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شاه کلید عبور از بحران
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سال ۲۰۰۸ با تمام مشكالت اقتصادی سپری شد و اكنون نوبت به سال ۲۰۰۹ رسیده كه با 
ادامه مشكالت دست وپنجه نرم كند. سال قبل اگرچه پر از دردسر و ورشكستگی بود. اما 
می تواند چشم اندازی باشد برای سرمایه داران گذشته و یا تازه كاران اقتصادی تا امسال 
را مانند سال قبل به پایان نرسانند. در این راستا، طراحان مالی توصیه های جدیدی دارند 

كه بد نیست بر آنها مروری داشته باشیم:
۱( آینده را پیش بینی نكنید:ما هم اكنون در میانه راهی هستیم كه شاید هر لحظه با تغییرات 
چشمگیری مواجه شود. همانطور كه چالش های اقتصادی كنونی پیش بینی نشده بودند، 
هیچ كس نمی تواند به طور حتم چشم اندازی به آینده داشته باشد و طبق آن تصمیم قاطعی 
برای سرمایه اش بگیرد. بسیاری تصور می كنند اكنون وقت آن رسیده كه با پایین آمدن 
قیمت به خرید و فروش بپردازند اما واقعیت این است كه اینها همه تصورات افراد است و در 
حال حاضر كسی از آینده بازار خبر ندارد. ممكن است بر خالف تصورات عام وضعیت از 

این هم بدتر شده و یا به گونه ای غیرقابل باور بهبود یابد.....

ALWAYS printed on %100 recycled paper with ink that's kinder to the environment
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زنان

اعتراض زرتشتیان به 'توهین' 
به نشان فروهر در فیلم ایرانی

صفحه 4

تعداد  اخیر  سال های  در 
چشمگیری از زنان ایرانی 
فرزندان شان  همراه  به 
خارجی  كشورهای  به 
مهاجرت كرده اند. حضور 
این زنان كه اغلب به دالیل 
اجتماعی به  آمده اند، نوع 
است  مهاجرت  از  تازه ای 
كشورهای  میان  در  كه 
در  نمی شود.  دیده  دیگر 
میان مهاجرین كشورهای 

دیگر....

صفحه  19ادبیاتصفحه10

نیكي كریمي در دانشكده هنرهاي زیبا عنوان كرد 

 باید از گلشیفته حمایت کنیم

مادران مهاجر و 
رؤیای خوشبختی

ادبیات معاصر ایران، 
چهره متفكری خلق 

نكرده است
نگارش  با  بهارلو  محمد 
خبرگزاری  برای  یادداشتی 
علل  ریشه یابی  به  فارس، 
ایران  در  رمان  نشدن  نهادینه 

پرداخته است. 
پژوهشگر  و  داستان نویس  این 
رمان  امسال  آبان ماه  ادبی 
كرد  منتشر  را  نیل«  »عروس 
با  هنرمندان  و  نویسندگان  كه 
از  رونمایی  مراسم  در  حضور 
آن به بحث درباره این رمان و 

نویسنده اش پرداختند...

در جهنم  و بهشت
خیلي  پیرواني  افشین 
كه  بود  خوش شانس 
یك  باخت  از  بعد  تیمش 
ذوب آهن،  مقابل   3 به 
جدول  در  پله  یك  فقط 
دومین  این  كرد.  سقوط 
با  پرسپولیس  باخت 
افشین  سرمربیگري 
پیرواني بود كه اتفاقا مثل 
بازي قبل جلوي ملوان با 
دست  به   ۲ گل  تفاضل 
آمد. این در شرایطي بود 
بازي  یك  پرسپولیس  كه 

فوق العاده ....
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده اید؟

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

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

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

020 8570 7766

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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزیزان می باشد

تنها یك تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :
الف زرافشان - علیرضا ریاحی

امور وب سایت : شیدا  علیزاده  
امور كامپیوتری: امیر پرهیز

قارون    - كیمیاچی  بیژن  دكتر   - آرا  دكتر  از:   با تشكر 
-  بهزاد - رضا اَرمیا - خانم دهقانیان - 

نشانی الكترونیكی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 

خوانندگان استقبال كرده ولي در ویرایش آنها 
آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا 

 رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

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

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

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

 نمایندگی 
هفته نامه پرشین در شهر 

بیرمنگهام
می  بیرمنگهام  ساکن  ایرانی  هموطنان  شما   
قنادی  آپادانا- سوپر  قنادی  از سوپر  توانید 
یاس - سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس 
- سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این 
هفته نامه را تهیه نمائید خواهشمند است در 
درج  یا  و  همکاری  گونه   هر  تمایل  صورت 

آگهی ها با آقای صمد شکارچی و یا 
با شماره تلفن 07534893775

 و ایمیل:
  birmingham@persianweekly.co.uk  

تماس  حاصل نمائید 

شعری از پابلو نرودا، 
شاعر شیلیایی با ترجمه  ی 

احمد شاملو
 

به آرامی آغاز به مردن مي كنی
اگر سفر نكنی،

اگر كتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نكنی.
 

به آرامی آغاز به مردن مي كنی
زماني كه خودباوري را در خودت بكشی،

وقتي نگذاري دیگران به تو كمك كنند.
 

به آرامي آغاز به مردن مي كنی
اگر برده ی عادات خود شوی،

اگر همیشه از یك راه تكراری بروی …
اگر روزمّرگی را تغییر ندهی

اگر رنگ های متفاوت به تن نكنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.

 
تو به آرامی آغاز به مردن مي كنی

اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،

و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش 
وامی دارند،

و ضربان قلبت را تندتر مي كنند،
دوری كنی . .. .،

 
تو به آرامی آغاز به مردن مي كنی

اگر هنگامی كه با شغلت،  یا عشقت شاد 
نیستی، آن را عوض نكنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،
اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی
كه حداقل یك بار در تمام زندگي ات
ورای مصلحت اندیشی بروی . . .

امروز زندگی را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاری كن!

نگذار كه به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نكن!

با شاعران معاصر

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

 
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 

ارگ بم زنده 
می ماند

پنج سال است كه از زلزله بم می گذرد 
و هنوز غبار فراموشی بر موج عظیم 
بوم  و  مرز  این  مردم  روحی  تالمات 
زخم  پیكر  همچنان  است.  ننشسته 
خورده ارگ، پس از حادثه ای عظیم به 
حیات خویش ادامه می دهد و چه زیبا 
زندگی در آن جریان دارد. بم شهری 
می درخشد  نگینی  تاریخ چون  در  كه 
از  ماجراها  دل  در  كه  بم  ارگ  و 
و  امیدها  بیم ها،  سلحشوری ها، 
مردانگی ها یادمان ها دارد، چون نخلی 
بی سر و سوخته همچنان می ایستد و 

می ماند.
اكنون كه پنج سال از زلزله می گذرد، 
كافی است نیم نگاهی به دستاوردها و 
البته از دست رفته ها داشته باشیم. از 
دست رفتگانی چون مهریار و شیرازی 
زینت  ارگ  بلندای  بر  نامشان  كه 
چون  یافته هایی  دست  و  است  بخش 
برداری،  آوار  عملیات  عظیم  پیشرفت 
نتایج  خشت،  آزمایشگاه  فعالیت 
اندازها  چشم  تدوین  باستان شناسی، 
گواهی  دریافت  مدیریتی  برنامه  و 
كه  دیگر  بسیاری  و  جهانی  میراث 
مطمئنا" بیان تمام آن در این مختصر 
راه  چراغ  گذشته  نمی گنجد.  نوشتار 
آینده است و تجربه دستاورد پویای 
گذشته. اكنون با كوله باری از تجربه 
باید كوشید تا فصل بزرگی از تاریخ 

این خاک مقدس را ر قم زنیم.
می نگریم،  بم  تاریخی  ارگ  به  امروز 
در  نفر   ۶۰۰ از  بیش  كه  پروژه ای 
التیام  برای  هم  دست  به  دست  آن 
می كوشند.  بزرگ  دردی  به  بخشیدن 
امیدی را می یابیم كه در تار و پود آن 
نهفته است و بم بر بام زمین می ماند. 
در  شده  یافت  تمدن  آثار  كهن ترین 
اطراف بم و در 3۰ كیلومتری آن واقع 
به  متعلق  آتشین  تل  و  دارستان  در 
حدود ۹ هزار سال قبل است. براساس 
بررسی های باستان شناسی، این آثار 
قبل  نهم  تا  هفتم  هزاره های  به  متعلق 
از میالد مسیح است، بنابراین شروع 
حدود  از  الاقل  منطقه  این  در  زندگی 
۹ هزار سال پیش شكل گرفته است، 
شهر بم به علت قرار گرفتن در مسیر 
یكی از مهمترین شاه راه های ارتباطی 
جهان، كه بین النهرین و تمدنهای غربی 
را به سیستان و تمدن های دره سند و 
دارای  و  می داده  ارتباط  هندوستان 
بوده است.  فراوان  استراتژیك  اهمیت 
هندوستان  با  ارتباط  علت  به  راه  این 
این  از  ادویه  ستد  و  داد  بیشترین  و 
بوده  معروف  ادویه  راه  به  طریق، 

است.

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

نوروز یک گام به ثبت جهانی نزدیک تر شد
پرونده نوروز از سوی كارشناسان یونسكو در حوزه میراث معنوی بررسی اولیه شد و ایران به عنوان نماینده 
این پرونده مشترک میان ۱۰ كشور همسایه قرار است، سواالت كارشناسان یونسكو را به سفرای كشورهای 
همسایه برای رفع اشكاالت پرونده تا ۲۵ دی ماه جاری ارائه دهد. حسنعلی وكیل؛ مدیر كل دفتر ثبت آثار تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی با بیان این مطلب گفت: كارشناسان یونسكو پس از خواندن پرونده ۱۰ كشور در حوزه نوروز 
سواالتی را از پرونده كشورهای همسایه دارد و نمایندگان كشورهای همسایه در حوزه پرونده نوروز باید هر چه 
سریع تر به این سواالت پاسخ بدهند.وی افزود: به عنوان مثال یونسكو عنوان كرده است كه تاجیكستان تاكنون 
عضو كنوانسیون میراث معنوی نشده است و باید برای ثبت جهانی این پرونده هر چه سریع تر این كشور به 
عضویت كنوانسیون درآید. به گفته وكیل، همچنین یكی دیگر از اشكاالت پرونده ثبت ملی نشدن پرونده نوروز 
برخی از كشورهای همسایه است. دلیل این موضوع آن است كه برخی كشورها سرفصلی به عنوان ثبت ملی 
اثر تاریخی و فرهنگی ندارند كه این مشكل نیز از طریق سفرای آن كشورها به آنها اعالم شده است تا بتوانند به 
گونه ای این مشكل را حل كنند.مدیر كل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی با بیان اینكه یونسكو ۲۵ دی ماه 
را زمان پاسخ گویی به این مشكالت و سواالت عنوان كرده است، اظهاركرد: امیدوارم كشورهای همسایه برای 
تسریع در ثبت جهانی پرونده نوروز در حوزه میراث معنوی بتوانند تا این زمان پاسخ های الزم را به ما ارائه 

داده تا ایران به عنوان نماینده این پاسخ ها را به یونسكو ارسال كند.

 ثبت نخستین پرونده میراث معنوی در تابستان 88
تاریخ ثبت جهانی نوروز از سوی یونسكو سوال دیگر برنا از این مدیر سازمان میراث فرهنگی است كه وكیل در 
پاسخ به آن یادآور شد: اجالس میراث معنوی قرار است در سال ۲۰۰۹ در دبی برگزار شود و احتمااًل تابستان 
۱3۸۸ در صورت رای موافق كارشناسان یونسكو به این پرونده، به عنوان اولین پرونده میراث معنوی كشورمان 

به صورت مشترک ثبت خواهد شد.

 ثبت ملی تکنیک های صنایع دستی 
وی در پایان همچنین به ثبت ملی تكنیك های صنایع دستی استان های مختلف كشور اشاره كرد و گفت: از تمامی 
استان ها خواسته شده تا تكنیك های صنایع دستی استان خود را معرفی كرده تا بتوان پس از تكمیل پرونده آنها 

را ثبت ملی كرد. 

نشانی پستی:
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 کیوسک
*********

سال داروین
به روزنامه ها  >سال داروین<  بحث درباره داروین در 
هم كشیده شده است. >كال ینه سایتونگ< اتریشي با تیتر 
>یك پژوهشگر جهان را تغییر مي دهد< صفحه اولش را 
به او اختصاص داده است. این روزنامه اشاره كرده كه 
سال ۲۰۰۹ دویستمین سالگرد تولد او و صدوپنجاهمین 
است.  گونه ها<  >منشاء  مهم  كتاب  انتشار  سالگرد 
نگاه  در  تكاملش  نظریه  با  او  نوشته  >كال ینه سایتونگ< 

ما به جهان یك انقال ب ایجاد كرد.

الگوهاي تغییر
عنوان  با  مطلبي  در  تایلند  چاپ  >ایشیانیوز<  هفته نامه 
این  تاثیرگذار سال در  شخصیت هاي  >الگوهاي تغییر< 
قاره را برگزیده است. این نشریه نوشته كه معیار انتخاب 
این شخصیت ها نه شهرت، بلكه اثرگذاري آنها در تغییر 
جوامع شان و برخورد با چالش هاي پیش رو بوده است. 
سه نماینده زن پارلمان مالزي، پادشاه ۲۸ ساله بوتان و 
حتي ویسواناتان آناند، قهرمان هندي شطرنج جهان جزو 

شخصیت هاي >ایشیانیوز< است.

رفتارهاي واگیردار
روي  موضوع  در  >نیوساینتیست<  علمي  هفته نامه 
جلدش با تیتر >مسمومیت را از زندگي تان دفع كنید< به 
بحث واگیردار بودن رفتارهاي اجتماعي پرداخته است. 
به نوشته این نشریه عادات و رفتارهاي ما تاثیر شدیدي 
از دوستان و بستگان مان مي پذیرد. >نیوساینتیست< دو 
مورد  در  یكي  است؛  كرده  ذكر  یافته ها  این  براي  پیامد 
سال مت اجتماعي و یكي هم در مورد نگاهمان به طبیعت 

و استقال ل انسان.

سال خوشحالي
هفته نامه آلماني >فوكوس< در گزارش روي جلد اولین 
شماره سال جدید به این موضوع پرداخته كه >چرا ما 
باشیم.<  خوشحال   ۲۰۰۹ خاطر  به  حال(  این  )با  باید 
همه  براي  مثبت  >نگاه  یك  بخش ها  همه  به  نشریه  این 
 ۱۱۹ >فوكوس<  است.  انداخته  بدبین ها<  و  خوشبین ها 
دلیل برشمرده كه چرا باید در سال ۲۰۰۹ شادمان بود؛ 
چه در سیاست و چه در اقتصاد، علم، فرهنگ و ورزش. 

دردسرهاي اوباما در سنا
گزارش هاي  از  یكي  در  آمریكا  واشنگتن پست  روزنامه 
صفحه اول خود به آغاز به كار قریب الوقوع دولت باراک 
اوباما در آمریكا اشاره كرده و نوشته است: شاید اوباما 
درست از همان آغاز به كار خود با شرایط سختي مواجه 
شود زیرا او در سطح داخلي باید جلوي جمهوریخواهان 
و سایر مخالفانش در كنگره قرار بگیرد و در عین حال از 
برنامه هاي اقتصادي خود براي نجات اقتصاد آمریكا از 
بحران دفاع كند. به نوشته این روزنامه، جمهوریخواهان 
در حال حاضر آراي زیادي را در سنا به خود اختصاص 
داده اند و همین مساله مي تواند براي اوباما دردسر هاي 

زیادي درست كند

جنین هاي منجمد
عنوان  با  اولش  تیتر  در  لندن،  چاپ  >ایندیپندنت< 
>جنین هاي منجمد: آینده لقاح آزمایشگاهي< از یك تحول 
بزرگ خبر داده و گزارش داده كه یك كلینیك در بریتانیا 
باروري  نرخ  منجمد  جنین هاي  از  استفاده  با  توانسته 
افزایش دهد و هزاران  آزمایشگاهي را به طرز فاحشي 
زن را كه در غیر این صورت باید سال ها با روش هاي 
درماني بسیار سخت هورموني روبه رو شوند، امیدوار 

كند.

اعتراض زرتشتیان به 'توهین' به نشان 
فروهر در فیلم ایرانی

بخش  سی  بی  بی  از  نقل  به  پرشین  نامه  هفته  گزارش  به 
فارسی زرتشتیان ایران به "كاربرد نامناسب" نشان فروهر 
كه نماد دین زرتشت و یكی از نشانه های میهنی دانسته می 
اعتراض  ساخته سعید سهیلی  "چارچنگولی"  فیلم  در  شود 

كرده اند.
رییس انجمن زرتشتیان تهران، رستم خسرویانی، در نامه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هرندی  صفار  حسین  محمد  به  ای 
اسالمی، از او خواسته است تا "نسبت به ساخت این گونه 
فیلم ها كه باعث تخریب فرهنگ غنی ایرانی می شود نظارت 

دقیق تر و كافی به عمل آید."
اختیاری،  اسفندیار  زرتشتیان  خبری  پایگاه  گزارش  بر  بنا 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی، نیز اعتراض 
ارزش جلوه  "كم  آنچه  به  نسبت  ارشاد  به وزارت  را  خود 

دادن انگاره فروهر" خوانده اعالم كرده است. 
اختیاری گفته است افزون بر ارزش های دین زرتشتی مساله 

تالش برای حذف بخشی از تاریخ ایران در میان است.
سهیلی  سعید  سینمایی  ساخته  پنجمین  چهارچنگولی  فیلم 
استان  هنری  حوزه  با  همكاری  از  را  خود  كار  كه  است 
سال  ماه  آبان  از  چهارچنگولی  است.  كرده  آغاز  خراسان 
جاری در سینما های ایران به نمایش در آمده و با فروش 
به  فیلم  ترین  پرفروش  تومان  میلیون  ششصد  به  نزدیك 

نمایش در آمده در ماه های اخیر است. 
یك كارگردان سینما به بخش فارسی بی بی سی گفته است كه علت اعتراض زرتشتیان استفاده یكی از دو شخصیت اصلی فیلم به نام شهرام با 

بازی رضا شفیعی جم از نگاره فروهر بر روی لباس و گردن بند است كه شخصیتی سطحی و مبتذل را به نمایش می گذارد. 
چنان كه همین كارگردان به بخش فارسی بی بی سی گفت فیلم چارچنگولی پیش از این نیز به دلیل مواردی نظیر گفتگو ها و شوخی های جنسی از 

سوی برخی منتقدان "مبتذل" خوانده شده است.
كارگردان فیلم گفته است كه اثر او روایت طنزی است از ماجرای دوقلو های به هم چسبیده به نام الله و الدن كه در ایران بسیار شناخته شده هستند. 
او می گوید دو شخصیت اصلی فیلم كه دوقلو های به هم چسبیده هستند و جوادرضویان و رضا شفیعی جم نقش آن دو را بازی می كنند دارای 

دو شخصیت متفاوت هستند و این دوگانگی باعث خلق شرایط طنز آمیز می شود.
نمایش فیلم چارچنگولی از روز چهار شنبه یازدهم دی ماه تا ۲۱ دی ماه به دلیل آنچه همزمانی با ایام سوگواری خوانده شده متوقف شده است.

پیش از این نیز كاربرد منفی نشان فروهر در فیلم اسكندر ساخته سال ۲۰۰4 اولیور استون با بازی آنجلینا جولی و كولین فارل مورد اعتراض 
گروهی از روشنفكران زرتشتی از جمله آهنگساز پارسی هند، زوبین مهتا، قرار گرفته بود.

در آن ماجرا "فیروزه پونتكی میستری" از سردبیران دانشنامه زرتشتی نشانه فروهر را جزء بنیادین دین زرتشت خواند. اولیور استون در پاسخ 
به این اعتراض ها تصویر نشانه فروهر را از پس زمینه نام فیلم در تیتراژ و آگهی های فیلم حذف كرد. 

ازدواج در خردسالي، طالق بعد از رسیدن به سن قانوني 
 

گاردین؛ قوانین خشك و بعضًا سختگیرانه كشور عربستان سعودي به خصوص در مورد زنان همواره یكي از بحث هاي اصلي گرو هاي حافظ 
حقوق بشر بوده است. در این بین ماجراي تازه یي رخ داده كه بار دیگر پیكان انتقادات را متوجه قوانین حقوقي این كشور كرده است. ماجرا از این 

قرار است كه دختري هشت ساله كه به اجبار به عقد مرد ۵۸ ساله در آمده است، نمي تواند تا رسیدن به سن قانوني از وي طالق بگیرد. 

عبدو الجتیلي وكیل مدافع این كودک اعالم كرد پس از امضاي توافقنامه عقد توسط پدر و داماد، مادر این دختر كه از همسرش جدا شده دادخواست 
طالقي را به صورت بي نام به دادگاه ارسال كرده است؛ »قاضي دادخواست را رد كرد چون مادر حقي در این پرونده ندارد و دستور داد دادخواست 

دوباره توسط خود شاكي و زماني كه به سن قانوني رسید، فرستاده شود.«

این پرونده در یكي از شهرهاي شمالي ریاض به نام قصیم در جریان است. الجتیلي قصد دارد از سن كم این دختر و عدم آگاهي وي از بحث ازدواج 
و توافق بین پدرش و داماد استفاده كند و تقاضاي استیناف بدهد. در بسیاري از موارد ازدواج كودكان خردسال، دختران براي دریافت مهریه به 
عقد بزرگ ترها درمي آیند یا بر اساس قولي كه طبق سنت ها بین پدر دختر و پسر رد و بدل شده این ازدواج ها ولو در كودكي صورت مي گیرد. 
در هر صورت شرایط با به میان كشیدن برخي تفاسیر خاص از شریعت، بغرنج تر شده و امكان آزادي عمل و دخالت در این امور را دشوارتر كرده 
است.كالریسا بنكومو از دیده بانان حقوق بشر در عربستان در این باره مي گوید؛ »در عربستان سعودي یك سوال اساسي همواره بي پاسخ مي 
ماند و آن این است كه بزرگسالي در واقع به چه معناست؟ حاال اگر تبیین هاي مختلف دین را كنار بگذارید چندین نوع جواب براي آن هست كه در 
واقع هیچ كدام هم درست نیستند.« این پرونده یكي از نمونه هاي انتقام گیري پدران مطلقه از همسران سابق شان است. مادرهایي كه طالق مي گیرند 
معواًل تنها در سال هاي ابتدایي زندگي فرزندان شان مي توانند سرپرستي آنها را عهده دار باشند و بعد سرپرستي كودكان بر عهده پدر خواهد 
بود.در هر صورت خانواده این دختر مي گویند هنوز این ازدواج به صورت كامل انجام نشده و دخترک با مادرش زندگي مي كند. بنا به اظهارات 
آنها، پدر دخترک به صورت لفظي شرطي تعیین كرده كه دخترش تا به سن ۱۸سالگي نرسد این ازدواج نباید صورت بگیرد با این حال هنوز معلوم 
نیست چه ضمانتي براي پایبندي به این شرط وجود دارد. پدر این عروس خردسال كه با مشكالت مالي زیادي مواجه است اعتراف كرده 3۰ هزار 

ریال عربستان )۵4۰۰ پوند( به عنوان مهریه دخترش تعیین كرده و به زودي بخشي از این پول را دریافت مي كند. 
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صدور دستور بازداشت خبرنگار العالم توسط اسرائیل 
 

از  كه  كرد  را صادر  العالم  خبري  شبكه  خبرنگار  شاهین<  >خضر  بازداشت  دستور  اسرائیل  پلیس    
دستور سانسور نظامي اخبار مربوط به حمله زمیني اسرائیل به غزه سرپیچي كرده.به گزارش شبكه 
خبري العالم از غزه، ارتش اسرائیل اعال م كرده، خضر شاهین خبرنگار العالم با نقض دستور سانسور 
نظامي در ساعت ۱۵/۱۸ دقیقه روز شنبه در گزارشي از نوار غزه به مخاطبان خود اعال م كرد كه ارتش 
گزارش  لحظه اي  و  مستمر  بطور  كه  العالم  خبرنگار  اقدام  كرد.  آغاز  را  غزه  به  زمیني  حمله  اسرائیل 
این  از  فلسطیني  مبارزان  آگاهي  از  تل آویو  نگراني  موجب  مي كرد  مخابره  را  اسرائیل  ارتش  تحركات 
تحركات و كسب آمادگي براي مقابله با نظامیان صهیونیست شده بود. اسرائیل با برقراري سانسور 
میان  درگیري هاي  و  غزه  نوار  كشوردر  این  ارتش  تحركات  اخبار  كه  مي كند  مراقبت  به شدت  خبري، 

نظامیان آن با نیروهاي مقاومت اسال مي فلسطین بدون هماهنگي منتشر نشود.
العالم،  این كشورعلیه خبرنگار  به دنبال اعال م جرم ارتش  پلیس كشوراسرائیل  العالم،  پایه گزارش  بر 
العالم كار مي كند  بازداشت خضر شاهین را صادر كرد. خضر شاهین كه براي شبكه خبري  دستور 
شناسنامه  داراي  كه  است   ۱۹4۸ سال  اشغالي  سرزمین هاي  فلسطیني هاي  از  و  اشغالي  قدس  ساكن 
اسرائیلي است. شبكه دوم تلویزیون اسرائیل با پخش تصاویر گزارش هاي این خبرنگار العالم اعال م كرد: 
این شخص همان كسي است كه در جنگ دوم لبنان )جنگ 33 روزه( از نقاط اصابت موشك هاي حزب اهلل 
گزارش تهیه مي كرد و براي دشمنان اسرائیل كار مي كند. روزنامه جروزالم پست هم گزارش داد: >پلیس 
اسرائیل شنبه شب تحقیق هاي خود را براي یافتن این خبرنگار كه ظاهرا پیش از اجازه رسمي مقامات 
ارتش اسرائیل، اخبار مربوط به حمله زمیني به غزه را منتشر كرده، آغازكرده است.< در این گزارش 

نام خبرنگار شبكه ایراني ذكر نشده است. 

 

جانشینان البرادعي و مساله ایران 
 مهلت نهایي براي اعالم كاندیداتوري مدیركلي آژانس بین المللي انرژي اتمي روز ۱۱ دي به پایان 
رسید چنانكه این آژانس در بیانیه روز جمعه خود تایید كرد تنها كاندیداهاي ژاپن و آفریقاي جنوبي 
البرادعي در اواخر  البرادعي اعالم آمادگي كرده اند. آخرین دوره مدیریت  براي جانشیني محمد 

آمانو  یوكیا  و  مي یابد  پایان   ۲۰۰۹ سال  نوامبر 
آفریقاي  و  ژاپن  نماینده هاي  مینتي،  عبدالصمد  و 
حال  در  اكنون  آژانس  حكام  شوراي  در  جنوبي 
رقابت براي به دست آوردن سمت مدیریت آژانس 
در  نماینده ژاپن  دارد،  سال   ۶۲ كه  آمانو  هستند. 
شوراي حكام آژانس بین المللي انرژي اتمي است 
و در گذشته مدیركل دپارتمان خلع سالح و منع 
اشاعه وزارت امور خارجه این كشور بوده است اما 
مینتي كه ۶۹ سال دارد در آفریقاي  جنوبي رئیس 
اشاعه تسلیحات كشتار جمعي است.  شوراي منع 
این دیپلمات از سال ۱۹۹۵ نماینده آفریقاي جنوبي 
در شوراي حكام آژانس بوده است. مینتي اخیرا 
اتریشي  روزنامه  با  اختصاصي  گفت وگوي  در 
استاندارد گفته بود بر اساس پیمان منع گسترش 
ازجمله  اعضا  تمامي  )ان پي تي(  اتمي  تسلیحات 

ایران مي توانند از انرژي هسته اي در مصارف صلح آمیز استفاده كنند. وي تصریح كرد ایران 
هم یكي از اعضاي ان پي تي است بنابراین اگر از ایران پایان قطعي و نهایي غني سازي اورانیوم 
درخواست شود، در آن صورت باید گفت كه ایران مي تواند با این درخواست مخالفت كند و آن 
را نپذیرد. وي در پاسخ به این سوال كه فكر مي كنید چطور مي توان به سازش و مصالحه در این 
زمینه دست یافت، اظهار داشت آن دسته از موضوعات بحث انگیزي كه در ارتباط با مساله ایران 
وجود داشته است، همگي حل و فصل شده اند اما آنچه كه در این میان باید روشن شود، آن است 
كه چند عضو آژانس، اطالعات جدیدي به مقامات آژانس ارائه داده اند كه از نظامي شدن احتمالي 

برنامه هسته اي ایران همچون توسعه یك كالهك اتمي و... در این كشور حكایت دارد. 

سازمان دیده بان حقوق بشر: 
غیر نظامیان را عمدًا هدف قرار ندهید

در حالی كه ده روز است از حمالت نظامیان صهیونیست به غزه و كشتار زنان، كودكان و غیر نظامیان 
در این منطقه می گذرد، سازمان "دیده بان حقوق بشر" امروز از دو طرف درگیر خواست تا از هدف قرار 
 ،"TV۵MONDE" دادن عمدی غیرنظامیان بپرهیزند.به نقل از شبكه تلویزیونی بین المللی فرانسه زبان
از  از بمباران های ارتش اسرائیل در نوار غزه  ابراز نگرانی  امروز ضمن  سازمان دیده بان حقوق بشر 
زمان آغاز این حمالت وحشیانه در روز ۲۷ دسامبر گذشته اعالم كرد: »اسرائیل و جنبش حماس، هر دو 
باید به قوانین مربوط به درگیری های مسلحانه درباره ممنوعیت حمالت عمدی علیه مردم و غیرنظامیان 
احترام بگذارند و تحت هیچ شرایطی این قوانین را زیر پا نگذاشته و نقض نكنند.« ارتش اسرائیل در این 
مدت با اجتناب ناپذیر خواندن كشتار غیر نظامیان و كودكان سعی در توجیه افكار عمومی داشته است و 
همچنان حمالت خود را  ادامه می دهد. عالوه بر این محدودیت های شدید اعمال شده توسط ارتش اسرائیل 
بر رفت وآمد و تردد افراد و كاالهای غیرنظامی از جمله سوخت و تجهیزات پزشكی در مرزهای غزه، نیز 
خود نوعی مجازات و تنبیه جمعی و به عبارتی نقض قوانین مربوط به جنگ های مسلحانه است. ابراز 
نگرانی سازمان دیده بان حقوق بشر در حالی صورت می گیرد كه شماركشته شدگان فلسطینی این حمالت 

تاكنون به ۵۲۱ نفر و شمار مجروحان به دو هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

پاکستان پایگاهی برای تروریستها نخواهد بود
  نخست وزیر پاكستان اعالم كرد كه به ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه آمریكا گفته است كه كشورش 
اجازه نخواهد داد تا خاک آن به پناهگاهی برای تروریستها تبدیل شود. به نقل از آسوشیتدپرس، یوسف 
رضا گیالنی گفت كه او در دیدار با ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه آمریكا در امور جنوب آسیا به وی 
گفته است كه كشورش به پایگاهی برای تروریسم تبدیل شود.وی گفت كه به اعتقاد او ایجاد یك محیط 
سازنده با هند برای پاكستان و هند بسیار خوب خواهد بود و برای اولین بار به حل مسائل مهم از جمله 
مسئله كشمیر كمك خواهد كرد.گیالنی همچنین گفت كه دولت وی متعهد است تا در صورتیكه هند اسناد 

معتبری مبنی بر دخالت شهروندان پاكستانی در حادثه بمب گذاری بمبئی ارائه كند آنها را تنبیه نماید.
اوایل امروز پراناب موخرجی وزیر خارجه هند از ارائه مدارک دال بر دخالت شهروندان پاكستانی در 

حادثه بمبئی خبر داد. 
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طرح اتهام وزیر کشور هند 
علیه دولت پاکستان 

 وزیر كشور هند اعالم كرد طي هفته جاري با مداركي كه پاكستان را به حمالت 
مرگبار بمبئي مرتبط مي كند، به واشنگتن سفر مي كند. این حمالت كه اواخر ماه 
نوامبر انجام شد ۱۶3 كشته به همراه داشت. »پاالنیاپان چیدامبارام« وزیر كشور 
هند در دهلي نو اعالم كرد با خود مداركي قاطع و متقن را به واشنگتن مي برد تا 
با مقامات ایاالت متحده به بررسي آنها بپردازند. به ادعاي وزیر كشور هند مدارک 
به دست آمده نشان مي دهد كه این توطئه در پاكستان چیده شده و شاید دولت 
این نیز در اطالعات قبلي  از  این حمالت بوده است. پیش  پاكستان نیز در جریان 
كنترل  پاكستان  از  مهاجمان  بمبئي،  در  عملیات  اجراي  در حین  كه  بود  ذكر شده 
و حركات آنها به طور همزمان طراحي مي شده است. وزیر كشور هند در ادامه 
افزود؛ »این مدارک دربرگیرنده جزئیاتي شامل متن كامل مكالمات تلفني، رهگیري 
پاكستان  در  را  »عناصري«  پیشتر  هند  است.«  بازجویي  هاي  گزارش  و  ارتباطي 
مقصر حمالت ماه نوامبر سال گذشته دانسته و معتقد بود گروه موسوم به لشگر 
طیبه، شبه نظامیاني را كه به مركز تجاري هند یورش بردند مجهز كرده و آموزش 
داده است. در همین حال پاكستان نیز مدعي شده بود دولت این كشور و هیچ یك 
از عناصر دولتي در حمالت بمبئي دخالتي نداشته اند. با این حال چیدامبارام كه در 
پي استعفاي وزیر كشور سابق هند پس از حمالت بمبئي مسوولیت این وزارتخانه 
را در دولت مانموهان سینگ بر عهده گرفته است در ادعایي عجیب كه ممكن است 
موجب تیرگي شدید روابط بین اسالم آباد و دهلي نو شود، مدعي شد حمالت بمبئي 
با برنامه و هماهنگي بیش از اندازه پیچیده یي انجام شده و نمي توانند به سادگي و 
بدون كمك دولتي خارجي، تنها توسط شماري عناصر یاغي به مرحله اجرا گذاشته 
شده باشند. سینگ نخست وزیر هند، در حالي كه فشارها را بر پاكستان حفظ مي 
كرد روز شنبه گفت امیدوار است پاكستان رفتار بهتري نشان دهد و گروه هاي شبه 
نظامي مقصر در حمالت را سركوب كند. دولت پاكستان در واكنش به این اظهارات 
گفت دولت هند هیچ مدركي براي اثبات این ادعاها ندارد. دو كشور هند و پاكستان 
از زمان استقالل سه بار با یكدیگر درگیر جنگ شده اند و در صورتي كه جو تنش 
بین دو كشور باقي بماند خطر بروز جنگي دوباره از همیشه بیشتر خواهد شد. دو 
كشور هند و پاكستان صاحب زرادخانه هاي هسته یي هستند و بروز جنگ بین این 

دو كشور مي تواند براي امنیت تمام منطقه و جهان خطرناک باشد. 

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

آزادي دو روزنامه نگار اروپایي در سومالي 
 

را در منطقه جدایي طلب  اسپانیایي كه شش هفته گذشته  انگلیسي و   خبرنگاران 
گزارش  به  شدند.  آزاد  سرانجام  بودند،  گذرانده  اسارت  به  سومالي  در  پوتلند 
خبرگزاري فرانسه رئیس پلیس پوتلند اعالم كرد این دو خبرنگار آزاد شده اند و 
در حال حاضر در حال استراحت هستند. عبداهلل ساماتار گفت دو خبرنگار مذكور 
در اتاقي در هتل بین المللي بوسالو به استراحت مشغولند و شرایط جسماني آنها 
خوب است. روزنامه نگار انگلیسي كه انتظار مي رود نامش به زودي اعالم شود 
و خوزه سندان عكاس اسپانیایي به پوتلند سفر كرده بودند تا درباره فعالیت هاي 
دزدان دریایي سومالي گزارش تهیه كنند. این دو روزنامه نگار در تاریخ ۲۶ نوامبر 
سال ۲۰۰۸ در حالي كه در مسیر فرودگاه بوسالو بودند، ربوده شدند. خوزه سندان 
عكاس اسپانیایي براي بسیاري از رسانه هاي آفریقایي و خبرگزاري فرانسه كار 
مي كرد.موسي گولد یوسف فرماندار منطقه یي پوتلند در اواخر ماه نوامبر گفته بود 
پلیس پوتلند شواهد و مداركي از دست داشتن دو سومالیایي در جریان ربوده شدن 
دو روزنامه نگار اروپایي به دست آورده است. در حالي كه هیچ گروهي مسوولیت 
ربودن دو روزنامه نگار را بر عهده نگرفت، برخي مقامات سومالیایي اعالم كردند 
با  نزدیكي  ارتباط بسیار  كه  یي  قبیله  یي  منطقه  نگار ربوده شده در  دو روزنامه 
دزدان دریایي سومالي دارند، نگهداري مي شوند. انگلیس و اسپانیا چند روز پس از 
ربوده شدن روزنامه نگاران با همكاري پلیس پوتلند و برخي از ریش سفیدان منطقه 

سعي كردند با ربایندگان وارد مذاكره شوند. 

رزمایش دریایي روسیه در دریاي مدیترانه  
 

 نیروي دریایي روسیه بزرگ ترین رزمایش خود را در دریاي مدیترانه با مشاركت 
هفت گروه از نیروي دریایي اش در جنوب جزیره كرت یونان آغاز كرد. یك ناو 
هواپیمابر روسیه در نخستین رزمایش نیروي دریایي روسیه در دریاي مدیترانه از 
زمان فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي سابق وارد جنوب جزیره كرت یونان شده 
است. قرار است این رزمایش تا ۲۲ دي ماه ادامه یابد. مسكو پیش از این به یونان 
اعالم كرده بود تصمیم دارد رزمایش دریایي خود را در آب هاي بین المللي اجرا 
كند. این رزمایش در دو منطقه جزیره هاي رودس و كرت و در حریم هوایي این 

دو منطقه برگزار مي شود.  

براون خواستار خلع سالح حماس شد
 

براون : من مسائلی را که در غزه برای فلسطینیان وجود دارند و این مسئله که آنها به کمک های 
بشردوستانه نیاز دارند درک می کنم اما اسرائیلی ها باید اطمینان هایی داشته باشند مبنی بر اینكه 

هیچ حمله راکتی به اسرائیل صورت نمی گیرد. 

در حالیكه حمله اسرائیل به غزه تاكنون نزدیك هزار كشته و زخمی برجا گذاشته و این شهر با بسته بودن گذرگاه ها 
براون  است،  مواجه  اولیه  امكانات  و  دارو  كمبود  با 

خواستار خلع سالح حماس شد. 
"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس در مصاحبه ای 
تلویزیون  مجریان  از  كه  مار"  "اندرو  با  تلویزیونی 
انگلیس است، در اظهارنظری درباره حمالت اسرائیل 
هوایی  حمله های  كردن  محكوم  بدون  غزه،  نوار  به 
علیه  اسرائیل  ارتش  نیروهای  سوی  از  كه  زمینی  و 
حماس صورت می گیرند، اینچنین گفت: من مسائلی را 
كه در غزه برای فلسطینیان وجود دارند و این مسئله 
درک  دارند  نیاز  بشردوستانه  كمك های  به  آنها  كه 
می كنم اما اسرائیلی ها باید اطمینان هایی داشته باشند 
صورت  اسرائیل  به  راكتی  حمله  هیچ  اینكه  بر  مبنی 

نمی گیرد. 
ابتدا  در  ما  بنابراین  افزود:  ادامه  در  براون  گوردون 
به برقراری یك آتش بس فوری نیاز داریم كه توقف 
می شود،  شامل  را  اسرائیل  داخل  به  راكت ها  پرتاب 
با قاچاق  ارتباط  اینكه ما به حل مسائلی كه در  دوم 
و سوم  داریم  نیاز  دارند  وجود  غزه  داخل  به  سالح 
اینكه ما به گشوده شدن مرزها، گذرگاه ها نیاز داریم 

و این به راه حلی بین المللی نیاز دارد. 
گشوده   ، خود  اظهارات  در  انگلیس  وزیر  نخست 
عنوان  به  را  غزه  نوار  مردم  روی  به  گذرگاه  شدن 
این مصاحبه  در  است. وی  نكته مطرح كرده  آخرین 
همچنین گفت: من معتقدم قدرت های بین المللی قادرند 
تا نخست درباره پایان دادن به تونل ها تضمین هایی 
را بدهند كه این مسئله مستلزم اقدامی از سوی مصر 
سالح  عرضه  شدن  متوقف  درباره  اینكه  دوم  است، 
تضمین هایی را بدهند كه این موضوع مستلزم اتحاد 
سوم  و  است  مسئله  این  درباره  عرب  اتحادیه  تمام 
اینكه درباره نظارت های بین المللی و نظارت دقیق بر 
مرزها تضمین هایی را بدهند و بدین ترتیب این مسائل 
بر  مبنی  اطمینان هایی  چنین  شدن  ارائه  با  می توانند 

اینكه همه چیز به طور مناسب به پیش می رود، به وقوع بپیوندند. 
اطمینان  این زمینه، گفت: عرضه سالح را متوقف كنید،  لزوم همكاری قدرت های عربی در  بر  تاكید  با  براون همچنین 
حاصل كنید كه تونل هایی كه برای ورود غیر قانونی اسلحه به داخل غزه مورد استفاده قرار می گیرند، بسته هستند و ما 
كاری را برای دوباره باز شدن گذرگاه ها انجام می دهیم كه البته بدین معنا خواهد بود كه افراد و كاالها به درون غزه 

وارد خواهند شد اما این ترددها بر این اساس كه به طور مناسب تحت نظارت قرار می گیرند، صورت خواهند گرفت. 
براون افزود: به عقیده من، ما باید با قدرت های عرب و البته با آمریكا و اتحادیه اروپا همكاری داشته باشیم، ساركوزی 
دوشنبه به منطقه سفر خواهد كرد بنابراین ما می توانیم در واقع به برقراری آتش بس دست پیدا كنیم كه همچنین به 
معنای توقف حمله راكت ها به داخل غزه نیز خواهد بود و باید درباره حل مسائل مربوط به قاچاق اسلحه و مرزها نیز 

به توافق برسیم. 

