 
را مورد آزار و اذیت قرار ندادم. به همین خاطر هم در خیابان رهایش کردم.«بازپرس پرونده پس از 
بازجویی از »پرویز« او را روانه زندان کرد.همچنین به گروهی از متخصصان پزشکی قانونی مأموریت 
داد پس از معاینه متهم درباره سالمت روحی و روانی او اظهارنظر کنند که پزشکان پس از معاینات 
الزم اعالم کردند، متهم مبتال به جنون و بیماری روانی نبوده و مسئول اعمال رفتارش است.بازپرس 
عمرانی با تکمیل تحقیقات از متهم؛ پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام آدم ربایی 

و آزار و اذیت به دادگاه عمومی تهران فرستاد. 

انتقام از همسر با اتوی داغ 
مردی به قصد انتقام از همسرش، وی را در خواب با اتو سوزاند و موهایش را تراشید.

زن جوانی با مراجعه به شعبه ۱2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 تهران، از شوهرش 
شکایت کرد.زن جوان در تشریح ماجرا به بازپرس طوفانی گفت: ۷سال قبل با همسرم ازدواج کردم و 
پس از چند سال صاحب فرزندی شدیم. شرایط زندگی ما خوب بود تا این که به خاطر وضعیت کاری ام، 
مجبور بودم شبها کمی دیرتر به منزل بروم و همین موضوع باعث بروز مشکالتی میان ما شده بود.

برای این که مشکالتمان کمتر شود، تصمیم گرفتم مدتی سر کار نروم تا شوهرم رفتارش تغییر کند، اما 
بی فایده بود و او به عناوین مختلف با من مشاجره می کرد و رفت و آمدهایم را زیر نظر داشت.

شاکی ادامه داد: از چند روز قبل یکباره اخالق شوهرم تغییر کرد و از من خواست اختالف های قدیمی 
را فراموش کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. حرف هایش را باور نکردم، اما به خاطر فرزندم به ادامه 
زندگی رضایت دادم. روز حادثه وقتی در اتاقم خوابیده بودم، صدای شوهرم را شنیدم و خواستم از 
رختخوابم بلند شوم که او یکدفعه با اتویی به من حمله کرد و بدنم را سوزاند. با داد و فریاد همسایه ها 
را صدا زدم که شوهرم با چاقو مرا تهدید کرد و بعد با ماشین اصالحی که دستش بود، موهای جلوی 
سرم را تراشید و از منزل فرار کرد.به دنبال شکایت این زن، شوهر انتقامجو تحت تعقیب پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت و چند روز قبل دستگیر شد.با انتقال متهم به مرکز پلیس وی مورد بازجویی قرار 
گرفت و به جرم خود اعتراف کرد.متهم در اظهاراتش به پلیس گفت:  از چندی قبل من و همسرم اختالف 
پیدا کردیم و به همین خاطر تصمیم به انتقام از وی گرفتم تا این که روز حادثه وقتی در حال اتوزدن 
لباسم بودم، وسوسه شدم همسرم را بسوزانم تا ادب شود و با من مشاجره نکند بنابراین به آرامی 
وارد اتاق خوابش شدم و بدنش را سوزاندم و بعد موهایش را تراشیدم، اما اشتباه کرده ام. اگر کمی 
گذشت و فداکاری در زندگی ام بود،  چنین اتفاقی نمی افتاد.بنا بر این گزارش، برای وی قرار قانونی 

صادر شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.  

 

مرگ دروغين کالهبردار انگليسی
 

زوج انگلیسی که قصد داشتند با مرگ دروغین از یک شرکت بیمه کالهبرداری کنند،دستگیر شدند.
 نقشه کالهبرداری یک مرد انگلیسی به ظاهر فوت شده از شرکت بیمه برای دریافت بیمه عمر لو رفت. 
براساس این گزارش، شش هفته پس از مرگ ساختگی این مرد ۳۴ ساله در افغانستان، وی به پزشک 
این گزارش حاکی است، در  نقشه کالهبرداریش فاش شد.  ترتیب  بدین  خانوادگی خود مراجعه کرد و 
صورتی که نقشه این مردعملی می شد خانواده اش می توانستند مبلغ ۳۰۰ هزار پوند )۳۷۰ هزار یورو( از 
این شرکت بیمه دریافت کند. این مرد و همسر ۴۳ ساله اش پس از حضور در یک دادگاه به جرم طراحی 
این نقشه به ۴۰ تا ۶۰ ساعت کار عام المنفعه محکوم شدند. همسر این مرد موفق شده بود با ارائه یک 
گواهی مرگ جعلی از افغانستان شرکت بیمه را فریب دهد. قاضی پرونده با ناشیانه خواندن این اقدام وبه 
دلیل آنکه آنها هنوز موفق به دریافت پولی از بیمه نشده بودند، از صدور مجازات زندان برای این زوج 

صرفنظر کرد. 

یك دقيقه تا مرگ
دو فروند هواپیمای مسافری هنگام پرواز بر فراز دریای کارائیب در حالی که تنها یک دقیقه با برخورد 
مستقیم با یکدیگر فاصله داشتند با کاهش ۷۰ متری ارتفاع یک هواپیما از کنار هم گذشتند.مقام های 
جت  یک  و  دلتا  هوایی  خطوط  هواپیماهای  از  یکی  کردند،  اعالم  امریکا  هوایی  ونقل  حمل  ملی  امنیت 
مسافری روس پنجشنبه به وقت محلی، در شمال پورتوریکو به سوی یکدیگر در حرکت بودند که آژیر 
خطر کابین خلبان ها به صدا درآمد.خلبان هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ روسیه بالفاصله حدود ۷۰ تا ۱۰۰ 
متر ارتفاع را کاهش داد و از زیر هواپیمای مقابل گذشت.دو هواپیما در ارتفاع ۱۰ هزار و ۶۰ متری در 

حال پرواز بودند.

سقوط هواپيما با ۱7 سرنشين
در پی سقوط هواپیمای حامل کمکهای سازمان ملل در کنگو سرنوشت ۱۷ سرنشین آن مشخص نیست.
دفتر هماهنگی کمکهای انساندوستانه سازمان ملل اعالم کرد: یک هواپیمای حامل کمکهای این سازمان 
با ۱۷ سرنشین، در کوهستانهای نزدیک »باکاوو« واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو سقوط کرده 
نهاد سازمان ملل، گفت: الشه هواپیمای مذکور  این  از سخنگویان  ایله ماسن« یکی  است. »کریستوفر 
از  العبور بودن محل سقوط هنوز  دلیل صعب  به  اما  پیدا شده  بوکاوو  در ۱5کیلومتری شمال غربی 
سرنوشت سرنشینان این هواپیما اطالعی در دست نیست. گفتنی است، احتمال می رود تمام سرنشینان 

این هواپیما جان باخته باشند.

بازی، جان نوزاد را نجات داد
به نقل از آسوشیتد پرس در شهر سیراکس واقع در ایالت نیویورک هنگامی که یک دختر بچه شش 
ساله همراه مادر بزرگش مشغول قایم باشک بازی بود یک نوزاد تازه متولد شده را میان بوته ها پیدا 
کرد. در هنگام بازی این دختر بچه به مادر بزرگش گفت که یک عروسک بین بوته ها پیدا کرده است. 
ولی مادر بزرگ متوجه شد این عروسک یک نوزاد است که بی هوش روی علفها افتاده است. پلیس 
احتمال داده است که این نوزاد یک یا دو ساعت بعد از تولد رها شده است. این نوزاد در حالی که تب 
شدید داشت به بیمارستان انتقال یافت. او در یک پارچه سیاه پیچیده شده بود و هنوز بند نافش بریده 
نشده بود. پلیس هنوز مطمئن نیست نوزاد در همان محل متولد شده و رها شده یا از محل دیگری 
ایالتی حمایت از نوزادان رها شده به والدینی که قادر به نگهداری  به آنجا آورده شده است. قانون 

نوزادانشان نیستند این اجازه را می دهد که آنها را رها کنند.
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بوی  نفس  با هر  پراضطراب،  این سقف  زیر  که  دیار شبم  زندانی 
مرگ را به خوبی و با تمام وجود استشمام می کنم.

غم با دلم عجین شده است.
قصه های شبانه زندان هم تنها از گورستان حکایت می کند. مثل 
شمعی نیمه جان، بی رمق در آستانه مرگ می ایستم. از داخل سلول 
مثل همیشه میله های پنجره را می شمرم. پشت این دیوار سنگین 
دیگر هیچ صدایی مرا نمی خواند و صدای تنهایم نیز با من از فاصله 
که  است  دیری  انگار  ام.  برده  یاد  از  را  رنگ آسمان  گوید  ها می 
مرده ام. وقتی باران می بارد، دلم ذره ذره نمناک می شود. آنقدر 
که احساس می کنم می توانم به اندازه تمام ابرهای آسمان بگریم. 

چراکه من زندگی را بارها و بارها گریسته ام.
سه روز است در سلول تنهایی، دور از دیگر زندانیان برای مرگ 
لحظه شماری می کنم. ساعت ها را گم کرده ام. هزار تصویر در 

خیالم صف کشیده است.
دنیای شیرین کودکی ام در میان دود و بوی مشمئز کننده تریاک 
پدرم تباه شد و سال های کودکی ام بی کودکستان و مداد رنگی 
مادرم  که  این  تا  شد.  فقیر سپری  ای  محله  خاکی  های  کوچه  در 
در یک تصمیم ناگهانی برای پایان دادن به جدال های همیشگی با 
پدر، تصمیم به جدایی گرفت و بدون خداحافظی از من و سه برادر 
کوچکترم در شبی سرد و تاریک ما را رها کرد و رفت. آن شب 
سخت، با تصورات کودکانه ام فکر کردم مادر در تاریکی گم شده 
منتظرمان  نگاه  روز  هر  اما  آمدند  می  هم  است. روزها پشت سر 
تنهایی مان بدون درس و  مادر را جست وجو می کرد. روزهای 
مدرسه با پرسه زدن در کوچه و خیابان ها می گذشت و تنها تفریح 
مان هم آب تنی در رودخانه حاشیه یک پارک جنگلی بود که پدرم 
به  رفت. خوب  می  آنجا  به  موادمخدر  استعمال  برای  مواقع  اغلب 
خاطر دارم که در ۱۰ سالگی ام و در غروب یک روز جریان آب 
برادران کوچکترم را با خود برد. هنوز دست و پا زدن های آنها و 
تالششان برای زنده ماندن را به یاد دارم. تا شب همراه پدرم طول 
رودخانه را برای یافتن برادرانم جست وجو کردیم، اما صبح روز 
بعد تنها جسد بی جان شان را که در اثر برخورد با سنگ های کف 
رودخانه زخمی شده بود، یافتیم. جسدهاشان را هم در دورافتاده 
ترین گورستان شهر به خاک سپردیم. بعد از آن من ماندم و یک 
دنیا تنهایی! کم کم طعم تلخ و گزنده سیگار برلبم نشست و خیلی 
زود موادمخدر هم اضافه شد. برای تأمین هزینه های اعتیاد خود و 
پدرم ناچار به فروش موادمخدر رو آوردم، همه مرا به عنوان خرده 
فروش مواد مخدر می شناختند و در بین مشتریانم روابط نزدیکی 
با دو برادر معتاد داشتم. تا این که خورشید عشق در آسمان بخت 
به دنبال خود  تابید. زیبایی خیره کننده دختری جوان مرا  سیاهم 
کشاند و پس از کمی پرس و جو متوجه شدم او خواهر همان دو 
برادری است که خریدار مواد هستند و به تازگی از شوهرش جدا 

شده و به خانه پدری برگشته است.
کم کم دیدار من و »ساناز« حال و هوای دیگری گرفت. شادترین 
روزهای زندگی ام در دیدارهای پنهانی با او و یا در انتظار دیدنش 
شکل می گرفت. چهره اش در ذهنم مانده و فکرم را به خود مشغول 
کرده بود. او با دستانش به تنهایی ام نور می پاشید، من هم همیشه 
گفتم.  می  برایش  ام  کسی  بی  های  قصه  و  نگرانی  اضطراب،  از 
آمدنش طعم زیبایی داشت. به او قول دادم تا زنده ام سینه ام بستر 
ثابت کنم، در یک مشاور  ام را  او باشد. برای آن که عالقه  عشق 
در  اش  خانواده  و  او  از  هواخواهی  به  شدم.  کار  مشغول  امالک 
می  کردم.  می  حمایتشان  هم  مالی  نظر  از  و  خاستم  برمی  محل 
دانستم خوش خدمتی هایم به دل آنها نشسته و بزودی زندگی ام 

سروسامان می گیرد. اما ناگهان باد نوید قصه ای شوم را برایم 
آورد. بال قاصدک شکست. پیک شوم برایم خبر آورد مرد میانسال 
پولداری به خواستگاری »ساناز« رفته که خانواده اش هم موافقت 
این موضوع رنگ به صورتم  از  با اطالع  اند،  شان را اعالم کرده 
نماند و نفسم بند آمده بود. هنوز نمی توانستم آنچه را شنیده ام، 
باور کنم. هوا تاریک و روشن بود که با عجله به سوی خانه شان 
از پشت پرده  پرالتماسم را به چشمانش دوختم. هنوز  رفتم. نگاه 
اشک می توانست در آیینه چشمانم غمی آمیخته با محبت را ببیند. 
او  به  نگذارد؛  تنها  این لحظه های مضطرب  او خواستم مرا در  از 
گفتم: »ساناز اگر تو را از دست دهم، دیگر به چه امید زنده باشم «

بام دیگری پر کشیده  به  او جوابی نشنیدم. گویا مرغ دلش  از  اما 
بود.

