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دوخواهر الجزایری در 
بیرمنگهام قطعه قطعه شدند

2 خواهر یاسمین الربی چریف 22 ساله و سبرینا 19 ساله در اتاق محل سکونتشان قطعه قطعه 
شدند.این دو خواهر در یک اپارتمان دویست هزار پوندی در نزدیکی براد استریت بیرمنگهام به 
مدت یک سال زندگی میکردند. به نقل از مترو برنده ی پیشین Big Brother هم در همین مجتمع 

آپارتمانی ساکن بوده است. 
همسایگان گفته اند آپارتمانها برای فاحشگان هم مورد استفاده قرار می گرفته است و در شنبه 
شب شاهد یک  سکس پارتی شلوغ تا نزدیکی 3 صبح  بودند.  یکی دیگر از ساکنین گفت که یکی 
از خواهران جدیدن از دوست پسر خود جدا شده است . یاسمین دانشجوی  Biochemistry در 
دانشگاه بیر منگام بوده و در رقص عربی نیز محارت داشته سبرینا ازو انجمن بین الملی گروه 
face book  بوده است.پلیس بر این باور است که یکی از خواهران ها خواسته با تاکسی تماس 
بگیرید قبل از اینکه تلفون او به طور غیر ادی خاموش شود.... طبق گزارش پلیس یک مرد 28 
ساله ساکن بیر منگام هنگامی که قصد خروج از کشور را داشته در بندر Dover بازداشت کرده 
است   تحت  باز جویی است پلیس اعالم کرده است در حال حاضر در حال بررسی شواهد و 

تصاویر ضبط شده توسط دوربینها مدار بسته است و کالبد شکافی نیز انجام خواهد شد.
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صفحه  14 ادبیاتسینماصفحه36

حضور ناامیدانه پاچینو 
و دونیرو

گران ترین جایزه ی  مهاجرت و طالق ایرانیان
ادبی استرالیا برای یك 

نظافتچی

صفحه 20 

برای یافتن انگیزه مهاجرت شاید بتوانیم پیش 
خود استدالل بکنیم - حاال درست یا نادرست 
تاکنون  ولی  کنیم  توجیه  شکلی  به  را  آن   -
را  مهاجرت  پی  در  انگیزه طالق  ایم  نتوانسته 
حتی با استداللی که خودمان را راضی کنیم به 

شکلی توجیه کنیم. 
ایالت  کامپیوتر است و در  »A« مهندس  آقای 
کالیفرنیا زندگی می کند او از سال های پیش 
از انقالب که به آمریکا مهاجرت کرده تاکنون 
به وطن بازنگشته است. به قول خودش از بس 

با »گرل فرند« های از ...

گیشه  به  رونق  بازگشت  به  ها  امیدواري 
نداشت  حاصلي  شمالي  امریکاي  سینماهاي 
و  پاچینو  آل  معروف  چهره  دو  نه  که  چرا 
رابرت دونیرو و نه ساخته جدید برادران کوئن 
نتوانستند فروش باالیي در نخستین روزهاي 
»قتل  فیلم  ویژه  به  باشند.  داشته  شان  اکران 
موجه« با بازي دو غول بازیگري که تنها با 15 
میلیون دالر فروش در رده سوم قرار گرفت.  

....

در  استرالیا  ادبی  جایزه ی   گران قیمت ترین 
نویسندگان  حضور  در  داستانی  بخش 
به  مألوف،  دیوید  چون  سرشناسی 
بوده  نظافتچی  پیش تر  که  نویسنده ای رسید 
که  استرالیا  نخست وزیری  جایزه ی    ، است. 
اولین سال برگزاری اش را پشت سر گذاشت، 
غیرداستانی،  و  داستانی  بخش  دو  در 
جایزه ی  کرد.  معرفی  را  خود  برگزیدگان 

بهترین اثر است، ...

صفحه 3

صفحه13اقتصاد

 نفت به زیر 90 دالر 
رسید

قیمت نفت به رغم تصمیم اوپک مبني بر کاهش 
در  هم  باز  روز  در  بشکه  هزار   500 از  بیش 
حالوت  تا  کرد  پیدا  کاهش  جهاني  بازارهاي 
ماهه  پنج  در  ایران  دالري  میلیارد   43 درآمد 
نخست به تلخي نشیند. روز گذشته و به دنبال 
وال  در  سهام  قیمت  شاخص  شدید  کاهش 
استریت ژورنال امریکا، کاهش رشد اقتصادي 
در  نفت  قیمت  انرژي،  تقاضاي  افت  و  جهان 
بازارهاي جهاني به کمتر از 92 دالر رسید. در 

همین حال بلومبرگ. ..
صفحه 22 

بیستمین زن
 جنجالي تاریخ

روزنامه تایمز سه شنبه این هفته فهرستي از 20 زن جنجالي تاریخ را منتشر کرد که نام سارا پیلن هم در 
آن به عنوان نفر بیستم دیده مي شود. در این فهرست »مسالینا« همسر کالودیوس امپراتور روم در رده 
اول قرار دارد و زنان دیگري چون ژاندارک، ماري آنتوانت، ملکه الیزابت اول، کاترین دو مدیسي، ایندیرا 
گاندي، مارگارت تاچر، بي نظیر بوتو، کارال بروني، هیالري کلینتون هم باالتر از سارا پیلن قرار گرفته 
اند. البته به نظر مي رسد بهانه انتشار این فهرست بیشتر دامن زدن به جو تبلیغاتي است که پس از مطرح 
شدن نام پیلن به راه افتاد و انگار این فهرست فقط به این خاطر تهیه و منتشر شده است که نام پیلن را 
کنار نام هاي بزرگي چون ژاندارک و ماري آنتوانت ببینید. شاید اگر همین کورني آبرامز، جنیفر هاوز و 
مایکل موران )کساني که مشترکًا لیست را تهیه کرده اند( 10 سال دیگر قرار باشد باز هم چنین انتخابي 
کنند حتي یاد نام سارا پیلن هم نیفتند. این سه نویسنده روزنامه تایمز براي هر کدام از گزینه هایشان هم 

توضیحي یک پاراگرافي داده اند که ...

زلزله 14 بار 
هرمزگان را لرزاند 

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده اید؟

آیا به زبان انگلیسی 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 تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

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

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز 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 کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.
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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.

 زلزله 14 بار هرمزگان را لرزاند
14 زمین لرزه با بزرگي 5 تا 8/2 در مقیاس امواج دروني زمین از ساعت 22 و 13 دقیقه شامگاه 

چهارشنبه تا ساعت 8 و 59 دقیقه بامداد مروز 
قشم،  درگهان،  بندرعباس،  مناطق  پنج شنبه، 
را  هرمزگان  استان  در  خمیر  بندر  و  سوزا 

لرزاند. 
به گزارش ایسنا، نخستین زمین لرزه با بزرگي 
5 در مقیاس امواج دروني زمین، در ساعت 22 
و 13 دقیقه و 52 ثانیه شامگاه چهارشنبه 27 

شهریورماه حوالي بندرعباس را لرزاند. 
متعاقب این زمین لرزه در ساعت  22 و 19 دقیقه 
مقیاس  در   1/4 بزرگي  به  دیگري  زمین لرزه 
امواج دروني درگهان در این استان را لرزاند و 

طي ساعت هاي 22 و 31 دقیقه، 23 و 11 دقیقه، 23 و 29 دقیقه، 23 و 31 دقیقه، 23 و 43 دقیقه 
و 23 و 47 دقیقه به ترتیب زمین لرزه هایي با بزرگي 4/3، 3/4، 9/3، 4، 3 و 2/3 در مقیاس امواج 

دروني زمین این مناطق را لرزاند. 
سوزا در استان هرمزگان نیز در ساعت 45 دقیقه بامداد پنج شنبه 28 شهریورماه با زمین لرزه اي 
به بزرگي 7/3 در مقیاس امواج دروني زمین لرزید و در ساعت هاي 1 و 36 دقیقه، 6 و 40 
دقیقه، 7 و 32 دقیقه، 8 و 24 دقیقه و 8 و 59 دقیقه بامداد هم به ترتیب زمین لرزه هایي به بزرگي 
3 در حوالي درگهان، 4/4 در حوالي بندرعباس، 9/2 در حوالي قشم، 3 در حوالي درگهان و 8/2 

در حوالي بندر خمیر در استان هرمزگان به ثبت رسید. 
به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي هرمزگان، در پي زلزله هاي شب 
به  که خوشبختانه  مجروح شده اند  قشم  در  نفر  سه  و  بندرعباس  در شهر  نفر  پنج  گذشته، 
صورت سر پایي مداوا و مرخص شده اند. دکتر مهدي حسني آزاد خاطرنشان کرد: مجروحان 
ازدحام جمعیت مصدوم شده اند و گزارشي در خصوص  اثر  یا در  پله و  از  افتادن  دلیل  به 
مجروح شدن بر اثر آوار اعالم نشده است. مناطق درگهان و بندرخمیر در استان هرمزگان 
عصر چهارشنبه 20 شهریورماه نیز شاهد فوجي از زمین لرزه ها بود که با زلزله اي به بزرگي 

6 در مقیاس امواج دروني زمین در ساعت 15 و 30 دقیقه بعد از ظهر آغاز شد. 
متعاقب این زمین لرزه ها، دکتر مهدي زارع، معاون پژوهشي و فن آوري پژوهشگاه بین المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله در گفت و گویي با ایسنا با اشاره به ویژگي هاي زلزله شناختي 

هرمزگان، تداوم زمین لرزه ها را در منطقه طي روزها و هفته هاي آتي محتمل خوانده بود. 
رخدادهاي  شبانه روزي،  طور  به  مرکز  این  زلزله،  پیش بیني  ملي  مرکز  رئیس  گفته  به 
لرزه یي کشور را پایش کرده و هشدارهاي الزم را به مسئولین امر مي دهد و خصوصا در 
بندرعباس،  دهلران،  از جمله  مناطقي  در  متعدد  دلیل رخداد زمین لرزه هاي  به  اخیر  هفته هاي 
پهنه هاي  و  تجمع ها  احتمالي  برآوردهاي  و  داده ها  تحلیل  نهبندان،  و  هادي شهر)آذربایجان( 

پرخطر بعدي به روش هاي مختلف در مرکز پیگیري مي شود. 

یغما گلرویی
شاعر،  نویسنده،  ترانه سرا،   )1354 )زاده  گلرویی  یغما 
فیلمنامه نویس و مترجم ایرانی است. او بیشتر شهرت 

خوانده  مدیون  را  خود 
توسط  ترانه هایش  شدن 
فارسی  خوانندگان مشهور 

زبان است.
از او آثار متعددی از جمله 
شعر، داستان،  ترجمه شعر، 
منتشر  غیره  و  فیلم نامه 
ضمن  در  و  است  شده 
کسانی  توسط  ترانه های 
قمیشی،  سیاوش  همچون 

جواهر  فرهاد  شیال،  امید،  معین،   زاده،  شماعی  حسن 
کالم،  ناصر عبداللهی، شادمهر عقیلی، قاسم افشار، سعید 

شهروز، رضا یزدانی و ... اجرا شده است.
خاطره  بی  روزهای  آلبوم  در  که  کن”  “تصور  ترانه 
معروف ترین  از  می توان  را  شد  اجرا  قمیشی  سیاوش 

ترانه های گلرویی نامید.

کافه نادری
توی کافه نادری کنج همون میز بلوط
دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظرن 

تا من و تو بشینیم گپ بزنیم مثل قدیم 
شب بشه مشتریا تا آخرین نفر برن 

 ما همیشه اولین و آخرین بودیم عزیز
هم تو تابستون داغ هم تو پاییزای سرد 

 تابلوی بسته و باز پشت شیشه ی در
بعد رفتن ما او کافه چی وارونه می کرد 

 چشمک ستاره ها رو می شمردیم یادته ؟
 واسه تنهایی شب غصه می خوردیم یادته ؟

من مثه سایه ی تو تو واسه من مثل نفس
هردومون برای همدیگه می مردیم یادته ؟

 دستامون تو دست هم گم می شدیم تو خواب شهر 
دل دیوونه ی من هی قدمات میشمرد

کوچه ها رو رد می کردم تا خیابون بزرگ
 عطر ناب تو من رو تا آخر دنیا می برد 

 حاال تو نیستی این کوچه صدام نمی زنه 
حاال تو نیستی بی تو دیگه کافه کافه نیست 

دیگه هیچ ستاره یی جرات چشمک نداره 
 حتی جای تن تو رو تن این مالفه نیست 

چشمک ستاره ها رو می شمردیم یادته ؟
واسه تنهایی شب غصه می خوردیم یادته ؟

 من مثله سایه ی تو تو واسه من مثل نفس
هردومون برای همدیگه می مردیم یادته ؟

با شاعران معاصر
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21 سپتامبر روز جهاني صلح  
 

این دل 
افروزترین 

روز جهان را 
بنگر 

 م . کاکاوند 

بني آدم اعضاي یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند / 
چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار 

/ تو کز محنت دیگران بي غمي / نشاید که نامت نهند آدمي 
سعدي- گلستان

بعد  به  این  از  نوشته  این  )در  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
تمام اعضاي سازمان ملل  از  مجمع عمومي( که متشکل  اختصاراً 
یي  قطعنامه  با صدور   1981 نوامبر   30 در  بار  اولین  است  متحد 
تصمیم گرفت سومین سه شنبه در سپتامبر 1982 روز جهاني صلح 

نامگذاري شود. 
بیستمین  آستانه  در   2001 سپتامبر  هفتم  در   )A/Res/36/67(
سالگشت روز جهاني صلح مجمع عمومي 21 سپتامبر را به طور 

دائمي و قطعي روز جهاني صلح قرار داد.
 )A/Res/55/282(

مجمع عمومي در قطعنامه 67/36 از شوراي اقتصادي و اجتماعي 
سازمان ملل متحد درخواست کرد در انجام این امر مشارکت کند و 
زمینه هاي تحقق آن را فراهم آورد. مجمع عمومي همچنین از تمام 
ارکان و سازمان هاي  تمام  دولت هاي عضو سازمان ملل متحد، 
وابسته به نظام سازمان ملل متحد، سازمان هاي منطقه یي، سازمان 
هاي غیردولتي بین المللي )NGOS( مردم و افراد درخواست کرد 
از  این روز مخصوصًا  که به طرق مناسب در مراسم بزرگداشت 
نظر آموزشي و تربیتي با سازمان ملل متحد همکاري کنند. شاید 
این سوال طرح شود که چرا مجمع عمومي چنین کاري کرده است؟ 
پاسخ را در همان قطعنامه مجمع عمومي )67/36( مي توان یافت، اما 
نه به شکلي کاماًل صریح. »با یادآوري اینکه تشویق و ترویج صلح 
در سطح بین المللي و ملي طبق سند تاسیس سازمان ملل متحد یکي 

از هدف هاي اصلي آن است.« 
در صدر منشور ملل متحد که با عبارت مشهور ما مردم ملل متحد 
آغاز مي شود، تصریح شده است؛ »ما مردم ملل متحد مصمم شده 
ایم به محفوظ داشتن نسل هاي آینده از بالي جنگ که دو بار در 
بیان  غیرقابل  مصائب  دچار  را  بشر  افراد  انساني  عمر  یک  مدت 
اهداف و اصول »حفظ صلح و  اول؛  کرده...« و همچنین در فصل 
امنیت بین المللي« اولین اولویت سازمان ملل قرار داده شده است و 
در بند یک از ماده 11؛ »مجمع عمومي مي تواند اصول کلي همکاري 
براي حفظ صلح و امنیت بین المللي، از جمله اصول حاکم بر خلع 
سالح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگي قرار دهد و ممکن است 
در مورد اصول یادشده به اعضا یا به شوراي امنیت یا به هر دو 

توصیه هایي کند.« 
و  آنهاست  از  یکي  صلح  حفظ  که  متحد  ملل  سازمان  هاي  هدف 
یکي از مشاغل مجمع عمومي؛ زمینه ساز صدور چنین قطعنامه یي 
بوده است. مجمع عمومي در قطعنامه دوم خود در خصوص این 
روز از تمام ملت ها و مردم درخواست کرده است که این روز را 
آتش بس جهاني و روز عدم خشونت به شمار آورند و در این روز 

مخاصمه نکنند. 
این روز مي  از عمر  که  که در 27 سالي  بدانید  باشد  شاید جالب 

روز جهاني  به وجود  ذیل  به طرق  ها  دولت  و  مردم  توجه  گذرد 
با  یي  عده  روز  این  در  است؛  آن جلب شده  ایجاد  فلسفه  و  صلح 
افروختن شمع یا به صدا درآوردن زنگ یا سکوت کردن به مدت 
یک دقیقه )یا بیشتر(، نیایش کردن براي برقراري صلح، به اهتزاز 
درآوردن نوشته هایي با مضامین صلح آمیز، تشویق کردن مردم 
به مهربان بودن با یکدیگر و گذشت کردن در روابط شان با یکدیگر 
و برگزاري کنسرت هاي موسیقي و اختصاص دادن منافع حاصل 
از آن براي مقاصد صلح آمیز یا بحث کردن و بررسي راه هایي که 
مي تواند به برقراري صلح بینجامد، از این فرصت استفاده کرده اند. 
هر کس که عالقه مند به حفظ صلح باشد هر کجا که باشد مي تواند 
در ترویج فرهنگ صلح بین ابناي بشر و کاستن از آالم دیگران کمک 

کند. »به دمي یا درمي یا قدي یا قلمي« شاید هم همگي، 
تقریبًا همه ساله در سازمان ملل متحد مراسمي بدین منظور برگزار 
 )Peace Bell( زنگ صلح  متحد  ملل  دبیرکل سازمان  و  مي شود 
را در نیویورک به صدا درمي آورد و پیامي مي دهد. کوفي عنان 
دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در 21 سپتامبر سال 2006 پیامي 
به مضمون ذیل صادر کرد؛ »دوستان عزیزم، براي بعضي از ما، 
صلح واقعیتي روزمره قلمداد مي شود. خیابان هایمان ایمن است و 

کودکان مان به مدرسه مي روند. جایي که بنیان جامعه قوي است، 
هدایاي ارزشمند صلح تقریبًا بدون توجه مي مانند. اما امروزه براي 
بسیاري از مردم جهان این هدایا تنها رویایي دست نیافتني است. 
آنان در زنجیره یي به سر مي برند؛ محیطي ناامن و ترس آور. علت 
وجودي این روز عمدتًا براي آنان است. 25 سال قبل مجمع عمومي 
سازمان ملل روز جهاني صلح را به عنوان روز آتش بس جهاني و 
عدم خشونت اعالم کرد. سازمان ملل متحد از آن هنگام این روز 
را گرامي داشته است. مراد از این روز آن است که مردم نه تنها به 
صلح فکر کنند، بلکه کاري براي آن انجام دهند. با این وجود در این 
روز مانند 364 روز دیگر، خشونت همچنان زندگي افراد را مي گیرد 
و این چند هفته اخیر شاهد تشدید جنگ در چندین نقطه از جهان 
بوده ایم. سازمان ملل متحد از راه هاي مختلف براي صلح تالش 
مي کند. ما تمام تالش خود را به کار مي گیریم تا جلوي خونریزي 
ایم. کشورها توجه  نیز داشته  بیشتر گرفته شود و موفقیت هایي 
بیشتري به دیپلماسي بازدارنده مي کنند. ماموریت هاي حفظ صلح 
سازمان ملل همراه با تالش هاي ما براي حمایت از مردم ساالري 
و ارتقاي حقوق بشر از اهمیتي بسزا برخوردارند. هر شهروند در 
هر کجا، زن و مرد در هر جامعه تالش مي کنند آالم را کاهش دهند 
و پل هایي بین مردم با اعتقادات و فرهنگ هاي گوناگون ایجاد کنند. 
در واقع جنگ هاي کمتري امروز در مقایسه با دهه هاي گذشته به 
وقوع مي پیوندد. اما هنوز همین مقدار هم زیاد است. هر آسیب دیده 
بیشتر  یادآور مي شود چقدر  ما  به  که  است  ناکامي  یک  از جنگ 
همه جهان  مردم  از  همبستگي،  احساس  چنین  با  کنیم.  تالش  باید 
مي خواهم امروز به نام صلح یک دقیقه سکوت کنند. اجازه دهید 
قربانیان جنگ را به خاطر بیاوریم و اجازه دهید هر یک از ما متعهد 
شویم با اقدام بیشتر در هر کجا که مي توانیم تفاوت ایجاد کنیم تا 

صلح پایدار ایجاد شود.«
بان کي مون دبیرکل فعلي سازمان ملل متحد نیز در اولین پیام خود 
نیازهاي  ارزشمندترین  از  یکي  در 21 سپتامبر چنین گفت؛ »صلح 
بشریت است و همچنین عمده ترین رسالت سازمان ملل متحد. صلح 

ماموریت ما را تعریف مي کند و گفتمان ما را هدایت... تالش براي 
بي شمار  در جوامع  واقع  در  نیست.  آسان  اما  است  صلح حیاتي 
هاي  اردوگاه  از  نیافتني.  دست  است  هدفي  صلح  جهان  سراسر 
آوارگان دارفور در چاد گرفته تا کوچه هاي پرت بغداد تالش براي 
دستیابي به صلح همراه با ناکامي و رنج است. 21 سپتامبر- روز 
جهاني صلح- فرصتي است که براي ترویج صلح و آسایش تمام 

مردم جهان عزم خود را جزم کنیم.
و  تمامي کشورها  من  است.  آتش بس جهاني  براي  امروز روزي 
رزمندگان را ترغیب مي کنم به احترام این روز دست از خصومت 
ما  افزارها  باریف جنگ  غآتش  با خاموش شدن  بردارند. همزمان 
باید از این فرصت براي غتفکرف در پرداخت هزینه هاي درگیري 
ها استفاده کنیم. اجازه بدهیم فقط صلح را یک اولویت ندانیم بلکه 
به آن عشق بورزیم و هر زمان و هرجا که هستیم هر روزمان روز 
صلح باشد.« در 21 سپتامبر 2008 به قرار اطالع بان کي مون پیام 

دیگري صادر خواهد کرد.
روز جهاني صلح امسال )21 سپتامبر 2008= 31 شهریور 1387( 
مصادف با شصتمین سالگرد تصویب اعالمیه جهاني حقوق بشر 
است.روز جهاني صلح همچنین تقریبًا مصادف است با آغاز سال 

تحصیلي دانشگاهي. شایسته است که در تمام دانشکده هاي حقوق 
هاي  سازمان  حقوق  و  عمومي  الملل  بین  حقوق  تدریس  آغاز  در 
الملل قدر و منزلت صلح و جایگاه آن در سازمان ملل متحد  بین 
گفت  با  یي(  منطقه  )جهاني-  آن  تمام سطوح  در  تبیین شود.صلح 
وگو به دست مي آید نه با جنگیدن و کاربرد زور و تحمیل اراده 
و  اشخاص  تمام  برابري  کردن  وگو  گفت  الزمه  مغلوب.  بر  غالب 
آزادي بیان است. آزادي بیان نیازمند حق مردم در گردهمایي هاي 
مسالمت آمیز و تشکیل انجمن و شرکت در فرآیند اداره جامعه و 
حل مشکالت آن است.وقتي از صلح سخن مي گوییم مقصود فقط 
نجنگیدن )مفهوم منفي صلح( نیست چون فقر، بي سوادي، بیمارهاي 
العالج یا صعب العالج همچون ایدز، آلودگي محیط زیست، سوراخ 
شدن الیه ازن، گرم شدن زمین و دفع زباله هاي خطرناک عواملي 
است که بشر را تهدید مي کنند.روز جهاني صلح فرصتي گرانقدر 
این مشکالت و ترویج دوستي و مهرباني  به  پرداختن  براي  است 
بین مردم و همچنین احترام به حقوق بشر و پیشگیري از درگیري 
هاي مسلحانه اما جا دارد که مردم جهان در این روز بذل توجهي به 
جمع آوري مین هاي زمیني رها شده در میادین سابق درگیري هاي 
مسلحانه کنند، چون مین هاي زمیني بسان سربازان ستیزه جویي 
هستند که خبر آتش بس یا صلح به آنها نرسیده است و هنوز با 
تمام توان خود را در حال جنگ مي دانند و هر کس را که به پاسگاه 
ایشان قدم بگذارد به دیار عدم مي فرستند. از یاد نباید برد که تعداد 
مین هاي رها شده در جهان بسیار زیاد است و متاسفانه قربانیان 
آن زنان، کودکان و کشاورزان هستند چون مین ها - این سربازان 
لجوج و خاموش - هیچ تبعیضي بین نظامیان و غیرنظامیان نمي 
گذارند. روز جهاني صلح مي تواند روز ترخیص و عقب کشیدن این 

سربازان خاموش باشد.
عنوان مقاله برگرفته از مصرعي سروده فریدون مشیري است با 

نام دالویزترین، نشر چشمه، تهران 1379، ص 163
*مدرس دانشگاه  
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روسیه؛ ناتو عکس هاي 
ماهواره یي را منتشر کند 

 

دولت گرجستان دیروز در راستاي تالش براي اثبات مهاجم بودن روسیه در جنگ اخیر 
قفقاز، نوارهاي ضبط شده یي از دو مکالمه تلفني را منتشر و اعالم کرد این نوارها نشان 
مي دهند پیش از آنکه گرجستان به اوستیاي جنوبي حمله کند، مسکو تهاجم خود را علیه 
گرجستان آغاز کرده است. میخائیل ساکاشویلي رئیس جمهور گرجستان مدعي است این 
نوارها ثابت مي کنند تانک ها و نیروهاي روسي ساعت ها پیش از آغاز حمله گرجستان 
علیه جدایي طلبان اوستیاي جنوبي وارد خاک اوستیا شده بودند. ساکاشویلي در گفت و 
گو با خبرنگاران گفت؛ »شواهد و مدارکي که از ردیابي مکالمه هاي تلفني به دست آمده 
به عالوه اطالعاتي که از تعداد بسیار زیادي شاهد عیني به دست ما رسیده است، ثابت 
مي کند تانک هاي روسي و نیروهاي زرهي روسیه پیش از آغاز جنگ به کشور ما حمله 
کرده بودند.« اگر چه مدت زمان کل دو نوار ضبط شده تنها دو دقیقه است اما به نظر مي 
رسد اینها بهترین شواهد و مدارک ساکاشویلي در اثبات ادعایش هستند. از زمان پایان 
یافتن جنگ روسیه و گرجستان که صدها نفر را به کشتن داده و 200 هزار نفر را نیز 
آواره کرد، روسیه از گرجستان به عنوان آغازگر جنگ و از ساکاشویلي به عنوان رهبري 
نامطمئن یاد کرده است. گرجستان اما ادعا کرده است ردیابي مکالمات تلفني نشان مي 
دهد که نیروهاي روسي پیش از سپیده دم روز درگیري روسیه و گرجستان وارد خاک 
اوستیاي جنوبي شده اند. مکالمات تلفني میان یکي از مرزبانان اوستیاي جنوبي در قسمت 
جنوبي تونل روکي با یکي دیگر از مرزبانان در مرکز فرماندهي صورت گرفته است. در 
نخستین تماس که ساعت 41/3 بامداد هفتم آگوست صورت گرفته مرزبان اوستیایي در 
تونل مي گوید؛ آنها نیروهاي زرهي خود را حرکت داده اند و تونل کاماًل پر است. این 
نوارها نخست در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت که این روزنامه نیز آنها را 
روز سه شنبه منتشر کرد. شوکا اوتیاشویلي وزیر کشور گرجستان نیز هر دو نوار را 
براي خبرنگار آسوشیتدپرس پخش کرده و متن ترجمه شده نوارها را نیز در اختیار وي 
گذاشت. از سوي دیگر وزارت امور خارجه نسبت به ادعاي اخیر گرجستان واکنش نشان 
داده، اعالم کرد این ادعاها را جدي نمي گیرد. آندره نسترنکو سخنگوي وزارت خارجه 
روسیه ضمن رد ادعاي گرجستان اعالم کرد هر گونه حرکت نیروهاي زرهي روسیه به 
آساني توسط ماهواره هاي کشورهاي عضو ناتو قابل ردیابي است. نسترنکو همچنین 
گفت؛ »بسیار ممنون مي شوم اگر این کشورها اطالعات ماهواره یي خود را در اختیار ما 

و جامعه بین المللي قرار دهند.«
ادعاي گرجستان درخصوص مهاجم بودن روسیه در حالي مطرح مي شود که دیروز 
اعالم  ضمن  مجمع  این  رئیس  متحد،  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  برگزاري  آستانه  در 
از تمامي جهات شد.  قفقاز  مهاجم بودن گرجستان خواستار بررسي وضعیت درگیري 
میگل داسکوتو بروکمان دیروز چهارشنبه درآغاز شصت و سومین جلسه مجمع عمومي 
سازمان ملل در نیویورک اعالم کرد اقدامات گرجستان درارتباط با همسایه اش تهاجم 
بوده است. وي از همکاران خود خواست این مساله را به دقت بررسي کنند. در دستور 
کار شصت و سومین مجمع عمومي سازمان ملل 160 مورد گنجانده شده است که مساله 
بحران اخیر قفقاز نیز یکي از این مورد است. اعضاي مجمع در روز آغاز به کار مجمع به 
یاد قربانیان حادثه درگیري قفقاز سکوت کردند. پیشنهاد یک دقیقه سکوت از سوي ویتالي 
چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل مطرح شد. وي طي سخناني در مجمع گفت؛ 
»40 روز پیش در شب هشت آگوست، سیل آتش روي شهر در خواب رفته تسخینوال 
فرود آمد.« سخنان چورکین با نمایش عکس هایي از حمله گرجستان به اوستیاي جنوبي 
همراه بود. در این مراسم همچنین مستندي درباره بحران اوستیاي جنوبي براي حاضران 
به نمایش درآمد. ویتالي چورکین همچنین از آمادگي روسیه براي شرکت در کار مجمع 

براي بررسي موضوع بحران قفقاز خبر داد. 

16کشته و تعدادي مجروح برجاي گذاشت 
 

حمله به سفارت امریکا در یمن 
صبح دیروز یک بار دیگر سفارت امریکا در صنعا پایتخت یمن هدف یک حمله تروریستي قرار گرفت که دست کم 
16 کشته و چندین زخمي را در پي داشت. گرچه هنوز از جزییات این حمله اطالع دقیقي منتشر نشده است اما منابع 
خبري مي گویند دو اتومبیل به طرف سفارت امریکا حرکت کردند که در یکي افراد مسلحي حضور داشته و به طرف 

ماموران حفاظت سفارت آتش گشودند. 
درگیري بین این نیروها تعدادي کشته و زخمي را به همراه داشت اما هنوز این ماجرا پایان نیافته بود که اتومبیل 
دوم که بمب گذاري شده بود به طرف سفارت یورش برد و منفجر شد. برخي شاهدان عیني مي گویند دو تن از افراد 
مسلح پس از تیراندازي موفق به فرار شدند اما بعضي منابع مي گویند فردي را دیدند که به طرف ماموران سفارت 

رفت و خود را منفجر کرد. 
آوریل سال گذشته نیز ساختمان سفارت امریکا در یمن در معرض یک حمله تروریستي قرار گرفت که مسوولیت 
آن را القاعده برعهده گرفت. پس از آن امریکا به کارمندان خود دستور داد بالفاصله یمن را ترک کنند. همچنین در 
سال 2002 پس از سفر دیک چني به یمن یک بمب صوتي به طرف سفارت امریکا پرتاب شد که خسارتي را در پي 
نداشت. در سال 2006 نیز افراد مسلحي به طرف سفارت امریکا آتش گشودند که خسارت چنداني در پي نداشت. 
دولت یمن پس از حوادث 11 سپتامبر به کشورهاي طرفدار »جنگ علیه تروریسم« پیوست اما از آنجا که این کشور 
سرزمین اجدادي بن الدن رهبر القاعده محسوب مي شود، پیوسته در معرض حمالت گروه هاي تروریستي بوده 
است. خبرنگار الجزیره مي گوید حمله افراد مسلح دیروز به کمک مسلسل و آرپي جي 7 صورت گرفت. بالفاصله پس 
از این حمله نیروهاي امنیتي و پلیس خیابان هاي منتهي به سفارت را مسدود کرده و یک دایره امنیتي را به وجود 
آوردند. گفته مي شود انفجار دیروز به ساختمان هاي اطراف نیز آسیب رسانده است. شبکه تلویزیوني العربیه با 
انتشار اطالعیه یي اعالم کرد گروه موسوم به »جهاد اسالمي« در یمن مسوولیت این حمله را برعهده گرفته است. این 
گروه مي گوید »ما مسوولیت عملیات شهادت طلبانه در سفارت امریکا را برعهده مي گیریم.« این گروه همچنین تهدید 
کرده است حمالتي را در سایر مناطق و کشورهاي حاشیه خلیج فارس به اجرا در خواهد آورد. گروه یادشده در ادامه 

از رئیس جمهور یمن غعلي عبداهلل صالحف خواسته است تعدادي از زندانیان این گروه را آزاد کند. 
گفته مي شود در بین کشته شدگان شش سرباز یمني و سه رهگذر و یک زن هندي دیده مي شود اما از کشته یا 
زخمي شدن اتباع امریکا هیچ خبري منتشر نشده است. با وجودي که دولت علي عبداهلل صالح پیوسته تاکید مي کند 
همه شورش ها را سرکوب کرده و کشورش در امنیت کامل قرار دارد اما هیچ زماني- طي چند سال گذشته- این 

کشور خالي از درگیري یا حوادث تروریستي نبوده است. 
دولت یمن از شمال در معرض درگیري و حمله گروه هاي شیعه غمتمرکز در استان صعدهف قرار دارد و از جنوب 
نیز پیوسته با گروه هاي اقماري طرفدار القاعده درگیر است. حمله دیروز نشان مي دهد گروه هاي وابسته به القاعده 
همچنان در کشورهاي عرب فعال بوده و اماکن متعلق به امریکا را در هر جا که بتوانند آماج حمالت خود قرار مي 

دهند. 

فایننشال تایمز: مشکالت اساسی عراق 
هنوز حل نشده  است  

 
یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به واگذاری سمت فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق از ژنرال “دیوید 

پترائوس” به ژنرال “ریموند اودیرنو” نوشت: مشکالت اساسی عراق 
در شماره  “فایننشال تایمز”  روزنامه  است.  باقیمانده  نشده  حل  هنوز 
فرماندهی  که  پترائوس”  “دیوید  ژنرال  نوشت:  خود  چهارشنبه  روز 
نیروهای آمریکا در عراق را بر عهده داشت و طرح افزایش 03 هزار 
نفری نیروهای آمریکا در عراق را طی 02 سال گذشته رهبری کرد، 
که  بگیرد  عهده  به  را  آمریکا  مرکزی  فرماندهی  است  قرار  حالی  در 
روزنامه  این  است.  گذاشته  برجای  خود  سر  پشت  متفاوت  کشوری 
این موضوع مهم است که چرا و  اما درک  ادامه نوشت:  انگلیسی در 
هنوز  چرا  و  هستند  شکننده  عراق  در  آمریکا  دستاوردهای  چگونه 
وظایف زیادی باقیمانده است در صورتی که شانس بازگرداندن عراق 

به وضعیت عادی وجود دارد. ژنرال پترائوس به زعم خودش، متوجه شده است که دستاوردهای طرح افزایش نیروها 
هم شکننده هستند و هم برگشت پذیر. فایننشال تایمز در ادامه نوشت: اما طرح افزایش نیروها وسیله ای برای ایجاد 
فضایی برای آشتی سیاسی، پیمان ملی و بازسازی های جدید بود. البته این امر به این راحتی نیز به دست نیامد و 
طرح افزایش نیروها تنها یک عامل در کاهش خشونت ها بود. اما با این وجود نه تنها مشکالت اساسی عراق هنوز حل 
نشده باقیمانده است، بلکه یک نمونه جدید آن نیز به وجود آمده است. این نشریه انگلیسی برای اثبات ادعای فوق 
تصریح کرد: صدهزار نفر از شبه نظامیان اهل سنت توسط مجالس بیداری از جانب آمریکا مجهز، آموزش و تامین 
مالی  شدند و وارد شدن به درگیری با دولت شیعی نوری المالکی نخست وزیر عراق نزدیک است. فایننشال تایمز در 
ادامه تاکید کرد: درگیری فراموش شده میان اعراب و کردها درباره مسئله کرکوک و توابع نفت خیز آن نیز یک بمب 
ساعتی است. از سوی دیگر ارتش عراق هنوز کوچکتر از یک گروه مسلح احیا شده است و صدام حسین دیکتاتور 
جامعه،  میانی  طبقات  ناحیه  از  است  ممکن  عراق  زخم چرکین  است.  جایگزین شده  کوچک  چندین صدام  با  عراق 
کارمندان حرفه ای و معمولی و از کسانی که در میان پنج میلیون آواره که در عراق و منطقه پراکنده شده اند، دچار 
خونریزی شود. این نشریه انگلیسی در ادامه نوشت: غیبت این افراد ]آوارگان[ توضیح می دهد که چرا بازسازی در 
عراق اینقدر کم است و آب و برق وجود ندارد اما در عوض مازاد بودجه هزینه نشده ای معادل 97 میلیارد دالر دارد. 
فایننشال تایمز در ادامه نوشت: دستاوردهای امنیتی که تاکنون بدست آمده باید سریعا به دستاوردهای سیاسی تبدیل 
شود که می تواند مردم را به کشور بازگرداند. این روزنامه انگلیسی در پایان نوشت: خوب است هم واشنگتن و هم 

بغداد مذاکرات جدی درباره خروج نیروهای آمریکایی را آغاز کنند.
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حضور دوباره کارادزیچ در 
دادگاه الهه 

 
آسوشیتدپرس؛ رادوان کارادزیچ جنایتکار جنگي صرب دیروز 
دادگاه  به  جرائمش  درباره  ملل  سازمان  تحقیقات  ادامه  براي 
بازگردانده شد. قاضي اسکاتلندي »لین بونومس« دو ساعت را 
به استماع کیفرخواست دادستان هاي دادگاه کارادزیچ اختصاص 
متهم  جرم  فقره   11 ارتکاب  به  ساله   63 کارادزیچ  است.  داده 
است که مهم ترین آنها جنایت علیه بشریت و کشتار مسلمانان 

سربرنیتسا در خالل جنگ کوزوو است. 
  

نخست وزیر زیمبابوه خواستار 
محاکمه خشونت طلبان حزب 

حاکم شد 
 

اپوزیسیون  رهبر  تسوانگیراي  مورگان  فرانسه؛  خبرگزاري 
زیمبابوه که براساس موافقتنامه تقسیم قدرت به نخست وزیري 
برگزیده خواهد شد چهارشنبه اعالم کرد برخي مسووالن عالي 
که  نقشي  خاطر  به  احتمااًل  زیمبابوه«  ملي  »اتحاد  حزب  رتبه 
محاکمه  داشتند  کشور  این  شده  سازماندهي  هاي  خشونت  در 
رهبر  و  جمهور  رئیس  موگابه  رابرت  حال  این  با  شد.  خواهند 
این حزب از پیگردهاي قضایي در این زمینه مصون خواهد ماند. 
تسوانگیراي در مصاحبه یي با روزنامه بریتانیایي گاردین گفت؛ 
»فکر نمي کنم شخص موگابه را بتوان به عنوان مسوول متهم 
دانست اما خشونت هاي نهادینه شده که در ماه هاي اخیر رخ 
داد شامل الیه هاي مختلفي مي شد و مطمئن هستم مي توانیم 
از این زاویه قضیه را مورد دادرسي قرار دهیم. بگذارید قانون 
حکومت کند و اگر کسي جرمي مرتکب شده باید محاکمه شود.« 
در خشونت هاي سازماندهي شده دولتي در فاصله دور اول و 
از  نفر   100 از  بیش  زیمبابوه  جمهوري  ریاست  انتخابات  دوم 

مخالفان دولت موگابه کشته شدند. 
 

 فرانسه؛ اروپایي ها محدودیت 
نیروها در افغانستان را لغو کنند 

 
در  فرانسوي  سرباز   10 شدن  کشته  از  پس  ماه  یک  رویترز؛ 
کمین نیروهاي طالبان در افغانستان، دولت فرانسه خواستار لغو 
محدودیت هاي دولت هاي اروپایي براي اعزام نیرو به افغانستان 
در  درخواست  این  ضمن  فرانسه  دفاع  وزیر  مورن  هرو  شد. 
دولت  که  هایي  محدودیت  گفت؛  استرالیا  به  خود  سفر  حاشیه 
هاي اروپایي بر شمار نیروهاي خود و زمان ماموریت آنها در 
افغانستان وضع کرده اند موجب تضعیف نیروهاي ائتالفي شده 
و همچنین چهره ضعیفي از ناتو در افغانستان نمایش داده است 
اروپایي تحت چتر حفاظتي همین  اغلب کشورهاي  در حالي که 
سازمان قرار دارند. ماه گذشته حمالت طالبان در افغانستان جان 
43 سرباز خارجي را گرفت و این ماه را به مرگبارترین دوره 
حضور نیروهاي خارجي در افغانستان از زمان سقوط طالبان 

در سال 2001 تبدیل کرد. 
  

 پزشکان کیم از کره شمالي 
بازنگشته اند 

کیم  مداواي  براي  که  چین  ارتش  پزشکان  فرانسه؛  خبرگزاري 
اند  فرستاده شده  یانگ  پیونگ  به  کره شمالي  رهبر  ایل  جونگ 
چاپ  روزنامه  ایلبو  آنگ  جونگ  اند.  بازنگشته  کشور  به  هنوز 
نوشت؛  کره جنوبي  اطالعاتي  منابع  از  مطلب  این  نقل  با  سئول 
این وضعیت نشان مي دهد شرایط جسماني و سالمت رهبر کره 
شمالي هنوز به وضعیت پایداري نرسیده است. فرضیه دیگري 
که این روزنامه مطرح کرده این است که مقامات حکومت پلیسي 
کره شمالي مي خواهند از انتشار اخبار مربوط به وضعیت کیم 
جونگ ایل جلوگیري کنند. کیم جونگ ایل 66 ساله احتمااًل اواسط 
ماه آگوست دچار سکته مغزي شده و بخشي از بدنش فلج شده 

است. 

امریکا؛ به حدود مرزي پاکستان احترام مي گذاریم 
 

گروه بین الملل؛ آدمیرال مایک مولن فرمانده ارتش ایاالت متحده که به پاکستان سفر کرده است چهارشنبه در گفت و گوهایش با ژنرال 
اشفاق پرویز کیاني فرمانده ارتش پاکستان و سیدیوسف رضاگیالني نخست وزیر بر 
موضع امریکا درباره به رسمیت شناختن تمامیت ارضي و حق حاکمیت دولت مرکزي 
پاکستان تاکید کرد.مولن که سه شنبه در دیداري بدون برنامه ریزي قبلي وارد اسالم 
متحده  ایاالت  روابط  نسبي  تیرگي  موجب  که  عملیاتي  سلسله  به  اشاره  با  شده  آباد 
افغانستان  در  نیروهاي غربي مستقر  معتقد است شرایط  است، گفت  پاکستان شده  و 
شرایط مساعدي نیست که بتوان آنها را در آستانه پیروزي دانست. مولن گفت؛ او به 
دنبال »یک استراتژي جدید و جامع تري است« که شرایط امنیتي هر دو سوي مرز را در 
بر بگیرد و عالوه بر بهبود وضعیت افغانستان موجب پیشرفت شرایط در مناطق شمالي 
پاکستان نیز شود. نیروهاي شبه نظامي افراطي داخلي و خارجي در قالب سازمان هاي 
مرز  جوار  پاکستان  شمال  نشین  پشتون  مناطق  اخیر  هاي  ماه  طي  طالبان  و  القاعده 
افغانستان را به پایگاه خود تبدیل کرده و با استفاده از شرایط موجود در منطقه فدرالي 
قبایل که نفوذ دولت مرکزي در آن به حداقل تقلیل یافته است، به طرح اجراي عملیات 
علیه نیروهاي خارجي مستقر در افغانستان دست زده اند. این وضعیت در کنار ادعاي 
امریکا درباره سهل انگاري اسالم آباد در مبارزه با این جریان ها باعث شد امریکایي ها 
از چندي پیش با نقض حدود مرزي عملیاتي را در خاک پاکستان با هدف شکار نیروهاي 
طالبان و القاعده آغاز کنند که موجب تیرگي روابط دو طرف شده است.در همین حال 

اوایل هفته جاري نیروهاي مرزي پاکستان براي اولین بار با شلیک به یک بالگرد امریکایي که حدود مرزي را نادیده گرفته بود آن را وادار 
به عقب نشیني در آسمان افغانستان کردند و درست یک روز پیش از سفر مولن سخنگوي ارتش پاکستان از صدور دستور جدیدي خبر 
داده بود که به موجب آن ارتش پاکستان به محض رویت نیروهاي امریکایي موظف شده به روي آنها آتش بگشاید.در این شرایط و یک 
روز پس از ورود مولن به اسالم آباد سفارت ایاالت متحده در گزارشي از دیدارهاي مولن با فرمانده ارتش و نخست وزیر نوشت؛ »آدمیرال 
مولن بر پایبندي ایاالت متحده به احترام به حق حاکمیت دولت پاکستان دوباره تاکید کرد و خواستار همکاري ها و هماهنگي هاي بیشتر 

واشنگتن و اسالم آباد شد«. 