  گیتس: هزینه جنگ علیه تروریسم در سال 200۹، 

136 میلیارد دالر است
وزیر دفاع آمریكا اعالم كرد كه بر اساس برآورد ها، هزینه ی عملیات نظامی در عراق و افغانستان تقریبا ۱3۶ میلیارد دالر 

خواهد بود. این هزینه برای سال مالی است كه از اول اكتبر 
بر اساس سرعت كنونی عملیات محاسبه شده  آغاز شده و 
است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است كه رابرت 
گیتس، وزیر دفاع امریكا، طی نامه ای به مناسبت شب سال نو 
به نمایندگان كنگره نوشته است كه پنتاگون برای تكمیل ۶۶ 
میلیارد دالری كه سال پیش تصویب شد، به تقریبا ۷۰ میلیارد 
دالر دیگر نیازمند است. گیتس خاطر نشان كرده است كه این 
دهنده ی موضع  نشان  و  است  ارزیابی شخصی اش  برآورد، 
جنگ  هزینه  برآورد،  این  در  نیست.  اوباما  یا  و  بوش  دولت 
جهانی علیه تروریسم نیز محاسبه گردیده است. وی خبر داد 
منتخب  اوباما، رییس جمهور  باراک  كه دولت  آن  از  كه پس 
آمریكا، درخواست تامین منابع مالی جنگ را بررسی كند، این 

درخواست به كنگره داده خواهد شد. 
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رونق دوباره جنگ 
سگ ها در افغانستان 
 مینا شرفي

 افغان ها مبارزه را دوست دارند، این كار براي آنها لذت بخش است. 
آنها مي گویند جنگیدن در خون شان است. افغانستان براي سه دهه 
است كه درگیر جنگ و خونریزي است اما جنگ هایي وجود دارد كه 
افغان ها از آنها لذت مي برند، مثل جنگ خروس ها، بزها و شترها. 
اما مسابقات جنگ سگ ها براي مردم این كشور معنایي دیگر دارد.

در یك مغازه قصابي در كابل دو مرد در مورد سگ هایشان صحبت 
مي كنند. عبدول صبور 4۹ساله مي گوید؛ »سگ من، از سگ او جوان 

تر است و این مزیتي بزرگ محسوب مي شود. در عین حال سگ من 
اهلل ۵۰ساله هم مي  كفایت  دارد.«  بیشتري  انرژي  او  به سگ  نسبت 
او فقط وقتش را  گوید؛ »او دروغ مي گوید. سگش خیلي پیر است. 
تلف مي كند. سگ من تاكنون ۶۰ سگ را مغلوب كرد. سگ من براي 
سه سال است كه قهرمان مي شود.« این دو مرد در حال طراحي یك 
مسابقه جنگ سگ ها هستند. براي این مسابقه دو گروه با هم شرط 
بندي كرده اند. در شرط بندي براي این جنگ ۵۰ هزار دالر جمع شده 
كه این مبلغ در كشوري چون افغانستان رقمي بسیار باال است. این 
بزرگ ترین جایزه یي است كه در سال هاي اخیر براي یك مسابقه 

تعیین شده.

شده  ممنوع  طالبان  حكومت  دوره  در  افغانستان  در  ها  سگ  جنگ 
بود. اما پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ این سرگرمي دوباره 
افغانستان هر هفته  اكنون در شهرهاي بزرگ و اصلي  رایج شد و 
در  شود.  مي  برگزار  خاكي  هایي  زمین  در  ها  سگ  جنگ  مسابقه 
جنوب افغانستان هنوز هم شاهد فعالیت طالبان هستیم با وجود این 
جنگ سگ ها در این منطقه هم از سر گرفته شده. البته پس از بمب 
گذاري در یكي از این مسابقات در فوریه تعداد كمتري در آن حضور 
تعداد  و  كشته  نفر   ۸۰ به  نزدیك  گذاري  بمب  آن  در  كنند.  مي  پیدا 

زیادي هم زخمي شدند.

اما در كابل پایتخت افغانستان هر هفته دو بار در روز جمعه جنگ 
آمفي  یك  در  ها  تر صبح  بزرگ  برگزار مي شود. مسابقه  ها  سگ 
در  ها  همانند سایر ورزش  برگزار مي شود.  در حومه شهر  تئاتر 
افغانستان فقط مردها مي توانند این مسابقه را از نزدیك تماشا كنند. 
این مسابقه هزاران مرد و پسربچه را به این مكان هیجان انگیز مي 
كشاند. غالم یحیي امیرزاده ۲۱ساله كه خانواده اش ۱۷ سگ دارد در 
این باره مي گوید؛ »این مسابقه از اجدادمان به ما رسیده و اهمیت 

خاصي برایمان دارد.« 

آقاي امیرزاده كه ید طوالیي در مسابقه جنگ سگ ها دارد، مي گوید 
به خاطر پدرش كه عالقه فراواني به این ورزش داشته به آن روي 

آورده است. او مي گوید؛ »شركت ما در این مسابقات به خاطر پول 
نیست. اگر سگ هاي من به پیروزي برسند آنقدر خوشحال مي شوم 

كه انگار ۱۰۰ هزار دالر برده ام.«

در جمعه اخیر آقاي امیرزاده در آمفي تئاتر حضور یافت البته بدون 
سگ هایش. او فقط جنگ سگ ها را تماشا و براي مسابقات بعدي 
برنامه ریزي كرد. بیش از دو هزار نفر در آنجا حضور داشتند. از 
مردان فقیر گرفته تا سران قبایل خود را براي دیدن این مسابقات به 
سالن آمفي تئاتر رسانده بودند. تعداد زیادي سگ هم در گوشه یي 
از سالن به چشم مي خوردند. بعضي از آنها آنقدر بزرگ هستند كه 

براي نگه داشتن آنها دو مرد الزم است.

را  مسابقه  این  گیري  تصمیم  كمیته  كه  عبدول صبور  و  اهلل  كفایت 
تشكیل مي دهند سگ هایي كه باید با هم بجنگند را تعیین مي كنند. 
در حال حاضر با توجه به اینكه هزاران دالر به این رشته سرازیر 
شده سازماندهي آن بسیار بهتر از قبل شده است. هر چند جنگ سگ 
ها بار دیگر در افغانستان محبوبیت خود را بازیافته اما بسیاري از 
كاري جنایي مي  و حتي  فرهنگي  بي  را  كار  این  افغان  روشنفكران 

دانند.

این  در  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  معاون وزیر  فرهي  نبي  غالم 
باره مي گوید؛ »از نظر من برگزاري این مسابقات به هیچ وجه خوب 
رفتار  خوب  حیوانات  با  كشورها  همه  در  امروز  دنیاي  در  نیست. 
مي شود اما متاسفانه در اینجا شاهد برگزاري چنین سرگرمي هاي 

خشني هستیم.«

هیچ  ها  سگ  جنگ  به  مندان  عالقه  براي  اظهارنظرهایي  چنین  اما 
منابع چنداني  امروزي  افغان  در جامعه  آنها  گفته  به  ندارد.  اهمیتي 
براي سرگرمي وجود ندارد به عالوه آنها مي گویند با سگ ها خوب 
رفتار و به مسائل غذایي آنها هم اهمیت فراواني داده مي شود. محمد 
تئاتر مي گوید؛ »عالقه  شیواكي ۵۰ساله یكي از حاضران در آمفي 
مردم به این رشته روز به روز افزایش مي یابد. حتي اگر مردم از 
گرسنگي بمیرند باز هم در مسابقات جنگ سگ ها حضور خواهند 
یافت.« در آمفي تئاتر یك مسابقه در حال آغاز شدن است. دو سگ 
توسط صاحبان شان وارد رینگ شده و سپس آزاد مي شوند. دو 
تعادل  كند  مي  آنها سعي  از  كدام  هر  و  افتند  مي  هم  جان  به  سگ 
را  آنها  فریادهاي خود  با  ها  بزند. صاحبان سگ  هم  بر  را  دیگري 
براي ادامه جنگیدن تشویق مي كنند و یك فیلمبردار در حال ضبط 
این مسابقه است. این جنگ هم همانند سایر جنگ ها در عرض چند 
دقیقه زماني كه یكي از سگ ها دیگري را خاک مي كند به پایان مي 
رسد در نهایت صاحبان سگ ها آنها را از رینگ خارج مي كنند. در 
آنها  از  یكي  كشته شدن  زمان  تا  ها  جنگ سگ  كشورها  از  برخي 
ادامه پیدا مي كند اما جنگ سگ ها در افغانستان بیشتر شبیه كشتي 
یوناني- رومي در دوران باستان است. در این جنگ سگي به عنوان 
پیروز تلقي مي شود كه در طول مسابقه برتري اش را نشان دهد یا 
سگ دیگر تسلیم شود. سگ ها قبل از آنكه آسیبي جدي به هم بزنند 

از یكدیگر جدا مي شوند.

گذاري  سرمایه  یك  ها  افغان  اكثر  براي  ها  سگ  روي  بندي  شرط 
آنها  باشد  یار  آنها  با  اگر شانس  البته  پرهزینه محسوب مي شود، 
براي  بزنند،  به جیب  توانند پول خوبي  برنده شدن مي  در صورت 
مسابقه سگ كفایت اهلل به اسم »پلنگ« با سگ عبدول صبور به اسم 
این مسابقه  براي  بندي جمع شد.  پوند در شرط  »زنبور« ۵۰ هزار 
جمعیت فراواني جمع شده و مردمي كه روي این دو سگ شرط بندي 
كرده بودند با شور و حرارت بیشتري نبرد این دو سگ را دنبال مي 
اعالم  میدان  پیروز  به عنوان  كه  پلنگ است  این  نهایت  كردند و در 
مي شود. پلنگ به جز چند زخم كه روي پاها و گوشش ایجاد شده 
آسیبي جدي ندیده اما پس از مسابقه كفایت اهلل به خاطر سكته قلبي 
روانه بیمارستان شد. او پس از بهبودي گفت؛ »فكر مي كنم به خاطر 
لذت در خوشحالي بود كه سكته كردم. براي من هیچ چیز نسبت به 
گذشته تغییري نكرده، به محض آنكه از بیمارستان مرخص شوم، 

خودم را براي مسابقه بعدي آماده خواهم كرد.«

منبع؛نیویورک تایمز 

 ام پي تري پلیر نجات بخش  
 

 لس آنجلس تایمز؛ دو اسكي باز ۲۲ساله پس از حركت از ناحیه 
در  ماندند  منطقه  در  را  ناچار شب  و  گم شده  ساوگنین سوئد 
آنها سعي  بود.  حالي كه دماي هوا معادل ۱۵ درجه زیر صفر 
شارژ  اما  كنند  كمك  درخواست  موبایل  از  استفاده  با  كردند 
موبایل به سرعت تمام شد و تنها چیزي كه براي آنها باقي ماند 
ام پي تري پلیري بود كه یكي از آنها با آن موسیقي گوش مي 
ام پي  از صفحه  ناشي  نور  با دیدن  داد. ماموران گشت هوایي 
تري پلیر توانستند این دو مرد را كه در میان برف ها گیر افتاده 

بودند بیابند. 
منطقه  نجات  و  وجو  جست  سرویس  سخنگوي  بومن  گري 
»راگا« گفت؛ »به كمك نور ضعیف صفحه ام پي تري پلیر این دو 
ورزشكار خوش شانس نجات پیدا كردند. گذشته از سرمازدگي 

خفیف، حال هر دو آنها خوب است.«  

 تردید در مورد کهنسال ترین 

حیوان تاریخ  
  

پیرترین  ها  مدت  كه  پیكري  غول  پشت  الک  رویترز؛جاناتان 
حیوان جهان به حساب مي آمد ممكن است در واقع سزاوار لقبي 
كه به او تعلق گرفته است، نباشد. این حیوان در جزیره دورافتاده 
سنت هلن در بریتانیا زندگي مي كند و گفته مي شود از زمان 
تبعید ناپلئون به این جزیره در آن زندگي مي كند. مدرک مورد 
بوئر  جنگ  زمان  در  كه  بود  عكسي  او  عمر  طول  براي  استناد 
گرفته شده بود. گفته مي شد الک پشتي كه تصویرش در عكس 
دیده مي شود از زمان ناپلئون در آن محدوده زندگي مي كرده 
است. اما یك تاریخدان اهل سنت هلن در این موضوع شبهاتي 
وارد كرده و معتقد است الک پشت حاضر در تصویر ۹۰ سال 
پیش مرده است. این تردید مي تواند بجا باشد زیرا در سنت هلن 
رسمي وجود دارد مبني بر اینكه نام از پدر به پسر برسد. تروپ 
مي گوید؛ »من تصور مي كنم الک پشت جنگ بوئر چند سال بعد 
اهالي  پیكر  به دلیل وجود چندین الک پشت غول  مرده است و 
بزرگ ترین الک پشت پس از جاناتان را »جاناتان« نامیده اند.« 
از سرگذرانده  جاناتان  مي شود  كه تصور  یي  عمر ۱۷۵ ساله 
به شباهت »جاناتان« موجود در عكس سال ۱۹۰۱ به »جاناتان« 

امروزي بازمي گردد.  

باد مردي را برد  
  

یوپي آي؛ خیلي وقت ها این جمله را شنیده ایم كه باد آنقدر قدرت 
داشت كه داشت من را با خود مي برد اما این اتفاق به راستي در 

چین براي یك مرد رخ داد. 
یك مرد چیني پس از اینكه باد شدیدي او را به باالي درختي پرت 

كرد، توسط آتش نشانان نجات یافت.
باد  كه  بود  اش  خانه  سقف  تعمیر  حال  در  ساله   ۲۰ مرد  این 
شدیدي وزیدن گرفت و او را از سقف خانه خود بلند و به درختي 
پرت كرد. این مرد مي گوید؛ »خوشبختانه باد مرا به نزدیك ترین 
درخت انداخت وگرنه خدا مي دانست كه من كجا بودم.«آن مرد 
براي مدتي با دست هاي خود از درخت چهار متري و در حالي 
كه پاهایش تاب مي خورد آویزان مانده بود. او در آخر اظهار 
كمك  درخواست  به  شروع  و  بودم  ترسیده  خیلي  »من  داشت؛ 
كردم.«پس از تماس با آتش نشانان، آنان با گذاشتن دو نردبان 
از  فرسا  طاقت  زمان  دقیقه   ۲۰ از  پس  سالمت  به  را  مرد  این 

درخت پایین آوردند.  

سال ها اشتباه در مورد 
تاریخ تولد  

 
 یو پي آي؛ مادربزرگي پس از ۹۹ سال متوجه شد كه تولد خود 
را در روز دیگري جشن مي گرفته.بستگان او وقتي كه با پیام 
تبریك ملكه انگلستان مواجه شدند پي به اشتباه خود بردند.این 
خانم هر سال چهار روز زودتر تولدش را جشن مي گرفته ولي با 
ارسال این كارت متوجه اشتباه خود شد.مادربزرگ در این باره 
مي گوید؛ »من در این مورد كمي شگفت زده شدم و به این معنا 
باشم.«او  داشته  را  تري  تولد طوالني  توانم جشن  كه مي  است 
در ۱۸ دسامبر ۱۹۰۸ به نام الیزابت وایت در كینگ- تون لندن 

به دنیا آمد.  

  ممنوع کردن رانندگي براي بي نظم ترین زن دنیا  
 

یوپي آي؛ پلیس آلمان صاحب نامرتب ترین اتومبیل را از رانندگي منع كرد. ماشین این زن از مجله ها، لباس هاي كهنه و هفت صندلي راحتي 
پر شده بود و دیگر جایي براي شیئي باقي نمانده بود. پلیس آلمان اعالم كرده تا زماني كه او امتحان آراستگي خود را نگذراند اجازه رانندگي 
به او را نخواهد داد. پلیس آلمان در این باره مي گوید؛ »ماشین او آنقدر از این وسایل پر بود كه راننده در حالي كه به شیشه جلو چسبیده 

بود، به رانندگي خود ادامه مي داد.«   
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اورانگوتان هاي حسابگر 
 

بي بي سي؛ اورانگوتان ها قابلیت محاسبه و مبادله چیزها را در مقابل یكدیگر دارند و به این ترتیب مي توانند براي 
یكدیگر غذا »خریداري« كنند. پژوهشگران دانشگاه سنت اندروز دریافته اند اورانگوتان ها مي توانند ارزش یك واحد 
مبادله را دریابند و با استفاده از آنها معامله كنند، كاري كه انسان ها با پول انجام مي دهند. گزارش این پژوهش 
كه در مجالت بیولوژي به چاپ رسید مدعي است این نخستین مورد »محاسبه متقابل« در میان گونه هاي غیربشر 

است.
شامپانزه ها و گوریل ها كمتر متمایل به شركت در چنین پروسه یي هستند. در آزمایشات از دو اورانگوتان به نام 
هاي بیم و دوک كه در باغ وحش الیبزیك استفاده شده كه توانایي بسیاري در این زمینه از خود نشان داده اند، به 
آنها چند سري بلیت داده و ارزش هر یك از آنها نیز به آنها آموخته شد. این اورانگوتان ها آموختند كه در مقابل 
دادن یكسري از این بلیت ها مي توانند براي خودشان موز به دست بیاورند و در مقابل نوع دیگري از این بلیت ها 
نیز مي توانند براي جفت شان موز دریافت كنند - در این آزمایش نوع سوم بلیت ها بي ارزش بودند. ابتدا دوک، 
اورانگوتان ماده بیش از جفتش به این متمایل بود كه در ازاي دادن بلیت هایش براي بیم موز تهیه كند - بیم با اشاره 

به بلیت ها سعي مي كرد او را ترغیب به این كار كند.
بیم تمیل چنداني به مبادله بلیت ها براي گرفتن موز براي دوک نشان نمي داد. اما پس از آنكه دوک نیز در عكس 
العمل تمایل چنداني به گرفتن موز براي بیم نشان نداد، جفتش شروع به دادن بلیت ها و دریافت موز براي او كرد 

تا در نهایت میزان تالش آنها براي دریافت موز براي یكدیگر به حدي برابر رسید. 
والري دوفور كه مدیریت این بررسي را برعهده داشت، مي گوید؛ »پشت تمامي این حركات ما نوعي حسابگري 
را در مبادله مي بینیم؛ اگر تو به من چیزي ندهي، من هم به تو چیزي نخواهم داد.« بسیاري از حیوانات با یكدیگر 
غذا و خدمات مبادله مي كنند و پستانداران مذكر از جمله این حیوانات هستند. اما پژوهشگران بر این باورند كه 
»محاسبه متقابل« به این صورت كه تنها در صورتي كه كسي به آنها كمك كند، آنها حاضر به كمك به او مي شوند، 

بي سابقه بوده است.
دكتر دوفور مي گوید؛ »تنها انسان ها نیستند كه در مورد دادن خدمات و دریافت متقابل در عوض آن فكر و محاسبه 
مي كنند. اورانگوتان ها هم همین كار را مي كنند.« سایر گونه هاي میمون، مانند شامپانزه ها، گوریل ها و... كمتر 

تمایلي به شركت در این بازي نشان داده اند. 

رکود اقتصادي و جشن 
هاي کم رونق 

 
 مهدیس امیري؛

 دسامبر یكي از ماه هاي محبوب هندي ها براي برگزاري مراسم عروسي است اما امسال 
به دلیل ركود اقتصادي جشن هاي پرشكوه عروسي هندي چندان رونقي ندارند. هزاران 
اغلب چندین  ها  برگزار مي شود و خانواده  در هندوستان  ماه  این  در  جشن عروسي 
هزار دالر براي هر چه باشكوه تر برگزار شدن این شب خاص هزینه مي كنند. در جوو 
ماریوت یكي از مجلل ترین هتل هاي پنج ستاره تداركات مراسم عروسي در حال انجام 
است. كاركنان ناچار به ماندن در ساعات اضافه كاري هستند . حلقه هاي گل در همه 
جا به چشم مي خورند و صندلي ها مرتب مي شوند. تنها چند ساعت دیگر مهمانان سر 
خواهند رسید. برگزاري چنین مراسمي به چندین ماه برنامه ریزي و مقدمه چیني نیاز 
دارد و هزینه یي بیش از ۲۰ هزار دالر دربر خواهد داشت. اما بحران اقتصادي اخیر 

الگوي ذهني بسیاري از زوج هاي هندي را اصالح كرده است.
سودها خانا مدت یك دهه است كه به شغل برگزاري جشن هاي عروسي مشغول است 
و تا دقایق پایاني همه چیز را با مشتریانش چك مي كند تا مطمئن باشد در نهایت آنها 
از مراسم شان رضایت خواهند داشت؛ اما او هم متوجه شده است كه اخیراً زوج ها با 
حسابگري بیشتري در مورد بودجه ها حرف مي زنند. خانا در حالي كه یكي از كارگران 
را باالي نردبان روانه مي كند تا حلقه هاي گل بیشتري روي دیوار نصب كند، مي گوید؛ 
»افراد این روزها بیشتر اهل حساب و كتاب شده اند زیرا ركود اقتصادي آنها را نگران 
كرده است. طي سال هاي گذشته ما جشن هاي بسیار مجلل و پرهزینه یي برگزار كرده 
نیاز هزینه نكنند. شاید بتوانم بگویم  از حد  افراد ترجیح مي دهند بیش  اما امسال  ایم، 
مردم بین پنج تا ۱۰ درصد كمتر از پیش براي جشن هایشان هزینه مي كنند.«این مبلغ 
ممكن است چندان زیاد به نظر نرسد اما اگر این نكته را در نظر بگیریم كه جشن عروسي 
ارقام معنادارتر جلوه  این  مهم ترین رویداد در زندگي خانواده هاي هندي است شاید 
كنند. والدین هندي از زمان تولد فرزندان شان براي عروسي آنان پس انداز مي كنند و 
میزان هزینه یي كه هر خانواده صرف جشن عروسي فرزندش مي كند نمایانگر شأن و 
پایگاه اجتماعي خانواده است. بر اساس تخمین ها ساالنه بیش از ۱۵ میلیون ازدواج در 
هند صورت مي پذیرد و این تعداد براي پررونق بودن كسب و كار برگزاركنندگان جشن 
عروسي در هتل هاي گران قیمت و بازار گلفروشان خیابان هاي بمبئي كفایت مي كند. 

بحران اقتصادي به این ترتیب شامل حال تمامي بازار هاي وابسته نیز مي شود.
كالپانا سانگانریا یك فروشگاه گل را اداره مي كند و به طور معمول گل مورد نیاز براي 
جشن هاي عروسي و مراسم ویژه را تامین مي كند. او هر روز صبح بسیار زود به 
بهترین گل ها را براي مشتریانش خریداري كند.  تا  بازار گلفروش ها روانه مي شود 
اما اخیراً تعداد سفارشات او به شدت كاهش یافته است زیرا مصرف كنندگان به اندازه 
پیش براي گل ها هزینه نمي كنند. او كه نگران كسب و كار خود است، مي گوید؛ »میزان 
سفارشات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد كاهش یافته است... احتمااًل با این تصور كه گل یكي از 
چیزهایي است كه مي توان در مراسم از آن گذشت بي آنكه به چشم مهمانان بیاید به 
نبود، دسته هاي  این طور  این  از  اما پیش  راحتي در خرید آن صرفه جویي مي كنند. 
هاي  نبود.« شركت  از حسابگري خبري  و  مي شدند  داده  ترجیح  تر  بزرگ  هرچه  گل 
مسافرتي نیز جزء صنایع دیگري هستند كه از صرفه جویي زوج هاي جوان آسیب مي 
بینند. به دلیل وضعیت موجود اقتصادي زوج ها در انتخاب محلي براي ماه عسل و هزینه 
هاي سفرشان محتاطانه تر عمل مي كنند. راجش راتاریا مدیر شركت مسافرتي »كروس 
تراولز« یكي از شركت هاي اصلي مسافرتي بمبئي است. او نیز نگران وضعیت كسب و 
كار خود و شركتش است؛ »زوج ها بسیار حسابگر شده اند. 3۵ درصد كاهش در میزان 
مسافرت ها مقدار زیادي است. مساله این نیست كه زوج ها به ماه عسل نمي روند ولي 
معمواًل ارزان ترین مكان ها را براي خود انتخاب مي كنند. همه نگران پس انداز كردن 
پول هستند.«به رغم نگراني هاي موجود اما )دست كم به ظاهر( روح جشن و شادماني 
كماكان به جاي خود باقي است. جشن عروسي یكي از مهم ترین مناسبت هاي خانوادگي 
هندي ها است و فرصتي است براي برگزاري جشني چشمگیر و پرخرج. به رغم ركود 
اقتصادي سنت جشن هاي عروسي پرتجمل هندي به راه خود ادامه خواهد داد و شاید 

تنها اندكي از رونق آن كاسته شود. 
منبع؛بي بي سي 
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مادران 
مهاجر و 
رؤیای 

خوشبختی
همراه  به  ایرانی  زنان  از  چشمگیری  تعداد  اخیر  سال های  در 
فرزندان شان به كشورهای خارجی مهاجرت كرده اند. حضور این 

زنان كه اغلب به دالیل اجتماعی به  آمده اند، نوع تازه ای از مهاجرت 
است كه در میان كشورهای دیگر دیده نمی شود. در میان مهاجرین 
كشورهای دیگر هم كه به دالیل سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی 
بچه ها  با  تنها  زنان  كمتر وجود  دارند،  ایران حضور  از  در خارج 
پناهندگان  گروه  بزرگ ترین  كه  هم  هشتاد  دهه  در  می شود.  دیده 
در  می شد.  دیده  كمتر  پدیده  این  آمدند،  ایران  از  خارج  به  ایرانی 
مواردی اگر خانواده جدا از هم به خارج آمدند مردان در مرحله اول 
آمدند مگر زمانی كه آنها در زندان و یا فراری بودند. زنان ایرانی 
كه در سال های اخیر به  آمده اند به دالیل اجتماعی ایران را ترک 
كرده اند و به عنوان متقاضی پناهندگی در اینجا زندگی می كنند. این 
زنان به چند دسته تقسیم می شوند. گروهی با فرزندان خود آمده اند 
دوم  گروه  ملحق شوند.  آنها  به  بعدها  است همسران شان  قرار  و 
پیوستن  برای  مشخصی  قرار  اما  هستند  متأهل  كه  هستند  زنانی 
همسران شان به آنها وجود ندارد. گروه آخر از همسران خود جدا 
شده اند و بااطالع یا بی اطالع آنها با فرزندان  خود به  آمده اند. اینكه 
حقوقی،  وضعیت  در  باشند  داشته  تعلق  گروهی  چه  به  زنان  این 
اجتماعی آنها در اینجا تأثیر چندانی نمی گذارد اما تأثیر روانی آن 

متفاوت است. 
مشکالت زنان در ماه های اول اقامت: 

و  به خود  پرداختن  پناهندگی فرصت  تقاضای  و  ابتدای ورود  در 
بچه ها وجود ندارد. هیجانات ناشی از شرایط تازه و تمامی كارهای 
خروج  علت  می كند.  درگیر  تمامی  به  را  آنها  ورود  بدو  در  اداری 
علت  می باید  آنها  پناهندگی  تقاضای  باشد،  بوده  چه  هر  ایران  از 
سیاسی و یا دالیل قابل قبول دیگری برای تهدید جانی آنها باشد. 
یافتن این دالیل اولین مشكل زنان در بدو ورود است. ارائه دالیلی 
كه با گذشته و اندیشه آنها همخوانی ندارد. رد شدن در مرحله اول 
پناهندگی به معنای چند سال انتظار برای رسیدگی مجدد به پرونده 
پناهندگی شان در دادگاه اول است. در این مرحله تالش برای تغییر 
می شود.  آغاز  است  دورافتاده   نقاط  در  معمواًل  كه  زندگی  محل 
انتقال به شهرهای بزرگ تر دشوار و عمدتًا به دالیل پزشكی انجام 

می شود. آن هم دالیلی كه بیشتر جنبه روحی دارد تا جسمی. اولین 
علیرغم  بچه ها  می شود.  انجام  روانكاو  یا  و  پزشك  به  مراجعه 
اما در سنین باالتر  اقامتی، امكان تحصیل دارند  وضعیت نامعلوم 
یادگیری  داشتند.  ایران  نیست كه در  الزمًا همان كالس و سطحی 
زبان در بچه ها سریع تر می شود. بعد از كمی آموزش و فراگیری 

زبان اولین فاصله ها میان مادران و فرزندان  خود اتفاق می افتد. 

دومین سال اقامت 
در این سال خانواده به طور نسبی استقرار می یابد و همزمان اولین 
زنان  می شود.  آغاز  دلواپسی ها  و  اطمینان  عدم  سرخوردگی ها، 
با  پیرامون و رابطه خود  به محیط  به طور جدی فرصت می یابند 
بچه هایشان بیندیشند. درگیری با مسائل عدیده روزمره و كارهای 
اداری كه به شكل مفصل جدیدی رخ می نماید فرصت یادگیری زبان 
اداری خود  انجام كارهای  آنها برای  نتیجه  از آنها می گیرد در  را 
موارد  اغلب  در  كه  كاری  نیازمند می شوند.  فرزندان شان  به كمك 
برای بچه ها ناخوشایند است. ترجمه اصطالحات حقوقی و اداری 
برایشان دشوار است و طرح مسائل شخصی آنها و یا مادران شان 
آنها  خصوصی  حریم  به  تجاوز  نوعی  به  بیگانگان  حضور  در 
محسوب می شود و نقش آنها به عنوان مترجم به سنگینی بار آنها 
می افزاید و در موارد زیادی قرارهای اداری مانع از حضور آنها در 
از  ناچار  به  والدین  میان معلم و  رابطه  كالس های درس می شود. 

طریق بچه ها انجام می شود كه برای هر دو طرف نامطلوب است. 

وضعیت روحی فرزندان: 
در  است.  متفاوت  آنها  سنین  به  توجه  با  بچه ها  روحی  وضعیت 
تحول چندانی  تازه  از كودكستان محیط  قبل  در سال های  كودكی 
در كودكان ایجاد نمی كند. بیشتر تغییرات عاطفی و روحی و روانی 
مادر است كه در آنها تأثیر می گذارد. دور شدن از ایران و محبت 
و توجهی كه به آنها می شده است و بی حوصلگی و غریبگی عاطفی 
و  گریه  بهانه گیری،  به شكل  بیقراری  بر  و  بی قرار می كند  را  آنها 
تغییر رفتار جلوه می كند و بر بی حوصلگی و خستگی و عصبانیت 
مادر می افزاید و عكس العمل  او به تشدید فضای ناآرام زندگی. در 
بیشتر  بیرون  محیط  از  بچه ها  تأثیرپذیری  و  تماس  باالتر  سنین 
است. در سنین نوجوانی جذابیت، تفاوت و تالش برای كشف دنیای 
جدید در مرحله اول به كلی آنها را از فضای خانه بازمی دارد. نوعی 
علیرغم  بیرون  دنیای  دلكشی  می گیرد.  صورت  احتیاط  با  گریز 
ترس ناشناختگی اش كه به خصوص از جانب مادران به طور دائم 
كشف  بیشتر  نو  اجتماع  هرچه  است.  افزون تر  می شود،  گوشزد 
نوجوانان  زندگی  محیط  می شوند.  عریان تر  هم  تفاوت ها  می شود 
در اغلب موارد كمپ های پناهندگی  است با تمام مشكالت و نواقص 
تفاوت  و  كمپ ها  این  درون  ملیتی  ناهمگونی  محدودیت هایش.  و 
فرهنگی از سوی دیگر، اختالفی را به وجود می آورد كه یا به ناچار 
و  عادات  تحمیل  ملیت درصدد  یك  اغلب  )چون  آن ساخت  با  باید 
رفتارها و سنن اجتماعی خود است( یا به درگیری و تشنج كشیده 
فراوان  مشكالت  و  فشارها  تحمل  وجود  با  ایرانی  زنان  می شود. 
برای رسیدن به  در ذهن و زیر فشار تربیت سنتی خود، به عنوان 
قائل  خود  برای  را  بیشتری  احتیاط های  و  محدودیت ها  تنها  زنان 
ماندن  دور  برای  فرزندان شان  به  فشار  به  نتیجه،  در  و  می شوند 
از تماس و بازی و حتی حرف زدن با همسایگان خود می افزایند. 
با  اولیه آنها تنها  از نظر دور داشت كه برخورد  نباید  به هر حال 
فرهنگ كشور میزبان نیست بلكه آنها همزمان با همسایگانی رو در 
رو می شوند كه هیچ شناخت قبلی از آنها و یا آمادگی روبه رو شدن 
با آنها را هم نداشتند. در شرایط زیستی جدید، محدودیت ها امكان 
آنها  به  را  تازه ای  رفتاری  قوانین  و  می گیرد  بچه ها  از  را  تحرک 
یك  از  كمپ ها  این  آنها مسووالن  كه وضع كنندگان  می كند  تحمیل 
سو و مادران كه در پی تطابق الگوهای رفتاری ایرانی با وضعیت 
جدید هستند از سوی دیگر می باشند. بعد از فروكش كردن هیجان 
با مادران آغاز می شود.  اولین درگیری های جدی  اولیه نوجوانان 
از  استفاده  و  بیشتر  آزادی  یافتن  در جهت  بیشتر  درگیری ها  این 
امكانات موجود بیرون است. هر چه بر میزان تقاضای آنها افزوده 
می شود دلواپسی مادران برای از دست رفتن اختیار فرزندان شان 
بیشتر می شود. مادران متهم می شوند كه این جامعه را نمی شناسند، 
زنان نمی دانند و چون بیشتر در خانه هستند از بیرون خبر ندارند. 
رابطه كلیشه ای مادران و فرزندان  در هم می ریزد. آگاهی و شناخت 
از طریق بچه ها با تعبیر و تفاسیری كه اغلب به نفع خودشان است، 
صورت می گیرد و به آنها قدرت می دهد تا رو در روی مادران شان 
قرار گیرند. حربه های تربیتی ایرانی از جانب مادران بی اثر می ماند 
و احساس بی پناهی و تنهایی در مادران آغاز می شود. محدودیت 
به  و  بچه ها  مادی  نیازهای  برآوردن  از  مانع  دیگر  از سوی  مالی 
آنها می شود. هرچه مادران  ایجاد احساس خشم در  باعث  تدریج 
می شود.  بیشتر  بچه ها  با  رابطه  تالطم  می روند،  خود  در  بیشتر 
جذابیت و اشتیاق نسبت به محیط تازه در سایه مشكالت مادی و 
عدم امكانات رفاهی و درگیری روحی مادران در سایه قرار می گیرد 

و كم كم یادآوری خاطرات ایران حسرت و تلخی و حس پشیمانی 
از اینجا بودن را به همراه می آورد. اگر مادران علت مشكالتشان را 
ایران و فضای نامهربان كشور میزبان  شرایط سیاسی، اجتماعی 
می دانند، بچه ها تقصیر را در تصمیم مادران می بینند و اگر در این 
این  زمینه در رابطه های تلفنی به پدران خود شكایت كنند آنها بر 

آتش می دهندواظهار نارضایتی ها باال می گیرد. 

وضعیت روحی زنان: 
با  شرایط  این  مقایسه  نوعی  به  را  آنها  زنان  بر  مشكالت  فشار 
وضعیت زندگی شان در ایران می كشاند از آنجا كه این زنان از قشر 
متوسط رو به باالی جامعه ایران هستند، در ایران به طور نسبی 
اینجا  كاستی های  مقایسه  اما  بوده اند  برخوردار  مرفهی  زندگی  از 
در اغلب موارد آنها را به پشیمانی و حسرت وانمی دارد. فرصتی 
است كه به دور از قضاوت ها و ارزش گذاری ها به زندگی مشترک 
اگر  بیندازند.  به خواسته های خود  نگاهی  از خالل آن  بیندیشند و 
كاری  گذشته  زندگی  پرونده  بستن  بودند  تنها  قیاس  این  در  آنها 
مادر  یك  زندگی  تمام  اینكه  و  بچه ها  نارضایتی  اما  بود.  آسان تر 
فرزندان خالصه  آسایش  و  رفاه  در  ایرانی  زنان  فكری  بستر  در 
می آورد.  بار  به  وجدان  عذاب  با  همراه  و  دوگانه  حس  می شود، 
هر  شده.  بسته  پاهای  با  اما  دوباره  شروع  و  شدن  كنده  به  میل 
تالش برای رهایی با رنجی زیاد همراه است. بازگشت یعنی پذیرش 
فشارها  تحمل  یعنی  ماندن  استقالل طلبانه.  حركت  یك  در  شكست 
و عذاب وجدان ها. در مورد زنانی كه همسران شان چندی بعد به 
آنها ملحق می شوند، در مواردی كه متأسفانه زیاد نیستند، پیوستن 
مردان به آنها از بار زندگی می كاهد؛ اما در موارد بیشتری پیوستن 
حقوقی  وضعیت  كه  می گیرد  صورت  شرایطی  در  آنها  به  مردان 
زنان هنوز تثبیت نشده است در نتیجه شوهران آنها هم باید مراحل 
پناهندگی را طی كنند. مردان هیجان محیط جدید و رودررویی با 
با  این دوره فاصله گرفته اند و  از  دارند، در حالی كه زنان  را  آن 
سال های  بی حوصله  و  خسته  و  شده اند  آشنا  بیش  و  كم  محیط 
انتظار را می گذرانند. در زمانی كه زن و مرد از هم جدا زیسته اند، 
آن هم در امكانات زیستی و فرهنگی متفاوت، تفاوت هایی در ذهن 
و نگاه آنها به زندگی صورت گرفته است. به واقع تفاوت در اندیشه 
زنان رخ داده است و یا اندیشه ای امكان بروز یافته است. مردان 
باادعای توانایی بیشتر به عنوان كسانی كه هیچ شناختی از قوانین 
بر دوش  باری  اول  مرحله  در  ندارند  را  اینجا  اجتماعی  و شرایط 
زنان می شوند. ضمن اینكه تحمل دشواری های زندگی در خارج از 
كشور از یك سو شكنندگی زیادی در زنان ایجاد كرده است و از 
سوی دیگر انگیزه پذیرفتن بار زندگی زناشویی را در آنها كم كرده 
است. به همین دلیل تضادها و اختالفات خیلی زود خود را نشان 
می دهند. در مورد زنانی كه به همراه فرزندان  خود آمده اند بی آنكه 
داشته  وجود  آنها  به  همسران شان  پیوستن  برای  مشخصی  قرار 
باشد، وضع متفاوت است. اختالف های زندگی زناشویی در گذشته 
در ابعاد واقعی خود عیان می شود. زندگی در اینجا با نوعی حس 
رهایی و آزادی و در عین حال با سایه ای از ترس همراه است. درگیر 
شدن در روابطی كه گاه به نوعی به لجبازی شبیه است و وسیله ای 
است برای درهم شكستن تابوهای زندگی در ایران. بچه ها در این 
نوع زندگی به طور ویژه سر در گم هستند. نوع رابطه مادران با 
پدران شان ناروشن است. امكان و زمان دیدار پدران شان نامعلوم 
است. نوع زندگی مادران شان آنها را گیج می كند و عكس العمل های 
متفاوتی از پرخاشگری تا افسردگی از خود نشان می دهند. خستگی، 
اضطراب، افسردگی و سردرگمی احساس به شكل مشكلی جدی در 
بین زنان و عواقب آن به بچه ها سرایت می كند. كه بیشترین علت آن 
ناروشنی وضعیت حقوقی اجتماعی و از همه مهم تر روانی آنهاست. 
قضاوت در مورد اینكه كدام انتخاب برای بچه ها بهتر می بود، ماندن 
یا آمدن به اینجا، طبعًا وظیفه و مسوولیت هر مادر است. اما انتخاب 
زندگی در خارج از كشور به منظور رفاه و آینده بهتر برای بچه ها 
به هر قیمتی، موضوعی است كه باید با نگاه دیگری و در نظر گرفتن 
شرایط روحی آنها به آن پرداخته شود. كمبود افراد خانواده كه به 
طور سنتی به عنوان افراد مورد اعتمادی كه می شد با آنها درددل 
كرد به طور جدی در این شرایط احساس می شود. جایگزین كردن 
این نقش در اینجا به وسیله مشاوران اجتماعی و روانكاوان صورت 
می گیرد. اما درهم آمیختگی شرایط حقوقی زنان ایرانی با وضعیت 
روحی آنها عماًل امكان كمك  جدی به آنها را محدود می كند. بیان 
علل دشواری های روحی آنها تنها به مشكالت آنها در اینجا محدود 
می شود و عنوان علل واقعی افسردگی تحت تأثیر دالیل پناهندگی 
نمی گیرد.  واقعیت ها صورت  كم می شود و روان درمانی در بستر 
آنچه مسلم است شرایط زندگی این زنان در ایران تحت تأثیر دالیل 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به نوعی بوده است كه آنها را به تحمل 
همه سختی ها در اینجا وامی دارد. اما تصمیم میان ماندن یا رفتن 
بیشتر انتخاب میان دو شرایط دشوار است و گاه میان مادران و 
بچه ها اتفاق نظر وجود ندارد و یا از نظراحساسی همسان نیستند و 

بار بیشتر را در این میان زنان بر دوش می كشند.
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آشنایی با موزه و كتابخانه بریتانیا

موزه بریتانیا یكی از عظیم ترین و غنی ترین 
موزه های جهان است.

