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حراج آثار »بونامز« دوبي در حالي به کار خود پايان داد که هنرمندان شرکت کننده از فروش آثار خود در اين 
به هنرمندان معاصر کشورهايي چون  نقاشي متعلق  تابلوي  اين حراج 150  نداشتند. در  حراج رضايت چنداني 
ايران، هند، لبنان، امارات، سوريه، عراق و پاکستان در موزه »رويال ميراژ« دوبي به مزايده گذاشته شد. تابلويي 
از حسين زنده رودي بيشترين قيمت پيشنهادي را در اين حراج دريافت کرد و به قيمت 276 هزار دالر به فروش 

رفت. 
اين درحالي است که در حراج »کريستي« محمد احصايي که باالترين قيمت پيشنهادي را داشت، اثرش را به قيمت 

480 هزار دالر به فروش رساند. بعد از تابلوي »حسين زنده رودي«،
 آثار فرهاد مشيري و آيدين آغداشلو بيشترين قيمت هاي پيشنهادي را دريافت کرده اند که به ترتيب اولي به قيمت 
264 هزار دالر و دومي به قيمت 132 هزار دالر به فروش رسيد. تابلوي »محبت« محمد احصايي)80+120( نيز 
در اين حراج به قيمت 72هزار دالر فروخته شد. احصايي که در حراج کريستي باالترين رقم فروش را داشت در 
رابطه با افت قيمت در حراج اخير در گفت وگو با »اعتماد« مي گويد؛ »شرايط اقتصاد جهاني در تجارت هنر تاثير 

گذاشته و قيمت ها به همين دليل کاهش پيدا کرده است.«او به تاثير اقتصاد ....

 27 دسامبر شب ایرانی بزرگترین جشن کریسمس  را در لندن برگزار می کند

سرقت آثار مهم تاریخي از 
کتابخانه ملی بریتانیا توسط یک 

محقق ایراني ثروتمند!

»هيچ کس نبايد وجود لولوهای خانگی را 
»ل«  حرف  که  اين  از  بعد  حتی  کند،  باور 
بخواند  بياورد و  لغت  فرهنگ  کتاب  را در 
: »لولو، موجودی خيالی ست که در زمان 
های قديم، مردم به وجود آن اعتقاد داشته 

اند و اکثراً هم نامرئی هستند.« 
اندازد؛  می  فکر  به  را  انسان  »اکثراً«  کلمه 
نه  و  است  »بيشتر«  آن  معنی  چون 

»هميشه«.....

صفحه  43

»واالس و گرومیت« 
جدید کریسمس می آیند

اقتصاد 2۰۰۹ در
 آینه اعداد

مطالعات  مركز  محققان  برآوردهای 
سال  كه  است  آن  از  حاكی  »اكونومیست« 
آینده، سال پردردسری هم برای كشورهای 
توسعه یافته و هم كشورهای نفتی خواهد 
بود. البته كشورهای توسعه یافته فقط با 
با  هم  نفتی  كشورهای  ولی  رشد،  كاهش 
تورم مواجه  افزایش  با  و هم  كاهش رشد 
اكونومیست  ایران،  برای  شد.  خواهند 

پیش بینی كرده است كه....

چرا خود دولت اصرار بر خصوصي سازي فوتبال 
دارد؟ تا به حال مطلبي را با سوال شروع نکرده 
من  براي  غلط،  يا  است  دانم درست  نمي  و  بودم 
اهميتي هم ندارد... خب تصميم گرفته بودم اولين 
متني را که مي نويسم توضيح کوچکي هم راجع به 
آن بدهم. دوست جوان خبرنگاري پس از خواندن 
مدرن«  قيصرهاي  عصر  در  تهران  »راديو  مطلب 
ولي  نداشت  مطلبه، حرف  »آخر  گفت؛  و  زد  زنگ 

اين در اول شخص مفرد نوشتن ....

تعداد کشته های انفجارهای بمبئی به ۱۰۰ تن رسید
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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

۰2۰ 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 كامال 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 حکاكی 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 كه 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 كه از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

سهراب سپهری

ايرانی  نقاش  و  شاعر  سپهری  سهراب 
بود که در 15 مهر 1307 در کاشان متولد 
معاصر  شاعران  مهم ترين  از  او  شد. 
زبان های  به  شعرهايش  و  است  ايران 
فرانسوی،  انگليسی،  جمله  از  بسياری 
اسپانيايی و ايتاليايی ترجمه شده است. 
وی پس از ابتال به بيماری سرطان خون 

در بيمارستان پارس تهران درگذشت.

مرگ رنگ 
 رنگی کنار شب 

 بی حرف مرده است 
 مرغی سياه آمده از راه های دور 

می خواند از بلندی بام شب شکست 
سرمست فتح آمده از راه 

اين مرغ غم پرست 
 در اين شکست رنگ 

 از هم گسسته رشته ی هر آهنگ 
تنها صدای مرغک بی بک 

گوش سکوت ساده می آرايد 
با گوشوار پژوک 

مرغ سياه آمده از راههای دور 
بنشسته روی بام بلند شب شکست

 چون سنگ ‚ بی تکان 
لغزانده چشم را 

 بر شکل های در هم پندارش 
خوابی شگفت می دهد آزارش 

 گلهای رنگ سرزده از خاک های شب 
در جاده ای عطر 

پای نسيم مانده ز رفتار 
 هر دم پی فريبی اين مرغ غم پرست 

نقشی کشد به ياری منقار 
 بندی گسسته است 

 خوابی شکسته است 
رويای سرزمين 

 افسانه شکفتن گلهای رنگ را 
از ياد برده است 

 بی حرف بايد از خم اين ره عبور کرد 
 رنگی کنار اين شب بی مرز مرده است 

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

دومین حراجی 
»بانهامس« در 
خارومیانه دی 
ماه برپا می شود

دومين حراج بزرگ هنری »بانهامس« 
سال  ماه  دی  چهارم  خاورميانه،  در 
سهراب  از  آثاری  فروش  با  جاری 
محمد  پيالرام،  فرامرز  سپهری، 
هتل  در   ... و  مافی  رضا  احصايی، 

مريج دبی برگزار می شود. 
هنری  آثار  بزرگ  حراج  دومين 
پنجاه  حضور  با  امسال  »بانهامس« 
درصدی آثار هنرمندان ايرانی برگزار 
آثار  آنها  ميان  در  که  شد  خواهد 
کميابی همچون تابلويی از مجموعه ی 
قيمتی  با  درخت های سهراب سپهری 
معادل 400 تا 600 هزار دالر ، آثاری 
از فرامرز پيالرام با قيمتی معادل 500 
حسين  از  آثاری  دالر،  هزار   700 تا 
زنده رودی با قيمت 500 تا 700 هزار 
با قيمتی  تناولی  از پرويز  اثری  دالر، 
معادل 300 تا 400 هزار دالر، اثری از 
 250 معادل  قيمتی  با  احصايی  محمد 
تا 350 هزار دالر در کنار هنرمندانی 
به   غيره  و  پاکستان  هند،  امارات،  از 

فروش می رسند. 
يکی  »بانهامس«  است، حراجی  گفتنی 
انگلستان  حراجی های  قديمی ترين  از 
شد  تاسيس   17۹3 درسال  که  است 
در  گسترده ای  شعبه های  دارای  و 

سراسر جهان است. 
حراجی  از  دوره  اين  در   هم چنين 
هنرمندان  ديگر  از  آثاری  »بانهامس« 
گرگوريان،  مارکو  همچون  ايرانی 
فرهاد  دلخواه،  بهمن  طباطبايی،  ژازه 
کوروش  درخشانی،  رضا  مشيری، 
شيشه گران و ... به فروش می رسند. 

سال  مارچ  در  »بانهامس«  حراجی 
2008 نيز ميزبان آثاری از هنرمندان 
ايرانی بود . به طوری که اثری از فرهاد 
مشيری باعنوان »عشق« با قيمتی بالغ 
بر يک ميليون دالر به فروش رسيد و 
که  اين حراجی  در  نيز  پيش  دو روز 
برگزار  دبی  ميراژ«  »رويال  در موزه 
شده بود ، آثاری از حسين زنده رودی 
،آيدين آغاشلو، فرهاد مشيری و ... با 

قيمت هايی باال به فروش رسيد. 
زودی  به  دارد  احتمال  است  گفتنی 
در  »بانهامس«  حراجی  از  شعبه ای 

ايران راه اندازی شود. 

امور آگهی ها و تبلیغات: ۰2۰8453735۰ - ۰78۱۱۰۰۰455

مرگ را روایت کردکاتب » سلطان « 
احمد آقالو هنرمند عرصه های راديو تلويزيون سينما و تئاتر ايران شامگاه يکشنبه به دليل بيماری از دنيا 

رفت . 
آقالو که در سال های اخير به دليل شدت يافتن بيماری سرطان 
استخوان کمتر در کارهای تصويری ظاهر می شد و فعاليت خود 
را به نمايش های راديويی محدود کرده بود روز يکشنبه سوم آذر 

در سن 5۹ سالگی در منزل خود دار فانی را وداع گفت . 
او در عرصه تصويری نقش کاتب در  مشهورترين نقش آفرينی 
کارگردانی  به   » شبان  و  سلطان  افسانه   « تلويزيونی  مجموعه 
اوايل دهه 60 پخش شد و مخاطبان  داريوش فرهنگ بود که در 
يک   « و   » کن  نگاه  آسمان  به  گاهی   «  » پاداش   «  . يافت  فراوان 
در  آقالو  ياد  زنده  های  بازی  آخرين  از  تبريزی  کمال   » نان  تکه 
سينما بود. آن مرحوم متولد 1328 قزوين و دانش آموخته تئاتر از 
دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران بود . او با » دادشاه « حبيب 

کاوش پا به سينما گذاشت . 
از ديگر فعاليت های آقالو می توان به دوبالژ راديو بازی در تئاتر 

و مجموته های مختلف تلويزيونی اشاره کرد. 
به   » سگ  دل   « تئات  تله  شد  ديده  آقالو  از  که  کاری  آخرين 
کارگردانی محمد يعقوبی بود که هفته گذشته از شبکه چهار سيما 
او همچنين در سريال » يک مشت پر عقاب « )اصغر  پخش شد. 

هاشمی ( ايفای نقش کرده بود. 
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گزارش

پايان حراج آثار بونامز  

 هنرمندان راضي 

نشدند 
حراج آثار »بونامز« دوبي در حالي به کار خود پايان داد که هنرمندان شرکت کننده از فروش آثار خود 
تابلوي نقاشي متعلق به هنرمندان معاصر  اين حراج 150  اين حراج رضايت چنداني نداشتند. در  در 
کشورهايي چون ايران، هند، لبنان، امارات، سوريه، عراق و پاکستان در موزه »رويال ميراژ« دوبي به 
مزايده گذاشته شد. تابلويي از حسين زنده رودي بيشترين قيمت پيشنهادي را در اين حراج دريافت کرد 

و به قيمت 276 هزار دالر به فروش رفت. 

اين درحالي است که در حراج »کريستي« محمد احصايي که باالترين قيمت پيشنهادي را داشت، اثرش 
را به قيمت 480 هزار دالر به فروش رساند. بعد از تابلوي »حسين زنده رودي«،

 آثار فرهاد مشيري و آيدين آغداشلو بيشترين قيمت هاي پيشنهادي را دريافت کرده اند که به ترتيب 
اولي به قيمت 264 هزار دالر و دومي به قيمت 132 هزار دالر به فروش رسيد. تابلوي »محبت« محمد 
احصايي)80+120( نيز در اين حراج به قيمت 72هزار دالر فروخته شد. احصايي که در حراج کريستي 

مي  »اعتماد«  با  وگو  گفت  در  اخير  حراج  در  قيمت  افت  با  رابطه  در  داشت  را  فروش  رقم  باالترين 
گويد؛ »شرايط اقتصاد جهاني در تجارت هنر تاثير گذاشته و قيمت ها به همين دليل کاهش پيدا کرده 
است.«او به تاثير اقتصاد جهان بر وضعيت اقتصادي کلکسيونرها اشاره مي کند و مي گويد؛ »بعضي از 
کلکسيونرها واقعًا نمي دانند چقدر پول دارند و چقدر مي توانند خريد کنند. بحران اقتصادي باعث مي 
شود ثروتمندان نتوانند روي ثروت شان حساب کنند.«احصايي به شرکت کنندگان اين حراج اشاره مي 
کند و مي گويد؛ »مي دانم در اين حراج هم خيلي از کلکسيونرها شرکت کرده اند. حتي کارهايي را هم 

در نظر گرفته اند اما خريد نکرده اند.«

 او درباره برگزاري اين حراج ها در ايران مي گويد؛ »اين حراج ها يکسري مقدمات و برنامه ريزي 
مي خواهد.« احصايي با اشاره به وضعيت کشورهاي برگزارکننده حراج مي گويد؛ »همه اين کشورها 
در برگزاري حراج ها سابقه 200، 300 ساله دارند.« اين هنرمند به حراج بونامز دوبي هم اشاره مي 
کند و مي گويد؛ »در خاورميانه هم يکسري مقدمات براي برگزاري اين حراج برگزار شد. دولت امارات 
اقتصادش را ساماندهي و بعد براي اقتصاد هنر برنامه ريزي کرد.« احصايي درباره برنامه ريزي هم 
توضيح مي دهد و مي گويد؛ »دعوت از هنرمندان، کلکسيونرها، دفتر نمايندگي در محل، رفت و آمد و 
برنامه ريزي هايي است که براي برگزاري اين حراجي ها الزم است.« او ديد ايران را درباره اقتصاد 
هنر تشريح مي کند و مي گويد؛ »در ايران اقتصاد هنر وجود ندارد. تجارت هنر وجود دارد. اقتصاد 
هنر در جهت منافع ملي ترتيب داده مي شود.« صاحب تابلوي »محبت« فعاليت اقتصاد هنر ايران را به 
تلويزيون مدار بسته تشبيه مي کند و مي گويد؛ »برگزاري حراج داخلي مثل تلويزيون مداربسته است، 
مخاطب کاماًل مشخص است و تقالي تکنيکي صورت نمي گيرد.« او در پايان اظهار اميدواري مي کند 
از رضا  تابلوهايي  بونامز  حراج  در  فراهم شود.  داخل کشور  در  ها  حراج  اين  برگزاري  که شرايط 
لواساني، ابوالقاسم سعيدي، مارکوس گريگوريان، رضا درخشاني، عباس کيارستمي و بهمن جاللي 

هم به فروش رسيده است.

نابودی بخشی از تاریخ 
سرقت آثار مهم تاریخي از 
کتابخانه ملی بریتانیا توسط 
یک محقق ایراني ثروتمند!

روزنامه ها انگليس و رسانه های معتبر جهان  خبری جنجالی درباره 
استاد  يک  توسط  ناياب  کتاب هايی  از  ارزشمند  صفحاتی  سرقت 
ايرانی، به نام فرهاد حکيم زاده منتشر کردند. بر اساس اين  دانشگاه 
برابر  دادگاه حاضر شود و در  بايد در  امروز  آقای حکيم زاده  خبر، 
همين طور  و  بريتانيا  ملی  کتبخانه ی  از  ناياب  کتاب های  اتهاِم سرقت 
کتابخانه ی آکسفورد از خودش دفاع کند. روزنامه ی گاردين گزارشی 
در اين مورد نوشته است که با اندکی تلخيص، ترجمه ی چکيده ای از 

آن را می خوانيد. 
توضيح  از  زبان شان  بريتانيا،  ملی  کتابخانه  برجسته ی  دانشوران 
آن چه فرهاد حکيم زاده انجام داده، قاصر است. آن ها نمی دانند که اين 
ايرانی که دانش آموخته ی هاروارد است، به  ناشر، روشنفکر و تاجر 
پاره کرده  را  از مجموعه ملل قرن  انگيزه ای صفحات 150 کتاب  چه 
است. خسارت مالی اين کار که در طول 7 سال انجام شده، 400 هزار 
اما دکتر کريستين جنسن، رييس بخش  پوند تخمين زده شده است. 
خسارت  نمی تواند  مبلغی  هيچ  که  گفت  ملی  کتابخانه  چاپی  مجموعه 

کتاب ها و نقشه هايی را که از بين رفته و يا دزديده شده، جبران کند.
»واقعًا اين که يک آدم ثروتمند چيزی را که متعلق به همه  است، نابود 

می کند؛ عصبانی ام می کند.«
حکيم زاده 60 ساله امروز در حالی در دادگاه وودگرين لندن حاضر 
می شود که محکوميت زندان را پيش روی خود می بيند. اين دانش پژوه 
ايرانی پس از سقوط شاه در سال 1۹7۹ از ايران فرار کرد و در حال 

حاضر پاسپورت آمريکايی دارد.
او برای رسيدگی به 14 مورد اتهاِم سرقت نقشه ها، تصاوير و صفحات 
از 10 کتابخانه ملی بريتانيا و 4 مورد اتهام مشابه از سوی کتابخانه 
بودلين آکسفورد که از سال 1۹۹8 اتفاق افتاده، به دادگاه فراخوانده 

شده است.
وقتی نيروهای پليس، در ماه جوالی گذشته، خانه ی او را در نايتزبريج در غرب لندن بازرسی کردند، 
تعدادی از صفحات، تصاوير و نقشه های به سرقت رفته را کشف کردند که به نسخه های کم ارزشی از 

آن کتاب ها که حکيم زاده دارد، چسبانده شده است.
 A Relation of Some Yeares Travaille, Begunne وقتی ژوئن سال 2006، خواننده ای که کتاِب
Anno نوشته ی توماس هربرت را امانت گرفت و اطالع داد که تعدادی از صفحات کتاب کنده شده است؛ 

دانشوران کتابخانه مجبور شدند تا تحقيق در اين زمينه را آغاز کند.
تحقيق دقيق متخصصاِن کتاب ها صحت ادعای او را تاييد کرد. پس از آن، کارمندان کتابخانه عملياِت 
دقيقی را آغاز کردند تا بفهمند که چه کسی صفحات ان کتاب را کنده و هم اين که آيا کتاب های ديگری 

هم اين چنين آسيب ديده اند يا نه.
آن ها با استفاده از آرشيو ثبِت الکترونيکی مراجعه ها، آن دسته از اعضای کتابخانه ملی بريتانيا را که 
اين کتاب را امانت گرفته بودند، پيدا کردند و بعد ديگر کتاب هايی را هم که اين افراد گرفته بودند، بررسی 
کردند و متوجه شدند که کتاب های ديگری که در آن ها به همان دوره ی تاريخی و حضور اروپاييان در 

منطقه ی بين سوريه تا بنگالدش امروزی پرداخته شده بود، آسيب ديده اند.
آن ها متوجه شدند که آقای حکيم زاده 842 کتاب از کتابخانه دريافت کرده و از اين تعداد حداقل 150 
کتاب را خراب کرده است. بعضی از صفحات دزديده شده، پيدا شده، اما بسياری از آن ها برای هميشه 

از دست رفته است.
مسووالن کتابخانه ماجرا رابرای آقای حکيم زاده که در آن موقع رييس بنياد ميراث ايران بود، نوشتند. 
او اين بنياد خيريه را در سال 1۹۹5 با هدف ترويج و تحکيم تاريخ، ربان و فرهنگ ايران تاسيس کرد. 

حکيم زاده به نامه کتابخانه پاسخ داد و گفت هيچ اطالعی از تخريب کتاب ها ندارد.
در اين زمان بود که مسووالن کتابخانه با شرح دقيق ماجرا به پليس مراجعه کردند. کارشناسان پليس، 

کتاب های آسيب ديده را بررسی کردند و افسران پليس به خانه حکيم زاده در نايتس بريج رفتند.
جنسن که همراه با افسران پليس به آن جا رفته بود، گفت: »بعضی 
به  هم  را  تعدادی  و  پيدا شد  او  خانه ی  در  کنده شده  از صفحات 
داشت،  شخصی اش  کتابخانه  در  که  کتاب ها  همان  از  نسخه هايی 

چسبانده بود.«
خوانندگان  از  گروهی  نماد شاخِص  »حکيم زاده،  گفت:  هم چنين  او 
اين حوزه ی  در  دانش خوبی  او  ماست.  کتابخانه  کتاب های  سنتی 
مطالعاتی  دارد. از نظر من، همين نکته هم کارش را بدتر می کند. چرا 
که او مطمئنًا به اهميت کتاب هايی که به آن ها آسيب رسانده، آگاه 
بود. کاری که او کرد اين بود که با از پوشش هدِف دانش پژوهی 

برای دزديدن اين اسناد تاريخی استفاده کرد.«
عليه  را  پرونده ای  غرامت،  دريافت  برای  بريتانيا  ملی  کتابخانه 

حکيم زاده به جريان انداخته است.
کتاب های مخدوش شده

اين ها  شده اند،  مخدوش  حکيم زاده  توسط  که  نايابی  کتاب های 
هستند:

تاريخ چين، از نوشته های پدر ماتئو ريچی، يسوعی ايتاليايی که در 
سال 1582 به چين سفر کرد و اولين مسافر غربی بود که در آن جا 
ساکن شد. اين کتاب اولين بار در سال 1615 به زبان التين چاپ 
شد اما اين نسخه مخدوش شده در سال 1621 در اسپانيا منتشر 
شد. ريچی حرف زدن و نوشتن به زبان چينی را يادSگرفت و کار 

او اولين توصيف مهم و موثق از چين است.
استاد  گرينياايز،  سيمون  نوشته ی  آنتالوژی  يک   Novus Orbis
تاريخ يونان در شهر بازل سوييس. حکيم زاده، يک نقشه ی جهان را 
که توسط هانس هالبين، نقاش درباره هنری هشتم کشيده شده بود، 

از کتاب برداشته است.
انگليسی که در سال  نمايشنامه نويس  لی،  ناتانيل  مهرداد نوشته ی 

16۹3 منتشر شد.
سفرنامه ی هند شرقی و ايران، نوشته ی يوهان گاتليب وورم، فيلسوف آلمانی که همراه با فرستاده ی 
آلمان در کمپانی هند شرقی به آن جا رفت و پس از آن در سال 1717 راهی دربار پادشاه صفوی در 

اصفهان شد. اين کتاب در سال 1745 انتشار يافت.
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تعداد کشته های 
انفجارهای بمبئی به ۱۰۰ 

تن رسید
تعداد کشته شدگان در انفجارهای بمبئی به 100 تن رسيد و خبرها 

حاکی از زخمی شدن بيش از 300 نفر است. 
به نقل از خبرگزاری فرانسه، کماندوهای ارتش هند پس از آنکه 
افراد مسلح، مهمانان خارجی را در دو هتل لوکس در بمبئی به 

گروگان گرفتند، وارد اين دو هتل شدند. 
گروه »مجاهدين دکان« که خود را منتسب به اسالم می داند، اعالم 
کرد اين حمالت را در اواخر روز چهارشنبه در هتل های تاج محل 
و »اوبروی ترايدنت« و هشت مکان ديگر از جمله ايستگاه اصلی 

قطار، يک بيمارستان و يک رستوران شلوغ انجام داده است. 
به  بود  گرفته  پناه  ترايدنت  هتل  در  که  مسلحی  افراد  از  يکی 

تلويزيون هند گفت که اين گروه خواستار پايان آزار مسلمانان و 
آزادی همه مسلمانانی است که در زندانهای هند به سر می برند. 

وی از داخل هتل با تلفن گفت: »مسلمانان هند نبايد مورد آزار قرار 
بگيرند. ما کشور خود را دوست داريم اما هنگامی که مادران و 
خواهرانمان کشته می شدند، ديگران کجا بودند؟« گفته می شود که 

در ميان کشته شدگان افراد خارجی نيز ديده می شوند. 

سیاست و بین الملل

احضار سفیر بریتانیا 
در تهران به وزارت 

امور خارجه 
جفری آدامز سفير بريتانيا در تهران در اعتراض به سخنان ديويد 
ميليبند، وزير امور خارجه اين کشور در باره برنامه اتمی جمهوری 

اسالمی، به وزارت خارجه ايران احضار شده است.
وزارت امور خارجه ايران به آنچه "اظهارات خصمانه، تحريک برانگيز 
ديويد ميليبند عليه جمهوری اسالمی خوانده شده،  افکنانه"  و تفرقه 

آقای آدامز را به وزارت خارجه احضار کرده است.
مقامات  به  که  بريتانيا خواسته  از سفير  ايران  امور خارجه  وزارت 
کهنه  سياست  بايد  "بريتانيا  که  کنند  منتقل  را  پيام  اين  کشورش 
تفرقه بينداز و حکومت کن و تالش برای مداخله در مناسبات نزديک 

کشورهای همسايه را متوقف کند."
روز  که  سخنانی  در  بريتانيا  خارجه  امور  وزير   ، ميليبند  ديويد 
دوشنبه اين هفته 24 نوامبر )چهارم آذر( در ابوظبی، پايتخت امارات 
متحده عربی، ايراد کرد گفت که دستيابی ايران به فن آوری نظامی 
اتمی "تهديدی فوری" را متوجه ثبات خاورميانه و ساير نقاط جهان 
می کند. آقای ميليبند از کشورهای منطقه خواسته بود با وارد کردن 
فشار بر جمهوری اسالمی، دولت ايران را به توقف برنامه های هسته 
ای وادار سازند.وزارت خارجه ايران، هدف آقای ميليبند را "بر هم 

زدن روابط دوستانه و برادرانه کشورهای منطقه" دانسته است.

یک گروه اسالمگرا مسئولیت حمالت در هند را پذیرفت
روز پنجشنبه، 27 نوامبر )7 آذر(، گروهی که خود را "مجاهدين دکن" می خواند با ارسال پيام هايی از طريق ئی-ميل برای خبرگزاری 
های مختلف در هند مسئوليت حمالت مسلحانه روز چهارشنبه در نقاط مختلف بمبئی را برعهده گرفته که بيش از يکصد کشته و نزديک 
به سيصد زخمی برجای گذاشته است.ظاهرا اين گروه نام خود را از فالت قاره دکن در جنوب کشور هند گرفته که ايالت ماهاراشترا، که 
شهر بمبئی مرکز آن است، در آن واقع است. در عين حال، با اينکه احتمال دست داشتن گروه های اسالمگرای تندرو در حمالت بمبئی 
پيش از اين هم مطرح شده بود، برخی از کارشناسان گفته اند که ممکن است اين پيام ها ساختگی باشد و گروهی نيز ارتباط مهاجمان 

با سازمان های تندرو هندو را نامحتمل ندانسته اند. 
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در آستانه نشست آتي ناتو در بروکسل ابراز شد 

 ابهام در عضویت 

گرجستان و 
اوکراین در ناتو 

 

يکي از مقامات بلندپايه دولت امريکا روز گذشته اعالم کرد سازمان پيمان آتالنتيک 
شمالي در سال هاي آتي به اوکراين و گرجستان براي عضويت در ناتو پيشنهاد 
اين اظهارات را در آستانه برگزاري نشست آتي  اين مقام امريکايي  نخواهد کرد. 
ناتو اعالم کرده است. به گزارش خبرگزاري رويترز، دان فريد معاون وزير امور 
خارجه امريکا اعالم کرد ناتو به جاي انجام مناظرات گسترده در نشست هفته آتي 
بايد بر اين مساله تاکيد کند که اين سازمان هنوز از عضويت اوکراين و گرجستان 
استفاده مي کند و آماده است براي آمادگي اين دو کشور براي عضويت در ناتو 
خارجه  وزارت  در  را  اوراسيا  و  اروپا  بخش  رياست  که  فريد  کند.  کمک  آنها  به 
به  بينانه  واقع  نگاه  يک  با  من  عقيده  »به  است؛  کرده  اعالم  دارد،  برعهده  امريکا 
کشورهاي گرجستان و اوکراين مي توان به راحتي پيش بيني کرد ارائه پيشنهاد 
عضويت به اين کشورها در سال هاي آتي منطقي نيست و به نظر مي رسد اين 
کشورها نياز به آمادگي بيشتر براي عضويت در ناتو داشته باشند.« فريد همچنين 
ندارند.  قضيه  اين  با  مخالفتي  نيز  گرجستان  و  اوکراين  وي،  نظر  به  کرد  عنوان 
امريکا در حالي عنوان مي شود که دولت جرج  مقام وزارت خارجه  اين  سخنان 
بوش رئيس جمهوري امريکا طي ماه هاي گذشته همواره حمايت خود را از طرح 
عضويت اين دو جمهوري شوروي سابق به ناتو اعالم کرده است. البته کشورهاي 
اروپايي عضو ناتو آشکارا با طرح امريکا مخالفند و پس از وقوع جنگ ماه آگوست 
گرجستان و روسيه مخالفت اروپايي ها شدت بيشتري يافته است. سران سازمان 
پيمان آتالنتيک شمالي )ناتو( در نشست ماه آوريل خود که در بخارست پايتخت 
روماني برگزار شد به کشورهاي اوکراين و گرجستان قول دادند سرانجام آنها را 
به عنوان اعضاي ناتو خواهند پذيرفت. اما از آنجايي که فرانسه و آلمان به شدت 
و  اوکراين  پروسه عضويت  دادند  ترجيح  ناتو  بودند سران  مخالف  اين مساله  با 
ناتو  ناتو را به طور رسمي دنبال نکنند. وزراي خارجه کشورهاي  گرجستان در 
تنها به اين امر بسنده کردند که پيشرفت هاي اين دو کشور را در نشست آينده 
خود که قرار است در تاريخ دوم و سوم دسامبر در بروکسل برگزار شود مورد 
بازبيني قرار دهند.اما روسيه که در ماه آگوست با گرجستان وارد جنگ شده و 
نيز تصرف کرده  را  از خاک گرجستان  هايي  اوستياي جنوبي بخش  از  دفاع  در 
در  فريد  است.دان  ناتو  در  گرجستان  و  اوکراين  عضويت  مخالف  شدت  به  بود، 
بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جديت کشورهاي عضو ناتو در پذيرفتن 
اوکراين و گرجستان در اين سازمان نظامي و امنيتي به مخالفت هاي روسيه در 
اين خصوص اشاره کرده و گفت؛ »عضويت اين دو کشور در ناتو به آمادگي آنها 
بستگي دارد و راي وتوي روسيه يا موافقت مسکو در اين خصوص هيچ تاثيري 
در  کاماًل  که  گزارشي  انتشار  با  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  ديگر  از سوي  ندارد. 
بر  فشار  اعمال  براي  امريکا  تالش  از  است  رويترز  خبرگزاري  گزارش  با  تضاد 
اروپا به منظور ارائه پيشنهاد عضويت به اوکراين و گرجستان خبر داده است. به 
شمالي  آتالنتيک  پيمان  سازمان  در  حاضر  هاي  ديپلمات  آسوشيتدپرس  گزارش 
اعالم کرده اند امريکا يک رويکرد ديپلماتيک را در اروپا پي گرفته است که هدفش 
اعمال فشار بر متحدان ناتو است تا آنها را وادار کند بدون پيگيري پروسه طوالني 
مدت و بدون مطرح کردن شروط خاص، پيشنهاد عضويت در ناتو را به اوکراين 
و گرجستان ارائه کنند. به گفته ديپلمات هاي حاضر در ناتو، کاندوليزا رايس وزير 
آلمان و ديگر  فرانسه و  مقامات دولت هاي  با  ها است  امريکا مدت  امور خارجه 
تماس  اين  در  و  کند  مي  برقرار  تلفني  هاي  تماس  اروپايي  رتبه  عالي  نمايندگان 
روند رسمي  است  آنها خواسته  از  و  است  کرده  آغاز  را  مذاکراتي  و  ها  رايزني 
آوريل  ماه  نشست  در  بگيرند.  ناديده  را  ناتو  در  گرجستان  و  اوکراين  عضويت 
امريکا نتوانست در کسب نظر موافق کشورهاي عضو براي پذيرفتن روند معمولي 
عضويت گرجستان و ناتو که به طرح اقدام عضويت موسوم است، موفقيتي کسب 
کند. فرانسه، آلمان، نروژ، لوکزامبورگ، اسپانيا، ايتاليا و چند کشور ديگر عضو ناتو 
با ايده مطرح شده از سوي امريکا مخالفند و به نظر مي رسد در نشست آتي ناتو 
که سه شنبه هفته آينده برگزار مي شود نيز مخالفت خود را اعالم کنند.جنگ ميان 
گرجستان و روسيه در ماه آگوست رخ داد. سقوط دولت اوکراين و اختالف موجود 
در اوکراين درخصوص پيوستن به ناتو موجب شده است بسياري از ديپلمات ها 
اين گونه پيش بيني کنند که هيچ کدام از اين دو کشور در نشست هفته آينده از 
طريق اقدام عضويت به ناتو نخواهند پيوست. کشورهاي لهستان، جمهوري چک و 
کشورهاي حوزه بالتيک به همراه کشورهايي که از موضع امريکا حمايت مي کنند 

با عضويت اوکراين و گرجستان در ناتو موافقند. 

 

وزیر دفاع بوش، وزیر دفاع اوباما مي شود 
 

هته گذشته برخي از رسانه هاي امريکايي گزارش دادند رابرت گيتس 
وزير دفاع کنوني امريکا قرار است پس از روي کار آمدن دولت باراک 
اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا همچنان در سمت خود باقي بماند. 
رابرت گيتس در سال 2006 پس از کنار رفتن دونالد رامسفلد وزير دفاع 
جنجالي امريکا، هدايت پنتاگون را برعهده گرفت و بر تغيير استراتژي 
اينترنتي  پايگاه  و  بي سي  اي  خبري  کرد. شبکه  تاکيد  عراق  در  جنگ 
دادند  گزارش  امريکا  دولت  مقامات  از  نقل  به  گذشته  روز   Politico
آقاي رابرت گيتس براي دست کم يک سال در دولت اوباما به کار خود 
تاريخ 20 ژانويه سوگند  قرار است در  اوباما  باراک  داد.  ادامه خواهد 
رئيس جمهوري بخورد. در حالي که وي روز سه شنبه همين هفته تيم 
اقتصادي خود را معرفي کرده است پايگاه اينترنتي Politico اعالم کرد 
انتظار مي رود اوباما اوايل هفته آينده به طور رسمي اعضاي تيم امنيت 
ملي خود را اعالم کند. اين پايگاه اينترنتي همچنين عنوان کرده است به 
احتمال زياد ژنرال جيمز جونز فرمانده سابق نيروهاي امريکايي و ناتو 

در اروپا به عنوان مشاور امنيت ملي اوباما معرفي خواهد شد.

بيني مي کردند رابرت گيتس  به گزارش بي سي سي تحليلگران پيش 
65 ساله که زماني مدير سازمان اطالعات مرکزي بوده است احتمااًل 

به درخواست اوباما در پست خود باقي خواهد ماند چرا که وي از سوي هر دو حزب دموکراتيک و جمهوريخواه مورد 
احترام است و وجود او در پست وزارت دفاع در دولت اوباما نمايانگر ماهيت فراجناحي دولت بعدي امريکا خواهد بود. 
روزنامه امريکايي نيويورک تايمز نيز در گزارشي در شماره ديروز خود به موضوع باقي ماندن رابرت گيتس در سمت 
خود پرداخته است. اين روزنامه اعالم کرده است مشاوران اوباما به توافق رسمي با گيتس نزديک شده اند تا وي براي يک 
سال ديگر در سمت خود باقي بماند و احتمال دارد اين تصميم اوايل هفته آينده با ديگر گزينه هاي مرتبط با تيم امنيت ملي 
اعالم شود. نيويورک تايمز مي نويسد؛ »چنانچه رابرت گيتس در سمت خود ابقا شود رئيس جمهور جديد امريکا از وزير 

دفاعي برخوردار خواهد بود که از سوي هر دو جناح دموکرات و جمهوريخواه در کنگره امريکا حمايت مي شود.« 

 برج مراقبت فرودگاه بانکوک توسط مخالفان تصرف شد 

 رد درخواست ارتش تایلند براي 

انتخابات زودهنگام  
 

 دولت تايلند درخواست فرمانده ارتش را براي کناره گيري اعضاي کابينه، انحالل پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام 
در اين کشور رد کرد. آنوپونگ پائوچيندا فرمانده ارتش تايلند 
آشفته  اوضاع  به  دادن  پايان  براي  را  اين خواسته  حالي  در 
که  است  کرده  مطرح  کشور  اين  در  گسترده  اعتراضات  و 
به  منتهي  هاي  راه  خود  اعتراضات  ادامه  در  دولت  مخالفان 
اين طريق  از  بانکوک را مسدود کرده و  المللي  بين  فرودگاه 
خسارات بيشتري به صنعت گردشگري تايلند وارد کرده اند 
که يکي از اصلي ترين منابع درآمد اين کشور حوزه جنوب 
شرق آسيا به شمار مي رود.آنوپونگ همچنين در تازه ترين 
ارتش  تايلند و موضع  اظهارات خود درباره وضعيت کنوني 
گفت ارتش به هيچ عنوان به انجام کودتاي ديگري در کشور 
تمايل ندارد. ارتش تايلند پيشتر در سپتامبر 2006 با کودتايي 
نظامي به هرج و مرجي که در نتيجه رقابت هاي سياسي در 
پايان داد و موجب سقوط دولت  ايجاد شده بود،  اين کشور 

تايلند به خاطر فساد مالي و سوءاستفاده  تايلند شد. تاکسين که در دادگاه هاي  تاکسين شيناواترا نخست وزير اسبق 
از قدرت به زندان محکوم شده هم اکنون متواري است و در تايوان به سر مي برد. او که در سال 2006 از سوي حزب 
رقيب به تقلب در انتخابات متهم شده و به نوعي محور اصلي شورش هايي به شمار مي رفت که کودتاي نظامي را در 
دفاتر  پيش  ماه  از سه  که  تايلند  تايلند است. مخالفان دولت  در  پي داشت، همچنان عامل اصلي وضعيت آشفته کنوني 
نخست وزيري را تصرف کرده اند طي حرکاتي در هفته جاري پارلمان و وزارت دارايي را به محاصره درآورده و پس از 
آگاهي از برگزاري جلسات دولت در فرودگاه راه هاي منتهي به آن را نيز مسدود کردند. آنها معتقدند دولت فعلي دست 
نشانده تاکسين است و منافع مالي غيرقانوني وي را تضمين مي کند. نخست وزير کنوني تايلند شوهرخواهر تاکسين 
است.آنوپونگ در کنفرانسي مطبوعاتي در بانکوک همچنين از مخالفان دولت در »ائتالف خلق براي دموکراسي« خواست 
به محاصره فرودگاه بين المللي بانکوک پايان دهند. او در تشريح بخشي از برنامه يي چهارمرحله يي براي حل بحران 
سياسي که چهار سال پياپي در اين کشور دوام داشته است، گفت؛ »نخست وزير بايد پارلمان را منحل کرده و انتخابات 
زودهنگام برگزار کند.«اما در پاسخ به اين درخواست، سخنگوي دولت تايلند در مصاحبه يي با شبکه سه تلويزيون دولتي 
اين کشور گفت؛ »نخست وزير تايلند تاکنون بارها به صراحت گفته است نه از مقام خود کناره گيري مي کند و نه حاضر 
است پارلمان را منحل کند چرا که او به شيوه يي دموکراتيک انتخاب شده و بر سر موضع و مقام خود مي ماند.«گفته مي 
شود پس از تصرف برج مراقبت فرودگاه بانکوک توسط مخالفان دولت، گروه هاي رقيب تهديد کرده اند آنها نيز مقابله 
به مثل کرده و هواداران خود را به خيابان ها خواهند آورد. به همين خاطر پيش بيني مي شود درگيري ها در ساعات 

آتي جدي تر شود. 
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حمله یک پاندا به یک پسر جوان  
 يک دانشجوي چيني که مي خواست خرس پاندايي را بغل کند ناديده گرفتن عالمت 
هشداردهنده از حصار باال رفت و وارد قفس او شد.اين پاندا به جاي بغل کردن اين 
جوان به او حمله کرد. مسووالن باغ وحش اظهار داشتند خرس پاندا که يانگ يانگ 
نام دارد از حرکت پسر 20 ساله ترسيده و براي دفاع از خود او را چند بار گاز 
گرفته است. اين دانشجو از ناحيه بازوها و پاها آسيب ديده و گفته مي شود بعد از 
يک عمل جراحي سالمتي خود را به دست مي آورد.اين پسر که ليو نام دارد، گفت؛ 
»يانگ يانگ خيلي قيافه بامزه يي داشت. من فقط مي خواستم او را نوازش کنم و 
انتظار نداشتم به من حمله کند. االن هم يادم نمي آيد چند دفعه من را گاز گرفته.« 
يانگ يانگ يک پانداي نر هشت ساله است. ظاهراً اين حادثه هيچ تاثيري روي اين 
خرس نگذاشته چرا که بعد از آن حادثه، خيلي زود به حالت عادي برگشته و مانند 

گذشته به بازي و خوردن غذا پرداخته است.  

هجوم کاربران کتابخانه آنالین را از کار انداخت  
  

بي بي سي؛ کتابخانه و موزه بزرگ آنالين اتحاديه اروپا در نخستين روز آغاز به 
کار خود آنچنان با استقبال مردم مواجه شد که همان روز پنجشنبه از کار افتاد. 
مراجعه کنندگان به پايگاه اينترنتي »يوروپينا« با پيامي مواجه مي شوند که در آن 
از بازديدکنندگان به دليل تعطيلي موقت اين سايت پوزش خواسته است. در اين پيام 
آمده است اين سايت در آغاز کار با استقبال گسترده يي مواجه شد به طوري که در 
هر ساعت، 10 ميليون کليک روي آن صورت گرفت. در اين پيام به بازديدکنندگان 
وعده داده شده که »در کوتاه ترين« زمان اين کتابخانه و موزه مجازي با کيفيت 
بهتر و پهناي باند بيشتر بازگشايي شود. اين سايت داراي نزديک به 5/3 ميليون اثر 
شامل کتاب، نقشه، نقاشي و ويدئو است که از 1000 موسسه و برخي از موزه هاي 
پاريس و رايکس موزئوم آمستردام  لوور  اروپا مانند  اتحاديه  مشهور 27 کشور 
گردآوري کرده است. يوروپينا وعده داده است در نيمه دسامبر کار خود را با 23 
زبان بار ديگر از سر خواهد گرفت. ويويان ردينگ کميسر جامعه اطالعاتي اتحاديه 
اروپا در بيانيه يي که به مناسبت آغاز به کار اين سايت منتشر کرد، سايت يوروپينا 
را وسيله يي براي »عبور از مرزها و رسيدن به ايده هاي نوين فرهنگ« اروپايي 
توصيف مي کند. کميسر جامعه اطالعاتي اتحاديه اروپا، از کار افتادن اين سايت را 
نشانگر استقبال گسترده اروپايي ها از اين سايت بيان کرده است. پروژه يوروپينا 
از سوي شرکت اينترنتي گوگل نيز با استقبال مواجه شده است. سانتياگو دال مورا 
مسوول »گوگل بوک« در اروپا اين پروژه را پيامي روشن به انتشاراتي ها، کتابخانه 
ها و شرکت هاي تکنولوژيک دانست. به گفته اين مقام مسوول شرکت گوگل، پروژه 
يوروپينا نشان داد با کار گروهي مي توان »دسترسي دموکراتيک به دانش جمعي 

جهاني« را فراهم ساخت.  

مالقات پزشک و بیمار در اینترنت  
 

 رويترز؛ پزشک هاي مشخصي در اين سايت عضو هستند که براي بيماران خود 
بعد از مرور زمان پرونده تشکيل داده و بابت مشورت هزينه يي را دريافت مي کنند. 
شرکت American Well قصد دارد رابطه بيمار و پزشک را بازآفريني کند. اگر 
روي شونبرگ که بنيانگذار اين شرکت است بتواند تمامي طرح هاي خود را پياده 
کند بيماران ديگر ناچار نخواهند بود يک ماه صبر کنند تا براي يک ويزيت ساده 
وقت بگيرند و مجبور شوند براي مراجعه به پزشک، محل کار خود را ترک کنند. در 
عوض ايشان خواهند توانست به کامپيوتر خود متصل شده و پزشک معالج خود را 
فوراً با استفاده از دوربين هاي وب مالقات کنند. کاربران اطالعات زيادي در حوزه 
بهداشت و درمان از طريق اينترنت يا شرکت هاي بيمه خود دريافت مي کنند، اما 
کمتر با پزشک ها در تماسند. سايت American Well قصد دارد اين نقيصه را 
جبران کند. پزشک هاي مشخصي در اين سايت عضو هستند که براي بيماران خود 
بعد از مرور زمان پرونده تشکيل داده و بابت مشورت هزينه يي را دريافت مي کنند. 
يکي از نکات مثبت در مورد اين سايت اين است که پزشک هاي بازنشسته مي توانند 
در آن عضو شده و به درمان بيماران بپردازند. شونبرگ مي گويد تحقيقات به عمل 
آمده در حوزه درمان اينترنتي حاکي است که بيماران دوست دارند در مورد درمان 
اوليه برخي از بيماري ها مثل آنفلوآنزا يا ديابت گفت وگو کرده و در عين حال در 

مورد عالئم برخي از بيماري ها نيز سوال کنند.  
 

کشتن عنکبوت باعث تصادف زنجیره یي شد  
 

يو پي آي؛ پليس هلند اعالم کرد؛ يک زن که سعي داشت عنکبوتي را هنگام رانندگي 
گاردريل  با  به شدت  و  داد  دست  از  را  خودرو  کنترل  بکشد،  خود  در خودروي 
اطراف جاده برخورد کرد. مقامات پليس الهه در هلند اعالم کردند؛ اين زن به علت 
داده و  از دست  بود، کنترل فرمان را  تالش براي کشتن عنکبوتي که در خودرو 
خودرو با انحراف به چپ به شدت با گاردريل برخورد کرده و اين سانحه باعث 
از مقامات  از بزرگراه هاي الهه شد. يکي  بروز يک تصادف زنجيره يي در يکي 
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حیوانات 
اشرافي 

 

مينا شرفي

از  بسیاري  میان  روزها  این   
مطرح  سوال  این  ها  امریکایي 
است که کدام سگ به عنوان سگ 
سفید  کاخ  راهي  اوباما  باراک 
خواهد شد. یک زندگي همراه با 
ناز و نعمت و حضور در یک کاخ 
۱32 اتاق خوابه و باغچه هاي بي 
خوش  سگ  یک  انتظار  در  نظیر 
انتخاب  آستانه  در  است.  شانس 
سگ اوباما به معرفي ثروتمندترین 

حیوانات دنیا خواهیم پرداخت.
-1 گونتر چهارم )نژاد ژرمن شفرد(

ارزش دارایي؛ 90 میلیون پوند

زماني که کارلو تاليبشتاين دوشس آلماني در سال 1۹۹1 از 
اين دنيا رفت 43 ميليون پوند ثروت براي سگي که عاشقش 
بود، برجا گذاشت. گونتر سوم در آن زمان ثروتمندترين 
حيوان دنيا لقب گرفت. پس از مرگ گونتر سوم ثروت او به 
توله اش گونتر چهارم رسيد. دارايي گونتر چهارم اکنون 
بيش از ۹0 ميليون پوند ارزش دارد. يک ويالي هشت اتاق 
خوابه در ميامي، به همراه زمين هايي در باهاما، ايتاليا و 

آلمان از جمله دارايي هاي اين سگ است.

-2 توبي ریمس )سگ پشمالو(
ارزش دارایي؛ 45 میلیون پوند

توبي ريمس ثروت عظيمش را مديون پدر خود است. در 
سال 1۹31 ، 15 ميليون پوند به توبي ريمس پدر ارث رسيد 
پوند  ميليون   45 به  مقدار  اين  ها  سال  گذشت  از  پس  و 
رسيد تا توبي ريمس پشمالو يکي از ثروتمندترين حيوانات 

حاضر دنيا باشد.

-3 کالو )شامپانزه( 
ارزش دارایي؛ 5/42 میلیون پوند

کارلو يک شامپانزه متعلق به پاتريشيا اونيل دختر کنتس 
کنمور است. پاتريشيا در سفري که به زئير داشت کالو را 
درحالي که به يک درخت چسبيده بود، پيدا کرد و او را نزد 
اونيل مرد به جاي بخشيدن  خودش برد. زماني که خانم 
ثروت کالنش به همسرش فرانک که يک قهرمان سابق شنا 
بود تمامي دارايي اش را به نام کالو کرد. بنابراين يک قصر 
در کيت تاون به اين شامپانزه خوش شانس رسيد. خانم 
اونيل گفته بود نمي تواند تصور کند کالو پس از مرگش به 

سختي بيفتد.

یک  و  گربه  )دو  فرانکي  و  آني  پو،  لي  پپه   4-
شیهوا هوا( 

ارزش دارایي؛ 18 میلیون پوند

فرانکي، پپه لي پو و آني هر کدام ازيک قصر 10 ميليون 
همچنين  اند.  برده  يک سوم سهم  گو  ديه  در سن  پوندي 
مالک ثروتمند اين سه حيوان خانگي در زمان مرگش براي 
نظر  در  پوند  ميليون   1/8 حيواناتش  مجلل  زندگي  ادامه 

گرفت.