دوران حزب براون به پایان رسیده است
رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس در سخنرانی خود در کنفرانس ساالنه این حزب گفت: دوران حزب کارگر دیگر به پایان رسیده است. 

“نیک کلگ” روز چهارشنبه در نخستین سخنرانی خود به عنوان رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس در کنفرانس ساالنه این حزب که در منطقه 
“بورنمف” در جنوب غرب انگلیس برگزار شد، تأکید کرد: دوران حزب 
کارگر دیگر تمام شده است و حزب لیبرال دموکرات تنها حزبی است که 

می تواند عدالت اجتماعی را در این کشور برقرار کند. 
تحولی  و  تغییر  در سیاست های کشور  اینکه  به  داریم  نیاز  افزود:  وی 
ایجاد شود، ما با تجاوز غیر قانونی به عراق مخالف بودیم و هستیم، ما 
از حزب قدرتمندی برخوداریم و می توانیم انگلیس را به مسیر درستش 

برگردانیم. 
“نیک کلگ” با انتقاد از حزب گوردون براون گفت: یک دولت باید صادق 
باشد، گوش فرا دهد، درک کند، عملگرا باشد که لیبرال دموکرات می تواند 
اینگونه عمل کند. رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس استفاده کمتر از 
انرژی، استفاده نشدن از انرژی حاصل از سوخت ذغال سنگ و مخالفت 
با نیروی هسته ای را از سیاست های حزب لیبرال دموکرات انگلیس نام 
برد و تصریح کرد: ایجاد مقررات و نظارت مستقل بر قوانین مالی الزمه 
ایجاد اقتصادی بهتر است، سرمایه گذاری در راستای خدمات عمومی 

برای مردم باید افزایش یابد، آنچه که مردم نیاز دارند این است که غذا بر سر سفره هایشان باشد، خانه هایشان گرم باشد. 
وی افزود: مردم باید قادر باشند در استفاده از خدمات درمانی از گزینه های بیشتری بهره ببرند، در خدمات عمومی برای مردم سرمایه 

گذاری های بیشتری صورت گیرد و از میزان مالیات خانواده هایی که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، کاسته شود.

عراق ترسناک ترین کشور برای روزنامه نگاران است
همچنان  عراق  کرد:  اعالم  گذشته  هفته  در  عراقی  روزنامه نگار  هشت  کشتار  کردن  محکوم  با  عراق  مرز  بدون  روزنامه نگاران  کمیته  

ترسناک ترین کشور برای فعالیت روزنامه نگاران است. این کمیته  روز گذشته با صدور 
بیانیه ای، افزود: »برای اولین بار بعد از سقوط صدام در یک هفته هشت روزنامه نگار 
به  عراق  بیانیه،  این  در  است«.  ترسناک  بسیار  آمار  این  که  می شوند  کشته  عراق  در 
نگارن معرفی شده است. در بخش  فعالیت روزنامه  برای  عنوان خطرناک ترین کشور 
دیگری از این بیانیه آمده است: »دولت عراق مسئول جان روزنامه نگاران است و از آن 
می خواهیم تالش های بیشتری جهت جلوگیری از کشتار روزنامه نگاران از خود نشان 
دهد«. بر اساس آمارهای انجمن روزنامه نگاران عراق، در سال جاری 86 روزنامه نگار 
در این کشور کشته شده اند. دوشنبه گذشته چهار خبرنگار شبکه تلویزیونی “الشرقیه” 
در موصل کشته شدند که نوری المالکی نخست وزیر عراق کمیته ای را برای تحقیق در 
مورد هویت عامالن این جنایت تشکیل داد. چندی پیش نیز در سلیمانیه عراق یکی از 
روزنامه نگاران توسط عوامل ناشناس کشته شد که هنوز هویت آنان شناسایی نشده 

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

از گوشه و کنار

ابوظبي لوور عربي را افتتاح مي کند 
 

تالش مضحك 
براي کسب اعتبار 

 

ترجمه،مهدیس امیري
منبع؛گاردین 

 هنگامي که سخن از مسائل فرهنگي پیش مي آید کمتر کسي است 
که منچستر و تیم فوتبالش را هم ارز با موزه لوور در نظر بگیرد، 
اما خانواده سلطنتي ابوظبي از این قاعده مستثني هستند. اشتهاي 

عنوان  به  شان  کوچک  کشور  انداختن  جا  به  آنها  ناپذیر  سیري 
سمبل پیشرفت و تمدن غربي در منطقه انواع و اقسام پروژه هاي 
آمیز در کنار هم در  به همزیستي مسالمت  را  بیلیون دالري  چند 

خاک جزیره واداشته است. 
ابوظبي با صرف کردن مبالغ چند بیلیون دالري سعي در به دست 
آوردن حق استفاده از مشهورترین و جاافتاده ترین برندها و مارک 
مي  این سري،  از  اقدامات  آخرین  عنوان  به  دارد.  را  جهاني  هاي 
توان به خرید حق ساخت نخستین شعبه از موزه لوور در خارج 
از فرانسه و همین طور ساخت بزرگ ترین موزه گوگنهایم جهان 
اشاره کرد. از سوي دیگر نخستین پارک تفریحي با تیم فراري با 
همکاري این کمپاني ایتالیایي اتومبیل سازي نیز در دست پیشرفت 
تعداد  با  که  پیکاسو  آثار  از  بزرگ  نمایشگاه  نخستین  و  است 
چشمگیر 136 نقاشي، طراحي و مجسمه که از موزه ملي پیکاسو 
در پاریس به امانت گرفته شده، در حال حاضر در دوبي در حال 

برگزاري است. 
از  از کشف 10 درصد  امارات متحده عربي که  ثروت بي حساب 
اصلي  عامل  شود  مي  ناشي  آن  خاک  زیر  در  جهان  نفت  ذخیره 
رونق ابوظبي دومین شهر پرجمعیت امارات متحده عربي است و 
حاکمان نیز با هوشمندي از این موقعیت استفاده مي برند. به تازگي 

فرهنگ  وجوگران  »جست  جلب  براي  »برند«  عنوان  با  سازماني 
دوستي« که به دنبال »اعتبار، منحصر به فرد بودن و کیفیت« هستند 

راه اندازي شده است. 
تا دهه 60 میالدي این کشور پادشاهي کوچک حتي یک جاده سنگ 
ریزي شده نداشت و افراد آن اغلب از طریق پرورش گله هاي شتر، 
کشاورزي، ماهیگیري و صید مرواریدهاي خلیج فارس روزگار مي 
گذراندند و ناگهان ثروت بیکران ناشي از ذخایر نفت وارد چرخه 
اقتصادي کشور شد. بر اساس تخمین ها تنها طي 7 سال آینده 200 
بیلیون دالر از این درآمد صرف ایجاد زیرساخت هاي توسعه در 

این منطقه خواهد شد. 
شیخ خلیفه حاکم ابوظبي هنگام امضاي قرارداد 30 ساله استفاده از 
نام »لوور« براي موزه یي که معمار مشهور فرانسوي ژان نوول در 
کشورش ساخته است، اعالم کرد این حرکت »دستاوردي بزرگ و 
مهم براي تکمیل تصویر ابوظبي به عنوان مرکز بین المللي دوستي 
و پیوند فرهنگ هاي مختلف جهان« است؛ حرکتي که باعث ایجاد 
»فضایي غني« خواهد شد »که نسل هاي آینده در آن رشد خواهند 
یافت و آن را ارج خواهند نهاد«. گفته مي شود امارات براي استفاده 
از نام »لوور« روي موزه خود مبلغي معادل 54 بیلیون دالر پرداخته 

و بنا است 788 میلیون دالر نیز بابت مدیریت و به امانت گرفتن 
آثار هنري از لوور فرانسه و موزه هاي دیگر آن از جمله »پمپیدو« 

و »موز دي اورسي« بپردازد. 
معني  )به  سعدیات  جزیره  در  بناست  عربي  متحده  امارات  لوور 
جزیره خوشبختي( برپا شود. این جزیره مجموعه فرهنگي جدیدي 
ابوظبي  به شهر  با یک بزرگراه 10بانده  در خلیج فارس است که 
گوگنهایم  موزه  بناست  منطقه  این  در  عالوه  به  شود.  مي  متصل 
طراحي  را  آن  بناست  گري  فرانک  مشهور  معمار  مي شود  )گفته 
مشهور  معمار  معماري  )با  کنسرت  تاالر  یک  طور  همین  و  کند( 
دیگر، زاها حدید( و موزه یادبود حاکم قبلي، شیخ زاید توسط لرد 
فاستر ساخته شود. معمار شناخته شده ژاپني تادائو آندو نیز در 
حال حاضر در حال تکمیل موزه دریایي امارات متحده است؛ بنایي 
تاثیرگذارترین مجموعه هاي فرهنگي که  از  که دولت آن را »یکي 

تاکنون ساخته شده است« مي نامد. 
برادر شیخ خلیفه شیخ محمد مي گوید جزیره سعدیات موجب »ایجاد 
درک و همکاري هاي بین المللي« خواهد شد و در فضایي معادل 
27 کیلومتر مربع بزرگ ترین منطقه فرهنگي جهان را شکل خواهد 
داد. گوگنهام، لوور و موزه ملي تا پیش از 2013 افتتاح خواهند شد. 
پروفسور گرد نوننمان مدیر انستیتو مطالعات عربي دانشگاه اگزتر 

مي گوید؛»حاکمان این مناطق دریافته اند که نمي توان تنها به سادگي 
درآمد نفت را بین مردم تقسیم کرد، در نتیجه تصمیم گرفتند این 
درآمدها را صرف تبدیل ابوظبي به یک منطقه جذاب و جهاني جدید 
کنند. اداره کنندگان حکومت از سوي دیگر امیدوارند از این طریق 
بتوانند متخصصان رده باال را به کشورشان جذب کنند زیرا امارات 
متحده از کمبود شدید نیروي متخصص در رنج است.«اخیراً شعبه 
یک  اساس  بر   - سوربن   - فرانسه  دانشگاه  پرافتخارترین  از  یي 
تا سطح  است  شده  افتتاح  عربي  متحده  امارات  در  مشترک  طرح 
انگیزه  از  دیگر  یکي  دهد.  ارتقا  را  کشور  تحصیلي  استانداردهاي 
امیرنشین  با دوبي،  ابوظبي، رقابت  امیرنشین  هاي اصلي حاکمان 
تفریحي اش  انبوه هتل ها و مراکز تجاري و  با  همسایه است که 
اما به جاي  ابوظبي  نگاه ها به سوي خود دارد.  سعي در ربودن 
صنعت تفریحات، در پي ساخت پایتختي فرهنگي است که توریست 

هاي فرهنگ دوست را از سرتاسر جهان به خود جلب کند. 
از  یکي  یورک  پتر  مخالفند.  رویکرد  این  با  نیز  بسیاري  هرچند 
تاکتیک  است.  مضحک  تالش  گوید؛»این  مي  تبلیغات  متخصصان 
در  آنها  کردن  هم  سر  و  جهاني  برندهاي  خریدن  براي  ابوظبي 
کشورش درست مانند آن است که بخواهیم در الس وگاس امریکا، 
یک »ونیز« بسازیم. امیرنشین ها حالت افرادي را دارند که با جیبي 
پر وارد اولین فروشگاهي که مي بینند شده اند و با ولع سعي دارند 
هرچیزي را که مي بینند بخرند . ممکن است در نگاه اول خریداري 
کردن فرهنگ پروژه یي سودبخش و موفق به نظر برسد اما با این 
رویکرد نمي توان مخاطبان واقعي فرهنگ در کشورهایي با اقتصاد 
پیشرفته را مجاب کرد که جامعه یي همانند جامعه آنها دارید. آنچه 
باعث تشویق سرمایه گذاري خارجي مي شود نحوه اداره حکومت 

و وجود یک نیروي کار متخصص و قابل اتکاست.« 
تاکنون  مجموع  در  خارجي  برندهاي  خریداري  به  ابوظبي  ولع 
هزار   5 از  بیش  فرانسه  در  است.  بوده  برانگیز  چالش  موضوعي 
نفر از تحصیلکردگان و نخبگان کشور با امضاي بیانیه یي به لوور 
از  و  نیستند«  فروشي  ها  »موزه  اند  کرده  اعالم  و  شده  معترض 
سوي دیگر نانمن معتقد است این امکان وجود دارد که به دلیل بافت 
آثار لوور وجود نداشته  از  امکان نمایش بسیاري  فرهنگي منطقه 

باشد. 

جشن عروسي در سالن مراسم ترحیم  
  یوپي آي؛ زوجي در ایاالت میشیگان تصمیم دارند مراسم ازدواج 
خود را در محل کار آقاي داماد برگزار کنند اما این یک عروسي 
معمولي نخواهد بود زیرا وي در شرکتي کار مي کند که برگزارکننده 
استورم، 24 ساله،  ترحیم است. جیسون  بیننده مجالس  تدارک  و 
یکي از هدایت کنندگان مراسم تدفین است. وي مي گوید هیچ تفاوتي 
بین برگزاري جشن عروسي در کلیسا یا در محل کارش نمي بیند؛ 
اما  ام.  العمل هاي عجیبي در رابطه با تصمیم ام دیده  »من عکس 
اگر به عنوان مثال شما به کلیسا بروید تا ازدواج کنید فکر مي کنید 
با  تازه عروس هم  تابوت در راهروي آنجا خواهید دید؟«  تا  چند 
نظر همسر آینده اش کاماًل موافق است؛ »این داستان اصاًل من را 
اذیت نمي کند. من به شغل او عادت کرده ام. نکته یي که در این 
میان خیلي دوست دارم این است که همه چیز منحصر به فرد است. 
جشن ازدواج من به راستي یک عروسي منحصر به فرد مي شود.« 
با این وجود بسیاري از مهمانان به این شرط در مراسم شرکت 
مي کنند که در سالن مراسم تدفین هیچ تابوتي با مرده داخل آن 

وجود نداشته باشد.
 

خجالتي ها  در معرض بیماري هاي 
قلبي

تحقیقات پزشکي در امریکا نشان مي دهد افراد خجالتي بیشتر در 
معرض ابتال به بیماري هاي قلبي قرار دارند. نتایج این پژوهش که 
اندازه  از  بیش  که  افرادي  دهد  نشان مي  انجام شده  در 30 سال 
به  ابتال  معرض  در  دیگران  از  بیشتر  درصد   50 هستند  شرمگین 
بیماري هاي قلبي هستند زیرا این افراد یا به سبب خجالتي بودن 
خود تحت فشارهاي رواني قرار دارند یا اینکه برخي از بخش هاي 
شخصیتي آنها با یکي از مراکز مغزي مسوول مراقبت از کار قلب 

در ارتباط است.
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از گوشه و کنار

 

درخواست کمك اینترنتي  
 

یوپي آي؛ پسري 18 ساله که براي پرداخت شهریه دانشگاه دچار 
مشکل شده بود تصمیم گرفت تقاضاي کمک مالي اش را از طریق 
اي میل مطرح کند. پس از انجام این ایده وي با کمال تعجب مبلغ 6 
هزار دالر از دوستان دوستان دوستانش دریافت کرد. به گزارش 
مجله تایم این اي میل که بیشتر شبیه یک هرزنامه بوده با این عنوان 
ارسال شده بود؛ »من به پول نقد طوالني مدتي نیاز دارم.« او در 
نامه اش ذکر کرده مادرش معلول است، پدرش سه شغله است و 
کمک هزینه تحصیلي و وام هاي او تنها پاسخگوي نیمي از صورت 
همین  به  است.  اش  تحصیلي  دالري  هزار   50 و  ساله  یک  حساب 
دلیل براي 250 هزار دالر باقي مانده او از 10 هزار نفر از دوستان 
دوستان دوستانش خواست هر کدام تنها 5/2 دالر برایش بفرستند. 
بیش از دوهزار نفر به این اي میل پاسخ داده اند و تنها 12 نفر یا 

کمي بیشتر این پسر را کالهبردار نامیده اند.  

عکس معلم خوش قیافه به عنوان 
جایزه  

 
 گروه ترجمه؛ معلم خوش قیافه چیني براي باال بردن انگیزه دانش 
آموزانش به آنها وعده داد یکي از عکس هاي امضا شده اش را به 
بهترین آنها هدیه مي دهد. جي فنگ در میان دانش آموزان شهرت 
عکس  تقاضاي  وي  از  همواره  آنها  از  بسیاري  و  دارد  بسیاري 
یادگاري مي کنند. او در این رابطه گفت؛ »یک لحظه به فکرم رسید 
یکي از عکس هاي امضا شده ام را به عنوان جایزه شاگرد اول ها 
اعالم کنم؛ این واقعًا یک جور خود پرستي نیست بلکه صرفًا راهي 
براي ایجاد انگیزه بیشتر است. تنها دانش آموزاني که بهترین کار را 
انجام دهند چنین جایزه اي دریافت مي کنند.« شاگردان نمونه یي که 
تکالیف شان را به خوبي انجام دهند و باالترین نمره را بگیرند مي 
توانند تصویر معلم شان را داشته باشند. جي امیدوار است با این 
از دانش آموزان جزء نفرات برتر مدرسه  پیشنهاد تعداد بیشتري 

قرار بگیرند.  

بحران سقط جنین هاي دختر در هند  
 

بي بي سي؛ اگر خانواده شوهرتان به شما اجبار کند که نباید فرزند 
را  وضعیتي  چنین  آیا  کرد؟  خواهید  کار  چه  باشید  داشته  دختر 
دنبال  به  و  نکرده  قبول  را  آنها  اینکه حرف  یا  کرد  تحمل خواهید 
سراسر  در  زنان  علیه  تبعیض  اگر  روید؟  مي  خودتان  زندگي 

وایجانتي  کرد؟  خواهید  چه  گاه  آن  باشد  داشته  رواج  تان  جامعه 
در  او  است.  رو شده  روبه  مسائل  این  با  که  است  هندي  زن  یک 
کند.  مي  زندگي  است،  واقع  آن  در  محل  تاج  که  جایي  آگرا  شهر 
وایجانتي مي گوید؛ »رویاهاي بسیاري براي خودم داشتم. درست 
مثل فیلم هاي سینمایي. اما اکنون فکر مي کنم عشق ورزیدن خیانت 
است.« وایجانتي زماني که باردار بود براي مشخص شدن جنسیت 
است.  دختر  فرزندش  که  شد  معلوم  و  کرد  سونوگرافي  نوزادش 
پس از این همسر و خانواده اش او را مجبور کردند تا جنینش را 
سقط کند اما وایجانتي این مساله را نپذیرفت و مقابل آنها ایستاد. 
وایجانتي همسرش را به این خاطر به دادگاه کشاند. وایجانتي که 
یک دختر دیگر دارد، مي گوید براي سقط جنین اش به شدت تحت 
فشار بوده. او در نهایت خانه شوهري را ترک کرده و اکنون با دو 

دخترش زندگي مي کند. 

انتخاب جنسیت نوزاد در هند غیرقانوني است و شوهر وایجانتي 
و خانواده او اتهامات وارده عروسشان را رد کرده و مدعي شده 
اند هرگز از او نخواسته اند فرزندش را سقط کند. هر چند رابطه 
امکان  هم  هنوز  اما  بد شده  بسیار  خانواده همسرش  با  وایجانتي 
مصالحه و سازش وجود دارد. اما وایجانتي هنوز مطمئن نیست مي 

خواهد چه کار کند. 

بسیاري  جنسیت  خاطر  به  جنین  سقط  ممنوعیت  قانون  رغم  به 
در  تا  کنند  مي  اقدام  فرزندشان  جنسیت  تعیین  براي  ها  هندي  از 
صورتي که جنین دختر بود آن را سقط کنند. آمار و ارقام حاکي از 
آن است که ساالنه حدود یک میلیون جنین دختر در هند سقط مي 
شود. هر چند این آمار رسمي نیست اما کمتر بودن تعداد دختران 
نسبت به پسران دلیل خوبي بر این مدعاست. براي مثال در دهلي در 
ازاي هر هزار نوزاد پسري که متولد مي شود تنها 821 نوزاد دختر 
به دنیا مي آیند. براي بسیاري از خانواده هاي هندي تولد دختر خبر 
بسیار بدي است. دختران هندي هنگام عروسي باید جهیزیه سنگیني 
به خانه شوهر خود ببرند. اکثر آنها باید در خانه مادر و پدرشوهر 
خود زندگي کنند و در نتیجه مسوولیت نگهداري از آنها را هم باید 

به عهده بگیرند. 

سومین  که  او  دارد.  وایجانتي  مشابه  وضعیتي  هم  جسبرکائور 
فرزند دخترش را باردار بود با اجبار خانواده شوهرش براي سقط 
جنین روبه رو شد. او هم تصمیم گرفت به خاطر فرزندش شوهر 
خود را ترک کند. او که مي تواند الگوي خوبي براي وایجانتي باشد 
به او مي گوید؛ »باید دخترانت را به مدرسه بفرستي، انگیزه ات را 
از دست نده و احساس تنهایي نکن.« هر چند هنوز هم میلیون ها 
دختر هندي از حق تحصیل محرومند اما سه دختر جسبرکائور به 

مدرسه مي روند و کاماًل موفق هستند. 

و  دارد  هم خبرهاي خوبي وجود  دختران  و  زنان  براي  دهلي  در 
هم خبرهاي بد. زنان بسیاري براي رسیدن به آرزوهاي خود به 
دهلي مي آیند اما در نهایت سرنوشت تعداد زیادي از آنها به گدایي 
بانگالور هم وضعیتي مشابه  در  در خیابان ختم مي شود.  کردن 
قدرت  و  شدن  جهاني  در  مشهوري  نمونه  شهر  این  دارد.  وجود 
زنان به شمار مي آید. در این شهر دختران جوان در بخش آي تي 
کار مي کنند و پست هاي باالیي را به خودشان اختصاص داده اند. 
این شهر خانواده هاي  در  دارد.  یک چهره سنتي هم  بانگالور  اما 
بسیاري از عروس هایشان جهیزیه هاي سنگین و گران قیمت مي 
خواهند. در این شهر مردان جوان به پست زنان حسادت مي ورزند 

و همواره شایستگي آنها را زیر سوال مي برند. 

تردیپ سوهرود که یک نویسنده است در این باره مي گوید؛ »هند 
سرزمین گاندي است؛ رهبري که نمي توانست هیچ تبعیضي علیه 
زنان را بپذیرد. اگر او بود و شاهد مردساالري در جامعه اش بود 

مطمئنًا با آن به مبارزه برمي خاست.« 

رنوکا چوادهري یکي از مسووالن برجسته امور زنان در هندوستان 
مي گوید؛ »سقط جنین هاي دختر واقعًا مساله یي غیرقابل قبول و 
وحشتناک است. در بسیاري از شهرها پسرها نمي توانند دختري 
براي ازدواج پیدا کنند. به خاطر این مساله هند به زودي با بحراني 

غیرقابل تصور مواجه خواهد شد.« 

صبح ها پروتئین مصرف کنید  
 

پروتئین در ساعات صبحگاهي موجب مي  یونایتدپرس؛ مصرف   
شود در طول روز احساس سیري خوبي به فرد دست دهد و وزن 
وي کاهش یابد. پژوهشگران امریکایي اعالم کردند؛ هنگامي که افراد 
در ساعات صبحگاهي مقادیر کافي پروتئین مصرف مي کنند و به 
با هنگامي  یا گوشت مي خورند در مقایسه  عنوان مثال تخم مرغ 
که پروتئین هنگام ناهار یا در ساعات شب به عنوان شام مصرف 
مي شود بیشتر احساس سیري مي کنند و این احساس سیري تا 

ساعات بیشتري از روز ادامه مي یابد. 

پژوهشگران امریکایي با اشاره به تحقیقات گسترده یي که در زمینه 
پروتئین  با  غذایي  مواد  مصرف  و  سیري  احساس  میان  ارتباط 
کافي صورت گرفته است، خاطرنشان کردند؛ این مطالعات از لحاظ 
زمان مصرف پروتئین منحصر به فرد است و نشان مي دهد زمان 
خوردن پروتئین در تعیین معادله ابتال به چاقي یا اضافه وزن نقشي 

مهم دارد.  

ازدواج دوباره
 گري لینه کر

 
 

فوتبال   90 دهه  اوایل  و   80 دهه  اواخر  ستاره  کر  لینه  گري 
انگلستان که یکي از محبوب ترین فوتبالیست هاي تاریخ جزیره 
لینه کر که  هم به حساب مي آید قصد دارد دوباره ازدواج کند. 
حاال مجري برنامه »بازي روز« )برنامه یي که هر هفته به بررسي 
مسابقات لیگ برتر مي پردازد( است پس از اینکه سال 2006 از 
همسرش میشل جدا شد در مصاحبه یي اعالم کرد دانیله باکس 
قبول  را  او  ازدواج  پیشنهاد  انگلیسي  معروف  هاي  مدل  از  یکي 
کرده است و آنها قرار است سال 2010 با هم ازدواج کنند. هرچند 
ساله   47 کر  لینه  است،  سال   15 نزدیک  زوج  این  سني  اختالف 
کاماًل  آنها  تصمیم  مي رسد  نظر  به  اما  29 ساله،  دانیله  و  است 
جدي است. یکي از نزدیکان گري لینه کر در این باره مي گوید؛ 
از بودن  اینقدر  آنها  اما  »گري نمي خواست ماجرا را بزرگ کند 
با هم خوشحال و راضي هستند که ترجیح دادند این موضوع را 
به صورت رسمي اعالم کنند تا حاشیه یي به وجود نیاید و حاال 
لینه  اینکه  از  کنند.«پس  برپا  هم  نامزدي  مراسم  یک  دارند  قصد 
در شرایط  کرد  ترک  را  فرزندش  و چهار  میشل جدا شد  از  کر 
از دوستان  روحي و رواني خوبي قرار نداشت براي همین یکي 
مشترک او و دانیله قراري ترتیب داد و این دو را به هم معرفي 
کرد و ماجرا شروع شد. دانیله در این باره مي گوید؛ »دفعه اول 
که گري را از نزدیک دیدم باورم نمي شد که اینقدر جوان تر و 
سرحال تر از وقتي که در تلویزیون مي دیدمش باشد. ما خیلي 
نمي خواستیم  ولي  نزدیک شدیم  و  به دوستاني خوب  بدل  زود 
تصمیم عجوالنه بگیریم. اما به هر حال هیچ کس نمي تواند آینده 

را پیش بیني کند و نهایتًا کار به اینجا کشید.« 

دست جدید براي پسر انگلیسي  
  سان؛ پزشکان با استفاده از بافت و ماهیچه آرنج این پسر که 
جدید  شانه  یک  او  براي  بود  نکرده  پیدا  گسترش  آن  به  تومور 
درست کردند. جراحي که رهبري این عمل را برعهده داشته است، 
گفت با این کار مي توان به شانه وي یک دست مصنوعي وصل 
کرد. در عمل جراحي براي برداشت تومور، تمام بازو و مفصل 
شانه وي برداشته شده بود و جراحان با استفاده از مفصل آرنج 
کردند.  بازسازي  را  او  شانه  مفصل  پسر،  این  بازوي  بافت  و 
و  گذاشتند  کار  تام  ترقوه  استخوان  در  فلزي  یک پالک  پزشکان 
پیوند زده شد.  قرار داشت،  به محلي که شانه وي  مفصل جدید 
پیش از این گروهي از پزشکان ژاپني براي اولین بار در جهان این 
عمل جراحي را انجام داده بودند اما به گفته پروفسور سیمون کي 
که رهبري این جراحي را برعهده داشته است، این نخستین باري 
است که این عمل جراحي در انگلیس یا اروپا انجام مي شود. تام 
که مدت سه سال سرطان داشت به روزنامه »سان« گفت براي از 
دست دادن بازویش بسیار ناراحت بود اما بعد پروفسور وي را 

در جریان کاري که مي خواست انجام دهد، قرار داد.  
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سارا پیلن بیستمین زن 
جنجالي تاریخ

 روزنامه تایمز سه شنبه این هفته فهرستي از 20 زن جنجالي تاریخ را منتشر کرد که نام سارا پیلن
 هم در آن به عنوان نفر بیستم دیده مي شود. در این فهرست »مسالینا« همسر کالودیوس امپراتور

 روم در رده اول قرار دارد و زنان دیگري چون ژاندارک، ماري آنتوانت، ملکه الیزابت اول، کاترین
 دو مدیسي، ایندیرا گاندي، مارگارت تاچر، بي نظیر بوتو، کارال بروني، هیالري کلینتون هم باالتر
 از سارا پیلن قرار گرفته اند. البته به نظر مي رسد بهانه انتشار این فهرست بیشتر دامن زدن به
 جو تبلیغاتي است که پس از مطرح شدن نام پیلن به راه افتاد و انگار این فهرست فقط به این خاطر
 تهیه و منتشر شده است که نام پیلن را کنار نام هاي بزرگي چون ژاندارک و ماري آنتوانت ببینید.
 شاید اگر همین کورني آبرامز، جنیفر هاوز و مایکل موران )کساني که مشترکًا لیست را تهیه کرده
 اند( 10 سال دیگر قرار باشد باز هم چنین انتخابي کنند حتي یاد نام سارا پیلن هم نیفتند. این سه
 نویسنده روزنامه تایمز براي هر کدام از گزینه هایشان هم توضیحي یک پاراگرافي داده اند که
 نژادي از( pitbull توضیح مربوط به پیلن چنین آغاز مي شود؛ »وقتي خود پیلن مي گوید یک سگ
 سگ هاي امریکایي که میکس بولداگ و تریور است( که ماتیک به لب هایش مي زند دیگر چه حرفي
 براي منتقدانش مي ماند؟ برعکس رقابت هاي انتخاباتي که در گذشته انجام مي شد و رقبا سعي
 مي کردند با بیرون ریختن پرونده هاي زندگي خصوصي رقبایشان به او ضربه بزنند، حاال دیگر
 این طور نیست و رقبا برعکس سعي مي کنند از زندگي خصوصي هم فاصله بگیرند و بیشتر روي
 نظرات سیاسي هم متمرکز شوند. منتقدان سارا پیلن و مک کین هم این روزها بیشترین توجهشان
 را متوجه دفاع پیلن از کمپین ضدسقط جنین کرده اند. پیلن اعتقاد دارد حتي اگر به یک زن تجاوز
 شود او حق ندارد بچه اش را سقط کند. به هر حال هر اتفاقي که بیفتد، چه پیلن و مک کین برنده
 انتخابات شوند و چه ببازند، خوشبختانه کسي دیگر پیدا نمي شود که سر سارا پیلن را با گیوتین

».قطع کند یا او را به جرم جادوگري زنده زنده بسوزاند

 

دختري که رئال مادرید را ناکام کرد 
قضیه انتقال کریس رونالدو به رئال مادرید خیلي 
فصل  این  و  است  رسیده  پایان  به  که  است  وقت 
در  سرخ  شیاطین  لباس  با  را  پرتغالي  ستاره  هم 
میادین اروپایي مي بینیم. اما جدا از جنگ حقوقي 
دو باشگاه بر سر کریس داستاني پشت پرده این 
تاثیر عمیقي روي زندگي  که  انتقال جریان داشت 
حرفه یي و خصوصي کریس گذاشت. این بار هم 
پاي یک دختر در میان بود. »نریدا گایاردو« اسمي 
است که رامون کالدرون به این زودي ها فراموش 
از  اسپانیایي  دختري  گایاردو  نریدا  کرد.  نخواهد 
و  بود  برده  را  کریس  دل  بدجور  مایورکا  شهر 
بود  این  از  حاکي  رسید  مي  گوش  به  که  اخباري 
که کریس قصد دارد با او ازدواج کند، اما همه چیز 
خوب پیش نرفت. درست وسط درگیري هاي من 
یو و رئال بود که روزنامه »اخبار جهان« خبر از 
دوستي نریدا با سرخیو راموس داد که البته برمي 
او آشنا نشده  با  به زماني که کریس هنوز  گشت 
گفته  روزنامه  این  به  نریدا  دوستان  از  یکي  بود. 
بود که راموس و نریدا در یک میهماني با هم آشنا 
دیده  هم  با  جا  همه  براي چند روز  و  بودند  شده 
مي شدندکه البته خیلي زود دوستي آنها تمام شد. 
به گوش کریس مي رسید  اگر  همین موضوع  اما 
مشکالت زیادي ایجاد مي کرد. کریس روي نریدا 
بسیار حساس بود و اصاًل نمي توانست تحمل کند 
که با سرخیو راموس هر روز چشم تو چشم شود 

در حالي که مي داند او پیش از این با دختري که قصد داشت با او ازدواج کند دوست بوده است. نهایتًا این 
اتفاق افتاد و نه تنها تاثیر مستقیمي روي تصمیم کریس براي پیوستن به رئال گذاشت بلکه رابطه اش با 
نریدا را هم به هم زد و آینده خصوصي کریس را هم دچار تحول کرد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد روزنامه 
»سان« که سوژه خوبي پیدا کرده بود سراغ پدرو کامپانه یکي از ایجنت هاي معروف اسپانیایي رفت و پدرو 
اعتراف کرد پیش از کریس با نریدا آشنا بوده است. »راستش نریدا همیشه دوست داشت با یک فوتبالیست 
مشهور ازدواج کند. البته به نظرم او بیشتر به دنبال پول و شهرت بود تا عشق. اما وقتي شنیدم کریس 
رونالدو اینقدر به نریدا عالقه پیدا کرده است و قصد دارد با او ازدواج کند، تعجب کردم و دیدم که نریدا 
باالخره دارد به آرزویش مي رسد. ممکن است نریدا چیزي از فوتبال نفهمد، اما خوب بلد است دل مردان را 
به دست بیاورد.«روزنامه هاي انگلیسي باعث شدند تا رابطه کریس و نریدا به هم بخورد و به همین دلیل 
ستاره یونایتد که در حال حاضر دوران مصدومیت را طي مي کند چندان دل خوشي از آنها ندارد و از نظر 
روحي در شرایط خوبي به سر نمي برد و این سرالکس است که باید یک بار دیگر یکي دیگر از فوتبالیست 

هایش را به اوج باز گرداند و او را از گزند مطبوعات دور کند.

وسواس زیبا بودن، سالمت زنان و دختران 
آمریکایی را تهدید می کند

پژوهشگران در گزارشی تازه با اشاره به تالشهای روزافزون مردم برای حفظ زیبایی اندام و افزایش شمار 
جراحی های پالستیک در بین زنان هشدار دادند که وسواس فکری برای زیبا بودن در بین آمریکایی ها، 

بار آورده  به  اقتصادی  مشکالت جدی سالمتی و 
است. 

     موسسه غیر انتفاعی ACWY در آمریکا ضمن 
دختران  و  زنان  کرد:  اعالم  گزارش  این  انتشار 
را صرف  درآمد خود  و  بودجه  از  زیادی  مقادیر 
اقداماتی می کنند که شبیه به مدل های زیبا و ایده ال 
عنوان  با  گزارش  این  در  برسند.  نظر  به  مجالت 
که  است  شده  خاطرنشان  قیمت«  هر  به  »زیبایی 
زنان در آمریکا حدود هفت میلیارد دالر در سال 
یا به طور متوسط حدود 001 دالر در هر ماه خرج 
محاسبات  می کنند.  زیبایی  و  آرایشی  محصوالت 
نشان می دهد که این 001 دالر در ماه اگر پس انداز 
شده و به مدت پنج سال این سرمایه گذاری ادامه 

پیدا کند به اندازه شهریه یک سال کامل تحصیل در یک کالج عمومی خواهد رسید. 
دکتر لوراین کول،رییس اجرایی این موسسه می گوید: ما معتقدیم که وسواس فکری برای زیبا و خوش 
اندام بودن یک بار مادام العمر است که زحمت فراوانی را در قرن حاضر بر دوش تمام زنان و دختران 

گذاشته است. 
آمارها نشان می دهد که نزدیک به 11/7میلیون مورد اقدامات آرایشی وزیبایی با جراحی یا بدون جراحی در 

سال 7002 در آمریکا صورت گرفته که در 01 سال گذشته 644 درصد افزایش داشته است.
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آخرین نرخ های ارز
 

اقتصاد

افزایش صادرات اتحادیه 
اروپا به ایران

 

نیمه نخست سال 2008  ایران در  به  اروپا  اتحادیه  صادرات 
قبل به  به مدت مشابه سال  افزایش 5/14 درصدي نسبت  با 
351/5 میلیارد یورو رسید. به گزارش یورواستات، مبادالت 
تجاري ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 
قبل  به مدت مشابه سال  افزایش 7 درصدي نسبت  با   2008
 2007 سال  نخست  نیمه  در  رسید.  یورو  215/12میلیارد  به 
حجم مبادالت دو طرف 402/11میلیارد یورو اعالم شده است. 
بر اساس این گزارش افزایش مبادالت ایران و اتحادیه اروپا 
افزایش  از  ناشي  زیادي  حد  تا  جاري  سال  نخست  نیمه  در 
صادرات این اتحادیه به ایران بوده است در حالي که طي نیمه 
نخست سال 2007 ، 673/4 میلیارد یورو کاال از اتحادیه اروپا 
به ایران صادر شد که این رقم در شش ماه نخست سال جاري 
5/14 درصد افزایش یافت و به 351/5 میلیارد یورو رسید. در 
حالي صادرات اروپا به ایران بیش از 14 درصد افزایش داشته 
است که امریکا تالش هاي بسیاري براي قطع روابط تجاري 

شرکت هاي اروپایي با ایران انجام داده است.  

سقوط قیمت نفت ادامه دارد 

 نفت به 90 دالر رسید 

قیمت نفت به رغم تصمیم اوپک مبني بر کاهش بیش از 500 هزار بشکه در روز باز هم در بازارهاي جهاني کاهش پیدا کرد تا حالوت درآمد 
43 میلیارد دالري ایران در پنج ماهه نخست به تلخي نشیند. روز گذشته و به دنبال کاهش شدید شاخص قیمت سهام در وال استریت ژورنال 
امریکا، کاهش رشد اقتصادي جهان و افت تقاضاي انرژي، قیمت نفت در بازارهاي جهاني به کمتر از 92 دالر رسید. در همین حال بلومبرگ در 
خصوص کاهش قیمت نفت نوشت؛ قیمت نفت طي دو روز اخیر با بیشترین کاهش طي چهار سال اخیر روبه رو شده است. قیمت نفت سه شنبه 
در پي اعالم ورشکستگي موسسه »لمن برادرز« چهارمین بانک سرمایه گذاري امریکا، بیش از 3/4درصد کاهش یافت.قیمت هر بشکه نفت سبک 
امریکا در بازار نیویورک براي تحویل در ماه اکتبر با 4 دالر و 17 سنت کاهش به 91 دالر و 54 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت دریاي 
شمال در بازار لندن براي تحویل در ماه اکتبر نیز با 4 دالر و 44 سنت کاهش به 89 دالر و 80 سنت رسید.همچنین دبیرخانه سازمان کشورهاي 
صادرکننده نفت اوپک در گزارش جدید خود عنوان کرد که سبد نفت اوپک- متشکل از 13 نوع نفت خام- در آخرین روز مورد بررسي به 91 
دالر و 35 سنت رسید.به گزارش »اعتماد« کاهش قیمت نفت در بازارهاي جهاني به عقیده بسیاري از کارشناسان، اقتصاد کشورهاي تولیدکننده 
را با مشکالت عدیده یي مواجه مي کند. ایران نیز از این قاعده مستثني نیست، به ویژه آنکه بسیاري از تحلیلگران اقتصادي کشور معتقدند سقوط 
قیمت نفت بي شک سقوط اقتصاد را که وابستگي شدیدي به درآمدهاي نفتي دارد به همراه دارد. محمود احمدي نژاد که در آغازین سال دولت 
نهم با سیل عظیم درآمدهاي نفتي مواجه شد، نتوانست از این فرصت استفاده کند و حال با کاهش قیمت نفت اضطراب کاهش رشد اقتصادي 
ایران نیز وجود دارد. همچنین حساب ذخیره ارزي که با هدف ذخیره درآمدهاي نفتي تاسیس شد اینک کمترین ذخیره را دارد. برخي منابع آگاه 
معتقدند موجودي حساب ذخیره ارزي حتي کمتر از 7 میلیارد دالري است که عنوان شده و این در حالي است که درآمدهاي نفت طي پنج ماهه 
نخست امسال به گفته علي اصغر عرشي به 43 میلیارد دالر رسیده است که البته واکنش هاي متعددي را به همراه داشت. رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستي درآمد 43 میلیارد دالري ایران را خطرناک توصیف کرد و خواستار کاهش قیمت نفت شد.شیمون پرز پیشنهاد کرد درآمد نفتي 
ایران به عنوان یکي از منابع اصلي درآمدي کشور مورد هدف قرار گیرد تا توان دفاعي ایران تقلیل پیدا کند.به گزارش پرس تي وي پرز ادامه 
داد؛ مشکل اصلي در اسرائیل و جهان این است که قیمت نفت باید کاهش پیدا کند.همچنین بي بي سي نیز طي گزارشي از درآمدهاي نفتي ایران به 
نقل از علي اصغر عرشي مدیر امور بین الملل شرکت ملي نفت ایران اعالم کرده است درآمد نفتي ایران از ابتداي سال جاري خورشیدي تا پایان 
مردادماه حدود 43 میلیارد دالر بوده است.براساس این گزارش درآمدهاي نفتي در سال گذشته به رقم کم سابقه 81 میلیارد دالر رسید. در ماه 
هاي اخیر بهاي نفت کاهش یافته و برخي کارشناسان نسبت به کاهش درآمدها در ماه هاي آینده هشدار داده اند. همزمان با اعالم درآمدهاي 
نفتي ایران در پنج ماه گذشته بانک مرکزي این کشور اعالم کرده نرخ تورم در چهارمین ماه سال خورشیدي، دوباره افزایش یافته و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به بیشتر از 26 درصد رسیده است. براساس این گزارش شمس الدین حسیني وزیر جدید امور اقتصادي و دارایي ایران 
درباره ریشه هاي تورم در اقتصاد ایران گفته است؛ »افزایش فراگیر و پیوسته قیمت کاالها و خدمات یا تورم نزدیک به چهار دهه است که در 
اقتصاد ایران مشاهده مي شود.« افزایش نقدینگي مهم ترین علت رشد نرخ تورم به حساب مي آید که بر اساس گزارش ها از مرز160 هزار 
میلیارد تومان فراتر رفته است. گزارش ها نشان مي دهد در سه سال گذشته بخش عمده یي از درآمدهاي نفتي به ریال تبدیل شده و نقدینگي 
از حدود70 هزار میلیارد تومان به حدود160 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهاي ارزي ایران در سه سال اخیر حدود250 میلیارد دالر 

برآورد شده که به عقیده کارشناسان اقتصادي، دولت با تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، باعث افزایش تورم شده است.

افزایش صادرات فرش
رئیس مرکز ملي فرش ایران از افزایش 6/7 درصدي صادرات فرش در پنج ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
مرتضي فرجي گفت؛ عمده صادرات فرش به کشورهاي اروپایي، امریکا، حوزه خلیج فارس و برخي کشورهاي آسیایي نظیر ژاپن است، البته با 
شرکت در نمایشگاه روسیه بازار جدیدي نیز براي صادرات فرش خواهیم داشت. وي درخصوص کاهش صادرات فرش به امریکا گفت؛ فرش 
به امریکا به دو شکل صادر مي شود یکي به صورت مستقیم و دیگري به صورت صادرات مجدد)tropxe-er(از طریق آلمان که در واقع 03 تا 
04 درصد از صادرات فرش ایران به امریکاست. فرجي درخصوص محدودیت هاي تحریم براي صادرات فرش به امریکا گفت؛ صادرات فرش 
به امریکا از طریق تجار، بازرگانان و بخش خصوصي صورت مي گیرد و تحریم تاثیري در صادرات فرش به امریکا نداشته است. فرجي گفت؛ 
براي توسعه صادرات در بازارهاي جدید سازمان توسعه تجارت 03 درصد یارانه نمایشگاهي و مرکز ملي فرش 02 درصد یارانه صادراتي 

پرداخت مي کند که مي تواند مشوق خوبي براي شرکت بخش خصوصي در این نمایشگاه باشد.
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, London W1K 6WD

(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920

ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

 دفتر وکالت

Alliance 

با و کالی با تجربه و کارآزموده 
در خدمت جامعه ایرانی

Mrs Natha
و آقای دکتر ناصر ادیبی

متخصص در امور:
 مهاجرت و سرمایه گذاری، خرید و 

فروش امالک تجاری و مسکونی، حل 
مشکالت مالک و مستاجر و 
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حذف ۳ صفر 
جدی ترین 

گزینه اصالح 
پول ملی

حذف 3 صفر از پول رایج کشور جدی ترین گزینه برای اصالح 
گروه  کار  فرزین،سخنگوی  رضا  محمد  است.  ملی  پول  ارزش 
طرح تحول اقتصادی افزود: پیشنهاد بانک مرکزی برای اصالح 
ارزش پول ملی حذف 3 صفر از واحد پولی بوده که در کار گروه 
تخصصی طرح تحول اقتصادی نیز تصویب شده است. وی گفت: 
دیگر گزینه های اصالح ارزش پول ملی حذف 4 صفر از واحد 
پولی و تعیین مجدد برابری ارزش ریال با طال براساس قانون 
پولی کشور است. فرزین در خصوص حذف صفرهای پول ملی 
برابر  و  بانک مرکزی حذف 3 صفر، 4 صفر  یادآور شد: طرح 
ارزش طال بود که در کارگروه تخصصی ارزشگذاری پولی ملی 

حذف 3 صفر به تصویب رسید. 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در عین حال تصویب نهایی 
اقتصادی  تحول  اصلی  کارگروه  تصمیم  به  منوط  را  امر  این 
مورد  در  اقتصادی  تحول  طرح  گروه  کار  سخنگوی  دانست. 
اقتصادی  نتایج مشارکت مردم در تحویل فرم اطالعات  آخرین 

خانوار نیز گفت: 63 میلیون نفر که 90 درصد جمعیت کشور را 
شامل می شوند فرم اطالعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده و 

تحویل داده اند.