موزه بریتانیا یكی از عظیم ترین و غنی ترین موزه های جهان است. و بیش از سیزده میلیون گنجینه و آثارباستانی از تمامی فرهنگ ها و 
كشورهای جهان را از دوران پیش از تاریخ تا زمان حال در خود جای داده است، در سال ۱۷۵3 رسما تاسیس شد. 

بازدید از موزه بریتانیا، مجانی است و پولی بایت بلیط و یا ورودیه دریافت نمی شود. بخش خاورمیانه موزه بریتانیا شامل اشیای 
باستانی بسیار پرارزشی است كه از كشورهای ایران و عراق و دیگر كشورهای منطقه را شامل می شود. 

بیش از سیزده هزار شئی باستانی ایران در موزه بریتانیا قرار دارد. از آن جمله می توان به منشور حقوق بشر كوروش بزرگ اشاره 
كرد كه در بخش خاورمیانه موزه بریتانیا قرار دارد. 
از معتبرترین  ( یكی   British Museum Library(
موزه ها و كتابخانه های جهان در لندن با آثار بسیاری 
دوران های  در  بشری  تمدن  و  طبیعی  تاریخ  از 
هجری  دوم  قرن  از  اسالمی  آثار  جمله  از  مختلف؛ 

و بعد است. 
این مركز در سال۱۷۵3 با مجموعه اهدایی سر هانس 
كتاب های  دستنوشته ها،  شامل  طبیعیدان،  سلون 
چاپی و آثار باستانی رسما تأسیس شد و در ۱۷۵۹ 
استفاده  برای  دیگر  مجموعه های  شدن  افزوده  با 

همگانی گشایش یافت. 
این موزه با بیش از پنج میلیون بازدیدكننده در سال 
در  را  تمدن بشری  تاریخ  آثار  نفیس ترین  از  برخی 
خود جای داده است. از جمله آثاری از آتن، مصر، 

سومر، )اور( آشور، چین و آثار هنر اسالمی. 
در  كه  قانونی  بر  بنا   ۱۹۷۲ سال  در  كتابخانه  این 
بریتانیا  كتابخانه  در  رسید  تصویب  به  سال  همان 
ادغام شد.  است،  انگلیس  ملی  كتابخانه  واقع  در  كه 
كتابخانه  خطی  نسخ  بخش  بریتانیا  موزه  كتابخانه 
بریتانیا است؛ چرا كه كتاب های دیگر آن به ساختمان 

جدید كتابخانه بریتانیا منتقل شده است. 
ساختمان موزه بریتانیا و كتابخانه آن در اواسط دهه 
۱۸۰۰ پایان گرفت. آنتونی پانتیسی كه ابتدا مسوول 
كتب چاپی و سپس به ریاست كتابخانه منصوب شد، 
طرح سالن قرائت مدور آن را داد كه شهرت بسیاری 

دارد. این كتابخانه عظیم در سال ۱۸۵۷ افتتاح شد. 
بخش های مختلف موزه عبارتند از: نقاشی و تصویر، 
سكه و نشان )مدال(، آثار باستانی مصر و آسیای 
آثار  بعد،  های  دوره  و  قرون وسطی  و روم  غربی 
ـ  رومی  و  تاریخ  از  پیش  آثار  شرقی،  باستانی 

بریتانیایی، آثار قوم شناختی. 
كمیاب  اشیایی  مالی  امكانات  دلیل  به  بریتانیا  موزه 
است.  آوری كرده  دنیا جمع  از سراسر  را  عتیقه  و 

بسیاری از این آثار حاصل كاوش هایی است كه در بعضی از آنها موزه مشاركت داشته است. 
موزه بریتانیا غنی ترین گنجینه های هنر اسالمی )از قرن دوم هجری به بعد( را در زمینه های گوناگون و از سرزمین های مختلف اسالمی 
گردآورده است؛ از جمله نامه ای به زبان عربی روی پارچه كه احتماال به اوایل قرن دوم تعلق دارد و نیز آثار كمیاب و كم نظیری از 
دوره عباسیان فاطمیان مصر )قرن چهارم و پنجم( ایوبیان شام )قرن ششم( و دوره های مختلف ایران و عثمانی در رشته های فلزكاری، 

سفال، بلور و كاشی. 
بخش سكه های این موزه نیز مجموعه تقریبا كاملی از ادوار مختلف اسالمی است. همچنین در این موزه آثار بسیار كهن از هنر ایران 
پیش از اسالم وجود دارد. مانند سفالینه های 33۰۰ پیش از میالد، مجموعه ای از ظروف سیمین و زرین احتماال از گنجینه های معابد 

مغان از قرن ششم تا چهارم پیش ازمیالد و استوانه فرمان كوروش كبیر. 
آثار عتیقه ایران پیش از اسالم در موزه بریتانیا بیشتر اشیایی است كه در نتیجه كاوش های باستان شناسی به دست آمده اما آثار متعلق 
به پس از اسالم غالبا از مجموعه های شخصی و قدیمی جمع آوری شده وبه همین علت معرف ذوق شخصی انگلیسی هایی نظیر: برادران 

شرلی، سر جان ملكم و سر گور اوزلی است كه به شرق سفر كرده اند. 
از هنرهای ایرانی اسالمی آثاری در دو رشته تصویر و تذهیب، كتب خطی و صنعت فرش و قالی بیش از نمونه های دیگر به چشم 
می خورد. برخی از آثار نفیس ایران پس از اسالم عبارتند از: خمسه نظامی كه برای شاه طهماسب در تبریز تهیه شده است، اسطرالبی 
كه برای سلطان حسین صفوی در ۱۱33 ساخته شده، كالهخود و زرهی به نام شاه عباس اول، سفال های لعابدار نیشابور و كاشی های 

عهد سلجوقی. 
كتابخانه موزه بریتانیا تا سال ۱۹۷3 بخشی از موزه بود. در این سال كتابخانه ملی امانی، كتابخانه ملی مركزی و سازمان كتابشناسی 
ملی بریتانیا نیز به این كتابخانه پیوست و به نام كتابخانه بریتانیا با پانزده میلیون جلد كتاب به صورت یكی از غنی ترین كتابخانه های 
جهان درآمد. در مجموعه های مختلف این كتابخانه آثاری به بیشتر زبان های دنیا نگهداری می شود كه فقط در مجموعه های شرقی به 

بیش از سیصد و پنجاه زبان كتاب موجود است. 
هند  دیوان  كتابخانه  مجموعه  و  شرقی  كتب  عربی،  خطی  نسخ  بر:  مشتمل  خاص  مجموعه های  بخش  كتابخانه  مهم  قسمت های  از 
)مجموعه های ایندیا آفیس(، نقشه، آثار موسیقی و تمبر است. بخش كتب شرقی و مجموعه دیوان هند مجموعه بزرگی از كتاب های چاپی 

و خطی نفیس اسالمی به زبان های مختلف است. 
این مجموعه دارای بیش از ۰۰۰ 4۰ نسخه خطی و ۰۰۰ 4۰۰ كتاب چاپی است. بخش عربی كه از مهم ترین بخش هاست، دارای ۰۰۰ ۶ 
نسخه خطی و ۰۰۰ 3۰ جلد كتاب چاپی و نمونه هایی از خط عربی و تذهیب است. احتماال قدیم ترین قرآن موجود در اروپا نیز در این 
بخش قرار دارد. همچنین تصویرهایی از نسخه های منحصر به فرد عربی گردآوری شده است كه منبع مهمی برای مطالعات عربی و 

اسالمی شمرده می شود. تعداد زیادی از اولین چاپ های كتاب های عربی نیز در كتابخانه نگهداری می شود. 

آیا میدانید از صمد خان!
آیا میدانید كه برای تهیه شیر خشك یك گاو را آنقدر كتك می زنند 

تا شیرش خشك شود!

آیا میدانید كه فقط 4۰درصد سوختگی ها براثر بی احتیاطی و ۶۰ 
درصد آن برااثر گرانی اجناس می باشد !

آیا میدانید كه فروشگاههای معتبر جهان نوشابه خانواده را به افراد 
مجرد نمی فروشند !

نشان  جهان  كننده  سفید  های  مایع  از  درصد   ۹۰ كه  میدانید  آیا 
استاندارد از شاخ آفریقا را دارند!

آیا میدانید كه سرعت ماشین در جاده و اتوبان به عقل راننده بستگی 
بیشتر  ماشین  باشد سرعت  كمتر  راننده  عقل  چه  هر  یعنی   ، دارد 

است !

، یعنی هرچه دلشان می  آیا میدانید كه خانم ها مثل رادیو هستند 
خواهد می گویند ولی هر چه بگویی نمی شنوند!

آیا میدانید كه بیشترین پول شوئی توسط خانمهای خانه دار و كد 
بانو انجام میگرد!

آیا میدانید كه ۹۵درص از زالوها در ایران زندگی می كنند و آزادانه 
زاد و ولد می نمایند!

آیا میدانید كه هر ساله در كشور ما چندین میلیون نفراز جمله بیار 
و غیربیكار برسركار می روند !

آیا میدانید كه دنیا سالن انتظار ما آدمیان است و ما مسافران آن !

آیا میدانید كه بسیاری از كاسب های ایرانی بهترین جراحان گوش 
بدون درد و خونریزی هستند!

آیا میدانید كه وعده های مسئولین به مردم بی پناه ایران جاویدان 
خواهد ماند !

آیا میدانید كه بزرگترین تراژدی استان فارس ، زیرگذر خیابان زند 
شیراز است !

آیا میدانید كه تمام بدبختیها برای داماد مادر مرده است ولی همه 
چیز به عروس نسبت می دهند مثال می گویند : ماشین عروس ، گل 
پاگشای   ، ، روز عروسی  ، شب عروسی  ، كارت عروسی  عروس 

عروس ، مجله عروس و.... بیچاره داماد !

راه رفتن خواب می  ایران توی  از مردم  میدانید كه 4۰ درصد  آیا 
بینند و ۶۰ درصد انها توی خواب راه میروند !

، كم  ، كم سرعت  آیا میدانید كه خانم ها مثل موتور گازی هستند 
طاقت و پرسروصدا!

آیا میدانید كه با كالس ترین اتومبیل ها در ایران متعلق به مدیران و 
مسئولین بنیاد مستضعفین است !

آیا میدانید كه نویسنده این مطالب از بس خنك می باشد گل یخ به 
سینه اش می زند !

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  پیشنهادات خود با
 شماره تلفن 02084537350

تماس حاصل نمائید.
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد
 

بحران در شرکت 
بزرگ مارکز اند 

اسپنسر انگلیس
   شركت ماركز اند اسپنسر انگلیس قصد دارد ۲۷ فروشگاه 

خود را تعطیل و هزار تن از كاركنانش را اخراج كند.
اینترنت  در  مطلبی  درج  با  انگلیس  چاپ  تایمز  روزنامه 
نوشت، مسئولین این شركت با هدف كاهش هزینه، بیست 
و پنج شعبه از سیصدو پنجاه و پنج شعبه فروشگاههای 

مواد غذایی خود را تعطیل می كنند. 

شركت،  این  جدید  فروشگاه های  از  غیر  به  نوشت  تایمز 
آخر سال  ماهه  در سه  فروش محصوالت شركت  میزان 
درصد  پنج  از  بیش  قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

كاهش یافت. 

 Marks & Spencer( به نوشته تایمز، ماركز اند اسپنسر
در  را  خود  غذایی  مواد  شعبه  اولین  كه   )Group plc
مدت  در  اقتصادی  رونق  علت  به  كرد،  افتتاح  سال ۲۰۰۱ 
كوتاهی به سرعت رشد كرد به طوری كه در طی كمتر از 
دوسال،۱۶۸ شعبه جدید افتتاح كرد،  اما از روز گذشته این 

روند تغییر یافت.

قصد  انگلیسی  معروف  شركت  این  مسولین  حال،  این  با 
دارند فروشگاه های مواد غذایی را كه قبال وعده داده بودند 
برپا كنند. این فروشگاه ها شامل نمایندگی های فروش این 
شركت در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و تعمیرگاه ها 

خواهند بود.  

شاه کلید برای عبور از 
بحران اقتصادی

سال ۲۰۰۸ با تمام مشكالت اقتصادی سپری شد و اكنون نوبت به سال 
۲۰۰۹ رسیده كه با ادامه مشكالت دست وپنجه نرم كند. سال قبل اگرچه 
پر از دردسر و ورشكستگی بود. اما می تواند چشم اندازی باشد برای 
سرمایه داران گذشته و یا تازه كاران اقتصادی تا امسال را مانند سال قبل 
به پایان نرسانند. در این راستا، طراحان مالی توصیه های جدیدی دارند 

كه بد نیست بر آنها مروری داشته باشیم:
۱( آینده را پیش بینی نكنید:

كه  هستیم  راهی  میانه  در  اكنون  هم  ما 
چشمگیری  تغییرات  با  لحظه  هر  شاید 
های  چالش  كه  همانطور  شود.  مواجه 
اقتصادی كنونی پیش بینی نشده بودند، 
حتم چشم  طور  به  تواند  نمی  هیچ كس 
آینده داشته باشد و طبق آن  به  اندازی 
تصمیم قاطعی برای سرمایه اش بگیرد. 
بسیاری تصور می كنند اكنون وقت آن 
رسیده كه با پایین آمدن قیمت به خرید 
این است  اما واقعیت  بپردازند  و فروش 
افراد است و در  اینها همه تصورات  كه 
خبر  بازار  آینده  از  كسی  حاضر  حال 
تصورات  خالف  بر  است  ممكن  ندارد. 
عام وضعیت از این هم بدتر شده و یا به 

گونه ای غیرقابل باور بهبود یابد.
۲(به اندازه كافی نقدینگی پس انداز كنید:

از  را  خود  كار  هستید  مطمئن  اگر  حتی 
نقدینگی  همه  هم  باز  دهید  نمی  دست 
كنونی  وضعیت  نكنید.  مصرف  را  خود 
به  اگر  كند.  نمی  تضمین  را  اتفاقی  هیچ 
اندازه كافی پول در دست داشته باشید 

در زمان نیاز مجبور نمی شوید چیزهایی را كه روزی پس انداز كرده اید 
انداز در كشورهای مختلف می تواند  این میزان پس  به فروش بگذارید. 
متفاوت باشد مثاًل در آمریكا این میزان برای هر فرد بالغ حدود ۱۲۰۰۰ 

دالر در نظر گرفته شده است.
3( در سطح بین المللی سرمایه گذاری كنید:

اگرچه بحران مالی از آمریكا آغاز شد، اما این نمی تواند تضمین كند كه 
شرایط آینده در این كشور بهتر یا بدتر خواهد بود. اقتصاددانان می گویند 
این عاقالنه نیست كه سرمایه ها در كشورهای مالكان محدود شود چون 
بین المللی شدن آن می تواند موجب بهبود روند یا جلوگیری از بحران 
اقتصادی  اوضاع  اخیراً  اگرچه  چین  مانند  كشوری  در  مثاًل  شود.  مالی 
مناسب نبود اما با نگاهی به دوره اقتصادی این كشورمتوجه می شویم 

كه شرایط آن بسیار بهتر از آمریكا می باشد.
4( سرمایه گذاری را محدود به یك جنبه نكنید:

تنها در یك بورس سرمایه گذاری نكنید زیرا اگر به ورطه ورشكستگی 
برسد شما نیز نابود خواهید شد. بنابراین ابتدا یك درآمد ثابت را در نظر 
بگیرید و بقیه سرمایه خود را در زمینه های مختلف بكار بگیرید. خود را 

به یك شركت، بورس یا یك كشور محدود نكنید.
۵( به میزان مخارج انرژی توجه داشته باشید:

برای اینكه شم اقتصادی شما خوب كار كند و محیط مناسبی برای اجرای 
فعالیت های اقتصادی فراهم كنید باید به مخارجی كه نیاز است طی روند 
كاری خود صرف كنید، توجه الزم را داشته باشید. این مخارج می توانند 
هزینه های ساخت و ساز وتعمیر مكان اقتصادی شما باشد پس به آن 

اهمیت بدهید.
۶( هر ماه مبلغی كنار بگذارید:

بهبود یافتن شرایط در آینده امكان پذیر نیست مگر اینكه هر ماه مبلغی را 
پس انداز كنید كه در زمان نیاز شما را محتاج كسی نكند.

۷( از تغییرات ناگهانی اجتناب كنید:
به دلیل بازار آشفته در حال حاضر از هر گونه تغییر ناگهانی در شرایط 
اقتصادی خود اجتناب كنید. سعی كنید یك برنامه كلی در نظر بگیرید و 
سرمایه خود را در آن راستا حركت دهید تا در درازمدت به سود برسید. 

بنابراین با شنیدن خبرهای اقتصادی روزمره مسیرخود را تغییر ندهید.
۸( از بدهی و بهره باال دوری كنید:

قبل از شروع سرمایه گذاری، وام ها و بهره های آنها را محاسبه كرده و 
سعی كنید آنها را از سرمایه خود جدا كنید. اجتناب از پرداخت پول می 

تواند شما را تا چندین مرحله جلو بیندازد.
۹( به سرمایه گذاری درازمدت فكر كنید:

اگرچه شرایط كنونی چیزی را تضمین نمی كند اما معمواًل بهترین زمان 
برای سرمایه گذاری دوران اغتشاش بازار است. البته كسانی كه به دوران 
بیندازند و  نباید سرمایه خود را به خطر  بازنشستگی نزدیك می شوند 

ریسك كنند.
۱۰( مخارج خود را ثبت كنید:

مشغله فكری افراد این روزها كم و بیش آنها را در برنامه ریزی مالی و 

به اشتباه می اندازد. سعی كنید در یك نرم افزار مالی، مخارج خود را ثبت 
كنید تا بدانید پولتان را چه موقع و در چه زمینه ای خرج كرده اید.

۱۱( مخارج و دریافتی هایتان را تعدیل كنید:
درست است كه میزان درآمد شما از سرمایه گذاری اهمیت دارد اما هزینه 
هایی كه برای پیشبرد روند كاریتان می پردازید اهمیتش كمتر نیست. حتی 
یكی دو درصد خطا در تعدیل مخارج هم می تواند به شما ضرر برساند. 
بنابراین شرایط را بسنجید، اگر ارزش صرف هزینه را داشت آنگاه برایش 

تصمیم بگیرید.
۱۲( گزارش كاری خود را مرور كنید:

بدترین حالت زمانی است كه در میانه راه باشید و متوجه شوید كه بخشی 
از راهی كه رفته اید مشكل داشته. این زمانی است كه باید از نو شروع 
چنین  از  جلوگیری  برای  كنید.  خداحافظی  خود  كاری  سابقه  با  و  كرده 
پیشامدی باید بطور مداوم بر روند كاری خود مرور داشته باشید، تا در 
صورت بروز مشكل زمان حل آن را از دست 
ندهید. بهترین سرمایه گذاران و شركت ها نیز 
وب سایت هایی طراحی كرده و اطالعات كاری 
این  قرار می دهند.  را در دسترس عموم  خود 
می  روز  به  ساالنه  طور  به  معمواًل  گزارشات 

شود.
۱3( دنباله رو نباشید:

»زمانی  گوید:  می  معروف  گذار  سرمایه  یك 
كه می بینید بازار و سرمایه گذاران را حرص 
آرام  دیگران  كه  زمانی  و  باشید  آرام  گرفته، 
رو  دنباله  گاه  هیچ  بیفتید.«  تكاپو  به  هستند 
سیاست های مالی و اقتصادی كسی یا شركتی 
نباشید و سعی كنید همیشه به جای پول نقد به 
بورس و سرمایه گذاری هایی از این قبیل تكیه 
بیشتر  بسیار  آنها  پیروزی  درصد  زیرا  كنند. 
نقدینگی  با  بازی  یا  از سرمایه گذاری مستقیم 

است.
۱4( برنامه بریزید و طبق آن گام بردارید:

برنامه ریزی كردن برای بودجه به شما كمك 
می كند مخارج خود را كنترل كرده و میزان پول 
ذخیره خود را در هرماه افزایش دهید. بنابراین 
سعی كنید همیشه برای خود برنامه ای داشته 
باشید و طبق آن عمل كنید. این كار به خصوص 
در زمانی كه جوابگو می باشد كه بازار در حال سقوط یا ركود باشد. پس 

زیرک باشید و از شرایط بهترین استفاده را ببرید.
۱۵( از بیمه های ضروری غافل نشوید:

نقدینگی و در  با ذخیره كردن هزینه های غیرضروری،  توانید  شما می 
نتیجه سرمایه خود را برای موفقیت بیشتر ذخیره كنید. به قول یكی از 
سرمایه گذاران معروف پوشانندگی كامل و تمام عیار همیشه مورد نیاز 
نیست. گاهی اوقات همین كه مطمئن باشی خودت و سرمایه ات در امان 
كه  لوازمی  یا  ماشین  بیمه  از  توانید  بنابراین می  كند.  كفایت می  هستید 

سرمایه شما را تكان شدید نمی دهند خودداری كنید.
۱۶( مشاوران مالی خود را به خوبی بررسی كنید:

تجربه ثابت كرده كه اطمینان كردن تنها به یك نفر می تواند موجب به 
خطر افتادن شرایط افراد شود. حال كه پای نقدینگی و سرمایه در میان 
صرف  اعتماد  از  بنابراین  شود.  می  دوچندان  قضیه  این  اهمیت  است 
خودداری كنید. فرقی نمی كند كه مخاطب شما مدیر، برنامه نویس و یا 
مشاور مالی باشد. شما كار خود را برای تحصیل اطمینان محكم كنید. 
نژاد  كاری،  نرخ  مدارک، تحصیالت،  كاری،  آنها در خصوص سوابق  از 
و سیاست های مورد پسندشان حتمًا سئوال كنید. به این ترتیب بهتر می 
توانید شرایط را در دست گرفته و در مواقع لزوم بهترین تصمیم را با 

دید باز می گیرید.
۱۷( بر چیزی كه اطالعات ندارید سرمایه گذاری نكنید:

در بحران مالی اخیر آمریكا افراد و مؤسسات زیادی سرمایه های خود 
را از دست دادند و وقتی با بعضی از آنها صحبت شد یكی از دالیل این 
شكست را بی اطالعی از ماهیت سرمایه گذاری خود می دانستند. بنابراین 
اگر مشاور شما یا هر فرد دیگری شما را به سرمایه گذاری خاصی دعوت 
آن  وارد  كنید  كسب  اطالعات  روند  كل  خصوص  در  اینكه  از  قبل  كرد 
نشوید. زیرا ممكن است ماهیت آن با آنچه شما به دنبالش هستید هماهنگ 

نباشد و اگر این را در میانه راه متوجه شوید حتمًا بازنده خواهید بود.
۱۸( از حتمی بودن سرمایه ها مطمئن شوید:

و  مطمئن  دهنده  نشان  صرفًا  گذاری  سرمایه  یك  از  درآمد  بودن  ثابت 
امن بودن آن سرمایه گذاری نیست. مثاًل اگر به طور مستمر مبلغی وارد 
حساب بانكی شما می شود مطمئن شوید حسابتان بیمه شده است و در 
صورت هر گونه خساراتی به بانك مرتبط، مشكلی برای حساب شما پیش 

نخواهد آمد.
۱۹( به اندازه توان مالی خود خطر كنید:

بحران مالی سال گذشته، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا برای هر سال 
خود برنامه ای داشته باشند، میزان خطری كه توان مالی آنها می تواند 
بپذیرد را محاسبه كنند و حد صبرخود را برای بازگشت سرمایه تخمین 
بزنند و با توجه به آن سال مالی جدید را با خطرات احتمالی آغاز كنند.

بنابراین اگر هر كس چنین روندی را از ابتدای سرمایه گذاری پیش بگیرد 
مطمئنًا با مشكالت سال ۲۰۰۸ رودررو نشده و یا به راحتی دست و پنجه 

نرم خواهد كرد. 
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قطع جریان گاز صادراتي روسیه به اوكراین 
 

ماجراي 
شیري که 
بسته شد 

 
بار دیگر، روسیه جریان انتقال گاز به اوكراین 
و  گاز  بهاي  سر  بر  موضوع  كرد.  قطع  را 
عوارض انتقال لوله هاي گاز از خاک این كشور 
است. البته پوكر بین روسیه و اوكراین پیش از 
هر چیز موضوعي سیاسي است بر سر نفوذ 
بیشتر در شرق. بر شمار پرسش هاي جهاني 
به گونه یي مداوم  كه در آن زندگي مي كنیم 
توان  مي  نمونه  عنوان  به  شود،  مي  افزوده 
یا بحران مالي  به اوضاع ناروشن خاورمیانه 
اوكراین  و  روسیه  بین  تنش  اما  كرد.  اشاره 
این خصوصیت برخوردار است كه  از  حداقل 
مي توان برخي از مسائل را از پیش نیز پیش 
بین دو كشور درست در  بیني كرد. مشاجره 
آستانه سال جدید میالدي شروع مي شود و 
موضوع مشاجره بر سر گاز است. روسیه بر 
اوكراین  به  گاز  صدور  ازاي  در  تا  است  آن 
پول بیشتري دریافت كند و اوكراین نیز مایل 
از  انتقال گاز روسیه  بر میزان عوارض  است 
اروپاي غربي  به سمت كشورهاي  خاک خود 
بیفزاید. و این بار سومي است كه ما شاهد این 
كشور  دو  هر  بار  این  ولي  هستیم.  مشاجره 
موقع  به  مذاكرات  كه  كنند  كاري  توانستند 
تهدید  و  بلوف  از  پس  اما  نرسند.  نتیجه  به 

این دو كشور در  دانند كه  بسیار، همگان مي 
ماه ژانویه عاقبت به توافق خواهند رسید و به 
رغم مشاجره شدید هر دو طرف به كشورهاي 
غربي تضمین داده اند كه در انتقال گاز اختاللي 
به وجود نخواهد آمد. اما واقعیت این است كه 
این مشاجره آسیب خواهند  هر دو كشور در 
شود.  مي  كاسته  شان  حیثیت  از  حداقل  دید. 
اعتماد  به  مناقشه  این  كه  است  طبیعي  چون 
غرب به این دو كشور براي تامین گاز و انرژي 
مورد نیاز خود در درازمدت آسیب مي زند. از 
سوي دیگر تلفیق سیاست با اقتصاد انرژي، به 
كنند،  مي  دنبال  اوكراین  و  روسیه  كه  سیاقي 
مي تواند در درازمدت مذاكرات بین دو كشور 
را دشوارتر سازد. پیشنهاد واگذار كردن شبكه 
انتقال گاز در اوكراین به بخش خصوصي نیز 
بار دیگر توسط دولت این كشور رد شده است 
و در روسیه نیز نمي توان كسي را یافت كه به 
این موضوع باور داشته باشد كه رئیس جمهور 
انحصاري  شركت  در  خود  نفوذ  از  روسیه 
گازپروم صرف نظر كند. تازه موضوع مورد 
مشاجره بین دو كشور تنها محدود به پول نمي 
شود، بلكه موضوع بر سر جنگ قدرت است و 
آنگاه كه كار به كوتاه آمدن یك طرف بكشد، 
آبروي  و  حیثیت  حفظ  خواهان  طرف  دو  هر 

خود هستند. 

درست در همین رابطه است كه سازمان هایي 
همچون  غیرشفاف  و  بغرنج  ساختاري  با 
RusUkrEnergo پدید آمده اند كه نقش داللي 
در  را  اوكراین  و  روسیه  بین  گري  واسطه  و 
رابطه با صدور و انتقال گاز بر عهده گرفته اند. 
میلیاردي  قراردادهاي  سر  بر  موضوع  اینجا 
چنین  فعالیت  از  برآمده  مالي  فساد  و  است 
دالالني، عماًل توافق بین اوكراین و روسیه را 

دشوارتر مي سازد.

منبع؛دویچه وله 

گازپروم خواستار 
نظارت کمیسیون اروپا 
بر عملكرد اوکراین شد

معاون شركت گازپروم روسیه به كمیسیون 
اروپا پیشنهاد كرد خود، به طور مستقل بر 
اوكراین  مسیر  از  كشور  این  گاز  ترانزیت 

نظارت كند. 
به نقل از خبرگزاری ریانووستی از مسكو، 
سرگئی كوپریانوف دیروز )یكشنبه ۱۵ دی( 
دسترسی  اوكراین  اینكه  به  توجه  با  گفت: 
ناظران گازپروم به ایستگاه های تراكم گاز 
با  ما  است،  كرده  ممنوع  را  كشور  آن  در 
پیشنهاد  اروپا  به كمیسیون  ای  نامه  ارسال 
گاز  به طور مستقل حجم  آنها  كه  ایم  كرده 
كنترل  را  اوكراین  خاک  از  شده  ترانزیت 

كنند.
در پی به توافق نرسیدن مسكو و كی یف بر 
سر قیمت گاز صادراتی گازپروم به اوكراین 
در سال ۲۰۰۹ و همچنین تسویه نشدن بدهی 
این  روسیه،  به  اوكراین   ۲۰۰۸ سال  های 
از  را  اوكراین  به  گاز خود  كشور صادرات 

روز اول سال جاری میالدی متوقف كرد.
اروپایی  كشور  چند  اخیر  روز  چند  ظرف 
از افت فشار و كاهش حجم گاز دریافتی از 

اوكراین خبر داده اند. 
اوكراین مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا 
صادراتی  گاز  از  درصد   ۸۰ حدود  است. 
اوكراین عبور می  از خاک  اروپا  به  روسیه 

كند. 
روسیه اوكراین را متهم به سرقت از خطوط 
شركت  كه  حالی  در  كند  می  ترانزیت  لوله 
اوكراین مدعی شده است دلیل  »نفت وگاز« 
كاهش گاز ترانزیت شده از خاک این كشور 
به اروپا، كاهش عرضه از سوی خود روسیه 

بوده است

رشد 222 درصدي صادرات آمریكا به ایران
در حالي آمار ۹ ماهه تجارت ایران از 4۲ میلیارد دال ر واردات در برابر ۱3 میلیارد دال ر صادرات خبر مي دهد 
كه این امر نشان دهنده ضعیف شدن بیش ازپیش اقتصاد ایران در بین كشورهاي منطقه و جهان است، اما در 
بین آمار ارائه شده از سوي گمرک در این زمینه مهم ترین بخش به افزایش ۲۲۲ درصدي صادرات آمریكا به 
ایران برمي گردد هرچند روابط عمومي گمرک در گزارشي اعال م كرد، امارات متحده عربي در ۹ ماهه امسال 
با اختصاص ۱۰/۲۵ درصد از واردات و ۸۲/۱۲ درصد صادرات بزرگ ترین شریك تجاري كشورمان بود. 
سهم این كشور از صادرات كشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰/۶ درصد و به لحاظ واردات 
۹4/4۰ درصد افزایش یافته است.   اما آمار واردات ایران نشان مي دهد كه طي ۹ ماهه سال جاري صادرات 
ایاال ت متحده آمریكا به ایران با 3۸/۲۲۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4۱3 میلیون و ۱۱۶ 
هزار دال ر افزایش یافته و این كشور از این نظر در رتبه هجدهم قرار دارد. سهم ایاال ت متحده آمریكا از كل 
واردات كشورمان در مدت یادشده ۹۷/۰ درصد بود.   كشور انگلستان به لحاظ واردات در رتبه ششم و پس 
از سوئیس و جمهوري كره جاي گرفته است. انگلستان در ۹ ماهه سال جاري به میزان یك میلیارد و ۵۷۸ 
میلیون و ۸۱۰ هزار دال ر انواع كاال  به ایران صادر كرد و ۷۱/3 درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به 
خود اختصاص داد. همچنین سهم این كشور از واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 34/۱۲ درصد 
رشد داشته است.بر اساس گزارش ایسنا، در مدت یادشده سه میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۹4 تن انواع كاال  به 
ارزش یك میلیارد و ۷۹4 میلیون و ۱۲4 هزار دال ر به این كشور صادر و هشت میلیون و ۶۲ هزار و ۶۲۶ 
تن كاال  به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۱۷۵ هزار دال ر از این كشور وارد شد.   با اینكه كشور آلمان با 
اختصاص۷۶/۹ درصد از ارزش كل واردات از این حیث در رتبه دوم قرار دارد اما از نظر صادرات با ۵۸/۱ 
درصد رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از واردات كشورمان چهار میلیارد و ۱4۷ 
میلیون و ۷۷۸ هزار دال ر و از صادرات ۲۲۰ میلیون و ۸3۶ هزار دال ر بود. در مدت یادشده واردات ایران 
از آلمان 3۶/۵ درصد افزایش داشته و این در حالي است كه صادرات ایران به آلمان ۷۰/۱۷ درصد كاهش 

داشته است.   چین سومین شریك تجاري ایران در ۹ ماهه سال جاري بود.
این كشور هم در واردات و هم از نظر صادرات جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.   سهم چین از 
واردات كشورمان سه میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۹۸3 هزار دال ر به میزان ۸۶/۸ درصد و از كل صادرات یك 
میلیارد و 4۹۲ میلیون و ۹۰ هزار دال ر بود. آمارها حاكي از افزایش ۶۵/3 درصدي صادرات ایران به چین در 
مدت یاد شده است در حالي كه واردات ایران از چین 4۷/۲۶ درصد رشد یافته است.   براساس گزارش هاي 
دفتر آمار و فناوري اطال عات و ارتباطات گمرک با اینكه كشورهاي آلمان، سوئیس، انگلستان، فرانسه و ایتالیا 
از نظر حجم واردات به ایران در میان ۱۰ كشور عمده قرار دارند اما از نظر صادرات كشورهاي یادشده در 
بین ۱۰ كشور عمده جایگاهي ندارند و تنها كشور بلژیك با اختصاص رتبه یازدهم نخستین كشور اروپایي 
محسوب مي شود كه بیشترین میزان صادرات را به كشورمان داشته است.   همچنین از نظر واردات به ایران 
نیز سهم كشورهاي ژاپن، برزیل، مالزي، تایوان، اسپانیا، 
آذربایجان، تایلند، عربستان سعودي و دانمارک با كاهش 

روبه رو بوده است. 
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30نما
»تام کروز« باز هم در صدر ایستاد

موفقیت خوب مالی درام ضدجنگ »والكری« دوباره تام كروز را در صدر فهرست بازیگران موفق و 
مطرح سینما قرار داد. تحلیلگران سینمایی عقیده دارند این بازیگر 4۶ ساله هنوز هم یكی از مطرح ترین 
بازیگران در گیشه نمایش است. »والكری« كه هفته قبل در آمریكا اكران عمومی شد، در سه روز اول 
نمایش حدود ۲۲ میلیون دالر فروش كرد كه این رقم در روز چهارم )روز كریسمس( به 3۰ میلیون دالر 
رسید و به همین دلیل، تحلیلگران اقتصادی سینما می گویند صحبت درباره سقوط این بازیگر كامال 
بی معنی است. فروش 3۰ میلیون دالری فیلم دلهره آور و سیاسی كروز، بیشتر و بهتر از آنی بود كه 
تحلیلگران سینمایی و حتی خود تهیه كنندگان آن تصور می كردند. لحن تلخ فیلم كه نمی توان آن را 
در زمره كارهای مردم پسند و تجاری قرار داد، مهمترین عامل در این ارتباط بود. هزینه تولید فیلم 
۹۰ میلیون دالر شده )هر چند كه برایان سینگر می گوید حدود ۷۵ میلیون دالر برای ساخت آن هزینه 
شده است( و پیش بینی می شود فروش كلی فیلم این رقم را تأمین خواهد كرد. این موفقیت دوباره در 
شرایطی نصیب تام كروز می شود كه فیلم جدید او یك كار جدی و سنگین است و این نكته مهمی است 
كه از چشم تحلیلگران دور نمانده است. فیلم »والكری« كه بر اساس ماجرای واقعی ساخته شده درباره 
كلنل كالوس فون اشتافنبرگ یكی از افسران عالی رتبه ارتش هیتلری است كه با همكاری دوستان و 
همكارانش تصمیم به ترور آدولف هیتلر می گیرند آنها با جاسازی یك بمب قوی در داخل یك كیف می 
خواستند هیتلر را بكشند ولی این طرح لو رفت و اشتافنبرگ و دوستانش دستگیر و اعدام شدند. دو روز 
قبل اعالم شد منتقدان سینمایی در آلمان هم فیلم را پسندیده و از آن استقبال كرده اند. سال گذشته درام 
سیاسی كروز به نام »شیرهایی برای بره ها« در نمایش عمومی خود فقط ۵ میلیون دالر فروش كرد و 
 همین باعث شد تا برخی از كارشناسان امور سینمایی بگویند دوران موفقیت این بازیگر به سرآمده است. 

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

»والس با بشیر« بهترین فیلم سال شد
فیلم سینمایی »والس با بشیر«  ساخته »آری فولمن« كارگردان اسرائیلی كه به قتل عام اسرائیل در دو 
اردوگاه صبرا و شتیال اشاره دارد،  از سوی انجمن منتقدان فیلم آمریكا به عنوان بهترین فیلم سال 
۲۰۰۸ انتخاب شد. به گزارش آسوشتدپرس ،  مستند - انیمیشن »والس با بشیر« در حالی از سوی 
فیلم های  پیش تر  كه  است  شده  انتخاب  سال  فیلم  بهترین  عنوان  به  آمریكا  فیلم  منتقدان  ملی  انجمن 
»میلیونراسالمداگ« ،  »میلك«  و »وال-ای« از سوی دیگر انجمن ها به عنوان فیلم برتر معرفی شده بودند. 
»آری فولمن« كارگردان اسرائیلی،  این فیلم را براساس خاطرات دوران سربازی خود در زمان حمله 
سال ۱۹۸۲اسرائیل به سرزمین لبنان به تصویر كشیده است. »والس با بشیر« درباره نقش اسرائیل 
در قتل عام سال ۱۹۸۲ دو اردوگاه صبرا و شتیال در لبنان مساله ای را به یاد ساكنان سرزمین های 
اشغالی می آورد كه خیلی از آنها از آن بی خبرند.فولمن كه آن زمان یك سرباز ۱۹ ساله ارتش اسرائیل 
بود و در جنگ لبنان حضور داشت، با مستند انیمیشنی »والس با بشیر« كه اولین بار ماه مه امسال 
از  تعدادی  با  را گفتگو  فیلم خود  مبنای  بازسازی و  را  اتفاق  نمایش درآمد، آن  به  در جشنواره كن 
دوستان و هم خدمتی های خود قرار داده است.»والس با بشیر« یكی از ۱4 فیلم فهرست اولیه نامزدهای 
بخش انیمیشن بلند اسكار هشتاد و یكم است.این فیلم پس از نخستین نمایش در جشنواره كن ، در 
جشنواره های مختلف از جمله مونیخ ، كارلووی واری ، تلوراید ، تورنتو ، نیویورک ، لندن و تسالونیكی 
پخش شده است.بر اساس این گزارش ، »شان پن«  بازیگر فیلم »میلك«  و »سالی هاوكینز« به خاطر 
بازی در فیلم »الكی خوش« نیز  از سوی انجمن ملی منتقدان فیلم آمریكا به ترتیب به عنوان بهترین 
بازیگر نقش مرد و زن انتخاب شدند. فیلم سینمایی »الكی خوش« كه درباره یك معلم بسیار خوش بین 
در شمال لندن است،  همچنین توانست جایزه بهترین كارگردانی ،  بهترین فیلم نامه و بهترین بازیگر 
نقش مكمل مرد را به خاطر بازی »ادی مارسن« ،  به خود اختصاص دهد. »هانا شیگوال« بازیگر فیلم 
»مرز بهشت« عنوان بهترین بازیگر نقش مكمل زن را از آن خود كرد و فیلم »مردی روی سیم« نیز به 
عنوان بهترین مستند سال برگزیده شد. داستان این فیلم به سال ۱۹۷4 باز می گردد كه در آن مردی 
برای اجرای برنامه نمایشی خود حدود یك ساعت روی سیم بین برج های تجارت جهانی در نیویورک 
قدم می زد. همچنین فیلم های »میلیونر اسالمداگ« و »RAZZLE DAZZLE« )رذل دازل( به ترتیب 

جایزه بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم تجربی سال را از آن خود كردند.

