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دزدان دريايي خليج عدن در پايان هفته يي پرکار و پرسود سه شنبه شب مورد حمله يک ناو جنگي 
ارتش هند قرار گرفته و کشتي مادر خود را از دست دادند. اين حمله در حالي روي مي دهد که 
يکشنبه هفته جاري دزدان دريايي با تصرف نفتکش »استار سيريوس« رکورد جديدي در اندازه 
کشتي هاي ربوده شده براي خود ثبت کردند.نيراد کومارسينها فرمانده ناو هندي با انتشار بيانيه 
يي ضمن اعالم خبر مربوط به درگيري ناو جنگي »آي ان اس تبر« با ناوگان کوچک دزدان دريايي 
در ذکر جزئيات اين درگيري نوشت؛ »اين عمليات در کل حدود چهار تا پنج ساعت طول کشيد... 
اين عمليات اولين نمونه در نوع خود به شمار مي رود که نيروهاي هندي موفق شدند طي آن کشتي 
مادر دزدان دريايي را غرق کنند.«بر اساس همين بيانيه اين عمليات در نيمه شب سه شنبه در 528 
کيلومتري جنوب غرب ساحل جنوبي عمان )نزديک آب هاي ساحلي يمن( رخ داده است. سينها 
در اين بيانيه مدعي شد نيروهاي هندي زماني که با کشتي مادر روبه رو شدند، مشخصات آن را 
مطابق با مشخصات يکي از کشتي هاي دزدان دريايي يافتند. اطالعات مربوط به کشتي دزدان از 

طريق يکي از سازمان هاي بين المللي مبارزه ...

 شب ایرانی بزرگترین جشن کریسمس  را در لندن برگزار می کند

ظهور بيماري هاي جديد در قرن 21 

 اعتیاد به اینترنت، 
موبایل و شاپاهولیسم   

نخستين دوره جايزه ادبی »جالل آل احمد« 
امسال در حالی برگزار خواهد شد که هيچ 
نويسنده  ايرانی اين جايزه 11۰ سکه ای را 
قدردانی  نفر   5 از  تنها  و  نمی کند  دريافت 

می شود. 
نخستين جايزه جالل آل احمد در بخش های 
ادبی،  نقد  کوتاه،  داستان  بلند،  داستان 
حالی  در  مستندنگاری  و  تاريخ نگاری 

برگزار می شود. ...

صفحه  51

 نامزدهای اولیه مستند بلند 
اسکار ۲۰۰۹ معرفی شدند

  پانزده نامزد اوليه رشته بهترين مستند 
بلند در هشتاد و يکمين دوره جوايز اسکار 

معرفی شدند. 
اين  کوتاه،  فيلم  خبری  پايگاه  از  نقل  به 
فيلم ها حائز شرايط برای رقابت شناخته 
شده اند. اعضای آکادمی علوم و هنرهای 
سينمايی پنج نامزد نهايی را از ميان اين 

مستندها انتخاب می کنند.
"مه  با   2۰۰۴ سال  در  که  موريس  ارول 

جنگ" اسکار بهترين مستند...

طالق و سرگردانی 
کودکان 

طالق در زندگی به عنوان پديده ای منفی برای 
گاهی  گفت  می توان  اما  است؛  جاافتاده  عموم 
طرفين  زندگی  نجات  برای  راه  بهترين  طالق 
در  بزهکاری  می دانيد  که  طور  همان  است. 
کودکان رابطه مستقيم با طالق والدين دارد و 
گوناگون  خطر های  معرض  در  طالق  کودکان 
تاثيرات  اين  از  برخی  روانی اند.  و  شخصيتی 
منفی عبارتند از احساس عدم امنيت در کودکی، 

کاهش اعتماد به نفس در طول رشد، ...

 2۰۰7 تابستان  انگليسي  ميليونر  اشلي  مايک  وقتي 
سرگرم بررسي شرايط خريد سهام باشگاه نيوکاسل 
از حضور مالک جديد خوشحال  تيم  بود، هواداران 
بودند چرا که فکر مي کردند جيب هاي پرپول او مي 
تواند خطر را از بيخ گوش تيم محبوب شان رد کند.

اما تا 11 نوامبر امسال نيوکاسل در جايگاه هجدهم 
ليگ برتر ايستاده و زنگ خطر بزرگ تري برايشان 
يک.  دسته  ليگ  به  سقوط  خطر  آمده؛  در  صدا  به 

هواداران متعصب اين باشگاه....
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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

۰۲۰ 857۰ 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 عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورين فارسی زبان:
079 4449 7847 Foad Paiami

079 5838 4117 Amin
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سرآغاز
در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. 
هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ 
تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه 
برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده 
بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر 

بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

محمد علی بهمنی

به  موفق   1۳78 سال  در  بهمنی  محمدعلی 
عنوان  به  مهر  خورشيد  تنديس  دريافت 

برترين غزل سرای ايران گرديد.

 1۳21 سال  فروردين  در  بهمنی  محمدعلی 
بهمنی  شعر  آمد.  دنيا  به  دزفول  شهر  در 
نيز البته شايد با خود او متولد شده باشد، 
گرچه بسياری بر اين عقيده اند که غزل های 
او وام دار سبک و سياق نيماست. نخستين 
شعر بهمنی در سال 1۳۳۰، يعنی زمانی که 

او تنها ۹ سال داشت، به چاپ رسيد.
 

خوشا هر آنچه که تو باغ 
باغ می خواهی

زمانه وار اگر می پسنديم کر و الل 
 به سنگفرش تو اين خون تازه باد حالل 

مجال شکوه ندارم ولی ماللی نيست 
که دوست جان کالم مناست در همه حال 
قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت 
به واژه ها که مرا برده اند زير سوال 

 تو فصل پنجم عمر منی و تقويمم 
بشوق توست که تکرار می شود هر سال 

ترا ز دفتر حافظ گرفته ام يعنی
 که تا هميشه ز چشمت نمی نهم ای فال 
مرا زدست تو اين جان بر لب آمده نيز 
نهايتی ست که آسان نمی دهم به زوال 
 خوشا هر آنچه که تو باغ باغ می خواهی

 بگو رسيده بيفتم به دامنت ‚ يا کال ؟
اگر چه نيستم آری بلور بارفتن

مرا ولی مشکن گاه قيمتی ست سفال 
بيا عبور کن از اين پل تماشايی

 به بين چگونه گذر کرده ام ز هر چه محال 
ببين بجز تو که پامال دره ات شده ام 

کدام قله نشين را نکرده ام پامال 
تو کيستی ؟ که سفرکردن از هوايت را 

 نمی توانم حتی به بالهای خيال 

با شاعران معاصر

 
Tel: 02088 688 788 / 0207 584 23 23
 Fax: 0208 866 5517  / Fax: 0208 866 7373 
P.O.Box 534, Pinner HA5 9EL
info@alipakpour.com - www.alipakpour.com

کتابخانه اینترنتی اروپا راه اندازی شد
به نقل از سايت بی بی سی اتحاديه اروپا امروز1۹ نوامبر، کتابخانه ديجيتالی راه اندازی کرده است که به 
کاربران اينترنت امکان می دهد به دو ميليون کتاب و جزوه، تصوير و صوت درباره فرهنگ دو هزار سال 

گذشته اروپا دسترسی داشته باشند.

اين سايت جديد، که “اروپيانا” )Europeana( خوانده می شود، شامل نقاشی، عکس، فيلم، کتاب، نقشه و 
متون نگهداری شده در هزار موزه، کتابخانه ملی و آرشيوهای اروپا می شود.

ويوين ردينگ، کميسر اتحاديه اروپا در امور اطالعاتی می گويد اروپيانا برای مثال به يک دانشجوی چک اين 
امکان را می دهد که محتويات “کتابخانه بريتانيا” را بدون آنکه به لندن شهر سفر کند، ببيند و يک دوستدار 

هنر در ايرلند نيز بتواند در خانه اش تابلوی موناليزا در لوور پاريس را تماشا کند.

اونا لونگسکو، گزارشگر امور اروپايی در بی بی سی، می گويد فرانسه اولين کشور عضو اتحاديه اروپا 
بود که از اجرای چنين طرحی استقبال کرد چون مانند برخی کشورهای ديگر اروپايی نگران است تالش 
شرکت آمريکايی گوگل برای آنالين کردن ميليون ها کتاب باعث شود آمريکا سلطه بر فرهنگ جهان را از 

آن خود کند. 

“کتابخانه بريتانيا” در لندن از جمله صدها سازمان فرهنگی است که در تامين ذخيره اطالعاتی اين کتابخانه 
قرار  اروپيانا  اختيار  در  متن  و  تصويری  صوتی،  اطالعات  بريتانيا  کتابخانه  است.  بوده  سهيم  ديجيتالی 
داده است. استيون بوری، رئيس مجموعه اروپا و آمريکای کتابخانه بريتانيا می گويد: “کاربران اينترنت با 
مراجعه به سايت اروپيانا می توانند به نسخه ديجيتالی تاريخ اروپا، که در کتابخانه ها، آرشيوها و موزه های 
اروپا نگهداری می شود، دسترسی پيدا کنند. اين مطالب می تواند به شکل متن، عکس، صوت يا فيلم باشد.” 

کميسيون اروپا و موزه لوور فرانسه نيز در طرح چند رسانه ايی اروپيانا مشارکت دارند.

اتحاديه  عضو  کشورهای  تمام  فرهنگی  موسسات  از  اروپا  اتحاديه  اينترنتی  کتابخانه  گسترده  محتويات 
اروپا تامين شده است. کتابخانه های ملی اتحاديه اروپا نسخه های چاپی و ديجيتالی کتاب های کم ياب و 
ارزشمند خود را در اختيار گردانندگان اين کتابخانه گذاشته اند. البته به گفته گزارشگر بی بی سی در حال 

حاضر فقط 
يک درصد از کتابهای اين کتابخانه ديجيتالی شده که مسئله حقوقی يکی از داليل آن است. 

آرشيوهای دولتی در اتحاديه اروپا نيز مدارک مهم ملی خود را در اختيار کميسيون اروپا گذاشته اند تا به 
ذخيره اطالعاتی کتابخانه اروپيانا اضافه شود. کميسيون اروپا خالق اين طرح و بنياد کتابخانه ديجيتالی 

اروپا مجری آن بوده است. اروپيانا قرار است در سال 2۰1۰ گسترش بيشتری يابد.
ارش شده که اروپيانا چند ساعت پيش از راه اندازی رسمی از کار افتاده بود که احتماال به خاطر هجوم 

عالقمندانی بوده است که می خواسته اند هر چه سريعتر اين سايت را ببينند. 
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گزارش

می خواهم دینم را به 
زبان پارسی ادا کنم

ما در روزگاری زندگی می کنيم که زبان های کهن که ريشه در دورنمای تاريخ دارند آماج گزنده های گران و 
زيان های زياد هستند و در معرض زبان رسانه ای. پس اين زبان و فرهنگ را از گزند و آسيب می بايد پاس 

داشت. همين انگيزه بود که مرا واداشت بکوشم در گفتار و 
نوشتار تا آن جا که می توانم از واژه های پارسی بهره بگيرم 
و اين زبان را به شيوه ای درست و به آيين به کار ببرم تا 
ايران زمين و زبان پارسی است،  چونان که درخور فرهنگ 
دين خود را گزارده باشم. مير جالل الدين کزازی از مترجمان 
ايرانی، استاد دانشگاه و نويسنده و پژوهشگر ادبيات مشهور 
به استفاده از از واژه های سره پارسی در نوشته ها و گفتار 
خود است.ترجمه او از انه ايد ويرژيل به فارسی، برنده جايزه 
کتاب سال شده  و تاليف او، نامه باستان، که تا کنون چهار جلد 
آن به چاپ رسيده ، حائز رتبه نخستين پژوهش های بنيادين 
دی ماه  در  شده است.وی  خوارزمی  المللی  بين  جشنواره  در 

سال27 در کرمانشاه در خانواده ای فرهيخته و فرهنگی که بنيان گذار آموزش نوين در اين سامان است، چشم 
به جهان گشود. خوگيری به مطالعه و دلبستگی پرشور به ايران و فرهنگ آن را از پدر به يادگار ستاند. دوره 
دبستان را در مدرسه آليانس کرمانشاه گذرانيد و از ساليان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنايی 
گرفت. سپس دوره دبيرستان را در مدرسه رازی به پايان رساند و آن گاه برای ادامه تحصيل در رشته زبان 
و ادب پارسی به تهران رفت و در دانشکده ادبيات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره های گوناگون 

آموزشی را سپری کرد و در سال 7۰ به اخذ درجه دکتری در اين رشته موفق شد. 
کزازی در نوجوانی باهفته نامه های کرمانشاه همکاری داشت. 

● کزازی به روايت خودش
از ساليان کودکی با جهان شگفت انگيز و فسون بار ادب پارسی و فرهنگ ايرانی آشنا شده ام. روان شاد پدرم، 
مردی فرهيخته و ايران دوست بود و به شعر پارس سخت دلبسته. خود، گاهی نيز، شعری می سرود. نخستين 
آموزگار و مشوق من. برای عالقمندی ام به فرهنگ و ادب ايران پدر بود. من از همان زمان که خواندن يادگرفته 

با شاهکارهای بسياری آشنايی شدم. پدر کتابخانه ای مملو از شاهکارهای ايران و جهان داشت. 
من از اين کتابخانه به فراوانی بهره می بردم. در ساليان گذشته هم هر کتابی را نياز داشتم به پدر می گفتم و 
او بی درنگ آن کتاب را فراهم می آورد. بدين سان من توانستم به آن جهان جاودانه –ادبيات- دری بگشايم. 

ادب ايران از برزگترين بخش های زندگی من بوده است. 
بارها در گفتگوهای گوناگون گفته ام که اگر بار ديگر به جهان بيايم و از من بپرسند که "چه می خواهی بکنی؟" 

و "چه می خواهی شد؟" پاسخ من بی هيچ گمان آن است که "همان که کرده ام" و "همان که شده ام".
● با زيان به زبان پارسی سونامی سخن رخ می دهد

کزازی در خصوص ارتباط و پيوند پيشه و شغل با زندگی و تاثير ادبيات بر زندگی خودش اش اين گونه گفت: 
اين دو با هم پيوندی تنگ دارند. آشنايی با فرهنگ و ادب ايران بر زندگی و رفتار و کردارم بر چگونگی پيوند با 
ديگران و شيوه نگرش به جهان تاثيرگذار بود. اين کارسازی و اثرگذاری ژرف تر و درونی تر از آن است که 

بتوان نمودارهای آن را که در زندگی، آشکار می شود يک به يک نشان داد. 
اما آن چه می توان گفت اين است که ذهنيت من، خوی و منش من، چگونگی رفتارهايم در يک سخن زندگی من 
پيوندی تنگ و نزديک با پيشه ام دارد. اگر بخواهم آن را نشان دهم نياز به کندوکاو و پژوهش ژرف نگرانه و 
زمان است.وی استفاده از زبان پارسی سره را اين گونه توصيف کرد: از دو دهه پيش باور کردم که می بايد 
اين شيوه را در گفتار و نوشتار به کار بگيرم، زيرا باور کردم که می بايد به ياری زبان پارسی شتافت و کوشيد 

پايه و توانش و شايستگی اين زبان را يافت. 
کزازی افزود: اگر گزندی به زبان پارسی برسد يا روزگاری اين زبان از ميان برود گونه ای فاجعه فرهنگی 
گونه ای سونامی سخن رخ خواهد داد که نه تنها ايرانيان و پارسی زبانان زيان خواهند کرد بلکه زياد و گزند آن 
جهانی خواهد بود. هر بيداردلی که پارسی فرهنگ اوست و ستاينده زيبايی است از اين فاجعه به سوگ خواهد 
نشست. اين پژوهشگر در اين باره ادامه داد: در نتيجه جهان يکی از بنيادی ترين پايه های فرهنگی و انديشه ای 
و هنری خود را از دست خواهد داد. ما در روزگاری زندگی می کنيم که زبان های کهن که ريشه در دورنمای 
تاريخ دارند آماج گزنده های گران و زيان های زياد هستند و در معرض زبان رسانه ای. پس اين زبان و فرهنگ 
را از گزند و آسيب می بايد پاس داشت. همين انگيزه بود که مرا واداشت بکوشم در گفتار و نوشتار تا آن جا 
که می توانم از واژه های پارسی بهره بگيرم و اين زبان را به شيوه ای درست و به آيين به کار ببرم تا چونان 

که درخور فرهنگ ايران زمين و زبان پارسی است، دين خود را گزارده باشم. 
وی عصر معاصر را اين گونه معرفی و توصيف می کند: در اين دوره انبوهی آگاهی ها، افراد را از پيوند ژرف 
با آن ها باز می دارد. در اين روزگار کمتر می توانيم بر آن چه می جوييم و به دست می آوريم، درنگ بورزيم. 
روزگار ما روزگار گذشتن است نه ماندن. روزگار گل گشت است. ميرجالل الدين کزازی در حال حاضر عضو 
زبان  بر  است. وی عالوه  دانشگاه عالمه طباطبايی  زبان های خارجی  و  فارسی  ادبيات  دانشکده  علمی  هيات 
فرانسوی که از کودکی با آن آشنايی بوده، با زبان های اسپانيايی و آلمانی و انگليسی نيز آشناست.کزازی تا 
کنون ده ها کتاب و نزديک به دويست مقاله نوشته است. از آثار او می توان به "زيباشناسی سخن پارسی" 
)يک جلد: بيان، بديع، معانی(، "پرنيان پندار" )جستارهايی  در ادب  و فرهنگ(، "آب و آيينه: جستارهايی در ادب و 
فرهنگ"، "سراچه آوا و رنگ: خاقانی شناسی"، "ديدار با اژدها"، "گزيده ای از سروده های قاجار" و "از گونه ای 

ديگر" اشاره کرد.

کنسرت مجلسی مهری زمردیان به رهبری 
آقای فرنوش بهزاد در لندن برگزار شد

به گزارش خبر نگار پرشين  کنسرت بزرگ مجلسی به رهبری آقای فرنوش بهزاد و صدای 
مهری زمرديان در تاالر بزرگ زرتشتيان در تاريخ 16 نوامبر برگزار شد، در اين کنسرت 

 – همايون خرم   – مانند خالدی  ايران  بزرگ موسيقی  استادان  دلنشين  ماندنی و  بياد  آثار 
تجويدی – خالقی – شيدا – عارف اجرا شد، اين کنسرت در سالن بسيار زيبای زرتشتيان 
ايرانيان  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  گرفتن  نظر  در  با  است  ذکر  به  الزم   ، گرديد  برگزار 
مقيم لندن  در طی ماههای  اخير  با توجه به زحماتی که اين هنرمندان متحمل می شوند 
های  برنامه  کيفييت  که  اجرا شود چرا  بيشتری  تمرينات  با  ها  برنامه  اين  که  سزاواراست 
فرهنگی مشوقی خواهد بودتا  برنامه هايی که در آينده اجرا خواهند می شوند از استقبال 

گسترده تری برخوردار شوند.

******************

برنده شوالیه فرانسه در لندن
رضا  آقای  پرشين   خبرنگار  گزارش  به 
ايرانی  بنام   دقتی هنرمند مطرح و عکاس 
 12 تاريخ  در  جئوگرافی  نشنال  مجله  
دسامبر برای رونمايی از  کتاب خود تحت 
خواهند  لندن  عازم  صلح  و  جنگ  عنوان 
ماه   1۳ روز  تاريخ  در  اين  از  پيش   ، شد 
لياقت شواليه  می 2۰۰5 رضا دقتی نشان 
فرانسه را دريافت نمود، اين نشان به ياس 
بزرگ  هنرمند  اين  تالش  از    قدردانی 

سرزمينمان به ايشان اهدا گرديد.

عنوان  به  را  تصوير  همواره  دقتی  رضا   
انسان  اهداف  پيشبرد  برای  ای  وسيله 
استبداد  برعليه  خود  مبارزات  و  دوستانه 

به کار گرفته است
                                                             

استخدام
به تعدادی جوان مسلط به زبان انگلیسی دارای 
گواهینامه استخدام میشود جهت اطالعات بیشتر 

لطفا با شماره تلفن  ۰7۹5655۰8۰5 تماس 
حاصل نمائید
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یك تیر و دو نشان اوباما 
در وزارت خارجه

با نزديک شدن به روزهای آخر دولت بوش، مسأله ترکيب کابينه 
است  شده  جهان  سياسی  محافل  و  رسانه ها  روز  بحث  اوباما، 
ترکيب  اين  عمده  بخش  که  دارد  آن  از  حکايت  پيش بينی ها،  و 
کلينتون  بيل  دولت  کارگزاران  را 
ميان،  اين  در  داد.اما  خواهند  تشکيل 
کلينتون،  هيالری  انتخاب  موضوع 
همسر  و  اوباما  انتخاباتی  رقيب 
متحده  اياالت  اسبق  رئيس جمهور 
وزير  عنوان  به  ـ  کلينتون  بيل  ـ 
ويژه ای  حساسيت  از  خارجه  امور 
ساله   61 است.هيالری  برخوردار 
اولی  بانوی  سال  هشت  تجربه  که 
اياالت متحده و هفت سال سناتوری 
ـ ايالت نيويورک ـ را دارد، به عنوان 
بلندپايه حزب  البته  و  ميانه رو  عضو 
رقيب  دو  می رود.  شمار  به  دمکرات 
پست،  اين  گرفتن  برای  او  اصلی 

ـ  نيومکزيکو  ايالت  تبار  »بيل ريچاردسون«، فرماندار اسپانيولی 
که سابقه نمايندگی مردم نيومکزيکو در کنگره آمريکا، نمايندگی 
آمريکا  انرژی  وزارت  تصدی  و سپس  ملل  سازمان  در  آمريکا 
در دوره دوم رياست جمهوری بيل کلينتون را دارد ـ و نيز جان 
کری 65 ساله با سابقه بيست سال حضور در مجلس سنا که به 
خاطر کانديداتوری اش در انتخابات سال 2۰۰۴ رياست جمهوری 
آمريکا، از ديگر رقيب هيالری مشهورتر است، می باشند.با نگاهی 
به گزينه های موجود، شايد تصور اين باشد که هيالری جاه طلب، 
کمترين شانس را در يک رقابت بدون پيش فرض داشته باشد، 
اما در عمل، بايد هيالری را گزينه نهايی دانست؛ جدای از آن که 
باراک اوباما، بارها پس از کناره گيری کلينتون از رقابت با وی، 
کابينه اش  در  هيالری  از  که  داشته  تأکيد  رياست جمهوری  بر 
استفاده خواهد کرد. البته داليلی هست که اين انتخاب را با منافع 
اوباما منطبق می سازد. اوباما در صورت معرفی بانوی اسبق کاخ 
سفيد به عنوان وزير امور خارجه دولت آينده، موقعيت خويش 
از سران و هواداران حزب به ويژه  اعم  را در ميان دمکرات ها، 
حزبی  درون  رقابت های  در  کلينتون  به  که  نفری  ميليون  بيست 
ورود  با  ديگر،  سوی  از  و  بخشيد  خواهد  تحکيم  داده اند،  رأی 
هيالری به کابينه اوباما ديگر او به عنوان آلترناتيو درون حزبی 
نخواهد  رياست جمهوری مطرح  انتخابات  بعد  دوره  برای  اوباما 
به  کلينتون  انتخاب  صورت  در  می شود  پيش بينی  واقع،  شد.در 
عنوان وزير خارجه دولت اوباما، او معاون باراک در دور دوم 
رياست جمهوری اش شده و عمال موضوع کانديداتوری او برای 
اين  ديگر  مزيت  منتفی خواهد شد.  رياست جمهوری  آينده  دوره 
همراهی  از  دولتش  شدن  برخوردار  همانا  اوباما،  برای  انتخاب 
داشت  ذهن  از  دور  نبايد  البته  است،  کلينتون  بيل  و حمايت های 
جنگ طلبانه تر  و  امنيتی  روحيات  با  کلينتون  خانم  حضور  که 
ظاهر  به  و  گفت وگو  اهل  اوبامای  کنار  در  دمکرات ها  ديگر  از 
اياالت  خارجی  سياست  در  مناسبی  تعادل  می تواند  صلح طلب، 
متحده ايجاد کند تا از حمله های احتمالی مخالفانش پيشگيری کند.

نکته جالب اين که حتی شخصيت جمهوريخواه و البته کارکشته ای 
که  داشته  اعالم  نيز  کسينجر  هنری  مانند  بين الملل  سياست  در 
آنچه  است.  پست  اين  تصدی  برای  گزينه  مناسبترين  کلينتون 
مسلم است انتخاب هيالری کلينتون برای اوباما، يک معادله برد ـ 

برد را رقم خواهد زد. 

سیاست و بین الملل

 دومین کشتي ایراني 
ربوده شد

۳8 روز پس از آزاد شدن کشتي ربوده شده ايراني، دزدان دريايي 
حمل  گندم  ايران  براي  که  را  ديگر  کشتي  يک  ديگر  بار  سوماليايي 
فرمانده  کمپبل«  »جين  آسوشيتدپرس  گزارش  ربودند.به  کرد،  مي 
هنگ پنجم نيروي دريايي امريکا در بحرين اعالم کرد اين کشتي با 
پرچم هنگ کنگ در حال تردد بود ولي براي خطوط کشتيراني ايران 
کار مي کرد.کمپبل ادامه داد؛ »اين کشتي احتمااًل به سواحل سومالي 
منتقل شده است.«خبرگزاري شينهوا هم به نقل از مرکز جست وجو 
و امداد دريايي مستقر در پکن گزارش داد اين کشتي حامل ۳6هزار 
بوده  حال حرکت  در  بندرعباس  به سمت شهر ساحلي  و  گندم  تن 
اين  خدمه   25 از  کدام  هيچ  کرد  اعالم  آگاه  مقام  يک  است.همچنين 
کشتي که اتباع کشورهاي ايران، فيليپين، هند، پاکستان و غنا بودند، 
آسيبي نديده اند.در همين حال کنسول ايران در سفارتخانه ايران در 
اتيوپي که حافظ منافع کشور در سومالي نيز هست، گفت؛ هنوز هيچ 
درخواستي براي پيگيري موضوع کشتي ربايي در درياي سومالي 
از سوي مقامات وزارت خارجه ايران و سازمان کشتيراني يا حتي 

وزارت خارجه سومالي براي پيگيري مطرح نشده است.
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  وزیر خارجه 

انگلستان؛ ۲۰۰۹ سال 
تغییر در خاورمیانه 

 
؛ 

ديويد ميليبند وزير خارجه انگلستان که در آخرين مرحله از سفر خاورميانه يي 
در  شده  انجام  تغييرات  به  توجه  با  کرد  اميدواري  ابراز  شد،  بيروت  وارد  خود 
امريکا، سال 2۰۰۹ سال صلح جامع در خاورميانه باشد. وي پس از ديدار با ميشل 
سليمان رئيس جمهوري لبنان به خبرنگاران گفت؛ »فکر مي کنم 2۰۰۹ سال بسيار 
امريکا  زيرا  بود  تغيير جهان خواهد  2۰۰۹، سال  »سال  افزود؛  وي  باشد.«  مهمي 
رئيس جمهوري جديد دارد و دولت جديد در اسرائيل سر کار خواهد آمد. همچنين 
در لبنان و ايران انتخابات برگزار مي شود.« ميليبند با تاکيد بر حمايت کشورش از 
روند دموکراتيک در لبنان گفت؛ »تاکنون لبنان قرباني درگيري ديگر افراد بوده و 
ما مي دانيم چشم انداز واقعي از صلح جاودان در خاورميانه هنگامي وجود خواهد 
داشت که ديگر لبنان قرباني درگيري هاي افراد ديگر نباشد.« پيش از اين نيز وزير 
خارجه انگلستان در ديدار با همتاي سوري خود همين سخن را تکرار و سال 2۰۰۹ 
را سال مهمي براي خاورميانه توصيف کرده بود؛ موضوعي که با واکنش متفاوت 
اندازه خوشبينانه«  از  »بيش  را  آن  برخي  و  مواجه شد  تحليلگران  و  کارشناسان 
تمايل  از  نشان  بسياري  اعتقاد  به  ميليبند  اظهارات  حال،  اين  در  کردند.  توصيف 
تازه انگلستان براي ايفاي نقش جديد در خاورميانه دارد به خصوص آنکه بريتانيا 
با پيروي از سياست هاي واشنگتن و به بن بست رسيدن اين سياست ها در حال 
حاضر نقش خود را از دست رفته مي يابد و اين در حالي است که طي ماه هاي 
گذشته فرانسوي ها تحرکات تازه يي از خود بروز داده و تا حدودي خالء نقش 
امريکا را پر کرده اند. وزير خارجه انگلستان در سفر دوره يي خود ابتدا به اسرائيل 
رفت و ادامه شهرک سازي هاي اين رژيم را مورد انتقاد قرار داد. از آن پس ميليبند 
به فلسطين و سپس به سوريه رفت که از سال 2۰۰1 تاکنون بي سابقه بود. اين سفر 
يک بار ديگر اهميت سوريه را در تحوالت آتي خاورميانه نشان داد و راه را براي 
آشتي غرب با رژيم حاکم بر دمشق هموار ساخت. وزير خارجه انگلستان با سفر به 
لبنان ايجاد روابط بين سوريه و لبنان را ستايش و ابراز اميدواري کرد که تا پيش از 
پايان سال جاري تبادل سفرا بين دو کشور همسايه صورت گيرد. ميليبند در لبنان 
بر اهميت انتخابات آينده اين کشور و حضور ناظران اروپايي تاکيد کرد و در ديدار 
با وزير خارجه لبنان گفت؛ »ما بر بازگشت لبنان به جايگاه سياسي و ملي و همچنين 
جايگاه بين المللي اش تاکيد داريم.« به اعتقاد وي »ثبات در لبنان نشانه ثبات در 
منطقه« خواهد بود. پس از به بن بست رسيدن تالش هاي امريکا براي تحقق صلح 
در خاورميانه و برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين کشور، فرصت تازه 
يي براي رقباي اروپايي آن فراهم شده است تا ضمن پرکردن خالء حضور امريکا 
و غرب، به بازسازي روابط ديرين خود با کشورهاي منطقه روي آورند. اين خأل 
که احتمال دارد تا ماه آينده استمرار داشته باشد، مي تواند آزموني براي اروپايي 

ها باشد و نشان دهد تغيير مورد نظر آنان چيست. 

 

دوره ریاست جمهوري روسیه شش سال شد 
 

 دوماي روسيه روز گذشته اليحه افزايش مدت رياست جمهوري روسيه از چهار سال به شش سال را تصويب کرد. به 
اين ترتيب اين اليحه يک قدم ديگر به تبديل شدن 

به يک قانون نزديک شد.
به گزارش رويترز ۳51 نماينده سناي روسيه به 
 57 تنها  و  دادند  مثبت  راي  اساسي  قانون  تغيير 
نماينده راي منفي به صندوق انداختند. اين اليحه 
خوانش  در  نياورد.  راي  اوليه  بررسي  در  البته 
طرح  از  روسيه  سناي  هاي  کمونيست  نخست 
هاي  سياست  منتقدان  نکردند.  حمايت  مدودوف 
رياست  دوره  هاي  افزايش سال  معتقدند  کرملين 
جمهوري در روسيه از چهار سال به شش سال 
بازگرداندن  آن  هدف  که  است  طرحي  از  بخشي 
به  روسيه  سابق  جمهور  رئيس  پوتين  والديمير 
رد  را  ادعا  اين  کرملين  مقامات  اما  است.  قدرت 
کرده اند. دوماي روسيه هر اليحه را در سه نوبت 
بررسي مي کند که در نوبت دوم نمايندگان سنا 
اين  در  کردند.  تصويب  را  اليحه  آرا  اکثريت  با 
اصالحيه همچنين دوره نمايندگي نمايندگان دوما 

اين اليحه راي منفي دادند.  افزايش يافت. نمايندگان کمونيست دوما تنها کساني بودند که به  از چهار سال به پنج سال 
معني  ديگر  به  نخواهد شد.  اجرا  مدودوف  رياست جمهوري  دوران  در  اند  پيشنهاد شده  اين اصالحيه  در  که  تغييراتي 
مدودوف دوران رياست جمهوري چهارساله خواهد داشت. برخي از تحليلگران معتقدند از اصالحيه قانون اساسي مي توان 
به عنوان توجيهي قانوني براي برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري استفاده کرد که پوتين نيز قادر خواهد بود 
در آن شرکت کند. سخنگوي پوتين اما اعالم کرده است هيچ برنامه يي براي انتخابات زودهنگام رياست جمهوري وجود 
ندارد. فراکسيون حزب ليبرال دموکرات نيز از مخالفان تصويب اين اصالحيه در سناي روسيه بود. وي در سخنانش در 
مخالفت با اين قانون گفت؛ »ما راي نداده و نخواهيم داد. چرا که به قانون اساسي روسيه که مقدس است دست اندازي شده 

است. روسيه به چنين قانوني نياز ندارد.« 

 

احتمال ماندن رابرت گیتس در 
دولت اوباما  

 روزنامه فايننشال تايمز روز گذشته از مذاکرات ميان باراک اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا و رابرت گيتس وزير دفاع 
فعلي اين کشور درخصوص باقي ماندن گيتس در پست وزارت دفاع خبر داد.به گزارش اين روزنامه اوباما تمايل دارد 

گيتس در سمت خود باقي بماند و از طريق يک واسطه با وي وارد مذاکره شده است. 
تايمز نوشته است گيتس در حال بررسي پيشنهاد اوباما است. گيتس پيش از اين با افزايش انتقادات از عملکرد دونالد 

و  شده  وي  جانشين  بوش  سوي  از  رامسفلد، 
عملکرد وي در پنتاگون مورد استقبال دموکرات 
ها و جمهوريخواهان قرار گرفته است. از سوي 
ديگر جف مورل معاون رسانه يي پنتاگون اعالم 
و  وگو  گفت  نوع  هر  از  اطالعي  هيچ  وي  کرد 
مذاکره ميان اوباما و گيتس ندارد، اما به اين نکته 
هرگز  تاکنون  امريکا  دفاع  وزير  که  کرد  اشاره 
سال  خالل  در  را  پنتاگون  در  حضور  احتمال 
هاي رياست جمهوري اوباما رد نکرده است.از 
سوي ديگر روز گذشته روزنامه امريکايي لس 
از  يکي  هولدر  اريک  داد  گزارش  تايمز  آنجلس 
مقامات سابق وزارت دادگستري از سوي اوباما 
به عنوان دادستان کل امريکا انتخاب خواهد شد. 
گروه انتقال قدرت اوباما پيش از اين رايزني هايي 
از حمايت الزم  آيا هولدر  اينکه  را درخصوص 
از سوي سناتورهاي هر دو حزب دموکرات و 
جمهوريخواه برخوردار است يا خير انجام داده 
اوباما  قدرت  انتقال  تيم  به  نزديک  منابع  است. 
همچنين خبر دادند راي گيري هاي داخلي حزبي 
در خصوص هولدر در حال انجام شدن است و 
تيم انتقال قدرت اوباما و اعضاي حزب دموکرات 
تالش مي کنند تا اطمينان يابند که اريک هولدر 

رنگين پوست با مخالفت هاي جدي نمايندگان سنا 
و کنگره مواجه نخواهد شد. اريک هولدر قاضي است که تجربيات گرانقدري در پرونده هاي پيچيده جنايي و مالي دارد. 
وي همچنين سال ها به عنوان مشاور قضايي در دستگاه هاي دولتي امريکا به کار مشغول بوده است. وي کار خود را در 

دستگاه هاي دولتي امريکا از سال 1۹8۹ و به دستور رونالد ريگان رئيس جمهور وقت امريکا آغاز کرده است.  
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بوي منحصر به فرد براي هر انسان  
  

که شايد  دارد  آشکاري  تفاوت  ديگران  با  فرد  هر  بدن  بوي  رويترز؛ 
باشد.مطالعات نشان  براي شناسايي شما  يي  آينده وسيله  بتواند در 
مي دهد در هر فرد بويي منحصر به فرد نهفته است که اين بو حتي با 
خوردن غذايي که داراي ادويه و سير زيادي باشد، پوشيده نمي شود. 
نويسنده اين تحقيق مي گويد؛ »بدن هر انسان داراي يک ژن تعيين کننده 
بو است که به وسيله آن مي توان افراد را شناسايي کرد. همه ما مي 
دانيم حس بويايي تاثير زيادي در به وجود آوردن خاطره دارد. رايحه 
همچنين نقش اساسي در پيوندهاي حسي دارد.«آزمايش ها حاکي از 
آن است که حتي با خوردن مقدار زيادي سير نيز نمي توان بويي را 
که توسط بدن توليد مي شود از بين برد.محقق اين طرح مي گويد؛ با 
اين يافته مي توانيم نوعي سنسور الکترونيکي را درست کنيم که بتوان 
از طريق رايحه يي که بدن توليد مي کند کسي را شناسايي کنيم. بدين 
ترتيب دانشمندان هواي محيط اطراف 11 بيمار مبتال به سرطان را با 
11 فرد سالم مقايسه کردند و نتيجه به دست آمده اين بود که ترکيب 
شيميايي آنها با هم تفاوت دارد. آزمايش روي 25 داوطلب در دانشگاه 
موناش واقع در ملبورن آلمان نشان داد مي توان از طريق بوي انسان 
سن بيولوژيکي را به طور دقيق تعيين کرد. همچنين با باال رفتن سن 

بوي زير بغل انسان نيز تغيير مي کند.  
 

عکس فتوشاپ شده رئیس را به 
دادگاه کشاند  

  
يوپي آي؛ يک مرد هندي پس از ديدن صورت خود به جاي سر معاون 
انگليسي  بود عليه رئيس  با فتوشاپ درست شده  القاعده، عکسي که 

خود شکايت کرد.
ويندود راجو در دادخواهي خود عليه يک شرکت نرم افزاري ادعا کرد 
همکاران او اغلب اوقات به شوخي او را رئيس تروريست ها در القاعده 
صدا مي زدند. او گفت؛ با مشاهده دو عکس دستکاري شده که روي 
ميزم قرار داده اند بسيار عصباني شدم.در اين عکس صورت من را به 
جاي سر ايمن الظواهري معاون القاعده که کنار اسامه بن الدن نشسته 
همکارانش  کرد  اظهار  خود  ادعاهاي  در  بودند.راجو  داده  قرار  بود، 
هميشه او را به نام »پکي« يا دستفروش صدا مي زدند و رئيس او هم 
هميشه پروژه هاي او را به سفيدپوستاني که تجربه کمتري داشتند، 

مي سپرد.  

مارهاي سمي ساالنه ۹۰ هزار نفر را 
مي کشند  

 
اسکاي نيوز؛ در هند هر ساله 11 هزار نفر توسط مارهاي سمي جان 
خود را از دست مي دهند. مار کبرا به تنهايي هر سال جان 1۴ هزار 
از  گرفته  انجام  تحقيقات  براساس آخرين  گيرد.  را در جهان مي  نفر 
سوي محققان، مارهاي سمي ساالنه ۹۰ هزار نفر را در سراسر جهان 
مي کشند. دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که تغييرات آب و هوايي 
رابطه مستقيم با کشنده تر شدن سم مارها طي چندين سال اخير دارد. 
طبق آخرين آمار منتشر شده به طور متوسط ساالنه بين 2/1 تا 5/5 
ميليون نفر در سراسر جهان توسط مارهاي سمي نيش زده مي شوند. 
تحقيقات  اساس  بر  دارد.  را  آمار  باالترين  هند  کشور  ميان  اين  در 
پروفسور جاناکا دسليور از دانشگاه کالنيا سريالنکا يک چهارم سم 
مارهاي سمي موجود در جهان، بعد از نيش زدن بالفاصله به درون 
خون تزريق مي شود و معمواًل بعد از چند دقيقه باعث مرگ انسان 
منطقه   21 در  1۰۰ کشور  مجموع  در  آمار،  اين  اساس  بر  مي شود. 
جغرافيايي در سراسر جهان، تحت تاثير اين مساله هستند. جمهوري 
ايرلند تنها کشوري است که تاکنون هيچ آماري در مورد کشته شدن 
انسان ها با سم مار نداشته است و به احتمال زياد آمار انسان هايي 
که در صحراي آفريقا توسط مارها گزيده مي شوند؛ باالتر از اطالعات 
موجود است. از نظر جغرافيايي جنوب و جنوب شرقي آسيا و صحراي 

آفريقا باالترين قربانيان مارهاي سمي را دارند.  

پاندایي که از زلزله چین نجات یافته 
بود، دو قلو به دنیا آورد  

  
شينهوا؛ به گزارش يکي از خبرگزاري هاي محلي چين، يک پاندا که در 
جريان زلزله مرگبار اخير چين در ماه مه نجات يافته بود، دو نوزاد 
خود را به دنيا آورد. »گو گو« اولين پاندايي است که بعد از زلزله ۹/7 

از گوشه و کنار

ظهور بيماري هاي جديد در قرن 21 

 اعتیاد به اینترنت، موبایل 

و شاپاهولیسم 
 

مينا شرفي

در قرن 21 ميالدي عالوه بر امراضي که عامل آن ميکروب ها، ويروس ها و باکتري ها هستند بشر با بيماري هايي دست به گريبان 
خواهد شد که عامل آن تکنولوژي است. تا پيش از اين شايد هيچ کس تصور نمي کرد که اينترنت، موبايل يا حتي خريد کردن عامل 
بيماري باشد اما در دنياي مدرن شاهد بروز بيماري هاي به اصطالح تکنولوژيک خواهيم بود. براي مثال چين اولين کشوري خواهد بود 

که اعتياد به اينترنت را يک بيماري قلمداد خواهد کرد. وزارت 
بهداشت چين از سال آينده پس از تکميل تحقيقات محققان و 
روانشناسان چيني در مورد اعتياد به اينترنت تمهيدات خاصي 
در اين زمينه اتخاذ خواهد کرد. در صورت اثبات برخي موارد 
»اعتياد به اينترنت« در چين يک بيماري مثل »اعتياد به الکل« يا 
»اعتياد به قمار« محسوب خواهد شد. تائوران که اولين کلينيک 
»اعتياد به اينترنت« را در پکن تاسيس کرده در اين باره مي 
گويد؛»چين پيشگام تحقيقات در زمينه اعتياد به اينترنت است. 
ايجادشده  اختالالت  براي درمان  ها  کلينيک  اولين  ما موسس 
و  ايم  رسيده  کافي  نتايج  به  ما  هستيم.  مساله  اين  خاطر  به 
روي  مطالعه  با  تائو  ندارد.«  نقصي  هيچ  ما  علمي  آناليزهاي 
سه هزار نفر طي چهار سال به نتايج جالبي در زمينه اعتياد به 
اينترنت رسيده است. چيني ها بيشترين استفاده را از اينترنت 
مي کنند. در اين کشور روزانه حدود 2۳5 ميليون نفر آنالين 
مي شوند. اين در حالي است که کودکاني که توانايي ورود به 
خود  تر  بزرگ  همتايان  ماجراجويي  شاهد  ندارند  را  اينترنت 
و  بزرگ  ها در شهرهاي  نت  کافي  دنياي مجازي هستند.  در 
حتي دهکده هاي دورافتاده چين مملو از مردان جواني است که 
ساعت ها جلوي مانيتور مي نشينند و به گشت و گذار در اين 
فضاي مجازي مي پردازند. دکتر تائو اطالعاتش را با اطالعات 
کارشناسان امريکايي تطبيق داده. امريکايي ها هم هر چند در 
روز مدت زيادي را صرف اينترنت مي کنند اما در اين کشور 
فردي  تائو  نظر  از  نمي شود.  تلقي  بيماري  اينترنت  به  اعتياد 
که روزانه بيش از 6ساعت را صرف حضور در اينترنت مي 
 Inter کند معتاد به اينترنت قلمداد مي شود. تحقيقات شرکت
Active Corp که يک شرکت رسانه يي اينترنتي است،حاکي 

است ۴2 درصد جوانان چيني به اينترنت اعتياد دارند اين در حالي است که اين رقم در امريکا تنها 18 درصد است. مرکز اطالعات چين 
اعالم کرده تقريبًا نيمي از جمعيت آنالين چين بين 18 تا ۳۰ سال سن دارند. آمار و ارقام موسسات چيني حاکي از آن است که 1۰ 
درصد کاربران جوان اينترنت از اين اعتياد در رنج هستند و در اين ميان 7۰ درصد آنها مذکرند. به گفته دکتر تائو اعتياد به اينترنت 
زمينه ساز مشکالت عميق تر روحي و رواني در افراد است. تقريبًا همه کودکان معتاد به اينترنت از مشکالت رفتاري در رنج هستند. 
اين کودکان در آينده بيش از ساير همتايان خود در معرض اعتياد به مواد مخدر هستند و ممکن است به راه هاي خالف کشيده شوند. 
خودکشي در اين افراد هم دور از انتظار نيست. اعتياد به اينترنت عالوه بر افسردگي باعث مي شود فرد در تعامل با ديگران هم دچار 
مشکل شود. بسياري از معتادان به اينترنت از اختالالت خواب در رنج هستند. اين افراد ارتباط خود را با خانواده و دوستان و آشنايان 
قطع کرده و تمام دنياي خود را به صفحه مانيتور محدود مي کنند. اکثر افرادي که به اينترنت اعتياد پيدا کرده اند با خانواده هاي خود 
مشکالت جدي دارند. برخالف مواد مخدر اينترنت در فرد احساس وابستگي ايجاد نمي کند. دکتر تائو که در درمان 7۰ درصد معتادان 
به اينترنت موفق بوده در اين خصوص مي گويد؛ »اعتياد به اينترنت در حال حاضر نسبت به چند سال اخير خيلي کمتر شده. با وجود 
اين اکنون توجهات بسياري به اين مساله جلب شده. زماني که من در سال 2۰۰5 اين کلينيک را تاسيس کردم اولين نفر در چين بودم. 