-5 فالسي )سگ(
ارزش دارایي؛ سه میلیون پوند

دورو بريمور بازيگر هاليوودي يک قصر در بورلي هيلز 
به ارزش سه ميليون پوند را در سال 2002 به نام سگش 
وفادارش  سگ  از  قدرداني  براي  بريمور  کرد.  »فالسي« 
دست به اين اقدام زد. قضيه از اين قرار بود که خانه خانم 
بريمور آتش مي گيرد و فالسي با پارس هايش باعث بيدار 
بدين  و  مي شود  خواب  از  همسرش  و  بازيگر  اين  شدن 

ترتيب جان آنها را نجات مي دهد. 

-6 ترابل )سگ نژاد تري یه ر( 
ارزش دارایي؛ 1/1 میلیون پوند

ثروت  از  نيويورک  هتلداري  هاي  غول  از  هلمسي  لئونا 
هشت ميليارد دالري اش 12 ميليون دالر هم به سگ مورد 
عالقه اش بخشيد. اين در حالي بود که اين خانم به دو تن 
از نوه هايش هيچ ارثي بر جا نگذاشت. اما از آنجايي که 
اين خانم در دوران زندگي اش از پرداخت هر گونه مالياتي 
طفره رفته بود پس از مرگش بخش اعظم دارايي هاي او 
توسط دولت ضبط شد. در اين ميان از ثروت 12 ميليون 
دالري »ترابل« هم 10 ميليون دالر کم شد. اما دو ميليون 
دالر هم براي ادامه زندگي اشرافي اين سگ کافي بود. براي 
غذاي ساالنه اين سگ 1200 دالر، براي تفريحش 60 هزار 

دالر و براي ايمني اش 100 هزار دالر خرج مي شود.

-7 تینکر )گربه(
ارزش دارایي؛ 450 هزار پوند

تينکر يک گربه هشت ساله از شمال لندن است که پس از 
مرگ مارگارت لين يک خانه سه اتاق خوابه به ارزش 450 
هزار پوند به ارث برد. اين خانم براي مخارج ساالنه سگش 

هم 100 هزار پوند در نظر گرفته.

-8 تینا و كیت )سگ هاي نژاد كولي(
ارزش دارایي؛ 450 هزار پوند

نورا هاردويل هنگام مرگش يک خانه و زمين پنج هکتاري 
براي تينا و کيت بر جا گذاشت. او در وصيت نامه اش يک 
نفر را مسوول نگهداري اين دو سگ کرد. او گفته بود خانه 

اين دو سگ بايد هميشه تميز و مرتب باشد.

-9 سیلو راستون )الک پشت(
ارزش دارایي؛ 100 هزار پوند

خانم فويل که صاحب يک کتابفروشي بزرگ در لندن بود 
هنگام مرگش در سال 1۹۹۹ بخشي از ثروتش معادل 100 
هزار پوند را به الک پشتش بخشيد و يک نفر را هم مسوول 

نگهداري از اين حيوان کرد.

-10 مجموعه حیوانات ملکه مادر
ارزش دارایي؛ هشت هزار پوند

به 150 گوساله و 200 گوسفند از مجموعه گله ملکه اليزابت 
مجموعًا سه ميليون پوند ارث رسيد.

منبع؛ تايمز
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پليس در ادامه افزود؛ خوشبختانه در اين تصادفات زنجيره يي تنها 
راننده خودرو منحرف شده که يک زن 40 ساله است، مجروح و به 
بيمارستان منتقل شد، افراد ديگر دچار جراحت سطحي شدند که به 

صورت سرپايي درمان شدند.  

 افسردگي شدید طوطي سخنگو در 
پي مرگ صاحبش  

  
رويترز؛ يک طوطي سخنگو پس از مرگ صاحبش، دچار افسردگي 
شديد شده و پزشکان تصميم گرفتند داروي ضدافسردگي براي اين 
پرنده تجويز کنند. »فرد« طوطي خاکستري جنگل هاي آفريقا پس از 
مرگ صاحبش دچار افسردگي شديد شده و خود را دائم به ميله 
هاي قفس مي زند. دامپزشکان براي نجات اين طوطي از افسردگي، 

برايش داروي ضدافسردگي تجويز کردند.  
 

سگ بازیگوش باعث تصادف شد  
 

 يوپي آي ؛ يک سگ با پريدن روي ترمز دستي خودرو، باعث تصادف 
طي  نيويورک  سافولک  منطقه  پليس  شد.  رستوران  يک  با  خودرو 

گزارشي اعالم کرد؛ يک سگ بازيگوش که تنها در خودروي روشن 
صاحبش مانده بود، با پريدن روي ترمز دستي، خودرو را به حرکت 
درآورد و باعث شد خودرو با يک رستوران بين راهي تصادف کند. 
در اين تصادف اگر چه کسي آسيب نديده، اما شيشه هاي رستوران 
به طور کامل خرد شد و چند نفر دچار جراحت سطحي شدند. پليس 
منطقه سافولک راننده اين خودرو که يک مرد 60 ساله اهل پورت 

جفرسون است را به پرداخت يک هزار دالر جريمه محکوم کرد.  

دو صندلـي با یک بلیت براي افراد چاق  
 

يک  بهاي  با  چاق  افراد  کرد  تصويب  کانادا  عالي  دادگاه  رويترز؛   
بليت حق استفاده از دو صندلي را در پروازهاي داخل کانادا خواهند 
داشت. آژانس حمل و نقل کانادا قباًل تصميم گرفته بود افرادي که 
دو  از  استفاده  بليت حق  يک  بهاي  با  ناتوان هستند  چاقي  علت  به 
صندلي را دارند که خطوط هوايي کانادا خواستار استيناف در اين 

تصميم شده بود.  
 

جریمه پزشک بدخط  
  

پزشکي  هند  در  دادگاهي  کردند  اعالم  هند  محلي  مقامات  رويترز؛ 
را به علت دست خط بد و ناخوانايش جريمه 
را  خود  خط  دست  خواست  او  از  و  کرده 
منطقه  اهل  راديولوژيست  يک  بخشد.  بهبود 

تان در بمبئي هند به علت شکايت و دادخواست يکي از بيمارانش به 
خاطر داشتن دست خط بد و ناخوانا به دادگاه احضار شد. قاضي 
دادگاه بمبئي، اين پزشک بدخط را جريمه کرد تا دست خط خرچنگ 
قورباغه يي خودش را بهبود بخشد، تا بيماران بخت برگشته دچار 
اين  به  دادگاه خواست  از حضور  اين پزشک  مشکل نشوند. وکيل 
بهتر  براي نوشتن نسخه  را  بدهد، دست خط خود  پزشک فرصت 

کند.  

 قابل اطمینان ترین فرد انگلستان به 

تصویر کشیده شد  
 تايمز؛ دانشمندان پس از جمع آوري اطالعات از خصوصيات عامل 
ايجاد حس اطمينان و عدم اطمينان از افراد مختلف، تصوير رايانه 
دانشمندان  کردند.  را طراحي  انگلستان  فرد  ترين  اطمينان  قابل  يي 
دانشگاه کنت، تصويرسازي رايانه يي صورت قابل اعتمادترين فرد 
انگلستان را به اتمام رساندند. به گفته اين محققان، تصوير اين فرد 
پس از جمع آوري اطالعات فراوان از مردم مبني بر خصوصيات 
بارز افراد مورد اطمينان که باعث ايجاد اعتماد ميان افراد مي شود، 
دانشمندان  اين  توسط  وي  تصوير  که  فردي  شد.  ارائه  و  طراحي 
طراحي شده است داراي صورتي گرد و تميز و بيني کوچک است. 
به گفته محققان به دليل اينکه اکثر مردم چانه تيز و چشم هايي که از 
يکديگر فاصله دارند را عامل ايجاد حس عدم اطمينان مي دانند، فرد 

طراحي شده از اين خصوصيات بهره يي نبرده است.   انگلستان سردتر از روسیه و نروژ  
 

آينده شرايط  اند طي روزهاي  بيني کرده  پيش  اينديپندنت؛ کارشناسان محيط زيست   
هشدار  در  بود.  خواهد  سرد  بسيار  و  سابقه  بي  بريتانيا  شرقي  مناطق  بيشتر  جوي 
مناطق  برخي  در  شب  هاي  نيمه  در  هوا  دماي  است  ممکن  آمده  هواشناسي  سازمان 
روستايي اسکاتلند و شرق انگليس به پايين تر از منفي پنج درجه سانتيگراد هم برسد. 
دليل اين سرماي بي سابقه وزش بادهاي يخي قطب شمال عنوان شده است. اين اتفاقات 
در حالي است که اسلو پايتخت نروژ چند درجه گرم تر است و سرماي هوا به پايين تر از 
منفي يک درجه سانتيگراد نخواهد رسيد و حتي در مسکو که به عنوان سردترين پايتخت 
اروپا شهرت دارد دماي هوا منفي سه درجه سانتيگراد پيش بيني شده است. با کاهش 
دماي شديد در بريتانيا احتمال مي رود شهروندان از گاز و برق بيشتري براي گرماي 
منازل و محل کار خود استفاده کنند و اين مساله نگراني هايي را به وجود آورده است، 
چرا که در سال جاري با افزايش قيمت گاز و برق بسياري از سالخوردگان مجبور شدند 
بين روشن کردن وسايل گرمايي و غذا يکي را انتخاب کنند و در حال حاضر با ادامه اين 

روند، نه تنها آن قشر خاص که افراد معمولي نيز با مشکل مواجه خواهند شد.  

  انسان هاي پیش از تاریخ نیز به خانواده اهمیت مي دادند  
 

رويترز؛ اسکلت اعضاي يک خانواده در کنار يکديگر در محوطه يي تاريخي در آلمان، 
مشخص کرد انسان ها در هزاران سال پيش به خانواده اهميت مي دادند. با کشف قبري 
بودند،  بالغ همراه کودکان شان دفن شده  انسان  آلمان که در آن، دو  4600 ساله در 
محققان به اين نتيجه رسيدند که حتي ميان انسان هايي که در دوران پيش از تاريخ مي 
زيستند، خانواده اهميت زيادي داشته است. محققان آلماني پس از کشف اين قبر و انجام 
آزمايش DNA روي اسکلت هاي دفن شده، به اين نتيجه رسيدند که اين قبر به يک زن 
و شوهر با سني حدود 30 سال و دو پسر 5 ساله و ۹ ساله متعلق است. تا به حال در 
منطقه اروپاي مرکزي آثار زيادي از انسان هاي پيش از تاريخ، به ويژه دوره نوسنگي 
کشف شده اند، ولي اهميت اين کشف تاريخي از آنجا ناشي مي شود که تمام اعضاي 
خانواده در يک مکان و در کنار يکديگر دفن شده اند. تاکنون مکان دقيق محوطه تاريخي 
محل کشف اين خانواده دوره نوسنگي اعالم نشده، ولي قرار است، نتايج حاصل از اين 
با  اميدوارند  محققان  چاپ شود.  علمي  معتبر  مجله  چند  آينده  در شماره  علمي  کشف 
بررسي محل کشف اسکلت هاي خانواده پيش از تاريخ، به بخشي از رسوم خاکسپاري 

ساکنان اروپاي فعلي در هزاران سال پيش پي ببرند. 

تابوت مرد مرگ زن را رقم زد 
به سرش در روز تشييع  تابوت همسرش  به علت برخورد   شينهوا؛ يک زن 67 ساله 
جنازه جان داد. زني در روز تشييع جنازه همسرش به صورت کاماًل ناگهاني سرش با 
تابوت اصابت کرد و جان سپرد. اين حادثه در شهر کوچک تاپه در جنوب ايالت ريوگرانژ 
دوسول روي داد. بر اساس اعالم پليس بزرگراه برزيل »مارسينا داسيلو- بارسلوس« در 
صندلي عقب خودروي مدل تويوتا هاي لوکس که تابوت همسرش را به سمت قبرستان 
نزديک شهر آلوورادا حمل مي کرد، نشسته بود که در جاده ايالتي با خودروي مدل آلفا 
رومئو برخورد کرده و بر اثر اين تصادف تابوت از جاي خود کنده شد و با سر اين 
زن اصابت کرد. اين زن بالفاصله در صحنه جان سپرد. گزارش خبرگزاري شينهوا مي 
بازپرسي هاي ويژه  انجام  پليس بزرگراه برزيل راننده هر دو خودرو را براي  افزايد؛ 
روانه ايستگاه پليس کرده است. در اين ميان جسد اين زن نگون بخت همراه همسرش 

قرار است در يک مکان به خاک سپرده شود. 
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روشنگری برای 
پایان اعمال 

خشونت علیه زنان
بان كی مون دبیر كل سازمان ملل متحد در 
المللی حذف  پیامی به مناسبت روز بین 
خشونت علیه زنان 25نوامبر 2008 برابر 
جهان  مردم  تمامی  از   1387 آذرماه   5 با 
خواست تا با روشنگری و سخن گفتن در 
خانواده ها، محل های كار وجوامع ، اعمال 

خشونت آمیز علیه زنان را متوقف كنند.

 متن کامل پیام به شرح زیر است:
زنان در سراسر دنيا، در کشورهای غنی و فقير، کتک می خورند، قاچاق می شوند، مورد تجاوز قرار 
می گيرند و به قتل می رسند. اين موارد نقض حقوق بشر فراتر از صدمه رساندن به افراد، بلکه تحليل 

برنده توسعه، صلح و امنيت تمامی جوامع است.
زنان در همه جا در معرض خطر قراردارند، اما آنان که در جوامعی زندگی می کنند که در آن مخاصمات 
مسلحانه تجربه می گردد، حتی با خطر دشوارتر روبه رو هستند. از آنجا که مخاصمات پيچيده تر شده 
اند الگوی خشونت جنسی نمو يافته است. زنان ديگر تنها در طی دورانی که درگيری حاکم است در خطر 
نيستند، آنان به همان ترتيب ممکن است در هنگامی که آرامش برقرار است به وسيله ارتشيان ، چريک 

ها، شورشيان، باندهای جنايتکار يا حتی پليس مورد تعرض واقع شوند.
ما شمار واقعی قربانيان را نمی دانيم اما می دانيم تعداد جناياتی که رخ می دهد بسيار بيشتر از مواردی 
است که گزارش داده می شود و بسيار کمتر از آنهايی است که منجر به دستگيری می گردد. در جاهای 
بسياری هنوز تجاوز لکه ننگی با خود به همراه دارد که زنان را به اين وا می دارد از دادگاه هايی که بايد 
وجود داشته باشد تا آنان را مورد حمايت قرار دهد، اجتناب کنند. در پاره ای از کشورها، قربانيان دوبار 
مورد وحشی گری قرار می گيرند، نخست به هنگام وقوع خود جرم و سپس از سوی نظام دادگستری 
جايی که ممکن است با اتهام ناروای »زنا« و احتمال مجازات متعاقب آن روبه رو شوند. حتی هنگامی 
که مرتکبان شناسايی می شوند اغلب بدون مجازات رها می گردند، به ويژه چنانچه در پليس يا ارتش 
شاغل باشند. گاهی اوقات، اين جرائم به گونه خاصی هراسناک اند. در استان بحران زده کيووی شمالی 
در جمهوری دموکراتيک کنگو، ماهانه حدود 350 مورد تجاوز گزارش می شود، قربانيان همچنين گاه 
گرفتار ختنه دستگاه تناسلی نيز هستند.نکته مضطرب کننده تر سن بسياری از قربانيان است. در برخی 
نواحی جابرانه هائيتی، پنجاه درصد زنان جوان مورد تجاوز قرار گرفته يا آزار جنسی ديده اند. در بين 
تنی چند از قربانيان با شهامتی که در جست وجوی عدالت هستند، يک نفر از سه نفر زير سيزده سال 
دارد. در ليبريا اخيرا طی يک ماه به خصوص در سال جاری، اکثر تجاوزهای گزارش شده عليه دختران 

زير دوازده سال و در مواردی که حتی هنوز پنج سال نيز نداشتند، رخ داده بود.
اين نمونه ها مربوط به کشورهايی است که سازمان ملل در آنها به دليل حفظ صلح حضور دارد. بايد 
قدردان قطعنامه مهم 1820 شورای امنيت که در ماه ژوئن به تصويب رسيد باشيم که در آن هم اکنون 
از جمله موضوعات مربوط به صلح و  يا شيوه رزمی  تاکتيک  به عنوان يک  کاربرد خشونت جنسی 
امنيت بين المللی شناخته می شود. براساس قطعنامه، ماموريت های حفظ صلح، به ويژه آنها که وظيفه 
صيانت از شهروندان را به عهده دارند، بايد اينک حراست از زنان و کودکان از تمامی اشکال خشونت را 
در گزارش های خود درباره وضعيت مخاصمه بگنجانند. قطعنامه 1820 همچنين تقاضای تالش بيشتر 
برای به اجرا درآوردن امر حياتی سياست عدم بردباری در قبال بهره کشی جنسی از سوی پرسنل 

سازمان ملل را مطرح کرد و کشورهايی که سربازان و پليس را تامين می کنند به اين ترغيب کرد تا از 
جوابگويی کامل در مواردی که خالفی واقع شود، اطمينان حاصل کنند. 

تصويب قطعنامه 1820 بخشی از روند جهانی رو به گسترشی است که به اين بليه می پردازد. اجالس 

وين در فوريه گذشته در مورد مبارزه با قاچاق انسان و مديريت مستمر مجمع عمومی، نشانه هايی 
افزون بر اين حرکت بين المللی هستند. در سطح محلی، کشورهای بيشتر و بيشتری به تعهدات خود 
درباره صيانت از زنان از طريق وضع قوانين جامع، خدمات بهتر به قربانيان، مشارکت قوی تر و تالش 

افزون تر برای درگير کردن مردان و پسران در مواجهه با مشکل می پردازند. 
از اين پيشرفت استقبال می شود، اما هنوز اختالف زيادی در بين است. ضروری است اقدام بيشتری 
انجام دهيم تا قوانين به اجرا درآيند و با معافيت از مجازات مبارزه کنيم. ضروری است با اعتقادات 
و رفتاری که خشونت مرتکب شده عليه زنان را مورد چشم پوشی قرار می دهد، تحمل می کند، تبرئه 
می نمايد يا ناديده می انگارد، مبارزه کنيم و ضروری است به وجوه مصرفی برای خدمت رسانی به 
قربانيان و نجات يافتگان بيفزائيم. اينجانب مصمم هستم اين تالش ها را به گونه های مختلف از جمله از 
طريق نهضت جهانی ام با نام »اتحاد برای خاتمه خشونت عليه زنان«، که هدفش ارتقای آگاهی همگانی، 
افزودن به اراده سياسی و منابع و ايجاد محيطی حمايتی برای تحقق تعهدات سياسی موجود است، 

قوت بخشم. 
تمامی ما - مردان و زنان، سربازان و حافظان صلح، شهروندان و رهبران - مسووليت داريم کمک 
کنيم به خشونت عليه زنان خاتمه داده شود. کشورها بايد به تعهداتشان در برابر جلوگيری از خشونت 
احترام گذارند، مرتکبان را به دست عدالت بسپارند و فريادرس و التيام دهنده قربانيان باشند و هر يک 
از ما بايد در خانواده هايمان، محل های کارمان و جوامع مان در اين باره سخن بگوييم و روشنگری 

کنيم تا اعمال خشونت آميز عليه زنان متوقف گردد. 

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

از هر دو ازدواج یکی منجر به 
طالق عاطفی می شود

ازدواج يکی به طالق منجر شده است.  از هر دو  آمار طالق عاطفی در کشور 53 درصد است يعنی 
همچنين پژوهش های موسسه نشان می دهد که 52 درصد زوج هايی که برای طالق مراجعه می کنند از 
روابط جنسی و زناشويی خود ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری ايونا،  دکتر جعفر ساواالن پور 
اردبيلی گفت: پژوهش های اخير موسسه نشان داده که در حال حاضر آمار طالق قطعی در کشور 14 
درصد است و 17 درصد طالق در جريان می باشد که در دست پيگيری زوج ها و دادگاه های خانواده 
است.اردبيلی افزود: آمار طالق عاطفی در کشور 53 درصد يعنی از هر دو ازدواج يکی به طالق منجر 
شده است. وی با تاکيد بر مشاوره جنسی قبل و حين ازدواج گفت: متاسفانه 52 درصد علل طالق به 
دليل عدم رضايت جنسی در رابطه زناشويی زوجهاست و به علت تابو بودن موضوع 72 درصد از 
اين آمار حتی يکبار هم به مشاور جنسی مراجعه نکردند و 31 درصد هم از اين 52 درصد هم اشتباها 
به جای مشاور جنسی به مشاور ارولوژيست )يعنی متخصص مجاری ادرار و کليه( مراجعه کرده اند. 
درخصوص  اطالع رسانی  اهميت  به  باتوجه  همچنين  امين  خانواده  بين المللی  فرهنگی  موسسه  رئيس 
اين موضوع و باتوجه به اينکه وجود فرزند در خانواده مانع از طالق رسمی می  شود گفت: اينکه در 
اذهان عمومی گفته می شود حضور فرزند از طالق جلوگيری می کند علمی است چون طبق پژوهش های 
موسسه ثابت شده است که وجود بچه  در کاهش آمار طالق ما موثر است و مانع طالق رسمی می  شود.
وی با تاکيد بر نقش فرزند در کاهش آمار طالق گفت: طبق پژوهش ها حضور بيش از سه فرزند در 
خانواده يک درصد، سه فرزند، چهار درصد، دو فرزند، 14 درصد،  يک فرزند، 30 درصد و زوج هايی که 

فرزندی نداشتند 51 درصد از سهم طالق را به خود اختصاص داده اند.

زنان
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صمد شکارچی 

پا یه های ظلم و جور
زندگی در کشور ما کار اعيان است وبس

دردخود با کس نگفتن عين درمان است و بس

گر که اعصابت خراب و قند خونت شد هزار
آن که آزارت دهد حلوا و سوهان است وبس

هر که شانه مالی کرد ساده به چنگ آورد مقام
زندگی راحت وليکن بيمش از جان است و بس

تا که زاغ باشد درون باغ و اين بستان ما
جغد باشد بلبلی اين خانه ويران است و بس

هر که نامردی نمود جايی رسيدش ای خدا
پای حق گويان ولی در بند دوران است وبس

آن يکی هم ره نمايد فودره ديگر رود
چون که بيند فرصتی خود مثل دزدان است وبس

گرکسی بيدار باشد می دهد جانش زدست
کشتی اومنهدم از موج طوفان است و بس

گرشنيدی و عده هايی دل به آنها نيست بند
وعدۀ باالنشينان کشک زرقان است و بس

اين همه در گوش مردم رمز پيروزی مخوان
پايه های ظلم وجور چون بيد لرزان است و بس

غم مخور توای )شکارچی(گردهی مالت زدست
چون که از دنيا گذشتن کار مردان است و بس

تلنُگر برنامه تلویزیونی انگلستان برنده 
جایزه بین المللی امی

   برنامه تلويزيونی »زندگی روی مريخ« محصول شبکه بی بی سی، روز گذشته در نيويورک، برنده جايزه بين المللی امی شد. 
به نقل از خبرگزاری رويترز، در حاليکه اردن و آرژانتين برای اولين بار توانستند جوايز بين المللی امی را از آن خود کنند، برنامه های 

تلويزيونی انگلستان، روز گذشته در نيويورک برای هفتمين بار برنده جوايز بين المللی امی شدند. 
به گزارش رويترز، برنامه تلويزيونی »زندگی روی مريخ« محصول شبکه بی بی سی که در سال 2006، برنده جايزه بين المللی امی شده 

بود، امسال برای دومين بار نيز توانست اين جايزه را از آن خود کند. 
بنا براين گزارش، از اردن و آرژانتين نيز به ترتيب سريال های تلويزيونی »تهاجم«و »Television por la identidad« بعنوان برنده 

بخش بين المللی جوايز امی معرفی شدند. 
»تهاجم« داستان عشق دو جوان فلسطينی به يکديگر در طول عمليات نظامی اسرائيلی ها در سال 2002 ميالدی است. 

همچنين روز گذشته »ديويد ساشت« برای فيلم »مکسول« از شبکه بی بی سی و »لوسی کوهو« برای فيلم »بخشوده« از شبکه »بتی 
تی وی« کانال 4 انگلستان به ترتيب برنده جايزه بهترين بازيگر مرد و زن اين دوره از رقابت ها شدند. 

عالوه بر آرژانتين و اردن، تنها کشور غير انگليسی که برنده جايزه بين المللی اين دوره از رقابت های امی شد، کشور هلند بود. 
از اين کشور برنامه تلويزيونی »برنامه خيريه بزرگ« برنده جايزه برنامه هنری سرگرمی بدون سناريو شد.  

سازمان غیردولتی آیاپیر بازوی مردمی این پایگاه است
سازمان غيردولتی آياپير به عنوان نخستين انجمن دوست دار ميراث فرهنگی ايران، بازوی مردمی پايگاه آياپير است.

مدير پايگاه آياپير با بيان اينکه اعضای 
دانشجويان  را  غيردولتی  سازمان  اين 
تشکيل  تهران  دانشگاه  باستان شناسی 
از  پس  سازمان  اين  افزود:  می دهند؛ 
در  غيررسمی  فعاليت  سال  هشت 
در  )ايذه(  آياپير  باستانی  جايگاه های 
با شماره 15637 در  تاريخ 15/5/82 و 
سال  از  و  ثبت  غيرتجاری  شرکت های 
رسمی  طور  به  را  خود  فعاليت   1381

آغاز کرد. 
نحوه  خصوص  در  مهرکيان  جعفر 
اين  گفت:  سازمان  اين  عضوگيری 
طريق  از  هرسال  ماه  دی  در  سازمان 
عضوگيری  تهران  دانشگاه  در  آگهی 
و  فشرده  کالس های  تشکيل  با  و  کرده 
گروه های  به  دانشجويان  گروه بندی 
فرهنگی، هنری، پشتيبانی اين اعضاء را 
اعزام  ايذه  به  اسفندماه هر سال  در 27 

می کند.
وی در تشريح فعاليت اين گروه ها گفت: آشنايی با يادمان های باستانی در روز 28 اسفندماه و استقرار در کول فرح، اشکفت سلمان، 

تاق تويله از 2۹ اسفندماه به صورت چرخشی از ديگر فعاليت های اين سازمان است.
مهرکيان يادآور شد: تشکيل کالس های نقاشی و سرگرمی برای کودکان در تاق تويله، اجرای نمايش عروسکی و انجام برنامه های 
سرگرمی و تفريحی و کتاب خوانی روزانه برای کودکان محروم تاق تويله از ديگر فعاليت های گروه های اعزامی به اين منطقه تاريخی 

است که بسيار مورد توجه قرار گرفته است
وی در تشريح اهم فعاليت های انجمن دوست داران ميراث فرهنگی ايذه گفت: تهيه و تنظيم گزارش فعاليت های روزانه و ارائه در جلسات 
پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر در مورد تجارب به دست آمده در رابطه با برقراری ارتباط با اقشار مختلف مردم، بررسی آمار تعداد 

بازديدکنندگان و همکاری با تشکل های مردم نهاد بومی و استانی در ايذه، شوشتر و تهران از جمله فعاليت های اين سازمان است.
مدير پايگاه آياپير در خاتمه افزود: برپايی کالس  امدادگری يک ماهه برای نزديک به 36 نفر از اعضای بومی شاخه ايذه با همکاری 
هالل احمر اين شهرستان موفقيتی برای آياپير است که امدادگری در يادمان های باستانی را با آموزش اين اعضاء مورد توجه قرار 

داده است.

مرمت و بازسازی آرامگاه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی

  مرمت و بازسازی آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسی در حال انجام است. مهندس 
ميراث  تاريخی سازمان  بناهای  و  آثار  احيای  و  حفاظت  مديرکل  سياوش صابری، 
صفحات  گذشته  ماه  چند  توفان  گفت:  کشور  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 
مسی سقف آرامگاه را جدا کرد که هم اکنون کار مرمت آن به اتمام رسيده است. وی 
با بيان اين که بازسازی فضای داخلی آرامگاه به اتمام رسيده است، گفت: هم اکنون 
بازسازی بدنه بيرونی آرامگاه در دست انجام است. ضمن اين که شماری از کتيبه 

های داخلی باغ مخدوش شده که نياز به بازسازی دارد. 

الو هفته نامه پرشین !
لطفا جهت ارائه مشکالت خود به شماره تلفن های

۰2۰8453735۰
تماس حاصل نمائید.

نامه  هفته  از  است يک صفحه  نباشيد خواهشمند  با سالم و خسته 
خود را به هنر آشپزی اختصاص دهيد با تشکر 

                                                                          محترم از 
لندن 

اضافه  را  ارز  جديد  نرخ  هرروز  خود  سايت  وب  قسمت  در  لطفا 
نمائيد. 

مسعود 
از هفته نامه بسيار خوب شما متشکرم يکی از بهترين و جامعه ترين 

هفته نامه در لندن می باشد . 
 فروغ 
                                                                                                

اتفاق  لندن  از وقايعی که در  لطفا  نامه خود  درقسمت گزارش هفته 
افتاده است بيشتر بنويسيد. 

                                                             با تشکر مهيار 
در  که  از قسمت سخن سردبير  ميخواستم  نباشيد  با عرض خسته 
هفته پيش اضافه کرديد تشکر کنم بسيار زيبا و دلنشين بود اميدوارم 

در شماره های بعدی هم چاپ شود . 
 مريم 
کننده  برگزار  مسئوالن  از  خواستم  می  نباشيد  خسته  و  سالم  با 
کنسرتها بپرسم وقتی خواننده نمی آيد ما بايد پول بيليط را بايد از چه 
کسی بگيريم .                                                                            مهدی 

از لندن 
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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 54 دالر و 
42 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.  

اقتصاد 2۰۰۹ در آینه اعداد
برآوردهای محققان مركز مطالعات »اكونومیست« حاكی از آن است كه سال آینده، سال پردردسری هم برای كشورهای توسعه 
یافته و هم كشورهای نفتی خواهد بود. البته كشورهای توسعه یافته فقط با كاهش رشد، ولی كشورهای نفتی هم با كاهش 
رشد و هم با افزایش تورم مواجه خواهند شد. برای ایران، اكونومیست پیش بینی كرده است كه رشد اقتصادی 8/3درصد و 
نرخ تورم حول و حوش 25درصد باشد. رشد اقتصادی عربستان نیز از 6/5درصد 2008 به 3/3درصد در سال 2009 تنزل 
خواهد یافت و تورم از 2/3درصد 2008 به 3/10درصد خواهد جهید.در ونزوئال، وضعیت بسیار بدتری حاكم خواهد شد؛ چرا 
كه رشد اقتصادی به 8/1درصد سقوط كرده و تورم به 40درصد صعود خواهد كرد.در این میان، كشور قطر یک استثنا است 
كه به عنوان سریع ترین كشور جهان، سکوی اول رشد اقتصادی را با نرخ 4/13درصد به خود اختصاص خواهد داد. البته 
كشور عراق نیز با وضعیتی استثنایی شاهد افزایش رشد و كاهش تورم خواهد بود. در این كشور، نرخ تورم از 39درصد به 

4/5درصد كاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی از 3درصد به 7/6درصد صعود خواهد كرد.
انتشار پیش بینی اوضاع اقتصادی كشورهای جهان در آستانه سال نوی میالدی، برای واحد اطالعات اكونومیست به یک 
سنت دیرینه بدل شده است و برای دنیای اقتصاد نیز. در پیش بینی امسال اكونومیست اسامی سریع ترین اقتصادهای جهان 

در سال 2009 نیز آمده است.
كه  است  چشم انداز  این  در  شده  پیش بینی  نکات  دیگر  از  آنها  اقتصادی  پارامترهای  و  جهان  80كشور  اقتصادی  شرایط 

برجسته ترین آنها را به تفصیل می خوانید. 
در پیش بینی امسال اكونومیست اوضاع اقتصادی كشورمان ایران نیز به این شرح آمده است:

 ایران
رشد اقتصادی ايران در سال 200۹ به 8/3درصد سقوط خواهد کرد. توليد ناخالص داخلی ايران بالغ بر 387ميليارد دالر خواهد بود که براساس 

شاخص برابری قدرت خريد به ۹02ميليارد دالر می رسد. نرخ تورم 25درصد و جمعيت ايران به ۹/72ميليون نفر خواهد رسيد.
سرانه توليد ناخالص داخلی ايران 5310دالر خواهد بود که براساس شاخص برابری قدرت خريد به 12370دالر می رسد.

رويکرد پوپوليستی دولت به تالش های احمدی نژاد برای انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوری ايران در ماه ژوئن کمک خواهد کرد. اما 
برخی سياست های اقتصادی احمدی نژاد و تاثير منفی آنها بر قيمت ها، عليه او کار خواهد کرد. هزينه های دولت نيز همچنان به افزايش خود 
ادامه خواهد داد. تهديد تحريم های بين المللی نفتی بسياری از شرکت های نفتی خارجی را خواهد ترساند. رشد اقتصادی با کاهش قيمت نفت به 
8/3درصد سقوط خواهد کرد. در ايران فعاليت های اتمی به رغم فشارهای شديد ديپلماتيک تداوم خواهد يافت و تنش های بيشتری را در سطح 

منطقه ای ايجاد خواهد کرد.

چین
بالغ بر  خريد  قدرت  برابری  براساس  که  بود  خواهد  دالر  4818ميليارد  داخلی  ناخالص  توليد  می رسد.  0/8درصد  به  چين  اقتصادی  رشد 

۹128ميليارد دالر است.
نرخ تورم چين 6/3درصد و جمعيت اين کشور يک ميلياردو 7/336ميليون نفر خواهد بود. سرانه توليد ناخالص داخلی در چين 3600دالر و 
براساس برابری قدرت خريد 6830دالر خواهد بود. با گذشت زمان و کاهش فروغ طالهای المپيک پکن، ايجاد تعادل بين دو موضوع اقتصادی 

به بزرگ ترين چالش دولت چين تبديل خواهد شد. اين دو مساله يکی حفظ رشد اقتصادی است و ديگری کنترل تورم. 
اين کشور است، شعله ور سازد.  ناآرامی های اجتماعی را که نگرانی رهبران  اين دو مساله می تواند آتش  از  کوچک ترين اشتباهی در هر يک 
حزب کمونيست چين سهمی عظيم را از بازی های المپيک برده است و مجادالت عليه فساد بخش دولتی که با انگيزه همان نگرانی رهبران طرح 
می شوند، همچنان ادامه خواهد يافت. اما انتظار نمی رود اصالحات مردم ساالرانه نيز در اين کشور ادامه يابد. با بازگشت تايوان به حاکميت 

کومينتانگ، روابط چين با اين جزيره تسهيل خواهد شد، اما تنش های موجود همچنان باقی خواهند ماند.

 ایاالت متحده آمریکا
رشد اقتصادی آمريکا در سال 200۹ منفی و برابر با -2/0درصد خواهد بود. توليد ناخالص داخلی 1483۹ميليارد دالر و براساس برابری قدرت 
خريد 1483۹ميليارد دالر خواهد بود. نرخ تورم به 0/2درصد می رسد. جمعيت در آمريکا 6/306ميليون نفر خواهد بود. سرانه توليد ناخالص 

داخلی برابر 48400دالر و براساس برابری قدرت خريد نيز 48400دالر خواهد بود.
روندهايی جدی بر رييس جمهوری جديدی که ايده هايی نو دارد، سايه خواهد افکند. از جمله اين روندها می توان به اقتصاد شکننده، افزايش نرخ 
بيکاری و سيستم مالی تخريب شده اشاره کرد. قوانين جديد مالی و برنامه های اقتصادی بحث روز خواهد بود، اما اعتماد را به آسانی نمی توان 

در چنين شرايطی حفظ کرد.
درپی آخرين سال های کسالت بار رياست جمهوری جورج دبليو بوش، روال سياسی جديد شکل می گيرد. همکاری های بيشتر بين المللی درباره 

مسائل جهانی از جمله تغييرات جوی بالفاصله رخ می نماياند. 
حضور نظامی آمريکا در عراق نيز رو به کاهش می گذارد. به رغم امدادرسانی های بهتر، سياست های تجاری بيشتر متمايل به حمايت از صنايع 
داخلی می شود و تنش ها با چين شدت می گيرد. با تثبيت قيمت های مسکن، بدترين بحران امالک از دهه 30 ميالدی تاکنون التيام می يابد. اما با 

توجه به تعداد عظيم خانه هايی که در بازار بلوکه شده اند، بهبود بادوام تا سال 2010 ميسر نخواهد بود.
 روسیه

رشد اقتصادی روسيه در سال 200۹ بالغ بر 0/4 درصد خواهد بود. توليد ناخالص داخلی 1680 ميليارد دالر و براساس شاخص برابری قدرت 
خريد 2310 ميليارد دالر خواهد بود.

نرخ تورم روسيه 5/11 درصد پيش بينی می شود و جمعيت 4/141 ميليون نفر سرانه توليد ناخالص داخلی روسيه 11880 دالر و براساس 
شاخص برابری قدرت خريد 16330 دالر خواهد بود.

تالش برای احيای غرور ملی و تاثيرگذاری با موفقيتی چشمگير در درون مرزهای روسيه مواجه می شود، اما هشدارهايی را نيز برای جهان 
خارج مطرح ساخته است که از جمله آن می توان به درگيری با گرجستان در سال 2008 اشاره کرد. ميل به مخاطره روس ها به پايان نرسيده 
است و هزينه های روزافزونی را در پی خواهد داشت، تا آنجا که حتی سرمايه گذاران نيز خواهند ترسيد. با کاهش قيمت نفت و کم رنگ شدن 
پول های باد آورده نفتی و کاهش توليد، دولت روسيه با چشم انداز اقتصادی دشوارتری مواجه خواهد شد. مازاد حساب جاری کنونی در هم 
می شکند، رشد اقتصادی کند می شود و نرخ تورم به عنوان يک نگرانی همچنان رخ می نماياند. بانک ها و ارز اين کشور در برابر رکود بيشتر 

بخش مالی آسيب پذير خواهند بود. 
والديمير پوتين به عنوان نخست وزير از قدرت فزاينده ای برخوردار است، اما رييس جمهوری اين کشور، ديميتری مدودف قدرت بيشتری دارد و 

اگر پوتين زياده روی کند، با او مقابله خواهد کرد. 
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ورود خودروهای 
الکتریکی به اروپا

 

خودروهای  از  که  بود  خواهد  اروپايی  کشور  اولين  پرتغال 
الکتريکی استفاده می کند.

اين کشور در قراردادی که با دو شرکت رنو و نيسان امضا کرده 
است، اولين خودروی الکتريکی توليدی اين شرکت ها را دريافت 
می کند. قرار بر اين است در سال 2010 ميالدی 320 دستگاه 
خودروی الکتريکی توسط اين دو شرکت به پرتغال صادر شود 
و در سال 2011 ميالدی شمار خودروهای الکتريکی به 1300 
دستگاه برسد. انتظار می رود تا سال 2020 ميالدی 60 درصد 
از خودروهايی که در خيابان های کشور پرتغال حرکت می کنند 
خودروهای الکتريکی و خورشيدی باشند و مصرف سوخت در 
اين کشور تنزل يابد. اروپا در نظر دارد تا سال 2020 ميالدی 
انتشار گاز دی اکسيد کربن را 20 درصد کاهش دهد و استفاده 

از خودروهای غيربنزينی اولين گام در اين مسير است. 
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کاهش رشد اقتصادی چین 
به پایین ترین رقم طی ۱۹ 

سال گذشته در 2۰۰۹
بانک جهانی در تازه ترين گزارش خود پيش بينی کرد رشد اقتصادی 
اخير خواهد  1۹ سال  رقم طی  ترين  پايين  به  چين طی سال 200۹ 

رسيد. 
به نقل از بانک جهانی، رشد اقتصادی چين طی سال 200۹ به کمتر از 

5/7 درصد خواهد رسيد که اين رقم پايين ترين ميزان رشد اقتصادی 
اين کشور طی 1۹ سال اخير به شمار می رود . 

بحران مالی و اقتصادی جهان تاثير منفی شديدی بر صادرات چين 
طی سال 200۹ خواهد داشت . صادرات موتور محرک رشد اقتصادی 

چين به شمار می رود . 
بانک جهانی در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی چين را 2/۹ درصد 
کاهش  با  نيز  ميالدی   1۹۹0 سال  طی  چين   . بود  کرده  بينی  پيش 
به  اين کشور  اقتصادی  اقصادی روبرو شد و رشد  چشمگير رشد 
بانک  ارشد  کارشناس  لوييس کويجس   . از 8/3 درصد رسيد  کمتر 
انداز اقتصاد جهانی نسبت به شش  اين باره گفت: چشم  جهانی در 
ماه قبل ، ضعيف تر شده است . کاهش تقاضای داخلی چين نيز عامل 
مهمی در کاهش رشد اقتصادی اين کشور طی سال 200۹ به شمار 
می رود . کاهش رشد بخش مسکن نيز تاثير زيادی در کاهش تقاضا 

و افت رشد اقتصادی چين خواهد داشت . 
4/۹ درصد  به  امسال  اقتصادی چين  ، رشد  گزارش  اين  اساس  بر 
اقتصادی  ، رشد  قبلی خود  بانک جهانی در گزارش   . خواهد رسيد 
اين   . بود  کرده  اعالم  درصد   8/۹ از  بيش  را   2008 طی سال  چين 
اقتصادی چين يک رقمی  بار از سال 2002 است که رشد  نخستين 

می شود . 
رشد اقتصاد ی چين سال گذشته به ۹/11 درصد رسيد . مازاد تجاری 
چين طی سالهای 2008 و 200۹ نيز کاهش خواهد يافت . پيش بينی 
می شود حجم کل واردات جهان طی سال 200۹ برای نخستين بار از 

سال 1۹82 ، کاهش يابد . 
رکود  گفت:  باره  اين  در  جهانی  بانک  چين  بخش  دبير  دالر  ديويد 
اقتصادی آمريکا ، ژاپن و اروپا تاثير منفی زيادی بر رشد اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه خواهد داشت . چين برای تامين اشتغال 
 . دارد  نياز  درصدی   8 حداقل  اقتصادی  رشد  به  خود  نياز  مورد 
دولت چين قصد دارد طرح 5۹0 ميليارد دالری را برای افزايش رشد 

اقتصادی و افزايش اشتغال تا سال 2011 اجرا کند . 
با  را  چينی  روستايی  ميليون   800 زندگی   ، آمريکا  اقتصادی  رکود 
تهديد جدی روبرو کرده است . درآمد واقعی روستاييان چينی طی 
سالهای اخير ، ساليانه 10 درصد رشد داشته و اين مساله موجب 

کاهش فقر در مناطق روستايی شده است .   
    

افزایش 75 درصدي قیمت پسته 
قيمت پسته فندقي در سال گذشته کيلويي 3800 تومان بود که در سال جاري با 75 درصد افزايش قيمت به کيلويي 6800 تومان رسيده 
است.رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سرمازدگي باغ هاي پسته و از بين رفتن بخش بزرگي از محصول 
پسته کاران در گفت وگو با اعتماد گفت؛ قيمت پسته فندقي که عمده ترين محصول صادراتي ايران به شمار مي رود به دليل کاهش توليد 
پسته با افزايش قيمت 75 درصدي به کيلويي 6800 تومان رسيده است. همچنين پسته اکبري و کله قوچي نيز در سطح خرده فروشي 
کيلويي 12 هزار تومان تا 14 هزار تومان دادوستد مي شود. او بيان کرد؛ محصول امسال 
پسته دچار سرمازدگي بهاره شد و بخش بزرگي از محصول ايران به اين علت از بين رفت، 
از اين رو محصول شهريور 87 به حدود ۹0 هزار تن رسيد که تنها يک سوم محصول سال 
قبل از آن است. البته اگر 25 هزار تن محصول سال قبل را هم در نظر بگيريم در اول مهر 
امسال 115 هزار تن پسته روي ميز ما بوده که نسبت به موجودي 270 هزار تني مهر 86 
از نصف هم کمتر است. کريم پور با اشاره به اينکه کمبود پسته باعث افزايش قيمت شده 
است، درباره کاهش شديد صادرات اظهار کرد؛ صادرات مهرماه 87 تنها 5200 تن بوده که 
نسبت به صادرات 20 هزار تني مهرماه سال قبل کاهش چشمگيري دارد. او درباره اقالم 
جايگزين پسته افزود؛ ساير اقالم خشکبار مثل فندوق، بادام و گردو که کاهش قيمت شديد 
ايران نيز به  از بازار صادراتي  البته بخشي  داشته تا حدي جايگزين پسته ما شده است. 
ناچار به پسته امريکا روي آورده است. در همين حال باتوجه به گرفتاري پسته کاران و 
پيشي گرفتن پسته امريکايي در بازارهاي جهاني پيشنهاد ذخيره استراتژيک محصول پسته 
براي جلوگيري از نوسانات نيز مسکوت مانده است و با عدم موافقت مسووالن روبه رو 
شد. در اين ميان رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران با بيان اينکه با اتخاذ تمهيداتي مي توان چنين مشکالتي را مديريت کرد، يادآور 
شد؛ سال گذشته انجمن پسته پيشنهاد داد که ايران نيز مانند پسته کاليفرنيا طرحي براي تنظيم استراتژيک حجم محصول در »سال 
هاي آور و ناآور« بدهد. انجمن پسته به دولت پيشنهاد کرد که 40 هزار تن از محصول 270 هزار تني سال قبل را مديريت و به سال 
بعد منتقل کند. اگر اين کار انجام مي شد و عرضه 270 هزار تن پارسال به 230 هزار تن تقليل مي يافت و عرضه 115 هزار تن امسال 
به 155 هزار تن تبديل مي شد نوسانات عرضه پسته ايران در سال هاي آور و ناآور تا حد زيادي متعادل مي شد که اثر بسيار مثبتي 
روي بازار جهاني پسته داشت. وي با اشاره به عدم اجراي اين طرح توضيح داد؛ اين طرح براي دولت و فعاالن بخش خصوصي بسيار 
جديد بود. از اين رو توافق بر انجام آن حاصل نشد. البته فکر مي کنم با کمبود پسته امسال، زمينه فکري بهتري براي چنين طرحي 
فراهم مي آيد. وي درباره طرح پيشنهادي بيان کرد؛ فعاالن بخش تعاوني و خصوصي عامالن طرح بودند. افرادي که توانايي ذخيره 
سازي باالي دوهزار تن داشتند مي توانستند انبار خود را زيرنظر بانک قرار داده و به خريد و انباشت پسته بپردازند. در طرح پيش 
بيني شده بود که اعتبارات مالي اين کار توسط بانک دولتي تامين و در اختيار فعال اقتصادي قرار گيرد. بنابراين پسته و انبار تحت 
اختيار بانک قرار مي گرفت. اگر پسته يي قبل از پايان دوره از انبار خارج مي شد، قباًل بايد با بانک براساس نرخ بهره تجاري معمول 
تسويه حساب مي کرد. اما اگر پسته تا سال بعد در انبار حفظ مي شد نرخ بهره توسط دولت پرداخت مي شد و فعال اقتصادي اجازه 

داشت به ميزان تسويه حساب با بانک پسته را آزاد به فروش برساند. 

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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2۰ فیلم برتر سینمای جهان در 
سال 2۰۰8 معرفی شدند

بيست فيلم مطرح سينمای جهان در سال 2008 ميالدی انتخاب و معرفی شدند. 
به نقل از نشريه سينمايی »پيست مگزين« بهترين فيلم های امسال با آرای جمعی از منتقدان و کارشناسان 

بين المللی سينما انتخاب شده اند. 
»قصه  و  نوالن«  »کريستوفر  کارگردانی  به  تاريکی«  »شواليه  داس«،  »نانديتا  »فراق« ساخته  فيلم های 

کريسمس« اثر »آرنائود دسپلچين« به عنوان سه فيلم نخست اين رده بندی انتخاب شده اند. 
»شب ها و پايان هفته ها« ساخته »جو سوانبرگ« و »گرتا گرويگ«، »مقاالت کننده« به کارگردانی »توماس 

مک کارتی« نيز در ادامه ليست بهترين آثار سينمايی سال 2008 قرار گرفته اند. 
فيلم انيميشن »وال ای« ساخته »آندری استنتون«، فيلم برنده نخل طالی کن 2007 يعنی »4 ماه، 3 هفته 
و 2 روز« به کارگردانی »کريستين مونگيو«، »مرد موميايی« ساخته »آزازل جاکوبز«، »فرزند رامبو« به 
کارگردانی »گارس جنينگ« و فيلم »باالست« اثر »النسی هامر« موفق به دريافت رتبه های ششم تا دهم 

در اين فهرست شده اند. 
»زنگ و واکنش« کارگردانی »جاستين ديلون«، »مردی روی سيم« اثر »جيمز مارش« 

»ويکی کريستينا بارسلونا« به کارگردانی »وودی آلن«، »ازدواج کردن راشل« ساخته جاناتان دمی«، 
»کابلوی« به کارگردانی »اسکات پرندر گاست« در رده های يازدهم تا پانزدهم اين ليست قرار دارند. 