نیكي كریمي در دانشكده هنرهاي زیبا عنوان كرد 
 

باید از گلشیفته حمایت کنیم 
 

»بیشتر از ۱۰ سال است كه عكاسي مي كنم و براي اولین بار چند تا از كارهایم را به نمایش گذاشتم. 
اعتراض هاي زیادي شنیدم. مي گویند چرا وارد این حوزه شده ام.« نیكي كریمي كه در كالس درس 
دانشجویان كارشناسي ارشد دانشكده هنرهاي زیبا صحبت مي كرد با اشاره به ارائه عكس هایش 
به اكسپوي عكس و انتقادهایي كه از سوي عكاسان او و همكارانش را نشانه گرفت حرف هایش را 
این طور ادامه داد؛ »به نظرم ادبیات، سینما، عكاسي، نقاشي و ... همه حوزه هاي هنري وابسته به هم 
هستند و عكاسي اصاًل از الزمه هاي فیلمسازي است.« این بازیگر در بخش دیگري از حرف هایش 
در مورد ترانسفر شدن بازیگران سینماي ایران گفت؛ »این اتفاق در سینماي ایران دارد خیلي دیر رخ 
مي دهد. اتفاق خوبي است كه این روزها براي گلشیفته فراهاني افتاده. به نظرم همه باید از او حمایت 
كنیم.« كریمي كه در كالس درس دكتر حمیدرضا صدري صحبت مي كرد به بازي افسانه بایگان و 
فاطمه معتمد آریا اشاره كرد و گفت؛ »در شروع بازیگري، بازي آنها را تحسین مي كردم. آنها در 
كارهایشان سعي و تالش داشتند. به همین دلیل كارهایي كه از آنها دیده بودم در ذهنم مانده است. 
به نظرم آدم هایي كه نقش هاي مختلف را تجربه كنند اعتبار خاصي دارند و این ماندگاري را افسانه 
بایگان و فاطمه معتمدآریا تاكنون داشته اند.« حمیدرضا صدري با اشاره به نقش كلیدي زن در فیلم 
عروس درباره نیكي كریمي گفت؛ »عروس اولین فیلمي است كه زن در آن كلیدي مي شود و با بررسي 
فیلم هاي نیكي كریمي از سال ۷۰ تا ۸۰ مي توان از او به عنوان اولین بازیگر جوان سینماي ایران 
نام برد. در واقع او اولین بازیگر زن جواني بود كه راه را براي بقیه باز كرد.« كریمي بعد از توضیح 
درباره نقش هایي كه تا كنون بازي كرده درباره همكاري با مهرجویي گفت؛ » بازي در فیلم »سارا« 
در روند بازیگري ام موثر بود. اگر بازي در این فیلم اتفاق نمي افتاد مسیر بازیگري ام عوض مي شد. 
»پري« هم از دل حرف هایي كه در زمان »سارا« مي زدیم، درآمد. خود من آن زمان دختري سرگشته 
بودم و مهرجویي هم با توجه به اینكه فلسفه خوانده بود و سلینجر را هم بسیار دوست داشت فیلمنامه 
یي نوشت.« به گزارش ایسنا او در قسمتي از حرف هایش به تفاوت كارگرداني مهرجویي و حاتمي 
اداي  بازیگرش را براي  كیا اشاره كرد و گفت؛ »مهرجویي كارگردان بسیار منعطفي است و دست 
دیالوگ باز مي گذارد و حاتمي كیا بیشتر درگیر حس صحنه و قصه اش است.« نیكي كریمي در بین 
دانشجویان از فیلم هایي كه تا كنون كارگرداني كرده هم سخن گفت؛ »دو فیلم بلند و یك كار مستند 

ساخته ام و در تدارک ساخت فیلم سوم هستم.« 
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30نما
»میلیونر زاغه نشین« فیلم سال 

منتقدان کانزاس شد

انجمن منتقدان كانزاس سیتی،اسامی برترین های سینمای ۲۰۰۸ را در بخش های مختلف 
اعالم كرد.

برترین های  سیتی،  كانزاس  منتقدان  انجمن  دیلی،  اواردز  سینمایی  سایت  از  نقل  به 
سینمای ۲۰۰۸ را به شرح زیر اعالم كرد: 

در بخش بهترین فیلم: فیلم »میلیونر زاغه نشین« 
در بخش بهترین كارگردانی : »دارن آرونوفسكی« برای فیلم »كشتی گیر« 

در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد: »میكی روركه« برای فیلم »كشتی گیر« 
در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن: »مریل استریپ« برای فیلم »شك« 

در بخش بهترین بازیگر نقش مكمل مرد: »هیت لجر« برای فیلم »شوالیه تاریكی« 
كریستینا  »ویكی  فیلم  برای  كروز«  »پنه لوپه  زن:  مكمل  نقش  بازیگر  بهترین  بخش  در 

بارسلونا« 
در بخش بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: »رابرت دی.سیگل« برای فیلم »كشتی گیر« 

در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی: »سیمون بیوفوی« برای فیلم »میلیونر زاغه نشین« 
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان )غیرانگلیسی(: فیلم سودانی »اجازه بده نفر درست 

وارد شود« 
در بخش بهترین فیلم مستند: مستند »مردی روی خط« 

در بخش بهترین انیمیشن: انیمیشن »وال-ای« 
در بخش بهترین فیلم علمی تخیلی یا ترسناک: فیلم »بتمن: شوالیه تاریكی«   

       

مخاطبان سینما درسال 200۹ چشم انتظار 
چه فیلم هایی هستند؟

گمانه زنی ها  گذشته،  سال های  به  نسبت  میالدی،  جدید  درسال  سینما  جهانی  مخاطبان  خوب  استقبال  به  باتوجه 
اینترنتی نظرسنجی های خود را  درباره ی آثار پرفروش سینمای امسال جهان آغاز شده است و پایگاه های معتبر 
در خصوص فیلم هایی كه تماشاگران چشم  براه تماشای آنها هستند را آغاز كرده اند و به نظر می رسد آثاری چون 
پایگاه  باشند.  داشته   ۲۰۰۹ مخاطبان سینمایی  برای  ویژه ای  اهمیت  »ترمیناتور«  و  نیمه اصیل«  پرنس  و  »هری پاتر 
اطالع رسانی »ساندآف« دریك نظر سنجی گسترده اینترنتی و بررسی نظرات سینما دوستان، اقدام به معرفی یازده 
فیلم كه مخاطبان سینمایی با اشتیاق فراوان چشم به راه اكران آنها هستند، پرداخته است. بنا براین گزارش، فیلم های 
»پسران طرفدار« به كارگردانی »كایلی نیومن«، »كورالین« ساخته ی »هنری سلیك« و »خون: آخرین خون آشام« به 
نظامی«  »گلوله  اسنایدر«،  »زاک  كارگردانی  به  »نگهبان«  دارند.  قرار  آثار  این  در صدر  ناهوال«  »كریس  كارگردانی 
ساخته »جیمز وونگ«، »مردان مجهول« اثر »گوین هود« و »سفرستاره ای« اثر»جی جی ابرامن« رتبه های چهارم تا 
به كارگردانی »جوزف  فیلم های »ترمیناتور«  این فهرست  انتهای  داده اند. در  به خود اختصاص  لیست را  این  هفتم 
مك گینتی«، »تغییر شكل دهندگان« ساخته ی »مایكل بای«، »هری پاتر و پرنس نیمه اصیل« اثر »دیوید یاتس« و »جی  

آی جوی: ظهور كبرا« به كارگردانی »استفان سومرز« حضور دارند. 

پرفروش ترین هاي سال 2008  

 سلطه بي چون و چراي

 فانتزي هاي کودکانه 
 

فروش ۱۰ فیلم سال به میلیون دالر در امریكا و كانادا

-۱ شوالیه تاریكي ۵3۰   -۲ مرد آهنین 3۱۸   -3 ایندیانا جونز4 ، 3۱۷  -4 هنكاک ۲۲۷  -۵ وال- اي ۲۲3  -۶ پانداي 
كونگ فو كار ۲۱۵  -۷ مادگاسكار۲، ۱۷۵   -۸ گرگ و میش ۱۶۹  -۹ ذره یي آرامش ۱۶4  -۱۰ هورتون ۱۵4

 دوراني را كه پدرخوانده، بربادرفته یا دكتر ژیواگو پرفروش ترین فیلم هاي جهاني بودند فراموش كنید. فیلم هایي 
براي آدم هاي بالغ، براي مردان و زنان بین ۱۸ تا 3۵ سال. آمار فروش سال ۲۰۰۸ نشان مي دهد فیلم هاي كودكانه 
و نوجوان پسند روز به روز با اقبال بیشتري از سوي تماشاگران روبه رو مي شوند. فانتزي، انیمیشن و داستان هاي 
علمي- تخیلي یا برگرفته از كمیك استریپ ها، فاتحان بازار فیلم در سال ۲۰۰۸ بودند. از میان ۱۰ فیلم پرفروش سال 
۲۰۰۸ به شكل معناداري چهار فیلم انیمیشن هستند. هورتون، پانداي كونگ فوكار، مادگاسكار ۲ و وال- اي. مجموع 
فروش این چهار فیلم در امریكا و كانادا به ۷۷۰ میلیون دالر بالغ شدند. از این چهار انیمیشن، وال- اي محصول 
مشترک پیكسار و والت دیزني و هورتون محصول كمپاني فاكس است و دو انیمیشن دیگر نیز از كارخانه رویاسازي 
اسپیلبرگ و شركا )دریم وركز( عرضه شده اند. تنها رقیبان جدي انیمیشن ها در فتح بازار كمیك استریپ ها هستند. 
ایندیانا جونز4 كه مقام اول تا سوم پرفروش ها را برعهده دارند، هر سه برگرفته از  شوالیه تاریكي، مرد آهنین، 
دستمایه هاي كمیك استریپ هستند و در حال و هوایي فانتزي غوطه مي خورند. این سه فیلم در مجموع یك میلیارد 
و ۱۵۰ میلیون دالر فقط در امریكا و كانادا فروش كرده اند. یك اكشن سریالي دیگر، ذره یي آرامش، بیست وسومین 
جیمز باند با فروش ۱۷۰ میلیون دالري دیگر عضو فهرست ۱۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۰۸ است. هنكاک یك كمدي 
اكشن جذاب با بازي ویل اسمیت و چارلیز ترون مجموعه فیلم هاي نوجوان پسند و پرفروش سال را تكمیل مي كنند. 
شاید تنها عضو غافلگیركننده فهرست؛ درام عاشقانه گرگ و میش ساخته كاترین هاردویك است كه با كادر بازیگران 
نسبتًا گمنام خود یك فروش ۱۷۰ میلیون دالري غافلگیركننده را رقم زد. فیلم اقتباسي است از یك رمان پرخواننده 
نوشته استفاني مایرز كه طیفي از نوجوانان ۱۶ تا ۲۵ ساله را مجذوب حال و هواي عاشقانه و پرالتهاب خود كرد. 
فیلم البته در ارزیابي كاربران سایت اینترنتي Imdb درجه ۶ از ۱۰ را به دست آورد. به هرحال به نظر مي رسد ذائقه 
تماشاگران امریكا و كانادا- و شاید سرتاسر جهان- هر چه بیشتر به سمت آثار كودكانه در حركت است. دوراني كه 

رومن پوالنسكي در توصیف آن مي گوید؛ »دیگر فیلمي براي تماشاگران بالغ ساخته نمي شود.« 
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پریسلی سوم، 
جان لنون 
پنجم و باب 
دیلن هفتم

نویسنده : مجید رئوفی

دنیا مطرح  تاریخ موسیقی  در  بارها  و  بارها  استون،  رولینگ  نام 
شده. اصاًل رولینگ استون، یگانه نام موسیقایی دنیاست كه با هیچ 
كلمه دیگری قابل مقایسه نیست. شاید بتوان گفت این »سنگ غلطان« 
نماد موسیقی است. اولین بار، باب دیلن در سال ۱۹۶۵ شعری با 
نام »مثل یك سنگ غلطان« سرود و اجرا كرد كه طی سالیان، به 
یكی از نمونه ای ترین آثار موسیقی فالك راک دنیا بدل شد. او این 
بازار  به  با بزرگراه ۶۱«  آلبوم »مالقات دوباره  قالب  آهنگ را در 
ارائه كرد كه به موفقیت بزرگی هم دست یافت. این قطعه بی نظیر را 
بسیاری دیگر از چهره های مطرح موسیقی دنیا اجرا كردند كه از 
جمله آن ها می توان به جیمی هندریكس، گروه رولینگ استونز، شر، 

جانی تاندرز، راسكالز و جودی كالینز اشاره كرد.

 اما چند سنگ غلطان، سه سال قبل از انتشار این آهنگ باب دیلن، 
گروه بلندآوازه »رولینگ استونز« را تشكیل دادند كه همچنان فعال 
مجله  نسخه  اولین   ،۱۹۶۷ نوامبر   ۹ روز  در  اما  است.  پولساز  و 
رولینگ استون منتشر شد كه امروز با گذشت 4۱ سال، معتبرترین 
 4/۱ تیرا ژ  با  مجله  این  دنیاست.  موسیقایی  مجله  بزرگ ترین  و 
میلیونی در شانزده نسخه بین المللی در مناطق مختلف دنیا منتشر 
می شود. این مجله به چنان جایگاهی دست یافته كه باراک اوباما و 
جان مك كین دو نامزد ریاست جمهوری ایاالت متحده در جریان 
گفت و گوهایی  در  پیاپی  شماره  دو  در  خود،  انتخاباتی  مبارزات 
تصویرشان  و  شدند  حاضر  نشریه  این  با  سیاسی  و  موسیقایی 
هر  موسیقایی،  دوهفته نامه  این  رفت.  استون  رولینگ  جلد  روی 
موسیقایی  جریان ساز  و  پروپیمان  لیست  یك  بار،  یك  چندوقت 
آخرین  می شوند.  منتشر  مختلف  مناسبت های  به  كه  می كند  تهیه 
لیستی كه رولینگ استون تهیه كرده، مربوط به صد خواننده برتر 
در  كه  است  اندركاران موسیقی  و دست  كارشناسان  دید  از  دنیا 
شماره ۱۰۶۶ این نشریه منتشر شده است. »بزرگ ترین خوانندگان 
تمام دوران ها« را صد و هشتاد نفر از برجسته ترین موزیسین ها، 
موسیقی  اندركاران  دست  و  كارشناسان  و  منتقدان  تهیه كنندگان، 
انتخاب كرده اند. هریك از این رأی دهندگان، یك لیست ۲۰ نفری از 
انتخاب های خود را به ترتیب اولویت، تعیین كرده اند و در نهایت، 
انتخاب  دوران ها  تمام  خوانندگان  بزرگ ترین  نفره  صد  لیست 
شده اند.نكته جالبی كه در این شماره بسیار ویژه رولینگ استون 
به چشم می خورد، تك نگاری هجده موزیسین مطرح دنیا درباره ده 
نفر ابتدایی این لیست و هشت اسطوره دیگر دنیای موسیقی است 
كه در رده های دیگر قرار گرفته اند كه این تك نگاری ها، طعم ویژه ای 
به این پرونده پر  و  پیمان بخشیده؛ مسأله ای كه در میان بزرگان 
موسیقی ما به چشم نمی خورد یا كمتر به چشم می خورد. در نظر 
درباره  یوتو  گروه  بلندآوازه  و  معروف  خواننده  بونو  كه  بگیرید 
باب دیلن، مطلبی را تحریر كرده، ون موریسون درباره سام كوک 

مطلبی قلمی كرده و بیلی جوئل از ری چارلز افسانه ای نوشته. 

 و اما لیست 
چارلز  ری  برمی خوریم.  فرانكلین  آرتا  نام  به  لیست،  صدر  در 
خواننده و آهنگساز نابینای سبك سول و گاسپل كه در سال ۲۰۰4 
از دنیا رفت، در رتبه دوم این لیست قرار دارد. او در سال ۲۰۰4 
مجله  همین  سوی  از  اعصار  تمام  هنرمندان  برترین  لیست  در  و 
رولینگ استون، در رده دهم قرار گرفته بود. الویس پریسلی سی 

موسیقی  اهالی  وثوق  مورد  همچنان  مرگش  از  پس  سال  یك  و 
چهارم  نفر  است.  لیست  این  سوم  نفر  راک  موسیقی  مبدع  است. 
در  دنیا  موسیقی  مطرح ترین چهره های  از  یكی  كوک  لیست، سام 
دهه شصت میالدی است كه مثل الویس پریسلی، جوانمرگ شد و 

نتوانست بیش از 33 سال در این دنیا زندگی كند. 
جان لنون خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح لیورپولی كه نام بیتلز 

را بر تارک موسیقی دنیا بلندآوازه كرد، نفر پنجم لیست است. 
بیتل زنده یعنی سرپل مك كارتنی در رده  این در حالی است كه 
یازدهم این لیست قرار گرفته است. ماروین گای، باب دیلن، اوتیس 
ردینگ، استیوی واندر و جیمز براون هم در رده های ششم تا دهم 
جای گرفته اند. از چهره های مطرح دیگر این لیست میان موسیقی 

دوستان ایرانی، می توان به میك جگر لیدر و خواننده گروه رولینگ 
استونز اشاره كرد. فردی مركوری رهبر ایرانی االصل و درگذشته 
گروه كوئین هم در رده هجدهم لیست قرار گرفته است. مروری بر 
این لیست، نشان می دهد كه رأی دهندگان، بیش تر به چهره های از 
لیست  این  نوزدهم  نفر  مثاًل  داده اند.  دنیا رفته، روی خوش نشان 
هم باب مارلی اسطوره جامائیكایی موسیقی رگه است. جانی كش 
و  بووی  دیوید  و  است  لیست  این  یكم  و  بیست  نفر  هم  مرحوم 
ون موریسون و مایكل جكسون در رده های ۲3 تا ۲۵ جدول قرار 
گرفته اند. مرور نام ها به طوالنی شدن این مطلب منتهی می شود و 

بهتر است برای دیدن لیست كامل، به منبع اصلی مراجعه كنید. 

 رأی دهندگان چه کسانی اند؟ 
می خوریم.  بر  فراوانی  آشنای  نام های  به  رأی دهندگان  میان  در 
فتوژورنالیست مطرح موسیقی دنیا یعنی بیل آدلر، ویل دانا یكی از 
سردبیران رولینگ استون، جان سایكز از مدیران MTV و VH۱ و 
لیون كوهن از گروه موسیقی برادران وارنر از برجسته ترین دست 
اندركاران صنعت موسیقی اند كه جزو تیم رأی دهندگان بوده اند. یك 
كارگردان نام آشنا و عالقه مند موسیقی به نام »كمرون كرو« نیز 

در این رأی گیری حضور پیدا كرده است. 
این  در كنار آن ها، خوانندگان و موزیسین های مطرح دنیا نیز در 
زیر  نام های  به  آن ها می توان  میان  از  كرده اند؛  رأی گیری شركت 
اشاره كرد: جیمز بالنت، آلیس كوپر، لیام گاالكر از گروه اوسیس، 

یوسف  هانتر،  جیمز  متالیكا،  گروه  از  هتفیلد  جیمز  هاگار،  سامی 
اسالم خواننده و آهنگساز مسلمان برتانیایی، بی بی كینگ اسطوره 
فرزند  و  جز  موسیقی  مطرح  خواننده  جونز  نورا  بلوز،  موسیقی 
سهتار نواز برجسته هندی، لنی كراویتز، مایك الو از گروه معروف 
بیچ بویز، كریس مارتین خواننده گروه كلدپلی، مایك میلز از گروه 
یوكو  بریتانیایی،  آهنگساز مطرح  و  مایكل خواننده  R.E.M، جرج 
اونو همسر ژاپنی جان لنون، اوی اوزبورن خواننده عجیب و غریب 
بروس  استونز،  رولینگ  گروه  از  ریچاردز  كیت  متال،  موسیقی 
اسپرینگستین كه خودش در لیست برترین ها در رده 3۶ قرار گرفت 
لیست  این  فلوید كه در  پینك  افسانه ای  لیدر گروه  و راجر واترز، 

جایی ندارد.
منبع: خبر آنالین 
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محسن

یگانه

بزودی

در لندن

هر آن که پارسی شناسد و بهای او

نشست مشترک ُا سی آر با آموزگاران زبان پارسی در لندن
تغییِر اساسِی آموزش و آزمون در سطِح GCSE )جی سی اس ای(و GCE )AS, A۲( )اَی لِِول( از ساِل ۲۰۰۹ دگرگونی ژرفی در سیستِم آموزِش 
انگلستان پیش آورده است. گر چه OCR به¬عنواِن نهاد مسؤول، از تابستاِن گذشته تا كنون، سمینارهاِی زیادی را برای آشنایِی آموزگاراِن تماِم 
درس¬ها و زبان¬ها با این تغییرات برپا كرده و در سایِت خود از گستره و ژرفاِی آن آگاهی¬هاِی با ارزشی در اختیار می¬گذارد اما، پرسش¬های 
زیادی هم براِی آموزگاراِن زباِن پارسی هست كه با حضوِر آقاِی دكتر نادر بقایی یزدی از مسؤلین بخش آزمون¬ زبان پارسی در OCR )اُ سی آر( 

پاسخ¬های خود را خواهند یافت. 
از آن¬جا كه این نشسِت آموزشی برای پاسخ¬یابی و آگاهی بیشتر در موردِ تغییراِت امسال از سویی و آشنا سازِی بیش از پیِش این سازمان با 
 A و GCSE وضعیِت كامِل آموزِش زباِن پارسی در لندن و دیگر شهرهاِی انگلستان از سوی دیگر انجام می¬شودِ نه تنها به آموزگاران پایه¬های
Level یاری می¬رساند بلكه برای تمام آموزگاران در گیر با آموزش زبان مادری، عالقه¬مندان به آموزش زبان پارسی، پدر و مادرها و هم¬چنین 
دانش¬آموزاِن زبان پارسی روشن¬گر و راه¬نما خواهد بود، "انجمن آموزگاران زبان پارسی PTA " شركت هر چه بیشتر شما را گامی در پیشرفت 

آموزش زبان پارسی و فرهنگ ایرانی می داند. 
زمان: یكشنبه یازدهم ژانویه 200۹ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر

مكان:  كتابخانه مطالعات ایرانی
The Woodlands Hall, Crown Street, Acton, London W3 8SA,  Tel: 020 8993 6384   Acton Town (District & Piccadilly line) 

Acton Town از ایستگاه E3 ،ایستگاه آندرگراند:  اتوبوس: ۲۰۷ و ۶۰۷ از شپرد بوش و ایلینگ
             - UK )PTA     )  انجمن آموزگاران زبان پارسی – انگلستان

گیتاریسِت گیتاریست ها
محسن گلتاش

ابتدا به صورت ماهنامه و از  یكی از معتبرترین نشریات فرهنگی آمریكا، مجله »رولینگ استون« است. انتشار این مجله از سال ۱۹۶۷ شروع شد. 
دهه های بعد، دو هفته یكبار منتشر می گردد. به طور معمول آمار و نظریاتی كه این 

نشریه می دهد، صحیح ترین مبنای سنجش به شمار می رود. 
از خبره ترین گیتاریست های عصر حاضر دعوت  »رولینگ استون« طی یك پرسش 
از بهترین گیتاریست های جهان را )زنده یا مرده( معرفی نمایند.  تا آماری  می نماید 
نتیجه اینكه در ویژه نامه شماره ۹3۱ مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰3 نام یكصد گیتاریست 

برتر تاریخ موسیقی توسط گیتاریست های معاصر و فعال ذكر گردیده است. 
در ادامه این مطلب به معرفی مقام اول در بین این یكصد هنرمند می پردازیم كه بدون 
تردید و به قول مجله »رولینگ استون« باید او را بزرگترین گیتاریست همه زمان ها و 

یا گیتاریست گیتاریست ها نامید: 
 Jimi Hendrix جیمی هندریكس ▪

از  نفر  سه  سال،  یك  فاصله  به  تقریبا  یعنی   ۱۹۷۱ تا   ۱۹۷۰ سال های  فاصله  در 
شاخص ترین هنرمندانی كه دنیای موسیقی همیشه به آنان مدیون است، در اثر افراط 
مصرف داروهای مخدر جان خود را از دست دادند. این سه تن عبارت از: »جیمی 

هندریكس«، »جنیس جاپلین« و »جیم مدریسون« بودند. 
در ۲۷ نوامبر ۱۹4۲ »جانی آلن هندریكس« در یك خانواده سیاهپوست آمریكایی در 
شهر سیاتل واشنگتن به دنیا آمد. پدر او كه از جبهه های جنگ دوم جهانی به خانه 
او را به »جیمز مارشال هندریكس« تغییر  نام  باز می گشت، نوزاد خود را می بیند و 
می دهد كه بعدها با نام خالصه شده »جیمی هندریكس« وارد عرصه موسیقی می شود. 
اركستر خواننده های  در  گیتار  نوازنده  منزله  به  را  فعالیت خود  ابتدا  در  هندریكس، 

بسیاری از جمله »لیتل ریچارد«، »جیمز براون« و »آیزلی برادرز« ادامه داد. 
َچن چندلر Chan Chandler كه یكی از اعضای گروه انگلیسیThe Animals در 
دهه ۶۰ بود، طی مسافرتی كه به آمریكا داشت، در یكی از كلوب  ها تصادفا متوجه 

استعداد شگفت انگیز جیمی می شود و او را با خود به لندن كه در آن سالیان پایتخت موزیك به شمار می رفت، می آورد. چندلر این طور می گوید: »دو 
روز بعد از دیدن او، فهمیدم كه جیمی می تواند بزرگترین پدیده جهان شود«. 

در ۱۹۶۶ در لندن، جیمی تحت مدیریت و مشورت چندلر با تشكیل یك گروه كوچك سه نفره تحت عنوان »Jimi Hendrix Experience« رسما كارهای 
مستقل خود را آغاز نمود. در این اركستر كوچك جیمی گیتاریست و خواننده بود، »نوئل ِردینگ« )نوازنده گیتار باس( و »میچ میچل« )طبال( گروه بودند. 
در آن سال ها گروه سه نفره موردی استثنایی بود زیرا گروه های موسیقی معموال كمتر از چهار نفر نبودند. هندریكس با انتشار اولین آلبوم، استعداد 
خود را به عالقمندان موسیقی نشان داد و زمانی خود را شناساند كه گیتاریست های بزرگی، همچون »اریك كالپتون«، »جف بِك«، »جیمی پچ« و تعدادی 
دیگر رقبای او قلمداد می شدند. در سال ۱۹۶۷، هندریكس به خاطر ویژگی های ساختاری در موسیقی اش كه محور آن تسلط وی در سبك نواختن گیتار 
بود، به محبوبیت بی سابقه ای دست یافت و به عنوان استاد گیتار الكتریكی معروف شد. موسیقی هندریكس از سبك بلوز سرچشمه می گرفت، با توجه 
به اینكه گیتاریست های بلوز در آن برهه از زمان كم نبودند، اهمیت آثار هندریكس در این بود كه او توانست با سبك خود ُپلی بین گیتار بلوز واقعی و 
موسیقی مدرن نیمه دوم دهه شصت میالدی بزند. او بیش از هر گیتاریست دیگری موفق شد ابعاد متنوع و متفاوت صوتی را از گیتار خارج كند، در واقع 
این هنر ناشی از انگشتان بلند و ورزیده او بود كه افكار و اندیشه های وی را در خلق ملودی های ماندگار از البه الی سیم های گیتار خارج می نمود. یكی 

از زیباترین آهنگ های هندریكس اجرایی از یكی از آهنگ های باب دیالن به نام »در سراسر برج مراقبت« »All AlongThe Watchtower « است. 
این آهنگ را دیالن با یك گیتار آگوستیك، بسیار ساده اجرا كرده بود. هندریكس با گیتار برقی اش آنچنان جلوه ای به آهنگ می دهد كه به غیر از 
به خواندن كنم  اینكه شروع  از  »تا مدت ها  از مصاحبه هایش می گوید:  قابل مقایسه نیست. هندریكس در یكی  با اصل آهنگ  به هیچ وجه  اشعارش، 

می ترسیدم، زیرا فكر می كردم صدای مناسبی ندارم تا اینكه صدای باب دیالن را شنیدم، آنگاه به خودم امیدوار شدم!«. 
به دنبال آلبوم نخست، صفحات بعدی هندریكس هم هر یك به تنهایی شاهكاری محسوب می شوند. هندریكس همچنین ترانه سرا و خواننده بزرگی بود. 
خواندن او را با نیل یانگ مقایسه می كنند. در آهنگ Voodoo Child كه شعر و آهنگ آن توسط هندریكس ساخته شده یكی از خطوط اشعار چنین 

است: »اگر قرار باشد تو را دیگر در این دنیا نبینم / در دنیای دیگری تو را خواهم دید؛ دیر نكنی!« 
اغلب گیتاریست های موفق 4۰ سال اخیر، هندریكس را علت اصلی گرایششان به گیتار می دانند. مرگ زود هنگام وی حادثه ای بود كه جهان موسیقی را 

به شدت تحت تاثیر قرار داد. نظیر او تا به امروز دوباره نیامده است.
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روح انگیز شریفیان سه گانه ی 
مهاجرتش را تمام می کند 

 
انتشار رمان »كارت پستال«، روح انگیز شریفیان جلد سوم سه گانه ی مهاجرتش را  از  پس 

می نویسد. 
»كارت پستال« درباره ی زندگی افرادی است كه به خارج از 

كشور مهاجرت كرده اند. 
این نویسنده گفت: این اثر نیز مانند رمان »چه كسی باور 
است؛  ایران  از  بیرون  زندگی  درباره ی  رستم؟«  می كند 
این كه  به  توجه  با  و  نیست  مهاجرت، غربت  از  منظور  اما 
تصمیم  است،  مهاجرت  تم  دارای  »كارت پستال«  رمان 
گرفتم جلد سوم این سه گانه را نیز با این موضوع بنویسم. 
البته موضوع این سه اثر با یكدیگر تفاوت دارد؛ اما همگی 

درباره ی موضوع مهاجرت هستند. 
و  كرده ام  شروع  تازگی  به  را  اثر  این  افزود:  شریفیان 

نمی دانم چه زمانی به پایان خواهد رسید. 
»كارت پستال« در 3۶۵ صفحه و شمارگان ۱۶۵۰ نسخه از 

سوی انتشارات مروارید به چاپ رسیده است. 
روح انگیز شریفیان متولد سال ۱3۲۰ در تهران است و فوق  لیسانس روان شناسی كودک 
دارد. »دست های بسته«، اولین مجموعه ی داستان او، در اوایل دهه ی ۷۰ منتشر شد. »روزی 
كه هزار بار عاشق شدم« هم دیگر اثر این داستان نویس مقیم انگلیس است. او تاكنون در 

زمینه ی روان شناسی كودک نیز كتاب هایی را منتشر كرده است. 

نویسنده رمان هایی اسرارآمیز درگذشت 
»جولیوس فاست« نویسنده آمریكایی رمان هایی اسرارآمیز و برنده جایزه معتبر ادگار در ۸۹ سالگی در نیویورک 

و بر اثر سكته قلبی درگذشت.
امروز  اسرارآمیز  داستان های  سرشناس  چهره های  از  فاست«  »جولیوس 
داستان های  جایزه  معتبرترین  همچنین  وی  می آمد.  حساب  به  آمریكا 
»جولیوس  بود.  كرده  خود  آن  از  را  ادگار  جایزه  یعنی  آمریكا  اسرارآمیز 
نیز  فاست« برادر كوچك »هوارد فاست« رمان نویس معروف است كه وی 
به نوشتن داستان های اسرارآمیز عالقه داشت. »فاست« نخستین رمان خود 
را به نام »پاسدار شب« وقتی منتشر كرد كه هنوز در ارتش آمریكا مشغول 
خدمت بود. وی بعدها به خاطر این رمان جایزه معتبر »ادگار الن پو« سال 

۱۹4۶ را از آن خود كرد. »جولیوس فاست« همچنین به نگارش داستان های جنایی نیز عالقه داشت و چندین و چند 
رمان در این ژانر ادبی از جمله »راه رفتن در سایه« و »مدلی برای قتل« منتشر كرد. معروف ترین رمان »فاست« 
كتاب »زبان بدن« است كه بعدها تأثیر زیادی در ژانر ادبیات اسرارآمیز آمریكا گذاشت و مقلدان زیادی پیدا كرد. 

درگذشت »جولیوس فاست« بازتاب گسترده ای در میان رسانه های ادبی آمریكا داشته است

محمود عبادیان »پرتره ی زرتشت« را ترجمه می کند  
محمود عبادیان از ترجمه ی در حال انجام كتاب »پرتره ی زرتشت« خبر داد. 

پهلوی دانان  و  محققان  معروف ترین  از   - كلیما  اوتاكار  نوشته ی  زرتشت«  »پرتره ی  كتاب  عبادیان،  گفته ی  به 
نیز  تاكنون  و  است   - چك  كشور  و  شرقی  اروپای  مشهور 
ترجمه ای از آن به زبان فارسی ارائه نشده است. او در مراحل 
ابتدایی ترجمه ی اثر یادشده از زبان اصلی آن یعنی چكی است. 
از  هگل«  »پدیدارشناسی  كتاب  عبادیان،  ترجمه ی  با  همچنین 

سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد شد. 
او عالوه بر این آثار، در حال ترجمه ی كتابی است كه می گوید، 
كه  می شود،  را شامل  هگل  از  تازه ای  زیبایی شناسی  رساله ی 
این فیلسوف آلمانی آن را در سال ۱۸۲۶ تنظیم كرده است و به 
3۰۰ صفحه می رسد. دیگر كتاب در دست ترجمه ی این مترجم 
عنوان  با  است   - چك  محقق   - پاتوچكا  یان  اثر  پیشكسوت، 

»اروپا و دوران پسااروپا«، كه آن را با تطبیق دو زبان چكی و آلمانی به فارسی ترجمه می كند. 
اندک  با  نیز  عبادیان  محمود  نوشته ی  تطبیقی(  ادبیات  از  )مباحثی  حماسه سرایی«  در  نوآوری  و  »سنت  كتاب 

تغییرات و اصالحاتی برای نوبت دوم از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است. 

ماجراهای »بینوایان« ویكتورهوگو بر میز 
دادگاه عالی پاریس

دادگاه عالی فرجام خواهی پاریس حكم به قانونی بودن انتشار دو كتابی داد كه در ادامه رمان »بینوایان«، اثر 
جاودانه ویكتور هوگو نوشته شده اند. به گزارش خبرگزاری كتاب دادگاه عالی فرجام خواهی پاریس اعالم كرد 
فرانسوا سرزا؛ نویسنده فرانسوی؛ كه هفت سال پیش دو كتاب در ادامه »بینوایان« نوشته است می تواند اثرش را 
منتشر كند.وارثان هوگو با شكایت به دادگاه خواستار جلوگیری از انتشار این كتاب ها شده و انتشار این آثار را 
بی حرمتی به »ویكتور هوگو« و یكی از بزرگ ترین آثار كالسیك جهان عنوان كرده بودند. دادگاه فرجام خواهی 
پاریس پس از یك رسیدگی طوالنی سرانجام با رد درخواست خانواده هوگو اعالم كرد، »سرزا« می تواند عقاید 
شخصی خود را آزادانه بیان كند و این امر الزاما به آن معنا نیست كه او از نظر قدرت نویسندگی، همطراز هوگو 
باشد و بتواند مثل او بنویسد. خانواده ویكتور هوگو از جمله »پیر هوگو« ـ نبیره او ـ چاپ دو كتاب این نویسنده 

معاصر به نام های »كوزت و دوره توهمات« و »ماریوس یا آواره« را توهین به »بینوایان« می دانند. 

سلینجر ۹0ساله شد 
 

جي دي سلینجر نویسنده گوشه گیر امریكایي رمان »ناتور دشت« كه بیش از 4۰ سال است سكوت اختیار كرده، 
۹۰ساله شد. سلینجر سال هاست از جامعه ادبي دنیا كناره گرفته و در منزلش در »كورنیش« ایالت »نیو همپشایر« 
امریكا زندگي مي كند. جي دي سلینجر اول ژانویه سال ۱۹۱۹ در »منهتن« نیویورک به دنیا آمده است. مادرش 
ماري جیلیش نیمه اسكاتلندي- نیمه ایرلندي بوده و پدرش یك یهودي االصل پنیرفروش بوده است. سلینجر با 
چاپ رمان »ناتور دشت« در سال ۱۹۵۱ موجب شگفتي اهالي ادبیات دنیا شد و به سرعت محبوبیتي جهاني یافت. 
»ناتور دشت« در زمان كمي به یكي از شاهكارهاي ادبي دنیا تبدیل شد و امروزه نیز با وجود گذشت نیم قرن 
از انتشار آن نزدیك به ۲۵۰ هزار نسخه در سال به فروش مي رسد. سلینجر پس از »ناتور دشت« مجموعه »نه 
داستان« را در سال ۱۹۵3 منتشر كرد و پس از آن نیز مجموعه هاي دیگري را تا سال ۱۹۶۵ به چاپ رساند، اما 
آخرین داستاني كه از او در نشریات منتشرشده، داستاني است كه در تاریخ ۱۹ ژوئن سال ۱۹۶۵ در نشریه معتبر 
نیویوركر منتشر شده است. »سلینجر« پس از چاپ این داستان در نیویوركر داستان دیگري منتشر كرد و دیگر 
خبري از او در جامعه ادبي امریكا نشد تا آنكه در اواخر دهه ۸۰ به خاطر شكایت از »ایان همیلتون« پا به دادگاه 
گذاشت. »ایان همیلتون« كسي بود كه قصد داشت زندگي سلینجر را كتاب كند. به گزارش فارس جي دي سلینجر 
كه به نابغه داستان نویسي امریكا معروف است، در نخستین روز ژانویه سال میالدي جدید در حالي ۹۰ساله شد 

كه كسي از میزان سالمت و نحوه زندگي وي خبري ندارد. 

سیزدهمین فستیوال جهانی شعر در کلمبیا برگزار می شود. 
اول  از  كه  بین المللی شعر  فستیوال  در سیزدهمین  برای شركت  دنیا  از شاعران سراسر 
تا پنجم دسامبر سال ۲۰۰۹ میالدی در شهر كارتاخنا دی ایندیاز كلمبیا برگزار می شود، 

دعوت شده است. فستیوال یادشده با بزرگداشت كلی لئون منازاس همراه خواهد بود. 
این برنامه را منتشر  به تازگی، دبیرخانه ی فستیوال شعر در كلمبیا، فراخوان شركت در 
كرده است، كه طبق اعالم فراخوان، در فستیوال جهانی شعر، كه محل اصلی برگزاری آن، 
دانشكده ی كارتاخنا است، برنامه هایی از جمله: سخنرانی، گفت و گو با شاعران جوان، برپایی 
همایش های مربوط به شعر، شعرخوانی، ارائه و فروش كتاب و گردش در شهر كارتاخنا 
اجرا می شود. همچنین تعدادی از دبیرستان های دولتی، كتابخانه های عمومی و پارک های 

طبیعی، از دیگر مكان هایی هستند كه فستیوال در آن ها پی  گرفته می شود. 
در فراخوان یادشده، اسامی حامیان مالی فستیوال در سال های گذشته اعالم شده است، كه 

نام برخی بانك های كلمبیا در این بین دیده می شود. 

جایزه شعر »کراشو« اهدا شد
»تام چیورز«، »ابی كورتیس«، »ایان پیندر«، »آیلبه دارسی«، »جیمی دونهام« و »جرد استنلی« 

شش برنده نخستین دوره جایزه شعر »كراشو« هستند. جایزه 
مستقل  انگلیسی  ناشر  همت  به  امسال  ژوئیه  »كراشو«  شعر 
به شاعرانی جایزه  راه اندازی شد و هر ساله  نام »سالت«  به 
منتشر  انگلیسی  زبان  به  را  دفتر شعر خود  اولین  كه  می دهد 
قرن  شاعر  كراشو«  »ریچارد  نام  به  جایزه  این  باشند.  كرده 
هفدهم نام گذاری شده و هدف از برگزاری آن حمایت و تشویق 

شاعران تازه كار به سرودن شعر است. شاعرانی از كشورهای انگلستان، ایرلند و ایاالت 
متحده برنده نخستین دوره این جایزه شعر زبان انگلیسی هستند. »تام چیور«، »ابی كورتیس« 
و »ایان پیندر« از كشور انگلستان، »آیلبه دارسی« از كشور ایرلند، »جیمی دونهام« و »جرد 

استنلی« نیز از كشور ایاالت متحده برنده جایزه شعر »كراشو« سال ۲۰۰۸ شدند.