اما در حال حاضر صدها کلينيک براي درمان اعتياد به اينترنت در چين تاسيس شده است.«
سایر بیماري هاي مدرن تنورکسیا

اين بيماري به دليل شباهت هايش به آنورکسيا )اختالل در  نامند.  وابستگي غيرعادي به کرم هاي برنزه کننده را »تنورکسيا« مي 
خوردن غذا( اين گونه نامگذاري شده است. نشانه هاي اين بيماري با نشانه هاي اعتياد به الکل و مواد مخدر شباهت هاي بسياري 

دارد.
شاپاهولیسم

شاپاهوليسم خريد افراطي است که 2۰ ميليون امريکايي را تحت تاثير قرار داده. در اين مشکل افراد بدون جهت وسايلي را مي خرند 
که هيچ وقت هم از آن استفاده نمي کنند. افرادي که به شاپاهوليسم مبتال مي شوند ممکن است حتي وسايلي که مي خرند را هم از 

کيف خود خارج نکنند.
نوموفوبیا

ترس از از دست دادن تلفن همراه را نوموفوبيا مي گويند. 5۳ درصد از ما اين مساله را تجربه کرده ايم. از دست دادن تلفن همراه يا 
حتي خاموش کردن آن براي مدت کوتاهي در بسياري از افراد ترس و اضطراب ايجاد مي کند.

اعتیاد به جراحي هاي پالستیک
طبق تحقيقاتي که در سال 2۰۰6 صورت گرفته ۴۰ درصد از بيماراني که از بوتاکس استفاده کرده بار ديگر براي استفاده از اين دارو 
اقدام مي کنند. اتحاديه جراحان پالستيک بريتانيا نشانه هاي مبتاليان معتاد به جراحي هاي پالستيک را براي جراحان پالستيک ارسال 

کرده تا در صورت مراجعه اين افراد از عمل کردن آنها ممانعت کنند. 
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از گوشه و کنار

ريشتري12 ماه مه زايمان مي کند. در اين زلزله بيش از 7۰ هزار نفر کشته شدن و 5 ميليون نفر بي 
خانمان شدند. يک از دو قلوها 17۰ گرم وزن دارد و گو گو فرزند ديگر را در آغوش گرفته است و 
ماموران مرکز نگهداري نتوانسته اند آن را وزن کنند. جنسيت دوقلوها در خبر نيامده است. گو گو 12 
سال سن دارد و بعد از زلزله به خاطر آسيب زيادي که به زيستگاه استحفاظي مخصوص پانداها وارد 
آمد، به جاي ديگري منتقل شد. اين منطقه استحفاظي در کوه قرار دارد و در نزديکي مرکز انتشار زلزله 
واقع شده است. يک پاندا در اين منطقه کشته شد و يکي از آنها نيز مفقود شده است. از 6۳ پانداي اين 

منطقه بيشترشان از ترس خطر ريزش کوه جابه جا شده اند.  

 تلفن همراه عامل اصلي طالق عرب ها 
 

رويترز؛ پژوهش هاي انجام شده در برخي کشورهاي 
عربي نشان مي دهد طي سال هاي اخير، تلفن همراه يکي 
از عوامل اصلي در گسترش طالق ميان زوج هاي عرب 
بوده است.بر اساس اين گزارش به عنوان مثال بررسي 
هاي انجام شده در عراق نشان مي دهد بيشترين آمار 
اين  طالق پس از سقوط رژيم بعث در سال 2۰۰7 در 
کشور رخ داده، به طوري که در سال 2۰۰۴ حدود 28 
هزار و 68۹ جدايي در عراق صورت گرفته، در حالي که 
اين آمار در سال 2۰۰7 به ۴1 هزار و 5۳6 مورد افزايش 
شوراي  سخنگوي  البيرقدار«  »عبدالستار  است.  يافته 
عالي قضات عراق پس از بيان اين آمار گفت؛ »از سال 
2۰۰۴ به بعد هر سال ميزان طالق رو به افزايش بوده 
است، به طوري که در سال 2۰۰5 حدود ۳۳ هزار و ۳۴8 
هزار و در سال 2۰۰6 حدود ۳5هزار و 627 مورد طالق 
»سالم  قاضي  است.«  گرفته  عراق صورت  در سراسر 

وناس« در مورد علل و عوامل طالق در اين کشور مي گويد؛ بررسي ها نشان داده اين 
اهميت ويژه يي برخوردار  از  بازمي گردد که اصاًل در زندگي  به مسائلي  بيشتر  مساله 
نيستند. براي نمونه بسياري از درخواست هاي طالق ناشي از اختالف بر سر تلفن همراه 
بوده يا به خاطر تلفن هايي است که در وقت نامناسب به يکي از زوجين زده شده و موجب 
نارضايتي طرف ديگر مي شود و نيز گاهي به خاطر برخي شماره هايي است که در تلفن 
همراه يکي از زوجين يافت شده و موجب ايجاد شک مي شود.وناس در پايان مي افزايد؛ 
ميانگين سن درخواست کنندگان طالق بين 25 تا ۴۰ سال است. همچنين يک پژوهش و 
تلفن  از جمله  ارتباط جمعي  نيز نشان مي دهد وسايل  نظرسنجي در عربستان سعودي 
همراه، ميانگين طالق در اين کشور را افزايش داده است. در اين گزارش آمده 568 مرد 
تلفن همراه  از  استفاده  اند  تاکيد کرده  نظرسنجي  در يک  کننده  و زن عربستاني شرکت 
بيشترين تاثير را در افزايش ميانگين طالق در اين کشور دارد. به اعتقاد اين افراد، اينترنت 

و تلويزيون پس از تلفن همراه، در افزايش اين ميانگين نقش دارند. 

***********

محبوبیت نام باراک اوباما در کنیا  
  

يوپي آي؛ به گزارش بيمارستاني در کشور کنيا بيشتر نوزاداني که در اين بيمارستان به 
دنيا آمده اند با نام اعضاي خانواده رئيس جمهور منتخب امريکا نامگذاري شده اند. والدين 
۴۳ نوزاد از نام اعضاي خانواده باراک اوباما نامي را براي فرزندان خود انتخاب کرده اند. 
طبق اين گزارش مادران 2۳ نوزاد پسر با ترکيبي از اسم باراک اوباما و مادران 2۰ نوزاد 
نام فرزندان خود استفاده کردند.  انتخاب  اوباما )همسر باراک( براي  با نام ميشل  دختر 
يک مادر جوان گفت؛»دختر من هنگام سخنراني رئيس جمهوري که تازه در انتخابات خود 

پيروز شده به دنيا آمده است. بنابراين اسم دخترم را ميشل اوباما انتخاب کردم.«  

***********

بازگشت روح بودا  
  

آسوشيتدپرس؛ به گزارش مقامات رسمي نپال، پسر نوجواني که به عقيده بسياري تجسم 
دوباره روح بودا است مريدان بسياري را روانه اين کشور کرده است. رام بهادر بمجان 
18 ساله، پس از يک سال زندگي در جنگل به شهر بازگشت و شنيدن اين خبر کافي بود 
بسياري از مريدان و ستايش کنندگان او از راه هاي دوري مثل کشور هند به شهر کوچکي 
از  رسمي  بيانيه  هيچ  تاکنون  بياورند.  هجوم  نپال(  کاتماندو)پايتخت  کيلومتري   16۰ در 
مقامات ارشد بودا مبني بر تاييد بامجان به عنوان تجديد تجسم بودا ارائه نشده است، اما 
مردم از زماني که اين پسر در سال 2۰۰5 ماه ها در جنگل با چشم هايي بسته ميان گياهان 
ناميدند.  او را معبود خود مي  و درختان بدون حرکت نشسته و به تفکر فرو رفته بود، 
به صحبت  را  روز  در  تفکر، ساعاتي  براي  به جنگل  بازگشت  از  پيش  دارد  وي تصميم 
با مريدانش اختصاص دهد. طبق گزارش روزنامه هاي محلي، بامجان با موهايي بلند و 
لباسي يکدست سفيد بين پيروانش حاضر مي شود و آنها را به صلح و دوري از تبعيض 
راهنمايي مي کند. هرچند محققان نپالي مي گويند زنده ماندن بدون خوردن غذا، نمي تواند 
دليل قاطعي بر بودا بودن بامجان باشد و همچنان تحقيقات بيشتري بايد صورت گيرد. 
بودائيسم نزديک به ۳25 ميليون پيرو دارد که بيشتر آنها هم در آسيا زندگي مي کنند. آنها 
به تناسخ اعتقاد عميقي دارند؛ دکتريني که به موجب آن تمام ارواح پس از مرگ به جسم 
موجود ديگري حلول مي کند. گويا از نظر بسياري از پيروان اين آيين، پس از اين همه ساله 

روح بودا در هيبت اين نوجوان ظهور مي کند تا راهنمايي شان کند.  

***********

ممنوعیت فروش یخ در مدرسه امریکایي  
 

يوپي آي؛ لوري اسپينر مدير يک مدرسه در امريکا استفاده از يخ را در بوفه مدرسه اش موقتًا ممنوع 
کرد.دليل کار خانم اسپينر اين است که دانش آموزان هنگام ناهار يخ هاي دستگاه يخ ساز را به سمت هم 
پرت مي کردند. او در اين باره مي گويد؛»تاکنون چند حادثه اتفاق افتاده است و باعث کثيف شدن کالس 
ها و راهروها شده و عالوه بر آن احتمال سر خوردن دانش آموزان هم وجود دارد. بنابراين احتياجي به 
يخ نداريم.« بعضي از دانش آموزان به اين تصميم اعتراض کرده اند. آنها مي گويند؛»اين منصفانه نيست 
که به خاطر بي نظمي چند نفر همه مان را تنبيه کنند.« يکي از دانش آموزان آن مدرسه مي گويد؛»به خاطر 
بي نظمي چند نفر در بوفه مدرسه، با ما مثل بچه ها رفتار مي کنند. اعتراض دارم چرا به جاي اينکه آن 

چند نفر را تنبيه کنند، ما را وادار مي کنند ناهارمان را با نوشابه گرم صرف کنيم؟«  

***********

خلباني که در آسمان کور شد  
  

تلگراف؛ يک خلبان بدشانس بريتانيايي که با هواپيماي شخصي اش از اسکاتلند به سمت جنوب شرقي 
انگلستان پرواز مي کرد، سکته مغزي کرد و نابينا شد. اين خلبان 65 ساله تمام عزمش را جزم کرد و با 
برج مراقبت اسکاتلند تماس گرفت و درخواست کمک کرد و هر طور شده به سالمت فرود آيد. جيم اونيل 
ه از خلبانان با سابقه نيروي هوايي سلطنتي بريتانيا در دو دهه گذشته بوده است، اکنون در بيمارستان 

بستري است و پزشکان اميدوارند بينايي اش بازگردد.  
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زنان

 این 1۰ زن 
 

عليرضا مجيدي

هاي  حرفه  شاغالن  چهارم  یک  فقط  آمار،  شهادت  به 
مربوط به کامپیوتر و ریاضیات، زن هستند. اما با این 
وجود در زمانه وب 2 شمار زیادي از زناني را مي توان 
فهرست کرد که در دنیاي اینترنت تاثیرگذار شده اند. 
منتشر  جالبي  فهرست  زمینه  این  در   fastcompany

کرده است که در ادامه مروري بر آن خواهیم داشت.

-1 لیا کالور؛
 ليا کالور 25 ساله، يکي از موسسان شبکه اجتماعي Pownce است. اين سايت که ژوئن 2۰۰7 راه 
اندازي شد و از ژانويه 2۰۰8 در دسترس عموم کاربران اينترنت قرار گرفته است، يک شبکه اجتماعي 
و يک سايت ميکروبالگينگ )سايت هايي مثل توييتر( است. به عالوه به کمک سايت Pownce، کاربران 
مي توانند فايل هاي چندرسانه يي با حجم زياد را به راحتي رد و بدل کنند. البته جالب است بدانيد کالور 
به عنوان يک دانشجوي هنر تا مدت ها هيچ دانشي از برنامه نويسي نداشت، اما از زماني که مجبور 
شد يک کالس ضروري برنامه نويسي را بگذراند، شيفته کامپيوتر و اينترنت شد. او عقيده دارد سن 

کم مانعي براي شروع کردن يک شرکت نيست. او سايت Pownce را با کمک دوستانش با زبان برنامه 
نويسي Python نوشته است. 

-۲ راشمي سینها؛
 راشمي سينها که PhD در دانش علوم عصبي شناختي از دانشگاه براون دارد، معتقد است وب2 نسبت 
به ديگر شاخه هاي فناوري، جاي مناسب تري براي فعاليت زنان است. به عقيده او از آنجا که وب2 
آميزه يي از مسائل اجتماعي و فناوري است، زنان در آن مي توانند به جايگاه مناسبي برسند. راشي 
سينها بعد از فارغ التحصيلي، مدتي به عنوان يک پژوهشگر در برکلي کار کرد و بعد از آن در زمينه 
بهينه سازي موتورهاي جست وجو و سيستم هاي »توصيه« مطالعه کرد تا اينکه سرانجام سرويس 
اينترنتي SlideShare را راه اندازي کرد. به کمک اساليدشير، کاربران بدون نياز به برنامه هاي دسک 
با يکديگر به  يا برنامه هاي مشابه، مي توانند به صورت آنالين اساليد بسازند و آنها را  تاپ آفيس 

اشتراک بگذارند.

-3 ماریسا مایر؛ 
ماريسا ماير در وب آدم شناخته شده يي است. او 1۰ سال است در گوگل کار مي کند. سمت او معاونت 
بخش محصوالت جست وجو است. به عالوه او نقش زيادي در راه اندازي محصوالت گوگل مثل جي 
ميل، اورکات و iGoogle داشته است. او که نخست در استنفورد شيمي و زيست شناسي مي خواند با 

چرخشي در تحصيالت، در زمينه کامپيوتر و سيستم هاي »سمبليک« تحصيل کرد و مدرک گرفت. 

-4 دینا کاپالن؛
 دينا کاپالن يکي از موسسان سايت blip.tv است. blip.tv يک سايت اشتراک ويدئو است. خانم کاپالن 
معتقد است، هنر شنيدن رمز موفقيت است. قبل از اشتغال در blip.tv مدتي در بخش اخبار شبکه ام تي 

وي کار مي کرد، مدتي هم گزارشگر ان بي سي بود. 

-5 موسسان سایت BlogHer؛
 بايد گفت BlogHer جامعه آنالين زنان وبالگ نويس است. موسسان اين سايت سه زن به نام هاي 
اليسا پيج، جوري دس جودينز و ليزا استون هستند. BlogHer عالوه بر اينکه به صورت آنالين هشت 
ميليون زن وبالگ نويس را گردآورده، ساالنه همايشي برگزار مي کند که زنان در آن در مورد تجارب 
مختلف وبالگ نويسي گفت وگو مي کنند و يکديگر را به صورت آفالين مي بينند. تحصيالت اصلي پيج، 

جودينز و استون، به ترتيب در تئاتر، ادبيات و علوم سياسي بوده است.

-6 آریانا هافینگتون؛
 Huffington Post که يک وبالگ جمعي خبري متمايل به جناح چپ است، وبالگي است که به وسيله 
»آريانا هافينگتون« در سال 2۰۰5 راه اندازي شد و به زودي آنقدر توسعه پيدا کرد که روزنامه نويس 
ها و مشاهير زيادي را جذب خود کرد. خبرهايي که که Huffington Post روي آنها تمرکز مي کند، 
اقتصاد، رسانه ها، محيط زيست و“ اشاره  بسيار متنوعند که مي توان به اخبار سياست، سرگرمي، 
داشت. گفتني است سال هاي 2۰۰6 و 2۰۰7، اين وبالگ، عنوان بهترين وبالگ سياسي را کسب کرد؛ 

مشهور  هاي  خبرگزاري  رقيب  که  است  معتبر  آنقدر  که  شده است. آريانا هافينگتون با وبالگي 
آمد، در 16 سالگي به انگلستان نام اصلي آريانا استاسينوپولوس در سال 1۹5۰ در يونان به دنيا 

رفت و وارد دانشگاه کمبريج شد و در رشته اقتصاد فارغ التحصيل شد. سپس به لندن رفت و در آنجا 
مدتي با ستون نويس سياسي مشهوري به نام »برنارد لوين« زندگي کرد و در آنجا نخستين رمانش را 
نوشت. وي در سال 1۹8۰ به نيويورک رفت و در سال 1۹86 با ميليونر محافظه کار فعال در تجارت 
نفت به نام مايکل هافينگتون ازدواج کرد. در اين سال ها او يک جمهوري خواه دوآتشه بود ولي افکار 
سياسي اش در اواخر دهه ۹۰ تغيير اساسي کرد. او بعد از جدايي از همسرش، همچنان اسم خانوادگي 

او را حفظ کرد. در مه 2۰۰5، او سايت Huffington Post را تاسيس کرد.

-7 سیان بانیستر؛
 برخالف ديگر زناني که تا اينجا معرفي شدند، سيان بانيستر کسي است که تحصيالت چنداني ندارد. او 
که دوره دبيرستان را هم به اتمام نرسانده است، سايت Zivity.com را با کمک چند شخص ديگر راه 
اندازي کرد، بدون اينکه تجربه قبلي در امور اقتصادي داشته باشد يا تحصيالت چنداني داشته باشد. 

اين سايت بر معرفي مدل ها تمرکز دارد. 

-8 جینا بیانچیني؛
 جينا بيانچيني موسس و مدير سايت شناخته شده »نينگ« است؛ سايتي که به هر کس اجازه مي دهد، 
شبکه اجتماعي اختصاصي خودش را راه اندازي کند. در حال حاضر حدود 575 هزار شبکه اجتماعي در 
نينگ ساخته شده است و روزانه دو هزار شبکه بر شبکه هاي موجود در آن اضافه مي شوند. بيانچيني 

در علوم سياسي در استنفورد تحصيل کرده است.

-۹ کاترینا فیك؛
براي  اينترنت  کاربران  فليکر  از  پيش  نشناسد.  را  فليکر  که سايت  است  گفت چه کسي  بايد  ابتدا  در   
اشتراک عکس ها مجبور بودند عکس هاي جالب وي يا عکس هاي گرفته شده توسط خودشان را به هم 
ميل کنند. تا اينکه در سال 2۰۰۴، خانم فيک به همراه شوهرش استيوارت باترفيلد، سايت فليکر را بنا 

نهادند؛ سايتي که بعداً ياهو آن را به مبلغ ۳5 ميليون دالر از اين زوج خريداري کرد.

-1۰ منا ترات؛
 بسياري از وبالگ نويس ها بايد ممنون منا ترات و همسرش باشند، چون اگر اين زوج شرکت سيکس 
يک  داشتن  نوشتند،  نمي  را  تايپ«  »مووبل  محتواي  مديريت  سيستم  و  انداختند  نمي  راه  را  اپارت 
وبالگ کار چندان ساده يي نبود. شرکت سيکس اپارت محصوالت ديگري مانند TypePad، Vox و 

LiveJournal هم دارد. 
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 تهیه گزارش
 استقبال می کند

صمد شکارچی 

نام ها و نشانی ها 
آدرس استاد ادبيات : پارس آباد ، خيابان حافظيه ، فلکه سلمان 
فارسی ، کوچه خواجو ساختمان مولوی ، منزل سعدی اديبان !

آدرس استاد تاريخ : هگمتانه ، خيابان خليفه ، فلکه طاهريان ، کوچه 
آل زيار، جنب سوپر سلجوق  منزل امير اسماعيل سامانی!

آدرس طنزپرداز: نطنز ، خيابان سردخانه، کوچه يخچال فرنگی 
منزل حاج گل آقا نمک ريز!

آدرس معلم  دينی: اسالم آباد ، خيابان ياسين، کوچه مقدسی، جنب 
مسجد مومنين ، منزل موسی خدادوست!

آدرس مهندس گياه شناسی : استان گلستان ، کهورستان، خيابان 
کود برگ ، کوچه شبدری بعد از عطاری گياه زار منزل ريحانه 

شيرين بيان!

آدرس استاد موسيقی : کبود رآهنگ ، خيابان نوايی ، کوچه سه 
تار، روبروی کاست فروشی شب آهنگ منزل نغمه خوش صدا!

آدرس نمايندۀ شهر: سرآب ، خيابان باطلی ، کوچه خيال جنب 
سوپر خرمن منزل اکبرخوش قول!

آدرس دامدار:گاوبندی ، ميدان پوست فروشان، خيابان گاوداری، 
کوچه يونجه گل ، بعد از گله دانی شبانان منزل قوچ علی قوچانی!

آدرس  محکوم به اعدام : سيرجان، خيابان الوداع ، ميدان داراب 
دربندی، روبروی زندان عادل آباد، کوچه تيرسرخ ، منزل قربان 

علی پای دار!

آدرس کارشناس هواشناسی به گرمسار ، خيابان سردخانه گوچه 
آفتابی ، جنب ايستگاه کوالک روبروی سوپر دماوند منزل طوفان 

نسيمی!

آدرس مهندس جانور شناسی : گرگان ، خيابان شيرکوه، کوچه 
پروانه بعد از پرنده فروشی قو رستوران شاهين منزل گرگ علی 

شيروانی!

آدرس استاد جغرافی: مرودشت ، خيابان دلتا، کوچه ساحل، بعد از 
ميدان آفريقا جنب هتل دريا منزل صحرا جزايری!

آدرس مهندس کشاورزی: اردبيل خيابان جوکاران ، کوچه گندمک 
بعداز تراکتورسازی بذرکاران منزل گلنار کشتگر!

آدرس منزل آقازاده : رزين دشت ، خيابان زرگری، جنب بانک 
مرکزی ساختمان صمد طبقه کوچه ويدا نبش طال فروشی 

زروزيورمنزل بهرام جواهری !

تلنُگر اولین ایرانی در دانشگاه آکسفورد
اولين ايرانی که به دانشگاه آکسفورد راه يافت، ابوالقاسم خان ناصرالملک بود. او بعدها نايب السلطنه احمد شاه شد و دو نمايشنامه از 

شکسپير را نيز به فارسی شيوايی ترجمه کرد.
داستان شورانگيز “بازرگان ونديکی” از معدود کتاب هايی است که فاصله زمانی ميان پايان تهيه و چاپ  آن بيش از ۹۰ سال است. اين 
داستان را بعدا در شکل هايی ديگر خوانده ايم، چون اين همان نمايشنامه “تاجر ونيزی” ويليام شکسپير، شاعر سده 16 ميالدی انگليس 
است. اما نخستين ترجمه آن به زبان پارسی سال 1۹17 ميالدی توسط ابوالقاسم خان ناصرالملک انجام شد و اخيرا به کوشش فريدون 

عالء، نوه مترجم به چاپ رسيده است.
قبال درباره موجوديت اين ترجمه اطالع چندانی در دست نبود. 
در  آمريکا،  مقيم  ايرانی  پژوهشگر  غنی،  سيروس  نمونه،  برای 
کتاب تازه اش با نام “شکسپير، ايران و شرق” که امسال منتشر 
شد و در آن نام همه آثار ترجمه شده شکسپير به فارسی آمده 

است، می نويسد:
“ابوالقاسم قراگوزلو، ملقب به ناصرالملک دوم )1۹27-186۳( از 
خاندان ايلی معروفی در غرب ايران بود. پدربزرگ او محمدخان 
پيوند  قاجار  دربار  با  و  بود  قراگوزلو  قوم  رئيس  ناصرالملک 
نزديکی داشت. وی به عنوان وزير خارجه، ناصرالدين شاه را در 
دومين سفرش به فرنگ همراهی کرد. او نوه اش را با خود برد 
 .)187۹-1882( نويس کرد  نام  ليول” آکسفورد  “بی  کالج  در  و 
ابوالقاسم خان به ايران برگشت و سرانجام طی سال های 1۹1۰ 
تا 1۹1۴ نايب السلطنه احمد شاه نوجوان شد. سپس او به اروپا 
رفت و تا آخرين سال عمرش آن جا ماند. ترجمه اتللوی او کار 
شايان تقدير، اما عاری از نظم و شعر است. او شايد نمايشنامه 
“تاجر ونيزی” را هم برگردانده باشد، ولی هيچ نسخه ای از آن 

در دست نيست.”
بازرگان  شورانگيز  “داستان  از  ای  نسخه  اکنون  خوشبختانه، 
ونديکی” را در دست داريم که آن هم به مانند اتللوی ناصرالملک 
قاجار  عهد  در  رايج  نوشتاری  زبان  از  آن  نثر  اما  است.  منثور 
بسيار متفاوت است و بيشتر به نثر امروزی می ماند، با بيانی 
شيوا و پارسی ای روشن. ناصرالملک در ديباچه کتابش درباره 

هنر ويليام شکسپير می نويسد:
“)او( برای مجسم ساختن حاالت و طبع و خوی اشخاص، زشت 
و زيبا را چون سايه و روشن در پرده نقاشی با رنگ های هوای 
دل انسانی چنان به هم آميخته و چندان استادی و هنر به کار 

برده که گويی روح در آنها دميده است.”
پاره ای از “مجلس دوم” اين داستان گويای کيفيت بيان مترجم است:

“پرسيا: نريسا، راستی، تن خرد من از اين جهان بزرگ فرسوده است. نرسيا: خانم، جا داشت هرگاه گرفتاری شما به فراوانی خوشبختی 
شما بود. مگر آنکه می بينيم دارنده از سيری ناخوش است، چنان که بی چيز از گرسنگی. پس نه کم سعادتی است ميانه جويی. زيادت 

زودتر به پيری کشاند، کفايت زندگانی را درازتر گرداند.
پرسيا: نصيحتی است پسنديده و به بيانی سنجيده. نرسيا: آنگاه پسنديده تر گردد که از آن پيروی شود.”

در متن داستان، ندرتا می توان با اصطالحاتی قديمی به مانند “شيشه ساعت نما” )به معنای “ساعت شنی”( روبرو آمد که آن هم با 
توضيحات مترجم همراه است: “در قديم دو گوی بلورين ميان تهی را با لوله ای باريک به هم پيوسته و در يکی از آنها ريگ نرم می 

ريختند و از جريان ريگ از اين به آن، ميزان وقت را می گرفتند.”
از ابوالقاسم ناصرالملک تنها دو ترجمه از آثار ويليام شکسپير به جا مانده است و با وجود قدرت آشکارش در نويسندگی ظاهرا چيز 

ديگری ننوشته است.
فريدون عالء در پيشگفتار خود برای اين کتاب چگونگی مبادرت ناصرالملک به ترجمه نمايشنامه های شکسپير را اين گونه توضيح می 

دهد: 
“به گفته فرزند ايشان، حسين علی قراگوزلو، شبی در حضور جمعی از دوستان نام شکسپير به ميان آمد و يکی از حضار اظهار نمود 
که ترجمه منظومات و نقل معانی و عبارات آن شاعر شهير به زبان فارسی امکان پذير نمی باشد. ناصرالملک با اين عقيده موافق نبود و 
از راه آزمايش و تفنن در صدد برآمد چند سطر از يکی از آثار نويسنده را ترجمه نمايد و به اين منظور تصادفا نمايشنامه اتللو انتخاب 
گرديد. تفريح يک شب و ترجمه چند جمله ايشان را بر آن داشت که تمام داستان را به فارسی درآورد و به فاصله چند سال بر اثر 
اصرار دوستان به ترجمه “بازرگان ونيزی” پرداخت که اينک، در حدود چهل و پنج سال بعد از انتشار اول اتللو، همراه با متن انگليسی 

و نقاشی های فاطمه عالء )دختر ناصرالملک( به چاپ می رسد.”
گذشته از القاب و مقام های دولتی و ترجمه دو اثر شکسپير به پارسی، نکته ديگری از زندگی نامه ابوالقاسم خان ناصرالملک او را از 
چهره های برجسته دوره قاجار کرده است: به نوشته فريدون عالء در پيشگفتار بازرگان ونديکی، ابو القاسم خان نخستين ايرانی )و از 
نخستين مسلمانانی( بود که به دانشگاه آکسفورد راه يافت. چون تا قبل از آن، در انگلستان ملکه ويکتوريا قانونی حاکم بود که ورود 

نمايندگان اديانی غير از مذهب رسمی انگلستان را منع می کرد و آن قانون تازه ملغی شده بود.
دفتر مطبوعاتی دانشگاه آکسفورد در پاسخ به پرسش درباره صحت و سقم اين ادعا تاييد کرد که در سال 1871 ورود غير انگليکان 
به  بوده است. در فهرست موسوم  ايرانی در آکسفورد  دانشجوی  ناصرالملک نخستين  دانشگاه آکسفورد ممکن شد و ظاهرا  به  ها 
“دانشجوهای هندی و غيره نام نويس شده” که دانشگاه آکسفورد در اختيار ما قرار داد، نام ابوالقاسم خان ناصرالملک در آغاز آمده 

است و در واقع، بنا به اسناد موجود، او نخستين دانشجوی ايرانی آکسفورد بوده و از جمله نخستين دانشجوهای مسلمان آن.

داستان شورانگيز بازرگان ونديکی )تاجر ونيزی(
منظومه شاعر معروف ويليام شکسپير

ترجمه ابوالقاسم خان ناصر الملک به کوشش فريدون عالء انتشارات نيلوفر تهران
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اقتصاد

 ثبات بهای نفت در 
بازار آسیا

  بهای نفت در معامالت الکترونيک امروز )چهارشنبه( در بازار 

آسيا ثابت بود. به نقل از خبرگزاری »ای.دبليو.پی« سوئيس از 
پايه بورس نيويورک  سنگاپور، بهای نفت خام سبک شيرين 
برای تحويل در ماه دسامبر در معامالت الکترونيک امروز در 
بازار بورس آسيا با سه سنت افزايش به بشکه ای 5۴ دالر و 
۴2 سنت رسيد.هر بشکه نفت برنت دريای شمال برای تحويل 
سنت  سه  امروز  الکترونيک  معامالت  در  نيز  ژانويه  ماه  در 

افزايش يافت و بشکه ای 51 دالر و 87 سنت معامله شد.
الکترونيک  نيويورک در معامالت  پايه بورس  نفت خام  بهای 
رسيد.  اخير  ماه   22 ترين سطح ظرف  پايين  به  گذشته  شب 
نگرانی سرمايه گذاران درباره تاثير منفی کاهش رشد اقتصاد 
نفت  بهای  دليل اصلی کاهش  نفت،  تقاضای  بر ميزان  جهانی 
بود.کارشناسان معتقدند تا زمانی که اقتصاد آمريکا از بحران 
کنونی خارج نشود، روند رو به کاهش قيمت ها همچنان ادامه 

خواهد يافت.  

اقتصادي نوظهور در قرن 
بیست و یکم

ناامني در آب هاي سومالي
سواحل سومالي در ماه هاي اخير شاهد موارد متعددي دزدي دريايي بوده و با وجود حضور ناوهاي جنگي کشورهاي عضو ناتو، ربودن 
کشتي ها در اين منطقه شدت گرفته است و تنها در روز سه شنبه اين هفته، گزارش هايي از ربوده شدن سه فروند کشتي در اين منطقه انتشار 
يافت. به گفته دفتر دريانوردي بين المللي، شمار کشتي هايي که از ابتداي سال جاري ميالدي تاکنون در سواحل سومالي و خليج عدن واقع در 
سواحل شمالي سومالي، ربوده شده به ۹5 فروند رسيده است. خليج عدن بين يمن و سومالي و در دهانه درياي سرخ )بحر احمر( واقع شده و 
کشتي هايي که از طريق کانال سوئز بين بنادر خليج فارس و اقيانوس هند و مقصد هاي اروپايي رفت و آمد مي کنند از اين خليج مي گذرند. بخش 
عمده يي از نفت صادراتي کشورهاي حوزه خليج فارس از اين مسير عبور مي کند و اوايل اين هفته، يک تانکر عظيم نفتي عربستان سعودي که 
حامل نفت صادراتي اين کشور به ارزش يکصد ميليون دالر بود توسط دزدان دريايي سوماليايي ربوده شد و انتظار مي رود ربايندگان براي 
آزادي کشتي و خدمه آن، خواستار دريافت مبلغ کالني شوند. همزمان نيروي دريايي هند از غرق يک فروند قايق متعلق به دزدان دريايي در 

خليج عدن خبر داده است.
به گفته منابع هندي يک ناوچه اين کشور که عضو نيروي بين المللي 
اين منطقه هدف  با راهزني دريايي در سواحل منطقه است در  مقابله 
حمله سه فروند قايق تندرو حامل افراد مسلح قرار گرفت و به سوي 
آنها آتش گشود. با واکنش اين ناوچه هندي، مهاجمان از محل گريختند 
و ملوانان هندي بعداً يکي از قايق ها را که بدون سرنشين رها شده بود 

در نزديکي ساحل يافتند. 

هاي  درگيري  به  يافته  رشد  منطقه  اين  در  دريايي  دزدي  چرا  اينکه 
داخلي سومالي برمي گردد. سومالي از اواخر دهه 1۹7۰ گرفتار بحران 
سرکردگي  به  داخلي  جنگ  درگير   1۹8۰ دهه  اواسط  از  و  سياسي 
رهبران قبايل و گروه هاي رقيب بوده و عماًل حکومت مرکزي واحد و 

مقتدر نداشته است. 
در سال 2۰۰6 دولت انتقالي سومالي با حمايت نيروهاي نظامي اتحاديه 
به  را  پايتخت  توانست  اتيوپي  ارتش  واحدهاي  خصوص  به  آفريقا 
اختالف  و  داشته  ادامه  همچنان  داخلي  درگيري  اما  درآورد  تصرف 
بين رهبران دولت انتقالي در ماه هاي اخير تنش در صحنه سياسي را 
افزايش و اميد به بازگرداندن امنيت به اين کشور را کاهش داده است.

با توجه به ناتواني دولت سومالي در برقراري امنيت در مرزهاي آبي 
خود، آب هاي ساحلي اين کشور به محلي براي راهزني دريايي تبديل 

شده است.
تاکنون  گيرد  مي  صورت  عدن  خليج  حوالي  در  که  دريايي  دزدي 
خسارت بي شماري به حمل و نقل دريايي منطقه وارد کرده است. بنابر 

گزارش شبکه الجزيره از 1۹۹ کشتي ربايي که در سال گذشته انجام شده 6۳ مورد آن متعلق به دزدان دريايي سومالي بوده است. اوايل هفته 
جاري نيز دزدان دريايي سوماليايي با دزديدن نفتکش عربستان سعودي به نام »ستاره سيروس« بزرگ ترين دزدي خود را در تاريخ به ثبت 
رساندند. اين نفتکش صدها کيلومتر دورتر از محل استقرار دزدان دريايي در اقيانوس هند، موسوم به »کوچه دزدان دريايي« ربوده شده است. 
صاحبان اين تانکر که يکي از بزرگ ترين تانکرهاي جهان است با دزدان دريايي در تماس بوده اند و گفته اند بيست و پنج نفر خدمه اين کشتي 
در سالمت هستند. تانکر »ستاره سيروس« حامل نفت خام به ارزش صد ميليون دالر است و احتمااًل دزدان دريايي براي آزاد کردن آن خواستار 
پرداخت باج سنگيني خواهند شد. مقامات سعودي تصرف اين تانکر را محکوم کرده اند و سرقت هاي دريايي را خطري به بزرگي خطر اقدامات 
تروريستي خوانده اند. سعود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودي اين حادثه را تکان دهنده خوانده و گفته است سرقت دريايي يک بيماري 

است که بايد ريشه کن شود.

اقتصادي نوظهور در قرن بيست و يکم
مري هارپر گزارشگر بي بي سي با تعدادي از مسافراني که به تازگي در بندر ايل بوده اند، گفت وگو کرده و به نقل از آنها مي گويد اين بندر از 

زماني که به مرکز استقرار دزدان دريايي تبديل شده، خيلي تغيير کرده است. 
در يک سال گذشته اين مکان از روستايي کثيف به يکي از لوکس ترين نقاط سومالي تبديل شده است. بخشي از ميليون ها دالري که دزدان 
دريايي باج گرفته اند صرف ساخت ويالهاي لوکس و خريد خودروهاي لندکروز شده است. گزارشگر بي بي سي مي گويد مسافراني که از بندر 
ايل آمده اند، گفته اند ساکنان اين بندر از ربوده شدن تانکر عظيم سعودي هيجان زده بوده اند - هر بار که يک کشتي ربوده مي شود، مردم ايل 
بهترين لباس هاي خود را مي پوشند و لپ تاپ ها و تلفن هاي موبايل خود را به دست مي گيرند. گزارشگر بي بي سي مي گويد با اينکه ظاهراً 
بخش بزرگي از درآمد حاصل از سرقت دريايي به طراحان اين سرقت ها در دوبي و نايروبي داده مي شود، بخش زيادي از آن در ايل مي ماند. 
مردم ايل به جواناني که در سرقت هاي دريايي مشارکت دارند، به چشم قهرمان نگاه مي کنند. سرقت دريايي به اقتصادي نوظهور در اين بخش 
از سومالي تبديل شده است. در اين منطقه حتي رستوران هاي مخصوص گروگان ها راه اندازي شده است چون بسياري از آنها از غذاي محلي 
خوش شان نمي آيد. به گفته گزارشگر بي بي سي، از نظر دزدان دريايي گروگان ها محموله يي باارزشند و بايد زنده و سالم نگه داشته شوند تا 
آنها بتوانند تا جايي که ممکن است براي آزاد کردن کشتي و خدمه آن باج بيشتري از صاحبان کشتي هاي ربوده شده مطالبه کنند. روند رو به 
افزايش دزدي دريايي سبب شده در اکتبر 1۹۹2 »مرکز گزارش دزدي هاي دريايي« در دفتر بين المللي کشتيراني )IMB( در اتاق بازرگاني بين 
الملل)ICC( تشکيل شود. دفتر بين المللي کشتيراني يک موسسه غيرانتفاعي است که در سال 1۹81 به عنوان هسته اصلي مبارزه عليه تمامي 
انواع تخلفات و جرائم دريايي تشکيل شد. دفتر بين المللي کشتيراني طبق اساسنامه، دولت ها، موسسات و سازمان ها را ملزم مي کند تا در زمينه 

اطالعات دريايي با يکديگر تبادل و همکاري داشته باشند تا بتوانند با هماهنگي و همکاري عليه سرقت هاي دريايي مبارزه کنند.
بر اساس گزارش اين دفتر طي سال هاي 2۰۰۳ تا 2۰۰7 بيش از 1۴۰۰ دزدي دريايي در بيش از 7۰ نقطه جهان صورت گرفت. نکته جالب توجه 
اين است که دزدي دريايي در خليج عدن در سال 2۰۰7 جزء پايين ترين رده بندي ها بوده است که در سال جاري ميالدي به باالترين رده بندي 

ها ارتقا يافته است.
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درخواست کمك ۲5 
میلیارد دالری غول های 

خودروساز امریکا از دولت
در  دادند  آمريکا هشدار  بزرگ خودروسازی     روسای شرکتهای 
و  بحران  ها  شرکت  اين  به  مالی  کمک  از  دولت  خودداری  صورت 

رکود اقتصادی در امريکا به شدت افزايش خواهد يافت . 
به نقل از رويترز ، روسای شرکتهای بزرگ خودروسازی آمريکا به 
کنگره هشدار دادند در صورتی که دولت واشنگتن به کمک صنايع 
خودروسازی آمريکا نشتابد ، بحران و رکود شرکتهای آمريکايی به 
شدت افزايش خواهد يافت . دولت بوش مخالف استفاده از منابع مالی 
طرح نجات 7۰۰ ميليارد دالری برای کمک به صنايع خودروسازی 
آمريکا است . مقامهای سه شرکت بزرگ خودروسازی آمريکا يعنی 
جنرال موتورز ، فورد و کرايسلر خواستار کمک چند ميليارد دالری 
دولت برای نجات صنايع خودروسازی آمريکا از بحران فعای هستند 
. ريک واگنر رييس شرکت جنرال موتورز در اين باره گفت: بحران 
اقتصادی آمريکا به شدت در حال گسترش است و مقامهای دولت 
از  را  آمريکا  اقتصاد   ، خودروسازی  به صنعت  کمک  با  بايد  بوش 
افول و سقوط شديد و دردناک نجات دهند . سناتورهای دموکرات 
آمريکا طرح اعطای وام 25 ميليارد دالری به صنايع خودرو سازی 
را دنبال می کنند . دولت امريکا قصد دارد با اجرای طرح 7۰۰ ميليارد 
دالری ، موسسات بيمه ، بانکهای سرمايه گذاری و موسسات مالی 
را از بحران اخير نجات دهد . جنرال موتورز خواستار کمک 1۰ تا 12 
ميليارد دالری دولت آمريکا است و شرکتهای فورد و کرايسلر نيز به 

ترتيب به کمک 8 و 7 ميليارد دالری دولت چشم اميد بسته اند . 
البته صنعت خودروسازی  آلن مواللی رييس شرکت کرايسلر گفت: 
آمريکا در گذشته ، مرتکب اشتباهاتی شده است و بحران اقتصادی 
زده  دامن  خودروسازی  صنعت  چالشهای  و  مشکالت  به  نيز  اخير 
مشکالت  تشديد  با  تواند  نمی  امريکا  خودروسازی  صنعت   . است 

موجود به حيات سالم خود ادامه دهد .  

هزینه 147 میلیون 
f1 پوندی هوندا

طبق گزارش های اخير شرکت خودروسازی هوندا فرمول يک، رکورد 
بيشترين هزينه توليد در ميان توليد کنندگان خودروهای ورزشی را 

از آن خود کرد.
در سال گذشته اين شرکت هشتمين شرکت توليدکننده خودروهای 
ورزشی بود که هزينه توليد بااليی داشت ولی در سال جاری ميالدی 
شرکت هوندا فرمول يک برای توليدخودروهای خود که بازار نسبتا 
تمامی  معادل  مبلغ  اين  کرد.  هزينه  پوند  1۴7 ميليون  دارد،  خوبی 
هوندا  اختيار  در  آن-  مالک  هوندا-  ژاپنی  که شرکت  بود  بودجه ای 
شرکت  اين  داد.  قرار  ورزشی  خودروهای  توليد  برای  يک،  فرمول 
خود  توليدی  خودروهای  استاندارد  ارتقای  برای  را  مذکور  هزينه 
هزينه های  کاهش  برای  دارد  نظر  در   f1 هوندا  کرد. شرکت  صرف 
اين  که  بگيرد  پيش  در  تازه ای  برنامه  آينده  ماه های  در  خود  توليد 
برنامه در برنامه توليدی و مالی سال 2۰۰۹ ميالدی آن لحاظ خواهد 
شد. شرکت هوندا يکی از شرکت های بزرگ خودروسازی در کشور 

ژاپن است.