آرنوفسکی«،  »دارن  ساخته  »کشتی گير«  سنت«،  ون  »گاس  کارگردانی  به  پارانوئيد«  »پارک  فيلم های 
به  آهنی«  »مرد  و  بحرانی«  »رامين  ساخته  شاپ«  »چاپ  اسميت«،  »کريس  کارگردانی  به  »استخر« 

کارگردانی »جان فاوريو« در رده پانزده تا بيستم اين رده بندی قرار گرفته اند.

»واالس و گرومیت« 
جدید کریسمس می آیند

نسخه جديد »واالس و گروميت« با نام »واالس مرگ را می بيند« که به رقابت های اسکار امسال نريسيد، 
کريسمس پخش خواهد شد. ماجراجويی های جديد و جذاب »واالس و گروميت« که توسط »نيک پارک« 
برای  اين گزارش،  بر  بنا  ايام کريسمس پخش می شوند.  در  بار  اولين  برای  طراحی و خلق شده اند، 
نيک پارک نيماتور انگليسی، تماشاگران داخلی مهمتر از جايزه اسکار است. به همين دليل او ترجيح 
داد به جای تالش برای رساندن انيميشن جديد خود به دور رقابت های اسکاری آن را سرحوصله و 
فرصت آماده نمايش عمومی کند تا کيفيت فدای کميت نشود. »نيک پارک« در اين زمينه می گويد: ما 
اين بابت نگران و ناراحت نيستم. سال بعد و سال های  از  اما اصال  اسکار امسال را از دست داديم 
اما  فيلم خود را در هر وقت ديگری در مراسمی مثل اسکار شرکت دهيم  بعد هست و ما می توانيم 
وی  کنيم.  هم بندی  سر  را  کار  و  کنيم  عجله  اسکار  مراسم  به  فيلم  رساندن  به خاطر  نمی توانستيم، 
می گويد: دلم می خواست فيلمی که در خور و شايسته دو کاراکتر دوست داشتنی »واالس و گروميت« 
و همچنين صنعت انيميشن سازی انگليس است، تهيه و توليد کنم. جايزه را در هر زمانی می توان گرفت 
ولی نمی توان هميشه يک فيلم خوب ساخت. در عين حال اگر عجله می کرديم و فيلم خود را به سرعت 
آماده نمايش می کرديم تا شانس شرکت در رقابت های اسکاری را داشته باشد، احتمال زيادی داشت 
که کيفيت کار پايين بيايد و همين مسئله آن را تبديل به کاری کم ارزش کند. در آن صورت اعضای 
آکادمی اسکار هم توجه زيادی به کار ما نشان نمی دادند. وی ادامه می دهد: ما هيچ وقت هيچ فيلمی 
را برای جايزه و جشنواره ها نساخته ايم. آنها را به خاطر لذتی که دارند می سازيم و دلمان می خواهد 
انيميشن جديد »نيک پارک« که دنباله ای بر ساخته های قبلی  مردم عادی از تماشای آنها لذت ببرند. 
اوست، »واالس مرگ را می بيند« نام دارد و در آن يک بار ديگر واالس همراه گروميت سگ باوفايش 
وارد يک ماجراجويی تازه می شود. در قصه اين فيلم، واالس وارد شغل نانوايی می شود و يک مغازه 
نان فروشی داير می کند. او به زودی با يک مشتری آشنا می شود و تصميم به ازدواج می گيرد. در 
همين ايام است که خبر می رسد يک قاتل نيمه ديوانه زنجيری در سطح شهر و روستا درحال به قتل 
رساندن نانواها است. گروميت که نگران جان و زندگی واالس است، تصميم می گيرد محافظت از او را 
به عهده بگيرد. به زودی مشخص می شود قاتل زنجيره ای ناشناس به محدوده زندگی واالس رسيده و 
اين مسأله نگرانی واالس و گروميت را بيشتر می کند. »واالس و گروميت« بازيگر يک سری فيلم کوتاه 
هستند که از ده سال قبل تماشاگران سينما و به ويژه بچه ها را سرگرم کرده اند. سال 2005 اولين فيلم 
بلند سينمايی اين دو به نام »واالس و گروميت: نفرين خرگوش پوش« توليد و به نمايش عمومی درآمد. 
فيلم در سراسر جهان نمايش موفقيت آميزی داشت و با نقدهای مثبت منتقدين هم رو به رو شد. اين 
فيلم همان سال اسکار بهترين فيلم انيميشن سال را از آن خود کرد و توجه جهان را به صنعت قوی 
انيميشن سازی درکشور انگلستان جلب کرد. يکی از انيميشن های کوتاه واالس و گروميت هم موفق به 

دريافت جايزه اسکار شده است. 

کمدی سیاه »به شدت خوشحال« بازسازی می شود
کمدی سياه »به شدت خوشحال« که به کارگردانی »هنريک روبن گنز« که چندی پيش موفق به کسب 
اين  ايسنا،  گزارش  به  شود.  می  بازسازی  بود،  شده  داری«  »کارلووی  فيلم  جشنواره  اصلی  جايزه 
فيلم دانمارکی که عناصری از سينمای وحشت را دستمايه خود کرده است، توسط شرکت فيلمسازی 
»استيلکينگ فيلمز« و »فاين وملو« ساخته می شود. بنا به اعالم اسکرين ديلی، »ماتئو استيلمن« کارگردان 
اجرايی اين پروژه گفته است، بازسازی پروژه »به شدت خوشحال« صحنه به صحنه و براساس نسخه 
اولش به تهيه و توليد می رسد. »استيلمن« و »توماس گاملتوف« تهيه کنندگی اين فيلم کمدی را عهده دار 
شده اند. داستان فيلم اقتباسی بوده و براساس داستانی از »ارلين چپسن« است و زندگی مرد جوانی در 
کپنهاگ را به تصوير می کشد. او افسر پليس است و درخالل بررسی يک پرونده سر از رازی مخوف 
در می آورد. تهيه کنندگان اين پروژه سينمايی سعی دارند فيلم »به شدت خوشحال« را برای نمايش در 

نيمه دوم سال 200۹ ميالدی آماده کنند.

»کامران شیردل« به دانشکده 
سینمایی »رم« دعوت شد

کامران شيردل مستندساز پيشکسوت برای برگزاری کالسهای علمی، نظری تدوين به دانشکده سينمايی 
رم دعوت شد. 

به دنبال نمايش و معرفی مستندهای کامران شيردل در بخش بزرگداشت اساتيد سينمای مستند آسيا 
که طی نهمين دوره ی برگزاری جشنواره فيلم های آسيايی در شهر رم از 15 تا 23 نوامبر 2008 برگزار 
استاد  ـ  برتولوچی  برناردو  تاويانی،  برادران   _ تدوين گر مشهور  پرپينيانی«  »روبرتو  از طرف  شد، 
کرسی تدوين دانشکده سينمايی »رم« از کامران شيردل دعوت به عمل آورد تا به منظور برگزاری يک 

رشته کالسهای علمی، نظری و تدوين با آنها همکاری می نماييد. 
»کامران شيردل« که در سالهای 1۹62 تا 64 دانشجوی اين دانشکده بوده است، بزودی برای شرکت 

در ورک شاپها مذبور به مدت سه ماه به رم سفر خواهد کرد. 

»مل گیبسون« پای میز محاکمه 
»مصائب مسیح« 

در پی ادعای يکی از نويسندگان فيلم »مصائب مسيح« مبنی بر عدم پرداخت دستمزدش، »مل گيبسون« 
به دادگاه احضار شده تا درباره اين فيلم سينمايی به سؤاالتی پاسخ دهد. 

فيلم  از نويسندگان  فيتزجرالد«، يکی  »بنديکت  از سايت سينمايی هافينگتون پست، مدتی پيش  نقل  به 
در  که  ادعا  اين  با  مسيح«  »مصائب  سينمايی 
اين پروژه سينمايی هنوز دستمزدش به طور 
کامل پرداخت نشده است، عليه »مل گيبسون« 

اقامه دعوی کرد. 
آالرکون«،  »گريگوری  شکايت،  اين  پی  در 
قاضی اين پرونده در دادگاه عالی لس آنجلس 
روز گذشته طی احضار نامه ای »مل گيبسون« 
درباره  که  ابهاماتی  برخی  به  پاسخ  برای  را 
ساخت اين فيلم سينمايی وجود دارد، به دادگاه 

فرا خواند. 
گيبسون  »فيزجرالد«،  مدافع  وکيل  گفته  به 
را  مسيح«  »مصائب  سينمايی  پروژه  زمانيکه 
ده ها هزار  ايتاليا می ساخت، در عين حال  در 
به  بيماری مجبور  يک  به  دليل  به  که  بود  و همانموقع  دالر صرف هزينه تحصيل کودکانش می کرد 
پرداخت 78 هزار دالر شد و که همه اين مسائل باعث شد تا در پرداخت دستمزد به »فيتزجرالد« اهمال 

کند. 
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3۰نما

 نامزدهای اولیه مستند بلند 
اسکار 2۰۰۹ 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 2004 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 200۹ 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   200۹ اسکار  مستند  بهترين  نهايی  می کنند.نامزدهای 

نامزدها روز 22 ژانويه معرفی می شوند.  
 

حراج 5۰۰ شی تاریخی هالیوود
   بيش از 500 قطعه از تاريخچه صنعت سينمای هاليوود، در حراجی 
فروش  به  است،  شده  ريزی  برنامه  لس آنجلس  در  آينده  ماه  برای  که 

خواهد رسيد. 
به نقل از روزنامه ديلی تلگراف، ماه آينده در لس آنجلس، حراجی برنامه 
صنعت  تاريخی  اشيا  از  قطعه   500 آن،  در  است  قرار  که  شده  ريزی 
سينمای هاليوود به فروش خواهد رسيد که شمشير نوری فيلم »جنگ 
ستارگان« و کاله و تازيانه »هريسون فورد« 66 ساله در فيلم »اينديانا 

جونز« از آن جمله است. 
به گزارش ديلی تلگراف، عالقمندان به سينما بی صبرانه منتظر اين حراج 

چند ميليون دالری هستند. 
در اين حراج که 11 دسامبر برگزار می شود، همچنين لباس شخصيت 
رايلدر در فيلم »بتمن هميشه جاودان« با بازی »جيم کری« 46 ساله و 
لباس »آرنولد شواتزينگر« 61 ساله در فيلم ترميناتور به فروش خواهد 

رسيد. 
»جوزف مدلنا«، رييس اين حراج گفت: در اين حراج 500 قطعه بی نظير از 
تاريخچه سينمای هاليوود از زمان سينمای صامت گرفته تا زمان آثار 

علمی تخيلی کالسيک، به فروش خواهد رسيد. 
»مدلنا« افزود: شما در اين حراج با مجموعه ای از بهترين ابزار جلوه های 

ويژه روبرو خواهيد شد. 
برای  بی نظيری  فرصت  به سينما  عالقمندان  برای  حراج  اين  گفت:  وی 
دستيابی به مجموعه ای از بهترين هاست ولی خوب برای دست يافتن به 

چنين مجموعه ای به جيب های گشادی نياز دارند! 
بنا براين گزارش، انتظار می رود که شمشير نوری فيلم »جنگ ستارگان«، 

حداقل 120 هزار پوند به فروش برسد.  

»تری گیلیام« ساخت 
فیلم »دن کیشوت« را 

از سر می گیرد

»تری گيليام« کارگردان 68 ساله انگليسی 
آمريکايی االصل قصد دارد پروژه ساخت 
فيلم »دن کيشوت« را از سر بگيرد. پروژه 
ساخت فيلم »دن کيشوت« به کارگردانی 
»تری گيليام« پيش از اين در سال 2000 
با مشکل مواجه شده و متوقف شده بود 
دارد  قصد  انگليسی  کارگردان  اين  اما 
بر  بنا  بگيرد.  سر  از  را  فيلم  اين  ساخت 
اين گزارش، »تری گيليام« 22 نوامبر سال 
عالوه  و  آمده  دنيا  به  آمريکا  در   1۹40
بازيگری،  های  حوزه  در  کارگردانی  بر 
می  فعاليت  انيميشن  و  نويسی  فيلمنامه 
و  متعدد  های  فيلم  امروز  به  تا  کند.وی 
است  راهی سينما جهان کرده  را  موفقی 
اما فيلم »مردی که دن کيشوت را کشت« 
او را دچار مشکل کرد. فيلم »مردی که دن 
کيشوت را کشت« در اصل يک برداشت 
آزاد از شاهکار بزرگ سروانتس نويسنده 
بزرگ کشور اسپانيا است. »دن کيشوت« 
طبق بيشتر ليست های بهترين کتاب های 
تاريخ ادبيات دنيا، به عنوان بهترين کتاب 

کل تاريخ ادبيات شناخته شده است.

»پرونده 2۱۹« قتل عام در 
دبیرستان های آمریکا را 

تصویر می کند
قتل  و  آمريکا  در  آزادانه سالح  حمل  برانگيز  جنجال  موضوع 
عام در دو دبيرستان اين کشور، مضمون اصلی يک فيلم جديد 

سينمايی به نام »پرونده 21۹« است. 
که  دارد  نام   »21۹ »پرونده  اجتماعی  و  افشاگرانه  درام  اين 

هارولد پرينو نقش اصلی آن را بازی می کند. 
بنا بر اين گزارش، پرينو که تهيه کننده فيلم هم است، به واسطه 
بازی در مجموعه پربيننده تلويزيونی Lost شهرت دارد. او با 
بهره گيری از اين شهرت و محبوبيت می خواهند ديدگاه خود در 
ضديت با حمل آزادانه اسلحه در آمريکا را در يک فيلم سرگرم 

کننده و تا حدودی اکشن را به نمايش بگذارد. 
کننده«  »شليک  پرخواننده  کتاب  قصه  براساسا   21۹ پرونده 
ساخته می شود. والتر مه يوز نويسنده کتاب، قبل از اين کتاب ها 
و قصه های زيادی برای کودکان و نوجوانان نوشته و برای چند 
تای آنها جوايزی هم گرفته است. خط اصلی قصه فيلم از آن 
جايی شروع می شود که در يک دبيرستان يکی از دانش آموزان 
با اسلحه به هم کالسی هايش حمله می کند. قصه فيلم مسائلی 
از ديدگاه سه دانش آموز  اين حادثه پديد می آيد  از  را که پس 
متفاوت به تصوير می کشد. هر يک از اين دانش آموزان روايت 
خاص خود را زا اين رويداد دارند. در دل قصه ها و روايت هايی 
آن ها تعريف می کنند و تکه های مختلف حقيقت در کنار هم چيده 

می شود. 
هنوز کارگردانی برای اين فيلم مستقل پيدا نشده است و پرينو 
بتواند حق مطلب  در جست و جوی کارگردانی قوی  است که 
را درباره اين موضوع بيان کند، او صحبت هايی با اسپايک لی 
فيلم  کارگردانی  قبول  برای  فيلم ساز رنگين پوست و معترض 

کرده است. 

برندگان »دپیکت« با تقدیر 
از یک فیلم کوتاه ایرانی 

معرفی شدند
اصلی  جايزه 
مسابقه  دهمين 
فيلم  بين المللی 
با  "دپيکت"  کوتاه 
فيلم  يک  از  تقدير 
به  ايرانی  کوتاه 
فيلمی از انگلستان 

رسيد. 
ازپايگاه  نقل  به 
خبری فيلم کوتاه، 

فيلم کوتاه "کافی" ساخته تور کريستوفرسن توانست با جلب نظر 
مبلغ  به  آن الين  مسابقه  اين  اصلی  جايزه  داوری  هيئت  اعضای 

2هزار پوند را از آن خود کند.
خدا"  نام  "به  فيلم  از  ستايش  با  مسابقه  اين  داوری  هيئت 
فيلم  نصيب  را  خود  ويژه  تقدير  ايران،  از  نوبری  حامد  ساخته 
فيلم  به  مايکل ديويس کردند. همچنين جايزه تماشاگران دپيکت 

"قالب شکنی" ساخته ربکا مانلی و لوکا پائولی رسيد.
کوتاه  فيلم  جشنواره  نظر  زير  که  دپيکت  کوتاه  فيلم  مسابقه 
ثانيه ای اختصاص  آثار کوتاه ۹0  به  بريستول برگزار می شود، 
دارد. امسال 350 فيلم از 33 کشور در اين مسابقه شرکت کردند 
و در ميان 12 نامزد نهايی نام دو فيلم ايرانی به چشم می خورد.

به کارگردانی مهدی جعفری نيز  به جز فيلم نوبری، "سوز تار" 
نامزد دريافت جايزه بود. فيلم های کانديد شده روز 22 نوامبر در 
جريان جشنواره فيلم کوتاه بريستول روی پرده رفتند و هيئت 

داوری برندگان جوايز اصلی اين مسابقه را انتخاب کرد.
نيز  فيلم منتخب تماشاگران  انتخاب بهترين  در رای گيری برای 

1800 نفر شرکت داشتند.
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خوابیدی؛ 
بدون الالیی . . .
سعيده دليريان

در نهم اسفند ماه سال 132۹ فتح اهلل فروغی کارمند اداره دخانيات که از مالکان بزرگ روستای نراق مابين قم 
و کاشان بود، صاحب فرزند پسری شد که نامش را فريدون گذاشت. 

فريدون فروغی دارای سه خواهر به نام های پروانه، عفت و فروغ بود. پدر فريدون مردی صاحب ذوق بود 
که در خلوت خود شعر می سرود و تار می نواخت. در سال 1335 فريدون 6 ساله تحصيل را آغاز کرد و در 

سال 1347 مدرک ديپلم خود را در رشته علوم طبيعی گرفت. 
به علت عالقه اش به موسيقی تحصيل را رها کرد و بدون 
به  توجه  با  او  پرداخت.  موسيقی  تمرين  به  معلم  و  استاد 
 16 در  می کرد.  تمرين  چارلز(  )ری  مخصوصا  راک  آثار 
نوازنده، گروهی تشکيل می دهد  نفر  به همراه چند  سالگی 
و به صورت جدی به اجرا ترانه و آهنگ های راک و غربی 

می پردازد، اين رويه تا 18 سالگی ادامه داشت. 
به »خسرو  را  او  فريدون  از دوستان  يکی  در سال 1350 
دنبال  به  زمان  آن  در  هرتياش  می کند.  معرفی  هرتياش« 
که  بخواند  را  »آدمک«  فيلم  ترانه  که  می گشت  خواننده ای 
با شنيدن صدای فريدون گويی که گمشده اش را پيدا کرده، 
فريدون  به  را  من«  »پروانه  و  »آدمک«  فيلم  ترانه  اجرای 
دور   45 صفحات  در  ترانه ها  اين  بعد،  مدتی  می سپارد. 
و  »بتهوون«  »پاپ«،  کاردوس  آل  فروشی های  صفحه  در 

»پارس« عرضه می شود. 
به زودی اين ترانه ها بر سر زبان ها می افتد و سبب شهرت 
نسبی فريدون می شود. پس از مدتی فرشيد رمزی کارگردان 
برنامه تلويزيونی شش و هشت با فريدون قرارداد می بندد 
از 5 سال خواندن، شعرهای »ری چارلز«  فريدون پس  و 
ترانه های  که  می کند  را شروع  کارش  و  می گذارد  کنار  را 
باعث  همين  و  می خواند  را  تنهايی«  »غم  و  دل«  »زندون 

صاحب سبک شدنش می شود. 
در سال 1352 برای فيلم »تنگنا« به کارگردانی امير نادری 
ترانه ای را اجرا می کند و بعد از آن ترانه هايی چون »نياز« 
شعری از شهيار قنبری و »هوای تازه« را در برنامه رنگارنگ 
می خواند. در همين سال فريدون که تبديل به خواننده قابلی 
اولين  و  می کند  جمع آوری  را  خود  ترانه های  است  شده 

آلبوم خود را با نام »نياز« وارد بازار می کند. 
در سال 1354 دومين آلبوم فريدون با نام »ياران« به بازار 
سال  همين  در  قحطی«  »سال  ترانه  اجرای  شود.  عرضه 
باعث می شود که فريدون 2 سال ممنوع الصدا  شود. سال 
اعالم می شود  رژيم  توسط  باز سياسی  که فضای   1356
فريدون سومين آلبوم خود را با نام »سال قحطی« به بازار 

عرضه می کند. 
بعد از انقالب او در ايران می ماند و در سال 1358 کنسرت اجرا می کند و آهنگ های آن را در قالب آلبومی با 

عنوان »در آغازی نو« به بازار عرضه می کند. 
از جمله ترانه های موجود اين آلبوم ترانه های ريتميک »حقه« و »شياد« است. سال 135۹ فيلم »از فرياد تا 

ترور« به کارگردانی منصور تهرانی شعر »يار دبستانی« را با صدای فريدون در تيتراژ خود جای می دهد. 
سال 1360 آلبوم »سل« که شامل چند ترانه خود او و کوروش يغمايی بود به بازار عرضه می شود. بعد از 
مدتی فريدون ممنوع الصدا شده و اين باعث تنهايی و گوشه نشينی او می شود و هيچ انگيزه ای برای انجام کار 

و گفتن ترانه در خود نمی يابد ولی با اين حال حاضر به رفتن از ايران نمی شود. 
در سال 1373 مجددا شروع به فعاليت کرده، به ترانه سرايی، آهنگسازی، تدريس گيتار و پيانو می پردازد. 

اين منطقه  تابستان سال 1378 و 137۹ در  سپس در اسفند سال 1377 در تاالر حافظيه کيش و همچنين 
کنسرت اجرا می کند. 

در سال 137۹ با پيشنهاد حميدرضا آشتيانی پور کارگردان فيلم »دختری به نام تندر« ترانه »می تراود مهتاب« 
اين فيلم می خواند ولی متاسفانه موفق به اخذ مجوز نمی شود. تالش کيومرث  تيتراژ  نيما يوشيج را برای 
پوراحمد هم برای گرفتن مجوز حضور فريدون به عنوان بازيگر در فيلم »گل يخ« بی نتيجه می ماند. در نهايت 
فريدون فروغی در نهايت غم و اندوه در سيزدهم مهرماه 1380 با زندگی وداع می گويد به طوری که به گفته 

شهريار قنبری فريدون را فراموشی و خاموشی کشت. 
فريدون فروغی در روستای قرقرک اشتهارد کرج در کنار برکه ای کوچک آرام گرفت. 

يادش جاويدان. 
برای تمام لحظه های دلتنگی که تو را زمزمه کردم 

▪ فريدون فروغی؛ حنجره ای زنجير به زندگی 

زياد طولی نمی کشد از رفتنمان که فراموش می شويم. خيلی ساده تر از آن که به دنيا آمده بوديم، می ميريم 
اين تمام معنای زندگی است و  از خاطره ها پاک می شويم.  از آن که وجود داشته باشيم  و بسيار آسان تر 
انسان ها محکوم به ماندن در اين پازل ناخواسته اما حکايت برخی از ما همواره ماندنی ست حتی وقتی ديگر 
نيستيم، ديگر نمی نويسيم، ديگر نمی خوانيم و ديگر نمی آييم. درست مثل قهرمان قصه ما؛ »فريدون فروغی«. 
هنرمند بی بديل و ماندگار تاريخ موسيقی با همان صدای گرم و گيرا که شنونده را تشنه عاشق شدن می کرد؛ 

تشنه بی تاب شدن و دلهره داشتن. 
فريدون، سال هاست که ديگر نمی خواند و مدت هاست که از ميان ما رفته اما يک حس مشترک ميان ما که 
از دست  رهايی  ديد  وقتی  او  بدانيم.  کردنش  فراموش  دليل  را  عدم اش  نمی گذارد  بزرگ شديم  با صدايش 
زنجيرهايش نيست با روح بزرگ و وسيع اش پرواز کرد. فريدون هميشه عاشق پرواز بود چونان که صدای 
ملکوتی اش سندی است بر اين مدعا. اما »ديگه آسمون هم براش فرقی با قفس نداشت« انگار که برای رفتن نيز 
بی ميل بود همان طور که برای ماندن. او به هيچکس تکيه نداشت حتی وقتی، که می خواند »مثل درخت بيدکی، 
تکيه ام رو دادم به کسی . . .« او می ترسيد از اينکه »ماهی دل بميره، دريا رو ماتم بگيره« آری نمی خواست 
ماهی خسته اش از دريا دور باشد هر چند ديگر »قوزک پاهايش« نيز ياری رفتن نداشت و »چون آدمک، زنجير 
بر دست و پايش« می ديد. فريدون گوش می سپارد به انگاره ای که »باز يکی با غصه هاش داره آواز می خونه« 
و سر می داد »کيه اين مرد غريب که مثل من پريشونه« و اما هيچ کس حرفی نمی زد چون آدمک ها مثل ما 
زندگی نمی کنند! آن ها زنده اند برای جاودانگی. شايد در دل بگويند »نفسم اين خاکه، خون گرمم پاکه« ولی 
باز هم ترانه »آی شياد« را زمزمه می کنند و وقتی را به ياد می آورند که »دست های باد قفس مرغ گرفتار« 
را می شکند و می گريند برای پرنده ای که شوق پرواز ندارد. اين تمام زندگی آدمک هاست. آدمک های زنجير 

شده به زندگی. 
خسته نمی شوی هر بار ترانه ای بشنوی با صدای دريايی فريدون »چشم های آبی تو مثل يه دريا می مونه« و 
اين عاشقانه هاست که انسان را به اوج می رساند. گاهی تمام می شوی اگر آدمک با دم گرمش نخواند »دلم از 
خيلی روزا با کسی نيست، ديگه فرياد و فريادرسی نيست«. راستی! اعتراف کن با چند باران پاييزی در هزار 

توی دلتنگی متوجه نشدی که »بارون از ابرا سبک تر می  پره، هر کسی سر به سوی خودش داره؟« 
می آمد  که  شور  و  شعر  روزهای  شديم.  بزرگ  فريدون  صدای  با  نوشتم 
ناخودآگاه اين ترانه ها که هنوز در گوش مان زنگ می  زند و صدا می کند »من 
نيازم تو رو هر روز ديدنه«. فروغی ترانه های مطلوبش را طوری می خواند 
نماند و که همه چيز را گفته باشد. صدای رويايی فريدون  باقی  که حرفی 
وقتی می خواند »تو مثه وسوسه شکار يه شاپرکی« را به ياد می آورم و وقتی 
ادامه می داد »تو مثه شادی خواب کردن يه عروسکی« و اين شعر صميمی که 

با لحن مردانه او ادا می شد، چه ترکيبی بود برای اين ناخواناها! 
هيچ فکر کرده ای که آيا »مردهای تو قصه« هنوز هم برای بردن کسی »با 
اسب بالدار بتازند؟« اين سوالی است که فقط فروغی بايد به آن پاسخ دهد 
هر چند جواب او در دنيای ما ساليان سال با تفکرات مرد تنها که غصه هايش 
را فرياد می زد و اهل اعتراض بود فاصله می اندازد. دلهره داشت وقتی فرياد 
می زد »پروانه من، بی تو چه کنم، مستانه من« و همين برای رها شدن من و 
تو که گوشمان را، دلمان را و روحمان را به او سپرده ايم در فضا و اتمسفر 

موسيقی شنيدنی او کافی بود. 
بارها در همين ويژه نامه ها نوشته ايم چقدر حيف که اين و آن هنرمند رفت و 
. . . اما مگر می شد خالق »آدمک« را نگه داشت؟! او بايد می رفت، او مثل ما 

نبود و همين وجه تمايز فروغی را محبوب کرد. 
پرستان،  بت  دستان،  به  شب  خواب اند،  در  زحمتکشان  باوران،  »خوش 
 ، مرد  »انسانی  کرد  آغاز  را  مبارزاتش  بودار  همين حرف های  با  بيدارند«. 
با پتک سياه، پرواز را  ناله می کرد »يکی آمد  او  انسانی رفت، آزادی کو؟« 
اولين ها  جزء  اسالم  مجاهدين  دست  به  مبارزه  خط  دادن  برای  تا  کوفت« 
باشد،  آن هم در روزهای انقالب. فقط صدايی اهورايی مانند فريدون بود که 
می توانست فلسفه بيداری در دل مردمان کوچه و بازار باشد. قهرمان قصه 
ما هميشه معترض بود. می دانست برای چه و برای که بايد اعتراض کند. چه 
وقت و کجايش آنقدرها هم مهم نبود بلکه نفس اعتراض با صدای فريدون 
بيشتر از حواشی ديگر به چشم می آمد. او برای مبارزان و آزادی خواهان 
بار در خون من  / تو بگريز / صبح خون  از شب  خواند »ای طلوع خونين 
با نور آميز / هم خاک من هموطنم / يکهو بر پا خيز / شب فرو ريز با نور 
بستيز«  دشمن  بر  اميد  لب هات  بر  خورشيد  دستات  تو   / همصدا  ای  آويز 
دوران  طلوع  زمان  در  روشنفکر  هنرمندی  عنوان  به  رسمی  صورت  به  تا 
روشنفکری ناميده شود. »ای مجاهد / ای رزمنده / زمان باشکوه يکی شدن / 
زمان پيوستن ما / زمانی که طلسم شب ها شکسته شد / وقتی که هر صدا / 
شعر توفان بود و هر مشت گره شده / جوانه آزادی و سينه ها مسير گلوله را ترسيم می کرد / فاتحانه از شط 

خون گذشتيم تا واژه مقدس شهادت به نام شجاعان بپيوندد و جاودانه در يادها بماند«. 
اين ها را گفتيم اما هنوز دلمان تنگ است »چرا وقتی که آدم تنها می شه / غم و غصه اش قد يه دنيا می شه 
/ می ره يه گوشه پنهون می شينه / اونجا رو مثل يه زندون می بينه؟« اين طور می شود که اعتراف می کنيم 
»غم تنهايی اسيرت می کنه / تا بخوای بجنبی پيرت می کنه« و دلتنگ تر می شوی. اين آرامش، حاصل تمام 
احساساتی است که از قلب لبريز و حنجره هنرمند فروغی ساطع می شود. خودت را بيشتر به دست ترانه های 
فريدون می سپاری »پشت اين پنجره ها دل می گيره / غم و غصه دل رو تو می دونی / وقتی از بخت خودم 
حرف می زنم / چشم هام اشک بارون می شه، تو می دونی« و دوست داری با او ادامه دهی »عمريه غم تو 
دلم زندونيه / دل من زندون داره تو ميدونی« بعد آهسته زمزمه می کنی »خواهم تو شوی محبوب دلم و . . 
.« اين طور عاشقانه دل می سپاری به فريدون دوست داشتنی قصه های بزرگ عشق. فريدون بت شکن همان 
آدمک زنجير شده به زندگی می خواند »سايه يه حادثه که يه عمره با منه / توی شهر آهنين / داره خردم 
می کنه« تا بدانی او لحظه هايش را تالقی حادثه و زندگی ترسيم می کند. خالق بی بديل آدمک، برای تو، برای 
نام جاودانه ات و صدای اهورايی ات می نگاريم برای آن که بدانی »کوچه شهر دلم از صدای پای تو خاليه / 
نقش صد خاطره از روزای دور، عابر اين کوچه خياليه« قهرمان دستنوشته من! هر کجا که هستی اين بار تو 

با من زمزمه کن: 
چون سايه های بی امان / بازيچه دست زمان  / در اين دنيا مانده ام چنان /  افسرده و حيران 

سرگشته و ناالن / چون آدمک، زنجير / بر دست و پايم  / ز پنجه تقدير 
من کی رهايم؟ / ای که تو دادی جانم / گو به من تا کی بمانم  / آدمی چون آدمک 

مخلوقی سرگردان / چون آدمک، زنجير  / بر دست و پايم / از پنجه تقدير  / من کی رهايم؟
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ادبیات و اندیشه

شاه نویسندگان فرانسوی 
درگذشت

اسطوره شناس  و  زبان شناس  نويسنده،  مارکال«  »ژان 
فرانسوی که منتقدان به خاطر تخصص اش در حوزه تمدن 
سلتی به وی لقب »شاه مارک اسطوره سلت« داده بودند، 

در سن 80 سالگی درگذشت. 

»مارکال« همچنين در حوزه شناخت زبان سلتی و فرهنگ 
و سنن اين ملت کارشناس برجسته ای بود و در طول عمر 

خود کتاب های متعددی در اين حوزه منتشر کرد. 
وی در همين رابطه در طول زندگی خود 102 اثر ارزشمند 

ادبی، پژوهشی و فرهنگی منتشر کرد. 

آرتور  شاه  سلطنت  زمان  به  همچنين  مارکال«  »ژان 
عالقه مند بود و چندين و چند کتاب و يک دائره المعارف 

در اين حوزه منتشر کرد. 

»کلر فورنيه« نويسنده فرانسوی و دوست صميمی »ژان 
مارکال« با اعالم خبر درگذشت وی به خبرگزاری فرانسه، 
درباره وی گفت: »می بايست بيش از پيش به تمدن سلتی 
»ژان  جمله  از  فرانسه  نخبگان  از  تعدادی  و  کرد  توجه 
آسان  را  راه  و  گذاشتند  قدم  حوزه  اين  در  مارکال« 

کردند.« 

ژان مارکال 23 مه سال 1۹28 در پاريس به دنيا آمد. پدر 
انگليسی داشت و نام واقعی اش »ژاک برتراند«  و مادری 

بود. 

نویسنده  چینی به سه سال 
زندان محکوم شد

انتشار  خاطر  به  چينی  پرآوازه  نويسنده  دائوجن«  »چن 
به  اعتراض  و  اينترنت  روی  بر  ضدکمونيستی  مقاالت 

شرايط سرزمين تبت، به سه سال زندان محکوم شد. 

»می جو جيوهو« وکيل اين نويسنده چينی با اعالم اين خبر 
از وضعيت آزادی بيان در چين به شدت انتقاد کرد. 

»چن دائوجن« نويسنده 40 ساله چينی همچنين به خاطر 
منطقه  اين  مشکالت  و  تبت  مورد سرزمين  در  اظهارتش 
گرفته  قرار  چين  دولت  سانسور  مورد  نيز  اين  از  پيش 

بود. 

گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  مورد  اين  در  وی  وکيل 
خاطر  به  تنها  زندان  سال  سه  به  دائوجن  »محکوميت 
کشور  کمونيسم  حزب  درباره  انتقادی  مقاله  سه  انتشار 

چين است.« 

ميالدی  سال  مه  ماه  روزهای  اولين  در  دائوجن«  »چن 
جاری توسط مقامات دولتی شهر »چانگدو« دستگير شد 
اما بر خالف اعتراضات شديد سازمان های مدافع آزادی 

بيان در جهان به سه سال زندان محکوم شد. 
انتشار  با  نيز  چين  کشور  بشر  حقوق  مدافعان  سازمان 
بيانيه ای به زندانی کردن »چن دائوجن« به شدت اعتراض 

کرد.

یوسا: بحران اقتصادی 
کنونی به نفع ادبیات است 

 

امروز  اقتصادی  بحران  اظهاراتی  در  يوسا«  بارگاس  »ماريو 
کشورهای غربی را به نفع ادبيات دانست و از آن به »دوران رکود 

بزرگ« ياد کرد. 
در  »گفت وگو  رمان  خالق  و  جنوبی  آمريکای  نويسنده  »يوسا« 
اعتراف  بايد  اقتصادی خيلی جالب است و  کاتدرال« گفت: بحران 
اول  تازه  و  نکرده ايم  تجربه  را  چيزی  چنين  امروز  به  تا  که  کنم 

کار هستيم. 
وی همچنين به نويسندگان بزرگی اشاره کرد که زاده اين دوران 

سخت اقتصادی هستند. 
را  کشور  اين  جهانی،  جنگ های  در  آمريکا  اقتصاد  بد  وضعيت 
وارد وضعيتی کرد که بعدها با عنوان »رکود بزرگ« نزد منتقدان 

معروف شد. 
»ارنست  بک«،  »اشتاين  پاسوس«،  دوس  »جان  نويسندگانی چون 
همينگوی« و »ويليام فاکنر« و خيلی از ديگر بزرگان ادبيات متعلق 
سخت  دوران  همين  زاده  ادبيات  در  گمشده«  »نسل  دوران  به 

اقتصادی هستند. 
به گزارش تلگراف، يوسا همچنين آينده درخشانی را برای خودش 

پيش بينی نمی کند. 
توصيف  ناممکن  تقريبا  را  ادبيات  نوبل  شدن  برنده  احتمال  وی 
می کند و می گويد: من تقريبا همه احتياط های الزم را کرده ام تا اين 
جايزه به من تعلق نگيرد و به همين خاطر تقريبا ناممکن است که 

اين جايزه را به من بدهند. 
يوسا در اين اظهارات به طور ضمنی به محافظه کار بودن »آکادمی 
ديدگاه های  مخالف  را  آن ها  جهت  اين  از  و  کرده  اشاره  نوبل« 
عدم  داليل  از  يکی  را  اين  و  می داند  اقتصادی خودش  و  سياسی 

اهدای نوبل به خود معرفی می کند. 

نخست« فرانسه جایزه »رمان 
اهدا شد«

   »تيری دانکور« نويسنده رمان »هتل لوزان« برنده بخش ادبيات 
فرانسه و »جيمز کانن« نويسنده رمان »در شهر بيوگان بی باک« 
برنده بخش ادبيات خارجه جايزه ادبی »رمان نخست« سال 2008 

کشور فرانسه شدند. 
جايزه »رمان نخست« هر ساله به بهترين نويسنده  تازه کاری اهدا 
باشد و در دو  بار رمان منتشر کرده  برای نخستين  می شود که 

بخش ادبيات فرانسه و ادبيات خارجی برگزار می شود. 
»تيری دانکور« نويسنده رمان »هتل لوزان« که از وی به »موديانو 
دوم« نام می برند، نيز توانست جايزه سال 2008 »رمان نخست« 

فرانسه را از آن خود کند. 
»تيری دانکور« توانست در اين رقابت ادبی شش رای در مقابل يک 
رای برای »پيريک بايلی« و يک رای برای »کريستين بروسون« را 

از آن خود کرد و برنده نهايی اين جايزه شد. 
همچنين جايزه بخش رمان خارجی »رمان نخست« نيز به »جيمز 

کانن« نويسنده رمان »در شهر بيوگان بی باک« اهدا شد. 
وی توانست در اين رقابت هفت رای در مقابل يک رای برای »آنا 

فاندر« را از آن خود کند. 
»خوانندگان  جايزه  اين  از  پيش  بی باک«  بيوگان  شهر  »در  رمان 

ونسان« سال 2008 را از آن خود کرده بود.  

انتشار اشعار »شاهزاده 
شعر پاریس« در ایران

   مجموعه شعر »فانوس جادويی« سروده موريس کاِرم که سال 1۹72 
در پاريس به او لقب »شاهزاده شعر« دادند در ايران منتشر و توزيع شده 

است. 
اين مجموعه را فريبا مجيدی به فارسی ترجمه کرده و انتشارات طاليه آن 

را به صورت دو زبانه منتشر کرده است. 
در اين مجموعه اگر چه اشعاری از بين سروده های فراوان موريس کارم 
اثر »فانوس جادويی« و »در  اما بيشتر آن ها مربوط به دو  انتخاب شده، 

نور مهتاب« هستند. 
آثار او از اواسط دهه 40 قرن بيستم تا پايان زندگی اش توانستند جوايز 

ادبی متعددی را در بلژيک، فرانسه، هلند و ايتاليا به دست آورند. 
رئيس جمهور  جايزه  فرانسه،  فرهنگستان  جايزه  روسل،  ويکتور  جايزه 
و  مذهبی  شعر  جايزه  اروپا،  جايزه  سيراکوز،  بين المللی  جايزه  فرانسه، 

جايزه پوپوليست شعر از جمله اين جوايز هستند. 
موريس کارم در اشعارش از هم از مادرش سخن می گويد و هم از طبيعت، 

حيوانات و زندگی روزمره. 
لحظات ساده دوران کودکی نيز در اشعار او بازتاب دارند. 

او چندين سال از زندگی اش را به آموزگاری گذراند و همين مسأله باعث 
شده با سادگی کودکان انس بگيرد و آثارش نيز از زبانی ساده سرشار 

شود. 
فرانسه،  کانادا،  جمله  از  و  کشورها  مدارس  از  بسياری  در  او  شعرهای 

آمريکا، روسيه و کشورهای آفريقايی تدريس می شده است. 
و  »بِرابان«  آبی«،  »انبار  رؤياها«،  »برزگر  سپيد«،  »خانه  کوچولو«،  »فِلور 
موريس  اشعار  مجموعه  بين  در  می توان  که  هستند  آثاری  ديگر  »دلقک« 

کاِرم نام برد. 
اما او سال 1۹78 درگذشت هنوز 11 اثر منتشر نشده داشت که نتوانست 

شاهد بازتاب آن ها در بين طرفداران شعرش باشد.  

»آیوا سیتی« شهر ادبیات جهان شد
سيتی«  »آيوا  استراليا،  »ملبورن«  و  اسکاتلند  پايتخت  »ادينبورگ«  از  پس 
مرکز ايالت ايوا آمريکا از طرف »يونسکو« به عنوان سومين شهر ادبيات 

جهان انتخاب شد. 

ايوا سيتی نخستين شهر آمريکايی است که تا به حال موفق شده عنوان 
»شهر ادبيات جهان« را از سوی »يونسکو« از آن خود کند. 

يونسکو همچنين ايوا سيتی را به »شبکه شهرهای خالق جهان« افزود و 
نام آن را کنار شهرهايی چون برلين، بوينس آيرس، سويل و مونترال قرار 

داد. 

»کريستوفر مريل« استاد دانشگاه آيوا با اعالم اين خبر به خبرگزاری ها، 
افزود: »قرار است نماينده هايی از سه شهر نخست ادبيات جهان با يکديگر 

ديدار و تبادل اطالعات داشته باشند.« 
وی همچنين ابراز اميدواری کرد که ايوا سيتی با اين انتخاب يونسکو در 

حوزه ادبيات فعال تر شود و به شهر مهمی در ادبيات جهان تبديل شد. 
را  سيتی  ايوا  اسم  همه  ادبيات  دنيای  »در  گفت:  باره  همين  در  »مريل« 

شنيده اند و حاال اميدواريم که بتوانيم قلمروهای جديدی را کشف کنيم.« 
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 درگذشت نویسنده فیلمنامه 
»پنجره عقبي« هیچکاک 

جان مايکل هايز نويسنده 
عقبي«  »پنجره  فيلمنامه 
هيچکاک«،  »آلفرد  ساخته 
درگذشت.  سالگي   8۹ در 
آنکه  از  پيش  هايز 
در  را  خود  همکاري 
»هيچکاک«  با   50 دهه 

آغاز کند، بيش از 1500 نمايشنامه راديويي، کمدي و 
کارآگاهي نوشته بود. جان مايکل هايز در فيلم هايي 
چون »پنجره عقبي« )1۹54( و »گرفتن دزد« )1۹55( با 

»آلفرد هيچکاک« همکاري داشته است.

دعوت از کامران شیردل 
براي تدریس

معرفي  و  نمايش  دنبال  به 
شيردل  کامران  مستندهاي 
بزرگداشت  بخش  در 
مستند  سينماي  استادان 
دوره  نهمين  در  آسيا 
فيلم  جشنواره  برگزاري 
طرف  از  آسيايي  هاي 
تدوينگر  پرپينياني  روبرتو 
مشهور - برادران تاوياني، 
برناردو برتولوچي - استاد 

شيردل  از  »رم«  سينمايي  دانشکده  تدوين  کرسي 
برگزاري يک رشته کالس  به منظور  تا  دعوت کردند 

هاي علمي، نظري و تدوين با آنها همکاري کند.

 نمایش »وگاس« امیر نادري 
در جشنواره »اسلواکي«

يک  براساس  »وگاس؛  فيلم 
داستان واقعي« به کارگرداني 
فيلم  بخش  در  نادري  امير 
جشنواره  غيراروپايي  هاي 
بين المللي فيلم »براتيسالوا«ي 
اسلواکي روي پرده مي رود. 
 28 از  سينمايي  رويداد  اين 
و  کرده  کار  به  آغاز  نوامبر 
پايان  کار خود  به  دسامبر   6

مي دهد. 

بازگشت استاد 
محمد به 

بازیگري تئاتر؛
که پس  استاد محمد   محمود 
از عرصه  دوري  30 سال  از 
بازيگري تئاتر بار ديگر به اين 
اين  است،  بازگشته  عرصه 

روزها سرگرم تمرين نمايش »هفت خاج رستم« است 
و درباره دوري 30 ساله اش از تئاتر مي گويد؛ »بعد از 
30 سال دوري تصور مي کردم ديگر نتوانم به عنوان 
بازيگر روي صحنه بيايم.« نمايش »هفت خاج رستم« 
از اواخر آذرماه در مجموعه تئاتر شهر به صحنه مي 

رود.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

دفاع از فرم های سنتی داستان نویسی با یک 
جایزه ادبی جدید

جايزه جديد »وارويک« از سوی دانشگاه وارويک بريتانيا فهرست اوليه نامزدهای خود را معرفی کرد. به 
گزارش خبرگزاری کتاب ايران، به نقل از سايت خبری دانشگاه وارويک، اين جايزه، از اين پس هر سال به 
کتاب منتخب خود، جايزه 50 هزار پوندی هديه می کند. جايزه وارويک به آثاری تعلق خواهد گرفت که به 
زبان انگليسی منتشر شده باشند. نحوه انتخاب کتاب برگزيده نيز چرخشی و بر اساس رويکردهای مختلف 
است؛ به اين صورت که هر سال يک موضوع خاص را مدنظر خواهد داشت. اين جايزه برای نخستين سال 

خود موضوع »پيچيدگی« را تعيين کرده است.
و اما در ميان 20 کتابی که در فهرست نامزدهای اوليه اين جايزه به چشم می خورند، آثاری چون »بقيه سر و 
صداست« اثر آلکس راث، »سياره زاغه نشين ها« اثر »مايک ديويس«، »هنر قاتل سياسی« نوشته »فرانسيسکو 
گولدمن« و »يک چيز ديگر« مقاله داستانی به قلم »جان هيوز« ديده می شوند. فهرست اوليه جايزه وارويک 
شامل 12 اثر غيرداستانی و 8 کتاب داستانی است. دانشگاه وارويک که در وارويک شاير انگلستان واقع است، 
اين جايزه را برای دفاع دوباره از فرم های سنتی نوشتن راه اندازی کرده تا علوم سياسی را در برابر رمان، 

رياضی را در برابر شعر و اقتصاد را در برابر تاريخ به چالش بکشد. 

»بتمن« در انتهای راه
»گرانت موريسون« خالق بتمن اعالم کرد قصد دارد پس از 70 سال با اين قهرمان فناناپذير خداحافظی 
کند. به گزارش خبرگزاری کتاب، به نقل از بی. بی. سی، »گرانت موريسون«، نويسنده اسکاتلندی فاش 
کرد قصد دارد کاری کند تا هواداران بتمن شاهد »پايان بروس وين به عنوان بتمن« باشند. بر مبنای 
شايعاتی که به دنبال اين خبر رونق گرفته، قرار است بتمن توسط تبهکار مرموزی به نام »دستکش 
سياه« کشته شود. »موريسون« می گويد سرنوشتی بدتر از مرگ برای قهرمانش رقم زده که هيچ 

کس حتی تصور آن را هم نمی تواند بکند. 
در هر حال، اولين بار نيست که يک ابرقهرمان، به سرنوشتی شوم و نافرجام دچار می شود. مرگ 
سوپرمن در سال 1۹۹2 با ايجاد شوک در ميان طرفدارانش به رونق کم سابقه کتاب های تصويری 
منجر شد؛ هرچند که سوپر من پس از آن مرگ موقت، احيا شد و دوباره به دنيای ادبيات بازگشت. 
و  »مارول«  انتشارات  برای  من«  »ايکس  درباره  هايی  داستان  اين  از  پيش  اسکاتلندی  نويسنده  اين 
»سوپرمن« برای »دی. سی کميکز« نوشته و از سال 2006 نوشتن داستان های جديد برای دی. سی 
کميکز را هم آغاز کرده است. بتمن با همکاری »باب کين« به عنوان تصويرگر و »بيل فينگر« به عنوان 
نويسنده برای کمپانی دی. سی. کميکز منتشر شد و نخستين حضور اين شخصيت، در سال 1۹3۹ 

بود.