 وی گفت17: میلیون و 609 هزار خانوار در این طرح مشارکت 
دارند. به گفته فرزین با تطبیق اطالعات فرم اطالعات اقتصادی 
 99 از  بیش  که  شد  احوال مشخص  ثبت  آمار  پایگاه  با  خانوار 
درصد اطالعات صحیح بوده و تطبیق اطالعات فرم ها با دیگر 

پایگاه های اطالعاتی نیز در حال انجام است. 

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی همچنین از تهیه الیحه 
و  داد  خبر  ها  یارانه  هدفمندسازی  برای  قانونی  اختیارات  اخذ 
گفت: این الیحه که به زودی نهایی و به مجلس ایران تقدیم می 
شود با هدف اصالح قیمت ها و باز توزیع منابع حاصل از آن 
بر  عالوه  آن  اجرایی شدن  با  داریم  انتظار  و  است  تنظیم شده 
بسط عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش مصرف انرژی و افزایش 
بهره وری انرژی نیز محقق شود. فرزین تاکید کرد:زمان بندی 
ساله   3 مذکور  الیحه  براساس  ها  یارانه  هدفمندسازی  اجرای 

خواهد بود. 

سومین حمله مسلحانه به 
تاسیسات »شل« در نیجریه

»جنبش رهایی بخش دلتای نیجر« اعالم کرد یک ایستگاه پمپاژ نفت 
متعلق به شرکت انگلیسی – هلندی »شل« در جنوب نیجریه را تخریب 

کرده است. 
به نقل از خبرگزاری فرانسه از الگوس، »جنبش رهایی بخش دلتای 
ای  اطالعیه  در  ماه(  شهریور   27 )چهارشنبه  امروز  بامداد  نیجر« 
این  که  افزود  خبر  این  اعالم  ارسال شد، ضمن  مطبوعات  برای  که 
حمله مسلحانه با همکاری یک گروه شورشی دیگر با عنوان »نیروی 

داوطلبان خلق دلتای نیجر« صورت گرفته است. 
از روز یکشنبه که »جنبش رهایی بخش دلتای نیجر« اعالم کرد »جنگ 
نفت« را در جنوب نفتی نیجریه آغاز کرده، این سومین حمله ای است 
که به تاسیسات »شل« در منطقه نفتی دلتای نیجر صورت گرفته و این 

گروه شورشی مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
»دلتای نیجر« واقع در جنوب نیجریه منطقه ای بسیار غنی از نفت، اما 

طعمه ناآرامی هاست.
از ابتدای سال 2006 حمله به تاسیسات نفتی و آدم ربایی به ویژه 
ربودن کارکنان خارجی شرکت های نفتی در این منطقه به شدت آغاز 
شد؛ به طوری که تولید نفت نیجریه حدود یک چهارم کاهش یافت و 
)اوپک(  نفت  کشورهای صادرکننده  این عضو سازمان  پیش  چندی 
جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت آفریقا از دست 

داد و در جایگاه دوم پس از آنگوال قرار گرفت.
ثروت  عادالنه  تقسیم  خواستار  نیجر«  دلتای  بخش  رهایی  »جنبش 

عظیم نفتی نیجریه میان مردم فقیر این کشور است. 

کشف یك ذخیره نفتی 
جدید در کلمبیا

وزیر انرژی و معادن کلمبیا از کشف یک ذخیره نفتی در مرکز این 
بشکه  میلیون   100 ظرفیت  به  کشور 

خبر داد. 
چین  رسمی  خبرگزاری  از  نقل  به 
مارتینز«  »هرنان  بوگوتا،  از  )شینهوا( 
ماه(  شهریور   26 شنبه  )سه  دیروز 
ظرفیت  افزود  مطلب  این  بیان  ضمن 
میزان  از  است  ممکن  یادشده  ذخیره 
بزرگترین  و  بیشتر  شده  ارزیابی 

کشف در 10 سال اخیر باشد.
بین  نفتی  شرکت  چند  افزود  وی 
المللی و نیز شرکت ملی نفت اکوادور 
در  چاه  حلقه   20 حداقل  )اکوپترول( 

سال 2008 حفر کرده اند و به این ترتیب ظرفیت تولید نفت این کشور 
را به 600 هزار بشکه در روز افزایش داده اند که 100 هزار بشکه در 

روز بیش از سال 2007 است.
کلمبیا در آمریکای جنوبی واقع شده است و با 600 هزار بشکه در 
روز تولید نفت در جایگاه 28 تا 31 در بین کشورهای تولید کننده 

نفت جهان قرار دارد.

چری در راه ترکیه
خودروسازی  شرکت  توسط  ترکیه  بازار  ارزیابی  پروژه  پایان  با 
چری چین روند احداث اولین واحد تولیدی این شرکت در ترکیه به 

جریان افتاد.
ین تونگ یائو، مدیرعامل شرکت چری که اخیرا برای آشنایی با بازار 

ترکیه دیداری از این کشور داشت طی دیداری با 
گروه مرمرلر ترکیه که هم اکنون مسوولیت فروش محصوالت چری 
در این کشور را بر عهده دارد خواستار تسریع روند تصمیم گیری در 

مورد محل اجرای پروژه و احداث تاسیسات ترکیه شد.
ترکیه  در  خود  خودروهای  از  مدل  دو  تولید  مترصد  شرکت چری 
با همکاری گروه مرمرلر است که این دو مدل احتماال A5 و QQ یا 

همان MVM خواهد بود. 
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دو  نه  که  چرا  نداشت  امریکاي شمالي حاصلي  گیشه سینماهاي  به  رونق  بازگشت  به  ها  امیدواري 
دونیرو  رابرت  و  پاچینو  آل  معروف  چهره 
نتوانستند  کوئن  برادران  جدید  نه ساخته  و 
اکران  روزهاي  نخستین  در  باالیي  فروش 
شان داشته باشند. به ویژه فیلم »قتل موجه« 
 15 با  تنها  که  بازیگري  غول  دو  بازي  با 
میلیون دالر فروش در رده سوم قرار گرفت. 
فیلم جدید برادران کوئن با 4/19 میلیون دالر 
فروش در 2651 سینما در اولین هفته اکران 
در بازار امریکاي شمالي پرفروش ترین فیلم 
اعالم  آسوشیتدپرس  مهر  گزارش  به  شد. 
بسوزان«  خواندن  از  »پس  کمدي  فیلم  کرد 
به کارگرداني جوئل و ایتان کوئن درباره دو 

با فروش خاطرات یک تحلیلگر اخراجي سازمان سیا  کارمند باشگاهي ورزشي است که مي کوشند 
پولدار شوند. »پس از خواندن بسوزان« که با بودجه یي 37 میلیون دالري ساخته شده اولین بار در 
دنیا در بخش خارج از مسابقه جشنواره ونیز پخش شد. »خانواده یي که شکار مي کند« به کارگرداني 
تایلر پري در 2070 سینما به فروشي در حد 18 میلیون دالر دست پیدا کرد و در رده دوم قرار گرفت. 
کتي بیتس و آلفره وودارد در این فیلم نقش دو دوست قدیمي به نام شارلوت و آلیس را بازي مي کنند 
که مجموعه یي از رازها و رسوایي ها خانواده هاي آنها را در معرض فروپاشي قرار داده است. تریلر 
پلیسي »قتل موجه« به کارگرداني جان ایونت نیز با 5/16 میلیون دالر فروش در 3152 سینما در رتبه 
سوم قرار گرفت. رابرت دونیرو و آل پاچینو در این فیلم جنایي 13 سال پس از »مخمصه« مایکل مان 
کنار هم قرار گرفته اند. آنها نقش کارآگاه پلیس نیویورک را دارند که درباره احتمال ارتباط میان قتلي 
 R که تازه اتفاق افتاده و پرونده یي که سال ها پیش با آن ارتباط داشتند، تحقیق مي کنند. فیلم درجه
»قتل موجه« با بودجه یي حدود 60 میلیون دالر ساخته شده است. ایونت کارگردان فیلم هایي چون 
»گوجه فرنگي هاي سبز سرخ کرده«، »جنگ«، »خصوصي و شخصي« و »مخمصه سرخ« است. »شوالیه 
تاریکي« کریستوفر نوالن پس از 9 هفته همچنان در فهرست 10 فیلم پرفروش امریکاي شمالي قرار 
دارد. فیلم جدید بتمن با چهار میلیون دالر فروش در 2191 سینما هفتمین فیلم پرفروش هفته شد و 

مجموع فروش خود را به 6/517 میلیون دالر رساند.
تریلر حادثه یي »بانگوک خطرناک« با بازي نیکالس کیج با از دست دادن 69 درصد تماشاگران خود 
در هفته دوم نمایش تنها 4/2 میلیون دالر فروخت و به رده هشتم رفت. مجموع فروش این پروژه 45 
میلیون دالري 5/12 میلیون دالر شده است. به گفته پل درگارابدیان رئیس موسسه مدیا باي نامبرز 
مجموع فروش فیلم ها این هفته از 100 میلیون دالر گذشت و پس از هفت هفته کاهش، به نسبت موعد 
مشابه پارسال بیشتر شد. هفته پیش مجموع فروش فیلم ها با تنها 6/67 میلیون دالر کمترین فروش 
پس از هفت سال بود. اما در بازار جهاني فیلم موزیکال »ماما میا،« با بازي مریل استریپ و پیرس 
برازنان در 44 بازار و 4296 سینما 5/17 میلیون دالر فروخت و به راحتي پرفروش ترین فیلم بازار 
بین المللي شد. انتظار مي رود مجموع فروش »ماما میا،« در سطح بین المللي از مرز 400 میلیون دالر 
بگذرد. تاکنون تنها 31 فیلم از جمله »ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین«، »شوالیه تاریکي« و »پانداي 
کونگ فوکار« به این حد فروش دست پیدا کرده اند. رده دوم جدول از آن فیلم ابرقهرماني »هنکاک« با 
بازي ویل اسمیت شد که در 34 کشور و 1540 سینما 10 میلیون دالر فروش داشت. مجموع فروش 
بین المللي این فیلم 2/375 میلیون دالر شده است. اکشن حادثه یي »تحت تعقیب« با بازي آنجلینا جولي 

و جیمز مک آووي در 1802 سینما و 34 بازار 
2/8 میلیون دالر به دست آورد و مجموع فروش خود را به 5/158 میلیون دالر رساند. »مومیایي؛ مقبره 
امپراتور اژدها« با بازي برندان فریرز و جت لي این هفته در 55 کشور و 4416 سینما 5/7 میلیون دالر 
فروخت. مجموع فروش این فیلم که داستان آن در چین روي مي دهد به 5/268 میلیون دالر رسیده 
است. »شوالیه تاریکي« کریستوفر نوالن نیز با 7/6 میلیون دالر فروش در 4250 سینما و 58 بازار 

مجموع فروش خود را در سطح بین المللي به
9/448 میلیون دالر رساند.

بهترین هاي سینماي ایران معرفی شدند

 بوي خاک در پای برج میالد
و  سینما  اهالي  از  نفر  هزار   10 از  بیش  با حضور  ایران  سینماي  بزرگ  دوازدهمین جشن  سرانجام 

فرهنگ و هنر و بدون حضور مدیران فرهنگي از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي، معاون سینمایي 
و مدیر فارابي در پاي برج میالد دیشب برگزار شد و برخالف پیش بیني ها بیشترین تندیس هاي ویژه 
این جشن به فیلم هاي »خاک آشنا« ساخته بهمن فرمان آرا و »فرزند خاک« به کارگرداني محمدعلي 
باشه آهنگر تعلق گرفت. اگر چه به واسطه حضور تعداد بسیار زیادي از مهمانان جشن با مشکالت و 
ناهماهنگي هاي فراواني انجام شد اما در مجموع شرکت بیش از 10 هزار نفر حال و هواي خاصي به 
این دوره از جشن داد.مراسم جشن سینماي ایران که بنا بر اعالم قبلي قرار بود از ساعت 21 دیشب 
آغاز شود به دلیل ازدحام جمعیت و زمان سپري شده براي ورود شرکت کنندگان به مکان برگزاري 
این جشن با حدود یک ساعت تاخیر آغاز شد.اگر چه چنین تاخیري پاي ثابت مراسم هاي اینچنیني است 
و تاکنون اجراي مراسمي بدین شکل با حضور جمعیت 10 هزار نفري بي سابقه بوده است اما آنچه در 
مراسم دیشب بیش از هر چیز به شکل نقص به نظر مي رسید انتخاب محل برگزاري آن یعني فضاي 

باز برج میالد بود که نشان 
داد به دلیل موقعیت جغرافیایي این مکان و آماده نبودن مجموعه انتخاب مناسبي نبوده است. مراسم با 
اجراي تواشیح به همراه موسیقي آغاز شد. پس از آن امین تارخ )دبیر این دوره از جشن( در سخنراني 
کوتاهي از شرکت کنندگان حاضر و اسپانسرهاي جشن، اسامي چهار تقدیرشونده جشن دوازدهم را 
اعالم کرد. در ادامه مراسم کلیپ سینماي نوین ایران ساخته مهدي کرم پور که شامل گفت وگوهایي 
با مدیران سینمایي سال هاي مختلف بود پخش شد و پس از آن گروه کر حاضر در صحنه یکي از 
ترانه هاي انقالبي با نام »بهاران خجسته باد« را اجرا کرد.مجري جشن دوازدهم سینماي ایران حسین 
پاکدل بود که پس از پخش کلیپ و اجراي موسیقي روي صحنه آمد و با تشکر و تعریف او از طراحان 
دکور این جشن، با پخش کلیپي از مراحل پشت صحنه ساخت دکور، دوازدهمین جشن بزرگ سینماي 
ایران رسمًا شروع شد. حسین پاکدل از علیرضا زرین دست و سیف اهلل صمدیان براي اهداي تندیس 
ویژه بهترین عکس دعوت کرد و تندیس ویژه این بخش به علي نیک رفتار براي عکاسي فیلم »دست 
هاي خالي« اهدا شد. رویا تیموریان و عبداهلل اسکندري تندیس ویژه بهترین چهره پردازي را به مهین 
نویدي براي چهره پردازي فیلم »دعوت« اهدا کردند. داود رسولیان تندیس ویژه بهترین جلوه هاي ویژه 
افتخار  دیپلم  فتاحي و غالمرضا موسوي دریافت کرد و  از نجف  فیلم »فرزند خاک«  براي  را  میداني 
جلوه هاي ویژه بصري نیز به امیر سحرخیز براي فیلم »خواب لیال« اهدا شد. پس از آن تندیس ویژه 
بهترین صدابرداري توسط احمد رسول زاده و پژمان بازغي به عباس رستگارپور براي صدابرداري 
فیلم »فرزند خاک« اهدا و تندیس ویژه بهترین صداگذاري و میکس به رضا دلپاک و رضا نریمي زاده 
براي صداگذاري فیلم »خاک آشنا« توسط پانته آ بهرام و جهانگیر میرشکاري اهدا شد. تندیس ویژه 
بهترین طراحي صحنه و لباس هم توسط مجید میرفخرایي و گالب آدینه به ژیال مهرجویي براي فیلم 
»آتش سبز« تعلق گرفت. در ادامه مراسم کلیپي ساخته امیر پوریا درباره مرحوم خسرو شکیبایي پخش 
شد و پس از آن علیرضا قرباني با ارکستر مجلسي پارسیان دو قطعه آهنگ هاي سریال »شب دهم« و 
»مدار صفردرجه« و قطعه یي را با نام »واژه« به رهبري علیرضا ثقفي نژاد و با همراهي گروه کر محمد 
نوري اجرا کرد.در ادامه مراسم تندیس ویژه بهترین موسیقي متن را کارن همایون فر براي موسیقي 
فیلم »خاک آشنا« از محمد سریر و هانیه توسلي دریافت کرد. عباس گنجي جایزه بهترین تدوین را براي 
فیلم »خاک آشنا« از خمسه و دهقان گرفت و بعد از آن تندیس ویژه بهترین فیلمبرداري توسط مسعود 
رایگان و رخشان بني اعتماد به علیرضا زرین دست براي فیلمبرداري فیلم »فرزند خاک« تعلق گرفت. 
تندیس هاي ویژه نقش مکمل زن را مهتاب نصیرپور براي بازي در فیلم »خاک آشنا« و تندیس نقش 
مکمل مرد را بابک حمیدیان براي بازي در فیلم »ریسمان باز« دریافت کردند.تندیس ویژه نقش اول مرد 
به زنده یاد خسرو شکیبایي براي فیلم »ستاره بود« و تندیس ویژه نقش اول زن هم به گوهر خیراندیش 
براي بازي در فیلم »دعوت« اهدا شد. تندیس ویژه بهترین فیلمنامه را محمدعلي باشه آهنگر و محمدرضا 
گوهري براي فیلمنامه فیلم »فرزند خاک« گرفتند و پس از آن تندیس ویژه بهترین کارگردان به بهمن 
فرمان آرا براي فیلم »خاک آشنا« اهدا شد و در نهایت تندیس ویژه بهترین فیلم هم به »فرزند خاک« تعلق 

گرفت.خاتمه بخش دوازدهمین جشن بزرگ سینماي ایران مراسم آتش بازي در پاي برج میالد بود.

آموزش طراحی با فتوشاپ 
 Adobe Indesign و

 در دفتر هفته نامه پرشین

 020845۳7۳50  -  07811000455
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۳0نما
آلمان، کانادا، برزیل و کرواسي 

نماینده هایشان را به آکادمي اسکار 
فرستادند  

 مهلت تعیین شده از سوي آکادمي اسکار براي 96 کشور جهان جهت 
یافت  خواهد  پایان  مهر  دهم  روز  غیرانگلیسي  بخش  هاي  فیلم  معرفي 
کرواسي  و  کانادا  برزیل،  آلمان،  زماني،  چارچوب  همین  اساس  بر  و 
فیلم  انجمن  ایسنا  گزارش  به  کردند.  انتخاب  را  خود  آثار  گذشته  روز 
آلمان فیلم »عقده بادر ماینهوف« ساخته »اولي ادل« را به آکادمي اسکار 
فرستاد. فیلم »الزمه هاي زندگي« ساخته »بنو پیلون« براي اسکار هشتاد 
اخیر مونترال  فرانسوي زبان در جشنواره  فیلم  این  انتخاب شد.  ویکم 
اکران جهاني شد. انجمن سینماگران کرواسي نیز دیروز فیلم »پسر هیچ 
کس« ساخته »آرسن آنتون اوستوییج« را به عنوان نماینده این کشور 
به بخش غیرانگلیسي اسکار فرستادند. از برزیل نیز فیلم »آخرین توقف 
174« ساخته »برونو بارتو« که داستان ربوده شدن یک هواپیما است، 
به اسکار معرفي شد. پیش از این فیلم هاي »دماغه شماره 7« از تایوان، 
»دونیا و دسي« از هلند، »عبور« از کره جنوبي، »کاپیتان ابورائد« از اردن، 
»سفر ایساکا« از مجارستان، »جادوي من« از سنگاپور، »مابقي سکوت 
»ال دورادو«  و  اتریش  از  »انتقام«  ژاپن،  از  از روماني، »رحلت«  است« 
از بلژیک و »لحظات ماندگار« از سوئد به بخش نامزدهاي غیرانگلیسي 

جوایز اسکار معرفي شده بودند. 
 

»آواز گنجشك ها« نماینده احتمالي 
ایران در اسکار 

 
با اکران محدود فیلم »آواز گنجشک ها« در شهر سلماس گمانه ها درباره 
احتمال معرفي این فیلم به عنوان نماینده سینماي ایران به آکادمي اسکار 
تقویت شد. هیات انتخاب نماینده سینماي ایران براي حضور در بخش 
آخرین  مهرماه  دهم  به  در حالي  زبان  غیرانگلیسي  فیلم  بهترین  اسکار 
»آواز  ظاهراً  که  مي شود  نزدیک  اسکار  به  ها  فیلم  معرفي  مهلت  روز 
گنجشک ها« را براي حضور در این مراسم برگزیده است. اکران محدود 
تازه ترین فیلم مجیدي در شهر سلماس شرط هفت روز نمایش پیاپي 
فیلم هاي  فیلم هاي متقاضي حضور در بخش  براي  را  آکادمي اسکار 

خارجي زبان محقق و در عین حال ثابت مي کند.
ظاهراً مدیران سینماي ایران براي فرستادن »آواز گنجشک ها« به اسکار 
هشتاد ویکم به نتیجه رسیده اند. جواد نوروزبیگي مجري طرح پروژه 
سینمایي »آواز گنجشک ها« درباره اکران این فیلم در سلماس به مهر 
گفت؛ فیلم جدید مجیدي در حالي از دو هفته پیش در سلماس آذربایجان 
غربي روي پرده رفته که قرار است اکران عمومي آن از 10 مهرماه در 
گروه سینمایي استقالل در تهران آغاز شود. آنونس و تیزر فیلم را مهراد 
خوشبخت ساخته و علي وزیریان نیز پوستر آن را طراحي کرده است. 
این فیلم پس از درخشش در جشنواره فجر، در جشنواره برلین هم مورد 
توجه قرار گرفت و خرس نقره یي بهترین بازیگر را براي رضا ناجي به 
ارمغان آورد. چهره شناخته شده مجیدي در سطح بین الملل و حضور 
»بچه هاي آسمان« او در جمع پنج نامزد نهایي اسکار فیلم غیرانگلیسي 
زبان موقعیت »آواز گنجشک ها« را براي درخشش بیشتر در دنیا بهتر 

از دیگر گزینه ها جلوه مي دهد. 

»والت دیزنی« با »میخایلکوف« در 
روسیه فیلم می سازد

با  را  روسی اش  سینمایی  پروژه ی  نخستین  تولید  پیش  دیزنی«  »والت 
میخایلکوف«  »نیکیتا  به  متعلق  که  تی«  »تری   فیلمسازی  همکار شرکت 
اقتباسی  اثر  یک  فیلم  این  کرد.  آغاز  است،  سوخته(  آفتاب  )کارگردان 
وادیم  »خانواده ی  فانتزی  کتاب  براساس  آن  فیلمنامه ی  و  بود  خواهد 
دیلی،  اسکرین  اعالم  به  بنا  می آید.  در  نگارش  به  سوکولووسکی« 
فیلمبرداری این اثر در »مینسک« پایتخت بالروس آغاز می شود و سپس 
را  »لئویندتو  جمله  از  روسی  مطرح  بازگیران  می یابد.  ادامه  مسکو  در 
ولیوف«، »والنتین گانت«، »ایرنا آپکسیموفا«، »ولگاآروسگوفا« و »آرتور 
اسمولیانیوف« در پروژه ی اخیر والت دیزنی نقش آفرینی خواهند کرد. 
این فیلم برای نمایش در پاییز سال 2009 میالدی آماده می شود. »نیکیتا 
میخایلکوف« که آخرین فیلمش با عنوان »12« نماینده ی کشور روسیه 
در مراسم اسکار بود و در جشنواره ی فیلم فجر نیز به روی پرده رفت 
مطرح  آثار  تا  است  فیلم  بین المللی  جشنواره ی  یک  راه اندازی  درصدد 
تماشای  در معرض  فستیوال  دراین  را  اخیر سینمای جهان  دهه ی  یک 

مخاطبانش قرار دهد.

»اولیور استون« مشاور یك ایرانی در دانشگاه سنگاپور
در   hcsiT آسیایی  هنرهای  دانشکده  هنری  مدیر  عنوان  به  استون  اولیور 
ورک شاپ  برگزاری  و  آموزشی  دوره های  در  تدریس  بر  عالوه  سنگاپور 
برای دانشجویان ، به دکتر سارا شیرازی ، رئیس ایرانی تبار این دانشکده 
نیز مشاوره دهد . او قرار است عالوه بر تدریس در دوره های آموزشی و 
برگزاری ورک شاپ برای دانشجویان، به دکتر سارا شیرازی، رئیس ایرانی 
تبار این دانشکده نیز مشاوره دهد .شیرازی درباره همکاری استون با اشاره 
به این که او یکی از ماهرترین اساتید این دانشکده به شمار می آید، گفت: او 
الهام بخش بسیاری از دانشجویان بوده تا تحصیل در رشته هنر را انتخاب 
کنند. تعهد او به دانشکده ما هرگز متزلزل نشد و عالقه او به منطقه جنوب 
شرقی آسیا به ما اطمینان می دهد که به موفقیت  های بی نظیری دست می یابیم.

استون نیز درباره انتصاب خود گفت: حدود چهل سال پیش به عنوان یک 
معلم جوان به آسیا و ویتنام جنوبی آمدم و این منطقه چشم مرا به روی 
جهانی باز کرد که نمی شناختم . او ابراز امیدواری کرد که همکاری جدیدش 
با دانشکده hcsiT باعث شود او آموخته های جدیدی به دست آورد . استون 
که سه بار جایزه اسکار برده است، در جدیدترین فیلم خود، دبلیو هجویه ای 

سیاسی درباره جرج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا ساخته است . 
جهانی خود  نمایش  نخستین  لندن شاهد  در جشنواره  است  قرار  فیلم  این 

باشد.

همکاری »مسعود کیمیایی« با »فریبرز عرب نیا« در 
»شریك« بعد از 12 سال

»مسعود کیمیایی« از همکاری دوباره با »فریبرز عرب نیا« بعد از 21 
سال در فیلم »شریک« خبر داد. »مسعود کیمیایی« در مورد جدیدترین 
دریافت  دیروز  را  آن  پروانه ساخت  که  پروژه سینمایی خود شریک 
شاهرخ  کیمیایی،  پوالد  عرب نیا،  فریبرز  حضور  گفت:   است،  کرده 
نورمحمدی و سامان حسینی به عنوان بازیگران فیلم »شریک« قطعی 
شده است. وی افزود: از عوامل پشت صحنه فیلم نیز تاکنون حضور 
محمود کالری به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده و انتخاب سایر 
بازیگران فیلم به زودی انجام خواهد شد. کیمیایی افزود: سامان حسینی 
از شاگردان مدرسه کارگاه آزاد فیلم است و سعی دارم برای نقش های 
چون  کنند  استفاده  فیلم  آزاد  کارگاه  شاگردان  از  امکان  حد  تا  فیلم، 
شاگردان بسیار بااستعدادی در این کارگاه تحصیل می کنند و باید از 
استعداد آنها استفاده شود. کیمیایی در پایان افزود: پیش تولید فیلم تا 

یکی دو روز دیگر آغاز می شود و تالش داریم »شریک« به بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر برسد. به گزارش فارس، »فریبرز عرب 
نیا« پیش تر در ضیافت)4731( و سلطان)5731( با »مسعود کیمیایی« همکاری کرده است. »شریک«  بیست و پنجمین فیلم بلند مسعود 

کیمیایی است و داستان زندگی دو نفر را روایت می کند که در مقطعی با هم همراه می شوند تا همدیگر را یاری کنند.

مایکل داگالس »مرد تنها« می شود
»مایکل داگالس« قرار است در فیلم جدیدی با نام »مرد تنها« بازی کند. 

به نقل از سایت سینمایی ورایتی، »مایکل داگالس« در فیلم جدید »مرد تنها« 
قرار است در نقش یکی از تجار صاحب نام و دارای اعتبار بازار خرید و 
ادامه  به زندگی خود  تنهایی  در  که در گوشه ای  کند  بازی  اتومبیل  فروش 
به  نوامبر  ماه  در  است  قرار  که  فیلم  این  در  گزارش،  این  بر  بنا  می دهد. 
دوربین   جلوی  نیویورک  در  لوین«  »دیوید  و  کاپلمن«  »برایان  کارگردانی 
برود، عالوه بر »داگالس« بازیگران دیگری چون »سوزان ساراندون«، »دنی 
از  یکی  داستان  تنها«  »مرد  کرد.  خواهند  بازی  نیز  فیشر«  »جنا  و  دویتو« 

صاحبان ثروتمند فروشگاه های زنجیره ای خرید و فروش ماشین است که شغل او و بی  فکری های او در روابطش باعث شده تا زندگی 
شخصی جنجالی و پرتنشی داشته باشد.

برزیل با فیلمی درباره گروگانگیری در اسکار شرکت می کند  
هیئت منتخب وزارت فرهنگ برزیل فیلم سینمایی “174 آخرین توقف” به کارگردانی برونو بارتو را برای حضور در بخش بهترین 
فیلم خارجی اسکار هشتاد و یکم به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی کرد. خبرگزاری کانادا اعالم کرد “174 آخرین توقف” 
بر مبنای ماجرای واقعی گروگانگیری سال 2000 سرنشینان اتوبوسی در ریودوژانیرو ساخته شده که پخش زنده تصاویر آن از 
تلویزیون مردم را حیرتزده کرد. این ماجرا سال 2003 مضمون مستند تحسین شده “اتوبوس 174” به کارگردانی خوزه پادیال بود.

بارتو 53 ساله که در ریودوژانیرو به دنیا آمده، بیش از 20 فیلم بلند ساخته و از فیلم های مطرح او می توان به کمدی “دونا فلور و 
دو شوهر او” و “چهار روز در سپتامبر” اشاره کرد. پارسال “سالی که پدر و مادرم به تعطیالت رفتند” چائو همبرگر نماینده برزیل 
در اسکار بود.آخرین باری که فیلمی از برزیل نامزد اسکار فیلم خارجی شد سال 1999 بود که “ایستگاه مرکزی” به جمع پنج نامزد 
نهایی این بخش راه یافت. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از 96 کشور برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان دعوت 
کرده و آخرین مهلت اول اکتبر است.نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 )سوم بهمن( اعالم و مراسم اعطای 

جوایز اسکار 22 فوریه )چهارم اسفند( در کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می شود
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»ریچارد رایت« از اعضاي گروه پینک فلوید درگذشت 

 

پایان یك 
الماس 

دیوانه دیگر 
 اواخر وقت دوشنبه خانواده ریچارد رایت نوازنده کیبورد، پیانو 
و آهنگساز گروه پینک فلوید در بیانیه یي کوتاه اعالم کردند که او 
پس از مبارزه یي کوتاه با سرطان در 65 سالگي درگذشت. خانواده 
رایت خواسته اند که حریم خصوصي شان محفوظ بماند، از همین 
رو اطالعات بیشتري از نحوه مرگ این عضو گروه پینک فلوید ارائه 
پایان جنگ  از  قبل  )دو سال   1943 در سال  رایت  ریچارد  ندادند. 
او به همراه  لندن به دنیا آمد. در دهه 60  جهاني( در شمال شهر 

»راجر واترز«، »سید برت« و »نیک میسون« که همه از دانشجویان 
دانشگاه کمبریج بودند گروه پینک فلوید را پایه گذاري کردند. بعد 
مغز  و  آهنگساز  )شاعر،  برت«  »سید  گروه،  آلبوم  اولین  ارائه  از 
متفکر گروه( به دلیل بحران هاي رواني و مصرف مواد مخدر از 
گروه کناره گرفت یا کنار گذاشته شد. در سال 1968 دیوید گیلمور 
جایگزین او شد و قصه پرپیچ و خم این گروه افسانه یي ادامه پیدا 
کرد. در تجربه هاي اول بعد از غیبت »برت« گروه بیشتر میل به 
آلبوم  در  را  آن  اوج  که  داشت  پیشرو  و  کالم  بي  موسیقي  نوعي 
»اوماگاما« مي توان جست وجو کرد. هرکدام از اعضاي گروه براي 
نسخه ضبط زنده آلبوم یک قطعه حدوداً 15 دقیقه یي را ساختند. 
قلب  »مادر   ،)1969( گاما«  »اوما  هاي  آلبوم  در  گروه  هاي  تجربه 
اتمي« )1970(، »فضولي« )1971(، »پوشیده با ابرها« )1972( تجربه 
هاي بسیار پیشرویي محسوب مي شوند، به گونه یي که بسیاري 
در  و  زمان  همان  در  »اشتوکهاوزن«  تجربیات  با  را  ها  آلبوم  این 
ماه«  تاریک  »نیمه  آلبوم  با  اما  کردند.  مقایسه مي  دیگر  یي  حوزه 
به خود  تري  مردمي  و سوي  فلوید سمت  پینک  موسیقي   )1973(
گرفت و ترانه و کالم به یکي از ارکان اصلي موسیقي آنها بدل شد. 
دو قطب اصلي گروه  به  »گیلمور«  و  »واترز«  بعد  به  این زمان  از 
تبدیل و با هر آلبوم فاصله بین این دو بیشتر مي شود تا جایي که 

در آلبوم »ضربه نهایي« )1983(، »ریچارد رایت« به دلیل اختالف 
با واترز هنگام ضبط حضور نداشت. بعد از این آلبوم که واترز به 
دنبال گروه و تجربه هاي مستقل خود رفت، به نظر مي آمد پرونده 
گروه افسانه یي راک بسته شده است اما گیلمور تصمیم گرفت بار 
دیگر به همراه ریچارد رایت و نیک میسون روي صحنه برود. این 
از عنوان  استفاده  توانستند حق  دادگاه  از چند جلسه  بعد  نفر  سه 
پینک فلوید را به دست بیاورند و گروه سه نفره پینک فلوید اولین 
آلبوم خود را با عنوان »لغزش آني عقل« )1987( منتشر کرد. این 
»ناقوس  عنوان  با  را  آلبوم خود  آخرین  و  دومین  نفره  گروه سه 
جدایي« )1994( ارائه کرد که با استقبال بسیار خوبي نیز روبه رو 
گیلمور  کنار  در  همیشه  گیلمور  و  واترز  بین  جدال  در  رایت  شد. 
نشریه  با  خود  وگوهاي  گفت  از  یکي  در  که  یي  گونه  به  ایستاد، 
واترز  جدایي  از  بعد  که  آلبومي  دو  از   2007 سال  در  »بیلبورد« 
از پینک فلوید ساخته شده اند به عنوان کامل ترین آثار گروه یاد 
کرد. رایت بدون شک از نوازندگاني است که تاثیر زیادي در شکل 
گیري لحظات اوج موسیقي »راک متوهم« دارد. رایت دومین هنرمند 
درگذشته گروه پینک فلوید است. در سال 2006 »سیدبرت« اولین 
در سال  درگذشت.  انزوا  ها  از سال  بعد  که  بود  گروه  این  عضو 
2005 یک بار دیگر چهار عضو گروه پینک فلوید تصمیم گرفتند در 
جریان کنسرت »الیو - ایت« روي صحنه بروند. این کنسرت توسط 
»باب گلدف« خواننده، آهنگساز و بازیگر نقش اصلي فیلم »دیوار« 
به قصد کمک به قاره آفریقا برنامه ریزي شد. در آن شب بسیاري 
نشستند  هاي خود  تلویزیون  پاي   70 و   60 هاي  دهه  از جوانان 
ببینند. رایت  افسانه یي را در کنار هم  تا بار دیگر اعضاي گروه 
دو آلبوم مستقل از هم در سال هاي 1978 و 1996 منتشر کرد. 
یاد  »به  اجراي  و  به سال 2007  رایت  یي  آخرین حضور صحنه 
بیاور آن شب را« بازمي گردد که در این اجراي شهر لندن گیلمور 

و رایت قطعه 24 دقیقه یي »پژواک ها« را به شکل زنده اجرا کردند؛ 
این قطعه  قطعه یي که کمتر به اجراي زنده آن مي پرداختند. در 
رایت به عنوان خواننده نیز حضور دارد. در آلبوم »کاش تو هم 
اینجا بودي« )1975( که گروه به قصد گرامیداشت »سید برت« آن 
را منتشر کردند در قطعه اول آلبوم با عنوان »بدرخش اي الماس 
دیوانه« که توسط رایت، واترز و گیلمور ساخته شده است، »برت« 
به عنوان »الماس دیوانه« مورد خطاب قرار مي گیرد؛ عنوان و لقبي 
که برازنده تمامي اعضاي گروه پینک فلوید است. حاال باید منتظر 
بزرگداشت ها بود. باید دید آیا واترز و گیلمور بار دیگر در کنار 
هم براي بزرگداشت رایت روي صحنه خواهند رفت؟ در بعضي از 
این بزرگداشت ها هر چند به لحاظ موسیقایي اتفاق ویژه یي رخ 
نمي دهد اما لحظات خاطره انگیزي شکل مي گیرد؛ مثل بزرگداشتي 
که »اریک کالپتون« براي »جرج هریسون« از اعضاي گروه بیتلز 
برگزار کرد. مرگ رایت مي تواند بهانه یي باشد براي جوانان سابق 
که در عصر سلطه »دي جي« ها بار دیگر تجدید خاطره یي کنند با 

موسیقي پیچیده، گستاخ و تجربه گر چند الماس دیوانه.

  کنسرت »حسین علیزاده« 
با ضربانگ در اروپا  

 
»حسین علیزاده« به همراه گروه ضربانگ تور موسیقایي خود را 
در چهار کشور اروپایي برگزار مي کند. به گزارش فارس، در این 
از آلمان آغاز مي شود و  از اول نوامبر)آبان ماه(  کنسرت ها که 
تا نروژ ادامه مي یابد گروه ضربانگ متشکل از نوازندگاني چون 
پژمان حدادي تنبک و دف، بهنام ساماني تنبک، دف، دمام و کوزه، 
مهرگان  نقاره،  و  سنتور  راد  افسري  جواد  پرکاشن،  لودین  حکیم 
گرامي حقیقت ضرب زورخانه و آواز، رضا ساماني تنبک، دف و 
زورنا و ني انبان، حسین علیزاده را به عنوان نوازنده تار و سه تار 

همراهي مي کنند.
تور موسیقایي حسین علیزاده با گروه ضربانگ از کلن آلمان در 
تاریخ اول نوامبر مصادف با 11 آبان آغاز مي شود. گروه موسیقي 
پیش  سال  هشت  از  است  دستان  گروه  شده  مشتق  که  ضربانگ 
تشکیل شده و در این مدت کنسرت هاي متعددي را برگزار کرده 

است. 

بررسي آثار »حسین 
دهلوي« در پاریس و 

انتشار آلبوم »ماني و مانا« 
ایراني  اپراي  بررسي  و  معرفي  به  پاریس  در  اپرا  خواننده  یک 

»حسین  آثار  خصوصًا 
در  پردازد.  مي  دهلوي« 
برنامه که 92 سپتامبر  این 
در  مهر   8 با  مصادف 
شود  مي  برگزار  پاریس 
درباره  فرهت  هرمز  ابتدا 
سپس  و  ایراني  موسیقي 
خواننده  آبادي  تاج  بهرام 
اپراي  درخصوص  اپرا 
آثار  خصوصًا  ایراني 
ایراد  به  دهلوي  حسین 
پردازند.  مي  سخنراني 
را  موسیقي  دهلوي  حسین 
آغاز  پدر  نزد  کودکي  از 
نوازندگي  ادامه،  در  و  کرد 
موسیقي ایراني را در مکتب 

ابوالحسن صبا و »هارموني« و »کنترپوان« را نزد حسین ناصحي 
آهنگسازي  رشته  در  تحصیل  از  فراغت  از  پس  دهلوي  فراگرفت. 
مدتي ریاست هنرستان موسیقي ملي و زماني هم رهبري ارکستر 
شماره یک هنرهاي زیباي کشور یعني ارکستر صبا را عهده دار 
دئوي  مانا،  و  ماني  اپراي  به  توان  مي  هنرمند  این  آثار  از  بود. 
شورآفرین  ارکستر،  براي  شور  در  سبکبال  گاه،  سه  در  سنتور 
در ابوعطا براي ارکستر، چهارنوازي مضرابي اصفهان، کنسرتینو 
براي سنتور و ارکستر، فانتزي براي تار و ارکستر، سوئیت بیژن 
و منیژه )بر اساس اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسي( براي ارکستر 
زهي، فانتزي براي گروه تمبک و ارکستر و همچنین قطعه سرباز 

براي آواز گروهي اشاره کرد. 
و  »ماني  اپراي  آلبوم  انتشار  از  دهلوي«  »حسین  دیروز  همچنین 
مانا« با حمایت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران خبر داد. 
این آهنگساز گفت؛ درخصوص انتشار این آلبوم بنده درخواستي 
را به مرکز موسیقي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ارائه 
دادم که طي مذاکراتي مقرر شد با حمایت این ارگان، آلبوم اپراي 
هاي  قسمت  برخي  تاکنون  افزود؛  وي  شود.  منتشر  مانا  و  ماني 
این اپرا ضبط شده اما براي انتشار آنها هنوز به قطعیت نرسیده 
ایم. این آهنگساز درخصوص حذف صداي زن در این اپرا اظهار 
داشت؛ من مایل نیستم صداي زن حذف شود اما قرار است امکانات 
ضبط صدا براي گروه کر و خوانندگان کودک از سوي شهرداري 
فراهم شود. دهلوي در خاتمه خاطرنشان کرد؛ در صورت حمایت 
را  مضرابي  ارکستر  هاي  فعالیت  آلبوم،  این  انتشار  از  شهرداري 

آغاز خواهیم کرد.
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6 نویسنده از ۳ قاره 
نامزد جایزه ی  دیالن 

توماس شدند

شش نویسنده از سه قاره ی جهان به عنوان نامزدهای 
نهایی جایزه ی  “دیالن توماس”، ویژه ی نویسنده های 
زیر 30 سال، انتخاب شدند. جایزه ی “دیالن توماس” 
بزرگ ترین جوایز  از  یکی  ارزش 120هزار دالر،  به 
ادبی جهان است که دو سال یک بار از سوی دانشگاه 
تمام  برای  آن  در  حضور  و  می شود  برگزار  ولز 
نویسندگان زیر 30 سال از تمامی کشورها و از هر 
فهرست  جایزه   این  هیأت داوران  است.  آزاد  ژانری 
شش نامزد نهایی را در حالی اعالم کرد که انگلستان 
با سه نویسنده حضور پررنگی دارد و اتیویی، ویتنام 
و آفریقای جنوبی نیز هرکدام یک نماینده  دارند. به 
از:  عبارت اند  نهایی  نامزد  شش  بی بی سی،  گزارش 
شعر  مجموعه ی  برای  انگلستان  از  بیرد  کارولین 
از  دووی  سریدون  افتادند«؛  دردسر  به  »شلغم ها 
خونی«؛  »خویشاوند  رمان  برای  جنوبی  آفریقای  
»مغربی  رمان  برای  انگلستان  از  هوگان  ادوارد 
داستان  مجموعه ی  برای  ویتنام  از  لی  نان  سیاه«؛ 
کوتاه »قایق«؛ دیناو مونگستو از اتیوپی برای رمان 
»کودکان انقالب«؛ و روس رایسین از انگلستان برای 
رمان »کشور خود خدا«. نامزدهای نهایی از میان 16 
کتابی که ماه جوالی در فهرست اولیه  معرفی شده 
انتخاب شده اند. برنده ی نهایی نیز روز دهم  بودند، 
نوامبر در “سوانسی” - زادگاه دیالن توماس )شاعر 
قرن بیستم( - معرفی خواهد شد. در دوره ی پیشین، 
راچل ترسیز از ولز برای مجموعه ی داستان کوتاه 

»سیب های تازه«، برنده ی این جایزه شد.