دزدان دریایی 
در ربودن نفتکش 

انگلیسی ناکام ماندند 
 

با  سومالی  دريايی  دزدان 
در  آلمانی  ناو  يک  مداخله 
ربودن  جهت  خود  تالش 
ناکام  انگليسی  نفتکش 

ماندند. 
آسوشيتدپرس،  از  نقل  به 
که  سومالی  دريايی  دزدان 
نخستين  برای  شنبه  روز 
يک  ربودن  به  اقدام  بار 

نفتکش عربستانی کرده بودند در تالش خود جهت ربودن يک 
نفتکش انگليسی ناکام ماندند. 

نفتکش ترافالگار به طور ناگهانی در محاصره حداقل هشت قايق 
پرسرعت قرار گرفت اما ناو جنگی کارلرو که در 12 مايلی محل 
حادثه قرار داشت بالفاصله بالگردی را به آن محل اعزام کرد 

که در نتيجه دزدان دريايی به سرعت متواری شدند. 
در  حاضر  حال  در  عربستانی  نفتکش  گزارش  اين  اساس  بر 
شود  می  گفته  است.  انداخته  لنگر  سومالی  نزديک  ای  منطقه 
اين کشتی مطالبه  دزدان دريايی 1۰ ميليون دالر برای آزادی 
کرده اند. اين کشتی بزرگترين مورد دزدی دريايی محسوب می 

شود و دو انگليسی نيز در ميان خدمه آن قرار دارند. 
نيروی دريايی انگليس به دزدان هشدار داده است هر چه سريع 

تر اين دو فرد را آزاد کنند.   
    

ناتو برای 
آزادسازی کشتی 
هنگ کنگی وارد 

عمل شد
نيروهای دريايی ناتو و اتحاديه اروپا مستقر در خليج عدن در 
ايران هستند که روز  اجاره  تعقيب کشتی هنگ کنگی در  حال 

گذشته توسط دزدان سوماليايی ربوده شد. 
به نقل از رويترز، نيروهای ناتو و اتحاديه اروپا مستقر در خليج 
عدن در حال تعقيب کشتی هنگ کنگی هستند که روز گذشته در 

مسير حرکت به ايران توسط دزدان دريايی ربوده شد. 
گفت:»  زمينه  اين  در  المللی  بين  دريايی  دفتر  سخنگوی  يک 
ائتالف در حال حاضر کشتی مزبور را زير  نيروهای دريايی 

نظر دارند«. 
حمالت  تشديد  دليل  به  و  اوت  ماه  در  گزارش  اين  اساس  بر 
دزدان دريايی سومالی يک گشتی دريايی در منطقه خليج عدن 
استقرار يافت. در عين حال استقرار اين گشتی نتوانسته است 

مانع انجام حمالت دزدان دريايی شود. 
 25 با  دياليت  کنگی  هنگ  کشتی  فارس  گزارش  اساس  بر 
سرنشين و ۳6 هزار تن بار گندم در 5۰۰ مايلی کنيا ربوده شد. 
اداره دريايی هنگ کنگ اعالم کرد اين کشتی همچنان در دست 
دزدان دريايی است اما همچنان امکان برقراری ارتباط با خدمه 

آن وجود دارد. 
ارتباط  کشتی  ناخدای  با  ما  گفت:»  اداره  اين  سخنگوی  يک 
نزديک داريم و آخرين وضعيت حاکم بر عرشه آن را کنترل 

می کنيم«. 
کشتی مزبور ساخت سال 1۹86 بوده است.

ریسك در صنعت نفت 
در حال افزایش است

که  کرد  اعالم  نروژ  هيدرو  اويل  استات  شرکت  اجرايی  مدير 
ريسک در صنعت نفت در حال افزايش است. 

به نقل از خبرگزاری رويترز، »هلگ لوند« مدير اجرايی شرکت 
با  نفت  المللی  بين  صنعت  که  کرد  اعالم  هيدرو  اويل  استات 
سونامی هزينه ها و کاهش شديد در سطح بهای نفت و همچنين 
شرايط دشوارتر برای دريافت وام به دليل وقوع بحران مالی در 
بازارها روبرست.لوند که در سميناری با موضوع صنعت نفت 
بلندمدت  افزايش ريسک در صنعت نفت در  از  سخن می گفت، 
ادامه  نروژ  هيدرو  اويل  استات  شرکت  اجرايی  داد.مدير  خبر 
داد: تمرکز اين صنعت به وضوح در حال تغيير سريع از توليد 
... شرکت  پذيری مالی است  انعطاف  به گردش پول و  و رشد 
های نفت و گاز در سراسر جهان در حال بازنگری در برنامه 
ها و سرمايه گذاری ها و همچنين پروژه های در دست انجام 
خود هستند.لوند تصريح کرد که استات اويل هيدرو استراتژی 
بالقوه در نروژ و  دوگانه خود مبنی بر کسب همه زمينه های 

رسيدن به رشدی بين المللی در بلندمدت را دنبال می کند. 
وی تاکيد کرد که اين استراتژی ها در کنار تثبيت انعطاف پذيری 

مالی و کنترل هزينه ها در حال پيگيری است.
اين مقام شرکت استات اويل هيدرو در ادامه با اشاره به اينکه 
انضباط  جهانی  مالی  بحران  برابر  در  ما  مدت  کوتاه  واکنش 
سرمايه و کنترل هزينه هاست، يادآور شد: ما از همه اهرم های 
موجود خود از قبيل گفت و گو با همه عرضه کنندگان استفاده 
اولويت  مالی  پذيری  انعطاف  کنيم.لوند همچنين گفت: حفظ  می 
اول ما برای مواجه با اين بحران است...حتی اگر اين کار يک، 

دو، سه، چهار، پنج يا شش سال به طول بيانجامد.
برون  نفتی  شرکت  ترين  بزرگ  هيدرو  اويل  استات  شرکت 
ساحلی در دنيا در نروژ و اين کشور پنجمين صادرکننده نفت و 

سومين صادرکننده گاز طبيعی در جهان است.
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نسخه انگلیسی »به هیچ کس نگو« 
ساخته می شود 

به زودی نسخه انگليسی زبان درام دلهره آور و پررمز و راز »به هيچ کس نگو« محصول جديد سينمای 
فرانسه ساخته می شود. 

موفقيت فيلم »به هيچ کس نگو« که به سبک فيلم های آلفرد هيچکاک ساخته شده، باعث شده تا به زودی 
نسخه انگليسی زبان آن هم ساخته شود. 

و  منتقدين  استقبال  باعث  آن،  هوای  و  حال  و  نگو«  هيچ کس  »به  قصه  جذابيت  گزارش،  اين  بر  بنا 
اروپايی،  اين کشور  از محصوالت سينمايی  فيلم برخالف بسياری  اين  تماشاگران سينما شده است. 
بدون تبليغات زياد به روی پرده سينماها رفت، اما تبليغات شفاهی تماشاگران که بهترين و مهمترين 

تبليغات برای هر محصول سينمايی است باعث توجه عموم مردم به اين فيلم شد. 
بسياری از بينندگان فيلم دوباره و سه باره به تماشای آن رفته اند و دوستان و آشنايايی خود را دعوت 
به ديدن آن کرده اند. علت اصلی امر هم قصه پيچيده آن است که شباهت زيادی به بسياری از فيلم های 
موفق سينمايی دارد و از مضمونی استفاده کرده که هميشه در گيشه نمايش، جواب مثبت داده است. 

قرار گرفتن يک آدم بی گناه در يک موفقيت اشتباه. 
فيلم را »گيوم کانه« کارگردانی آمد و سه بازيگر اصلی آن ناتالی بی، ژان روشفور و کريستين اسکات 
می کند(  بازی  فيلم  کشور  اين  در  و  شده  فرانسه  مقيم  است  سالی  چند  که  انگليسی  )بازيگر  تامس 

هستند. 
اين فيلم پررمز و راز قصه پزشکی را تعريف می کند که به اشتباه، متهم به قتل همسر خود شده است. 
اين درحالی است که وی بيگناه است و هيچ اطالعی از علت قتل همسر و قاتل يا قاتلين احتمالی او ندارد. 
زمانی که مأمورين پليس برای دستگيری او می آيند، فرار می کند. او از يک سو بايد از چنگ پليس فرار 
کند و از سوی ديگر بايد قاتل واقعی همسرش را شناسايی و پيدا کند. پزشک فقط با به دام انداختن قاتل 
می تواند بی گناهی اش را ثابت کند. در جريان فرار، پزشک با زن مرموزی آشنا می شود که به کمک او 
می آيد. از يک طرف علت کمک اين زن مرموز به پزشک معلوم نيست و از طرف ديگر، به زودی اين زن، 

نسبت به واقعيت گفته های پزشک شک می کند و احساس می کند که او دارد دروغ می گويد. 
در اين بين، واقعيت و دروغ در هم ادغام می شود و تماشاچی که در آغاز فيلم طرفدار پزشک بود و 

باور داشت که او بيگناه است، حاال نسبت به باور اوليه خود، دچار شک و ترديد می شود. 
اين شک و ترديد خلق کننده تنش اصلی فيلم و نقطه اوج آن است. 

موفقيت فيلم در فرانسه باعث شده تا به زودی نسخه انگليسی زبان آن هم ساخته شود. 
منتقدين سينمايی ضمن ستايش و تحسين فيلم، به شباهت های آن با فيلم کالسيک »فراری« )با بازی 
ديويد جانسن( اشاره می کنند، ولی شباهت اين دو فيلم فقط تا اواسط آن است و بخش دوم فيلم، چيزی 

متفاوت از آن فيلم کالسيک است. 
به نسخه اصلی کامال  بازی هريسون فورد در دهه هشتاد  با  فيلم کالسيک  اين  نسخه دوباره سازی 

وفادار بود. 
»گيوم کانه« کارگردان فيلم می گويد: سينمای فرانسه تخصص خوبی در توليد فيلم های دلهره آور و 
پررمزوراز دارد و تماشاگران ما از دوران قديم تا امروز شاهد توليد و نمايش آثاری بوده اند که باعث 
فيلم »به هيچ کس نگو« را می ساختم در فکر »شيطان صفتان«  اين نوع سينما شده اند. وقتی  اعتالی 
فيلم کالسيک و استثنايی را دوست داشتم و می خواستم آن را  اين  هانری ژرژکلوزو بودم. هميشه 
فيلمی  پيشنهاد شد، احساس کردم می توانم  به من  نگو«  »به هيچ کس  کنم. وقتی طرح  دوباره سازی 
در آن حال و هوا بسازم. حاصل کار توقعات مرا برآورده کرد ولی هنوز هم در فکر ساخت نسخه 

دوباره سازی شده فيلم تحسين برانگيز کلوزو هستم. 

»ترانسپورتر3«
بر پرده سینماها 

نسخه جديد»ترانسپورتر«در حالی اکران می شود که اين فيلم به عقيده منتقدان به قدرت دو فيلم قبلی 

نيست. جين استاتام بازيگر رزمی کار سينما با »ترانسپورتر 2« به ديدار تماشاگران سينما می آيد. او 
در قسمت سوم فيلم دوباره در نقش فرانک مارتين ماجراجو ظاهر می شود که بايد يک مأموريت مهم 

را انجام دهد. لوک بسون فيلمساز مطرح فرانسوی تهيه کننده و يکی از فيلمنامه نويسان فيلم است. 
منتقدين که فيلم را ديده اند می گويند سومين قسمت اين تريلوژی به جذابی دو قسمت قبلی نيست و 
نتوانسته قصه ای در خور اين قهرمان اکشن خلق کند.اين در حالی است که استاتام با اين مجموعه 
فيلم به شهرت دست يافت. از قرار معلوم وی در فيلم تازه اش دست به تکرار همان کارهايی زده که در 
دو قسمت قبلی کرده و چيز تازه ای برای ارائه تماشاگران ندارد. با اين وجود ترانسپور۳ هم سرشار 
از صحنه های اکشن اتومبيلرانی است که توسط خود استاتام بازی می شود و هنر اتومبيل رانی او را 
يک بار ديگر به نمايش می گذارد. تحليلگرانی که اين مجموعه فيلم استاتام را تقليدی از مجموعه فيلم 
جيمزباند می دانند عقيده دارند استاتام هيچ وقت نمی تواند موفقيت دانيل کريگ را در نقش مأمور دو 
صفر هفت تکرار کند. در قصه قسمت جديد ترانسپور فرانکها مارتين مجبور می شود محموله خالف 
يکی از مقامات ارشد دولتی را به منطقه ای نامعلوم ببرد. در ماشين او بمب گذاری کار گذاشته شده که 
از راه دور کنترل می شود. در عين حال برای اينکه مارتين مأموريتش را درست انجام دهد دختر او را 

به گروگان گرفته اند و او بايد اين مقام دولتی و محموله او را به پليس تحويل دهد.  

آکادمی اسکار پنجاهمین سال اکران »زندگی شیرین« 
فدریکو فلینی را جشن می گیرد

به مناسبت پنجاهمين سال اکران فيلم »زندگی شيرين« اثر معروف کارگردان نام دار ايتاليايی »فدريکو 
فلينی«، مجموعه برنامه ها و مراسم هايی در کشورهای مختلف به مدت دو سال برگزار خواهد شد. 

فيلم »زندگی شيرين« که در سال 1۹58 وارد مرحله نگارش فيلم نامه، در سال 1۹5۹ فيلم برداری و 
ايتاليا محسوب می شود که »فدريکو فلينی« آن را  در سال 1۹6۰ اکران شد، از آثار ماندگارسينمای 
کارگردانی کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، به مناسبت پنجاهمين سال نمايش اين فيلم، مجموعه 

مراسم های يادبودی از خانه ی شخصی »فلينی« تا آکادمی اسکار برگزار خواهد شد. 
»کتاب  موضوع  با  آوريل   1۹ تا  ژانويه   2۴ تاريخ  از  را  نمايشگاهی  مناسبت  به همين  اسکار  آکادمی 

روياهايم« درباره ی »فلينی« برگزار خواهد کرد. 
اين مراسم ها هفته ی گذشته در »ريمينی« ايتاليا با برگزاری يک همايش بين المللی درباره ی فيلم »زندگی 
در  از سراسر جهان  منتقدين، جامعه شناسان، موسيقی دانان و روان شناسانی  که  آغاز شد  شيرين« 
فيلم 178 دقيقه ای سياه و سفيد را مورد  اين  به مدت دو روز جوانب مختلف  آن حضور داشتند و 
تحليل قرار دارند. ازميان تمام کارگردانانی که کسب اسکار را تجربه کرده اند، »فدريکو فلينی« در مقام 
کارگردان، توانست چهاربار جايزه اسکار بهترين فيلم غيرانگليسی را کسب کند و از اين حيث همچنان 
رکورددار است. »فلينی« در سال های 1۹56 برای »جاده«، 1۹57 برای »شب های کابيريا«، 1۹6۳ برای 
»هشت ونيم« و در سال 1۹7۴ برای »آمارکورد« چهار اسکار بهترين فيلم غيرانگليسی را برای سينمای 

ايتاليا به همراه آورد 

8۰ سالگی میکی موس و توجه 
به داستان های قدیمی

فيلم 165 دقيقه ای استراليا نيز که از امروز اکران جهانی می شود مورد توجه است. اين فيلم کارگردانی 
دوباره باز لوهرمن پس از 7 سال است. اين کارگردان مورد عال قه هاليوود بازيگر ديگر استراليايی 
يعنی نيکول کيدمن را هم در فيلم خود دارد. چند روزی است که در سراسر آمريکا جشن تولدها و 
مراسم های گوناگونی به مناسبت هشتادمين سال تولد ميکی موس انجام می شود. البته کمپانی والت 
والت  دارد.  ويژه ای  توجه  نيز  خود  کاريکاتور سگ ساخته شده  آخرين  به  روزها  همين  در  ديسنی 
بر پرده های  آی مکس  فيلم برای نمايش  با ساخت و نمايش 5  اعال م کرده است که  ديسنی همچنين 
موافقت کرده است. نمايش اين فيلم ها از نوامبر 2۰۰۹ با فيلم کرارول در کريسمس با بازی جيم کری 
محصول  نگو<  >به هيچ کس  راز  پررمز و  دلهره آور و  انگليسی درام  به زودی نسخه  آغاز می شود. 
جديد سينمای فرانسه ساخته می  شود. صاحبان سالن های سينما در چين پيش بينی می کنند در فصل 
پايانی سال مجموع فروش فيلم ها در اين کشور به 1۴6 ميليون دال ر )يک ميليارد يوان( برسد که 1۰ 
درصد بيشتر از پارسال است. پاتريک نس نويسنده انگليسی رمان >چاقويی که هميشه می برد< جايزه 
معتبر ادبيات نوجوانان کشور انگلستان را از آن خود کرد. سرژ براملی نويسنده 5۹ ساله فرانسوی 
رمان  برای  را  کشور  اين  روزنامه نگاران  جايزه  به  معروف  فرانسه،  >انتراليه<  جايزه  توانست  نيز 
>اصل اول، اصل دوم< را از آن خود کند. >عکس< جايزه >توسعه سينمای آسيا<ی جشنواره تايوان 
را گرفت. طبق آخرين توجه ها به باراک اوباما او در اين هفته به عنوان بزرگ ترين ستاره تلويزيونی 

انتخاب شده است. 
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 نامزدهای اولیه مستند بلند 
اسکار ۲۰۰۹ معرفی شدند

  پانزده نامزد اوليه رشته بهترين مستند بلند در هشتاد و يکمين دوره 
جوايز اسکار معرفی شدند. 

به نقل از پايگاه خبری فيلم کوتاه، اين فيلم ها حائز شرايط برای رقابت 
نامزد  پنج  هنرهای سينمايی  و  علوم  آکادمی  اعضای  شناخته شده اند. 

نهايی را از ميان اين مستندها انتخاب می کنند.

اسکار بهترين مستند را  ارول موريس که در سال 2۰۰۴ با "مه جنگ" 
برده بود، اين بار با "رويه معمول عمليات" شانس کسب جايزه را دارد.

جاشوا  ساخته  "سوخت"  يعنی  اقتصادی  بحران  موضوع  با  فيلم  دو 
تيکل و I.O.U.S.A به کارگردانی پاتريک کريدون ديگر نامزدهای اوليه 
هستند.همچنين نام "دردسر آب" از کارل ديل و تيا لسين که در جشنواره 
ساندنس جايزه برد و "پشت در خانه مرگ" ساخته پيتر گيلبرت و استيو 

جيمز در ميان نامزدها به چشم می خورد.
و  هنرمندان  درباره  بيوگرافيک  آثار  نيز  فهرست  اين  مستند  چند 
)رابرت  سنش"  هانا  مرگ  و  "زندگی  هستند:  مشهور  شخصيت های 
)اسکات هيکس(،  گراسمن(، "گلس: پرتره ای از فيليپ در دوازده بخش" 

"در رويا" )جرميا زاگار و "مرد روی سيم" )جيمز مارش(.
ديگر فيلم شاخص فهرست نامزدهای اوليه اسکار 2۰۰۹ آخرين مستند 
جهان"  پايان  در  "رويارويی  نام  با  هرتسوگ  ورنر  درآمده  نمايش  به 
است. "خيانت" )الن کوراس(، "دعا کنيد شيطان به دوزخ بازگردد" )جينی 
)دانيل يانگ(، "ساخت آمريکا"  رتيکر(، "آنها خواهر دوروتی را کشتند" 
)اسکات هميلتون کندی( اين فهرست را تکميل  )استيسی پرالتا( و "باغ" 
ساير  با  همراه   2۰۰۹ اسکار  مستند  بهترين  نهايی  می کنند.نامزدهای 

نامزدها روز 22 ژانويه معرفی می شوند.  

 اخبار روزانه سینمایی 
را می توانید در 

وب سایت هفته نامه 
مشاهده کنید

»چارلیز ترون« سال ۲۰11با 
»شغل برزیلی« حاضر می شود

اقتباسی  فيلم  در  هاليوود  اسکاری  بازيگر  ترون«  »چارليز     
 2۰11 در  اکران  برای  آنرا  و  يافته  حضور  برزيلی«  »شغل 

ميالدی آماده می کند. 
ژانر  در  برزيلی«  »شغل 
ماجراجويانه  و  اکشن 
»حرفه  فيلم  براساس  و 
و  تهيه  به  ايتاليايی« 

توليد می رسد. 
هاليوود  اعالم  به  بنا 
تريلر  فيلمنامه  ريپورتر، 
و جنايی »شغل برزيلی« 
تووهی«  »ديويد  توسط 
درخواهد  نگارش  به 

آمد. 
فيلم  داستان 
ماجراجويی های »چارلی 
را  همکارش  و  کروکر« 
در شهر »ريودوژانيرو« 

به تصوير می کشد که تالش دارند با افزايش مهارت های فنی شان 
به شغلی آبرومند دست يابند و به اين منظوربايد تخصص های 

خاصی کسب کنند. 
با کارگردانی  اله« را  فيلم »دردره  »چارليز ترون« سال 2۰۰7 

»پل هاگيس« به پايان رسانده و اخيرا فيلم 
»هنکاک« با بازی او و »ويل اسميت« بر پرده سينماهای جهان 
از آخرين  بود. »دشت سوزان« به کارگردانی »گيلرموآريه گا« 

کارهای »ترون«در حرفه بازيگری به شمار می رود. 
»ديويد تووهی« کارگردان و فيلمنامه نويس »لس آنجلسی« خلق 
در  را  کامل«  »گم شدن  سياه«،»وزيدن«و  »هلوی  چون  آثاری 

کارنامه هنری اش به ثبت رسانده است. 

انتقاد کشاورز از 
ورود مانکن ها به 

عرصه سینما

محمد علی کشاورز پيشکسوت بازيگری سينما و تلويزيون از 
حضور مانکن ها در اين عرصه انتقاد کرد و به جوانان توصيه 

کرد شغل ديگری انتخاب کنند. 
از  بازديد  جريان  در  سه شنبه  امروز  کشاورز،  علی  محمد 
پانزدهمين نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با ابراز 
نگرانی نسبت به وضع نامناسب فرهنگی بازيگران زن گفت: من 
به جوانان به خصوص بانوان توصيه می کنم که به دنبال شغل 

مناسب تری بروند و از هنرپيشگی خودداری کنند.
از  انتقاد  با  ادامه  در  سينما  و  هنر  عرصه  پيشکسوت  اين 
نسل  متاسفانه  داشت:  اظهار  مطالعه  به  نسل جوان  بی توجهی 
جديد از کتاب و کتابخوانی دور مانده  که بايد با خواندن کتاب 

از فرهنگ و ادب اين مرز و بوم آگاه باشند.

»مسأله نان و مرگ« از اسکار جا ماند
برای  مرگ«  و  نان  »مسأله  کوتاه  و  تلويزيونی  فيلم  سازندگان 
حضور در بخش اسکار بهترين فيلم انيميشن کوتاه بايد تا سال 
جديد  فيلم  خالق  پارک  نيک  مهر،  گزارش  به  کنند.  صبر   2۰1۰
عروسک های خميری و محبوب واالس و گروميت که اولين بار 
کريسمس امسال از شبکه يک بی بی سی پخش می شود، در اين 
باره گفت: ما اسکار امسال را از دست داديم، اما برای سال بعد 
فرصت داريم. »شلوارهای اشتباهی« و »خطر بيخ گوش« دو فيلم 
کوتاه قبلی مجموعه واالس و گروميت جوايز اسکار بخش بهترين 
نيز سال  بريتانيايی  پارک  را دريافت کردند.  انيميشن کوتاه  فيلم 
انيميشن بلند »واالس و گروميت در نفرين خرگوش  2۰۰6 برای 

نما« برنده اسکار شد. 
»يک روز بزرگ بيرون«، اولين فيلم مبتکر عجيب و غريب و سگ باوفای او نيز نامزد اسکار شد. »مسأله نان و مرگ« 
برای حضور در اسکار امسال بايد تا اول اکتبر 2۰۰8 به آکادمی علوم و هنرهای سينمايی ارائه می شد که اين اتفاق 
نيفتاد. واالس )با صدای پيتر ساليس( و گروميت سگ او در فيلم ۳۰ دقيقه ای »مسأله نان و مرگ« صاحب يک نانوايی 
هستند. آنها درگير يک پرونده قتل می شوند، اما وقتی واالس عاشق می شود گروميت بايد به تنهايی قضيه را حل 
کند. عنوان »مسأله نان و مرگ« شوخی با فيلم »مسأله زندگی و مرگ« فيلم 1۹۴6 ديويد نيون است. پارک ۴۹ ساله 
پس از هشت سال کار روی دو فيلم بلند »نفرين خرگوش نما« و انيميشن سال 2۰۰۰ »فرار جوجه ای« فرصت ساخت 
يک فيلم کوتاه را غنيمت شمرد. او در اين باره گفت: فرمت نيم ساعتی انسانی تر به نظر می رسد. روند کار در يک 
فيلم بلند بسيار طوالنی است، اما هنگام ساخت يک فيلم کوتاه حس می کنم بايد زودتر ايده بدهم. استوديو بريتانيايی 
آردمن، خالق»واالس و گروميت« و »فرار مرغی« پارسال پس از پايان قرارداد با شرکت دريم ورکس با سونی پيکچرز 

قراردادی سه ساله بست.
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آلبوم »سیراف«
 با صدای

 »محسن شریفیان« 
منتشر شد

بازار  در  شريفيان«  »محسن  صدای  با  »سيراف«  موسيقی  آلبوم 
موسيقی منتشر شد. 

با  به طور مشترک  را شريفيان  آن  آهنگسازی  کار  که  آلبوم  اين 
بابک شهرکی انجام داده شامل 11 قطعه است که به موسيقی جنوب 

ايران می پردازد. 
خانه  در  که  سيراف  رونمايی  مراسم  در  گزارش،  اين  بر  بنا 
خانه  رئيس  قيصی زاده  يونس  شد،  برگزار  بوشهر  مطبوعات 
از  بار  اولين  برای  بوشهر  مطبوعات  گفت:خانه  بوشهر  مطبوعات 
برنامه آغاز معرفی  اين  اثر هنری رونمايی کرده که در واقع  يک 
آثار فاخر هنرمندان بوشهری به رسانه های گروهی و جامعه ادبی 

ايران است. 
آهنگساز  مراسم محسن شريفيان  اين  ادامه  در  گزارش،  بنابراين 
و محقق موسيقی بوشهر نيز پيرامون موفقيت های اخير موسيقی 
بوشهر و گروه ليان در عرصه های جهانی و نيز وضعيت موسيقی 

محلی در استان بوشهر به سخنرانی پرداخت. 

مورد  در  برنامه  اين  در  بوشهری  کارگردان  ضغيری  ايرج 
کارهای  تأثيرپذيری  و  بوشهر  در  آيين  و  موسيقی  ويژگی های 
شريف  محسن  و  منطقه  اين  اصيل  سنت های  از  شريفيان 
بر  ادبيات  تأثير  درمورد  نيز  بوشهری  پيشکسوت  داستان نويس 

موسيقی سخنرانی کردند. 

پايان بخش اين برنامه پخش قطعاتی از آلبوم »سيراف« بود. 
انتشار »سيراف« در قالب مجموعه »نغمه های ايران زمين« توسط 

شرکت صوتی و تصويری سروش انجام شده است.

موسیقی

جلسه بنیاد موسیقی 
کالسیك مشرق زمین 

در آلمان تشکیل 
می شود  

موسيقی  بنياد  جلسه  گفت:آخرين  تنبک  نوازنده  ناصح پور  پيمان 
کالسيک مشرق زمين 15 آذر در آلمان تشکيل می شود. 

پيمان ناصح پور نوازنده تنبک گفت:به دنبال تاسيس بنياد موسيقی 
کالسيک مشرق زمين توسط گيتی خسروی و با برگزاری جلسات 
موسيقيدانانی  حضور  با  بنياد  اين  جلسه  آخرين  آذر   15، متعدد 
از آلمان ،گيتی خسروی بنيانگذار اين بنياد و بنده برگزار خواهد 

شد. 
بنا بر اين گزارش، گيتی خسروی بنيانگذار بنياد موسيقی کالسيک 
مشرق زمين گفت وگو در گفت وگو با فارس در خصوص اين بنياد 
خصوص  در  کشور  از  خارج  در  که  نگرانی هايی  دنبال  گفت:به 
معرفی موسيقی ايران وجود دارد و به دليل اينکه اصالت و هويت 
موسيقی کالسيک ايرانی در خارج از کشور از بين نرود اين بنياد 

را تاسيس کرديم. 
وی ادامه داد: متأسفانه بچه های ايرانی که در خارج از کشور هستند 
درس هايی از موسيقی هايی می گيرند که اصال مناسب نيستند در 
حالی که اين بچه ها دوست دارند به هنر کشورشان روی بياورند. 
اين نگرانی ساليان سال همراه من بود تا اين که تصميم گرفتيم با 
همکاری موزه مردم شناسی در آلمان چنين بنيادی را راه اندازی 

کنيم. 
اين خواننده اپرا ادامه داد: در اين بنياد چهره هايی شاخص چون 
پرفسور کوپکه رئيس موزه مردم شناسی، دکتر باير اتنوموزيکولوگ 
و آقای اوگر موزيکولوگ، همراه بنده، هيئت رئيسه اين بنياد را به 
رياست سجاد گلغازی عهده دار هستيم که برنامه های موسيقايی 

اين بنياد را برنامه ريزی می کنيم. 
که  است  اين  ما  هدف  افزود:  بنياد  اين  اهداف  به  اشاره  با  وی 
تحت  و  بياوريم  از کشور  به خارج  را  ايران  چهره هايی موسيقی 

پوشش اين بنياد کارگاه های تخصصی موسيقی برگزار کنيم. 
خسروی در خصوص حضور موسيقی های ديگر کشورهای مشرق 
زمين در کنار موسيقی ايران بيان داشت: ما اگر می خواستيم تنها 
راجع به موسيقی ايران تکيه کنيم، تنها می مانديم چرا که در خارج 
وضعيت  نيز  زمين  مشرق  کشورهای  ديگر  موسيقی  کشور  از 
موسيقی ايران را دارند به همين دليل ما می خواهيم دست به دست 
آذربايجان،  ترکيه،  مصر،  چون  کشورهايی  کمک  با  و  دهيم  هم 
اين  به راحتی موسيقی  کنيم که  فراهم  امکاناتی   .... و  تاجيکستان 

کشورها را به شکل بهتری در خارج معرفی کنيم. 
اين عضو بنياد موسيقی کالسيک مشرق زمين در خاتمه خاطرنشان 
کرد: هدف و ايده در اين بنياد زياد است و اميد داريم از داخل و 

خارج از کشور برای رسيدن به اين اهداف حمايت شويم. 

دستگیری خواننده 
معروف رپ

با افزايش تعداد خوانندگان رپ و بی توجهی اين افراد به مضامين 
اخالقی و فرهنگی، شاهد گسترش کاربرد الفاظ رکيک  به صورت 

ريتميک در سطح جامعه  ايرانی هستيم. 
در همين ز مينه با افزايش اعتراضات نسبت به کنسرت مبتذل »ا 
وی  که  هايی  هتاکی  و  ها  توهين  نيز  و  »تتلو«،  به  معروف  م«،  ـ 
در ترانه های خود انجام داده است وی پس از بازگشت به ايران 
بازداشت شد. اين در حالی است که چندی پيش از اين نيز شايعاتی 
درباره دستگيری اين خواننده رپ منتشر شده بود که بعدها تکذيب 
شد اما اين بار بنا بر اظهارات منابع آگاه وی در بازگشت به ايران 

دستگير و روانه زندان شده است.

ضرب آهنگ 
سازهای ایرانی 

شنوندگان 
اسپانیایی را به 

وجد آورد
عالقه مندان  ضربانگ"  و گروه "  کنسرت استا د "حسين عليزاده" 
به موسيقی اصيل ايرانی را در سالن کالچ " اوبيسپو پريو" مادريد 

پايتخت اسپانيايی به وجد آورد. 
استقبال از کنسرت گروه ضربانگ و استاد عليزاده که برای نخستين 
باردر اسپانيا به اجرای می پرداخت به حدی بود که اين گروه پس 

از خاتمه برنامه خود با تشويق حاضران در سالن ناچار به اجرای 
مجدد قطعات ديگری از موسيقی سنتی ايران گرديد. 

کانون  اهتمام  به  که  کنسرت  اين  ابتدای  در  ايرنا،  برگزارش  بنا 
فرهنگی پرسپوليس مادريد برگزار شد، صدها تماشاگر و شنونده 
ايرانی ، اسپانيايی و اتباع خارجی مقيم اسپانيا شاهد "دونوازی " 
"سه تار"و تنبک استاد عليزاده و "پژمان حدادی " بودند که بخش 

اعظم آن را بداهه نوازی در مايه اصفهان تشکيل می داد. 
دراين بخش زيبايی موسيقيايی ، تسلط استاد عليزاده و ظرافت و 
تکنيک تنبک نوازی حدادی به حدی بود که همه حاضران در سالن 

را به وجد آورد و به تشويق بی امان نوازندگان وادار کرد. 
 ، درادامه اين برنامه ، گروه ضربانگ متشکل از "پژمان حدادی " 
"حکيم   ،  " "جاويد افسری راد   ، "رضا سامانی"   ،" "بهنام سامانی 
 " ای  کوبه   " از سازهای  استفاده  با   " "مرشد مهرگان  و   " لودين 
متعدد و ريتم های زورخانه ای و خانقاهی ، جنبه هايی از موسيقی 

ايرانی را به اجرا گذاشتند. 
اين بخش که با شاهنامه خوانی آغاز شد با نواختن قطعه ای با نام 
" خانه دل " براساس شعری از "فواد کرمانی " و خواندن تصنيفی 
از حافظ به تنبک زور خانه ای توسط مرشد مهرگان و همخوانی 

ساير اعضای گروه ادامه يافت . 
سپس ساخته ای از جاويد افسری راد سنتور نواز برجسته ايرانی 
از  هريک  آن  طی  که  شد  اجرا  "نوا"  دستگاه  "در  "نيايش  نام  با 
نوازندگان به تک نوازی پرداخته و هنر و توان خود و سازهايشان 

را نمايان ساختند. 
در ادامه اين برنامه ، استاد عليزاده نيز به گروه ضربانگ پيوست 
تا تصنيفی را که برای شعر "پرکن پياله را ..." از مرحوم "فريدون 
مشيری " ساخته اجرا کند که با همخوانی همه هنرمندان همراه شد 
های  های ساخته  ويژگی  از  که  های خاص  رنگ  و  تنوع صدا  از 

عليزاده است ، برخوردار بود . 
پس ازاين اجرا که درپايان برنامه صورت گرفت، تشويق حاضران 
در سالن و درخواست های آنها برای ادامه برنامه به حدی بود که 
عليزاده و گروه ضربانگ را وادار ساخت قطعه ای ديگر ازاين استاد 

برجسته در دستگاه چهارگاه را اجرا کنند. 
از  خود  احساسات  بيان  ضمن  سالن  در  حاضران  از  بسياری 
اجرای  تداوم  برای  که  خواستند  کنسرت  اين  برگزاری  مسئوالن 

اينگونه برنامه ها در مادريد تالش کنند. 
عليزاده که برای اولين بار برای اجرای برنامه به اسپانيا آمده بود 
، تماشاگران و حاضران در سالن را که به هنگام اجرای کنسرت 
نفس در سينه هايشان حبس شده بود، شنوندگانی بسيار مشتاق و 

عالقه مند توصيف و از سکوت آنها تقدير کرد. 
تعداد زيادی از حاضران در سالن اجرای اين برنامه را ، مجريان 
برنامه های راديو و تلويزيونی، خبرنگاران، نوازندگان ، موزيسين 
ها ، موسيقی شناسان و شاعران اسپانيايی تشکيل می داند که برای 
حضور دراين اجرا ، پرداخت بهای 15 و 2۰ يورويی بليت های آن 

را تقبل کرده بودند. 
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ادبیات و اندیشه

برندگان جایزه ی گاورنر 
جنرال معرفی شدند

نينو ريچی - نويسنده ی  کانادايی - برای دومين بار جايزه ی 
»گاورنر  جوايز  از  انگليسی زبان  داستانی  اثر  بهترين 
هيأت داوران  داد.  اختصاص  خود  به  را  کانادا  جنرال« 
جايزه ی گاورنر جنرال به عنوان معتبرترين جايزه ی ادبی 
کانادا، برندگان سال 2۰۰8 خود را در 1۴ بخش فرانسه و 

انگليسی زبان اعالم کرد. 

»اصليت  کتاب  برای  ريچی  نينو  انگليسی زبان،  بخش  در 
نژادها« موفق به دريافت جايزه ی 25 هزار دالری بهترين 
اثر داستانی شد. وی در سال 1۹۹۰ نيز برای اولين کتاب 
را  جنرال  گاورنر  جايزه ی  شياطين«  »زندگی های  خود 

دريافت کرده بود. 
در اين بخش، راوی هيج - نويسنده ی سرشناس برنده ی 
جايزه ی  »ايمپک دوبلين« - نيز با کتاب »سوسک« حضور 

داشت. 

به گزارش تورنتو استار، در بخش غيرداستانی، کريستی 
بالچفورد برای کتاب »پانزده روز« برگزيده شد. 

»فرود«  جنرال،  گاورنر  جايزه ی  کودک  ادبيات  بخش  در 
دريافت  را   2۰۰8 سال  جايزه ی  ايبيتسون  جان  نوشته ی 

خواهد کرد. 

ما  »بيش تر  کتاب  برای  چسير  جاکوب  شعر،  بخش  در 
بخش  در  همچنين  شد.  انتخاب  برتر  اثر  نگه دار«  گرم  را 
نمايش نامه، کاترين بانکز برای »قفس استخوانی« انتخاب 

اول هيأت داوران نام گرفت. 

در بخش ترجمه نيز الزر لدرهندلر برای ترجمه ی انگليسی 
کتاب »نيکولسکی« نوشته ی نيکوالس ديکنر، اين جايزه  را 

به خود اختصاص داد. 

بخش  در  همچنين  جنرال«  »گاورنر  ادبی  جايزه ی 
فرانسه زبان در شش زمينه، برندگان خود را به اين شرح 
کودک:  ادبيات  پلو،  ميشل  شعر:  مجموعه ی  کرد:  معرفی 
سيلوی دسروسيه، تصويرگری کتاب کودک: ژانيس نادو، 

ترجمه: کلر چابالير و لوييس چابالير. 
مراسم اعطای جوايز به برندگان روز دهم دسامبر برگزار 

خواهد شد. 

گزیده ای از 37 سال 
شاعری محمدعلی 
بهمنی انتشار یافت 

 
تازه  با شعرهايی  بهمنی  از ۳7 سال شاعری محمدعلی  گزيده ای 

منتشر شد. 
اين مجموعه گزيده ای از شعرهای اين شاعر از سال 1۳5۰ تا 1۳87 
است، که شعرهايی از اين مجموعه ها در آن آمده است: »باغ الل«، 
»در بی وزنی«، »در فصل عطسه های پياپی«، »گاهی دلم برای خودم 
تنگ می شود«، »شاعر شنيدنی است«، »اين خانه واژه های نسوزی 

دارد« و »چتر برای چه، خيال که خيس نمی شود«. 
مجموعه ی  در  که  رفت««  »اخوان  پايانی  غزل  و  »مثنوی  همچنين 
آمده  جدا  صورت  به  هم  می شود«  تنگ  خودم  برای  دلم  »گاهی 
بود، به گفته ی بهمنی، برای ادای احترام به اخوان ثالث، به صورت 

جداگانه در اين گزيده منتشر شده است. 
به گفته ی او، تأکيد اصلی اين مجموعه بر شعرهای مجموعه ی شعر 
»گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« است و شعرهای بيش تری از 
اين مجموعه نسبت به ديگر مجموعه های شاعر، در گزيده منتشر 

شده است. 
سوی  از  تازگی  به  صفحه   2۴۴ شامل  بهمنی  اشعار«  »گزيده ی 

انتشارات مرواريد منتشر شده است. 
همچنين »جسمم غزل است، اما روحم همه نيمايی« شامل گزيده ی 
غزل های منتشرشده ی اين شاعر، از سوی وزارت فرهنگ منتشر 
شده است، که در اين مجموعه نيز تعدادی از غزل های منتشرنشده ی 

بهمنی آمده است. 
يه حرف  نام »يه حرف  با  اين شاعر هم  ترانه های  از  مجموعه ای 
حرفای من کتاب شد« از سوی نشر دارينوش انتشار خواهد يافت. 
با  بود،  شده  منتشر  بده«  »امانم  نام  با  پيش تر  که  مجموعه  اين 

افزودن ترانه هايی تازه و با نام جديد منتشر خواهد شد. 

شاعر ایرلندی در میان نامزدان 
جایزه ادبی »کوستا«

»سباستين  نام    
و  شاعر  بری« 
 5۳ نمايشنامه  نويس 
از  که  ايرلندی  ساله 
محتمل  شانس های 
جايزه بوکر به حساب 
ميان  در  می آمد، 
جايزه  نهايی  نامزدان 

کوستا قرار گرفت. 
بری«  »سباستين 
»کتاب  رمان  نويسنده 
برندگان  از  سری« 
بوکر  جايزه  احتمالی 

سال 2۰۰8 به حساب می آمد اما در نهايت اين جايزه به »آراويند 
آديگا« نويسنده هندی رمان »ببر سفيد« اهدا شد. 

جايزه  نهايی  نامزدان  ميان  در  بری«  »سباستين  نام  بار  اين  اما 
معتبر ادبی »کوستا« ديده می شود و رسانه های بسياری از جمله 

گاردين وی را گزينه احتمالی برنده نهايی اين جايزه می دانند. 
که  است  بريتانيا  معتبر  جوايز  معدود  از  کوستا  ادبی  جايزه 

نويسندگان ايرلندی را نيز در رقابت ساالنه خود جای می دهد. 
اين جايزه در سال 1۹71 تاسيس شده و حتی بسياری از رسانه های 

ادبی دنيا آن را با جايزه بوکر مقايسه می کنند. 
و  هيوز  تد  پولمن،  فيليپ  همچون  بزرگی  شاعران  و  نويسندگان 
برگزاری  تاريخ  باالی  و  بلند  فهرست  ميان  در  ايشی گورو  کازئو 

جايزه ادبی کوستا ديده می شوند. 
رمان هايی از »کريس کليو«، »لويی دو برنيه«، »پاتريک مک گراث« و 
»سباستين بری« در ميان ليست نامزدان نهايی جايزه ادبی کوستا 

سال 2۰۰8 ديده می شود. 

جایزه ادبیات نوجوانان 
انگلستان اهدا شد

  »پاتريک نس« نويسنده انگليسی رمان »چاقويی که هميشه می برد« جايزه 
معتبر ادبيات نوجوانان کشور انگلستان را از آن خود کرد. 

»پاتريک نس« پيش از اين نيز در ماه سپتامبر توانسته بود جايزه معتبر 
ادبيات کودک اين روزنامه را از آن خود کند. 

جايزه ادبيات کودک روزنامه گاردين نيز در کنار جايزه ادبيات نوجوانان 
انگاستان از معتبرترين جوايز ادبيات کودک و نوجوان اين کشور است. 