محمود دولت آبادي؛ ادبیات امر روزمرگي نیست  
 

این نویسنده پیشكسوت به عنوان مهمان ویژه در جلسه نمایشنامه خواني »در یك خانواده 
ایران سخن مي گفت، اعالم كرد؛ »اسمم  یلفاني در خانه هنرمندان  ایراني« نوشته محسن 
را در كنار نویسندگاني بگذارید كه بیانیه یي را نوشته اند و در آن، خواستار توقف هرچه 
زودتر این آتشخون بازي ها شده اند. پوشیده نیست كه اهل هنر و ادبیات ذاتًا مردمان صلح 
دوستي هستند و من هم به همین روشني، نظر خود را عنوان مي كنم.« به گزارش ایسنا 
دولت آبادي در بخش دیگري از حرف هایش خواستار توجه وزارت ارشاد به ادبیات و 
هنر شد؛»ادبیات امر روزمرگي نیست كه مسووالن ما این همه براي انتشار آثار حساسیت 
نشان مي دهند. نمایشنامه یي كه امروز اجرا شد، سال ۷۲ نوشته شده و درباره وقایعي 
است كه به 3۰ سال پیش بر مي گردد. تفاوت ادبیات و هنر با اخبار مطبوعات در این است 
اما آثار هنري طي سال ها شكل مي گیرند  نوشته مي شود،  كه اخبار به سرعت و فوراً 
و امروز خوشحالم كه مسووالن دولتي فرهنگي به این نتیجه رسیده اند نمایشنامه یي كه 
ماجراهاي آن به 3۰ سال پیش برمي گردد اجازه انتشار پیدا كند. اگر این فضا به صورت 
معقولي امكان ارتباط انسان ها را با یكدیگر پدید نیاورد این ارتباطات از جاهاي ناسالم سر 

در مي آورد.« 
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ادبیات معاصر ایران، چهره 
متفكری خلق نكرده است

و  آدم ها  رمان  ایرانی  رمان  است  معتقد  بهارلو  محمد 
از همین  ماجراها است و رمان مفاهیم و اشیا نیست؛ 
رو است كه ادبیات معاصر ما هنوز هیچ چهره متفكری 

خلق نكرده است.
محمد بهارلو با نگارش یادداشتی برای خبرگزاری فارس، به ریشه یابی علل نهادینه 

نشدن رمان در ایران پرداخته است. 
این داستان نویس و پژوهشگر ادبی آبان ماه امسال رمان »عروس نیل« را منتشر كرد 
كه نویسندگان و هنرمندان با حضور در مراسم رونمایی از آن به بحث درباره این 

رمان و نویسنده اش پرداختند. 
آدم ها و ماجراها  ایرانی رمان  یادداشت خود می گوید »رمان  این داستان نویس در 
است، رمان مفاهیم و اشیا نیست. آدم ها با بغرنجی های واقعی و انگیزه های گوناگون 

و در ارتباط با طبیعت و اشیای پیرامون شان نشان داده نمی شوند.« 
متن كامل یادداشت محمد بهارلو به این شرح است: 

»در پاسخ این پرسش كه چرا ما رمان فارسی متنوع نداریم و اصواًل رمان كم داریم 
و آن چه را هم كه داریم از مرزهای زبانی ما فراتر نرفته اند من گریز مختصری را 
الزم می دانم، هر چند در این مجال اندک قلم فرسایی یا تفصیل و تطویل كالم میسر 

نیست. 
كه  می داند  این  می خواهد شاعر شود  كه  برای كسی  را  نخست  درس  رمبو  آرتور 
به صورت كامل ذات خود را بشناسد. منظور رمبو این است كه شاعر، و از لحاظ 
بحث ما نویسنده و رمان نویس، قبل از هر چیز كاشف خودش باشد، معمای »من« 
و وجودش را بشناسد؛ زیرا برای او خودآگاهی و داشتن صداقت شرط الزم است. 
نویسنده، یعنی كسی كه حرفه نوشتن را برگزیده است، باید وجود خودش را تجربه 
كند، بر محدودیت ها و ضعف هایش واقف باشد، و عماًل نشان بدهد كه قایل به درک 

و به جا آوردن »دیگری« خواهد بود. 
كه  وقتی  ویژه  به  است؛  نویسنده  كه  باشد  داشته  نظر  در  باید  همواره  نویسنده 
نمی نویسد. آن چه را كه او می بیند و می شنود همه را با چشم و گوش تیز باید ضبط 
كند. فقط از نویسنده حرفه ای ، نویسنده تمام وقت، است كه نوشتن رمان بر می آید، و 
منظور از نویسنده حرفه ای كسی است كه حقیقتًا خود را وقف نوشتن كند. او همواره 
باید هوشیار و بیدار باشد، در ذهن خود بنویسد، و قلم عضوی از وجود او باشد، در 

این صورت است كه در موقع نوشتن كمیتش لنگ نخواهد بود. 
نویسنده  كه  وقتی   - نوشت  می توان  پر  ذهن  با  فقط  را  رمان  كه  است  این  واقعیت 
درباره موضوع و آدم های معروض آن، اطالع كافی داشته باشد - گیرم او از میان 
همه اطالعات فقط عناصر و نشانه های الزم را بر می گزیند و پهلوی هم می گذارد. 
طبیعی است كه پیش از نوشتن، رسیدن به روایت نهایی، نویسنده دقیقًا نمی داند كدام 
عنصر یا نشانه الزم است و كدام الزم نیست. او باید بگذارد ذهنش، به اقتضای متن، 
فقط  او  كند.  را خودش خلق  نشانه ای  یا  باشد عنصر  ناچار  اگر  كند، حتی  هدایتش 
می تواند رمانی را بنویسد كه از لحاظ خودش اجتناب ناپذیر باشد، یعنی راهی برای 
پرهیز و گریز از آن وجود نداشته باشد. نوشته باید از اعماق روح نویسنده برآید،  
خودش را به نویسنده تحمیل كند، قطع نظر از این كه افكار عمومی آن را طبیده یا 
نطلبیده باشد. ما ممكن است قصه گو باشیم اما ذاتًا رمان نویس نیستیم. درست به این 
علت است كه نویسنده باید از خودش رمان نویس بسازد و از نوشتن، و نوشته  اش، 

سخت مراقبت كند. 
دشوارترین موضوع برای نویسنده این است كه دوام بیاورد، زیرا نوشتن مستلزم 
تنهایی عمیق و پشت كار هول آوری است كه از هر كس ساخته نیست، چون نتیجه اش 
پیشاپیش بر كسی آشكار نیست. بهترین نویسنده ها هم نمی توانند تنهایی را برای مدت 
طوالنی تاب بیاورند، زیرا آن سوی تنهایی چیزی جز خأل و جنون نیست. شاید هیچ 
هنرمندی به اندازه رمان نویس تنها نباشد. رمان نه فقط در انزوایی مطلق و طوالنی 
پدید می آید بلكه نویسنده باید بیاموزد كه از تنهایی خودش نیرو و الهام بگیرد. در 
حقیقت رمان را باید تجسمی از چیرگی بر تنهایی دانست؛ البته اگر تنهایی نویسنده را 
نماد استقالل و روش فردی او بگیریم. این درست است كه نویسنده هر رمانی را به 
شیوه و سبك فردی خودش می نویسد اما نباید مطیع و منقاد سبك خاصی باشد. هر 
رمانی باید با هر گونه اقتدار، حتی اقتدار »من« نویسنده، بیگانه باشد و فقط به منطق 
درونی، به اجزای سازنده اش، متكی باشد. نویسنده حرفه ای به هیچ مكتب و سبكی 
تعلق ندارد، و چه بهتر كه كارش تقلیدناپذیر باشد. بنابراین رمان نویس صاحب سبك، 

به رغم آن چه اغلب گفته می شود، معنایی جز انحطاط ندارد. 
محدود  را  او  جست وجوی  و  آزاد  فعالیت  و  می كند  حبس  را  نویسنده  مسلكی  هر 
می سازد. نویسنده باید بر وجوه تمایز خودش با دیگران تأكید بگذارد،  اما در عین 
حال او با كسی در رقابت نیست. اگر كسی باشد كه نویسنده بخواهد از او فراتر برود 
از خودش  همواره  بكوشد  باید  نویسنده  بنابراین  است.  درونی خودش  همزاد  فقط 
فراتر برود. نوشتن می تواند و باید عادت های دید نویسنده را تغییر بدهد. نوآوری 
یعنی یافتن قدرت دید تازه،  و وظیفه رمان نویس این است كه واقعیت نامریی را به 
خود  نیروی  و  تالش  اعالی  حد  جز  چیزی  به  و  دربیاورد،  مریی  واقعیت  صورت 
رضایت ندهد. اگر نویسنده نمی تواند رمانی را تا آن جا كه در توانش هست،  یعنی با 
حد اعالی قابلیت و استعداد خود،  به سرانجام برساند هرگز نباید آن را منتشر كند. 
هیچ عذر و بهانه ای انتشار رمان بد را توجیه نمی كند. هنگامی كه دید كافی و نظر گاه 

مناسبی برای ارایه یك موضوع وجود ندارد طبعًا كلمات هم نارسا خواهند بود، و 
از دست شگردها و فوت و فن های ادبی هم هیچ كاری بر نخواهد آمد. البته هر كس 
در نوشتن، حتی ویران كردن استعداد خودش ، چنان چه استعدادی داشته باشد،  آزاد 
است. اما سرنوشت نویسنده، هیچ نویسنده ای ، در حكم محرومیت نیست، یعنی چیزی 
نیست كه باید برایش ماتم گرفت، بلكه برعكس نوعی آزادی است، در آن صورت شاید 
نویسنده قادر باشد از فردیت خودش مایه ای برای آثارش الهام بگیرد، به ویژه از آن 

جنبه از فردیتش كه به نیروی قریحه و تخیل پرورش یافته است. 
برخالف آن چه اغلب می بینیم یا می شنویم خالقیت یا بدعت با ادعا حاصل نمی شود؛ 
یعنی به هیچ وجه كافی نیست كسی مدعی بشود اثری را خلق كرده یا بدعت آورده 
است. اگر رمانی فراموش بشود، چنان كه اغلب رمان ها فراموش می شوند، معنایش 
آن است كه خالقیتی در كار نبوده و نوآوری نكرده و بدعتی نگذاشته است. خالقیت و 
نوآوری را نمی توان با توطئه سكوت و تخطئه نادیده گرفت. بدعت، اگر حقیقتًا بدعتی 
در كار باشد، نادیده انگاشتنی نیست. بدعت به هیچ وجه به معنای نفی آثار دیگران 
نیست. هر بدعتی، ولو اندک هم باشد، موجب غنی سازی و شكوفایی ادبیات را فراهم 

می آورد، آن هم در عالم واقع و نه در وادی ادعا. 
از آن چه گفته شد می توانیم نتیجه بگیریم كه آفرینش رمان مستلزم استقالل و آزادی 
واالترین  عنوان  به  می شود.رمان،  حاصل  مجال  و  فراقت  با  فقط  و  است  نویسنده 
»ژانر« ادبی و طبقاتی ترین نوع ادبی جهان، هستی اجتماعی و تمامی روابط انسانی 
را در بر می گیرد، و هیچ عرصه یا كنش انسانی را نمی توان از آن مستثنا كرد. تحدید 
محتوای رمان یعنی تحدید خالقیت و نوآوری نویسنده. از همین رو نباید به نویسنده 
ممیزی  و  پاگیر  و  مقررات دست  از هرگونه  باید  را  و رمان  كرد،  تحمیل  را  چیزی 
عقیم كننده بر كنار نگه داشت. هم چنین نویسنده به هیچ وجه نباید در بند ارضای 
و  عمومی  سلیقه  و  باشد،  پخش كنی«  »جایزه  مراكز  و  نهادها  و  منتقدان  و  ناشران 

»تیراژ بزرگ« را مناط اعتبار بداند. 
اهمیت حقیقی یك رمان، به رغم آن چه در سال های اخیر باب شده است، با قبول عام 

یا احیانًا با جایزه ای كه برده است قابل سنجش نیست. 
بتوانند  كه  رمان هایی  آفرینش  مرحله  به  هنوز  ما  ادبیات  كه  است  این  واقعیت 
ضرورت های خود را تمام و كمال آشكار كنند نرسیده است. منظور ضرورت های 
ادبی. مخاطبان  اثر  یا ناظر بر  از برای مقوالت بیرونی  درونی است و نه ضرورت 
ادبیات ما هنوز رمان ها را نه به جهت نفس خودشان - از حیث ادبیت آن ها- بلكه به 
جهت عناصر پیرامونی و مالحظات حاشیه ای، از قبیل عناوین و نشانه های سیاسی و 
واكنش منتقدان امور روزانه و توفیق های آنی یا سوابق نویسندگان آن ها می خوانند. 
تولید همین  باز  اغلب در صدد  نیز  این است كه نویسندگان ما  آن چه عجیب است 
مالحظات هستند. آن ها از یك طرف اخالقیات سنتی و رمانتیك را ترویج می كنند و 
از طرف دیگر رمان را یك محصول مدرن می دانند، بی  آن كه زندگی مدرن را تجربه 
كرده باشند، و اگر هم تجربه كرده باشند آن را نیندیشیده اند و قادر به تصویر كردن 
و آفریدن آن نیستند. آن ها ایدئولوژی را بر اندیشیدن و تفكر ترجیح می دهند و رابطه 
سوژه )فاعل شناسایی( و ابژه )مورد شناسایی( را در متن جامعه روایت نمی كنند. 

برای نویسنده  ما تفكر شیوه ای برای آزمودن جهان نیست. 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم رمان ایرانی رمان آدم ها و ماجراها است، رمان مفاهیم و 
اشیا نیست. آدم ها با بغرنجی های واقعی و انگیزه های گوناگون و در ارتباط با طبیعت 
اندازه  آن  تا  آدم ها  نمی شوند. سرشت و سیرت  داده  پیرامون شان نشان  اشیای  و 
اهمیت دارند كه بیان كننده سیر حوادث - و پیش برنده سرگذشتی كه نقل می شود 
- باشند. شاید از همین رو است كه ادبیات معاصر ما هنوز هیچ چهره متفكری خلق 
نكرده - امثال بازارف، راسكولینكوف، استیون ددالوس و دن كیشوت - و ما وقتی 
رمان های فارسی را به یاد می آوریم، البته اگر به یاد بیاوریم، اغلب سرگذشت آدم های 
آن ها را به یاد می آوریم و، نه تفكر و احساسات و منش آن آدم ها را. مفاهیمی مانند 
موضوع  و  مایه  عنوان  به  مرگ  و  عشق  هویت،  اضطراب،  یأس،  بیگانگی،  تنهایی، 
رمان های ما انتخاب نشده اند و اگر هم انتخاب شده باشند نه در مركز بلكه در حاشیه 
متن قرار دارند. رمانی مانند »بیگانه« ی كامو در ایران نمی توانسته پدید بیاید، چون 
نویسنده ایرانی تنهایی و جدافتادگی و بی خویش تنی مدرن را تجربه نكرده، و اگر هم 

احیانًا تجربه كرده باشد قادر به واخوانی و بازنمایی آن نیست. 
ایرانی ظاهرا از نظر صناعت نوشتن - كاربرد شگردها و فوت و فن های  نویسنده 
ادبی- مدرن شده ولی، چنان كه اشاره شد، ذهنیت او، شخصیت آدم ها و مناسباتی 
كه در متن روایی به دست می دهد، هنوز پیشامدرن است. ذهن نویسنده ما آن قدرها 
با مفاهیم و واقعیت های مدرن خو نگرفته كه بتوانیم آن ها را در بستر رمان و روایت 
منعكس و ثبت كنیم. بنابراین، به گمان من، مسئله مهم برای رمان نویس ایرانی، چنان 
كه عده ای تبلیغ می كنند، نه »جهانی شدن« بلكه پدید آوردن رمانی است كه آزادانه 
و به صرافت طبع نوشته بشود، یعنی همان گونه كه اقتضای نوشته است. نویسنده 
بیان  بتواند موضوع و شیوه  باید  باشد  كه مسئله اش »جهانی شدن«  آن  از  قبل  ما 
داستانش را آزادانه برگزیند و شكل مناسب آن را، همان گونه كه خودش تشخیص 
می دهد، بپردازد. مسئله اصلی و فوری برای نویسنده ما نوشتن درست و درمان به 
زبان فارسی و در سرزمین خودمان است. اگر نویسنده می خواهد رمان بنویسد باید 
نشان بدهد كه توانایی خلق تمام و كمال آن را به نیروی قریحه و تخیل خود دارد، نه 
این كه اشتغال خاطرش تقلید از دیگران باشد. با تقلید نمی شود جهانی شد، حتی اگر 
از سرمشق های فرد اعالی ادبیات جهانی باشد. مهم نیست دیگران از نویسنده چه 
می خواهند یا چه انتظاری دارند. مهم این است كه نویسنده جای درست، دقیقًا همان 
جای طبیعی خودش، را انتخاب كند و بیابد. برای نویسنده هر كتاب باید شروع تازه ای 
باشد، و در همان آغاز راه هم باید نشان بدهد كه برای چیزی می كوشد كه قباًل انجام 
نگرفته یا چیزی كه دیگران برای رسیدن به آن كوشیده اند اما موفق نشده اند. نویسنده 

باید به جایی برود كه كسی در آن جا یارای كمك رسانی به او را ندارد. 
موفقیت به مقدار فراوان از همین كوشش و فردیت حاصل می شود. ما وقتی می توانیم 
ادبیات چیزی  به غنای  باشیم  توانسته  بگوییم كه  ادبیات مان سخن  از جهانی شدن 

بیفزاییم.«   
    

اعطاي مدال لیاقت ملكه 
بریتانیا به شین

 

مایكل  به  بریتانیا  ملكه  لیاقت  مدال 
شین  مایكل  شود.  مي  اعطا  شین 
در  »ملكه«  فیلم  در  پیش  چندي 
وزیر  نخست  بلر  توني  نقش 
»فراست  فیلم  در  و  بریتانیا  سابق 
/ نیكسون« در نقش دیوید فراست 
شین  بود.  پرداخته  نقش  ایفاي  به 
ملكه  از دست  را  لیاقت خود  مدال 

»الیزابت دوم« دریافت مي كند.

معرفي خیمه شب 
بازي در لندن 
توسط غریب پور

 

بهروز غریب پور با همراهي گروه 
لندن  موزه  به دعوت  »آران«  تئاتر 
شیوه  به  ایران  بازي  شب  خیمه 
این  كند.  مي  معرفي  را  قاجار 
گروه همزمان با آغاز سال ۸۸ در 
فستیوال دو روزه »جادوي ایراني« 
شركت مي كنند و به معرفي »خیمه 
قاجار  شیوه  به  ایران  بازي«  شب 
مي پردازند. او سال ۷۶ با همكاري 
خیمه  این  تصویري،  هاي  رسانه 
شب بازي را ضبط تصویري كرد 

كه دي وي دي آن عرضه شد. 

 اکران جدیدترین 
فیلم تارانتینو؛ 

»حرام زاده هاي بي آبرو« ساخته 
كوئنتین  جنجالي،  كارگردان  جدید 
درباره  آن  موضوع  كه  تارانتینو 
 ۲۱ روز  است،  جهاني  دوم  جنگ 
به  میالدي  جدید  سال  اگوست 
آمد.  خواهد  سینماها  پرده  روي 
»تارانتینو« كه فاصله زماني زیادي 
را میان پروژ ه هایش ایجاد مي كند، 
آخرین فیلم بلندش را سال ۲۰۰۷ با 
همكاري روبرت رودریگوئز با نام 

»گریندهاوس«

چهره ها
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علوم سیاسی

در باب سكوت
در  می كند!  دق  نزند،  حرف  اگر  سیاستمدار 
را  »تنفس«  و  قلب«  »تپش  پزشكی،  دنیای 
عرصه  در  اما  می دانند،  حیات  نشانه های 
و  حسی ترین  گفتن«،  »سخن  سیاست، 
شناخته شده ترین نشانه ای است كه به جامعه 

می فهماند: سیاستمدار، هنوز نمرده است!
»تپش  پزشكی،  دنیای  در  می كند!  دق  نزند،  اگر حرف  سیاستمدار 
قلب« و »تنفس« را نشانه های حیات می دانند، اما در عرصه سیاست، 
كه  است  نشانه ای  شناخته شده ترین  و  حسی ترین  گفتن«،  »سخن 
می شود  آیا  است!  نمرده  هنوز  سیاستمدار،  می فهماند:  جامعه  به 
كسی خودش را به »مردن« بزند و همچون نعش، بی هیچ حركت و 
نشانه ای از زندگی، بی كمترین واكنشی در برابر هر عامل تحرک، 
خونسرد و آرام باقی بماند؟ چراكه نشود!؟ اما آنچه شدنی نیست، 
آن  سرانجام  شدن  تراژیك  حتی  و  »مرده نمایی«  این  استمرار 
است. چه بسا كار به كفن و دفن برسد! »سیاستمدار ساكت« اگر 
به اقتضای »جبرزمانه« به سكوت واداشته شده باشد پس ساكت 
نیست، طنین امواج كالمش، هرچند به یاری »دستگاه اولتراسوند« 
به جامعه می رسد، گاه رساتر از هر نوع سخن گفتن! آیا زندانیان 
ساكت  ساستمداران  زبان دارترین  جهان،  سراسر  در  سیاسی 
لحن  تغییر  فرصت  سیاستمدار،  اجباری«  »سكوت  پس  نیستند؟! 
گوینده و كیفیت افزایی سازوكار شنونده است. یعنی اصال سكوت 

اما نوع دیگری از »سكوت سیاستمدار« نیز متصور است:  نیست! 
»ساز«ی كه صدایش بعدها درخواهد آمد! 

انتخاب  »تاكتیك«  یك  مثابه  به  را  »سكوت«  كه  آنگاه  سیاستمدار، 
را  متفاوتی«  »زبان  واقع  در  در خلوت خانه خویش،  می كند، حتی 
برای سخن گفتن بر می گزیند كه هرچند »رازآلود« و معمایی به نظر 
می رسد اما گاه در انتقال پیام و تاثیرگذاری بر مخاطب كارسازتر 
است. »سكوت تاكتیكی« برای سیاستمدار كه موجودیت او به سخن 
كه  می شود  محسوب  »ساختارشكنی«  نوعی  واقع  در  است،  گفتن 
مرگ  سكوت  پس  دارد.  »انگیزشگری«  و  »بازآفرینی«  خاصیت 
نیست، نوعی تمهید زندگی و خیزش و حركت است، همان »ساز«ی 

كه صدای آن بعدها به گوش خواهد رسید! 
به باور من، تاریخ تحوالت سیاسی- اجتماعی چه در ایران و چه 
تاكتیكی سیاستمدار«  در همه جهان، بسیار وام دار همین »سكوت 
است: سكوت در متن، فریاد در حاشیه! نوعی آرامش در حضور 
از روشنفكران  آیا تحول اساسی در نوع نگرش بسیاری  دیگران! 
سیاست پیشه در دهه های هژمونی اندیشه های چپ ماركسیستی و 
رویگردانی آنان از قبله پیشین، حاصل برهه ای از سكوت سیاسی 
نیازمند  ناچار  به  باشد،  اندیشه  اهل  اگر  سیاستمدار  است؟  نبوده 
برهه و حتی برهه هایی از »سكوت تاكتیكی« به مثابه مجالی برای 
»ساختارشكنی« در »ارزش های مألوف« است. پس نباید به سادگی 

از كنار »سكوت رازآلود« سیاستمداران گذشت. 
واقع  در  سینما،  كارگردانان  از  نحله ای  تعبیر  به  سكوت  نوع  این 
آیا سكوت  نشدن!  دیده  و  بودن  یعنی  است،  مولف«  »مرگ  نوعی 
سیاستمدار را می توان ارزش گذاری كرد كه مثال: فضیلت است یا 
قلب  تپش  و  نفس كشیدن  مگر  است.  منفی  قلم  این  پاسخ  رذیلت؟! 
انسان تا وقتی زنده است، فضیلت به حساب می آید و مگر مردگان 
كرد؟  سرزنش  می توان  حیاتی  نشانه های  نداشتن  خاطر  به  را 
»تاكتیك«  موضع  از  نه  و  زمانه«  »جبر  سر  از  اگرنه  سیاستمدار، 
بلكه  یا ساختارشكنی هویت خود،  انگیزشگری  و  بازآفرینی  برای 
واقع  در  می كند،  اختیار  عامل شخصی، سكوت  یك  براساس  تنها 
 – »فضیلت  دوگانه  بیرون می برد. پس  داوری«  »دایره  از  را  خود 
رذیلت« از اساس منتفی می شود. چنین كسی به عنوان سیاستمدار 

»مرده« است. هر چیز دیگری می تواند باشد اما سیاستمدار نیست. 

را  پرسش  این  پیرامون،  به  نیم نگاهی  با  كه  است  آن  وقت  اینك 
پیش روی خواننده قرار دهم كه آیا جامعه ایران در شرایط كنونی 

به هیچ گونه ای از »سكوت سیاستمدار« نیازمند است؟ 

به گمان این قلم، جز »سكوت عافیت جویانه« كه البته حق شخصی 
ایران برای آن كه  انتخاب »مردن« است، جامعه  سیاستمدار برای 
پیش روی  گوناگون  چالش های  كند،  پیشرفت  بگیرد،  سروسامان 
نیازمند  فراهم سازد،  توسعه و تحول مطلوب را پاسخی شایسته 
نمونه هایی  اندک  است. هرچند  همه گونه های »سكوت سیاستمدار« 
از این »كیمیای رویایی« در روزگار ما مشاهده می شود اما انگار 
عرصه سیاست در این سرزمین، همچون »خمارمستی« تمام كائنات 
وجود سیاستمداران را تسخیر كرده و حكم ازلی – ابدی یافته است! 
چرا كمتر سیاستمداری پیدا می شود كه سكوت اختیار كند؟ »فوبیای 
مرگ« بی تردید مهمترین عامل این پرهیز است كه البته قابل انكار 
هم نیست. اما فراموش نكنیم كه »مرگ سخن« هزار بار فاجعه بارتر 

از »مرگ سخنگو«ست! 
كه  باشد  لحظه ای  مترصد  هوشیارانه  باید  همواره  سیاستمدار 
جامعه بیش از سخن گفتن به »سكوت« او نیاز دارد. نباید فرصت را 
از دست بدهد. جان سختی در برابر »ضرورت سكوت« به فوبیای 

مرگ شتاب می بخشد و آن را جامه عمل می پوشاند. 
از  آنان  »سخن«  البته  كه  مادام العمر  سیاستمداران  نیستند  كم 

»سكوت« بسیار كم دامنه تر و بی اثرتر است. 
»تصمیم  یك  موضع  از  كه  آنگاه  سیاستمدار  سكوت  من،  نظر  به 
در  می گیرد،  صورت  زمانه  مقتضای  به  و  ناعادالنه«  و  ابتكاری 
از  دیگران، سرشار  انتخاب  و  برای حضور  »فرصت سازی«  حكم 
خالقیت و بازآفرینی است. سایه سنگین و محترم یك سیاستمدار 
كنار می رود و زمینه  پرده حاجب  با »سكوت« اوست كه همچون 

»رونمایی« سیاستمداران تازه فراهم می شود. 
هرگز  كند،  اختیار  سكوت  هنگام،  به  و  مبتكرانه  اگر  سیاستمدار، 

نخواهد مرد.                                             شهروند امروز
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گزارش

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

برخی از خصوصیتهای برنامه های طراحی شده : 

۱( دیجیتالی شدن كلیه فرمهای موجود در محل كار شما 
۲( قابلیت ذخیره سازی در شبكه 

3( انجام كلیه امور حسابداری بصورت مكانیزه 
4( ارائه گزارشهای دوره ای مطابق بامیل شما 
۵( انواع طراحی دیجیتالی فرمهای تصادفات 

,Claim form, Hire form, Agreement form
۶( و هرآنچه شما از كامپیوتر انتظار دارید........

Tel: 077 ۹675 1767
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوكاره
ترجمه منوچهر كیا

مرد آمریكائی یك فنجان دیگر قهوه به )لیماس ( تعارف كرد و گفت : ))بروید 
بخوابید.. اگر بیاید شما را بوسیله تلفن خبر خواهیم كرد.((

مرد   . نداد  جوابی  میكرد  نگاه  خلوت  خیابان  به  پنجره  از  كه   )) ))لیماس 
باشید.  او  انتظار  در  ابد  تا  توانید  نمی  كه  ))شما   : گفت  دوباره  آمریكائی 
با  پلیس  ترتیب كارها را می دهیم كه  بیاید. ما طوری  شاید موقع دیگری 
))آژانس(( تماس بگیرد. در هر صورت شما میتوانید در مدتی كمتر از ۲۰ 
دقیقه خود را با اینجا برسانید.(( ))لیماس(( جواب داد : نخیر . دیگر تقریبا 
شب شده است . ))آخر شما كه نمیتوانید اینطور انتظار بكشید او تا بحال ۹ 
ساعت تاخیردارد. (( اگر شما میخواهید بروید كامال آزاد هستید . شما واقعا 
به من خدمت كردید. به ))كرامر(( خواهم گفت كه در حق من از هیچ كمكی 
مضایقه نكردید. ولی تا چه موقع میخواهید منتظر او بمانید؟ )) تا موقعی 
كه برسد((لیماس به پنجره دیده بانی نزدیك شد و میان دو پلیسی كه با 
دوربین پاسگاه مرزی آلمان شرقی  رازین نظر داشتند قرار گرفت . سپس 
زمزمه كنان افزود : او منتظر فرارسیدن شب است . من این موضوع را به 
خوبی میدانم. ))ولی همین امروز صبح میگفتید كه همراه كارگران از مرز 
عبور خواهد كرد.(( مامورین مخفی هواپیما نیستند كه ساعت ورود شان 
معین باشد او شناخته شده واز فرط ترس بهر ترتیبی كه شده خود را نجات 
خواهد داد . در این ساعت ))موندت(( در تعیب اوست و فقط شانس كوچكی 
دارد كه خود را نجات دهد. اقال باو اجازه دهید كه ساعت فرار را خودش 
تعیین كند. مرد جوان آمریكائی مردد بود. او میخواست از آنجا برود ولی 
فرصت مناسبی بدست نمیاورد. صدای زنگی در داخل پاسگاه طنین انداز 
شد. تمام حاضرین حواس خود را كامال جمع كردند . یكی ازمامورین پلیس 
بزبان آلمانی گفت : یك ))اوپن وكورد(( سیاهرنگ كه نمره آلمان غربی را 
دارد. مرد آمریكائی زمزمه كرد: نمیتوان بحرفهای او اعتماد كرد زیر هوا 
بقدری تاریك است كه از چنین فاصله ای نمیتوان مشخصات اتومبیلی را 
او  اسرار  به  موندت  : چطور  افزود  و  كرد  فكر  كمی  داد. سپس  تشخیص 
پی برد؟ لیماس از كناره پنجره بالحن خشنی گفت : ))ساكت باشید!(( یكی 
از مامورین پلیس از پاسگاه خارج شد و پس از اینكه خود را پشت كیسه 
قرارداشتند رساند پشت  مانند سنگری روی خط سفید مرز  كه  های شن 
))تلسكوپ(( قرارگرفت. پلیس دیگر دوربین را زمین گذاشت، كاسك سیاه 
خود را از جا رختی برداشت و آنرا بدقت برسرنهاد. ناگهان درای پاسگاه 
مرزی ، نورافكنها روشن شدند و جاده را مانند صحنه تاتر روشن كردند. 
پلیسی كه پشت دستگاه ))تلسكوپ(( قرارگرفته بود اعالم كرد: ))اتومبیل در 
. او را برای  سد اول كنترل توقف كرد. فقط یك سرنشین دارد. زن است 
كنترل مدارک شناسائی به پاسگاه ))وپو(( هدایت میكنند.(( سكوت مطلقی در 
داخل پاسگاه حكمفرما بود. مرد آمریكائی پرسید: اوچه گفت ؟ لیماس بدن 
اینكه جواب او را بدهد دوربینی برداشت و به پاسگاهای كنترل برلن شرقی 
خیره شد. مامور پلیس ادامه داد : كنترل او تمام شد . او را به دومین سد 
كنترل میبرند. مرد آمریكائی با سماجت پرسید: آیا خودش است ، شاید باید 
او را ))آژانس (( بنامم. لیماس كه بدقت به اتومبیل خیره شده بود گفت : یك 
لحظه صبر كنید. او وارد قسمت گمرک شده است . دو پلیس روسی مقابل 
آنها مسلسل بدست گرفته و دیگری كمی  از  اتومبیل قرارداشتند. یكی  در 
دورتر بود. یك پلیس دیگر در اطراف اتومبیل قدم میزد. او مقابل صندوق 
عقب توقف كرد ، بطرف راننده رفت ، كلید صندوق را از او گرفت ، آنرا باز 
كرد ، محتوی آنرا بررسی نمود ، آنرا دوباره بست و كلید را به راننده پس 
داد. سپس تقریبا 3۰ متر بروی جاده پیش رفت ، میان دو پاسگاه مرزی 
توقف نمود و بایكی ازمامورین گشتی آلمان شرقی چند كلمه ردوبدل كرد. 
اتومبیل پس   . به راننده عالمت دادند كه میتواند عبور كند  اولی  پلیس  دو 
از چند متر نزدیك دو ماموری كه در وسط جاده قرار داشتند توقف كرد. 
دو مامور مزبور چند ثانیه ای با هم تبادل نظر كردند و بر خالف میل به 

اتومبیل اجازه دادند كه از خط مرزی پذشته و وارد ناحیه متفقین گردد. 

مرد آمریكائی پرسید : ))لیماس آیا منظر مردی هستید(( لیماس جواب داد : 
بلی آنگاه یقه بارانی خود را باال كشید از پاسگاه خارج شد ، درزیر بادسرد 
اكتبر خود را به اتومبیل رساند و از زنی كه پشت فرمان قرارداشت پرسید، 
))او كجاست؟(( آنها میخواستند اورا بازداشت كنند. ولی موفق به فرارشد، 
او با دوچرخه فراركرد. گمان نمیكنم كه آنها چیزی درباره من بدانند. او كجا 
رفته است ؟ ما یك اتاق در نزدیكی دروازه ))براندنبورگ(( باالی یك كافه 
داشتیم . او مدارک خود را در آنجا مخفی میكرد و مقداری پول نیز ذخیره 

داشت . گمان میكنم كه آنجا رفته است . .....
ادامه دارد

فهرست مرگ دویچه وله 
 

هنرمنداني که 200۹ را ندیدند 
 

دویچه وله، فهرستي از نام آوران فرهنگ و هنر جهان را كه حلول سال ۲۰۰۹ را به چشم ندیدند، منتشر كرد. در صدر این فهرست 
این  پینتر بود.  اثر  انگلیسي قرار دارد. نمایشنامه پیشخدمت معروف ترین  پینتر نمایشنامه نویس مشهور  نام هارولد  تایي،  ده 
نویسنده ناراضي همواره در موقعیت هاي سیاسي نیز، واكنش هاي رادیكال و به موقع از خود نشان داده بود. او در كنار نام هایي 
چون بكت، اونیل، یونسكو، برشت، كوكتو، ژونه و دورنمات از نام آورترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم محسوب مي شد. ماما 
آفریقا ستاره موسیقي آفریقاي جنوبي كه با ترانه هاي click sangu و Pata pata، نقش تاثیرگذاري در مبارزات ضدنژادپرستي 
كشورش در سال هاي تلخ آپارتاید داشت، در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. پل نیومن اسطوره هالیوود كه بسیاري او را 
یكي از ۲۰ بازیگر برتر دوران مي دانند و آثاري چون بیلیاردباز، گربه روي شیرواني داغ، تابستان گرم و طوالني و بوچ كسیدي 
و ساندنس كید را در كارنامه خود داشت، سومین هنرمند فقید سال ۲۰۰۸ اعالم شد. ریچارد رایت كیبوردنواز انگلیسي كه از 
بنیانگذاران پینك فلوید است در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ درگذشت و در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفت، او همراه راجر واترز و 
نیك میسن پینك فلوید را پایه گذاري كردند. الكساندر سولژنیتسین نویسنده كتاب معروف »مجمع الجزایر گوالک« در پله پنجم 
فهرست مرگ دویچه وله ایستاد. او قبل از نویسندگي در ارتش شوروي خدمت مي كرد و به درجه سرهنگي هم رسید اما نوشتن 
نامه یي شدیداللحن به استالین، سبب دستگیري و محكومیت او به زندان در اردوگاه كار اجباري شد. رمان هاي او حكایت زندگي 
او در زندان ها و اردوگاه هاي كار اجباري شوروي است. چنگیز آیتماتوف نویسنده دیگري است كه رتبه ششم فهرست مرگ را 
از آن خود كرد. مردم قرقیزستان این نویسنده را پدر معنوي خود مي دانند. »الوداع گل ساري« و »نخستین آموزگار« نام رمان 
هاي اوست كه تاكنون به بیش از ۱۵۰ زبان دنیا از جمله فارسي ترجمه شده اند. رتبه هفتم این فهرست به سینماگر نامي امریكا 
رسیده است. سیدني پوالک فیلمساز نامدار هالیوود در ۲۶ مه ۲۰۰۸ درگذشت. این كارگردان كه آثاري چون »اسب ها شلیك مي 
كنند«، »توتسي« و »بیرون از آفریقا« را خلق كرده است در درخشش هنري بازیگراني مانند داستین هافمن و رابرت ردفورد نقش 
بزرگي داشته است. چارلتون هستون در حالي در پنج آوریل ۲۰۰۸ درگذشت و در رتبه هشتم فهرست ایستاد كه چند سالي از 
بیماري آلزایمر رنج برد. او در سال ۱۹۵۹ براي بازي در فیلم »بن هور« موفق به كسب جایزه اسكار شد. هستون در فیلم »ده 
فرمان« نقش موسي را بازي كرد كه یكي از پرفروش ترین فیلم هاي سینماي جهان شناخته شده است. آرتور سي كالرک نویسنده 
انگلیسي داستان هاي علمي- تخیلي كه كوبریك فیلم »ادیسه فضایي« را از روي یكي از داستان هاي او ساخت در ۱۹مارس ۲۰۰۸ 
درگذشت و در فهرست دویچه وله رتبه نهم را از آن خود كرد. اما آخرین انتخاب دویچه وله مرگ جوكر است. اعالم خبر فوت 
هیث لجر جوكر فیلم »شوالیه تاریكي« در سن ۲۸سالگي اولین خبر مرگ سینما در سال ۲۰۰۸ بود. او با بازي در فیلم »كوهستان 
بروكبك« كه براي او نامزدي اسكار را به همراه داشت به شهرت رسید. اما نقش آفریني او در »شوالیه تاریكي« باعث شد او در 
گروه بهترین هنرپیشه نقش مكمل مرد نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شود. این جایزه قرار است تا چند روز دیگر اهدا شود. 

هیث لجر در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ درگذشت و در پله دهم فهرست مرگ ایستاد. 