با تن خسته و لب های کبود افتان و خیزان برگشتم. نمی دانستم 
درد دلم را با که بگویم. زندگی و آینده ام را ویران شده می دیدم. 
آنقدر بی قرار بودم که نمی خواستم کسی را ببینم. خانه برایم حکم 
او را نسبت به من  جهنم را داشت. نمی دانستم چه چیز احساس 
تغییر داده است. درد می کشیدم و در فشار بی رحم افکار درهم و 

آشفته ام صدای خرد شدن استخوان هایم را می شنیدم.
دو روز بعد »ساناز« بی خبر به دیدنم آمد و با صدایی بغض آلود 
تاریکی اتاقم را شکست، شانه هایش از گریه می لرزید، در آهنگ 
صدایش نوعی نگرانی بود و ته چشمانش هاله ای از غم موج می 
زد. او هنوز به من عالقه مند بود به همین دلیل حاضر نبود به یک 

ازدواج تحمیلی رضایت دهد، غوغای عجیبی در سرم بود.
ناگهان تصمیمم را گرفته و برای خرید اسلحه به روستایی در غرب 
و  ای آشنا شدم  راننده  با  ها  از مسافرخانه  یکی  کشور رفتم. در 
با کمک او اسلحه ای خریدم. 2۰ هزار تومان هم به راننده دادم و 
های حاشیه  بیابان  به  اسلحه  امتحان  برای  برگشتم.  بعد  روز  دو 
برادران  از  یکی  سراغ  به  سپس  کردم  شلیک  تیری  و  رفتم  شهر 
»ساناز« رفتم و اسلحه را به دستش دادم. به او گفتم یا مرا بکش، 
و یا من هم خودم و هم »ساناز« را می کشم. چندین بار به سراغ 
خانواده اش رفتم، حتی تهدیدشان هم کردم. برای به دست آوردن 
»ساناز« به نقشه فرار هم فکر می کردم. برای فرار به یک ماشین 
احتیاج داشتم ساعت 9 یکی از شب های پائیز از راننده یک پیکان 
مسافربر خواستم تا به صورت دربستی مرا به محله ای برساند. 
پس از طی مسافتی در یک جاده خاکی از او خواستم توقف کند. 
ناگهان در تاریکی شب اسلحه کشیدم و با تهدید از او خواستم بی 
سر و صدا ماشین را ترک کند. بعد هم پیاده شدم تا روی صندلی 
راننده بنشینم. اما مرد راننده بالفاصله خود را به فرمان رساند و 
با سرعت زیاد سوار ماشین گریخت. با عصبانیت گلوله ای شلیک 

کردم اما فایده ای نداشت. آرزوهایم را بر باد رفته می دیدم.
دلم مثل بادبانی پاره غصه هایم را به خاطرم می آورد. از زندگی 
بیزار شده بودم و گیج و مبهوت بین بودن و نبودن دست و پا می 
زدم. به خانه برگشتم و برای »ساناز« پیغام فرستادم. اما چند روز 

بعد او در مراسم مفصلی با مرد میانسال نامزد شد.
آن شب تا صبح در حیاط خانه هزار بار مردم و زنده شدم. چشم 
از تکه های شکسته قرص ماه در حوض برنداشتم و به چشم های 
او فکر می کردم که مثل بخت من به خواب رفته بود. درگیر بحران 
با  ام  خوشبختی  عمر  کنم  باور  خواستم  نمی  بودم.  شده  سختی 
بود،  کرده  خم  را  درختان  کمر  باد  باشد.  باران  عمر  اندازه  به  او 
به سراغ »ساناز« می رفتم. سرچشمه همه دلشوره  باید  مثل من. 
هایم او بود و هنوز دوستش داشتم. زنگ خانه برادرش را به صدا 
درآوردم. خواهرزاده اش به خاطر دوستی با برادر ساناز مرا می 
شناخت و »عمو« صدایم می زد. با من دست داد و همراه او وارد 
خانه شدم. آثار جشن دیروز به طور کامل وجود داشت. همگی به 
خاطر خستگی شدید درخواب سنگینی فرورفته بودند. خانه خلوت 
بود و سراغ »ساناز« را گرفتم. شنیدم در اتاق خواب تنهاست. بچه 
را به بهانه خرید بستنی بیرون فرستادم و بی خبر وارد اتاق شدم. 
او  از  و  ترکید  گلویم  ماندم. بغض  پریده اش خیره  به چهره رنگ 

پرسیدم »چرا با زندگی من بازی کردی «
پرسش های بی پاسخ فراوان به مغزم هجوم آورده و از ازدحام 
این همه سؤال گیج بودم. نگاه خسته ام بار دیگر به سوی »ساناز« 
برگشت، اما این بار در یک لحظه چشمانم را بستم و تیری به طرفش 
شلیک کردم. بی درنگ پا به فرار گذاشتم و تا چند روز در محل 
آفتابی نشدم. روزها در پارک ها پرسه می زدم و شب ها در کوه 
ها سرگردان به انتظار صبح می نشستم تا این که تصمیم گرفتم در 
مراسم شب هفت »ساناز« بر سر قبرش بروم، چند شاخه گل روی 
ْآن بگذارم و همان جا با شلیک یک تیر به زندگی خودم پایان بدهم. 
را  او  به محل برگشتم و سراغ  از هفت روز  این تصورات پس  با 
گرفتم. اما در کمال ناباوری شنیدم او زنده است و فقط حنجره اش 
آسیب دیده است. با شنیدن خبر زنده بودن »ساناز« از خوشحالی 

در پوست خود نمی گنجیدم اما این همان آغاز فاجعه شد.
چند روز در اطراف خانه اش به کمین نشستم. عصر یک روز پسر 

را  »ساناز«  خانواده  که  دیدم  پیکانی  بر  را سوار  ناشناسی  جوان 
راننده  ولی  خانه شدند  وارد  آنها  کرد.  پیاده  خانه شان  در  مقابل 
برادر ساناز سوار همان ماشین شد و  بعد  ایستاد، دقایقی  منتظر 
به راه افتادند. من هم بالفاصله یک ماشین دربستی کرایه کردم و 
به تعقیب شان پرداختم . آنها مقابل یک طالفروشی توقف کردند. 
آینده  با خود گفتم راننده به طور حتم همسر  این صحنه  با دیدن 
»ساناز« است که با آمدنش در زندگی من آشوبی به پا کرده است. 
ماشینی  راننده  به  هم  من  کرد.  حرکت  تنها  راننده  بعد  دقیقه  چند 
که کرایه کرده بودم، گفتم: »راننده آن ماشین تمام زندگی مرا باال 
کشیده و از من کالهبرداری کرده است.« بنابراین از او خواستم هر 
طور شده ماشینش را متوقف کند. او هم جلوی ماشین پیکان پیچید 
و من سریع پیاده شدم. کرایه را پرداختم و به راننده گفتم اگر من 
همراه راننده پیکان رفتم، تو هم به دنبال کارت برو وگرنه همین جا 
منتظر بمان. به محض پریدن داخل ماشین با تهدید اسلحه از راننده 
خواستم به طرف اولین فرعی حرکت کند. او حسابی ترسیده بود 
و وحشت زده رفتارم را تحت نظر داشت. به عنوان اولین جمله به 
او گفتم: »من همان عاشق ساناز هستم، مرا می شناسی « اما همین 
که دهان باز کرد تا حرفی بزند تیری به پایش شلیک کردم. او را از 
ماشین بیرون انداختم و پشت فرمان نشستم. اما وقتی قصد فرار 
داشتم او از جا برخاست و با من درگیر شد. ناگهان صدای شلیک 
پیاپی چند تیر در فضا پیچید. جوان راننده نقش زمین شد و من هم 
سوار بر ماشینش فرار کردم. اما ماشین در بین راه پس از برخورد 
با جدول خیابان متوقف شد. همان موقع نیز در تاریکی هوا پا به 
فرار گذاشتم. تا این که روز بعد شنیدم جوانی را که با تیر زده ام 
مرده. در عین حال متوجه شدم او دانشجو بوده و سال ها پیش 
برای  بنابراین  است.  داده  از دست  را  پدرش  و در دوران کودکی 
ناچار  به  پیرش  مادر  معاش  تأمین  و  دانشگاه  های  هزینه  تأمین 

مسافرکشی می کرده است.
و  ناامید  ترسیدم.  می  هم  خودم  سایه  از  بودم.  شده  تنها  تنهای 
رو  پیاده  کنار  در  گاهی  زدم.  می  پرسه  ها  خیابان  در  سرگردان 
پدرم را از دور می دیدم. این مرد الغر و استخوانی مثل همیشه تنها 
در گوشه خیابان می خوابید و به کارتن پاره ای قانع بود. دلم می 
خواست چراغی روشن و خانه ای کوچک پناهم دهد. اما به خانه 
هر کدام از فامیل که می رفتم، مرا راه نمی دادند و با نفرت بیرونم 

می کردند.
با خود می گفتم: »ای کاش آتشی که در دلم شعله می کشید، به جان 

»ساناز« و خانواده اش هم می افتاد.«
به ناچار به یکی از شهرهای جنوبی فرار کردم وحدود یک سال با 
کارگری در یک کارگاه آهنگری مخارجم را تأمین کردم. اما بهار که 
از راه رسید، نسیم با خود بوی عشق کبوترهای وحشی را آورد و 

دل من در هوای دیدن »ساناز« دوباره بی تاب شد.
باید برمی گشتم. دوری او عذابم می داد. به خود گفتم مرگ همین 
است. تصمیم گرفتم به شهرمان برگردم. بنابراین قبل از رفتن به 
سراغ اسلحه ام رفته و آن را از زیر خاک درآوردم. زنگ زده بود. 
تمیزش کردم و در یکی از شهرهای غربی کشور 2۴ تیر جنگی هم 

خریدم. برای امتحان تیری شلیک کردم. حاال آماده آماده بود...
دوروز به عید نوروز مانده بود که برای آرامش دلم تصمیم گرفتم 
»عروسی خون« را به نمایش بگذارم. پس از رسیدن به شهرمان با 
کارگر یک ساختمان نیمه کاره طرح دوستی ریختم و از او خواستم 
دو شب به من پناه دهد. اما صبح روز بعد در حالی که خواب بودم، 
مأموران پلیس بازداشتم کردند. ابتدا سعی کردم در اعترافات گمراه 
کننده ای مسیر تحقیقات را منحرف و خودم را با نام جعلی معرفی 
کنم، اما از آنجا که قاضی دادگاه دستور داده بود به اتهام قتل عمد 
جوان دانشجو، شلیک به یک راننده و زخمی کردن ساناز عکسم در 
قانونی  روزنامه ها چاپ شود بالفاصله هویتم فاش شد. پزشکی 
هم در گزارشی اعالم کرد: متهم 2۷ ساله با آن که مبتال به اختالل 
شخصیتی شدید ضداجتماعی است، اما در عین حال مسئول اعمال 

و رفتار خود نیز می باشد.
بدین ترتیب با درخواست قصاص از سوی مادر پیر مقتول، حکم 
دادگاه  از سوی  جنایت  وقوع  محل  همان  در  و  عام  مأل  در  اعدام 

جزایی کرج صادر شد.
تاریکم چوب  و  دیوار سلول سرد  روی  بر  را  روزها  تمام  ماه   9
خط کشیدم و شب ها را به یاد »ساناز« شمردم. شمارش معکوس 
آغاز شد. کاش »ساناز« می فهمید این عاشق در بند ناله ها می کند 

هنوز! 
می دانم بزودی مقابل چشم هزاران نفر با زندگی خداحافظی خواهم 
کرد. دیشب در خواب دیدم دست مرگ مرا به سراشیبی گور می 
کشاند. مادر عزادارم را ماتم زده دیدم. حاال در انتهای جاده زندگی 
ایستاده ام. بی دلیل و به خاطر چند اشتباه باید با زندگی وداع کنم. 

اینجا آخر خط است.

برگرفته از روزنامه ایران
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که نباید به 
کودکان گفت!!

حتی  دارد  امکان  می گذارند،  جا  مدرسه  در  را  خود  تکلیف  ها  بچه  هنگامی که 
شمار زیادی از پدران و مادران فهمیده، فرزند خویش را مالمت کنند و بگویند:” 

تو چقدر نادانی؟”

 با بچه ها چطور حرف بزنیم؟ 
حتی  دارد  امکان  می گذارند،  جا  مدرسه  در  را  خود  تکلیف  ها  بچه  هنگامی که 
شمار زیادی از پدران و مادران فهمیده، فرزند خویش را مالمت کنند و بگویند:” 
با هم  تعطیل بچه ها  مثال، چنانچه در یک روز  به طور  یا   . نادانی؟”  تو چقدر 
دعوا کنند، ممکن است والدین بردبار نیز از این وضع شگفت زده شوند و بانگ 

برآورند:” به چه علت بچه های من چنین رفتاری دارند؟!”. 
احتمال دارد بزرگ کردن بچه، همچون آزمایشی جهت سنجش میزان صبر و 
استقامت پدر و مادر باشد، ولی این مورد خیلی اهمیت دارد که کاربرد عبارت 
رایزن  “دونالد کیت”،  را کاهش می دهد.  احتماال حس عزت نفس بچه  آزارنده، 
بدانند  باید  والدین  می دارد:  اظهار  پنسیلوانیا،  دانشگاه  در  روان شناس کودک 
که خشمگین و محروم ساختن بچه از برخی چیزها را باید بدین جهت اعمال 
مادر،  و  پدر  حال،  هر  به  باشد.  داشته  باید  رفتاری  چه  پی برد  بچه  که  کنند 
امکانات روحی- روانی ضروری را به منظور مهار موقعیت های گوناگون دارا 

می باشند.” 
در مطالب زیر ده مورد از جمالت زیان بخشی را که احتمال دارد والدین ابراز 

دارند و سپس راه کارهای اجتناب از این موقعیت ها را تشریح کرده ایم: 

 از چه رو نمی توانی مانند فالنی باشی؟ 
“ماری” پیوسته تکالیفش را انجام می دهد و دندان هایش را مسواک می زند. لیکن 
برادرش “بابی”، این گونه نیست و تمام امور را باید به وی یادآور شد. چرا او 

قادر نیست همانند “ماری” باشد؟ 
افزایش حسادت بین برادر و  روان شناسان گفته اند که مقایسه صرفا موجب 
خواهر می گردد. به باور یک روانشناس کودک” در صورتی که بچه ای با خواهر 

یا برادرش یا بچه دیگری مقایسه شود، احتماال از وی بیزار می گردد. 
در عوض مقایسه کردن بچه ها، برای فرزندتان دقیقا مشخص سازید که از او 

چه می خواهید؟! 
اتاق تمیز؟ میز مرتب؟ آن بخش از کردار بچه را که مایلید تغییر کند، به دقت 

مشخص سازید. 
می کند.  او  به  یاری هایی  چه  نیکو،  خوی های  که  کنید  تشریح  فرزندتان  برای 
مثال به او توضیح دهید که عادت انجام به موقع تکالیف، سبب می شود نمرات 
ممتازی کسب کند و در این حالت نباید دلواپس باشد که تابستان نیز به مدرسه 
برود. چنانچه بچه متوجه شود که شما میل دارید وی، کردارش را در پاره ای 
از موارد عوض کند تا بهتر از آنچه هست، بشود، در این صورت یقینا تغییرات 

فرزندتان را شاهد خواهد بود. 