رقابت نویسندگان عرب 
برای کسب جایزه بزرگ 

ادبی دنیای عرب
بنیاد جایزه کتاب شیخ زاید نامزدهای نهایی دریافت 
این جایزه در سال 2009 را معرفی کرد. به گزارش 
مهر به نقل از عرب نیوز، این جایزه که یکی از نفیس 
ترین جوایز کتاب در جهان محسوب می شود همه 
ای  جایزه  عربی  کتابهای  بهترین  معرفی  با  ساله 
عربی  متحده  امارات  درهم  میلیون  هفت  با  برابر 
به  انگلستان  پوند  پانزده هزار  و  میلیون  معادل یک 
برنده آن در هر شاخه اهدا می کند. در داوری این 
اصل  و  ندارد  خاصی  اولویت  انتشار  مکان  جایزه 
نه  در  جایزه  است.این  کتاب  زبان  بودن  عربی  بر 
شود  می  اهدا  کتابهایی  به  مختلف  شاخه  و  رشته 
باشند. شاخه  منتشر شده  هر سال  اکتبر   15 تا  که 
ادبیات  ادبیات،  از:  عبارتند  جایزه  این  مختلف  های 
زیبا،  هنرهای  جوان،  نویسنده  ترجمه،  کودکان، 
انتشار و توزیع، شخصیت فرهنگی سال، دستاورد 
هرکشور.  در  پیشرفت  نمونه  و  فرهنگ  در  فناوری 
تا  امسال هیأت داوری جایزه شیخ زاید  در داوری 
به حال 512 نمونه و اثر را از میان 1200 نامزد در 
هر شاخه برگزیده اند و داوری نهایی این نامزدها به 

زودی آغاز می شود.

درنگي بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشه 

 چون خورشید که 

نابینایان را گرم 
مي کند

 
آرش نقیبیان

گوستاو فلوبر نزد دوستداران ادبیات غرب، خصوصًا ادبیات فرانسه، نام 
و شخصیتي کاماًل آشنا است و دست کم کمتر عالقه مند کتاب در ایران 
بار  او مادام بوواري را الاقل یک  نام رمان جاودان  پیدا مي کنید که  را 

نشنیده باشد.
اهمیت و تاثیر فلوبر تنها چندین دهه پس از مرگش شناخته و روشن شد. 
در قرن بیستم ژان پل سارتر در کتابي سه جلدي و بسیار حجیم تحت 
عنوان احمق خانواده سعي کرد تمام همت خود را به کار گیرد و از فلوبر 
اگزیستانسیالیستي  فلسفه  تا  بیاورد  مثال  امروزي  انسان  یک  عنوان  به 
کالبد  بي روح،  پزشکي  در رمان هایش همچون  کند.فلوبر  ثابت  را  خود 
جامعه اش را مي شکافد و معتقد است نویسنده همچون تاریخ نویس باید 
مورخ جامعه و طبقاتش باشد.او در واقع خط رابطي است میان دو عصر، 
رئالیسم  به  را  رمانتیسم  جریان  که  است  پیوندي  نقطه  بگوییم  بهتر  یا 
وصل مي کند. در شیوه نگارش و نثر فلوبر کلمه ها بسیار بجا و مناسب 
و در جاي صحیح نشانده شده است و توصیفات غیرضروري و جمالت 

تکراري در آثار مهم این نویسنده کمتر به چشم مي خورد.
رئالیسم فلوبر پس از جریان رمانتیسم و ادبیات رمانتیکي که با توضیحات 
غیرواقعي اش حوصله غالب خوانندگان را سر مي برد همچون پتکي بر 
سر هر امیدواري کاذب رویاهاي دل خوشکنک فرود آمد و جهاني سخت 
تلخ را در ذهن خوانندگانش ترسیم کرد. فلوبر منادي واقعیت  حقیقي و 

هراس انگیز حیات انسان در جهان است.
عصري که گوستاو فلوبر در آن زیست دوران شکوفایي و اعتبار فراوان 
علم بود. در اوایل قرن نوزدهم آگوست کنت جامعه شناس شهیر فرانسوي 
و از بنیانگذاران این شاخه از دانش بشري فلسفه تحصیلي )پوزیتیویستي( 
خود را با مدد از دانش و علم روز آن عصر پایه گذاري کرد.پوزیتیویسم 
اساس و بنیان خود را بر اعتبار علم و دانش و تجربه علمي بنا نهاده بود. 
پس از کوتاه زماني در آثار نویسنده بزرگ و ناتورالیست فرانسوي، امیل 
افراط به خود مي گرفت  این علم گرایي که گاه رنگ و بوي  تاثیر  زوال، 
ماگار(.  روگن  خانواده  هاي  رمان  سلسله  در  )مخصوصًا  شد  مشاهده 
شاید با اندکي اغماض فلوبر را نیز باید عالقه مندي پیگیر تحوالت علمي 
عصر خود تلقي کرد. هرچند تاثیر این حوزه تنها در رمان آخر و ناتمام 
او بووار و پکوشه متجلي است. از آنجایي که این کتاب برخالف آثار دیگر 
این نویسنده همچون مادام بوواري، تربیت احساسات و وسوسه سنت 
آنتوان خصوصًا نزد خوانندگان فارسي مهجورتر و ناشناخته تر است، در 
این یادداشت سعي مي کنیم اندکي به این کتاب ارزشمند بپردازیم که مرگ 
ناگهاني فلوبر مانع از اتمام آن شد. کتابي که از خالل سطر سطر آن پرتو 
نبوغ فلوبر عیان مي شود.بووار و پکوشه در سال 1881 یک سال پس از 
مرگ نویسنده در پاریس منتشر شد. دو نسخه بردار به نام هاي بووار و 
پکوشه در گردش هاي روزهاي یکشنبه با هم آشنا مي شوند و هم سلیقه 
در مي آیند و از این رو میان شان دوستي عمیقي حکمفرما مي شود. این 
دوستي بر تمام زندگي این دو مرد تنها پرتو مي افکند. در این میان ارث 
هنگفتي به بووار مي رسد که آن پول را با گشاده دستي با پکوشه تقسیم 
مي کند. هر دو به دهي مي روند، ملکي مي خرند و قصد بهره برداري 
از آن را دارند اما اولین نتایجي که به دست مي آید فاجعه آمیز است و 
چون به این نتیجه مي رسند که شکست شان ناشي از جهل است، مجدداً 
به تحصیل شیمي، طب، دامپزشکي، زمین شناسي و... مي پردازند و در 
این راه از هیچ کوششي فروگذار نمي کنند. اما کاري از پیش نمي برند و 
بر سرخوردگي آنان اضافه مي شود. طبعًا شکاک تر و تلخ تر مي شوند 
و چون به ادبیات و باستان شناسي و تاریخ رو مي آورند، به شکل ابلهانه 
یي فضل فروش و گزافه گو مي شوند. پس از آن به مطالعه جامعه و عشق 
روي مي آورند ولي متوجه مي شوند براي این کار هم ساخته نشده اند، 
متافیزیک، مانیتیسم و احضار ارواح را پیش مي گیرند و باز مانند گذشته 
پاي در گل مي مانند. خالصه در همه زمینه ها و حوزه هاي علوم و دانش 
بشري سر مي خورند و به فکر خودکشي مي افتند، اما پیام کلیسا در شب 
عید نوئل آنها را از صرافت خودکشي مي اندازد. به مذهب روي مي آورند 
و چندي وقت شان با بحث هاي کالمي و فقهي سپري مي شود و در نهایت 
پس از آزمودن تمام این راه ها باز به نسخه پردازي رو مي آورند.هرچند 

نیت نویسنده در این کتاب که به تعبیر ایوون بالنژه مورخ و منتقد بزرگ 
ادبیات معاصر فرانسه »مضحکه فلسفي بزرگي« است، چندان روشن و 
مشخص نیست، با این احوال گوستاو فلوبر فرصتي مناسب یافته است تا 
تمام انزجار خود را از روحیات بورژوازي نوکیسه عصر خود ابراز کند. 
البته نباید این نکته را فراموش کرد که هدف فلوبر تنها هجو ادا و اصول 
بورژواها نیست، بلکه هجو تند فلوبر دامن ادعاهاي روشنفکرانه شایع در 
عصر او را، به ویژه »علم پرستي« که به شکل یک مد و نمایش براي فضل 

فروشي درآمده بود، مي گیرد.
کتاب بووار و پکوشه همچنین در نگاه اول ستایشي است از دوستي و 
همدلي و این عبارت فلوبر که »دوستي دو قلب پاک مرزي نمي شناسد.« 

فراواني  هاي  از ضعف  لحاظ ساختاري  به  کتاب  اوصاف  این  تمامي  با 
صدمه خورده است. تکرار مطالب خیلي زود خواننده را خسته مي کند 
و تنها به مدد طنز حیرت انگیز فلوبر در این کتاب حس مالل زدوده مي 
شود. در خالل مطالعه برخي از صفحات این کتاب، گاه خواننده عالقه مند 
نمي تواند جلو شلیک خنده و قهقهه خود را بگیرد و این نکته بسیار جالبي 
است، چرا که از فلوبر تا قبل از این کتاب، آنچه در اذهان منتقدان و عالقه 
مندانش باقي مانده بود، خشکي، عدم انعطاف و جدي بودن است. جالب 
اینجاست که بدانیم دو شخصیت کتاب بووار و پکوشه در طول تجربیات 
خود  تقریبًا  که  برمي خورند  مالیخولیایي  و  همان سرخوردگي  به  خود 
فلوبر به آن رسید. با همه این اوصاف بووار و پکوشه کتاب دست اولي 
است که البته درباره آن نمي توان قضاوت قطعي کرد، زیرا ناتمام است. 
اضافه بر قسمت آخر داستان که فقط خطوط کلي اش به دست ما رسیده، 
قرار بوده است مجلد دومي هم باشد که آنچه دو دوست صرفًا جهت لذت 
خود نسخه برداري مي کنند در آن بیاید. باز به تعبیر ایوون بالنژه احتمااًل 
نویسندگان  حماقت  درباره  ها  لطیفه  از  یي  مجموعه  خواسته  مي  فلوبر 
بزرگ و کوچک ترتیب دهد. با تمامي این اوصاف طنز و طنازي فلوبر در 
این رمان حیرت انگیز و مثال زدني است و مطالعه این رمان که ترجمه 
فارسي آن نیز در بازار کتاب موجود است، لحظات مفرح و در عین حال 
این  است  شایسته  کند.  مي  فراهم  ادبیات  به  مندان  عالقه  براي  پرباري 
مقال را با نقل قولي از گي دوموپاسان داستان نویس بزرگ و معاصر 
فلوبر به پایان برسانیم؛ »نخستین هنر فلوبر در نویسندگي که به محض 
نظر افکندن به آثارش به چشم مي خورد، قالب و شکل داستان است که 
نزد دیگر نویسندگان کم نظیر است و نزد عامه مردم نامرئي- مي گویم 
نامرئي درحالي که قدرت اثر چنان خوانندگان را تحت تسلط خود قرار 
مي دهد که بي آنکه باور داشته باشند، حتي در قعر وجودشان، رسوخ 
مي یابد. چون خورشید که نابینایان را گرم مي کند بي آنکه نورش را به 

چشم ببینند.«
کاروان/  نشر  نژاد/  نبوي  افتخار  فلوبر/  گوستاو  پکوشه/  و  بووار   *
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ہوصفي که گي دوموپاسان از آثار گوستاو فلوبر کرده است. 
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 انتشار رمان جدید »فیلیپ راث«؛

با  امریکایي  نویسنده  راث«  »فیلیپ  رمان  جدیدترین   
امریکا  ایاالت متحده  بازار کتاب  عنوان »خشم« راهي 
شد. به گزارش فارس این رمان روز سه شنبه توسط 
شد.  کتاب  بازار  وارد  میفلین«  »هاوتون  انتشارات 
»خشم« درباره دومین سال جنگ کشور کره است که 

در سال 1951 مي گذرد.

در  هنکس«  »تام  از  تقدیر 
انجمن فیلم لینکلن 

که  لینکلن  مرکز  فیلم  انجمن 
ساالنه  جشن  در  است  قرار 
به  هنکس«،  »تام  از  خود 
عنوان بازیگر برتر سال تقدیر 
کند، از این بازیگر امریکایي به 
و  مرد خوب  مرد،  یک  عنوان 
تاثیرگذار یاد کرده است. این 

انجمن در سي و ششمین دوره از جشن هاي ساالنه 
خود، مصادف با 27 آوریل سال 2009 جایزه »هنکس« 

را در سالن آلیس تولي به وي اعطا خواهد کرد. 

بازي افلك در فیلم »شهر«

 بازیگر و فیلمنامه نویس برنده 
و  کارگرداني  براي  اسکار 
بازي در فیلم تاریک »شهر« بر 
مبناي رمان »شاهزاده دزدان« 
افلک  است.  مذاکره  حال  در 
بازنویسي  را  »شهر«  فیلمنامه 
مي کند که پیتر کریگ بر مبناي 
چاک  دزدان«  »شاهزاده  رمان 

نظارت  آن  نگارش  بر  هوگان  خود  و  نوشت  هوگان 
داشت.

تقدیر از پدرو آلمودوار در مادرید؛ 

مطرح  فیلمساز  آلمودوار  پدرو 
در  شنبه  روز  اسپانیایي 
سومین رویداد فرهنگي ساالنه 
مادرید با برپایي یک کنسرت بر 
هاي  فیلم  متن  موسیقي  مبناي 
گرفت.  قرار  تقدیر  مورد  خود 
به گزارش مهر این کنسرت که 
سفید«  »شب  برنامه  از  بخشي 

است، با حضور حدود 300 هنرمند در مرکز اسپانیا 
برگزار شد. آلمودوار 59 ساله 11 فیلم خود از جمله 
در  را  مادرم«  درباره  چیز  »همه  اسکار  برنده  فیلم 

مادرید ساخته است. 

 فیلم کوتاه گدار براي جشنواره وین

 ژان لوک گدار فیلمساز مطرح 
موج نو سینماي فرانسه پیش 
تبلیغاتي جشنواره بین  پرده 
ساخت  را  وین  فیلم  المللي 
که از 26 مهر تا هشتم آبان 
برگزار مي شود. فیلم کوتاه 
در  سپتامبر  اواسط  از  گدار 
نمایش  به  اتریش  سینماهاي 
فیلم  جشنواره  و  آید  درمي 

وین از 17 تا 29 اکتبر )26 مهر تا هشتم آبان( برگزار 
مي شود.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

کنراد و مساله وفاداري

ایستادگي 
براي یك ایده

نادر شهریوري )صدقي(

مساله این نیست که ایده هاي زیادي داشته باشي اما مهم آن است که به 
یک ایده وفادار باشي.

کي یرکگور
دشنه تقدیر آنگاه فرود مي آید که آدمي خود را بیش از هر موقع دیگري، 
این رازي است که نمي شود به کنه آن پي برد، زیرا  در امان مي بیند، 
اگر بشود به کنه آن پي برد، دیگر راز نیست، تقدیر بزرگ ترین راز این 
از  را  آدمي  که  است  ساز  سرنوشت  راز  این  دانستن  تنها  است،  جهان 
سرنوشت یا همان تقدیرش نیرومندتر مي کند، اما آدمي نمي تواند به راز 
سرنوشت خود پي ببرد و بنابراین در برابر تقدیرش مغلوب مي شود، اما 
با این همه سعي مي کند قدرت تقدیر را نادیده بگیرد و حتي خود را حاکم 
بر سرنوشت خودش تلقي کند زیرا آدمیان در اکثر مواقع میل به فریب 
خوردن دارند و به همین دلیل و براي تحقق آرزوها یا ارتقاي موقعیت 
به مبارزه مي  نامند دست  شان در میدان پرتنشي که آن را جامعه مي 
زنند، اما واقعیت آن است که این مبارزه برابر با موفقیت هم نیست، گرچه 
آدمي توهم موفقیت را براي خود خلق مي کند اما در عین حال این مبارزه 
به طور طبیعي وجود دارد، چون وجود بي شمار آدمیان با موقعیت ها و 
منافع متضاد وجود درگیري یا به عبارت دیگر مبارزه را اجتناب ناپذیر 
کرده است ولي در هر حال سرنوشت خود را تحمیل مي کند و در نهایت 
نیز زندگي آدمي به مرگ منتهي مي شود؛ »مرگ«ي که آدمي به رغم میل 
خود به سمتش مي رود در حالي که از آن مي گریزد »مرگ« که خود نیز 

یک سرنوشت است. جوزف کنراد نویسنده لهستاني 
که  یي  ایده  کند؛  مي  مطرح  را  جالبي  ایده  میانه  این  در   )1924-1857(
بي ارتباط با زندگي سراسر پر ماجرایش نیز نبوده، زندگي که همراه با 
خطر و امید شروع شد و ادامه پیدا کرد. او که در کودکي آرزو داشت 
دریانورد شود، آرزوي غریبي که در لهستان به سبب نبود دریا، غریب تر 
مي نمود ولي با این همه آرزویش را محقق کرد )زیرا مي خواست حاکم 
بر سرنوشت خودش باشد( آن هم در 17 سالگي یعني در اکتبر 1874 
که تصمیم مي گیرد سوار قطار اکسپرس وین شود تا به فرانسه و بندر 
مارسي و به تعبیر خودش سپس به آخر دنیا برود تا سرنوشتش را رقم 
بزند و به این ترتیب حدود 20 سال به عنوان کارگر ساده یا افسر و گاهي 
کاپیتان کشتي، اقیانوس ها را پیمود تا سرانجام در 1894 در لندن پا به 
خشکي گذاشت تا سفر پرمخاطره تر دیگري را آغاز کند که نویسندگي 

اش بود.
تجربه  را  غریبي  زندگي  کنراد  خود  مانند  کنراد  هاي  داستان  قهرمانان 
مي کنند که در عین حال شباهتي هم به زندگي زیسته شده کنراد دارد. 
آنان به عبارتي »خطر« و »ماجرا« را حرفه خود انتخاب مي کنند، گویي 
که در خطر کردن نیز رازي وجود دارد. مثاًل رمان »جواني« که داستان 
به مشرق زمین سفر مي کند  بار  اولین  دریانورد جواني است که براي 
آن در هر صورت  با  نامطمئني که سفر کردن  و  کهنه  با کشتي  آن هم 
توام با ریسک و حادثه است، چنان که حادثه نیز رخ مي دهد و کشتي 
قدیمي در وضعیت آتش سوزي و غرق شدن قرار مي گیرد یا رمان »دل 
تاریکي« که طي آن قهرمان این رمان یعني مارلو مسافر کنگو مي شود. 
)خود کنراد نیز به سال 1890 سفري به کنگو مي کند.( »دل تاریکي« در 
عین حال که ادعانامه یي است علیه بورژوازي »سفید« و »فربه«، همچنین 
تدریجي جنگل، مرگ هاي دسته جمعي، دروغ  نابودي  برده داري،  علیه 
تناقضات عجیب در  بیانگر  دموکراسي و مسیحیت رسمي ولي همچنین 
سرشت آدمي نیز است. در این رمان کنراد از کشیدن راه آهن در کنگو 
مي گوید، جنگل با دینامیت منفجر مي شود تا فضا براي ریل مهیا شود 
همه  این  با  اما  شود.  مي  گذاشته  کار  انساني  جان  قیمت  به  ریل  هر  و 
بردگان به اربابان شان عشق مي ورزند و منافع خود را نه تنها همسو 
بلکه ذیل منافع سفیدپوست ها در نظر مي گیرند. این تناقض عجیبي است 
یعني استثمارشونده، استثمارکننده را ستایش مي کند، اکنون ممکن است 
جمله نیچه مصداق خود را پیدا کرده باشد که »میل به فریب خوردن در 
آدمي سرکوب نشدني است« ولي حتي پذیرش تمایل به فریب خوردگي 
از متناقض بودن مساله اصلي چیزي کم نمي کند. »به کورتز )شخصیت 
این رمان( عشق ورزیده مي شود. مورد پرستش قرار مي  سفیدپوست 

گیرد. پسرک ساده و معصوم روسي در کنگو 
همه  که  همچنان  پرستد  مي  را  »کورتز«   - تاریک  جنگل  در  استثنایي   -

آفریقاییان او را مي پرستند. آنها کسي را مي پرستند که استثمارشان مي 
کند و به خفتشان مي کشاند... بردگان به اربابان شان عشق مي ورزند. 
دو مرد - کورتز، آن شیطان و روسي فرشته سان - یکي هستند. این آن 
پیوند ناگسستي بین نیکي و بدي است که »کنراد« را به جنون مي کشاند. 
پسرک روسي را، روحي ناب فارغ از حسابگري و ناآزموده رهبري مي 
کند. عاج و تاج و تفنگ بر »کورتز« مستولي مي شود. آوایي که مي شنویم 
و  است  استعمارگري  پوچي  طنین  است.  بورژوازي  انسان  پوکي  طنین 
هیچ. تمامي یک فرهنگ هیچ نیست جز فریب. بنابراین با خود مي اندیشد 
که چرا نباید همه چیز را برتکاند؟ یأس، بازي هایي از یأس و آفرینش.«1 

پس چاره چه چیزي است وقتي همه چیز جز فریبي بیش نیست؟

اما این دیدگاه هاي کنراد تنها لفاظي کلیشه وار علیه استعمارگران نیست، 
گرچه بر این موضع گیري دیدگاه خود صحه مي گذارد اما مساله مهم تر 
آنکه شخصیت سفیدپوست این رمان یعني »کورتز« حتي به عنوان کسي 
که سیاهان را با بي تفاوتي استثمار مي کند، خیلي هم تحقیر نمي شود و 
حتي شاید ماجراجویي اش مورد توجه نیز قرار مي گیرد. گفته مي شود 
آخر سال  در  را  آثارش  )که  »رمبو«  از  کنراد  که  است  »کورتز تجسمي 
هاي 1890 خوانده بود( دارد - رمبو شاعر فرانسوي که به آفریقا رفت، 
قاچاقچي اسلحه شد، تاجر برده شد و ناظر کشتزار. مانند »رمبو« کورتز 
هم فصلي از جهنم را دیده است. او هم هنرمند است، خطیب است، نقاش و 
شاعر است«2 از طرفي دیگر »کنراد به درون قلبش مي نگرد و در آن رگه 
یي از هرزگي مي یابد زیرا شیفته شرارت است... کورتز نیروي شرارتي 

است که آدم ها آن را پرستش مي کنند.«3

اما در پس این ماجراجویي ها و تناقض ها آن ایده جالب کنراد خود را 
نشان مي دهد. گویي پس از تجربه یي سخت و پرفراز و نشیب و زندگي 
زیسته شده است که مي توان ایده یي ارائه داد. واقعیت آن است که انسان 
همواره هر چیزي را فداي خودخواهي، راحتي و سود خود کرده و از این 
رو که خود را مرکز جهان قلمداد کرده نخواسته یا به عبارت درست تر 
ایده آلیسم او صرفًا  نتوانسته به وضعیت واقعي اش پي ببرد. در واقع 
کوششي بوده براي آنکه اعتبار وضعیت واقعي را به افسانه هایي نسبت 
اختراع  براي ارضاي خودخواهي اش  را  افسانه ها  بدهد که خودش آن 
کرده، اما این به این معنا نیز نبوده که سرنوشت نیز تابع افسانه سرایي 
اش قرار گرفته بلکه بالعکس سرنوشت همواره کار خود را بدون توجه به 
اراده هاي انساني انجام داده و آدمي را همچون بازیچه یي به این ور و آن 
ور برده و در آخر کار تمامي کوشش هایش چه باحاصل و چه بي حاصل 
را به مرگ منتهي کرده است. اما با این همه جوزف کنراد ایده جالبي را 
شخصیت  و  کاراکترها  است  ممکن  یعني  گیرد  مي  پي  هایش  رمان  در 
انساني زیادي داشته باشند، مغرور،  هاي رمان هاي کنراد ضعف هاي 
هر چند  وفادارند،  همه  »اما  و...  احساساتي  یا  زودباور  کله شق، ساده، 
وفاداري شان را از راه هاي گوناگون نشان مي دهند. وفاداري آنها ممکن 
است به یک دوست، به یک کشتي، به یک انگیزه یا حتي به یک ایده باشد، 
این وفاداري به ظاهر احمقانه و اصواًل نامعقول آنان را به طرف خطر و 
مرگ مي کشاند اما هدف نهایي آنان در اعمال شان همین ابراز وفاداري 
است. در راه هدف ممکن است جان شان را از دست بدهند اما شکست 
نمي خورند زیرا با اثبات وفاداري خود روحًا به پیروزي مي رسند.«4 به 
عبارتي دیگر اگر چه ممکن است تمامي فعالیت ها به طور کلي حاصلي در 
بر نداشته و در نهایت به مرگ منتهي شود اما با این همه به علت پافشاري 
و پایداري بر یک ایده معین و ایستادگي تا به آخر براي آن ایده پیروزي 
روحي و شعف ناشي از برتري در آدمي حاصل مي آید تا بدان جا که 

حتي شکست نیز نوعي پیروزي تلقي شود.
اکنون ممکن است حتي توجه کنراد به کورتز از شخصیت هاي رمان دل 
تاریکي به دلیل وفاداري کورتز به ایده هایش یا به تعبیر درست تر به ایده 
اش باشد اما مساله وفاداري به شکل جالب تري در رمان جواني نشان 
داده مي شود. در این رمان وفاداري قهرمان داستان به یک کشتي نشان 
داده مي شود؛ کشتي کهنه یي که ممکن است ارزش چنداني نیز نداشته 
ایده  و  ایده ذهني  به یک  تبدیل  نمادین  به صورت  اما کشتي کهنه  باشد 
آلیستي مي شود که وفاداري به آن و پافشاري براي حفظ آن به هدفي 

غایي و حتي لذت بخش مبدل مي شود.
اما با این همه آدمیان دوست دارند محکم کاري کنند و به اصطالح تخم 
مرغ هایشان را در یک سبد نگذارند. البته که کار از محکم کاري عیب نمي 
انتظار پیروزي روحي یا پاداش بزرگي بود.  کند اما در عوض نباید در 
الزمه عظمت روحي آن است که به تعبیر کي یرکگور خود را وقف یک 
ایده یا یک راه کنیم، خود را وقف یک ایده کردن همان وفاداري است که 
پیشواز  به  ایده  تنها یک  به  با وفاداري  شخصیت هاي رمان هاي کنراد 

خطر و مرگ مي روند. 
پي نوشت ها؛------------------------

-1 دل تاریکي، جونا راسکین، ترجمه محمدعلي صفریان، صص 26-25
-2 همان، ص 25
-3 همان، ص 25

-4 جوزف کنراد، زماني، ترجمه محمدعلي صفریان، ص 6



20www.persianweekly.co.uk
  جمعه 29 شهریور September 2008  -  1387 17هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره شصت و سوم

info@persianweekly.co.uk

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

چون شب پنجاه و چهارم برآمد 

گفت: ای ملک جوانبخت، تونتاب خدا را به پاکان سوگند داد که سالمت این جوان در دست او کناد و تا سه روز از ضوءالمکان دور نگشت. 
شکر و عرق بید و گالبش همی داد و مهربانی و مالطفت همی کرد تا آنکه جسمش به عافیت اندر شد و چشم بگشود. چون تونتاب به نزد 
او بیامد دید که نشسته و آثار صحت از او پیداست. گفت: ای فرزند، چگونه ای؟ ضوءالمکان گفت: الحمدهلل، به عافیت اندرم. تو نتاب شکر و 
حمد خدا را به جا آورد و به بازار رفته ده مرغ بخرید و به نزد زنش آورده و گفت: هر روز دو تا از این مرغان بکش. یکی بهر چاشت و یکی 
بهر شام بدین جوان بخوران. پس زن تونتاب برخاسته مرغ بکشت و به دیگ اندرش پخته بر وی بخورانید و آب گرم کرده دست و پایش 
بشست. ضوءالمکان به ِوساده تکیه کرده بخفت. وقت پسین بیدار شد. زن تونتاب مرغ دیگر آماده کرده هنگام شام بیاورد. ضوءالمکان 
نشسته همی خورد که تونتاب بیامد. دید که جوان چیز می خورد. شادان شد و در نزد او بنشست و احوال باز پرسید. ضوءالمکان گفت: 

شکر خدای را که بهبودی پدید گشته، خدا ترا پاداش نیکو دهاد. پس تو نتاب بیرون رفته شربت بنفشه و گالب بیاورد و بدو بخورانید 
و تونتاب هر روز پنج درم مزد از گرمابه بگرفتی. یک درم شربت بنفشه خریده و یکی به شکر و گالب می داد و پیوسته مالطفت و 
مهربانی می کرد تا اینکه یک ماه برفت و آثار رنجوری بر کنار شد و تندرستی روی داد. تونتاب و زن او خشنود و شادمان شدند. آن 

گاه تونتاب او را به گرمابه برد و خود به بازار گشته برگ سدر بخرید و پیش ضوءالمکان برد. ضوءالمکان تن با برگ سدر بشست 
و تونتاب پای او را همی شست. 

چون استاد گرمابه دید که تونتاب پای ضوءالمکان همی شوید، دالک پیش ضوءالمکان فرستاد و دالک بیامد و با تونتاب گفت: این 
نقص استاد است که این کارها بکنی. پس دالک سر ضوءالمکان تراشید و تن او را بشست. آن گاه تونتاب ضوءالمکان را به خانه 
بازگردانید و جامۀ نیکو بر وی بپوشانید و شکر و گالب بیاورد و بخورانید. زن تونتاب که مرغ را پخته و آماده کرده بود، پیش 
آورد. تونتاب لقمه لقمه از گوشت مرغ گرفته بر وی بخورانید. چون سیر بخورد، زن تونتاب آب گرم آورده ضوءالمکان را دست 
بشست. ضوءالمکان حمد خدا را به جا آورد. پس از آن تونتاب را ثنا گفت و گفت: خدا ترا سبب زندگانی من کرد. تونتاب گفت: 

این سخنان مگو و حدیث خویشتن بازگو که چرا به این شهر آمده ای و از کدام شهری؟ من در حبین تو نشان بزرگی و نجابت همی 
بینم. ضوءالمکان با او گفت: تو بازگو که مرا چگونه یافتی؟ تونتاب گفت: من ترا هنگام بامداد بر سر تون افتاده دیدم و چگونگی ندانستم. 
پس ترا برداشته در خانۀ خود نگاه داشتم. حکایت همین بود. ضوءالمکان گفت: »سبحان الذی یحیی العظام و هی رمیم« )= پاکیزه است 
کسی که استخوانها را که خشک و بی گوشت اند، زنده می کند(. ای برادر، احسان بر من تمام کرده ای، زود باشد که به پاداش کردار 
خود برسی. پس از آن با تونتاب گفت: ای شهر کدام شهر است؟ تونتاب گفت: مدینۀ قدس است. ضوءالمکان رنجهای خویش و غریبی و 

جدایی خواهر خود به خاطر آورده بگریست و حکایت با تونتاب حدیث کرده این ابیات برخواند: 
آه از این زندگی ناخوش من 
سپر زخم حادثات شده است 

وز دل و خاطر مشّوش من  از همه عمر خویش نشنیده است  
دل پرتیر همچو ترکش من                   بوی راحت دل بالکش من 

پس از آن سخت بگریست. تونتاب گفت: گریان مشو و شکر خدا به جا آر که سالمت و تندرستی. ضوءالمکان گفت: از اینجا تا دمشق 
چند روز مسافت است؟ تونتاب گفت: شش روز. ضوءالمکان گفت: توانی که مرا بدانجا بفرستی؟ تونتاب گفت: چگونه ترا تنها روان 
سازم که تو کودک هستی و هرگاه به دمشق بخواهی بروی من با تو خواهم آمد و اگر زن من نیز به فرمان من است او نیز با ما 
خواهد آمد که در آنجا نزد تو بمانیم زیرا که دوری تو بر من دشوار است. پس تونتاب با زن خود گفت: میل داری که به دمشق و 
شام سفر کنی یا در همین جا مقیم هستی تا من این ملکزاده را به دمشق برسانم و بازگردم که او را شوق سفر دمشق در سر است 
و من به جدایی او شکیبا نمی توانم بود و از راهزنان نیز بر او همی ترسم. زن تونتاب گفت: من نیز با شما سفر کنم. تونتاب گفت: 

زهی موافقت و زهی مرافقت. پس تونتاب برخاسته متاع خانه آنچه که داشت بفروخت. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.  ب 
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هزار و یکشبداستانهای 

گران ترین جایزه ی  
ادبی استرالیا برای 

یك نظافتچی
گران قیمت ترین جایزه ی  ادبی استرالیا در بخش داستانی در حضور نویسندگان 
سرشناسی چون دیوید مألوف، به نویسنده ای رسید که پیش تر نظافتچی بوده 
اولین سال برگزاری اش را پشت  ، جایزه ی  نخست وزیری استرالیا که  است. 
سر گذاشت، در دو بخش داستانی و غیرداستانی، برگزیدگان خود را معرفی 
کرد. جایزه ی بهترین اثر داستانی به استیون کونته برای کتاب »جنگ مأمور 
باغ  وحش« تعلق گرفت. این کتاب برلین جنگ زده در سال 3491 و زندگی یک 
زن اتریشی را به همراه همسر آلمانی اش، که مأمور باغ  وحش است، به تصویر 
این جایزه ی   کشیده است. کونته که قبال یک نظافتچی بوده است، موفق شد 

88هزار دالری را برای اولین کتاب خود به دست آورد. 
کوین رود - نخست وزیر استرالیا - که برای تقدیر از بهترین آثار داستانی 
و غیرداستانی، این جایزه را راه اندازی کرده است، با نظر خودش و مشورت 
هیأت داوران، کتاب کونته را به عنوان اثر برتر انتخاب کرد. به گزارش روزنامه ی 
گاردین، کونته ی 24ساله که هیأت داوران او را »صدای جدید ادبیات داستانی 
تاکسی،  راننده ی   چون  شغل هایی  کنار  در  پیش تر  است،  نامیده  استرالیا« 

گارسن، خدمت کار و نظافتچی، نویسندگی نیز می کرده است. در بخش غیرداستانی جایزه هم »درگیری در مرزهای استرالیا« نوشته ی  فیلیپ جونز، اثر برتر نام گرفت.
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زبان فرهنگ 
و 

فرهنگ زبان
نویسنده : عابدین پاپی

این منظر تردیدی نیست که فرهنگ دارای  از 
زبان است. یعنی به مانند انسان زبان دارد. به 
طوری که اگر زبان را از انسان بگیریم، نه تنها 
همه چیز آن را گرفته ایم، بلکه ماهیت آن نیز 

در واقع سلب می شود. 
بنابراین  شود،  می  شناخته  ماهیت  براساس  انسان  که  همانطور 
لذا زبان فرهنگ  نام و نشان آن بی معنی است.  نیز  بدون ماهیت 

نیز به همین شکل است. 
چه این که اگر زبان را از فرهنگ جدا کنیم، در واقع همه چیز آن 
را از دست داده ایم. این مهم به چند دلیل اساسی و معقول، مدنظر 
کنیم،  او سلب  از  را  انسان  از  اگر هر عضوی  اینکه  است. نخست 
انسان تنها دچار خلل و نقصان می شود، یعنی اگر دو چشم او را از 
او بگیریم، در واقع عضوی از اعضای او را گرفته ایم و به تعبیری 
می توان گفت که تنها دید آن را گرفته ایم یا اگر دو تا پای او را از 
او سلب کنیم، در واقع باز عضوی از اعضای او را گرفته ایم یا دو 
دست و دیگر اعضای برونی انسان که هر کدام بیانگر نقص عضو 

فرد به شمار می روند. اما زبان برخالف همه این موارد است. 
چرا که گرفتن زبان از انسان به منزله گرفتن ماهیت و فرهنگ انسان 
است. یعنی زبان فرهنگ که جهت تفهیم این مقوله به خوانندگان می 
توان گفت یا همان زبان انسان، در رشد و تعالی انسان نقش اساسی 
و حیاتی را ایفا می کند. زبان فرهنگ یعنی درونمایه فرهنگ و چراغ 
هدایت گر فرهنگ که اگر در بطن فرهنگ نباشد، فرهنگ مهجور و 
جهت  در  فرهنگ  که  است  عضوی  مهمترین  زبان  ماند.  می  اغیار 

تعامل و اخذ نیازهای اجتماعی خود به آن احتیاج مبرم دارد. 
نباشد،  برخوردار  زبان  نام  به  ابزاری  از  که  فرهنگی  هر  که  چرا 
قطعا برقراری ارتباط آن با جامعه فرهنگی و فرهنگ جامعه میسر 

نمی افتد. 
اگرچه در تعریف فرهنگ می توان ویژگی و معانی مشترکی را جست 
وجو کرد و همین وجه اشتراکات فرهنگ، انسان را می سازند، ولی 
ارتباط  قدرت  فرهنگ،  اشتراکات  وجه  همین  نباشد،  زبان  اگر  باز 

فرهنگی را از دست می دهند. 
از موالید سه گانه مجزا  فرهنگ مهمترین فاکتوری است که ما را 
می سازد، هر چند در دیگر موجودات با علم بشر قابل قیاس نیست. 
البته ما در زمینه هایی با موجودات اشتراکات فرهنگی داریم و با 
آنها در وحدت و انسجام فرهنگی به سر می بریم. به طوری که در 

شعور، تفکر، زیستن، خانه و مسکن و... با این موجودات اشتراک 
هست. اما آنچه که بسیار مهم به نظر می رسد این است که ما در دو 

مورد با موجودات دیگر اختالف عمده و اساسی داریم. 
نخست زبان فرهنگی است که در موجودات یافت نمی شود و اگر 

باشد، به زبان بی زبانی است. 

یعنی به بیانی دیگر انسان به وسیله زبان صحبت می کند و همین 
زبان است که او را در رشد و بالندگی علم و دانش یاری می نماید. 
نکته دیگر علم فرهنگ است. علم فرهنگ بدین معنا که موجودات در 
تغییر علم و دانش خود نسبت به تحول زندگی خویش عاجزند، ولی 
در  تواند  به سهولت می  یعنی  تواناست.  این مهم  به  انسان نسبت 
زندگی خود تغییر اساسی دهد. به گونه ای می توان گفت که انسان 
بدون این وسیله نمی تواند فرهنگ خود را در جاده آرزو به پیش 
راند. اما مقوله مقابل یا عکس آن »فرهنگ زبان« است. یعنی دقیقا 
زبان فرهنگ با فرهنگ زبان در تفاوت است که در این جا خواننده 
باید توجه الزم را به این دو داشته باشد. در آن جا گفتیم که زبان 

فرهنگ، ولی در این جا فرهنگ زبان مدنظر است. 
فرهنگ زبان یعنی اینکه همین زبان که نوعی وسیله در جهت تکامل 

انسان است به نوبه خود باید از یک نوع فرهنگ برخوردار باشد. 
یعنی به بیانی این نوع زبان باید مودب باشد یا از دنیای ادب درس 
نمایش  به  را  خود  خواهد  می  که  نقطه  هر  در  زبان  باشد.  گرفته 
بگذارد و در این نمایش نتیجه مثبتی را دریافت دارد، طبعا این زبان 

نیاز به فرهنگ ال زم را می طلبد. 

این که می گویم فرهنگ زبان یعنی این که زبان به مانند یک انسان 
باید از فرهنگ خاص خود که همان فرهنگ انسانی است، بهره مند 
شود. بهره مند بدین سان که این زبان چارچوب و محتوای فرهنگ 
با  نماید.  این چارچوب و محتوا عمل  به  و  به خوبی بشناساند  را 
توجه به این که در این مقوله نکات اجتماعی و عمومی نهفته است، 
لذا باید گفت که فرهنگ زبان باید بداند که این زبان در هر جایی نمی 
تواند نطق کند. به بیانی »سخن هر جایی و هر نقطه مکانی« یا آن چه 

را گوی که شایسته توست. یا »ای مگس عرصه سیمرغ نه جوال نگه 
توست« »عرض خود می بری و زحمت ما می داری«. 

آری فرهنگ زبان یعنی این که هر سخنی را در جای خودش باید 
گفت یا هر آن چه شایسته زبان است، شایسته گفتن است یا میدان 
سیمرغ جوال نگه مگس نیست، پس به زبان سیمرغ سخن گفتن، ولی 
در واقع مگس بودن هم، فرهنگ زبان نیست. چه این که در این جا 
وقتی از فرهنگ صحبت می کنیم، نیت ما فرهنگ درست و انسانی 
است و البته فرهنگ های مثبت و به معنی ادب و متانت و نه چیز 
دیگر یا می توان گفت که هر واژه ای را زبان یا به مفهوم روشن تر 
انسان نمی تواند در ادبیات و شعر یا این که گفتارهای روزمره خود 
به کار گیرد. زیرا که استفاده از واژه هایی که بار مفهومی آنها با 
واژه خوب عجین است و جهت ال زم را به فرد در جاده زندگی مبنی 
بر نیل به اهداف و آرزوهایش را فراهم می سازند، مدنظر فرهنگ 
زبان است و نه کلماتی که از جنس مقوله بد و بداندیشی اند. کما 
این که استفاده از کلماتی که در واقع منع کننده اند و به بیانی فرد 
را از آن کار باز می دارند، به نوبه خود می توانند فرهنگ زبان به 
شمار آیند. یعنی زبان با استفاده از این کلمات راه منطقی و منتجی 
را طی می کند و این نوع روش هم می تواند یک نوع فرهنگ زبان 
از آتش منع می  را  بچه  بچه،  مادر یک  تلقی گردد. مثال وقتی  نیز 
کند و به او می گوید: بچه دست نزن یا کمتر غذا بخور یا این کار 
درست نیست، هر چند بار مفهومی هر کدام از این جمال ت از واژه 
هایی از قبیل نزن، کمتر و نیست برخوردار است، ولی این واژه ها 
به منزله فرهنگ زبان است و نه عدم فرهنگ زبان. بنابراین استفاده 
از واژه هایی که در معنی خود بد جلوه می دهند، اما در بطن جمله 
یا جمال ت پیامی رسا و آموزنده و به اصطال ح فرهنگ محور را 
می رسانند را نمی توان جزو فرهنگ زبان به شمار نیاورد، که بی 
شک از اعضای اصلی فرهنگ زبان به شمار می روند. حسن کال م 
این که هم زبان فرهنگ باید زبانی منطقی و مفید باشد و هم این که 

فرهنگ زبان فرهنگی آموزنده و سالم.

فرهنگ
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موسیقي 
شخصیت 

شما را 
کوک مي کند  

 

ترجمه، زویا چراغي

 نگران این مساله نباشید که دیگران از روي موسیقي که گوش 
مي دهید در مورد شما قضاوت کنند. موسیقي یکي از دوست 
این جهان است. همین مساله باعث شده  اجزاي  داشتني ترین 
بسیاري از محققان در سراسر جهان نقش موسیقي را در ابعاد 

مختلف زندگي انسان ها بررسي کنند. یکي از این افراد پروفسور 
آدریان نورث استاد روانشناسي دانشگاه هریوت وات اسکاتلند است.

 موضوع مطالعه این شخص و همکارانش تاثیر موسیقي بر حاالت و روحیات افراد شنونده بود که 
آنها را به نتیجه یي جالب رساند؛ تحقیق روي بیش از 36 هزار نفر در سراسر جهان نشان مي دهد بین 
سلیقه موسیقایي افراد و تیپ شخصي آنها رابطه یي تنگاتنگ و دوجانبه وجود دارد. در این تحقیق که 
جامع ترین و کامل ترین در نوع خود است پروفسور نشان مي دهد چطور نوع موزیکي که گوش مي 
دهیم روي شخصیت مان تاثیر مي گذارد و این ارتباط تا چه حد پیوسته و مداوم است. پروفسور نورث 
نتیجه مطالعاتش را معني دار و حیرت آور مي داند. یافتن وجه تشابه بین طرفداران موسیقي کالسیک و 

هوي متال به خصوص خالقیت و ذات خجالتي آنها، آنقدر براي وي حیرت انگیز 
بود که تصمیم گرفت تحقیقاتش را بسط دهد و در نهایت به چیزي رسید که کمتر 
کسي در جهان حتي به آن فکر مي کرد؛ »عموم مردم به صورت کلیشه یي فکر مي 
کنند. هواداران هوي متال همیشه آنقدر افسرده هستند که تمایل بسیاري به خود کشي 
دارند و دوست دارند خود و عموم جامعه شان را در معرض خطر قرار دهند. در صورتي 
که آنها انسان هایي لطیف و حساس هستند.« از نظر او عاشقان موسیقي تنها به شناختن ماهیت 
اصلي موسیقي تمایل دارند نه چیز دیگر؛ »ما فکر مي کنیم، جواب این است که در هر دو نوع موسیقي 
کالسیک و متال، جنبه هاي روحاني و معنوي وجود دارد که بسیار دراماتیک هستند.« بررسي بیش از 
36 هزار نفر از شش کشور مختلف جهان نشان مي دهد هواداران یک نوع موزیک خاص در کشور هاي 
متفاوت، حتي نسبت به هموطنان خود که طرفدار نوع دیگري از موزیک هستند، وجوه تشابه بیشتري 
به هم دارند. این استاد دانشگاه تحقیقاتش را کشف نوع جدیدي از گروه گرایي که وابسته به موسیقي 
است، معرفي مي کند؛ »ما همیشه به رابطه سلیقه موسیقایي و شخصیت افراد شک داشتیم. این اولین 
بار است که مي توانیم با جزئیات واقعي چنین ارتباطي را توصیف کنیم. هیچ کس قباًل کاري با این 
عظمت را در چنین چرخه یي انجام نداده است. انسان ها خود واقعي شان را توسط موسیقي معرفي 
مي کنند و با دیگران توسط صدا و آواز ارتباط برقرار مي کنند. پیشتر نمي دانستیم چطور مي توان 
داریم که  اما حاال جزئیات دقیقي در دست  داد،  به آهنگ هاي مورد عالقه شان ربط  را  افراد  هویت 
ادعایمان را ثابت مي کند.« او بر این باور است که چنین تحقیقاتي مي تواند کاربردهاي فراواني حتي 
در بازار موسیقي داشته باشد؛ »اگر شما بدانید هر فردي ترجیح مي دهد چه نوع آهنگي گوش کند، مي 
توانید بگویید او چه جور انساني است. پس باید بگردید و او را براي خریدن محصول تان ترغیب کنید. 
امروزه در صنعت موسیقي نشانه هاي بارزي از نگراني در مورد کاهش فروش سي دي ها به چشم 
مي خورد که از نظر من اگر سرمایه گذاران کمي با هوش باشند مي توانند بازار هدف خود را با کمک 

این آمار به راحتي پیدا کنند.« 

پروفسور نورث که رئیس دپارتمان روانشناسي کاربردي دانشگاه هم هست قصد دارد تحقیقاتش را 
روي تعداد بیشتري از انسان ها ادامه دهد تا شاید نتایج کامل تري در این رابطه به دست بیاورد. 
مطالعات وي نشان مي دهد؛ طرفداران موزیک جاز افرادي خالق و خونگرم هستند، اعتماد به نفس 
کانتري  هواداران  اند.  پذیرفته  تاثیر  نوع موسیقي  این  و خالقیت  اجتماعي  ذات  از  که  دارند  باالیي 
انسان هایي سختکوش اما درون گرا هستند، درست مانند همان تصویري که از این نوع موسیقي در 

ذهن داریم. 