رمان  نويسنده  مک گون«  »آنتونی  از  رقابت  اين  در  توانست  نس  پاتريک 
مجموعه  نويسنده  هوروويتس«  »آنتونتی  و  کشت«  مرا  که  »چاقويی 
ادبيات  پوندی   25۰۰ جايزه  و  بگيرد  پيشی  رايدر«  »آلکس  رمان های 

نوجوانان بريتانيا را به خانه ببرد. 
»آماندا کريگ« رئيس  هيئت داوران اين جايزه درباره انتخاب پاتريک نس 
قدری  نويسندگان  ما  نهايی  نامزد  بود.  مشکلی  انتخاب  که  واقعا   « گفت: 

بودند و انتخاب برنده نهايی کار طاقت فرسايی بود. 
نس يکی از نويسندگان محبوب نزد نوجوانان انگلستان است.« 

نوجوانان  همچنين  و  نويسندگان  از  جمعی  از  جايزه  اين  داوران  هيئت 
انگلستان تشکيل شده بود. عالوه بر آماندا کريگ نويسندگانی چون ژوليا 
بل، اما شريف و جان مک لی نيز به همراه پنج نوجوان انگليسی در جمع 

هيئت داوران بودند. 
است  کرده  مهاجرت  انگلستان  به  آمريکا  از   1۹۹۹ سال  در  نس  پاتريک 
که  »موضوعاتی  نام  به  داستان  مجموعه  يک  و  رمان  يک  اين  از  پيش  و 

درباره اشان چيزی نمی دانم« منتشر کرده بود. 
تانيا  گاردنر،  سالی  هوروويتس،  آنتونی  مک گون،  آنتونی  تامسون،  کيت 
ادبيات  نهايی جايزه  نامزدان  ليست  نويسنده  پاتريک نس شش  و  الندمن 

نوجوانان کشور انگلستان بودند.  

استقبال ادیبانه از تغییر فصل 
چهار نويسنده بريتانيايی با نوشتن داستان های کوتاه ۳۰۰۰ کلمه ای به 

استقبال نمايشگاه تغيير فصل 
به  روند.  می  انگلستان  در 
گزارش خبرگزاری کتاب، اين 
گونه  »رامش  نويسنده،  چهار 
سه کرا«، »دبورا لوی«، »تابی 
بايد  واگنر«  »اريکا  و  ليت« 
درباره  را  هايشان  داستان 
اين  در  بنويسند.  فصل  تغيير 
 ۴ اين  از  الهام  با  نمايشگاه 
نمايشی  های  قطعه  داستان 
ترتيب  نيز  عکس  نمايشگاه  و 

داده می شود.
نيست  قرار  ها  داستان  اين 
صدای  با  تنها  و  شوند  چاپ 
صورت  به  نويسندگانشان 
کتاب شنيداری منتشر خواهند 
شد. در اين نمايشگاه هنرهای 

ديگر از جمله نمايش، عکاسی، طراحی و چيدمان هنری در کنار اين داستان 
ها که به صورت شنيداری و تصويری عرضه می شوند، در خدمت ارائه 
از  فصل  تغيير  جشنواره  بود.  خواهد  فصل  تغيير  از  متفاوت  تصويری 

امروز، 2۰ نوامبر تا 28 فوريه 2۰۰۹ ادامه می يابد.
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شجاع نوري در یك نقش منفي 
بازي در »روز  از  عليرضا شجاع نوري مدت ها پس 

جلوي  دوباره  واقعه« 
در  و  رفته  دوربين 
منفي  نقش  »ترديد« 
کرده  بازي  را  اصلي 
»هملت«.  عموي  است؛ 
خود شجاع نوري دراين 
دادن  »ادامه  گفته؛  باره 
بازيگري بستگي به نقش 

ها و پروژه هايي دارد که به من پيشنهاد مي شود. تا 
وقتي در بنياد سينمايي فارابي مديريت بخش بين الملل 
را برعهده داشتم، ترجيح مي دادم کار بازيگري نکنم، 

چون فرصتي نداشتم.

 گالیه مستور؛
 مصطفي مستور درباره »روي ماه خداوند را ببوس« 
کمي  مرا  رمان  اين  مجدد  هاي  »چاپ  است  گفته 

زيرا  سازد  مي  اندوهگين 
اين  پرسم چرا  از خود مي 
نسل، رماني سرشار از رنج 
را مي خواند و اقبال عمومي 
اين کتاب که فقط  نسبت به 
در آن رنج است، يک اخطار 
اين  مستور  است.«  بزرگ 
نظر را در مراسم نقد کتاب 

ببوس« و بررسي داستان هاي  را  ماه خداوند  »روي 
معناگرا عصر پنجشنبه در فرهنگسراي خانواده مطرح 

کرد.

تجلیل از ابراهیم حقیقي
هنرمند  حقيقي-  ابراهيم  از   
در  گرافيست-  و  طراح 
چهارمين دهه از فعاليت هاي 
جمعي  حضور  با  اش  هنري 
از  دوستانش  و  هنرمندان  از 
تجليل  هنر  فرهنگستان  سوي 
اين  در  حقيقي  ابراهيم  شد. 
مراسم  اين   « گفت؛  مراسم 
از  يادي  تا  است  فرصتي 
مرتضي مميز بکنم که شاگرد 

هرگاه  و  آموختم  او  از  بسيار  و  بودم  اش  مستقيم 
من  به  را  راه  درونم  مميز  بگيرم  تصميمي  خواستم 

نشان داد.« 

 کتابي از جعفر والي؛ 
جعفر والي خاطرات 
و تجربيات خود را 
منتشر  کتابي  در 
کتاب  اين  کند.  مي 
»گوسفند  نام  با 
در  قصاب  زنده 
است«  حاضر  باغ 
ه  ند ر ا د بر ر د
و  خاطرات 

تجربيات اين هنرمند 
در  و  اش  زندگي  گوناگون  هاي  دوره  در  پيشکسوت 
تدريس  و  سينما  دوبالژ،  تئاتر،  همچون  هايي  حوزه 

است.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جایزه 
»جالل آل احمد« 

هیچ برنده ای ندارد
نخستين دوره جايزه ادبی »جالل آل احمد« امسال در حالی برگزار خواهد 

شد که هيچ نويسنده  ايرانی اين جايزه 11۰ سکه ای را دريافت نمی کند و 
تنها از 5 نفر قدردانی می شود. 

بلند، داستان کوتاه،  نخستين جايزه جالل آل احمد در بخش های داستان 
نقد ادبی، تاريخ نگاری و مستندنگاری در حالی برگزار می شود. 

هر بخش از اين جايزه، دارای يک جايزه اصلی 11۰ سکه ای است و يک 
جايزه تقديری که 25 سکه را شامل می شود. 

امسال فقط از دو نويسنده رمان و داستان کوتاه و دو نويسنده نقد ادبی 
به طور مشترک و يک تاريخ نگار با اهدای نشان جالل آل احمد و 25 سکه 

بهار آزادی قدردانی می شود. 
به هر يک از تقديری های بخش هايی که مشترک هستند 12/5 سکه بهار 

آزادی داده می شود. 
نشانی که وزارت فرهنگ و ارشاد طراحی کرده امضای جالل آل احمد را 

روی خود دارد. 
در ساخت اين نشان از آب  طال، آب نقره و آب برنج استفاده شده است. 

مراسم اهدای تنديس، لوح قدردانی و جوايز نقدی اين جايزه روز شنبه 
دوم آذر از ساعت 16 تا 18 در تاالر وحدت برگزار می شود. 

علی شجاعی صايين، مدير عامل خانه کتاب پيشتر به خبرنگار فارس، گفته 
بود 5 هزار عنوان کتاب در بخش های سه گانه نقد ادبی؛ داستان کوتاه و 
ارسال شده  اين جايزه  دبيرخانه  به  تاريخ نگاری و مستندنويسی  رمان؛ 

است. 
بخش های  در  آل احمد  ادبی جالل  جايزه  دوره  نخستين  فراخوان  پيشتر 
پنج گانه داستان بلند، داستان کوتاه، نقد ادبی، تاريخ نگاری و مستندنگاری 

منتشر شده بود. 
اين کتاب ها تنها مربوط به سال های 85 و 86 هستند. 

گفته می شود سخت گيری هيأت علمی نخستين جايزه جالل آل احمد باعث 
شده که اين جايزه هيچ برگزيده ای نداشته باشد. 

برگزيدگان  از  هريک  به  آزادی  بهار  11۰ سکه  اختصاص  با  جايزه  اين 
خود، لقب گران ترين جايزه ادبی ايران را به خود داده بود. 

حکم  با  پيش تر  که  آل احمد  جالل  جايزه  علمی  هيأت  نفره   ۹ اعضای 
وزير ارشاد به اين سمت منصوب شده  بودند صادق آيينه وند، مرتضی 
عباسعلی  تجار،  راضيه  نمين، رسول جعفريان،  عباس سليمی  سرهنگی، 
وفايی، مجتبی رحماندوست، محمدرضا سرشار و سهراب هادی هستند. 

اداره کتاب  فعلی  نيز محمدعلی رمضانی، مديرکل  اين جايزه  دبير علمی 
وزارت فرهنگ است. 

هيأت علمی جايزه جالل آل احمد پيش از اين هدف از برگزاری اين جايزه 
را ارتقاء زبان و ادبيات ملی ـ دينی عنوان کرده بود. 

اعضای علمی اين جايزه همچنين گفته بودند در اين جايزه آثاری داوری 
کتاب  عنوان  به  فرهنگ  وزارت  و  ملی  کتابخانه  سوی  از  که  می شود 
شناخته و طبق قوانين جمهوری اسالمی برای نخستين بار چاپ و منتشر 

شده باشد. 
در ساختار،  نوآوری  تازگی،  کشور،  ادبی  ارتقای سطح  در  تأثيرگذاری 
معيارهای  از جمله  زبان  زيبايی  و  استحکام  کتاب،  محتوايی  ارزشمندی 

ارزيابی کتاب ها بوده است. 

»مجتبایی« داستان های »طوطی نامه« 
را تصحیح کرد

اثر  داستان های »طوطی نامه«  »فتح اهلل مجتبايی« مجموعه  از سال ها،  پس 
»ضياءالدين نخشبی« را تصحيح کرد. 

فتح اهلل مجتبايی پژوهشگر و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
به خبرنگار فارس، گفت: مجموعه داستان های طوطی نامه اثر ضياءالدين 

نخشبی را پس از سال ها تصحيح کردم. 
پيش تر  که  است  موجود  ناشناسی  فرد  از  اثر  اين  از  ديگری  تصحيح 

براساس آن، شمس آل احمد داستان هايی را جمع آوری کرد. 
انتشارات  را  داستان های طوطی نامه  مجموعه  از  مجتبايی  اخير  تصحيح 

کارنامه منتشر خواهد کرد. 
ايران و  انتشار مجموعه مقاالت خود درباره رابطه  از  همچنين مجتبايی 
هند با عنوان »بنگاله در قند پارسی« خبر داد و افزود: اين مقاالت را که طی 

۴۰ تا 5۰ سال نوشته شده است انتشارات سخن منتشر خواهد کرد. 
وی هم اينک درحال ترجمه بخش کمدی کتاب »فن شعر« اثر ارسطو است 
که پس از سال ها نسخه آن يافت شده است و برای نخستين بار به فارسی 

برگردانده می شود.

مارشال فردینان رامو 
در ایران معرفی شد

نويسنده ی   - رامو  فردينان  مارشال  اثر  آسمان«  در  »شادی  کتاب 
فرانسوی زبان سوييسی - با ترجمه ی پيروز سيار منتشر شد. 

معاد  تخيل  درباره ی  است  کتابی  رامو،  آسمان«  در  »شادی  رمان 
از گور برمی خيزند و  اتفاق می افتد و مردمی  جسمانی که در روستايی 

ماجراهای شان را تعريف می کنند. 
به گفته ی سيار، بسياری از کتاب های اين نويسنده مايه های معنوی دارد 
و از بسياری از آثار او اقتباس سينمايی شده است. يکی از کسانی که از 
يکی از آثار اين نويسنده اقتباس کرده، ژان کلود کارير- فيلم نامه نويس 
فرانسوی - است. همچنين آثار او به زبان های مختلف ترجمه  شده است؛ 
اما متأسفانه در ايران شناخته شده نيست و تاکنون از او اثری در ايران به 

فارسی ترجمه نشده است. 
اين مترجم همچنين افزود، اين نويسنده ی سوييسی مهم ترين نويسنده ی 
ادبيات فرانسوی زبان اين کشور است که در سال 1878 در لوزان سوييس 

متولد شد و در سال 1۹۴7 درگذشت. 
کتاب »شادی در آسمان « با ترجمه ی پيروز سيار به تازگی از سوی نشر 

نی منتشر شده است. 
منتشر  سيار  ترجمه ی  با  که  است  ديگری  کتاب  جديد«  »عهد  همچنين 

می شود. او حدود چهار سال روی اين اثر کار کرده است. 
به گفته ی مترجم، اين اثر از يک   و نيم سال پيش در انتظار مجوز انتشار 
بوده، که به تازگی مجوز دريافت کرده است و از سوی نشر نی منتشر 

خواهد شد. 
اين اثر بالغ بر 1۳12 صفحه است که دربردارنده ی ترجمه ی کامل تمامی 
27 فصل عهد جديد به انضمام مقدمه های تفصيلی و پانوشت های تفسيری 

است. 
اين مترجم که پيش از اين، اولين بار با ترجمه ی »رفيق اعلی«، کريستين 
کرده،  معرفی  فارسی زبانان  به  را   - فرانسه  نويسنده ی معاصر   - بوبن 
ترجمه هايی چون: »نور جهان« و »کتاب بيهوده«ی بوبن و »ترکيب بندی 
در عکاسی«، »عکاسان بزرگ جهان« و »کتاب هايی از عهد عتيق« را منتشر 

کرده است. 
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دزدان دريايي عدن گستاخ تر شده اند 
 

جوالن دزدان 
دریایي در شاهراه 

صادرات دنیا 
 

دزدان دريايي خليج عدن در پايان هفته يي پرکار و پرسود سه شنبه شب مورد حمله يک ناو جنگي 
ارتش هند قرار گرفته و کشتي مادر خود را از دست دادند. اين حمله در حالي روي مي دهد که يکشنبه 
هفته جاري دزدان دريايي با تصرف نفتکش »استار سيريوس« رکورد جديدي در اندازه کشتي هاي 
ربوده شده براي خود ثبت کردند.نيراد کومارسينها فرمانده ناو هندي با انتشار بيانيه يي ضمن اعالم 
خبر مربوط به درگيري ناو جنگي »آي ان اس تبر« با ناوگان کوچک دزدان دريايي در ذکر جزئيات اين 
درگيري نوشت؛ »اين عمليات در کل حدود چهار تا پنج ساعت طول کشيد... اين عمليات اولين نمونه در 
نوع خود به شمار مي رود که نيروهاي هندي موفق شدند طي آن کشتي مادر دزدان دريايي را غرق 
کنند.«بر اساس همين بيانيه اين عمليات در نيمه شب سه شنبه در 528 کيلومتري جنوب غرب ساحل 
جنوبي عمان )نزديک آب هاي ساحلي يمن( رخ داده است. سينها در اين بيانيه مدعي شد نيروهاي هندي 
زماني که با کشتي مادر روبه رو شدند، مشخصات آن را مطابق با مشخصات يکي از کشتي هاي دزدان 
دريايي يافتند. اطالعات مربوط به کشتي دزدان از طريق يکي از سازمان هاي بين المللي مبارزه با دزدان 
دريايي در اختيار ناو هندي قرار گرفته بود. کشتي مادر هنگام رويت دو قايق تندرو را يدک مي کشيده 
که اين نيز از ديگر نشانه هاي کشتي دزدهاي دريايي در آب هاي ساحلي شرق آفريقاست. به گفته سينها 
نيروهاي هندي توانسته اند با دوربين هاي خود افراد مسلح به مسلسل هاي سبک و خمپاره انداز را در 

حال تردد روي عرشه کشتي مادر تشخيص دهند. پس از اين مشاهدات کشتي هندي به دزدان دريايي 
نزديک مي شود و براي بازرسي آن پيام »ايست« مي دهد اما کشتي مادر دزدان دريايي در پاسخ ابتدا 
رزمناو »تبر« را تهديد کرده و زماني که کشتي هندي به آن نزديک تر شد، روي آن آتش گشود.کشتي 
تبر از 2۳ اکتبر در منطقه عدن مشغول گشت زني است و تاکنون ۳5 کشتي هندي را که قصد عبور از 
اين منطقه پرخطر را داشته اند، اسکورت کرده است. هفته گذشته نيروهاي هوا - درياي ارتش هند نيز با 
استفاده از هليکوپترهاي خود موفق شدند از تصرف کشتي تجاري هندي در اين منطقه جلوگيري کنند.

سينها در اين باره گفت؛ »در مقابل آي ان اس تبر نيز در دفاع از خود روي کشتي مادر آتش گشود... 
بر اثر شليک هاي تبر کشتي مادر آتش گرفته و بعد از لحظاتي صداي انفجار شنيده شد که گمان مي 
رود بر اثر تسري آتش به انبار مهمات و مواد منفجره دزدان رخ داده باشد. تقريبًا همزمان با شنيده 
شدن صداي انفجار دو قايق تندرو از کشتي مادر جدا شده و سعي کردند فرار کنند. کشتي تبر اولين 
قايق را تعقيب کرد که پس از ساعاتي آن را خالي از سرنشين پيدا کرد. قايق دوم موفق شد در تاريکي 
شب بگريزد.«بر اساس گزارش رسمي ارتش هند از اين ماجرا، دزدان دريايي خليج عدن جسارت و 
گستاخي اين را پيدا کرده اند که حتي در درگيري با کشتي هاي جنگي پيش قدم شوند. اين مساله در 
حالي باعث حيرت تحليلگران مسائل امنيتي و نظامي شده است که عمليات چند روز پيش دزدان اين 
»استار سيريوس«  بود. کشتي  را غافلگير کرده  آنها  نيز  »استار سيريوس«  نفتکش  ناحيه در تصرف 
عربستان سعودي يکشنبه هفته جاري با محموله دو ميليون بشکه نفت خام که معادل يک چهارم کل 
صادرات نفت عربستان در يک روز است در فاصله ۴5۰ مايل دريايي )حدود 8۰۰ کيلومتري( جنوب 
شرق بندر مومباساي کنيا به دام دزدان دريايي افتاده است. اين منطقه و فاصله دور آن از آب هاي 
ساحلي سومالي که تصور مي شود خاستگاه اصلي دزدان دريايي باشد، نشان داد دزدان دريايي عدن 
اخيراً به تجهيزات پيشرفته تري مجهز شده و اکنون مي تواند در نقاطي دورتر در عمق آب هاي بين 
المللي و جايي که انتظار حضور آنها نمي رود، دست به عمليات بزنند. به عقيده تحليلگران دزدان عدن 
با اتکا بر درآمد هنگفتي که راهزني دريايي در يک سال گذشته براي آنها به همراه داشته، توانسته اند 
تجهيزات و سالح هاي جديد خريداري کنند. بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد هفته گذشته در 
تشريح وضعيت دشوار امنيتي و اقتصادي که دزدان دريايي در خليج عدن و ورودي درياي سرخ به 
وجود آورده اند، گفت؛ بر اساس برآورد سازمان ملل فعاليت دزدان دريايي در سال جاري بين 25 تا 
۳۰ ميليون دالر درآمد داشته است. سايروس مادي، از مسووالن دفتر بين المللي کشتيراني که فعاليت 
دزدان دريايي ساحل شرقي آفريقا را دنبال مي کند با ستايش اقدام اخير ارتش هند و عکس العمل آن 
در برابر دزدان دريايي گفت؛ »تنها با چنين اقداماتي مي شود مشکالت و وضعيت کنوني را حل کرد. در 
همين حال يک منبع سوماليايي ضمن اعالم اين خبر که کشتي »استار سيريوس« در نزديکي شهر ايل در 
شمال سومالي لنگر انداخته است، گفت دزدان دريايي در قبال آزادي اين نفتکش غول آسا و 25 خدمه 
آن 25۰ ميليون دالر درخواست کرده اند. اين خبر از سوي طرف عربستاني تاييد نشده است اما آخرين 
اخبار حاکي از اين است که مسووالن شرکت آرامکوي عربستان که مالک اين نفتکش است براي مذاکره 
با دزدان دريايي راهي سومالي شده اند. ارزش محموله »استار سيريوس« بالغ بر 1۰۰ ميليون دالر 
است. نيويورک تايمز نيز در اين زمينه مدعي شد اين گروه از دزدان ارتباطات گسترده يي در عربستان 
و امارات متحده عربي دارند که موجب حيرت ناظران شده است. دزدان دريايي در دو هفته گذشته به 
هشت کشتي حمله کرده اند و از زمان تصرف نفتکش عربستاني در روز يکشنبه تاکنون سه کشتي 
را تصرف کرده اند. اين کشتي ها شامل يک کشتي باربري تحت پرچم هنگ کنگ که گندم به مقصد 
بندرعباس حمل مي کرده، يک کشتي ماهيگيري تايلندي و يک کشتي باري يوناني مي شود. ربوده شدن 
کشتي يوناني هنوز به صورت رسمي تاييد نشده است. دزدان دريايي از آغاز سال 2۰۰8 تاکنون به ۹2 
کشتي حمله کرده اند که در تصرف ۳6 کشتي از اين مجموع موفق بوده اند. آنها هنوز 1۴ کشتي را در 
اختيار خود دارند که يکي از آنها کشتي اوکرايني با محموله ۳۳ تانک نظامي روسي و ساير ادوات و 

مهمات جنگي است. حدود 25۰ خدمه اين کشتي ها هنوز گروگان راهزنان دريايي هستند.
در اين بين تبعات اقتصادي فعاليت هاي دزدان دريايي در هفته هاي اخير محسوس تر بوده است. با 
گسترش فعاليت اين گروه ها به مناطق خارج از خليج عدن اکنون شماري از شرکت هاي کشتيراني در 
فکر هستند تا مسير خود را تغيير داده و به جاي عبور از ميانبر کانال سوئز تمام قاره آفريقا را دور 
زده و با گذر از دماغه »اميد نيک« در منتهي اليه جنوبي اين قاره به سمت اروپا يا بالعکس حرکت کنند. 
اما اين مسير از يک سو باعث باال رفتن هزينه حمل و نقل در اين مسير مي شود که يکي از پرترددترين 
مسير هاي آبي جهان است و از سوي ديگر زمان تحويل محموله ها را دو تا سه هفته به تاخير مي 
اندازد. اين مساله براي محموله هايي نظير نفت که زمان تحويل آنها اهميت دارد، بسيار تاثيرگذار خواهد 
بود و بازار جهاني را که هم اکنون درگير رکود است با بحران هاي بيشتري مواجه خواهد کرد. عالوه 
بر اين با افزايش فعاليت دزدان دريايي شرکت هاي بيمه نيز نرخ هاي خود را براي کشتي هايي که در 

اين مسير حرکت می کنند نرخ بيمه را افزايش داده اند 

بنیاد ژاله اصفها نی اولین سالگرد خاموشی ژاله را با شرکت 
شاعران و هنرمندان و دوستداران هنر و فرهنگ بر گزار میکند.

با یاد ژاله 
اصفهانی

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

شعر و سخن:

هادی خرسندی ، ستار لقائی
لعبت واال، شاداب وجدی

و شاعر جوان: ماندانا مشایخی

An evening of words, poetry and music in memory of Jaleh Esfahani 
Saturday 29th November 2008

SOAS – Brunei Gallery
Russell Square London WC1H 0XG

شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰8 
ساعت 6:3۰ بعد از ظهر

سیاست
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گزارش

ما سیستم دلخواه شما را در 
کمترین زمان طراحی میکنیم .
دیگر هدررفتن زمان بس است تنها یک تماس کافیست تا کارشناسان ما 
شما را در مکانیزه نمودن امور اداری و دفتری محل کارتان یاری نمایند

برخی از خصوصيتهای برنامه های طراحی شده : 

1( ديجيتالی شدن کليه فرمهای موجود در محل کار شما 
2( قابليت ذخيره سازی در شبکه 

۳( انجام کليه امور حسابداری بصورت مکانيزه 
۴( ارائه گزارشهای دوره ای مطابق باميل شما 
5( انواع طراحی ديجيتالی فرمهای تصادفات 

,Claim form, Hire form, Agreement form
6( و هرآنچه شما از کامپيوتر انتظار داريد........

Tel: ۰77 ۹675 1767
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فرهنگ

تقویت هویت 
ایرانی در 

سایر کشورها؛ 
با تأکید بر 

هویت فرهنگی
دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دکترای جامعه شناسی از تگزاس آمريکا

به   انسان   طبیعی   نیاز  از  و  است   بودن "  کسی   "چه   معنی   به   هویت  
این   برمی آید.  جایی   یا  چیزی   به   شدن   شناسانده   و  شدن   شناخته  
حسن  تعلق ، بنیادی  ذاتی  در وجود انسان  دارد. برآورد شدن  این  نیاز، 
تعلق   حسن   ارضای   و  می شود  سبب   انسان   در  را  فردی   "خودآگاهی " 
میان  یک  گروه  انسانی ، خودآگاهی  جمعی  و مشترک  یا هویت  بومی  یا 
ملی  آن  گروه  انسانی  را تعیین  می کند.اگر مردم  یک  کشور را به  عنوان  
و  اجتماعی   ترکیبات   بی تردید  گیریم ،  نظر  در  آن   وجودی   سلول های  
اداری ، ارکان  حیات  آن  کشور است  و آنچه  از هویت  و ملیت  می شناسیم  

به  منزله  روح  این  پیکر خواهد بود. 

اگر نيازمندی ها معنوی  و حس  تعلق  انسان  به  چيزی  يا جايی  ارضاء 
سرگردانی   موجود  نيابد،  آگاهی   خود  هويت   از  انسان   و  نگردد 
بی  سر  از کالف  سردرگم   توانست   نخواهد  هرگز  که   نيست   بيش  
و سامانی  و بی هدفی  رهايی  يابد. در سطح اجتماعی اين ، پديده ها 
و نهادهای  معنوی  و فرهنگی  هستند که  فضای  انسانی  را به  گونه  
محيطی  مشخص  و مستقل  از ديگر محيط های  انسانی ، جدا و متمايز 
می کنند و افراد آن  فضای  انسانی  ويژه  را از روح  و سربلندی  هويتی  
از  ملی   هويت   می سازند.  برخوردار  همراهی   و  همدلی   حس   از  و 

وجوه گوناگونی  برخوردارست  که  به  قرار زير است : 
1( خانواده  

2( زبان  
۳( دين  و آئين 

  ۴( زادگاه  و سرزمين 
  5( تاريخ 

 6( ايدئولوژی ، سنت ها و ارزش ها 
7( باورها و رفتارها 

8( دانش  و فنون 
۹( وجدان و خرد جمعی 

1۰(ماهيت و هويت 
  11( خودآگاهی  و خوديابی  که  از نحوه  ترکيب  مولفه های  پيشين  

پديد می آيند. 
هويت  هر ملتی  بی شک  در ريشه های  اجتماعی  و فرهنگی  تاريخ  آن  
نمی شود،  آن  هرگز در حد گذشته  محدود  نهفته  است ، ولی   مردم  
اجتماعی   کنونی   از خصايص   که   ماهياتی  مربوط می شود  به   بلکه  
و فرهنگی  جامعه  نشأت  می گيرد که  کاماًل تازگی  داشته  و به  دنيای  
نيز  ملت   يک   هويتی   ـ  تاريخی   خصايص   حتی   دارند؛  تعلق   امروز 
به  تمامی  وقايع  و مولفه های  گذشته شان  مربوط نمی شود، بلکه  از 
ميان شان ، آن  ويژگی هايی  ماندگار بوده  و هنوز در روح  جمعی  آن  
امروز  نسل   برای   مخاطبی   و  پيام   يافتن   با  که   می زنند،  موج   ملت  
از فسيل  شدن  خود جلوگيری کرده  و امکان  بازتوليد و بازآفرينی 

خويش  را فراهم  آورده  باشند. 
در دنيای  امروز، هويت  فرهنگی  و ملی  را ديگر نمی توان  مثل  برخی  
که   پذيرفته  شود  اگر  نظر گرفت ، حتی   در  های  موروثی   از هويت 
با جامعه  خويش  صورت   انطباق  فرد  اين  ميراث   از طريق   همواره  

اجتماعی ،  زمينه های   ساير  اکنون  همچون   ديگر،  بيان   به   می گيرد. 
و  بخش   مشروعيت   امروز  دنيای   در  ديگر  بودن ،  موروثی   معيار 
به  وجوهی   زمينه ها  نيز همچون  ساير  ملی   هويت   و  نيست   معتبر 
عطف  می کند که  اکتسابی  بوده  و نسل ها در طی  تجربه  کنونی شان  
به  آفرينش  و بازآفرينی  آن  مبادرت  می ورزند. در اين  چشم  انداز، 
هويت  به  مثابه  يک  مسير هويت  يابی  همواره  مورد پرسش  و باز 
تعريف  و باز آفرينی  واقع  می شود که  خود را در طی  مسيری  طوالنی  
تحقق  بخشيده  و تحليل  می کند. اين  مسيرها تنها مسير عقايد نيستند، 
بلکه  به  طور يکسان  متضمن  کل  جوهره  اعتقادورزی  نيز هستند که  
الگوها، حس  زنده  تعلق ، شيوه های  درک   شامل  هنجارها، رفتارها، 
کنش  در  بلکه   صوری ،  قلمروهای   در  نه   فعاالنه ،  شرکت   و  جهان  

های  معناآفرين  هستند که  خود پديد آورنده  آن  به  شمار می روند. 
جهت گيری  اين  مسير به  يک  معنا در عاليق ، خواسته  و گزينش های  
به  شرايط  وابسته   جهت گيری   اين   همچنين   می شود.  متبلور  افراد 
عينی  اجتماعی ، فرهنگی  و نهادی  است  که  در درون  آن ها اين  روند 

باورها و رفتارها آشکار می شوند. 
ايرانيان  به  کسانی  که  صرفًا در محدوده  جغرافيايی  سرزمين  ايران  
ايرانيان  ساکن   بلکه  شامل  خيل   نمی شوند،  زندگی  می کنند محدود 
تازه ای  در  ايرانی   پيدايش  جوامع   در مناطق  مختلف  جهان  هستند. 
کشورهای  گوناگون  به  ويژه  در اروپا و اياالت  متحده  در دو دهه  
شرايط  با  هماهنگی   برای   ايرانيان   اين   تالش   بيستم ،  قرن   پايانی  
از  دوم   نسل   پروراندن   همچنين ،  و  گوناگون   جوامع   اجتماعی  
مهاجرين  در اين  جوامع  دور از ايران ، جنبه های  پراهميتی  يافته  است  
که  بايد در برنامه  ريزی ها مدنظر قرار گيرند. نسل  کنونی ايرانی  در 
جستجوی  آن  است  تا با درک  و حضوری  آگاهانه  در دايره  زندگی  
امروزين ، گونه های  موجود از بحران های  پساانقالبی  را پشت  سر 
با پيشرفت  با تکيه  بر ساخته های  گذشتگان  و در هماهنگی   نهد و 
پيکار  در  هم   و  کند  حفظ  را  خويش   ملی   هم  اصالت   امروز،  های  

زندگی  در جهان  نوين  شاهد پيروزی  را در آغوش  گيرد. 
جستجوی  در  تنها  نبايد  ما  که  است  ضروری  نکته  اين  به  توجه 
اقوام و فرهنگ های مختلف ايران زمين، در پهنه کنونی سرزمين 
قيوميت  در  اينک  که  مللی  و  اقوام  از  بسياری  باشيم.  محدود  آن 
کشورهای ديگر زندگی می کنند، در گذشته به هويت ايرانی منتسب 
بوده اند که بسياری از آن ها هنوز مشترکات شان را با ما دارند 
و آن می توان زمينه مشترکی برای همکاری و همزيستی منطقه ای 

فراهم آورد. 
در آسيای ميانه تاجيک ها دارای زبان فارسی هستند و چنان که 
منابع روسيه اذعان می کنند، در آنان نژاد ترکی قالب است، با آن 

اين  عکس  درست  قفقاز  حوزه  در  و  است  فارسی  شان  زبان  که 
صادق است. يعنی نژاد اکثراً ايرانی و قفقازی و زبان ترکی است. 
ساير کشورهای آسيای ميانه نيز مشترکات بسياری با ما دارند؛ 
به خصوص بايد توجه کنيم که تأکيد ما نبايد روی قوميت، نژاد و 
حتی زبان باشد، و تمرکز اصلی ما بايد روی "مشترکات فرهنگی" 

متمرکز شود که زبان امروز تعامل ملت هاست. 
از سويی ديگر برخی از اين اقليت ها از شرايط مطلوبی برخوردار 
نيستند، و کشور ما بدون اين که بخواهد در امور ساير کشورها 
به  فرهنگی  ارتباط  طريق  از  خصوص  به  تواند  می  کند،  دخالت 
محروميت زدايی از آنان کمک کند. سرزمينی مثل اوستيای که اينک 
بين روسيه و گرجستان تقسيم شده و از خودمختاری نيز برخوردار 

است، از اقوامی ايرانی است که آنان نيز هنوز خود را ايرانی می 
دانند و بسيار تشنه تغذيه فرهنگی هستند که از تاريخ شان نشأت 
گرفته باشد. اوستيا نامی است که ديگران بر آن ها نهاده اند، اما آن 
ها خود را اصطالحًا »ايرونی آدم« )ملت ايرونی( و کشورشان را 
»ايروستان« می نامند. در دست نوشته های قديمی روسی، آن ها 
را آالنی - که از اقوام آريايی بودند - شمرده اند. اينک که درگيری 
واکنشی  هيچ  ما  کشور  متأسفانه  است،  گرفته  باال  اوستيا  در  ها 
نسبت به آن نداشته است، در حالی که می تواند به واسطه همين 
سبقه ايرانی ساکنان آنجا، نقشی موثر در بازگشت آرامش بدانجا 
و برقراری صلح و امنيت داشته باشد؛ مهمتر از وظيفه ملی، وظيفه 
انسانی و دينی ما آن است که بدون دخالت و تنها با ديپلماسی و 

گفتگو طرفين را به سوی آرامش سوق دهيم. 
مهاجرت  مهم  های  مکان  از  يکی  ديرباز  از  که  نيز  تانزانيا  زنگبار 
می  هنوز  که  است  مهمی  های  سرزمين  از  است،  بوده  ايرانيان 
توان تعدادی از خانواده های ايرانی را که برخی از آن ها زرتشتی 
هستند، در آنجا يافت. جالب اينجاست که بسياری از ملل امروزين 
ريشه های خود را از آريايی ها و ايرانی ها می دانند، بدون اين که 
ما مطلع باشيم. نمونه آن بلغاری ها هستند که با برخی از شواهد 
مدعی اند اصليت شان از بلخ بوده و بلغار مبدل بلخ و بلخاريا است. 
هم اينک نيز حدود 6۰۰ کلمه پارسی يا گرفته شده از پارسی در 
زبان شان هست. حتی برخی ترک ها را از اقوام هندو اروپايی می 
دانند و تورانيان را که در ادبيات کهن ما نيز به کرات از آن ها سخن 
رفته قومی آريايی می شمرند که از سالله فريدون پادشاه افسانه 
ارث  يه  تورج  پسرش  به  که  او  از  سرزمينی  که  است  آريايی  ای 
رسيد، توران و سرزمينی که به پسر ديگر ايرج تعلق گرفت، ايران 
ناميده شد. با اين همه تأکيد ما در تعامل با هر قوم و ملتی بايد روی 

فصول مشترک و به خصوص حوزه فرهنگ و هنر باشد.
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عکس  6 مدلی از بچه ها 
عکاسی خانوادگی

عکاسی مدل 
عکس پرتره

عکس پاسپورتی
روزهای شنبه و يکشنبه با تعيين وقت قبلی

با مدیریت رامك زبده ترین عکاس  ایرانی

MAGIC MODELS
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کامو
  پرومته قرن بیستم

    
پرويز هوشيار -  قسمت سوم

. هنگاميکه ”مورسو “ و ”  سن تس “  در کنار دريا مشغول قدم زدن هستند 
متوجه چند جوان عرب مي شوند که در تعقيب آنها هستند  . در نزاعي که بين 
آنها در ميگيرد ”  سن تس “ بوسيله چاقوي يکي از اعراب از ناحيه دست زخمي 
ميشود .  د رآن لحظه  ” سن تس “  هفت تيرش را بيرون آورده و قصد شليک 
دارد ولي     ” مورسو “  جلو او را مي گيرد .  در بازگشت به کلبه ”  مورسو “ 
هفت تير را از او گرفته و به محل دعوا برگشته و يکي از جوانهاي عرب را که 
با آرامش خيال زير درختي لميده  با شليک پنج گلوله به سينه اش به هالکت مي 
رساند .  ” مورسو “ به دادگاه احضار مي شود و در مقابل کشيش بهيچ وجه 
حاضر نمي شود توبه کند و در جواب به دادگاه علت قتل را اشعه آفتاب دانسته 
و گناه را به گردن خورشيد و تابش شديد آن مي اندازد .” مورسو “  قهرمان  ” 
دن کيشوتي “  داستان کامو قهرماني است که به معيار ها و نرم هاي اجتماعي 
.  رفتارش غيراصولي و  داند  پايبند نيست و همه چيز را پوچ و بي معني مي 
ناهمگون با ديگران بوده و در حد نهائي کلمه پوچ  . مردي است که در مقابل 
سئواالت  ” ماري “ در مورد عشق هم جواب ممتنع مي دهد .   ” ماري  مورسو  
امروز قصد دارم مطلب مهمي را بتو بگويم ، و سؤال کردم دوستم دارد ؟  و 
او در جواب گفت اين حرف واقعًا معنايي ندارد . ولي خيال نمي کنم . اما او با  
زناشوئي  با من موافقت کرد .“ )) آن شب ماري آمد و پرسيد آيا مي خواهم با او 
ازدواج کنم ؟ گفتم براي من فرقي نمي کند ، اگر بخواهد ازدواج مي کنم  ....... بعد 
گفت ازدواج مساله خوبي است گفتم نه  ((  .          در رمان  ” بيگانه “  درد کامو  
درد روشنفکران مستعمره نشين است .  احساس بيگانگي کامو  و              ”  
مورسو  “   از غربت و دوري از ديار و يار نشئت مي گيرد  و اين نکته اي است 
که کمتر بررسي روانشناختي و جامعه شناختي  شده است .   ”مورسو“  با آنکه 
سمبل زنده و جانداري از يک انسان وامانده از زمين و سرزمين آبا و اجدادي 
است قطعا دچار نوعي عذاب  وجدان  است ،  نمونه تمام عيار يک انسان پوچ گرا 
و بي هويت ،  يک نهيليست  غيرفعال و پناه برند ه به رمانيتسمي بيمار گونه   .  ” 
مورسو  “  روايتگر لحظه هائي کوتاه و گذراست ، لحظه هائي که غالبا هيچگونه 
پيوستگي و ريشه اي با گذشته و در گذشته ندارند و به گفته  ” سارتر “ هر يک 
از اين لحظه ها از عدم شروع ميشود  و به عدم مي پيوندد . ”مورسو  “  يک     
غيرفعال   ) Passive  (  است  و بيشترين تکيه  و تاکيدش بر لحظه هاست به گونه 
اي رمانتيک و زيبا و متاثر کننده به لحظه ها پناه مي برد . داستان بيگانه اساسأ  
يک شعرنهيليستي  است ،  زنده و زيبا ،  خون زندگي دارد  . اما  ”مورسو“  آدمي 
نيست که بتوان او را جدي گرفت ،  هر چند در پاريس تحصيالت عالي گذرانده 
است . در کتاب ” بيگانه “  ”  مورسو“  همان کاموست در قالب داستان و بي 
مناسبت نيست  که کامو نوشته هايش را با امضاء  ” مورسو“  در روزنامه ها 
به چاپ مي رساند . شيوه روايتگرانه رمان  “ بيگانه “ متاثر از شيوه نگارش   “ 
همينگوي “  تکيه بر    لحظه ها  با جمالتي غالبا کوتاه و بدون پيوستگي عيني 
و ذهني دارد .   در اولين دوره سير تکوين و تحول انديشه هاي ادبي – هنري 
و فلسفي کامو تجزيه و تحليل ، نقدو بررسي    ” سيزيف “  و ” گاليگوال “  را 
پيش مي بريم .        خدايان ”  سيزيف “  را محکوم کرده بودند که مدام سنگي 
را از کوه باال برده به قله کوه برساند وقتي به باال رسيد بر اثر سنگيني وزن ، 
سنگ به پائين کوه  پرت شده و اين کار مدام تکرار شود . ” سيزيف “ قهرمان 
پوچي و بيهودگي است  او قهرماني است که با خدايان ستيز ميکند  و با آگاهي 
بر بيهودگي اي که بر او روا داشته اند طغيان مي کند  ، او سنگ را از کوه باال 
مي برد و باز سنگ به پائين سرازير مي شود ،  نگران نيست چون آگاهي دارد 
و هر لحظه که سنگ را باال مي برد خوشحال است .اگر افسانه ” سيزيف “  غم 
انگير است علتش هوشياري ”سيزيف “  است که مي داند بايد رنجي دائمي تحمل 
کند هيچگاه اميد رهايي براي اونيست و همين هوشياري ” سيزيف “  است که او 
را از کاراکترهاي ”کافکا “ و ” يونسکو“  متمايز مي کند .”اسطوره سوفوس  “  با 
اينکه در اين دوره قرار مي گيرد  قصد نقد و بررسي آن را نداريم و گذرا از آن 
مي گذريم  .اين نوشته يک رساله فلسفي نيست حديث تنهايي هنرمندي است که 
با تصور مرگ روبروست .  )کامو پيش از اين کتاب سخت بيمار بوده و حتي به 
فکر خودکشي ميافتد  ( .  آنچه بيش از همه در اين رساله خواننده را متحير و 
مبهوت مي کند  نوعي سرود زندگي است که از نوميدي برخاسته است .       ” 
از پيش مقدر گشته  آنچه به جاي مي ماند سرنوشتي است که تنها فرجام آن 
است . يگانه واقعيت از پيش مقدر شده مرگ است . همه چيز به جز سرور يا 
خوشبختي در آزادي خالصه ميشود . جهاني به جا مانده که تنها فرمانرواي آن 
آدمي است . آنچه او را دربند نگاه مي داشت پندار خطاي يک تصوير ايده آليستي 
بود . واقعيت فکر آدمي از اين پس در نفي انديشه نيست در بازگشت انديشه به 

قالب تصوير هاست  که  فکر انسان فرصت جوالن پيدا مي کند . 