 چرا مانند بچه های خردسال رفتار می کنی؟ 
رفتار فرزند هفت ساله شما در یک تاالر غذاخوری مانند بچه چهارساله است. 
شما شرمنده می شوید و به وی یادآوری می کنید که به چه دلیل نظیر خردساالن 

رفتار می کنی؟ 
پیامد کار چه می شود؟ به بچه اهانت شده و او اکنون با تنفر فراوان، همه نمک 

را از درون نمکدان بیرون می ریزد! 
عوض ناراحت ساختن بچه، بکوشید شرایطی را مهیا سازید که از پس تغییر 
به نحو غیر  به رفتار فرزندتان،  دادن فرزندتان به طرز دلخواه برآیید. نسبت 
مستقیم بازتاب نشان دهید. مثال می توانید بگویید:” می دانم که دوست داری پیش 
از رفتن به بستر، تلویزیون تماشا کنی و من مایل نیستم این فرصت را از تو 
بگیرم، ولی چنان چه تغییر رویه ندهی، نمی گذارم چنین کنی.” با این حرف بچه 

در می یابد که احتماال آن چیزی را که دوست دارد، از کف می دهد. 

 چرا این اندازه ژولیده و نامرتبی؟ 
فرزندتان، پوشاک نظیف و مرتبی به تن دارد، لیکن درست یک ساعت بعد با 
حاضر  شما  جلوی  ریخته  هم  به  موهای  و  پاره  شلوار  کثیف،  شرت  تی  یک 

می شود. 
انتقاد کردن از بچه، زمینه را برای کشاکش فراهم می سازد. امکان دارد پدرومادر 
بپرسند، پس ما برای مهار فرزندمان چه باید بکنیم؟ روانشناسان بدین سوال، 
این سان جواب می دهند:” هنگامی که بچه تصمیم می گیرد با دوستانش بیرون 
برود، بگذارید هر لباسی را که مایل است، بپوشد لیکن چنان چه با شما برای 
شام خوردن بیرون می آید، نباید هر لباسی را که می خواهد، بپوشد. فرزندتان 
باید فرابگیرد که در موقعیت های متفاوت، چه بپوشد. والدین می توانند شیوه 

صحیح را درباره موضوعات گوناگون به بچه بگویند”. 

 تو بامزه ترین، قشنگ ترین و زورمندترین بچه دنیایی! 
حتی یک لقب مثبت نابجا احتماال محدودیت بچه شده و مانع می شود که وی 
خودش را به واقع آن گونه که هست، ببیند و بشناسد. مثال چنانچه بگویید:” تو 
از تمام بچه ها، هوشمندتری”، امکان دارد سبب شود که او حس کند، هیچ گاه 

با شکست روبه رو نمی شود. 
از اطالع خود در مورد استعدادهای فرزندتان برای ترغیب و پیشرفت وی سود 
بجویید نه این که برچسب شخصیتی به وی بزنید. به عنوان مثال اگر بگویید:” 
تو با هوشی و من می دانم که اینکار از عهده ات بر می آید” خیلی دلگرم کننده 
تر و مالیم تر از این است که چنین بگویید:” تو باهوش ترین بچه دنیا هستی” 
می توانید این مورد را بیازمایید. یقینا برچسب بد زدن به بچه مانند غیب گویی 
از منش وی عمل می کند. به عنوان مثال اگر به او گفته شود “تنبل”، مایل است 
حتی تنبل تر اقدام کند زیرا مطمئنش ساخته اید که تن پروری جزو جدانشدنی 

شخصیت اوست. 
پدر و مادر باید بکوشند عوض لقب منفی به کودک دادن، آن چیزی را که به 
واقع مورد نظرشان است، بر زبان بیاورند. آیا بچه کال تنبل است؟ امکان دارد 
او امور روزانه اش را بدون یادآوری به اجرا در نیاورد. در این صورت والدین 
باید بچه را با روش جایزه دادن یا تبیه کردن، ملزم به انجام کارهای روزمره 

کنند. 

 تو چقدر احمق هستی! 
یکی از هدف های اصلی در تربیت فرزند، ایجاد اعتماد به نفس در بچه است. به 
جای چنین عباراتی، جهت بهبود کردار فرزندتان اهتمام ورزید سخنان ترغیب 
کننده و مثبت بیان دارید. به او یاد بدهید که چگونه کاری را به درستی صورت 
دهد. مثال، چنان چه فرزندتان بدون توجه به رفت و آمد خودروها، به وسط 
خیابان می دود، می توانید به وی بگویید:” موقع عبور از خیابان، باید دستم را 

بگیری”. 
هنگامی که بچه دستتان را گرفت، اضافه کنید:” تو خیلی باهوشی که دستم را 

حلوای آرد گندم در 
سفره رمضان

● مواد الزم
● آرد گندم . . . . . . . . . . . . . . . 500 گرم

● شکر . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 گرم
● زعفران ساییده شده . . . . . . . . . 1 

قاشق چای خوری
● مارگارین . . . . . . . . . . . . . . . 500 گرم
● آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 لیوان پر 

● گالب . . . . . . . . . . . . . . . . 1پیمانه

 طرز تهیه 
و  کنیم  می  مخلوط  هم  با  را  شکر  و  آب 
روی حرارت قرار می دهیم. بعد از جوش 
اضافه  را  و آب شدن شکر، زعفران  آمدن 
و  ریزیم  می  را  گالب  آخر  در  و  میکنیم 
از روی  را  دو جوش ظرف   – یکی  از  بعد 
حرارت برمیداریم تا از داغی بیفتد )در حد 

ولرم کفایت می کند.( 

مارگارین را در قابلمه ی مناسبی می ریزیم 
و روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود و 
بعد آرد را که بهتر است اَلک شده باشد کم 
کم اضافه می کنیم. حرارت را کم می کنیم 
و آن را مرتب هم می زنیم تا رنگ آرد کامال 
خرمایی شود و بوی عطر آن به مشام برسد 
) اگر با حرارت باال این عمل انجام شود، آرد 
می سوزد وحلوای تلخی به دست می آید(. 
سپس ظرف را از روی حرارت برمیداریم. 
یک دقیقه تحمل میکنیم تا از داغی بیفتد بعد 
شربت را داخل آن می ریزیم و مرتب هم 
میزنیم تا آرد و شربت با هم مخلوط شوند. 
 2 تا   ۱ توانیم  می  بود  شل  کمی  حلوا  اگر 
قرار  را روی حرارت  دیگر ظرف  دقیقه ی 
دهیم )بعد از اضافه کردن شربت نباید حلوا 
را روی حرارت قرار داد، زیرا باعث خشک 

شدن آن می شود(.
حلوا را در دیس می کشیم و با سر قاشق یا 
انواع قالب ها آن را تزیین میکنیم و در آخر 
قدری پودر پسته و یا پودر نارگیل رویش 

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

گل ها را چند روز 
بيشتر مهمان خانه 

های تان کنيد

کاربرد یک دسته گل زیبا، فقط به یک هدیه برای دوستان و آشنایان 
محدود نمی شود. گل ها می توانند بسیار بیشتر از یک مجسمه، تابلو 
یا اشیای زینتی دیگر خانه ما را زیبا و با نشاط کنند؛ حتی نگاه کردن 
به شاخه های گل می تواند بر روحیه و احساسات اعضای خانواده 

تأثیر زیادی بگذارد و روابط آنها را با یکدیگر مهربانانه تر کند.
اگر می خواهید انرژی جادویی گل ها را به محیط زندگی خود هدیه 
کنید می توانید با رعایت کردن چند نکته، هم از زیبایی آنها بیشترین 

استفاده را ببرید و هم عمر کوتاه گل ها را کمی طوالنی تر کنید.
گلدان گل را در پرترافیک ترین نقطه خانه قرار دهید تا همه از زیبایی 
این مکان ها، میز آشپزخانه است زیرا همه  از  ببرند. یکی  آن لذت 
اعضای خانواده حداقل روزی یک بار در آن جا دور هم جمع می 
دارید، می  میز کوچکی  یا  در ورودی، جاکفشی  نزدیک  اگر  شوند. 
توانید با گذاشتن چند شاخه گل کاری کنید که همه اعضای خانواده 
هنگام ورود یا خروج از خانه احساس خوب و روحیه ای با نشاط 

و پرانرژی پیدا کنند.
اگر می خواهید در مهمانی ها از گل برای تزئین خانه استفاده کنید، 
سعی کنید رنگ گل ها با دکور خانه همخوانی داشته باشد. در چنین 
مواردی استفاده از دسته گل هایی که همه شاخه های آن از یک نوع 
هستند یا انواع مختلف گل که همه یک رنگ هستند می تواند جلوه 

بسیار زیبایی به خانه شما بدهد.
اگر می خواهید میز شام را با یک گلدان گل تزئین کنید، بهتر است 
از گلدان های بزرگ و شاخه گل های زیاد استفاده نکنید زیرا اگر 
مهمانان بخواهند هنگام صرف شام با یکدیگر حرف بزنند باید مرتب 
به چپ و راست گردن بکشند تا صورت یکدیگر را از بین شاخه های 
گل ببینند! اما اگر شام به صورت سلف سرویس است یک دسته گل 

بزرگ می تواند میز شام تان را زیباتر کند.
هنگام خرید گل، بهتر است برخی از شاخه ها را به صورت غنچه، 
کاماًل شکفته  به صورت  را  بقیه  و  را در حال شکفته شدن  بعضی 
شده انتخاب کنید. برای چیدن آنها در گلدان بهتر است، غنچه ها را 
در باالترین بخش دسته گل و قسمت های کناره آن قرار دهید. گل 
های شکفته شده را در مرکز و قسمت های پائین تر بگذارید و گل 

های نیمه باز را در قسمت های مختلف قرار دهید.
برگ هایی را که در قسمت پائین ساقه هستند و درون آب قرار می 
گیرند جدا کنید زیرا این برگ ها فاسد شده و محل تجمع باکتری می 

شوند و در نتیجه عمر گل ها کوتاه تر می شود.
از گلفروشی ها قطره های مخصوصی را که غذای گل های شاخه 
بریده است، تهیه کنید و از آنها به میزان الزم به آب گلدان اضافه 

کنید.
منبع  نزدیک  یا  خورشید  مستقیم  نور  معرض  در  هرگز  را  ها  گل 
حرارتی مانند رادیاتور قرار ندهید زیرا این امر موجب می شود آب 
ذخیره شده در گلبرگ ها به سرعت از بین برود و در نتیجه گل ها 

زودتر پژمرده می شوند.
هر چند وقت یک بار مقداری آب روی گل ها اسپری کنید تا محیط 
این کار و قراردادن آنها  انجام  با  ایجاد شود.  مرطوب اطراف آنها 
در یک محیط خنک، گل ها چند روزی بیشتر مهمان خانه های شما 

خواهند بود.

میگیری. حاال می توانیم با خیال راحت از خیابان رد شویم.” 

ای  بچه  کاش  ای  که  می کنم  آرزو  اوقات  برخی   
نداشتم. 

ارزش  تو   “ است:  این  می فهمد،  باال  عبارت  از  فرزندتان  آنچه 
نداری و من تو را نمی خواهم”. او این حرف را به دل می گیرد و 

حتی تا بزرگسالی به یادش می ماند. 
آیا شما اینقدر بی خردید که به بچه بگویید:” ای کاش اصال تورا 
خیلی  مرا  ها  وقت  بعضی  بگویید:”  چنین  عوض  در  نداشتم!”. 

ناراحت می کنی.” 
بهتر آن است که پدر و مادر قواعد پیش گقته را اجرا کنند تا بدین 
حد از خشمناکی نرسند. وقتی بچه می داند که پدرومادرش چه 
انتظاری از وی دارند و مشاهده می کند که با او دمسازند، یقینا 

رفتار نیکوتری در پیش خواهد گرفت. 