انتشار  ترجمه ی آثار 
انگلیسی جبران خلیل 

جبران پایان یافت
انگليسی  آثار  مجموعه ی   ترجمه ی  انتشار 
پسر  »عيسی  چاپ  با  جبران  خليل  جبران 

انسان« با ترجمه ی موسی اسوار، به پايان 
و  »ماسه  پيامبر«،  »باغ  »پيامبر«،  رسيد. 
کف«، »خدايان زمين«، »ديوانه«، »پيشگام«، 
هشت  انسان«  پسر  »عيسی  و  »سرگشته« 
زبان  به  جبران  خليل  که  هستند  کتابی 

انگليسی نوشته است. 
از اين مجموعه، با ترجمه ی اسوار، کتاب های 
»پيامبر« و »باغ پيامبر« در يک مجلد، »ماسه 
ديگر  جلدی  در  زمين«  »خدايان  و  کف«  و 
در  »سرگشته«  و  »پيشگام«  »ديوانه«،  و 
منتشر شده اند  پيش تر  که  يک جلد هستند، 
و »عيسی پسر انسان« به تازگی از سوی 

نشر سخن منتشر شده است. 
خود،  عمر  اول  نيمه ی  در  جبران  خليل 
آثارش را به زبان عربی نوشته است و در 
نيمه ی دوم به زبان انگليسی، که در مجموع 
زبان  به  اثر  هشت  می رسند؛  کتاب   16 به 

عربی و هشت کتاب به زبان انگليسی. 
بعد از انتشار »عيسی پسر انسان«، اسوار 
به سراغ ترجمه ی هشت جلد از بقيه ی آثار 
جبران خليل جبران که به زبان عربی نوشته 
»پريان  ترجمه ی  حال  در  و  رفته  شده، 
که  است،  سرکش«  »ارواح  و  سبزه زارها« 
خواهد  پايان  به  آن ها  ترجمه ی  زودی،  به 

رسيد و در يک جلد منتشر خواهند شد. 
»اشکی و لبخندی«، »توفان ها«، »موسيقی«، 
ديگر  از  »مواکب«  و  شکسته«  »بال های 

کتاب های عربی اين مجموعه هستند.

دادویی داستان های مارکز، کارور و 
سلینجر را ترجمه می کند

اينگ و »استاد تاران« آرتور آداموف، رضا دادويی  انتشار نمايش نامه های »تماس« ويليام  از  پس 
گزيده ای را از داستان های مارکز، سلينجر، کارور و سارويان به فارسی ترجمه  می کند. 

نمايش نامه های  از  يکی  »تماس«  نمايش نامه ی 
است   - آمريکايی  نمايش نامه نويس   - اينگ 
فيلم روی  و  تئاتر  نقد  نوشتن  به  ابتدا  در  که 
آورد و جوايزی چون جايزه ی مجمع منتقدان 
نيويورک، تايم و پوليتزر و همچنين جايزه ی 
را  علفزار«  »شکوه  فيلم نامه ی  برای  اسکار 
نشر  سوی  از  اخيرا  اثر  اين  کرد.  دريافت 

سبزان منتشر شده است. 
آرتور  تاران«  »استاد  نمايش نامه ی  همچنين 
روسی االصل  نويس  نمايش نامه   - آداموف 
فرانسوی - با ترجمه ی دادويی، به تازگی از 

سوی نشر يادشده به چاپ رسيده است. 
درام های آداموف جهانی بی رحم و پر از فسادهای اخالقی را همراه با اضطراب های فردی نشان 
می دهند؛ جهانی که در آن انسان ها محکوم به شکست ابدی هستند؛ زيرا قادر نيستند با يکديگر ارتباط 

برقرار کنند. 
از سوی ديگر، دادويی از سری بهترين داستان های کوتاه جهان، داستان های گابريل گارسيا مارکز 

را به فارسی برگردانده، که آن را به نشر يادشده سپرده است. 
اين مجموعه شامل 13 داستان کوتاه اين نويسنده است. 

بعد از انتشار داستان های مارکز، سه مجموعه از داستان های کوتاه ريموند کارور، ويليام سارويان 
و جی. دی. سلينجر نيز با ترجمه ی اين مترجم منتشر خواهد شد. 

او همچنين ترجمه ی مجموعه ی داستانی از هاروکی موراکامی - نويسنده ی ژاپنی - را با نام »بعد از 
زلزله« به پايان رسانده، که اين مجموعه شامل هفت داستان به هم پيوسته از اين نويسنده است. 

رضا دادويی متولد سال 1356 در تهران و فارغ التحصيل رشته ی نمايش است. 
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با عکاس خانم و آقا ويژه هموطنان ايرانی 
 www.magicmodels.co.uk  

جهان شگفت انگيز ادبيات کودک .....

وروجکی در 
خانه های 
ایرانی ما!

يزدان سلحشور

1( »هيچ کس نبايد وجود لولوهای خانگی را باور کند، حتی بعد از اين که حرف »ل« را در کتاب فرهنگ 
لغت بياورد و بخواند : »لولو، موجودی خيالی ست که در زمان 
های قديم، مردم به وجود آن اعتقاد داشته اند و اکثراً هم نامرئی 

هستند.« 
کلمه »اکثراً« انسان را به فکر می اندازد؛ چون معنی آن »بيشتر« 
نباشد،  نامرئی  هميشه  لولو  يک  که  وقتی  »هميشه«.  نه  و  است 
پس گاهی می شود او را ديد؛ شايد هم کسی او را ديده باشد. 
اين است که ما می دانيم يک لولوی خانگی چه شکلی ست: قدش 
کوتاه و موهای سرش ژوليده است. آدم ها را دست می اندازد 
و وقتی کسی را گول بزند، خوشحال می شود و به او می خندد. 
خانگی  لولوی  خاصی  نوع  از  ها  وقت  بيشتر  پير،  دريانوردان 
بادبانی  های  کشتی  با  کوچک  لولوهای  اين  کنند.  می  تعريف 
بزرگ سفر می کنند و هر کار احمقانه ای که بتوانند انجام می 
دهند. لولوها از اتفاق های بد و هوای توفانی خبر می دهند و به 
اين ترتيب به انسان ها کمک می کنند و جلوی اتفاق های ناجور 
را می گيرند، مثل : »آمدن مه شديد و برخورد کشتی ها با هم و 

يا شل شدن پيچ های آنها.« 
به گمانم از اواسط دهه شصت و يکی از جشنواره های دهه فجر 
بود که سر و کله »جن خانگی و استاد ادر« در ايران پيدا شد و 
بعدش هم، اين »جن خانگی« با نام »وروجک« و استاد ادر هم ، 
با نام استاد نجار، در ترکيبی از فيلم زنده و انيميشن ، به برنامه 

کودک تلويزيون ايران نقل مکان کردند و محبوب کودکان و بزرگساالن ايرانی شدند. 
»اليس کائوت« خالق اين »جن خانگی « شيطان است که از خصوصيت عمومی جن های خانگی برخوردار 
است ]موهايی به رنگ هويج که اگر در خانه تان باغچه داشته باشيد، گاهی ممکن است جای هويج های 
رسيده، از خاک بيرونشان بکشيد و البته نوعی آفت اند که کشاورزان مناطق شمالی اروپا دل خوشی 
از آنها ندارند و سگ های گله، اغلب دنبال شان می کنند![ با اين تفاوت که »جن های خانگی« موجودات 
مثبتی نيستند و اگر دستشان برسد گوش هاتان را می کنند و جايشان گوجه فرنگی می کارند! »کائوت« 
با نقش  ادر«  بازيگوش و عوض کردن نقش »استاد  پينوکيوی  با  با ترکيب شخصيت يک جن خانگی 
هم  امروز  دنيای  شيطان  های  بچه  های  ويژگی  از  که  کرده  پيدا  دست  پينوکيويی  به  ژپتو«  »استاد 
برخوردار است. »استاد ادر« که شغل اش نجاری است اغلب از دست اين جن خانگی کالفه است اما از 
طرف ديگر، دوستش هم دارد. نوع شيطنت به کار گرفته شده در اين اثر داستانی از همان جنس شيطنت 
های مجموعه محبوب »ماجراهای من و بابام« است گرچه بابای فرضی اثر کائوت چندان شيطنت ندارد 

اما اندک شيطنت اش، ترکيب خوبی با جديت اش ايجاد کرده. 
»وروجک، از اول لولوی خانگی بوده و هنوز هم هست. او پيش »ادر« - استاد نجار- زندگی می کند. 
»ادر« پيرمردی مهربان است که پشت خانه ای يک طبقه، يک کارگاه نجاری دارد. آپارتمان کوچک استاد 
»ادر« روی همين کارگاه قرار دارد. اگر کسی بخواهد به ديدن او برود، بايد از حياط خلوتی عبور کند 
که شبيه هزاران حياط خلوت ديگر است. جالب اين که در همين حياط خلوت، درخت بلوطی روييده که 
وجودش در شهری بزرگ، کمی تعجب آور است. بقيه دارايی های اين حياط خلوت، چند بوته علف سر 
در آورده از ميان شن ها، چند بشکه زباله چيده شده نزديک ديوار و ميله ای بلند برای تکاندن قالی است 

که بچه ها گاهی با شکم روی آن آويزان می شوند و تاب خوردن را تمرين می کنند.« 
جن خانگی يا لولوی خانگی ]که تعريف اش جداست و مترجم محترم کتاب به رغم ترجمه روان، معادل 
خوبی انتخاب نکرده[ يا وروجک، در واقع نقش »تام بند انگشتی« ]يا همان »نخودی« خودمان[ را بازی 
می کند. فرزندی که در واقع فرزند واقعی شخصيت پير داستان نيست اما خداوند ، او را به او مرحمت 
کرده تا آرزوهايش را برآورده کند. »وروجک« ، »نخودی« دنيای امروز است. راستی! چرا ما درايران، 

کمی از افسانه های قديمی، استفاده امروزی نمی کنيم ! 

2( »قلب ادر طوری می زد که انگار در مسابقه دو استقامت شرکت کرده است  / با خودش فکر می کرد: 
»نه، اين امکان ندارد! حتمًا ديوانه شده ام.« موجود کوچولوی موقرمز سر ادر داد کشيد که : »آخه چه 
فکری به سرت زد که چوب طرف من پرت کردی کم مانده بود سرم بشکند. حاال هم به ظرف سريش 

لعنتی تو چسبيده ام، الاقل آزادم کن.« 
او از جايش تکان نخورد. موجود مو قرمز که گويا پسر بود، دائم خودش 
را می کشيد و دست و پا می زد. با هر حرکت او ظرف سريش هم پرش 
های کوچکی می کرد. پسرک جيغ می کشيد، پاهای الغرش را به اطراف 
می کوبيد و در حالی که کاکلش سيخ شده بود، می گفت: »می خواهم بروم، 

بروم!« 
- يواش ، يواش! صبر کن تا کمکت کنم. 

ادر با احتياط دستش را به طرف پسرک دراز کرد، ولی دوباره دستش را 
عقب کشيدو گفت: »می ترسم اگر با دست های بزرگم تو را بگيرم، جايی 

از بدنت را بشکنم.« 
- چرت و پرت نگو! هيچ وقت، هيچ جای بدن لولوهای خانگی نمی شکند. 

- تو يک  / /. 
- بعله، لولوی خانگی هستم. حاال آزادم کن! 

پسرک، پشت سر هم دستور می داد و پا به زمين می کوبيد، ولی استاد 
ادر حس می کرد که از او بدش نمی آيد. او با نوک انگشت هايش لولوی 
خانگی را از شر ظرف سريش آزاد کرد و گفت: »نمی دانم خواب می بينم 

يا بيدارم!« 
اگر نيشگونت بگيرم، می فهمی که خوابی يا بيداری! 

- ادر احساس کرد که نوک سوزنی به پايش فرو رفت و بی اختيار فرياد زد: 
»آی!« لولو، با يک جست روی جعبه ابزار پريد و در حالی که با خوشحالی 
به اين طرف و آن طرف می دويد، با صدايی گوشخراش گفت: »هی، هی، 

وروجک نيشگون گرفت. خيلی هم ماهرانه نيشگون گرفت!« 
»ادر خنديد.« 

حتی در فرهنگ شخصيت های افسانه ای ايران هم، فرق زيادی ميان »لولو« و »جن« است چه رسد به 
فرق ميان اين دو، در افسانه های اروپايی. »جن«، اغلب و اکثر، به هيأت آدميزاد است با مختصر تفاوت 
هايی و قدرت ناپديدشدن دارد و طی الطريق می کند يعنی می تواند به آنی از نقطه ای به نقطه ای ديگر 
برود بدون آن که محتاج پيمودن مسافت های تعريف شده در علم جغرافی باشد اما »لولو« موجودی 
بی شکل است]در افسانه های ايرانی ، در بعضی از مناطق، لولوها و غول ها با هم تلفيق شده اند و 
شکلی ديومانند پيدا کرده اند و در واقع نوعی ديواند همان طور که در افسانه های شمال اروپا که عمومًا 
دريانورد و جهانگرد بوده اند چنين رويکردی ديده می شود[ که به شکل ترس های ما در می آيد يعنی 
شکل هر چيزی که ما يا فرزندان ما از آن می ترسند از رئيس اداره گرفته تا ناظم مدرسه! وروجک، يک 
»لولو« نيست و ما اصطالحی به نام »لولوی خانگی« نداريم چون اساسًا مسکن لولوها در خانه هاست 
و در گنجه های تاريک و از نور می ترسند و احتمااًل موجه ترين تصويری که از آنان ارائه شده همان 

انيميشن مشهوری است که در ايران به نام »شرکت هيوالها« به نمايش درآمد. 

تنها وجه آشنايی زدايی شده ]نسبت به مدل اصلی جن های خانگی[ در داستان »وروجک«، همان سلب 
جنبه منفی »جن های خانگی« از اين »شخصيت« است. او خطرناک نيست شيطان است! نويسنده ، با 
سلب اين جنبه از او، آن را مثل پسرک بازيگوشی نشان داده است که قادر است به تخيل مخاطبان 
کودک خود جامه عمل بپوشد و هر وقت خواست ناپديد شود و کارهايی را انجام دهد که هر بچه ای 
معمواًل آرزوی انجامش را دارد اما قدرت انجامش را ندارد. راستی ! متوجه شباهت موهای »وروجک« 
و »تن تن« شده ايد او در واقع »تن تن« کوچکی است ]تن تن ، يک نوجوان است[ که به جای جهانگردی 

، درکارگاه استاد نجار به جست وجوی عجايب می رود! و ما را ، متعجب می کند!

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

ادبیات

 »هيچ کس نبايد وجود لولوهای 
خانگی را باور کند، حتی بعد از 
اين که حرف »ل« را در کتاب 
بياورد و بخواند  لغت  فرهنگ 
: »لولو، موجودی خيالی ست 
که در زمان های قديم، مردم 
به وجود آن اعتقاد داشته اند 

و اکثراً هم نامرئی هستند.« 

در نيويورک صورت مي گيرد:

نمایش گرانترین کتاب دنیا
آنژ  ميکل  کتاب  فرد  به  نسخه منحصر  از ۹۹  يکي 
موسوم به "ال دوتا مانو" که 24 کيلوگرم وزن دارد 
مي  برآورد  يورو  يکصدهزار  از  بيش  آن  قيمت  و 
شود، از دوم تا هشتم دسامبر – 12 تا 18 آذر- در 

کتابخانه عمومي نيويورک به نمايش در مي آيد.
اين کتاب که به داليل بسيار يک اثر هنري به شمار 
مي رود، يکي از گرانترين کتابهاي دنيا بخاطر نوع 
چاپ آثار ميکل آنژ مجسمه ساز معروف ايتاليايي  
با  اثري  براي  ميالدي   1564 تا   1475 سالهاي  در 
عنوان "فرشته پله ها" است که در اندازه طبيعي و با 

بکارگرفتن مرمر چاپ شده است.
 عکسهايي از "آئورليو آمندوال" از مجسمه ميکل آنژ به همراه متوني از يکي از نخستين تاريخ نگاران 
1574 ( نيز در کتاب 264 صفحه اي يادشده  به چشم مي   – 1511( هنر به نام "جيورجيو واساري" 
خورد. هر ورق  اين کتاب 200 گرم وزن دارد و توسط انتشارات "کارتيه دل گاردا  د ريوا دل گاردا" 

در ميالن چاپ شده است. 



21 هفته نامه پرشین

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

28 November 2008  -  1387 جمعه 8 آذر ماه  
سال دوم -  شماره هفتادو سوم

گزارش

ما سیستم دلخواه شما را در 
کمترین زمان طراحی میکنیم .
دیگر هدررفتن زمان بس است تنها یک تماس كافیست تا كارشناسان ما 
شما را در مکانیزه نمودن امور اداری و دفتری محل كارتان 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 

3( انجام کليه امور حسابداری بصورت مکانيزه 
4( 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 ۱767
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فرهنگ

ذات گرایی 
فرهنگی و هویت 

های مرگبار
عباس شريفی

انسانی  علوم  در  كه   - فرهنگ  امروزین  معنای 
اینکه  بر  دارد  داللت  است-  گرفته  شکل  مدرن 
قدیم، »فصل جداگر«  فرهنگ، به اصطالح منطقی 
پیدایش  با  كه  معنا  بدین  است.  حیوان  از  انسان 
از  دیگر  آدمی  انسان  یعنی  فرهنگی،  موجود 
وابستگی و تحت سیطره بودن مطلق به امکانات 

محیط طبیعی خود رهایی یافته است.

کنگره ويران کنيد از منجنيق 
تا رود فرق از ميان اين فريق »موالنا« 

گرفته  مدرن شکل  انسانی  علوم  در  که   - فرهنگ  امروزين  معنای 
است- داللت دارد بر اينکه فرهنگ، به اصطالح منطقی قديم، »فصل 
موجود  پيدايش  با  که  معنا  بدين  است.  حيوان  از  انسان  جداگر« 
فرهنگی، يعنی انسان آدمی ديگر از وابستگی و تحت سيطره بودن 
مطلق به امکانات محيط طبيعی خود رهايی يافته است. امروزه اما 
مقوله فرهنگ به واسطه ارتباطش با سياست، سازنده غيريت های 
گوناگون و موجب برجسته سازی انواع خاص گرايی فرهنگی شده 
است. خيزش ها و ستيز های قومی، جنبش های ملی گرايانه جديد 
قرار می  ناسيوناليسم« مورد بررسی  که تحت عنوان »موج سوم 
گيرند و بنيادگرايی دينی از مضامين آشنا و شايع اين خاص گرايی 

فرهنگی است. 
▪ ساخت گرا در مقابل ابزاری 

در جهت ريشه يابی پايه های اصلی اين خاص گرايی فرهنگی، بحثی 
طوالنی در باب هويت های فرهنگی درگرفته است. فرهنگ/ هويت 
يک جنبه اساسی و ازلی از حيات و خودآگاهی بشری را تشکيل 
می دهد و اساسًا از حيث تقاضای ضروری که برای افراد مطرح 
می سازد و الزاماتی که بين فرد و گروه به وجود می آورد، ثابت و 
تغييرناپذير است؟ يا به هر مقدار بنا به وضعيت تعريف می شود يا 
مورد دستکاری استراتژيکی و تاکتيکی قرار می گيرد و می تواند در 
هر دو سطح فردی و جمعی متحول شود؟ به عبارتی آيا قائل بودن 
به نوعی ذات گرايی فرهنگی، با واقع منطبق است يا قائل بودن به 

اينکه فرهنگ نيز نوعی برساخت اجتماعی است؟ 
در برخورد با اين سواالت دومدل ازلی و مدل ابزاری در برابر هم 
مطرح می شوند. مدل ازلی ريشه هايی عميق در واکنش رمانتيک به 
عقالنيت روشنگری دارد. اين مدل که بعضی جنبه های چشمگير آن 
در آثار »هردر« و »هگل« يافت می شود، چيزی فراتر از يک نقطه 
نظر آکادميک است و منشور فکری شوونيسم و ناسيوناليسم قومی 
را تشکيل می دهد و همچنين در مباحث کنونی در باب مدرنيته و 
گرايش های بنيادگرايی نيز مشاهده می شود. همچنين ارتباط يافتن 
ملت و فرهنگ با هستی شناسی و مراتب کيهانی )برای مثال کتاب 
به  کاپفرر( گرايش  نوشته  افسانه های مردم اسطوره های دولت، 
اين سمت دارد تا با ذاتيت بخشيدن به فرهنگ اين فرض را که منطق 
نسبتًا يگانه يی کردارها و عقايد را در طول زمان به وجود آورده 

است، مسلم انگارد. 
در برابر اين موضع، ديدگاه ابزارگرايانه يا ساخت گرايانه قرار دارد 
که در اصل ملهم از نظرات »بارت« است که در آن به انعطاف پذيری 
هويت ها/ فرهنگ ها تاکيد می شود و اين واقعيت را می پذيرد که 
هويتی  فرهنگی/  های  ويژگی  شرايطی،  پرتو  در  توانند  می  مردم 
مادی و  امتيازات سياسی، سودجويی  تعقيب  دهند.  تغيير  را  شان 
مصنوع دانستن فرهنگ ها، اساس محاسباتی را تشکيل می دهد که 

نوعًا تصور می شود چنين رفتارهايی ملهم از آنها هستند. 
اگرچه اين مطلب که آيا ريشه ها و سنت های مشترکی که در ميان 
ذاتی  دارد  عينی وجود  واقعيت  يک  عنوان  به  مختلف  های  فرهنگ 
فرهنگ ها يا اينکه اختراعی و گزينشی هستند، باعث شده است که 

مقوله فرهنگ / هويت يکی از طفره آميزترين و مبهم ترين جنبه های 
ساختار اجتماعی باشد، اما با وجود اين، دليل های خوبی برای رد 
کامل هرگونه ديدگاه ازل گرايانه مطلق گرا وجود دارد. شواهد قوم 
نگارانه و توجه به روند ايجاد ملت ها، گواهی می دهد که هويت / 
فرهنگ واقعيتی سيال و تغييرپذير و قابل انعطاف است. به عبارتی 
سيال و متغير بودن فرهنگ دال بر اين است که فرهنگ ها ساخته 
می شوند. اگر فرهنگ را مجموعه يی از هنر، موسيقی، لباس، دين، 
هنجار، باور، نهاد، افسانه و آداب بدانيم که در داخل يک سبد می 
گذاريم، اين سبد هرگز آماده و پرشده از کاالهای فرهنگی- تاريخی 
تحويل داده نمی شود، بلکه ما فرهنگ را با چيدن و گزينش اقالم 
مختلف از قفسه های گذشته و حال و گذاشتن در سبد مورد نظر 
می سازيم. به بيان ديگر فرهنگ ها به واسطه قرض گرفتن، ترکيب، 
های  اندرکنش  و  ها  کنش  در جريان  کردن  بازتفسير  و  بازکشف 

افراد و گروه ها ساخته می شوند. 
▪ هويت های مرگبار 

بر همين اساس است که در سطح جهانی دوگانه عام گرايی / خاص 
گرايی، واکنش های متفاوتی در برابر روند جهانی شدن در مصاديق 
فرهنگی اتخاذ می کنند. عام گرايی برخالف خاص گرايی بر انطباق، 
و  ترين  مناسب  و  است  استوار  تفاهم  و  تعديل  آميزش،  انعطاف، 
عملی ترين موضع گيری را هنگام برخورد با اطالعات، افکار، ارزش 
ها و ديدگاه های جديد، توسل به گفت وگو، هم پذيری و دست کم 
همزيستی می داند. و البته آن فرهنگی را که امروزه، توان و قدرت 
هانتينگتون  از  تبعيت  به  توان  می  دارد،  بيشتری  نفوذ  و  گسترش 
فرد  باعث می شود  که  فرهنگ است  ناميد. همين  »فرهنگ داوس« 
يا  )طبقه(  اقتصادی  روابط  طريق  از  اول  درجه  در  اينکه  جای  به 
نوشيدن،  خوردن،  با  کند،  پيدا  هويت  )مليت(  سياسی  پيوندهای 
پوشيدن، نحوه گذراندن اوقات فراغت يا به عبارتی با شيوه زندگی 
هويت يابد. اين روند البته قابل نقد می تواند باشد اما بايد دانست که 
آن جنبه های خسارت آميز خاص گرايی های مبتنی بر ذات انگاری 

را نيز ندارد. 
يی  مقوله  به  را  خاص گرايی های سرسخت و ستيزه جو، هويت 
خونين و مرگبار تبديل کرده اند. آيا کشته و پاکسازی شدن 5/8 
ميليون رواندا يی در سال 1۹۹4 در آفريقا يا ستيزهای قومی در 
سريالنکا که منجر به آوارگی ميليون ها نفر و کشته شدن صدها 
هزار نفر شدند يا نسل کشی صرب ها يا درگيری های قومی در 
منطقه خاورميانه )که بسياری از آنها کماکان مشهود است و برخی 
هر روز شديدتر هم می شود( که منجر به جان باختن بسياری می 
شود، ريشه در همين خاص گرايی ها نداشته است؟، يا بخشی از 
چرايی موجوديت بنيادگرايی را نمی توان در تغليظ تفاوت هويتی 
اين  بر  بنيادگرايان  دانست؟،  مدرن  دنيای  مناسبات  با  بنيادگرايی 
باورند که دگرگونی های اجتماعی باعث تهديد شيوه زندگی، ارزش 
ها و عقايد مطلوب آنها می شود و بايد سرسختانه با آنها مبارزه 

کرد. 
در  فعلی  های  ناامنی  و  ها  در آشوب  ما  همه  را  اعتقاد  اين  نتيجه 
خاورميانه شاهد هستيم. لذا است که بايد به اين نکته متفطن بود 
)محله،  مکانی  تعلق  متداخل  دواير  از  يکی  تنها  مليت   / قوميت  که 
شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و...( است که مجموعه آن يکی از 
سطوح متقاطع هويت )مکان، زمان، منفعت، عقيده، اخالق، جنسيت 
و...( است. بنابراين اگر چيزی بيش از يک هويت سيال باشد، بيشتر 
مبنايی برای جنگ است؛ آن هم جنگ با کسانی که بيگانه شمرده می 
شوند در حالی که توجه به اين ندارند که اين بيگانه سازی البته فاقد 

اصالت و ذاتيت است. 
های  جريان  از  برخی  سخنان  فحوای  از  که  است  آن  جالب 
و  غيريت  بر  مبنی  منازعه  کردن  گسترده  جز  چيزی  روشنفکری، 
تبديل هويت به يک نظريه تفاوت استخراج نمی شود. گرايش به يک 
نسبی گرايی تمام عيار در باب راست و درست بودن فرهنگ ها، 
سخن گفتن از »عقالنيت فرهنگ ها«، بنا کردن سياستی متفاوت بر 
مبنای مطالعات فرهنگی و... چيزی جز شعله ور کردن آتش غيريت 
و دور شدن از تجربيات مشترک بشريت نيست. و در صورت تغليظ 
آن موجد نوعی آنتاگونيسم سياسی می شود که فضا را به سوی 

نوعی بالکانيزاسيون سوق می دهد. 
به نظر می رسد با دور شدن از آن ذات گرايی سرسخت و انعطاف 
ناپذير و وقوف به اينکه فرهنگ ها به نحو صناعی ايجاد شده اند، 
تنها  نه  آن  راه  در  باختن  جان  و  هويت  بر  تاکيد  شود  می  باعث 
شود  تلقی  تمسخرآميز  چيزی  حتی  بلکه  شود  دانسته  ارزش  بی 
چيزی  به  می شود  تبديل  تنها  هويت  و  فرهنگ  اين صورت  به  و 
افزاری زندگی را رنگ  آنکه جنبه نرم  از جنس »شب شعر« برای 
می  آنجا  تا  را  هويت  عبارتی  به  بزند.  تفنن  راستای  در  لعابی  و 
برای  »ارزش زندگی عادی  »تيلور«،  آنچه  با  که  توان جدی گرفت 
بايد متوجه  به هر حال  نباشد.  داند در تعارض  انسان عادی« می 
بود که »هويت فرهنگی« می تواند مفهومی خطرناک باشد. از ديدگاه 
ديدگاه  از  اما  است،  مفهومی مشکوک و ساختگی  اجتماعی صرفًا 

کند.  می  تهديد  را  آزادی،  آدمی،  دستاورد  ارجمندترين  سياسی 
»ماريوبارگاس يوسا« در اين زمينه جمله يی پرمغز دارد؛ »مفهوم 
هويت، اگر از مقياسی صرفًا فردی به کار نگيريمش، در ذات خود 
گرايش به ساده انگاری و انسان زدايی دارد. انتزاعی مبتنی بر جمع 
و جادويی- ايدئولوژيکی است و آنچه را در وجود آدمی اصيل و 
خالق است و به واسطه وراثت، جغرافيا و فشارهای اجتماعی بر 
فرد تحميل نشده، ناديده می انگارد.« و در همين جاست که بايد با 
موالنا هم آواز شد که؛ تا که عاشق گم کند در راه را/ تا که عاقل 

بشکند فرهنگ را 
▪ ترکه خميده 

تا به اينجا گفته شد که يک وجه اساسی زيست فرهنگی تاريخيت 
آن است. موجودی که در فضای زندگانی فرهنگی به سر می برد، با 
زمان نسبتی ديگر پيدا می کند و به اين معنا که وقتی زيست فرهنگی 
تاريخی.  زيست  شود  می  بنگريم،  زمان  با  آن  رابطه  وجه  از  را 
کشاکش ميان منطق تاريخ »شونده- پيش رونده« با تاريخ هايی که 
تصويری ايستا از زيست فرهنگی دارند، زاينده بحران های پرتب 
و تاب کنونی در بسياری از جامعه های انسانی است. اما شايد اين 
امر تنها دليل نزاع های هويتی نباشد. بررسی های موردی عيان می 
سازد که بخشی از ريشه های اين نزاع های هويتی و کوبيدن بر 

طبل تفاوت فرهنگی ناشی از نبود فرصت های برابر نيز هست. 
شواهد کافی برای اقناع ما هست که بگوييم رفاه برای بذر راديکاليسم 
در حکم شوره زار است. ولی هويت هايی که دچار تحقير و زخم 
های  فرصت  و  رفاه  نبود  از  اين  کنار  در  و  شوند  می  خوردگی 
زندگی هم رنج می برند، البته ملتهب شده و آماده هستند تا به عنوان 

آخرين دستاويز تبديل به بنياد سياست های راديکال شوند. 
اين نگرش را می توان در ميان ملت ها و اقليت های تا اين زمان 
سرکوب شده يافت، يعنی آن گروه های قومی که احساس می کنند 
تحقير يا سرکوب شده اند، و شايد هرگز از احترام برخوردار نبوده 
اند و به دنبال گرفتن انتقام از انسانيت زخم خورده شان هستند و 
اين همان چيزی است که آيزايا برلين با عاريت گرفتن از »شيلر« 
آن را ترکه خميده می نامد. برلين ملی گرايی را به ترکه خميده يی 
تشبيه کرده که در پی تحمل توهين ها و تحقيرها يکباره از جا درمی 
رود و همچون سيلی بر گونه مخالفان و سرکوب گران وارد می 
آيد. غرض از تصريح اين مورد آن بود که نشان دهيم در بسياری 
از درگيری های هويتی رقومی، هنوز مسائل جدی تر و حياتی تری 
اتنوسيتيک  های  جنبش  لذا  و  است  تر  مهم  رفاه  و  اقتصاد  چون 
همواره ماهيتی اقتصادی نيز دارند به خصوص وقتی احساس شود 
که  نوعی  يعنی  است،  آن  غيرطبيعی  نوع  از  اقتصادی  تبعيض  که 
تصور می رود براثر توزيع نادرست امکانات يا انحصارها و نظاير 
آن به وجود آمده است. البته بايد توجه داشت که فرصت برابر به 
اندازه  برای  مناسب  لحظه  تعيين  به  مربوط  مشکالت  وجود  دليل 
گيری آن در يک فرآيند به يک مفهوم کش دار تبديل می شود. و لذا 

بايد برخوردی ظريف تر و با پيچيدگی بيشتر با آن داشت. 
در همين راستا و برای مثال می توان گفت که بخش قابل توجهی 
از نزاع های قومی در ايران ناشی از نبود فرصت های زندگی در 
آن مناطق است. بسياری از همين آدميان که در اين مناطق زيست 
سرگرم  و  باشند  ليبرال«  »رندانی  تا  دارند  آن  آرزوی  کنند  می 
البته  و  لذات.  و  تنعمات  انواع  از  زندگی روزمره شان  کردن  فربه 
به دليل نبود آن فرصت برابر، هويت را سنگر مناسبی برای اثبات 
بودن خويش کرده اند. لذا است که از نخبگان و فعاالن جنبش های 
از  )که  قضيه  وجه  اين  به  عنايت  با  که  رود  می  انتظار  اين  قومی 
لحاظ کارکردی منافع قابل توجهی را نيز نصيب آنان می سازد(، 
از دميدن در آتش خاص گرايی فرهنگی و جداسازی کامل هويت 
زمينه  که  چرا  کنند  پرهيز  ايران  مشبکی  هويت  گستره  از  خويش 
هرگونه مصالحه را از ميان می برد. ترويج و شکل گيری جريان 
های افراطی همچون پان کرديسم، پان ترکيسم و پان عربيسم تنها 
آن چيزی  دنبال  به  و  می شود  منجر  امنيتی  يک فضای  ايجاد  به 
بيش از يک هويت مرگبار بازتوليد نمی شود و اين البته به محاق 
هر  برای  الزم  فضيلت  يگانه  عنوان  به  »دورانديشی«  فرستادن 
انديشه و عمل سياسی است چرا که به گفته آندره کنت اسپونويل؛ 
»بقيه فضيلت ها، بدون دورانديشی، جز سنگ فرش کردن جهنم نيت 

های خيرشان، کار ديگری نمی توانند انجام دهند.«
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هفته گذشته يکصد و دهمين سالگرد تولد رنه ماگريت 
نقاش سوررئاليست بلژيکي بود؛خالق آثار منحصربه 
به  »راهي  بيننده«،  به  پشت  هاي  »انسان  چون  فردي 
سوي آسمان« و به وجودآورنده فضاهاي خيال انگيز 
و عجيب. همان هنرمندي که پايين طرحي از يک پيپ 
با يک  اين کار را  نوشت؛ »اين يک پيپ نيست« و باز 
سيب تکرار کرد. رنه در دوران کودکي، مادر خود را 
از دست داده بود. مادرش پنهاني خانه را ترک کرده 
پيدا  رودخانه  کنار  در  جسدش  بعد  روز  چند  و  بود 
پوشيده  سفيد  يي  پارچه  با  را  صورتش  مادر  شد. 
مرگ  با  رويارويي  از  او  که  گفتند  مي  مردم  و  بود 
هراس داشته است. خودکشي مادر و صورت پوشيده 
جسدش تاثير عجيبي در زندگي »رنه« داشت و بعدها 
با  را  که صورتشان  کرد  را خلق  آثارش، عشاقي  در 

پارچه سفيد پوشانده بودند. 

ماگريت در سنين جواني، نقاشي را به صورت حرفه 
يي ادامه داد. وي کارمند يک شرکت توليدکننده کاغذ 
کاغذهاي  روي  طوالني  هاي  ساعت  و  شد  ديواري 
نقاشي  او  اينکه  با  کشيد.  مي  تکراري  هاي  گل  سفيد 
زبردست بود، اما هيچ وقت از کار خود رضايت کامل 
را  ديواري  کاغذ  روي  نقاشي  دليل  همين  به  نداشت. 
ديد خود  زاويه  از  را  دنيا  کرد  تالش  و  گذاشت  کنار 
ترسيم کند. اما عادت تکرار را نتوانست ترک کند و در 
چند اثر آدم هاي زيادي را بدون کوچک ترين تفاوت 
که  کشيد  آسماني  حتي  کشيد.  بوم  يک  روي  ظاهري 
آدم هاي باراني پوش و کاله شاپويي از آن مي باريد. 
وجود  ماگريت  اثر  چند  يا  يک  در  فقط  تکرار  عادت 
آدم هاي مرموز  آثارش  از  بسياري  در  بلکه  نداشت، 
باراني پوش، در حالي که به بيننده پشت کرده بودند 
گاه  کردند،  مي  نگاه  ماه  به  گاه  آنها  داشتند.  حضور 
را  آينه خود  در  گاه  و  بودند  ايستاده  پنجره  قاب  در 
پشت  صورت،  ديدن  جاي  به  چند  هر  نگريستند،  مي 
سر خود را در آينه مي ديدند. دنياي پردرد ماگريت 
به وضوح در آثار رخ نشان مي دادند. آنجا که مردي 
نشسته است، ولي بدنش قفسي است که چند پرنده را 
در خود اسير کرده و مرد، عصا به دست روي صندلي 

انتظار مي کشد. 
ماگريت پير در آخرين سال هاي عمر خانه يي اجاره 
يي را براي زندگي برگزيد. همان خانه که حاال موزه 
آثار رنه ماگريت است. همان جا که يک بار از شومينه 
اش يک لوکوموتيو خارج شد و ماگريت آن را با نام 
امسال 110  به تصوير کشيد.  ميخکوب شده«  »زمان 
سال از تولد ماگريت مي گذرد. از تولد مردي که کمتر 
عکس از چهره اش وجود دارد. تولدتان مبارک آقاي 

ماگريت، 

ایجاد بانک اطالعاتی GIS از مجموعه تخت جمشید
مدير بنياد پژوهشی پارسه پاسارگاد از ايجاد بانک اطالعاتی GIS از مجموعه جهانی تخت جمشيد توسط کارشناسان اين بنياد خبر داد. حسن طالبيان در اين 
باره به ميراث آريا گفت: برای ايجاد بانک اطالعاتی GIS در واقع کل اطالعات گذشته تا امروز اين مجموعه را دسته بندی کرديم و پس از آن اطالعات جغرافيايی 
اين مجموعه نيز در اين بانک گرد آوری می شود.وی با بيان اينکه در واقع در اين بانک تمام اطالعات گذشته تاکنون تخت جمشيد جزء به جزء قرار می گيرد، 
افزود: اين اقدام طوری صورت می گيرد که با استانداردهای جهانی برابری کند و بتواند وارد شبکه سايت های ميراث جهانی شود. طالبيان با بيان اينکه يک 
گروه کارشناسان خبره درباره جمع آوری اطالعات اين بانک فعاليت می کنند، تصريح کرد: برای اين اقدام يک گروه ايتاليايی مشترکا با بنياد پژوهشی پارسه 
پاسارگاد مشغول فعاليت هستند. وی تصريح کرد: در بانک اطالعاتی GIS تمامی کارشناسان بنياد پژوهشی پارسه پاسارگاد فعاليت می کنند و تمام اطالعاتی 
که تاکنون راجع به تخت جمشيد درحوزه های مختلف علمی، باستان شناسی، محيط زيست، زمين شناسی، حفاظت، مرمت، تاريخی، مواد و مصالح و زبان های 
باستانی وجود دارد به تفکيک جمع آوری می شود. طالبيان با اشاره به اينکه تمام اطالعات تخت جمشيد در اين بانک در حوزه جغرافيايی نيز وجود دارد، اضافه 
کرد: در چهار سال گذشته بخشی از اين کار انجام شده بود و برای اينکه اين بانک را به شبکه های جهانی متصل کنيم نيازمند يک مرتب سازی و استانداردسازی 
دوباره بوديم که بتواند اتوماتيک وار اطالعات تخت جمشيد را روی سايت های ميراث جهانی قرار دهد. مدير بنياد پژوهشی پارسه پاسارگاد ادامه داد: اين اقدام 

پروژه عظيمی است که طی سال های اخير در بنياد پژوهشی پارسه پاسارگاد در حال انجام است.
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کامو
  پرومته قرن بیستم

    
پرويز هوشيار -  قسمت چهارم

پوچي و بيهودگي را نمي توان بي آنکه سوداي نوشتن يک دستور خوشبختي 
در انسان برانگيخته شود کشف کرد ،  چطور ؟ از اين راههاي اينقدر دور، دور 
از....... ؟   اما دنيا يکي بيشتر نيست . خوشبختي و بيهودگي فرزندان يک زمينند. 
از کشف  فقط  که خوشبختي  گفته شود  اگر    ، کرد  توان  نمي  هم جدا  از  آندو 
بيهودگي حاصل مي شود اشتباه است . گاه اتفاق مي افتد که احساس بيهودگي 
نيزاز خوشبختي زائيده شود .“  ” اديپ “  مي گويد  ” به اعتقاد من همه چيز خوب 
اين کالم در دنياي ناهموار و محدود انسان  اين کالم مقدسي است  است  “ و 
طنين مي افکند و مي آموزد که همه چيز تمام نشده و تمام  هم نخواهد شد ،  با 
اين کالم جدالي که با ناخرسندي ويا ميل به دردهاي نابجا وارد اين  دنيا شده 
بود از آن رانده ميشود و سرنوشت يک مسئله انساني مي گردد که با يد به دست 

خود انسان گشوده شود . 
      

  افسانه  ” سيزيف “ افسانه اي است با آغازي شور انگيز. ”  تنها يک اصالح 
فلسفي به راستي جدي وجود دارد ،   خودکشي . “ اين عبارت يکي از عبارات 
آغازين  “ پرو دون     “ را در ذهن ما زنده مي کند و ما را به شدت تکان مي 
دهد,کامو توضيح مي دهد .  که او نمي خواهد بحثي پيش کشد که نشان دهنده 
نامعقول بودن جهان باشد، او پوچي را به منزله آغاز گاهي مي شمارد نه گريز 
گاهي مشکل او داراي جنبه ماوراي طبيعي نيست بلکه اخالقي است . مشکل او 
اين است ،  اگر جهان داراي معنائي نباشد چگونه زندگي انسان مي تواند معنائي 
داشته باشد ؟  و اگر زندگي را معنائي نباشد چرا نبايد به آن پايان داد ؟ اينست 
آنچه خودکشي را به صورت تنها مسئله فلسفي راستين و جدي در   مي آورد . 
هيچ گونه حقا نيت و توجيهي خواه بصورت جسماني  و خواه فلسفي برا ي خود 
کشي نيست . ” خودکشي فلسفي “ راه موثر و شگرفي است که کامو در پاسخ  
اگزيستانسيالبستهائي  مانند”  کير که گارد “ که در برابر نامعقول بودن جهان 
با ” جهتي به سوي ايمان “ واکنش نشان مي دهند . ارائه مي کند  ” آنکس که 
خودکشي جسماني ميکند جسم خود را نابود ميسازد و آن کس که به تخيالت و 
ذهنيت توسل مي جويد همان ستم را برجان و خرد خود روا مي دارد  . اما مشکل 
اينجاست که انسان چگونه ميتواند معنائي به زندگي خود بدهد“ . نتيجه اخالقي  ” 

اسطوره سوفوس “ اين است که انسان بايد با شور و حدت زندگي کند .
        ”  پيش از اين مطلب بر سر آن بود که بدانيم آيا زندگي معني و هدفي 
دارد تا به زيستن بيارزد . اينجا بر عکس ، به نظر مي آيد که زندگي هر چه بي 
معنا تر باشد بهتر و خوشتر سپري مي شود  . گذر از هر تجربه يا سرنوشتي 
عبارتست از قبول تام آن از جانب ديگر ، اگر کسي بداند که زندگي امري بيهوده 
است ، هرگز به آن تن نمي دهد مگر آنکه پيوسته به اين بيهودگي توجه داشته 
باشد ... زيستن دوام دادن  بيهودگي است و دوام آن موجب مي شود که پيوسته 
آنرا در مقابل نظر داشته باشيم ... پس يکي از مناسب ترين روشهاي فيلسوفانه ،  
طغيان است . طغيان ،  شوق و آرزو نيست و در آن اميدي ندارد . طغيان اعتقاد 
برسرنوشتي  است که هر کوششي را درهم مي شکند . اما تسليم و رضا همراه 

آن نيست  . “
    

  ” گاليگوال “  داستان امپراطوري مقتدر است که روزي دچار طغيان کاموئي شده 
براي اجراي فلسفه اش شاهزادگان را کشته تنها به محاالت و ماه دست نيافتني 
مي انديشد و براي رسيدن به هدفش دست به هرکاري مي زند . طغيان  ” گاليگو 
ال“  را به تجاوز از حدود ممکنات وا مي دارد . در پايان “ کاليگوال “ مي گويد  : 
”همينقدر کافي است که محال وجود داشته باشد . آري اما محال وجود ندارد 
. انسان در جستجوي اوست اما همه جا به مانع وجود خود  برمي خورد “  ” 

کاليگوال “در حين گفتگو به آيينه مي گويد  .
   ”  محال ! من تاسرحد جان تا نهايت وجود خودم در پي او گشته ام . دستهاي 
خود را به هرسو دراز کرده ام و هنوز هر جا که دست دراز مي کنم به تو بر مي 

خورم . تو هميشه روبروي مني  ... “
      

 نماد پهلواني در ” گاليگوال “   در پيکار با خويش از پا در مي آيد . تخته سنگ را 
از زمين بر مي دارد و آنرا باال مي برد . اما نه باالتر از قله کوه , اما  ” سيزيف “  
نماد از بشري است که تسليم تقدير نمي شود و همواره با تقدير در جنگ است ، 

سراسر داستان  ” طاعون “ نيز جز اين نيست .
    ” هليکون “ برده اي است که توسط  ” گاليگوال “ آزاد شده و” گاليگوال “  را تا 
اندازه پرستش قبول دارد و هنگاميکه در مقابل بيرحمي و بي شرمي ” گاليگو ال “ 

نسبت به بزرگ زادگان قرار مي گيرد شادمان شده و مي گويد .

»ای بی یو« برگزیدگان سال 
2۰۰8 را معرفی کرد

برگزيدگان جايزه اتحاديه راديو و تلويزيون های آسيا و اقيانوسيه)ABU(، طی مراسمی امروز)سه شنبه پنجم آذرماه 
بخش  در  نه  و  راديو  بخش  در  نه  مراسم،  اين  در  شدند.  معرفی 
به  ايران  اسالمی  جمهوری  سيمای  و  صدا  از  برنامه ای  تلويزيون، 

عنوان برنامه برترمعرفی نشد. 
 ( يو«  بی  »ای  عمومی  اجالس  پنجمين  و  برگزاری چهل  با  همزمان 
ABU( که طی روزهای اخير در بالی اندونزی برگزار شد، برنامه های 
و  گرفته  قرار  ارزيابی  مورد  جايزه  اين  نهايی  بخش  به  راه  يافته 

برترين ها امروز معرفی شدند. 
به نقل از سايت اتحاديه راديو و تلويزيون های آسيا و اقيانوسيه، در 
بخش برترين برنامه های تلويزيونی شرکت کننده، عنوان 8 برنامه، به 
عنوان توليدات برتر معرفی شد که نامی از برنامه های ايرانی در اين 

بين به چشم نمی خورد. 
اين در حالی است که کشورهای چين، ژاپن و کره جنوبی هر کدام 
خود  به  را  آمار  بيشترين  کشورها  ساير  بين  در  برگزيده،  دو  با 

اختصاص دادند. 
بر اين اساس، در بخش بهترين سريال تلويزيونی، يک سريالی چينی 
که با همکاری شبکه ملی چين )CCTV( و کانال آر تی پی آر سی 

)RTPRC( ساخته شده بود، جايزه ای بی يو را دريافت کرد. جايزه برترين برنامه سرگرم کننده به شبکه تلويزيون ژاپن 
رسيد. جايزه ای بی يو در بخش بهترين برنامه تلويزيونی ويژه کودکان را شبکه ملی چين دريافت کرد و در بخش خبر 

هم شبکه هنگ کنگی »اچ کی سی تی وی« جايزه ای بی يو در سال 2008 را به خود اختصاص داد. 
در اين مراسم همچنين عنوان برترين برنامه مستند به مستند »شرق و غرب« از شبکه »ای بی اس« کره جنوبی رسيد و 
جايزه ای بی يو بهترين برنامه ورزشی هم برای پوشش مسابقات المپيک پکن در رشته شنا به شبکه »ان اچ کی« ژاپن 

اختصاص يافت. 
شبکه کی بی اس کره جنوبی جايزه سال 2008 ای بی يو را در بخش بهترين برنامه ويژه جوانان دريافت کرد؛ همچنين 

جايزه ويژه هيات داوران بخش تلويزيون به برنامه ی »معلم مدرسه من« از »مترو تی وی« اندونزی رسيد. 
و  کودک(  بخش  )در  فيليپين  به شبکه  متعلق  برنامه ای  از   ،)ABU(»يو بی  »ای  همچنين جشنواره  تلويزيون  بخش  در 

برنامه ای از ان اچ کی ژاپن )در بخش خبر( تقدير کرد. 
در بخش راديو نيز برخالف گذشته صدا و سيمای ايران نتوانست عنوانی را در سال 2008 دريافت کند. 

بر اين اساس، عنوان بهترين نمايش راديويی )به ان اچ کی ژاپن( رسيد؛ جايزه برترين برنامه اطالع رسانی را برنامه ای 
از کی بی اس کره دريافت کرد. جايزه برترين برنامه کودک و نوجوان به برنامه ای راديويی از هنگ کنگ اهدا شد. عنوان 
بهترين برنامه خبری را بازهم صدا و سيمای هنگ کنگ دريافت کرد؛ جايزه »ای بی يو« در بخش بهترين برنامه مستند 

و بهترين برنامه برون مرزی هم به ترتيب به برنامه ای از »آرآی آی«)اندونزی( و بی بی سی )انگليس( رسيد. 
بر اساس اين گزارش، جايزه ويژه هيات داوران بخش راديويی اين جشنواره، به برنامه راديويی »چنگيز خان« از راديوی 

مغولستان اهداء شد. 
همچنين در بخش راديو، از 5 برنامه راديويی متعلق به کشورهای چين )نمايش و برنامه برون مرزی(، هند) کودک و 

جوان(، ژاپن)مستند( و بنگالدش )جايزه ويژه هيات داوران( تقدير کردند. 