و اما کساني که دوستدار موسیقي »سïل« هستند به راحتي با هر گروهي ارتباط برقرار مي کنند و جزء 
افراد خالق، خونگرم، نجیب، آسوده خاطر و با اعتماد به نفس به شمار مي روند. عالقه مندان به رپ 
خونگرمند اما چندان سر به زیر و آرام نیستند. در حالي که طرفداران Indie هم اعتماد به نفس کمي 

دارند و هم از کار و تالش لذت نمي برند. 
دوستداران موسیقي پاپ اعتماد به نفس خوبي دارند اما خالقیت نه. سختکوش، خونگرم و سر به زیر 
انسان هایي که موسیقي مورد عالقه شان رگه است خالق، نجیب و  ندارند.  اما آرامش خیال  هستند 
آسوده خاطرند اما سختکوش نیستند. هر چند اعتماد به نفس بسیار باالیي دارند. و در نهایت عالقه 

مندان به اپرا خالقیت و اعتماد به نفس بسیار باالیي دارند و در عین حال آرام و نجیب هستند. 
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اطالعیه 
مرکز همیاری ایرانیان شما را برای گردهمایی 

ماهیانه دعوت  می نماید

تاریخ: جمعه 12 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 
07960404549 تماس حاصل فرمایید.

 Holloway Road     :نزدیکترین آندرگراند
محل عبور اتوبوسهای: 339,43,217 

نوارهایی از صدای 
آگاتا کریستی پیدا شد

مربوط  نوار  تعدادی  شدن  پیدا  از  کریستی  آگاتا  نوه ی 
خبر  پلیسی  داستان های  نویسنده ی  این  صحبت های  به 
داد، که در آن ها، درباره ی  خانم مارپل - قهرمان محبوب  

داستان هایش - صحبت کرده است. ماتیو ریچارد اعالم 
کرد، چند سال قبل هنگام تمیز  کردن خانه ی  مادربزرگش، 
تعمیر  زمان  تا  اما  است؛  کرده  پیدا  قدیمی  نوار  تعدادی 
بود،  شده  ضبط  آن  روی  بر  نوارها  که  دستگاهی 

نمی توانست از مضمون آن ها اطالع یابد. 
او با بیان این که نمی دانسته فناوری های امروزی چگونه 
شنیدن  گفت:  کند،  بازسازی  را  نوارها  این  است  ممکن 

دوباره ی  صدای آگاتا کریستی وهم آور است. 
این  در  گفت:  آسوشیتدپرس  به  کریستی  آگاتا  نوه ی 
نوارها، هیچ اطالعاتی افزون  بر آن چه در شرح  حال های 

او آمده، نیست و طرفدارانش منتظر راز بعد از مرگ او 
نباشند. 

کریستی در این نوارها با صدای نازک و جمالت شمرده 
و با لهجه ی قدیمی انگلیسی درباره ی  اصلیت  خانم مارپل 
نفر در سراسر  صحبت می کند؛ شخصیتی که میلیون ها 

جهان او را می شناسند. 
در بخشی از این نوارها که بر روی وب سایت روزنامه ی 
دیلی تلگراف ارسال شده، آمده است: »خانم مارپل چنان 
به  فکر می کنم  که  وارد زندگی ام کرد  را  آرامی خود  به 
که  است  دوشیزه  یک  او  شدم.  او  ورود  متوجه  سختی 
در روستا زندگی می کند؛ از آن دسته خانم هایی که شبیه 
دوستان مادربزرگم است.« به گفته ی  ریچارد، این نوارها 
و  خاورمیانه  منطقه ی  به  کریستی  سفرهای  به  همچنین 
ماه  عسل او با همسر دومش - ماکس مالووان - اشاره 
وست ماکوت،  ماری  نام  با  اگرچه  کریستی  آگاتا  دارد. 
شهرتش  بیش تر  اما  می نوشت،  هم  عاشقانه  رمان های 

برای 08 رمان پلیسی  است. 
کارآگاهان  خلق  و  او  فوق العاده ی  پلیسی  رمان های 
نام آشنایی چون “هرکول پوآرو” و “خانم مارپل” موجب 
از بزرگ ترین و  تا لقب “ملکه ی  جنایت” را بگیرد و  شد 
خالق ترین نویسندگانی محسوب شود که برای رشد این 
ژانر پرطرفدار تالش کرد. کتاب رکوردهای جهانی گینس، 
کریستی را نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های جنایی در 
طول دوران و دومین نویسنده ی پرفروش تاریخ ادبیات 
جهان دانسته است، که بعد از “ویلیام شکسپیر”، آثارش 

در میان تمامی ژانرها، پرفروش ترین بوده اند. 
یک  حدود  می شود  زده  تخمین   ویکیپدیا،  نوشته ی  به 
میلیارد جلد از آثار آگاتا کریستی به زبان انگلیسی و یک 
میلیارد جلد دیگر به 301 زبان دنیا فروخته شده باشند. 
برای پی بردن به محبوبیت او کافی است بدانیم آثار آگاتا 
فرانسه  دوران  تمام  در  رمان ها  پرفروش ترین  کریستی 

بوده اند.

»ژوزه ساراماگو« وبالگ نویس شد
پرتغالی  نویسنده  ساراماگو«  »ژوزه 
ادبیات  نوبل  برنده  و  »کوری«  رمان  
پنج سالگی  و  هشتاد  در   8991 سال 
وبالگ نویس شد. »ژوزه ساراماگو« قصد 
دارد در این وبالگ تجربیات خود را در 
منتقل  جوان  نسل  به  نویسندگی  زمینه 
کند. »ساراماگو« این بالگ را برای روی 
سرویس سایت موسسه  ای که با نام او 
تاسیس شده، را ه اندازی کرده است. بنا 
بر این گزارش،  چندی پیش دولت کشور 

پرتغال ساختمانی  را به این نویسنده برنده نوبل اهدا کرد و مؤسسه ای را تحت عنوان 
وی به ثبت رساند و تمام هزینه های آن را برعهده گرفت. »ژوزه ساراماگو« نویسنده، 
نمایشنامه نویس و روزنامه نگار پرتغالی پانزدهم نوامبر سال 2291 به دنیا  آمده است. 
وی در سال 8991 جایزه ادبی نوبل را به خاطر رمان کوری از آن خود کرد. »کوری« 
برای اولین بار جایزه نوبل ادبیات را نصیب یک نویسنده پرتغالی کرد و در ضمن 
اولین کتابی است که از »ساراماگو« به فارسی ترجمه شده است. »کوری« در ایران با 
استقبال خوبی روبه رو شد تا جایی که تا به حال چند ترجمه از آن ارائه شده است. 
»ساراماگو« چندین سال بعد کتابی نوشت به نام »بینایی« که به اعتقاد بسیاری مکمل 
»کوری« است. کتابی که به قول »ساراماگو« با آن که از قبل قرار نبوده دنباله »کوری« 
باشد اما به خاطر شرایط محیطی دنیای داستان های او این ویژگی را پیدا کرده است. 

»بینایی« از سیاسی ترین کتاب های ساراماگو است. 
تهیدستان  غذای  و  می روید  پرتغال  در  که  است  گیاهی  نام  اسمش  که  »ساراماگو« 
منتشر  کتابش که سال گذشته  نام آخرین  و  اسپانیا زندگی می کند  در  اکنون  است، 
شده، »خاطرات کوچک« است که به پرتغالی نوشته شده است. »ساراماگو« از منتقدین 
باید  دیگری  و چاره  بن بست رسیده  به  است دموکراسی  معتقد  و  است  دموکراسی 
در   gro.ogamarasesoj.golb//:ptth آدرس  با  ساراماگو«  »ژوزه  وبالگ  اندیشید. 

دسترس عموم است.
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ناصر الدین 
شاه و 

مارکوپولو به 
کاشان

 می روند
مهدی دل روشن

ای  قاعده  به  غازقولنگ  یک  که  که شنفتیم  بود  لنگ ظهران  یحتمل 
چچنبیل، درب صاحبقرانیه را دقل الباب می نماید و بر روی اعصاب 
حساس و سنسوری ما، ویراژ می دهد لیکن هر چه به دنبال منجیلک 
غولتشنگ، عربده کشیدیم، موثر نیفتاد و مجبور شدیم شخصا آیفون 
تصویریه را برداشته به مراجعه کننده، پاسخ بدهیم؟! ایضا این غاز 
قولنگ، انگشت سبابه را بر روی کرای مربوطه گذاشته و ما را از 
رویت قد و قواره قناس، عاجز کرده بود؟! فی الحال درب را مفتوح 
کردیم تا این آدمی مشکوک به اندرونی داخل گردد شاید که از قیافه 
زاغارت وی، هویتش را رمزگشایی نماییم؟! یاللعجب ایشان با البسه 
ای فرنگی و چهره ای آشنا به سوی ما آمده و گفتن کردند که ناصر 
کالس  ایشان  خیر،  فرمودیم  هم  ما  دارند؟!  حضور  تشریف  خان 
شان شیفت صبح بوده الجرم زنگ آخرشان خورده و رفته اند؟! در 
این تایم، جنتلمن مربوطه فی المثل نیروی گریز از مرکز به طرف ما 
آمده و چنان هومایونی را در آغوش گرفتند که گویی جنیفر لوپز 
را دیده است؟! دیگر اینکه به مطبخ فرمودیم که غذایی ممتاز فراهم 
آورند تا به همراه مارکوخان میل نماییم لذا در تایم صرفون غذا 
فقط امر کردیم تا خورشت در مقابل ما و ایشان قرار گیرد لیکن 
این جهانگرد بیکار، گفتن کرد که مگر برنج ندارید؟! فی الجمله به او 
گفتیم که مارکو خورش پولو است چه احتیاجی بوده که پولو فراهم 
شود، پس می خوریمش؟! در این تایم، ایشان از شوخی ما کیفور 
شده و امر کردیم که برنج را نیز بر سر میز بگذارند، ایضا به تناول 
اهتمام کردیم که در پیچاپیچ مکیدن استخوان فهمیدیم که مارکوخان 

عزم کاشان کرده اند تا از حمام تاریخی فین، دیدن فرمایند؟! 

عارض به حضورتان دو فقره بلیط طیاره ستاندیم تا در اسرع وقت 
به ایالت اصفهان و بلد کاشان تیرانسفیر گردیم لیکن ما هم به مانند 
میرزا مارکو، قیافه خویش را به شکل توریست ها درآورده چنان 
تریپ موزه ای گشتیم که فی الواقع به عنوان اثری باستانی شایسته 
رویت جماعت توریست شدیم. از ایرپورت اصفهان به وسیله یک 

اتوباس مدل هزار و نهصد و بوق راهی بلد کاش شده و از آنجا 
نیز مستقیما طریق حمام پرآوازه فین در پیش گرفتیم. پس فی الفور 
به اتفاق رفیق اجنبی به کنار حوض داخلی عمارت رفتیم تا میرزا 
چند عسک یادگاری از این منظره پرطمطراق بیندازد. لذا ماسماسک 
مربوطه به ما سپرده شد تا عسک های خفنی از مارکوخان برداریم 
که ایشان به مملکت خویش برده تا پوز بدهند که حوض حمام فین 
کاشان را دیدن کرده اند ال جرم اگر مارکو خان، هفت حوض طهران 
را ساعت 7 عصر به بعد رویت می کردند، چه احواالتی به ایشان 

دست می داد؟! 
ما بعد عملیات عسک اندازی ناگاه مشاهدون نمودیم که یک راس 
فین،  حوض  کنار  در  را  اش  ساله  یک  بچه  پوشک  شباب،  نسایی 
کودک  خفن،  حرکتیه  یک  طی  آن  از  بعد  لیکن  نماید  می  تعویض 
مربوطه را داخل حوض اصلی، غسل تعمید می دهد. همین کارهای 
به  توریستی  امورات  جهت  ها  اجنبی  که  کنند  می  را  تروریستی 
مملکت ما نمیآیند؟! در این گیر و دار خواستیم تا عمو پولیس و صد 
و ده را خبر کنیم که متاسفانه خطوط اشغال بود لیکن دور و بر را 
دقیق شدیم تا مامورین میراث فرهنگیه را بیابیم که جز بلیط فروش 
های  سوراخ  حفر  مشغول  ها،  باغچه  در  که  آدم  فقره  چند  و  ها 
عجیب بودند، چیزی یافتون نکردیم؟! پنداشتیم که این سوراخ ها، 
ادامه پروژه برج جهان نما، استیشن مترو یا یحتمل چال اسکندرون 

می باشد.
یحتمل لنگ ظهران بود که شنفتیم که یک غازقولنگ 
دقل  را  صاحبقرانیه  درب  چچنبیل،  ای  قاعده  به 
و  حساس  اعصاب  روی  بر  و  نماید  می  الباب 
سنسوری ما، ویراژ می دهد لیکن هر چه به دنبال 
منجیلک غولتشنگ، عربده کشیدیم، موثر نیفتاد و 
مجبور شدیم شخصا آیفون تصویریه را برداشته 
غاز  این  ایضا  بدهیم؟!  پاسخ  کننده،  مراجعه  به 
مربوطه  کرای  روی  بر  را  سبابه  انگشت  قولنگ، 
گذاشته و ما را از رویت قد و قواره قناس، عاجز 
کرده بود؟! فی الحال درب را مفتوح کردیم تا این 
آدمی مشکوک به اندرونی داخل گردد شاید که از 
قیافه زاغارت وی، هویتش را رمزگشایی نماییم؟! 
ای  چهره  و  فرنگی  ای  البسه  با  ایشان  یاللعجب 
آشنا به سوی ما آمده و گفتن کردند که ناصر خان 

تشریف حضور دارند؟!

دیگر این که به فرموده مارکوپولو از سردری کوچک، وارد حمام 
افتادیم که در عالم مستی و هبروت، فرمان قتل  شده و یاد یومی 
میرزا امیر کبیر خان را صادر نمودیم. ایضا گویا در ازمنه قدیم، 
طبیبی زیست می کرده که هر گاه از قبرستان منطقه خویش عبور 
می نموده فی الحال ردا بر سر کشیده لیکن سبب این ری اکشن را 
از وی سوال می نماید که ایشان گفتن می کند که از مردگان این 
من  گذرم، شربت  می  که  گوری  هر  از  زیرا  دارم  گورستان شرم 
خورده است و از آن شربت، مرده است؟! حال قضیه ما و حمام فین 
کاشان شبیه آن حکایت گشته با این تفاوتیه که در ماجراییه و اتفاقیه 
فین، شربت تلخی به نام میرزا علی خان فراشباشی، رگ امیرنظام را 
می زند و عمری موجبات شرمندگی ما را نزد عوام فراهم می کند. 
بگذریم تا برسیم به آن جا که در آن حمام کوچولو چه احواال تی از 
ملت سرزده و باعث می گردد که هر جنبنده ای درجا، غیچ شود؟! 
فی المثل فرزندی از عسک های تاریخیه قاب شده ای که مربوط به 
آغا جوهر، میرزا آقا خان نوری و صدراعظم بوده و بر روی دیفال 
نصب شده از پدرش سوال می نماید؟! لیکن پدر سفیه و نادان العقل 
گفتن می کند که این ها عسک یاران امیرکبیرند که در این جا کشته 
شده اند؟! بیچاره این فرزند غازقولنگ که با خود فکر می کند یاران 
می  چه  حمام  در  تاریخی،  برهه حساسیه  یک  در  همگی  امیرکبیر 
کرده اند؟! سخن زیاده گشته لیکن اگر به اماکن باستانیه شرفیاب 
ایضا  فرمایید  مراعات  را  زمه  ال  اصولیه  و  ضوابطیه  گردید،  می 
چنان نباشد که بر روی آرامگاه سعدی، قورمه سبزی تناول کنید 
یا این که در کنار پاسارگاد به علت احوالیه فورسماژور، کودکتان 
به  این که  بزند؟! دیگر  باستانیه، گند  آثار  به  قضای حاجت کند و 
قاعده ای قلیل تاریخ را مطالعه نمایید که اگر زبانم ال ل، توریستی 
خارجیه به عنوان راهنما از شما پرسشی کرد، جواب غلط ندهید. ما 
و مارکوپولو از کاشان به سوی قهرود و جوشقان حرکتیه نمودیم 
تا از طبیعت عشرون آن جا غاز بگیریم روزه هایتان قبولون، فعال 

خداحافظون.

شروع ترم پائیزی 
آموزشگاه فارسی 

صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم 
پائیزی خود را از روز شنبه 6 سپتامبر 
آغاز می  2008 در محل همیشگی خود 
کند. از ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر 

روزهای شنبه هر هفته
آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از 

. A Level و   GCSE   سطح آمادگی   تا
 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح

برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی ) رقص و 
تکواندو(.

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات 
جی سی اس اس )GCSE ( و A level  فارسی 

  OCR میباشد و این امتحانات زیر نظر سازمان
توسط مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی

 بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی 
با  آموزگارانی   ( باشد  می  تجربه  با  و  ماهر 
ایران  در  آموزگاری  تجربه  سال   15 از  بیش 
و در انگلستان(. در این مدرسه از شیوه های 

پیشرفته آموزشی استفاده میشود.
شهریه ساالنه  مدرسه 140 پوند برای سطح ابتدائی و کودکستان،  

. GCSE و  A level 180 پوند برای

آدرس مدرسه:
Hargarave Park School, 
Hargrave Park, London 

N19 5JN
نزدیکترین ایستگاه آندرگراند: 

Archway Station
اتوبوسهای: 41-43-143-210-263 

و 271 .
جهت ثبت نام و اظالعات بیشتر با 

شماره تلفن 02077007174  با بخش 
جوانان کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر 

مدرسه
 خانم براهنی با شماره 07840275265 

تماس بگیرید.
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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 چیست و برای حل 
مشکل استرس های حاد 

محیطی چه می توانیم بکنیم؟
قسمت آخر
مترجم: دکتر افشار محمدیان 
Simma@Simmalieberman.Com :منبع اینترنت

به اعتقاد مترجم این رقم در کشورهای در حال توسعه بویژه کالن 
شهرها بسیار بیشتر است ، لیکن چون آمار دقیقی وجود ندارد بطور 

مستند قابل طرح نمیباشد. 

استرسهای  مشکل  حل   
حاد محیطی: 

دارای  که  گروهی  اساسا” 
مشاغل استرس زا هستند 
و  مدیریت  از  میتوانند 
وارده  استرسهای  مهار 
و سالمتشان  سود جسته 
نمایند،آسانتر  تضمین  را 
کار کرده وآسانتر زندگی 

کنند . 
بد نیست در این قسمت خاطره ای را از یک راننده اتوبوس در شهر 

سانفرانسیسکو تعریف کنیم . 
تقویت  موجب  که  بودند  داده  آموزشهائی  ما  به  اخیرا”   میگفت  او 
روزانه  رخدادهای  در  کشمکشها  و  ها  دغدغه  کاهش  و  ارتباطات 
میگردید . بعنوان مثال روزی در یکی از شلوغ ترین ساعات روز که 
اتوبوسم انباشته از مسافر بود متوجه شدم که خط سیر من بعلت 
نامعلومی مسدود میباشد . بنابراین مجبور شدم دور بزنم . میدانستم 
که مردم حتی در ترافیک معمولی هم عصبی و هیجان زده هستند و 
البته من   . سفت و سخت سعی در رسیدن به محل کار خود دارند 
مجبور بودم دور بزنم و از طریق خیابان موازی که کمی خارج از 
وقت  دقیقه  پنج  از  بیش  خود  که  کنم  استفاده  داشت  قرار  مسیرما 
گرفت . من میدانستم که در مقابل این وقفه مردم شروع به غرولند 
خواهند نمود . من در مقابل واکنشی نداشته و به رانندگی ادامه دادم 
و با خود گفتم احیانا” چنانچه مسافرین خشمگین و عصانی شدند 
آن وقت پاسخ مناسب خواهم داد . تا اینکه یکی از مسافرین با صدای 

بلند گفت : 
آهای ! ما را کجا میبری ، من ابتدا یک نفس عمیق کشیدیم و سپس 

اطالع دادم : 
مرا ببخشید ، خیابانی را که ما همیشه از آن تردد میکردیم بسته است 
و من بناچار مجبور شدم از طریق خیابان دیگری شما را به مقصد 
کارتان  محل  یا  خانه  به  دارید  عجله  شما  همه  که  میدانم   ، برسانم 
برسید و من شما را با حداکثر توان و سرعت به آنجا خواهم رساند 
. در نتیجه مسافرین آرامش نسبی خود را بازیافته و حتی تعداد کمی 
این   . افتاده  اتفاقی  چه  آگاه شدند  که  چرا  کردند  هم  تشکر  آنها  از 
 ، موقعیت میتوانست به راه دیگری کشانده شده و موجب درگیری 
دادوفریاد و حتی فحاشی بین راننده و مسافرین گردد . از این خاطره 

ساده میتوانیم تکنیکهائی را بیاموزیم : 
نفس  ابتدا یک  گرفتید  قرار  زا  استرس  در یک موقعیت  که  1( وقتی 
عمیق بکشید این به شما آرامش داده و به مغزتان فرصت فکر کردن 
میدهد . مضافا” کمک میکند که شما از تفکرات احساسی و هیجانی 

اجتناب ورزید . 
2( خود را در موقعیت مسافر قرار داده و ببینید در آن لحظات چه 

احساسی میتوانید داشته باشید . 
3( هدفتان را مشخص نمائید . مثال” در مورد یاد شده هدف رساندن 
مردم به مقصد است که میتوانید با یک تغییر میسر جزئی و اطالع به 

مردم بدون اینکه مورد سرزنش قرار گیرید آنرا انجام دهید . 
4( در گیر نشوید و در یک دعوای دو طرفه قرار نگیرید .آن فقط به 
مشکل شدت خواهد بخشید و شما احساس به مراتب بدتری خواهید 

یافت . 
5( اجازه ندهید واکنش و رفتارهای سایر مردم ، زندگی شما متأثر 

نموده و تحت کنترل در آورد. 
برای  بتوانید  ، طوریکه  بکشید  دیگر  عمیق  نفس  یک  و سرانجام   )6

مواجهه با مشکل و عامل استرس زای دیگری آماده شوید.

رگ  ها،زیر 
گردش پر فشار 

خون 
ممکن است احساس سردرد، تهوع، استفراغ و یا اختالالت بینایی، 
شما را به این نتیجه برساند که مریض هستید، خصوصا که سنتان 
در دوران میانسالی باشد، با این عالئم احتمال این که شما فشار 
خون باال داشته باشید، زیاد است.فشار خون باال تعریف ساده ای 
دارد. این مشکل زمانی ایجاد می شود که فشار خون در دیواره 
رگ ها بیش از حد معمول باال رود البته عوارض آن به این سادگی 
این وضعیت بسیار خطرناک است، خصوصا که گاهی  نیست و 
اوقات تاثیرات مخرب آن در مرور زمان افزایش می یابد. احتماال 
گویند.  قاتل خاموش  باال،  فشار خون  به  که  است  دلیل  همین  به 
برعکس این وضعیت، یعنی فشار خون پایین زمانی اتفاق می افتد 
سایر  و  مغز  و  قلب  به سمت  رگ ها  در  را  خون  که  فشاری  که 
اعضای داخلی بدن می رساند، بسیار کم شود که باعث سرگیجه و 
منگی می شود؛ البته عوارض و خطرات فشار خون باال به مراتب 
شده  ایجاد  صدمات  که  زمانی  تا  خاموش  قاتل  است.این  بیشتر 
توسط آن در بدن نمایان نشود، هیچ نشانه یا عالمتی ندارد، به 
مرور زمان شدیدتر شدن این عارضه ممکن است باعث مسدود، 
باریک و ضعیف تر کردن رگ ها شود. این مساله باعث لخته شدن 
خون می شود که ممکن است به قلب و رگ ها، کلیه ها و شبکه چشم 

صدمه وارد کند.
 عوارض فشار خون غیرطبیعی 

فشار خون طبیعی به فشار کمتر از 80/120 میلی متر جیوه گفته 
می شود که به طور کلی فشار خون پایین تر بهتر است؛ ولی اگر 
پزشک  با  باید  و  باشد  نگران کننده  می تواند  باشد،  پایین  خیلی 
مشورت شود.اگر فشار خون ماکزیمم شما مساوی یا بیشتر از 
140 میلی متر جیوه یا فشار خون مینیمم شما 90 یا باالتر باشد، 
مبتال به فشار خون هستید که می تواند به بسیاری از اعضای بدن 
آسیب وارد کند. فشار خون باال، کار قلب را افزایش می دهد که به 
مرور زمان باعث بزرگی و ضعیف تر شدن قلب می شود، عالوه 
بر این احتمال سکته مغزی و آسیب کلیه ها را هم افزایش می دهد.
از طرفی اگر تحت درمان با دارو هستید و فشار خون شما طبیعی 
شده، نباید فکر کنید که فشار خون ندارید؛ بلکه فشار خون دارید؛ 
ولی با دارو کنترل شده است.یک جراح قلب و عروق با بیان این 
که افراد باالی 65 سال، بیشتر در معرض خطر ابتال به پرفشاری 

و  عالمت  هیچ  بیماری  این  که  آنجا  از  می گوید:  هستند،  خون 
کلیوی  نارسایی  مغزی،  سکته  های  به  ابتال  خطر  ندارد،  نشانه ای 
و قلبی و از بین رفتن بینایی را در این افراد افزایش می دهد.دکتر 
طرف  از  که  فشاری  علت  به  خون،  فشار  می دهد:  ادامه  جعفری 
خون بر سطح داخلی رگ های بدن وارد می شود، می تواند فرد را 

دچار افزایش خون شریانی کند.
او معتقد است: در بیش از 90 درصد موارد، علت شناخته شد ه ای 
برای پرفشاری خون وجود ندارد؛ اما با افزایش سن، خطر بروز 
تاثیر منفی  به  با اشاره  فشار خون بیشتر می شود.دکتر جعفری 
سیگار کشیدن بر پرفشاری خون، به ایسنا می گوید: مواد شیمیایی 
موجود در تنباکو باعث تنگ شدن دیواره رگ ها و آسیب به دیواره 
شریان ها شده و هرچه قطر رگ ها کمتر شود، فشار خون بیشتر 
پرفشاری  افراد،  از  بعضی  در  می کند:  خاطرنشان  می شود.وی 
خون در مراحل اولیه به صورت عالئمی چون سردرد، سرگیجه و 
خون دماغ ظاهر می شود؛ اما در بیشتر کسانی که فشار خونشان 
او،  گفته  است.به  عالمت  فاقد  پیشرفته  مراحل  در  حتی  باالست، 
باعث  می تواند  فشار خون  افزایش  اثر  بر  مغز  رگ  های  درگیری 
بروز سکته مغزی، گشاد شدن رگ های قلب، نارسایی قلبی و در 

نهایت کاهش و از بین رفتن بینایی شود.
 اصالح سبك زندگی 

و  تحرک  به  بی توجهی  دخانیات،  مصرف  غذایی،  فرهنگ  تغییر 
ورزش، استرس ها و اضطراب  های زندگی صنعتی از عوامل موثر 
به فشار خون در کشور هستند.به  ابتال  در شیوع و کاهش سن 
اعتقاد پزشکان، میزان نمک موجود در غذا های کنسروی و برخی 
در  این عامل می تواند  که  نیاز است  از  بیشتر  فست فودها بسیار 
ابتال و خطرات و عوارض ناشی از افزایش فشارخون موثر باشد.

علی رغم این که در 90 درصد از موارد ابتال به فشار خون ناشناخته 
بوده و فقط در 10 درصد از موارد، پزشکان امکان تشخیص نحوه 
اصلی  فاکتور های  از  گفته شده  موارد  اما  دارند؛  را  ابتال  علت  و 
ابتال به فشار خون و بیماری  های قلبی و عروقی در کشور است. 
درست  زندگی  به سبک  منوط  فشار خون،  به  ابتال  از  پیشگیری 
می گوید:  جام جم  به  خانواده  پزشک  صداقت،  فرشاد  است.دکتر 
فرهنگ  به  توجه  دخانیات،  از  دوری  یعنی  سالم،  زندگی  سبک 
غذا های  و  چربی ها  نمک،  شده  کنترل  مصرف   مثل  سالم  غذایی 
کنترل  استرس،  و  اضطراب  کاهش  تحرک،  و  ورزش  غیرسالم، 
وزن و جلوگیری از چاقی.به گفته او، تغییر در شیوه زندگی عالوه 
از فشار خون مهم است، در درمان هم  پیشگیری  این که در  بر 
موثر است. صداقت، تغذیه صحیح را در کاهش فشار خون موثر 
می داند و می گوید: مصرف کرفس، خرما، گالبی، زیتون، چای سبز 
هستند.  فشارخون  طبیعی  پایین آورنده  غذایی  مواد  لیموترش،  و 
برای جلوگیری از فشار خون، اصالح سبک زندگی از عوامل مهم 
در کاهش فشارخون است.او ادامه می دهد: افراد باالی 65 سال و 
بیماران دیابتی، کلیوی و مادران باردار بیشتر در معرض ابتال به 
از غذا های کم چرب،  فشار خون هستند.به گفته صداقت، استفاده 
مصرف مواد غذایی سبوس دار، لبنیات کم چرب، انواع سبزی، میوه 
و حبوبات، ترک سیگار، کاهش استرس و اضطراب، حذف نمک از 
سفره غذایی یا کاهش مصرف آن در پیشگیری از پرفشاری خون 

موثر است.

 دارو در جلد گیاهان 
 ترجمه؛ مهناز پرچمي 

با توجه به گرایش روزافزون جهاني به استفاده از گیاهان دارویي، 
به تازگي محققان کالج »کینگ« لندن، با بررسي درمان هاي سنتي 
در نقاط مختلف دنیا، بر کارایي این روش هاي درماني در بیماري 
گیاهان  این  از  یکي  اند.  کرده  تاکید  سرطان  و  قند  قبیل  از  هایي 
دارویي، درخت »کاري« )Corry( است که بومي کشور هندوستان 
است و براي درمان بیماري قند به کار مي رود. عالوه بر بیماري 
قند در هندوستان، متخصصان روش سنتي درمان زخم در کشور 
آفریقایي غنا و همچنین معالجه سرطان در کشورهاي چین و تایلند 
را با استفاده از گیاهان دارویي مورد بررسي قرار دادند. دانشمندان 
امیدوارند نتایج حاصله، افراد محلي را در تشخیص درست گیاهان 
این گیاهان، زمینه  دارویي هدایت کند و کشف ترکیبات جدید در 
شود.  دارویي  علوم  متخصصان  سوي  از  بیشتر  تحقیقات  ساز 
نشان  هندوستان  در  »کاري«  انجام شده روي درخت  آزمایشات 
مي دهد که عصاره برگ هاي این درخت، مي تواند آنزیم گوارشي 
»آلفا آمیالز« را که در تجزیه نشاسته به گلوکز نقش دارد تا حدود 
زیادي غیرفعال کند. با توجه به اینکه بیمار مبتال به قند، انسولین 

کافي براي مقابله با افزایش سریع قند خون تولید نمي کند، کاهش 
آلفا آمیالز موجب  اثر کم شدن فعالیت  میزان تجزیه نشاسته در 
از روده کوچک به  قند  کاهش و همچنین یکنواختي جریان ورود 
جریان خون خواهد شد. در حال حاضر محققان به دنبال کشف 
بتوانند  تا  هستند  »کاري«  برگ  عصاره  در  موجود  موثر  ترکیب 
کارایي آن را با داروهاي متداول ضد قند مقایسه کنند. متخصصان 
همچنین در یک همکاري مشترک با دانشگاه علوم و فناوري غنا، 
درمان  در  آنها  کاربرد  نحوه  و  دارویي  گیاهان  با  آشنایي  ضمن 
زخم ها توسط پزشکان سنتي اقوام آشانتي در این کشور دریافتند 
که عصاره گیاه Cammelina diffusa داراي خواص ضد باکتري 
و ضد قارچي است که مي تواند به درمان زخم ها و جلوگیري از 
مطالعات،  این  از  بخش سوم  در  کند.  کمک  آنها  در  عفونت  بروز 
درمان هاي سنتي سرطان در کشورهاي چین و تایلند نشان داده که 
 llicivm و گیاه چیني Ammantia baccifera گیاه آبزي تایلندي
vera در جلوگیري از رشد سلول هاي سرطاني در بیماران مبتال 
به سرطان ریه داراي تاثیرات امید بخشي هستند. این تحقیقات به 
عنوان اولین قدم ها براي یافتن شیوه هاي درماني جدید، امیدهاي 
ایجاد کرده است  زیادي را در جامعه محققان پزشکي و دارویي 
و هم اکنون آزمایش هاي کلینیکي جامعي براي اثبات قابلیت هاي 

درماني این گیاهان و معرفي نهایي آنها در حال انجام است. 

 www.bbc.co.uk
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یاهو میزبان طراحان شد  
 یاهو در کنفرانس Open Hack2008 در تعطیالت آخر هفته جاري میزبان 
حدود 300 طراح شده و آنها را به ساخت برنامه براي محصوالت این شرکت 
تشویق مي کند. به گفته کریستوفر یه، مسوول شبکه طراحان یاهو، در این 
طراحان  مي شود،  برگزار  کالیفرنیا  وال  در ساني  یاهو  مقر  در  که  رویداد 
آنچه در  بنویسند.  نام هک  به  برنامه هاي کوچکي  توانند  شرکت کننده مي 
ایجاد  براي  یا مبتکرانه  نامیده مي شود روشي هوشمندانه  یاهو هک  داخل 
برنامه یي است که مفید و جالب باشد؛ به عنوان مثال طراحي در یاهو براي 
که  ساخته  هکي  برنامه  تعطیالت،  هاي  مسافرت  مورد  در  اطالعات  ذخیره 
عکس هاي فلیکر را با My Trips یاهو ترکیب کرده است. برنامه هاي هک 
معمواًل خیلي سریع سرهم شده اما بر یک مفهوم نوآورانه استوار هستند. 
یاهو قصد دارد در مورد این برنامه ها داوري کرده و به بهترین آنها جوایزي 
 BOSS اهدا کند. طراحان همچنین مي توانند از واسط برنامه نویسي کاربردي
یاهو براي ساخت برنامه استفاده کنند. این پیشگام اینترنتي همچنین در مورد 
نتایج  و حس  نگاه  دادن  تغییر  براي   SearchMonkey مانند  هایي  فناوري 
صفحه جست وجو و Fire Eagle که سرویس هاي مبتني بر مکان فراهم مي 
کند، بحث خواهد کرد. به گفته او هرچند که یاهو باید در فضاي جست وجو 
با گوگل رقابت کند اما این شرکت به جاي تمرکز بر رقابت، فناوري هاي خود 

را مورد توجه قرار داده است.  

فرار سالمندان از تنهایي با تلفن همراه  
 

و   )CRE( کروس«  رد  »اسپنیش  همکاري  با  کرد  اعالم  اسپانیا  وودافون   
کوالکام سرویس جدید ارتباطي را براي کمک به سالمندان ارائه داده است. 

وودافون اعالم کرد
 G Connecting  « نام  با  پروژه  این 
Generations3« به صورت آزمایشي 
منظور  به  و  شد  گذاشته  اجرا  به 
باند  پهن  تکنولوژي  از  بهینه  استفاده 
HSPA براي ارتباط بهتر سالمندان با 
پرستاران و افراد خانواده خود در نظر 
گرفته شده است. در ادامه این گزارش 
ترکیب  با  سیستم  این  است  آمده 
ویدئوکنفرانس  و  صوتي  سرویس 
براي  را  تلویزیون  شبیه  سیستمي 
ارتباط بهتر اعضاي خانواده در اختیار 
آنها قرار مي دهد. »جان مانوئل ریورو« 

مدیر CRE در این خصوص مي گوید؛ میانگین سني جامعه اسپانیا به سرعت 
به سوي کهنسالي پیش مي رود و بسیاري از این افراد براي انجام فعالیت 
ها و احتیاجات روزانه نیاز به یاري و مساعدت دارند و تکنولوژي جدید این 
امکان را در اختیار سالمندان مي گذارد که با سهولت بیشتري ارتباط خود 
را با پرستاران یا افراد مورد اعتماد خود برقرار کنند. گفتني است از طریق 
به  بود  خواهند  قادر  پروژه  در  کننده  شرکت  افراد  ویدئوکنفرانس  سیستم 
مرکز ارتباط در CRE متصل شده و عالوه بر اینکه مي توانند از طریق این 
مرکز پاسخ سوال هاي خود را به دست آورند این بخش مي تواند محرکي 
ارتباطات ویدئویي  فورم  پلت  با  ارتباط  باشد.  آنان  اجتماعي  تعامالت  براي 
نسل سوم و مالقات سالمندان با افراد دیگر به منظور گسترش حیطه تعامالت 
این تکنولوژي محسوب مي شود، همچنین  امتیازات  از دیگر  آنان  اجتماعي 
دانلود محتواهاي چندرسانه یي مانند تمرینات ورزشي ویدئویي و بازي هاي 

تعاملي از دیگر مزایاي این طرح است.  

 عرضه فالش ۳2 گیگابایتي به بازار  
 

شرکت sandisk موفق به ساخت حافظه هاي فالش با ظرفیت 32 گیگابایت 
شده است. این حافظه ها به خصوص براي تسهیل استفاده از دوربین هاي 
دیجیتال قابل استفاده هستند. این حافظه ها که Extreme III Compact نام 
دارند ضبط تصاویر ویدئویي باکیفیت با مدت زمان طوالني توسط دوربین 
هاي دیجیتال را هم تسهیل مي کنند. سرعت قرائت و درج اطالعات روي این 
حافظه ها 30 مگابایت در ثانیه بوده و ضبط 80 دقیقه تصویر ویدئویي روي 
آنها با کیفیت HD به سادگي امکان پذیر است. قیمت این حافظه ها که تا یک 

ماه دیگر روانه بازار مي شوند 300 دالر اعالم شده است.  
 

رفع ایرادهاي آیفون  
 

هاي  ویژگي  که  آیفون  براي  انتظار  مورد   1/2 افزاري  نرم  روزرساني  به 
متعدد جدیدي به این گوشي اضافه کرده و شامل شماري ترمیم امنیتي است 
از سوي اپل عرضه شد. در میان مشکالتي که با این به روزرساني برطرف 
شده اند مي توان به مشکل قطع مکالمه و خرابي اشاره کرد که هنگام نصب 

شمار متعددي برنامه در گوشي روي مي دهد. این شرکت همچنین سرعت 
پیام نویسي و جست وجو و بارگذاري 
محتواها در این تلفن هوشمند را بهبود 
بخشیده است. ویژگي هاي جدید شامل 
 Genius اجراي  فهرست  از  پشتیباني 
جدید آي تیونز و عمر باتري بهبود یافته 
است. این شرکت همچنین گزینه تکرار 
اعالم دریافت پیام کوتاه و قابلیت پاک 
وارد  ها در صورت  داده  تمامي  کردن 
بار   10 براي  عبور  کد  نادرست  کردن 
میان شش  افزوده است. در  را  متوالي 
آیفون  امنیتي عرضه شده براي  ترمیم 
 DNS وصله امنیتي براي حفره معروف
دان کامینسکي وجود دارد. وصله هاي 

تعامل  کردن  محدود  براي  دیگر  امنیتي 
هستند.  تلفن  این   TCP هاي  مولفه  در  ها  پذیري  آسیب  و  ها  برنامه  میان 
این شرکت همچنین یک ترمیم امنیتي براي مشکل مربوط به خرابي نسخه 
آي تیونز در ویندوز ویستا منتشر کرده که موجب ایجاد یک صفحه آبي در 

آیفون یا آي پاد متصل به رایانه مي شود.  

ارتباط امپراتوري روم و ایدز  
 

 بي بي سي؛ توسعه امپراتوري روم در اروپا ممکن است دلیل آسیب پذیري 
بیشتر ساکنان مستعمرات پیشین این امپراتوري در برابر ویروس اچ آي وي 
باشد. پژوهشگران فرانسوي ادعا مي کنند احتمال کمتري وجود دارد مللي که 
زماني تحت فرمانروایي امپراتوري روم بودند، نوعي از ژن را دارا باشند که 
در مقابل ویروس اچ آي وي از آنها محافظت کند. بر اساس گزارش نشریه 
نیوساینتیست این ملت ها عبارتند از انگلیسي ها، فرانسوي ها، یوناني ها و 
مربوط  تفاوت  این  گویند  پژوهشگران مي  از  دیگر  برخي  اما  ها.  اسپانیایي 
به حوادث بزرگ دیگري مثل شیوع طاعون خیارکي یا آبله است. این نظریه 
اند که احتمااًل روي ژن هاي  که رومي هاي اشغالگر چیزي با خود آورده 
ارائه  پرووانس  دانشگاه  محققان  توسط  گذاشته،  تاثیر  امروزي  اروپاییان 
شده است. آنها مي گویند فراواني این ژن با تغییر مرزهاي این امپراتوري 
هزارساله ارتباط نزدیک دارد. در کشورهایي مثل اسپانیا، ایتالیا و یونان که 
مدت بیشتري در درون مرزهاي امپراتوري روم قرار داشتند، فراواني ژن 
سي سي آر- دلتا 32 که تا حدي در برابر اچ آي وي ایجاد مقاومت مي کند، 
بین صفر تا شش درصد است. در کشورهایي مثل آلمان و انگلستان کنوني 
که در لبه این مرز قرار داشتند، درصد فراواني این ژن بین هشت تا 11 و 
در کشورهایي که هرگز به تسخیر روم درنیامدند، این رقم باالتر است. با 
این حال محققان بر این باور نیستند که این اختالف ژنتیکي ارتباطي با زاد 
و ولد سربازان رومي و زنان این مناطق داشته باشد. تاریخ نشان مي دهد 
این اتفاق خیلي گسترده نبوده و ارتش هاي اشغالگر ممکن بود از هر جاي 
امپراتوري باشند، نه فقط از ایتالیا. در عوض آنها مي گویند رومي ها احتمااًل 
نوعي بیماري با خود آوردند که افراد داراي ژن سي سي آر- دلتا 32 نسبت 
به آن آسیب پذیر بودند. این نظریه با این واقعیت که چرا برخي این ژن را 
دارند و برخي ندارند، سازگار است. پژوهشگران دانشگاه لیورپول مي گویند 
این گونه ژنتیکي احتمااًل در برابر اپیدمي هاي مختلف و همچنین طاعون سیاه 
)اپیدمي طاعون خیارکي که کل اروپا را در سال هاي 1347 تا 1350 میالدي 
این  لیورپول  دانشگاه  محققان  گفته  به  بود.  کرده  ایجاد  ایمني  دربرگرفت( 
بیماري ها که بسیاري از آنها روده یي بودند، براي افراد فاقد این ژن کشنده 
به حدود  نفر  هزار   20 در  یک  از  ژن  این  فراواني  که  باعث شدند  و  بودند 
براي  بیشتر  تحقیقات  حال  در  همچنان  دانشمندان  برسد.  اروپا  درصد   10

دستیابي به شواهدي محکم تر براي اثبات این نظریه هستند.  