 مرا تنها بگذار 
در  ولی  باشند.  تنها  مایلند  اوقات  پاره ای  مادرها  و  پدر  تمام 
صورتی که پرخاش کنان از فرزندتان بخواهید که ایشان را به 
حال خود گذارد، می اندیشد که دوستش ندارید. سعی کنید بچه ها 
را در انجام امور روزانه شرکت دهید. حتی یکی بچه سه ساله هم 

می خواهد در آماده ساختن میز شام یاری کند. 
اگر موقعی که بچه ها به شما احتیاج ندارند، وقتی را برای سپری 
ساختن با آنان اختصاص دهید، در این حالت زمانی که توجه شما 
به اجرای سایر امور است، بچه ها کمتر مزاحم شما می شوند.آن 
من  بگویید:”  بچه  به  می توانید  باشید،  تنها  است  الزم  که  هنگام 
خیلی تو را دوست دارم، اما حاال بسیار کار دارم.” به او فرصت 
دهید که دریابد شما بعدا مدتی را با او می گذرانید. در صورتی که 
فرزندتان اصرار کرد، می توانید بگویید:” چنانچه بار دیگر حرفم 
اتاق من  اینجا  بروی، چون  اتاقت  به  باید  ناچارا  قطع کردی،  را 
بلکه یک راه  این روشی در جهت دور کردن بچه نیست  است.” 

کار تربیتی به حساب می آید. 

 خفه شو! 
ترین  کوچک  شما  کند  حس  بچه  که  می گردد  سبب  عبارت  این 
عالقه  ای به شنیدن نظرش ندارید و اندک اندک به این نتیجه دست 

می یابد که او فردی ناتوان در طرح هر پیشنهادی است. 
شما می توانید با آرامش و خونسری به او بگویید:” ساکت باش” 
و اگر این لحن کالم بی اثر باشد، آن را با خونسردی لیکن محکم 
تر بیان کنید. یا امکان دارد تلویزیون را خاموش کنید و وی را 

به اتاقش بفرستید. 
)الگوی( خود فرا  انگاره  از  یادتان باشد که بچه ها همه چیز را 
می گیرند. در صورتی که می خواهید فرزندتان مودب باشد، باید 

سالتان  و  سن  هم  به  گاه  هیچ  باشید.  ادب  با  خودتان  نخست 
حرفی  چنین  نباید  هم  تان  بچه  به  پس  شو!”  خفه  نمی گویید” 

بزنید. 

 این کار را بکن وگرنه...! 
شما  قدرت  شدن  زدوده  به  نهایت  در  بی مورد،  ترساندن های 
رفتار  به  بچه  که  می گردد  سبب  گفتار  قبیل  این  می انجامد. 
ببیند شما تصمیم دارید چه کنید. روش  تا  ادامه دهد  ناپسندش 
ببندید.  کار  به  ای است که می توانید  تنبیه ویژه  مطلوب، چینش 

مثال به اوبگویید: 
“ اگر حاال دست از این کارت نکشی، یک هفته کامل باید در خانه 
تکرار کنی، حق  را  این عمل  “ در صورتی که مجددا  یا  بمانی.” 
نداری پس از ناهار بازی کنی.” اینجاست که بچه می فهمد شما 

قادرید او را از برخی پیزهایی که دوست دارد، محروم سازید. 

 اگر حاال همراه من نیایی، دیگر با تو کاری ندارم و 
برای همیشه کنارت می گذارم! 

هر گز بچه ها را از رهاکردنش نترسانید. پدر و مادر باید برای 
فرزندشان پناهگاه امنی باشند، تا از آنجا بچه ها بتوانند به دنیا 
افرادی  به  رفتاری،  حیث  از  آنان  اینصورت  غیر  در  نهند.  گام 

وابسته وبدون اعتماد به نفس بدل می گردند. 
تکان  و  نشسته  خیابان  گوشه  که  دارید  نوپایی  کودک  چنانچه 
نمی خورد، باید بگویید:” یا با من بیا یا دستت را می گیرم و با خود 
می برم.” و اگر ضرورت ایجاد کرد، بلندش کنید و با خود ببرید. 
اگر فرزندتان دوست دارد وقت تلف کند، بکوشید به وی توجه 
بیشتری داشته باشید. مثال بگویید:” تو دقیقا پنج دقیقه وقت داری 
تا با دوستت بازی کنی و بعد باید برویم.” این کالم موثرتر از آن 

است که بچه را بترسانید به این که او را می گذارید و می روید. 
اگر حرف های ناصحیح به فرزندتان زده اید، فرصت های زیادی 
ویژگی  اینان  که  داشت  اذعان  باید  ندارید.  آنها  جبران  برای 
توصیه  فلمینگ  به  روانشناسی موسوم  دارند.  ناپذیری  برگشت 
به نزد فرزندتان بشتابید، وی را در آغوش بگیرید  می کند که:” 
و بگویید من حرف های زشتی به تو زده ام؛ برخی اوقات که از 
کوره در می روم، سخنانی به تو می گویم که به هیچ عنوان دوست 
ندارم متاسفم.” این برخورد نه فقط موجب بهبودی رابطه شما با 
ایشان می آموزند که وقتی در شرایطی  بلکه  فرزندتان می شود، 
قرار می گیرند که سبب خشمگینی شان می گردد، باید چه کرده و 

چگونه خویشتن را مهار کنند. 

کاری  به  پیوسته دست  بسپارید:”  خاطر  به  را  مهم  دستور  این 
بزنید که بچه ها پی ببرند، دوستشان دارید.”

قابل توجه خانم های خانه دار!
برخی نکاتی که در تمیز کردن خانه حتما باید رعایت شوند، اشاره کنیم:

۱( هنگام نظافت خانه به همه وسایل توجه داشته باشید، بخصوص وسایلی را تمیز کنید که فکر 
نمی کنید نیاز به تمیز کردن داشته باشند. مثاًل گلدان مصنوعی ای که به نظر شما تمیز است، می 

تواند آنقدر گرد و خاک در خودش ذخیره کرده باشد که برایتان ایجاد حساسیت کند. 
2( تمیز کردن تلفن را از یاد نبرید چراکه محققان دریافته اند گوشی تلفن می تواند باعث انتقال 
ویروس یا باکتری شود؛ و همین عوامل بیماری زا با لب های شما برخورد می کنند و در نهایت 

به دهانتان راه می یابند. 
۳( نظافت سطل زباله بخصوص سطل های آشپزخانه و دستشویی نیز اهمیت بسیاری دارند. به 
این نکته توجه داشته باشید خالی کردن زباله به معنای تمیز شدن سطل آن نیست پس نیاز است 

تا خود سطل نیز هر از گاهی کاماًل شسته و عاری از آلودگی شود. 
۴( پرده حمام نیز احتیاج به نظافت دارد. این به دلیل آن است که پرده ها در فضای مرطوب قرار 
دارند و بیشتر اوقات نمناک هستند، از این رو می توانند به محل خوبی برای رشد میکروب بدل 

شوند. 
5 - اگر در خانه تان ماشین ظرفشویی دارید، نظافت آن را از یاد نبرید. این وسیله نیاز دارد که هر چند وقت یک بار کاماًل شسته، جرم 

زدایی شده و ضد عفونی گردد. 
۶( االن که نزدیک فصل سرما است، نظافت شومینه را فراموش نکنید. شومینه و دریچه خروج هوای آن را خوب تمیز کنید. به این نکته 
توجه داشته باشید که اگر لوله خروج هوای شومینه گرفته باشد، گازهای مضر نمی توانند خارج بشوند و در نتیجه در فضای خانه باقی 

مانده و برایمان خطرآفرین می شوند. 
۷( مبلمان خانه را حتما گردگیری کنید چون یک ضربه آهسته به مبل می تواند ذرات گرد و غبار را به هوای خانه انتقال دهد و برای تنفس 

مشکل ساز شود. 
۸( از بالش و لحاف خانه هم غافل نشوید. هر چند وقت یکبار آنها را بشویید و در صورت امکان در معرض نور خورشید و هوای آزاد 

قرار دهید . 
9( ظروف دکور را گردگیری کنید تا از انباشته شدن گرد و خاک که می تواند تولید حساسیت کند پیشگیری نمایید. 
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سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
h7                Bd4 
h8=Q+         Bxh8        Qh7# 

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

جواب هفته قبل              
Ng6+    hxg6 
Qh4# (Qh3#) 
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فال هفته

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

ندهید ، شانس با شما یار نیست

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

تاثیر خواهد گذاشت 

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

دگرگون خواهد کرد

متولدین مرداد: در یک محل و با گفتگوی   
دوستانه ای، مچ دو سه نفر باز میشود، خصوصا” 
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 هدفها بسیار عجول هستند بطوریکه گاه در 
و  تکرار  یا  و  کاری  دوباره  تعجیل دچار  این  مسیر 
یا کندی حرکت میشوند، در هر حال این گروه باید 
عاقالنه و صبورانه پیش بروند، عشق برای بعضي 
ای  عده  برای  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهیاهوست

متولدین شهریور: در زمینه مسائل عاطفي 
و احساسي، خیلي از خانمها و دختر خانمها خود را 
بدشانس میشناسند و عقیده دارند حق شان با توجه 
به امتیازاتشان بیش از اینهاست در حالیکه این گروه 
فرداهای  که  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نباید 
روشني در پیش است . زندگي زناشوئي زوج های 

از  معدودی  ولي  است  سعادت  با  توام  اغلب  جوان 
پا به بن بست گذاشته و میانساالن بدالیلي طوفاني 
بکلي شیرازه زندگي  پدید آورده و  در زندگي خود 
خود را بهم ریخته اند . نامزدیهای تازه زندگي خیلي 
آقایون  به   . کرد  خواهد  عوض  بکلي  را  دخترها  از 
مجرد توصیه میشود که سریعا 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 
، باید هر چه زودتر این  انتقال بزرگ هستند  نقل و 
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 
از دوستان و اطرافیان خود دارند  این ماه  متولدین 
منطقي است ولي در واقع باید صبر کنند تا عده ای 
امکان جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح 
خانم   . است  راه  در  ها  کمک  و  ها  خوبي  بازگشت 
اغلب روحیه حساس و شکننده  ماه  این  متولد  های 
از دروغ و دورویي آدمها خیلي  این عده  ای دارند، 
انسانها در حد  به روابط  که  آنقدر  و  زود میشکنند 
نیم  یاری مادی  به کمک و  اهمیت میدهند  احساسي 
اوج  ترها  ازدواج در میان جوان   . ندارند  نگاهي هم 
میگیرد و بسیاری از دخترخانمها شانس یافتن مرد 

دلخواه خود را مي یابند 

اعتیاد  وسوسه  مسئله  آذر:   متولدین   
تزلزل  دچار  را  ماه  این  جوان  متولدین  از  بسیاری 
شدیدا”  میشود  توصیه  جهت  همین  به  و  ساخته 
پای خود  را زیر  تله های خطرناک  باشند و  مراقب 
زندگي  از  که  عده  آن  برای  دوم  ازدواج   . ببینند 
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   
این ماه همیشه نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر 
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 
این ماه، آدمهای افسرده و غمگین دیده میشوند که 
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 
کار و زندگي خیلي از متولدین این ماه موج میزند، 
گروهي نیز بدالیل مختلف اخیرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  کاری  موقع وضعیت  به  اگر  عده  این  اند، 
خود را تنظیم نکنند همه چیزشان بهم میریزد و اغلب 
دختر خانمهای متولد این ماه درگیر عشقي پرشور 
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 
عده،  این  کنار  در   . بینند  مي  هدف  بدون  و  تنها  را 
کساني 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 
را  خوبي  آینده  و  افتاده  پرامیدی  و  روشن  بسیار 

دنبال میکنند

 آموزش خود هيپنوتيزم، تله پاتی، شناخت و
تسلط بر نيروی ذن
۰75 95 ۱6 ۱۱ 89
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های 
جدید کامپيوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 

 آنتی ویروس و فایروال و انواع
Microsoft Office، برنامه های

 کاربردی و آموزشی دیگر

با قيمت مناسب در محل کار و منزل

۰7 88 99 77 623

صمد شکارچی 
کاریکلماتور 

قلم پایم که شکست روی جاده خط قرمز کشیدم!
مغزم که سوت کشید گلبولهای قرمز ایستادند!
وقتی به شیرین می اندیشم اوقاتم تلخ میشود!

برای اینکه خوابم نپرد توی زیر زمین می خوابم!

شوخی با اشعار بزرگان 
»دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند.«    

        قول سرخرمن با چک براتم دادند.
»دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند              

  بر سر میز ریاست همگی چانه زدند.
»چو عضوی به درد آورد روزگار «    

ز دست پزشک و طبیب الفرار  
»خرما نتوان خورد از این خاک که کشتیم« 

   همسر نتوان یافت که بیکار و زشتیم)بیکاره و زشت(
      تمام ریش ابلیسان به یال خر نمی ارزد.