پرشیا یك نام در
 دو سرزمین 

باز می کنم  ببندم و وقتـــی  را  تنگی می کردم و دلم می خواست  چشمهايم  ، خيلی احساس دل  بود  روز يکشنبــه 
توی سرزمين مادری خودم باشم ولی اين فقط يک بازی دوران کودکـــــــی بود و امروز  من کودکيم تنها برايم يک  
خاطره ماندگار و شادی آفــــرين شد و بعضی از روزها اين خاطر ات هم  نه تنها شادم نمی کند بلکه دلتنگيها يم را 
بيشتــــر می کند . هــوا ابری بود و سرد، روزهای  پاييز تحمل تنهايی دور از وطن بسيار سخت و غم انگيز است ، 
گاهی تنهايی هم اجباری می شود و کاری هم نمی توان کرد  ،نمی دانستـم کجا می خواهم  بــروم توی اتاق هم نمی 
توا نستم بمانم  از خانه  بيرون آمدم  روز يکشنبه در شهر  لنـدن با هوای  سرد، خيابـــان  خلوت بود و صداها هم  
برايم  غريبه تر از هميشه بود تنها صدای آشنا ی اين روزها صدای باران بود توی خيـابان )کيل برن( يک آواز ايرانـــی 
برای خودم زمزمه می کردم و راه می رفتم گرسنـــه بودم اما فکر خوردن غذا هم برای من  سخت بود چيزی از گلويم 
پائين نمی رفت ، به عابرانی  که از کنارم رد می شدند  نگاه می کردم به دنبال چهره ای آشنا بودم و گاهی وقتها هم 
نگاهم به مغازه ها می افتاد  ناگهان ناخــــوداگاه ايستادم  نفسم در سينه حبس شد اينجا خيابان کيـــل برن ! درست 
داشتم می ديدم يکی از نـــشانهای هخامنشيان روی صفحه بزرگ سبـــــز رنگ تابلوی يکی از مغازه ها بود و کنارآن  

نوشته شده بود رستوران پرشيــا بدون اينکه بــــه 
برای    ، کردم  عبور  خيابان  از  کنم  فکر  ديگری  چيز 
چند لحظه مقابل درب رستوران ايستــادم و خوب به 
نشانهای هخامنشی نگاه کردم گرم تر شدم، احساس 
کردم  پيدا  خواستم  می  که  را  آنچه  باالخره  کردم 
مکانی َآشنا درب رستوران را گشودم  و داخل شدم 
محـيـــــط هماگونه که تصور می کردم برايم  آشنا 
و شمعهای روشن  ميز  ،گلهای روی  و صميمی  بود 
فضای رستوران را زيباتر کرده بود ،  دف  و نـی و 
ايرانی که به ديوار آويخته شده بود  سازهای سنتی 
ايران  در  که  زمانی  به  برد  گذشته  به  دوباره  مــرا  
بودم در اتاق پدر هم يک دف بود که گاهی برای ما 
آن را می نواخت و هنوزهم دف هست هر چنــد که  
بود  در رستوران  هم  ديگری  چيــز  نيست   او  ديکر 
که آرامش فضای رستوران را بيشتـــرمی کرد يک 
آکواريوم بسيار زيبا که چند ماهی کوچک در آن بود 
يکی از ماهی ها آکواريوم  بازيگوش تر از بقيه بود 
و به دنبال دست من در کنار شيشه حرکت می کرد،  
خواننده  آواز  و صدای  آب  توی  ماهيـها  حـــــرکت 
ايرانی خاطرات را از نوزنده  کرد تمام صداها در اين 
مکان برايم آشنا بود و نگاه مردم هم برای من غريبه 
ام و  اينجا آمده  به  بارها  اين بود   کـــه  نبود مانند 
احساس نمی کردم که اين اولين بار است که در اين 
شاد  باچهره  رستوران  صـاحب    ، هستم  رستوران 
و خندان جلو من آمد وگفت خوش آمديد و يک ميز 
خالی را به نشان داد ميز من مقابل سازها بود و روی 
يک تخته سياه با خطی زيبا نوشته شده بــود غذای 

امروز باقالی پلو با ماهيچه هنوز نگاهم به فضای رستوران بود که خانمی مهربان برای گرفتن سفارش غذا کنار من 
آمد و باهم شروع به صحبت کرديم ،  در مورد اينکه من اولين بــــار هست اينجا می آيم در ميان صحبتها فهميدم که 
رستوران پرشيا برنده جايزه اول لوح طاليـــی رستورانـهای ايرانی در لندن شده اگر که رستوران اينهمه شلوغ نبود 
می توانستيم با هم ساعتها صحبت کنيم  مثل اين بود که يک  دوست قديمی را در شهر  لندن پيدا کــرده ام اما حيف که 
رستوران شلوغ و کار بسيار زياد بود  منـــو غـــذا را بــــاز کردم  انتخاب برايم سخت بود غــذاها خيلی متنوع بود و 
قيمتها هم  منـاسب ، آش رشـــته ، نـــون و پنير سبـــــزی ، کشک بادمجان و.....سفارش پيش غذايم را که دادم بــعد 
از يک  مدت کوتاه نان گرم و برشته و کشک بادمجان روی ميز من بود اولين لقمه را که خوردم يــاد دست پخت مادرم 
افتادم که هميشه برايم  بهترين است  ! بو ی نان گرم و برشته مرا به کوچه های ايران برد ، بوی نانوايی و صف مردم 
در مقابل نانوايی . هميشه چلوکباب را توی رستورانـــهای ايرانی لندن انتخاب می کنم اين بار هم انتخاب من  چلو کباب 
بود سفارش غذا را دادم و   نشستم به موسيقی زيبايی که پخش ميشد گوش می کردم غذای من همراه با ساالد بود که 
سبـــــزی های معطر مـزه خوب آن را چنـد برابر می کرد، چلو کباب گرم و کره و گوجه فرنگی کبـــاب شده ، خيلی 
خوشمره بود البته با دوغ تـــــازه ، تا آخرين لقمه را خوردم در زمان صرف غذا کارکنان رستوران چنــــــدين بار 
پيش من آمدند تا مطمئن شوند که همه چيز خوب و کافی هست بيشتر با کارکنان رستوران آشنــــــا شدم ساشا و 
ناتاشا،بسيار مهربان و صميمی  در حال صحبت کردن با آنها  احساس می کردم توی سرزمين مادريـم هستـــــم  دلم 
نمی خواست ونمی توانستم از رستوران خارج شوم  بعد از غذا هم به پيشنهاد آنها چای نعنا با خرمای تازه و زولبيا ، 
باميـه خوردم مــزه چای که توی قوری دم کشيده داستانهای مادر  بـزرگ را به خاطرمن مياورد مخصوصا با قوری 
زيبايی که تصويرناصرالدين شاه  روی آن باشد  ، از رستوران پرشيا که بيرون امدم  هم خاطراتم زنــده شده بود و 
هم احساس تنهايی نمی کردم به طرف خانه بــه راه افتادم می خواستم خاطره امروز را در دفتر خاطراتم يادداشت کنم  
ازآن  روز به بعد هر يکشنبه ازخواب بيدار ميشوم و می دانم  کـــــــه خاطراتم هم از نو بيدار ميشوند  و شاد ازخانه به 

سمت رستوران پرشيـــا به راه می افتم . برای ديدن دوستان خوبم در رستوران و خوردن بهترين غذای ايرانی . 
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گردشگری

زنجان
شهر انسانهای فرهیخته

زنجان شهر مقاومت و شهر انسانهاي فرهيخته و باهوش ومهمان 
و  ويژه  اقليمي  موقعيت  و  زيبا  انداز  چشم  با  شهري  است.  نواز 
باالخره شهر ديدنيها و هنرمندان .وسعت شهرستان زنجان 676۳ 
کيلومتر مربع و جمعيت آن ۴۴8۳۹8 نفر ميباشد .شهرستان زنجان 
تا قبل از انقالب اسالمي تنها در بخش کشاورزي فعال بود و پس از 
آن احداث کارخانجات صنعتي و دانشگاهها بافت و هويت اجتماعي 
و اشتغال را به کشاورزي - صنعتي تغيير داده و به لحاظ ساختار 
اجتماعي عبور از وضعيت سنتي به مدرنيسم را تسهيل نموده است 

.
مشخصات جغرافيايي استان زنجان :

و  داشته  قرار  ايران  مرکزي  فالت  شمالغرب  در  زنجان  استان 

قدمت آن متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از ميالد است .استان بر 
اساس آخرين تقسيمات کشوري در سال 1۳76 و به دنبال انفکاک 
شهرستان قزوين و تاکستان داراي 7 شهرستان به نامهاي زنجان 
-ابهر-خرمدره-خدابنده-ايجرود-طارم و ماهنشان ميباشد.وسعت 
استان برابر 2216۴ کيلومتر مربع است که ۳۴/1 درصد کل کشور 
را شامل ميشود .جمعيت آنرا بر اساس آخرين آمار ۹۹2۳11 نفر و 
معادل 5/1 درصد کل کشور ميباشد .استان زنجان همجوار با هفت 
،آذربايجان غربي  آذربايجان شرقي  از  عبارتند  که  ميباشد  استان 

،همدان،کردستان،گيالن،قزوي ن و اردبيل.

مسجد سيد:
پسر  ميرزادارا"  عبداله   " توسط  سيد  مدرسه  و  مسجد  مجموعه 
يازدهم فتحعلي شاه قاجار در هنگام حکمراني درزنجان و به سال 
12۴2 هجري قمري احداث گرديده است .اين مجموعه تاريخي يکي 
از بناهاي ارزشمندي است که براساس طرح مساجد چهار ايواني 

ساخته شده است .
مجموعه بازار زنجان :

احداث اين مجموعه دردوران آقا محمدخان قاجار و درسال 121۳ 
هجري قمري درزمان فتحعلي شاه خاتمه يافته و مساجد و سراها 
و گرمابه ها در سال 1۳2۴ به آن اضافه شده است .مجموعه بازار 
به  پايين  و  باال  بازار  عنوان  با  مستقيم  خط  يک  بصورت  قديمي 

دوقسمت شرقي و غربي تقسيم شده است .
گنبد سلطانيه :

گنبد سلطانيه در شهر سلطانيه در ۳5 کيلومتري شهرزنجان واقع 
شده و بناي آن به دستور سلطان محمدخدابنده از سال 7۰۴ هجري 
پايان  قمري  هجري   71۳ درتاريخ  سال   ۹ ودرمدت  شروع  قمري 
يافته است .اين گنبد با 5/۴8 مترارتفاع و 6/25 مترقطردهانه پس از 
کليساي )کاتودرال سانتاماريا( فلورانس ايتاليا و مسجد اياصوفياي 
بناي  اولين  و  جهان  تاريخي  عظيم  بناي  سومين  ترکيه  استانبول 

عظيم آجري تاريخي ايران است .
بقعه مالحسن کاشي:

در فاصله 5/2 کيلومتري جنوب شهر سلطانيه فعلي مقبره زيباي 
هشت  پالن  داراي  ازبيرون  بقعه  دارد.اين  قرار  کاشي  مالحسن 
ضلعي ودرداخل با ترکيب و تلفيق ايوانهاي جانبي به مربع تبديل 
با دهليز زيبايي که به  اول  .ايوانهاي چهارگانه درطبقه  شده است 
در  که  است  زيبايي  گنبد  ارتباط  اين  .حاصل  است  مرتبط  يکديگر 
سال ۹7۳ هجري قمري يعني اواخر دوران شاه طهماسب بنا شده 
ودرمجموع با گنبد " اهلل اهلل " مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي قابل 

مقايسه است .
کاروانسرا سنگي:

اين کاروانسرا در منتهي اليه جنوب شرقي شهر درزمان شاه عباس 
دوم احداث و هم اکنون قسمت اعظم آن ازبين رفته است.نوع سقف 
آن از نوع 5 و هفت است .درسال 1۳77 اين مکان به سفره خانه 
امکانات پذيرايي در  ارائه  ،بطوريکه عالوه بر  تبديل گرديده  سنتي 
صبح و عصر با غذاهاي سنتي دربعضي از حجره ها به معرفي و 

فروش صنايع دستي استان اقدام ميشود. 

سفره خانه حاج داداش:
اين مرکز پذيرايي که در قلب بازار قديمي زنجان واقع است ،حدود 
با حفظ  اينک  احداث گرديده و هم  بعنوان حمام  يکصد سال پيش 
،بعنوان  سنتي  زيباي  تزئينات  ايجاد  و  تغيير  اندکي  با  حمام  بافت 
سفره خانه ،محل پذيرايي گردشگران و اهالي شهر مورد استفاده 

قرار ميگيرد.
رختشويخانه:

بناي رختشويخانه در قلب بافت تاريخي شهر ،منطبق برحصار قديم 
درمنطقه پرتراکم مسکوني موسوم به عباسقليخان و محل معروف 
به بابا جمال چوقوري)گودال بابا جمال(احداث شده است. زمين اين 
بنا درسال 1۳۴7 هجري قمري توسط مرحوم علي اکبر خان توفيقي 
رئيس اداره بلديه وقت شهر خريداري و توسط دوبرادر به نامهاي 
مشهدي اکبر)معمار( ومشهدي اسماعيل )بنا( ساخته شده است.آب 
اين رختشويخانه از قنات قلعچه حاجي ميربهاءالدين تامين گرديده 
و محلي عمومي براي شستشوي لباس بوده است .اين بنا درزمان 
خود به شکلي بسيار پيشرفته قسمتي ازنياز بهداشتي شهرراتامين 
و بوسيله بانوئي بنام معصومه خانم بعنوان کارمند بلديه درآنجا 

اداره مي شده است .
صنايع استان :

از صنايع مهم استان به چند نمونه اشاره ميگردد:

شرکت  ترانسفو۴.  ايران  شرکت  سوئيچ1.  پارس  شرکت   .2
کالسيمين۳. شرکت ملي سرب وروي ايران6. چيني سازي ماهنشان 
و هيس5. شرکت مينو8. پسش سازان لوازم خانگي ايران7. فرش 

سهند1۰. سامان شيمي۹. الئي ساز
محصوالت کشاورزي استان زنجان:

ميشوند  صادرهم  اکثرا  که  استان  کشاورزي  عمده  محصوالت 
عبارتنداز : زيتون ، انار ، سير ، انجير ، برنج ، انگور ، زردآلو ، سيب 

، لوبيا ، خيار ، پياز ، گردو ، فندق و بادام.
زيتون ، انار ، برنج ، سير و انجير از محصوالت عمده شهرستان 

طارم بشمار ميروند.
مرد نمکي:

پيکره اي که بخشي از گوشت ،پوست ومووپوشاک و ساير لوازم 
شخصي آن سالم باقي مانده بود ،درسال 1۳72 درمعدن نمک چهره 
پيش  زماني حدود17۰۰ سال  به  متعلق  که  پيکره  پيداشد.اين  آباد 
بوده بدليل تجزيه آزمايشگاهي وآگاهي ازوضعيت تمدني واوضاع 
اجتماعي آن زمان داراي اهميت جهاني است.هم اينک بخش تاريکي 
از شرايط زندگي نياکان ما در قبل از تاريخ با بررسي و کنکاش بر 

روي اين مرد نمکي امکان هويدايي و وضوح يافته است .
غار کتله خور:

ايران  بسيارزيباي  طبيعي  هاي  پديده  از  يکي  که  خور  کتله  غار 
قرار  زنجان  باختري  جنوب  کيلومتري   165 در  ميشود  محسوب 

گرفته است .
مليله کاري:

بندرت  و  اي  نقره  وسايل  ساخت  زنجان  بومي  دستي  ازکارهاي 
طاليي بصورت مليله کاري است که دراوايل فقط درزنجان معمول 
بوده که درزمان رضاخان تعدادي از هنرمندان زنجاني به تهران و 

اصفهان کوچ کردند واين هنر ظريف را در آن شهرها رواج دادند.
چارق دوزي:

چارق دوزي يکي ديگراز هنرهاي دستي است که دستهاي ظزيف 
چارقها  دارند.اين  اي  ويژه  مهارت  آن  درتوليد  زنجاني  هنرمندان 
تفنني  و  تشريفاتي  جنبه  آن  از  استفاده  و  بوده  زنانه  مشخصا" 

دارد.
چاقو سازي:

ازديرباز در سراسر ايران هرگاه سخن از زنجان به ميان مي آيد 
نقش چاقواي آن در اذهان پديدار ميگردد.

مراکز اقامتي زنجان: 

هتل آسيا : زنجان -خيابان امام - نرسيده به ميدان شهداي جهاد
هتل پارک : زنجان خيابان امام ، ميدان آزادي 

هتل سپيد : زنجان ميدان انقالب 
هتل جهانگردي : زنجان -خيابان خرمشهر-جنب صدا وسيما

هتل غزال : آزادراه زنجان قزوين )خرمدره(
مهمانپذير حافظ : زنجان ميدان انقالب 

مهمانپذير سعدي : زنجان خيابان امام جنب بانک سپه 
مهمانپذير اميرکبير : زنجان خيابان امام جنب بانک تجارت 

مهمانپذير خيام : زنجان -انتهاي خيابان فردوسي 
مهمانپذير فردوسي : زنجان - خيابان امام نبش کوچه باشگاه 

موسي  خيابان  ابتداي   - امام  خيابان   - زنجان   : طارم  مهمانپذير 
صدر.



27 هفته نامه پرشین

 برای دریافت آخرین اخبار از به وب سایت پرشین مراجعه نمائید 
 www.persianweekly.co.uk  

21 November 2008  -  1387 جمعه 1 آذر ماه  
سال دوم -  شماره هفتادو دوم

زنان
ZENITH SOLICITORS

دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

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

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

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

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

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

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

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

1 Ballards Lane, Central  House, Finchley, London N3 1LQ
TEL : 0208 349 8012 Fax: 020 8349 8605  MOBILE: 075 075 73468



28www.persianweekly.co.uk
  جمعه 1 آذر ماه November 2008  -  1387 21هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره هفتادو دوم

info@persianweekly.co.uk
مجهزترین استودیوی عکاسی حرفه ای  

با عکاس خانم و آقا ويژه هموطنان ايرانی 
 www.magicmodels.co.uk  

D
es

ig
n:

 P
er

sia
n 

W
ee

kl
y



29 هفته نامه پرشین

 برای دریافت آخرین اخبار از به وب سایت پرشین مراجعه نمائید 
 www.persianweekly.co.uk  

21 November 2008  -  1387 جمعه 1 آذر ماه  
سال دوم -  شماره هفتادو دوم



30www.persianweekly.co.uk
  جمعه 1 آذر ماه November 2008  -  1387 21هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره هفتادو دوم

info@persianweekly.co.uk
مجهزترین استودیوی عکاسی حرفه ای  

با عکاس خانم و آقا ويژه هموطنان ايرانی 
 www.magicmodels.co.uk  



31 هفته نامه پرشین

 برای دریافت آخرین اخبار از به وب سایت پرشین مراجعه نمائید 
 www.persianweekly.co.uk  

21 November 2008  -  1387 جمعه 1 آذر ماه  
سال دوم -  شماره هفتادو دوم

سالمت
راهکارهایي براي اجتناب از سردرد 

 

استراحت در 
اتاق ساکت 

و تاریك 
 

ترجمه؛ فرانک باجالن 

سردرد، درد یا احساس ناراحتي در سر، 
سردردهاي  است.  گردن  یا  سر  پوست 
و  هستند  نادر  بسیار  خطرناک  و  جدي 
زندگي،  سبک  تغییر  با  سردردها  اکثر 
هاي  تکنیک  یادگیري  و  دارو  مصرف 
آرام سازي بهتر مي شوند. سردرد انواع 
از جمله سردرد تنشي، سردرد  مختلفي 

خوشه یي و میگرن دارد. 
سردردهاي تنشي

ها،  شانه  در  عضالت  انقباض  و  سفتي  سبب  سردردها  نوع  اين 
گردن، پوست سر و فک مي شوند. اين سردرد اغلب از ناحيه پس 
درد  کند،  مي  سرايت  سر  طرف  دو  به  و  شود  مي  شروع  سري 
فشرده  مانند  شود  مي  احساس  سر  بر  فشار  و  خفيف  شکلي  به 
تنگ، همچنين شانه ها، گردن و  بند  يا  شدن سر توسط يک گيره 
فک هم دردناک و منقبض مي شوند. انجام فعاليت هايي که موجب 
نگه داشتن سر در يک حالت براي مدت طوالني شود مانند کار با 
کامپيوتر، تايپ کردن، کار با ميکروسکوپ و کارهاي دستي ظريف 
مي تواند باعث بروز سردرد تنشي شود. همچنين خوابيدن در يک 
هنگام  نامناسب  وضعيت  يک  در  گردن  گرفتن  قرار  يا  سرد  اتاق 
خواب از ديگر عوامل ايجاد اين سردرد هستند. همان طور که از نام 
اين سردرد پيداست، اين سردرد با تنش هاي هيجاني، اضطراب و 
افسردگي ارتباط مستقيم دارد. عوامل ديگري را نيز مي توان ذکر 
کرد که سبب بروز سردرد تنشي مي شود از جمله خوردن بيش از 
حد نوشيدني هاي کافئين دار يا نخوردن آن هنگامي که به صورت 
عادت درآمده باشد، کشيدن بيش از حد سيگار، خستگي ناشي از 
کار زياد، عفونت هاي سينوسي، سرماخوردگي و آنفلوآنزا. همچنين 
خواب ناکافي يا نخوردن يک وعده غذايي افراد را در برابر سردرد 
تا  تنشي  بروز سردرد  از  جلوگيري  کند. جهت  مي  پذيرتر  آسيب 

حدودي مي توان از راهکارهاي زير استفاده کرد.

گرم  را  خودتان  است،  سرماخوردگي  از  ناشي  سردردتان  اگر   -
نگه داريد.

- بالش زير سرتان را عوض کنيد يا وضعيت خوابيدن تان را تغيير 
دهيد.

حالت  در  را  مشابه سرتان  هاي  فعاليت  ساير  يا  مطالعه  هنگام   -
مناسبي قرار دهيد.

- هنگام کار با کامپيوتر يا تايپ کردن مرتبًا گردن و شانه ها را 
ورزش دهيد.

- به ميزان کافي بخوابيد و استراحت کنيد و عضالت منقبض شده 
را ماساژ دهيد. گاهي هم دوش آب گرم يا آب سرد کمک مي کند 
اما سردردهايي که در خواب اختالل ايجاد کند - شخص از درد از 
خواب بيدار شود- يا هنگام فعاليت دچار آن شود يا سردردي که 

مزمن شده باشد نياز به معاينه و درمان توسط پزشک دارد.

سردردهاي خوشه یي
سردردهاي خوشه يي با حمالت شديد درد در يک طرف سر در 
از چشم  آبريزش  با  آغاز مي شود،  پيشاني  و  باالي چشم  ناحيه 
ها و بيني و گرفتگي بيني همراه است. اين سردرد هر روز در يک 
ساعت معين و براي مدت چندين هفته رخ مي دهد و سپس براي 
همان مدت از بين مي رود. نام ديگر سردرد خوشه يي، »سردرد 
هيستامين« است. سردرد خوشه يي کمتر شايع است و در مردان 
بيشتر از زنان است و احتمال بروز آن در هر سني وجود دارد اما 
بيشتر بين سنين نوجواني تا ميانسالي شايع است. سردرد خوشه 
يي با درد شديد و ناگهاني شروع مي شود. دليل قطعي اين اختالل 
هنوز مشخص نيست اما بي شک اين سردرد در ارتباط با ترشح 
ناگهاني »هيستامين« يا »سروتونين« در بدن است. اکثر کساني که 
اين سردرد را تجربه کرده اند، افرادي هستند که سيگار زياد مي 

کشند. همچنين الکل نيز سبب حمالت سردرد مي شود.

میگرن
ميگرن، اختالل عصبي است که سردردهاي مکرري را موجب شده 
بيشتر  است.  همراه  ها  نشانه  و ساير  استفراغ  و  تهوع  با  اغلب  و 
مردم قبل از شروع ميگرن »پيش درآمد« )نشانه هاي هشداردهنده( 
ندارند اما برخي هم دچار اختالل بينايي مي شوند که »پيش درآمد« 
سردرد است. سردردهاي ميگرني به شکل زق زق، کوبش يا درد 
از يک طرف سر  دار در سر احساس مي شوند. سردرد  ضربان 
شروع و سپس به طرف ديگر سر هم کشيده مي شود و در بيشتر 
برخي  مي شود.  آغاز  همان طرف  از  هميشه  درد  بيماران شروع 
يا پشت سر و گردن  ها  ناحيه پشت چشم  در  درد  از  بيماران  از 
ظرف  و  شده  آغاز  خفيف  طور  به  درد  معمواًل  کنند،  مي  شکايت 
چندين دقيقه تا چندين ساعت به درد فلج کننده يي تبديل مي شود. 
سردرد ميگرني ممکن است ساعت ها در روز طول بکشد که در 
چنين شرايطي بيمار به نور و صدا بسيار حساس مي شود و آرزو 
مي کند در يک اتاق تاريک و ساکت استراحت کند. ميگرن در زنان 
ديده  تا ۴6 سال  بين سنين 1۰  اغلب هم  و  از مردان است  بيشتر 
مي شود. عوامل زير مي توانند سبب حمالت ميگرن شوند؛ اثرات 
استرس هاي جسمي  بلند،  تند، صداهاي  و  نورهاي شديد  آلرژي، 
و روحي، تغييرات الگوي خواب، کشيدن سيگار يا در معرض دود 
توتون قرار گرفتن، نخوردن غذا، الکل و تغييرات هورموني)مربوط 
به عادت ماهيانه يا مصرف قرص هاي ضدبارداري(. برخي از غذاها 
هم ممکن است روي سردردهاي ميگرني تاثير داشته باشند از جمله 
بادام  کره  شکالت،  انجير،  مرغ،  جگر  دودي،  ماهي  مانند  غذاهايي 
زميني، پياز، گوشت هاي نيترات دار مثل هات داگ، ژامبون، ساالمي 
و هر غذاي فرآوري شده، تخمير شده، ترش يا شور. ميگرن درمان 
ندارد و هدف کنترل نشانه ها و جلوگيري از حمالت بيشتر سردرد 

استراحت  ساکت  و  تاريک  اتاقي  در  ميگرني  سردرد  هنگام  است. 
کنيد و به ويژه اگر سردرد همراه با استفراغ است نوشيدني زياد 
بخوريد تا مانع از دست رفتن آب بدن شويد. برخي از سردردها 
ناحيه جلوي  هم به سردرد سينوسي معروفند که موجب درد در 
مجاري سينوسي  در  عفونت  علت  به  و  مي شوند  و صورت  سر 
واقع مي شود که ناحيه پشت گونه ها، بيني و چشم ها را نيز شامل 

مي شود.
اين درد هنگام خم شدن به طرف جلو يا صبح ها هنگام برخاستن 
داخل  ترشحات چرکي  با  هم  اغلب  و  بدتر مي شود  از رختخواب 
گاهي  باشيد سردرد  داشته  به خاطر  است.  همراه  گلودرد  و  حلق 
صرفًا به علت سرماخوردگي، تب، آنفلوآنزا يا گاهي پيش از عادت 
ماهيانه رخ مي دهد که امر نگران کننده يي نيست. اما اگر باالي 5۰ 
سال سن داريد و براي اولين بار دچار سردرد شديد احتمال دارد 
باشد  آن  علت  گيجگاهي(  هاي  شريان  )التهاب  تمپورال«  »آرتريت 
با  بينايي و تشديد درد  اين وضعيت شامل ضعف  که نشانه هاي 
تهديد  را  فرد  نابينايي  در چنين شرايطي خطر  است.  عمل جويدن 
مي کند پس بايد فوراً به پزشک مراجعه شود. براي کمک کردن به 
کنيد.  يادداشت درست  تعيين نوع سردردتان و عوامل محرک آن 
هنگامي که دچار سردرد مي شويد، تاريخ و ساعت شروع آن را 
بنويسيد، چيزهايي را که در 2۴ ساعت گذشته خورديد، مدت زماني 
که خوابيديد، کار يا تفکري که درست قبل از شروع سردرد به آن 
که سردردتان  مدتي  و  داشتيد  که  هايي  اضطراب  بوديد،  مشغول 
را  داديد  انجام  آن  رفع  براي  که  اقدامي  نهايت  در  و  کشيده  طول 
يادداشت کنيد. بعد از مدتي که اين يادداشت ها را جمع آوري کرديد 
بي شک به يک الگو خواهيد رسيد که به تعيين نوع سردرد و شيوه 

درمان آن کمک خواهد کرد.

 www.webmed.com

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.   
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بهبود تصویر برداری دیجیتال با 
کمك فناوری نانو

بهبود  را  ديجيتال  تصويربرداری  می توان  فناوری  نانو  کمک  با  که  می دهد  نشان  جديد  تحقيقات 
بخشيد. 

گروهی از پژوهشگان مؤسسه پژوهشی مواد الکترونيک در دانشگاه Northeastern، تحت سرپرستی 
را منتشر کرده اند که منجر  دانشگاه، پژوهشی  اين  فيزيک در  استاد و رئيس گروه  سری سريدهار 
زمينه  در  عطفی  نقطه  ايجاد  به 
نانوفتونيک، علم مطالعه در مورد نور 

در مقياس نانومتری، می شود. 
به کارگيری  با  پژوهشگران  اين 
مقياس  در  ساخت  فرآيند های 
نانومتری، موفق شدند يک ميکرولنز 
نوری را با سطحی پله مانند به جای 
سطوح صاف ايجاد کنند که با داشتن 
خاصيت ضريب شکست منفی قابليت 
را  قرمز  مافوق  فرکانس های  در  کار 

دارا است. 
اين گروه توانست با استفاده از روش 
نانوليتوگرافی که روشی برای ساخت 
مدارهای الکترونيکی است، لنزی مقعر- محدب را در مقياس نانومتری بسازد. اين ميکرولنز در محدوده 

از فرکانس مافوق قرمز که در  ميکرولنزها  اين  در  می کند.  کار  دارد،  کاربرد  نوری  ارتباطات 
ضريب  جديد  مواد خاصيت  در  ولی  نمی شود  ديده  طبيعی  مواد  در  که  منفی  شکست 
ايجاد  می تواند  شود، استفاده شده است. مصنوعی 

)اپتوالکترونيک( هستند که جريان نور را  الکترونيک نوری  ابزارهای  ميکرولنزها يک جزء حياتی در 
به روشی غير از جريان های رايج نور که در الکترونيک استفاده می شود، به کار می برد. فناوری اين 
ايجاد  برای  نيز  داده ها و  نگه داری  برای گرفتن و  ابزار های فوق العاده  ايجاد  مدارهای نوری ظرفيت 

تصاويری با کيفيت باال و با پيکسل های بسيار زياد را دارد. 
به گفته سيردهار، اين اجزاء نوری نانومتری مخصوص انتقال و دريافت های فوق العاده نوری است 
که در ابزارهای تصويربرداری و ارتباطی که در آينده ساخته می شود به کار خواهد رفت. هدف نهايی 
ما قرار دادن هر دو وسيله نوری و الکترونيکی بر روی يک تراشه است که منجر به ايجاد ساختاری 

می شود که از نور و الکترون استفاده کرده و قابليت افزايش فوق العاده کيفيت مدارها که در واقع قلب 
ابزارهای الکترونيکی ديجيتالی امروز هستند را دارد. 

نتايج اين تحقيق در مجله Applied Physics Letters منتشر شده است. 

نسل جدید USB از راه رسید
استاندارد جديد USB  ۰.۳ که به صورت تئوری تا  1۰ برابر USB  ۰.2 از سرعت انتقال داده ها پشتيبانی 
می کند روز گذشته معرفی شده و راه را برای سازندگان قطعات و سازندگان به منظور به کارگيری 
اين استاندارد جديد هموار کرد. افزايش  1۰ برابری سرعت انتقال داده ها در استاندارد جديد USB به 
HD گرفته تا هارددرايوها  USB از کم کوردهای  اين معنی است که دريای وسيعی از دستگاه های 
با سرعت  را  ديگر  اطالعات  و  عکس  ويديو،  آهنگ،  بود  خواهند  قادر  موسيقی  پخش  دستگاه های  و 

بيش تری منتقل کنند. 
که  جديد  استاندارد 
ارتقای  نخستين 
ظرف   USB استاندارد 
گذشته  سال  هشت 
می شود  محسوب 
در  بهره وری  همچنين 
بيش تر  را  برق  مصرف 
شارژ  قابليت  و  کرده 
مجدد دستگاه های متنوع 
امکان پذير  را  متعددی 
می کند و احتماال به معنی 
رقيب  استاندارد  مرگ 
فايرواير  به  معروف 

خواهد بود. 
افزايش  بهتر  درک  برای 
سرعت کافی است بدانيم 

اگر انتقال ويديوی کيفيت باالی  27 گيگابايتی که حجم يک ديسک بلوری استاندارد است با استاندارد 
فعلی USB  ۰.2 حدود  1۰ دقيقه طول بکشد با USB  ۰.۳ تنها حدود يک دقيقه زمان می برد. 

اين نخستين ارتقای بزرگ برای فن آوری USB طی تقريبا هشت سال گذشته است يعنی از زمانی که 
استاندارد USB در سال  1۹۹6 معرفی شد و روش تعامل با رايانه ها را تغيير داد. 

از کی بوردها و موس ها  Universal Serial Bus است به همه ی دستگاه ها  USB که مخفف عبارت 
گرفته تا تلفن های هوشمند PDA، چاپگرها، دوربين های ديجيتالی و دستگاه های پخش موسيقی امکان 

می دهد تنها با استفاده از يک سوکت استاندارد واحد به رايانه متصل شوند. 
همچنين USB روند نصب و برداشته شدن دستگاه های جانبی را خودکار کرده و دستگاه ها می توانند 
بدون نياز به راه اندازی مجدد رايانه ميزبان وصل و جدا شوند و برای بسياری ازدستگاه ها اين امکان 
 USB را فراهم کرده تا بدون اين که در ابتدا به نصب درايو دستگاه شخصی نياز باشد از طريق سوکت
شارژ شوند. تعجب آور نيست که سادگی استفاده از USB و قابليت های آن به حضور فراگير آن منتهی 
 USB بيش از  2/6 ميليارد دستگاه مجهز به ،In-Stat شده است. بر اساس برآورد موسسه ی تحقيقاتی
در سال  2۰۰7 به فروش رفتند و ستاره USB همچنان به درخشش ادامه خواهد داد. انتظار می رود تا 
سال  2۰12 نزديک به چهار ميليارد دستگاه مجهز به USB به فروش روند. اين امر به روشنی به اين 
معنی است که برخی از سازندگان از پورت ها و پالگ های USB برای شارژ مجدد دستگاه هايی مانند 

هدست های بلوتوثی و تلفن ها استفاده می کنند. 
استاندارد جديد تمامی کمبودهای USB  ۰.2 مانند سرعت کند، استفاده از نيروی ناکافی و توان وات 
کم را جبران می کند و از انتقال اطالعات با سرعت  ۴/8 گيگابيت در ثانيه پشتيبانی می کند که نزديک به 
 1۰ برابر سريع تر از سرعت  ۴8۰ مگابيت در ثانيه استاندارد فعلی و شش برابر سريع تر از فايرواير 
 ۰.1  USB USB يعنی  ثانيه نخستين نسل   8۰۰ است؛ همچنين  ۴۰۰ برابر سريع تر از  12 مگابيت در 

خواهد بود. 
USB  ۰.2 به USB سرعت باال معروف است در حالی که نسل جديد اين استاندارد به عنوان USB فوق 

سرعت شناخته خواهد شد. 
کانکتورها و دستگاه های USB  ۰.۳ جديد با پورت های USB قديمی در دستگاه هايی که از USB  ۰.2 و 
USB  ۰.1 استفاده می کنند سازگار خواهند بود اما به سرعت کندتر پورت های قديمی تر محدود خواهند 

بود. 
به گفته ی تحليلگران، نخستين دستگاه های USB  ۰.۳ احتماال تا قبل از پايان سال  2۰۰۹ يا ابتدای سال 

 2۰1۰ به بازار روانه نخواهند شد. 
USB  ۰.2 از معماری مبتنی بر تاييدجويی استفاده می کند يعنی رايانه ی ميزبان به طور مداوم گذرگاه 
را برای وصل شدن دستگاه ها يا انجام کار توسط دستگاه های جانبی بررسی می کند در نتيجه رايانه ی 

ميزبان همواره مشغول بوده و برق را حتی هنگامی که مورد نياز نيست مصرف می کند. 
USB  ۰.۳ استاندارد بهتری برای مديريت مصرف برق است و همچنين با  ۹۰۰ ميلی آمپس در مقايسه 

با  1۰۰ ميلی آمپس توان خروجی بهتری دارد. 
با اين که دستگاه های USB  ۰.۳ به زودی از راه می رسند اما مصرف کنندگان به زودی مزايای آن را 
نخواهند ديد. به گفته ی تحليلگر گارتنر، کاربران تنها زمانی سرعت USB  ۰.۳ را دريافت خواهند کرد که 
يک دستگاه USB  ۰.۳ به ديگری وصل شود. بنابراين دستگاه های مجهز به USB  ۰.۳ که به رايانه های 
قديمی تر که با USB  ۰.2 کار می کنند وصل می شوند سرعت انتقال داده کندتری را تجربه خواهند کرد. 
بر اساس اين گزارش USB  ۰.۳ احتماال مرگ استاندارد فاير واير/ IEEE1۳۹۴ را رقم می زند. بسياری 
از دستگاه ها از هر دو استاندارد USB  ۰.2 و فاير واير پشتيبانی می کنند با اين حال يک استاندارد واحد 

مناسب تر خواهد بود.

وب سایت
کلیه امور طراحی گرافیکی بصورت 

کامال حرفه ای توسط تیم مجرب
سر

سرویس کامل طراحی و 
راه اندازی وب سایت 

020 7060 9577
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شما چه کسی هستید؟
مليندا ونر
ترجمه ؛  مهشيد بابايی

کنيد.  می  اشتباه  اما  شناسيد،  می  را  خودتان  که  کنيد  فکر  شما  شايد 
مغز  توسط  رفتار  و  هويت  به  دادن  نحوه شکل  باره  در  که  دانشمندانی 
تحقيق می کنند می گويند که ما نسبت به اينکه واقعا که هستيم در واقع 
کامال ناآگاهيم. بيشتر آن چيزی که محرک رفتار و شکل دهنده شخصيت 

ما است، ناآگاهانه است. 
روانشناسی به نام ازکيل مورسال از دانشگاه ييل می گويد، ماهيت آگاهی از ديرباز برای روانشناسان 
و دانشمندان علوم ادراکی معما بوده است اما تحقيقات جديد کم کم دانشمندان را به اجماعی در اين 

باره می رساند. 
مورسال توضيح می دهد که:”اگر مغز را مجموعه ای از کامپيوترهای مختلفی فرض کنيم که هر يک 
اين  کار  که  است  سيم  بی  ای  شبکه  مانند  آگاهی  دهد،  می  انجام  را  ای  پيچيده  فرايندهای  و  کارها 

کامپيوترها را با هم ارتباط می دهد به نحوی که بتوانند با هم در يک مجموعه کار کنند”. 
مثال برای حمل يک بشقاب غذای داغ تا روی ميز، يکی از کامپيوترهای مغز ما به ما می گويد آن را 
بيندازيم چون که داغ است در حالی که يک کامپيوتر ديگر می گويد آن را نگهداريد تا غذا روی زمين 

نريزد. 
مغز به “شبکه بی سيم” آگاهی نياز دارد تا کامپيوترهای مختلف آن بتوانند با همکاری هم اوضاع را 

تحليل و بررسی کنند و تعيين کنند که انسان بايد چه کار کند. 
مورسال می گويد چيزی که سيستمهای مغز را با يکديگر ادغام می کند يک وضعيت فيزيکی است که در 

غير اين صورت سيستمهای مختلف مغز نمی توانستد با هم ادغام شده و همکاری کنند. 
● نهاده در مغز 

ژوزف لدو از کارشناسان مغز و اعصاب دانشگاه نيويورک می گويد بنابراين زمانی که نوبت به اقدام 
کارهايی  انگيزش  که  آنچه  بيشتر  فراهم می سازد.  را  کار  آن  انجام  زمينه  واقعا  آگاهی  ما می رسد 
است که می کنيم، در داخل شبکه های ياخته های عصبی مغزمان نهاده شده و واقعا ذهن آگاه به آن 

دسترسی ندارد. 
مورسال می گويد:”تفکر ذاتی معمول ما در باره احساس خويشتن بودن و کنترل آن بر رفتار به اندازه 
اعتقاد به کروی نبودن زمين، غلط است. هرچند ما خود را عواملی مستقل تصور می کنيم اما اين طور 

نيست. هر کاری که ما انجام می دهيم تحت نفوذ عوامل ناخودآگاه و محيط است.” 
وی می افزايد:”به عنوان مثال، در حالی که ما بر برخی از انگيزش های خودمان آگاهی داريم، اما اغلب 
در مورد فرايندهايی که آن انگيزش را ايجاد می کند ناآگاهيم. شايد چشم من از عکس يک همبرگر در 
مجله ای تصوير برداری کرده باشد، و چند دقيقه بعد انگيزشی در من )برای خوردن همبرگر( پديد می 

آيد. ما از منابع تکاملی بسياری از رفتارهای خود آگاهی نداريم”. 
اما گاهی ما حتی از انگيزش هايی که داريم هم آگاه نيستيم. مثال تحقيق نشان داده است که در مقايسه با 
آنچه که از احتماالت انتظار می رود، در آمريکا اکثر مردانی که “کن” نام دارند برای زندگی به “کنتاکی” 
می روند و بيشتر “فلورنس” ها برای زندگی به فلوريدا می روند؛ بيشتر مردانی که دنيس نام دارند 

 (Lawyer) .می شوند و بيشتر “لورا” ها وکيل (Dentist) دندانپزشک
به گفته جان بارگ، از روانشناسان دانشگاه ييل، اين يافته های تعجب برانگيز به احتمال زياد نتيجه جذب 
شدن افراد به لحاظ انگيزه های تکاملی به چيزهايی است که شباهتهايی با آنها دارد. انگيزش مذکور 
ريشه در اين تفکر دارد که انسانها به واسطه انگيزش تکاملی، به هنگام انتخاب شريک زندگی، معموال 
کسی را انتخاب می کنند که شباهتهايی به خودشان داشته باشد چرا که در آن صورت احتمال دارد که 

آن شريک زندگی ژنهای اين افراد را بهتر به نسلهای بعدی منتقل کنند. 
البته اکثر مردم اصال نمی دانند که چنان انگيزش هايی دارند. براگ در باره يافته هايش می نويسد:”واضح 
است که اين انگيزش ها تحت نفوذ عوامل ناشناخته به وجود می آيند و کسی نبايد فقط بگويد که مثال فقط 
شباهت نام فرد با نام شهری باعث شده که او به هنگام اتخاذ يکی از مهمترين تصميمات زندگی - يعنی 

انتخاب محل زندگی - اين گونه عمل کند. “ 
● درک خود 

با توجه به نقش محدودی که تفکر آگاهانه در شکل دادن به رفتار و شخصيت انسانها دارد، و با توجه 
به پيچيدگی تمام سيستم ها و عوامل ديگری که بر رفتار ما تاثير دارند، درک اينکه ما چگونه به افرادی 

که هستيم تبديل شده ايم، کار آسانی نيست. 
لدو می گويد:”امروزه در تمام تحقيقات درباره مغز توجهات معطوف بر اين است که سيستمهای منفرد 
چگونه کار می کنند اما شايد الزم باشد که علم راه ديگری به بررسی مغز بپردازد - يعنی با طراحی 

آزمايشاتی که فعاليت سيستمهای متعدد مغز را همزمان بررسی کند.” 
هم  مغز،  مختلف  توسط سيستمهای  اطالعات چگونه  که  بفهميم  ما  که  است  افزود:”الزم  پايان  در  او 
به طور  ناخودآگاه، پردازش می شود و سيستمهای مختلف مغز چگونه  به طور  به طور آگاهانه و هم 
همزمان تعيين می کنند که ما چطور فکر کنيم، رفتار کنيم، احساس کنيم و به طور کلی تر اينکه بفهميم 

چطور شده است که ما اينی بشويم که هستيم.”

   سفر به اعماق درون، خود هیپنوتیزم،
شناخت و تسلط بر نیروی ذهن

۰75 ۹5 16 11 8۹

پذیرش کلیه خدمات نقاشی و رنگ آمیزی
)water base( با استفاده از رنگهای دکوراتیو

با نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن
با اجرای تیمی مجرب و حرفه ای

مدیر اجرایی :  بردیا  ۰7765۰1۰373
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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  

نصب ویستا در کمتر از 4 
ثانیه  

  
XP و  اندازي دو سيستم عامل ويندوز  در حالي که راه 
به  با  برد يک شرکت  ثانيه زمان مي  از 1۰  بيش  ويستا 
روز  مادربوردهاي  برخي  در   BIOS بخش  روزرساني 
و  داده  کاهش  ثانيه   ۴ به  را  زمان  اين  شد  موفق  جهان 
 ASRock شرکت  کند.  ثبت  زمينه  اين  در  را  رکوردي 

مدعي است اين سرعت تا 1۰ برابر سريع تر از مدت زمان 
متداول براي بوت شدن اين دو سيستم عامل است. البته براي 

در سيستم  عبوري  کلمه  هيچ  از  نبايد  اين سرعت  به  رسيدن 
استفاده شده باشد و تعداد حساب هاي کاربري تعريف شده 

اعمال براي رايانه هم تنها يک مورد باشد. مقامات ASRock مي گويند با تغييرات 
شده در پردازنده ها و مادربوردها که هم جنبه نرم افزاري و هم سخت افزاري دارد زمان خاموش 
شدن سيستم ها نيز کاهش چشمگيري مي يابد. هنوز مشخص نيست مادربوردهاي داراي اين قابليت 

در چه زماني براي عموم کاربران روانه بازار مي شوند.  
 