کاربرد فناوري نانو در ترمیم ترک ها  
 متخصصان هوافضا در امریکا پس انجام تحقیقي به این نتیجه رسیده اند 
ترک  از  جلوگیري  در  خوبي  قابلیت  از  چندجداره  کربني  هاي  نانولوله  که 
افزودن  که  دریافتند  آنها  برخوردارند.  اپوکسي  هاي  کامپوزیت  شکست  و 
معمولي  هاي  اپوکسي  از  بیش  برابر   20 تا  چندجداره  کربني  هاي  نانولوله 
با  نانولوله هایي  این محققان  جلوي پیشرفت و گسترش ترک را مي گیرد. 
کرده،  بررسي   ASTM استاندارد  کمک  به  را  مختلف  هاي  طول  و  قطرها 
دریافتند بهترین نتیجه در این خصوص به نانولوله هایي مربوط مي شوند 
که از باالترین نسبت طول به عرض برخوردارند. همچنین دریافتند پوشاندن 
نانولوله ها با روکش بسیار نازکي از PMMA )که انرژي سطحي کمي دارد( 
پراکندگي آنها را ساده تر مي کند. این محققان موفق شدند تنها با افزودن 

نانولوله هاي چندجداره به مقدار 
25/0 درصد وزن ماده پرکننده، رشد ترک ها را تا 20 برابر کاهش دهند و 
در تصاویر AFM حاصل از این آزمایش نیز مشخص شد که نانولوله هاي 
هاي  نانولوله  از  تر  یکنواخت  اپوکسي،  با  مخلوط شدن  از  قبل  دار  روکش 

بدون روکش در این حالل پخش مي شوند.  
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بانکداری در 
انگلستان

امروزه انگلستان مجموعه متنوعی از خدمات بانکی را ارائه می دهد. 
شما می توانید یک بانک سنتی معروف و یا بانک های جدید را، که 
به جای صندوق های پس انداز مسکن، شرکتهای بیمه یا فروشگاه 

بزرگ  های  بانک  اغلب  کنید.  انتخاب  اند،  کرده  ظهور  قدیمی  های 
نیز  را   online خدمات  گاه  و  تلفنی  بـانکداری  خـدمـات  امـروزه 
ارائه می دهند. بسیاری از بانک های جدید التاسیس فاقد شعبه بوده 
و هزینه های خود را پایین نگه می دارند. برخی ویژگی های مهم 

بانکداری شخصی و تجاری درانگلستان ذیاًل ارائه می گردد.
بانکداری شخصی
حساب های جاری

دسته  یک  مسکن  انداز  پس  های  صندوق  برخی  و  ها  بانک  اغلب 
حساب جاری استاندارد را، که شامل دسته چک، کارت تضمین چک 
و کارت خودپرداز با یک کارت چند منظوره بستانکار است، ارائه 

می دهند. زمان تسویه چک در بانک های مختلف متفاوت است.
به  را  خود  های  پرداخت  جاری،  طریق حساب  از  توانید  می  شما 
صورت دستور جاری یابه شکل بدهی، به صورت خودکار انجام 
دهید.نـرخ های بهره مانده بستانکار بسیار متفاوت است و برخی 

بانک ها هیچ بهره ای به حساب های جاری اختصاص نمی دهند. 
حق العمل بانک

در زمان افتتاح حساب بانک موظف است میزان حق العمل دریافتی 
خود را به شما اعالم کند. اگر حساب شما از اعتبار برخوردار باشد 

بانک در موارد زیر هیچ حق العملی از شما مطالبه نمی کند.

 پرداخت پولی
 چک

 استفاده از خود پردازهای خود بانک یا خودپردازهای شبکه ای که 
انک مربوطه نیز در آن عضو باشد.

 پرداخت های مستقیم دستورهای جاری یا بدهی.
 استفاده از کارت بستانکار

 تراز پرداخت ها
با این حال در موارد زیر از شما هزینه دریافت می شود:

 معامالت ارزی خارجی
 استفاده از خودپردازهای یک بانک دیگر

 مسدود شدن چک

 تراز مضاعف پرداخت ها
معامالت  هزینه  بانک  باشد،  اعتبار  فـاقد  حساب  که  درصورتی 
روزمره و اضافه برداشت ها رابرای شما منظور خواهد کرد. چک و 
دیگر پرداخت های فاقد اعتبار 

نیز به حساب شما منظور خواهد شد. معهذا، بسیاری از بانک ها 
امکان اضافه برداشت تا سقف توافقی را ارائه می دهند که از هزینه 

کمتری برخوردار است.
بانکداری تلفنی

 24 خدمات  شاخص،  مسکن  انداز  پس  های  صندوق  و  ها  بانک 
شما  به  روش  این  دهند.  می  ارائه  را  الکترونیک  بانکداری  ساعته 
های  پرداخت   ، نموده  کنترل  را  خود  حساب  تراز  دهد  می  امکان 
نموده،  درخواست  وضعیت  صورت  کرده،  اصالح  را  خودکار 
صورت حساب های خود را پرداخت و یا حتی از طریق تلفن وام 

درخواست نمایید.
online بانکداری

بـانک هـا بیش از پیش خدمـات online بـانکـداری ارائـه می دهند. 
دراین روش شما می توانید کلمه امور بانکی خود، از قبیل بانکداری 
تلفنی را انجام دهید و در عین حال به شما امکان می دهد نسخه ای 
از صورت وضعیت خود را دریافت نموده و گاه اطالعات مربوط 
به حساب خود را به صفحه گسترده یا یک بسته نرم افزاری مالی 

شخصی وارد کنید.
ہساب های تجاری

بـرخـالف مشتـریـان حقیقـی، بـانکـداری آزاد به طور کلی شامل 
موسسات تجاری نمی گردد.

دارندگان حساب تجاری باید درموارد زیر هزینه پرداخت کنند:
 صدور چک

 انجام پرداخت های الکترونیک
 دریافت پول نقد

نقدی،  پرداخت  صورت  در  تجاری،  موسسات  از  ها  بانک  اغلب 
کارمزد و برخی نیز کمیسیون ماهانه دریافت می کنند.

اگر شما درحال تاسیس یک موسسه تجاری جدید هستید بانک ها 
برای مدت زمان محدود خدمات بانکداری آزاد به شما ارائه خواهند 

داد.
مسائل و شکایات

در صورتی که بانک شما مرتکب یک خطای فاحش شود مکانیسم 
هایی برای برای تصحیح امور و پرداخت غرامت درصورت لزوم 

وجود دارد.
اطالعات کلی در زمینه بانکداری شخصی یا تجاری را در سایت وب 

انجمن بانکداران بریتانیا خواهید یافت. 
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مهاجرت و 
طالق

دکتر عبدالحمید حسین نیا

استدالل  خود  پیش  بتوانیم  شاید  مهاجرت  انگیزه  یافتن  برای 
بکنیم - حاال درست یا نادرست - آن را به شکلی توجیه کنیم 
ولی تاکنون نتوانسته ایم انگیزه طالق در پی مهاجرت را حتی با 

استداللی که خودمان را راضی کنیم به شکلی توجیه کنیم. 

آقای »A« مهندس کامپیوتر است و در ایالت کالیفرنیا زندگی می 
کرده  مهاجرت  آمریکا  به  که  انقالب  از  پیش  های  از سال  او  کند 
»گرل  با  بس  از  قول خودش  به  است.  بازنگشته  وطن  به  تاکنون 
فرند« های از همه سو جهانی دلزده شده است، معتقد است که یک 

موی دختر ایرانی را حاضر نیست به تمام دخترهای دنیا بدهد. 
دوشیزه شیر خام خورده »B« را به هوای »گرین کارد« دم خنچه 
عقد پهلوی قاب عکس آقای »A« می نشانند و با یک خط تلفن خطبه 
عقد را جاری می کنند و بعد هلهله و ولوله. پس از چندی عروس 
خانم را با سال م و صلوات راهی ینگه دنیا می کنند. دیری نمی پاید 
ای 2 ساله  بچه  که دختر   »A« آقای  از  یادگاری  با   »B« که خانم 
است به میهن بازمی گردد. شیرازه زندگی آنها از هم پاشیده شده 

و نتوانستند در سرزمین آمریکا با یکدیگر کنار بیایند. 
حاال مدتی است آقای »A« مرتبا پیله کرده و از پدر و مادر خود در 
ایران دوشیزه »C« را طلب می کند که پس از عقدی غیابی در کنار 
همان سفره خوش یمن به ازدواج با کسی درآید که زندگی ینگه دنیا 
از او آدمی با خلق و خوی تنوع طلب بار آورده است. عروس خانم 

»C« را نیز به آن سوی دنیا صادر می کنند. 
مدتی است که به انتظار واردات جدید همراه با بچه های نورسیده 

دیگر به کشور خودمان هستیم! 
من متعجبم از این که میانه خانم »D« با آقای »E« که این قدر گرم 

باره به هم خورد. آنها که در هر محفلی به طور آشکار  بود یک 
از آلمان  به همدیگر دل می دادند و قلوه می گرفتند. حاال که زن 
برگشته است برای مادرشوهر خود خبر آورده که برای وی چند 

خواستگار پیدا شده است! 

من نشانه های دوره آخر الزمان را نمی دانم ولی حدس می زنم 
کرده  شوی  زنی  که  باشد  همین  آخرالزمان  های  نشانه  از  یکی 
برای مادرشوهر خود خبر آورد که نه یک خواستگار بلکه چندین 

خواستگار پیدا کرده است! 

آقای »F« بانوی جوان خود خانم »G« را با دو فرزند خردسال هر 
کدام ترگل ورگل تر از دیگری فرستاده است به شهر »کلن« برای 
آنها ارز می فرستد تا بچه ها از آب وگل درآیند و آینده ای زیبا و 
شیرین در پیش روی داشته باشند. او مرتبا تلفن می زند و ایمیل 
می فرستد ولیکن مدتی است ایمیل های آقای »F« بی پاسخ مانده 

است به همین جهت تصمیم می گیرد به شهر »کلن« برود. 

وقتی به آنجا می رود یک مرد مو سرخ آلمانی را در خانه ای که 
او اجاره اش را از دخل ریال و با خرج دال ر و یورو پرداخته 
است می بیند. اعتراض می کند. خانم »G« با وقاحتی می گوید 
که وی زوج قانونی اوست. آقای »F« مات و متحیر به دادگاه 
های  دادگاه  که  است  این  جالب  برد.  می  شکایت  آلمان  های 
آلمان هم حق را به زن او می دهند که دلدادگی حق طبیعی و 

دموکراتیک اوست. 
آقای »F« چاره ای ندارد که دست از پا درازتر به میهن بازگردد 
و دق بکند و بمیرد. همین کار را هم کرد، آمد و دق کرد و سرش 

را گذاشت و مرد! 
اند  شده  بزرگ  او  فرزند  سه  دیگر  که  این  امید  به   »H« آقای 
فرستد.  می  انگلیس  به  را  آنها  بروند  دانشگاه  خواهند  می  و 
خواهد  نمی  او  ممتازند.  و  درس خوان  او شاگردانی  فرزندان 
آینده نورستگان خود را در دانشگاه های آزاد و سرانجام بال 
تکلیفی پس از فارغ التحصیل شدن نقش بر آب سازد. پس خانم 
مراحل  که  فرزندانش  افساردار  که  را  ها  بچه  مادر  یعنی   »I«
بحرانی نوجوانی را طی می کنند است برای سرپرستی آن 
ها می فرستد ولی خودش تنهاست و تنهایی هم برای مرد 
خوبیت ندارد لذا آقایی به ظاهر نیکوکار پیدا می شود ودختر 
بیوه خود خانم »J« را به نکاح او درمیآورد. باد این خبر را به 
گوش خانم »I« رسانده است و دیده است که به عنوان مادر رفته 
ولی به عنوان همسر کال ه گشادی سر او مانده است. اینک او هم 
درصدد است که یک جنتلمن انگلیسی به نام آقای »K« را پیدا کند! 

را   »B« خورده  خام  شیر  دوشیزه 
خنچه  دم  کارد«  »گرین  هوای  به 
 »A« آقای  عکس  قاب  پهلوی  عقد 
تلفن خطبه  یک خط  با  و  نشانند  می 
عقد را جاری می کنند و بعد هلهله و 
از چندی عروس خانم را  ولوله. پس 
با سال م و صلوات راهی ینگه دنیا می 
کنند. دیری نمی پاید که خانم »B« با 
بچه  دختر  که   »A« آقای  از  یادگاری 
ای 2 ساله است به میهن بازمی گردد. 
پاشیده  هم  از  آنها  زندگی  شیرازه 
شده و نتوانستند در سرزمین آمریکا 

با یکدیگر کنار بیایند. 

آقای »L« با خانم »M« که آمریکایی است زندگی می کند اما از او 
جدا می شود و در ایران با خانم »N« که ایرانی است و بی خبر از 
ماجراهای قبلی ازدواج می کند. حاال اگر او بفهمد قضایای قبلی چه 

بود حتما سرنوشت آن ها هم طال ق خواهد بود. 
از جوانان بود ولی خانم »O« و آقای »P« که دیگر  آن چه گفتم 
از آن ها سوژه بسازد. خانم »O« یک  جوان نیستند آدم بخواهد 

عاقل زن است آقای »P« هم یک عاقل مرد است ولی همین عاقل 
اثر  در  است  داده  به دست خانم خود  را  زندگیش  که سکان  مرد 
ویال ی خود  و  باغ  و  زمین  و  خانه  که  مجبور شده  او  پافشاری 
فرزندان  با  به طور جمعی  و  بفروشد  در شمال  و  پایتخت  در  را 
آقای  ولی  کردند  را  کار  این  کنند.  هجرت  آمریکا  به  نوادگانش  و 
»P« بی آن که محیط تازه ای را آزموده باشد به زودی از کرده 
خویش پشیمان می شود. زبان نمی داند و نمی پذیرد هم بیاموزد 
در  حداقل  بکند.  تواند  نمی  هم  کار  ندارد.  جوششی  هم  کسی  با 
بازنشستگی خود  برای دوران  با حسابداری شرکت  مملکت خود 
به مرافعه می  با زن خود  لذا کارش  بود.  فراهم کرده  دلمشغولی 
کشد و متارکه و بعد هم طال ق بعد از پنجاه سال زندگی با همدیگر 
آقای »P« را یارای بازگشت به وطن نیست. او پل پشت سر خود 

را خراب کرده است. 

دختر خانم آقای »P« نیز همسر، آقای »R« که داماد آقای »P« باشد 
با پنج بچه اخیرا دچار عدم تفاهم شده اند. آن ها فرزندان خردسال 
خود را به محل های نگهداری کودکانه که اتفاقا بسیار عالی تر از 
محیط خانواده تربیت می شوند سپرده اند و خیالشان هم از این 
بابت راحت شده است. پس چه اصراری برای با هم زیستن آن هم 

باجنگ اعصاب ناشی از عدم تفاهم دارند. 
وقتی از آقای »R« سوال می کنم که بابا دستخوش شما چرا؟ می 
گوید بعضی ها به خاطر بچه هایشان زن خود را نگه داشته اند و 
آن ها را تحمل می کنند. خودت هم دست زن و بچه را بگیری و به 
چنین مدینه فاضله ای پا بگذاری آن وقت حالی ات خواهم کرد که 

چند مرده حال ج هستید؟ 

آقای »S« به بهانه مهاجرت، به سوئد رفته بود. با زنش قهر کرده 
یک   »S« آقای  است،  بازگشته  خودش  و  گذاشته  جا  آن  را  او  و 
روشنفکر ناراضی است. می پرسم آن رفتن و این آمدنت بهر چه 
بود؟ پاسخ می دهد که زندگی در آن جا بی معنی است. به هر حال 
غریبه هستی، آن جا هم که حلوا نمی دهند. سال های سال زندگی 
می کنی باز تنها هستی و آن ها به تو خواهند گفت این دیگر کی 
هست که داخل ما شده! زندگی معنی نمی دهد، پرسیدم آن جا چه 
طور معنی می دهد، جواب داد: نه معنی نمی دهد!! بعد سکوتی کرد 
و درنگی و مثل این که چیزی یادش آمده باشد گفت: وقتی آن جا 
که  میآید  این جا  به  آدم  ندهد خوب  معنی  این جا هم  ندهد  معنی 

زندگیش معنی نمی دهد!! 

آقای »T« که جوان خوش قد و قامتی است و تحصیلکرده هم هست 
عاشق همسر خود خانم »U« است. این زوج جوان به همدیگر می 
آیند. هیچ کس هم فکر نمی کند که وقتی به کشور هلند مهاجرت می 

کنند دوهوایی می شوند! 
آقای »T« از دختران چشمآبی و مو طالیی هلندی خوشش می آید 
برعکس خانم »U« معتقد است که مردهای هلندی مودب، با پرستیژ 

و باکالسند. 

ماجرای آقای »V« و خانم »W« هم مشابه است با این تفاوت که 
این بار آقا بد می آورد. 

آقای »X« تازه داماد است. نوعروس خود را گذاشته و به کانادا 
رفته است. وعده داده است که وقتی کارها را راست و ریست کرد 
نوعروس را با خود ببرد. ولی سالهاست که آقای »X« رفته است 
و خبری از او نیست. تازه عروس کهنه عروس شده است. آنقدر 
چشم انتظار داماد را کشیده که چشم هایش دارد باباقوری در می 

آورد! 

آقای »Y« که با خانم »X« پیوند زناشویی را به میمنت آغاز کرده 
بهشت موعود،  به  بروند  عالم  بدین سوی  که  آنها در صددند  اند 
استرالیا، مثل اینکه خبرهایی هم هست. خانم »Z« یادگاری وصلی 
استرالیا  به  ورود  از  پس  که  دهد  می  پرورش  شکم  در  دارد  را 
زن  سیتی  کودکشان  ترتیب  این  با  شد.  خواهد  فارغ  سالمتی  به 
استرالیایی خواهد بود. آنها این اتفاق را به فال نیک گرفته اند. مدتی 
است که چمدان ها را بسته اند و رفته اند ولی من وامانده چکار کنم 
که حرف التین را کسر آورده ام و قادر به ادامه ماجرا نیستم. چون 
بحث اوضاع سفر به ممالک راقیه بود راقم سطور از کاربری که 
هفت حرف اضافی تر داشت استنکاف ورزید هر چند آن هم قد نمی 
 »n« داد. لذا ماجراهای مهاجرت و طالق پی گرفته نشد ولی حرف
که معنی توان را می دهد در این اثنا« به کمک آمد. تمام نمونه هایی 

که من آورده ام آنهایی بودند که دور و بر من می پلکیده اند. 
اگر بخواهم آن را تعمیم همگانی دهم باید حروف التین را با توان 

»n« برسانم.

جامعه
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

آی تی

طراحی وب سایت

با بهترین کیفیت

077۳۳11۳1۳7 

 

 VOIP
چیست؟ 

یا  اینترنت   تحت  صدا  پروتکل 
 VOIP:Voice Over Internet
به  که  است  فن آوری  یک   Protocol
شما اجازه انتقال صدا و تماس ها تلفنی 

تحت ارتباط اینترنتی را می دهد.
هدف این فن آوری کم کردن هزینه برقراری ارتباط های 
است  وسیله ای  اینترنت  که  می دانیم  است.همه  تلفنی 
منتقل  آن  دیگر  به جای  جایی  از  آن  تحت  اطالعات  که 
می شود. به همین دلیل هم مهم نیست که اطالعات شما 
از چه جنسی است و می توانید هرگونه اطالعاتی را تحت اینترنت 

منتقل کنید.
اساس کار VOIP ساده تر از آنیست که بنظر می رسد:

• شما صدای خود را از طریق میکروفون و یا هر طریق دیگری به 
یک کارت صدا منتقل می کنید.

• کارت صدا صدای شما را از اطالعات دیجیتال به اطالعات آنالوگ 
تبدیل می کند.

این اطالعات دیجیتال کد گذاری و آدرس دهی می شود و مسیر   •

رسیدن به مقصد را طی می کند.
• کامپیوتری که اطالعات را به آن می فرستید؛ در صورت دارا بودن 
نرم افزار مناسب می تواند صدای شما را از میان اطالعات بازخوانی 

و پخش کند.
سرویس های  و  هستند  VOIP مجانی  سرویس های  از  بعضی 
برابر  ارزان  هستند و چندین  بسیاز  نیز   Skype مانند  مناسب تری 
پولی که خرج می کنید می توانید از آن بهره ببرید. این نوع سرویس ها 
به شما این امکان را می دهند که 

از VOIP به خطوط تلفن نیز تماس برقرار کنید.
مشکل کوچکی که پیش می آید این است که هر دو طرف تماس باید 

نرم افزار یکسان و سخت افزار مناسب VOIP را داشته باشند.
مشکالت  اینترنت  که  می شود  ناشی  اینجا  از  بزرگتر  مشکل  ولی 
خاص خود را دارد. ممکن است بخاطر مشکالت شبکه و سرعت آن، 

کیفیت تماس ها کاهش یابند.

اطالعات در اینترنت تحت روشی به نام PacketSwitching جابجا 
به مقصد  از بسته ها گم شوند و  یکی  اگر  دلیل  به همین  می شوند 

نرسند تماس با مشکل مواجه می شود.

از طرفی دیگر، هیچگاه نمی شود VOIP را با خطوط تلفن مقایسه 
کرد. خطوط تلفن همواره کیفیتی مناسب تر را ارائه می دهند و با قطع 
برق نمی توان از VOIP  استفاده کرد در حالی که خطوط تلفن در 

هر شرایطی کار می کنند.
هم اکنون سیستم های جدیدی به بازار آمده اند و به شما این امکان 
تلفن  ست  یک  میکروفون  و  کامپیوتر  به  نیاز  بدن  که  می دهند  را 

VOIP را تهیه نمایید و شبیه تلفن از آن استفاده کنید.
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قاچاق مشروب با خط لوله

11 تبهکار که برای قاچاق مشروب در مرز روسیه خط لوله احداث کرده بودند)!(از سوی پلیس دستگیر 
شدند.مأموران گمرک استونی هفته جاری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و پس از توقیف آن، 

محموله مشروب قاچاق را کشف کردند.
لیتر  اعتراف کردند هزاران  اند، در بازجویی ها  با همین پرونده دستگیر شده  11 متهم که در رابطه 
مشروب را با راه اندازی یک خط لوله زیرآبی دو کیلومتری از روسیه تا تالین )پایتخت استونی( قاچاق 
کرده اند.این اقدام تبهکارانه، حیرت سران پلیس و گمرک را به همراه داشت. قاچاقچیان، خط لوله مورد 
نظر را در ناروا )شمال شرق استونی( که مرز روسیه است، به یک مخزن آب کشیده بودند و با این کار 

هزاران دالر عوارض گمرکی را به جیب می زدند. 

ماجرای زنی که راسوی همسایه را به جای 
گربه اشتباه گرفته بود

یک زن اهل ایالت پنسیلوانیای آمریکا که راسوی همسایه را به جای گربه ای خاکستری رنگ اشتباه 
گرفته بود، در پی حمله این حیوان بدبو، مجبور شد، تا چند روزی را در بیمارستان سپری کند. 

به  این زن راسوی همسایه دیوار  پنسیلوانیا، گفت:  ایالت  پلیس  از خبرگزاری آسوشیتدپرس،  نقل  به 
دیوارش را با یک گربه اشتباه گرفته و هنگامی که قصد داشت، تا به این حیوان غذا بدهد، مورد حمله 

راسو قرار گرفته و به علت بوی بد منتشر شده توسط حیوان، چند روزی را در بیمارستان گذراند. 
به گفته صاحب این حیوان، راسوی خانگی اگر چه اهلی است، اما در برخی موارد، حال تهاجمی به 
خود می گیرد و به بیگانگان حمله می کند. پلیس این راسو را که به علت ترس، به تپه های اطراف منطقه 

مسکونی منت کارمل گریخته بود، به صاحبش بازگرداند. 

شایعه جادوگری در بازی دو تیم فوتبال 
در کنگو، 1۳ کشته برجای گذاشت

   ایستگاه رادیویی محلی کنگو اعالم کرد: در پی بروز یک شابعه مبنی بر استفاده از جادو، در یک بازی 
فوتبال در شرق کنگو، یک راهپیمایی اعتراض آمیز به راه افتاد که در جریان آن، 13 تن کشته شدند. 

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس کنگو، اعالم کرد که اکثر کشته شدگان نوجوانان گروه سنی 
11 و 16 ساله بودند که در مسابقه فوتبال به عنوان تماشاچی حضور داشتند. 

در  جادو  از  استفاده  شایعه  انتشار  علت  به  کنگو،  در شرق  کیوو  منطقه  فوتبال  مسابقه  تماشاچیان 
مسابقه، به یک باره از خود بی خود شده، مسابقه را ترک کردند و با اجتماع اعتراض آمیز در سطح شهر، 

سبب بروز آشفتگی و در هم ریختگی شدند. 
پلیس این شهر نیز برای کنترل اوضاع و بازگرداندن معترضان خشمگین، به شلیک هوایی متوسل شد. 
ده ها تن از نوجوانان در خیابان های شهر به راهپیمایی پرداختند و نسبت به استفاده از جادوگری در 

بازی دست به اعتراض زدند.  

زیردریایی حامل 7 تن کوکائین در آبهای 
بین المللی توقیف شد

حامل  که  شد  پیشرفته  دریانوردی  امکانات  با  زیردریایی  یک  توقیف  به  موفق  آمریکا  ساحلی  گارد 
در  ساحلی  گارد  نیروهای  کاستاریکا،  خوزه”  “سن  از  رویترز  از  نقل  به  است.  بوده  کوکائین  تن   7
جریان یک عملیات شبانه سخت در آب های بین المللی موفق به دستگیری 4 قاچاقچی کلمبیایی شدند که 
سرنشینان یک زیردریایی 18 متری فوالدی بوده و قبل از اینکه موفق به رفتن به زیر آب شوند آنها 

را دستگیر کردند. چندین زیردریایی حامل مواد مخدر اخیراً 
در آبهای آزاد توقیف شده اند. در ماه جوالی گذشته نیروهای 
ویژه مکزیک نیز زیر دریایی مشابهی را که حامل 200 بسته 

کوکائین بود را توقیف کردند. 
که  شدند  عمل  وارد  زمانی  آمریکا  ساحلی  گارد  نیروهای 
این  به شناسایی  موفق  آمریکا  دریایی  نیروی  هواپیمای  یک 
قایق در زیر دریا شد و در پی آن نیروهای ویژه آمریکایی 
با قایق های پرسرعت وارد عمل شده و زمانی که زیر دریایی 
به باالی آب آمده بود موفق به غافلگیری آنان و دستگیری 

سرنشینان آنها شدند. ارزش محموله این زیردریایی 187 میلیون دالر اعالم شده است. 
احتمال داده شده که این زیردریایی بدون نیاز به سوختگیری از آمریکای جنوبی عازم سواحل آمریکا 

بوده است. 

مرگ پدر و پسر در پاریس
پدر و پسری بر اثر برخورد دو قایق تفریحی در رود سن پاریس، جان باختند.

قایق مسافری شنبه شب با چندین گردشگر روی رودخانه در حرکت بود که ناگهان به شناور دیگری 
خورد و پس از اصابت به ستون پل واژگون شد.در این حادثه 12 تن از مسافران به داخل رودخانه 

پرت شده و برخی از آنان با تالش بموقع امدادگران نجات یافتند. 

زن آمریکایی، نامزد خود را به دلیل 
نشستن ظرف ها به باد کتك گرفت

پلیس ایالت پنسیلوانیای آمریکا اعالم کرد که یک زن 20 ساله را به اتهام ضرب و شتم و اقدام به قتل 
نامزدش بازداشت کرده است،  چراکه نامزد این زن از شستن ظرف های غذا طفره رفته بود. 

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس ایالت پنسیلوانیا اعالم کرد: این زن به اتهام شکست قاب 
عکس بر روی سر نامزدش ، پرتاب چاقوی 60 سانتیمتری به طرف وی و ضرب و شتم وی دستگیر 
شده است. پال هندرسون ـ افسر پلیس این ایالت ـ گفت: نامزد 21 ساله این زن به پلیس گفته بود که 
این درگیری میان او و نامزدش به علت یک جر و بحث شخصی اتفاق افتاده، چرا که نامزدش از این 

که او ظرف ها را نشسته بسیار ناراحت و عصبانی شده بود. 
وی افزود: جراحات وارده به این مرد بسیار مشهود است، به طوری که بریدگی های حاصله از برخورد 
خرده شیشه ها بر روی صورت وی، مشهود است. همچنین در این درگیری شانه راست این مرد هم 
شکسته است. زندان مترفیلد ایالت پنسیلوانیا، گفت: پس از آن که 10 هزار دالر به حساب زندان واریز 

شد، ما این زن را آزاد کردیم. 
پلیس ایالت پنسیلوانیا در ادامه افزود: این دو نفر تنها چهار ماه بود که یکدیگر را می شناختند و من فکر 

نکنم که بتوانند بار دیگر در کنار هم باشند. 

دستگیری قاچاقچی فراری
یک قاچاقچی ایتالیایی که سال ها تحت تعقیب بود در ونزوئال بازداشت شد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی پلیس، مرد ایتالیایی که سال ها به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب بود در ونزوئال دستگیر 
شد.مقامات فرانسه که »سیویلی«، این قاچاقچی معروف ایتالیایی را متهم می دانند، استرداد سیویلی را 
خواستار شده اند. گفتنی است، وزیر دادگستری ونزوئال اعالم کرد: دولت ونزوئال مقامات فرانسه را 

از فراهم کردن مقدمات استرداد سیویلی آگاه کرده است. 

دستگیر ی 24 هزار قاچاقچی انسان در اسپانیا
پلیس اسپانیا طی 19 ماه گذشته تا به حال 24 هزار و 989 نفر را به جرم قاچاق انسان )مهاجر غیر 
قاچاق مهاجر  از  هفته موارد مشابهی  اسپانیا هر  است.پلیس  بازداشت کرده  این کشور  به   ) قانونی 
را کشف می کند که هرگز در هیچیک از رسانه های ارتباط جمعی انعکاس داده نمی شود. بنابراین 
با  مسافر   100 اغفال  اتهام  به  قاچاقچی  چهار  قاچاقچیان،  این  دستگیری  مورد  آخرین  در  گزارش، 
عنوان کسب روادید و اجازه کار برای آنها در اسپانیا، بازداشت شدند. به نوشته ال پاییس، مبلغی که 
قاچاقچیان مذکور، از مسافران یاد شده دریافت کردند، حدود 120هزار یورو بوده در این زمینه یک 
وکیل زن و یک پلیس بازنشسته نیز با گروه قاچاقچیان همکاری داشتند. این گزارش حاکی است، این 
گروه مهاجران را متقاعد می کردند که در ازای پرداخت دو هزار و 700 یورو برای آنها ویزا و سپس 
اقامت کاری در اسپانیا فراهم کنند تا به این ترتیب مهاجران بتوانند خانواده خود را نیز به این کشور 

بیاورند. 

قتل به دلیل سرقت بیسکویت
یک جوان سیاهپوست به خاطر دزدیدن یک بسته بیسکویت در ایتالیا کشته شد.

از یک فروشگاه سیار در میالن  ایتالیا که روز گذشته  تبعه   »عبدل ویلیام گیبر« جوان سیاهپوست 
در شمال ایتالیا یک بسته بیسکویت دزدیده بود، با ضربات چماق صاحب فروشگاه و پسرش کشته 
شد. براساس این گزارش، جوان سیاهپوست )از بورکینا فاسو(، ابتدا مورد توهین نژاد پرستانه قرار 
گرفت و سپس تعقیب و کشته شد. پلیس عامالن این قتل را دستگیر کرده و هردو نفر در حال حاضر 

دربازداشت هستند.

24 کشته یا زخمی در بزرگراه »باهیا«
دست کم 11 نفر به دنبال بر خورد دو دستگاه خودرو سبک و سنگین به هم در شمال شرق برزیل 
جان باختند. بزرگراه اصلی استان »باهیا« برزیل ف دیروز شاهد برخورد مرگبار مینی بوس به خودرو 
سواری بود.به دنبال این رخداد ، کمک رسانان به قربانگاه رفتند جنازه های 11 نفر را از میان آهن پاره 
ها بیرون کشیدند و 13 زخمی را به بیمارستان فرستادند.گزارش ایسکانیوز می افزاید، کارشناسان 
سرگرم بررسی علت اصلی برخورد مرگبار هستند و پیش بینی می شود با توجه به وخامت حال برخی 

آسیب دیدگان شمار تلفات افزایش یابد.

جشنواره استقبال از پاییز رنگ خون گرفت
در جشنواره استقبال از پاییز در ژاپن،مردی با چاقو به جان جمعیت شادمان افتاد.

گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس »توشیاکی آرای«جشنواره استقبال از پاییز را در توکیو با کشتار و 
قتل همراه کرد.بر اساس این گزارش، آرای چاقو به دست وارد جمعیت شد و یک نفر را به قتل رساند 
و شش نفردیگر را مصدوم کرد.وی پس از دستگیری اظهار داشت که در این جشنواره فروشنده بوده 
و وقتی مشتریانش او را دست انداخته اند از کوره در رفته و دست به چاقو شده است. اما شاهدان 
حادثه گفته اند که آرای سوار بر یک خودرو وارد جمعیت شد و وقتی از آن پیاده شد چاقو دستش 

بود و به جان اطرافیانش افتاد. 
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قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ویزا برای کشورهای 
سوئد، دانمارک، اسپانیا، کانادا، آمریکا، استرالیا
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ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی در سایر کشورهای جهان
کلیه امور حقوقی، انحصار وراثت، طالق و سرمایه گذاری
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حوادث

جوانی پس از سه روز اغما 
به زندگی بازگشت

پسر جوانی که به خاطر مسمومیت دارویی به اغما رفته بود و بسیاری از پزشکان از او قطع امید کرده 
بودند به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات 
یافت و نوآوری درمان یک پزشک در نحوه 

درمان او را به زندگی بازگرداند.
نام  فرجی  عسگر  که  ساله   29 جوان  این 
دارد حدود ساعت 11 روز چهارشنبه هفته 
بیهوش  دارویی  مسمومیت  دلیل  به  گذشته 
بیمارستان  به  را  وی  اش  خانواده  و  شد 
منزل شان  نزدیکی  در  که  کاشانی  اهلل  آیت 
واقع شده است، رساندند. در آنجا پزشکان 
دچار  او  دادند  تشخیص  عسگر  معاینه  با 
»میدریازدوبول« )حالت خاصی در مردمک 
چشم که در پی مسمومیت با دارو یا مواد 
تنفسی  ایست  و  آید(  می  وجود  به  مخدر 

شده و ضریب هوشیاری او به سه )حالتی که بیمار مرگ مغزی می شود و دیگر امیدی به بازگشت او 
نیست( رسیده است.عسگر در چنین وضعیتی تا ساعت 20.30 روز بعد در اورژانس بیمارستان آیت 
اهلل کاشانی تحت نظر بود و در این مدت خانواده او تالش کردند از بیمارستان های شهریار، پیامبران، 
نوح، مصطفی خمینی و لقمان برای وی پذیرش بگیرند اما موفق به این کار نشدند تا اینکه در نهایت 

بخش آی سی یو بیمارستان میمنت بیمار را پذیرفت.
جوان 29 ساله در آنجا بستری شد. پس از انتقال عسگر به این بیمارستان محمدحسن همایی- فوق 
تخصص مراقبت های ویژه- درمان وی را آغاز کرد و او متوجه شد این بیمار دچار فلج مغزی شده 
اما مرگ مغزی نشده است. بعد از 48 ساعت- روز سوم اغما- بیمار واکنش هایی نشان داد اما دکتر 
معالج با استفاده از دارو او را به مدت 48 ساعت دیگر خواباند و پس از این مدت با استفاده از داروی 
اریترو پوئیتین - دارویی که برای هورمون های خونساز استفاده می شود - او را معالجه کرد و از 
مرگ نجات داد به گونه یی که عسگر اکنون توانایی تکلم نیز دارد.میترا کریم زاد سرپرست بخش آی 
سی یو بیمارستان میمنت در گفت وگو با فارس درباره درمان این بیمار گفت؛ عسگر چند روز در حالت 
کمای کامل بود ولی مرگ مغزی نبود. یعنی از مرگ مغزی یک درجه کمتر بود و بعد از آن هم سطح 
هوشیاری اش بیشتر شد.محمدحسن همایی پزشک معالج این بیمار نیز گفت؛ پس از آنکه تیم پزشکی 
معالج این بیمار به این نتیجه رسید که وی دچار فلج مغزی شده است، معالجه وی را آغاز کردم و در 
بررسی های خود به این نتیجه رسیدم که داروی اریتروپوئیتین را که داروی کلیه است به وی تزریق 
کنم. وی ادامه داد؛ از آنجا که این دارو با دوز باال تاکنون به بیماری تزریق نشده بود و بر اساس 
مطالعات قبلی خود به این نتیجه رسیدم که وی باید از این دارو بهره مند شود لذا پس از آنکه موضوع 
را با پدر بیمار در میان گذاشتم و رضایت وی را جلب کردم، در یک دوره سه روزه این دارو را به 
وی تزریق کردم و روز چهارم، بیمار در میان بهت همه پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
اقدام به نشستن کرد. همایی افزود؛ پس از به هوش آمدن این بیمار، تمام کادر بیمارستان عالوه بر 
خوشحالی، حیرت زده شدند.وی در ادامه گفت؛ مرگ مغزی این بیمار تایید نشده بود اما عالئم مرگ 
مغزی را داشت زیرا تایید مرگ مغزی مستلزم حداقل 2 تا 3 هفته آزمایش نوار مغزی است بنابراین 
نمی توان گفت وی مرگ مغزی بوده است. وی افزود؛ عسگر در واقع در حالت کما بوده و نوآوری در 
جان این بیمار منجر به هوشیاری وی شد.در همین حال کتایون نجفی زاده مسوول واحد فراهم آوری 
پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گفت؛ زنده شدن بیمار مرگ مغزی غیرممکن است و 
حتی یک مورد آن هم تاکنون در جهان سابقه نداشته است، بنابراین این بیمار قطعًا و 100 درصد مرگ 
مغزی نبوده است.در همین حال عسگر فرجی به فارس گفت من حول و حوش 70 روز بود که داروی 
آرامش بخش مصرف می کردم و مصرف آنها نیز افزایش یافته بود. وی اضافه کرد؛ خوشحالم که 
زنده هستم و می توانم زندگی کنم پس باید قدر زندگی خود را بدانم. فراهم فرجی، پدر عسگر نیز گفت؛ 
به بیمارستان های زیادی مراجعه کردیم ولی هیچ کس پسرمان را پذیرش نکرد. همین یک پسر را دارم 
و دوست نداشتم او را از دست بدهم. وی افزود؛ معتقدیم برگشت پسرم به زندگی معجزه است چرا که 
همه از او قطع امید کرده بودند.این پزشک ایرانی در حالی موفق شد عسگر را با روش درمانی خود 
از مرگ نجات دهد که تاکنون درمانی برای بیماران فلج مغزی وجود نداشته و این اتفاق نادر پزشکی 

می تواند پیشرفت بزرگی برای درمان این گونه بیماران محسوب شود. 

 

عاقبت تلخ عشق خیابانی
در  دارم  را  فهمیدم که دستی دستی خودم  نمی  دادم  »ناصر« جواب  لبخندهای  به  ناآگاهانه  که  روزی 
چه گردابی گرفتار می کنم! آن موقع سال آخر دبیرستان بودم و »ناصر« را هر روز در راه مدرسه می 

دیدم. 
او به من اظهار عشق و عالقه می کرد و ارتباط ما در حد نامه و تلفن یک سال طول کشید تا این که در 
بحبوحه کنکور ناصر به اتفاق خانواده اش به خواستگاری ام آمد اما پدر و مادرم با ازدواج ما به شدت 

مخالفت کردند. 
پدرم می گفت نمی دانم جوانی که هنوز به سربازی نرفته با کدام عقل می خواهد زن بگیرد! با این وضعیت 
ارتباط من و ناصر قطع شد و پس از گذشت چند ماه پسر یکی از آشنایان که از هر نظر موقعیت مناسبی 

برای ازدواج داشت به خواستگاری ام آمد.
من با رضایت پدر و مادرم به سعید جواب مثبت دادم و ما با هم نامزد شدیم، ولی ناصر دست بردار نبود 
او مدام برایم مزاحمت ایجاد می کرد و با تهدید می گفت که انتقام می گیرم. از این بابت خیلی ناراحت 
بودم و افسوس می خوردم که چرا حاال که شرایط خوبی برای زندگی و ساختن آینده ام به دست آورده 

ام باید آتش اشتباهات گذشته ام مرا بسوزاند.

از طرفی می ترسیدم که مبادا سعید از قضیه بویی ببرد. مدتی گذشت و هر روز که نامزدم می آمد تا با 
هم به بیرون برویم میمردم و زنده می شدم . نگاه های غضب آلود ناصر عذابم می داد حتی او یک روز 

جلو آمد و به شوهرم سالم کرد. رنگ صورتم پرید.
ناصر پرسید ببخشید ساعت چند است؟ سعید هم جوابش را داد و ما به راه خودمان ادامه دادیم. هنوز 
در فکر بودم که موضوع را با پدر و مادرم مطرح کنم که یک روز توی کوچه ناصر به اتفاق دوستش سد 
راهم شدند و با تهدید چاقو و توسل به زور مرا سوار ماشین کردند. آنها سرم را زیر صندلی گرفتند و 
پس از طی مسافتی خودرو جلوی یک ساختمان توقف کرد.در آن لحظه به محض این که دوست ناصر 

پیاده شد تا در خانه را بازکند از خودرو پیاده شدم و پا به فرار گذاشتم.

من خودم را از دست آن دو جوان شیطان صفت نجات دادم و از همان جا به کالنتری میدان جهاد مشهد 
آمده ام تا راهنمایی بگیرم اگر چه هنوز هم می ترسم که شوهرم از رابطه قبلی ام با ناصر مطلع شود 
چون فکر می کنم زندگی را از دست خواهم داد! در پایان تنها توصیه ای که به دختران هم سن و سال 
خودم دارم این است که مراقب باشند و فریب دوستی های خیابانی را نخورند; به خاطر این که عاقبت 

خوب و خوشی ندارد. 

تیراندازی به اتوبوس مسافربری در کرمان 5 مجروح 
بر جای گذاشت

سارقان مسلح پس از تیراندازی به سمت اتوبوس مسافربری محور زاهدان - بندرعباس که منجر به 
زخمی شدن 5 مسافر آن شد 5 گوشی تلفن همراه دزدیدند و گریختند.به گزارش فارس این اتوبوس که 
در مسیر زاهدان به بندرعباس در حال حرکت بود حوالی انور آباد کرمان توسط سه موتورسیکلت که 
راکبان آن مسلح بودند هدف گلوله قرار گرفت.بر اثر تیراندازی این افراد به سمت اتوبوس مسافربری 
 5 فقط  مسافربری  اتوبوس  کردن  متوقف  از  بعد  شدند.سارقان  زخمی  اتوبوس  مسافران  از  نفر   5
تلفن همراه مسافران را سرقت کردند و متواری شدند.ساعتی بعد 5 مجروح حادثه توسط ماموران 
به بیمارستان جیرفت منتقل و پس از اجری طرح مهار 5 نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند. برپایه 
اظهارات مسافران اتوبوس سارقان مسلح 7 نفر بودند.اکنون تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری 

عوامل این حادثه ادامه دارد.
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بفهمند چه 

جنایتی 
کرده ام !