»یکی روستای سقط شد خرش « 
  فروخت گوشت آن را از دم تا سرش

چه کسی از چه سبزی و ميوه ای خوشش مياد
درویش از  کاهو   » هو «

کچل از لیمو    » مو «
قبر کن از انگور  » گور «

قمار باز از گیالس » آس «
دامدار از خربزه » بز «

شکارچی از بادام » دام «
تنبل از کلم » لم «

مریض از نارنج » رنج «
خانمها از کشمش » مش «
نقاش از نارنگی » رنگی «
وافوری از انجیر » جیر «

و کارکنان کارخانه شیر پاستوریزه فارس از گالبی » آبی «

به یاد تلنُگر
داشته 
باشيد 

فقط از 
صرافی 

های 
معتبر 

جهت نقل 
و انتقال 
پول خود 
استفاده 

نمائيد
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ثبت شرکت ها - کارت 
تجاری - مشاوره 

تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبليغاتی و خدمات 
بيشتر

۰75۱۱6۰2۱۴9

تدریس خصوصی
ریاضيات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

آپارتمان 3 خوابه در 
منطقه

Sudbury Hill     
فقط

£ 1150  Monthly

Near to Iceland

 0788 7735098

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

مغازه ای  جهت 
استفاده اداری در 

منطقه ویمبلی  همراه 
با دو خط تلفن و 
تمامی امکانات 

  هفته ای ۱2۰ پوند

۰75۱۱262۰7۰

Maison Painters

کليه امورات 
نقاشی 

ساختمان با 
بهترین کيفيت

Tel : ۰7795۰۱6773

یك باب مغاز پيتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

کليه وسایل پيتزا شاپ نو 
با قيمت بسيار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

۰793۰3۱5۱75

آموزش کاشت 
ناخن با دیپلم 

بين المللی

۰2۰886۴8272

به یك خانم فارسی 
زبان جهت نگهداری 

بچه و کمك به 
کارهای خانه 

نيازمندیم

۰2۰82۰77۰39
۰7595367۱63

آشپز با تجربه 
بخصوص در امور 

کباب پزی نيازمندیم
North Yourkshire
Scar Borought

0785162۹۹08
07738833163

رستوران چينی و 
کباب شاپ در

High Road با 2۰ 
سال ليز و با ظرفيت ۴۰ نفر 

با پارکينگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قیمت 95۰۰۰ پوند

رنت ۱25۰۰ و ریت 2۴۰۰  سالینه

۰795۰2۰۰3۴2

طراحی 
وب سایت

07883341257

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

 به یك آرایشگر
 ماهر وارد به  بند

ابرو نيازمندیم

۰7887735۰98

مکانيك سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: ۰759۴3۴7973
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   ۰2۰۷۷۰۰۷۱۷۴
کانون ایران                                             ۰2۰۸۷۴۶۳2۶9 
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در شب شکست »روبلز« در لوزان شکل گرفت

»پاول« و دومين 
زمان برتر تاریخ

  سه شنبه شب در جریان تورنمنت بین المللی دوومیدانی 
جامائیکایی  مشهور  دونده  پاول  آسافا  سوئیس،  لوزان 
با  »دو«  این  فتح  ضمن  تا  دوید  ثانیه   9 /۷2 را  متر   ۱۰۰
دومین رکورد برتر تاریخ در این رشته مساوی کند. تا قبل 
از رکوردشکنی های اخیر اوساین بولت هموطن 22 ساله 
پاول، این دونده که چهار سال از بولت مسن تر است، با 
ابتدا آن را به  ۷۴/ 9 ثانیه رکورددار جهان بود، اما بولت 
۷2/ 9 و در جریان المپیک پکن به ۶9/ 9 ثانیه بهبود بخشید 
و کار بسیار خوب پاول در لوزان نشانگر این بود که وی 

درصدد پس گرفتن رکورد و جایگاه قبلی خود است. 
اند ۱۰۰ متر را  توانسته  بولت  پاول و  به واقع فقط خود 
در چنین زمان هایی طی کنند. این بار در غیاب بولت که 
در لوزان در 2۰۰ متر شرکت و با ۶۳/ ۱9 ثانیه چهارمین 
زمان برتر تاریخ در این رشته را ثبت کرد، پاول در ۱۰۰ 
متر دست نیافتنی بود. او از همان آغاز جدایی سریع تری 
دیکس  والتر  از  راه  میانه  در  و  داشت  استارت  بلوک  از 
این رقیب  و  المپیک جلو زد  برنز  مدال  امریکایی صاحب 
با 2۰ صدم ثانیه فاصله به رتبه دوم تورنمنت لوزان اکتفا 

کرد.
با اعتماد به نفس الزم

پاول که در ادامه موج و روند نزول هایش در رقابت های 
بزرگ، در المپیک 2۰۰۸ هم حائز رتبه ای باالتر از پنجمی 
نشد، در بدو ورود به لوزان گفته بود که فرمی عالی دارد و 
به تبع آن امیدوار است که از بهترین رکوردهای شخصی 
قبلی اش فراتر رود و سه شنبه شب به این قول عمل کرد. 
اواسط شهریورماه  را  ای خود  ثانیه  او که رکورد ۷۴/ 9 
سال پیش در تورنمنت بین المللی ریه تی ایتالیا بر جای 
نهاده بود، در پایان کارش در لوزان گفت: »من با اعتماد به 
نفس الزم به اینجا آمدم و خوشبختانه کیفیت عالی پیست 
بر  مزید  نیز  استادیوم  در  پرشور  تماشاگران  و حضور 
علت شد تا به آنچه که می خواهم، برسم.«پاول که بهترین 
رتبه  بزرگ  و  کالسیک  های  تورنمنت  در  کارش  حاصل 
سومی و »دو«ی ۱۰۰ متر در مسابقات جهانی 2۰۰۷ در 
شهر اوزاکای ژاپن بوده است، یکشنبه شب این هفته در 
متر   ۱۰۰ در  ثانیه   9 /۸۷ با  هم  انگلیس  گیتزهد  تورنمنت 
اول شده بود که با احتساب برگزاری آن رقابت در زیر 

باران و در شرایط بد جوی، حدنصاب قابل مالحظه ای به 
حساب می آمد. دو شب پیش از آن اوساین بولت دارنده ۳ 

مدال طالی المپیک پکن و دومین ستاره آن بازی ها نیز به 
نوبه خود در تورنمنت گولدن لیگ شهر زوریخ سوئیس به 
زمان ۸۳/ 9 ثانیه دست یافت و بر پایه آن به رتبه اولی این 
»دو« نائل شده بود و همه اینها نشان می دهد که رقابت 
غول های جامائیکایی بر سر سروری در »دو«های سرعت 
همچنان ادامه دارد و همین مسئله بر جذابیت و شدت و 
افزود. پاول می گوید:  حدت رقابت های پیش رو خواهد 
»پس از تمام مشکالتی که در این فصل داشتم و چند فقره 
آسیب دیدگی، از نمایش خود در لوزان بسیار راضی ام 
و این که در روزهای پایانی فصل بتوانید بهترین رکورد 

شخصی تان را جابه جا کنید، دستاوردی بزرگ است.«
شروعی عالی، پایانی بد

دایرون روبلز کوبایی دیگر چهره نامدار حاضر در لوزان 
پاول دستاورد بزرگی نداشت و در  او برخالف  اما  بود، 
حالی که از پدیده های امسال بوده و طالی »دو«ی ۰۱۱ 
برد، در  المپیک پکن  با مانع مردان را سزاوارانه در  متر 
سوئیس کم آورد و با ۷۱/ ۳۱ ثانیه که فاصله ای چشمگیر 
ثانیه(   2۱ /۸۷ با  )برابر  وی  خود  جدید  جهانی  رکورد  با 
دارد، به رتبه دومی اکتفا کرد. مقام نخست این ماده سهم 
دیوید اولیور از امریکا شد که 2۰/ ۳۱ ثانیه بود. اولیور که 
در المپیک ۸۰۰2 به مدال برنز رسیده بود، ۱۱ خردادماه 
در تورنمنت گولدن لیگ برلین نیز روبلز را شکست داده 
بود. دونده عینکی کوبایی مسابقه سه شنبه شب لوزان را 
بسیار سریع و موفق شروع کرد و تا اواسط مسیر به نظر 
می رسید که نه فقط اول خواهد شد، بلکه در راه شکستن 
رکورد جهانی خویش نیز قرار دارد، اما او به آرامی تحلیل 
رفت و مانع دهم )و آخر( را به زمین انداخت و در پایان 
گفت: »فکر می کردم آماده ام، اما این طور نبود. این جور 

چیزها گاه به گاه رخ می دهد.«

Footscray Road,Eltham, London SE9 2TZ
Tel:02088594019 

 
تشریح اهداف بازی با عربستان از زبان سرمربی

علی دایی: تيم ملی از بازی 
با برزیل هم هراسی ندارد

علی  که  برگزار شد  تأخیر  دقیقه   ۴5 با  ملی  تیم  خبری سرمربی  کنفرانس  دومین 
دایی با تأکید دوباره بر این که بهترین های فوتبال ایران در تیم ملی حضور دارند، 

گفت: تیمی تشکیل داده ایم که اگر مقابل 
برزیل هم بازی کند، نه می ترسد و نه 

عقب می کشد.
بازگشت  زمان  تأخیر  از  که  دایی  علی 
مند  گالیه  تهران  به  کیش  از  ملی  تیم 
در  روزه  چهار  اردوی  درباره  بود، 
کیش گفت: در این اردو ۶ جلسه تمرین 
کردیم و تمام بازیکنان بسیار با انگیزه 
همچنین  و  کیش  خوب  مردم  و  بودند 
هیأت فوتبال این شهر نیز همکاری های 
تمرینات  و  دادند  انجام  ما  با  را  الزم 
حاشیه  از  دور  به  را  خوبی  تاکتیکی 
برگزار کردیم و قرار بود تا ساعت ۱۷ 
که  بازگردیم  تهران  به  شنبه  سه  روز 

متأسفانه با تأخیر زیاد ساعت یک نیمه شب به تهران بازگشتیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چه شناختی از تیم ملی عربستان پس از ۷ سال بازی 
نکردن با این تیم دارید، گفت: ما فیلم بازی های این تیم برابر قطر و پاراگوئه را 
ایم و در  همراه با روته مولر آنالیز کردیم و نقاط ضعف و قوت آنها را شناخته 
اردوی کیش نیز روی این مسائل کار کرده ایم و با توجه به ۳ جلسه تمرینی که 
در عربستان قبل از رویارویی با این تیم برگزار خواهیم کرد، به طور کامل روی 
با تیم ملی سؤالی بود که علی  این مسائل کار می کنیم.نحوه همکاری روته مولر 
دایی در پاسخ آن گفت: روته مولر تا پایان سال 2۰۰۸ با فدراسیون آلمان قرارداد 
دارد و طی این مدت نیز به ما مشاوره می داد و فکر می کنم ما نمی توانیم قویتر از 
مولر برای تیم ملی کشورمان پیدا کنیم.علی دایی اعالم اسامی ۳۸ بازیکن تیم را یک 
اشتباه عنوان کرد و گفت: ما این اسامی را برای گرفتن ویزا به سفارت عربستان 
ارائه کرده بودیم و این لیست محرمانه بود و نباید اعالم می شد و من هم از دیدن 
این اسامی در جراید متعجب شدم.خط خوردن مهدوی کیا از لیست تیم ملی با توجه 
به قرار گرفتن نام او در لیست اولیه یکی از سؤاالتی بود که خبرنگاران از سرمربی 
تیم ملی پرسیدند و علی دایی با تأکید دوباره بر این که در حال حاضر احتیاجی به 
مهدوی کیا ندارد، گفت: در حال حاضر برای بازی مقابل عربستان احساس نمی کنم 
که به مهدوی کیا احتیاج داشته باشم، اما اگر شرایط عوض شد و این احساس را 
پیدا کنم، حتمًا او را به تیم ملی دعوت خواهم کرد. دایی در قسمت دیگری از صحبت 
هایش با تکذیب پیشنهاد بن همام برای مربیگری او در تیم ملی قطر گفت: من آقای 
بن همام را در فینال بازی های غرب آسیا دیدم و هیچ وقت راجع به این موضوع 
صحبت نکردیم و من در حال حاضر با فدراسیون ایران قرارداد دارم.تفاوت رطوبت 
هوای کیش و ریاض یکی از مسائلی بود که علی دایی با پذیرفتن این تفاوت گفت: 
هدف ما از برگزاری اردو در جزیره کیش آشنایی بازیکنان با آب و هوای عربستان 
بود و قبول دارم که بین رطوبت ۸۴ درصدی شهر کیش و رطوبت ۱2 درصدی 
ریاض تفاوت زیادی است، ولی بازیکنان من با تمرین در این رطوبت باال آمادگی 
الزم را کسب کرده اند که با رطوبت کم هوای ریاض به راحتی در زمین بازی کنند.

علی دایی درباره غیبت حسین کعبی در این دیدار گفت: چند روز قبل بود که متوجه 
شدیم به خاطر دواخطاره بودن نمی تواند در این دیدار بازی کند ولی با این حال 
من او را مقابل آذربایجان 9۰ دقیقه بازی دادم زیرا من کعبی را برای جام جهانی 
می خواهم و در دیدار مقابل عربستان نیز بازیکن خوبی به نام مجید غالم نژاد را 
داریم که جای خالی کعبی را پرخواهد کرد.دعوت دوباره یاسرالقحطانی و حسین 
بازی مقابل  آنها در  تیم ملی عربستان و حضور  به  باتجربه  بازیکن  عبدالغنی دو 
ایران یکی از مسائلی بود که باعث تنش بین خبرنگاران و علی دایی شد. در حالی 
که خبرنگاران دعوت دوباره این دو بازیکن را تاکتیک جدید عرب ها برای مقابله 
با ایران می دانستند علی دایی با رد این موضوع گفت: بازیکنان ما ۱۰ برابر بهتر 
از عبدالغنی هستند و فقط نمی توان با اتکا به این که او در سه جام جهانی حضور 
داشته است او را بهترین بازیکن معرفی کرد و من طی دو سال گذشته هیچ بازی 
از او ندیده ام و به همین خاطر قرار نیست که یک بازیکن خودم را فقط مأمور مهار 
او کنم.سرمربی تیم ملی در ادامه با تکذیب بیدار ماندن بازیکنان تا پاسی از شب در 
اردوی تیم ملی گفت: تیم ملی در گذشته همیشه اردوهای کسل کننده ای را برگزار 
می کرد اما از زمانی که من سرمربی تیم ملی شدم در کنار مسائل فنی به مسائل 
اردو نمی  به  به عنوان زندانی  بازیکنان را  ام. من  نیز توجه کرده  بازیکنان  تفریح 
برم و در اردوی کیش نیز در کنار تمرینات سنگینی که انجام دادیم در برنامه های 
تفریحی نیز حضور داشتیم ولی رأس ساعت ۱2 شب که زمان خواب بود تمام بچه 

ها در اتاق هایشان بودند و هیچ کس از این امر تخطی نکرد.