شبکه یي شدن جهان تا سال ۲۰17  
 

حاکي  اروپايي  محققان  تازه  هاي  يافته 
ميزان  به  امروز  جهان  که  است  آن  از 
روزافزوني در حال شبکه يي شدن است 
و پيش بيني مي شود تا سال 2۰17 اين 
روند به اوج خود و بيشترين ميزان تکامل 
برسد. اين پژوهشگران بر اين باورند که 
تلفن  و  ها  رايانه  تنها  نه  ديگر  تا ۹ سال 
پليرها،  تري  پي  ام  بلکه  همراه،  هاي 
کنسول هاي بازي، دوربين هاي ديجيتال، 
وسايل جانبي رايانه ها مانند اسکنرها و 
شده  گرفته  کار  به  چاپگرها، حسگرهاي 

در صدها وسيله الکترونيک و حتي وسايل الکترونيکي خانگي از طريق شبکه هاي جامع و يکپارچه به 
يکديگر متصل خواهند بود. محققان مختلف با علم به اين مساله در حال تالش براي تکميل سيستم شبکه 
يي جديدي هستند که به شبکه شخصي هوشمند يا PNs مشهور شده است. مهم ترين مشخصه اين 
شبکه قابليت اتصال انواع وسايل الکترونيکي است که از استانداردهاي مختلفي براي ارائه خدمات 
به کاربران بهره مي برند. انتظار مي رود اين شبکه ها به گونه يي طراحي شوند که بتوانند تمامي 
الکترونيک مورد نياز يک کاربر را در قالب يک شبکه بي سيم به هم متصل کنند و در  وسايل 
صورت لزوم اين شبکه را به ديگر شبکه هاي اطالع رساني هم پيوند دهند. اين پيش بيني حاکي 
است تا سال 2۰17 اين شبکه ها صدها و شايد هزاران وسيله الکترونيک و حتي حسگرهاي به 
کار گرفته شده در قلب بيماران قلبي، حسگرهاي اتومبيل ها و حسگرهاي لوازم منزل و حتي 
کليدهاي خاموش و روشن کردن يک المپ را به يکديگر متصل کنند. با راه اندازي چنين شبکه 
يي که اجاق گاز يک خانه را با تلويزيون و ماشين لباسشويي در قالب يک شبکه متصل خواهد 
کرد کاربر مي تواند از هر نقطه جهان به سادگي به آنها دسترسي داشته باشد و وسايل شخصي 
خود را کنترل کرده و به عنوان مثال قادر به صدور فراميني براي اتومبيل پارک شده شخصي خود 
باشد. در حال حاضر براي تحقق اين هدف پلت فورمي آزمايشي موسوم به MAGNET با حضور 
17 کشور از سه قاره جهان با صرف هزينه يي بالغ بر ۴/17 ميليون يورو راه اندازي شده و تحقيق و 

بررسي در اين حوزه کماکان در جريان است.  

گوگل به کمك طراحان سایت مي آید  
   

گوگل به تازگي دستورالعمل تازه يي را منتشر 
با  اينترنتي  هاي  سايت  وب  طراحان  تا  کرده 
يي  گونه  به  را  مذکور  صفحات  آن  از  استفاده 
وجوهاي  جست  انجام  هنگام  که  کنند  طراحي 
براي  بهتري  نتايج  از طريق گوگل  با آن  مرتبط 
وب سايت ها به دست آيد. هم اکنون يکي از مهم 
نمايش  ها  مديران وب سايت  هاي  دغدغه  ترين 
صفحات مورد نظر آنها در رتبه يي مناسب در 
گوگل  راهنماي  و  است  وجو  جست  موتورهاي 
 Search Engine به  موسوم  زمينه  اين  در 

Optimization Starter Guide تحقق اين هدف را تسهيل مي کند. در اين دستورالعمل که در قالب 
فايل پي دي اف در سايت گوگل و در بخش webmasters آن قرار گرفته اطالعات گوناگوني در مورد 
اصول طراحي يک وب سايت وجود دارد. اطالعات اين فايل 22 صفحه يي به زباني ساده و قابل فهم 

براي همگان به نگارش درآمده تا درک آنها براي عموم به سادگي ممکن باشد.  
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حوادث
محاکمه مرد انگلیسی که 4 عضو 

خانواده اش را کشت
مرد ۳6 ساله انگليسی که سال 2۰۰6 همسر ۳6 ساله، دختر 
12 ساله، پسر پنج ساله و برادرزن ۴1 ساله اش را با چاقو 
پليس معرفی کرده  به  را  بعد هم خودش  پا درآورده و  از 

بود، محاکمه شد.
خونسردی  نهايت  در  گفت،  دادگاه  ديروز  جلسه  در  وی 
و موضوع  گرفته  تماس  پليس  با  اش،  خانواده  قتل  از  پس 
را به آنها خبر داده است. همسايگان مرد جنايتکار نيز در 
بازجويی ها گفتند: ساعاتی قبل از مرگ صدای فرياد کمک 
خواهی قربانيان را از خانه شنيده بودند. قاتل پيش از جنايت 
نيز با اعضای خانواده اش بشدت درگيری و اختالف داشت 
و بارها نيز با چاقو به سوی آنها حمله ور شده بود. قرار 
است بزودی حکم مجازات وی از سوی دادگاه صادر شود. 

دستگیری پزشك جنایتکار 
انگلیسی و همدستش

و  لندن  شهر  در  گذاری  بمب  به  انگليسی  ساله   2۹ پزشک 
فرودگاه شهر گالسکو اعتراف کرد.

ضمن  دستگيری  از  پس  نيز  پزشک  اين  ساله   28 دوست 
اعتراف به همدستی با مرد جنايتکار، گفت که قصد کشتن يا 

مجروح کردن کسی را نداشته است.
گفتنی است، بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در يکی 
از مناطق شهر لندن و انفجار بمبی در فرودگاه شهر گالسکو 
در ژوئن سال 2۰۰7 چندين نفر کشته و زخمی شدند. دادگاه 

رسيدگی به اتهامات اين مرد ادامه دارد. 

قورباغه مرده درون سوپ اسفناج 
کنسروی!

يک زن اهل اتريش از سوپر مارکت و شرکت توليدی سوپ 
اسفناج کنسروی به علت پيدا شدن يک قورباغه مرده درون 

يکی از کنسروها شکايت کرد. 
»مارتينا آر« پس از آن که سوپ اسفناج کنسروی را برای 
بود،  غذا  سرو  مشغول  کرد،  مهيا  خانواده اش  شب  شام 

متوجه شد يک قورباغه مرده درون ظرف سوپ است. 
درون  مرده  قورباغه  اين  ديدن  با  ساله   ۳2 زن  اين  دختر 
ظرف سوپش، دچار حالت تهوع شد و هيچ يک از اعضای 

خانواده  لب به سوپ نزدند. 
»مارتينا» به علت اين بی احتياطی و کثيف بودن مواد غذايی 
از شرکت توليد کننده و فروشگاهی که اين کنسرو را از آن 

خريداری کرده بود، شکايت و درخواست غرامت کرد. 

کودک هشت ساله به اتهام 
تیراندازی به دوربین مخفی پلیس 

دستگیر شد
را  آمريکا کودک هشت ساله ای  پليس منطقه »سنت جونز« 
پليس  مقر  در  پليس  مخفی  دوربين  به  تيراندازی  اتهام  به 

دستگير کرد. 
پليس ايالت آريزونای آمريکا، يک کودک هشت ساله را به 
اموال  تخريب  و  پليس  مخفی  دوربين  به  تيراندازی  اتهام 

دولتی دستگير کرد. 
سخنگوی پليس منطقه سنت جونز گفت: ماموران مقر پليس 
در حال استراحت و نوشيدن قهوه بودند که ناگهان صدای 
تيراندازی در محوطه ايستگاه پليس سبب شد، تا ماموران به 

سمت محل روانه شوند. 
وی افزود: هنگامی که چند تن از ماموران به محوطه رفتند، 
با پسر بچه حدودا هشت ساله ای که يک اسلحه کمری در 
دست داشت، مواجه شدند و دريافتند اين پسر بچه شيطان 
اسلحه والدينش را بدون اجازه و برای بازی کردن برداشته 
و به صورت کامال ناگهانی به دوربين مخفی پليس تيراندازی 

کرده است. 
هزار  پنج  پرداخت  به  را  کودک  اين  والدين  آريزونا،  پليس 

اسلحه  نگهداری  در  بی احتياطی  علت  به  نقدی  جريمه  دالر 
محکوم کرد. 

عطسه بی موقع، راننده 
نگون بخت را به درون رودخانه 

فرستاد
عطسه نابهنگام يک راننده، سبب از دست دادن کنترل خودرو 

و سقوط وی به درون رودخانه شد. 
از  »اندرو هانسون« ۴2 ساله، به علت عطسه بی موقعش و 
دست دادن کنترل خودرو به درون رودخانه ای در بوستون 

آمريکا سقوط کرد. 
پليس بوستون در گزارش اعالم کرد: آقای »هانسون« تعادل 
از  فيلد«  »سولجرز  جاده  در  کردن  علت عطسه  به  را  خود 
سقوط  بوستون«  »چارلز  رودخانه  داخل  به  و  داده  دست 
کرد. اين در حاليست که وی تا عمق دو متری رودخانه فرو 
رفت، اما توانست خود را با شنا کردن از مهلکه برهاند و به 

نزديکی ساحل رودخانه بيايد. 
به  حضور  با  بوستون  اورژانس  و  نشانی  آتش  ماموران 
و  درمان  برای  و  رهانيده  مرگ  از  را  او  محل،  در  موقع 
بررسی قطعی به بيمارستان منتقل کردند. اين مرد ميانسال 

تنها دچار جراحات سطحی شده است. 
و  حفاظت  دپارتمان  مسووالن  از  يکی  ـ  کاالهان«  »لورنس 
گفت:   محلی  رسانه های  به  ـ  آمريکا  ماساچوست  امنيت 
عطسه  نامناسب  لحظه  در  و  بی موقع  متاسفانه  »هانسون« 
کرده و در نهايت به داخل رودخانه پرت شده است. اما اين 
مرد بسيار خوش شناس بود که جان خود را از دست نداده 

است. 

جنایت نماینده مجلس فرانسه
يکی از نمايندگان مجلس فرانسه که از اعضای حزب حاکم 

اين کشور است، پس از قتل معشوقه اش، خودکشی کرد.
ژان ماری دمانژ، نماينده مردم استان موزل از حزب اتحاد 
جنبش مردمی ظهر ديروز در شهر تيون ويل خودکشی کرد.

به گفته نزديکان نماينده 65 ساله، او پس از آن که در ماه 
مارس سمت شهردار شهر تيون ويل را از دست داد، دچار 

ناراحتی شديد اعصاب شد. 

پاستای سوسك، 
مارمولك آب پز 
و ملخ برشته در 

منوی یك رستوران 
آلمانی!

مدير يک رستوران در آلمان به جای غذاهای عادی، پاستای 
سوسک و غذاهای حاوی حشرات را برای مشتريان سرو 

می کند.
يک  مدير  و  سرآشپز  ـ  اشبابل«  ايسنا،»الرس  گزارش  به 
های  مسافرت  طی  که  آن  از  پس  ـ  آلمان  در  رستوران 
آداب غذايی آن ها آشنا  با  به کشورهای مختلف  متعددش 
با  معمولی  و  عادی  غذاهای  جای  به  گرفت  تصميم  شد، 
استفاده از حشرات، غذا سرو کند. وی در گفتگو با رسانه 
های محلی، گفت: منوی اصلی رستوران من شامل ماکارونی 
با سوسک، کرم سرخ کرده با برگ سبز، مارمولک آب پز، 
نيمروی تخم قورباغه، قورباغه شکم پر، ملخ برشته همراه 
با انواع نوشيدنی های سالم است و تاکنون مورد استقبال 
وی  اين  بر  عالوه  است.  گرفته  قرار  ها  آلمانی  از  بسياری 
افزود: تاکنون هيچ يک از مشتريان من نسبت به غذا شکايت 

نکرده و مسموم نشده اند. 

پدر شکنجه گر به اعدام محکوم شد
اعدام  به  کشت  و  داد  شکنجه  را  دخترش  که  مردی   ، عربستان  جنايی  دادگاه 
محکوم کرد. »عبدالمالک« سال گذشته به جرم کشتن دختر ۹ ساله اش »حنانه« 
پزشکی  جوابيه  با  وقتی  اما  بود  جنايت  منکر  ابتدا  شد.وی  زندانی  و  دستگير 
قانونی که از شکنجه حنانه کوچولو حکايت داشت رو به رو شد لب به اعتراف 
 ، عربستان  »رياض«  جنايی  دادگاه  افزايد،قاضی  می  ايسکانيوز  گشود.گزارش 
سرانجام »عبدالمالک« ۰۴ ساله را به اشد مجازات - اعدام - و همسرش را به 

جرم مشارکت در شکنجه دختر بچه به ۰۰۰1 ضربه شالق محکوم کرد. 

جریمه پزشك به علت بد خطی
به علت دست  رسانه های محلی هند اعالم کردند: دادگاهی در هند،پزشکی را 
خط بد و ناخوانايش جريمه کرده و از او خواست تا دست خط خود را بهبود 
بخشد.به گزارش ايسنا، يک راديولوژيست اهل منطقه تان در بمبئی هند به علت 
شکايت و دادخواست يکی از بيمارانش به خاطر داشتن دست خط بد و ناخوانا 
به دادگاه احضار شد. قاضی دادگاه بمبئی، اين پزشک بدخط را جريمه کرد، تا 
دست خط خرچنگ قورباغه ای خودش را بهبود بخشد، تا بيماران بخت برگشته 
دچار مشکل نشوند. وکيل اين پزشک از حضور دادگاه خواست به اين پزشک 

فرصت بدهد، تا دست خط خود را برای نوشتن نسخه بهتر کند. 

نجات معجزه آسای پیرمرد از 
زیر ریل قطار

   مقامات راه آهن ايالتی آمريکا اعالم کردند: پيرمرد خوش شانس پس از آن که 
قطار او را زير گرفت، بدون هيچ آسيبی از زير ريل ها بيرون آمد.

مسئوالن امداد و نجات و آتش نشانی منطقه هانستويل ايالت آالبامای آمريکا 
اعالم کردند: يک پيرمرد 61 ساله که به ناگاه زير ريل های قطار بين ترن رفته 

بود، به صورت معجزه آسايی زنده ماند.
ماموران آتش نشانی هانستويل گفتند: هنگامی که سوت قطار به صدا درآمد، 
به سمت ريل راه آهن رفتيم و متوجه شديم، »آرنولد رومين« که بر روی ريل 
افتاده و چرخ های قطار ذغال سنگ به وزن تقريبی هشت خودروی بزرگ از 
روی او رد شده بودند، بدون هيچ صدمه ای نجات يافت. »رومين« در مصاحبه 
با رسانه های محلی نجات خود را يک معجزه دانست و از اين که خداوند او را 

هنوز دوست دارد، بسيار خوشحال است.  

دستگیری پیر زن سارق
اطالع  پايگاه  گزارش  شد.  دستگير  سرقت  جرم  به  انگليسی  ساله   81 زن  پير 
رسانی پليس حاکی است، پير زن 81 ساله انگليسی به جرم سرقت از منزل يک 
نفر  چهار  همراه  به  پيرزن  اين  گزارش،  اين  براساس  دستگير شد.  فوتباليست 
ديگر از منزل يکی از بازيکنان تيم فوتبال ليورپول در حالی که به همراه تيمش 
به اسپانيا رفته تا مسابقه ای را برگزار کند،سرقت کردند. پليس پس از بررسی 
صحنه سرقت و يافتن نشانه هايی از سارقان،سه زن ،1۹ 2۴و 81 ساله و دو 
مرد 21و ۴5 ساله را دستگير کرد. يکی از مهمترين وسايلی که سارقان به سرقت 

برده بودند مدال های طالی اين فوتباليست بود. 

خبرنگار مکزیکی را به گلوله 
بستند

»آرماندو رودريگز« خبرنگار مکزيکی تبار ، به دست جنايتکاران ناشناس ترور 
شد. »آرماندو« ۴۰ ساله خبرنگار روزنامه »الدياريو« مکزيک بود که پنج شنبه 
دخترش را به مدرسه ای در شهر»سيوداد خوارز« رساند و بعد به محاصره 
تبهکاران ناشناس درآمد.جانيان موتورسوار ، مرد بی پناه را تيرباران کردند و 
بالفاصله از قربانگاه گريختند.هنوز مجرمان بی رحم شناسايی نشده اند و تالش 
پليس برای رديابی آنان بی نتيجه بوده است. بر اساس آمار کميته حفاظت از 
خبرنگاران ،  از سال 2۰۰۰ ميالدی تاکنون بيش از 2۴ خبرنگار در مکزيک کشته 
، اين روزها اصال حال و هوای خوشی ندارد چون  يا ناپديد شده اند. مکزيک 
اعضای شبکه های مافيايی قاچاق مواد افيونی و ساير تبهکاران ، موج ناامنی 
می  ايسکانيوز  زنند.گزارش  می  جنايتی دست  و  هر جرم  به  و  اند  کرده  پا  به 
افزايد،شهر »رينوسا« مکزيک ، کانون قاچاق مواد مخدر به آمريکاست و معروف 

ترين شبکه های های جرم و جنايت در آن جوالن می دهند
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حوادث

پسر کینه جو پدرش را 
با خودرو زیر گرفت 

 
 

؛ جواني که به خاطر اختالفات قبلي با پدرش او را با خودرو زير گرفته و کشته بود در بازجويي هاي 
ويژه پليس به جرمش اعتراف کرد. 

مرگ  زمان  از  دارد  نام  سعيد  که  جوان  اين 
فوت  اما  برد  مي  سر  به  بازداشت  در  پدرش 
تا  خواند  مي  حادثه  يک  را  ساله   78 پيرمرد 
مکرر  هاي  بازجويي  انجام  با  باالخره  اينکه 
توضيح داد پدر خود را قرباني يک کينه جويي 

کرده است.

مرگ مرموز
مرکز  اپراتور  ماه  آبان   ۴ روز   ۳۰/16 ساعت 
فوريت هاي پليسي در تماس با کالنتري فرجام 
و  داد  خبر  ساله   78 مردي  مشکوک  فوت  از 
خانه  به  ماموران  از  گروهي  اعزام  خواستار 
متوفي  پيکر  روي  که  آنجا  از  شد.  مرد  اين 
آثار جراحت وجود داشت، ماموران به دستور 
بازپرس ويژه قتل جسد را به پزشکي قانوني 
انتقال دادند و متخصصان اين سازمان موظف 
شدند علت فوت مرد مسن را تشخيص دهند.در 
شاخه ديگري از تحقيقات کارآگاهان به پرس 
بردند  پرداختند و پي  از خانواده متوفي  وجو 
به  جمعي  دسته  خانواده  اعضاي  حادثه  روز 
آنجا  در  و  بودند  رفته  لواسان  در  وياليشان 
پدر خانواده با خودروي وانت تصادف کرد و 

مجروح شد. 
سعيد - پسر 2۹ ساله مقتول - در بازجويي ها گفت؛ مقداري لوازم براي وياليمان برده بوديم و من مي 
خواستم وانت را طوري پارک کنم که جابه جايي وسايل آسان تر باشد ولي وقتي دنده عقب حرکت مي 
کردم با پدرم برخورد کردم. چون سمت شاگرد ماشين آيينه ندارد ابتدا متوجه اين اتفاق نشدم اما به 
محض اينکه فهميدم با پدرم تصادف کرده ام با داد و فرياد مادر و برادرم را خبر کردم و با کمک آنها 

پدرمان را به خانه آورديم تا از اينجا به بيمارستان برسانيم ولي وي فوت شد.

چند سرنخ
در حالي که سعيد اصرار داشت پدرش قرباني تصادف سهوي شده است کارآگاهان مدارکي به دست 
آوردند که بر وقوع قتل داللت مي کرد. نخستين دليل اختالفات قبلي سعيد با پدرش و اعتياد اين جوان 
به ماده مخدر کراک بود. اما مادر و برادر سعيد در پرس وجوهاي پليس گفته هاي متهم را تاييد و 
خاطرنشان کردند اگر چه سعيد و پدرش مدتي با يکديگر اختالف داشتند اما اين کشمکش ها پايان يافته 
بود و آن دو اخيراً رابطه خوبي باهم داشتند و فقط روز حادثه بر سر نحوه انتقال وسايل از وانت به 
داخل ويال جر و بحث مختصري با هم انجام دادند که اين موضوع هم نمي تواند انگيزه يي براي ارتکاب 
قتل باشد.کارآگاهان که توجيه خانواده مقتول را قانع کننده نمي دانستند به بازرسي وانت پرداختند و 
متوجه شدند روي الستيک هاي عقب و جلو خودرو آثار خون وجود دارد در حالي که اگر مرگ پيرمرد 

فقط يک حادثه بود، الستيک هاي جلو نبايد خون آلود مي شد.
پس از ثبت دومين دليل وقوع قتل در اين پرونده کارآگاهان تحقيقات خود را پي گرفتند و گفته هاي 
سعيد را مبني بر اينکه قصد داشت پدرش را به بيمارستان برساند مردود تشخيص دادند، چرا که از 
حد فاصله ويالي لواسان تا خانه مقتول درمانگاهي در لواسان، بيمارستان سرخه حصار، بيمارستان 
تهرانپارس و الغدير و چند مرکز درماني ديگر قرار داشت و خانواده مرد 78 ساله مي توانستند او را 

به يکي از مراکز منتقل کنند و جانش را نجات دهند.

اعتراف 
اينکه باالخره به کشتن  تا  ادله سعيد چندين بار پشت ميز بازجويي نشست  اين  پس از جمع آوري 
پدرش اقرار کرد. او گفت؛ من از گذشته بر سر موضوع هايي مانند مسائل مالي، ازدواج و کسب و کار 
با پدرم اختالف داشتم و کشمکش هاي ما چند سال به طول انجاميد اما باالخره رابطه مان دوباره به 

حالت عادي برگشت.
روز حادثه نيز فقط يک اختالف کوچک باعث شد چند لحظه با پدرم بحث کنم اما تصادف با پدرم 
عمدي نبود، همان طور که دنده عقب مي رفتم ناخواسته با او برخورد کردم. وقتي پدرم روي زمين 
افتاد يک لحظه به ياد اختالفات گذشته و کينه يي که از او به دل داشتم افتادم و اين بار به سمت جلو 
حرکت کردم، دوباره دنده عقب گرفتم و از روي سر و سينه پدرم رد شدم بعد در حالي که او هنوز 
زنده بود برادر و مادرم را صدا زدم و پيکر نيمه جان او را به خانه منتقل کرديم تا اينکه وي فوت 
شد.به گفته سرهنگ سعيد ليراوي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران سعيد اکنون در 

بازداشت به سر مي برد و تحقيقات از وي ادامه دارد. 

 ازدواج مجدد یك زن و مرد پس از 
15 سال جدایي 

 زن و مردي که 15 سال قبل از هم طالق گرفته بودند، پس از آنکه به طور اتفاقي يکديگر را در دادگاه خانواده 
ديدند، تصميم گرفتند مجدداً زندگي مشترک شان را از سر بگيرند.به گزارش خبرنگار ما اين زن و شوهر که 
کامران و مهسا نام دارند، 15 سال قبل پس از چهار سال زندگي مشترک در حالي که صاحب دو فرزند بودند 
تصميم گرفتند به خاطر اختالفاتي که داشتند از هم جدا شوند. آن زمان اين زن و شوهر دخالت هاي خانواده 
هايشان را علت اصلي بروز اختالف عنوان کردند و براي اينکه کشمکش هايشان به زندگي دو فرزندشان لطمه 
وارد نکند طالق را به عنوان بهترين راه حل انتخاب کردند. آن هنگام چون بچه هاي کامران و مهسا سن کمي 
داشتند دادگاه حضانت کودکان را به مادرشان سپرد.پس از حک شدن مهر طالق در شناسنامه اين زوج هر دو 
تصميم گرفتند ديگر هيچ رابطه يي با هم نداشته باشند و هرگز يکديگر را مالقات نکنند. از آنجا که کامران مطابق 
قانون به پرداخت نفقه کودکانش موظف شده بود هر ماه مبلغ مورد نظر را به حساب بانکي مهسا واريز مي کرد 
تا با همسر سابقش رودررو نشود.مهسا و کامران طي سال ها هيچ تماسي با هم نداشتند و حتي پس از آنکه 
مدت اجراي حکم در مورد حضانت کودکان به پايان رسيد، کامران با کمک وکيلش حضانت دو فرزندش را براي 
هميشه به همسر سابقش سپرد. در طول اين سال ها مهسا و کامران ازدواج مجدد نکرده بودند. مرد جواني که 
قباًل در يک شرکت خصوصي کار مي کرد پس از چند سال خودش صاحب يک شرکت بزرگ شد. مهسا نيز که 
فارغ التحصيل رشته مترجمي زبان انگليسي بود، ضمن نگهداري از بچه هايش چندين کتاب ترجمه کرد و به زن 
موفقي تبديل شد و آن دو از اوضاع احوال يکديگر بي خبر بودند تا اينکه با گذشت 15 سال از صدور حکم طالق، 
کامران و مهسا براي به روز شدن نرخ نفقه فرزندان شان به شعبه 268 دادگاه خانواده احضار شدند. سرانجام 
روز دادگاه فرا رسيد و زن و مرد در حالي که هيچ يک از دعوت ديگري به دادگاه مطلع نبودند پس از 15 سال به 
طور اتفاقي با هم روبه رو شدند. مهسا همراه دو پسرش که حاال 16 و 18 ساله هستند به دادگاه آمده و کامران 
نيز به اتفاق خواهرش در دادگاه حاضر شده بود. اين زن و مرد در ابتدا سالم و احوالپرسي سردي با هم داشتند 
اما پس از شروع جلسه هنگامي که قاضي حسن عموزادي موضوع افزايش ميزان نفقه را مطرح کرد و از طرفين 
خواست در اين باره صحبت کنند به تدريج سردي حاکم بر جلسه دادگاه از بين رفت و سکوت شکسته شد. 
کامران خطاب به رئيس دادگاه به سختي هايي که طي اين 15 سال تحمل کرده اشاره کرد و گفت تصميم گرفته 
اگر مهسا مايل باشد زندگي جديدي را آغاز کند.او گفت 15 سال قبل دخالت هاي نابجاي خانواده من و همسرم 
باعث فروپاشي زندگي مشترک مان شد. آن زمان هر دو ما جوان بوديم و تحت تاثير احساسات مان از هم طالق 
گرفتيم اما حاال شرايط کاماًل متفاوت است و تصور مي کنم با توجه به تجربه يي که کسب کرده ايم، بتوانيم از اين 
به بعد در کنار هم زندگي کنيم. در ادامه قاضي عموزادي به گفت وگو با مهسا پرداخت و از او خواست با توجه 
به صحبت هاي همسر سابقش مجدداً با او ازدواج کند. مهسا که تا آن لحظه سکوت کرده بود و فقط به حرف هاي 
قاضي و همسر سابقش گوش مي داد، در حالي که اشک در چشمانش حلقه زده بود سرش را به نشانه رضايت 
تکان داد و با پيشنهاد کامران موافقت کرد. بدين ترتيب رئيس دادگاه پرونده نفقه را مختومه اعالم کرد و پس از 

پايان جلسه کامران و مهسا همراه با هم و دست دردست فرزندان شان از دادگاه خارج شدند. 
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عشق کور
قسمت آخر

زن برای اولين بار به سراغ کمد و وسايل شخصی عباس رفت.نامه 
هايی را پيدا که زنی به نام شهره برای شوهرش فرستاده بود. از 
آنچه که در نامه ها خواند متوجه شد قبل از اينکه او با عباس ازدواج 
کند، اين زن و عباس دل در گرو عشق هم بسته بودند ولی به خاطر 

دخالت اطرافيان ناچار از هم جدا شده بودند. زن نمی دانست چطور 
شهره دوباره عباس را پيدا کرده و پای به زندگی او گذاشته است.

بار  تنها  تنهای  به گذشته فکر می کرد و  سالها گذشت. زن گاهی 
زندگی را به دوش می کشيد. زندگی رد سخت و محنت بار خود را 
به او نشان داده بود. هيچ خبری از عباس نبود زن در اين سالها به 
سکوت و فقر و نداری عادت کرده بود. خوب می دانست با اينکه 
حق و حقوقی دارد نمی تواند جنجال به راه بيندازد، نه دل داشت که 
بچه ها را رها کند و نه می توانست زندگی را بر هوو و شوهرش 
تلخ کند.آرش ديگر برای خودش جوانی شده بود. بدون اينکه مادر 
بداند کليد مغازه را برداشت آن را آب و جارو کرد. مدرسه را رها 
کرد و از چندتن از آشنايان پدر که از بی وفايی اش خبر داشتند، 
کمک گرفت و مغازه را به راه انداخت.بعداز چندسال رنج و سختی 
با تالش آرش زندگی شان سر و وضع بهتری گرفته بود. ديگر نام 
و ياد عباس از ذهن آنها پاک شده بود. خواهر و برادرهای آرش 
بزرگ و بزرگتر می شدند وزن موهايش روز به روز سفيدتر می 

شد.
عباس و شهره زندگی شان را ادامه می دادند بدون اينکه نوری به 
زندگی شان بتابد. خانه شان خلوت بود در اين سالها با اينکه شهره 
بودند.  نشده  فرزندی  صاحب  ولی  بود  کرده  درمان  و  دوا  خيلی 
اين  پی  در  که شهره  کرد  احساس  زندگی  از چندسال  عباس پس 
است که از کنار او سرمايه ای پس انداز کند. زن روزبه روز بر سر 
و وضع خود و طال و جواهراتش اضافه می کرد. خيلی وقتها دست 
در جيب شوهر می کرد و از پولهای او برمی داشت، عباس با اينکه 
متوجه اين قضيه شده بود زياد به روی خودش نمی آورد. آن روز 
يکدفعه احساس دلشوره کرد. به خانه تلفن زد ولی شهره گوشی را 
جواب نداد. به سرعت از مغازه بيرون زد و اطراف خانه را زير نظر 
گرفت، زنش در يک بنگاه امالک بود. او بر سر خريد خانه ای در 
حال معامله بود. باالخره خانه را قولنامه کرد و برای فروش خانه 

ديگرش وارد معامله ديگری شد.
عباس خوب می دانست که زن تمام اين چيزها را از او دارد. حاال 
ديگر او مطمئن بود که اين زن يار و ياور روزهای سخت زندگی 
اش نخواهد بود. زنی که از زندگی بدزدد و پنهانی خريد و فروش 
کند به درد مردی مثل او نمی خورد. زن هنوز جوان بود واو سالها 

خانه  به  ناراحتی  با  بود.عباس  نزديک شده  پيری  مرز  به  که  بود 
برگشت. خانه را به هم ريخت. چند دفترچه حساب بانکی و بسته 
اسکناس و سند مالکيت پيدا کرد. در يک لحظه ياد زن و آرش افتاد. 

به ياد حرفهای زنش افتاد.
- چقدر برای پيدا کردن ردی از تو به پزشکی قانونی و بيمارستان 
... رفتم. 1۰سال می شد که در حق آنها نامردی کرده بود. 1۰سال 
بود که نه پولی برايشان فرستاده بود و نه سراغشان را گرفته بود. 
افتاد که با خشم و مشت و لگد زن را از  به ياد آخرين لحظه ای 
مغازه اش بيرون کرده بود. ديگر توان ماندن نداشت. همانطور که 
آمده بود، همانطور رفت. به شهره هيچ خبری نداد. اصاًل نپرسيد که 

چرا اين کار را کرده است.
سوار اتوبوس شد و به تهران برگشت. به نزديک مغازه اش رسيد، 
او  اسم  که  جايی  بود.  کرده  کار  آنجا  در  سال  سالهای  که  جايی 
اعتبارش بود. پشت ويترين برايش هنوز آشنا بود. همه برايش آشنا 
از  قدر  اين  که  بود  او  تنها  اين  بود.  بودند. هيچ کس عوض نشده 
آدمها و معرفت و وجدان فاصله گرفته بود. چند لحظه صبر کرد. 
کرکره  بودند.  بسته  اکثراً  هنوز  ها  مغازه  اش گشت.  مغازه  دنبال 
آنها پايين بود و قفل ها بر درشان خودنمايی می کردند. تنها مغازه 
ابراهيم آقا باز بود. وارد آنجا شد سالم داد و صبر کرد. ابراهيم از 
دوستان قديمی اش بود. بعداز چندلحظه او را شناخت و در آغوش 

اش گرفت.
- ای بی وفا کجا بودی اين سالها؟

- خطا کردم. اشتباه کردم و حاال از ديدن روی همه شرم دارم.
- بيا بيا که دلم برايت خيلی تنگ شده بود.

بقيه مغازه دارها  تا  قفل است هنوز. حاال هم  ام  نه ديدم مغازه   -
نيامده اند بايد بروم.

- پسرت آرش مغازه را رو به راه کرده است. اوايل کارش خوب 
بود و مغازه اش خوب می چرخيد ولی وقتی بقيه بچه ها بزرگتر 
شدند و خرج و مخارج شان بيشتر شد آرش دست به چند معامله 
چرخ  و  بياورد  دست  به  بيشتری  سود  که  اميد  اين  به  زد  بزرگ 

زندگی را بهتر بچرخاند ولی بد آورد.
سرمايه  گذاشت.  دستش  روی  خرج  کلی  و  ريخت  ات  خانه  چاه 
و  بيمار شد  به سختی  هم همان روزها  زنت  رفت.  باد  بر  اندکش 
چند ماهی است که توی بيمارستان است.حاال هم طلبکارها دنبال 
احساس  سوخت.  می  حرفها  اين  شنيدن  از  هستند.عباس  پسرت 
کردم کمرش خم شد و شانه هايش به درد نشست، از اينکه می ديد 
سالهای سال بچه هايش را بی پناه رها کرده و سر بر بالش آسايش 
نهاده است، از خودش بيزار شد.از مغازه ابراهيم بيرون زد. تاکسی 
گرفت و خودش را به خانه اش رساند، خانه ای که 1۰سال از آن 
غافل بود. از خجالت سرش را زير انداخته بود. نمی توانست سربلند 
کند مبادا چشمش در نگاه همسايه ای يا آشنايی بيفتد. دور خانه اش 

شلوغ بود. به سختی از ميان جمعيت برای خودش راه باز کرد.
- ای نامرد!  حاال من با اين بچه کوچک چه کنم؟ چرا اين کار را 

کردی...
افتاد. جسد مردی غرق در  به کف حياط  نگاهش  از ميان جمعيت 
خون در آنجا افتاده بود. جلوتر رفت و به مرد که در خون دست و 
پا می زد نگاه کرد. او را نمی شناخت. اين مرد که بود و چرا اينجا 
کشته شده بود.زن جوانی با بی تابی بر سر و روی خود می زد. 
همه  به طرف  فرياد  با  زنی  ريخت،  هم  به  چيز  همه  لحظه  يک  در 
حمله کرد. عباس چشم در چشم زن دوخت. اين زن که به او حمله 
می کرد زن خودش بود. خودش را بين زنش و زن جوان قرار داد. 

چندضربه محکم سر و صورت او را خون آلود کرده بود.
- صبور باش زن!

عباس در چهره زنش خيره شد. زن بی تاب و خسته بود ،دو دختر 
خونهای  دستمال  با  عباس  لرزيدند.  می  ترس  از  کنارش  جوان 

صورت زنش را پاک کرد.
- چی شده طاهره؟ اين کيه که کشته شده است؟

- باالخره آمدی؟
- اين مرد کيه؟

- مستأجرمان. بعد از رفتن ات ناچار شدم بخشی از خانه را اجاره 
بدهم. دو دختر با تعجب به مادرشان نگاه می کردند.

را  ما  سال  همه  اين  که  همو  شما.  وفای  بی  پدر  است.  پدرتان   -
مرد  که  فهميد  زود  خيلی  عباس  سوزاند.  خودش  هوس  آتش  در 
مستأجر آدمی عصبانی بوده است. او برای آزار دادن مالک خانه 
از هيچ کاری فروگذار نکرده بود. آرش هر طور که شده بود با او 
صحبت کرده بود. او را به آرامش دعوت کرده بود. خواسته بود 
نيمه شب سر و صدا راه نيندازد. گفته بود مادرم مريض است و 
خواهرانم دانش آموز ولی انگار مستأجر هيچ حرفی به گوش اش 
نمی رفت، از اينکه آنها را آزار می داد لذت می برد. آرش از وقتی 
که چکهايش برگشت خورده بود، ناچار برای پنهان ماندن از دست 
طلبکارها در خانه می ماند همين باعث شده بود که بيشتر متوجه 
هم  با  بار  چند  دو  آن  مدت  اين  در  شود.  مستأجرشان  آزارهای 

دست به يقه شده بودند. اهالی محل آشتی شان داده بودند ولی چند 
روز قبل وقتی طلبکارها با مأمور آمده بودند تا آرش را بازداشت 
کنند مادر گفته بود که آرش در خانه نيست ولی مستأجر به آرامی 
خودش را به يکی از طلبکارها رسانده و در گوش او حرف زده بود. 

يکی از همسايه ها بعد از رفتن طلبکارها گفته بود:
است،  مأمور کالنتری می گفت آرش خانه  به  که  - خودم شنيدم 
مستأجرشان  برخورد  اين  از  آرش  کنيد.  دستگيرش  و  تو  بياييد 
خيلی ناراحت شده بود. همان لحظه دوباره مستأجر موتورش را 
در حياط روشن کرده و شروع به گاز دادن کرده بود. آرش دنبالش 
کرده بود ولی او فرار کرده بود. آرش برای انتقام دست از پا نمی 
شناخت، کمين کرده بود تا او برگشته بود. درگيری شان زياد طول 
نکشيده بود. آرش اول با چاقوی مستأجر زخمی شده بود و بعد با 
گرفتن چاقو از دست او ضرباتی به مستأجر وارد کرده بود و بعد 

فرار کرده بود.
خون  در  غرق  زنش  بود.  شده  سردرگم  ماجرا  شنيدن  با  عباس 
بود. ضربه هايی که زن مستأجر بر سر و روی او واردکرده بود 
برد.  بيمارستان  به  را  زنش  بود.  شده  صورتش  شکستگی  باعث 
بچه هايش از او فاصله می گرفتند، فاصله ای که در طول 1۰سال 
خودش ايجاد کرده بود.شب به نيمه رسيده بود که خبر دستگيری 
آرش به گوش عباس رسيد. عباس برای ديدن آرش انتظار سختی 
را می کشيد. آرش سربلند کرد و با بغض به پدر نگاه کرد و چند 

لحظه بعد گفت:
- آمدی؟ حاال ديگر مادرم تنها نيست؟

خيلی طول کشيد تا عباس توانست رضايت خانواده مقتول را بگيرد. 
در اين مدت خودش را به همسر و بچه هايش نزديک کرده بود. او 
برای جبران زندگی خزان زده اش تا آخرين لحظات تالش کرد، می 

خواست مثل شمع بسوزد و آب شود ولی آنها را سرپا نگه دارد.
برگرفته از روزنامه  ايران

ماجرا 

شنبه

  ۲7
دسامبر

 را بخاطر بسپارید
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خانه و خانواده

طالق و 
سرگردانی 

کودکان 
قطعا  بگیرند،  طالق  هم  از  می خواهند  که  مادری  و  پدر 
می گذرد،  آن  از  زیادی  زمان  و  است  ریشه ای  مشکالتشان 
پس طبیعی است که والدین قبل از طالق هم درگیری های 
بیشتر از معمول داشته باشند و در نتیجه وقت کمتری را 
صرف تربیت فرزندشان کنند، پس احتمال هر نوع ضعف 

شخصیتی در کودکان طالق بیشتر است...

طالق در زندگی به عنوان پديده ای منفی برای عموم جاافتاده است؛ اما 
می توان گفت گاهی طالق بهترين راه برای نجات زندگی طرفين است. 
طالق  با  مستقيم  رابطه  کودکان  در  بزهکاری  می دانيد  که  طور  همان 
والدين دارد و کودکان طالق در معرض خطر های گوناگون شخصيتی و 
روانی اند. برخی از اين تاثيرات منفی عبارتند از احساس عدم امنيت در 
کودکی، کاهش اعتماد به نفس در طول رشد، افزايش روحيه پرخاشگر 
در  شکست  احتمال  افزايش  و  افسردگی  نشانه های  بروز  کودک،  ی 

زندگی زناشويی در آينده. 
مشکالتشان  قطعا  بگيرند،  طالق  هم  از  می خواهند  که  مادری  و  پدر 
که  است  طبيعی  پس  می گذرد،  آن  از  زيادی  زمان  و  است  ريشه ای 
والدين قبل از طالق هم درگيری های بيشتر از معمول داشته باشند و در 
نتيجه وقت کمتری را صرف تربيت فرزندشان کنند، پس احتمال هر نوع 
ضعف شخصيتی در کودکان طالق بيشتر است. کاری که ما بايد انجام 
البته به ياد داشته  دهيم، کاهش تاثيرات منفی طالق بر کودکان است. 
باشيد، پدران و مادرانی هستند که با وجود داشتن مشکالت زناشويی 
و حتی طالق توانسته اند فرزندانی با تعادل روحی و موفق تربيت کنند؛ 
احساس مسووليت می کنند،  قبال کودکان خود  در  که  مادرانی  و  پدر 
معموال هنگام طالق بزرگ ترين دغدغه شان بچه ها هستند، حتی گاهی 

کودکان  خاطر  به  فقط  نيست،  دلخواهشان  که  زندگی  به  است  ممکن 
ادامه دهند. 

کانون گرم خانواده بزرگترين نعمتی است که يک کودک می تواند داشته 
باشد، اما اگر اين کانون که بايد مايه آرامش خاطر و محل امنی برای 
منفی  تاثيرات  شود،  تبديل  مادر  و  پدر  جنگ  ميدان  به  باشد،  کودک 
نظر  تحت  و  دليلی  هر  به  بنا  اگر  گذاشت.  خواهد  کودک  بر  بيشتری 
مشاور و روانشناس، به اين نتيجه رسيده ايد که اين ميدان جنگ ديگر 
به آرامش نخواهد رسيد و طالق تنها راه رسيدن به آرامش است، با 
رعايت نکاتی که به شما متذکر می شويم، می توانيد از تاثيرات منفی و 

مخرب روحی طالق بر کودکانتان بکاهيد. 