خسروجردي آثارش را در لندن به نمایش مي گذارد
 حسين خسروجردي از ماه ژانويه نمايشگاهي انفرادي از نقاشي هاي 
ديجيتالي اش را در گالري »زيراکس آرت فاين« لندن به نمايش مي گذارد.

حسين خسروجردي هنرمند نقاش،گرافيست و مجسمه ساز با اعالم اين 
خبر به خبرنگار هنرهاي تجسمي فارس گفت: در اين نمايشگاه 18 تابلو 
از نقاشي هاي ديجيتالي ام را به نمايش خواهم گذاشت که ترکيبي از آثار 
قديمي و جديد من با موضوع انسان و در ابعاد بزرگ است.وي افزود: 
زمان دقيق برپايي اين نمايشگاه هنوز مشخص نيست اما درماه ژانويه 
به مدت ده روز برپا خواهد شد.خسروجردي براي هماهنگي و رايزني 

براي برپايي نمايشگاه در کشورهاي مختلف اروپايي عازم لندن شد.

امور آگهی ها و تبلیغات هفته نامه پرشین: 

۰78۱۱۰۰۰455 - ۰2۰8453735۰
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زادگاه 

نخستین ها
 

بيافريد و چهاردهمين ساتراپي  اهورا مزدا  يازدهمين سرزميني است که  از اسالم،  پيش  بر متون  بنا 
)ايالت( در ساختار دولت ساساني محسوب مي شد. فراواني و تنوع اين نامها که گاه ريشه هندواروپايي 
بارتولد«  »واسيلي  نوشته  به  است.  اي  اسطوره  اين سرزمين  ديرينگي  و  قداست  قدمت،  بر  دليل  دارد 
مؤلف تذکره جغرافياي تاريخي ايران، بيش تر دانشمندان بر اين باورند که مردم سيستان، اصيل ترين 
ايرانيان و نمونه بارز نژاد آريايي هستند که بهتر از ساير اقليمهاي جغرافيايي ايران، زبان و ويژگيهاي 
ايرانيان دوره هاي تاريخي را حفظ کرده اند و معتقد است که مردم سيستان، هزاران سال پيش، نخستين 
به  تاريخي که   – اين حوزه فرهنگي  اند.  پديد آورده  ايران  يافته آريايي را در فالت  دولتهاي سازمان 

گاهواره فرهنگ ايران زمين نامبردار است در زمان داريوش هخامنشي، از سوی بطلميوس، آريا پوليس 
نام گرفته که بيانگر يکي از کانونهاي بزرگ جمعيتي قوم آريا در سيستان است.

سيستان برخاسته از دل تاريخ، که تمام هنگامه هاي تاريخي را با سرافرازي پشت سر دارد. از منظر 
تاريخي، اساطير ملي و حماسي نيز سزاوار شايستگي است.

ارتباط آسياي  سيستان خاستگاه نخستين تمدنهاي پيشرفته بشري، کانون اجتماعات شهرنشيني، پل 
غرب با مناطق هندوچين، و معبر کاروانهاي تجاري بوده است. شهر سوخته با 5 هزار سال ديرينگي؛ 
بهترين مرکز شهرنشيني در عصر مفرغ، و ترکيب زيبايي از خالقيت، فراست صنعت و فرهنگ گذشته، 
دهانه غالمان )يا دروازه بردگان(؛ نمونه معماري موفق يک شهر هخامنشي، کوه خواجه؛ دژ سنگي و 
استوار برآمده از درون هزاران رمز و راز تاريخ اشکاني، ساساني و هنر و تمدن و فرهنگ ايران باستان، 

زاهدان کهنه يا به قول هنري ساوج؛ لندن آسيا، زبان تصوير گوياي هزاره هاي تاريخ است.

سيستان زادگاه آسيابهاي بادي جهان و سهم ايران در شکل گيري زواياي تمدن است.

سيستان گلوگاه هند زرخيز و خاور دور، و مهد رادي و رادمردي در اساطير پهلواني پيشينيان بوده 
است و مورخان، بناي سيستان را به 4 هزار سال قبل از بعثت پيامبر اکرم)ص( و به دست گرشاسب 
نوشته اند. سيستانيان از آغاز پادشاهي گرشاسب تا طلوع دين احمدي از بام هدايت اسالم بر طريقت 
آدم )ع( بوده و نام زيباي دارالواليه، بزرگ ترين افتخار مردم سيستان است. سيستان، انبار غله آسيا، 
و به لحاظ رصد اقتصادي، از کانونهاي اقتصاد آن روزگار است به گونه اي که هرودت مورخ يوناني، 

ماليات سيستان را در دوره هخامنشي پس از مصر و ميان رودان نام مي برد.

اين جغرافياي اقليمي در دستگاه خالفت عباسي از چنان اهميتي برخوردار بود که روزي ليث بن ترسل 
در برابر انجام خدمتي شايان، از هارون، خليفه وقت حکومت عباسي شنيد که به او گفت: "اي ليث! اينک 
حکومت مصر را به تو مي دهم. اگر در آنجا به نيکويي خدمت نمودي، آنگاه حکومت سيستان را به تو 

واگذار مي کنم تا کارت باال بگيرد."

نويسد:"... و  تاريخ سيستان مي  نويسنده  دارد که  در حوزه علوم و حکمت، سيستان چنان جايگاهي 
علماي بزرگ برخاستند از سيستان، اندر باب فقه و ادب و قرائت چنانکه حرمين شام و عراقين، محتاج 
ايشان بود و بدين سبب است که بسياري از پژوهندگان و مورخان، تأثير فرهنگ ديرينه سيستان، و 
اند."  ايران، و جهان اسالم، و حتي فرهنگ بشري، ژرف و عميق دانسته  حوزه فرهنگي هيرمند را بر 
تعريف  بدون  که  بوده  اثرگذار  اسالمي  ايران  غني  فرهنگ  در سرشت  چنان  مکتوب سيستان،  ميراث 
جايگاه دانشمندان، علما، فيلسوفان، شاعران، فقها و حکمت آموختگان سيستان نمي توان حوزه فرهنگ و 
علوم اسالمي را تصوير کرد و براي اختصار تنها به چند فراز از معرفي اولين ها و برترينهاي مشاهير 

سيستان اشاره مي شود.

قرآن  اين  است.  هاي سيستاني  واژه  با  و  گويش سيستان  به  کريم،  قرآن  هاي  ترجمه  اولين  از  يکي 
نفيس که به قرآن قدس زيور نام يافته و به خط کوفي نوشته شده، ترجمه آقاي دکتر علي رواقي و 
پيداشده در گنجينه کتب خطي آستان قدس رضوي است. اين افتخار بر سيستانيان مبارک باد که يکي 
از اولين ترجمه هاي قرآن کريم به گويش سيستاني است. اولين پهلوان حماسي ايران، و پاسدار فرهنگ 
از  فردوسي  ارجمند  در شاهنامه  نريمان،  فرزند  فرزند سام،  زال،  فرزند  رستم،  ايرانيان،  رادمردي  و 
سيستان گزينه شده است. يعقوب ليث صفاري نخستين شهريار ايران پس از اسالم و احياگر زبان و 
ادبيات و استقالل ايران، از سيستان برخاسته است. رابعه بنت کعب قزداري، نخستين شاعره پارسي 
گوي ايران سيستاني است. ام سلمه سجستاني نوه ابي داود سجستاني از محدثين اسالم و از اولين 
زنان محدثه سيستاني است. ابوسليمان سجستاني، فيسلوف سده چهارم هجري و از مفاخر ايران و 
جهان در انتشار ميراث فرهنگي اسالمي، زادگاه وي، سيستان است. ابويعقوب سجستاني، نويسنده کهن 
ترين کتاب نثر پارسي دري، يعني کشف المحجوب زاده سيستان است. حزيز بن عبداهلل سجزي، از اولين 
فقهاي جهان تشيع و از شاگردان حضرت امام جعفر صادق برخاسته از سيستان است. خلف بن احمد 
صفاري، نخستين کسي که به دستور وي در قبال يکصد هزار سکه زر، قرآن خطي نوشته و طراحي 

شده، زاده همين سرزمين واليت مدار است.

محمدبن وصيف سگزي، اولين شاعر شعر مکتوب فارسي در نيمه اول قرن سوم هجري و پايه گذار 
شعر پارسي دري از افتخارات همين سرزمين است. اولين قوانين بيمه هاي اجتماعي رايگان در سيستان، 

توسط يعقوب ليث صفاري نوشته شده است. اولين آسيابهاي بادي جهان، اختراع سيستانيان است.

سيستانيان در مقابل خلفاي اموي، سب موالي علي )ع( نکردند و حاضر شدند گيسوان زنانشان را در 
مالء عام بتراشند اما ننگ توهين به علي )ع(، آن مرد حق و انديشه و اولين امام شيعيان جهان را بر دست 

و پاي آزادي و وجدان بيدار خويش نبستند.

به گواه تاريخ، پرجمعيت ترين شهر دوران مفرغ، شهر سوخته سيستان بوده است.

اختراع خط َمعقلي در قرن اول هجري به ابراهيم سجزي و اختراع خط جليلي در اوايل اسالم به يوسف 
از  اجمير هند و  الدين محمد بن حسن سجزي سرسلسله چشتيه  سگزي منسوب است. خواجه معين 
معارف و صاحبان کرامت و تقوا از افتخارات سيستان است که مرتضي مطهري از او به عنوان صاحب 
کرامت ياد کرده است. اولين سرزميني که نام مدينه العذرا يا شهري که دروازه هايش به روي هيچ بيگانه 

اي گشوده نشد، سيستان بود.

اولين دانشمندي که اسطرالب زورقي را اختراع و زيج ماموني را بنياد کرد، استاد ابوسعيد سجزي، اهل 
سيستان است.

نخستين رصدخانه هاي ايرانيان، ازجمله رصدخانه زرتشت در دهانه غالمان سيستان داير شد. تنها 
زادگاه  و  استقرار  محل  که  سرزميني  داد،  انصار  لقب  مردمش  به  هخامنشي  کوروش  که  سرزميني 
بزرگ ترين خاندان ايراني يعني خاندان سورن بود و شکوهمندترين پايتختهاي ايران در دوران صفاري 

سيستان است.

اولين تصاوير انيميشن يا تصاوير متحرک سينما در شهر سوخته متعلق به سيستان است. اولين کوره 
هاي ذوب فلز جهان در سيستان فعال بوده است. در چند دهه اخير نيز ادامه اين افتخارات نام سيستانيان 
را در اوج عزت و احترام قرار داده است که از آن جمله مي توان به اولين روحاني برجسته و مجتهد 
بزرگ سيستان که پرچم انگليس را در دوره قاجار از فراز سکوهه سيستان به زير کشيد و آتش زد يعني 
آيت ا... آقا مال محمد مهدي، عالم روحاني و آگاه سيستان، اولين شهيدان جنگ تحميلي، اولين جوانان تير 
باران شده سيستاني در زندانهاي حکومت پهلوي، اولين زندانيان و تبعيدشدگان عصر ستمشاهي يعني 
آقاي محمد ابراهيم شريفي و حجت االسالم سيد محمدتقي حسيني، اولين خط شکنان جبهه مبارزه با کفر 
بودند. صدها شهيد و آزاده و ايثارگر و جانبار و فدايي امام و انقالب، به ويژه شهيد واالمقام، نماينده 
مردم سيستان در مجلس شوراي اسالمي حجت االسالم حاج آقا سيد محمدتقي حسيني طباطبايي و 

دهها شهيد سرافراز ديگر اشاره کرد.

امروز نيز، عاشقاني سرفراز و سراپا ايثار، پرچم فرهنگ و تمدن و تاريخ سيستان را برافراشته اند و 
داعيه پاسداري از اين سرزمين آغشته به عطر شهيدان را دارند که به سالح انديشه و علم و تقوا، دل و 
جان را زيور داده اند و اين نامهاي عزيز و ارجمند را مي توان درميان صدها استاد دانشگاه و فرزانه 
و خطيب و فرهيخته و طبيب و پژوهنده و شاعر و اديب و مورخ معاصر سيستان که مبدا تحول در اين 

گوشه از ميهن تابناک اسالمي شده اند جستجو کرد.
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سالمت
قرصي جدید براي 

درمان سرطان ریه  
 

 قرص »ايرسا« که براي کنترل سرطان 
ريه توليد شده است، تاثير شگفت انگيزي 
بر درمان اين سرطان دارد. محققان علوم 
پزشکي مي گويند اين دارو که پيشتر براي 
استفاده گروه هاي محدودي از مبتاليان 
به سرطان ريه مورد استفاده قرار گرفته 
ريه  سرطان  پيشرفته  موارد  در  است، 
که  بيماراني  است.  داده  نشان  موثر  نيز 
داروي ساخت  اين  از  قرص  يک  روزي 
کنند  را مصرف مي  زنکا  شرکت آسترا 
دارو  اين  دارند.  قبولي  قابل  عمر  طول 
ريه  سرطان  درمان  دوم  خط  عنوان  به 
بعد از ترکيب دارويي موسوم به شيمي 
گيرد.  مي  قرار  استفاده  مورد  درماني 
دکتر »ادوارد کيم« و همکارانش از مرکز 
دانشگاه  در  اندرسون  تحقيقات سرطان 
بار  نخستين  اين  کردند  اعالم  تگزاس 
برابر  در  خوراکي  داروي  يک  که  است 
گفته  به  درماني مطرح مي شود.  شيمي 
از  تر  ايمن  ايرسا  قرص  دانشمند،  اين 
شيمي درماني است و مي توان به جاي 
تاکسوتر از آن سود جست. سرطان ريه 
ساالنه يک ميليون و 200 هزار نفر را در 
جهان از پاي درمي آورد که در مجموع 
مهم ترين علت مرگ ناشي از سرطان در 

جهان محسوب مي شود.  

 فواید یک مشت بادام  
  

بر  افراد  که  آيد  مي  پيش  اوقات  خيلي   
ضعف  دچار  گرسنگي  يا  استرس  اثر 
شديدي مي شوند و در اين مواقع سراغ 
اولين چيزي که مي روند، خوردني هاي 
شيرين و پرکالري است. ترديدي وجود 
سرعت  به  ها  خوردني  اين  که  ندارد 
موقت  طور  به  و  برده  باال  را  خون  قند 
اما  برند  از ميان مي  را  احساس ضعف 
در مقابل نبايد از تاثير اين خوردني ها بر 
چاقي غافل ماند. کارشناسان توصيه مي 
کنند در اين مواقع بهترين خوردني، يک 
متخصصان  گفته  به  است.  بادام  مشت 
خالي  موجب  سفت  هاي  بادام  جويدن 
شدن استرس مي شود و از سوي ديگر 
به  آن  در  موجود  منيزيم  و   B ويتامين 
تا آرامش را در بدن  مغز کمک مي کند 
برقرار کند. بايد گفت 22 عدد بادام تنها 
احساس  کاماًل  اما  دارد؛  کالري   160
سيري به وجود مي آورد و اين در حالي 

است که موجب چاقي نخواهد شد.  

رفع نقص رگ هاي مغزي 
با یک ابرچسب  

  
کودک 17 ماهه انگليسي که با يک نقص 
نادر عروق مغزي متولد شده بود با عمل 
نقص  اين  شد.  درمان  يي  ويژه  جراحي 
به شکل سوراخ هاي ريزي در رگ هاي 
خوني اصلي مغز بروز مي کند و هر سال 
از هر صد نوزاد در سراسر جهان يکي 
به آن مبتال مي شود. اغلب بيماران مبتال 
انتشار  علت  به  وريدي  عارضه  اين  به 
از مدتي جان مي  خون در جمجمه پس 
بازند، اما در تازه ترين نمونه از جراحي 
موفق  امريکايي  جراحان  پرخطر،  هاي 
اين  خونريزي  ابرچسب،  نوعي  با  شدند 
اين  در  کنند.  متوقف  را  مغزي  هاي  رگ 
عمل جراحي يک محفظه کنترل از راه دور 

حاوي نوعي چسب ارگانيک از رگ هاي 
اين  مغز  نهايت  در  و  قلب  به  ران  کشاله 
کودک فرستاده شد. آنها اين چسب را به 
اين  تزريق کردند.  منافذ رگ هاي مغزي 
رگ  از  خون  انتشار  توقف  موجب  عمل 

هاي مغزي شد.  

 افزایش عفونت هاي 

چشمي در پاییز
 

هاي  عفونت  پزشک  چشم  يک  گفته  به   
اواخر  در  چشم  ويروسي  و  باکتريايي 
افزايش مي  پاييز  در سراسر  و  تابستان 
عضو  شکراللهي«  »سيامک  دکتر  يابد. 
ايران  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي  هيات 
ويروسي  هاي  »عفونت  کرد؛  خاطرنشان 
افزايش  پاييز  در  چشمي  باکتريايي  و 
مي يابد که براي درمان آن نيز که اغلب 
چشم  قرمزي  و  خارش  و  سوزش  با 
بيوتيک مناسب  از آنتي  بايد  همراه است 
در  وي  کرد.«  استفاده  پزشک  تجويز  با 
چاي سرد شده  استفاده سنتي  با  رابطه 
قرمزي چشم  و  درد، سوزش  رفع  براي 
نتيجه  اين  به  »امروزه متخصصان  گفت؛ 
جوشيده  آب  از  استفاده  که  اند  رسيده 
از  موثرتر  و  بهتر  مراتب  به  سردشده 
بازار  در  موجود  داروهاي  حتي  و  چاي 
است و اثري بسيار سريع در بهبود عالئم 

بيماران دارد.«  

 مفید بودن توت سفید 
براي دیابتي ها  

  
 توت سفيد سرشار از امالح معدني، تانن، 
مواد چربي و ويتامين هاي A و C است. 
توت سفيد ميوه يي آبدار، شيرين و لذيذ 
است و مواد غذايي توت سفيد زماني جذب 
بدن مي شود که صبح ناشتا يا عصر در 
شود  خورده  شام  و  ظهر  غذايي  فاصله 
)يعني درست زماني که شکم از غذا خالي 
است(. همچنين قند موجود در توت سفيد 
هستند،  ديابت  به  مبتال  که  کساني  براي 
ضرر ندارد و آنان غالبًا به جاي قند سفيد 
مي  خشک  توت  با  را  چاي  مصنوعي، 
خورند. شايان ذکر است ديگر خواص آن 

ملين و سهل کردن جريان ادرار است.  

تاثیر غذا و ورزش در 
سالمتي  

کردن  محدود  معتقدند  پزشکان  بيشتر   
مي  بدن  وارد  روزانه  که  کالري  ميزان 
طول  و  جسم  سالمت  تواند  مي  شود، 
عمر  به  حتي  فرد  و  کند  تضمين  را  عمر 
بيشتر از صد سال اميدوار باشد. به باور 
انسان  آنچه  بر  درست  نظارت  پزشکان 
در طول زندگي به عنوان غذا مصرف مي 
کند، مي تواند در آينده روي سالمت وي 
کاهش  اين  البته  باشد.  تاثيرگذار  بسيار 
فقط  و  باشد  پيچيده  هم  چندان  نبايد 
کاهش پنج درصدي کالري که وارد بدن 
مي شود در کنار فعاليت هاي منظم بدني 
دوچرخه  يا  دويدن  کوهنوردي،  )مانند 
را  جسماني  سالمت  تواند  مي  سواري( 
در کنار عمري طوالني به فرد هديه کند. 
مکمل  مصرف  پزشکان  از  برخي  اگرچه 
اين  براي  نيز  را  هاي ويتاميني و معدني 
ديگر  برخي  ولي  کنند  مي  توصيه  کار 
و مصرف  بينند  نمي  کار  اين  در  الزامي 

مواد طبيعي را بهتر مي دانند.  

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.   

پیشنهاد هشت 
کارشناس براي 

پیشگیري از 
سرطان 

 
ترجمه؛ حسن ساالري 

چاي سبز بنوشید
زنان  ميان  در  سرطان  ترين  شايع  پستان  »سرطان 
سنگاپور است. من مي کوشم با نوشيدن چاي سبز بيشتر 
و فرآورده هاي سويا، خطر دچار شدن به اين سرطان 
بخارپز  ماهي  با  را  سويا  پنير  همچنين  دهم.  کاهش  را 
خطر  کاهش  در  امگا3-  هاي  چرب  اسيد  زيرا  کنم،  مي 
مي  دارد. سرانجام  نقش  پستان  به سرطان  دچار شدن 
کوشم کمبود خوابم را جبران کنم. اگر يافته هاي جديد ما 
درست باشد، خوابيدن نيز ممکن است خطر دچار شدن 

به سرطان پستان را کاهش دهد.«
»وون پاي كه« از دانشگاه ملي سنگاپور

آسپرین بخورید
»من هر روز صبح آسپرين کودک مي خورم. زياد سبزي 
اما  گيرم،  به خودم سخت مي  ميوه مي خورم. خيلي  و 
نگه  پايين  بايد  که  آنچنان  را  وزنم  ام  نتوانسته  هنوز 
دارم. کارشناسان مي گويند چاقي پس از سيگار دومين 
عامل خطرساز مهم براي سرطان هاي مرگبار است. من 
همان  ما  گويد  مي  که  ام  شده  قديمي  جمله  اين  فريفته 
چيزي هستيم که مي خوريم. هنوز يک تاس ديگر براي 
پرتاب داريم، دست کم مي توانيم زمين بازي را به سود 

خودمان کج کنيم.«

هاي  پژوهش  بنیاد  از  وینبرگ«  »رابرت 
زیست پزشکي ماساچوست

آزمایش بدهید
سرطان  خطر  دارو  اين  خورم.  مي  آسپرين  اندکي  »من 
روده بزرگ را 40 تا 50 درصد کاهش مي دهد. همچنين 
بدبختانه  انجام مي دهم.  را  آزمون هاي غربالگري  همه 
هاي  آزمايش  اين  از  توانند  مي  مردم  از  کمي  شمار 

راه  پي  در  بايد  بنابراين  مند شوند.  بهره  دهنده  آگاهي 
هايي باشيم که هزينه برخي از اين آزمايش ها را کاهش 

دهيم.«

»ري دوبیوس« از مركز سرطان اندرسن در 
تگزاس

سبزي و میوه بخورید
من  در  رفتارهايي  و  ام  شده  بزرگ  نيجريه  در  »من 
پرورش يافته است که هنوز هم احساس تندرستي خوبي 
به من مي دهد. ما بسيار ميوه و سبزي مي خوريم و 
و  پرجنب  همواره  ما  خوريم.  مي  کمتر  قرمز  گوشت 
جوش هستيم. اکنون که در کشور پيشرفته تري هستم 
ورزش مي کنم، اما هر از گاهي. با وجود آنچه از آفريقا 
پرهيز  اندازه  از  بيش  گرفتن  آفتاب  از  ام  برده  ارث  به 

مي کنم.«

سرطان  درمانگاه  مدیر  الوپید«  »فومي 
دانشگاه شیکاگو

وزن خود را پایین نگه دارید
»من هرگز سيگار نکشيده ام. وزن زيادي ندارم. از آفتاب 
نوشم.  نمي  الکل  و  کنم  مي  پرهيز  پوستم  کردن  سوز 
است  سال   30 از  بيش  کنم.  مي  روي  پياده  روز  هر 
ندارم.  دوست  را  جانوران  کشتن  زيرا  گياهخوارم  که 
سرطان  به  شدن  دچار  خطر  کاهش  در  اينها  اينکه  اما 

سودمند است يا نه، بايد در آينده ديد.«
دانشگاه  سرطان  پژوهشگاه  از  كي«  »تیم 

آكسفورد

برنامه غذایي متعادل داشته باشید
ما  از  رود  مي  گمان  که  هست  گوناگوني  غذايي  »مواد 
در برابر سرطان پشتيباني مي کند. ويتامين D، سلنيوم، 
اسيدهاي  برخي  و  ها  اکسيدان  آنتي  ديگر  و  کاروتن 
چرب. با اين همه من هيچ مکمل غذايي نمي خورم، زيرا 
دست  مواد  اين  بودن  براي سودمند  محکمي  مدرک  به 
و  گوناگون  غذايي  برنامه  از  ام  يافته  آنچه  ام.  نيافته 

متعادل مي گويد که اين مواد در آنها يافت مي شود.«

»كاي تي خاو« از دانشگاه كمبریج

پدر و مادر خود را به دقت برگزینید
»من سيگار نمي کشم و اين بهترين کاري است که هر 
کسي براي جلوگيري از سرطان مي تواند انجام دهد. من 
يک مرد اسکاتلندي با پوست سفيد روشن هستم. از اين 
رو تا مي توانم از آفتاب پرهيز مي کنم و کرم ضدآفتاب 
به پوستم مي مالم تا از سرطان پوست جلوگيري کنم. 
نکته ديگر اينکه پدر و مادرتان را به دقت برگزينيد تا از 
به ارث بردن برخي سرطان ها جلوگيري شود. اما اين 

کار اندکي دشوار است،«

»یاین مک نیش« از مدرسه پزشکي لندن

نیک اندیش باشید
»سفارش مي کنم سيگار نکشيد سبزي و ميوه بخوريد، 
بدهيد.  آزمايش  پيوسته  و  شويد  دوست  پزشکان  با 
همچنين به کوهنوردي بپردازيد شاد و شنگول باشيد و 

همواره به چيزهاي خوب بينديشيد.«

»دیوید لین« از دانشگاه دیوندي انگلستان

NewScientist, 22Oct.2008 
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علم و تکنولوژی

ساخت میني نوت بوک ویژه کریسمس  
 
 

کارشناسان از ساخت نوت بوک جديدي با نام Qube M1 خبر داده اند 
که قرار است پنج روز قبل از شروع تعطيالت کريسمس، در مدل هاي 
مختلف و با سيستم هاي عامل لينوکس، ويندوز XP و ويندوز ويستا 
وارد بازار شود. اين ميني نوت بوک به يک نمايشگر ۹/8 اينچي مجهز 
شده است که مي تواند تصاوير را با کيفيت 1024 در 600 پيکسل در 
آن پخش کند. اين کامپيوتر کوچک به يک گيگابايت رم، هاردديسک 5/2 
اينچي SATA با ظرفيت 80 گيگابايت، سه ورودي USB2.0 و... مجهز 
شده است. ميني نوت بوک جديد Qube M1 قابليت پشتيباني از کارت 
مگاپيکسلي   3/1 کم  يک وب  با  و  دارد  را   MMC و   SD حافظه  هاي 
اين  فراهم مي کند.  براي کاربر  را  اينترنتي  ارتباطات تصويري  امکان 

نوت بوک که از شبکه بي سيم Wi-Fi پشتيباني مي کند، قرار است با قيمت 327 دالر در بازار فروخته 
شود.  

 

هکرها و سرقت پنج 
میلیارد دالري  

  
هکرهاي آنالين و متخصص در زمينه کالهبرداري 
موفق  اخير  سال  يک  طي  اعتباري  هاي  کارت  از 
از  دالر  ميليارد  پنج  از  بيش  غيرمجاز  برداشت  به 
نقاط  در  اينترنت  کاربران  شخصي  هاي  حساب 
مختلف جهان شده اند. بررسي هاي موسسه امنيتي 
سمانتک نشان مي دهد اين رقم باالي کالهبرداري 
در  هکرها  زيرزميني  گسترده  فعاليت  معناي  به 
دنياي مجازي است که در ميان اقالم عرضه شده 

براي فروش توسط هکرها شماره هاي کارت هاي اعتباري از جمله اقالم محبوب 
شوند.  مي  شامل  را  افراد  اين  توسط  شده  ارائه  کاالهاي  کل  درصد   31 و  بوده 
هرچند بسياري از اين شماره ها فاقد اعتبار هستند. در مرحله بعد جزئيات حساب 

هاي بانکي کاربران 20 درصد اقالم عرضه شده براي فروش را تشکيل مي دهند. تحقيقات سمانتک 
حاکي است رقم به سرقت رفته از هر کارت اعتباري به طور متوسط معادل با 350 دالر است. در ميان 
کشورهاي جهان روسيه و اروپاي شرقي بهشت هکرهاي اينترنتي محسوب مي شوند و البته باندهاي 

سازمان يافته متشکل از اين افراد در نقاط مختلف جهان با يکديگر همکاري مي کنند.  
 

ارتقاي شخصیت با بازي کامپیوتري  
 
 

بر اساس نتايج حاصل از يک مطالعه جديد، بازي هاي رايانه يي آنالين، شبکه هاي اجتماعي و تاالرهاي 
گفت وگو مي تواند باعث برانگيخته شدن، تحريک شدن و در نهايت رشد و پيشرفت نوجوانان شود. 
نتايج اين مطالعات که در موسسه e.John D and Catherine T. MacArthur که به مدت سه سال 
انجام شده بود، در نشست انجمن انسان شناسي امريکا مطرح شد. دانشمندان در تحقيقات خود بيش 
از پنج هزار ساعت فعاليت آنالين نوجوانان و جوانان را مورد مطالعه قرار دادند و در پايان دريافتند، 
نوجوانان و جوانان امروزي با انجام بازي هاي رايانه يي مراحل رشد و پيشرفت خود را طي مي کنند. 
»ميزوکو ايتو« يکي از محققان اين گروه توضيح داد؛»زماني که والدين به نوجوانان و جوانان امروزي 
نگاه مي کنند و آنها را در حال انجام بازي هاي رايانه يي يا سر زدن به شبکه هاي اجتماعي مي بينند، 
تصور مي کنند فرزندان شان در حال تلف کردن وقت خود هستند اما اگر دقيق تر نگاه کنيم، درخواهيم 
يافت که نوجوانان در فضاهاي مجازي نظير بازي هاي کامپيوتري يا شبکه هاي اجتماعي به دنبال 

شخصيت اجتماعي خود هستند و اين شخصيت را از اين طريق پرورش مي دهند.«  
 

دسترسي 4۰۰ میلیون نفر به اینترنت پرسرعت  
 

 
بر اساس گزارش يک شرکت تحقيقاتي شمار مشترکان اينترنت پرسرعت جهان با رشد 
هفت هزار برابري نسبت به دهه گذشته اکنون از 400ميليون نفر فراتر رفته است. 
DSL بوده  Point Topic، بيشتر مشترکان کاربر پهناي باند  بر اساس گزارش 
و شمار کاربران اينترنت پرسرعت فيبر نوري 45ميليون نفر و شمار کاربران 
دهنده  نشان  آمار  جديدترين  است.  اندازه  همين  به  تقريبًا  نيز  کابلي  اينترنت 
پيشرفت هاي فناوري و گسترش جغرافيايي استفاده از اينترنت پرسرعت طي 
چند سال گذشته است. اينترنت پرسرعت از زمان شکل گيري از دسترسي به 
يافته  اينترنت پرسرعت تغيير شکل  اينترنت ساده به عرضه خدمات چندگانه 
تبديل شده است. بيشتر  از زندگي کاربران در خانه و محل کار  و به بخشي 
کشورهاي توسعه يافته با متوسط نرخ رشد ساالنه هشت درصد تقريبًا به 
آمار  ملي  سازمان  اعالم  طبق  مثال  عنوان  به  اند.  رسيده  اشباع  نقطه 
انگليس، حدود 17ميليون خانه انگليسي به اينترنت دسترسي دارند 
و انتظار مي رود تا سال 200۹حدود ´/18 ميليون خط اينترنت 
تنها 57200  در سال 1۹۹8  باشد.  استفاده  مورد  پرسرعت 
يک  و  داشت  وجود  جهان  در  پرسرعت  اينترنت  مشترک 
سال بعد اين شمار با افزايش پنج برابري به باالي 280هزار 
براي  گزينه  ترين  محبوب  به  سرعت  به   DSL و  رسيد  نفر 
دسترسي به اينترنت پرسرعت تبديل شد. طي همين مدت فيبر 
نوري نيز به فناوري هاي دسترسي پيوست و عرضه آن در سال 

²°°² با 18هزار مشترک آغاز شد.  

 نخستین نوت بوک با 

فناوري چندلمسي  
 

 
شرکت HP کامپيوتر قابل حمل جديدي به بازار معرفي کرده 

ست  که ادعا مي کند ا
با نخستين  جهان  بوک  نوت 

فناوري کامل چندلمسي )Multi-Touch( است. اين 
نوت بوک که TouchSmart tx2 نام گرفته است، به 
کاربر امکان مي دهد در آن واحد دو يا چند انگشت 
خود را روي نمايشگر قرار دهد تا به صورت مجزا 
هر کدام از آنها برنامه ويژه يي را اجرا کنند. شرکت 
فناوري  کردن  توانمند  و  کارايي  افزايش  براي   HP
افزار  نرم  به  را  بوک  نوت  اين   ،tx2 در  چندلمسي 
بوک  نوت  اين  است.  کرده  مجهز   MediaSmart
از  دارد.  نيز  را  کاربران  دستخط  شناسايي  قابليت 
مهم ترين امکانات به کار رفته در اين کامپيوتر همراه 
پردازنده  داخلي،  گيگابايت حافظه  به 400  توان  مي 

AMD Turion X2، 8 گيگابايت رم DDR2 و کارت گرافيکي ATI Radeon HD 3200 اشاره کرد.
شرکت دل نيز اوايل سال جاري ميالدي کامپيوتر قابل حملي روانه بازار کرد که تا اندازه يي از اين 
فناوري بهره مي برد. البته، فناوري چندلمسي در نوت بوک دل تنها به بزرگنمايي و حرکت تصاوير و 

برنامه ها مربوط مي شد.  

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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فرمول 5 دقیقه ای آرامش
منتظر آژانس روی مبل خانه تان نشسته ايد اما بدون اينکه دليلش را بدانيد وجودتان پر از استرس و 
نگرانی است. بدتر از همه قرار مهمی هم داريد که اين حالت ممکن است آن را تحت تاثير قرار دهد و بدتر 
از همه اينها نداشتن وقت است; اشتباه است اگر فکر کنيد نمی توانيد در اين زمان محدود کاری برای به 

دست آوردن آرامش تان انجام دهيد، کافی است 
 5 ظرف  تا  کنيد  عمل  پيشنهادها  اين  از  يکی  به 

دقيقه - تنها 5 دقيقه - به آرامش برسيد... 
1( نفس عميق بکشيد 

جای  يک  کنيد،  رها  را  کارتان  دقيقه  چند  برای 
و  ميانی  انگشت  نوک  بنشينيد.  خلوت  و  راحت 
شست تان را به هم بچسبانيد. چشمتان را ببنديد 
و چند نفس عميق بکشيد. ممکن است اين توصيه 
کمی تکراری به نظر برسد اما تجربه نشان داده 
که کامال موثر است. اين روش يکی از روش های 
تمرکزی است که در يوگا به کار می رود. خوبی 
توانيد  می  جايی  هر  در  که  است  اين  روش  اين 

انجام دهيد، حتی در وسط غرفه سوپرمارکت. 
2( به يک سفر خيالی برويد 

خيلی وقت ها ناراحت و مضطرب هستيد و ممکن 
است فکر کنيد که کاش می شد به جای همه اين 
مشغوليت ها به يک مسافرت برويد. طبق روش، 
دقيقه کافی است.  پنج  اين کار همان  انجام  برای 
دلپذيرترين  در  را  خودتان  و  ببنديد  را  چشمتان 
جايی که تا به حال مسافرت کرده ايد يا دوست 
تصوير  کنيد.  تصور  برويد  مسافرت  به  داريد 
ذهنی يک ساحل شنی با شن های طاليی و گرم و 
موج های آبی دريا که به کف پاهايتان می خورد 
می تواند موجب احساس آرامش شود. سعی کنيد 
حتی جزئيات جايی که در ذهن به آنجا مسافرت 
می کنيد را هم تصور کنيد، صدای موج دريا، بوی 

ساحل و گرمی آفتاب. 
3( کمی آهنگ گوش کنيد 

آهنگ هايی که با آنها خاطره خوب داريد را برای 
با  ها  آدم  از  خيلی  بگذاريد.  کنار  مواقعی  چنين 
آهنگ هايی که در جوانی گوش کرده اند خاطره 

دارند و واکنش خوبی به شنيدن آن نشان می دهند. دکتر سوزان هانسر، مسوول بخش موزيک درمانی 
دانشگاه برکلی می گويد: »فرقی نمی کند که چه آهنگی باشد، فقط آهنگی را انتخاب کنيد که به شما حس 

خوبی می دهد.« 
4( بر عکس حرف بزنيد 

وقتی خيلی عصبانی هستيد يا استرس داريد سعی کنيد حروف الفبا را از آخر به اول بگوييد يا از صد 
بر عکس به پايين بشماريد. تمرکز روی اينکار موجب می شود که ذهن تان عامل استرس و فکر ناراحت 
کننده را برای مدتی فراموش کند. از آخر خواندن شعر يا حتی برعکس حرف زدن می تواند همين تاثير 

را داشته باشد. 
5( باال نس بزنيد! 

در يک مطالعه عنوان شده است که در بعضی افراد، باالنس زدن و وارونه شدن برای چند ثانيه تا چند 
دقيقه می تواند موجب آرام شدن آنها شود. 

بازگشت سريع تر و راحت تر خون به داخل مغز يا کم رسيدن خون حاوی اکسيژن می تواند موجب 
يک جور حالت سرخوشی شود. برعکس ديدن تصاوير و دنيای اطراف در اين وضعيت هم می تواند 
توجه شما را از مساله استرس زا منعطف کند. حفظ تعادل در وضعيت وارونه هم بيشتر موجب متمرکز 

شدن و آرامش شما می شود. 
6( از ته دل بخنديد 

از نظر روان شناسان اين مساله که خنده می تواند موجب آرامش شود کامال ثابت شده است. خنده با 
پايين آوردن سطح کورتيز ول در خون موجب کنترل استرس می شود. در مواقع نگرانی و استرس، 
سعی کنيد از ته دل بخنديد. برای خودتان لطيفه تعريف کنيد، به يک خاطره بامزه فکر کنيد و اگر هيچ 

کدام از اينها هم گيرتان نيامد همين طور الکی بخنديد. 
7( آفتاب بگيريد 

و  شيميايی  مواد  عملکرد  کند  می  پيدا  تماس  بدن  پوست  با  آفتاب  وقتی 
هورمون هايی مانند سروتونين که موجب پايدار شدن خلق می شود بهبود 
پيدا می کند. کمی آفتاب بگيريد، حتی اگر شده يک قرارکاری را در فضای 
باز انجام دهيد يا ماشين تان را کمی دورتر پارک کنيد و کمی زير آفتاب 
قدم بزنيد. اگر در خانه هستيد، پرده ها را کنار بزنيد، از نور روز استفاده 

کنيد و کمی کنار پنجره بايستيد. 

8( طناب بزنيد 
طناب زدن فقط برای بدن سازها يا کسانی که به خاطر بيماری قلبی بايد 
ورزش کنند مناسب نيست. بررسی ها نشان داده است که 20 دقيقه طناب 
زدن مقدار زيادی اندروفين در بدن آزاد می کند. اندروفين هورمونی است 
که موجب به وجود آمدن سرخوشی می شود. به غير از اين، حرکت تکراری 
آرامش  و  تمرکز  و  )ريلکس شدن(  راحتی عضالت  موجب  طناب  مداوم  و 

اعصاب می شود. 
۹

( با دوستانتان تماس بگيريد 
حمايت گرم يک بزرگتر يا صحبت کردن با يک دوست در شرايط بحرانی 
می تواند کمک زيادی برای رسيدن به آرامش بکند. حمايت اجتماعی يکی 
زا  استرس  با شرايط  آمدن  کنار  برای  که  است  هايی  موثرترين روش  از 
يا  پدر و مادر  با  ناراحتی شناخته شده است. چند دقيقه صحبت کردن  و 
کند.  آرام بخشی سريعتر عمل می  از هر  فهمد  دوستی که حرفتان را می 
پيامک  يا  بگذاريد  پيغام  برايشان  آنها صحبت کنيد  با  توانيد  اگر نمی  حتی 

بفرستيد. 

10( ماساژ درمانی را فراموش نکنيد 
گرچه ماساژ درمانی می تواند موجب آرامش شما شود اما اين بار ماساژ 
دادن برای رسيدن به آرامش پيشنهاد شده است. اين توصيه آخر، مخصوص 

مادرانی است که فرزند کوچک دارند.

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

۰75 ۹5 ۱6 ۱۱ 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  ۰7765۰۱۰373
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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  

  هفت اصل مهم 

از ویندوز 7  
 

رضا جوالچي

سیستم عامل آینده كمپاني مایکروسافت كه با عنوان Windows 7 شناخته مي شود از 
آنچه كه فکر مي كنید بیشتر به ما نزدیک شده است، تا آنجا كه نسخه هاي ابتدایي آن در 

دست شركاي مایکروسافت و شركت هاي سخت افزاري قرار گرفته است.
كاربري  رابط  ساختار  كاركرد  از  نمایشي  بالمر  استیو  و  گیتس  بیل  میالدي  مه  ماه  در 
اطالعات  همچنان  اما  كردند.  ارائه   All Things Digital كنفرانس  در   Windows 7
پیرامون Windows 7 به آن اندازه كم در دسترس است كه شایعات درباره امکانات این 
نسخه به راحتي فراگیر مي شود. در این مطلب به طور مختصر هفت شاخصي را كه مي 

توان از Windows 7 انتظار داشت، بررسي خواهیم كرد.

1-سيستم عاملي از نو کدنويسي شده نخواهد بود. کرنل اين سيستم عامل هسته ارتقا داده شده ويندوز 
ويستا و ويندوز سرور 2008 خواهد بود. طبق اطالعات ارائه شده توسط Chris Flores، نرم افزارها 
براي اجرا روي Windows 7 نبايد با مشکل خاصي روبه رو باشند زيرا Windows 7 مسير ارتقا 
داده شده ويندوز ويستا را طي مي کند. همچنين شايعه وجود کرنل MinWin نيز غيرممکن است اما به 
 )Modular Architecture( نظر مي رسد نسخه يي اختصاصي با استفاده از تکنيک معماري پيمانه يي

ساخته شود که امکان نصب آن روي لپ تاپ هاي ارزان قيمت وجود داشته باشد.

-2 سيستم عامل Windows 7 رابط کاربري جديدتري براي فناوري لمس به ارمغان خواهد آورد. 

فناوري مشابه تکنيک به کارگرفته شده در دستگاه iPhone اپل و رايانه روميزي Surface. همچنين 
خواهد  وجود   Windows Mobile 7 و   Windows 7 لمس  کاربري  رابط  ميان  بسياري  مشابهات 

داشت.

-3 تاخير ويندوز ويستا را فراموش کنيد. Windows 7 مطمئنًا زود وارد بازار مي شود. مايکروسافت 
از دير آماده سازي ويندوز ويستا بسيار ناراحت به نظر مي آيد. همچنين با وجود اينکه در کنفرانس 
هاي اخير اطالعات مختصري از Windows 7 منتشر شده است، ارائه نسخه يي از آن در نيمه دوم 
سال 200۹ قابل پيش بيني است. مايکروسافت ارائه Windows 7را در سال 2010 پيش بيني کرده 

است.

رفت.  خواهند  کار  Windows 7به  در  تري  گسترده  طور  به   Windows Live آنالين  تجهيزات   4-
اين پيش بيني از آنجا انتظار مي رود که مايکروسافت در سال هاي اخير عالقه مندي بيشتري براي 
ارتباط ويندوز آفالين خود به دنياي آنالين نشان داده است. همچنين گفته مي شود Web جزء الينفک 
Windows 7 است به طوري که هويت هاي Windows Live ID نقشي اساسي در نصب و راه اندازي 

Windows 7 خواهند داشت.

-5 نسخه 64 بيتي Windows 7 مهم تر است. همچنان که نسخه يي 32 بيتي از اين ويندوز وجود 
اند در حالي که در  پيدا کرده  اما رايانه سازها به سوي نصب ويندوز 64 بيتي سوق  خواهد داشت 
استفاده از پردازنده هاي Quad-Core و رايانه هاي مجهز به 4 گيگابايت رم رشد محسوسي ديده مي 
شود. همچنين انتظار مي رود Windows 7 از تمامي پتانسيل هاي سخت افزاري سال 2010 ميالدي 

بهره ببرد و مايکروسافت بتواند راه انداز هاي بهينه تر و بيشتري تا آن زمان تهيه کند.

 Windows 7 دارد؛ انتظار داشته باشيم که Windows Server 2008 6-بخش مهمي در سيستم عامل
نسخه شبيه سازي شده از اين فناوري را در فرم Desktop داشته باشد. البته شايد اين انتظار ما فقط 
در نسخه هاي تجاري يا enterprise، Windows 7 برآورده شود. اين فناوري پشتيبان گيري و ترميم 
سيستم عامل را به مقدار قابل توجهي براي شرکت ها و رايانه هاي تجاري آسان مي سازد. همچنين 
يکپارچه سازي اين فناوري با تکنيک هاي امنيتي سخت افزاري نظير TPM مي تواند امنيت را دوچندان 

ارتقا دهد. Windows 7 به يقين از ابزار مديريتي PowerShell بهره خواهد برد.

 Windows 7 مايکروسافت از اپل درس هايي آموخته است. مايکروسافت تا لحظه انتشار نسخه نهايي-
7 نمي خواهد اطالعات کاملي درباره تجهيزات Windows 7 ارائه دهد اين درس را مايکروسافت از اپل 
و موفقيت اپل در اجراي اين سياست آموخته است. به هرحال همان طور که اين بار مشاهده کرده ايم 
اطالعات داده شده به شرکاي مايکروسافت هيچ گونه رخنه يي به خبرگزاري ها و عموم نداشته است.  
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گوناگون

بهترین فوتبالیست جهان  
 کشیش می شود

   "کاکا" ستاره برزيلی تيم 
ايتاليا  ميالن  "آ.ث"  فوتبال 
که بهترين   فوتباليست  جهان 
کـشـيـش  خواهد  می  است 
پـروتـستان شود. به گزارش  
هافبک  "کاکا"  ايسکانيوز، 
فوتبال  ملی  تيم  برجسته 
در  که   سال هاست  برزيل 
است  ميالن  باشگاه  خدمت 
انجيل  به  "من  گويد:  می 
به خاطر   و  عشق می ورزم 
 هـمـيــن  شـيـفـتـگــی 

"من دوست  تاکيد می کند:  آرزو دارم روزی کشيش شوم. "  وی 
دارم به   انسان ها بگويم و نشان دهم که ايمان به خدا ، چه تاثيرمهمی 
 می تواند در زندگی هر   آدمی بگذارد.من هميشه با بازيکنان باشگاهم 

و تيم ملی فوتبال برزيل درباره خدا  حرف   می زنم. "    

مار پیتونی که در فن خودرو جا 
خوش کرده بود

  يک مکانيک پس از آنکه کاپوت خودروی خود را برای بازرسی 
به  شد.  مواجه  آن  در  بزرگ  بسيار  پيتون  مار  يک  با  کرد،  باز 
گزارش ايسنا، »کيت کارسون« 5۹ ساله اهل ياراوونگا در شمال 
استراليا گفت: برای بازرسی موتور خودرو، کاپوت را باال زدم چرا 
که چند روز بود صدای فش فش از درون موتور شنيده می شد. 
اما زمانيکه قصد بازرسی موتور را داشتم، با يک مار پيتون که به 
دور فن خودرو پيچيده بود برخوردم. اين در حاليست که کارسون 
پس از آنکه مار سه متری را به شدت به علت چرخش فن مجروح 
اين خزنده بزرگ را به يک  شده درون يک کيسه بزرگ گذاشت، 

درمانگاه حيوانات تحويل داد. 

پیرزن ۹۰ ساله و رکورد شکنی!
را  ماراتن  دارد رکورد دوی  آمريکايی قصد  پيرزن ۹0 ساله  يک 
بشکند. به گزارش ايسنا، »گليديس بريل«، ۹0 ساله به خبرنگاران 
گفت: قصد دارم برای مسابقات دوی ماراتن کشوری شرکت کرده 
و رکورد بشکنم، چرا که بسيار تمرين می کنم تا اولين نفر باشم. 
وی افزود: اين ورزش برای من بسيار شادی آفرين و خوشحال 
کننده است. دوی ماراتن من را به وجد می آورد. »بريل« ۹0 ساله 
که از خلبانان و کوهنوردان قديمی آمريکا است، دارای 22 نوه است 
و هميشه در مسابقات ورزش ملی در صف اول شرکت کنندگان 

قرار دارد و نوه های خود را به ورزش کردن ترغيب می کند.