چگونه فلپس ستاره شد
  مایکل فلپس شناگر معروف امریکایی، دیروز گفت: در شرایطی موفق به کسب ۸ طال در المپیک پکن 

شد که هدف اصلی اش از این ورزش در کودکی، قهرمانی نبوده است. 
فلپس که قهرمان محبوبش مایکل جوردن اسطوره ورزش بسکتبال است، با اشاره به اینکه همه چیز 
برای او از دعواهای دوران کودکی شروع شد، به روزنامه سان انگلیس گفته است: بچه ها عادت 

داشتند مرا اذیت کنند؛ اما همین مرا به انسان بهتری تبدیل کرد و روزهایی بود که در اتوبوس مدرسه بچه ها کاله بیسبال 
مرا از پنجره بیرون می انداختند. جالب است چون همان کسانی که این کارها را می کردند، حال سعی می کنند با من 

دوست شوند؛ اما پاسخ من به آنها، نه است. 
به گفته فلپس، تردید معلم هایش به او، دلیل دیگری شد که او برای ثابت کردن جرأتش، بیشتر و بیشتر تالش کند. 

وی اظهار داشت: یکی از معلم هایم در مدرسه متوسطه که نامش را به خاطر ندارم، گفت هیچوقت موفق نخواهم شد. با 
شنیدن این حرف تصمیم گرفتم بیشتر تالش کنم تا به او ثابت کنم اشتباه می کند. رسیدن به چیزی که قباًل هیچکس موفق 

به انجام آن نشده بود، آرزویی بود که به حقیقت پیوست. 
 

ایران به مسابقه های فکری - ورزشی پکن دعوت شد
فدراسیون جهانی شطرنج، ایران را به حضور در نخستین دوره رقابت های فکری - ورزشی دعوت کرد. این رقابت ها ۱2 
تا 2۷ مهرماه در محل برگزاری المپیک 2۰۰۸ پکن در ۳ بخش تیمی، برق آسیا و سریع انفرادی برگزار می شود. فدراسیون 

جهانی خود را برای المپیک لندن آماده می کند.
اعزام 3 دونده به ستارگان آسيا

در نشست هیأت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی با اعزام ۳ دونده به رقابت های دوومیدانی ستارگان آسیا 
موافقت شد. این رقابت ها 25 شهریورماه در هندوستان برگزار می شود قرار است اسامی ورزشکاران اعزامی به زودی 

اعالم شود.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
داوید سيلوا خط خورد 

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا مجبور شد نام هافبک نفوذی والنسیا را از 
ترکیب خود خط بزند.داوید سیلوا، هافبک تکنیکی و موفق تیم ملی اسپانیا در 
یورو 2۰۰۸ روز گذشته از ناحیه کشاله ران آسیب دید. ویسنته دل بوسکه، 
سرمربی تیم ملی اسپانیا که تیمش را مهیای بازی های دور مقدماتی جام 
جهانی 2۰۱۰ در هفته آینده می کند، در پی انتشار این خبر گفت: جایگزینی 
برای سیلوا ندارم. اگر بوخان را پس از مصدومیت تورس دعوت کردم، به 
اما در مورد سیلوا نمی  از قبل چنین پیش بینی داشتم؛  این خاطر بود که 
توانم کاری کنم. سیلوا برای استراحت و درمان به بیمارستان والنسیا منتقل 

شده و اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرده است. 

عذرخواهی گواردیوال از هواداران بارسا 
از  اللیگا،  اول  هفته  در  از شکست  روز  چند  گذشت  با  بارسلونا  سرمربی 
هواداران عذرخواهی کرد.پپ گواردیوال، سرمربی سابق تیم »ب« بارسلونا و 
هدایتگر فعلی تیم اصلی این باشگاه عنوان کرد: بارسا مقابل نومانسیا ضعف 
فنی داشت. بازیکنان در فاکتورهای سرعت، تعصب و تکنیک، هیچگونه کم 
کاری نداشتند. در تاکتیک شکست خوردیم. همتای من در نومانسیا خیلی 
خوب ضد تاکتیک های خود را در زمین اجرا می کرد. گواردیوال تصریح 
تمامی  از  اما  دارد؛  وجود  هایی  حمله ضعف  در خط  است  کرد: مشخص 
بازیکنان راضی هستم. اطمینان دارم در هفته های آینده این شروع توأم با 

شکست را جبران خواهند کرد. 

ما تاجر نيستيم!
مدافع چپ پیشین رئال مادرید و بازیکن کنونی فنرباغچه ترکیه به انتقاد از 
عملکرد باشگاه اسپانیایی در فصل نقل و انتقاالت پرداخت. روبرتو کارلوس 
در گفت وگو با رادیوی مارکا گفت: »کالدرون و »میاتوویچ« دو نفری هستند 
ای  تجربه  هیچ  باشد  میان  در  باشگاه  یک  کردن  اداره  موضوع  وقتی  که 
ندارند.« کارلوس ادامه داد: »لورنزو سانز در آن زمان به داد رئال مادرید 
هیأت  در  و حاال  کرد  را صاف  باشگاه  های  بدهی  پرس  فلورنتینو  رسید، 
مدیره باشگاه میاتوویچ و کالدرون حضور دارند که نسبت به آنچه انجام 
می دهند، آگاهی ندارند.« مدافع کهنه کار برزیلی در دفاع از روبینیو هموطن 
خود که رئال مادرید را به مقصد منچسترسیتی ترک کرد، گفت: »روبینیو 
قائل  احترامی  او  برای  باشگاه و مدیران ورزشی  کنم. رئیس  را درک می 
نشدند. ما بازیکنان فوتبال هستیم نه تاجر. زمانی که سران رئال گمان می 
کردند که معامله با رونالدو انجام شده است، این موضوع را فراموش کردند 

و این درست نیست.« 

قرارداد مادام العمر برای کاسياس 
و  ملی پوش  بان  قرارداد دروازه  مادرید می کوشند  رئال  باشگاه  مقامات 
معروف خود را به صورت مادام العمر تمدید کنند. ایکر کاسیاس که تا پایان 
سال 2۰۱۴ با رئال مادرید قرار دارد، بزودی قرارداد رسمی خود را تا پایان 
سال 2۰۱۷ تمدید می کند و به صورت سمبلیک، قرارداد مادام العمر به امضا 
می رساند. وی یکی از گزینه های اصلی برای دریافت توپ طالی اروپا است 
و باشگاه رئال مادرید برای رسیدن به این هدف، سرمایه گذاری کم نظیری 
داشته است. کاسیاس از سال ۱999 به عنوان دروازه بان اول رئال ایفای 
نقش کرده و از لحاظ حضور در دروازه مادرید، رکورددار است. ظرف چند 
روز آینده در مراسمی باشکوه و با حضور رافائل نادال تنیسور شماره یک 
جهان و دوست صمیمی کاسیاس، قرارداد مادام العمر وی تمدید می شود. 
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 بیش از 100 محل تجاری آماده فروش
 می باشد برای اطالعات بیشتر به وب

سایت ما مراجعه نمائید مشاور در خرید و فروش اماکن تجاری

یک بازی خاطره انگیز برای دروازه بان مشهور ژرمن

خداحافظ »اولی«
  خداحافظی اولیور کان از ورزش 
در  بازیگری،  دنیای  و  قهرمانی 
و  آلمان  فوتبال  پیش  فصل  پایان 
ای  واقعه  و  بود  داده  روی  اروپا 
تازه نیست، اما سه شنبه شب طبق 
قرار قبلی تیم منتخب فوتبال آلمان 
و بایرن مونیخ به افتخار و احترام 
مونیخ  شهر  نای  آلیانزاره  در  او 
روی  روبه  دوستانه  دیداری  در 
یکدیگر ایستادند و تساوی ۱-۱ را 
بر جای نهادند تا این مسابقه نوعی 

بازی خداحافظی و تجلیل بر کان مشهور باشد.
کان ۳9 ساله که در این بازی برای بایرن به میدان آمد و طی 
2۰ سال پرداختن به فوتبال حرفه ای 55۷ بازی در بوندس لیگا 
انجام داد و بجز بایرن برای کارلسروهه هم به صحنه آمد، در 
و  فوتبال  برای  دلش  هم  آنقدرها  که  گفت  پریشب  دیدار  پایان 
هم  طور  آن  و  است  نشده  تنگ  آن  رسمی  میادین  در  حضور 

نیست او دائمًا افسوس »ایام پایان یافته« را بخورد.
کان که با تیم نامدار باواریایی ۸ بار قهرمان بوندس لیگا شد و 
جام قهرمانان باشگاه های اروپا 2۰۰۱ را هم فتح کرد و در جام 
جهانی 2۰۰2 با تیم ملی آلمان به نایب قهرمانی رسید )و خودش 
عنوان برترین بازیکن آن جام را به دست آورد( در دیدار تجلیل 
را روی  بایرن  کلینزمن مربی جدید و معروف  یورگن  از خود، 

جهانی  جام  در  که  است  ای  مربی  همان  این  و  دید  می  نیمکت 
و  شد  شناخته  آلمان  دوم  بان  دروازه  کان  او  حکم  به   2۰۰۶

پیراهن شماره یک به ینس لمن تحویل گشت. 
با این حال کان می گوید: »مسابقه سه شنبه شب مونیخ برای من 
بسیار احساس برانگیز و خاطره ساز بود و شاید کمتر اینگونه 
ام  زندگی ورزشی  تمام طول  در  باشم.  گرفته  قرار  تأثیر  تحت 
توانم  این پس می  از  اما  ام  داشته  قرار  فشارهای روحی  تحت 
راحت روی سکوها بنشینم و از تماشای مسابقات لذت ببرم. البته 
بازی سه شنبه شب به این سبب که آخرین تجربه و حضور من 

در این زمینه بود، نیز ارزش و شیرینی ویژه خود را داشت.«
کان پس از گذشت ۷5 دقیقه و در حالی که در چند نوبت حرکات 
جالبی را به نمایش نهاده و دروازه بایرن را از سقوط نجات داده 
بود، در میان غریو 5۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه زمین 
را ترک گفت و مکانش را به جانشین خود میشاییل رنسینگ داد. 
یک  پایان  »این  گفت:  و  زد  افتخار  دور  استادیوم  در  سپس  او 
است.  احتمالی عصری جدید  ام و شروع  زندگی  در  مهم  دوره 
بزرگترین افسوس های عمر من یکی این است که در جام جهانی 
اول نشدیم و دیگری این که در لیگ آلمان نیز به رغم سال ها 
به عنوان مفسر  این پس  از  نزدم!« کان  بازی، حتی یک گل هم 
این  به وی در  اولین کار محوله  تلویزیونی ظاهر خواهد شد و 
ارتباط، نقد و تحلیل بازی چهارشنبه شب آینده تیم ملی آلمان با 

فنالند در دور مقدماتی جام جهانی 2۰۱۰ است.«
»اولی«  نام کوچک و مخفف  با  را  او  که دوستانش  کان  اولیور 
اش  عالی  های  نمایش  با   2۰۰2 جهانی  جام  در  زنند،  می  صدا 
بی خطا  قبلی  مراحل  در  که  این  با  و  رساند  فینال  به  را  آلمان 
ظاهر شده بود، در این مرحله روی شوت پشت ۱۸ قدم ریوالدو 
خطا کرد که باعث شد رونالدو توپ ریباند شده را وارد دروازه 
او نماید و در نهایت برزیل با پیروزی 2-۰ در این مسابقه عنوان 
قهرمانی را مال خود کند و همان طور که در حرف های خود کان 

خواندید، حسرت باالی سر بردن جام جهانی در دل وی بماند.

2۱۰ ميليون دالر برای کریس رونالدو!
مالکان جدید باشگاه فوتبال منچسترسیتی انگلیس که به یک شرکت بزرگ تجاری در امارات )به نام ابوظبی یونایتد گروپ( تعلق دارند، دیروز 
اعالم کردند حاضرند تا 2۱۰ میلیون دالر برای خریدن کریستیانو رونالدو، ستاره و مهاجم پرتغالی منچستریونایتد بپردازند. سلیمان الفهیم، 
یکی از سران این شرکت به روزنامه گاردین گفت: کریس رونالدو بارها گفته است که دوست دارد برای بزرگ ترین باشگاه جهان بازی کند و 
به همین خاطر ما نیز بزرگ ترین پیشنهاد جهان را به او ارائه می کنیم.در ماه ژانویه )که نقل و انتقال های زمستانی شروع می شود( مشخص 

می گردد او در این قضیه و ادعایی که صورت داده، چقدر جدی بوده است.
اگر گزارش روزهای اخیر صحت داشته باشد، الفهیم اضافه بر کریس رونالدو، به ستاره های دیگری نیز چشم دارد و ظاهراً تیه ری آنری از 
بارسلونا و داوید ویا از والنسیا هم بین آنها هستند. این امر نشان می دهد »سیتی« که همیشه در منچستر بعد از »یونایتد« فقط تیم دوم شهر 
تلقی شده است، چه آرزوهای بزرگ و عزم راسخ و تالش وسیعی برای جبران وضعیت گذشته و ارتقا و اوجگیری و تبدیل شدن به چیزی 
مثل یونایتد دارد. الفهیم به دوستانش گفته است که می خواهد ظرف سه سال آینده به تدریج و با خرید ستاره های متعدد، تیمی بسازد که 
قطب جدید فوتبال اروپا باشد و بتواند در جام قهرمانان باشگاه های اروپا نیز به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی ظاهر شود. اولین اقدام بزرگ 
و جدید منچسترسیتی در این ارتباط، خریداری روبینیو، ستاره برزیلی و 2۴ ساله رئال مادرید از این باشگاه در دوشنبه شب و مقارن با 
آخرین ساعات نقل و انتقال های تابستانی و با رقمی حدود 5/ ۳2 میلیون پوند بود که رقمی تازه در این زمینه در بریتانیا به شمار می آید.با 
این حال بدیهی و مشخص است که الفهیم و یارانش کریس رونالدو را نگین و سرآمد خریدهای خود و هدف اصلی خویش در بازار می دانند 

و برای جذب وی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. 
این در حالی است که این مهاجم سابق اسپورتینگ لیسبون در تمام ماه های اخیر خواهان الحاق به رئال مادرید بود و فقط به سبب مخالفت 
سران منچستریونایتد و اصرار الکس فرگوسن، سرمربی شیاطین سرخ از این کار باز ماند و در نتیجه بعد از پشت سر نهادن دوران نقاهت 

عمل جراحی باید از اواسط مهرماه به صحنه بازگردد و دوباره یاور یونایتد باشد. 
الفهیم در این خصوص می گوید: رئال روی کریس رونالدو تا سقف ۱5۰ میلیون دالر قیمت گذاشته بود، ولی فکر می کنم 2۱۰ میلیون معقول 
تر باشد. چرا که نه !وقتی می خواهید بزرگ ترین و موفق ترین باشگاه جهان شوید، باید همین اندازه هم خرج کنید. ما تیمی را می خواهیم 

که نه فقط به فینال جام قهرمانان باشگاه های اروپا برسد، بلکه آن را فتح هم بکند.
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پاس گل جیل به فرگي 
 

منچستر برنده 
روز سرنوشت 

 
آرش حقیقي

یعني   »D.Day« گویند  مي  روز  این  به  ها  انگلیسي 
»Destination Day« یعني روز سرنوشت.