  

فرناز قلعه دار

به عکس دختر جوان که میان دستانش بود نگاهی انداختم. لحظاتی 
بعد بی اختیار نگاهم از روی عکس به سوی چهره سوخته دخترک 
کشیده شد. باور کردنی نبود این صورت همان دختر زیبایی است 
که تصویرش را در دست دارد. حاال از آن چشم های درشت فقط 

روزنه ای کوچک باقی مانده، آن هم برای گریه کردن.
دیدن چهره آمنه ناخودآگاه دل هر بیننده ای را به درد می آورد، 
اما وقتی لب به سخن گشود با شنیدن صدای پرقدرت و امیدوارش 
بشدت تعجب کردم. حرفهایش بوی ایمان و اعتقاد می داد، روحیه 
کرد  می  تحمل  را  مصیبتی  چنین  که  این  و  بود  تحسین  قابل  اش 

نشان از شجاعت و اعتقاد قوی اش داشت.
وقتی از آن روز شوم حرف می زد تمام جزئیات را لحظه به لحظه 
آن  از  سال  پنج  انگار  نه  انگار  کرد.  می  بیان  و  مرور  ذهنش  در 
ماجرا گذشته. چنان با هیجان از آن روز سیاه زندگی اش یاد می 
کرد که گویی به تازگی چنین زخم بزرگی بر پیکر رنجورش وارد 
شده است. البته هم که حق با او بود. چرا که هر ثانیه این سالهای 
برایش همانند سالهای سخت گذشته بود. می گفت:  پردرد و رنج 
و  درد  خاطر  به  من  اما  بخوابید!  نشسته  ماه   6 که  شده  حاال  تا 
و  تمام، شب  ماه   6 رختخواب  با  برخورد صورتم  سوزش شدید 
روز یک جا می نشستم و گاه از فرط خستگی نشسته خوابم می 
برد. از آمنه خواستم برایم درباره علت حادثه توضیح دهد. او هم 
که  روز  یک  بودم.  الکترونیک  کارشناسی  رشته  »دانشجوی  گفت: 
به آزمایشگاه دانشگاه رفته بودیم یکی از پسران همکالسی برایم 
و  استاد  دخالت  با  اما  شد  بحثم  و  جر  او  با  کرد.  ایجاد  مزاحمت 
به خانه  از آن خانمی  سایر بچه ها ماجرا ختم شد.چند روز پس 
ما تلفن کرد و مرا برای پسرش خواستگاری کرد. می گفت پسرش 
همکالسی من است اما اصاًل چنین کسی را به یاد نیاوردم. چند روز 
بعد وقتی در دانشگاه پرس وجو کردم تازه متوجه شدم آن خانم 
مادر همان پسر مزاحم بوده است. بنابراین وقتی برای سومین بار 
مادرش به خانه تلفن زد تا قرار خواستگاری بگذارد به آنها برای 
از فردای آن روز مزاحمت های  اما  دادم.  بار جواب منفی  چندین 
اینکه کم کم کارش به تهدید و  مجید- خواستگارم- شروع شد تا 
زور کشیده شد. در خانه، محیط کار و دانشگاه از مزاحمت های او 
آرامش نداشتم. سرانجام یک بار با او صحبت کردم و خواستم تا 
مرا برای همیشه فراموش کند. به او گفتم به هزار و یک دلیل حاضر 
به ازدواج با او نیستم. اما. / / فردای همان روز که ماه رمضان هم 
بود و من با زبان روزه از محل کارم خارج شدم تا هر چه سریعتر 

به خانه برسم که آن حادثه دردناک زندگی ام اتفاق افتاد.
جلوی پارک محل کارم ناگهان احساس کردم کسی از پشت تعقیبم 
می کند و به من نزدیک می شود. لحظه ای ایستادم تا به عقب نگاه 

در  قرمزرنگی  پالستیکی  که ظرف  دیدم  را  مجید  موقع  همان  کنم 
دست داشت و در یک چشم بر هم زدن محتویات ظرف را روی 
صورتم ریخت. آتش گرفتم. چشمانم می سوخت فقط فریاد می زدم 
و از مردم کمک می خواستم. چند نفر جمع شدند و با عجله مرا به 
بیمارستان بردند، اما قدرت اسید آنقدر زیاد بود که همان شب یکی 
از چشم هایم نابینا شد. پوست صورتم هم از بین رفت. مادرم هنوز 
پس از 5 سال لباس هایی که آن شب به تن داشتم را نگه داشته 
تا همه ببینند از لباس هایم چه مانده است مجید می دانست اسید 
از اسید استفاده  فلز  یعنی چه ما در آزمایشگاه برای ذوب کردن 
می کردیم و در یک لحظه تمام فلز آب می شد. مگر پوست صورت 

انسان از چه ساخته شده. معلوم است که نابود می شود بهترین 
پزشکان اروپا روی صورت و چشمانم عمل جراحی کردند اما چه 
فایده زیبایی ام از دست رفت و چشمانم نابینا شدند. حاال هم در 
تاریکی و سیاهی مطلق فرو رفته ام. با این حال نمی دانم تاوان چه 
ماجرایی را پس دادم. تازه اینها فقط بخش اندکی از زجرهایم است. 
رنج هایی که در این سالها کشیده ام خود داستانی جداگانه دارد. 
هزینه سفرم به اسپانیا، تأمین پول عمل های جراحی و اقامت سه 
ساله در این کشور هر کدام ماجرایی فراموش نشدنی برای من و 
خانواده ام دارد. حال آن که در این چند سال من به تنهایی نسوختم. 
بلکه پدر، مادر و خواهرم نیز با من سوختند و نابود شدند. وقتی در 
کشوری غریب با چشمان نابینا تک و تنها مانده بودم فقط خدا را 
صدا می کردم. من در طول 17 عمل جراحی روی چشم هایم قدرت 
خدا را دیدم. چرا که بهترین پزشکان دنیا با پیشرفته ترین امکانات 
پس از دهها عمل حتی نتوانستند برایم یک پلک بسازند. وقتی آنها 
پس از ساعت ها تالش حتی یک پلک چشم را به من هدیه ندادند با 
خودم گفتم خدایا تو چه قدرت و عظمتی داری که انسان را با این 
ظرافت و دقت آفریدی. من 25 سال دنیا را دیده بودم، رنگ ها و 
زیبایی هایش.اما حاال 5 سال است حتی ذره ای نور به چشمم راه 
پیدا نکرده. شبانه روز را گم کرده ام. من که دختری مستقل بودم 
حاال برای انجام ساده ترین کارهای روزمره ام محتاج کمک مادر، 
پدر و خواهرم هستم. اینها برایم دردآورتر است. عذاب سوختگی 
با  عمر  آخر  تا  ام  روحی  زجرهای  اما  کردم  فراموش  را  صورتم 
با کسی که چنین بالیی سر من  باید  به نظر شما  من خواهد بود. 
و خانواده ام آورده چه کرد من که نه او را فریب داده و نه وعده 

ازدواج و امیدواری داده بودم. 
بنابراین امیدوارم کسی که چنین بالیی سرم آورد قصاص شود. 
چرا که تاوان گناه او سنگین است. به نظرم اعدام برای چنین فردی 

مجازات کمی است. پس باید قصاص شود تا مثل من زجر بکشد.
گفت وگو با پسر اسیدپاش

عصبی و ناآرام به نظر می رسید. دستبند آهنی زندان بر دستانش 
گره خورده بود. چشمانش که به آمنه افتاد ناخودآگاه صورتش را 
برگرداند و آه عمیقی کشید. گویی از فاجعه ای که با دستان خود 
که  نمی شد  باورش  انگار  اما  داشت.  به خوبی خبر  بود  زده  رقم 
تصمیم بچه گانه اش اینگونه زندگی دختری را به نابودی کشانده 

است.

وقتی از او عکس می گرفتم با لحنی پرخاشگرانه فریاد زد: »عکس 
نگیر«. / / و ناگهان به گریه افتاد و گفت: اگر عکسم را در روزنامه 
بیندازید مرا می کشند. در زندان اگر بفهمند من چه جنایتی کرده ام 

زندانی های دیگر اذیتم می کنند و نابود می شوم. 
چرا این کار را کردی 

می خواستم با این کار به آمنه برسم. فکر می کردم با این روش او 
همسرم می شود.

شنیدم مادرت در این ماجرا بی تقصیر نبوده و تو را نسبت به آمنه 
تحریک کرده است.

دروغ  نه،  زد:  فریاد  و  افتاد  هق  هق  به  جمله  این  شنیدن  با  پسر 

است مادرم گناهی نداشت. او به من گفت این دختر به درد ما نمی 
خورد. به من گفت تو هنوز بچه ای وقت زن گرفتنت نیست. اما من 
قبول نکردم و حرفهایشان را جدی نگرفتم. پدر و مادرم خیلی برایم 
دانشگاه  به  من  تا  فروختند  را  زیرپایشان  فرش  کشیدند،  زحمت 
بروم و درس بخوانم شاید آدم شوم، اما نشدم! همیشه آنها را اذیت 
کردم. با رفتار بچه گانه ام همه را نابود کردم. مرا بکشید، اعدامم 

کنید تا راحت شوم. اما خواهش می کنم قصاص نکنید. فقط همین!
وضعیت در زندان چگونه است 

خیلی بد، هر لحظه اش برایم مثل هزار سال عذاب آور می گذرد. 
مطمئنم بدتر از این هم می شود. چون اگر زندانی ها بفهمند من چه 
تا امروز به کسی نگفته بودم  جنایتی کرده ام راحتم نمی گذارند. 

چه کار کرده ام.

برگرفته از روزنامه ایران

ماجرا 

 طراحی وب سایت
 و انواع طراحی

 گرافیکی

020 8453 7350  
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نکته مهم برای 
همسران خانه

زندگی  اصلی  رکن  سه  میدانید  آیا 
و  اجتماعی  رشد  اخالقی،  رشد  سالم، 
رشد عاطفی است و دو مهارت اساسی 
برای این منظور هنر گوش دادن موثر 

و صداقت در بیان هستند

زندگی سالم 

 بی انضباطی 
مرد یا زنی که اساس رفتار خود را بر بی انضباطی قرار دهد ، مورد اعتراض 
همسر خود قرار می گیرد. گاه بی انضباطی منجر به بی اعتمادی می شود و 
گرمی و شادمانی را از خانواده می گیرد. مردی که شب دیر به خانه می آید و 
زمانی را برای تفریح ، مسافرت و معاشرت با زن و فرزندان خود در نظر نمی 

گیرد، موجبات نارضایتی خانواده خود را فراهم می آورد. 

 خودبینی و تحقیر دیگری 
خودبینی یا تصویر ذهنی هر کس از شخصیت خویش، از مجموع تصورهای 
او درباره توانایی ها، احساس ها ، اندیشه ها ، آرزوها ، داوری ها ، و کوشش 
های وی تشکیل می شود.معمواًل کسانی که خود کم بین هستند، گرفتار عقده 
حقارت اند، و خود را کمتر، بی مقدارتر و زبون تر از دیگران احساس می کنند، 
افرادی که دچار خود بزرگ بینی هستند؛ مبتال به تکبر، نخوت، خودستایی و 
جاه طلبی اند؛ چنین افرادی سعی می کنند با تحقیر دیگران، بزرگ نمایی کنند. زن 
یا شوهری که بخواهد همسر خود را تحقیر کند، و خود را باالتر احساس کند 
و خوبی های خود را به رخ دیگری بکشد، با دست خود تیشه به ریشه زندگی 

زناشویی خویش می زند. 
 لجاجت 

از دیگر عوامل بنیان کن در خانواده لجاجت است. این حالت بین زن و مرد زیاد 
دیده می شود و گاه به جایی می رسد؛ که حرکات لجوجانه به شکستن وسایل 
خانه منتهی می گردد. چنانچه این حالت، وضعیت افراطی به خود بگیرد ، چه 

بسا به طالق و از هم پاشیدگی خانواده منتهی گردد. 
 پنهان کاری 

پنهان کاری عبارت از آن است که یکی از زوجین بدون نظر و اطالع همسر خود 
و در غیاب او مبادرت به انجام اعمالی بنماید و این اعمال را چه خوب و چه 

بد از همسر خود پنهان دارد. چنین رفتاری ولو به نفع خانواده باشد، اعتماد را 
از بین می برد. گاه این گونه رفتارها در جهتی است که فرد به نفع خود و یا 
خویشاوندان نسبی و به ضرر همسر و زندگی مشترک انجام می دهد. این گونه 
اعمال بتدریج بنیان خانواده را به هم می ریزد، هر یک از زوجین را نسبت به 
رفتار دیگری بدبین و ناراحت می نماید و به عکس العمل واداشته، رفتارهای 

نامتناسبی را ایجاد می کند که مشکالت بعدی را ایجاد می کنند. 
 دروغ 

فرد دو رو کسی است که تظاهر به نیکوکاری و پاکدامنی می کند ولی در باطن 
طور دیگری می باشد؛ اّما دروغگو کسی است که هر جا مصلحت و نفع خود را 
بسنجد واقعیت را تحریف می کند و بنا به میل خود کردار و رفتارش را تنظیم 
می نماید. دروغ نیز مانند دورویی بنیان خانواده را متزلزل می کند و اعتماد را 

از بین می برد. 
 دورویی 

زن و مردی که با دو شخصیت با هم مواجه شوند و در ظاهر و باطن یک رنگ 
نباشند؛ زندگی مطلوبی نخواهند داشت. زندگی ای که در آن صداقت و صمیمیت 
نباشد؛ اعتماد و اطمینان از آن رخت بر خواهد بست و اضطراب و تزلزل روانی 

بر آن حاکم خواهد بود. 
 عصبانیت و بی احترامی 

زن یا مرد عصبانی زندگی را بر دیگری دشوار می سازد. حساسیت های بی 
مورد و پرخاش و توهین و بی احترامی صفات مذمومی هستند که عالوه بر آن 
که طرف مقابل را ناراحت می کنند، به خود شخص نیز زیان می رسانند. در 
چنین مواقعی باید آرامش خود را حفظ کرد، آنگاه خشم همسر را آرام و توجه 
او را به امور دیگری جلب نمود و برای پاالیش روانی او گفتگویی دو نفره انجام 

داد تا وی با بیان ناراحتی ها آرام گیرد. 
 خّست ؛ 

هر  مرد  و  زن  که  وضعیتی  نخست  افتد؛  می  اتفاق  حالت  سه  مورد  این  در 
دو خسیس هستند که در این حالت مشکل روانی ندارند؛ ولی زندگی مرفهی 
نخواهند داشت. دو حالت دیگر آن است که زن یا مرد خسیس باشند. در این 
دو حالت زندگی هم از نظر روانی و هم از نظر رفاهی برای دو طرف شرایط 

سختی خواهد داشت. 
 برای این که از این پس نسبت به همسر خود خشونت به خرج ندهید، به خاطر 

بسپارید... 
 آنچه بر خود می پسندید ، بر همسرتان نیز بپسندید. 

 در ذهن خود تکرار کنید که در هیچ موقعی و با هیچ دلیلی حق ندارید نسبت 
به همسرتان با خشونت رفتار کنید . 

 اگر رفتار پرخاشگرانه را یاد گرفته اید و به نوعی گرفتار شده اید، باور کنید 
کافیست بخواهید تغییر کنید و با یک متخصص همکاری کنید. موفقیت برای 

شما خواهد بود. 

 بخش خطر آفرین پرخاشگری در زوجین 
بخش خطرآفرین رفتارها و یا کلمات پرخاشگرانه این است که افراد دیگری هم 
که شاهد این رفتارها هستند، پس از آن به خود اجازه می دهند به همسرتان بی 
احترامی کنند، یا این که دیگر برای او احترامی قائل نمی شوند. و دیگر این که 
فرزندان شما نیز این روش را خواهند آموخت و هر زمان که احساس ناراحتی 

کنند، براحتی به دیگران پرخاش می کنند. 

 تربیت بچه ها 
وقتی همسرتان به تربیت بچه ها می پردازد از بچه ها طرفداری نکنید. تفاوت 
بودن  هدف  هم  و  نظر  هم  است  مهم  آنچه  اما  ندارد  مانعی  وی  و  شما  لحن 

همسران در امر تربیت کودکان است. 

 گذشته های تلخ 
... را فراموش کنید و هرگز در درگیری های جدید، از ابتدا  گذشته های تلخ و 
همه مسایل و مشکالتی را که در روند زندگی اتفاق افتاده را مرور نکنید، زیرا 
به محض زنده کردن خاطرات قدیمی فضای حل مساله جدید مخدوش می شود 
و الجرم مشکل فعلی نیز به پرونده مشکالت قدیمی افزوده می شود، بدون اینکه 

حل شود یا کدورتی کاهش یابد. 
 ) مهم ( 

خلقت خداوند،   از عجایب  که  است چرا  بدیهیات  از  زندگی  در  داشتن  اختالف 
متفاوت بودن ما انسانهاست. پس بر اساس این تفاوت در ساختار وجودی ما،  
وجود اختالف نظر و ... تایید می شود، بنابراین آنچه مهم است نحوه برخورد ما 

در هنگام بروز اختالفات است. 

 خانمها، آقایان،  توجه کنید!!! 
خود را همیشه برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس خود را در 
مقابل وی بپوشید،  در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید 
و در موقع مالقات یکدیگر و رسیدن به خانه با لبخندی، پیغام آور آرامش و لذت 

بخشی و لذت جویی، حاضر شوید

قزل آال با سس 
لهستاني 

سس  با  ماهي  اقسام  و  انواع  خوردن   
غذایي  عادات  از  یکي  لهستاني،  معروف 

زمستاني مردم کشور لهستان است. 
نام  به  مخصوصي  ماهي  بیشتر  آنها  البته 
مصرف  سس  این  همراه  به  را  پیچ  ماهي 
آن،  جاي  به  مي توانید  شما  ولي  مي کنند 
موردعالقه  ماهي  نوع  هر  یا  قزل آال  ماهي 

خود را جایگزین کنید.

مواد الزم براي 4 نفر:

)هرکدام  قزل آال  کامل  ماهي  فیله  عدد   4  -
حدود 225 گرم(

- 75 گرم یا 6 قاشق سوپ خوري کره
- 2 عدد تخم مرغ ]خواص تخم مرغ[

تازه  شوید  سوپ خوري  قاشق   2  -
خردشده

- یک قاشق سوپ خوري آب لیموترش
- نمک و فلفل سیاه به میزان الزم

- چند برش لیمو ترش
- چند عدد هویج پخته

طرز تهیه:
1 – ابتدا ماهي ها را پاک کرده و تیغ آن را 

به صورت یک تکه خارج کنید.
به  را  ماهي  شکم  منظور  این  براي  نکته: 
صورت طولي با چاقو ببرید، سپس با فشار 
انگشت شست روي ستون فقرات پشت، هم 
ستون فقرات و هم تیغ ها را به صورت کامل 

از گوشت جدا کنید.
آنها  کردید،  پاک  را  ماهي ها  اینکه  از  پس 
حوله اي  دستمال  با  و  بشویید  خوب  را 
تابه  یا  فر  سیني  روي  سپس  کنید.  خشک 
دسته فلزي اي – که با روغن چرب شده– از 
پشت پهن کنید؛ به صورتي که قسمت پوست 

ماهي روي تابه قرار گیرد.
و روي  ریخته  کره  کاسه کوچکي  در   –  2
شعله اجاق گاز آب کنید. کره آ ب شده را با 
ماهي ها  گوشت  روي  آشپزخانه  قلم موي 
فلفل سیاه  با نمک و  بمالید و سپس آن را 
را  اجاق گاز  فر  گریل  بعد  کنید.  طعم دار 
تنظیم  متوسط  شعله  روي  و  کرده  روشن 
کنید.3 – تابه حاوي ماهي ها را روي سیني 
شبکه اي قرار داده و به مدت 8 تا 10 دقیقه 
تا زماني که گوشت ماهي بپزد، حرارت  یا 
به  را  تخم مرغ ها  فاصله،  این  در  دهید. 
اندازه اي بپزید که کامال سفت شود، سپس 

آنها را پوست کنده و ریز خرد کنید. 
در پایان ماهي ها را به ظرف دیگري منتقل 
و شوید  تخم مرغ خردشده  مخلوط  و  کنید 
لیموترش را پس از کمي تفت دادن در کره 
روي ماهي ها بریزید. حاال ماهي ها را با این 
پخته  هویج  و  لیموترش  همراه  به  مخلوط 

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

چگونه مي توانم قد 
بلندي داشته باشم؟

به عقیده ي بیشتر افراد ، قد بلند مشخصه ي بسیار خوبي است و پسران ما 
عمومًا آرزو دارند بلندتر و درشت اندام تر باشند. اما بلند قد شدن به عوامل 
متعددي بستگي دارد. سایز بدن افراد نتیجه اي از تداخل عوامل داخلي و 
محیطي در طول دوران رشد است. عوامل داخلي تعیین کننده قد ، فاکتورهاي 
ژنتیکي است که فرد از والدینش دریافت مي کند و قابل تغییر نیست ، عوامل 
محیطي تاثیر گذار نیز عبارتند از : تغذیه ، آب و هوا ، اقلیم و بیماریها و .... 
مثاًل شواهد موجود نشان مي دهد نزدیکي یا دوري به خط استوا در اندازه 
بدن افراد موثر است .اگر چه نمي توان عوامل محیطي و ژنتیکي را به راحتي 
این  ، نژادها و سرزمینهاي گوناگون  جدا کرد ولي با بررسي ملل مختلف 
نتیجه به دست مي آید که عوامل محیطي بسیار مهم اند . ضمنا افراد نیز 
مي توانند رژیم غذایي مناسبي را انتخاب کنند تارشدي آرام و طوالني تر 

داشته باشند.
طي تحقیقاتي مشخص شده که انسان کنوني از انسان اولیه بسیار بلند قامت 
تر است ؛ این نتیجه که با مقایسه ستون مهره ها در سنگواره هاي به دست 
آمده حاصل شده است . از لحاظ فیزیولوژیک ، یک مادر بلند قد ، نوزادي 
با وزن گیري بهتر خواهد داشت زیرا فضاي لگن مادر بیشتر است و جنین 

رشد بهتري در رحم دارد .
بلند قد بودن مردان یکي از معیارهاي خانم ها براي انتخاب همسر است ، 

مرد بلند قد ، قوي تر به نظر مي رسد.
در میان مواد مغذي مورد نیاز براي رشد قدي ، مصرف به اندازه پروتئین 

ها و امالح از اهمیت ویژه اي برخوردار است .
بیشتر رشد قدي با افزایش طول استخوانهاي دراز بدن صورت مي گیرد 
مثل  بدن  دراز  استخوانهاي  انتهاي  در  کودکي  سنین  در  که  ترتیب  بدین 
هنوز  که  است  موجود  فیز  اپي  بنام  اي  منطقه   ، پا  ساق  و  ران  استخوان 
استخواني نشده و از جنس غضروف است. این بخش مولد با تکثیر سلولي 
موجب افزایش قد استخوانها مي شود و در انتهاي سنین بلوغ ، این بخش 
استخواني شده و در این مرحله رشد قدي فرد متوقف مي شود ، لذا قد فرد 

بلندتر نخواهد شد.
در بدن ، هورموني به نام هورمون رشد موجود است که در سنین کودکي و 
نوجواني تکثیر سلولي ، در این مناطق غضروفي را تحریک و موجب افزایش 
استخوان سازي مي شود. استخوان سازي تا پایان سنین بلوغ ، ادامه دارد 

یعني تا اوایل 20 سالگي هنوز امکان افزایش قد وجود دارد.
یکي از عوامل تاثیرگذار بر رشد قدي تغذیه است . ژاپني ها توانسته اند با 
تغذیه سالم ، متوسط قد جوانانشان را افزایش دهند. در میان مواد مغذي 
مصرف به اندازه ي پروتئین ها و امالح بسیار اهمیت دارد. یک نوجوان باید 
پروتئین مورد نیازش را هر روز و به خصوص چند مرحله در طول روز 
دریافت کند. بهتر است پروتئین مصرفي از منابع پروتئین حیواني باشد مثل 
گوشت گوسفند و گاو ، مرغ و ماهي ، تخم مرغ و شیر. در میان امالحي که 
براي رشد قدي الزم اند کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، روي و فلوئور از اهمیت 
ویژه برخوردار هستند. منابع کلسیم: لبنیات مثل شیر ، ماست ، پنیر خامه 
و بستني است . فسفر و منیزیم در گوشت و دیگر منابع پروتئین و حبوبات 
فراوان است. فلوئور نیز در آب موجود است و آب مصرفي بایستي محتوي 

ppm 1 فلوئور باشد.
تحقیقات اخیر ، اذعان مي دارد که مصرف “ روي “ به مقدار کافي موجب 
ایران مصرف  و خصوصًا  خاورمیانه  در   ، مناسب خواهد شد  قدي  رشد 
پایین مردان جوان مي شود.  قدرت جنسي  کم روي موجب کوتاه قدي و 
به عالوه با کمبود روي سطح توانایي هاي مغزي و ایمني بدن پائین آمده 
و ابتال به بیماریهاي مسري زیاد تر رخ مي دهد.توصیه متخصصان تغذیه 
براي نوجوانان ، مصرف روزانه 150 گرم گوشت ، نصف تا 1 لیوان حبوبات 

پخته ، 2 تا 3 لیوان شیر و لبنیات دیگر به همراه سبزیجات فراوان است.
نوجواناني که در سنین رشد هستند و افزایش قد خوبي ندارند مي توانند با 
مصرف مکمل ویتامینها و امالح ، طبق دستور و مصرف هفتگي آهن ، رشد 
قدي شان را بهبود بخشند. پس توصیه مي شد کساني که مي خواهند قد 
بلند تري داشته باشند هفته اي یکبار جگر و دو بار غذاي دریایي میل کنند و 
هر روز چند عدد ، بادام ، بادام زمیني و گردو بخورند .غذاهاي دریایي مثل 
ماهي ، میگو ، جگر و دانه هاي روغني حاوي امالح زیادي هستند و فوائد 
بسیاري براي نوجوانان دارند.پس توصیه مي شود کساني که مي خواهند 
قد بلندتري داشته باشند هفته اي 1 مرتبه جگر و 2 مرتبه غذاي دریایي میل 

کنند و هر روز چند عدد بادام و بادام زمیني و گردو بخورند .
یک نکته بسیارمهم در افزایش قد ، انجام فعالیت هاي ورزشي است . هر چه 
تحرک ما بیشتر باشد گردش امالح استخواني بیشتر خواهد بود و این مساله 
 ، ، شنا  ، والیبال  به رشد قدي کمک خواهد کرد. ورزشهایي مثل بسکتبال 
بدمینتون و تنیس براي کمک به افزایش قد بسیار مفید اند.در دهه ي اخیر 
با انجام عملي بر روي افراد کوتاه قد ، به طور مصنوعي طول استخوانهاي 
درازشان را افزایش مي دهند ، بدین ترتیب که استخوانهاي پا را شکسته و 

محل شکستگي را به پوششي از جنس استیل متصل مي کنند .
در نهایت بهتر است با تامین رژیم غذایي مناسب و با تشویق آنها به فعالیت 

بیشتر زمینه رشد قدي نوجوانان را فراهم سازیم.

موثرترین ماسك هاي میوه اي  
 این روزها تب استفاده از انواع ماسک هاي 
زیبایي در میان خانم ها و حتي برخي آقایان 
به شدت افزایش یافته است اما جالب است 
بدانید که چون ماسک هاي صورت موجود 
هر  پوست  نوع  نیاز  با  مطابق  بازار  در 
فرد ساخته نمي شوند ممکن است استفاده 
بنابراین  باشد  زیان آور  فرد  براي  آنها  از 
عوارض  درباره  پوست  متخصصان 
پوست هاي  در  ماسک ها  این  از  استفاده 

گوناگون هشدار مي دهند....

و  انصارین، متخصص پوست و مو  دکتر حبیب 
ایران  پزشکي  علوم  علمي دانشگاه  هیات  عضو 
صورت  به  گاهي  پوست  »متخصصان  مي گوید: 
تجربي و گاه به روش علمي فرموالسیون مناسب 
فرموالسیون   اما  مي کنند  تجویز  را  فرد  پوست 
ماسک هاي تجاري موجود در بازار ممکن است نه 
تنها براي پوست فرد مناسب نبوده بلکه آثار منفي 
به بار آورد.« وي در ادامه مي افزاید: »براي مثال 
دارویي  از  و  باشد  خشک  فردي  پوست  چنانچه 
شده  تحریک  پوستش  کند  استفاده  الکل  حاوي 
پوستي  که  شما  بنابراین  مي شود.  حساس تر  و 
تا  راه  این  در  و  مي خواهید  طراوت  با  و  شاداب 
به حال پول فراواني خرج کرده اید اما آن طور که 
پول  بهتر است  نگرفته اید،  نتیجه  انتظار داشته اید 
و وقتتان را بیش از این بیهوده هدر ندهید.یادتان 
راه  ترین  پرهزینه  و  گران ترین  همیشه  که  باشد 
بهترین راه نیست! بهترین، کم خطرترین و مقرون 
به صرفه ترین ماسک ها، در واقع همان ماسک هاي 
متشکل از آب میوه ها، پوست میوه ها یا بافت آنها 
هستند که در منزل مي توان به راحتي آنها را تهیه 
و از آنها استفاده کرد اما اولین قدم این است که 

پوست خود را بشناسید تا بتوانید ماسکي مناسب براي پوست خود تهیه کنید.« حال که پوست خود را شناخته اید شما را با طرز تهیه چند 
ماسک مفید آشنا مي کنیم. )این ماسک ها حتي اگر مفید واقع نشوند ضرري ندارند؛ امتحان کنید!(

ماسک خرما
یک عدد خیار با پوست، یک تکه سیب زمیني خام با پوست، یک قاشق غذاخوري جوانه ماش، دو قاشق غذاخوري ماست پرچرب و یک عدد 
خرماي بدون هسته را با هم در مخلوط کن بریزید. بعد بگذارید به مدت 10 دقیقه ماسک روي صورت بماند و سپس با آب مالیم بشویید. 
)توجه داشته باشید این ماسک به علت گرمي خرما مي تواند در بعضي افراد ایجاد حساسیت کند. )این ماسک یک التیام دهنده موثر است و 

افرادي که پوست چرب دارند مي توانند از این ماسک یک تا دوبار در ماه استفاده کنند.(
ماسک آناناس

یک آناناس رسیده را پوست بکنید و در مخلوط کن بریزید تا به صورت مخلوط غلیظي در بیاید. سپس به همان اندازه الکل اتیلیک و یک 
لیوان روغن آفتابگردان به آن بیفزایید. حال روزي یک بار، هر بار 20 تا 30 دقیقه، این مخلوط را به صورت ماسک روي صورت خود قرار 

دهید و سپس با آب سرد بشویید. این ماسک تأثیر جالبي بر جوش هاي غرور به ویژه گلوله هاي چربي زیر پوستي دارد.
ماسک هلو

یکي از بهترین ماسک هاي زیبایي را مي توانید از هلو تهیه کنید. کافي است سه یا چهار هلوي تازه را بشویید و هسته آنها را خارج کنید. 
)الزم نیست پوست هلوها را بکنید.( هلوها را له کنید و با یک زرده تخم مرغ و یک قاشق غذاخوري پودر جوانه گندم کامال مخلوط کنید و 
روي پوست صورت بمالید و 20 دقیقه بعد آن را با آب سرد یا پنبه آغشته به گالب پاک کنید. این ماسک در رفع خشکي پوست و ایجاد 

طراوت و تازگي و جلوگیري از چروک صورت بسیار مؤثر است.
ماسک گالبي

یک گالبي رسیده را خرد کنید و روي پوست صورت بمالید و 20 دقیقه بعد آن را با آب یا پنبه آغشته به گالب از سطح پوست خود پاک 
کنید. این ماسک براي پوست هاي چرب و افرادي که منافذ پوستي آنها واضح و نازیبا شده بسیار مفید است.

ماسک لیموترش
آب یک لیموترش تازه را بگیرید و با یک زرده تخم مرغ و چند قطره روغن بادام یا آفتابگردان مخلوط کنید و روي پوست بمالید و ماساژ 

دهید و 15 دقیقه بعد آن را بشویید. این ماسک براي پوست هاي خشک مفید است.
ماسک پرتقال

یک پرتقال را پوست بکنید. هسته ها و پوست هاي نازک پره هاي آن را جدا کنید و روي پوست صورت خود بخوابانید و پس از 20 دقیقه 
با آب سرد بشویید. این ماسک براي درمان جوش هاي غرور جواني مؤثر است ولي افرادي که پوست خشک دارند نباید آن را مصرف 

کنند.
ماسک سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ را با همان مقدار الکل سفید مخلوط کنید و آن را با نوک انگشتان خود بردارید و روي پوست بگذارید و ماساژ دهید. 
روش ماساژ باید از پایین به باال و از سمت راست به چپ و چپ به راست باشد. سپس کمي صبر کنید تا ماسک خشک شود و 20 دقیقه 

بعد بشویید. این ماسک براي رفع چین و چروک صورت مناسب است.
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فال هفته

خویشاوندان  از  یکي  فروردین:  متولدین 
کمک حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگیني را 
از روي دوش شما برخواهد داشت. براي انجام کاري 
خود  اقتصادي  منافع  باید  که  کرد  خواهید  احساس 
را به خاطر مسئله اي احساسي به مخاطره بیندازید. 
همین امر شما را در یک نوع رودربایستي و دودلي 
قرار خواهد داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را 
مالي  نکنید. وضعیت  بزرگ  هست  که  آنچه  از  بیش 

شما در موقعیت رضایت بخشي قرار مي گیرد.

متولدین اردیبهشت: در انجام یک معامله و    
یا عقد قرارداد حسن نیت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شک و تردید بیرون خواهید آمد. از 
یک نوآشنا مهرباني ها و کمک هاي ذیقیمتي خواهید 
کار خود مشاهده خواهید  در  به زودي رونقي  دید. 
کرد و شاید به فکر گسترش کار خود و یا شروع کار 
که  را  آنچه  یابید  درمي  هفته  این  در  بیفتید.  جدیدي 
برایتان مشکل و یا غیرمقدور مي نمود چقدر آسان 

و در دسترس است.

از  پر  و  خوب  اي  هفته  خرداد:  متولدین 
شادي در پیش دارید. به زودي بنا به اتفاقي افق تازه 
اي در تفکرات شما نسبت به آینده پدید خواهد آمد. 
افقي روشن و رنگارنگ . یک مشکل و یا موردي که 
نسبت به حل آن بدبین بودید، برایتان آسان خواهد 
شد. مقداري پول به دست شما مي رسد. براي حل یک 
اختالف و یا عقد قرارداد، بهتر است اندکي از خواسته 
 هاي خود بکاهید تا قضیه نهایتأ به نفع شما تمام شود

.  متولدین تیر: براي انجام کاري ناچار مي 
شوید تن به مسافرتي ناخواسته بدهید. مشکلي که در 
رابطه با آینده دارید، بنا به میل شما حل خواهد شد. 
به موفقیتهاي تحصیلي  ماه  این  متولد  آموزان  دانش 
دست مي یابند. نگراني شما از بابت سالمتي یکي از 
افراد خانواده برطرف میشود. به زودي چشم شما به 
دیدار عزیز و یا عزیزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
که سوخت شده مي پنداشتید وصول خواهید کرد و 

یا در حال وصول قرار مي گیرد.

متولدین مرداد: در این هفته پي خواهید برد   
که تفکر یا رفتار شما در مورد یکي از نزدیکان تا چه 
حد غیرواقعي و یا غیرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بیش از همه شرمنده خواهید شد. در اواخر هفته 
احساس خواهید کرد که از یک بن بست رهایي یافته 
اید و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهید 
یافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشویق قرار مي گیرید و یا 

هدایایي دریافت خواهید کرد.

مورد  شما  درخواست  شهریور:  متولدین 

قبول طرف مقابل قرار مي گیرد. هفته خوب و آرامي 
در پیش دارید . احساس خواهید کرد روحیه تازه اي 
اوقات  این  اتفاق غیرمنتظره  یک  اید.  آورده  به دست 
خوش را براي شما کامل تر خواهد کرد و آن وقت 
زندگي را در وجهي زیباتر خواهید دید. تغییراتي در 
امور شغلي و یا وضعیت مسکن شما پدید خواهد آمد 
که البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. یکي بي 

هیچ مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

متولدین مهر: یک مشکل زندگي فکرتان را 
یکي  به خود مشغول خواهد کرد.  هفته  این  در همه 
پیشنهاد  شما  به  را  خوبي  راه  خانواده  بزرگان  از 
باره بیشتر فکر کنید.  بهتر است دراین  خواهد کرد. 
در امور روزانه با تحرک بیشتر مي توانید پله هاي 
مسرت  دیدار  چند  بروید.  باال  با سرعت  را  موفقیت 
بخش خواهید داشت. نسبت به یک معامله خوش بین 
به  رو  دور  چندان  نه  اي  آینده  در  چیز  همه  باشید. 

راه خواهد شد.

که  اموري  کردن  دنبال  از  آبان:  متولدین 
کنید.  خودداري  نیستید،  مطمئن  آن  نتیجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهمیت شما و یا کار شما براي 
تر خواهد شد. مسافري در  اعضاي خانواده روشن 
راه دارید. امر خیري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  ناچار مي شوید در یک  کاري  پیشرفت  براي 
کار  یا  و  به موقعیت  یکي  کنید.  یا سنجش شرکت  و 
شما حسادت مي کند، اما کاري که به ضرر شما تمام 

میشود، نمي کند.

امور  انجام  در  هفته  این  در  آذر:  متولدین   
تا  بکنید  بیشتري  احتیاط  و  یا روزانه دقت  و  محوله 
از بروز یک ضرر احتمالي جلوگیري به عمل آورید. 
و  گیرد  مي  قرار  تري  موقعیت حساس  در  کار شما 
شود.  مي  گذاشته  شما  عهده  به  اي  تازه  تعهدات  یا 
منتظر هدیه و یا پاداش باشید. یک اختالف و یا مسئله 
پیش آمده در خانواده و یا در محل کار را مي توانید 
و  خوبي  به  مقابل  طرف  با  گفتگو  و  دوراندیشي  با 
خوشي خاتمه دهید. مواظب سالمتي خود باشید. در 

غیر این صورت یک ناراحتي جسمي در راه دارید.

بسیار  فرصت  هفته  این  در  دی:  متولدین   
اي  معامله  انجام  یا  و  اختالف  یک  حل  براي  خوبي 
که به تعویق افتاده بود، به دست مي آورید. شانس با 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهید. در امور 
شغلي موقعیت مناسبي که همیشه آرزو مي کردید، به 
از سر  یا یک حسود  دست مي آورید. یک مزاحم و 
براي  بهترین روز هفته  به کنار خواهد رفت.  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشید تا موجب دلخوري دیگران نشود.

یکي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدین   
در  وگرنه  نباشید  انگار  سهل  و  قید  بي  نزدیکان  از 
آینده اي نه چندان دور از اینکه به کمک او نرفته اید، 
پشیمان خواهید شد. در برخورد و مالقات با دیگران 
انتظار  دیگران  از  که  باشید  داشته  را  رفتاري  همان 
لحاظ  از  که  را  کساني  شخصیت  و  موقعیت  دارید. 
دوره  یک  بگیرید.  نظر  در  کوچکترند،  شما  از  سني 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پایان  به  سختي  و  نگراني 
به  نسبت  ماه  این  متولد  متأهلین  مي شود.  برآورده 
وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  زندگي خود  خواسته شریک 

ضرر خواهند کرد.

 متولدین اسفند:   به مناسبتي یک خوشحالي 
نسبتأ بزرگ در راه دارید. در یک مورد خاص علت 
بدگماني هاي شما براي خودتان روشن خواهد شد. 
یک دوست قدیمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
تازه  اي  دوره  کرد  خواهید  احساس  زودي  به  کرد. 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي کنید بر مشغله 
آرامش  براي خود  و  نیفزائید  این  از  بیش  هاي خود 
پیش  در  شیرین  معامله  یک  آورید.  فراهم  بیشتري 
دارید. گمشده اي پیدا مي شود. مزاحمت یک مزاحم 

خاتمه مي گیرد.
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های 
جدید کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 62۳

صمد شکارچی 

یاد ایام

یاد ایامی که یک پول کالنی  داشتم 
جای یار بد زبان شیرین زبانی داشتم   

توی شرکت مسندم پست ریاست بود و بس
توی هر بانکی حسابی آنچنانی داشت   

منشیانی خوش زبان و کارمندانی زبل  
پادویی چون دسته گل با نام »خانی« داشتم  

خواستار دختری زیبا و خوب و بی نظیر  
توی هر ایل و عشایر حکم خانی داشتم  

شاد و خندان بودم و فارغ ز هر چه مشکالت 
صاحب راننده بودم کی ژیانی داشتم  
پاترول و راننده و ده نوکر خوش آب و رنگ  

بر در دروازه منزل سگانی داشتم  
چونکه می خوردم ز هر نوع غذای رنگ رنگ 

هیکلی پروار و چاق و زور و جانی داشتم  
روزگارم سکه بود از آن حساب زیر زمین 

یک حساب نهان از جای نها نی داشتم  
رشوه ها از این و آن دست مبارک می رسید 

در خفا گویی که من گنج نهانی داشتم  
عاقبت داغان شدم از مکر یاران دغل  

چونکه در شرکت فراوان سارقانی داشتم  
ای دریغا ب غرور خود چه بودم بی خبر  

در امور مالی خود ضاربانی داشتم  
جمله را خوردند و بردند و تمامش شد چپو  

هر چه پول و مول و نام و نشانی داشتم  
الغرض دنیا نگردد از بهر کسی   

کاش عقل پیری و ،زور جوانی داشتم  

به یاد تلنُگر
داشته 
باشید 

فقط از 
صرافی 

های 
معتبر 

جهت نقل 
و انتقال 
پول خود 
استفاده 

نمائید
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info@persianweekly.co.uk نیازمندیها
طراحی وب سایت 

ثبت شرکت ها - کارت 
تجاری - مشاوره 

تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبلیغاتی و خدمات 
بیشتر

07511602149

تدریس خصوصی
ریاضیات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

تعمیرات انواع 
لپ تاپ و 
دسکتاپ 
مکینتاش

077۳۳11۳1۳7

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 120 پوند

07511262070

فقط 5 پوند! فقط 5 پوند!

آموزش کاشت 
ناخن با دیپلم 

بین المللی

07507911066

فقط 5 پوند!

آشپز با تجربه 
بخصوص در امور 

کباب پزی نیازمندیم
North Yourkshire
Scar Borought

07851629908
07738833163

رستوران چینی و 
کباب شاپ در

High Road با 20 
سال لیز و با ظرفیت 40 نفر 

با پارکینگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قیمت 95000 پوند

رنت 12500 و ریت 2400  سالینه

07950200۳42

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 نیازمندیم
 در منطقه

Sudbury Hill     
07507911066

مکانیك سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594۳4797۳
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   02077007174
کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهای  شیراز                            02083465592
رستوران کندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران ایران ما
رستوران پارسیان
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

نیازمندیها

آموزش و تعمیرات کامپیوتر و لپ 
تاپ با بهترین کیفیت

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

طراحی وب سایت با بهترین قیمت

07949945945
07949948188

شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله کشی، برقکاری، نجاری، 
نقاشی، کاشیکاری و آجرکاری

حمل و نقل فارس
Removal

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

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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ورزش ایران
برگزاری رقابت های کاتای قهرمانی آسیا در تهران

رقابت های کاتای قهرمانی آسیا از 18 تا 23 مهرماه به میزبانی تهران 
این مسابقه ها  برگزار می شود. هنوز تعداد تیم های شرکت کننده در 

مشخص نشده است.

  جام موحد و حبیبی در تقویم فیال قرار گرفت

نام رقابت های کشتی آزاد بین المللی جام عبداهلل موحد و امامعلی حبیبی 
در تقویم سال 2009 میالدی فدراسیون جهانی کشتی )فیال( قرار گرفت.

این رقابت ها 29 و 30 اکتبر )9 و 10 آبان ماه( سال آینده در شهرستان 
ساری برگزار خواهد شد.   

برنامه ۳ اردوی تدارکاتی تیم فوتبال جوانان
های  رقابت  در  حضور  آمادگی  کسب  برای  ایران  جوانان  فوتبال  تیم 
را  خود  اردوی  گذشته  روز  از  جهانی  جام  انتخابی  و  آسیا  قهرمانی 
اردو و  این  پایان  از  در ویتنام برپا کرد.بازیکنان جوان کشورمان پس 
آلمان  کشور  عازم  روزه   10 اردویی  برپایی  جهت  روزه   6 استراحتی 
خواهند شد و پس از آن نیز اردوی دیگری را نیز در امارات برپا خواهند 

کرد.

   داور ایرانی در رقابت های جودو جوانان جهان

محسن منافی، داور بین المللی جودو کشورمان برای قضاوت در رقابت 
های جوانان جهان انتخاب شد.فدراسیون جهانی برای قضاوت در رقابت 
های جهانی جوانان درتایلند اسامی 55 داور را اعالم کرده است که در 

این میان سهمیه قاره آسیا 13 نفر است. 

  لغو سفر تیم ملی ریکرو به رقابت های فیلیپین
کادر فنی فدراسیون تیراندازی با کمان به دلیل آغاز دور جدید تمرینات 
تیراندازان، سفر تیم ملی ریکرو به مسابقات آسیایی فیلیپین را لغو کرد.

نادر فریادشیران، دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان در این باره گفت: بنا 
به نظر سرمربی کره ای تیم ملی و به خاطر خستگی ناشی از اردوهای 
مداوم و حضور در مسابقات المپیک، صالح دیدیم که این تیم به رقابت 

های فیلیپین اعزام نشود. 

  اعزام نمایندگان فوتبال ایران به باشگاه چلسی
سازمان  دبیر  کاظمی،  علی  و  بازاریابی  کمیته  رئیس  درخشان،  محمد 
لیگ برتر برای حضور در همایش تجارت در فوتبال به انگلستان سفر 
می کنند.این همایش از 14 مهرماه و به مدت 4 روز در باشگاه چلسی 

انگلستان برگزار می شود. 