داستان )1(
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

اتخاذ تصمیمات سیاسي 
از روي طالع بیني

مینا شرقی

مردم بسیاري از كشورها به طالع بیني اعتقاد دارند اما در سریالنكا طالع بیني جایگاه خاصي در 
زندگي مردم این كشور دارد.سریالنكایي ها براي انتخاب همسر، شغل جدید و حتي زمان ترک 
خانه در صبح و حاضر شدن در سر كار با طالع بین مشورت مي كنند. جالب اینجاست كه حتي 

شدت  به  هم  كشور  این  سیاستمداران 
قرار  بیني  طالع  و  ها  ستاره  تاثیر  تحت 
تاالري  در  عروسي  مجلس  یك  دارند.در 
در كلمبو عروس و داماد با آرامش روي 
صندلي نشسته اند و اطرافشان با نقاشي 
است.  شده  تزئین  هندو  خدایان  از  هایي 
مشغول  هندو  موبد  چند  آنها  جلوي  در 
انجام مراسم خاص مذهبي هستند و براي 
عروس و داماد طلب خوشبختي مي كنند. 
از آنجایي كه طالع بینان بهترین زمان را 
براي عقد این زوج ساعت ۰۹/۱۱ به وقت 
از همه مهمانان  محلي اعالم كرده بودند 
خواسته شده بود قبل از این زمان خود را 

به محل برگزاري مراسم برسانند.این طالع بینان بودند كه نقشي اساسي در ازدواج ویجایاروبن و 
اومارانجیني داشتند. طالع بیني این دو نشان داد ستاره هایشان با هم در تضاد نیستند بنابراین مي 
توانند یك زندگي مشترک را با هم شروع كنند. ویجایاروبن مي گوید؛»براي ازدواج با اومارانجیني 
نزد طالع بینان رفتیم. من هیچ شناختي از او نداشتم و آنها به ما گفتند ستاره هایمان در حدود 
۸۵ درصد با هم تطابق دارد كه این نشانه خوبي بود. طالع بینان به ما گفتند براي ازدواج با هم 
مناسب هستیم. پدر و مادرهایمان از این مساله خوشحال هستند و خودمان هم خوشحالیم.« به 
گفته ویجایاروبن اگر طالع بینان نظر مساعدي نسبت به این ازدواج نداشتند پدر و مادرش دختر 
دیگري را براي او انتخاب مي كردند.طالع بینان نقشي كلیدي در زندگي مردم سریالنكا و جوامع 
مختلف این كشور از تامیل و شینالها بازي مي كنند. اشواران كوروكال ششمین نسل خانواده 
اش است كه طالع بیني مي كند. او كه برهمن است در مجالس عروسي به عنوان روحاني عهده دار 
مراسم مذهبي است.روزانه مردم بسیاري براي مشورت با او به خانه اش در حومه كلمبو مراجعه 
مي كنند. در روزهاي خاص و خجسته او بیش از هر روز دیگري مراجعه كننده دارد. طالع بینان 
سریالنكایي لباس هایي سنتي دارند كه شامل یك شال سفید با حاشیه ارغواني و طالیي است. 
باالتنه طالع بینان باید برهنه باشد. گردنبند طال و گوشواره هاي برلیان از دیگر الزمه هاي پوششي 
این قشر است.اشواران موهاي بلندش را پشت سرش بسته. او با پودر خط هاي سفیدي روي شانه 
ها، سینه و پیشاني اش كشیده. بسیاري از مردم سریالنكا پرونده یي خاص براي طالع بیني دارند. 
در پرونده آنها مطالبي چون نام پدر و مادر، موقعیت ستاره ها و سیاره هایشان و تاریخ و زمان 
دقیق تولد درج شده است. بسیاري از این افراد این پرونده را تا آخر عمر خود نگهداري مي كنند و 
این پرونده حتي از شناسنامه هم برایشان ارزشمند تر است. اشواران مي گوید؛ »اگر براي كودكي 
كه تازه متولد مي شود پرونده طالع بیني تشكیل نشود او را از لطف بزرگي محروم كرده اند. این 
كار گناه بزرگي است چرا كه با این كار این كودک ممكن است در آینده با مشكالت فراواني روبه 

رو شود. پرونده طالع بیني حتي از شناسنامه هم براي هر نفر مهم تر است.«
اعتقاد به ستاره ها در سریالنكا آنقدر زیاد است كه افراد براي شروع كارهاي جدید خود به طالع 
بینان مراجعه كرده و كار خود را در روزهاي خجسته یي كه آنها مشخص مي كنند، آغاز مي كنند. 
حتي بسیاري از سیاستمداران این كشور از روي طالع بیني تصمیمات خود را اتخاذ مي كنند و 
قبل از ورود به وزارتخانه هاي خود با طالع بینان مشورت مي كنند. برادمن ویراكن كه مشاور ۹ 
تن از چهره هاي برجسته سیاسي سریالنكاست، مي گوید؛ »رئیس جمهور قبلي سریالنكا پرماداسا 
واقعًا اعتقاد خاصي به پیش بیني هاي طالع بینان داشت. طالع بیني در تصمیمات سیاسي او نقشي 
كلیدي ایفا مي كرد.«به اعتقاد او سیریماوو باندارانایك اولین نخست وزیر زن سریالنكا به همراه 
هستم  مطمئن  گوید؛»من  مي  او  هستند.  معتقد  بیني  طالع  به  هم  كشور  این  فعلي  جمهور  رئیس 
انتخابات، تاریخ انتخابات و كارهاي انتخاباتي در این كشور در روزهایي انجام مي شود كه طالع 
بینان مشخص مي كنند. سیاستمداران ما به نحس بودن یا خوش یمن بودن روزها اعتقاد خاصي 
دارند.«به گفته آقاي ویراكن تنها رهبر مخالف حزب حاكم سریالنكا است كه اعتقادي به طالع بیني 
ندارد. سوماناداسا طالع بیني است كه بسیاري از سیاستمداران سریالنكایي براي مشورت به او 
مراجعه مي كنند. او مدعي است توصیه وي به آقاي راجاپاكسا در مورد ساعت خارج شدن از 
خانه اش در انتخابات سال ۲۰۰۵ باعث شده او در نهایت بتواند پست ریاست جمهوري را از آن 
خودش كند. سوماناداسا مي گوید؛ »۲۵ سال پیش بود كه گفتم شخصي از ماتارا منجي سریالنكا 
خواهد شد و اكنون مي بینید كه آقاي راجاپاكسا روي كار است. طالع او بسیار روشن است. او 
كسي است كه پیشرفت را براي این كشور به ارمغان خواهد آورد. او دشمنان ما و تروریست ها را 
شكست خواهد داد. من روزهاي خوبي را براي او پیش بیني مي كنم.«سوماناداسا مدعي است طالع 
رهبر ببرهاي تامیل را هم دیده است. او مي گوید قدرت رهبر ببرهاي تامیل از روساي جمهور قبلي 
سریالنكا بیشتر بوده ولي قدرت او به قدرت رئیس جمهور راجاپاكسا نمي رسد و همین مساله 
موجبات موفقیت رئیس جمهور فعلي مقابل ببرهاي تامیل را فراهم خواهد آورد.در تاالر كلومبو 
ویجایاروبن و اومارانجیني امیدوارند زندگي خوبي را در كنار هم تجربه كنند. هر چند یكدیگر را 
نمي شناسند اما مطمئن هستند در كنار هم خوشبخت خواهند شد چرا كه در طالع بیني شان ستاره 

هایشان با هم جور هستند.
بی بی سی
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کامو  پرومته قرن بیستم
    

پرویز هوشیار -  قسمت آخر

 شخصیت فردگرا ) اندیویدوالیستي ( و خودخواهانه   ” ویكتوریا “ دختر قاضي 
قبل ا زحكومت نظامي و هجوم طاعون در دیالوگهاي او به خوبي نمایان است 

” بلي ،   طرز خودمان حرف به زنیم چه اهمیت دارد اگر دیگران آنرا دیوانگي تلقي 
كنند . فردا  از دهان من بوسه برخواهي گرفت ومن به لب هاي تو نگاه مي كنم 
و گونه هایم خواهد سوخت . نه حق این بود كه بین بهشت و من مرا انتخاب مي 
كردي ، حق این بودكه تو مرا به همه دنیا ترجیح میدادي “   ، و ”  طاعون “ كه به 

خوبي از نامش پیداست مرضي خانمان سوز ، دردي جان گداز .و........ است 
” ساكت من ” طاعونم “  كسي كه شراب را مي ترشاند و میوه ها را خشك مي كند 
تاک ها را مي سوزاند و..... .“       دوشنبه  4 ژانویه   ۱۹۶۰  ساعت  ۱3 و  ۵۵  
دقیقه در جاده ”سانس“  پاریس در محلي  به نام   ”  ویل پله ون “ اتومبیل  ” فاسل 
دگا “  از كنار دهقاني كه سوار دوچرخه موتوري بود گذشت . ماشین با سرعت 
زیاد این راه كه كامال مستقیم بود پیمود . صد متري دورتر  ” صداي وحشتناک 
“ به گوش مرد دوچرخه سوار رسید . آیا الستیك تركید ؟ سگدست برید ؟ دهقان 
اتومبیل را  دید كه از جاده خارج شد به چناري خورد و به سوي تنه چنار پشتي ، 
آخرین درخت ردیف خیز برداشت دو نیم شد و برجاي ماند .  در دشت سه پیكر 
افتاده بود . دو نفر زن با راننده ماشین  ” میشل گالیمار “ كه چند روز بعد مرد، در 
میان آهن پاره هاي اتومیبل مسافر چهارمي پیدا شد كه جابه جا كشته شده بود ، 
شدت تصادف او را مچاله و به صندوق عقب پرتاب كرده بود . وقتي جیبهایش را 
جستجو كردند یكي از اولین چیزهائي كه به دست آمد بلیت بازگشت با قطار بود 
كه از آن استفاده نشده بود . سرانجام به هویتش پي بردند .            آلبر كامو 
متولد ۷ نوامبر ۱۹۱3 نویسنده اي كه هیچیك از نویسندگان معاصر وي در اروپا 
نتوانسته اند  تاثیري چنین ژرف بر تخیل و وجدان اخالقي و سیاسي نسل خود و 
نسل بعد از خود بگذارند .  او عمیقأ به اروپا تعلق داشت چون فرزند پدرو مادري 
اروپائي بود  . او از خطري آگاه بود خطري كه با جاذبه هاي خود همواره او را به 
سوي خود مي كشید ولي او هیچگاه دعوت آنرا نه پذیرفت  و بدین سان  پرومته 

قرن بیستم  در گذشت . 

آموزش مصرفی و فرار مغزها
یكی از دردهای جامعه ایران، بحث مهاجرت نیروی كار از كشور است كه بعضًا به دنبال كسب مهارت های بیشتر و باالتر 

و یا در جست وجوی فرصت های بهتر صورت می پذیرد و به طور كلی، به دوگونه مهاجرت داخلی و خارجی می باشد.
یك دم نگاه كن كه چه بر باد می دهی / 

چندین هزار امید بنی آدم است این 
یكی از دردهای جامعه ایران، بحث مهاجرت نیروی كار از كشور است 
كه بعضًا به دنبال كسب مهارت های بیشتر و باالتر و یا در جست وجوی 
فرصت های بهتر صورت می پذیرد و به طور كلی، به دوگونه مهاجرت 
داخلی و خارجی می باشد. بر هم خوردن توازن توزیع نیروی كار در 
استان ها و مناطق مختلف جغرافیایی كشور، هدایت پس اندازهای ناشی از 
اشتغال به سمت مناطق مهاجرپذیر، دادن سیگنال های غلط برنامه ریزی 
و  تولیدی  امكانات  دستمزدها،  نابرابر  توزیع  و  دولت  به  نظارت  و 
مهاجرت  نتایج  از  همگی  كشور،  مختلف  نقاط  در  شغلی  فرصت های 
از  كار  جویای  جوانان  مهاجرت  ایران،  در  متأسفانه  می باشند.  داخلی 
روستاها به شهرها بسیار متداول بوده كه این امر، منجر به عدم تعادل 
عرضه نیروی كار می شود. مطابق سرشماری نفوس و مسكن سال ۸۵، 
استان تهران با موازنه مهاجرتی ۶۱۷ هزار نفر، در راCس استان های 
در  چه   - كار  نیروی  خارجی  مهاجرت  در  همچنین  است،  مهاجرپذیر 
ُبعد مهاجرت تحصیلكردگان جویای كار، چه نخبگان جویای فرصت های 
مناسب و چه جوانان بی تخصص جویای كار - همواره با فرار مغزها و 
یا فرصت های كاری مواجه ایم. محیط كاری ضعیف، حمایت های ناچیز 

اجتماعی، تبعیض و مشكالت دیگری از این دست، همگی مقدمات مهاجرت نیروی كار جوان را فراهم می آورند.     
▪ آموزش 

متأسفانه ایران تنها ۵/۰ درصد علم جهان را تولید می كند و در رده بندی های جهانی، نامی از دانشگاه های كشورمان، حتی 
در رتبه بندی دو هزار دانشگاه برتر جهان به چشم نمی خورد. بانك جهانی در گزارشی، نرخ بی سوادی در كشور را ۵ 
برابر نرخ بی سوادی ژاپن در سال ۱۹۰۵ اعالم كرده است. این در حالی است كه كویت و اردن، بهترین سیستم آموزشی 
آفریقایی، كمترین  از كشورهای  ایران پس  بنیاد آماری یونسكو،  دارا می باشند. مطابق جدیدترین گزارش  را در منطقه 

سرمایه گذاری را در ُبعد آموزش و پرورش داشته است.     
متأسفانه بحث آموزش در ایران، از موضوعاتی است كه مغفول مانده است. نگاه به آموزش و پرورش كشور، به عنوان 

پدیده مصرفی و نه تولیدی، دردی است كه طی سالیان دراز، بیشترین ضربات را بر پیكره آموزش كشور وارد 
نموده است.     در بحث آموزش جوانان و نوجوانان، عوامل متعددی را می توان نام برد كه منجر به بروز شكاف 

بین استانداردهای جهانی آموزش و همچنین آموزش در ایران شده است. 
مهمترین این عوامل عبارتند از:     

۱( عدم تغییر و بهبود محیط یادگیری و عدم تعریف اهداف علمی، مهارتی و رفتاری جوانان     
۲( دوری از برنامه ریزی، الگوسازی و تدوین چارچوب های اصالحی در برنامه های تحصیلی برای جوانان و 

نوجوانان     
3( شكل واحد یادگیری و تدریس و عدم رعایت اصل تغییر در شیوه های تدریس و التزام به شیوه های سنتی 

آموزش   
4( بی توجهی به استعداد و راندمان دانش آموزان و عدم ارزیابی دقیق آمادگی آنان 

   ۵( معطوف بودن بر كّمیت آماری پذیرفته شدگان دانشگاه ها، مراكز آموزش عالی و حتی در سطح مدارس، 
به جای كیفیت آموزشی     

۶( جایگاه ضعیف و ناچیز تحقیقات در سیستم آموزش كشور     
۷( مشكالت گسترده معلمان و فرسودگی استادان 

۸( عدم تطابق آموزش و بازار كار. 
بیش از نیمی از كاركنان دولتی را كارمندان، معلمان رسمی و پیمانی و حق التدریسی آموزش و پرورش به خود 
اختصاص داده اند. متأسفانه با وجود چنین حجمی از هزینه های جاری برای دولت ها، راندمان كاری در سیستم 
آموزشی كشور، از نمره قابل قبولی برخوردار نبوده است. هرچند تحوالت سال های اخیر، نشان از عزم نسبی 

دولت در بهبود فضای آموزشی كشور دارد، اما هنوز جای كار، فراوان است.     
بالغ بر ۶/۱3 درصد رشد مراكز آموزش فنی و حرفه ای، ۲/۱۵ درصد رشد آموزشگاه های كار و دانش و 
همچنین رشد ۲3 درصدی مراكز پیش دانشگاهی در سال های اخیر، در كنار كاهش ۵/۸ درصدی تعداد دانش 
آموزان، به دلیل كاهش موالید در سال های ۷۷ به بعد، نشان از امید به بهبود وضعیت آموزش جوانان - الاقل 
در كشور  تحقیق  و جایگاه  تدریس  كیفیت تحصیل، شیوه های  كه  آن  دارد؛ حال   - آموزشی  بعد فضای  در 

همچنان زیر استاندارد می باشند.     
در این راستا، موارد زیر به عنوان راهكار ارایه می گردند: 

۱( تدوین یك نظام جامع آموزشی در كشور با رویكرد اصالح، نوآوری و ارتقای كّمی و كیفی 
۲( بهره گیری از ظرفیت های آموزشی سایر سازمان ها و مشاركت آموزشی با آنان     

3( استانی كردن آموزش و رعایت استانداردهای منطقه ای و محلی در رابطه با آن، در جهت تطابق آموزش با 
فرهنگ هر منطقه از كشور     

4( توسعه امكانات سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی     
۵( تركیب تحقیق و پژوهش با تئوری و آموزش     

۶( اصالح ساختاری نظام آموزشی، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان و كارآمد كردن آن در راستای 
توسعه كشور، مطابق با اهداف سند چشم انداز 

۷( توجه ویژه به شاخص های كّمی و كیفی عوامل آموزشی جوانان، همچون نیروی انسانی، كارآیی درونی، 
منابع و امكانات و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای جهانی 

برنامه های  سنجش  جهت  در  نظارتی  شاخص های  تعریف  و  آموزشی  سیستم  عملكرد  بر  دقیق  نظارت   )۸
ایران، با مشكالت  آموزش جوانان.     به هر حال باید توجه داشت كه جوانان، به عنوان سرمایه های جامعه 
فراوانی دست به گریبانند كه عدم توجه جّدی به این مهم و عدم برنامه ریزی دقیق و حساب شده، در جهت 
برآورده كردن مطالبات آنان، عالوه بر این كه می تواند موجب خمودگی، رخوت و سلب انگیزه از حركت های 

نوآورانه شود، می تواند منجر به بروز آسیب های اجتماعی فراوانی نیز گردد.  
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2500سال شكوه تمدن 
ایرانی تخـت جمشیــد 

بـربلندای تاریخ
پایتخت تشریفاتی  ایران است كه سالیان سال  باستانی  از شهرهای  یكی  نام  پارسه  یا  تخت جمشید 

امپراطوری ایران در زمان هخامنشیان بوده است.

پایتخت تشریفاتی  ایران است كه سالیان سال  باستانی  از شهرهای  یكی  نام  پارسه  یا  تخت جمشید 
امپراطوری ایران در زمان هخامنشیان بوده است. باور عمومی ایرانیان براین است كه اسكندر مقدونی 
سردار یونانی پیش از میالد، به ایران حمله كرد و تخت جمشید را به آتش كشید و احتماال بخش عظیمی 
از كتابها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با این كار نابود نمود. با این حال ویرانه های این مكان هنوز هم در 
مرودشت در نزدیكی شیراز مركز استان فارس برپاست و باستان شناسان از ویرانه های آن نشانه های 
آتش و هجوم بر آن را تایید می كنند.این مكان از سال ۱۹۷۹ یكی از آثار ثبت شده ایران در میراث 

جهانی یونسكو است.  
▪ نام تخت جمشید 

نام تخت جمشید در زمان ساخت، "پارسه"به معنای "شهر پارسیان" بود. یونانیان آن را پِرسپولیس )به 

یونانی یعنی "پارسه شهر(" خوانده اند. در فارسی معاصر این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی جمشید 
پادشاه اسطوره ای ایران می نامند كه در شاهنامه فردوسی نیز آمده است.  

▪ چگونگی ساخت 
یافته های باستان شناسی، مربوط به سال ۵۱۵ پیش از میالد  پایه  قدیمی ترین بخش تخت جمشید بر 
است. آن گونه كه در منابع متعدد و گوناگون تاریخی آمده است ساخت تخت جمشید در حدود ۲۵ قرن 

پیش در دامنه غربی كوه رحمت، به عبارتی میترا یا مهر و در زمان داریوش بزرگ آغاز گردید و سپس 
توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه آن ادامه یافت. 

▪ مكان و چگونگی سازه 
كـاخ هـای تـخـت جـمـشید در نزدیكی رود كوچك "پلوار" كه به رود "كر" می ریزد بر روی سكویی كه 
ارتفاع آن بین ۸ تا ۱۸ متر باالتر از سطح جلگه مرودشت است، بنا شده اند در حالی كه طرف شرقی 
آن بر روی كوه رحمت است وسه طرف دیگر با دیوارهای حافظ شكل داده شده اند. دیوارهای حافظ با 
توجه به شیب زمین تغییر ارتفاع می دهند.وسعت  كامل كاخ های  تخت  جمشید ۱۲۵ هزار متر مربع  اسـت 
كـه از بـخـش هـای  مـهم  زیر تشكیل  یافته  است :كاخ های  رسمی  و تشریفاتی  تخت جمشید )كاخ دروازه 

ملل( ،سرای  نشیمن  و كاخ های  كوچك  اختصاصی،  خزانه  شاهی،  دژ و باروی  حفاظتی  
▪ كاخ آپادانا 

كاخ آپادانا از قدیمی ترین كاخ های تخت جمشید است. این كاخ كه به فرمان داریوش بزرگ بنا شده است، 
برای برگزاری جشن های نوروزی و پذیرش نمایندگان كشورهای وابسته به حضور پادشاه استفاده 
ارتباط  آینه"  "كاخ  یا  تچرا"  "كاخ  به  آن  در قسمت جنوب غربی  پلكانی  توسط  كاخ  این  می شده است. 
ته  پابرجاست.  آن  ستون  حاضر۱4  حال  در  كه  شده است  تشكیل  ستون  از ۷۲  آپادانا  كاخ  می یابد. 

ستون های ایوان كاخ، گرد ولی ته ستون های داخل كاخ، مربع شكل می باشد. 
▪ كاخ ملكه 

این كاخ توسط خشایارشاه ساخته شده و به نسبت سایر بناها در ارتفاع پایین تری قرار گرفته است. 
بخشی از این كاخ در سال ۱۹3۱ توسط شرق شناس مشهور پروفسور ارنست امیل هرتزفلد، خاكبرداری 
و از نو تجدیدبنا شد و امروزه به عنوان موزه و اداره مركزی تأسیسات تخت جمشید مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
▪ كاخ صدستون 

وسعت این كاخ در حدود 4۶۰۰۰ مترمربع است و سقف آن به  وسیله صد ستون كه هر كدام ۱4 متر 
ارتفاع داشته اند، باال نگه داشته می شده است. 

▪ كاخ تچر 
"تچر" یا "تچرا" به معنای خانه زمستانی می باشد.این كاخ نیز به فرمان داریوش كبیر بنا شده و كاخ 
اختصاصی وی بوده است. روی كتیبه ای آمده : "من داریوش این تچر را ساختم." این كاخ یك موزه خط 

به شمار می رود، در این كاخ كتیبه هایی 
خطوط  تا  گرفته  باستان  پارسی  از 
ستون ها  باالی  دارد.  وجود  پهلوی 
استفاده  مصری  جلویی های  نمای  از 
توسط  كاخ  اصلی  قسمت  شده است. 
داریوش بزرگ و ایوان و پلكان سنگی 
پلكان  و  شاه  خشایار  توسط  جنوبی 
بنا  دوم  اردشیر  توسط  غربی  سنگی 

شده است 
▪ كاخ  شورا 

این كاخ تاالر مركزی هم می گویند.  به 
به  بزرگان  با  اینجا  در  شاه  احتمااًل 
با  می پرداخته است.  مشورت  و  بحث 
یكی  از  نقوش حجاری شده،  به  توجه 
از  و  می شده  وارد  شاه  دروازه ها  از 
دو دروازه دیگر خارج می شده است. به 
این دلیل به این جا كاخ شورا می گویند 
كه در اینجا دوسر ستون انسان وجود 
داشته كه درجاهای دیگر نیست و سر 

انسان سمبل تفكر است. 
▪ كاخ َهدیش 

این كاخ كه كاخ خصوصی خشایارشاه 
صفه  قسمت  مرتفع ترین  در  بوده است 
از  كاخ  این  دارد.  قرار  جمشید  تخت 
ملكه  كاخ  به  پلكان  مجموعه  دو  طریق 

آتنی ها  نفرتی كه  به خاطر  باشد  این مكان شروع شده  از  احتمال می رود آتش سوزی  دارد.  ارتباط 
از خشایارشاه داشتند به علت به آتش كشیده شدن آتن به دست وی. رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده 
تمام شدن آب درون سنگ ها به خاطر حرارت است. اینجا مكان كوچكی بوده است. خیلی ها از اینجا به 
عنوان كاخ مرموز نام برده اند. "هدیش" به معنای جای بلند می باشد و چون خشایار شاه نام زن دومش 
"هدیش" بوده است نام كاخ خود را "هدیش" می گذارد. این كاخ در جنوبی ترین قسمت صفه قرار دارد و 

قسمت های زیادی از كف كاخ ، از كوه می باشد. 
▪ ساختمان خزانه شاهنشاهی 

این ساختمان كه ازچندین تاالر، اتاق و حیاط تشكیل شده است با دیوار عظیمی از بقیه تخت جمشید 
جدا می شود. 

▪  آرامگاه های شاهنشاهان 
آرامگاه های  رستم  نقش  دارد.در  قرار  رستم  نقش  جمشید  تخت  از  كیلومتری  نیم  و   ۶ فاصله  در 
دارد.آرامـگـاه  قـرار  داریـوش دوم  یـكـم و  اردشیر  داریوش بزرگ،خشایارشاه،  مانند  شاهنشاهانی 

پنجمی هم هست كه نیمه كاره باقی مانده و احتماال متعلق به داریوش سوم است. 
▪ سرانجام تخت جمشید 

  پلكان ورودی كاخ آپادانامجموعه  كاخ های  تخت  جمشید، در سال 33۰ پیش  از میالد به  دست  اسكندر 
مقدونی به  آتش  كشیده  شد و تمام  بناهای  آن  به  صورت  ویرانه  در آمد.از بناهای  بر جای  مانده  و نیمه  
ویرانه ، بنای  مدخل  اصلی  تخت  جمشید می باشد كه  به  كاخ  آپادانا معروف  است  و مشتمل  بر یك  تاالر 
مركزی  با 3۶ ستون  و سه  ایوان  ۱۲ ستونی  درقسمت های  شمالی ، جنوبی  و شرقی  است  كه  ایوان های  
شمالی  و شرقی  آن  به وسیله  پلكان هایی  به  حیاط های  مقابل  متصل  و مربوط  می شوند. بلندی  صفه  در 
محل  كاخ  آپادانا۱۶ متر و بلندی  ستون های  آن  ۱۸ متر است.  این مجموعه  در فهرست  آثار تاریخی  ایران 

و نیز در فهرست میراث جهانی یونسكو به  ثبت  رسیده  است. 
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آیا تا به حال از بانک وام دریافت کرده اید؟

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

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

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

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

به  كه شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت كرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

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

بهره مند شوید

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

No Win No Fee
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زنان
ZENITH SOLICITORS

دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگی  
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سالمت

 اولین داروي تولید مژه 
هاي بلند  

 سازمان غذا و داروي امریكا نخستین داروي تولید مژه هاي 
تصویب شده،  اخیراً  كه  جدید  داروي  كرد.  تصویب  را  بلندتر 
این  شوند.  تولید  پلك  روي  بلندتري  هاي  مژه  كند  مي  كمك 
دارو تحت عنوان »التیس« تولید شركت »آلرگان« است و براي 
تهیه شده است.  »هایپوتریكوز«  به عارضه  مبتال  افراد  درمان 
در عارضه »هایپوتریكوز«، بیمار به میزان كافي و طبیعي مژه 
ندارد. سازمان غذا و داروي امریكا اعالم كرد داروي »التیس« 
تهیه آن  توزیع خواهد شد و  از سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ 
در  فعال  تركیب  بود.  پذیر خواهد  امكان  با نسخه پزشك  تنها 
این داروي جدید تجویزي »بیماتروپروست« نام دارد و همان 
همین  ساخت  »لومیگان«  داروي  تولید  در  كه  است  تركیبي 
شركت به كار مي رود. داروي »لومیگان« براي درمان گلوكوم 
تجویز مي شود. به گفته متخصصان دوز مصرف »التیس« یك 

نوبت در روز است.  

خاصیت ضدسرطاني روغن دانه انگور  
 

هاي  دانه  روغن  است  داده  نشان  امریكایي  محققان  تحقیقات 
انگور نیز مي تواند سلول هاي سرطاني را نابود كند. محققان 
انگور، سلول هاي  در تست آزمایشگاهي دریافتند روغن دانه 
سرطان خون را ترغیب مي كند كه دست به خودكشي بزنند و 
خود را نابود سازند. براساس این گزارش، ظرف ۲4 ساعت، 
این  معرض  در  كه  خون  سرطان  هاي  سلول  از  درصد   ۷۶
سلول  به  كه  حالي  در  شدند،  نابود  بودند،  گرفته  قرار  روغن 
به  توجه  با  دانشمندان  نشد.  وارد  آسیبي  هیچ  نیز  هاي سالم 
نتایج فوق اظهار داشتند؛ »این یافته احتمال كشف روش هاي 
درماني جدید را افزایش مي دهد اما پیش از هر توصیه یي باید 
مطالعات بیشتر در این زمینه صورت گیرد چون هنوز بسیار 
زود است كه اعالم كنیم مردم براي پیشگیري از سرطان انگور 
از  انگور حاوي شماري  هاي  دانه  محققان،  گفته  به  بخورند.« 
آنتي اكسیدان ها هستند كه هم خواص ضدسرطاني دارند و هم 

تاثیرات مثبتي روي قلب برجاي مي گذارند.  

خودداري از مصرف بي رویه مسكن ها  
اعالم كرد مصرف  امریكا  اعصاب  و  مغز  انجمن متخصصان 
درمان  براي  كه  مسكن  داروهاي  رویه  بي  و  اندازه  از  بیش 
بیماري میگرن استفاده مي شود، موجب عود و بدتر شدن این 
بیماري مي شود. نتایج این تحقیقات نشان داده است تعدادي از 
افرادي كه از داروهاي مخدر مانند كدئین براي سردرد استفاده 
كردند، دچار میگرن هاي مزمن شده اند. بیماري میگرن سردرد 
نبض دار است كه مي تواند با حساسیت چشم به نور، تهوع 
در  را  نفر  میلیون  بیماري صدها  این  همراه شود.  استفراغ  و 
سراسر جهان گرفتار كرده و گاهي مي تواند ساعت ها یا حتي 
روزها نیز ادامه داشته باشد. سابقه خانوادگي نیز در بیماري 
میگرن اثر دارد. متخصصان اعصاب توصیه مي كنند مبتالیان 
داروهاي مسكن خودداري  حد  از  بیش  استفاده  از  میگرن  به 

كنند.  

شیوع باالي کم خوني در دختران  
 

پسران  و  دختران  بلوغ  دوران  در  دهد  مي  نشان  ها  بررسي 
به دلیل جهش رشد دچار فقر آهن مي شوند كه این مورد در 
دارد.  باالیي  بسیار  شیوع  آنها  ماهانه  عادت  دلیل  به  دختران 
یافته هاي جدید محققان نشان مي دهد مهم ترین و شایع ترین 
علل بروز كمبود آهن مصرف كم انواع گوشت به ویژه گوشت 
قرمز است كه آهن قابل جذب باالیي دارد. از عوامل دیگر كمبود 
آهن مي توان به مصرف چاي قبل از غذا یا بالفاصله بعد از غذا 
اشاره كرد كه كمبود در دریافت ویتامین ث نیز از دیگر عوامل 
در  بیشتر  كه  هایي  گروه  از  است  گفتني  است.  مورد  این  در 
معرض كم خوني و فقر آهن قرار دارند شیرخواران، كودكان 
باروري  سنین  در  زنان  و  نوجوان  دختران  سال،  شش  زیر 

هستند.  

فایده خروپف براي سالمتي 
سالمندان  

محققان معتقدند خروپف كردن براي طول عمر و سالمتي، به 
ویژه در سالمندان مفید است. پژوهشگران دریافتند اگر اشخاص 
باالي ۶۵ سال با مشكل وقفه تنفسي بین خواب كه به خروپف 
كردن مربوط مي شود، مواجه باشند بیشتر از سالمنداني كه 
خروپف نمي كنند، عمر خواهند كرد. بررسي ها نشان مي دهد 
وقفه هاي تنفسي كوتاه و خروپف كردن تاثیر محافظتي روي 
سالمندان داشته و سیستم قلبي - عروقي آنها را به گونه یي 
تغییر مي دهد كه با فقدان اكسیژن هماهنگ شود. الزم به ذكر 
است خروپف در اشخاص میانسال، به ویژه در مردان احتمال 

بروز بیماري هاي قلبي را افزایش مي دهد.  
 

درمان بیماري هاي عصبي با هویج  
 

 متخصصان تغذیه معتقدند مصرف هویج مقاومت بدن را در 
برابر بیماري هاي عفوني باال برده و در درمان بیماري هاي 
دارد. بررسي هاي صورت  نیز نقش موثري  اعصاب و روان 
سنگ  كردن  خارج  و  درمان  در  هویج  دهد  مي  نشان  گرفته 
كیسه صفرا موثر بوده و موجب جوان شدن پوست و درمان 
جوش هاي صورت نیز مي شود. یافته هاي محققان نشان مي 
تحریك  و  كودكان  در  اسهال  كردن  برطرف  براي  هویج  دهد 
افرادي كه مي  دارو است. همچنین  ها موثرترین  كبد و روده 
خواهند به وزن خود بیفزایند مي توانند از هویج در رژیم غذایي 
گاه  هیچ  كه  باشید  داشته  یاد  به  كنند.  استفاده  خود  صبحانه 
نباید پوست هویج را كند زیرا این عمل موجب مي شود مواد 

مغذي و ویتامین هاي خود را از دست بدهد.  
 

افسرده ها در خطر چاقي شكمي  
  نتایج تحقیقات پنج ساله محققان هلندي حاكي است افسردگي 
مي تواند سبب چاقي در فرد مبتال شود، اما نه هر نوع چاقي، 
بلكه چاقي شكمي. محققان هلندي در این پژوهش آورده اند؛ »با 
افراد افسرده بیشتر به بیماري  این تحقیق مي توان گفت چرا 
هاي دیابتي و قلبي - عروقي مبتال مي شوند.« این بزرگ ترین 
انجام  چاقي  و  افسردگي  ارتباط  مورد  در  كه  است  پژوهشي 
اندازه گیري دور  با  بررسي  این  در  است. چاقي شكمي  شده 

كمر و برخي شاخص هاي دیگر اندازه گیري شده است.  

آشنایي با نشانه ها و عوامل زمینه ساز بیماري نقرس 

 بیماري شاهان 
 

ترجمه؛ فرانك باجالن

هر عنصري در بدن عملكرد خاصي دارد و براي بدن مفید است. بیماري 
و  زیاد  مقدار  دلیل  به  نقرس 
بدن  اوریك  اسید  غیرطبیعي 
اوریك  اسید  اساسًا  است. 
طریق  از  و  ها  كلیه  توسط 
چنانچه  شود.  مي  دفع  ادرار 
اوریك  اسید  حد  از  بیش  بدن 
به  ها  كلیه  اگر  یا  كند  تولید 
نكنند،  دفع  را  آن  كافي  اندازه 
اسید اوریك به شكل كریستال 
مي  رسوب  مفاصل  در  هایي 
كند كه در پي آن فرد در ناحیه 
رسوب  اوریك  اسید  كه  یي 
عالئمي  دچار  است،  كرده 
التهاب  و  تورم  درد،  جمله  از 

خواهد شد بنابراین نقرس هم در گروه آرتریت ها دسته بندي مي شود 
این  تاثیر  تحت  متفاوت  مفاصل  شامل  بدن  مختلف  هاي  ن  استخوا  زیرا 
پا،  شست  انگشت  مفصل  بیشتر  نقرس  حمالت  شوند.  مي  واقع  بیماري 
قوزک و زانو را درگیر مي كند اما احتمال آن در مفاصل دیگر از جمله پا، 

آرنج، مچ دست، انگشتان و... وجود دارد. 

و  ها  بافت  دیگر  و  ها  تاندون  بر مفاصل،  تواند عالوه  نقرس مي  حمالت 
در مواقع شدیدتر به استخوان ها آسیب برساند. درست است كه نقرس 
به دلیل زیاد بودن میزان اسید اوریك در خون است اما الزامًا زیاد بودن 
میزان اسید اوریك خون همیشه زیانبار نیست و بسیاري افراد با باال بودن 
میزان اسید اوریك خون شان هرگز دچار حمله نقرس نمي شوند. نقرس 

شایع ترین مشكل آرتریت هاي التهابي در مردان باالي چهل سال است. 

میزان این بیماري در مردان حدوداً سه برابر زنان است و چنانچه مواردي 
است.  سالگي  پنجاه  باالي  و  یائسگي  از  بعد  بیشتر  شود،  دیده  زنان  در 
برخي محققان معتقدند اگرچه زنان نیز مانند مردان در محیط هاي كاري 
شان فعالیت مي كنند اما از آنجایي كه آنها فعالیت هاي خانه داري را نیز 
بیشتر به عهده مي گیرند بنابراین به لحاظ فیزیكي از مردان فعال ترند كه 

این افزایش فعالیت ممكن است چنین تفاوتي را سبب شده باشد. 

فعالیت شان  پیري  دلیل  به  كه  پنجاه سال  باالي  در سن  مردان  همچنین 
كمتر مي شود، نسبت به ابتال به این بیماري حساس تر مي شوند. شایع 
ترین عالمت نقرس حمله ناگهاني و اغلب شبانه آن است كه به شكل تورم، 
چند  تواند  مي  نقرس  است. حمله  درگیر  مفصل  در  درد شدید  و  سرخي 
روز حمالت   ۱۰ تا  از سه  بعد  اصواًل  ولي  بكشد  طول  هفته  چند  تا  روز 
فروكش مي كند و حمله بعدي نیز ممكن است تا ماه ها یا حتي سال ها 
اتفاق نیفتد. علت این بیماري اغلب در ارتباط با یك نابهنجاري ارثي بدن 
است  پورین  تجزیه  اوریك محصول  اسید  است.  اوریك  اسید  تصفیه  در 
كه در بسیاري غذاها موجود است. غذاهایي كه غني از پورین هستند از 
جمله ماهي سالمون، ماهي ساردین، ماهي هرینگ )شاه ماهي(، قارچ ها، 
گوشت قرمز و زردچوبه، احتمال نقرس را بیشتر مي كنند همچنین اضافه 
احتمال  نیز  باال  فشار خون  یا  دیابت  باال،  كلسترول  الكل،  نوشیدن  وزن، 
و  پورین  از  غذاهاي سرشار  از خوردن  پس  كنند.  مي  بیشتر  را  بیماري 
را  بیماري  این  بنوشید. سقراط  فراوان  آب  و  مایعات  و  كنید  الكل دوري 
»بیماري شاهان« نامید زیرا با یك تغذیه غني مرتبط است. امروزه نیز در 
كشورهاي توسعه یافته كه سطح استاندارد زندگي باال است و افراد خیلي 
ورزش و تحرک بدني ندارند، درصد مبتالیان به نقرس بیشتر است. حدود 
بیماري نقرس هستند. گیج كننده  ایاالت متحده دچار  نفر در  ۱/۵ میلیون 
ترین جنبه نقرس شروع ناگهاني و متغیر آن است. عمومًا در ساعتي كه 
فرد خواب است بدون هیچ هشدار قلبي شروع مي شود و خیلي سریع و 
ناگهاني فرد را درگیر مي كند، گاهي هم درد با احساس بي حسي شروع 
مي شود و سپس شدت مي گیرد. حمالت نقرس به مرور زمان شدیدتر و 
طوالني تر مي شود و بیش از یك مفصل را درگیر مي كند و احتمال تعداد 
حمالت پشت سر هم بیشتر مي شود. براي درمان بیماري حتمًا به پزشك 
متخصص مراجعه كنید. براي تسكین درد شدید مفصل آسیب دیده، آن را 
كنید  دیگر مصرف  داروي ضدالتهابي  هر  یا  ایبوپروفن  بدهید.  استراحت 
اما آسپرین نخورید، زیرا آسپرین مي تواند با افزایش میزان اسید اوریك 

خون، بیماري را بدتر كند.
 www.webmd.com

طول عمر با 20 دقیقه ورزش در روز
ورزش به مدت ۲۰ تا 3۰ دقیقه با فعالیت متوسط و حداقل هفته ای چهار بار می تواند عمر انسان را تا ۱۵ سال افزایش دهد. 

به گزارش ایرنا همزمان نتایج آخرین نظرسنجی ها در آمریكا نشان می دهد كه یك سوم افرادی كه ورزش می كنند در ماههای 
زمستان ورزش را متوقف می كنند.انجمن ملی ورزش در آمریكا می گوید ورزش در زمستان و در هوای سرد نیز مفید بوده و 

با رعایت یك سری اقدامها توصیه می شود.
▪ توصیه های این انجمن برای ورزش در هوای سرد شامل موارد زیر است.

- گرم كردن قبل از ورزش و توقف آن بصورت تدریجی ضروری است. هوای سرد عضالت را منقبض می كند و زمان بیشتری 
برای كشیدن و نرم كردن عضالت قبل از آغاز فعالیت ورزشی الزم است.

- پوشیدن كفشهای مناسب در هوای سرد ضروری است. بدن خود را با لباس مناسب عایق بندی كنید.- منتظر عرق كردن نباشید. 
در هوای سرد فعالیت ورزشی مناسب هم ممكن است بدون عرق كردن باشد. پس از ورود به داخل ساختمان لباسهای خود را به 

سرعت بیرون نیاورید.این امر ممكن است منجر به كاهش خطرناک دمای بدن )هیپوترمی( شود.
- استفاده از نوشیدنی و مواد غذایی مناسب مانند نان، بادام و گردو و نوشیدنی های ویژه ورزش توصیه می شود.»مارجوری 
آلبوهم« رئیس انجمن ملی ورزش در آمریكا گفته است كه رژیم ورزشی مناسب برای زمستان الزم است. این برنامه ورزشی 
باید انگیزه برای ادامه آن ایجاد كند و همراه با لذت باشد.این انجمن توصیه می كند كه قبل از انجام هر گونه ورزش جدید باید با 

پزشك خود مشورت كنید



    جمعه 20 دی ماه 1387هفته نامه پرشین32
سال دوم -  شماره هفتادو هشتم

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk علم و تكنولوژی

وب سایت
کلیه امور طراحی 

گرافیكی بصورت کامال 
حرفه ای توسط تیم 

مجرب
سر

سرویس کامل طراحی و راه 

اندازی وب سایت 

020 7060 9577

 

ساخت اتومبیلي با توانایي تغییر شكل  
 
 

Rinspeed به صورت  اخیر شركت سوئیسي  مهر؛ طي سه دهه 
ساالنه به ارائه طرحي جدید و خالقانه از یك اتومبیل مي پردازد كه 
این طرح ها در نمایشگاه اتومبیل ژنو ارائه مي شوند. تولید اتومبیل 
این شركت  درآمدزایي  اصلي  پورشه شیوه  مانند  هاي سفارشي 
است اما تركیب خالقیت و تكنولوژي به منظور طرح اتومبیل هاي 
نمونه و خاص را مي توان به عنوان یكي از هنرهاي این شركت 
ارائه كرده  اخیر  این شركت طي سال  كه  آورد. طرحي  به شمار 
توانایي هاي  و  داراي خصوصیات  و  داشته  نام   iChange است 
ویژه به منظور تغییر شكل است. به این معني كه این اتومبیل مي 
تواند از یك اتومبیل باریك و تك سرنشینه به یك اتومبیل ورزشي 
از  گرفتن  كمك  با  اتومبیل  این  دهد.  شكل  تغییر  سرنشینه  سه 
وزن كم و بازده آیرودینامیكي باال، از تمام انرژي نیروي محركه 
۱3۰ كیلوواتي خود استفاده مي كند. جزئیات چگونگي تغییرشكل 
اتومبیل iChange تاكنون فاش نشده است اما اطالعاتي كه از طرح 
باال  با  اتومبیل به دست آمده است نشان مي دهد  این  اولیه  هاي 
رفتن سقف یكپارچه این اتومبیل فضاي كافي براي جا گرفتن دو 
مسافر دیگر پشت سر راننده ایجاد خواهد شد. تولید نمونه اولیه 
اتومبیل iChange تا سال آینده تحقق یافته و این نمونه در هفتاد 
و نهمین نمایشگاه بین المللي اتومبیل ژنو كه از ۵ الي ۱۵ مارس 

۲۰۰۹ میالدي برگزار خواهد شد، ارائه مي شود.  