اول سپتامبر  روز 
سرنوشت   2۰۰۸
رقم  را  فصل  یک 
زد و پرده نمایش 
تئاتر  پرهیجان 
انتقاالت  و  نقل 
پایین  تابستاني را 
درست  کشید. 
معامله  یک  مثل 
بزرگ بود، معامله 
به  لحظه  که  یي 
سرنوشتش  لحظه 
کرد.  مي  تغییر 
داشت  چیز  همه 
یونایتد  سود  به 
که  رفت  مي  پیش 
ناگهان سر و کله گروه ابوظبي پیدا شد و پیشنهادي 
۳۴ میلیون پوندي به دست دانیل لوي رسید. چلسي 
من  بود.  روبینیو  با  قرارداد  امضاي  آستانه  در  هم 
سیتي با مالکان عربش مي خواست ضربه یي بزرگ 
تا  چند ساعت  تنها  و  بزند  یونایتد  بزرگش  برادر  به 
این  بندي  پایان  اما  داشت.  فاصله  هدفش  به  رسیدن 
فاصله  بیني  پیش  این  با  ها  فرسنگ  پرالتهاب  شب 
اما  زد،  هم  سنگیني  زد، ضربه  سیتي ضربه  داشت. 
این بود؛ »بربا به  نه به یونایتد، به چلسي. خبر آخر 
یونایتد پیوست و روبینیو به سیتي.« این بزرگ ترین 
شکست تاریخ فعالیت ورزشي پیتر کنیون بود. کنیون 
که استادي اش در خرید بازیکنان را چه در یونایتد 
در  بار  این  بود  داده  نشان  همه  به  در چلسي  و چه 
را  چلسي  حاال  دیگر  تا  خورد  شکست  آخر  لحظات 
بهترین  یونایتد  بدانیم.   2۰۰۸ تابستان  اصلي  بازنده 
کریس  و  خرید  را  سیستمش  براي  ممکن  بازیکن 
رونالدو را حفظ کرد. چلسي هم دکو و بوسینگوا را 
اگر در  اما داستان اصلي سر روبینیو بود که  خرید 
مي  قرار  کول  جو  موازات  به  اسکوالري   ۱-۳-2-۴

گرفت خریدي فوق العاده به حساب مي آمد.

حاال روبینیو به سیتي پیوسته است تا تیم دوم منچستر 
هم ستاره یي براي خودش داشته باشد. شاید فصل 
هم  دیگر  قطب  یک  ابوظبي  گروه  باالي  سرمایه  بعد 
چلسي  چون  یي  پدیده  و  بسازد  جزیره  فوتبال  در 
رومن آبراموویچ دوباره متولد شود. سرمایه گذاري 
که  است  رفته  پیش  برتر  لیگ  در  آنقدر  خصوصي 
واقعًا نمي توان انکار کرد این لیگ جذابیتش را مدیون 
همین پول هاي خارجي است و البته هنر مرداني چون 
پیتر کنیون و حاال باید اضافه کنیم دیوید جیل. ابعاد 
حرفه یي فوتبال مدرن آنقدر باال رفته و پیچیده شده 
که براي قهرماني در پروسه هاي بلندمدتي چون لیگ 
برتر انگلیس نیاز به چنین سیاستمداراني است. دیوید 
جیل نشان داد چطور باید یک بازیکن گران قیمت را 
در آخرین لحظات خرید و حتي بر پول بیشتر رقیب 
غلبه کرد. پس باید بگوییم یونایتد زوج فرگوسن- جیل 
گل  پاس  یک  جیل  دارد.  فصل  این  قهرماني  براي  را 
طالیي به فرگوسن داد و حاال نوبت پیرمرد جاه طلب 

اسکاتلندي است که گل قهرماني را به ثمر برساند. 

   

ادغام فن و 
قدرت در 
»نوکمپ«

] Guardian :وصال روحانی / منبع[

بارسلونا یکشنبه شب این هفته اولین بازی اش را در فصل جدید لیگ فوتبال 
اسپانیا در برابر نومانسیا برگزار کرد و برخالف انتظار اکثر ناظران مغلوب 
شد. در تابستانی که به آخرین روزهای آن نزدیک شده ایم، تغییرات زیادی 
در تشکیالت و بافت بارسلونا صورت گرفته تا قوی تر شود و به دو سال 
بدون جام و مقام ماندن خود پایان بخشد. در پایان فصل گذشته عذر فرانک 
رایکارد را خواستند و به حکومت 5 ساله این مربی بالنسبه جوان هلندی در 
نوکمپ پایان دادند. در پی آن واقعه رونالدینیوی برزیلی به میالن و »دکو«ی 
پرتغالی به چلسی فروخته شدند و مربیگری تیم به دست پپ گواردیوال افتاد 
کاپیتان و  اوسال ها  اسپانیا است.  کاتالونیای  ایالت  که زاده و بزرگ شده 
هافبک وسط محبوب بارسا بوده و در نتیجه مورد عالقه زیاد هواداران این 
تیم است، اما به سبب پیشینه اندک اش در امر مربیگری و به واقع هدایت 
نکردن هیچ تیم قابل ذکری در دوران کوتاه مربیگری اش، در توانایی او در 
رهبری باشگاه بزرگ و پرحاشیه ای چون بارسا شک هایی اساسی وجود 

دارد.
دست هایی پر

وقتی آبی و اناری پوشان دو دوره متوالی )2۰۰5 و 2۰۰۶( لیگ اسپانیا و 
یک دوره )2۰۰۶( جام قهرمانان باشگاه های اروپا را فتح کردند، رونالدینیو 
و دکو و بخصوص اولی در بهترین فرم زندگی خود به سر می بردند، اما 
آنها همسو با نزول تیم شان در دو فصل قبلی، دچار سقوط فنی شدند و 
از گذشته خود فاصله گرفتند. »دکو«ی ۳2 ساله که تبعه پرتغال اما برزیلی 
جدید  فصل  در  چلسی  برای  حال  به  تا  که  ای  مسابقه   ۳ در  است،  االصل 
انجام داده عالی ظاهری شده و شاید »رونالدینیو«ی 2۸ ساله نیز به رغم 
این هفته میالن در برابر بولونا نوعی احیای محسوس را در سن  شکست 
سیرو تجربه کند. حقیقت این است که این دو، فصل پیش حتی سایه ای از 
خویش نبودند و به همین خاطر بود که گواردیوال پس از به قدرت رسیدن 
از هر دوی  نیازی  بی  اعالم  به صراحت  که  داد  به خود جرأت  نوکمپ  در 
آنان بکند. با این حال این تصور و ادعا که گواردیوال برای بازسازی و به 
اوج رساندن مجدد یکی از محبوب ترین و معتبرترین باشگاه های فوتبال 
جهان بدون سرمایه انسانی کافی و پس از رفتن دو ستاره مورد بحث دست 
هایش خالی شده باشد، خیالی غیرحقیقی است و برعکس هنوز شماری از 
بهترین فوتبالیست های جهان در اختیار او هستند و شکی نیست که سرآمد 
آنها لیونل مسی آرژانتینی و چپ پا است که اخیراً به تیم ملی امید کشورش 
یاری رساند تا در پکن برای دومین بار پیاپی قهرمان فوتبال المپیک ها شود. 
هر چند بر سر حضور در این رقابت ها مجادله ای کشدار و بزرگ با سران 
باشگاهش داشت، اما گنجی است که بارسا به هر چیزی می اندیشد، اال از 

دست دادن او.
مثلث درخشان

اگر تیه ری آنری ۳2 ساله را در دومین فصل حضورش در بارسا صاحب 

بختی برای جبران فصل ناموفق اول اش در نوکمپ نینگاریم و بر این باور 
باشیم که او برخالف ایام حضورش در آرسنال نیرویی تمام شده است، باید 
متذکر شویم که تیم اول ایالت کاتالونیا مثلث درخشان ژاوی، پویول و اینی 
یستا را هم در ترکیب خود دارد و این سه نفر قدری بیش از دو ماه پیش که 
اسپانیا به ۴۴ سال جام نبردن خود در سطح فوتبال ملی پایان بخشید و جام 
ملت های اروپا را برد، سهمی قابل توجه از آن توفیق را به خود اختصاص 
دادند. ژاوی آن قدر خوب بود که حتی به عنوان ستاره کل رقابت ها انتخاب 
پیراهن بسیار مورد توجه ۱۰ باشگاه که پیشتر بر تن  تازه  شد. در فصل 
رونالدینیو بود، به مسی 22 ساله تحویل داده شده و این نیز نشانگر اهمیت 
سترگی است که او برای مردان نوکمپ دارد. با این حال اگر بارسا می خواهد 
به دوسال قهرمانی های متوالی حریف بزرگ و قدیمی اش رئال مادرید در 
اللیگا پایان بخشد، مسی باید فصل تازه را با کمترین آسیب دیدگی ها پشت 
سر بگذارد و این چیزی است که با توجه به طبیعت شکننده و جسم نحیف 
او و خشونتی که حریفان ناامید از مهار وی در مورد او به خرج می دهند، 

تقریبًا غیرممکن می نماید.
آنری و عبور از ۱9 گل 

از آن مهم تر، جالب تر و عجیب تر نگاه خوش بینانه بارسلونا به آنری و 
داشتن این امید در ته دل و ذهن است که او امسال تبدیل به همان مهاجم فوق 
العاده سابق شود و اگر این چنین گردد، گواردیوال می تواند خود را خوش 
اقبال ترین مرد دنیای فوتبال بینگارد. خود آنری می گوید: »من فصل پیش 
بدون آن که خوب بازی کنم ۱9 گل زدم و این نکته ای است که از دید خیلی 
ها دور مانده است. بنابراین اگر امسال شرایط مساعدتر شود و بد نیاورم، 
از این هم بیشتر گل خواهم زد.«»گواردیوال«ی ۳۸ ساله همان طور که قباًل 
گفتیم سکاندار هیچ باشگاه بزرگی نبوده و فقط تیم »ب« )ذخیره های( باشگاه 
بارسلونا را هدایت کرده بود اما اگر بحث دوران بازیگری او به حساب آید، 
وی رکوردهایی دارد که کمتر قابل رقابت است. زیرا ۳۷9 بازی رسمی برای 
بارسا انجام داد و در ۶ عنوان قهرمانی این تیم در اللیگا شریک شد.گواردیوال 
که تیمش هفته پیش با برتری مجموع ۱ـ۴ از سد »ویسال کراکو«ی لهستان در 
مرحله سوم مقدماتی جام قهرمانان باشگاه های اروپا گذشت و در مرحله 
باسل  و  پرتغال  لیسبون  اسپورتینگ  مثل  هایی  تیم  با  پیکارها  این  گروهی 
های  مهارت  و  فنی  کارهای  »البته  گوید:  می  است،  شده  همدسته  سوئیس 
فردی و استعدادهای ذاتی یک بازیکن بسیار اهمیت دارد اما فراتر و مهمتر از 
آن تالش و همت بازیکنان است که نتیجه یک بازی را رقم می زند و تا زمانی 
که نجنگید، به هیچ جا نخواهید رسید. تیمی که من می خواهم و در ماه های 
اخیر تالش در تشکیل آن داشته ام، تیمی است که محکم و جنگنده باشد و در 

ضمن با بازی های زیبایش تماشاگران را به رضایت برساند.«
خریدهای باشگاه

برای این که هدف فوق تحقق یابد و بارسا با پرهیز از تکنیک گرایی صرف 
و محکم تر کردن پیکر شکننده اش به ادغامی از قدرت و فن بدل شود، هیأت 
رئیسه بارسا از ابتدای تابستان بودجه ای ۷5 میلیون یورویی را در اختیار 
گواردیوال گذاشت و قسمت عمده ای )5/ 29 میلیون یورو( از آن صرف جذب 
النی یل ال وس مدافع راست سریع انفجاری، تکنیکی و برزیلی سه ویا شد. 
به جز وی که می تواند کل منطقه راست تیم کاتالونیایی را متحول کند، بارسا 
۱۳ میلیون یورو را نیز برای صید سیدوکیتا هزینه کرد و او هم هافبکی است 
که از همان باشگاه اندلسی )سه ویا( می آید. ال وس در اولین روزهای فصل 
2۰۰9 ـ 2۰۰۸ اللیگا می گوید: »من از فضای بارسا و اشتیاقی که نفرات این 
تیم برای بازیابی جام های قهرمانی دارند، لذت می برم و فکر می کنم یکی 
او تمام وجودش  تیم باشد زیرا  این فضا سرمربی جدید  از پدیدآورندگان 
مصروف فوتبال است و چون خودش قباًل سال ها برای این تیم توپ زده، 
راهنمایی های خوبی برای ما دارد.«اضافه بر ال وس و کیتا، بارسا در هفته 
های اخیر الکساندر هلب هافبک اهل بالروس آرسنال و مارتین کاسه رس 
مدافع اروگوئه ای را نیز در ازای به ترتیب ۱5 و ۱۶ میلیون یورو استخدام 
کرده است. ولی ابقای ساموئل اتوئو به رغم تمام شایعات مربوط به جدایی 
قطعی وی از تیم و همچنین باقی ماندن بوفان کرکیچ ۱9 ساله در نوکمپ به 