حمله 4۰ هزار نفر برای برداشت 
محصول رایگان

يک زوج مزرعه دار در کلرادو آمريکا پس از برداشت محصول سال 
خود اعالم کردند مردم می توانند برای چيدن محصوالت باقيمانده 
به مزرعه آنان بروند. چهل هزار نفر در طول 2 روز مزرعه خانم و 

آقای جو و کريس ميلر را مثل حمله ملخ ها پاکسازی کردند.
مفهوم  »غارت«  گفت:  ميلر  کريس   ، آسوشيتدپرس  گزارش  به 

محترمانه ای است. مردم نياز دارند.
وی گفت: آنان انتظار داشتند 5 تا 10 هزار نفر برای چيدن و کندن 
سيب  زمينی  ها ، هويج  ها و تره فرنگی  های باقيمانده مراجعه کنند 
اما حدود 11 هزار وسيله نقليه در مساحتی بيش از دو مايل ترافيک 

به وجود آوردند تا از باقيمانده محصوالت استفاده کنند. 
حدود 30 جريب از اين باغ600 جريبی در 37 مايلی شمال دنور به 
صورت پارکينگ درآمده بود. بعضی از مردم وسايل نقليه خود را 
در بزرگراه مجاور مزرعه پارک کردند و با گونی، فرقون و بشکه 

برای برداشت محصول به مزرعه رفتند.
گفت:   ، می کند  کار  فناوری  شرکت  يک  در  که  جاستيس  ساندرا 

شرايط اقتصادی همه را نگران کرده است به اين دليل آنان از اين 
فرصت برای برداشت رايگان استفاده کردند. جاستيس با مادر و 

پسرش بيش از 10 کيسه سبزيجات جمع کردند.
ميلر گفت: چون شنيده اند از کليساها غذا دزديده شده است امسال 

برای اولين بار مزرعه خود را به روی مردم باز کردند.
سال های  در  ميلرها  گفت:  مزرعه  مديرعمليات   ، پاترسون  ديويد 
گذشته به دانش آموزان مدارس و بعضی از گروه های وابسته به 
آنان  مزرعه  از  را  خود  غذايی  مواد  پاييز  می دادند  اجازه  کليسا 

بردارند.
محصول  کيلوگرم(   هزار   270( پوند  هزار   600 حدود  گفت:  وی 

رايگان در روز شنبه برداشت شد.

مسابقه شتردوانی روباتها
نشينان  شيخ  اسقبال  با  صحرا  در  روباتها  شتردوانی  مسابقه 

ثروتمند دوبی برگزار شد. 
ممنوع  دوبی  های  مسابقه  در  خردسال  پسران  شتردوانی  چون 
شده است شيخ نشينان از روبات های کوچک برای راندن حيوان 

های کوهاندار بهره می گيرند.
در اين رقابتها صاحبان شتران ، سوار خودرو های کولر دار خود 
می شوند و با به دست گرفتن دستگاه کنترل از راه دور ، روبات 

های سوارکار را هدايت می کنند.
 ، شالق  با  آهنی  سوارکاران  و  دهند  می  فرمان  روباتها  به  آنان 
حيوان صحرا را مجبور می کنند تا زود تر بدود. گزارش ايسکانيوز 
می افزايد،شتردوانی روباتها ، تفريح جديد مردان ثروتمند امارات 

متحده عربی است.

مهاجران غیرقانونی ایرانی داخل 
درخت کریسمس مخفی شده بودند

اين کشور نوشت: چهار  مقامات  از  نقل  به  انگليسی  يک روزنامه 
مرد پس از آنکه به طور غيرقانونی و با مخفی شدن در يک درخت 
قرار  بازجويی  مورد  شدند،  انگليس  وارد  کريسمس  مصنوعی 

گرفتند. 
به نقل از روزنامه »ديلی ميل«، پليس »نوتامتونشاير« گفت ماموران 
شهر دو مرد عراقی و دو مرد ايرانی را در حالی يافتند که پشت 

يک کاميون مخفی شده بودند. 
يک سخنگوی آژانس مرزی انگليس گفت اين چهار مهاجر غيرقانونی 

بازداشت و به تيم های مخصوص ماموران منتقل شدند. 
مقامات می گويند به نظر می رسد راننده فرانسوی اين کاميون از 

حضور اين افراد اطالعی نداشت. 
جنس  از  کريسمس  درخت  يک  داخل  که  حالی  در  مردان  اين 

آلومينيوم و نايلون مخفی شده بودند، دستگير شدند. 
اين درخت برای نمايش در مرکز شهر سفارش داده شده بود.

سگی که به صاحبش شلیک کرد!
کامال  صورت  به  سگ  يک  کرد:  اعالم  آمريکا  »اورگان«  پليس 

غيرعمدی به روی صاحب خود شليک و او را مجروح کرد.
آمريکا  اورگان  پورتلند  منطقه  پليس  بازرسان  ايسنا،  گزارش  به 
20 ساله اش  برادر  همراه  23 ساله  مارکوم«،  »ميتو  کردند:  اعالم 
در قايق سه متريشان در درياچه پورتلند نشسته و مشغول شکار 
قايق و بر روی  به داخل  ناگاه  به  بازيگوش آن ها  بودند که سگ 
اسلحه کاليبر 12 آن ها پريده و باعث شليک گلوله به پای »مارکوم« 
پا  ناحيه  از  تنها  که  بود  شانس  آنقدر خوش  جوان  پسر  شد.اين 
بيمارستان مرکزی شهر  برای مداوا در  اکنون  آسيب ديده و هم 

»تيالموک« پورتلند بستری است.
پای  به  شليک  اصلی  مقصر  خانواده   اين  زرد  لبريدور  نژاد  سگ 

»مارکوم« شناخته شد.

مردی که در فرودگاه 
زندگی می کند!

بين  فرودگاه  در  ماه  که سه  است  ژاپنی  مرد  نوهارا«،  »هيدوشی 
المللی مکزيکوسيتی زندگی می کند و هيچ برنامه ای برای ترک اين 
از دوم سپتامبر  اين مرد ژاپنی  ايسنا،  به گزارش  ندارد.  فرودگاه 

سال جاری ميالدی در ترمينال يک فرودگاه بين المللی بنيتوخوآرز 
زندگی می کند و تمام روز در حال نگاه کردن به مسافران در حال 
گذر و خوردن است. وی در مصاحبه ای به روزنامه های محلی، 
از  گفت: مقامات فرودگاه برای آن که مرا به کشورم بازگردانند، 
به آن  اما مسئوالن سفارت  سفارت ژاپن درخواست کمک کردند 
ها اعالم کردند، تا زمانی که ويزای من باطل نشده، نمی توانند مرا 
بازگرداند. در اين ميان، توريست ها و گردشگران خارجی در کنار 
من می ايستند، تا با من عکس بگيرند. مسئوالن فرودگاه می گويند: 
اين مرد ژاپنی چندين ماه است که حمام نرفته و بوی بدی می دهد. 
لباس هايش مندرس شده و از سر و رويش کثافت می بارد، با اين 
حال مردم و رهگذران او را دوست دارند، مردم برايش نوشابه و 
ساندويچ می خرند و رستوران های اطراف فرودگاه به او غذای 
مجانی می دهند. گفته می شود، اين مرد ژاپنی با ويزای گردشگری 
به مکزيک وارد شد اما هيچگاه پايش را از فرودگاه بيرون نگذاشته 
است و تمام روز در صندلی فرودگاه نشسته و يا اطراف را می 
تصميمی  چنين  چگونه  که  دانم  نمی  هيچ  من  گويد:  می  او  گردد. 
گرفتم اما اصال پشيمان نيستم، اينجا به من خوش می گذرد، مردم 
را از کشورهای مختلف می بينم، با آن ها آشنا می شوم، می خندم 

و تمام روز خوشحالم و غذا می خورم.

2۰8 عروس و داماد در النه کبوتر  
 
 

باشکوه  جشن 
افسر   104 ازدواج 
دختران  با  پليس 
در  بادامی  چشم 
ورزشگاه ملی چين 

برگزار شد. 
ورزشگاه ملی چين 
به نام »النه کبوتر« 
ميزبان   ، پکن  در 

جشن پيوند 208 زوج بود.
آنان قرار بود چند ماه پيش به خانه بخت بروند اما ازدواجشان به 

خاطر المپيک 2008 پکن به تعويق افتاد.
 ، سپيد  های  لباس  با  بادامی  چشم  عروس   104 جشن  اين  در 

دوشادوش دامادها ايستادند و همزمان پيمان مقدس بستند.
 ، شان  زندگی  روز  انگيزترين  خاطره  در  پليس  افسران  همچنين 

مقابل »النه کبوتر« بادکنک هوا کردند.
رئيس پليس چين با تبريک آغاز زندگی مشترک زوج های جوان 
کند.گزارش  فراهم  آنان  راحتی  برای  مناسبی  امکانات  داد  قول 
ماه  و مسافرت  ازدواج  هزينه  تمامی  دولت  افزايد،  می  ايسکانيوز 

عسل اين گروه را پرداخت.
سال گذشته نيز 40 افسر پليس چين ، با لباس ويژه )فرم( در بخش 

»چنگدو« ايالت »سی چوان« همزمان داماد شدند.

بزرگ ترین کاسه دنیا

رکوردهای  کتاب  در  و  مالزی ساخته  در  دنيا  کاسه  ترين  بزرگ 
جهانی »گينس« ثبت شد. 

در آيين نمايش کاسه پهن پيکری که 88/182 سانتی متر قطر و 
44/۹1 سانتی متر بلندا دارد آشپزان سرشناس مالزی با 500 کيلو 
پذيرايی  مهمانان  از  کيلو سبزی   50 و  کيلو سوپ   450  ، گوشت 

کردند.
اين ظرف استثنايی به نام »باک کوته« به دست سه هنرمند ساخته 
نماد  افزايد،  می  ايسکانيوز  شد.گزارش  ثبت  »گينس«  کتاب  در  و 

بزرگ ترين کاسه دنيا ، يک خروس است.
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حوادث
پیرزن زنده، اشتباهی به 

سردخانه فرستاده شد
  پزشک يک خانه سالمندان در آلمان، پيرزنی را که زنده بود 

به اشتباه به سردخانه قبرستان فرستاد. 
يک پيرزن آلمانی که حافظه خود را از دست داده و در خانه 
از پزشکان خانه  با اشتباه يکی  سالمندان نگهداری می شد، 
سالمندان به سردخانه قبرستان منتقل شد، اين در حاليست 
در  کبودی  دچار  هوا  سرمای  علت  به  ساله   72 پيرزن  که 

پوست خود شده است. 
هنگامی که مسوول سردخانه از زنده بودن پيرزن نگون بخت 
کمک  درخواست  و  گرفت  تماس  پليس  با  آگاه شد، سريعا 

کرد. 
از  بازجويی  و  بررسی  در حال  اکنون  هم  نيز  آلمان  پليس 
پزشک است که چگونه زنده بودن پيرزن را درک نکرده و او 

را به سردخانه فرستاده است.

مردی که پسر ۱2 ساله اش را کشت
 12 پسر  دوستش،  با  مشاجره  هنگام  پنسيلوانيا  در  مردی 

ساله خود را با شليک گلوله به سينه اش کشت. 
به گزارش اسوشيتدپرس مايکل الدين موها 3۹ ساله، ظاهرا 
بدون قصد و به طور تصادفی پسرش را کشت. مايکل در 
، که  »تاشا می سيوتو« دوست دخترش  با  جريان مشاجره 
در خانه آنان زندگی می کرد، از پسرش خواست هفت تير او 
را از داخل خودرو بياورد" تا با آن تاشا را ادب کند". پسر 
داد  پدرش  به  را  اما وقتی سالح  پدر عمل کرد  به خواست 

تصادفا کشته شد.
مايکل به پليس گفت دو گلوله در هفت تير گذاشت که يکی از 

آنها اشتباها به سينه پسرش خورد.
به  گلوله  فرار گذاشت که  به  با  تيراندازی  تاشا گفت هنگام 
مرده  و  افتاده  پسرک  ديد  برگشت  وقتی  و  چشمش خورد 

است.  

آبروریزی »مک دونالد« با 
پخش عکس های خصوصی یک 

زن در اینترنت
ماجرا از اين قرار است که اين فرد گوشی تلفن همراه خود 
را در رستوران جا گذاشت و کارکنان رستوران به وی قول 
داده بودند تا زمان بازگشت او از اين گوشی محافظت می 

کنند اما...
يک مرد آمريکايی از شرکت فروشگاه های زنجيره ای مک 
در  همسرش  های خصوصی  عکس  انتشار  علت  به  دونالد 

اينترنت شکايت کرد.
آرکانزاس  ساکن  شرمن«  »فيليپ  تلگراف،  ديلی  از  نقل  به 
توسط  همسرش  عريان  های  عکس  شد  متوجه  که  زمانی 
روی  بر  دونالد  مک  ای  زنجيره  رستوران  يک  کارکنان 
خواهان  و  شکايت  دادگاه  به  است  شده  منتشر  اينترنت 

دريافت غرامتی معادل 3 ميليون دالر شد."
براساس اين گزارش »فيليپ« مدعی است، گوشی تلفن همراه 
اين رستوران جا گذاشته و کارکنان رستوران  خود را در 
اين گوشی  از  او  بازگشت  تا زمان  داده بودند  به وی قول 
محافظت می کنند اما اکنون عکس های خصوصی همسرش، 

»تينا شرمن«، بر روی اينترنت قرار گرفته است.
خانواده شرمن ها می گويند: "پس از انتشار عکس های تينا 
به  اينترنت مجبور  در  تلفن شان  آدرس و شماره  کنار  در 
همچنين  اند."»تينا شرمن«  شده  جديدی  خانه  به  مکان  نقل 
متنی  و  تلفنی  های  پيام  حادثه  اين  از  پس  "وی  گويد:  می 

تهديدآميزی دريافت کرده است."
مقامات شرکت مک دونالد و مدير رستورانی که گوشی تلفن 
فيليپ در آن جا مانده بود تاکنون حاضر به توضيح درباره 
اين پرونده نشده اند.اين گزارش می افزايد: "تصاوير عريان 
برای  که  از روی وب سايتی  فيليپ در حال حاضر  همسر 

اولين بار اقدام به انتشار آن کرد حذف شده است."
ها  روزنامه  ميان  در  وسيعی  بازتاب  خبر  اين  است  گفتنی 
و خبرگزاری های خارجی داشته به نحوی که ده ها پايگاه 

خبری اقدام به انتشار آن کرده اند. 

سرهای بریده در زندان گواتماال
جدال خونبار بين زندانيان گواتماال سبب کشته شدن هفت 
نفر از زندانيان شد که سر 5 نفر از آنها بريده شد.به گزارش 
گواتماال،  شهر  جنوب  در  پاونسيتو،  زندان  افراد  ابرار، 
دادند.  قرار  ديد  معرض  در  را  زندانيان  بريده  سرهای 
که سرانجام  انجاميد  طول  به  5 ساعت  در حدود  نزاع  اين 
زندانبانان و نيروهای پليس توانستند آنها را کنترل کنند. دو 
نفر ديگر از زندانيان در اثر اصابت گلوله در بيمارستان از 
پا درآمدند. بررسی ها نشان می دهد سرکردگان شبکه های 
مافيای قاچاق مواد مخدر حتی از پشت ميله های زندان به 

زيردستان خود دستور می دهند. 

بارش برف مرگبار در آلمان
آلمان را غافلگير کرده است  بارش برف سنگينی که مردم 
پاييزی،  سنگين  گذاشت.برف  جای  بر  کشته  دو  کم  دست 
چند شهر آلمان را سپيدپوش کرده و مردم را بدجوری به 
توفان و حتی  با  پديده جوی که  اين  انداخته است.  دردسر 
کوالک، همراه بود حرکت خودروها را به شدت مختل کرد و 
در بسياری از خيابانها و بزرگراه ها، راهبندان طوالنی رقم 
خورد. شماری از خودروهای سبک و سنگين نيز واژگون 
شدند و يا به يکديگر خوردند که دو نفر کشته و افزون بر 
20 نفر زخمی شده اند. به گزارش ايسکانيوز، افزايش شمار 

تلفات، قابل پيش بينی است.

یک کرم درون مغز یک 
زن آمریکایی پیداشد

از پزشکان در آريزونای آمريکا، هنگامی که قصد  گروهی 
خارج کردن تومور مغزی يک زن را داشتند با يک کرم درون 
آن مواجه شدند. به گزارش فاکس نيوز ،  دکتر »پيتر ناکاجی« 
خانم  گفت:  باره  ابن  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  پزشک 
در دست ها  بی حسی  از  هايی  نشانه   با  آلوارز«  »روزماری 
او، آزمايشات  و تاری ديد به من مراجعه کرد و من برای 
آزمايشات  که  آن  از  پس  کردم.  تجويز   MRI و  مختلف 
صورت گرفت، ما يک شی عجيب يا به عبارتی توده ای شبيه 
به تومور در مغز اين زن مشاهده کرده و او را برای عمل 
جراحی آماده کرديم. اين پزشک متخصص مغز و اعصاب 
افزود: من و گروهی از متخصصان چندين بار به عکس های 
گرفته شده از سر اين زن نظر انداخته و متوجه شی عجيبی 
بسيار  اول  نگاه  در  که  مغز وی شديم  فونيکس  قسمت  در 

بدخيم می آمد. 
وی گفت: ما »روزماری آلوارز« را برای عمل آماده کرديم، 
اما به جای آن که توموری از مغز وی بيرون بياوريم، يک 
کرم بيرون آورديم. اين زن هم اکنون در وضعيت مناسب به 
سر می برد و هيچ مشکلی از لحاظ عصبی و يا حرکتی ندارد. 
گوشت  مصرف  را  پديده  اين  وقوع  علت   ، »ناکاجی«  دکتر 
مثل شستن  بهداشتی  اصول  نکردن  رعايت  و  نپخته خوک 

دست ها و حمام آلوده دانست.

محاکمه مرد انگلیسی که 4 عضو 
خانواده اش را کشت

مرد 36 ساله انگليسی که سال 2006 همسر 36 ساله، دختر 
12 ساله، پسر پنج ساله و برادرزن 41 ساله اش را با چاقو 
پليس معرفی کرده  به  را  بعد هم خودش  پا درآورده و  از 
بود، محاکمه شد.وی در جلسه ديروز دادگاه گفت، در نهايت 
خونسردی پس از قتل خانواده اش، با پليس تماس گرفته و 
موضوع 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.

اعدام دزد دوچرخه

مرد کينه جويی که شش افسر پليس چين را به طرز فجيعی کشت اعدام شد. 
»يانگ جيا« 82 ساله ، اول جوالی امسال ، شمشير به دست به يک پاسگاه پليس 
»شانگهای« چين رفت و به جان ماموران افتاد.در نتيجه اين ماجرا ، شش افسر 
قربانی و ۹ نفر به شدت زخمی شدند.»يانگ« سرانجام هنگام فرار به زانو درآمد 
به جنايت  ، دست  انتقام جويی  »به خاطر   : گفت  کرد  گريه می  که  در حالی  و 
زدم.«او اکتبر7002 به اتهام دزديدن يک دوچرخه دستگير و پس از شکنجه هايی 
که هنگام بازجويی متحمل شد از پليس شکايت کرد.مسئوالن قضايی چين اما 
شکايتش را رد کردند و همين مسئله آتش کينه را در دل »يانگ« شعله ور کرد.

اين مرد جوان می گفت بی گناه است اما هيچ کس حرفش را باور نکرد تا اين که 
با قرار وثيقه ، آزاد شد و خون به پا کرد.گزارش ايسکانيوز می افزايد حکم اعدام 

جانی چشم بادامی در زندان مرکزی »شانگهای« اجرا شد. 

حبس دختر 2۱ ساله در بیمارستان به خاطر بی پولی

روان ابو شادی دختر 21 ساله سعودی به دليل عدم توان پرداخت هزينه های 
بيمارستان جده حبس شده و مسئوالن  بيمارستان مدت  40  روز است که در 
بيمارستان مثل يک زندانی با او برخورد می  کنند. به گزارش عصر ايران به نقل 
از روزنامه "الوطن " عربستان، روان از پرداخت هزينه های بيمارستان به مبلغ 
منزل دچار  نردبان  از  دليل سقوط  به  است. وی  ريال  سعودی عاجز  128هزار 
شکستگی شديد در سه ناحيه ساق، لگن و مچ پا شده و تاکنون  سه عمل جراحی 
بر روی او انجام شده است.  اين در حالی است که روان تاکيد می کند مسئوالن 
بيمارستان او را ازغذا خوردن کافی و پوشيدن  لباس های تميزمنع کرده و حتی 
مانع از استفاده تلفن همراه وی شده اند.  روان درحالی که در اتاق شماره 348 
بخش جراحی بيمارستان عرفان جده زندانی شده است ، می گويد:   "من از اين 
اين  اگر  ،حتی  هستم  بيمارستان  از  خروج  خواهان  و  ام  شده  خسته  وضعيت 
بيمارستان 5 ستاره  باشد."  وی همچنين اضافه کرد که مادر و برادرش نيز از 

عيادت او هراس دارند و می ترسند که با آمدن به بيمارستان  دستگير شوند. 

دزد غذای مهدکودک های آمریکا دستگیر شد
اتهام دزديدن غذای مهدکودک های چند  پليس اوهايوی آمريکا، يک مرد را به 
ايالت آمريکا دستگير و روانه زندان کرد. به گزارش ايسنا، ماموران پليس منطقه 
»ديتون« ايالت اوهايو در آمريکا، يک مرد 51 ساله را که اقدام به سرقت از چندين 
مهد کودک آمريکا کرده بود، دستگير کردند. اين مرد در بازجويی ها اعتراف 
کرد، با استفاده از قفل بر، پيچ گوشتی و چند وسيله ديگر غذاهای داخل يخچال 
مهدکودک های چند ايالت آمريکا را سرقت کرده، تا از گرسنگی نجات پيدا کند. 
شکستن  سرقت،  وسايل  از  استفاده  اتهام  به  را  مرد  اين  ديتون،  منطقه  پليس 
شيشه و تجاوز به حريم خصوصی مهدکودک ها به 10 ماه زندان محکوم کرد.

پنج عضو یک خانواده ایتالیایی به قتل رسیدند.
 به نقل از خبرگزاری آلمان حاکيست، خبر پيدا شدن اجساد يک زوج به همراه 
سه فرزندشان در شهر »ورونای« ايتاليا در صدر اخبار اين کشور قرار گرفت. 
با اسلحه گرم کشته شده  افراد را که همگی  اين  اين گزارش، اجساد  براساس 
بودند، خدمتکار خانواده در منزل مسکونی آنها پيدا کرد. اين مرد و زن 33 ساله 
به ترتيب مشاور مالياتی و وکيل بودند و سه فرزند ،۹ شش و سه ساله داشتند.

اين مرد پس از کشتن اعضای خانواده اش خودکشی کرده است. در صحنه قتل 
دو اسلحه پيدا شده است. گفتنی است، هنوز انگيزه اين قتل خانوادگی مشخص 

نيست و تحقيقات دراين رابطه ادامه دارد.
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اعترافات پسر اسیدپاش در 
برابر دختر قرباني 

خواستگار شکست خورده که در پی دريافت جواب منفی در جنايتی هولناک 
دختر موردعالقه اش را هدف اسيد پاشی قرار داده بود، با حکم قضات دادگاه 

کيفری استان تهران به کور شدن هر دو چشم و پرداخت ديه محکوم شد.
انتقام کور

ساعت چهار بعد از ظهر 13 آبان 83 اهالی محله ای در حوالی پل سيدخندان، با 
شنيدن صدای فريادهای دلخراش دختری 26 ساله سراسيمه به خيابان دويدند. 
پسر  دويد  می  خيابان  در  هدف  بی  که  جوان  دختر  مشاهده  با  همزمان  آنها 

جوانی را نيز در حال فرار ديدند.
بود  گرفته  قرار  پاشی  اسيد  که هدف  دختر جوان  نيمه جان  پيکر  بعد  دقايقی 
به بيمارستان منتقل شد.اما به دليل شدت فاجعه، پزشکان اعالم کردند چشم 
چپ »آمنه« به طور کامل نابينا شده و اجزای صورت و دستهايش نيز به طور 
کامل سوخته است.»آمنه« در نخستين تحقيقات پسری به نام مجيد را به عنوان 
گفت:  خندان  سيد   120 کالنتری  مأموران  به  و  کرد  معرفی  اسيدپاشی  عامل 
وقتی از محل کارم خارج شدم، حس کردم کسی تعقيبم می کند بنا بر اين سعی 
کردم مسيرم را تغيير دهم. اما همان موقع »مجيد«- همکالسی و خواستگارم- 
خودش را به من رساند و در کمال ناباوری به طرفم اسيد پاشيد.وی همچنين به 
مأموران گفت: »مجيد« خواستگارم بود اما به درخواستش برای ازدواج پاسخ 
منفی داده بودم. به همين خاطر هم سرانجام انتقام گرفت. بدين ترتيب پس از 
تشکيل پرونده با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای جنايی تهران، گروهی 
کردند.  آغاز  را  »مجيد«  دستگيری  و  شناسايی  برای  تجسس  کارآگاهان،  از 
سرانجام متهم پس از دستگيری و انتقال به اداره آگاهی با صراحت به اسيد 
پاشی اعتراف کرد و گفت: وقتی با پاسخ منفی »آمنه« روبه رو شدم، تصميم به 
انتقام گرفته و با تهيه اسيد در مسيرش قرار گرفتم، پس از چند ساعت انتظار 
وقتی او از شرکت خارج شد، به طرفش حمله کردم.متهم در حالی با صدور قرار 
بازداشت موقت روانه زندان شد که شرايط روحی و جسمی آمنه همچنان رو 

به وخامت بود. پزشکان در عمل های جراحی مختلف چشم چپ وی را دوخته سپس وی را برای نجات 
از نابينايی مطلق و درمان چشم راست، به پزشکان اسپانيايی معرفی کردند. وی با گذشت چهار سال 
از اين جنايت تکان دهنده و غم انگيز، در حالی که از هر دو چشم نابينا شده، برای شرکت در جلسه 

محاکمه، به ايران بازگشت.
همه زندگی ام را باختم

در جلسه ديروز که با حضور ده ها خبرنگار و عکاس در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران برگزار 
شد، ابتدا علی شادابی- نماينده دادستان- به قرائت کيفرخواست پرداخت و ضمن تشريح جزئيات حادثه 
خواستار مجازات متهم شد.در ادامه جلسه وقتی »آمنه« در جايگاه قرار گرفت، گفت: تا کنون 1۹ بار 
در دادگاه خواسته ام را تکرار کرده ام و امروز برای بيستمين بار تقاضای قصاص متهم را دارم. می 
خواهم دست و پايش را بسته و 20 قطره اسيد در چشمانش بريزيد.او عاطفه انسانی ندارد. به همين 
خاطر مرتکب چنين جنايت وحشيانه و غير انسانی ای شد. وقتی مادرش از من خواستگاری کرد، گفتم 
به دليل اين که هيچ شناختی از پسرش ندارم، نمی توانم جواب مثبت بدهم. تا اين که »مجيد« به محل 
کارم تلفن زد و گفت: من در ذهنم زندگی با تو را ساخته ام بنابراين بار ديگر مرا تهديد کرد در صورت 
مخالفت، خودکشی خواهد کرد. تا اين که يک روز در خيابان متوجه شدم پشت ستون پنهان شده و 
تعقيبم می کند. به او گفتم ازدواج کرده ام تا ديگر مزاحمم نشود. اما »مجيد« با اصرار از من خواست 
تا هرچه زودتر طالق بگيرم. حتی موضوع مزاحمت هايش را به کالنتری هم گزارش دادم اما آنها گفتند 
به دليل اين که هنوز جرمی اتفاق نيفتاده نمی توانند کار خاصی انجام دهند.»آمنه« با صدای بغض آلود 
ادامه داد: روز حادثه وقتی از محل کارم خارج شدم، يک لحظه با ديدن خورشيد احساس کردم اين 
آخرين بار است که چشم به روی زيبايی های جهان باز می کنم. قرار بود آن شب همراه مادرم برای 
شرکت در مراسم شب قدر به امامزاده برويم اما تصوير »مجيد« با ظرف اسيد آخرين تصويری است 
که در صفحه ذهنم ثبت شده است. حاال هم به خاطر امنيت جامعه و دختران ديگر، تقاضای دريافت ديه 

ديگر اعضای آسيب ديده بدنم و »چشم در برابر چشم« را دارم. می خواهم او هم کور شود. من همه 
زندگی ام را در دوران دانشجويی از دست دادم. حاال هم فقط تاريکی می بينم و بس!

اظهارات متهم
در ادامه جلسه وقتی »مجيد« برای دفاع از خود در جايگاه ايستاد گفت: هر وقت که در دانشگاه با »آمنه« 
روبه رو می شدم، می ديدم که او تپش قلب گرفته و مرا دوست دارد. از چشم هايش فهميدم عاشقم 
شده و قصد ازدواج با مرا دارد اما وقتی با پاسخ منفی اش روبه رو شدم، خشم تمام وجودم را فرا 
گرفت.بنابراين يک ظرف اسيد خالص خريداری کرده و نقشه ام را اجرا کردم. اما حاال هم حاضرم با او 
ازدواج کنم.قاضی عزيزمحمدی در ادامه با نشان دادن عکس های آمنه قبل از اسيد پاشی به متهم گفت: 
»به صورت آمنه نگاه کن. تو سالمتی، زيبايی و جوانی اش را تباه 

کردی. چه توجيهی برای وجدانت داری «
ـ من قصد انتقام نداشتم، فقط می خواستم ازدواج کنم. نيتم خير بود 
و او حق نداشت دست رد به سينه ام بزند. در ادامه جلسه »آمنه« در 
پاسخ به دفاعيات متهم گفت: ازدواج با متهم، حماقت محض است. 
من هميشه از او می ترسيدم. من درخواست تخليه چشمهايش را 
نکردم. فقط می خواهم قطره های اسيد را داخل چشمش بريزند. اما 
او به اين مقدار از جنايتش نيز راضی نيست. چرا که هنوز به تخليه 
و درآوردن چشمهايم فکر می کند و به فکر نابودی کامل من است. 
او امروز تقاضای بيرون آوردن چشمانم را دارد در حالی که نمی 
داند 4 سال قبل چشمهايم را برای هميشه از من گرفته است. حال 
آن که خانواده اش به فکر رهايی او از زندان و مجازات هستند و 

فکر می کنند حق من بود که اين چنين گرفتار شوم. 
وقتی پزشکان و پرستاران در بيمارستان چشم چپم را می دوختند، 
همگی گريه می کردند. شب ها خواب می بينم که بار ديگر چشمهايم 
با انجام 17 عمل جراحی و  اند. در حالی که  به روشنی باز شده 
پلک  برايم  توانستند  فقط  پزشکان  ام،  بينايی  کامل  دادن  دست  از 
بگذارند. چهار سال تمام در اسپانيا، به اميد يافتن ذره ای از بينايی 
و  بودم  آوارگان  اردوگاه  در  روز  چندين  که  حالی  .در  بودم  ام 
خانواده ام قادر به تأمين بقيه هزينه های جراحی نبودند يک زن 
هم  خيرين  اما  کرد.  کمک  درمانم  برای  يورو  هزار   27 خيرخواه 
خسته شده اند. در پايان جلسه محاکمه قاضی نور اهلل عزيز محمدی 
رئيس دادگاه و دو قاضی مستشار - علی رحيمی و غالمرضا بومی 
- با برگزاری شور به اتفاق آرا به قصاص دو چشم متهم - طبق 

خواسته شاکی - و پرداخت ديه رأی دادند. 

قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ویزا برای کشورهای 
سوئد، دانمارک، اسپانیا، کانادا، آمریکا، استرالیا

 و سایر کشورهای جهان
ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی در سایر کشورهای جهان
کلیه امور حقوقی، انحصار وراثت، طالق و سرمایه گذاری

تلفن: 02070347019 -  همراه: 07917565800
83 Baker Street   London W1U 6LA

حوادث

فروش منزل با جعل امضای شوهر
  زنی که با جعل امضای شوهرش،منزل مسکونی اش را فروخته و فرار کرده بود بوسيله پليس آگاهی 
بوشهر دستگير شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، در پی شکايت فردی به نام »ح« مبنی بر 
جعل امضاء و فروش منزل مسکونی اش بوسيله همسرش، پليس آگاهی تحقيقات خود را آغاز کرد. 
در تحقيقات پليس مشخص شد همسر اين مرد به نام »ش« با جعل امضای فردی به نام »ع« را بعنوان 
شوهر خود معرفی و اقدام به فروش يک باب آپارتمان متعلق به همسرش نموده و به همراه دختر 
خردسالش به مکان نامعلومی فرار کرده است. برپايه اين گزارش با ثبت مشخصات اين زن و انجام 
تحقيقات گسترده و استعالم از بانک ها، پليس از وصول يک فقره چک به نام خانم موصوف در يکی 
از بانک های اصفهان مطلع و با اخذ نيابت قضايی کارآگاهان پليس آگاهی بوشهر به اصفهان عزيمت 
و ضمن شناسايی خانم فراری وی را دستگير و به همراه کودک خردسالش به بوشهر انتقال دادند. 

گفتنی است، اين زن به دستور مقام قضايی روانه زندان شده است
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داستان جنايی

گره گمشده
هوا تاريک شده بود. سوز سرما آزاردهنده بود و در همين لحظات 
و  کثيف  ماشين  رسيد.  گوش  به  ماشين  يک  شديد  ترمز  که  بود 
اندامی قوی  با  بلندقد  آلود توقف کرد و چند لحظه بعد مردی  گل 
قفل  در  را  کليد  و  ای رفت  به طرف در خانه  پياده شد  از ماشين 
چرخاند. در باز شد و زن و چند بچه همراه مرد درون خانه رفتند.

آنها در طبقه باال زندگی می کردند. باال رفتند و جلوی در آپارتمان 
توقف کردند. اين بار هر چه کليد در قفل چرخيد در باز نشد، چند 
بار اين کار تکرار شد ولی در انگار نمی خواست باز شود. زن بعد 

از کمی فکر کردن رو به شوهرش گفت:
- نگاه کن. اينجا را ببين دو لنگه دررا جوش زده اند. برای همين 
است که در باز نمی شود. مرد اطراف را نگاه کرد. خشم و عصبانيت 
از چهره اش موج می زد. شروع به فحاشی و ناسزاگويی کرد و پله 

ها را پايين رفت. زن با نگرانی دنبال مرد راه افتاد.
- تورا به خدا صبر کن، امشب يک کاری دست خودت می دهی. 

حوصله کن. باالخره تکليف مان را با صاحبخانه يکسره می کنيم.
ولی مرد اهل اين حرفها نبود. جلوی در طبقه پايين ايستاد و چند 
مشت و لگد به در زد. هيچ کس نبود. تمام چراغ های خانه خاموش 

بود. طاقتش را از دست داده بود.
پنجره  به شکستن شيشه چند  بعد شروع  و  سيگاری روشن کرد 
کرد. همسايه روبرويی که متوجه سروصداها شده بود، به کوچه 

آمد.
- چی شده؟

مرد آهی کشيد و گفت:
- آدم بی انصاف و نامردی است. کسی که به زن و بچه  مردم 
فکر نکند اصاًل نمی شود اسمش را انسان گذاشت. بياييد برويم باال 
شما ببينيد که چه کرده است. اصاًل گيريم من آدم بدی هستم بچه 
خواهند  می  مردم  که  نگفتی  مرد  آخر  ندارد.  گناهی  که  شيرخوار 

زندگی کنند.
همسايه روبرويی وقتی وضعيت را اينگونه ديد، با اصرار آنها را به 
خانه اش دعوت کرد. صبح روز بعد وقتی صاحبخانه پيدايش شد، 

هوشنگ به سراغش رفت و يقه اش را گرفت:
- آخر مرد حسابی برای چی شرم نکردی و در خانه ام را جوش 

زدی؟
مرد صاحبخانه فرياد زد:

- برو پی کارت مگر وقتی تو کليد پارکينگ را عوض کردی، به من 
خبر دادی؟

کار دعوا بين دو مرد محله را به هم ريخت و با تماس تلفنی يکی 
از اهالی بود که مأموران کالنتری به محل آمدند. هوشنگ شکايت 
کرد و با دستور بازپرس وقتی مأمور گزارش داد که صاحبخانه در 

خانه مستأجرش را جوش زده، او بازداشت شد.

***

شب بعد سر کوچه آنها همسايه ها جمع شده بودند، مردی آرام به 
پيرمردی گفت:

- شايد دالرهارا از مغازه به خانه اش می برده که او را کشته اند و 
همه چيز را غارت کرده اند.
پيرمرد نگاهی کرد و گفت:

- دالرفروش مستأجر هم مگر داريم.
مرد جوان گفت:

- در تاريکی سراغش رفته اند.
زنی گفت:

- زن و بچه اش خبر ندارند. نمی دانند که او ديگر برنمی گردد.
او  پليس به ماشين  هيچ کس نمی توانست به علت حضور مأمور 
پزشکی  از  اکيپ  يک  و  قتل  بازپرس کشيک  باالخره  نزديک شود. 
قانونی به محل صحنه جنايت رسيدند. وقتی  چراغ ها روشن شد 
عده ای از اهالی با ديدن کف خون آلود خودرو و جسد مردی در 

صندلی عقب يکه خوردند.
جز دو چاقوی خون آلود و مدارک ماشين، هيچ چيز ديگری کشف 
بود و ساعت مردانه  مقتول  تنها ساعت کوچکی در دست  و  نشد 
تحقيق  کار  نگاری  انگشت  از  بعد  بود.  افتاده  ای هم روی صندلی 

شروع شد.

زنی گفت: خانه آقا هوشنگ 60 50- متری با اين جا فاصله دارد، 
حدود يکسالی می شود که اينجا آمده اند ولی دائم با صاحبخانه  
اش درگير بوده است. آخر پيرمرد آدمی تندخو است و اختالفشان 

روز اول به خاطر پارکينگ شروع شده بود.
امروز  همين  است.  مشخص  اينها  گفت:  بود  آنجا  در  که  افسری 
پرونده اختالفشان به دادسرا رفت و برای صاحبخانه قرار صادر 

شد، شايد به علت انتقام اين قتل انجام شده باشد.
از  ايراد  گفتند  می  همه  کشيد.  طول  شب  نيمه  تا  ها  بازجويی 
صاحبخانه عصبی بوده است. زن هوشنگ بی خبر از آنچه که روی 
داده بود در خانه بود. هيچ کس قدرت اينکه اين خبر تلخ را به آنها 
که  هايش  بچه  به  و  بود  کرده  پهن  را  سفره  سميه  نداشت.  بدهد 

گرسنه بودند می گفت همين حاالست که پدر از راه برسد.
مأموران بدون سروصدا به دستور بازپرس وارد طبقه اول شدند. 
صاحبخانه و دو فرزندش به سرعت دستگير می شوند و خانه شان 
دارد  آن  از  امر حکايت  ولی ظواهر  گيرد  قرار می  بازرسی  مورد 
که آنها بی خبر هستند. مرد صاحبخانه می گويد: مگر هر کس با 
کسی اختالف داشت، او را می کشد؟ اگر اينطور باشد اگر مالک و 
مستأجرها با هم اختالف دارند پس بايد روزی چندهزار قتل اتفاق 

بيفتد.
بازپرس می گويد: در حضور مردم چند بار گفته ای باالخره تو را 
از روی زمين برمی دارم و اگر تا عصر امروز تو را نکشم، مرد 

نيستم.
اگر حرفی  و  نيست  اين حرفها درست  که  پيرمرد قسم می خورد 
آنکه  از  پس  دهد  می  توضيح  بعد  و  بوده  از روی عصبانيت  زده 
شوهرخواهرش سند گذاشته، به خانه آنها رفته است ولی شب وقتی 
به خانه برمی گردد برق قطع بوده و در تاريکی با صحنه جنايت 

روبرو شده و از ترس به خانه رفته است.
داليل نيز حکايت از آن داشت که حرفهای او درست است.

چند روز پس از جنايت دو زن سياهپوش و با چشمانی گريان برابر 
بازپرس می ايستند.

زن جوان با گريه می گويد:
- شوهرم مردی سر به راه بود. با هيچ کس جز صاحبخانه اختالف 
نداشت. وقتی خانه را اجاره کرديم حرفهايی زده و قولهايی داده 
بود که به آن عمل نکرد. می  خواستيم خانه را خالی کنيم ولی او 

مردی لجباز بود.
شوهرت در کار شريک داشت که به خانه تان بيايد و پولهايش و 

دالرها را بياورد.
- بله شريک داشت ولی اختالف نداشتند. شوهرم پولها و دالرهايش 
را به خانه نمی آورد. در مغازه شان گاوصندوق داشتند و من فکر 

می کنم قتل زير سر صاحبخانه است. او هميشه تهديد می کرد. 
شريک هوشنگ احضار شده و تحت بازجويی قرار گرفت.

- هوشنگ مردی آرام بود که به فکر زن و بچه اش بود. قبل ازآن 
روی ماشين های بزرگ کار می کرد ولی بعد از آنکه تصادف سختی 
کرد، ماشين اش را فروخت و با هم مغازه صرافی باز کرديم. همه 
اينطور نيست.  باالست ولی  فکر می کنند در صرافی خيلی درآمد 
حتی اين اواخر چون کارمان خوب جلو نمی رفت و دستمان تنگ 

شده بود می خواستيم صرافی را جمع کنيم.
تصادفی که گفتی چه بود؟

پارک در  از  را  او می خواست ماشين اش  قبل وقتی  - چند سال 
بياورد دو بچه کوچک را زير گرفت و با فروختن ماشين و دادن 
ديه و مدتی زندان رفتن آزاد شد. آن زن بدبخت که بچه هايش را از 
دست داده بود مدتی قبل از آن شوهرش هم مرده بود. زن ول کن 
هوشنگ نبود حتی يک بار با چاقو به او حمله کرده و يک بار عده 
ای از مردان فاميل را به سر او ريخته بود ولی هوشنگ به خاطر دل 
آن زن و سختی هايی که کشيده بود کوتاه می آمد. چندبار هم زن 
گفته بود تو را می کشم، شايد هم کسی را اجير کرده و اين بال را 

به سر هوشنگ آورده است.
بالفاصله زن احضار شد ولی او در بيمارستان روانی بستری بود. 
در  زن  بود.  داده  دست  از  را  اش  روحی  تعادل  قبل  روز  چند  از 
وضعيتی نبود که بتواند تبانی کرده و مردی را اجير کند و نقشه 

قتل هوشنگ را بکشد.
به سراغ  بار  يک  وقت  چند  هر  او  شد.  مقتول سؤاالتی  والدين  از 
والدين اش می رفت و کمتر فرصت رسيدگی به آنها را داشت. اين 

بود که زن هوشنگ دوباره تحت بازجويی قرارگرفت.
قبل از اينکه اينجا زندگی کنيد، کجا ساکن بوديد؟

- در شهرکی اطراف تهران. با همسايه ها دچار اختالف شده بوديم 
برای همين تهران آمديم.
اختالف بر سر چه بود؟

- شوهرم با دختری که در همسايگی مان بود چند بار حرف زده 
بود ولی پدر او به خانه ما آمد شيشه ها را شکست و تهديد کرد.

چطور شوهرت با آن دختر آشنا شده بود؟
- دختر همسايه   مان بود. او اول با من آشنا شده بود، می آمد 

بيرون  از بچه ها کمک می کرد. هر وقت  پيش من و در مراقبت  
کار داشتم بچه ها را نگه می داشت حتی چند روزی که بيمار بودم 
به خانه مان می آمد و غذا می پخت و کمک می کرد. خيلی به هم 
که  هايی  محبت  اين  فهميدم  دفعه  يک  اينکه  تا  بوديم  شده  نزديک 
می کند بی جهت نيست. او عصرها آنقدر می ماند تا شوهرم بيايد 
حتی شام هم خانه ما می ماند. اوايل وقتی با شوهرم حرف می زد 
جدی نمی گرفتم ولی بعدها فهميدم که حتی نگاهشان به هم عادی 
برود و  تهران  به  که شوهرم می خواست  بار شنيدم  نيست. چند 
او هم می گفت در تهران کار دارد. شوهرم ظاهراً تعارف می کرد 
و با هم می  رفتند، با خودم فکر می کردم چه ايرادی دارد آدم به 
ديگران کمک کند ولی او مثل من فکر نمی کرد. وقتی به خودم آمدم 
متوجه اشتباهم شدم. او خودش را صاحب خانه و زندگی من می 
دانست، انگار قصد نداشت از زندگی ام بيرون برود. شوهرم از او 
می خواست کارهايی را در خانه برايش انجام دهد. يک روز با ليال 
رفت تا برای نوزادمان لباس بخرد وقتی برگشتند ديدم برای ليال 
انگشتر و لباس خريده است. ديگر من به چشم او نمی آمدم. باالخره 

با شوهرم حرف زدم و گفتم: 
- فکر نمی کنی زياد ليال به خانه ما می آيد و همسايه ها حرف می 

زنند و دست آخر پدرومادرش طلبکار هم می شوند؟
شوهرم چهره اش قرمز شد و گفت:

بزنم ولی حامله بودی و شرايط بدی  با تو حرف  - می خواستم 
داشتی. حاال که خودت سر صحبت را باز کردی همه چيز را برات 

می گم.
وقتی همه چيز را گفت گريه کردم و گفتم:

- ديگر نمی مانم.
ولی چاره ای نداشتم. شوهرم با گريه های من رفته بود. چند روزی 

نيامد. ليال هم نيامد. يک هفته بعد شوهرم آمد و گفت:
- راجع به ليال تصميم ام را گرفته ام. ديگر اينجا راهش نده و من 

هم ديگر با او کاری ندارم.
چند روز گذشت. درحالی که درون آشپزخانه بودم متوجه شکسته 
گفتم  به شوهرم  از سنگ.  بارانی  بعد  و  پنجره شدم  شدن شيشه 
به  همين  برای  کنند،  می  را  کارها  اين  ليال  خانواده  که  معلوم شد 
سرعت به تهران نقل مکان کرديم. ديگر از آن به بعد کسی مزاحم 
ما نشد. يک بار از شوهرم پرسيدم که چه شد؟ گفت: ديگر نه من و 

نه آنها به من کاری ندارند. 
مأموران به آدرسی که زن داد رفته و ليال را پيدا کردند. معلوم شد 

ليال زنی است شوهردار. ليال در بازجويی ها گفت:
- همسايه ما بودند ولی رفتند و من ديگر از آنها خبری ندارم.

وسايلی که کشف شده بود روی ميز چيده شد. ليال بعد از جست 
وجو در ميان اشيا به ساعتی اشاره کرد و گفت: اين ساعت شوهر 

من است. من برايش خريده بودم.
اين حرف نشان می داد شوهر ليال از جنايت باخبر است.

بعد از ساعتها بازجويی باالخره ليال گفت:
- نامزدی داشتم که دوستش نداشتم، پدرم اصرار داشت که فقط 
بايد با او ازدواج کنم. کم کم با زن هوشنگ آشنا شدم و با او حرف 
زدم. شوهرش مردی شيک پوش و دست و دلباز بود. با احترام با 
من حرف می زد، نمی دانم چرا احساس می کردم که به او عالقه 
پيدا کرده ام. هر کاری داشتم شوهرش انجام می داد. رفت و آمدها 
ادامه داشت و يک روز هوشنگ به من گفت: راه ما از هم جداست 

من بچه دارم.
جرأت اينکه حقيقت را بگويم نداشتم اين بود که به خانواده ام گفتم 
او  ازدواج کردم،  نامزدم  با  باالخره  هوشنگ مزاحم من می شود. 
هوشنگ را می شناخت به او حقيقت را گفتم و شوهرم به من گفت 
همه چيز را فراموش کن و يک بار هم حرفی در اين مورد به من 

نزد.
ليال به عنوان متهم احضار شد وقتی ساعتش را ديد آرام  شوهر 

لب باز کرد:
- او را از قبل می شناختم ولی وقتی شب عروسی ليال همه چيز را 
تعريف کرد. انتقام بزرگی در وجودم غوغا کرد. لکه ننگی بود که با 
خون پاک می شد. وجدانم عذابم می داد او به دختر ساده ای مثل 
ليال رحم نکرده بود. به برادر ليال همه چيز را گفتم و با هم نقشه 
قتل را کشيديم. خانه و محل کارش را پيدا کرديم و در تاريکی شب 

چهره هايمان را پوشانديم و با چاقو به او حمله کرديم.
من به خاطر ناموسم اين کار را کردم. اگر او الاقل چند هفته ليال را 
به عقد خودش درمی آورد و بعد طالقش داده بود باز هم منصفانه 
و  ناموس  حفظ  خاطر  به  رويم  می  که  زندانی  هم  حاال  بود.  تر 

آبرويمان بوده است.