● قبل از طالق  
کودک شما اگر 2 سال به باال سن دارد، مطمئن باشيد از اين که بين پدر 
و مادرش شکرآب است، خبر دارد. پس اگر واقعا قصد طالق داريد، آن 
را کتمان نکنيد. منظور اين نيست که تمام دعوا های بين شما و همسرتان 
مقابل ديدگان کودکتان باشد. ما می خواهيم همان طور که شما برای 
آماده  جدايی  اين  برای  نيز  شما  کودک  می شويد،  آماده  گرفتن  طالق 
شود و زمينه قبلی از آن داشته باشد تا جا نخورد و دچار شک روحی 
نشود. به او اطمينان دهيد که او را ترک نخواهيد کرد و هميشه پدر و 
مادرش را دارد؛ اما نه کنار هم و برايش توضيح دهيد که با اين جدايی، 
روابطتان با آرامش بيشتری پيش خواهد رفت و وقت بيشتری را باهم 
توافق  به  کودک  بر سر  همسرتان  با  چيز  هر  از  قبل  گذراند.  خواهيد 

برسيد و اين عهد را با هم ببنديد که نگذاريد او آسيب ببيند. 
بحث طالق از همسرتان، جدا از وظيفه پدر و مادری شماست. با کودک 
خود صحبت کنيد و بگوييد که رابطه شما با همسرتان مشکل دارد و 
به هيچ عنوان او را به قضاوت وادار نکنيد، حق به جانب صحبت نکنيد 
و مشکالت خود را باز نکنيد. برای کودکتان درددل نکنيد و نخواهيد که 
ترحم او را نسبت به خود جلب کنيد؛ چراکه اين کار از سوی والدين 

و  والدين  داشتن  بين دوست  تعارض  يک  باعث می شود کودک دچار 
و  را مقصر می داند  آنها شود؛ چراکه هريک ديگری  از هر دوی  تنفر 
می خواهد اين را به کودک نيز بقبوالند. از همه مهمتر والد مقابل خود 
جلوه  موجه  را  خود  همسرتان،  کردن  خراب  با  نخواهيد  و  نکوبيد  را 
دهيد و برای کارتان توجيه بيابيد. اول خودتان باور کنيد که رابطه تان 
مشکل دارد و در هيچ رابطه ای تنها يک نفر نقش ندارد، پس دنبال مقصر 
نگرديد و نخواهيد که با بدگويی از همسر خود پيش کودکتان، از عذاب 
وجدانتان بکاهيد. کودک شما حق دارد هم پدر داشته باشد هم مادر، پس 
او را از اين حق محروم نکنيد. او را در تنگنا نگذاريد و مجبور به انتخاب 
نکنيد؛ چرا که او را از لحاظ روحی سرخورده خواهيد کرد. کودک هر 
کدام از والدين را انتخاب کند تا آخر عمر دچار عذاب وجدان در برابر 
والد مقابل است و اين موضوع در سنين پايين تر مخرب تر است. اگر 
واقعا کودک خود را دوست داريد، او را ملعبه ای برای آزار همسرتان 
قرار ندهيد. کودک شما مساله پيش پاافتاده ای نيست که بخواهيد سر آن 
لجبازی کنيد. پس جدا از تمام دعوا های زناشويی خود، به اين مساله 

بنگريد و بهترين تصميم را برای کودکتان بگيريد. 
قبل از طالق به دليل درگيری که با همسرتان داريد، ممکن است بيشتر از 
کودکتان غافل شويد و او را ناديده بگيريد؛ اما بدانيد که اگر زمينه سازی 

مناسبی برای کودک خود نکنيد و او را برای اين جدايی آماده نکنيد، 
اگر  خورد.  خواهد  جبران ناپذيری  احتماال  و  مهلک  کودک شما ضربه 
از روانشناسان کمک  ناتوانيد حتما  اين زمينه  احساس می کنيد که در 

بخواهيد تا شما را در اين مهم ياری کنند. 

● بعد از طالق  
بعد از طالق معموال مدتی طول می کشد تا همه افراد خانواده به موقعيت 
جديد خود عادت کنند؛ اما کسی که بيشتر از همه سردرگم و ناراحت 
است، کودک شماست؛ چراکه اگر درست و منطقی طالق گرفته باشيد، 
دغدغه های ذهنی تان بعد از طالق بتدريج کاهش می يابد؛ اما کودکتان 

برعکس تازه دچار دغدغه های ذهنی می شود. 
از  نبايد  متنفريد،  از همسر سابقتان  اگر  که حتی  باشيد  داشته  ياد  به 
و  تربيت جسمی  در  دو  هر  والدين  چون  باشيد؛  متنفر  کودکتان  والد 
روحی فرزندان خود سهيم اند و اگر شما نسبت به کودک خود احساس 
مسووليت می کنيد، بايد با والد ديگر در مسير تربيت کودک خود همراه 

باشيد. کاری کنيد که کودک هم با پدر در ارتباط باشد و هم با مادر. 
کيفيت روابط خود را باال ببريد. راجع به کودکتان با والد ديگر گفتگو 
از  هنوز  فرزندی اش  والدين  روابط  که  بفهمد  کودک  بگذاريد  و  کنيد 
بين نرفته است. هرچه کودک بزرگتر می شود بيشتر برايش راجع به 
طالق توضيح دهيد و بگوييد که شما و والد ديگر آرامش بيشتری پيدا 
کرده ايد و بيشتر می توانيد برای او وقت بگذاريد. باز هم تاکيد می کنم 
که هيچ وقت از والد ديگر پيش کودک بدگويی نکنيد و او را به قضاوت 
وادار نکنيد. از کودک خود نخواهيد از والد ديگر برايتان خبر بياورد 
و يا حرف و رفتاری عليه والد ديگر به کودکتان نياموزيد. به خاطرات 

گذشته برنگرديد و سعی کنيد زندگی جديدتان را درست پيش ببريد. 
ممکن است کودک بخواهد شما را با هم آشتی دهد و يا از کسی برای 
و  نگيريد  جبهه  کودک  رفتار  اين  مقابل  در  بگيرد.  کمک  موضوع  اين 
عصبانی نشويد و در عين حال به او اميد واهی نيز ندهيد. با او صحبت 
کنيد و بگوييد که تصميم به طالق را يک شبه نگرفته ايد و حاال نيز قصد 
بازگشت به زندگی زناشويی قبلی را نداريد؛ اما اين به اين معنی نيست 
که از والد ديگر متنفريد؛ بلکه مناسب زندگی در کنار هم نيستيد و اين 
جدايی دليل نمی شود که کودکتان پدر و مادرش را از دست بدهد. به او 
بفهمانيد که آرامشی که حاال پيدا کرده ايد، به نفع اوست و در يک زندگی 

زناشويی نامناسب، کمتر به او می رسيديد. 
اگر شما بتوانيد روابط خود را با فرزندتان محکم تر از گذشته کنيد و 
حق مادری و پدری را برايش بجا بياوريد، از اثرات منفی طالق کاسته 

خواهد شد و کودک در بستر امن تری رشد خواهد کرد. 

● ناپدری، نامادری  
طبيعی است که افراد بخواهند بعد از طالق دوباره به زندگی خود ادامه 
دهند و مجددا ازدواج کنند؛ اما معموال کودکان از اين وضعيت خوشحال 
از  تا پدر و مادر خود  تا آخرين لحظه منتظرند  نخواهند شد. آنها که 
طالق منصرف شوند و بعد از آن هم می خواهند پدر و مادرشان دوباره 
با هم آشتی کنند، قطعا از اين که اميدشان از دست برود و والدينشان 
که  اين  احتمال  پس  نمی شوند.  کنند، خوشحال  ازدواج  ديگری  با کس 
ازدواج مجدد شما باعث ناهنجاری هايی در کودکتان شود، زياد است. 
اگر نتوانيد با کودک خود درست برخورد کنيد و اين مساله را برايش 
جا نياندازيد، کودک شما احتماال واکنش نشان می دهد، با همسر جديد 
شما بدرفتاری می کند و والد ديگر را عليه شما تحريک خواهد کرد؛ اما 
اگر قبل از همه راجع به ازدواج مجددتان با فرزندتان حرف بزنيد و به 
او بگوييد که می خواهيد اين کار را انجام دهيد و او را مطمئن کنيد که 
نيست  اين  معنی  به  ازدواج شما  و  گذاشت  کافی خواهيد  برايش وقت 
که از او جدا می شويد، اين اثرات منفی کاهش پيدا خواهد کرد. به هيچ 
عنوان نخواهيد که جای والد ديگر را برای کودکتان با همسر جديدتان 
و  خود  جديد  همسر  بين  دوستانه  رابطه ای  کنيد  سعی  بلکه  کنيد؛  پر 

فرزندتان ايجاد کنيد. 
قرار دهيد  ازدواج جديدتان  را در جريان  حتی االمکان همسر سابقتان 
و از او بخواهيد در اين زمينه کودکتان را ياری کند و نگذاريد که والد 
همسر  است  ممکن  چراکه  بشنود؛  را  خبر  اين  کودک  زبان  از  ديگر 
سابقتان در اثر ناراحتی از اين خبر عکس العمل منفی نشان دهد که بر 

کودک تاثير بدی بگذارد. 
اگر شنيديد که همسر سابقتان می خواهد ازدواج کند، به هيچ وجه در 
برابر کودکتان عصبانی نشويد و منفی عمل نکنيد. به او بگوييد که شما 
هر  مجدد  ازدواج  و  هستيد  او  مادر  و  پدر  هميشه  سابقتان  همسر  و 
کدام از شما به منزله پيدا کردن دوست جديد برای اوست و هيچ کس 
جای پدر و مادر او را نخواهد گرفت. از همسر جديدتان نيز بخواهيد با 
کودکتان دوست باشد و هيچ وقت نخواهد که او را از والد ديگرش جدا 

کند و جای او را بگيرد. 
گاهی طالق واقعيت دردناک زندگی شماست؛ اما اگر با آن کنار بياييد و 
درست تصميم گرفته باشيد، از مشکالتتان می کاهد و شما را به زندگی 
جديدی که در آن می توانيد نقاط ضعف تان را از بين ببريد دعوت می کند. 
خانواده تان  و  خود  مشکالت  طالق  با  بگذاريد  ناگزيريد،  طالق  از  اگر 
کمتر شود، نه بيشتر. کودک خود را در آغوش بگيريد و او را در برابر 

خطرات اين واقعيت تلخ محافظت کنيد.
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کیوی؛ بمب ویتامین ث 
 اگر تا به حال پرتقال را فقط به خاطر ويتامين ث 
مصرف  سرماخوردگی  از  پيشگيری  و  آن  باالی 
کنيد.  آن  جايگزين  را  کيوی  می توانيد  می کرديد 
 6 پرتقال،  برابر   2 کيوی  در  موجود  ث  ويتامين 
برابر   8 آن  مغذی  مواد  ميزان  و  ترش  ليمو  برابر 

سيب است. 
اما  است،  چين  کشور  به  متعلق  اصل  در  کيوی 
مصرف  را  ميوه  اين  دنيا  سراسر  مردم  اکنون 
می کنند. ايتاليا، نيوزلند، چين، فرانسه و ژاپن جزو 
بزرگ ترين توليدکنندگان کيوی محسوب می شوند.
اين  تا  ناميده می شد  نام های متعددی  به  اين ميوه 
انتخاب شد   که در سال 1۹5۹ نام کيوی برای آن 
)کيوی برگرفته از نام پرنده بی پرواز بومی نيوزلند 
نام  صورت  به  کيوی  نام   1۹7۴ سال  در  است(. 

رسمی تجاری اين ميوه درآمد. 
● کيوی چه دارد

است  ث  ويتامين  از  سرشار  و  غنی  منبعی  کيوی 
و مقدار ويتامين ث آن از پرتقال نيز بيشتر است. 
همچنين دانه های سياه آن حاوی ويتامين D است. 
ای ويتامين های   ،A دارای ويتامين  کيوی همچنين 
ويتامين های  ساير  و  اسيد  فوليک  ب۳  ب2،  ب1، 
گروه ب است. کيوی از ميوه های بسيار کم کالری 
است. در 1۰۰گرم کيوی 61 کالری وجود دارد و 
نارنگی  و  زردآلو  همرديف  کالری  ميزان  از جهت 
است. در 1۰۰ گرم کيوی ۳۳1 ميلی گرم پتاسيم، 26 
دارد.  فسفر وجود  ميلی گرم  و۴۰  کلسيم  ميلی گرم 
مقدار پتاسيم آن از موز کمتر است، اما در مقابل از 
ميزان منيزيم بسيار بااليی برخوردار است همچنين 

دارای مس، آهن و فسفر است.
● پشمالوی پرخاصيت 

و  باال  غذايی  مواد  دارای  پرزدار،  ميوه  اين  کيوی 
ميزان کالری بسيار پايينی است، به اين خاطر در 
به  ميوه  اين  دارد.  قرار  مفيد  بسيار  ميوه های  رده 
دليل خاصيت کاهندگی که بر سطح تری گليسيريد 
دارد، از غلظت خون می کاهد و از تنگ شدن عروق 
با  می کند.کيوی  جلوگيری  سکته ها  انواع  بروز  و 
داشتن آنتی اکسيدان فراوان خاصيت ضدسرطانی 
از  بعضی  به  شدن  مبتال  امکان  و  دارد  بسياری 

سرطان ها را کاهش می دهد.
بينايی  شدن  ضعيف  از  می تواند  هويج  مصرف 
شنيده ايد،  بارها  را  جمله  اين  حتما  کند.  جلوگيری 
هم  کيوی  که  باشيد  نشنيده  حال  به  تا  شايد  اما 
چنين خاصيتی دارد. کيوی با داشتن پيش سازهای 
موجب حفظ  و ث  ای  ويتامين  همچنين  آ  ويتامين 
ث  ويتامين  می شود.  بينايی  دستگاه  سلول های 
حفاظتی  سيستم  تقويت  موجب  کيوی  در  موجود 
و  پتاسيم  برای  خوبی  منبع  می شود.کيوی  بدن 
خون  فشار  کاهش  باعث  پتاسيم  است.  کلسيم 
کالری  علت  به  است.  ادرارآور  کيوی  می شود. 
پايين افرادی که تصميم به کاهش وزن خود دارند 

می توانند اين ميوه را مصرف کنند.
معده  اسيد  قدری  غذاهای گوشتی  از خوردن  بعد 
کيوی  آنزيم های  شرايط  اين  در  می شود.  خنثی 
زمان  اين  و  کنند  فعاليت  کوتاهی  مدت  می توانند 
کافی است که مواد پروتئينی به وسيله اين آنزيم ها 
تجزيه  و  تبديل  قابل هضم  و  کوچک تر  قطعات  به 
شوند. اين امر، عمل هضم غذاهای سنگين در معده 
را آسان می کند، لذا خوردن کيوی به همراه غذاهای 

گوشتی برای هضم آسان تر غذا توصيه می شود. 
● چند نکته 

به  آنزيم  زيادی  مقادير  دارای  نيز  خام  کيوی   1-
نام پاپايين است که از نظر تجاری برای نرم کردن 
گوشت مفيد است، اما احتمال دارد برای بعضی از 
آناناس  به  که  افرادی  بويژه  باشد.  آلرژ ی زا  افراد 
حساسيت دارند مستعد حساسيت به اين ميوه هم 

هستند. 

لباس های الغری

چگونه با لباس 
پوشیدن الغرتر 
به نظر برسیم؟

ترجمه: نازنين دربندی

به يک مهمانی دعوت شده ايد و يا جشن ازدواج يکی از اقوام نزديک است 
و شما حسابی از اينکه چندان الغر به نظر نمی رسيد عصبانی هستيد. در 
اين فرصت کوتاه هم که نمی توانيد به باشگاه برويد و چند کيلوگرم وزن 
کم کنيد تا الغرتر به نظر برسيد. خوب نگران نباشيد برای الغرتر به نظر 
رسيدن حتما رفتن به باشگاه ورزشی نياز نيست. شما می توانيد با انتخاب 

درست لباس های مناسب، طوری لباس بپوشيد که الغرتر به نظر برسيد.... 
● باور نمی کنيد؟ امتحان کنيد: 

● لباس  هايی را که درست اندازه تان است انتخاب کنيد: برای اينکه الغرتر 
به نظر برسيد بايد لباس هايی را انتخاب کنيد که به طور دقيق اندازه شما 
لباس هايی  پوشيدن  به سراغ  ولی  نباشيد  هم چاق  خيلی  اگر شما  باشند. 
برويد که از سايز شما کوچک ترند و برايتان تنگ باشند، به نظر ديگران 
چاق به نظر می رسيد. برعکس اگر لباسی بپوشيد که خيلی برای شما گشاد 

باشد، خيلی چاق تر از آنچه هستيد به نظر خواهيد آمد. 
● به قد دامن تان توجه کنيد: بسياری از خانم ها دوست دارند دامنی در منزل 
بپوشند که آنها را قلمی تر نشان دهد. خوب توصيه ما اين است که اگر شما 
قد بلند هستيد، دامن های بلند و ماکسی و اگر قدتان چندان کوتاه نيست، 
دامن های کوتاه تر و تا زير زانو بپوشيد. پوشيدن دامن های تا حد زانو را به 

خانم های کوتاه قد توصيه نمی کنيم چون آنها را کوتاه تر نشان می دهند. 
● رنگ های تيره تر را انتخاب کنيد: فراموش نکنيد اگر کمی تپل هستيد برای 
رنگ های  که  کنيد  انتخاب  را  لباس هايی  بايد  برسيد  نظر  به  الغرتر  اينکه 

تيره  خاکستری  و  مشکی  سرمه ای،  رنگ های  مثال  برای  دارند.  تيره تری 
به  که  می کنند  کمک  به شما  و...  تيره  بنفش  يشمی،  تيره، سبز  قهوه ای  و 
تيره می توانند  اين رنگ های  برسيد.  نظر  به  ديگران جمع و جورتر  چشم 

برجستگی های بدن شما را بپوشانند. 
● بلوزهای يقه هفت بپوشيد: يک شگرد عالی برای الغرتر به نظر رسيدن 
وجود دارد و آن هم اين است که لباس هايی با يقه هفت بپوشيد. اين لباس ها 
بخش بيشتری از گردن شما را نشان می دهند و اين موجب می شود که شما 
گردن تان بلندتر به نظر برسد و در کل الغرتر و کشيده تر به نظر برسيد. 
لباس های يقه بلند گردن شما را کوتاه تر نشان می دهند و همچنين گردنبند 

کوتاه نيز گردن شما را کوتاه تر می کند. 
● راه راه های عمودی بپوشيد: اگر طرفدار پارچه های نقش دار و يا راه  دار 
هستيد توصيه ما اين است که پارچه هايی را انتخاب کنيد که راه راه های 
عمودی و يا خطوط بافت عمودی دارند. اين کار موجب می شود که اندام 

شما در نظر بيننده کشيده تر و بلندتر به نظر برسد. 
بگذاريد: ممکن است شما عاشق پوشيدن  کنار  را  پليسه دار  ● شلوارهای 
شلوار برمودا و يا بگی در يک مهمانی زنانه باشيد ولی فراموش نکنيد اگر 
قد شما کمی کوتاه  است و کمی اضافه وزن داريد اين شلوارها مناسب شما 
نخواهند بود حتی شلوارهای پليسه دار را هم بايد کنار بگذاريد. به جای آن 
توصيه ما اين است که به سراغ خريد شلوارهايی برويد که جلوی صاف 
و يکدستی دارند چون شما را بلندتر جلوه می دهند. شلوار را تا ناحيه کمر 

باال  بياوريد و نه پايين تر از آن. 
با  می توانيد  شما  زنانه  مهمانی  يک  در  کنيد:  انتخاب  را  کفش ها  اين   ●
انتخاب کفش مناسب بلندتر جلوه کنيد. راهش هم آسان است. کفش های با 
پاشنه گوه ای و سه گوش را انتخاب کنيد چون موجب می شوند که بلندتر و 
باريک تر به نظر برسيد. عالوه بر اين، پاشنه بلند، انحنای ماهيچه های پای 
شما را برجسته تر نشان می دهند. اگر می خواهيد که پاهای شما الغرتر به 
نظر برسند، از استفاده از کفش هايی که نوار و يا بند روی ساق پا دارند، 

خودداری کنيد. 
خانم ها  از  خيلی  که  است  نکته ای  اين  کنيد:  دقت  خودتان  رفتن  راه  به   ●
به  نمی کنند.  توجه  آن  به  دارند  وزن  اضافه  می کنند  تصور  که  آقايانی  و 
جای اينکه قوز کنيد و آويزان و شل و ول راه برويد، شانه هايتان را عقب 
بدهيد، کمرتان را صاف کنيد و با وضعيت متناسب و چابک راه برويد و 
قدم برداريد. اگر شما با اعتماد به نفس و درست راه برويد نه تنها قدتان 
چند سانتی متر بلندتر به نظر می رسد از نظر ديگران وزن تان از آنچه هست 

کمتر به نظر می رسد. 
● فقط گاهی از کمربند استفاده کنيد: به تازگی لباس ها و پيراهن هايی برای 
بانوان مد شده است که يا کمرهای پهنی دارند و يا روی لباس يک کمربند 
بسته می شود. فراموش نکنيد اگر شما واقعا کمر باريکی داريد از کمربند 
روی لباس تان استفاده کنيد در غير اين صورت چاق تر به نظر می رسيد. 
اگر کمر شما واقعا باريک است می توانيد از کمربند استفاده کنيد تا باريک تر 

و بلندتر به نظر برسيد. 
● لباس های باالتنه پايين تنه يک رنگ را انتخاب کنيد: توصيه  ما به شما اين 
است که لباس هايی را انتخاب کنيد که باالتنه و پايين تنه آن يک رنگ باشند. 
اگر دامن و يا شلوار شما با بلوز شما دو رنگ متفاوت داشته باشند موجب 
تا  از سر  لباس هايی يک رنگ  ترجيحا  برسيد.  نظر  به  می شوند که چاق تر 

نوک پا بپوشيد. 
به  آن  بستن  و شيوه  کنيد: حتی رنگ روسری  آويزان  را  ● روسری تان 
شما کمک می کند که قد بلندتر به نظر برسيد. توصيه ما به شما اين است 
که به سراغ خريد روسری هايی برويد که رنگ های تيره تری دارند. همچنين 
روسری را روی سرتان نپيچانيد. روسری هايی که به سمت پايين آويزان 

شده باشند، قد شما را بلندتر جلوه می دهند. 
● در انتخاب پارچه لباس تان دقت کنيد: دقت در انتخاب نوع پارچه  لباس هم 
در اينکه الغرتر به نظر برسيد خيلی مهم است. به سراغ خريد پارچه هايی 
نيايند. پارچه های سنگين مانند پشمی،  برويد که پارچه سنگينی به شمار 
بافتنی و چرمی شما را سنگين وزن تر نشان می دهند. برعکس پارچه های 
با  سبک وزن مانند کتان و نخ شما را الغرتر نشان می دهند. پارچه هايی 
طرح برجسته و پارچه های زمخت را انتخاب نکنيد. از پوشيدن پارچه هايی 

با نفش و نگار شلوغ هم خودداری کنيد. 

● ۴ توصيه به مردان چاق 
● دکمه های پيراهن را تا انتها و باال نبنديد. 

● ساعت باريک به مچ نبنديد. 
● بلوز حجيم و يقه اسکی نپوشيد. 

● شلوارهای تنگ نپوشيد. 
● ۴ توصيه به زنان چاق 

● کت و ژاکت بلند با دکمه های باز بپوشيد. 
● از روسری شالی استفاده کنيد. 

● گردنبند دراز شما را الغرتر نشان می دهد. 
● ژاکت بلند بدون اپل بپوشيد.
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یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qh2+    Kf1 (Ke1) 
Bxd2    f2   Rc1++ 

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

جواب هفته قبل              
c7+     Kc8 
Bd7# 

فال هفته
متولدين فروردين: يکي از خويشاوندان کمک 
حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگيني را از روي 
دوش شما برخواهد داشت. براي انجام کاري احساس 
خواهيد کرد که بايد منافع اقتصادي خود را به خاطر 
امر  همين  بيندازيد.  مخاطره  به  احساسي  اي  مسئله 
شما را در يک نوع رودربايستي و دودلي قرار خواهد 
داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را بيش از آنچه 
که هست بزرگ نکنيد. وضعيت مالي شما در موقعيت 

رضايت بخشي قرار مي گيرد.

متولدين ارديبهشت: در انجام يک معامله و    
يا عقد قرارداد حسن نيت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شک و ترديد بيرون خواهيد آمد. از 
يک نوآشنا مهرباني ها و کمک هاي ذيقيمتي خواهيد 
خواهيد  مشاهده  خود  کار  در  رونقي  زودي  به  ديد. 
کرد و شايد به فکر گسترش کار خود و يا شروع کار 
که  را  آنچه  يابيد  درمي  هفته  اين  در  بيفتيد.  جديدي 
برايتان مشکل و يا غيرمقدور مي نمود چقدر آسان و 

در دسترس است.

از  پر  و  خوب  اي  هفته  خرداد:  متولدين 
شادي در پيش داريد. به زودي بنا به اتفاقي افق تازه 
اي در تفکرات شما نسبت به آينده پديد خواهد آمد. 
افقي روشن و رنگارنگ . يک مشکل و يا موردي که 
بدبين بوديد، برايتان آسان خواهد  نسبت به حل آن 
براي حل  به دست شما مي رسد.  پول  مقداري  شد. 
از  اندکي  است  بهتر  قرارداد،  عقد  يا  و  اختالف  يک 
خواسته هاي خود بکاهيد تا قضيه نهايتأ به نفع شما 

تمام شود.

  متولدين تير: براي انجام کاري ناچار مي 
شويد تن به مسافرتي ناخواسته بدهيد. مشکلي که در 
رابطه با آينده داريد، بنا به ميل شما حل خواهد شد. 
به موفقيتهاي تحصيلي  ماه  اين  متولد  آموزان  دانش 
دست مي يابند. نگراني شما از بابت سالمتي يکي از 
افراد خانواده برطرف ميشود. به زودي چشم شما به 
ديدار عزيز و يا عزيزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
که سوخت شده مي پنداشتيد وصول خواهيد کرد و 

يا در حال وصول قرار مي گيرد.

متولدين مرداد: در اين هفته پي خواهيد برد   
که تفکر يا رفتار شما در مورد يکي از نزديکان تا چه 
حد غيرواقعي و يا غيرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بيش از همه شرمنده خواهيد شد. در اواخر هفته 
احساس خواهيد کرد که از يک بن بست رهايي يافته 
ايد و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهيد 
يافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشويق قرار مي گيريد و يا 

هدايايي دريافت خواهيد کرد.

مورد  شما  درخواست  شهريور:  متولدين 
قبول طرف مقابل قرار مي گيرد. هفته خوب و آرامي 
در پيش داريد . احساس خواهيد کرد روحيه تازه اي 
اوقات  اين  اتفاق غيرمنتظره  ايد. يک  آورده  به دست 
خوش را براي شما کامل تر خواهد کرد و آن وقت 
زندگي را در وجهي زيباتر خواهيد ديد. تغييراتي در 
امور شغلي و يا وضعيت مسکن شما پديد خواهد آمد 
که البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. يکي بي 

هيچ مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

را  فکرتان  زندگي  مشکل  يک  مهر:  متولدين 
در همه اين هفته به خود مشغول خواهد کرد. يکي از 
بزرگان خانواده راه خوبي را به شما پيشنهاد خواهد 
کرد. بهتر است دراين باره بيشتر فکر کنيد. در امور 
روزانه با تحرک بيشتر مي توانيد پله هاي موفقيت را 
با سرعت باال برويد. چند ديدار مسرت بخش خواهيد 
همه  باشيد.  بين  خوش  معامله  يک  به  نسبت  داشت. 
چيز در آينده اي نه چندان دور رو به راه خواهد شد.

که  اموري  کردن  دنبال  از  آبان:  متولدين 
کنيد.  خودداري  نيستيد،  مطمئن  آن  نتيجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهميت شما و يا کار شما براي 
تر خواهد شد. مسافري در  اعضاي خانواده روشن 
راه داريد. امر خيري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  ناچار مي شويد در يک  کاري  پيشرفت  براي 
کار  يا  و  به موقعيت  يکي  کنيد.  يا سنجش شرکت  و 
شما حسادت مي کند، اما کاري که به ضرر شما تمام 

ميشود، نمي کند.

امور  انجام  در  هفته  اين  در  آذر:  متولدين   
تا  بکنيد  بيشتري  احتياط  و  يا روزانه دقت  و  محوله 
از بروز يک ضرر احتمالي جلوگيري به عمل آوريد. 
و  گيرد  مي  قرار  تري  موقعيت حساس  در  کار شما 
شود.  مي  گذاشته  شما  عهده  به  اي  تازه  تعهدات  يا 
منتظر هديه و يا پاداش باشيد. يک اختالف و يا مسئله 
پيش آمده در خانواده و يا در محل کار را مي توانيد 
و  خوبي  به  مقابل  طرف  با  گفتگو  و  دورانديشي  با 
خوشي خاتمه دهيد. مواظب سالمتي خود باشيد. در 

غير اين صورت يک ناراحتي جسمي در راه داريد.

بسيار  فرصت  هفته  اين  در  دی:  متولدين   
اي  معامله  انجام  يا  و  اختالف  يک  حل  براي  خوبي 
که به تعويق افتاده بود، به دست مي آوريد. شانس با 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهيد. در امور 
شغلي موقعيت مناسبي که هميشه آرزو مي کرديد، به 
از سر  يا يک حسود  دست مي آوريد. يک مزاحم و 
براي  بهترين روز هفته  به کنار خواهد رفت.  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشيد تا موجب دلخوري ديگران نشود.

يکي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدين   
در  وگرنه  نباشيد  انگار  سهل  و  قيد  بي  نزديکان  از 
آينده اي نه چندان دور از اينکه به کمک او نرفته ايد، 
پشيمان خواهيد شد. در برخورد و مالقات با ديگران 
انتظار  ديگران  از  که  باشيد  داشته  را  رفتاري  همان 
لحاظ  از  که  را  کساني  شخصيت  و  موقعيت  داريد. 
دوره  يک  بگيريد.  نظر  در  کوچکترند،  شما  از  سني 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پايان  به  سختي  و  نگراني 
به  نسبت  ماه  اين  متولد  متأهلين  مي شود.  برآورده 
وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  زندگي خود  خواسته شريک 

ضرر خواهند کرد.

 متولدين اسفند:   به مناسبتي يک خوشحالي 
نسبتأ بزرگ در راه داريد. در يک مورد خاص علت 
بدگماني هاي شما براي خودتان روشن خواهد شد. 
يک دوست قديمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
تازه  اي  دوره  کرد  خواهيد  احساس  زودي  به  کرد. 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي کنيد بر مشغله 
آرامش  براي خود  و  نيفزائيد  اين  از  بيش  هاي خود 
پيش  در  شيرين  معامله  يک  آوريد.  فراهم  بيشتري 
داريد. گمشده اي پيدا مي شود. مزاحمت يک مزاحم 

خاتمه مي گيرد.

طراحی وب سایت
تبلیغات خود را به ما بسپارید

چاپ و  طراحی لیفلت، بروشور

020 8453 7350 - 077 3311 3137
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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

۰7 88 ۹۹ 77 6۲3

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل 
و انتقال پول خود استفاده نمائید

 

مورچه ها در کنترل مدیریت 
ترافیکي از انسان ها تواناترند  

 
بي بي سي؛ محققان با بررسي زندگي مورچه ها دريافتند اين جانداران در 
پيچيده ترين و شلوغ ترين شرايط، دچار گره خوردگي و ازدحام نشده و با 
هدايت يکديگر به مسير هاي جديد از قفل شدن مسيرهاي عبور و مرور خود 
حشرات  باورند  اين  بر  آلمان  درسدن  دانشگاه  محققان  کنند.  مي  جلوگيري 

جهت  به  يکديگر  موثر  هدايت  با 
خود  زيستگاه  در  مختلف  هاي 
به  ازدحام  در مديريت تجمع ها و 
نسبت انسان ها از توانايي بيشتري 
حشرات  ميان  در  برخوردارند. 
جمعيت  بيشترين  از  ها  مورچه 
 25۰ داشتن  با  و  بوده  برخوردار 
هزار سلول در مغز در ميان ديگر 
حشرات از ظرفيت هوشي باالتري 
برخوردارند. به اعتقاد متخصصان 
زندگي  و  ها  مورچه  بررسي  با 
ترين  بزرگ  از  يکي  توان  مي  آنها 

کرد.  حل  را  ها  جاده  ترافيکي  هاي  گره  يعني  بشر  مدرن  زندگي  معضالت 
به منظور آزمايش چنين نظريه يي، محققان دو مسير را از شربتي غليظ و 
دچار  به سرعت  تر  باريک  مسير  که  کردند  ايجاد  مختلف  پهناي  به  شيرين 
ازدحام مورچه ها شد. اما هنگامي که يکي از مورچه ها در مسير پرازدحام 
قصد بازگشت به النه را داشت با مورچه يي جديد برخورد کرد و سريعًا وي 
را به مسيري جديد هدايت کرد.مشاهدات نشان داد مورچه ها درست قبل از 
تشکيل ترافيک و قفل شدن مسير با هدايت يکديگر به مسير هاي تازه از تشکيل 
ازدحام جلوگيري مي کنند.محققان با شبيه سازي رايانه يي مسيرهاي پيچيده 
تر و پرازدحام تري از مورچه ها را طراحي کرده و دريافتند حتي در صورت 
هدايت مورچه ها به مسيري طوالني تر آنها خود را به راحتي و به سرعت 
به منبع غذا مي رسانند.براساس گزارش نيوساينتيست، محققان در نظر دارند 
با استفاده از اين مشاهدات، سيستمي را براي هدايت اتومبيل ها طراحي کنند 
تا اتومبيل ها بتوانند با ارسال اطالعات مربوط به ترافيک يکديگر را از ميزان 
براي  را  الزم  اقدامات  رانندگان  طريق  اين  از  تا  کرده  مطلع  ترافيکي  بار  و 

جلوگيري از ورود به گره هاي ترافيکي به انجام برسانند. 

ماهي ها 
موجوداتي 

دموکرات هستند 
 

ها  ماهي  اجتماعي  رفتارهاي  بررسي  با  محققان  رويترز؛ 
دريافتند گونه يي خاص از اين جانداران در انتخاب رهبر گروه 
خود بسيار دقيق هستند. مطالعات جديد نشان مي دهد گونه يي 
خاص از ماهي ها در مورد رهبر گروه که توسط اعضا انتخاب 
مي شود کاماًل دقيق هستند. به گفته جانورشناسان اين گروه 

از ماهي ها با نام »Stickleback« پيروي از ماهي هاي مسن 

تر و بزرگ تر را نسبت به ماهي هاي جوان تر و ريزتر ترجيح 
مي دهند. نکته قابل توجه در 
است  اين  اين جانوران  مورد 
که اين برتري ها با گسترش 
يکسري  ايجاد  و  گروه  تعداد 
مي  افزايش  گروهي  واکنش 
براساس  تغييرات  اين  يابد. 
قوانين ساده يي رخ مي دهد. 
بهترين  ها  ماهي  از  برخي 
بقيه  از  زودتر  را  انتخاب 
برخي  و  داده  انجام  گروه 
ديگر با انتخاب اشتباه، ماهي 

اشتباه را دنبال مي کنند. باقيمانده ماهي ها با ارزيابي تعدادي 
و  کرده  پيروي  بيشتر  تعداد  از  اند  رفته  معيني  مسير  به  که 
راه آنها را ادامه مي دهند. اين پديده شباهت بسياري به رفتار 
انساني جمع آوري اتفاق آرا در اجتماع انسان ها دارد. انسان 
ها هنگام تصميم گيري بر سر موضوعي خاص، راي اکثريت را 

مورد تاييد قرار داده و حداقل آرا را رد مي کنند . 
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یخچال فریزر 
دیجیتال ساید با 

ساید با قابلیت یخ 
سازی و آب خنک 

کن بعل تغییر مکان 
بفروش می رسد

07944874973

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: ۰75۹4347۹73

به خانمی همخانه شدن در ازای 
نگهداری از یك کودک شش ساله 

فوری نیازمندیم

۰۲۰8۹۹84643

آموزش موسیقی 
اصیل ایرانی
تار- سه تار- تنبور

آموزش رديف های آواز ايرانی 
آموزش تکنيک صدا سازی

۰78۲8۰5437۲

خانمی جویای کار
۰753۰67۹187

تعمیر لپ تاپ 
۰7733113137

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

کافی شاپ برای فروش
يک کافی شاپ در منطقه 

 KINGSTON U.T. 
20 min from London waterllo,(bay train)

با موقعيت بسيار 
عالی و دارای 
 A۳, A5 جواز
همراه با فضای 
نشستن با ليز   

Lease /Free Hold برای فروش

Tel: 07983485780

مطب دندانپزشکی 
برای فروش

يک مطب دندانپزشکی با دو يونيت   
همراه با يک فلت يک خوابه در منطقه   

 KINGSTON U.T.
20 min from London waterllo,(bay train)

 با موقعيت بسيار عالی و با     
Lease /Free Hold برای فروش

Tel: 07983485780

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

حمل و نقل
اثاث منزل، محل کار

و نصب موکت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

۰7518645333

آیا کامپیوتر شما دائما 
دچار مشکل میگردد!

تعمیر در محل کار یا منزل شما
تخفيف ويژه برای دانشجويان

نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در 
اينترنت ، ويروس يابی و رفع کليه مشکالت 

سخت افزاری و با قيمت بسيار مناسب آموزش 
 EXCEL۳وDMAX نرم افزار

بصورت حرفه ای  
طراحی وب سايت

۰7۹۰۹857۰1۲

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجويان دکترا
با کمترين قيمت در محل کار يا منزل شما 

عيب يابی و ويروس يابی ، طراحی سايت و کليه امور 
کامپيوتر

۰7۹51537481
۰7۹563۹518۲
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   ۰2۰77۰۰717۴
کانون ايران                                             ۰2۰87۴6۳26۹ 
جامعه ايرانيان                                         ۰2۰87۴86682  

سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹82167۰5۰11-7
سفارت ايران در لندن                               ۰2۰7225۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰8۴56۰۰۰۹1۴ 
اطالعات پرواز هيترو            ۰87۰۰۰۰۰12۳ 
دفتر ايران اير هيترو            ۰2۰856۴۹8۰6
فرهنگسرای لندن                                   ۰2۰8-۴55555۰

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    ۰2۰762۰۰1۰۰
رستوران اپادانا                                ۰2۰76۰۳۳6۹6 
رستوران اريانا                                        ۰2۰7266۹2۰۰

رستوران البرز                                    ۰2۰76۰2۹۰۴۰ 
رستوران الونک 1                             ۰2۰76۰۳11۳۰
رستوران الونک 2                                    ۰2۰722۹۰۴16 
رستوران بهشت                                      ۰2۰8۹6۴۴۴77
رستوران پامچال                                     ۰2۰82۰۳۹5۹5
رستوران پاپيون                                      ۰2۰8۴58۹۰8۳
رستوران پاتوق                                       ۰2۰7262۴۰15
رستوران پاريس                                      ۰2۰728۹2۰2۳
رستوران پرشيا                                       ۰2۰8۴52۹226
رستوران پرنس علی                                ۰2۰7258۳651
رستوران حافظ)1(                                   ۰2۰722۹۹۳۹8

رستوران حافظ)2(                                   ۰2۰7۴۳1۴5۴6     
رستوران ديار                                         ۰2۰8۹2۰۹7۴۴ 
رستوران ژينو                                         ۰2۰88۴717۴۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰2۰7۳711۹1۹

رستوران شبهای  شيراز                            ۰2۰8۳۴655۹2
رستوران کندو                                         ۰2۰772۴2۴28    

رستوران صفا                                         ۰2۰772۳8۳۳1
رستوران کلبه                                         ۰2۰77۰6۴888
رستوران مهدی                                       ۰2۰856۳7۰۰7
رستوران نيمکت                                      ۰2۰888۹6۹8۹
رستوران ياس                                         ۰2۰76۰۳۹1۴8
رستوران فرشاد                                      ۰2۰8۹۹8۹۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰2۰88۳۴۴888

رستوران سالم                                        ۰2۰88۳8۰۰۰7  
رستوران اريانا                                      ۰2۰7266۹2۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰2۰8۳۴۹۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰2۰72۴۳8۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰2۰76۰۳2۳7۹  
رستوران ليدو                                         ۰2۰8۹52۴7۴8 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰2۰8۴۴55775  
اهواز                                            ۰2۰87785۳61
انزلی                                        ۰2۰8۴581221
انجمن زعفران                              ۰2۰8۴516616
بهار                                         ۰2۰76۰۳5۰8۳
بيژن                                         ۰2۰7۴۳52۳7۰
پرارا                                       ۰2۰76۰۳6222
پرشيا                                     ۰2۰72722665
تفتان                                       ۰2۰77۳1781۹
تهران                                      ۰2۰7۴۳5۳622
تخت جمشيد                                    ۰2۰76۳۹8۰۰7
جردن                                          ۰2۰8۴265۴۴8
خزر                                        ۰2۰82۰28۰22

زمان                                           ۰2۰76۰۳8۹۰۹ 
خيام                                          ۰2۰7258۳6۳7 
زمزم                                        ۰2۰8۴52۴۰۰۴

فرديس                                     ۰2۰88616187  
سارا               ۰2۰722۹22۴۳
ستاره                                      ۰2۰886۳5251
ساواالن                                                  ۰2۰8۳۴78822
سپيد                                       ۰2۰8۹6۹7۹7۰ 

سليمان                                             ۰2۰762۴2۹57 
سهند                                                   ۰2۰8۳۴۳۳27۹ 
سرور                                                ۰2۰8۹7۴6۰88 
سيب                                                  ۰2۰8۳۹۹28۳2 
علی                                    ۰2۰8566۹۳6۰ 
مازندران                                     ۰2۰57۹۹5۰۰
ماهان                                          ۰2۰8۹6۳۰۰12

منصور                                           ۰2۰8۹5256۳7 
محصوالت ايران                              ۰8۹6۳۰۰2۰2۰

هرمز                                                   ۰2۰8۴55818۴
وحيد                                             ۰2۰8۹7۴۹۹۹7 
قنادی رضا                                ۰2۰76۰۳۰۹2۴ 
قنادی عسل                               ۰2۰77۰62۹۰5

 

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 پرشیا
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

Britania Building

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

07717111119
07877145237 - 07877667496



48www.persianweekly.co.uk
  جمعه 1 آذر ماه November 2008  -  1387 21هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره هفتادو دوم

info@persianweekly.co.uk
مجهزترین استودیوی عکاسی حرفه ای  

با عکاس خانم و آقا ويژه هموطنان ايرانی 
 www.magicmodels.co.uk  

ورزش

ورزش ایران
چهارمین پیروزی تیم بسکتبال حامد 

حدادی
پوش  ملی  بسکتباليست  حدادی  حامد  که  گريزليز  ممفيس  بسکتبال  تيم 
 NBA ايران را در اختيار دارد به چهارمين برد فصل جاری رقابت های
دست يافت. در اين ديدار تيم ممفيس به مصاف تيم کينگز رفت و با نتيجه 
يافت که  پيروزی دست  اين  به  پيروز شد. ممفيس درحالی  بر ۹۴   1۰۹
حدادی حتی جزو 12 نفر تيم هم نبود و از روی سکوها بازی را تماشا 

می کرد.

انتقاد سپهوند از زندگی در کانکس!
برای  روزها  اين  که  کشورمان  پوش  ملی  مشتزن  وند  سپه  مرتضی 
از  انتقاد  با  المپيک در مسکو آماده می شود  حضور در جام ستارگان 
زندگی ملی پوشان مشتزنی در کانکس گفت: حق آنها زندگی در کانکس 
نيست.وی ادامه داد: آنها در کانکس ها زجر می کشند و خود من هم در 

دو سال و نيم گذشته در کانکس ها روزهای سختی گذرانده ام.

برگزاری رقابت های گروه دوم لیگ مشتزنی
هفته چهارم ليگ مشتزنی ايران فردا در مشهد برگزار می شود. در اين 
مصاف  به  خوزستان  مشتزنی  هيأت  دوم،  گروه  های  رقابت  در  هفته 
ليگ مشتزنی  دوم  ديدار گروه  نخستين  اين  خراسان رضوی می رود. 

است.

انتخابی تیم ملی کامپوند زنان برگزار می شود
رقابت های انتخابی تيم ملی کامپوند بانوان امروز در مجموعه ورزشی 
شهدای طرشت برگزار می شود.امروز نخستين رکوردگيری در مسافت 
7۰ متر با حضور ۳۰ ورزشکار انجام می شود و در پايان رکوردگيری 

ها 6 نفر به تيم ملی راه می يابند.

تیم ملی کاتای جودو عازم فرانسه شد
تيم ملی کاتای جودوی ايران برای شرکت در رقابت های جهانی عازم 
هفته  يکشنبه  و  شنبه  روزهای  که  ها  رقابت  اين  فرانسه شد.در  کشور 
علی  جعفر  فرزانه حصاری،  نودهی،  محمدعلی  می شود،  برگزار  آينده 
صحرايی  محمدرضا  و  ساالری  محمدحسن  روشنايی،  حسن  قادری، 

حضور می يابند.

لیگ پرهیجان با حضور کشتی گیران خارجی
»حضور خارجی ها در ليگ کشتی به نفع ماست«.تقی داداشی، نفر دوم 
وزن 6۰ کيلوگرم کشتی آزاد کشور گفت: حضور کشتی گيران خارجی 
رقابت های ليگ را نيز پرهيجان می کند. چرا که خيلی ها فرصت رقابت 
با چهره های شاخص جهان در ميادين بين المللی را پيدا نمی کنند.وی 
افزود: من دوست دارم با نفرات شاخص جهان مبارزه کنم تا نقاط ضعفم 

را بشناسم.