همان اندازه برای بارسا مهم و مؤثر خواهد بود.
تکرار تاریخ 

به این ترتیب بارسا امسال هم تیم بسیار خوبی را در اختیار دارد و جدایی 
جان لوکا زمبروتا که هیچگاه در نوکمپ به خوبی یوونتوس بازی نکرد و 
لیلیان تورام که بالفاصله پس از قطع همکاری اش با بارسلونا مشخص شد 
اسباب تضعیف محسوس  تواند  نمی  برده،  می  رنج  قلبی  بیماری شدید  از 
این تیم شود. با این حال گواردیوال باید ثابت کند که برخالف دو فصل آخر 
حضور رایکارد در این تیم توان استفاده بهینه از این همه نیرو و نفر مستعد 
را دارد و در غیر این صورت واقعه فصل پیش که بارسا تا نیمه نهایی جام 
قهرمانان اروپا پیش تاخت و آن جا به دست منچستر یونایتد انگلیس حذف 
شد، به گونه ای تکرار خواهد گشت.خیلی ها معتقدند منیت ها و غرورهای 
مفرط و بعضی چشم و هم چشمی ستاره ها با یکدیگر در نتیجه نگرفتن این 
تیم در دو فصل گذشته نقش داشته ولی اضافه بر این تصورات غلط رفتاری 
و فکری گواردیوال باید کارنامه ضعیف بارسا در مسابقات دور از خانه را 
هم بهبود بخشد. زیرا این تیم فصل پیش در چنان دیدارهایی تنها 2۳ امتیاز 
جمع آوری کرد. این که گواردیوال در مهمترین مسئولیت عمرش چطور این 
باید صبر کرد و دید،  نیازها را حل خواهد کرد، چیزی است که  مسائل و 
هر چند شروعی بد در برابر نومانسیا در اوایل هفته جاری و در چارچوب 
هفته نخست اللیگا طلیعه خوبی برای او و تیمش به حساب نمی آید و فصلی 

پرماجرا و شاید منفی را گواهی می دهد.  
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PARS COMPUTER CENTRE
خدمات خانگی و تجاری

تعميرات لپتاپ ودسکتاپ - طراحی وب سایت  
نصب و پشتيبانی شبکه های کامپيوتری  

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

Any model, Any Make  Any Problem 

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

 02072722665- 07903123288 
Second Floor, 621 Holloway Road, London علیرضا
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Archaeologists return to Shoghali Tepe
Archaeologists have recently resumed excavation at 
the 7000-year-old site at Shoghali Tepe in Pishva. 
This is the third season the mound, located near the 
city of Varamin in southeastern Tehran Province, 
is being excavated by an archaeological team led by 
Moteza Hesari, the Persian service of CHN reported 
on Wednesday. 
The team was scheduled to begin the season of excava-
tion in early August, but it was postponed and Hesari 
declined to explain the reasons behind the delay. 
However, the Research Section director of Tehran Cul-
tural Heritage, Tourism and Handicrafts Department, Ali Farhani, said that “some adminis-
trative problems” were the reasons for the postponement. 
“The team, which has begun working over the past few days, plans to carry out an in-depth 
study on the site’s strata,” he explained. 
According to Farhani, the site contains strata dating from the 5th millennium BC to the 
late Iron Age. Shoghali Tepe was discovered in 1983 in the early stages of construction of 
a building on the mound for the former Komite-ye Enqelab-e Eslami, a group of militias 
comprising Islamic revolutionaries. The construction project was stopped after they found 
out the mound is a prehistoric site. 
The site was first excavated by Ahmad Tehrani-Moqaddam in early 1980 and then aban-
doned for years. In 2006, Shoghali Tepe came into the spotlight once again after Hesari’s 
team performed a second season of excavation at the site. 
The prehistoric strata have been located on a layer of torrential dregs at a depth of 3.85 me-
ters. Hesari’s team discovered a number of shards and remains of ashes and coals scattered 
around the ruins of a kiln during the season. 
The archaeologists said that people made pottery in the location due to discovery of the kiln 
and that mud brick and clay walls were the major architectural elements of the region. The 
ruins of the site’s mud-brick architectural structures date back to the third millennium BC. 
Bronze tools and artifacts have rarely been found in site, but they have unearthed many 
stone and pottery artifacts bearing animal and floral motifs. 
The pottery artifacts, which have been unearthed from the lower strata, are hand-made and 
red in color. They also bear images drawn in the color black. 
The pottery works in the upper layers are buff colored and have been made by potter’s wheel. 
The site has been damaged by the forces of nature and by humans over the years. 

Iranian music to echo 
in Los Angeles
The Silk Road Ensemble featuring Iranian kamancheh player Kayhan Kalhor and Iranian 
vocalist Hamidreza Nurbakhsh will perform concerts on September 27 in the Hollywood 
Bowl, a cultural institution based in Los Angeles. 
Dotar player from the Khorasan region Nur-Mohammad Dorpur, the Whirling Dervishes 
of Damascus with Sheikh Hamza Chakour and Ensemble Al-Kindi, the Qaderi Dervishes of 
Kurdistan will accompany the band. 

The French-born American cellist Yo-Yo Ma who is also the Artistic Director for the Silk 
Road Project and its founder will accompany them during the performance entitled “A Cel-
ebration of Rumi: The Sights and Sounds of Mystic Persia”. 

This is the first time Iranian musicians are to perform in the Hollywood Bowl. 

Following a week of rehearsing five newly commissioned works, the Silk Road Ensemble 
and Yo-Yo Ma will welcome the general public to an open rehearsal of these new works on 
September 7 at the Tanglewood Music Center in Massachusetts. 

They are also slated to give the opening performance at a new arts festival, the Westobou 
Festival, at Augusta State University in Georgia. 

The Silk Road Ensemble is an ensemble of internationally renowned musicians, compos-
ers, arrangers, visual artists and storytellers interested in exploring the relationship between 
tradition and innovation in music from the East and West. 

“Tinar” best doc of Iran 
Cinema Celebration
The independent celebra-
tion of documentary cin-
ema as part of the 12th 
annual Iran Cinema Cel-
ebration announced its 
winners in the ceremony 
held at the Aseman Art 
and Cultural Complex on 
Monday. 
Members of the House of 
Cinema got together at the 
venue in which secretary 
of the house Amin Tarokh 
gave a short report about 
the program. 
“Nobility and honesty throughout history are the primary characteristics of documentaries. 
The cinema of documentaries kept its distance from features because it is not the cinema of 
entertainment. The camera of a documentary filmmaker narrates a true story that does not 
follow the rules of dramatic events,” he said. 

Tarokh expressed hope that special halls would be dedicated to documentary screenings 
and that the national TV will broadcast more docs. 

Afterwards, the awards were handed to the winners as per the following list: 
* Best Documentary: “Tinar” produced by Mehdi Moniri. 
* Best Short Doc: “Unfenced Square” by Orod Attarpur. 
* Best Long Doc Director: Mehdi Moniri “Tinar”. 
* Best Short Doc Director: Ruhollah Molavi “Stranger Than Heaven”. 
* Best Research Work: “Unfenced Square” by Mehrdad Zahedian. 

In addition, the documentary “Tinar” grabbed honorary awards for best stage design (Ali 
Khatibinia), best editing (Mohammad Salehi Noruznejad), and best cinematography (Mo-
hammad-Amin Karimi). 
A total of 232 works were submitted to the secretariat of the festival of which 40 works were 
selected for the final stage. 
The ceremony ended with live music performance by the Darkub Band. 

Photo: Mehdi Moniri gives a short speech after receiving the Best Documentary Award of 
the 12th Iran Cinema Celebration for “Tinar” from Mohammadreza Aslani (rear R) and 
Mohammadreza Darvishi (rear L, partly obscured) during the presentation ceremony at 
Tehran’s Aseman Art and Cultural Complex on September 1.

6 Plays in Germany 
Six Iranian plays are participating in Mulheim International Theater Landscapes Festival 
in Germany.
These include ’Terminal’ directed by Siamak Ehsaei, ’Pi-
nocchio’ by Ali Asghar Dashti and ’Victim’ by Sirous Hem-
mati and ’Cadence’ by Nima Dehqan, IRNA said. 
’Cadence’ is about the after-death adventures of three peo-
ple. 
’Hassan and the Demon of the Narrow Road Behind the 
Mountain’ by Afshin Hashemi is also in the lineup.
The performance, with comic overtones, attracted a large 
number of audiences when staged at City Theater in 
spring.
It features a variety of Iranian performing styles, including 
traditional puppet performance as well as indigenous mu-
sic.The cast of the play includes Hedayat Hasehmi, Alireza Nasehi, Meisam Yousefi and 
Sara Aminian.
The festival runs through September 7.
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Iranian cartoonists top 
Brazilian event
The 35th edition of the International Humor Exhibition of Piracicaba in Brazil has 
awarded Iranian cartoonists in two categories. 
Mahmoud Nazari received the first prize of the event’s Cartoon category and Soheil 
Mohammadi topped the exhibition’s vanguard category. The 2008 International 
Humor Exhibition of Piracicaba was held in five categories of Cartoon, Charge, 
Caricature, Strips and Vanguard. One of the world’s most important graphic art 
events, the International Humor Exhibition of Piracicaba aims to encourage new 
talents and promote the art of drawing cartoons and comics. 

Soheil Mohammadi’s award-winning work

Official urges approval of 
Susa demarcation
Shush Cultural Heritage Center (SCHC) director called on cultural officials to accelerate the 
process of ratifying the demarcation for the ancient city of Susa in southeastern Iran. 
Based on the demarcation, all governmental organizations must observe the regulations for safe-
guarding the site, Mohammadreza Chitsaz told 
the Persian service of CHN on Tuesday. 
According to Chitsaz, the proposal for the de-
marcation was placed before the Cultural Heri-
tage, Tourism and Handicrafts Organization 
(CHTHO) about two months ago, but it has been 
impeded by bureaucracies. 
The demarcation, which designates an area of 
1200 hectares for Susa, has been carried out by a 
team of archaeologists to end a series of govern-
mental construction projects threatening the site. 
A construction project for a hotel encroached 
upon the perimeter in May 2007. A 100x100 me-
ter area was excavated to a depth of 6 meters dur-
ing the project that was authorized by the Khuz-
estan Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Department. 
According to SCHC witnesses, ancient strata and 
shards were seen on the walls of the hole. The 
strata and many artifacts were destroyed and the 
earth excavated by loaders has been transferred to 
an unknown location by trucks. 
The project has since been abandoned because it is located in an area claimed by the Khuzestan 
Road Office. 
CHTHO Director Esfandiar Rahim-Mashaii asked his office to investigate the case in order to 
determine the people responsible for damages to the site. 
Susa has also been threatened by vandals. The column bases of Susa’s Apadana Palace were de-
molished by vandals in January 2008. 
The palace perimeter was also demolished by construction of a preparatory school. The building, 
which is to be four stories tall, will spoil the view of the profile of the palace ruins. 
In addition, the historical metropolis of Susa is being obliterated by construction of a passenger 
bus terminal in the city’s southern section, and three football fields that host many young teams 
and fans every day. 
Susa (the Biblical city of Shushan, now the modern city of Shush) was an ancient city in the 
Elamite, Persian, and Parthian empires of Iran, located about 150 miles east of the Tigris River 
in Khuzestan Province of Iran. As well as being an archaeological site, Susa is also mentioned 
in the Old Testament as one of the places where the Prophet Daniel (AS) lived. His tomb is lo-
cated in the heart of the city. Susa is one of the oldest known settlements in the region, probably 
founded around 4000 BC, though the first traces of an inhabited village date back to 7000 BC.                                                          
Photo: A column base of Susa’s Apadana Palace 

Iran’s 
Kayhan Kalhor to 

perform in US
Renowned Iranian musician Kay-
han Kalhor is slated to take part 
in a Persian music performance 

with the Silk Road ensemble in 
the US. 

The celebrated Kamancheh play-
er will perform as part of a special 
Persian music performance, A 
Celebration of Rumi: The Sights 
& Sounds of Mystic Persia. 

Kalhor will be accompanied by 
the Silk Road ensemble, consist-
ing of the French-born American 
cellist, Yo-Yo Ma and an interna-
tional group of musicians from 
China, Mongolia, Korea, Uzbeki-
stan, Tajikistan, Azerbaijan and 
Turkey. 

The Silk Road ensemble holds 
concerts of traditional music from 
the ancient lands of the Silk Road 
as well as masterpieces by West-
ern composers such as Ravel, 
Debussy, Bartok and Kodaly. The 
Persian music performance will 
be held on Sep. 27, 2008 in Hol-
lywood, California. 
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نامش را بخاطر بسپار

سوپر پرشيا
بزرگترین حراج قرن در سوپر پرشيا

فروشنده محصوالت ایرانی و خارجی

شروع اول سپتامبر 2۰۰8 
قیمتها: باور نکردنی، ارزانتر از هر مکانی که تا بحال دیده اید

پارکینگ رایگان

آنگه دایم یادی از صفا می کرد              کاش می آمد و لحظه ای تماشا میکرد
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