کویت حریف تدارکاتی تیم ملی شد
تیم های ملی فوتبال ایران و کویت یک بازی دوستانه برگزار می کنند. این 
مسابقه در روز 24 آبان ماه جاری در کشور کویت برگزار خواهد شد 
این در حالی است که تیم ملی چهار روز بعد از آن باید در شهر ابوظبی، 
چهارمین مسابقه خود در رقابت های انتخابی جام جهانی را مقابل امارات 
برگزار کند. دیدار دوستانه ایران- کویت به مناسبت خداحافظی تنی چند 

از یاران ملی پوش کویت انجام می گیرد

تیم دوومیدانی بدون مرادی به 
هندوستان رفت

ملی  تیم  همراهی  از  ایران  استقامت  نیمه  دوهای  دونده  مرادی  سجاد 
دوومیدانی کشورمان در جام ستارگان آسیا در هند بازماند.

تیم ملی دوومیدانی ایران قرار بود با ترکیب 5 دونده سه شنبه شب عازم 
اقدامات برای سفر دوومیدانی  »بوپال« هند شود و در حالی که تمامی 
محل  هتل  به  نامعلومی  دالیل  به  مرادی  سجاد  بود،  شده  انجام  کاران 
از همراهی  و  نرسید  ملی  تیم  برای همراهی  امام  فرودگاه  تیم و  اقامت 

ملی پوشان بازماند.

رکورد رضازاده در پارالمپیک شکسته شد 

 کاظم رجبي، قوي ترین مرد دنیا 
 

گر تا االن پس از شنیدن »قوي ترین مرد دنیا کیست؟« بالفاصله به یاد حسین رضازاده مي افتادید که با رکورد

5/263 کیلوگرم در حرکت دوضرب رکورد جاودانه یي را به نام خود ثبت کرده بود، دیگر باید کم کم عادت کنید که پس از شنیدن این 
سوال نام کاظم رجبي را بر زبان بیاورید. وزنه بردار 100»کیلوگرم کاروان ورزشي ایران در پارالمپیک 2008 که روز گذشته پنجمین 
مدال طالي ایران را به گردن آویخت کسي نبود جز »کاظم رجبي«؛ کسي که هفت ماه پیش به هر کسي وعده مي داد قوي ترین مرد 
دنیا شود ولي آنقدر حرف هاي او را جدي نگرفتند تا باالخره در مسابقات وزنه برداري پارالمپیک پکن طالي دسته 100»کیلوگرم را 
مال خود کرد. تمام کساني که پخش مستقیم رقابت او را با دیگر وزنه برداران دنبال مي کردند در جریان قهرماني عجیب او بودند. 
رجبي در انتخاب ابتدایي خودش وزنه 5/257 کیلوگرمي را باال برد تا با اختالف 5/17 کیلوگرمي نسبت به »وارن کاردنس« وزنه بردار 
استرالیایي طالي خودش در پارالمپیک را قطعي کند. جالب اینکه کاظم رجبي با مهار آن وزنه رکورد جهاني دسته100»کیلوگرم و البته 
رکورد پارالمپیک را به نام خود ثبت کرد ولي او باز هم به این قناعت نکرد و با انتخاب وزنه 265 کیلوگرمي به دنبال ثبت یک رکورد 
دیگر بود. البته در سالن مسابقات همه دیدند که او ابتدا 260 کیلوگرم را انتخاب کرد ولي پس از گذشت چند ثانیه نظرش عوض شد 
و 5 کیلوگرم دیگر به آن وزنه اضافه کرد. تمام تماشاگران ایراني مسابقه مي دانستند او چرا 265 کیلوگرم را انتخاب کرده است. به 
هر حال وقتي بدانید رکورد جهاني رضازاده 5/263 کیلوگرم است و هنگامي که بفهمید کاظم رجبي در چند ماه گذشته براي شکستن 
رکورد حسین رضازاده خواب و خوراک نداشته دیگر چندان برایتان عجیب نخواهد بود که رجبي با چه استداللي وزنه 265 کیلوگرمي 
را انتخاب کرده است. به هر حال او در تالش اول خودش براي مهار وزنه 265 کیلوگرمي ناموفق بود و با سه چراغ قرمز داوران 
مواجه شد اما آخرین تالش او با سه چراغ سفید همراه شد تا او قوي ترین مرد دنیا لقب بگیرد. باید اضافه کنیم رجبي در پارالمپیک 
2004 آتن هم با مهار 5/242 کیلوگرم مدال طالي آن مسابقات را مال خود کرده بود و پس از گذشت چهار سال با 5/22 کیلوگرم 
پیشرفت رکورد جهاني فوق سنگین پارالمپیک را مال خود کرد. به هر حال پس از این باید نام کاظم رجبي را به عنوان قوي ترین مرد 
دنیا ثبت کنیم. حتي اگر او معلول باشد و به اجبار در پارالمپیک مسابقه دهد. رجبي پنجمین طالي ایران را در روز آخر مسابقات کسب 
کرد. پیش از او حمزه محمدي در وزنه برداري، جواد مرداني در پرتاب دیسک، محمدرضا میرزایي در پرتاب نیزه و تیم ملي والیبال 
نشسته چهار طالي دیگر را براي ایران ثبت کرده بودند. از سوي دیگر هم 6 مدال نقره و دو برنز دیگر ورزشکاران ایراني باعث شد 
کاروان ورزشي ایران با کسب مجموع 13 مدال، در رتبه بیست و دوم جدول توزیع مدال هاي پارالمپیک بایستد؛ اتفاقي که احتمااًل با 

رضایت نسبي محمد علي آبادي رئیس سازمان تربیت بدني همراه شود. 

صدرنشیني موقت پرسپولیس در مشهد 

 قطبي برد و به امارات رفت 

 شاید اگر تجربه کریم باقري به کمک پرسپولیس نمي آمد و این تیم در مشهد 
به  برتر در شرایطي  لیگ  قهرمان فصل گذشته  امروز  نمي رسید،  پیروزي  به 
مراتب بدتر از استقالل بحران زده قرار مي گرفت اما گل هاي نیکبخت و باقري 
به  تیم موقتًا  این  تا  پیروزي رساند  به  از سه هفته دوباره  پرسپولیس را پس 
صدر جدول رده بندي لیگ برتر برسد. افشین قطبي که قبل از بازي با پیام، از 
این مسابقه به عنوان آزمایش جدي کادر فني پرسپولیس یاد کرده بود، در نیمه 

اول خیلي زود بر پیام مسلط شد و به گل هم رسید اما پانزده دقیقه پایاني نیمه اول و دقایق ابتدایي نیمه دوم، پیام آنقدر خوب بازي 
کرد که یک سوپرگل توسط اشپیسي به ثمر رساند و چند موقعیت صددرصد گل را نیز از دست داد. اگر پیام موفق مي شد از تسلط 
نسبي خود بر توپ و میدان استفاده کند و بازي را ببرد؛ سه شنبه شب استقالل موقتًا به قعر جدول لیگ سقوط مي کرد اما چند 
تعویض از افشین قطبي ورق را بار دیگر برگرداند تا کریم باقري یکي از حساس ترین گل هاي خود را براي پرسپولیس بزند. پس از 
این بازي خداداد دست در دست قطبي به طرف هواداران پیام رفت و از آنها تشکر کرد.خداداد در کنفرانس مطبوعاتي هم اعالم کرد 
که با عادت کردن تیمش به شکست مبارزه مي کند و باید مانع شکست پیام در بازي هایي که بر حریف برتري دارند، شود. اتفاق 
جالب در اردوي پرسپولیس صبح دیروز رخ داد که قطبي بار دیگر عازم دبي شد تا چند روز در امارات استراحت کند. به نظر مي 

رسد این سفر بار دیگر با واکنش مطبوعات همراه شود. 

ایراینیان بیرمنگام 
در مسابقات شهر 

منچستر درخشیدند
British Tae - 2008   در مسابقات سراسری انگلستان
شهر  در  که     wondo National Championships
هموطنان  شد  برگزار   2008//07/09 تاریخ  منچستربه 
صادق  و  عبدلی  علی  مربیگری  با  ما   آفرین  غرور 
این  در  را  تیمی  مقام دوم  توانستند  و  قربانی درخشیدند 
مسابقات تصاحب کنند. که این امر موجب شگفتی و حیرت 
فدراسیون تکواندو انگلستان نسبت به این نتیجه در مقابل 
یازده  با  این باشگاه  این مسابقات  تیمهای بزرگ شد. در 
مبارزه گر شرکت کرده و توانسته اند 5 مدال طال و 1 مدال 

نقره و 3 مدال برنز را کسب نمایند .
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان

مسابقه مهم مشتزنی منتفی شد
مسابقه مهم نیت کمپبل امریکایی و خوان گازمن از جمهوری دومنیکن 
در دسته سبک وزن بوکس جهان که قرار بود در شهر بیالکسی در 
ایالت می سی سی پی امریکا برگزار شود، به دلیل »سر وزن نرسیدن« 
گازمن منتفی و به آینده موکول شد. درخواست تعویق در برگزاری این 
دیدار را خود گازمن ارائه داد، اما مشخص نیست فدراسیون بین المللی 
بوکس شانس مجددی را به وی خواهد داد یا نه، کمپبل صاحب عنوان 
بزرگ  4سازمان  از  سازمان   3 دید  از  وزن  در سبک  جهان  قهرمانی 
حاکم بر بوکس )W.B.A, IBF و W.B.O( است و دیدار او با گازمن 
دسترس  در  و  مجدد  آزمون  معرض  در  را  عناوین  این  ناخواه  خواه 
حریف قرار می داد. گازمن در شرایطی از این مسابقه کنار کشید که 
دارای رکورد کلی فوق العاده »28 برد و بدون شکست« است. حال آنکه 
در کارنامه کمپبل در ازای 32 برد، 5 شکست دیده می شود. کمپبل 36 
ساله به مطبوعات کشورش گفته است که لزومًا در انتظار گازمن نمی 

ماند و از حاال به حریفی دیگر برای مسابقه بعدی اش فکر می کند.

بولت دوپینگی نیست
  

جاماییکایی  پاول  آسافا   
هفته  و  روزها  در  که 
بازی  اتمام  از  پس  های 
امسال  المپیک  های 
در  را  ها  نمایش  بهترین 
مردان  متر   100 »دو«ی 
تورنمنت   6 در  و  داشته 
هایی  زمان  با  متوالی 
زیر 90/ 9 ثانیه اول شده 
هموطن  از  دیروز  است، 
بولت  اوساین  مشهورش 

که از سوی کارل لوییس متهم به دوپینگ شده است دفاع کرد و حرف 
های »دوومیدانی کار« بازنشسته امریکایی در این زمینه را بی اساس 
المپیک ها به تازگی در اشاره به  خواند. لوییس دارنده 8 مدال طالی 
،100 200 و 100  با شکستن هر 3 رکورد جهانی  بولت 22 ساله که 
4 متر امدادی مدال های طالی آنها را در المپیک پکن برده، گفته است: 
»بولت تا همین سال پیش 100 متر را نهایتًا در 03/ 10 ثانیه می دوید و 
امسال در 69/ 9 ثانیه طی کرده است. آیا این عجیب نیست با نگاهی به 
پیشینه سیاه ورزشی که آکنده از دوپینگ و تخلف بوده است، براحتی 

می توانید نتیجه گیری های خود را بکنید.«
المپیک  در  ناکامی وی  باعث  بولت  کننده  پاول که درخشش خیره  اما 
بولت  کوبیدن  برای  فوق  از وضعیت  به جای سود جستن  2008 شد 
است:  گفته  و  برخاسته  هموطنش  از  دفاع  به  خود  کردن  تر  مطرح  و 
»آنچه بولت امسال انجام داده، باعث حیرت من نشده زیرا از قبل می 
دانستم او چقدر پرقدرت است. بهتر است لوییس هم فراموش نکند که 
دلیل درخشش بدون مقدمه و خلق الساعه بولت در 100 متر، این است 
و روی  کرد  نمی  ماده شرکت  این  در  اصاًل  امسال  از  قبل  تا  که وی 
200 متر متمرکز بود. متأسفانه لوییس به جای دفاع از دونده ای که 
کارهای باارزشی در مواد تخصصی وی انجام داده، در حال کوبیدن 

وی است.«

 COSAR Property & Finance Services
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Hundreds of Business available for sale

Footscray Road,Eltham, London SE9 2TZ
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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

یوونتوس-زنیط 

 جوینده غرور، 

حافظ غرور  
و  کرد  سقوط   B سري  به  یوونتوس  که  روزي   
کالچوپولي مثل غده یي سرطاني به جان بانوي پیر 
که  تیمي  کرد  نمي  را  فکرش  هیچ کس  افتاد،  ایتالیا 
تقریبًا تمام ستاره هایش جز بوفون، ندود و ترزگه 
به دروازه هاي  و  برگردد  دوباره  داد،  از دست  را 
دوباره  و  افتاده  اتفاق  این  امروز  اما  برسد.  اروپا 
تاریخ شاهد حضور یکي از غول هاي اروپا خواهد 
بود. گرچه همه مي دانند که این یووه، آن تیم مقتدر 
سال هاي دور نیست. شاید به همین خاطر است که 
این  از  احساسات  با  امروز  باشگاه  حتي مسووالن 
باشگاهي حرف  لیگ  معتبرترین  به  مجدد  بازگشت 
مي زنند. بعد از اینکه ژان کلود بالن مدیر اجرایي تیم 
اعالم کرد حاضر است در صورت قهرماني یووه در 
اروپا موتورسیکلتش را دیگر سوار نشود، جیوواني 
کوبولي گیلیي رئیس باشگاه پا را فراتر گذاشت و از 
نکته یي حرف زد که بیشتر یک رویاست؛ »من مثل 
ژان کلود بالن که گفته بي خیال موتورسیکلتش مي 
شود، نیستم. من مي خواهم هنوز از داشتن موتورم 
لذت ببرم ولي حاضرم به راحتي یک سال از عمرم 
 96 سال  شود.«  اروپا  قهرمان  یووه  ولي  بدهم  را 
آخرین باري است که یووه در اروپا قهرمان شده و 
قطعًا قهرماني در لیگ قهرمانان رویاپردازانه است. 
اما بازیکنان یووه کاماًل واقع بینانه به بازي امشب 
»الیمپیکو« شهر تورین نگاه مي کنند.  در استادیوم 
از  یووه پس  ایتالیایي  ملي پوش  کامورانزي  ماریو 

پایان بازي بیانکونري با اودینزه درباره مسابقه امشب به کانال تلویزیوني یوونتوس گفت؛ »ما از پس اودینزه بر آمدیم و برابر زنیط 
هم با اعتماد به نفس کامل به میدان خواهیم رفت.

 امسال ما کاماًل آماده ایم تا در اروپا خوب کار کنیم.« به هر حال به نظر مي رسد یوونتوس با همان تاکتیکي که مقابل اودینزه به 
میدان رفت، رودرروي زنیط قرار خواهد گرفت؛ نکته یي که کامورانزي در توضیح آن مي گوید؛ »رمز موفقیت ما سرعت خردکننده 
یي است که در کل بازي آن را حفظ مي کنیم و حریفمان را مجبور مي کنیم تا توپ هاي بلند روي دروازه ما بفرستند. در این شرایط 
هم دفاع ما به خوبي همه این توپ ها را بر مي گرداند. »اما در سوي مقابل، حریف امشب یووه، تیمي است که در طول یک سال اخیر 
موجي نو را در فوتبال اروپا به راه انداخته است. زنیط سنت پترزبورگ آنقدر فصل پیش خوب بازي کرد که در نهایت جام یوفا را در 

گالسگو و در شرایطي که رنجرز یک پاي فینال بود به دست آورد. 

خیلي ها آن موقع این درخشش زنیط را اتفاقي مي دانستند اما موفقیت روسیه در یورو 2008 و قهرماني این تیم در سوپر جام اروپا 
که با پیروزي مقابل منچستریونایتد به دست آمد، ثابت کرد که در فوتبال روسیه کاري بنیادي صورت گرفته و قطعًا یکي از ارکان 
موفقیت زنیط در این دو قهرماني باارزش، دیک ادووکات سرمربي هلندي زنیط به حساب مي آید؛ کسي که با وجود همه ستایش هاي 
اخیري که از زنیط شده، سعي مي کند حتي این ادعا را که تیم روسي مي تواند شگفتي ساز گروه H لقب گیرد را هم رد کند. »فکر 
مي کنم کاري که ما فصل پیش انجام دادیم و حتي در جام یوفا هم قهرمان شدیم، باورنکردني بود اما امسال ما به عنوان غریبه پا به 
لیگ قهرمانان مي گذاریم. گروه ما خیلي سخت است اما اینجا لیگ قهرمانان است و اگر مي خواهید در آن خوب کار کنید، باید انتظار 
رویارویي با تیم هایي چون منچستر یونایتد و یوونتوس را داشته باشید.« اما ادووکات بازي امشب را چگونه مي بیند؛ »اطالعات من 
راجع به یوونتوس باید به روز شود چون این تیم دو فصل از اروپا دور بوده است. البته اگر روي فرم باشند، مي توانند هر تیمي را 
شکست دهند.« بدون شک زنیط با در اختیار داشتن ستاره هایي همچون پوگربنیاک، زیریانوف، ماالفي یف، تیموشچوک و از همه مهم 

تر آرشاوین کاپیتان تیم ملي روسیه مي تواند براي هر حریفي خطرساز شود حتي یوونتوس و رئال.
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 داوران خارجي، 
داربي را قضاوت 

مي کنند 
 

اشتباهات داوري در بازي هاي گذشته لیگ برتر که 
شد  باعث  بود  پرسپولیس  و  استقالل  به ضرر  البته 
سال   14 از  پس  داشتند  شانس  که  ایراني  داوران 
شوند. محروم  آن  از  کنند  قضاوت  را  داربي  بازي 

و  پرسپولیس  بازي  در  داوري  اشتباهات  از  بعد 
داوران  از محروم شدن  که  اولین کسي  کرمان  مس 
ایراني از قضاوت داربي صحبت کرد، عزیز محمدي 
ترین  حساس  سپردن  که  بود  لیگ  سازمان  رئیس 
را  ایراني در حال حاضر  داوران  به  برتر  لیگ  بازي 
اشتباه دانست. کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم 
در مورد قضاوت داوران ایراني در بازي داربي مي 
گوید؛ قصدمان این بود که به طور قطع در داربي این 
فصل از داوران ایراني استفاده کنیم اما با جوي که به 
وجود آمد صالح دیدیم این بار هم از داوران خارجي 
براي بازي پرسپولیس و استقالل استفاده کنیم و باید 
زمینه را فراهم کنیم که در بازي بعدي از تیمي ایراني 
براي داوري در این بازي استفاده کنیم.کمیته داوران 
حساب  ایراني  داور  قضاوت  روي  فصل  ابتداي  از 
اتفاقاتي که در  با  اما  کرده و مانور زیادي داده بود 
بازي هاي گذشته افتاده، احتمال آن به صفر رسیده 
است. جالب اینکه گزینه اصلي آن براي قضاوت سعید 
مظفري زاده بود که در دو فصل گذشته یکي از پدیده 
هاي داوري ایران بود. او که سابقه مجري گري در 
در  داشت،  هم  را  بیننده شبکه سوم  کم  هاي  برنامه 
اما  گرفت.  لقب  برتر  لیگ  داور  بهترین  گذشته  سال 
نداشت  او  به  هم  ارتباطي  چندان  که  داوري  اتفاقات 
دور  تا  کم  دست  داربي  قضاوت  براي  او  شد  باعث 

برگشت مسابقات صبر کند. 

رومنیگه؛ تیمي 
انگلیسي فاتح اروپا 

مي شود  
 

باشگاه  رئیس  نایب 
گفت؛  مونیخ  بایرن 
با توجه به شرایطي 
که تیم هاي انگلیسي 
کنم  مي  فکر  دارند، 
در فصل جدید تیمي 
جزیره  فوتبال  از 
قهرماني  مقام  به 
قهرمانان  لیگ 
کارل  برسد. 

تیم  حاضر  حال  در  داشت؛  اظهار  رومنیگه  هاینس 
خود  میان  اقتصادي  شرایط  لحاظ  به  انگلیسي  هاي 
و سایر تیم هاي اروپایي فاصله ایجاد کرده اند. وي 
بیان کرد؛ وقتي مقابل تیم هایي مثل چلسي، لیورپول، 
منچستریونایتد یا آرسنال قرار مي گیرید، در حقیقت 
مقابل منتخبي از بهترین هاي اروپا حاضر هستید که 
در این میان به سبب امکانات افزون تر نیروي انساني، 
دارد.  آنها وجود  موفقیت  براي کسب  زیادي  احتمال 
نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ تاکید کرد؛ با توجه به 
این سرمایه گذاري ها احتمال مي دهم در فصل جاري 

نیز تیمي از انگلیس به مقام قهرماني اروپا برسد.  

   

شکست رم و 
درخشش چلسی در 

»جام قهرمانان«

فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا از سه شنبه شب 
شروع شد و در مهمترین شگفتی، کلوج، تیم تازه وارد و نه چندان سرشناس 
رومانی در زمین رم ایتالیا در چارچوب پیکارهای گروه اول جام به برتری 
غریب 2-1 رسید تا شبی ویژه برای گمنام های حاضر در این رقابت ها شکل 
گیرد. هر دو گل کلوج را که ترکیبی از نفرات درجه دوم و سوم پرتغالی و 
امریکای جنوبی و البته خوب های رومانی است یک آرژانتینی به نام خوان 
سولیو زد و این گلها باعث شد گل اولیه کریستین پانوچی کهنه کار برای 
جالو روسی بی اثر شود. مگزس فرانسوی و خوان برزیلی مدافعان وسط 
ثابت رم در این دیدار غایب بودند وتوتی کاپیتان معروف رم نیز در ابتدای 
وقت روی نیمکت نشست، ولی در هر حال تیم رومانیایی به وضوح برتر از 
میزبان بود. لوچانو اسپاله تی مربی سرتراشیده رم که تیمش در فصل جدید 
لیگ ایتالیا هم شروع بسیار ضعیفی داشته است، در پایان کار گفت: »نتیجه 
اسف باری است، زیرا در شروع حضورمان در یک جام مهم حاصل آمده 
است. در نیمه اول خوب بازی کردیم، اما با به ثبت رسیدن گل دوم آنها همه 
چیز پاشید. البته هنوز راه صعود به روی ما بسته نیست، مشروط به اینکه 

قبول مسئولیت و بیش از پیش کار کنیم.«
در همین حال موریتزیو ترومبتا مربی کلوج گفت تیمش نباید سوار بر امواج 
احساسات و شادی شود وخودش را گم کند. »برای من و شاگردانم کسب 
از  قبل  و  است  آورده  ارمغان  به  را  بزرگ  ای  حرفه  یک شادی  نتیجه  این 
مسابقه هیچ کس به چنین واقعه ای فکر نمی کرد. اما باید واقع بین باشیم 
وهنوز هم کسب رتبه سوم گروه واقع بینانه ترین هدف ما در این رقابت ها 

است.«
4 ماه بعد

بازی بعدی کلوج دو هفته بعد در زمین چلسی، دیگر تیم نامدار حاضر در 
در  عالی  رم شروعی  برخالف  شنبه شب  که سه  است  پیکارها  اول  گروه 
مسابقات امسال داشت ودر زمینش »بوردو«ی فرانسه را 4-0 در هم کوبید. 
لمپارد، جوکول، مالودا و آنلکا زنندگان گلهای چلسی در این دیدار بودند تا 
این تیم قریب به 4ماه بعد از شکست بسیار بداقباالنه و ناسزاوارانه خود در 
برابر منچستر یونایتد در فینال سال پیش رقابتها نشانی از ضایعات عظیم 
روحی آن دیدار را در نزد خود بروز ندهد. لوئیس فیلیپه اسکوالری سرمربی 
برزیلی این فصل چلسی هم با نوع گفتار و تفسیرش در پایان مسابقه نشان 
داد که نمی خواهد در شور و شوق این برد غرق و فاقد واقع بینی شود. او 
گفت: »ما در نیمه دوم اشتباهات زیادی داشتیم و حرکات ترکیبی مان دارای 
درست  بودیم.  کاًل ضعیف  توپ  بدون  بازی  در  و  بود  زیادی  های  ضعف 
است که می کوشیدیم هر چه بیشتر گل بزنیم اما با خالی کردن خط دفاعی 
مان یکی دو شانس گلزنی خوب را به حریفمان دادیم و مهمتر اینکه اختیار و 
کنترل توپ را نیز برای دقایقی به بوردو سپردیم. سؤال من از شاگردانم این 

است که مگر برای برد پرگل تر بیشتر از 3 امتیاز به ما می دهند « 
لوران بالن مدافع وسط سابق تیم ملی فرانسه و مربی فعلی بوردو نیز گفت: 
اندازه  از  بیش  ما هم  اما  بود،  قویتر  ما  از  که چلسی اصواًل  است  »درست 
برای حریف احترام قائل شدیم و به اندازه کافی پرشهامت نبودیم. از همه 
بدتر اینکه جوکول با نیم متر قد )!( باالتر از تمام مدافعان بلندقامت ما سر 

می زد.«

شروعی موفق برای تیم مورینیو
با  گاه  هیچ  استمفوردبریج  در  کار  سال   3 طی  که  مردی  مورینیو  خوزه 
چلسی به فینال این رقابت ها نرسید، اما پورتو را در سال2004 قهرمان این 
مسابقات کرد و امسال می خواهد تیم جدیدش اینترمیالن ایتالیا را پس از 43 
سال دوری از عنوان قهرمانی باشگاه های اروپا صاحب این مقام کند، در 
اولین گام از فصل جدید حضوری موفق در این رقابت ها داشت و اینتر را 
به پیروزی باارزش 2-0 در زمین پاناتینایکوس یونان رساند. در این دیدار 
برزیلی  دو  شد،  برگزار  آتن  المپیک  تماشاگر  از  سرشار  استادیوم  در  که 
نراتزوری با نامهای آشنای مانسینی و آدریانو گلزنی کردند. از همه جالب 
تر اینکه این مربی خبرساز پرتغالی آدریانو را فقط در دقایق پایانی مسابقه 
راهی میدان کرد، اما این مهاجم قوی هیکل برزیلی بالفاصله دروازه پانا را 
فرو ریخت تا برد تیمش را محقق و اینتر را صدرنشین گروه دوم رقابت ها 
اینتر را در این دیدار زالتان ابراهیموویچ سوئدی و بلندقد  کند. هر دو گل 
با میدان گیری های قدرتمندانه و پاس هایش در عمق پایه گذاری کرد، ولی 
اینتر خوش اقبال هم بود زیرا یک بار ضربه برایس مون مدافع پانا پس از 
برخورد به پای یک اینتری و تغییر مسیر به تیر افقی دروازه خولیو سزار 
گلزنی  برای  را هم  دیگری  میزبان بخت های  و  نراتزوری خورد  سنگربان 

داشت که به هدر داد.
توقف در برابر رقیب قبرسی

شب،  شنبه  سه  های  ترین  ناکام  و  ترین  ناراحت  از  یکی  وجود  این  با 
وردربرمن همگروهی آلمانی اینتر بود که به رغم بازی کردن در زمینش و 
قرار گرفتن حریفی گمنام چون آنورتوزیس فاماگوستا از قبرس در مقابلش 
فقط به تساوی صفر ـ صفر با رقیبی رسید که اولین مرتبه شرکتش را در 
این پیکارها تجربه می کند. توماس شاف مربی یکه خورده و ناراحت سفید و 
سبزهای برمن در پایان کار گفت: »ما ،5 6 شانس عمده برای گلزنی داشتیم 
که این دست رفت و در برابر رقیبی در اندازه های آنورتوزیس این اسباب 
تأسف است اما وظیفه داریم در چنین مسابقاتی بسیار پرانگیزه تر و دقیق 
مسابقات  در  ما  انگار شعار  گیریم.  کار  به  را  بیشتری  انرژی  و  باشیم  تر 
اروپایی این است که: »خوب تمرین کن و در جریان مسابقه همه چیز خودت 

را نابود کن!«

لیورپول جبران کرد
نابودسازی  جای  به  اروپا   2007 قهرمان  نایب  و   2005 قهرمان  لیورپول 
در  و  کرد  ویران  حدی  تا  را  مارسی  خود  میزبان  شب  شنبه  سه  خویش 
ولودروم بندر مارسی به برتری 1ـ2 رسید. با این که »ماما دونیانگ« گل اول 
اما استیون جرارد کاپیتان لیورپول بالفاصله  بازی را به سود مارسی زد 
دو گل متوالی به ثمر رساند تا نیمه اول 1ـ2 به سود این تیم خاتمه یابد و 
در پایان مسابقه نیز همین نتیجه روی تابلو به ثبت برسد. جرارد 29 ساله 
با گل هایش در این شب تعداد گل های خود را در دیدارهای رسمی برای 
لیورپول به عدد 99 رساند و سپس گفت: »ما فقط در نیمه اول خوب بودیم 
اما در نیمه دوم اجازه دادیم که حریف توپ و میدان را در دست گیرد و به 

ما فشار زیادی را وارد کند.«
رافا بنیتس مربی لیورپول نیز گفت: »بازی اول در این گونه جام ها بسیار 
موقعیت خوبی  اینک  و  گرفتیم  را  آن  امتیاز   3 ما  است و خوشبختانه  مهم 
داریم. ما می بایست حتمًا گل سوم را نیز می زدیم تا حریف ناامید شود اما 
چون این کار را نکردیم، امیدواری و فشار حمالت رقیب روی دروازه ما تا 

پایان ادامه یافت.«
برای رفع بحران

اسپورتینگ  میهمانش  که  کرد  کاری  شب  شنبه  سه  اسپانیا  بارسلونای 
این که پس  با  نتواند چنان فشاری را روی دروازه اش وارد کند.  لیسبون 
از گل رافا مارکز و پنالتی نه چندان منصفانه اتوئو، اسپورتینگ یکی از این 
گل ها را جبران و نتیجه را 1ـ2 و فاصله را کمتر کرد اما ژاوی در آخرین 
دقایق نتیجه بازی را 1ـ3 تغییر داد و بارسلونا را به جبران نتایج ضعیفش 
در شروع فصل جدید لیگ اسپانیا قادر ساخت. اتوئو گفت: »گلزنی از نقطه 
پنالتی شیرین بود، اما مهمتر از آن پیروزی تیم بود. به این برد از هر جهت 

نیاز داشتیم زیرا در لیگ داخلی دچار بحران شده بودیم.«
اتلتیکو مادرید دیگر تیم اسپانیایی سه شنبه شب در خانه آیندهوون هلند 0ـ3 
برنده شد تا شروعی حتی بهتر از بارسا داشته باشد. خاوی یر اگیره مربی 
مکزیکی اتلتیکو که تیمش از عملکرد سرجیو اگه رو مهاجم آرژانتینی خود 
)سازنده گل اول و زننده گل دوم( بسیار راضی بود. گفت: »عالی بود و از 
هر جهت در آسمان هفتم به سر می برم! مگر می شود از این برد احساس 

غرور نکرد «
نتایج شب نخست جام قهرمانان اروپا

ایتالیا یک ـ کلوج  انگلیس 4ـ بوردو فرانسه صفر، رم  * گروه اول: چلسی 
رومانی 2

وردربرمن   2، ایتالیا  اینترمیالن  ـ  صفر  یونان  پاناتینایکوس  دوم:  گروه   *
آلمان صفر ـ آنور توزیس قبرس صفر.

* گروه سوم: باسل سوئیس یک ـ شاختار دونتسک اوکراین ،2 بارسلونای 
اسپانیا 3 اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک

مارسی   3، اسپانیا  مادرید  اتلتیکو  ـ  هلند صفر  آیندهوون  چهارم:  گروه   *
فرانسه یک، لیورپول انگلیس 2

وصال روحانی
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برکناري عجیب 
فتح اهلل زاده 

 

»فتح اهلل زاده از مدیریت استقالل برکنار شد.« این شایعه هفته گذشته 
دهان به دهان مي چرخید اما کسي باور نمي کرد. به هر حال وقتي 
تنها پنج مسابقه از لیگ برتر گذشته، چندان منطقي نیست که مدیریت 
یک تیم از سوي اعضاي هیات مدیره عوض شود اما با وجود این 
تنها چند ساعت طول کشید تا شایعه به یک خبر رسمي تبدیل شد. 
ابتدایي  آن هم در وضعي که برکناري مدیر یک تیم در هفته هاي 
مسابقات لیگ مي تواند رکورد جدیدي را در لیگ برتر ایران داشته 
به سبک  اعتقادي  مدیره  هیات  اعضاي  همه  اگر  حال  هر  به  باشد. 

مدیریتي او نداشتند منطقي تر بود این اتفاق پیش از آغاز فصل بیفتد. 
از سوي دیگر نباید فراموش کرد این سومین برکناري علي فتح اهلل 
زاده از مدیریت استقالل است. هرچند که منصور پورحیدري یکي 
از اعضاي هیات مدیره هم در اتفاقات روز گذشته از عضویت هیات 

مدیره استقالل کنار گذاشته شده است. 

البته این را هم نباید از قلم بیندازیم که منصور پورحیدري در چند ماه 
گذشته هیچ وقت در جلسات اعضاي هیات مدیره استقالل حضور 
نداشت و جالب اینکه هفته گذشته زماني که در فرودگاه همدان بود 
از  را  برکناري خودش  برود، خبر  به کرمان  پاس همدان  تا همراه 
خبرنگاران شنید. به هر حال از سوي دیگر بحث مدیریت امیر واعظ 
ریاست  است  چند سالي  که  آغاز شد. کسي  گذشته  روز  آشتیاني 
البته گویا او در کنار  فدراسیون دوچرخه سواري را برعهده دارد 
علي انصاري نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواري هم به اعضاي 
متمول  که شخصیتي  اضافه مي شود. کسي  استقالل  مدیره  هیات 
است و همه حضور او در هیات مدیره استقالل را ظهور یکي »حسین 
تا شب  البته  آورند.  مي  به حساب  ایران  فوتبال  در  دیگر  هدایتي« 
گذشته هیچ کدام از این اخبار تایید نشد ولي اگر بخواهیم به شایعات 
اعتماد کنیم در کنار امیر واعظ آشتیاني باید نام حسین قریب مدیر 
سابق استقالل را هم پیش بکشیم که روز گذشته بحث مدیریت او در 

استقالل هم باز شده بود.

 هرچند که گویا شانس مدیریت واعظ آشتیاني باالتر از قریب است. 
به هر حال استقالل که تا پیش از این بابت نمایش ضعیف در پنج 
بازي ابتداي لیگ برتر به حاشیه کشانده شده بود در آستانه بازي با 
استقالل اهواز باید بحران مدیریتي را هم هضم کند. بازي با استقالل 
از حاال قابل پیش بیني است که  30/21 پنجشنبه آغاز مي شود و 
سکوهاي ورزشگاه آزادي هنگام مسابقه شب آرامي را پشت سر 
نگذارند. حامیان و مخالفان اتفاقات روز گذشته شب عجیبي را در 
باشگاه مي  این دو  بنابراین  اباشد،  آزادي رقم مي زنند.  استادیوم 

توانند دیگر نیازمند کمک هاي مالي فردي نباشند.« 

نتایج چند رشته بازی 
های ارامنه

باشگاه  در  ارامنه  المپیک  های  رقابت  دوره  چهلمین  روز  ششمین 
ورزشی آرارات تهران برگزار شد و نتایج در برخی رشته ها بدین 

ترتیب به دست آمد:
ورزشی  فرهنگی  انجمن   -  37 باغ  قره  بزرگسال:  بانوان  بسکتبال 

ارامنه نائیدی 301

بسکتبال بانوان جوانان: تیم منتخب پیشاهنگی آرارات 31 - انجمن 
دانش پژوهان فریدن 84

بسکتبال جوانان مردان: انجمن فرهنگی ـ ورزشی ارامنه نائیدی 94 
- باشگاه ورزشی آرارات تبریز 15

فوتبال جوانان مردان: باشگاه ورزشی دافی 2 - سوان 2

والیبال مردان بزرگسال: منتخب ارامنه گرجستان 3 - آرارات 2

تنیس انفرادی: سواک توماسیان با نورویک موسی خانیانیان هر دو 
از باشگاه آرارات صفر بر صفر مساوی کردند. آرن سوکاسیان از 
آرارات، ناراجیان از آرارات گردآباد را 7 بر 6 شکست داد. آرتاک 
بقداساریان از ایروان با تومیک واردان گالوسیان از آرارات 6 بر 6 

مساوی کردند.
 هارمیک همبرچیان از آرارات و سرگیس ناجاریان از آرارات گردباد 

نیز 6 بر 6 به تساوی دست یافتند
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Austria to exhibit Jalali photographs
Austria is set to exhibit a collection of photographs taken by the veteran Iranian artist Bah-
man Jalali over the past forty years. 
The exhibition will display some 500 photographs by 
Jalili, which were exhibited in Barcelona last year. 
The works will be showcased in five sections: South-
ern Fishermen, Iran’s Desert Architecture, the Ruins of 
Bushehr, Portraits of the Iranian People and the Qajar 
Era. The event will also screen two video clips featuring 
photographs by Jalali about the 1979 Islamic Revolution 
and the city of Khorramshahr. Best known for his docu-
mentary photographs of Iran’s Islamic Revolution, Bahman Jalali was the curator of Iran’s 
first museum of photography.  His latest photo series, ‘Image of Imaginations’ is a combina-
tion of flowers and Persian calligraphy with old Iranian photos. The series was purchased by 
the Museum of Fine Arts in Nantes in France.

Russia’s Flahertiana awards Iranian film 
Iranian filmmaker Rokhsareh Qaemmaqami’s Cyano-
sis has been awarded at Russia’s Flahertiana Interna-
tional Documentary Film Festival. Qaemmaqami’s 
32-minute documentary received the event’s Silver 
Nanook award for the best short film. 
Cyanosis recounts the story of a lonely Iranian painter 
called, Jamshid Aminfar and his love for a French girl. 
Qaemmaqami’s production received a Certificate of 
Merit from Finland’s 38th International Tampere Film Festival for its novel use of cinematic 
language to create a remarkable human story. The Flahertiana festival, named after the re-
nowned American documentary maker Robert Flaherty, is dedicated to a genre of life-like 
films, the first of which was Flaherty’s 1922 Nanook from the North. The 2008 Flahertiana 
International Documentary Film Festival was held from Sep. 5 to 11, 2008 in Perm, Russia. 

Achaemenid fort unearthed in Bam 
Iranian Archaeologists unearth an Achaemenid fort in the country’s historical city of Bam 
located in the southern Kerman Province. “Excava-
tions in 2005 had confirmed the existence of the 
fort,” said director of Bam archaeology team, Shah-
ram Zare. Archeologists also found several under-
ground water canals called Qanat, which date back 
to the Achaemenid era and earlier. Findings show 
that the area had was governed based on a complex 
social and economic system some 2,000 years ago. 
The team also found traces of Alexander of Macedo-
nia’s invasion and remnants of his colonies through-
out the region. According to Zare, a 2,000-year-old dustbin containing seeds and palm stone 
was also found which can be used to gather more information about the diet of the people 
of that era. 

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

Tehran, Lisbon resume 
talks on restoration of 
Portuguese castles
 

Once again the restoration of southern Iran’s Portuguese castles was discussed during a 
meeting in Tehran on Sunday. 
Based on the discussions between the Portuguese Ambassador to Tehran Jose Fernando 
Moreira da Cunha and Iran’s Fund for the Restoration and Utilization of Historical Sites 
Managing Director Ali-Asghar Parhizkar, the castles will be restored in a collaborative effort 
by Iran and Portugal. 
Experts from Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHTHO) 
will enjoy the collaboration of Portugal to restore the castles, the Persian service of CHN 
reported on Monday. Da Cunha urged that the restoration of the castles should be carried 
out to counter the damages to them caused by the natural forces. 
Parhizkar and Da Cunha along with a team of Iranian experts are scheduled to visit the 
castles in order to start the planning for the restoration project. 
No date was mentioned by the report for the trip and project. 
Iran and Portugal had already discussed the restoration of the Portuguese Castle on the 
Persian Gulf island of Hormoz in 2006. However, no restoration was carried out on the 
monument as a result of the discussions. The Portuguese castles were constructed in south-
ern Iran after the Portuguese viceroy Alfonso de Albuquerque attacked Hormoz Island in 
the Persian Gulf in 1507 during the reign of Safavid dynasty (1502–1736). They left several 
castles on the Iranian islands of Hormoz, Qeshm, and Larak and in the port of Kong as lega-
cies of their colonial exploits in the Persian Gulf during the 16th and 17th centuries. 

Alizadeh, Zarbang to go on 
European tour 
The celebrated Iranian musician Hossein Aliza-
deh is slated to accompany the Zarbang percus-
sion ensemble on a European concert tour. 
The concerts will offer a beautiful combination 
of traditional percussion instruments such as 
Daf and Tonbak accompanied by Alizadeh’s 
Tar, a traditional Persian stringed instrument. 
Hossein Alizadeh is one of Iran’s most influen-
tial musicians. He was nominated for the 2007 
Grammy Award for his ‘The Endless Vision’ album on which he collaborated with Arme-
nian musician Djivan Gasparyan. The Zarbang ensemble, consisting of members Behnam 
Samani, Reza Samani, Javid Afsari Rad, Hakim Ludin, Morshed Mehregan, and Pejman 
Haddadi, will start their tour on Nov. 1st, 2008 in Germany and go on to Norway and 
the Netherlands. Based in Germany, the group is led by Pejman Haddadi, who has been 
described by KPFA Radio and Rhythm Magazine as the ‘finest Iranian percussionist in 
the West’. 
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’Lorca’ for Latin America, Spain Stage
Noted Iranian stage director Chista Yasrebi will perform the play ’Lorca, I Tease Sahra’ in Spain and five 
Latin American states in February.
The play will be performed in Uruguay, Mexico, Chile, Brazil, Argentina and Spain, concurrent with the 
27th Fajr International Theater Festival in Tehran. “This will be a tribute to Spanish poet and dramatist 
Federico Garcia Lorca’s creativity, passion and poetry,“ Yasrebi told MNA.
She added that she aims to introduce the world renowned poet and various stages of his poetic life to 
Iranians.
Yasrebi has written two biographical plays ’Rabe’eh’ and ’Sylvia Platt’ and this recent play is centered on 
Lorca. “The play, which is made up of seven chapters, was written within a year and its structure is differ-
ent from my previous works,“ she said.
The drama is in Spanish and Persian. Spanish language students will take the Spanish roles while veteran 
Iranian actors will play other ones.

“Child of the Earth” receives 
much attention at Iran Cin-
ema Celebration: director
“‘Child of the Earth’ was virtually ignored in the three sections of film, directing, and 
screenplay at the Fajr festival, while it received much attention at the Iran Cinema Cel-
ebration. Such different attitudes are quite surprising,” director Mohammad-Ali Ah-

angar said. “Child of the Earth”, the debut film of Ahangar, picked up six awards at the 
12th Iran Cinema Celebration ceremony that was held on September 15 at Tehran’s 
Milad Tower. “The huge success of the movie at the Iran Cinema Celebration was com-
pensation for the apathetic reception by the Fajr film organizers,” he remarked. 

“All the celebrations and festivals have their own special regulations. In the Iran Cin-
ema Celebration, the entries are judged by a group of cinematic figures from the guild 
of cinema and films are selected in a more professional manner. ‘Child of the Earth’ was 
nominated in 12 categories, while it was completely overlooked at the earlier Fajr film 
festival,” he explained. He went on to say, “I don’t think any movie has been nominated 
in 12 categories over the past 12 editions of these festivals. 

This was very special for all the crew since their work was judged by a group of cin-
ematic professionals like themselves.” He expressed his satisfaction that Tehran’s Art 
Bureau fully supported the movie, adding, “Their supportive efforts helped ‘Child of 
the Earth’ obtain great results and they did their best for it.” The film is about a woman 
named Mina who believes that her husband, who has been lost in the war, is now wait-
ing for her in a foreign land. 

“Child of the Earth” won six awards in the categories of best film, best screenplay, best 
supporting actress, best cinematography, best site-specific special effects, and best 
sound recorder award. 

Serbia awards 
Iranian cartoonist 

Iran’s Saeed Sadeqi has won the special 
prize of the 4th edition of the International 
Biennale of Ecological Cartoon Sokobanja 
in Serbia. 
Sadeqi received the prize at the event which 
was held in Sep. 2008 in the eastern town of 
Sokobanja. 
The event’s first to third prizes went to 
Vladimir Kazanevski from Ukraine, Erdo-
gan Karajal from Turkey and Jugoslav Vla-
hovic from Serbia. 
Saeed Sadeqi has participated in numer-
ous international events including the 2008 
Gaza Cartoon Contest. 

Music Documentary 
Planned
Iranian director Mohammad Ehsani plans 
to make a documentary on traditional Ira-
nian music.
The film, the order for which was placed by 
the US Metropolitan Museum of Art and 
New York Asian Cultural Council, will in-
troduce indigenous Iranian instruments.
“It will also deal with the metaphysical as-
pects of Iranian music as well as its influ-
ence on oriental music,“ Ehsani told IRNA.
The association will feature the documen-
tary centered on Iranian art and culture in 
November.Ehsani’s other works, namely 
’Tabriz’ documentary have been featured in 
leading international events
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