همه گیر شدن رادیو دیجیتالي در آینده  
  

در گزارش جدیدي كه با پشتیباني دولت انگلیس منتشر شده، آمده 
است عالقه مندان به رادیو تنها ۹ سال دیگر تا استفاده همه گیر 
از رادیوهاي دیجیتالي فاصله دارند. گروه كاري رادیو دیجیتالي 
موسوم به DRWG در انگلیس اعالم كرد تا سال ۲۰۱۵ تنها كمتر 
امواج  و  از دستگاه هاي سنتي  رادیو  به  مندان  از عالقه  نیمي  از 
FM یا AM استفاده خواهند كرد. در صورتي كه زمینه الزم براي 
توسعه زیرساختارهاي ایجاد تحول در فناوري رادیو فراهم شود، 
دور   ۲۰۱۷ سال  در  دیجیتالي  رادیوهاي  توسعه  تاریخي  تحول 
گفت؛  كاري  گروه  این  رئیس  كاكس«  »بري  بود.  نخواهد  ذهن  از 
»پیش بیني مي شود تنها در كریسمس امسال بالغ بر نیم میلیون 
رادیوي دیجیتالي به فروش برسد.« این گروه در گزارش خود از 
رانندگان نیز خواسته است رادیوهاي دیجیتالي را در خودروهاي 

خود نصب كنند.  

هوایي مطبوع عاري از باکتري ها  
  

كرد.  معرفي  را  خود  جدید  دیواري  هواي  تهویه  دستگاه  جي  ال 
این دستگاه تهویه كه براي مصارف خانگي در خاورمیانه طراحي 
شده، عالوه بر خنك كردن سریع هوا، به تمیز كردن هوا از گرد و 
غبار، بو و انواع مواد آلرژي زا نیز كمك كرده و در ضمن رطوبت 
هوا را تنظیم مي كند. در این دستگاه فناوري جدیدي به كار رفته 
وارد  را  بیشتري  هواي  پره عریض، جریان  دو  از  استفاده  با  كه 
نتیجه  در  كند،  مي  تضمین  متر   ۱۰ تا  را  باد  پرتاب  و  كرده  اتاق 
جریان هوا به همه مناطق به طور یكسان مي رسد. این موضوع به 
حفظ دما به طور یكسان در همه جاي اتاق كمك مي كند. به منظور 
عملكرد بهتر پره این دستگاه تهویه داراي حالت هاي مختلف وزش 
باد است، از جمله هفت حالت عمومي )باال به پایین( و پنج حالت 
امكان  این  كنندگان  به مصرف  ویژگي  این  راست(؛  به  )چپ  افقي 
تنظیم  دلخواه خود  زاویه  در  را  باد  كه جهت ورزش  دهد  را مي 
اولین  از  تهویه  دستگاه  این  نخورد.  آنها  به  مستقیمًا  باد  تا  كنند 
فناوري تصفیه هواي پالسماي سیكلوترون جهان برخوردار است 
كه بازدهي آن در از بین بردن گرد و غبار تا 3۰ درصد بیشتر از 
فیلترهاي پالسماي معمولي است. همچنین با بهره گیري از فیلتر 
جدید ضدآلرژي ال جي، مواد آلرژي زاي موجود در هوا را تا ۷۰ 
گرده  كاهش  سبب  ضدباكتري  فیلتر  یك  دهد.  مي  كاهش  درصد 
ها، مواد انگلي و غبارهاي موجود در هوا مي شود. فیلتر سه گانه 
آن، به كاهش عالئم بیماري مرتبط با تركیبات مختلف شیمیایي از 
نانوكربن ذرات بدبوي  فیلتر  جمله فرمالدئید كمك كند و در آخر 
ریز موجود در هوا را از بین مي برد. براي خانه هاي بزرگ تر، ال 
جي یك وسیله گرداننده هوا نیز در نظر گرفته كه مي توان آن را 
به همراه دستگاه تهویه استفاده كرد. گرداننده هوا روي دیوار و 
در مقابل دستگاه تهویه قرار مي گیرد و سبب سرد شدن سریع تر 
هواي خانه تا 4۰ درصد و افزایش راندمان تا ۷۰ درصد مي شود. 
قابلیت مرطوب كنندگي هوا  این دستگاه  از مزیت هاي  یكي دیگر 
است. براي مناطقي كه هوا خشك است با اضافه كردن مقداري آب 

در مخزني كه به همین منظور در دستگاه گرداننده هوا تعبیه شده 
مي توان رطوبت هوا را تامین كرد. الزم به ذكر است كه دستگاه 
ابتدا آب را تصفیه و از آب بدون باكتري براي تامین رطوبت هوا 
از  تهویه هوا در سراسر خاورمیانه  استفاده مي كند.این دستگاه 
جمله امارات، عربستان و ایران از اول مارس ۲۰۰۹ در دسترس 

خواهد بود.  

دوربین عكاسي مخصوص کودکان  
 

 شركت Vtect با طرحي خالقانه دوربین عكاسي دیجیتالي ساده و 
مقاومي را مخصوص عكاسي كودكان تولید كرد. به گفته مقامات 
خصوصیات  از   Kidizoom دوربین  اینكه  وجود  با  شركت  این 
و  واضح  یا صداي  تصویر  باالي  كیفیت  مانند  فردي  به  منحصر 
یي  اندازه  به  آن  طراحي  در  اما سادگي  نیست  برخوردار  شفاف 
است كه كودک به راحتي قادر به كار كردن با آن خواهد بود. به 
مفید  كودكان  براي  آن جهت  از  دوربین  این   Vtect گفته شركت 
از تصاویر  تعداد زیادي  ثبت  با  بود كه كودک  و سازنده خواهد 
مهارت  قدیمي،  هاي  عكس  به  نسبت  جدید  هاي  عكس  مقایسه  و 
 Kidizoom عكاسي را در خود افزایش خواهد داد. در عین حال
با داشتن توانایي هایي در پردازش تصویر با استفاده از تصاویر 
فانتزي موجود در حافظه دوربین مي تواند قدرت خالقیت را در 
كودک افزایش دهد. از دیگر خصوصیات دوربین Kidizoom مي 
توان به قیمت قابل مقایسه آن و داشتن برتري هاي تكنیكي نسبت 
توجه  با  دوربین  این  همچنین  كرد.  اشاره  مشابه  هاي  نمونه  به 
از  زمین  با  برخورد  و  به ضربه  نسبت  كنندگان  به سن مصرف 
 ۱۶ داراي   Kidizoom دوربین  است.  برخوردار  باالیي  مقاومت 
مگابایت حافظه داخلي است كه این حجم را مي توان با استفاده از 

كارت هاي حافظه خارجي افزایش داد.  

خلق خورشید مصنوعي در زمین  
 

دانشمند ان مركز تجهیزات ملي احتراق )NIF( در لیورمور كالیفرنیا 
در تالش براي خلق یك خورشید مصنوعي در كره زمین هستند. 
این دانشمند ان تاكید كردند دستاورد جدید آنها پاسخگوي بحران 
جهاني كمبود انرژي خواهد بود. نزدیك به ۱۰۰ سال دستیابي به 
این هدف یعني ابداع خورشید مصنوعي براي دانشمند ان غیرممكن 
آنها معتقدند در مرز حل بزرگ  اكنون  اما هم  به نظر مي رسید، 
همجوشي  قدرت  كردن  مهار  با  فیزیك  دانش  در  مشكالت  ترین 
هسته یي قرار دارند. همجوشي یا ادغام هسته یي واكنشي است 
سوزاند.  مي  را  عظیم  ستاره  این  تركیبات  خورشید،  قلب  در  كه 
بهره  مورد  آینده  بهار سال  تا  این دستاورد  ان  دانشمند  گفته  به 
كنند یك  پژوهشي تالش مي  تیم  این  قرار خواهد گرفت.  برداري 
ستاره كوچك مصنوع بشر را در آزمایشگاه شعله ور كرده و یك 
این كار تولید حرارت  از  ایجاد كنند. هدف  واكنش ترموهسته یي 
هاي باالتر از ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس و فشار چند میلیارد 
برابر بیشتر از هر نقطه یا پدیده دیگر در كره زمین است. دانشمند 
ان اعالم كردند اگر این پروژه با موفقیت انجام شود، این تجربه 
نخستین گام در جهت تولید یك نیروگاه همجوشي هسته یي خواهد 

بود و یك منبع تقریبًا بي انتهاي تولید انرژي ابداع خواهد شد.  

خلبانان در خطر اختالل ژنتیک  
 

 محققان دانشگاه اوهایو و مریلند با بررسي DNA خلبانان دریافتند 
افرادي كه به مدت طوالني تري در ارتفاعات باال به سر مي برند 
اعتقاد محققان،  از نظر ژنتیكي بیشتر دچار اختالل مي شوند. به 
پرواز در ارتفاع باال مسافران و خدمه هواپیما را تحت تاثیر حجم 
بیشتري از تشعشعات فضایي قرار خواهد داد. در ارتفاعات پایین 
تر اتمسفر زمین ساكنان این سیاره را از توفاني از این تشعشعات 
محافظت مي كند كه با افزایش ارتفاع میزان این محافظت نیز كاهش 
و  هواپیماها  خدمه  دهد  مي  نشان  پیشین  مطالعات  یافت.  خواهد 
و  سرطان  به  ابتال  معرض  در  بیشتر  سایرین  به  نسبت  خلبانان 
دارند.  قرار  بدن  اختالل در ساعت زیستي  مانند  بیماري ها  دیگر 
به منظور آزمایش چنین نظریه یي محققان نمونه خون ۸3 خلبان 
را مورد بررسي قرار داده و نتایج آن را با ۵۰ نمونه خون مشابه 
میزان جابه  بررسي  با  كردند.  مقایسه  متفاوت  با مشاغل  افرادي 
جایي كروموزومي در DNA این افراد محققان دریافتند متناسب 
جایي  جابه  و  اختالل  دچار  خلبانان   DNA پرواز،  زمان  مدت  با 
كروموزومي با شدت هاي متفاوتي هستند كه این پدیده مي تواند 
پیش درآمدي بر ابتال به سرطان باشد. محققان بر این باورند كه با 
وجود اینكه میان اختالل ژنتیكي و سرطان ارتباط مشخصي وجود 
دارد، این گونه از اختالالت را نمي توان به صورتي قطعي آغازي 

بر ابتال به سرطان دانست.  

مطالعه سیاهچاله ها با پلي استیشن3  
 

پیكربندي ۱۶  با  پژوهشگران در زمینه گرانش  از   نجوم؛ گروهي 
دستگاه پلي استیشنPS3( 3( به یكدیگر نوعي ابررایانه ساخته اند 
هاي  ابررایانه  به  نیاز  بدون  كند  مي  كمك  شناسان  ستاره  به  كه 
دو  ادغام  از  ناشي  گرانشي  امواج  خصوصیات  پرهزینه،  بسیار 
سیاهچاله را بررسي و پیش بیني كنند. این تیم پژوهشي از دانشگاه 
گرانش«  »شبكه  را  نظر  مورد  پیكربندي  ماساچوست،  و  آالباما 
نامیده و معتقدند دستگاه پلي استیشن3 شركت سوني خصوصیات 
منحصربه فردي دارد كه آن را به طور ویژه یي براي محاسبات 
بسیار  هاي  بازي  اجراي  براي   PS3 مي سازد.  مناسب  یي  رایانه 
»موتور  نام  به  جدید  قدرتمند  پردازشگر  یك  از  اش  گرایانه  واقع 
شبكه  به  اتصال  با  تواند  مي  و  گیرد  مي  بهره  سلولي«  باند  پهن 
اینترنت جدیدترین برنامه ها را دانلود كرده و افراد را براي بازي 
هاي همزمان در سراسر جهان به یكدیگر متصل كند. پیش از این 
نیز از فناوري به كار رفته در دستگاه پلي استیشن3 براي مطالعه 
چگونگي شكل گیري پروتئین ها در بدن انسان و اینكه چرا و چگونه 
گاهي اوقات این پروتئین ها معیوب مي شوند، استفاده شده بود و 
به اعتقاد پژوهشگران این دستگاه آنها را در بررسي بیماري هایي 

نظیر آلزایمر، پاركینسون و فیبروم مثانه كمك مي كند.  

 اختراع ماشین حساب حمله قلبي  
 پژوهشگران یك سیستم هوش مصنوعي سریع و آسان طراحي 
كرده اند كه مي تواند به شیوه یي موفق خطر بروز حمله قلبي را 
خود  محاسبات  انجام  براي  سیستم  این  بزند.  تخمین  بیماران  در 
بسیاري از فاكتورهاي الگوي زندگي هر فرد را در نظر مي گیرد. 
روش جدید »پردازش تحلیلي آنالین« نام دارد و به پزشكان امكان 
هر  ویژه  فاكتورهاي خطرزاي  این سیستم  از  استفاده  با  دهد  مي 
بیمار را شناسایي كرده و با توجه به آن با بیمار درباره تغییرات 
حمله  كاهش خطر  براي  مناسب  داروي  یا  زندگي  الگوي  در  الزم 
در  پیرائوس  تي  تحقیقات  مركز  پژوهشگران  كنند.  مشاوره  قلبي 
الگوهاي  گر  محاسبه  وسیله  این  ابداع  براي  یونان  متونیس  شهر 
فاكتورهاي خطرزاي حمله قلبي را در جوامع بزرگ مورد تحقیق و 
بررسي قرار دادند. این بررسي با جمع آوري اطالعات از حدود یك 
هزار بیمار كه در تحقیق »كاردیو ۲۰۰۰« ثبت نام كرده بودند، انجام 
شد. این بیماران به دلیل ابتال به عالئم اولیه سندرم كرونري حاد در 
بیمارستان بستري شده بودند. سپس پژوهشگران به جاي استفاده 
از روش هاي معمولي تحلیل هاي آماري از یك روش حوزه علوم 
در  كه  كردند  استفاده  محاسبات  براي  مصنوعي  هوش  یي  رایانه 
دهه ۱۹۹۰ طراحي شده و از آن زمان كاربردهاي تجاري و صنعتي 

داشته است.  
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آیا شما 
خوشبین 
هستید ؟

اكرم اكبرزاده ابراهیمی

مثبت اندیشی چیزی فراتر از اعتقاد كوركورانه است و قدرت آن 
. خوشبین ها  انگیز است  انسانها بسیار زیاد و شگفت  بر زندگی 
تقریبًا درهمه ی جنبه های زندگی بهتر از بدبین ها عمل می كنند 
ومعموال به موفقیتهای بیشتری نائل شده و از موفقیتهای اجتماعی 
انسانهای خوشبین همچنین كمتر مستعد   . برند  بیشتری می  لذت 
. پی  مارتین ای   "  . پذیرش افسردگی و بیماریهای جسمی هستند 
. سلیگمن " پروفسور روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا می گوید : " 
شواهدی وجود دارد كه خوشبینی ، سیستم دفاعی وحفاظتی بدن 

را تقویت می كند ." 
روانشناسان معتقدند خوشبینی وبدبینی ، عاداتی هستند كه ما از 
ما  ی  ها  سرمشق  و  الگو  ما  والدین  و  آموزیم  می  كودكی  زمان 
هستند . به یاد بیاورید هنگامی كه در اثر تركیدن لوله آب ، خانه 
جدید شما غرق آب شد، پدر شما آه و ناله كرد كه " چرا من چنین 
خانه بدی را انتخاب كردم ؟ " یا گفت : " در قرار داد ما تضمین شده 
كه همه چیز بی عیب و نقص باشد، بنابراین من از معمار ساختمان 
می خواهم لوله كشی ساختمان را تعمیر كرده و خسارت به وجود 
، یك روش  خوشبینی   "  : آمده را جبران كند"؟ سلیگمن می گوید 

عادی برای توضیح شكستها به خودتان است ". 
ثابت  و  دائمی  شرایطی  از   ، بد  اتفاقات  است  معتقد  بدبین  انسان 
چون   ، شدم  مردود  ریاضی  امتحان  در  من   " گیرد:  می  نشأت 
از   ، خوب  اتفاقات  و   " ندارم  را  ارقام  و  اعداد  یادگیری  استعداد 
شرایطی موقتی ناشی می شود: " همسرم امروز به من یك شاخه 
گل هدیه كرد ، چون روز كاری خوبی داشته ". اما انسان خوشبین ، 
شكست را به عوامل موقتی نسبت می دهد " من در امتحان رد شدم 
چون دقت نكردم " و موقعیت های مطلوب را به عوامل پایدار: " او 

برای من گل هدیه آورد، چون مرا دوست دارد ". 
بدبین اجازه می دهد ناامیدی در بخشی از زندگی اش وارد شود 
به  وقتی  مثال  عنوان  به   . كند  سرایت  و  نفوذ  بخشها  سایر  به  و 
از كار بر كنار شده است  شخصی گفته می شود به طور موقتی 
، انسان بدبین نه تنها به خاطر از دست دادن شغل خود احساس 
بدی دارد بلكه نگرانی اش را به سایر ابعاد زندگی خود منتقل كرده 
ابراز می كند كه زندگی زناشویی اش در معرض خطر است و   ،
فرزندانش غیر قابل كنترل هستند، اما انسان خوشبین اجازه نمی 
دهد یك شكست ، تما م زندگی او را محدود كند ، او با خود فكر 
می كند " پس من در این شرایط، شغلی ندارم ، ولی من وهمسرم 
هنوز رابطه خیلی خوب و نزدیكی با هم داریم و فرزندانمان مایه 

افتخار ما هستند ". 

وقتی مشكلی پیش می آید و كارها خراب می شود، بدبین ها خود 
را سرزنش می كنند : برای مثال اگر راننده دیگری به ماشین پارک 
شده آنها خسارت وارد كند ، آنها خود را سرزنش می كنند كه چرا 
ماشین را در جای نامناسبی پارک كرده اند . اما انسان خوشبین 
چنین مشكلی را به اتفاق نسبت می دهد یا سعی می كند راه جدیدی 
را در جایی كه ماشین های كمتری  بعد ماشین  دفعه   "  : پیدا كند 

وجود دارد ، پارک می كنم ." 

 آیا شما هم می خواهید یک انسان خوشبین باشید ؟ 
خوشبختانه عادتهای فرا گرفته شده می توانند به فراموشی سپرده 
مهارتی   ، كه خوشبینی  دهد  نشان می  تحقیقات  ترین  تازه  شوند. 
است كه هر انسانی می تواند به خوبی آن را فراگیرد . در اینجا یك 
برنامه چهار مرحله ای توصیه می كنیم كه به شما كمك می كند تا 

مثبت بیندیشید: 
۱( با افكار منفی مبارزه كنید 

فرض كنید با تأخیر به محل كار خود رسیده اید ، پیش از آنكه خود 
از خود   " من همیشه دیر می رسم   "  : را سرزنش كنید و بگویید 
ارزیابی دقیق و درستی داشته باشید. سعی كنید به خاطر بیاورید 
آخرین باری كه با تأخیر به محل كارخود رسیدید ، چه زمانی بود، 
دیروز ؟ نه ، هشت هفته پیش . آیا تأخیر شما به این دلیل بود كه 
برای جدا شدن از رختخواب تنبلی كردید؟ نه ، پسر نوجوان شما 
دیشب باک ماشین را خالی كرده بود و شما مجبور شدید برا ی پر 

كردن باک ماشین به پمپ بنزین بروید . 
بدترین فیلمنامه را تصور كنید كه بر خالف انتظار، بهترین فیلم را 
من حتما اخراج  در پی داشته باشد ؛ شما آه و ناله می كنید كه " 
خواهم شد "، اما ، شاید رئیس شما در ترافیك گیر افتاده باشد و 
حتی دیرتر از شما به محل كار برسد . در مرحله بعد ، سناریویی 
را كه احتمال وقوعش بیشتر است ، مجسم كنید : همچنان كه شما 
با دستپاچگی و به سرعت به سمت میز كار خود می روید ، رئیس 
باعث  . دستپاچه كننده و  نگاه می كند  با اخم وعصبانیت به شما 

شرمندگی است ، ولی كشنده كه نیست . 
در نتیجه به فكر یافتن یك راه حل باشید . یا در وقت صرف نهارهم 
كار كنید یا چند دقیقه زودتر خانه را ترک كنید تا در صورت بروز 
تأخیرهای پیش بینی نشده ، فرصت كافی در اختیار داشته باشید. 

۲(( برنده بودن را تمرین كنید 
نتیجه خوبی خواهند  كنند  می  تصور  كه  افرادی   ، امتحانات  در   "
گرفت و موفق خواهند بود، بسیار بهتر از آنانی كه از خود انتظار 
مردود شدن دارند، عمل می كنند ، اگر برای امتحانی كه در پیش 
، خود را  امتحان  از روز  ، پیش  كنید  نگرانی می  ، احساس  دارید 
برگه  و  اید  نشسته  امتحان  سرجلسه  كه  حالی  در  كنید  مجسم 
امتحان در مقابلتان قرار دارد و شما با یاد خداوند و كمك خواستن 
از او شروع به خواندن سؤاالت كرده و به خوبی به آنها پاسخ می 
دهید . درهنگام مواجهه با صحنه واقعی ، این تمرین فكری به شما 

اطمینان و نیروی اراده خواهد داد. 
3( به خودتان اعتبار و ارزش بدهید 

را  خوبی  اتفاقات   . كنید  اعتراف  گذشته  در  خود  های  موفقیت  به 
كه برای شما به وجود آمده ، به عنوان نتیجه تالش های خودتان 
تجزیه و تحلیل كنید . " عكس هایی كه در تعطیالت گرفتید ، عالی 
بودند نه به این خاطر كه دوربین به خوبی ساخته و طراحی شده 

اجزای  تركیب  و  نور  زمینه  در  شما  مهارت  خاطر  به  بلكه   ، بود 
صحنه ." " مهمانی شما در فضای باز موفقیت آمیز بود، نه به این 
دلیل كه هوا خوب و مساعد بود ، بلكه این موفقیت به خاطر تدارک 
از موفقیت ها ی   ". خوب و مهارت های اجتماعی شما بوده است 
خود تجلیل كنید ) موفقیت های خود را جشن بگیرید ( : " من قفل 
در را تعمیر كردم بدون این كه مجبور باشم از نجار كمك بخواهم 
احساس   ". رفتار خواهم كرد  با خود  به شیوه جدیدی  ، حاال من 
افتخار و مباهات ، نسبت به كماالت و فضایل خود ، برای شما یك 

احساس خود ارزشی می سازد. 
4( برا ی خود ، هدف تعیین كنید 

دقیقًا تعیین كنید كه قصد دارید چه كاری انجام دهید . مثال ً متعهد 
شوید كه هفته ای یك بار به صورت داوطلبانه در مؤسسات خیریه 
فعالیت كنید . هدفهای بزرگ را به هدفهای كوچكتر تقسیم كنید ، تا 
زیر بار سنگین وظایفتان فلج نشوید. با دستیابی به هر هدف اولیه ، 
شاهد یك پیشرفت خواهید بود. شما در مورد آنچه در آینده اتفاق 
می افتد ، احساس انرژی و هیجان خواهید داشت و این ، نشانه و 

قدرت یك انسان خوشبین است .

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن 

075 ۹5 16 11 8۹ - 07 88 ۹۹ 77 623

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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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه 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

Britania Building

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

07717111119
07877145237 - 07877667496

اختراعات برتر 
سال2008

علیرضا نورایی

تایم اختراعات برتر سال ۲۰۰۸  هفته نامه 
را برگزیده است؛ از یك شنل نامرئی كننده 

تا اولین آسمانخراش متحرک جهان

صدر  در  می گردید،  سال  اختراع  غریب ترین  و  عجیب  دنبال  اگر 
وسیله ای  تایم  لیست  صدرنشین  نگردید.  آن  دنبال  تایم  فهرست 
 ۲3andMe است. سرویس جدیدی كه شركت DNA برای آزمایش
ژنتیكی  رازهای  از  تا  قادر می سازد  را  انسان  است،  عرضه كرده 
خود پرده برداشته و آنها را به اشتراک بگذارد. این وسیله كه بزاق 
دهان را مورد آزمایش قرار می دهد، 3۹۹ دالر قیمت دارد و زمینه و 

شرایط بروز بیش از ۹۰ نشانه را، از طاسی تا كوری می سنجد. 
وسیله  عرضه  به  اقدام  كه  نیست  شركتی  تنها   ۲3andMe گرچه 
بهترین  محصولش  ولی  است،  كرده  عموم  برای   DNA آزمایش 
 ۶۰۰ آزمایش  این  است.  مناسب  قیمت  و  دسترسی  نظر  از  نمونه 
از  یك  هر  برای  را  آنها  و  كرده  را شناسایی  ژنتیكی  نشانه  هزار 
پروژه،  همكاران  از  تعبیر ووجیسكی،  به  می كند؛  تفسیر  مشتریان 
نتیجه آزمایش »مظهر دیجیتالی شما« است و »تمام مشخصات شما 

را كه در آینه قابل مشاهده نیست، نشان می دهد.« 
به هرحال، انسان در آستانه یك انقالب در ژنومیك است كه نه تنها 
چگونگی رسیدگی به سالمت خود را دچار دگرگونی می كند، بلكه به 
ما امكان دسترسی به آن دسته از اطالعات شخصی مان را می دهد 

كه دستیابی به آنها تاكنون چندان راحت نبوده است. 
ژنتیكی شان  انگشت های  اثر  به  نخبه  محققان  فقط  گذشته  در 
برای هر كسی  »نژادمانه«  اكنون شناسایی  دسترسی داشتند ولی 
كه نمونه بزاق دهانش را ارسال كند، به صورت آنالین در دسترس 
است؛ البته، با این وجود هنوز چگونگی كارآیی اطالعات به دست 

آمده برای عموم، محل بحث است. 

 بی صدا و تمیز 
محیط  با  سازگار  همیشه  برقی  خودروهای  انتخاب:  دومین  اما 
زیست بوده اند؛ بی صدا و تمیز. ولی قطعا از ظاهر بهره ای نبرده اند. 
Tesla Roadster، دومین اختراع برتر سال از نظر تایم، این شرایط 
را تغییر داده است. خودرویی اسپورت كه از باتری تغذیه می شود 
و ۱۰۰ هزار دالر قیمت دارد. این كروكی كوپه كه با سرعت حداكثر 
۲۰۰ كیلومتر در ساعت جاده ها را پشت سر می گذارد، وقتی در سال 
۲۰۰3 معرفی شد فعاالن تكنولوژی های پاک را به وجد آورد. افراد 
 Roadster مشهوری مثل جورج كلونی به لیست بلند انتظار برای

پیوسته اند. 
 Tesla Roadster بعد از سال ها عقب نشینی و تغییرات، امسال اولین
تحویل مشتری شد. بررسی ها نشان از فوق العاده بودن این خودرو 
داشت ولی بخت شركت Tesla Motors او را دچار قمر در عقرب 
اتومبیل  توسعه  دلیل طرح های  به همین  كرد.  مالی موجود  بحران 
 Tesla شركت  و  شده  متوقف  سرنشینه(  )چهار  سدان  الكتریكی 

كارمندانش را اخراج می كند. 
 Lunar ناسا هم با برنامه ریزی برای ارسال فضاپیمای روبوتیك
Reconnaissance Orbiter یا به اختصار LRO در فوریه ۲۰۰۹ 

در پی اثبات برتری فضایی اش است. سومین اختراع در لیست تایم، 
 LRO است.  گذشته  سال   ۱۱ در  سرنشین  بدون  ماه پیمای  اولین 
عالوه بر آنچه تمام سفینه های واقع در مدار ماه بررسی می كنند، 
نظیر دما و جاذبه، به دنبال آب، به عنوان منبعی حیاتی برای احداث 
پایگاه بر سطح ماه خواهد بود و به گردآوری نقشه های دقیق و سه 

بعدی از ماه شامل تمام نواحی فرود آپولوی ۶ خواهد پرداخت. 

 چیزی جز یوتیوب 
اختراعات  از عرصه  هم  دنیای وب  فرآورده های  و  ها  وب سایت 
اختراع  چهارمین   ،Hulu.com سایت  وب  نمانده اند.  عقب  برتر 
حذف  حال  در  تدریج  به  كابل ها  كه  حالی  در  است.  تایم  منتخب 
شدن هستند، این وب سایت Hulu است كه همچنان پاسخگو باقی 
می ماند. بر خالف YouTube و دیگر سایت های بارگذاری فیلم های 
آماتوری، Hulu.com سایتی برای نمایش ها و فیلم های تلویزیونی 

روی شبكه است. 
برنامه هایی كه این سایت پخش می كند از ان بی سی، فاكس، پی بی 
Hulu، به عنوان جایگزینی  اس و شبكه های دیگر تغذیه می شود. 
برای YouTube، در ابتدا تصور می شد كه تقلیدی از آن باشد كه 
 YouTube می خواهد بدون هر گونه ابتكار و توانایی به مبارزه با
تصور  آنچه  عكس  اما  بدهد.  را شكست  آن  و  پرداخته  پرطرفدار 
می شد، این سایت اثبات كرد كه سریال ها و مجموعه های تلویزیونی 

می توانند در فضای اینترنت هم به نمایش درآیند. 
The Large Hadron Collider، یا شتاب دهنده هادرونی بزرگ 
از نظر تایم در رده پنجم اختراعات سال ۲۰۰۸ قرار دارد. این در 
حالی  است كه بسیاری این دستگاه عظیم را بزرگترین و پیچیده ترین 
ساخته دست بشر می دانند. این سیستم ۹ میلیارد دالری می تواند 
شرایط پس از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ و سیاه چاله ها را در مقیاس 
میكروسكوپی شبیه سازی كند. این آزمایش كه گران ترین در تاریخ 
درصد   ۹۹/۹۹ از  بیش  سرعتی  با  را  اتم  بنیادین  ذرات  است  علم 
سرعت نور به حركت درآورده تا پس از انباشته شدن حدود ۱4 

تریلیون الكترون ولت انرژی، با هم برخورد كنند. 
گرچه دانشمندان نوعا به این آزمایش روی خوش نشان داده اند و 
آن را گامی ضروری برای روشن شدن مسیر آینده دانش می دانند 
ولی عده ای از فرط محافظه كاری از امكان بروز تهدید برای زمین و 
ساكنانش به دلیل انرژی فوق العاده ای كه در انجام آزمایش وجود 
مالحظات  همین  گرفتن  نظر  در  شاید  می كنند.  نگرانی  ابراز  دارد، 

علم
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قابل توجه ایرانیان 

شمال انگلستان

باعث شده این آزمایشگاه غول پیكر در تونلی ۲۷ كیلومتری در عمق ۱۰۰ متری از سطح زمین نگه داشته شود. 

▪ بذرهای اولیه برای روز مبادا 
می گویند ایده ششمین اختراع برتر سال ۲۰۰۸ را قسمتی از دیالوگ یك فیلم سوپرمن به محققان داده است: »اگر می خواهی 
چیزی را امن نگه داری، سنگری مستحكم در باالی مدار قطب شمال بساز.« مخزن جهانی بذر اسوالبارد ششمین اختراع 

برتر۲۰۰۸ است. 
تا در صورت وقوع حادثه ای در  به نگهداری مجموعه بذرهای بومی آن سرزمین می كنند  اقدام  تقریبا تمامی كشورها 
كشاورزی بتوان گیاهان اولیه را مجددا كشت كرد. مخزن جهانی بذر هم در شمالی ترین جزیره نروژ، اسپیتسبرگن، با 
نگهداری نمونه های پشتیبان، وظیفه مشابهی دارد. ضرورت وجود چنین مجموعه ای در حالی احساس می شود كه نیمی از 
بانك های بذر در كشورهای در حال توسعه به دلیل حوادث طبیعی یا بی ثباتی های عمومی در خطر هستند. مخزن مذكور 
می تواند تا ۵/4 میلیون نمونه را در شرایط خشك و دمای -۱۸ درجه سلسیوس محافظت كند. طراحی این مجموعه به 
صورتی است كه حتی اگر تامین انرژی با اختالل روبرو شود، بذرها را در شرایط آب و هوای قطبی مناسب كشت و 

رشد نگه می دارد. 
شورولت ولت، اختراع هفتم در لیست تایم، بخشی از انقالب در حال وقوع در كاهش مصرف سوخت های فسیلی توسط 
اتومبیل ها را نشان می دهد. گرچه خودروهای برقی از نظر عدم انتشار آلودگی ایده آلند ولی باتری های امروزی كه بر آنها 
تعبیه شده، نمی تواند از نظر مسافت با خودروهای احتراقی قابل مقایسه باشد. با این حال شورولت ولت تا ۶۵ كیلومتر 
را پاكیزه طی می كند و از آن پس كه از موتور بنزین سوز برای شارژ مجدد باتری استفاده می كند، تازه شروع به دود 
كردن می كند؛ ولی نوعا مردم بیشتر از ۶۵ كیلومتر در طول یك روز نمی رانند بنابراین می توان ولت را تالشی موفق در 

كاهش آلودگی جوی دانست. 
رویای ریگان درباره پروژه جنگ ستارگان شاید امروز به حقیقت پیوسته باشد؛ موشك های بالستیك را می توان رهگیری 
و پیش از برخورد با زمین منهدم كرد. آزمایش چنین تكنیكی در جنگ های روی زمین هم جالب است، كما اینكه نتیجه اش 
به عنوان هشتمین اختراع سال انتخاب شده است. سیستم دفاع فعال )ASP( برای محافظت از سربازان در برابر تهدید 
را  نزدیك شدن راكت  این سیستم  رانده می شوند، طراحی شده است.  پیش  نارنجك هایی كه توسط راكت  یا  موشك ها 

تشخیص می دهد و آن را پس از رهگیری، با شلیك موشكی نابود می كند. 

به فضا ای میل بفرستید! 
هیچ می دانستید كه در فضا حتی اگر با تمام نیرو فریاد بزنید كسی صدای شما را نخواهد شنید؟ با این وجود می توانید 
ایمیل بفرستید! البته فضانوردان این دسترسی را مدیون پروتكل جدیدی هستند كه اخیرا برای استفاده در آنجا توسعه 
یافته و به نهمین اختراع برتر سال تبدیل شده است. حفظ یك ارتباط باثبات در مدار كار دشواری است، بنابر این اینترنت 
در محلی بین سیارات همراه با تاخیر و قطعی است. برای رفع این مشكل در سپتامبر سال جاری ماهواره ای در مدار قرار 

گرفت و با بهره گیری از همین پروتكل جدید عكسی را به زمین فرستاد. 
از نظر تایم، سریعترین كامپیوتر جهان نتوانسته عنوانی بهتر از دهمین اختراع سال را به خود اختصاص دهد. »رودرانر«، 
ابر كامپیوتر ۱33 میلیون دالری ساعت 3:3۰ بامداد ۲۶ می، مرز پتافالپ را پشت سر گذاشت و ۱۰ به قوه ۱۵ محاسبه 
را در یك ثانیه انجام داد. این ابر كامپیوتر كه توسط آی بی ام برای آزمایشگاه ملی لوس آالموس ساخته شده به منظور 

شبیه سازی تاثیر گذر زمان را بر تسلیحات هسته ای به كار گرفته خواهد شد.

بازخورد کاربران در مورد نخستین نسخه 
Windows 7 بتای

فراهم  را  امكان  این   Windows ۷ بتای سیستم عامل نسخه  نخستین  از  استفاده 
و  دهند  قرار  عموم  معرض  در  را  برنامه  این  بتوانند  كارشناسان  تا  می كند 

بازخوردهای موجود را دریافت كنند. 
استفاده از نخستین نسخه بتای سیستم عامل Windows ۷ در تعطیالت كریسمس 
تجربه بسیار خوبی است، زیرا این امكان را فراهم می كند تا كارشناسان بتوانند 
این برنامه را در معرض عموم قرار دهند و بازخوردهای موجود را از كاربران 
در مورد سیستم عامل جدید مایكروسافت كه قرار است در آینده وارد بازار شود، 
آن  به  مربوط  آمده  به دست  كاربران  از  هم اكنون  كه  كنند.بازخوردهایی  دریافت 
دسته از افرادی می شود كه از این سیستم عامل استفاده كرده اند و سپس از آن ها 

سوال شده است كه در مورد این سیستم عامل چگونه فكر كرده اند.
از سیستم های عامل  از همه گروه ها كه  به طور كلی، بازخودرهای دریافت شده 
ویندوز، Mac و لینوكس استفاده می كردند، مثبت بوده است. به هر حال باید توجه 
داشت، در دنیای كنونی كه كاربران پس از دسترسی به اینترنت، سر زدن به پست 
كامپیوتری  بازی های  انجام  و  تصویری  تعدادی  گذاشتن  به اشتراک  الكترونیكی، 

احساس رضایت می كنند، این مسئله امری شگفت انگیز نیست.
البته در این میان برخی بازخوردهای منفی نیز وجود داشته است كه برخی از آن ها 

شامل موارد زیر می شود:
ـ تصاویر مربوط به بخش startup كه به هنگام اجرای اولیه سیستم عامل نمایان 
می شوند، بسیار سیاه و تاریك بوده اند و این تفكر را ایجاد می كنند كه یك چیزی 

مشكل دارد.
ـ بخش Taskbar بسیار بزرگ و گیج كننده و خیلی جدید شده است.

ـ در بخش Start Menu شكل كالسیك آن حذف شده است.
ـ نسبت به دو سیستم عامل ویندوز XP و ویستا موارد بسیار زیادی تغییر كرده 
تغییر  مورد  در  آمد،  به دست  تحقیقات  این  پی  در  كه  توجهی  جالب  است.نكته 
از  دسته  آن  بود.  آن  عرضه  زمان  در   Windows ۷ به  كاربران  سیستم عامل 
كاربرانی كه از سیستم های عامل لینوكس و Mac استفاده می كردند، اعالم كردند 

كه قصد تغییر سیستم عامل خود را به ویندوز ندارند.
آن دسته از كاربران لینوكس و Mac كه هم اكنون به صورت محدود برای بازی 
یا اجرای برخی برنامه ها، از ویندوز استفاده می كنند نیز خاطرنشان ساختند كه به 
استفاده از دو سیستم عامل ویندوز XP و ویستا به عنوان سیستم عامل دوم خود 
ادامه خواهند داد تا اینكه یا ویندوز را به طور كامل كنار بگذارند و یا مجبور به 

استفاده از نسخه جدید این سیستم عامل شوند
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دومین دوقلوي سیاه و سفید 
خانواده انگلیسي به دنیا آمدند

دوم  بار  براي  ركوردشكني  یك  در  انگلیسي  خانواده  یك 
بنا بر  صاحب فرزندان دوقلوي سیاه و سفید دختر شدند. 
سال  در  خانواده  این  اسوشیتدپرس،  خبرگزاري  گزارش 
۲۰۰۱ نیز صاحب فرزندان دوقلوي دختر سیاه و سفید به 
نام هاي لورن و هایلینگ با رنگ پوست و چشم متفاوت شده 
بودند كه اكنون ۸ ساله هستند. دین دورانت پدر 33 ساله این 
دوقلو ها در این رابطه گفت: میا همانند من سیاه و لیا همانند 

مادرش سفید است و چشمان آبي دارد.
دانشمندان بر این عقیده اند كه این نوع تولد دوقلوها كه یكي 

سفیدپوست و دیگري سیاه پوست باشد، بسیار نادر است.

کهنسالترین انسان جهان در 
115 سالگي درگذشت

جهان  زن  و  انسان  مسن ترین  عنوان  كه  پرتغالي  زن  یك    
بنابر  با ۱۱۵ سال یدک مي كشید، روز جمعه درگذشت.  را 
در  جسوس  دي  ماریا  اسوشیتدپرس،  خبرگزاري  گزارش 
را  خود  جان  بیمارستان  به  انتقال  حین  در  و  آمبوال نس 
ركوردهاي جهاني  كتاب  در  او  نام  همچنین  داده.  از دست 
گینس به عنوان مسن ترین انسان جهان ثبت شده بود. ماریا 
در تاریخ ۱۰ سپتامبر سال ۱۸۹3 به دنیا آمده بود، در ۵۷ 
سالگي شوهرش را از دست داده بود و صاحب ۶ فرزند، ۱۱ 
نوه و ۱۶ نتیجه بود. پس از مرگ ماریا، این عنوان به یك زن 
آمریكایي به نام گرترود بینز كه ۱۱4 ساله است رسیده. وي 
ویژه  مراقبت  در خانه سالمندان لس آنجلس تحت  هم اكنون 

قرار دارد.