برگرفته از روزنامه  ايران

ماجرا 
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خانه و خانواده
نگاهی به لحظه به لحظه زندگی زن و شوهر در یک روز

طلوع محبت در 
ایستگاه غروب

مهتاب توکلی

»با من حرف بزن« اين جمله شايد تنها خواسته همسر شما باشد که آن را در پايان يک روز کاری مطرح می 
ايد،  انتظار دارد، با وجود تمامی فشارهای کاری و استرس های روزانه ای که تحمل کرده  کند و در مقابل 
پاسخی مثبت را در مقابل آن بگيرد، اين درخواست نه يک توقع و نه يک دستور است، بلکه نيازی عاطفی است 
که به واسطه قبول آن نيمی از اختالفات زناشويی خود را حل خواهيد کرد. روانشناسان با بررسی دعواهايی 
که ميان زن و شوهرها روی می دهد به اين نتيجه رسيده اند که نيمی از اختالفات در ساعات پايانی روز و 
هنگام بازگشت آنها به خانه بروز می کند. زنان و مردان براساس تفاوت هايی که با يکديگر دارند و به دليل 
عدم شناخت از فرد مقابل خود، بعدازظهرهای طاليی يکديگر را به غروب هايی سرد و دلگير تبديل می کنند. 
اين در حالی است که پرداختن به مهارت هايی ساده زندگی آنان را سرشار از موفقيت و تالش می کند. دکتر 
بهروز بيرک، روانشناس و مشاور خانواده در اين باره معتقد است: »اختالفات بيشتر غروب ها مطرح می شود 
يعنی زمانی که طرفين پس از گذراندن يک روز پراسترس و جدا از يکديگر کنار هم می نشينند و در حالی که 
استرس های روزانه تأثير مخرب خود را به جای گذاشته از يکديگر توقع پاسخگويی و رسيدن به يک نتيجه را 
دارند.« اين مشاور خانواده عدم شناخت و درک موقعيت را عاملی مهم در بروز تنش در خانواده ها می داند 
و معتقد است: »شناخت صحيح هنگام آشنايی به طرفين کمک می کند تا پس از ازدواج درک صحيح تری از 

موقعيت يکديگر داشته باشند.« 
● درک موقعیت و شرایط 

در بررسی رفتارهای ميان زنان و شوهران آنچه مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است ساعاتی است که 
برحسب تجربه تنش افزايش پيدا می کند و طرفين بطور ناخواسته وارد يک مشاجره بی نتيجه می شوند. 

نتايج تحقيقات دانشمندان روانشناسی نشان می دهد افراد برحسب موقعيت های شغلی اجتماعی، اقتصادی و 
خانوادگی و شرايط زندگی شهری و روستايی در زمان هايی خاص ميزان واکنش روانی شان کاهش يافته 
و حتی گاه قادر به پاسخگويی به درخواست های اندک همسر خود نيستند. در همين ارتباط به لحاظ تقسيم 
بندی زمانی مونا فتحعلی خانی، روانشناس می گويد: »هنگام صبح که از خواب بيدار می شويم، ميزان عاطفه 
مثبت ما در حدی اندک قرار دارد، عاطفه مثبت پديده ای است که ما هنگام داشتن آن بسيار شاداب و سرحال 
هستيم و حوصله کار و فعاليت های روزانه زيادی داريم. حدود ساعت 10 صبح به تدريج بر ميزان اين عاطفه 
مثبت افزوده می شود.« وی می افزايد: »غالبًا زن و شوهرها در اين فاصله زمانی مشکلی با يکديگر ندارند، 
چون اين زمان هر يک مشغول انجام فعاليت های روزانه خود و دور از يکديگر هستند، اما ميزان اين عاطفه 
در طول روز تا پايان شب دوباره کاهش پيدا می کند و عاطفه منفی فرد افزايش پيدا خواهد کرد.« به گفته وی 
هنگام غروب افراد دچار دلتنگی های ناخودآگاه شده و بيشتر دوست دارند به غار تنهايی خود پناه ببرند، در 
حالی که در همين زمان همسر و طرف مقابل که از صبح از انجام کارهای خانه و روزانه خسته شده، نياز به 

يک همصحبت دارد.« 
● كاهش اختالفات 

برای کاهش اختالفات روانشناسان توصيه می کنند بهتر است زن يا شوهر درک کنند که همسرشان در چه 
موقعيت هايی دوست دارد با خود تنها باشد و يا اين که به حرف های همسرشان گوش دهند و با عبارات احترام 

آميز از او بخواهد که در زمانی ديگر خواسته يا صحبت های خود را مطرح کند. 

به عقيده روانشناسان مهم است که افراد بتوانند با هم مستقيم و احترام آميز صحبت کنند. زن و شوهرهايی که 
در طول روز درباره احساسات خود صحبت می کنند هنگام بی حوصلگی، مشغله فکری و خلق پائين نيز راحت 

تر می توانند حاالت روانی خود را توصيف کنند. 
در اين هنگام شوهر يا زن می توانند به همسر خود بگويند چه احساسی دارند و چه موقع دوست دارند راجع 
به مشکل پيش آمده در زندگی شان صحبت کنند. در عين حال دکتر بيرک معتقد است: »قابليت انعطاف پذيری، 
مسئله ديگری است که در صورت تقويت آن دو طرف می توانند در مواقع گوناگون تنش ها را کاهش دهند.« 
به گفته اين روانشناس، در مواقع حساس اگرچه همسر يک فرد موقعيت پيش آمده را درک خواهد کرد، اما در 
مقابل توقع دارد که همسرش به حرف هايش گوش دهد.« روانشناسان تأکيد دارند در بسياری ساعات طرف 
مقابل حتی حاضر به شنيدن حرف های همسر خود نيست، براين اساس آنان معتقدند، از آنجا که مردان و زنان 
در ساختار فکری شان با يکديگر تفاوت دارند، در مواقع گوناگون رفتارهای ضدونقيضی را بروز می دهند. به 
عنوان مثال زمانی که مردان از مسئله ای ناراحت هستند يا فکرشان مشغول چيزی است، ترجيح می دهند تنها 
باشند و با کسی صحبت نکنند. مونا فتحعلی خانی با اشاره به اين نکته می گويد: »در چنين شرايطی دو طرف 
می توانند بطور منطقی به يکديگر کمک کرده و از بروز تنش جلوگيری کنند. برای اين کار تنها الزم است مرد 
از روابط محبت آميز بهره بگيرد و با آرامش تقاضا کند که صحبت را به زمان ديگری موکول کنند و همسر او 
نيز به شوهر خود فرصت دهد تا او استراحت کند. در بسياری از موارد اگر يک يا چند ساعت از مسئله بگذرد 

يا حتی اگر فرد شب را به صبح برساند و استراحت کند، فکرش آزادتر شده و به خوبی پاسخگوی همسر خود 
خواهد بود.« 

▪ مقابله با تنش با همکاری 
از سوی ديگر بايد توجه داشت که برخی از تنش ها به خستگی های جسمی و روحی که در طول روز برای هر 
فرد به صورت اجتناب ناپذير پيش می آيد، برمی گردد. براين اساس دکتر ناصر قاسم زاد، روانشناس معتقد 
است هر فرد پس از ورود به منزل تا يک ساعت زمان نياز دارد که به آرامش برسد و خود را با محيط خانه 
تطبيق داده و با شرايط محيط جديد هماهنگ سازد. دبير انجمن حمايت از سالمت روان جامعه همچنين می 
افزايد: »زمانی که يک مرد به خانه می رسد، همسر او نبايد بالفاصله خواسته های خود را مطرح کند، چراکه 
او خسته از فشارهای روانی است و از نظر روحی و روانی آماده شنيدن و پذيرش صحبت های همسرش 
نيست، بنابراين بايد صبر کرد تا آرامش به او بازگردد و از طرف ديگر همسر يک زن شاغل بايد درک و همدلی 
صحيحی از شرايط همسر خود داشته باشد و آنچه را که باعث مشاجره و نگرانی از سوی او می شود، کاهش 
دهد.« اين روانشناس با اعتقاد بر اين که استرس زنان شاغل در بيشتر موارد عامل مشاجرات خانوادگی است 
در بيان راه حل اين مشکل می گويد: »همسر زن شاغل بايد همکاری بيشتری با طرف مقابل داشته باشد.« به 
گفته وی همکاری، همدلی، تقسيم وظايف و برعهده گرفتن برخی مسئوليت ها از جمله راهکارهايی است که يک 
مرد با انجام آن می تواند از بروز تنش جلوگيری کند. اين روانشناس همچنين می گويد: »هنگام غروب و تقريبًا 
ساعت هفت شب زمانی است که غدد درون ريز مردان، مواد آرامش بخش ترشح می کنند و تحقيقات علمی 
نشان داده است اين ساعت، زمان مناسبی است برای همسران که مشکالت خود را در آرامش و بطور منطقی 

مرتفع سازند.« 
● زمان مناسب برای حل مسئله 

از سوی ديگر آنچه که در بسياری از موارد، مورد توجه قرار نمی گيرد زمان مناسب برای حل مسئله است. 
دنبال حل مسئله  به  افراد در روابط خود  اين که  بيان  با  ارشد مشاوره خانواده  پريسا گلکاريان، کارشناس 
هستند، درباره زمان مناسب برای اين امر می گويد: »منطقی ترين حرف ها و خواسته ها اگر در زمانی مناسب 
مطرح نشود، بسيار تنش برانگيز و بی منطق جلوه می کند.« به گفته وی در بيشتر مواقع زمانی که هيجان بر 
افراد غلبه می کند، به اين مسئله فکر نمی کنند که آيا طرف مقابلشان آماده پذيرش آن مسئله هست يا نه. بنابراين 
از نظر روابط انسانی بيان مسئله در چنين زمان هايی نه تنها به حل مسئله منجر نمی شود، بلکه به فشار روانی 
و در نتيجه مشاجرات خانوادگی منجر می شود.« وی با بيان اين که بهترين کار در چنين شرايطی برقرار کردن 
رابطه ای شفاف و صريح است، می افزايد: »افراد بايد با يکديگر صريح باشند و شرايط خود را برای طرف 
مقابل توضيح دهند چراکه در امتداد زندگی، افراد ، بسياری از شرايط محيطی که برطرف مقابل گذشته است را 
ناديده می گيرند.« دکتر قاسم زاد نيز در اين باره معتقد است: »در بسياری از موارد زن و شوهرها به شرايط 
محيطی بی توجه می شوند. اين در حالی است که شرايط نامتعادل اقتصادی و استرس های ناشی از محيط 
بيرون مثل آلودگی و ترافيک روی فيزيولوژی افراد تأثير می گذارد و باعث افزايش تنش می شود. براين اساس 
زن و شوهر بايد با توجه به اين موضوع ساعتی را برای طرح مسائل و مشکالت زندگی انتخاب کنند که از 

هياهو به دور بوده و آرامش گرفته باشند.«
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ایست...
لطفا سلیقه به خرج دهید!!!

لوسترها و المپ ها جزو وسايلی هستند که خيلی زود بر بيننده 
آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان قديمی است يا جديد. 
اگر به دنبال چند ايده برای طراحی دکوراسيون داخلی برای 
تغيير دادن خانه تان هستيد، اين 10 مورد می تواند کمکتان کند. 
1( تنظيم چيدمان مبلمان و لوازم خانه را تغيير دهيد:مبلمان 

و  برداشته  ديوار  کنار  از  در را  آنها  کنيد  سعی 
گيراتر  و  جديدتر  قرار دادن زوايای  مثاًل  بچينيد. 

در  مورب  صورت  به  باريک کاناپه  نشيمن  اتاق  يک 
باعث می شود که اتاق وسيع تر ديده شود. 

2( يک ديوار را رنگ کنيد:
يکی از ديوارهای مهم خانه که در معرض توجه نيز هست را به 
رنگ دلخواهتان رنگ کنيد. تابلوها و لوازم هنری از آن آويزان 
کنيد و مبل جديد و زيبايی در آن قسمت قرار دهيد )البته دقت 

داشته باشيد که رنگ آن با ساير لوازم خانه هماهنگ باشد( 
3( از گل و گياه استفاده کنيد:

گل و گياه می تواند حال و هوای تازه ای به خانه بياورد. اگر 
از  می توانيد  نداريد،  گياه  و  گل  به  رسيدگی  به  عالقه ای 
کيفيت  کنيد.  استفاده  مصنوعی  درختچه های  و  گل ها 
به  که  است  شده  خوب  آنقدر  هم  مصنوعی  گل های 
سختی می توان آنها را از گل طبيعی تشخيص داد. 

4( يک قاليچه محلی در نقطه ای بيندازيد:
برای  خوبی  بسيار  وسيله  محلی  قاليچه های 
می رود.  شمار  به  نشيمن  و  گفت وگو  اتاق های 
اتاق  لوازم  و  اسباب  با  متناسب  قاليچه ای 

انتخاب کنيد و آن را پايين ميز بيندازيد. 
5( تابلو و آينه از ديوارها آويزان کنيد:

و  شخصيت  که  کنيد  آويزان  تابلوهايی 
از  کنيد  سعی  کند.  منعکس  را  شما  روحيه 
کنيد.  استفاده  زيباتر  و  تزئينی تر  قاب های 
هر  از  تابلو  که  کنيد  دقت  آويزان کردن  هنگام 

قسمت خانه قابل مشاهده و گيرا باشد. 
6( مجسمه ها را در يک جا جمع کنيد: 

را  هم  با  مرتبط  و  کوچک  پيکره های  و  مجسمه ها 
در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار هم قرار 
دهيد. اين مجسمه ها را به صورت های فانتزی و متنوع 

بچينيد. 
7( از کوسن های تزئينی استفاده کنيد:

بالشتک ها و کوسن های تزئينی به سادگی رنگ و  اين 
نيز  را  منزل  مبلمان  و  می دهد  خانه  به  جديدی  بوی 

باشکوه تر جلوه می دهد.
به  تزئينی،  مثل کوسن های  نيز  رواندازها  و  لحاف ها 
اتاقتان رنگ می دهد. اين رواندازها و روتختی ها در 
انواع جنس ها و رنگ ها موجود می باشد. با توجه به 

روحيه و سليقه خود زيباترين را انتخاب کنيد. 
8( المپ ها و لوسترها را عوض کنيد:

لوسترها و المپ ها جزو وسايلی هستند که خيلی 
چيدمان  سبک  که  می کنند  آشکار  بيننده  بر  زود 
خانه تان قديمی است يا جديد. به دنبال لوسترهايی 
با  و ضمنًا  باشند  فانتزی  و  جديدتر  که  باشيد 
لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز هماهنگ باشند. 

۹( لوازم اضافی را از جلوی ديد برداريد:
بين  از  باعث  اضافی  لوازم  و  وسايل 
برگه ها،  برای  می شود.  اتاق  جلوه  رفتن 
اسباب بازی های بچه ها و ساير اسباب و 
وسايلی که شکل اتاق را بر هم می زند، 

جای مخصوصی تدارک ببينيد. 

خوش تیپی 
هم حساب و 
کتاب دارد!!

چه کسی پيدا می شود که دلش نخواهد هميشه و در تمام فصول به 
خصوص فصل پاييز زيبا و خوش لباس باشد؟ در اين صورت اگر 
شما هم جزو آن خيلی ها هستيد زود دست به کار شويد و در کمد 

لباس تان را باز کنيد. 
ما به شما خواهيم گفت که بايد کدام يک از لباس ها را کنار بگذاريد 
و چه لباس هايی بخريد. در قدم بعدی چند دست از اين لباس های 
پاييزی را با هم ست می کنيم تا شما بتوانيد آنها را در مهمانی های 

پاييزه زنانه و مردانه بپوشيد 
االن موقع آن است که جارختی لباس های پاييزه تان را ترتيب دهيد. 
در ترتيب دادن جارختی و يا کمد لباس پاييزی سه نکته اصلی را به 

ياد داشته باشيد: 

1( جنس لباس پاييزه: 
پارچه های مخمل کبريتی ، چرم، جير،  پارچه های کتانی راه راه و 
زبر، مخمل، بافتنی و کشباف، پارچه هايی که آستر دارند، خز و در 
نهايت پارچه های پشمی، پارچه های لباس های پاييزی هستند. پس 

به سراغ اين جنس ها هنگام انتخاب برويد. 

2( رنگ لباس های پاييزی: 
اين فصل به  بنابراين شما هم در  پاييز فصل زرد و نارنجی است 
طبيعت و حال و هوای آن احترام بگذاريد و لباس هايی را انتخاب 
کنيد که رنگ آنها مناسب اين فصل است. سبز يشمی، آبی تيره)آبی 
نفتی(، عاجی و قهوه ای مناسب اين فصل هستند. رنگ هها در پاييز 
غوغا می کنند پس شما هم د راين جشن رنگ طبيعت شرکت کنيد. 

3( نوع لباس های پاييزه: 
وقتی بوی مهر می آيد کم کم وقت آن است که لباس های آستين 
کوتاه را جمع کنيد و لباس های ديگری را مهمان جارختی تان بکنيد. 
جين،  شلوارهای  گير،  عرق  کشباف،   ژاکت  اسکی،   يقه  بلوزهای 
يا  شلوارهای پارچه ای کمی ضخيم تر،  و دستکش های چرمی و 
موهر ظريف، چکمه های ساق بلند، بلوزهای بلند دکمه دار، کت های 
ورزشی مناسب، جليقه و کت های کوتاه کمردار، کمربندهای چرمی 

از کمد شما يک کمد پاييزی می سازند. 

● باد نکنید لطفا! 
يکی از مشکالت اصلی با لباس های پاييزه و به خصوص ژاکت اين 
است که شما را چاق تر از آنچه هستيد نشان می دهد و به خصوص 
يک  اين  دارد  بيشتر طرفدار  بدن  لباس جفت و جور  که  زمانی  در 
مشکل بزرگ است ولی راه حل آن آسان است. به سراغ خريد ژاکت 

هايی برويد که جفت و جور بدن شما بافته شده باشند. 
از طرف ديگر می توانيد به جای ژاکت، يک زير پيراهن که نقش عرق 
گير را ايفا می کند و دو اليه لباس )پيراهن( بپوشيد. در اين صورت 
ديگر نيازی به حمل ژاکت در اين روزهای پاييز که هوا متغير است 
را نخواهيد داشت. يک مزيت ديگر ژاکت اين است که اگر گرمتان شد 
می توانيد آن را از تن بيرون بياوريد و به دور کمرتان گره بزنيد. 
ژاکت  يک  داشتن  ه  همرا  اوقات  خيلی  است،  نامطمئن  پاييز  هوای 

مناسب ضروری است. 

● خرید پاییزی با كودک 

اين  از هر رنگ جوراب، دو جفت بخريد. در  ▪ جوراب: بهتر است 
از جورابش را گم کرد هنوز  لنگه  صورت اگر کوچولوی شما يک 

سه لنگه ديگر دارد. 

پاييزه بچه ها هم بد  ▪ تی شرت:  خريد چند تی شرت برای لباس 

نيست چون آنها وقتی به کالس درس می رسند، ژاکت و کت را از 
تن بيرون می آورند. در اين شرايط لباس آستين بلند هم برای هوای 
پاييزی کالس شايد گرم باشد و هم سر آستين های آن در اثر تماس 

مداوم با ميز کثيف می شود. 
▪ سوئيت شرت: کاپشن برای لباس پاييزی کودک خيلی زود است. 
مدرسه  آغاز  روزهای  برای  رنگی  آن  چند سوئيت شرت  جای  به 

اش بخريد. 

▪ دستکش، کاله و روسری: برای کودک خود به سراغ خريد دستکش 
های گران نرويد چون دستش در حال رشد است. پارچه های ضد 
آب بهترين انتخاب برای دستکش هستند، بهتر است دستکش پاييزی 
از جنس پشم نباشد چون پس از شست و شو و يا حتی زير باران 

خيس شدن دير خشک می شود. 

▪ 7 پيشنهاد ايده آل: 
رنگ  هر  يا  و  قرمز  ژاکت  يک  توانيد  می   )1

شاد ديگر را که با کمر يا دکمه بزرگی بسته 
سفيد  اسکی  يقه  بلوز  يک  با  را  می شود 
مانند  ای  قهوه  رنگ  زيورآالت  بپوشيد. 
تيپ  اند  شده  ساخته  چرم  از  که  آنهايی 

پاييزی شما را کامل می کنند. 
های  مهمانی  برای  دو  شماره  پيشنهاد   )2

زنانه مناسب است. شما می توانيد يک چکمه 
نيم ساق را با يک دامن بلند با طرح های هندسی 
بلوز  يک  با  را  آن  و  بپوشيد  شاد  های  رنگ  و 

ظريف  گردنبند  يک  و  ساده  بلند  آستين 
اينکه  برای  توانيد  می  کنيد.  کامل 

سردتان نشود ساق بپوشيد. 

3( خوب آقايان اعتراض نکنند. به فکر 
آنها نيز بوده ايم. خوب شما بايد برای 

پاييز امسال يک جين خاکستری بخريد. 
پاييز دست از سر جين های  در روزهای 

آبی برداريد و شلوار جين خاکستری تان را 
با يک پيراهن يقه اسکی يا يقه گرد ست کنيد. 

4( چند وقتی است که ژاکت های فانتزی 
زيبا برای دختر خانم ها به بازار پاييزه 

آمده است. شما می توانيد يکی از اين 
با  را  شاد  رنگ  به  کوتاه  های  ژاکت 
سفيد  های  رنگ  به  نازک  بلوز  يک 
و شلوار جين ست  بنفش روشن  و 

کنيد. 

پشمی  های  تونيک  پوشيدن   )5
وبافتنی بلند در اين فصل غوغا می کند. 
می توانيد اين تونيک ها را با يقه اسکی 
همراه ساق  به  آرنج  تا  های  آستين  و 

بپوشيد. 

6( پيشنهاد شماره 6 ما هم مخصوص 
شلوار  يک  خريد  آن  و  است  آقايان 
کتانی  شلوار  است.  مشکی  کتانی 
هم  و  است  شيک  بسيار  هم  مشکی 
به شما ظاهر رسمی تری می بخشد. 
بلوز  با  را  شلوار  اين  توانيد  می 
يشمی ست کنيد. همچنين اين شلوار 
با ژاکت بی آستين بسيار زيبا می 

شود. 

لباس  تيپ  توانند  می  آقايان   )7
کت  يک  خريد  با  را  شان  پاييزی 
رنگ  کنند.  کامل  کبريتی،  مخمل 
حتی  و  ای  قهوه  شتری،  های 
سدری برای پاييز ايده آل است. 
خوبی اين کت ها اين است که هم 
با شلوار جين ست می شوند و 

هم با شلوار پارچه ای.
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فال هفته
متولدين فروردين: مي توانيد انتظار 
يک فرصت را در زمينه هاي کاري داشته 
باشيد. اما اگر بايد قراردادي را امضا کنيد 
اين  در  کنيد  فکر  موردش  در  هفته  يک 

صورت همه چيز به خوبي پيش مي رود.

مقابل  در  ارديبهشت:  متولدين 
خواسته ستارگان مقاومت نکنيد.سعی کنيد 
اگر  زيرا  بپذيريد.  را  تغيير  و  سرنوشت 
نپذيريد انگشت سرنوشت می تواند خودش 
در  شما  آتی  موفقيت  بزند.  زخم  شما  بر 
دست ديگران است و اين بستگی به رفتار 

شما با آنها دارد.

کنيد  مي  احساس  خرداد:  متولدين 
بايد سرعت داشته باشيد. سعي کنيد بيش 
از حد توانايي خود به ديگران قول ندهيد. 
شايد کمي ديگر اين پيشرفت ها به موقعيت 

هاي غير ممکن تبديل شوند.

 متولدين تير: اگر شما و همسرتان 
تصميم گرفته ايد رابطه تان را محکم تر کنيد 
ديگران هم در اين شادی با شما شريک می 
شوند.البته ترجيح می دهيد در اين شرايط 

رمانتيک با هم تنها باشيد.

متولدين مرداد: امروز ترکيب بندي 
خواهند  محتاط  بسيار  را  شما  ها  ستاره 
کرد. خصوصًا اگر مشغول کارهاي مربوط 
به خانه هستيد. مايليد که کارهاي روزمره 
و سخت را از سرراهتان برداريد پس وقت 
نمي  فکر  آنها  به  ديگر راجع  نکرده و  تلف 
کنيد. به طريقي امروز شخص مورد عالقه 
از نظر روحي و  ا ز هميشه  تان را بيشتر 
معنوي حمايت مي کنيد و هر کاري که الزم 
باشد مي کنيد تا او احساس بهتري از خود 

داشته باشد.

کمی  همسرتان  شهريور:  متولدين 
بزنيد. حدس  آنرا  علت  وبايد  است  عجيب 
کند. تغيير  آخر  لحظه  در  ها  برنامه  شايد 

نه  واگر  باشيد  پذير  انعطاف  کنيد  سعی 
خودتان را ناراحت می کنيد.

که  آنجايی  تا  شما  مهر:  متولدين 
می توانيد بايد امروز صبور و با حوصله 

ها  برنامه  دقايق  آخرين  در  زيرا  باشيد 
طوری تغيير می کند که شوکه می شويد.
برخی از جزئيات روزمره زندگی تان مبدل 
به هرج و مرج می شود و به نظر می رسد 
پيش  برای  کاری  هيچ  توانيد  نمی  که شما 
با  تا  بکنيد  را  خود  بکنيد.سعی  آنها  رفتن 
جزئيات پيش برويد.به همه چيز بخنديد و 
احساس کنيد که در نهايت همه چيز به نفع 

شما پيش خواهد رفت.

می  ميهمانی  به  اگر  آبان:  متولدين 
داريد. پيش رو  را در  لحظات خوبی  رويد 
از جذابيت يک نفر لذت می بريد اما به نظر 
می رسد اين فرد جذاب خود شما هستيد.
از  بيش  باشيد  مراقب  رويد  می  خريد  اگر 

حد الزم ولخرجی نکنيد.

که  روزيست  امروز  آذر:  متولدين   
با شجاعت راه برويد و اعتقاد داشته باشيد 
شما  براي  است.  پذير  امکان  چيز  همه  که 
احساساتتان  که  بود  خواهد  سخت  خيلي 
درباره همه چيز  بگنجيد چون  در خود  را 
فرصت  اگر  داريد.  مثبتي  احساس  خيلي 
آيد  پيش  برايتان  کسي  کردن  سورپريز 
واقعًا خوشحالتان خواهيد کرد و کمي نور 
خورشيد را به اطراف بگسترانيد براي حس 

سالمت خودتان نيز بسيار مفيد است.

 متولدين دی: احتياج داريد که منزل 
اجتماع ظاهر نشويد. در  بمانيد و زياد در 
زياد در بيرون از خانه  هر صورت، اخيراً 
بوده ايد. الزم است که انرژي تان را براي 
جشن ها و مهماني ها نگهداريد و يک روز 

آرام شما را تازه نفس مي کند.

عشقيتان  زندگی  بهمن:  متولدين 
شما  چون  رسد  می  نظر  به  خوب  بسيار 
بسيار با مجبت و گرم هستيد.همچنين کمتر 
حرف می زنيد و بيشتر محبتتان را در عمل 
نشان می دهيد.از بودن با کسانی که به آنها 
عالقه داريد شايد می شويد بنابراين حتمًا 
سعی کنيد تنها نباشيد زيرا اين احساسهای 

فوق العاده را از دست خواهيد داد.

توانيد  می  شما  اسفند:  متولدين   
جادوگر  يک  امروز  و  باشيد  خيالی  خيلی 
به نظر می رسيد.و زمانی پيش می آيد که 
پول شما بيشتر می شود. به نظر می رسد 
رسوايی  روی  زدن  چانه  در  استعداد  که 
معامالت داريد. يک روز سرتاسر رضايت 

بخش. 
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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 77 623

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

 

قانون تازه در بخارست: 
تازه ازدواج کرده ها باید 

درخت بکارند  
 

هر يک از زوج های رومانيايی برای ازدواج در بخارست - پايتخت اين کشور- 
بايد يک درخت بکارند. 

زوج های رومانيايی که می خواهند در شهر بخارست - پايتخت اين کشور- 
ازدواج کنند، بايد سندی حاکی از کاشت يک درخت در اين شهر به شهرداری 
ارائه دهند تا مجوز ازدواج آنها صادر شود. شهرداری بخارست می خواهد با 

اين طرح پايتخت رومانی را به شهری سبز تبديل کند. 
»هر  گفت:  برنامه  اين  توجيه  در  بخارست،  آينسکو«،معاون شهردار  »رابرت 
فرد در زندگی اش معمواًل 3 کار را می کند؛ خانه ای بسازد، درختی بکارد و 
از  بچه دار شدن حتی  است،  کار بسيار سختی  بياورد. ساختن خانه  بچه ای 
می توانند  تازه ازدواج کرده ها  اين  که  کاری  حداقل  پس  است؛  آن هم سخت تر 

انجام دهند اين است که درختی بکارند«. 
برخی از ساکنان بخارست با اين طرح مخالف هستند. يکی از شهروندان اين 
شهر می گويد: »شهرداری نمی تواند مرا مجبور کند که برای ازدواج کردن 
توانم درخت  که می خواهم می  بکارم، من هر وقت و هر جايی  يک درخت 

بکارم«. 
اروپا« مشهور  کوچک شرق  »پاريس  به  دوم  جهانی  از جنگ  قبل  بخارست 

بود. 
پس از جنگ جهانی دوم و با روی کار آمدن نظام کمونيستی در اين کشور، 
جنگ، زلزله، و »نيکال چائوشسکو« شماری از مناطق بسيار زيبای بخارست 

را تخريب کردند. 
از زمان سقوط اين ديکتاتور در 1۹ سال پيش، بخارست برای بار دوم در حال 

تعويض چهره خود است. 
خودرو   1200 تا   1000 بين  روزانه  بخارست  شهر  در  حاضر  حال  در 
که  را  افرادی  مشابه  در طرحی  بخارست  می شود. شهرداری  شماره گذاری 
می خواهند خودروی خود را شماره گذاری کنند مجبور کرده است که در اين 

شهر يک درخت بکارند. 
قابل توجه است که از زمان سقوط حکومت کمونيستی در رومانی فضای سبز 

اين شهر به نصف کاهش يافته است.   
    

  

گربه 26 انگشتی به 
دنبال صاحبان جدید

 

و  دنبال صاحبان  به  انگشتی  پنجه های بزرگ 26  با  يک گربه 
خانه ای جديد می گردد، تا از محل نگهداری گربه ها در انگلستان 

خارج شود. 
»کوکو« بچه گربه ای سياه رنگ است که در نزديکی دورسلی 
در انگلستان زندگی می کند ، اين بچه گربه بازيگوش پنجه های 

بسيار بزرگی دارد و دارای 26 انگشت است. 
حيوانات  نگهداری  محل  مسووالن  از  يکی  ـ  جونز«  »سوزی 
چرا  است،  استثنايی  گربه ای  بچه  »کوکو«  گفت:  ـ  انگلستان 
در  اين  است،  خود  پاهای  و  دستان  در  انگشت   26 دارای  که 
انگشت شصت  دو  که  آن  علت  به  گربه  بچه  اين  که  حاليست 
انسان  ـ  داکتيل  پلی  از موجودات  دارد  پاهای خود  اضافه در 
يا حيوانی که انگشتان اضافه در دست و پاهای خود دارند ـ 

عجيب تر است. 
سه  ميان  کوچک  چنگول  يک  و  معمولی  پنجه  چهار  »کوکو«، 

چنگول در دستش دارد و سه تای ديگر در پاهايش دارد. 
اين گربه از عجيب ترين و استثنايی ترين موجودات پلی داکتيل 

در جهان به شمار می رود. 
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کباب و پیتزا 
شاپ در شهر 

ناتینگهام فروشی

07875336551

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: ۰75۹4347۹73

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

فوری نیازمندیم

۰2۰8۹۹84643

تعدادی انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

۰78888۰8۰7۹

خانمی جویای کار
۰753۰67۹۱87

تعمیر لپ تاپ 
۰7733۱۱3۱37

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 
 A3, 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 كار

و نصب موكت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

۰75۱8645333

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 
 EXCEL3وDMAX نرم افزار

بصورت حرفه ای  
طراحی وب سايت

۰7۹۰۹857۰۱2

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

۰7۹5۱53748۱
۰7۹563۹5۱82
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             0208746326۹ 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹8216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000۹14 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            0208564۹806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                020760336۹6 
رستوران اريانا                                        0207266۹200

رستوران البرز                                    0207602۹040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    020722۹0416 
رستوران بهشت                                      0208۹644477
رستوران پامچال                                     0208203۹5۹5
رستوران پاپيون                                      0208458۹083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      020728۹2023
رستوران پرشيا                                       0208452۹226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   020722۹۹3۹8

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران ديار                                         0208۹20۹744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711۹1۹

رستوران شبهای  شيراز                            020834655۹2
رستوران کندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نيمکت                                      020888۹6۹8۹
رستوران ياس                                         0207603۹148
رستوران فرشاد                                      0208۹۹8۹080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      0207266۹200 

رستوران ايتاليايی                     020834۹4400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    0207603237۹  
رستوران ليدو                                         0208۹524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر ماركت ها 

آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       0207731781۹
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    020763۹8007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038۹0۹ 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               020722۹2243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       0208۹6۹7۹70 

سليمان                                             02076242۹57 
سهند                                                   0208343327۹ 
سرور                                                0208۹746088 
سيب                                                  02083۹۹2832 
علی                                    0208566۹360 
مازندران                                     02057۹۹500
ماهان                                          0208۹630012

منصور                                           0208۹525637 
محصوالت ايران                              08۹63002020

هرمز                                                   02084558184
وحيد                                             0208۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                02076030۹24 
قنادی عسل                               02077062۹05

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
كانون 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 كویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر كسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ كباب
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 كلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت كامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

كشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
كاشیکاری و آجركاری

07717111119
07877145237 - 07877667496
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ورزش

ورزش ایران
پایان تورنمنت کشتی آذربایجان

تورنمنت  در  کشورمان  از  نمايندگی  به  که  تهران  کشتی  منتخب  تيم 
آذربايجان شرکت کرده بود صاحب يک مدال نقره و 6 برنز شد.

در اين مسابقه که در شهر گنجه آذربايجان برگزار شد سعيد داداش پور 
صاحب مدال نقره شد و عباس دباغی، حسن رحيمی، مصطفی آقاجانی، 
کسب  را  برنز  مدال  نيز  رسولی  احمد  و  نيستانی  سعيد  داداشی،  تقی 

کردند.

اثبات شایستگی
حميد با وفا نايب قهرمان کشتی فرنگی کشورمان در رقابتهای آسيايی 
2007 قرقيزستان پس از آن که به اردوی تيم ملی دعوت شد با اعالم اين 
که به نظر سرمربی تيم ملی احترام می گذارد گفت: محمد بنا به خوبی 
واقف است که من با قانون جديد کشتی فرنگی می توانم نتايج موفقيت 
آميزی کسب کنم چرا که در اجرای فن بارانداز تبحر دارم. من در رقابت 

های جام يادگار امام توانمندی های خود را به همه اثبات می کنم.

جریمه سنگین برای بازیکنان مس کرمان
اين تيم  مديرعامل باشگاه مس کرمان از جريمه سنگين برای بازيکنان 
تيم مس  ما  بازيکنان  داد و گفت:  به خاطر شکست در جام حذفی خبر 
رفسنجان را دست کم گرفته بودند و فرصت بزرگی را به راحتی از دست 
دادند به همين خاطر با نظر پرويز مظلومی جريمه سنگينی را برای آنها 

در نظر گرفته ايم.

مخالفت با دو شغله شدن مظلومی
اين که مظلومی  با اعالم  عبدالرضا برهانی نژاد مديرعامل باشگاه مس 
نمی تواند دوشغله باشد گفت: مظلومی برنامه خود را برای هدايت تيم 
ملی اميد ارائه کرده است اما اگر پذيرفته شود او نمی تواند همزمان تيم 

مس و تيم اميد را هدايت کند و ما هم با اين امر موافق نيستيم.

حضور تیم کاراته بانوان در مسابقات هند
تيم ملی کاراته بانوان کشورمان برای حضور در رقابت های بين المللی 
هند عصر روز گذشته عازم حيدرآباد شد. دوازده کاراته کای کشورمان 
در اين رقابت ها برای نخستين بار به روی تاتامی خواهند رفت. عشرت 
شاه محمدی نايب رئيس بانوان کاراته هدف اصلی اعزام تيم بانوان را 

کسب تجربه و شناخت نقاط قوت و ضعف کاراته ها اعالم کرد.

نزدیک شدن بدنه پزشکی و ورزش
سراسری  کنگره  نخستين  حاشيه  در  ورزشی  پزشکان  انجمن  رئيس 
پزشکی ورزشی گفت: برگزاری چنين همايش هايی می تواند علم ورزش 

را توسعه داده و ما را به پيشرفت برساند.
کارشناسان،  کليه  از  همايش  اين  در  داد:  ادامه  شفاعت  رضا  داود 
فدراسيون ورزشی و معاونت های مختلف سازمان دعوت کرده ايم تا 

بدنه پزشکی و ورزشی کشور را به هم نزديک کنيم.

سرمربی جدید کشتی فرنگی جوانان
فرهاد اسماعيل نژاد از سوی فدراسيون کشتی به عنوان سرمربی تيم 
کشتی فرنگی جوانان منصوب شد. اين انتخاب با پيشنهاد مدير تيم های 
انجام  نژاد  اسماعيل  تجارب  به سوابق و  توجه  با  و  فرنگی  ملی کشتی 

گرفت.

النصر امارات به دنبال جایگزینی عنایتی
مسئوالن تيم النصر امارات پس از مصدوميت رضا عنايتی و دوری دو 
ماهه او از ميادين فوتبال به دنبال جذب بازيکن جديدی برای جايگزينی 
او هستند.روزنامه »الخليج« با اعالم اين خبر نوشت: مسئوالن اين تيم از 
محمد نصرتی مدافع ايرانی اين تيم ناراضی هستند اما مهرزاد معدنچی 

تنها بازيکن مؤثر خارجی اين تيم محسوب می شود.

حواشي درگیري علي دایي و پلیس امارات 
 

پرونده ورزشي که سیاسي شد 

 -1 روز قبل از بازي ايران در دوبي مقابل امارات است. مسووالن فدراسيون فوتبال امارات از فروش بليت به طرفداران پرشمار 
ايران در دوبي امتناع کرده اند. 600 بليت براي ايراني ها با واکنش رسانه ها و فدراسيون فوتبال ايران مواجه شده است. قيمت 
بليت برخالف اماراتي ها که بازي را رايگان تماشا مي کنند، تا 120 درهم افزايش يافته است. با موضع گيري فدراسيون امارات مي 
توان پيش بيني کرد بازي ايران - امارات حواشي بسياري داشته باشد. تنها برد مي تواند اميدواري تيم ملي امارات براي صعود 
به جام جهاني را حفظ کند و آنها براي تضعيف روحيه تيم ايران از هيچ کاري سرباز نمي زنند. مسووالن اماراتي به خوبي مي 

دانند دوبي مانند شهري در ايران است و ايرانيان جمعيت غالب را در اين شهر تشکيل مي دهند.

-2 بازي به پايان رسيده است. ناگهان در گوشه يي از زمين علي دايي به سمت پليس اماراتي مي رود و با او درگير مي شود. 
حاشيه ها آغاز شده است. تساوي در اين ديدار منجر به حذف امارات شده است. لحظه يي پيش از ورود علي دايي به زمين، حسين 
کعبي با اسماعيل مطر اماراتي درگير مي شود و پليس امارات به حمايت از ملي پوش اين کشور به سمت کعبي هجوم مي آورد. 
علي دايي درنگ نمي کند. براي حمايت از کعبي با پليس اماراتي درگير مي شود. وسط ميدان شلوغ است. ديگر نيروهاي پليس 

داخل ورزشگاه نيز به سمت درگيري مي روند و...
-3 علي دايي در گفت وگو با رسانه هاي ايراني اعالم مي کند به جهت دفاع از کعبي با پليس درگير شده و تا وقتي او سرمربي 
تيم ملي است اجازه نمي دهد احدي به بازيکنان ايراني بي احترامي کند. احمد المنصوري افسر ارشد پليس امارات نيز در گفت 
وگو با شبکه تلويزيوني ابوظبي اسپرت از ميهمان نوازي اماراتي ها مي گويد؛ »ما مي توانستيم دايي را بازداشت کنيم اما به علت 
ميهمان بودن وي از اين کار خودداري کرديم، با اين حال از اين رفتار دايي به طور رسمي به AFC )کنفدراسيون فوتبال آسيا( 

شکايت مي کنيم.«
-4 پس از بازگشت تيم ملي به ايران، علي دايي در برنامه تلويزيوني ۹0 از رسانه ها و مسووالن ايراني انتقاد مي کند؛ »اين همه 
رسانه ها و مطبوعات عليه من حرف زدند و درگيري من با پليس امارات را بزرگ کردند ولي حتي يک نفر در ايران از من حمايت 
نکرد...« رسانه هاي عربي همچنان به موضوع درگيري مي پردازند. توهين عليه سرمربي تيم ملي ايران در آن سوي آب ها ادامه 
دارد و روزنامه البيان در مقاله يي توهين آميز علي دايي را »رواني« خطاب مي کند. نويسنده روزنامه البيان مدعي شده بود اگر 
پليس امارات مهربانانه برخورد نمي کرد علي دايي بايد پشت ميله هاي زندان مي بود. ديگر نشريات اماراتي نيز به تبعيت از البيان 

به انتقاد از عملکرد سرمربي تيم ملي ايران در ورزشگاه آل مکتوم پرداختند.
-5 باالخره مسووالن ورزش کشور و رئيس فدراسيون فوتبال به حمايت از علي دايي مي پردازند. علي کفاشيان که معمواًل مقابل 
بسياري از حواشي و ناماليمات فوتبال با چهره يي خندان از مسائل به وجود آمده خارج مي شود اظهارنظر گستاخانه روزنامه 
هاي اماراتي و پليس امارات را بي پاسخ نمي گذارد؛ »در بازگشت از شانگهاي چين پيگيري الزم را در اين خصوص به عمل مي 
آورم و بدون شک رسمًا به برخورد مطبوعات و رسانه هاي اماراتي به سرمربي و برخي بازيکنان تيم ملي کشورمان اعتراض 
خواهيم کرد. اينکه امارات براي داشتن شانس صعود به جام جهاني بايد ايران را شکست مي داد و به اين هدف نرسيد نبايد باعث 
شود مطبوعات اين کشور از سرمربي تيم ملي ايران انتقاد کنند. ناکامي آنها به ما ارتباطي ندارد. اماراتي ها حق ندارند به او توهين 
کنند.« او در روزي که فدراسيون فوتبال ايران به سبب فعاليت هايش در سال 2008 ميالدي به عنوان بهترين فدراسيون آسيا 
انتخاب شد نيز در مورد حرکت و فعاليت هاي مطبوعات و پليس امارات با پرسش رسانه هاي ايران تاکيد کرد پيرامون مسائل به 

وجود آمده پس از ديدار امارات - ايران به مسووالن AFC اعتراض خواهد کرد.
-6 التهاب به وجود آمده پاياني ندارد. رسانه هاي ايراني از رفتار ماليم مسووالن فوتبال کشورانتقاد دارند، به همين دليل به سراغ 
حميد آصفي سفير ايران در امارات مي روند و او را با پرسشي مشابه آنچه پيش روي مسووالن فدراسيون قرار گرفت مواجه مي 
کنند. رئيس سازمان تربيت بدني کشورمان، پليس امارات را به شکايت در مجامع بين المللي تهديد کرده است و آصفي مي کوشد 
با شيوه يي سياستمدارانه موضوع را ختم به خير کند؛ »نسبت به دخالت سياست در ورزش به اين شکل نگرانم. درگيري بوده که 
نبايد اجازه بدهيم سياسي شود. اين درگيري همان طور که سرمربي تيم ملي گفتند بين دو بازيکن بوده که به پليس کشيده شده 
است.« او در پايان گفت وگويش با ايپنا تاکيد مي کند مسائل ورزشي بهتر است با حضور ورزشي ها حل شود ولي براي بررسي 

و حل مساله خود پيگير اين موضوع است.
از پيگيري  التهاب به وجود آمده در وبالگ هاي فارسي بازخوردي جدي داشته است. وبالگ نويسان فارسي زبان جداي   7-
مسووالن کشور، خواهان انسجام و اتحاد عليه رفتار گستاخانه روزنامه ها و پليس امارات شده اند. به نظر مي رسد اين موضوع 
با اعالم شکايت ايران به AFC در مراجع رسمي به نتيجه يي منجر نشود اما آنچه قابل پيش بيني است پيگيري مردمي اين مساله 

توسط فوتبال دوستان ايراني در سايت هاي ايراني خواهد شد.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
دل بوسکه؛ رئال مادرید بازي هاي 

خوبي ارائه مي کند  
  

سرمربي تيم ملي اسپانيا اوضاع تيم باشگاهي رئال مادريد را خوب و 
مثبت ارزيابي کرد. ويسنته دل بوسکه گفت؛ از ديد من مردان شوستر 
خيلي خوب بازي مي کنند و ضريب اشتباهات آنها در هفته هاي اخير 
به شدت کاهش يافته است. وي در حمايت از سرمربي آلماني رئال که 
مربي  گفت؛ شوستر  دارد،  قرار  برکناري  آستانه  در  نظر مي رسد  به 
کوچکي نيست و همه ما او را مي شناسيم. سران مادريد بايد از عجله 
در اين کار پرهيز کنند و اميدوارم رامون کالدرون اشتباهي را که پرز 

مرتکب شده بود، تکرار نکند.  
 

من سیتي در پي جذب کول و دیارا  
  

سران باشگاه منچسترسيتي انگليس در پي جذب اشلي کول بازيکن تيم 
تيم پورتسموث هستند. روزنامه »سان«  چلسي و السانا ديارا هافبک 
انگليس روز گذشته از پيشنهاد 30 ميليون دالري سران منچسترسيتي 
به اشلي کول بازيکن تيم چلسي و پيشنهاد 27 ميليون دالري به هافبک 

تيم پورتسموث خبر داد.  

مسي؛ هر حرفي را به جنجال تبدیل نکنید  
 

 ليونل مسي به حمايت از سرمربي آلماني رئال مادريد پرداخت. پس از 
يک سال حضور در تمامي رقابت هاي بزرگ و حضور در اکثر بازي 
ها، ليونل مسي اين هفته فرصتي براي استراحت به دست آورد که به 
آن نياز داشت و شايسته آن بود. به دنبال توافق ميان فدراسيون فوتبال 
آرژانتين و باشگاه بارسلونا درمورد حذف نام مسي براي حضور وي 
در ديدار دوستانه تيم ملي کشورش برابر اسکاتلند، ليونل کوچک روز 
چهارشنبه فرصتي به دست آورد تا در تبليغات شرکت Konami ژاپن 
براي بازي ويدئويي Pro Evolution Soccer 200۹ حضور پيدا کند. 
طي نشست رسانه يي که در جريان اين تبليغات انجام شد، مسي درباره 
وضعيت خودش و باشگاه بارسلونا و همچنين مسائل مربوط به رقيب 
با  را  خود  هاي  صحبت  وي  کرد.  صحبت  مادريد  رئال  يعني  ديرينه 
از برند شوستر سرمربي آلماني رئالي ها آغاز کرده و گفت؛  حمايت 
شوستر کارهاي زيادي براي رئال مادريد انجام داده است و حاال برخي 
مي خواهند از دست او خالص شوند. در حالي که هنوز به پايان نيم 
به  کار درستي  بردن شوستر  زير سوال  اين  ايم.  نشده  نزديک  فصل 
نظر نمي رسد. مسي همچنين گفت؛ هواداران بارسلونا و رئال مادريد 
همواره هنگامي که اين دو تيم چند بازي متوالي را با شکست پشت سر 

مي گذارند خشمگين مي شوند.  

مورینیو: در ایتالیا داور بودن خیلی 
سخت است

سرمربی تيم فوتبال اينتر ميالن ايتاليا معتقد است، داور بودن در ايتاليا 
مشکل تر از انگليس است.»خوزه مورينيو« که اظهاراتش هميشه بازتاب 
اين بار به سراغ يکی ديگر از مباحث  گسترده ای در رسانه ها دارد، 
ايتاليا يعنی داوری رفته است.اين مربی پرتغالی گفت: داور بودن  داغ 
در ايتاليا سخت تر از انگليس است.ظاهراً هر هفته داوران در ايتاليا به 
خاطر تصميماتشان در مسابقات مورد انتقاد قرار می گيرند و سرمربی 
سابق چلسی اين جو خصمانه را با ليگ برتر انگليس مقايسه کرده است.

مورينيو توضيح داد: در انگليس وقتی داور سوت پايان را می زند، بازی 
تمام می شود و ديگر کسی جزئيات صحنه به صحنه ای را که اتفاق 
افتاد مورد بررسی قرار نمی دهد، اما در ايتاليا وضعيت برعکس است 

و داوران هميشه زير فشارند.

شکایت کره جنوبی از عربستان
اتحاديه فوتبال کره جنوبی به خاطر نور ليزری اطراف دروازه تيم ملی 
کره در بازی با تيم عربستان به فيفا شکايت کرد. لی وون جائه، دروازه 
بان کره مدعی شده است که مرتبًا نور سبزی توسط تماشاگران در 

چشم او انداخته می شد و تا 3 ثانيه نمی توانسته جايی را ببيند.