رضایت فدراسیون ژیمناستیك از ملی پوشان
دبير فدراسيون ژيمناستيک با اعالم اين که ملی پوشان در رقابت های 
قهرمانی آسيا فراتر از حد انتظار ظاهر شدند گفت: کسب دو مقام هفتمی 
و هشتمی در انفرادی و يک مقام پنجمی در قسمت تيمی برای ما بسيار 

راضی کننده است.
جمشيد اصغری ادامه داد: عملکرد ژيمناست ها در اين رقابت ها نويدبخش 
آينده ای خوب است و بايد برای رقابت های آسيايی 2۰1۰ گوانگجو چين 

برنامه ريزی کنيم.

جوکوويچ قهرمان مسترز 2۰۰8 شد 
 

رویایي که به حقیقت پیوست 
 

قهرماني آخرين تورنمنت مهم و معتبر سال 2۰۰8 به نوواک جوکوويچ صرب رسيد که با ارائه نمايشي چشمگير و قابل ستايش 
مقابل نيکالي داويدنکوي روس به پيروزي رسيد تا جام مسترز را براي اولين بار باالي سر بگيرد،

اين تنيس باز صربستاني که با شکست 
فينال جام مسترز  به  دادن ژيل سيمون 
رسيده بود سال گذشته در اولين حضور 
خود در مسترز کاپ در هر سه مسابقه 
و  خورد  شکست  خود  گروهي  مرحله 
حذف شد، اما در فينال امسال با ضربات 

فورهند ديدني اش حريف

با تجربه روس خود را تحت فشار قرار 
بازي  اندازه  به  نداد  اجازه  او  به  و  داد 

هاي قبلي اش بدرخشد.

اندي  نهايي  نيمه  مرحله  در  داويدنکو 
بريتانيا  يک  شماره  باز  تنيس  موراي 
اين  داد.  را شکست  جهان  چهار  سيد  و 
قبل  بود که موراي 2۴ ساعت  در حالي 
نفسگير و سه  اين مسابقه در جدالي  از 
دوره  چهار  قهرمان  فدرر  راجر  ساعته 
پيشين اين جام را از دور مسابقات حذف 
کرده بود. با اعالم کناره گيري رافا نادال 
به علت مصدوميت و حذف شدن راجر 
ساير  اختيار  در  خوبي  فرصت  فدرر 
تنيسورهاي اروپايي قرار گرفت تا بتواند 
در  هايشان  توانايي  از  دلچسب  نمايشي 
باشند.  داشته  سال  تورنمنت  آخرين 
به  را  قهرماني  اين  21ساله  جوکوويچ 
استراليا  در  خود  فصل  ابتداي  قهرماني 
اولين  در  قهرماني  با  که  کرد  اضافه 
گرنداسلم سال 2۰۰8 براي نخستين بار 
در يگ گرنداسلم به پيروزي رسيده بود. 
با اين حال تنيسور صربستاني از ماه مه 
سال جاري و قهرماني در مسترز رم، در 
تورنمنت ديگري به قهرماني نرسيده بود 

و اگرچه در مرحله گروهي نيز مقابل داويدنکو به پيروزي رسيد اما برخالف همتاي روسش روندي صعودي را در طول ماه هاي 
اخير طي نکرده بود. اگرچه در فينال در دو ست پياپي و با نتايج 6-1 و 7-5 جام قهرماني را در دست گرفت. نوواک پس از اينکه 
جايزه اش را دريافت کرد به سمت خانواده اش رفت و والدينش را در آغوش کشيد و همراه آنها مقابل دوربين هاي خبري ايستاد؛ 
» خيلي خوشحالم. اين قهرماني برايم ارزش زيادي دارد، هشت بازيکن برتر سال اجازه حضور در اين تورنمنت را دارند و همه 
مي دانند که مسابقات از چه کيفيتي برخوردار است. در ميان همه اين تنيسورها توانستم ثابت کنم که توانايي هاي زيادي در تنيس 

دارم و مي توانم قهرمان گرنداسلم مهمي مثل مسترزکاپ بشوم.«

اين است که اصاًل  با داويد نکو خاطرنشان کرد؛»واقعيت  بازي و دشواري هاي روبه رو شدن  جوکوويچ درخصوص شرايط 
شرايط آسان نبود. باور کنيد در مسابقاتي اينچنيني فشار روي هر دو بازيکن بسيار زياد است. خيلي مهم است که شما بتوانيد 

اعصاب خود را کنترل کنيد و اجازه ندهيد روي شما تاثير بگذارد.«

با اين قهرماني تنيسور سيد سوم جايگاه خود در ميان تنيسورهاي برتر جهان را محکم تر کرد و حاال با 1۰ امتياز اختالف نسبت 
به راجر فدرر سوئيسي در همان جايگاه سوم ايستاده است؛»واقعًا بر اين باور هستم که توانايي آن را دارم که در طول يک سال 
آينده جايگاه خودم را در رده بندي جهان بهبود ببخشم و حتي مي توانم بگويم در 1۰ سال آينده عنوان بهترين تنيسور جهان را 

از آن خود مي کنم.

اين هدف بزرگ زندگي من است و هميشه هم تالش مي کنم به هدف بزرگ زندگي ام برسم. در اين راه تجربه هاي زيادي به دست 
آورده ام و مطمئنم چيزهاي بسيار زياد ديگري هم در راه است. اما از سوي ديگر اگر شما تمام مدت به رنکينگ خود فکر کنيد 
نمي توانيد روي بازي و پيشرفت تنيس تان تمرکز داشته باشيد.« نيکالي داويدنکو تنيسور روسي که حريف جوکوويچ در فينال 

مسترز بود پس از مسابقه گفت؛
»مقابل جوکوويچ شما نياز داريد يک تنيسور کامل باشيد و خيلي سريع بازي کنيد، خيلي سريع و بدون اشتباه، کاري که او انجام 
داد و من نتوانستم، در حالت عادي من خيلي سريع بازي مي کنم و توانايي ام روي کنترل توپ ها تا حد زيادي خوب است. نوواک 

خيلي خوب بازي مي کرد. فورهندهايش عالي بودند و فکر مي کنم روز سختي را داشته ام.«
جام مسترز هر سال در پايان تورنمنت هاي مسترز برگزار مي شود و هشت تنيس باز برتر سال جواز حضور در آن را پيدا مي 

کنند.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
کاکا؛ » رونالدو« شایسته توپ طال است  

 
 مرد سال فوتبال اروپا و جهان در سال 2۰۰7، کريستيانو رونالدو را 
شايسته کسب اين عناوين در سال 2۰۰8 دانست. کاکا هافبک برزيلي 
ميالن پيش از ديدار دوستانه تيم ملي کشورش برابر پرتغال گفت؛ »اگر 
بايد  کند  خود  آن  از  را  اروپا  فوتبال  طالي  توپ  رونالدو  کريستيانو 
گفت که کاماًل شايسته دريافت آن بوده است، اما او بايد تا ماه دسامبر 
و  داده  انجام  منچستريونايتد  براي  آنچه  سبب  به  رونالدو  کند.  صبر 
نقش کليدي که در پيروزي هاي اين تيم داشته شايسته دريافت توپ 
طال است.« کاکا که خود نيز در فهرست نامزدهاي امسال مجله فرانس 
گفت؛  اروپا  توپ طالي  مجدد  بخت کسب  مورد  در  دارد  فوتبال جاي 
اما آرايي که جمع آوري مي  ادامه مي دهم  ايفاي نقش خود  به  » من 
اين است که ميالن امسال  شوند به من بستگي ندارد، به هرحال مهم 
به هيچ عنواني دست نيافت.« هافبک بازي ساز ميالن که اميدوار است 
تا سال آينده نيز بتواند جزء مدعيان به دست آوردن توپ طال باشد، 
فتح دو  با  تا  يوفا است  گفت؛ »هدف من قهرماني در اسکودتو و جام 
جام در يک سال تاريخ ساز شوم. تيم فعلي از بلوغ و کيفيت باالتري 
نسبت به فصل گذشته برخوردار است. ما اين روزها خيلي خوب کار 
نمي کنيم اما از نظر نتايج، روند پايداري داريم که اين خود يک امتياز 
بااليي  اهميت  از  کميت  و  کيفيت  »تلفيق  کرد؛  خاطرنشان  کاکا  است.« 
برخوردار است. اين مساله در جام جهاني 2۰۰6 براي من تجربه شد 
چرا که در آن رقابت، ما استعدادهاي فراواني در اختيار داشتيم اما به 
هيچ مقامي دست پيدا نکرديم.« کاکا سال گذشته به سبب نمايش بازي 
هاي درخشان در ليگ قهرمانان و به ثمر رساندن 1۰ گل که باعث شد 
با ميالن به قهرماني در اين رقابت ها دست پيدا کند توپ طالي فوتبال 
اروپا از آن خود کرد. وي سال گذشته عنوان بهترين بازيکن سال فيفا 

را نيز به دست آورد.  
 

جریمه پنج هزار پوندي سرمربي اورتون  
 

ديويد مويس سرمربي اورتون به دليل واکنشي که نسبت به تصميم آلن 
وايلي مبني بر عدم اعالم پنالتي به سود اورتون در ديدار برابر استوک 
اين  در  پوند جريمه محکوم شد.  هزار   5 پرداخت  به  داد  نشان  سيتي 
ديدار که در ورزشگاه بريتانيا برگزار شد و با پيروزي ۳ بر 2 اورتون 
به  مجبور شد  ناشايست خود  رفتارهاي  دليل  به  مويس  يافت،  خاتمه 
از  پس  اورتون  کند. سرمربي  تماشا  آنجا  از  را  بازي  و  رفته  سکوها 
اطالع از راي اعالم شده در مورد خود به اسکاي گفت؛ »حکم من جريمه 
بود. فکر نمي کردم که بايد به عنوان متهم رديف نخست شناخته شوم 
اکنون  و  کردم  جريمه صحبت  مساله  پيرامون  انضباطي  کميته  با  اما 
به  هم  من  و  دارد  ادامه  زندگي  است.  من صادر شده  براي  حکم  اين 
کار خودم ادامه مي دهم.« مويس همچنين اميدوار است که احترام به 
داورها از سوي مربيان و بازيکنان گسترش پيدا کند. وي در اين باره 
خاطرنشان کرد؛ »اميدوارم بازيکنان، مربيان و داوران سعي در تحقق 
اين مساله داشته باشند. بهتر است اميدوار باشيم که اين موضوع ادامه 

خواهد داشت.«  

 مهاجم تیم فوتبال بوکاجونیوز به 

دزدي متهم شد  
وکيل  شد.  متهم  مو  آرايشگاه  يک  از  دزدي  به  بوکاجونيورز  مهاجم 
رژانتين روز سه  آ  ليگ  اين فصل  پديده هاي  از  يکي  وياتري  لوکاس 
شنبه اعالم کرد که اين بازيکن به دزدي از يک آرايشگاه مو متهم شده 
به  وياتري  ظاهراً  گفت  رويترز  خبرگزاري  به  اولسسه  آرتورو  است. 
همراه برادر و يکي از دوستان خود متهم شده که به زور اسلحه دو 
عدد قيچي و يک اسپري مو از اين آرايشگاه دزديده است. اولسسه وکيل 
وياتري اتهام ها عليه وي را که در اين فصل 6 گل براي بوکا در رقابت 
هاي قهرماني آپرتورا به ثمر رسانده است، رد کرده و گفت هيچ پرونده 
يي عليه او وجود ندارد و هيچ گونه مدرک و شواهدي هم براي اثبات 
اين اتهام در ميان نيست. وياتري اوايل امسال طي تحقيق هاي مقدماتي 
صورت گرفته به يک ماه حبس محکوم شد و پس از آزادي از زندان 
فرصتي براي حضور در تيم بوکاجونيورز و درخشش در اين تيم به 
دست آورد. کريستين تراورسو مدير برنامه هاي وياتري نيز پيرامون 
اتهام مطرح شده، گفت؛ حقيقت اين است که او در زمان وقوع حادثه در 
حال تمرين کردن بود و نمي تواند در يک زمان در دو مکان حضور 

داشته باشد.  

 
ثروت در خدمت فوتبال 

 بیلیونرهاي عاشق شهرت  
 

شيوا آباء

وقتي مايک اشلي ميليونر انگليسي تابستان 2۰۰7 سرگرم بررسي شرايط خريد سهام باشگاه نيوکاسل بود، هواداران تيم از حضور مالک جديد 
خوشحال بودند چرا که فکر مي کردند جيب هاي پرپول او مي تواند خطر را از بيخ گوش تيم محبوب شان رد کند.

اما تا 11 نوامبر امسال نيوکاسل در جايگاه هجدهم ليگ برتر ايستاده و زنگ خطر بزرگ تري برايشان به صدا در آمده؛ خطر سقوط به ليگ 
دسته يک. هواداران متعصب اين باشگاه انگليسي مي ترسند اگر اين اتفاق بيفتد، آرزوهايشان بر باد رود، مالک جديد قول داده بود به تيم 
سروسامان ببخشد و اجازه ندهد روياهاي هواداران قديمي شان نقش بر آب شود. کوين کيگان مربي محبوب نيوکاسلي ها نتوانست شرايط 
را تحمل کند، شايد نمي خواست بار سنگين اشتباهات و ناکامي هاي تيم را تنهايي به دوش بکشد. »اشلي« که حاال جايگاه نسبتًا محکم تري در 
طول اين يک سال پيدا کرده مي خواهد به شيوه زندگي خودش راهي را پيدا کند تا نامش را در ميان ميليونرهاي انگليسي ماندگار کند و هاوارد 
هاگس جديد بريتانيا شود. او مي گويد نمي تواند بيش از اين بازيکنانش را به ميدان مسابقه بفرستد، در حالي که خطر شکست و از دست دادن 
امتياز بازي همواره تهديدشان مي کند و حاال پس از يک سال و اندي که از خريدن اين باشگاه مي گذرد به صرافت فروش آن افتاده؛ »آنها مي 

خواهند من بروم و اين چيزي است که حاال مي خواهم انجام دهم.«

روزنامه هاي انگليسي هم مدتي است که زمزمه هايي در اين باره که چه کسي مي تواند سهام اين باشگاه 116 ساله را بخرد به راه انداخته 
اند. در ليست احتمالي »فيليپ آنشتز« ظاهراً نسبت به سايرين شانس بيشتري دارد، البته اگر نامش را بتوان خوش شانسي گذاشت. آنشتز که 
از اهالي دنور است در ليست ۴۰۰ نفره مجله فوربس رتبه سي و ششم ثروتمندان امريکايي را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر 
هم مالک سه تيم فوتبال ديگر نيز هم هست. البته کمپاني AEG آنشتز اخيراً هر گونه مذاکرات جدي و رسمي را براي خريد يک باشگاه ديگر 

رد کرده است بنابراين نبايد شوکه شويد اگر يک بيليونر ديگر مالک بعدي باشگاه نيوکاسل شود.

حاال اين طور به نظر مي رسد که ليست مالکان در فوتبال در طول يک دهه اخير تبديل به ليست بيليونرها شده است. بسياري از مرداني که 
در ليست ثروتمندان دنيا قرار دارند در بخشي از فعاليت هاي تجاري و بازرگاني خود نام يک تيم باشگاه فوتبال را هم گنجانده اند؛ مبحثي 
که هم به افزايش سوددهي مالي آنها کمک مي کند هم نام شان را در عرصه بين المللي بيش از گذشته مطرح مي کند. پل آلن يکي از شرکاي 

مايکروسافت و يکي از سهامداران ميجرليگ امريکاست و همين يکي از داليل افزايش شهرتش در طول چند سال اخير شده است.

اما علت اصلي که بسياري از باشگاه ها در دستان بيليونرهاي اروپايي و امريکايي و حتي عرب است چيزي است که مايک اشلي در موردش 
مي گويد؛ »1۳۴ ميليون پوند از سرمايه شخصي ام براي اين باشگاه هزينه کردم و پس از آن 11۰ ميليون ديگر هم دادم که باشگاه بدهي هايش 
را کاهش دهد نه اينکه تسويه کند چرا که هنوز نيوکاسل بدهي هاي معوقه هم دارد ضمن اينکه اشلي معتقد است ميليون ها پوند ديگر هم در 

طول اين يک سال صرف ترانسفر يا جابه جايي بازيکنان کرده است.

اما اگر داليل و شواهد بيشتري از ارقام و اعدادي در باشگاه هاي فوتبال توسط سرمايه داران جهاني هزينه مي کنند،داشته باشيد. نگاهي به 
کارنامه رومن آبراموويچ مالک بزرگ روسي باشگاه چلسي بيندازيد از سال 2۰۰۳ که او باشگاه نابسامان و فروپاشيده چلسي را خريد ناگهان 

اين تيم تبديل به يک مدعي حسابي در قهرماني ليگ برتر شد و دوبار هم اين عنوان را تصاحب کرد.

اما در اين ميان آنشتز بيش از هر کس ديگري به مشکالت تيمداري در فوتبال واقف است. فوتبال امريکا شرايط متفاوتي نسبت به فوتبال 
اروپا دارد و شايد به نظر برسد تيمداري در آنجا به نسبت آسان تر هم هست مي توان لس آنجلس گالکسي را ارزشمندترين تيم فوتبال امريکا 

دانست که 1۰۰ ميليون دالر مي ارزد و پشت پرده آن فيليپ آنشتز بيليونر ايستاده است.

فوتبال جهان در ورطه يي افتاده که شايد چندان عجيب و خطرساز نباشد، اما معامله يي است با دو سر سود براي مالکان مولتي ميلياردرش. 
ثروت و شهرت. 
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کهکشانی ها در پی جبران
وصال روحانی

پس از چند روز کش و قوس سرانجام مديران باشگاه فوتبال رئال مادريد تصميم به حفظ برند شوستر 

گرفته اند. در پی نتايج ضعيف اخير کهکشانی ها اين شايعه براه افتاده بود که اين سرمربی آلمانی سرنگون 
خواهد شد و مسابقه شنبه شب رئال با وايادوليد در ليگ اسپانيا که ۰ـ1 به سود رقيب به اتمام رسيد، 
آخرين فرصت وی ذکر شده بود اما پردراگ مياتوويچ مدير فنی قدرتمند رئال ديروز در جمع خبرنگاران 

در مادريد ظاهر شد و خبر از ابقای شوستر داد.
»ما به اين مربی اطمينان کامل داديم و از نظر ما او کارش را به نحو احسن انجام داده است و اگر در بعضی 

مسابقات اخير ناکام شده ايم، در درجه اول به خاطر بداقبالی هايمان بوده است.«
با اين حال رئال اواسط هفته پيش به دست تيم دسته سومی رئال يونيون در جام حذفی اسپانيا هم ناکام 
و حذف شده بود و در جام قهرمانان اروپا هم دو بار متوالی توسط يوونتوس ايتاليا ناکام شده است و 
البته راه صعودش در اين جام هنوز مسدود نيست و بايد ماه آينده زنيت روسيه را در اين راه شکست 
بدهد. شوستر از اوايل تابستان سال پيش به جانشينی فابيو کاپه لو سکاندار برنابئو شد و رئال را تهاجمی 
تر ساخت و با اين سالح عنوان قهرمانی يک فصل پيشتر اين تيم در ليگ اسپانيا را به شکلی پرشکوه تر 
و زيباتر تکرار کرد. با اين حال رئال در فصل جاری و بخصوص دو ماه اخير با ارتکاب اشتباهات متعدد 
در مسابقات خود و بويژه در کارهای دفاعی متحمل نزول شده و انتقادات زيادی را از نحوه کار خود 

موجب گشته است.
گزارش های عجيب

مياتوويچ ديروز مدعی شد از خواندن برخی گزارش ها در مطبوعات اسپانيا پيرامون شوستر و وضعيت 
وی متعجب شده است. او گفت: »جايگاه شوستر در تيم ما همانی است که در ابتدای فصل بود و فرقی در 
اين ارتباط به وجود نيامده است و ما از حاصل کار او راضی هستيم. برخی نتايج اخير هم نبايد ما را گول 
بزند و موضع گيری ما را عوض کند و پايه و دليل اقدامات مان شود. بايد صبر کرد و در پايان فصل ديد 
که کجا ايستاده ايم و دستاوردمان چه بوده است. در حال حاضر من به اين تيم و آن چه در آن انجام می 

شود، اعتماد دارم و معتقدم که همين ترکيب و روال می تواند باعث خوشحالی ما در پايان فصل شود.«
مشکل اصلی

مشکل اصلی »سفيد«های رئال همان طور که قباًل آمد، ضعف چشمگير در امور دفاعی است که باعث شده 
در ديدارهای اخير گل های زياد و بدی را بخورند با اين حال مسائلی مثل مصدوميت و غيبت سرجيو 

راموس و په په )و بخصوص دومی( در بازی های اخير رئال نيز در اين امر دخيل بوده است. 
کريستوف متزلدر آلمانی نيز مغضوب واقع شده و شوستر به داليلی ناروشن کمتر از او در خط دفاعی 
رئال استفاده می کند و گابريل هاينتزه آرژانتينی هم که اوايل اين هفته در بازی با وايادوليد از زمين اخراج 
شد، هفته بعد حق حضور در ميدان را ندارد. گاگو هافبک وسط رئال که هموطن هاينتزه است، می گويد: 
»ما روی نوار بداقبالی افتاده ايم، ولی کافی است يکی دو نتيجه خوب بگيريم تا اين مشکل حل شود. آن 
گاه مکانيزم های فعلی در رئال به خودی خود بهتر خواهد شد و ضايعات اخير جبران و ترميم خواهد 

گشت.«

ایران در NBA؛
 NBA در ایران!

شد،  دنيا  بسکتبال  ليگ  حرفه ای ترين  راهی  ايران  بسکتبال  ملی پوش  حدادی"،  "حامد  اينکه  از  بعد 
دارای  هم  ايران  بسکتبال  حرفه ای  رقابت های  تهران،  به  آمريکا  مطرح  بازيکنان  از  يکی  ورود  با 

 NBA بسکتبال  از  نشانه هايی 
شد. 

بازيکن   )Lee Nailon( نيلون  لی 
فوروارد،   ۳۳ ساله متولد   22 فوريه 
است.  جنوبی  اينديانای  در   1۹75  
او حاال پس از گذشتن از تيم های 
بزرگ NBA به تهران رسيده است 
تمرينات  در  چهارشنبه  روز  از  و 
کرده  شرکت  مهرام  بسکتبال  تيم 
حرفه ای ترين  از  يکی  او  است. 
آخرين  که  آ مريکاست  بازيکنان 
باشگاهش لوکوموتيو مسکو بوده 

است. بر اساس اين گزارش؛ موضوعی که در طول حضور "نيلون" در ليگ حرفه ای بسکتبال آمريکا 
مطرح بوده است، حضور ناپيوسته او در تيم های مختلف بوده است. او طی سال های   1۹۹۹ تا   2۰۰6 
در شش تيم شارلوت، نيويورک،  آتالنتا، اورالندو، کليولند، فيالدلفيا به ميدان رفته است. نيلون با ثبت 
رکورد   6/8 امتياز و   1/۳ ميانگين در ريباند درهر بازی يکی از بازيکنان موفق NBA قلمداد می شود. 
"لی" عالوه بر بازی در آمريکا تجارب بين المللی را نيز درکارنامه دارد. بازی در تيم آداکو ميالنو 

ايتاليا – لوکوموتيو مسکو و يکی از تيم های چينی از جمله تجربيات اوست. 
نيلون در دبيرستان بند کلی )Bend clay( فارغ التحصيل شده و در سال   ۹۴ به همراه اين تيم قهرمان 

رقابت های بين مدارس شده است. نيلون   11۰ کيلوگرم وزن و   2۰6 سانتی متر قد دارد.

دلیل عدم دعوت دیوید بکام از زبان کاپلو  
 

 سرمربي تيم ملي فوتبال انگليس دليل عدم دعوت از ديويد بکام را براي بازي مقابل آلمان عنوان کرد. 
فابيو کاپلو در اين باره اظهار داشت؛ ديويد بکام را از تيم ملي براي هميشه کنار نگذاشتم بلکه چون ليگ 
حرفه يي امريکا مدتي تعطيل شده و اين بازيکن فعاليتي نداشته، ترجيح دادم براي بازي با آلمان در اردو 
حضور نداشته باشد. اين مربي که با شبکه اول انگليس مصاحبه کرد، ادامه داد؛ برايم آمادگي بازيکني که 
به تيم ملي دعوت مي شود، بسيار حائز اهميت است. وقتي بکام در کوران مسابقه و تمرين نيست، براي 
بازي دوستانه با آلمان از وي چشم پوشي کردم. ديدار تدارکاتي تيم هاي آلمان و انگليس چهارشنبه شب 

در ورزشگاه المپيک برلين برگزار خواهد شد.  
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اولين تمرين پرسپوليس بدون حضور قطبي 

 افشین رفت، افشین آمد 
 

پس از رفتن افشين قطبي - سرمربي مستعفي تيم پرسپوليس - هيات مديره باشگاه تصميم به انتصاب 
شخص ديگري به عنوان سرمربي گرفت. در جلسه يي که بين هيات مديره باشگاه پرسپوليس انجام 
شد، مسووالن باشگاه مذکور افشين پيرواني را جايگزين موقت سرمربي سابق معرفي کردند.افشين 

پيرواني بازيکن سابق سرخپوشان تهران پس از قبول مسووليت سرمربيگري موقت، اين مسووليت را 
سخت ترين مسووليت خود در باشگاه پرسپوليس دانست. افشين پيرواني به عنوان سرمربي کنوني 
تيم پرسپوليس از سمت خود ابراز خوشحالي کرد و گفت؛ به عنوان يک پرسپوليسي به خودم افتخار 
مي کنم که خادم اين تيم در هر پست و سمتي باشم.سرمربي موقت تيم فوتبال پرسپوليس گفت؛ »من 
به عنوان فردي که بيشترين بازي را در تيم پرسپوليس داشته است هر جايگاهي که در اين تيم به من 
بسپارند با افتخار قبول مي کنم. امروز دشوارترين مسووليت تيم به من واگذار شده و بايد تالش کنم 
به نحو احسن در انجام وظايف محوله موفق عمل کنم.« پيرواني درخصوص وضعيت فعلي باشگاه 
پرسپوليس به هواداران گفت؛ »من در نظر دارم تيم پرسپوليس در فصل جاري سه جام قهرماني کسب 
کند. اينکه حرف من تا چه حد به عمل نزديک شود با نتايج تيم مشخص خواهد شد. سعي مي کنيم با 
تالش بسيار در پايان اين فصل نتايج شايسته يي کسب کنيم.«همچنين پيرواني معتقد است با توجه 
به ساليان طوالني که در تيم پرسپوليس بازي کرده هيچ گونه کاستي از سوي باشگاه و هيات مديره 
براي امکانات بهتر و موفقيت تيم به وجود نيامده است. افشين پيرواني سرمربي موقت پرسپوليس 
درخصوص استعفاي افشين قطبي هيچ گونه نظري نمي دهد و عقيده دارد که علت استعفاي قطبي را 
از خودش بايد جويا شد. همچنين پيرواني درخصوص وضعيت کادرفني سرخپوشان مي گويد؛ »ما 
در حال حاضر دروازه بان هاي خوبي داريم. اگر به هر دليلي نتوانستيم از يکي از آنها استفاده کنيم 
عابدزاده را درون دروازه خواهيم گذاشت. همچنين من از پيشکسوتان باشگاه پرسپوليس با آغوش 
باز پذيرا هستم و از هر کسي که مي تواند به اين باشگاه کمک کند، ياري و مدد مي خواهم و حضور 
پايان مذاکرات و جانشيني پيرواني به جاي  خاکپور در کادر فني تيم پرسپوليس شايعه نيست.«در 
قطبي بازيکنان تيم پرسپوليس در ورزشگاه اکباتان حاضر شدند و پس از صحبت هاي هيات مديره 
درخصوص وضعيت جديد و کنوني باشگاه به زمين رفتند و تمرين هاي خود را آغاز کردند. الزم به 
ذکر است بسياري از هواداران پرسپوليس در ورزشگاه اکباتان حضور يافتند و هيچ گونه شعاري 

براي منصرف شدن قطبي از استعفاي خود ندادند. 

ایران یك امتیاز حساس 
از دبی به دست آورد

تيم  مقابل  تساوی  با  ايران  فوتبال  ملی  تيم 
دوم  گروه  جدول  صدر  در  موقتا  امارات  ملی 
رقابت های نهايی راه يابی به جام جهانی 2۰1۰ 
نهايی  مرحله  رقابت های  ادامه  در  گرفت.  قرار 
جام جهانی 2۰1۰ آفريقای جنوبی، تيم ايران در 
ورزشگاه النصر دبی ميهمان تيم ملی امارات بود 
که در پايان اين بازی با تساوی 1 بر 1 خاتمه 
يافت. در نيمه نخست اين بازی تيم ايران بازی 
را بهتر از حريف آغاز کرد، اما پس از دقايقی 
تيم امارات با استفاده از حرکات اسماعيل مطر 
دروازه ايران را تهديد کرد. سرانجام در دقيقه 
شده  حساب  پاس  يک  با  مطر  اسماعيل   22
عبدالرحيم جمعه را در موقعيت گلزنی قر ار داد 

و او توانست گل نخست امارات را به ثمر برساند. در ادامه بازی باز هم اين تيم امارات بود که حمالتی 
را انجام داد و حرکات تيم ايران نيز نتيجه ای در بر نداشت تا نيمه نخست با برتری يک بر صفر امارات 
خاتمه پيدا کند. با آغاز نيمه دوم علی دايی با تغييراتی توان تهاجمی تيم را افزايش داد. با وجود حمالت 
پردامنه تيم ايران تا دقايق پايانی تيم ايران نتوانست به گل دست پيدا کند اما در دقيقه 85 کريم باقری 
بود که توانست گل تساوی ايران را با ضربه سری تماشايی وارد دروازه امارات کند. در اين بازی 
درخشش مهدی رحمتی نقش موثری در کسب تساوی برای ايران داشت چرا که او در نيمه دوم سه 
موقعيت تک به تک را از مهاجمان امار ات گرفت. همچنين در لحظات پايانی بازی، غالمرضا رضايی يک 
فرصت مناسب گل زنی را از دست داد. در نهايت اين بازی با تساوی يک بر يک پايان يافت تا تيم ايران 
به طور موقت با پنج امتياز در صدر جدول گروه قرار بگيرد. در ديگر باز ی گروه تيم های عربستان و 

کره جنوبی به مصاف همديگر رفته اند که اين ديدار هم اکنون با تساوی بدون گل در جريان است.

ساعي در رویاي IOC و فدراسیون تکواندو 
 

فدراسيون جهاني  اينکه عضو  به  توجه  با  اکنون  قهرماني  دنياي  از  از خداحافظي  هادي ساعي پس 
تکواندو است در پي کسب جايگاهي در کميته بين المللي المپيک )IOC( است.قهرمان تکواندو المپيک 
پکن با توجه به 16 سال عضويت در تيم ملي و 26 سال پيگيري روزانه تکواندو درباره موافقت سازمان 
تربيت بدني با رياست خود گفت؛ »هنوز به آنجا نرسيده ام که بخواهم اين گونه جمع بندي ها را انجام 
است  معتقد  کنم.«او  مي  پيگيري  را  ها  سياست  همه  شوم  تکواندو  فدراسيون  رئيس  اگر  ولي  دهم. 
کارهاي شخصي چون حضور در تيم ملي تکواندو را مي شود انفرادي انجام داد. ولي بحث مديريت به 
کمک ديگران نياز دارد. وي در همين راستا تاکيد کرد؛ »اگر احساس کنم بستر مهياست مي آيم.«ساعي 
اکنون در فکر کسب جايگاهي در IOC است؛ »اين راه برايم چندان مشکل نيست و حتي نسبت به ساير 
کساني که در ايران هستند شرايط بهتري دارم. ولي وقتي بحث جايگاه بين المللي پيش مي آيد، همه 
بايد به آن شخص کمک کنند.با صحبت هايي که کرده ام رئيس فدراسيون جهاني حاضر است به من 
کمک کند.«ساعي در خصوص سرمربيگري تيم ملي گفت؛ »من همين حاال مربيگري درجه يک دارم و 

تنها کسي هستم که در خارج از کشور تدريس مي کنم.« 
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 5)

 

Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

  

This treaty made it possible for Iran to have the tele-
graph. But under the treaty Iran was forced to pay for 
telegraph equipment, which basically was for British 
use. In addition, administration of the telegraph system 
was in British hands.
 
In 1866, a treaty was signed to extend the telegraph 
from Bandar Abbas to Gwadr, a port in Baluchestan. 
The treaty provided that Sir Charles Alison Esquire, the 
British Council of Ministers’ representative of Queen 
Victoria, and Mirza Said Khan, Minister of Foreign Af-
fairs, as Naser ed-Din Shah’s representative, administer 
the telegraph extension of Bandar Abass-Gwadr.
 
Several other treaties were signed between Iran and 
the British-among them the treaty of 1902. Under this 
treaty three lines were to be established: from Kerman, 
Kashan and Yazd to Baluchestan. The expenses of this 
undertaking were to be borne by the British, but these 
were to be met in the form of a monetary advance to 
Iran. The income from the line was to go to the British, 
but they had to pay Iran 20,000 Francs a year
 
Under the treaty of 1905 England would permit the In-
do-European Telegraph Company to establish lines in 
souyhern Iran and expenses of the venture to be borne 
by Iran’s government.
 
For some time after the introduction of the telegraph 
in Iran, Russia showed no interest in establishing tele-
graph communication with Iran. At that time, Russia 
possessed neither real property nor commercial inter-
est in Iran. However, when Iranian telegraph lines were 
extended to the northern border at Aras, the line was 
linked to the Russian telegraph system without the 
signing of a treaty or the observance of any special cer-
emony. In1863 a message of best wishes was sent from 
Iran to the Caucasian prince, who returned the compli-
ment. On October 28, 1870, the first treaty with Russia 
was signed—however unnecessary it may officially have 
been. 
 
In 1921 all the treaties wit Russia were cancelled with 
control of all Iranian lines returning to Iran.
 

To be countinued

Crude restoration 
spoils authenticity of 
Cyrus Tomb
Recently, the authentic character of the tomb of Cyrus the 
Great has been seriously compromised during an inept res-
toration project. 

A portion of the stone in the ceiling of the tomb have been 
cut and replaced with another piece during the project, an 
expert of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization (CHTHO), who wished to remain anony-
mous, told MNA on Sunday. 
“Even natural factors such as wind and storms were not able 
to cause this kind of damage,” he added. 
The restoration project had been scheduled to be carried 
out by a team of Italian experts according to an agreement 
signed during the administration of former president Seyyed 
Mohammad Khatami. 
However, an Iranian group was substituted for the Italian 
team after a new administration came to CHTHO under 
President Mahmud Ahmadinejad. 
The Iranian team led by Hassan Rahsaz began the project 
about two years ago. 

“Rahsaz has learned restoration from on-the-job experi
ence and he doesn’t have a relevant academic degree,” the 
CHTHO expert said. 
“During the project, he made many mistakes, the most im-
portant of which is related to the ceiling of the Tomb of the 
Cyrus the Great,” he added. 
It took only one month to restore the ceiling of the monu-
ment, said another CHTHO expert, who also preferred to 
remain anonymous. 
“While if the restoration of the ceiling was carried out based 
on scientific methods, it would have lasted in two years,” he 
added. 
He described the replacement of the stone of the ceiling as 
“the kiss of death” at the monument. 
The experts said that the restoration should be done by re-
pairing the pieces of stones and mortar that have separated 
from the monument over the time. 
Meanwhile, the director of the Parsa and Pasargadae Re-
search Foundation (PPRF), which is responsible for all res-
toration and study projects in the ancient site, believes that 
the restoration carried out on the ceiling of the tomb is of 
high standard. 
“The restoration is one the best of its kind carried out in this 
country,” Mohammad-Hassan Talebian noted. 
He described the latest rainfall as a “good test” of the res-
toration, adding, “The restoration prevented rain from leak-
ing into the tomb during the latest rainfall, so the opinion is 
based on scientific evidence.” 
“A report containing details of the restoration project has 
been sent to UNESCO; if there was problem with the meth-
od used for restoration of the monument, they would cer-
tainly have notified us of a problem,” Talebian said. 
Located in Iran’s southern province of Fars, the Tomb of 
Cyrus the Great is one of the main sites of Pasargadae, and 
was registered on UNESCO’s World Heritage List in 2004. 
Photo: The tomb of Cyrus the Great is seen scaffolded for a 
restoration project in a photo taken on November 15, 2008. 
The authenticity of the monument has been spoiled by the 
inexpert restoration of the ceiling. (Mehr/Mohammad-
Hossein Nikupur) 

Art of photography 
is not restricted to 
photographers: 
Any form of art, including photography, is 
not the exclusive domain of professionals in 
the field, photographer Seifollah Samadian 
noted concerning the photo expo by cineas-
tes. 
Works by prominent artists, including Nikol 
Faridani, Farhud Haqqi, Hossein Partovi, 
Kaveh Golsetan, Maryam Zandi, and Alfred 
Yaqubzadeh, as well as cineastes such as Niki 
Karimi, Reza Kianian, Abbas Kiarostami, 
and Nasser Taqvaii are currently on display 
during an expo at Tehran’s Saba Art and Cul-
tural Center. 
“I have heard that some photographers ob-
jected to holding a photo expo by cineastes. 
I do not accept their reasons for such reac-
tion but I believe that no fields of art have boundaries,” he 
mentioned. 

Other veteran photographers commented that some photos 
do not bear the name of photographers, some photos are 
improperly displayed and also incorrect information was 
published in the expo’s catalogue. 
“I am firmly against restricting the art of photography. All 
of us have taken photos with our eyes since our birthday. 
While some people continue it professionally according to 
their talent and innovation, every artist can promote this art 
by displaying his or her photos,” he added. 
Highlighting the presence of cineastes in news that was rele-

aed by media also caused outrage by the 
photographers. 
He went on to say that holding such ex-
hibitions would boost cooperation be-
tween photography and cinema. 
Those who are against the holding of such 
exhibits can rightly criticize the works on 
display but they must not criticize the 
cineastes’ activities in the field of photog-
raphy in general, he mentioned. 
If the expo is receiving favorable media 
coverage, photographers should not find 
fault with the cineastes or blame the Saba 
center for hosting the exhibit, he con-
cluded. 
The expo will run until November 20 at 

the venue located on Mozaffar St., off Taleqani Ave. near Fe-
lestin Square. 
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Rainfall destroys histori-
cal houses in Masuleh
Several houses in the historical village of Masuleh collapsed after the 
recent heavy rain in the village, leaving debris of roof timbers and 
pieces of wood and stones in the passageways. The incident happened 
due to ignoring the needed major renovations of the buildings and 
over 20 houses were destroyed, the Persian service of CHN reported 
on Monday. Located 36 kilometers southwest of Fuman in Gilan 
Province, Masuleh is a unique village of historical antiquity. It is like 
a living museum of architecture and cultural anthropology, with its 
beautiful homes hugging the cliffs, rising vertically upward, with the 
rooftops of one tier of houses forming the streets for the higher levels 

of the village. It attracts a great number of tourists every year. Several 
other houses have also been damaged and are about to collapse, the 
report added. Fortunately the owners were not home at the time and 
no body was injured, the report mentioned. Many villagers move to 
warmer places in the cold season when all roads in the area are often 
blocked by heavy snow. According to one of the neighbors, the pro-
cess of destruction of the homes began in spring and its pace has been 
increasing over the past few months. If the houses are left in disrepair 
this winter, there will be more destruction in the region, the report 
further noted. In addition, some of the owners have begun to reno-
vate their houses themselves, that is, they destroy the building com-
pletely and build a new structure. Dehruyeh is one of the old houses 
that were recently rebuilt. A fascinating historical site, Masuleh was 
registered on the National Cultural Heritage List in 1975. It is also an 
outstanding example of human adaptation to nature. The village in-
cludes several residential and commercial buildings, six caravansaries, 
two old bath houses, over 33 springs, ten mosques, and five Imamza-
deh shrines, which indicates the village’s former prosperity. But the 
population has been declining over the past 60 years. 

Tehran short filmfest 
announces winners

The winners of the 25th Tehran 
National and 13th International 
Short Film Festival (Nov. 12-17) 
were announced here on Monday. 

Deputy Culture Minister for Cinematic Affairs Mohammadr-
eza Jafari-Jelveh, together with national and international jury 
members and a group of artists attended the closing ceremony, 
which took place in the Andisheh Hall of Tehran’s Art Bureau. 
A total of 273 short films competed in the various sections of 
International Competition, Asia Pacific competition, Questing 
for the Truth, Films about the Islamic World, National Compe-
tition, Prophetic Heritage, Panoramas of our Beautiful Home-
land, and the 30th Anniversary of Splendid Islamic Revolution. 
The Iranian jury members Mohammad-Ali Ahangar, Alireza 
Golpayegani, Azizollah Haji Mashadi, Hamid Khozuie Abyaneh, 
Morteza Razzaq-Karimi, Reza Serkanian, and Majid Sheykh 
Ansari as well as several foreign members including Abbas Ar-
naout, Krzysztof Gierat, Yangil Kim, Jürgen Kittel, and Rasul 
Sadr Ameli announced the winners and handed out the awards. 
At the Panoramas of Our Beautiful Homeland, the award went 
to “The Stony Canvas” by Mehdi Asadi. The award of the Pro-
phetic Heritage went to “The Song of Eternity” by Abbas Saleh 
Madresei, and the award of the 30th Anniversary of Splendid 
Islamic Revolution went to “As Long as You Are Present” by 
Kaveh Sajjadi Hosseini. 

The other awards are as following: 

* Best Editing: Mohammad Purfar “Fear and Roaming”. 
* Best Cinematography: Ruzbeh Raika “The Old Men Never 
Die” and Mohammad Teimuri “Immortal”. 
* Best Sound Effects: Mehrshad and Mehran Malakuti, and 
Amir Nobakht “Blue Tooth”. 
* Best Screenplay: Lida Fazli “Why Dogs Hate Cats”. 
* Best Director: Fereshteh Joghataii “Goodbye Green Valley”. 
* Best Experimental Film: “The Dragonfly’s Dream” (Atefeh 
Khademorreza) and “Ando C” Shahram Mokri. 
* Best Animation: “Why Dogs Hate Cats” (Lida Fazli). 
* Best Producer: IRIB Channel One “Iran’s Wild Life” by Mani 
Mir-Sadeqi, and Ardebil Young Cinema Society “The Old Men 
Never Die”. 

International Competition Section 

* Best Documentary: “Old man Peter” by Ivan Golovnev (Rus-
sia). 
* Best Experimental Film: “Wild Dove” by Koldo Almandoz 
(Spain). 
* Best Animation: “Tongue of Hidden” by David Alexander 
(England). 
* Best Fiction: “The Crab” by Xavier Seron and Christophe Her-
mans (Belgium). 
* Festival’s Best Film: “Gilles” by Constant Mentzas (Canada). 

In addition, in the Questing for the Truth section, the best 
award went to “Mothers Finest” by Nadine Kuipers from the 
Netherlands. 

Poland honors Iran’s Mohsen Makhmalbaf

The 2008 International Etiuda & Anima Festival has honored the 
internationally-acclaimed Iranian director, Mohsen Makhmalbaf, in 
Poland. The festival presented its Special Golden Dinosaur award to 
Makhmalbaf for the outstanding combination of creativity and edu-
cational elements in his works. The festival will also screen films by 
the Makhmalbaf family, including Hana Makhmalbaf 's Buddha col-
lapsed out of shame, Samira Makhmalbaf 's Apple, Blackboard and 
Two-legged Horse and Mohsen Mahmalbaf 's Gabbeh and Kandahar. 
Director, writer, editor and producer, Mohsen Makhmalbaf is cur-
rently the president of the Asian Film Academy. He is the founder 
of Tajikistan's first film festival. Makhmalbaf has received numerous 
international awards including the Medal of Honor from the French 
Minister of Culture and Arts and the Lifetime Achievement Award 
from the 2007 Molodist Int'l Film Festival. The 15th International 
Etiuda & Anima Festival kicked off on Nov. 14 and will run until Nov. 
21, 2008 in Krakow, Poland. 
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