 تالش ها نتیجه داد 

 ایران با چهار 

سهمیه در لیگ 
قهرمانان آسیا 

ايران  هاي  باشگاه  و  فوتبال  فدراسيون  مسووالن  تالش  باالخره 
ايران  از  تيم  ليگ قهرمانان آسيا، چهار  نتيجه داد و براي دور بعد 
پروسه  از  مرحله  آخرين  کردند.  از مسابقات شرکت  دوره  اين  در 

طوالني گرفتن چهار 
قرارداد  با  سهميه 
بين سازمان صدا و 
فدراسيون  و  سيما 
اتمام  به  فوتبال 
ايران  و  رسيد 
سهميه  با  توانست 
مسابقات  در  کامل 
قهرمانان  ليگ 
به  کند.  پيدا  حضور 
هاي  تيم  ترتيب  اين 
پرسپوليس، سپاهان 
و صباباتري که اول 
هفتم  ليگ  سوم  تا 
استقالل  و  شدند 
جام  قهرمان  تهران 

حذفي در ليگ قهرمانان آسيا به مصاف حريفان خود خواهند رفت.
تنها کشورهاي ايران، عربستان، کره جنوبي، ژاپن و چين توانستند 
امارات سه سهميه، استراليا، قطر و  سهميه کامل را بگيرند. کشور 
اندونزي تنها يک سهميه کسب کردند. بقيه  ازبکستان دو سهميه و 
کشورهاي آسيايي نيز نتوانستند امتيازات الزم را کسب کنند و بدون 

سهميه ماندند. به طور کل در مرحله اول ليگ قهرمانان آسيا 32 تيم 
شرکت خواهند کرد که دو تيم آن راه يافته از پلي آف AFC کاپ 

خواهند بود.

صفايي فراهاني عضو هيات اجرايي AFC که به خاطر معرفي بهترين 
هاي سال آسيا در کشور چين به سر مي برد درباره سهميه ايران مي 
گويد؛»براساس سيدبندي انجام شده، هشت تيم از عربستان و ايران، 
سه تيم از امارات، دو تيم از قطر و دو تيم از ازبکستان به عالوه يک 
تيم صعودکرده از AFC کاپ، 16 تيم حاضر در اين سيد را تشکيل 
خواهند داد که اين تيم ها در چهار گروه چهار تيمي حضور خواهند 
داشت و با يکديگر رقابت مي کنند تا درنهايت از هر گروه دو تيم پس 
از انجام بازي هاي رفت و برگشت به مرحله بعدي صعود کند. در 
مرحله نخست هر تيمي که صدرنشين شود در مرحله بعدي ميزبان 
خواهد بود و به مصاف تيم دوم گروه دوم خواهد رفت که در اين 

مرحله نيز رقابت ها به صورت تک حذفي برگزار مي شود.«
براساس بررسي هايي که ناظران کنفدراسيون آسيا انجام دادند و 
گزارش نهايي آنها، 14 کشور آسيايي موفق به کسب سهميه شدند و 
 AFC بقيه کشورها بايد در
جمع  در  کنند.  شرکت  کاپ 
 470 با  ژاپن  نهايي  بندي 
را  امتياز  بيشترين  امتياز 
جنوبي  کره  و  کرد  کسب 
عربستان   ،431 چين   ،441
سعودي 365، امارات 356، 
 ،340 ايران   ،343 استراليا 
ازبکستان   ،2۹6 اندونزي 
قطر   ،27۹ سنگاپور   ،28۹
 202 هند   ،221 تايلند   ،270
امتياز کسب  ويتنام 1۹1  و 
کردند که درنهايت تنها پنج 
کشور چهار سهميه را براي 
دو سال کسب کردند. به نظر 
روي  که  فشاري  رسد  مي 
مسووالن فدراسيون فوتبال 
وجود داشت بعد از گرفتن اين چهار سهميه کم شده باشد. حاال از 
اين به بعد اين باشگاه هاي ايراني هستند که نشان مي دهند لياقت 
کسب اين چهار سهميه را دارند. مسابقات فصل بعد ليگ قهرمانان که 

با روش جديد برگزار مي شود، از اسفندماه آغاز خواهد شد.

مخالفت با اعزام مرتضی سپهوند به جام ستارگان جهان
در  جهان  ستارگان  جام  های  رقابت  به  ايران  المپيکی  مشتزن  سپهوند،  مرتضی    
روسيه اعزام نمی شود.منوچهر مقصودی، مدير تيم های ملی مشتزنی با اعالم اين 
خبر گفت: فدراسيون مشتزنی با اعزام سپهوند به روسيه مخالفت کرده است چرا 
که او آمادگی الزم را برای اين رقابت ها که 1۹ آذرماه برگزار می شود، ندارد.وی 
افزود: وی مشتزن وزن 64 کيلوگرم است ولی ۹ کيلوگرم اضافه وزن دارد! سپهوند 
تمرينات منظمی را نيز پيگيری نکرده است. هدف از اعزام وی آماده تر شدن است 

ولی وقتی او آمادگی ندارد، چرا بايد اعزام شود.
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واکنش هاي تند نسبت به رفتارهاي غيراخالقي گاالس 

 فابرگاس کاپیتان جدید توپچي ها 
 

در پي حمالت ويليام گاالس کاپيتان و مدافع تيم فوتبال آرسنال عليه تيم خود در رسانه ها، بازوبند کاپيتاني 
اين تيم از او گرفته شد و واکنش هاي تندي را در پي داشت. همين مساله باعث شده تا اين روزها رسانه 
هاي انگليسي درخصوص گاالس، آينده حضورش در آرسنال و گزينه هاي احتمالي جانشيني او خبرهاي 
زيادي را منتشر کنند.روزنامه تايمز روز سه شنبه به نقل از سخنگوي باشگاه نوشت که سسک فابرگاس 
کاپيتان جديد تيم است و در بازي با ديناموکي يف هم بازوبند کاپيتاني را به بازو بست. نويسنده تايمز 
فابرگاس را فوتباليستي متعهد و چيزي فراتر از يک بازيکن مي داند که حاال استحقاق ليدر بودن در جمع 
توپچي ها را دارد.گاالس در انتقادهاي تندي که عليه تيم خود مطرح کرد و در رسانه هاي بريتانيا بازتاب 
گسترده يي يافت، گفت؛ هم تيمي هاي او »به اندازه کافي جسارت و شجاعت ندارند« و يکي از بازيکنان 
تيم خود را متهم کرد که روحيه تيم خود را خدشه دار کرده است.سسک فابرگاس کاپيتان جديد آرسنال 
درباره اتفاق جديدي که منجر به کاپيتاني اش شد، مي گويد؛ ويليام بازيکن بزرگي است، ما هر کدام شيوه 
خاص خودمان را داريم، من براي او احترام زيادي قائلم و شخصًا دوستش دارم. ويليام هميشه به تيمش 
بازوبند  بستن  از طرفي  است.  گرفته  قرار  فشارها  اين  تحت  روزها  اين  متاسفم  خيلي  من  و  بود  متعهد 
کاپيتاني افتخار بزرگي براي من است. ليدر تيمي مثل آرسنال بودن براي هر کسي افتخارآفرين است و 
اميدوارم بتوانم از عهده اين مسووليت بزرگ بربيايم.در فصل گذشته ليگ برتر انگلستان و پس از آنکه 
آرسنال براي سومين سال متوالي نتوانست به جام قهرماني دست يابد کارشناسان و رسانه ها درباره 
توانايي هاي گاالس براي در اختيار داشتن سمت کاپيتاني ابراز ترديد کردند.ويليام گاالس در سپتامبر 
سال 2006 از چلسي به آرسنال پيوست و آرسن ونگر مربي آرسنال از ماه آگوست سال 2007 بازوبند 
کاپيتاني اين تيم را به او داده است.رفتار او در فصل گذشته و زماني مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که 
اواخر فصل ليگ برتر اين تيم در يک بازي خارج از خانه با برمينگام مساوي کرد.طرفداران آرسنال که در 
آن زمان ) فوريه 2008( با چهار امتياز اختالف نسبت به تيم دوم جدول در صدر رده بندي ليگ قرار داشت 
شاهد آن بودند که گاالس با لگد يک تابلوي تبليغاتي را مورد حمله قرار داد و وقتي جيمز مک فدن در دقيقه 
آخر بازي گل مساوي را با يک پنالتي براي برمينگام به ثمر رساند، گاالس در نيمه ديگر زمين ايستاده بود.
از دست دادن دو امتياز اين بازي اختالف در صدر را به دو امتياز کاهش داد و بسياري معتقدند اعمال 
ويليام گاالس در آن بازي ضربه سنگيني به آرسنال در راه کسب عنوان قهرماني وارد ساخت.در نهايت 
آرسنال از 10 بازي بعدي خود در ليگ انگلستان و ليگ قهرمانان اروپا تنها موفق به پيروزي در دو بازي 
شد.ماه گذشته نيز انتشار تصاوير گاالس که با سيگاري بر لب در حال خروج از يک کلوپ شبانه بود، 
انتقاد شديد آرسن ونگر مربي آرسنال را در پي داشت.پس از خروج متيو فالميني، الکساندر هلب و ژيلبرتو 
بازيکن برزيلي، در پايان فصل گذشته، آرسنال نتوانسته است به عملکردي باثبات دست يابد.اين تيم در 
فصل جاري دوبار در استاديوم امارات شکست خورده )مقابل هال سيتي و استون ويال( و در زمين فوالم 
و استوک سيتي نيز مغلوب شده است.با اين حال برخالف عملکرد اين تيم در ليگ برتر، آرسنال در ليگ 

قهرمانان اروپا و جام داخلي کارلينگ موفق به جلب نظر مثبت کارشناسان شده است 

پیکان در همدان زمینگیر شد

3 امتیاز زجرآور برای پرسپولیس
ادامه هفته شانزدهم ليگ برتر فوتبال دو مسابقه برگزار شد. در تهران پرسپوليس با يک گل از سد   در 
استقالل اهواز گذشت و در همدان تيم پاس پيروزی جالب 2-0 را برابر پيکان قزوين کسب کرد. اين نتايج 
صدرنشينی تيم ذوب آهن را تا پايان هفته شانزدهم گارانتی کرده است. ذوبی ها با وجود يک بازی کمتر 
نسبت به پيکان با آرامش خاطر در صدر باقی ماندند. در اين بين پرسپوليس موقتًا صعودی سه پله ای داشت 
و با 26 امتياز باالتر از استقالل و سپاهان در رده سوم جدول قرار گرفت. قرمزها البته يک بازی بيشتر انجام 
داده اند. پاس همدان نيز با پيروزی مقابل تيم دوم جدول رده بندی دو پله صعود کرد و جايگزين مقاومت 

سپاسی شيراز شد.
تيم بگوويچ فعاًل در مکان دهم قرار دارد. بازی های باقيمانده اين هفته روز شنبه و يکشنبه آينده برگزار می 

شود که نتايج آنها تغييرات زيادی را در جدول رده بندی ايجاد خواهد کرد.
پرسپوليس در نخستين بازی خانگی بدون افشين قطبی خيلی زجر کشيد تا سه امتياز کسب کند. اين تيم 
مقابل استقالل اهواز خوب بازی کرد و حاکم مطلق توپ و ميدان بود، ولی خوش شانس نبود و ضربات 
مهاجمانش در ميان مدافعان چنداليه حريف آبی پوش جنوبی راهی به چارچوب نيافت تا اين که در هشتاد و 
سومين دقيقه بازی نبی اهلل باقری ها روی ضربه کرنر پتروويچ از غفلت مدافعان حريف نهايت بهره را برد و 
با يک ضربه سر محکم توپ را به طاق دروازه حريف کوبيد. اين گل آب سردی روی اکبر ميثاقيان سرمربی 
تيم استقالل اهواز بود که تيمش را به دفاعی ترين شکل ممکن بسته بود و قصد داشت با اين حربه يک امتياز 
بگيرد. ميثاقيان که تا اين لحظه به مقصود رسيده بود، به قدری از غفلت مدافعانش از »باقری ها«ی پيش 
تاخته عصبانی و ناراحت بود که روی نيمکت گريه کرد!ديروز اگر توره و نيکبخت قدر پاس های کريمی، 
باقری و پتروويچ را می دانستند، شايد قرمزها با گل های فراوان زمين را ترک می کردند. اگرچه استقالل 
اهواز دفاعی چنداليه داشت، اما مهاجمان پرسپوليس هم در نبردهای تک به تک با بابايی، گلر حريف دقت 
الزم را نداشتند. ابراهيم توره حتی در آخرين دقيقه نيمه نخست دروازه بان ميزبان را دريبل کرد، ولی توپ 
را به بيرون زد. در نيمه دوم هم فشار پرسپوليس در اکثر لحظات حريف را در محوطه جريمه اش حبس 
کرده بود، اما شانس با قرمزها يار نبود. به جمع مهاجمان کم دقت قرمز هادی نوروزی را نيز بايد اضافه کرد 
که در آخرين دقايق بازی يک بار توپ را در دهانه دروازه گل نکرد و در مرتبه ای ديگر توپ را به تير دروازه 
کوبيد. در مقابل يازده موقعيت مسلم گلزنی تيم حريف تنها يک مرتبه روی فرار مهرزاد رضايی در اواسط 
نيمه دوم خطرساز شد که آن هم نتيجه ای نداشت. طبق آمار پرسپوليس 72 درصد از زمان بازی مالک توپ 
و اهوازی ها تنها ۹ درصد از زمان مسابقه را داخل 18 قدم حريف گذراندند که آمار نا اميد کننده ای است. 
تيم ميثاقيان در برابر 12 کرنر حريف فقط يک ضربه کرنر به دست آورد!در همدان تيم پاس روی درخشش 
شهباز راکنی اف مهاجم ازبک خود تيم پيکان را از پيش روی برداشت. اين مهاجم ابتدا در دقيقه ۹ گل اول 
ميزبان را به ثمر رساند و در دقيقه 72 نيز پاس گل را برای ابوالحسنی مهيا کرد. پيکان پس از اين گل کاماًل 
از هم پاشيد تا جايی که معمار مدافع باتجربه خود را در دقيقه 88 با کارت قرمز از دست داد. اين پيروزی 

برای شاگردان بگوويچ خيلی روحيه بخش بود و در نقطه مقابل نشان داد پيکان هم متزلزل شده است.

سوءقصد به جان »دیه گو مارادونا«  
ديه گو مارادونا از خطر قتل جان سالم به در برد.رسانه هاي آرژانتين گزارش دادند يک مرد انگليسي در جريان ديدار 
آرژانتين برابر اسکاتلند، قصد به قتل رساندن مارادونا را داشته است. اين مرد 43ساله که يان ولوورت نام دارد، در 
حالي که بيرون از ورزشگاه همپدون پارک چاقو به دست بود، دستگير شد. گفته شده است ولوورت قصد داشته اين 
کار را براي انتقام از گل مارادونا که با دست در جام جهاني 1۹86 به انگليس زده شد، انجام دهد. ولوورت که در شهر 
ميدلزبورو سکونت دارد در آن زمان روي بازي دو تيم شرط بندي کرده بود و براي اين کار مقداري پول قرض گرفته 
بود اما در پي نتيجه بازي همه چيز از جمله همسر خود را از دست داده بود. مبلغ مذکور 600 يورو بوده است اما اگر 
انگليس قهرمان جام جهاني مي شد، ولوورت مي توانست پنج برابر اين مبلغ را به جيب بزند. وي در اين باره گفت؛ 
»من 500 پوند بر سر قهرماني انگليس در جام جهاني مکزيک شرط بندي کرده بودم و اگر اين اتفاق رخ مي داد مي 
توانستم پنج برابر اين مبلغ را به جيب بزنم. من اين مقدار پول را قرض کرده بودم و در نهايت بايد 125 هزار پوند )148 
هزار يورو( پس مي دادم.« ولوورت همچنين گفت قصد داشته سر کوچک مارادونا را از تن جدا کرده و او را مجبور 
به پرداخت اين مبلغ کند. وي همچنين مارادونا را يک فريبکار آرژانتيني توصيف کرد. بنا به گزارش هاي رسيده فرد 
دستگيرشده در حال حاضر بيکار است و از مشکل رواني رنج مي برد. در حالي که رسانه هاي بريتانيا هنوز خبري 

در اين باره منتشر نکرده اند، گفته مي شود ولوورت به پنج سال زندان محکوم خواهد شد.  
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بازگشت شاراپووا به دنیاي تنیس 

 صددرصد آماده ام 
 

از آخرين حضور ماريا شاراپووا ستاره تنيس زنان جهان بيش از پنج ماه مي گذرد. 31 مه سال جاري 
بود که شاراپووا در بازي هاي اوپن فرانسه مصدوم شد و از ادامه رقابت هاي تنيس اين فصل باز 
ماند. غيبت او در رقابت هاي اين فصل تنيس، فضا را براي کساني چون خواهران ويليامز و سايرين 

باز کرد تا بتوانند در تورنمنت هاي مختلف قدرت و توانايي خود را به نمايش بگذارند.

 اما حاال شرايط نسبت به گذشته تفاوت بسياري کرده، تنيسور سابق شماره يک جهان که حاال رنکينگ 
نهم را در اختيار دارد اعالم کرده براي حضور در رقابت هاي تنيس فصل بعد که از ژانويه در استراليا 
آغاز مي شود آمادگي صد درصد دارد. او مي خواهد از عنوان قهرماني اوپن استرالياي خود دفاع کند. 
»ماکس ايزنباد« وکيل شاراپووا مي گويد مصدوميت شانه او به طور کامل برطرف شده و 1۹ ژانويه 
در استراليا يک مارياي سالم و جنگنده که مثل هميشه آماده مبارزه است خواهيم ديد. مصدوميت 
وي باعث شد تا نتواند رنکينگ خود را در ليست جهاني WTA حفظ کند. ماريا اين فصل سه عنوان 
قهرماني را در کارنامه اش ثبت کرد که در مجموع دو ميليون دالر عايدش ساخت. ايزنباد به خبرنگاران 
گفت؛ »او تمريناتش را به شکلي سبک تحت نظر پزشک شروع کرده است، همه چيز روي نوار خوب 
پيش مي رود.« او پس از اوپن استراليا در سال 2003 هيچ تورنمنت مهمي را از دست نداده بود. سال 
هاي 2004 تا 2008 سال هاي کليدي زندگي حرفه يي ماريا شاراپووا بود. در طول همه اين سال ها 

اوهميشه از مدعيان اصلي عنوان بهترين بازيکن تنيس جهان بوده است.

 او در اين باره مي گويد؛ »در تنيس همه چيز ريسک است. شما با آمادگي صد درصد و کامل براي 
يک گرنداسلم مهم تالش مي کنيد و ناگهان در ميانه راه، در اوج زماني که براي قهرماني دورخيز کرده 
ايد مصدوميتي گريبان تان را مي گيرد که همه برنامه هايتان را به هم مي ريزد و نه تنها قهرماني آن 
گرنداسلم را از دست مي دهيد بلکه تمام هدف هايتان براي تورنمنت هاي بعدي به چالش کشيده مي 
شود. شاراپووا در خصوص اهدافش براي فصل آينده و سال 200۹ مي گويد؛ »صد درصد آماده ام 
و بي صبرانه منتظر اين هستم که ماه ژانويه بيايد و رقابت هاي اوپن استراليا آغاز شود. بازي هاي 
ملبورن محک خوبي برايم خواهد بود که نسبت به غيبت چندين ماهه ام از دنياي تنيس خودم و آمادگي 
ام را بسنجم. دلم مي خواهد بتوانم بار ديگر شماره اول تنيس جهان بشوم، اما از طرفي رقبايم را به 

خوبي مي شناسم. يلنا يانوکوويچ تنيسور خيلي خوبي است.« 

پیامدهای جام دیویس 2۰۰8

عصری تازه برای تنیس

 اسپانیا و آرژانتین
با اين که اسپانيا يکشنبه شب اين هفته سومين قهرمانی خود را هم در جام ديويس )تنيس تيمی    
قهرمانی مردان جهان( تحقق بخشيد و در اين راه در فينال در شهر ساحلی ماردل پالتای آرژانتين با 
حساب 3-1 بر تيم ملی اين کشور غلبه کرد، ديروز اعالم شد اميليو سانچز ويکاريو، مدير و سرپرست 
موفق تيم ملی اسپانيا از سمت خود کناره گرفته است. او ديروز به راديو دولتی اسپانيا گفت: در مارس 
200۹ که ما در اولين قدم در راه دفاع از عنوان مان روبه روی صربستان می ايستيم، مرا ديگر در 
حول و حوش تيم نخواهيد ديد. من از سه سال پيش يک سيکل و پروسه تازه را در تيم ملی تنيس 
اسپانيا شروع کردم و آن سيکل ثمر بخشيد و قهرمانی امسال به دست آمد، ولی از اين به بعد بايد 
روالی تازه داير شود. اميدوارم کسی که جای مرا می گيرد و عصری تازه را شروع خواهد کرد، همان 
قدر خاطرات شيرين برايش خلق شود که برای من شده است و او نيز بتواند يک سيکل موفق را پی 
ريزی و اجرا کند. فردی که احتمااًل اين سيکل را هدايت خواهد کرد، البرت کاستا است. او 33 سال دارد 
و تا دو سال پيش در مسابقات شرکت می کرد و از بهترين های تنيس اسپانيا بود و در سال 2000 که 
اين کشور اولين قهرمانی اش را در جام ديويس دشت کرد، او نيز يکی از بازيکنان تيم ملی اين کشور 
بود. فقط اسپانيا نيست که يک سيکل جديد را در تنيس ملی خود )به رغم قهرمانی اش( شروع کرده 
است و آرژانتين نيز چنين چيزی را در دستور کارش دارد و با اين بهانه اضافی و معقول که چون 
فينال جام ديويس را واگذار کرده، چاره ای جز ايجاد تغيير نداشته است. ديروز اعالم شد که البرتو 

مانسينی هم از پست مديريت و سرپرستی تيم ملی تنيس آرژانتين کناره می گيرد.
در دوران 4 ساله حضور مانسينی در اين سمت، آرژانتين دو بار به فينال رسيد که هر دو را واگذار 
کرد و يک مرتبه هم در نيمه نهايی حاضر بود. او نيز کم و بيش از همان واژه ها و عباراتی سود جست 
که سانچز ويکاريو برای توصيف داليل استعفايش از سمت سرپرستی تيم ملی تنيس اسپانيا بهره 
گرفته است. »اين نقطه پايان يک سيکل برای تنيس آرژانتين است و با اين که از حاصل کارم راضی ام، 
اما فکر می کنم زمان تغيير رسيده باشد.«مانسينی از چند روز قبل از برگزاری سری ديدارهای فينال 
امسال تصريح کرده بود که تحت هر شرايطی و حتی اگر آرژانتين برای اولين بار در تاريخ، فاتح جام 

ديويس شود، از سمت خود کناره خواهد گرفت.
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خصوصي سازي 
فوتبال و شلواري 

با خط فارسي 
بهمن فروتن

چرا خود دولت اصرار بر خصوصي سازي فوتبال دارد؟ تا به حال 
مطلبي را با سوال شروع نکرده بودم و نمي دانم درست است يا 

غلط، براي من اهميتي هم ندارد... خب تصميم 
نويسم  مي  که  را  متني  اولين  بودم  گرفته 
توضيح کوچکي هم راجع به آن بدهم. دوست 
جوان خبرنگاري پس از خواندن مطلب »راديو 
تهران در عصر قيصرهاي مدرن« زنگ زد و 
در  اين  ولي  نداشت  حرف  مطلبه،  »آخر  گفت؛ 
دهد.  مي  رنج  مرا  نوشتن  مفرد  شخص  اول 
)من( نمي توانم و نمي نويسم، زياد قشنگ هم 
که  را  يي  جمله  همين  تو  ببين،  گفتم  نيست.« 
گفتي اگر مي خواستي بنويسي، »من«اش را مي 
زدي؟ تو خيلي با اعتمادبه نفس مي گويي »من« 
اينکه تو  نمي توانم و نمي نويسم، چرا؟ براي 
اگر  و  نويسي  مي  حرفه خودت  در  از خودت 
روزي بخواهي راجع به حرفه کفاشي بنويسي 
آنها  به  کفاش  »استاد  نوشت؛  خواهي  مطمئنًا 
کرد؛  اضافه  او  کفش...  پاشنه  کنيد  گفت سعي 
شما نبايد... من معتقدم آستر کفش بايد...« اين 
راجع  شما  فوتبال،  در  که  است  طبيعي  امري 
و  است  فوتبال  ما  حرفه  نويسيد.  مي  ما  به 
است  طبيعي  هم  باز  و  ژورناليسم  حرفه شما 
اول  از  نويسيد  ما مي  به  راجع  وقتي  که شما 
ديگران  از  چون  نکنيد  استفاده  مفرد  شخص 
نوشتن و من گفتن و من بودن و من رفتن، حق 

اگر قرار باشد ما درباره خودمان  اما  با شما است، قشنگ نيست 
بنويسيم، قضيه کاماًل متفاوت خواهد بود. ببين دوست عزيز جوان 
ژورناليست من، تو هنوز نيامده داري زندگي ات را از اين فوتبال 
فوتبال کشيده  اين  در  من چه زحمتي  داني  مي  ولي  مي چرخاني 
ام؟ مي داني در اين خانه که خانه من است چه رنج هايي برده ام، 
چه سرکوفت هايي خورده ام و چه تحقيرهايي شده ام؟ يک عمر 
از خرج زن و بچه زده ام تا ديوارهاي اين خانه را پابرجا نگه دارم 
تا مردم اين خانه در امان باشند. در اين خانه اگر من نگويم، ديگر 
من گفتن حق چه کسي است؟ در رکاب چند خبرنگار جوان که همه 
از خبرنگاران فوتبال هستند، رفته بوديم به ديدن يکي از مسووالن 
ورزش. يک ساعت و نيم به حرف هاي ايشان گوش داديم و زماني 
انحراف  به  را  »بحث  گفتند؛  کنيم،  فوتبال صحبت  از  خواستيم  که 
نکشيد« با »رودلف شاوپينگ« وزير دفاع اسبق آلمان، دبيرکل حزب 
سوسيال دموکرات و کانديداي صدراعظمي رابطه نزديکي داشتم. 
کرديم  فوتبال صحبت  به  راجع  بعدازظهر  تمام  منزلش  در  روزي 
ابراز  دليل  به  البته  بود  هم  فوتبال  باشگاه  يک  مديرعامل  او  چون 
نارضايتي، همسرش از اينکه ما فقط از فوتبال صحبت مي کرديم، 
»رودلف«،  پرسيدم  او  از  بزنم،  به سياست  هم  گذري  کردم  سعي 
فکر مي کني صدراعظم آلمان بشوي؟ تنها موردي که ما از سياست 
صحبت کرديم اين بود که او پاسخ داد، اگر نشدم باز اين شانس 
را خواهم داشت که يکشنبه ها بازي تيمم را ببينم و همسرش قهوه 
و شيريني خامه يي را روي ميز گذاشت و گفت رودلف را من مي 
شناسم، او ترجيح مي دهد صدراعظم تيمش باقي بماند و همان روز 
بود که متوجه شدم فوتبال آلمان چرا سه بار قهرمان جهان شده 

است و باز هم خواهد شد.

آوردن  نوشتن،  از  من  منظور  اينکه  براي  ندارد؟  اهميتي  چرا   ...
و  تاريک  دارد  و  تاريک شده  که  است  فوتبالي  خانه  به  روشنايي 
تاريک تر هم مي شود و درست به همين دليل است که ديگر فرم 
در نوشته هايم رنگ و نظم خاصي ندارد. خودم احساس مي کنم 

و  دوا  دنبال  و  ام  شده  مبتال  نوشتاري  آنارشيسم  بيماري  به  که 
درمانش هم نيستم، چون وقتي مي بينم روزنامه هاي زرد و حتي 
سياسي کشور اگر آخر جمله يي، »بشود« نشود بشود يا اينکه جمله 
يي را به مصلحت بردارند و »من« بچسبد به »مي نويسند« کسي 
و  نام مصحح  به  ها شغلي  اين روزنامه  در  نمي گزد چون  ککش 
غلط گير وجود ندارد البته عيب چنداني هم ندارد چون خواننده ياد 
گرفته است خودش مصحح و غلط گير مطالب باشد، همان طوري 
که به بي کيفيتي در مجموعه فوتبال عادت کرده است. اينجا هم با 
بي کيفيتي سازش مي کند. باالخره سياست جهاني سياست صرفه 
جويي است حاال، »بشود« بشود نشود، مهم ماهي يک ميليون تومان 
ايرادي نمي  از ما  صرفه جويي براي روزنامه است. مردم هم که 
گيرند البته نه مردم ما، که مردم همه دنيا سعي کرده اند با وضع 
موجود بسازند. ببينيد بازي ليگ هاي برتر اين مردم قالبي است، 
نتيجه هايش قالبي است، ليگ قهرمانان شان قالبي است، جام يوفا 
و  ها  بازي  و  است  قالبي  اروپايشان  هاي  ملت  جام  است،  قالبي 
قهرماني جام جهاني شدن به گفته عالي رتبه ترين مسووالن شان 
همين  روي  هايشان  بندي  شرط  هم  ترينش  قالبي  و  است  قالبي 
بازي ها است. يادم مي آيد سال ها قبل وقتي امريکا مي خواست 
موشک هاي »کروز«اش را در آلمان مستقر کند مردم براي اعتراض 
دست در دست هم گذاشتند و صدها کيلومتر زنجير عليه استقرار 

اين موشک هاي امريکايي تشکيل دادند. امروز سرتاپاي سرگرمي 
شماره يک بشريت قالبي شده است و صداي هيچ ملتي هم درنمي 
نکنيد،  عبور  مساله  اين  از  هم  سرسري  کنيد،  دقت  کمي  يک  آيد. 
حقيقي  درصد   100 که  بايد  و  است  ها  ملت  به  مربوط  که  چيزي 
باشد و نه ۹۹ درصد چون يک درصد قالبي بودن هم در اين ورزش 
لطمه زيادي به آن مي زند، صد درصد قالبي شده است، از دوپينگ 
از  امتياز همه و همه چيز نشان  تباني و خريد و فروش  تا  گرفته 
قالبي شدن اين ورزش دارد و عجيب اينجاست که هيچ ملتي هيچ 
اعتراضي ندارد چون دولت هايشان به خواسته بوش کار مهم تري 
دارند و آن هم، مبارزه با تروريسم دست ساخته نئوليبرال هايي 
بر بشريت وظيفه  پول  نگه داشتن حاکميت  استوار  براي  است که 
خدا  مخلوق  تاثيرگذاري  کردن  رنگ  کم  دارند؛  کاماًل مشخص  يي 
انگاري  باشم ولي  دانم، نمي خواهم کفر گفته  پول. نمي  مقابل  در 
داستان شيطان، بين انسان و دست پرورده اش در حال تکرار است 
ولي باکي نيست، ارتباط معنوي انسان با خدا، قدرتي است که پول، 
زورش به آن نمي رسد و اين تنها شانس شکست نخوردن انسان 

در مقابل ساخته خودش است.

عدم دورانديشي هميشه عادتي شرقي بوده است. خصوصي سازي 
فوتبال يعني اينکه سرمايه گذار، قيمت بازيکن ها را پايين مي آورد، 
هوش و حواسش به اين است که بازيکن 50 ميليوني، 500 ميليون 
خريداري نشود و ديگر اينکه فوتبال، عنوان صنعتي سودرسان را 
دارا شود. ساده نگري ما در اين است که فکر مي کنيم خصوصي 
مي  پولداري  آدم  دست  را  باشگاهي  ما  اينکه  يعني  فوتبال  سازي 
دهيم و او سال هاي سال مي تواند از پس 5 تا 10 ميليارد تومان 
هزينه ساالنه برآيد، آن هم فقط به خاطر عشقي که به فوتبال دارد، 
آيا چنين چيزي خيالپردازي نيست؟ چه کساني گفته اند فوتبال يک 
بليت  کنيم  خصوصي  را  فوتبال  ما  اگر  است.  سودرسان  صنعت 
باشگاه  تا  بفروشيم  بايد  چند  را  آزادي  استاديوم  توماني  هزار 
مان دخل و خرج کند؟ مطمئن باشيد با تورم موجود تا چند سال 

آينده با هزينه يي زير 10 ميليارد نمي شود باشگاه داري کرد. نرخ 
تورم و سود سرمايه را حساب کنيد به عالوه سودي که بايد عايد 
ميليارد   15 بايد  حداقل  باشگاه  اين  گذاران شود.  يا  گذار  سرمايه 
درآمد داشته باشد از کجا؟ از بليت هاي هزار توماني؟ استقالل و 
پرسپوليس را مستثني کنيد البته بدون شک به دليل مسائل سياسي 
و اجتماعي اين دو باشگاه هرگز خصوصي نخواهند شد ولي سوال 
اين است که اگر بليت مسابقه براي اينکه باشگاه سودآور شود به 
20 هزار تومان ارتقا يابد، باز هم سايپاي کرج دو هزار تماشاگر، 
هر دو هفته يک بار خواهد داشت و اصواًل آيا با بليت هاي 20 هزار 
توماني باز هم همان دو هزار تماشاگر به استاديوم خواهند رفت؟ 
درست است وقتي صحبت از خصوصي سازي مي شود همه براي 
پرسپوليس و استقالل آب دهان شان راه مي افتد ولي آيا پيام و 
مقاومت سپاسي و راه آهن مشتري هايي خواهند داشت که سالي 
10 ميليارد هزينه کنند و آيا سايپاي کرج و راه آهن شهرري قدرت 
برگشت 15 ميليارد تومان در سال را خواهند داشت؟ يا اينکه در اين 
فکر هستيم با فروش پيراهن و چهار تا شال گردن و کاله با مارک 
سايپاديزل به سود مورد نظر برسيم؟ در کشوري که هيچ نوع تجربه 
خصوصي سازي وجود ندارد در عجبم چگونه دولت حاضر شده 
است فوتبال را اولين قرباني اين تجربه اندوزي کند. من دولت را مي 
فهمم. مکانيسم فاسد فوتبال بين المللي دولت را بر آن داشته است تا 
تغييري به وجود آورد با اين تفکر که تنها راه تغيير، 
است  محض  نگري  ساده  است.  سازي  خصوصي 
يک  پالستيک سازي،  کارخانه  يک  با  کنيم  فکر  اگر 
شرکت دارويي يا يک انتشاراتي بزرگ مي شود در 
درازمدت تيمي را در ليگ برتر کشورمان اداره کرد. 
براي خصوصي سازي فوتبال بايد شرکت واحد را 
ديد  و  ماند  منتظر  و  داد  خصوصي  بخش  به  اول 
که اين موسسه سودآور خواهد بود، آن وقت اقدام 
بگوييم  موسسه سپرد.  اين  به  را  باشگاهي  و  کرد 
شرکت واحد خصوصي شده است و باشگاه X با 
کرده  پيدا  انتقال  شرکت  اين  به  هزينه  ميليارد   10
چه  نظر  تحت  و  کيست  باشگاه  مدير  خب  است، 
کساني کار مي کند؟ طبيعي است که اين باشگاه از 
انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصي واگذار 
مي  تغيير  که  چيزي  تنها  حالت  اين  در  است  شده 
مربي،  بازيکن،  ولي  است  باشگاه  اين  مديريت  کند 
نامعلوم  افراد  و  آژانس  برنامه،  مدير  دالل،  داور، 
که  هستند  هايي  همان  تر  نامعلوم  هاي  گذشته  با 
اين  مکانيسم کنوني فوتبال را مي چرخانند. سوال 
فوتبال  دولتي  کنترل  و  نظارت  بدون  آيا  که  است 
خصوصي شفاف و سالم مي ماند؟ باز هم از ساده 
در  مشهودي  تغيير  کنيم  فکر  اگر  گفت  بايد  نگري 
فوتبال  کنوني  تغيير وضعيت  کنوني حاصل خواهد شد،  وضعيت 
احتياج به قاطعيت دولت دارد و تنها راهي که مي تواند فوتبال را از 
سراشيبي سقوط نجات دهد، نظارت و کنترل صحيح بر توزيع پول 
در سطح باشگاه ها است. تفکر خصوصي سازي فوتبال و انتقال آن 
به بخش خصوصي، از سر باز کردن مسووليتي است که در رابطه 
با وضعيت کنوني فوتبال دولت را درگير مسائلي کرده که ضررش 
بيشتر از منافعش است. البته از طرفي حساب دولت درست است؛ 
استقالل و پرسپوليس رابطه مستقيم مردم و دولت را حفظ مي کنند 
و بقيه باشگاه ها به بخش خصوصي انتقال داده مي شوند تا همان 
راهي را که فوتبال خصوصي در غرب رفته است فوتبال ما هم برود؛ 
فوتبال در دست نئوليبراليسم و پول ساالري. اميدوارم دولت بداند 
که چه تصميمي گرفته است، از دست من يکي کار ديگري ساخته 
نيست اال اينکه داستاني واقعي را تعريف کنم. براي خريد يک شلوار 
که  من  براي  بودم. خب  رفته  آلمان  در   C&A فروشگاه  به  خوب 
اهل خريد از بوتيک نيستم اين فروشگاه زنجيره يي اجناس خوبي 
داشت. شلوارهاي مارک WESTBURY هم از نظر جنس و هم از 
نظر دوخت برند معروفي هستند. يادم مي آيد 12 سال پيش 130 
مارک پول اين شلوار را دادم يعني چيزي حدود 85 هزار تومان و 
وقتي به منزل آمدم و اتفاقي چشمم به آستر جيب شلوار خورد اين 
عبارت ها به خط فارسي روي آن نوشته شده بود؛ طول فالن قدر، 
عرض فالن قدر. متوجه شدم که اين شلوار محصول ايران است. 
نمي دانم منظور مرا متوجه مي شويد؟ اگر ما براي آنها شلوار مي 
دوزيم که با قيمت چند برابر به فروش مي رسد و مورد قبول هم 
واقع مي شود بايد اين توانايي را داشته باشيم که براي فوتبال مان 
الگويي ببريم که حداقل همطراز اين شلوار باشد. خصوصي سازي 
در غرب شکست خورده است و ما فکر راه ديگري نيستيم. سوال 
من اين است حتمًا براي جبران عقب ماندگي از غرب راهي را هم که 

منجر به شکست آنها شده است، بايد رفت؟
 

برگرفته از اعتماد

ورزش ایران
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 6)

 

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

  
The Iranian telegraph was also linked to the ottoman 
(Turkey) telegraph system primarily to meet British 
needs, but also to complete the world-wide communi-
cation network. The first Iranian-Ottoman treaty was 
signed in 1863. According to the treaty, the Iranian line 
would be extended to the Iranian-Ottoman border, 
while the Ottomans would extend their line from Bagh-
dad to the border point. Iran and Turkey further agreed 
that Morse Code would be employed for all telegraph 
communication.
 
After 1939, all treaties were concluded on an interna-
tional basis for a telegraph network, which linked virtu-
ally all countries of the world. Also wireless telegraph 
had been introduced and both attention and emphasis 
rapidly shifted to the new system.
 The most important aspect of the introduction of the 
telegraph in Iran was the linking of Iran with Europe 
since Iran was at last placed in an international spotlight. 
The new awareness on the part of the Wes stimulated an 
influx of visitors to the country; tourists, scholars and 
adventurers flocked to discover for themselves, the land 
of Cyrus the Great.
 
The exchange was a reciprocal one, though; Iran became 
more familiar with European culture, technology and 
mode of living--a fact that typifies an important aspect of 
the Iranian national temperament. Although the Iranian 
people are extremely conservative and hold traditional 
vales, they have always recognized the importance of in-
novation and consequently have had a fondness for new 
inventions and new ways of living.             

 The changes brought by the advent of telegraph helped 
to release the country from sluggishness and ignorance 
much earlier than would otherwise have been pos-
sible. Even the political organization of the country was 
changed; contact with the West awakened the country’s 
constitutional leaders to Western democracy and the 
notion that all men should be equal in the eyes of the 
law. Travelers to and from Europe and the publication 
of Persian newspapers were significant in creating this 
desire for change.

 Another important effect of the telegraph was that for 
the first time major cities, provinces and even villages 
were linked. The geography of Iran had previously made 
her extremely difficult to govern.

To be countinued

Bani-Etemad to 
preside over doc section 
jury of Dubai festival
The celebrated Iranian 
filmmaker Rakhshan Bani-
Etemad has been appointed 
head of jury of the Muhr 
Asia-Africa Documentaries 
section of the 5th Dubai In-
ternational Film Festival. 
Meanwhile, the organizers 
of the festival that will take 
place from December 11 to 
18, have also selected the 
Iranian actress and director 
Niki Karimi as a member of 
the jury for the Muhr Asia-
Africa Features. 
A number of Iranian films will be screening in various cat-
egories of the event. Nader Davudi’s “Aref Squared” will go 
on screen at the Muhr Asia-Africa Documentary Section and 
Ramtin Lavvafipur’s “Be Calm and Count to Seven” will be 
competing in the Muhr Asia-Africa Feature Film Section. 
In addition, “The Song of Sparrows” by Majid Majidi and 
“Three Women” by Manijeh Hekmat have also been slated for 
screening at the festival’s Cinema of Asia-Africa Section. 

“35 Meters from the Water” by Hooman Seyyedi has been 
scheduled for screening at the Muhr Asia-Africa Short Sec-
tion of the event. The Muhr Award for Excellence in Arab 
Cinema was launched in 2006, with the aim of recogniz-
ing Arab filmmakers both regionally and internationally. In 
2008, the Muhr Awards for Excellence have been expanded 
to include two separate competitions: one for the Arab Muhr 
Award, and the other for the Asia-Africa Muhr Award. 

Turkish Nobel l
aureate Pamuk may 
travel to Iran 

Turkish Nobel laureate author Orhan Pamuk may travel to 
Iran on the occasion of the publication of the Persian trans-
lation of his book “My Name Is Red.” 
The Persian translation is now complete and the book will 
be published by Qoqnus Publications, translator Arsalan 
Fasihi told Mehr News Agency. 
“My Name Is Red” (Benim Adim Kirmizi) is a Turkish novel 
by Pamuk. It won the International IMPAC Dublin Liter-
ary Award in 2003, as well as the French Prix du meilleur 
livre étranger and Italian Premio Grinzane Cavour awards 
in 2002. The main characters in the novel are miniaturists in 
the Ottoman Empire. The events revolve around the murder 
of one of the painters, as related in the first chapter. From 
then on, Pamuk - in a postmodern style reminiscent of Jorge 
Luis Borges - plays with the reader and with literary conven-
tions in general. Pamuk is a Turkish novelist and professor 
of comparative 
literature at Columbia University. 
One of Turkey’s most prominent novelists, his work has sold 
over seven million books in more than fifty languages, mak-
ing him the country’s best-selling writer. Pamuk is the recip-
ient of numerous literary awards, including the Nobel Prize 
in Literature in 2006, the first Nobel Prize to be awarded to 
a Turkish citizen. Fasihi has also finished the translation of 
“The Ones Off-Stage” by renowned Turkish author Ahmet 
Hamdi Tanpinar, which will soon be published by Kalagh-e 
Sefid (White Crow) Publications. 

Scribe of 
“Sultan” leaves 
the stage
Iranian actor of stage and 
screen Ahmad Aqalu, 
who is mostly known for 
his role in “Sultan and the 
Shepherd”, passed away 
at 59 at his home in Teh-
ran on evening Sunday. 
Over the past few years, 
Aqalu was suffering from 
leukemia, for which he 
could seldom appear in 
theater or cinematic proj-
ects. However, he never 
stopped working in radio performances. Kamal Tabrizi’s 
“The Reward” (2008) turned out to be his swansong in 
cinema. He had previously stared in Tabrizi’s “Take a 
Look at the Sky Sometimes” and “A Piece of Bread”. Born 
in Qazvin, he studied theater at the University of Tehran. 
Although Aqalu had previously appeared in several out-
standing plays, he rose to fame by playing the role of a royal 
court scribe in “The Sultan and the Shepherd”, a TV series 
directed by Dariush Farhang in 1983. Starring in Habib 
Kavosh’s “Dadshah”, Aqalu got his start in Iranian cinema 
in 1983. Some of his other credits in cinema include “Rich 
and Poor”, “Small Wishes” and “The Silk Chains”. 
In addition, he appeared in over 20 plays including “An-
tigone in New York”, “The Moon Is Hidden”, “Earth’s All 
Obsessions”, “The Wedding of the Blood”, and “Where the 
Fish Turn to Stone”. Aqalu also experimented with dub-
bing, and his deep voice notably helped him to give a per-
fect performance in all media.
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Van Gogh’s ear focus 
of Tehran show
A Tehran gallery has recently hung a number of artworks cen-
tering on the Dutch painter Vincent van Gogh’s ear. 
Entitled “Van Gogh’s Ear”, 
the exhibition is display-
ing works in various art 
forms aimed at depict-
ing some of the hardship 
in Van Gogh’s life, the 10 
Gallery announced in a 
press release published by 
ISNA on Tuesday. 
The idea for holding the exhibit was proposed to the artists a 
few months ago and they have assembled the works exclusively 
for the show. 
Works by Abbas Kiarostami, Parviz Tanavoli, Parviz Kalantari, 
Gholam-Hossein Nami, Farideh Lashaii, Golnaz Fat’hi, Bahram 
Dabiri, Kurosh Shishegaran, and several other artists are among 
the items on display at the showcase. 
A photo by Iran’s multimedia artist Kiarostami is one the fas-
cinating works of the show. He has created a scene depicting 
Van Gogh putting brush strokes on a painting in the wheat field, 
wherein he is believed to have shot himself. 
Kiarostami has used a kind of printing technique to make the 
photo resemble a painting. 
The title of the exhibition refers to the argument between Van 
Gogh and the French painter Paul Gauguin, during which Van 
Gogh reportedly chased him with a razor, and then cut off the 
lower half of his own left ear. 
Van Gogh shot himself on July 27, 1890, soon after he finished 
his last painting, “Crows in a Wheatfield”. The brooding, omi-
nous atmosphere of the painting is considered a reflection of the 
artist’s disturbed state of mind at the end of his life. 
The exhibit will run until December 3 at the gallery located at 
Riahipur Alley, Niru-ye Entezami St., Khoddami St., near Vanak 
Square. Photo: A photo by Abbas Kiarostami depicting Van 
Gogh creating a painting in a wheat field is currently on display 
at Tehran’s 10 Gallery.  
  

“Persian Miniatures” 
published in Spain
The Spanish publication company Editorial Casariego has re-
cently released “Persian Miniatures” (“Iluminaciones Persas”) 
in Madrid. 
Comprising 200 pages, 
the book depicts about 
100 miniature paint-
ings by Iranian promi-
nent artists. 

Each painting is accom-
panied by Persian texts 
of poems by Hafez, 
Sadi, Ferdowsi, Rumi, 
Omar Khayyam, Attar, 
Jami, Nezami, and sev-
eral other poets, which 
have been selected and 
translated into Spanish 
by Spanish translator 
Clara Janés and Iranian 
scholar Ahmad Taheri. 

“Due to its power of expression, the variation of its colors and 
elegance, everybody finds Iranian miniature quite fascinating,” 
Janés told the Persian service of IRNA on Monday. “The world 
of Iranian miniatures is from the world of wisdom, in which 
metaphysical perceptions are expressed through art,” she add-
ed. Janés praised Taheri’s efforts in publishing the book, add-
ing, “His acquaintance with Persian poetry has deepened the 
profundity of the book.” Over the past decade, many works in 
Persian classical and modern literature have been translated 
into Spanish in a collaborative effort by Janés and Taheri. 

Iranian art to go 
under the hammer 
Various works of art by Iranian painters, photographers and art-

ists will be sold at the Bonhams auction house in the United Arab 
Emirates. Established in the UK in 1793, Bonhams will hold a Mid-
dle East auction in Dubai on November 24, featuring works from 

some of the biggest names in modern and contemporary Arab, Ira-
nian, Indian and Pakistani art. 
Neo-traditionalist painting, contemporary, contemporary minia-
tures, photos, sculpture and architectural aesthetic works by Ira-
nian artists will be offered at the auction. 
A total of 74 Iranian works of art will be auctioned at the Bonhams 
auction house. 
A painting by Sohrab Sepehri, a leading Persian poet and painter 
(1928-1980), is among the artworks to come under the hammer. 
Bonhams appraisers have estimated a going price of $400,000 to 
$600,000 for the work. 

They believe Sepehri’s nostalgic return to his past, to the garden of 
his family home in Kashan is reflected in his poetry and paintings. 

The artist’s fascination with nature and his admiration for the tradi-
tion of Zen painting after his trip to Japan in 1960 is echoed in a 
series of tree trunks and branches. 
Farhad Moshiri's Angel combines western and eastern culture to 
depict the crown of the figure bear the likeness to those found on 
the coinage on silver-gilt wares of the Sassanid Empire. This exem-
plifies Moshiri's deep affection for the history of his native Iran, 
depicted in an entirely contemporary medium. 
In view of the strong connections of Moshiri's works with Iranian 
artistic and contemporary medium, Bonhams appraisers have esti-
mated a going price of $250,000 to 350,000 for the work.
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