آتش سوزي و سقوط هواپیما در 
ایلینویز، 2 کشته برجاي گذاشت

منطقه  در  موتوره  دو  هواپیماي  فروند  یك  سقوط  اثر  بر 
فرودگاه جولیت در ایلینویز آمریكا و در نیمه شب پنجشنبه، ۲ 
مسافر این هواپیما جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش 
خبرگزاري اسوشیتدپرس به نقل از دومینیك جایز و رئیس 
برج مراقبت فرودگاه جولیت، این سانحه در حدود ساعت ۹ 
شب پنجشنبه و در حالي كه هوا كامال  صاف بوده رخ داد. 
بین المللي  فرودگاه  از  كه  هواپیما  این  پلیس،  گزارش  بنابر 
بوفالو به پرواز درآمده بود، در حالي كه شعله هاي آتش از 
آن زبانه مي كشید در این منطقه سقوط كرد و مسافران آن 
كه ظاهرا زن و شوهر بوده اند در آتش سوخته و جان خود 

را از دست دادند. 

سارق زینت آال ت قبرستان در 
آمریكا دستگیر شد

  پلیس در شمال شرق ایالت تنسي موفق به دستگیر كردن 
مردي كه زینت آال ت قبرستان نزدیك محل سكونت خود را 
گزارش  بنابر  شد.  مي كرد،  نگهداري  خانه اش  در  و  سرقت 
خبرگزاري اسوشیتدپرس به نقل از كنت هریس افسر پلیس 
گزارشي  چهارشنبه  روز  پلیس  اداره  سیتي،  جانسون 
از  دسته گل  چندین  انتقال  حین  در  را  سارق  كه  مردي  از 
قبرستان به منزلش مشاهده كرده بود دریافت كرد. پس از 
جست وجوي خانه این شخص، پلیس موفق به كشف حدود 
سرامیكي،  فرشته هاي  ازجمله  سرقتي  اجناس  مورد   ۵۰
چندین  و  زینتي  چراغهاي  كریسمس،  كوچك  درخت هاي 

دسته گل از خانه این مرد شد. 

دزد ، اموال ملكه »ویكتوریا« را 
برگرداند

تبهكاری كه در انگلستان به موزه ملكه »ویكتوریا« دستبرد 
زده بود پس از افزون بر نیم قرن ، اموال آنجا را برگرداند. 
از كاركنان موزه ملكه »ویكتوریا« بود در  »جان نیون« كه 
از آنجا دزدید و  جریان جنگ جهانی دوم ۲۰4۲ یادگار را 

به خانه اش برد.

پلیس پس از تجسس گسترده و كشف سرنخها ، در حالی 
به  »جان«  خانه  از  قطعه   ۲4 فقط  كه  كرد  بازداشت  را  وی 

دست آمده بود.
كارمند خیانتكار كه به سه سال زندان محكوم شده بود حاال 
با گذشت بیش از ۵۰ سال از دستبرد بزرگ، بقیه قطعه های 
تاریخی را به موزه برگردانده و عذرخواهی كرده است.وی 
می گوید : من قصد فروش یادگارها را نداشتم و فقط زیبایی 

آنها مرا به دزدی واداشت

میلیاردر آلمانی خودکشی کرد
آدولف مركل، میلیاردر آلمانی كه پنجمین مرد ثروتمند این 
كشور اروپایی به شمار می رفت، به علت مشكالت ناشی از 

بحران اقتصادی جهان خودكشی كرد.
مركل،  ادولف   ، وله  دویچه  تلویزیونی  شبكه  گزارش  به 
داروسازی  شركت  رئیس  كه  آلمان  ثروتمند  مرد  پنجمین 
نقلیه سنگین كازبورا  رتسیو فارم و كارخانه تولید وسایل 
در این كشور بود، عصر روز دوشنبه هفته جاری به زندگی 

خود خاتمه داد. 
از  ناراحتی  را  مركل  خودكشی  علت  آلمان،  پلیس  مقامات 
مشكالت اقتصادی و بدهی های هنگفت شركت هایش بیان 

كرده اند. 
ارزش سهام شركت های مركل طی ماه های اخیر به شدت 
به رقمی معادل  این شركت ها  بدهی  یافت و میزان  كاهش 
پنج میلیارد یورو رسید. مدیران این شركت ها از چندی پیش 
مذاكرات خود برای دریافت وام از بانك های آلمان را اغاز 
كرده اند و طبق اظهارات اعضای خانواده مركل، مرگ وی 

تاثیری در روند گفتگوها نخواهد داشت.
▪ روشهای تازه كسب نقدینگی

در همین حال، گزارشهای موید آن است برخی شركت های 
بدست  برای  غیرعادی  به روش های  امریكایی  زده  بحران 

آوردن نقدینگی دست زده اند. 
به گزارش شبكه تلویزیونی بی بی سی در حالی كه از میزان 
است،  شده  كاسته  شدت  به  امریكا  در  ها  بانك  دهی  وام 
بسیاری از شركت های متوسط و كوچك امریكایی كه در 
مشكالت  با  كشور  این  در  اقتصادی  فعلی  بحرانی  شرایط 
نقد،  پول  آوردن  بدست  برای  اند،  روبرو شده  مالی  شدید 
تری  نازل  بهای  به  ها  شركت  دیگر  از  را  خود  های  طلب 
می  نقد  پول  فوری  دریافت  ازای  در  دیگر  های  شركت  به 

فروشند. 
به عنوان مثال، یك شركت طلبكار، طلب مدت دار ده هزار 
دالری خود را به قیمت هشت هزار دالر نقد می فروشد، و 
سپس شركت خریداِر این طلب، برای وصول آن در موعد 

مقرر اقدام می كند.
میشل فلوری، خبرنگار بی بی سی در نیویورک گفت: شركت 
و  فروشنده  های  شركت  میان  ارتباط  كه  هم  داللی  های 
خریدار یاد شده را برقرار می كنند، وجود دارند كه طی این 
فرایند، كارمزدی متناسب با مقدار نقدی معامله میان طرفین، 

دریافت می كنند.

زنی در متروی لندن، نوزادش 
را به دنیا آورد

لندن اعالم كردند: یك  مقامات اورژانس مستقر در متروی 
زن اهل كشور لهستان برای اولین بار پس از ۱4۶سال از 

بازگشایی مترو، كودک خود را در مترو به دنیا آورد. 
»جولیا كوآلسكا« ـ یك زن اهل لهستان ـ است كه به هنگام 
دنیا  به  را  نوزادش  لندن،  متروی  در  منزلش  به  مراجعت 
آورد. این زن در مصاحبه ای با رویترز، گفت: با خواهرم در 
متروی خط جوبیلی نشسته بودیم كه درد زایمان امانم را 

گرفت و پس از چند لحظه، نوزادم در مترو به دنیا آمد. 
این در حالیست كه مقامات متروی لندن، اظهار كردند: این 
اولین باری است كه پس از ۱4۶ سال از افتتاح متروی لندن، 

یك كودک سالم در آن به دنیا می آید. 
این زن یادآور شد: من را با آمبوالنس ایستگاه شمال غرب 
لندن به بیمارستان رسانده و اقدامات پس از زایمان را به 
یك  كه  كودكم  حال  نیز  اكنون  هم  كردند،  اجرا  كامل  طور 

دختر است، خوب است. 
عالوه بر این، در سال ۱۹۲4 میالدی در ایستگاه ۲۷۵ متروی 
لندن چنین رویدادی رخ داده بود، اما نوزاد حین تولد جان 

سپرد.

حوادث
سانحه هوایی در استافوردشایر انگلستان 

سه کشته بر جای گذاشت. 
خلبان »آلن متیو« ۵۹ ساله و »نیك« و »اما اوبرایان« كشته شدگان این حادثه 
هستند. پس از این حادثه هزاران مسافر در فرودگاه این شهر سرگردان و منتظر 

پروازهایشان شدند. 
پلیس در حال بررسی این حادثه است. یكی از مسؤوالن این فرودگاه اعالم كرد: 

باند فرودگاه بسته است و نمی توان اجازه پرواز به هیچ هواپیمایی را داد. 

رستوران دار آمریكایی به اتهام طبخ 
گوشت میمون دستگیر شد

مقامات قضایی نیویورک، یك رستوران دار را به اتهام طبخ گوشت میمون در 
رستورانش، دستگیر و روانه 

زندان كرد. 
خبرگزاری  از  نقل  به 
»ریموند  آسوشیتدپرس، 
جی. دیری« ـ قاضی منطقه ای 
به  ـ  آمریكا  نیویورک  در 
گفت:  محلی  رسانه های 
یك  مشتریان  شكایت  با 
رستوران در مركز نیویورک 
ماموران  بهداشتی،  مراكز  به 
این  به  غذایی  مواد  بهداشت 

محل رفته و پس از بازرسی ها و جست وجوهای فراوان مشخص شد كه صاحب 
رستوان به علت گران بودن نرخ گوشت قرمز، از گوشت میمون و چند خزنده 
رو  این  از  است،  می داده   مشتریان  تحویل  و  استفاده  خود  غذاهای  طبخ  برای 
ماموران بهداشت رستوران تعطیل كرده و صاحب رستوران را به پلیس تحویل 

دادند. 
كه  كرد  اعتراف  پلیس  بازجویی های  در  رستوران دار  این  كه  حالیست  در  این 
نیویورک  به  »كندی«  بین المللی  فرودگاه  طریق  از  را  برگشته  بخت  میمون های 
استفاده  غذاهایش  طبخ  برای  آن ها  از  غیرقانونی  صورت  به  و  می كرده  وارد 

می كرده  است. 
بر اساس رای دادگاه عالی نیویورک، این مرد به اتهام فریب مردم و مشتریان 
مجرم  غذایی،  مواد  عنوان  به  آن ها  از  استفاده  و  حیوانات  غیرقانونی  ورود  و 
شناخته شد و مجبور است دوره هشت تا ۱۰ ماه را در زندان ایالتی سپری كند

چوب دزدها به تن پیكاسو خورد
دزدان فرصت طلب و موقعیت شناس، هر جای دنیا كه باشند، در كمین فرصت ها 
هستند تا به جایی دستبرد بزنند. این مكان می تواند خانه مایكل اوون یا عادل 

فردوسی  پور باشد یا یك گالری خصوصی  كوچك در شهر برلین. 
دزدان موقعیت شناس خود را به دردسر نمی اندازند كه مثال خانه اشرافی دیوید 
بكام بروند كه همواره نگهبان دارد یا این كه برای سرقت از موزه لوور پاریس 
نقشه بكشند و در رویای كسب چندین میلیون دالر باشند. بنابراین بدون سر 
و صدایی به جاهایی شبیخون می زنند كه چند میلیون تومان یا چند صد هزار 

دالر گیرشان بیاید.
در شبی كه مایكل اوون با تیم لیورپول برای مسابقه به شهر دیگری رفته بودند، 
دزدهای لیورپولی خانه اش را زدند و در شبی دیگر كه عادل فردوسی پور سخت 
سرگرم اجرای برنامه نود بود، دزدان با خیال راحت سراغ اسباب و اثاثیه او 
رفتند؛ اما تازه ترین شبیخون یا دزدی شبانه و نیمه شبانه در شهر برلین، در شب 

سال نو مسیحی اتفاق افتاد. 
این بار دزدهای هنردوست با شناسایی یك گالری كوچك كه در آن آثاری از 
چند نقاش از جمله پیكاسو به نمایش درآمده بود، نشستند و صبر كردند تا زمان 
موعود شب ژانویه فرا رسید. آنها می دانستند در این شب مسووالن گالری در 
منزل خود مشغول جشن در نیمه شب و آغاز سال نو هستند و در عالم خیال هم 
فكر نمی كنند كسی یا كسانی جشن شب سال نو را رها كنند و به سراغ گالری 

آنها بروند.
به  را  تا جشن خود  انتظار می كشیدند  را  قبل چنین شبی  از مدت ها  اما دزدها 
از  پس  و  رفتند  گالری  به سراغ  راست  یك  آنها  بله.  كنند.  برگزار  دیگر  نوعی 
باز كردن در آن به سراغ 3۰ تابلوی ساكت و آرام رفتند و آنها را یكی یكی در 
كیسه هایشان گذاشتند و به همان بی سر و صدایی كه آمده بودند، رفتند. روز 
بعد كه مدیر گالری به آنجا رفت، فقط دیوارهای خالی از تابلو را دید و سال 
نو برایش تلخ شد؛ اما درس عبرت گرفت كه دزدها همیشه منتظر فرصت هایند. 
ارزش تابلوها كه در میان آنها تابلویی از پیكاسو هم بود و در سال ۱۹4۷ آن را 

كشیده بود، جمعا ۲۵۰ هزار دالر اعالم شد. 
به گفته پلیس در این سرقت شب سال نو، ۲ نفر یا بیشتر شركت داشتند. جستجو 

برای یافتن آنها و مهم تر از آن تابلوهای به سرقت رفته ادامه دارد.
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متهم یك روز بعد از جنایت دستگیر شد 
 

قتل همسر با 
چاقوي بدبیني 

 
مردي كه به خاطر سوءظن به همسرش او را به 
توسط  جنایت  از  بعد  روز  یك  بود  رسانده  قتل 
جاري  هفته  شنبه  شامگاه  شد.   دستگیر  پلیس 
زني كه به شدت گریه مي كرد به ماموران پلیس 
شهریار خبر داد خواهر شوهرش به قتل رسیده 
است. پس از اعالم گزارش این قتل ماموران پلیس 
و بازپرس جنایي به قربانگاه رفتند و خود را در 
شواهد  دیدند.  مونا  خون  در  غرق  جسد  برابر 
كرده  مرگ سعي  از  پیش  زن  این  داد  مي  نشان 
از خودش دفاع كند. كارآگاهان با توجه به نشانه 
هاي موجود در صحنه جنایت فهمیدند مونا ابتدا 
با شوهرش درگیري تن به تن داشته و سپس با 
چاقوي سالخي به قتل رسیده است. با انتقال جسد 
مقتول  برادر  همسر  ماموران  قانوني  پزشكي  به 
و  مونا  گفت؛  وي  دادند.  قرار  بازجویي  مورد  را 
شوهرش خلیل همیشه با هم درگیري داشتند. خلیل 
به مونا شك داشت و بابت هر رفتار همسرش او 
آنها  همیشگي  درگیري  كرد.  مي  بازخواست  را 
باعث شده بود حتي یك روز آرام در زندگي شان 
نداشته باشند. چون خانه ما به منزل مونا نزدیك 
بود هر وقت او با شوهرش درگیر مي شد با ما 
من  با  هراسان  هم  حادثه  روز  گرفت.  مي  تماس 
او  به  دست  به  چاقو  خلیل  گفت  و  گرفت  تماس 
حمله كرده است. من هم بالفاصله چادرم را سرم 
كردم و به طرف خانه مونا به راه افتادم. دقایقي 
بعد كه رسیدم دیدم درهاي خانه باز است. این زن 
ادامه داد؛ بالفاصله وارد خانه شدم، سكوت كامل 
را صدا زدم جوابي  مونا  بار  بود، چند  حكمفرما 
نشنیدم. وارد اتاق خواب كه شدم جسد غرق در 
خون مونا را روي زمین دیدم. از خلیل هم خبري 

با  از خانه رفته بود.  از ورود من  او قبل  نبود و 
توجه به درگیري مونا و همسرش، بازپرس پرونده 
دستور داد ماموران خلیل را بازداشت كنند. به این 
ترتیب تالش ها براي دستگیري مرد فراري آغاز 
شد و یك روز بعد مخفیگاه او در همدان شناسایي 
به  انتقال  از  پس  جوان  مرد  شد.  دستگیر  وي  و 
شهریار تحت بازجویي قرار گرفت. وي اتهام قتل 
را قبول كرد و گفت؛ من و مونا سال ها پیش با 
هم ازدواج كردیم، زماني كه به خواستگاري اش 
توانم  مي  كردم  مي  فكر  و  بودم  عاشقش  رفتم، 
باشم. همه چیز خوب  داشته  او  با  زندگي خوبي 
پیش مي رفت، تا اینكه رفتار مونا به یكباره تغییر 
كرد  نمي  گوش  من  هاي  به حرف  دیگر  او  كرد. 
شنیدم  اینكه  تا  نبود  اش  زندگي  به  حواسش  و 
همسرم با كسي رابطه دارد، از آن به بعد بر سر 
داد؛  ادامه  داشتیم. وي  اختالف  هم  با  این مساله 
چند بار به مونا گفتم هر چه هست به من بگوید 
اما هر بار با عصبانیت و پرخاشگري مرا متهم مي 
كرد كه بیمار هستم و بي خود به او شك دارم. 
این مساله هیچ وقت از فكرم بیرون نمي رفت هر 
چه مي گذشت رابطه من و مونا بدتر مي شد، تا 
اینكه روز حادثه سرزده به خانه آمدم و متوجه 
شدم مونا تا دقایقي قبل در خانه نبوده است. از 
او پرسیدم كجا رفته بودي، جواب درستي نداد و 
خرید را بهانه كرد. او مي دانست كه من دوست 
ندارم همسرم بدون اجازه ام بیرون برود. دوباره 
درگیري ما بر سر این مساله شروع شد و مونا در 
حالي كه به شدت عصباني بود اعتراف كرد كه با 
كسي رابطه دارد و هیچ عالقه یي هم به من ندارد. 
حرف هاي مونا آنقدر تلخ و گزنده بود كه كنترلم 
را از دست دادم و در یك لحظه چاقوي سالخي را 
كه براي كارم همیشه همراهم بود از جیب شلوارم 
او زدم. متهم در  به  بیرون آوردم و چند ضربه 
ادامه گفت؛ نمي دانستم چه مي كنم اصاًل رفتارم 
دست خودم نبود یكدفعه متوجه شدم خون همه 

كه  كاري  از  است.  مرده  مونا  و  گرفته  را  جا 
همین  به  كردم  وحشت  شدت  به  بودم  كرده 

خاطر هم تصمیم گرفتم فرار كنم.

قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند
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حوادث
در اعتراض به ناعادالنه بودن مجازات و شرایط بد زندان 

 

دو ایراني در زندان شارجه 
اعتصاب غذا کردند  

 
 دو ایراني كه به جرم حمل مواد مخدر در زندان شارجه دوران محكومیت خود را سپري مي كنند 
به خاطر شرایط سخت زندان و ناعادالنه بودن مجازات اعمال شده دست به اعتصاب غذا زدند. به 
گزارش خبرنگار ما ابراهیم پسندیده و مصطفي كریمي دو مرد ایراني هستند كه هر یك به جرم حمل 
دو گرم مواد مخدر در امارات زنداني شده اند. مصطفي ۹ سال پیش در حالي كه دو گرم هروئین 
همراه داشت دستگیر و بعد از محاكمه به تحمل ۲۵ سال زندان محكوم شد. ابراهیم نیز پنج سال قبل 
با دو گرم تریاک بازداشت شد و قاضي دادگاه ابتدا او را به اعدام محكوم كرد اما خوش رفتاري هاي 

این مرد در زندان باعث شد مجازات وي به حبس ابد كاهش یابد.
 

این دو ایراني كه در زندان شارجه شرایط بسیار سخت و زجرآوري را تحمل مي كنند تاكنون دو 
بار به ریاست جمهوري نامه نوشته و خواستار پیگیري پرونده خود شده اند. در این بین به رغم 
تالش هاي مقامات ایراني و مذاكره سفیر ایران با حاكم شارجه هیچ تغییري در وضعیت دو محكوم 
ایجاد نشده است. آن دو كه دیگر توان تحمل این شرایط را ندارند از روز جمعه گذشته در اعتراض 

به شرایط موجود دست به اعتصاب غذا زدند

خودشان  كشور  قوانین  طبق  و  بازگردانده  ایران  به  كه  هستند  آن  خواستار  مصطفي  و  ابراهیم   .
محاكمه شوند. برادر مصطفي كه ساكن دوبي است  درباره وضعیت این زنداني به خبرنگاران گفت؛ 
برادرم مقیم شارجه بود و زماني كه به زندان رفت همسرش باردار بود. اكنون دختر او ۹ ساله شده 

و از نعمت پدر محروم مانده است.
 همراه داشتن دو گرم ماده مخدر جرمي نیست كه كسي به خاطر آن به ۲۵ سال زندان محكوم شود. 
ضمن اینكه در زندان برادرم را اذیت مي كنند و او خیلي زجر مي كشد. در این بین تالش هاي آقاي 
از جمعه دست به  ایراني دیگر  ابراهیم،  او به همراه  نداشته و به همین خاطر  نتیجه یي  نیز  آصفي 
اعتصاب غذا زده اند و اكنون نمي دانم در چه وضعیتي به سر مي برند. ما به شدت نگران حال آن دو 
هستیم و از مسووالن تقاضا داریم این موضوع را پیگیري كنند. البته مي دانیم ریاست جمهوري قباًل 
پیگیر مشكل ما شده بود. بنابر این گزارش تاكنون مقامات شارجه هیچ واكنشي به وضعیت دشوار 

دو زنداني ایراني نشان نداده اند. 

فرجام تلخ ازدواج با مزاحم تلفني 
 

 چندي قبل زني به نام ندا كه از زندگي با شوهر معتادش به تنگ آمده بود با مراجعه به مجتمع قضایي خانواده 
ونك با ارائه دادخواستي خواستار جدایي از او شد. این زن كه شش سال با شوهرش محمود زندگي كرده است 
به قاضي حسن عموزادي- رئیس شعبه -۲۶۸ گفت؛ محمود مدت هاست به مواد مخدر اعتیاد دارد. اولین باري 
كه از این موضوع مطلع شدم سعي كردم به او كمك كنم تا ترک كند اما او پس از مدتي دوباره به مصرف مواد 
روي آورد. این موضوع ادامه داشت و من به خاطر عالقه یي كه به همسرم داشتم اعتیادش را هم تحمل مي كردم 
تا اینكه فهمیدم به مصرف قرص هاي روانگردان روي آورده است. چون تحمل چنین شرایطي برایم سخت بود 
تصمیم گرفتم از محمود جدا شوم. وقتي قاضي عموزادي از ندا در مورد چگونگي آشنایي اش با محمود پرسید 
او در حالي كه سرش را پایین انداخته بود، گفت؛ رابطه ما از یك تماس تلفني اشتباه شروع شد. شماره تلفن خانه 
ما با شماره خانه دایي محمود بسیار به هم شبیه بود. یك بار كه محمود قصد داشت با دایي اش صحبت كند 
به اشتباه شماره خانه ما را گرفت و به جاي دایي اش با من حرف زد. اولین تماس خیلي كوتاه بود و محمود با 
عذرخواهي تلفن را قطع كرد. اما بعد از آن چند مرتبه دیگر تماس گرفت و گفت دنبال یك هم صحبت مي گردد تا با 
او درد دل كند. من هم به نظرم رسید او جوان خوبي است، قبول كردم و به حرف هایش گوش دادم. مدتي گذشت 
و پسر جوان چند روز یك بار تماس مي گرفت و با هم هم صحبت مي شدیم تا اینكه روزي او به من ابراز عالقه 
كرد. من هم با توجه به اطالعاتي كه از زبان خودش شنیده بودم با پیشنهادش موافقت كردم و از آن پس با تماس 
هاي هرروزه مان ارتباط مان تبدیل به رابطه یي عشقي شد. شش ماه از این ماجرا گذشت تا اینكه تصمیم گرفتیم 
موضوع را با خانواده هایمان در میان بگذاریم و با هم ازدواج كنیم. این در حالي بود كه تا آن زمان حتي یك بار 
هم همدیگر را ندیده بودیم و همه شناختي كه از هم داشتیم از طریق تماس هاي تلفني بود. وقتي اعضاي خانواده 
ام از این ماجرا مطلع شدند به سختي مخالفت كردند. حتي پدرم در این باره با من صحبت كرد و گفت چطور مي 
خواهي با پسري كه تا به حال او را ندیده یي، ازدواج كني؟ من آن زمان جوان بودم و حال و هواي جواني باعث 
شده بود به حرف هاي هیچ كس گوش ندهم. باالخره هر كاري كه مي توانستم انجام دادم و با فشارهایي كه به 
پدر و مادرم آوردم آنها را براي این ازدواج راضي كردم. ندا ادامه داد؛ سرانجام با محمود در یك دفترخانه قرار 
گذاشتیم و براي نخستین بار همدیگر را نیم ساعت قبل از عقد در آنجا مالقات كردیم. ظاهر محمود با آن تصویري 
كه من از او در ذهنم ساخته بودم تفاوت زیادي داشت اما دیگر كار از كار گذشته بود و قرار بود لحظاتي دیگر 
به طور رسمي به عقد همدیگر درآییم. چون خانواده ام را براي این كار وادار كرده بودم چاره یي نداشتم و آن 
روز درحالي كه شك و تردید همه وجودم را فرا گرفته بود پاي سفره عقد نشستم و از فرداي آن روز به خانه 
بخت رفتم. من كه تا پیش از این كوچك ترین تحقیقي در مورد خواستگارم نكرده بودم پس از چند روز فهمیدم 
او معتاد است. هر كاري كه مي توانستم براي نجات او انجام دادم اما وقتي همه تالش هایم بي نتیجه ماند تصمیم 
گرفتم مهریه ام را كه ۸۰۰ سكه بهار آزادي است، ببخشم و به زندگي سیاهم با این مرد معتاد پایان دهم. در 
پي اظهارات این زن قاضي عموزادي محمود را به دادگاه فراخواند تا در برابر ادعاهاي همسرش پاسخگو باشد. 
صبح روز گذشته محمود در دادگاه حاضر شد و ضمن تایید گفته هاي ندا از دادگاه براي ترک اعتیادش فرصت 
خواست. او گفت اگر همسرم یك بار دیگر به من فرصت دهد قول مي دهم براي همیشه مواد مخدر را كنار بگذارم. 
ندا وقتي در برابر حرف هاي همسرش قرار گرفت به مخالفت با او پرداخت و گفت؛ محمود تاكنون چندین بار از 
این وعده ها داده . من نمي توانم با چنین مردي زندگي كنم. به دنبال اظهارات این زن رئیس دادگاه رسیدگي به 

پرونده را به آینده موكول كرد. 
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براساس سرگذشت واقعی خانم س. الف از تهران

عشق تمام وجودش را پر كرده بود. همیشه دیده بود كه اختالف 
پدر و مادرش تا چه حد هم برای آنها و هم برای خودشان چقدر 
آزاردهنده است. هر وقت كه پدرو مادرش بر سر مسائل مختلف با 
هم درگیر می شدند و كارشان باال می گرفت و آنها را چند روزی 
تنها رها می كردند، او به عشق فكر می كرد. شاید اگر پدر ومادرش 
با عشق زندگی می كردند، آن وقت دیگر این همه بدبختی نصیب او 

و خواهرش نمی شد.
از وقتی كه چشم باز كرده بود و خودش را شناخته بود، دیده بود 
كه پدرومادرش باهم درگیر هستند شاید اگر او و سمانه نبودند، 
آنها خیلی وقت پیش از هم جدا می شدند. محبتی كه باید نسبت به 
او می شد را ندیده بود. پدر درگیر خواسته های خودش بود مادر 

فكر می كرد كه مبادا از اهدافش دور بیفتد و چیزی را از دست بدهد 
و ظلمی به او بشود و ...

هدیه با تمام این سختی ها از درس غافل نشده بود. مادر بزرگ 
وقتی كه پدر ومادرش با قهرخانه را ترک می كردند به داد او و 

سمانه می رسید و اشك های آنها را پاک می كرد.
- هدیه به جای گریه كردن باید به خودت فكر كنی. باید با درس 
خواندن بتوانی آینده خوبی برای خودت به وجود بیاوری. این پدر 
و مادر تو كه توجه ندارند. جوان هستند و جز به خودشان نمی 

توانند به شما فكر كنند. دخترم به درس ات بیشتر توجه كن.
همین شده بود كه هدیه تمام فكرش معطوف درس شود. جای خالی 
كرد. خوب  پر می  و مدرسه  كتاب  او  برای  در خانه  را  همه چیز 
هم بود. به جای غصه خوردن به مطالعه روی آورده بود. همین 
تالشها در آن سالهای سخت نتیجه اش را هم داده بود و یكراست 

پس از دادن كنكور روانه دانشگاهش كرده بود.
وارد دانشگاه كه شده بود نفسی به راحتی كشیده بود و خوشحال 
از اینكه فارغ از ناراحتی های خانوادگی اش می تواند در فضایی 

آرام تر نفس بكشد.
و  كیف  او  و  شود  صبح  شب  كه  بود  این  او  ذوق  و  شوق  تمام 

جزواتش را بردارد و راهی دانشگاه شود.
***

آینه را كناری گذاشت و به آن روز فكر كرد. انگار نیرویی عمیق در 

او رسوخ كرده بود. تارو پود وجودش می لرزید. خودش هم نمی 
دانست این حس چطور در او رسوخ كرده ولی هر چه بود احساس 

خوبی بود. عشق با نیرویی خاص هر روز بر او چیره می شد.
تصادفی با بهروز آشنا شده بود. آن روز یك باره توفان شده بود 
و او باید تمام مسیر را پیاده تا دانشگاه طی می كرد. باد و قطرات 
بر  بود.  گریزی  راه  پی  در  هدیه  و  بارید  می  براو  تگرگ  درشت 
سرعت قدم هایش اضافه كرده بود ولی انگار هیچ چیز فرقی نمی 
كرد. به سختی می توانست جلوی پایش را تشخیص بدهد. جزوه 
و كیف و مقنعه اش را بیشتر جمع می كرد، مبادا كه توفان و باد 

سختی كه می وزید وضعیتش را سخت تر كند.
صدای ترمز ماشینی را حس كرد. به سرعت سوار شد. این اولین 
باری بود كه قبل از سوار شدن به ماشین راننده را زیر نظر نگرفته 
بود. سوار كه شد تا چند لحظه هنوز گیج بود. بعد از دقایقی كه به 

خودش آمد و احساس آرامش كرد به طرف راننده نگاه كرد.
- سالم آقا! خیلی لطف كردید كه...

همان تعارفات معمولی را كه روزی چند بار با هر كسی ناچار بود 
بكند، تكرار كرد. جوانی پشت رل نشسته بود. سرش را تكان داد.

شما.  مثل  هستم.  دانشجو  هم  خودم  من  است.  حرفی  چه  این   -
راستش شما را چند بار در دانشكده دیده بودم و متوجه شدم كه 

مسیرمان یكی است.
موقع پیاده شدن از ماشین بود كه احساس خوب حمایت را درک 
در  كسی  كه  بود  اش  زندگی  طول  در  بار  اولین  این  بود.  كرده 

پیشامدی سخت و شرایطی ناگوار حمایتش كرده بود.
از آن روز به بعد چشمانش به دنبال بهروز گشته بود. دلش می 
خواست هر روز هر طور كه شده بهروز را ببیند. چند بار این اتفاق 
افتاده بود. روزبه روز اشتیاقی وصف نشدنی بر او غلبه می كرد. 
بهروز در تمام این برخوردها با متانت رفتار می كرد. خیلی با بقیه 

پسرهای همسن و سال خودش فرق می كرد.
بود.  شده  عمیق  عشقی  متوجه  بود  آمده  خودش  به  وقتی  هدیه 
یك  های  عشق  از  همیشه  داشت.  واهمه  قضیه  این  از  دیگر  حاال 
طرفه می هراسید. خودش می دانست كه با این اوصاف حتمًا نابود 
خواهد شد. برای همین هر طور بود باید از بهروز فاصله می گرفت. 
تعطیالت آخر ترم هر چند برای او به سختی گذشت ولی فرصتی 

بود تا او به خودش بیاید.
ترم جدید كه شروع شده بود او راهی دانشگاه شده بود. این بار 

دیده بود كه بهروز از دیدنش چقدر اشتیاق دارد.
- خیلی خوشحالم از اینكه شما را می بینم.

هر چه بیشتر از بهروز فاصله گرفته بود، بهروز بیشتر به طرفش 
رفته بود. این عالقه با خواستگاری باعث پیوندشان شده بود. غیر 
و  رفاه  خانه  در  كرد  می  نداشت. سعی  ای  هیچ ستاره  بهروز  از 
پدرش  كه  چیزی  همان  كند.  فراهم  شوهرش  برای  كامل  آسایش 

همیشه در دعواها از مادرش می خواست.
چند ماه اول زندگی به خوبی گذشته بود.

- خوش آمدی!
بهروز مثل همیشه به خانه آمده بود.

-  هدیه دوستم ناصر هم با من است.
اینكه  با  بود.  نزده  یكه خورده بود ولی حرفی  این حرف  از  هدیه 
ساعت ۸ شب بود و او شامی به اندازه خودشان تدارک دیده بود، 

روی ترش نكرده بود.
- اشكالی ندارد.

سفره را چیده بود. بهروز و دوستش شام خورده بودند و او در 
آشپزخانه تنها و گرسنه مانده بود...

- چیه خانم چرا ناراحتی؟
راستش به این فكر می كنم كه من و تو اآلن چند ماه است كه كنار 
هم یك بار هم غذا نخورده ایم. تو هر وقت خانه هستی دوستانت 

را می آوری.
- حسودی نكن هدیه! من تو را بیشتر از همه دوست دارم. ولی خب 
آنها هم دوستان من هستند. تو هم می توانی كنار ما غذا بخوری. 

خودت كه خوب می دانی من آدم متعصبی نیستم.
هدیه برای فرار از تنهایی از این پیشنهاد استقبال كرده بود. شاید 
و  رفت  دیدند،  می  خودشان  جمع  در  را  او  بهروز  دوستان  اگر 

آمدشان را كمتر می كردند.
مدتی از ازدواج شان گذشته بود. آسایش از زندگی شان گریخته 
بود و او تنها به روزهای خوش اول زندگی با بهروز فكر می كرد.

با ناراحتی سر سفره نشست. چشم نداشت ناصر را ببیند. او سه، 
چهار روز از هفته را به خانه آنها می رفت و با كمال وقاحت سر 

سفره می نشست.
- هدیه پاشو آن كتلت ها را هم بیاور.

این حرف بهروز او را در هم فروبرد. هدیه به خاطر اینكه امتحان 
داشت دو نوع غذا درست كرده بود و كتلت ها را برای فردا آماده 
كرده بود تا بتواند درس بخواند. با بی میلی از جا بلند شده بود. 
كتلت ها را سر سفره برده بود ولی لب به غذا نزده بود. خشم تمام 
وجودش را پر كرده بود. ناصر كه رفته بود. اولین دعوای زندگی 

اش برپا شده بود.
- مگر پلو و خورشت نبود. چرا دستور دادی كه...
بهروز غیرمنطقی حرف می زد. اصاًل متوجه نبود.

- من جلوی دوستم آبرو دارم.
- میهمان كه هر شب سرزده سرش را به دیوار نمی زند و نمی آید. 
این آدم این قدر درک ندارد كه مزاحم ما است و آن وقت تو از آبرو 

حرف می زنی؟ من خسته شده ام...
نمی  بهروز  بود.  نرسیده  نتیجه  به  بود،  زده  حرف  كه  طور  هر 
توانست دست از رفیق بازی بكشد. انگار اگر تنها به خانه می آمد، 

زمان برایش نمی گذشت.
هدیه از این زندگی متنفر شده بود. روی زخمهای دلش را با خاكستر 
عشق می پوشاند. دیگر جای گذشت نبود. بهروز و دوستانش او را 
كاماًل ندیده می گرفتند. فكر می كرد شده است خدمتكار این خانه. 
مقاومت هایش هم سودی نمی بخشید. باید در پی چاره دیگری بود. 
فكر طالق را هر طوركه بود می خواست از خودش دور كند ولی 

انگار نمی شد. اگر نمی توانست این شرایط را عوض كند، باید...

نظر كارشناسی
دكتر فربد فدایی

روانپزشك

یكی از پیش نیازهای ازدواج، پشت سر گذاشتن مراحل اولیه رشد 
روانی - جنسی و رسیدن به مرحله پختگی عاطفی و شناختی است 
كه از جمله با همدلی و توجه به نیازهای شریك زندگی مشخص 

می شود.
ازدواج به معنی ورود از منظومه خانوادگی پیشین)پدر، مادر، برادر 
و خواهر، دوستان...( و ورود به منظومه نوین خانوادگی )شوهر، 
زن، فرزند...( است. این امر بدین مفهوم است كه از این پس مردی 
برعهده  تری  عمده  نقش  شوهر  عنوان  به  است  كرده  ازدواج  كه 
دارد تا فرضًا به عنوان پسر والدین خویش. بسیاری از مشكالت 
منظومه  به  هنوز  شوهر  یا  زن  كه  است  این  از  ناشی  زناشویی 
بیشتری  دلبستگی  و  وابستگی  مادری خویش  و  پدری  خانوادگی 
دارد تا به منظومه نوین زناشویی. ادامه ارتباط با دوستان به همان 
روش پیش از ازدواج، چه از سوی مرد باشد و چه از سوی زن، در 
همین چارچوب قابل تبیین است، یعنی وابستگی بیشتر به منظومه 
خواهد  می  مرد  اینجا،  در  زناشویی.  نوین  منظومه  به  نه  و  قبلی 
زندگی دوران تجرد را مانند یك جوان بی خیال ادامه دهد و همچون 

گذشته با دوستانش وقت گذرانی كند.
پختگی الزم  از  كه  دهد  نشان می  نیز  دیگر  رفتارهای  با  مرد  این 
برخوردار نیست. برای نمونه آوردن چندین میهمان به خانه، بدون 
نام  به  به چیزی  او  كه  است  مفهوم  این  به  به همسر،  قبلی  اطالع 
رعایت حال همسر، برنامه ریزی و توجه به امكانات محدود زندگی 
بیند كه  را می  او در وجود زنش مادر خود  ندارد.  خود بصیرت 
تسلیم خواسته های پسر شیطان خویش است، مادری كه از نظرگاه 
نمونه  برای  دارد،  نامحدود  های  توانایی  این پسركوچولو  محدود 
می تواند در حالی كه در خانه چیزی موجود نیست، چند نوع غذای 

درجه یك آماده كند.
تظاهر  میهمانان،  چشم  جلوی  در  هم  آن  همسر،  به  گرفتن  ایراد 
دیگری از ناپختگی شخصیت این شوهر است. او نمی تواند خود را 
به جای همسرش فرض كند و با همدلی احساسات وی را دریابد. 
زن كه با چند میهمان ناخوانده روبرو شده كوشیده است با وجود 
امكانات قلیل موجود در خانه، بهترین پذیرایی را از رفقای شوهرش 

به عمل آورد، اما به جای احترام با شماتت روبرو شده است.
در برابر چنین پسربچه ای كه عنوان شوهر را دارد، عشق و احترام 
تا چه زمانی دوام خواهد یافت؟ به عنوان نتیجه گیری باید گفت این 
كه  داند  نمی  ندارد.  را  زناشویی  زندگی  الزامات  از  آگاهی  شوهر 
ازدواج به معنی ورود به سیستم و نهاد جدیدی است و او نمی تواند 
همچون گذشته یك پسربچه یا نوجوان باشد و باید دگرگونی هایی 
را در روابط پیشین بپذیرد. این شوهر از اینكه زنش خواسته های 
او را بی درنگ و به نحو اكمل برنمی آورد ناراضی است، درواقع 
زنش را با مادر یكی می داند و این نماینده باقی ماندن در مرحله 

خودمحوری كودكانه است.
به  تمایل  كه  كرد  اضافه  باید  معترضه  جمله  عنوان  به  هم  را  این 
دوستی های متعدد اما سطحی، و عالقه زیاد به خوردن و آشامیدن 
تثبیت در نخستین مرحله رشد  نماینده  و چای و سیگار و غیره، 

روانی - جنسی، یعنی مرحله دهانی است.
در پاسخ به زن چنین شوهری باید به وی توصیه صبر و استقامت 
كرد. این مرد نیاز به مشاوره و درمان برای رشد شخصیتی، رفع 
اجتماعی  و  فردی  بینش  در  تحول  ایجاد  و  بیمارگونه  های  تثبیت 
دارد تا بتواند به صورتی اجتماعی تر با دیگران، از جمله با همسر 

خویش تعامل كند.
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ازدواج هایی 
روی آب

 

نویسنده : محمدرضا دژكام 
روان شناس، مشاور ازدواج و خانواده -عضو انجمن روان شناسی ایران

وقتی وضعیت در خانه ی پدری، 
ازدواج  باشد،  اندوه بار  و  شوم 

یک راه گریز محسوب می شود.

۱( ازدواج به دلیل دوری از خانواده و پدر و مادر: 
وقتی وضعیت در خانه ی پدری، شوم و اندوه بار باشد، ازدواج یك 

راه گریز محسوب می شود. 
تعجبی ندارد كه خیلی ها این راه گریز را 
این  معمول،  به طور  اما  می كنند؛  انتخاب 
مسیری است كه شما را از چاله درآورده 

و به چاه می اندازد. 
یكی دو سال دیگر در خانه ی پدر و مادر 
نخستین  با  كه  است  آن  از  بهتر  ماندن، 
تاهل دهید، چون  به  ازدواج، تن  پیشنهاد 
تا  زندگی تان  است شریك  ممكن  آن وقت 
آخر عمر سبب رنجش و آزار شما گردد. 
۲( ازدواج به دلیل نگرش یك جانبه ی پدر 

و مادر شما به شخص مورد نظر: 
مادر  و  پدر  كه  دارد  تعجب  جای  البته 
شما به طور واقعی، همسر آینده ی شما را 
دوست بدارند؛ اما دوست داشتن این فرد 
از سوی آنان، دلیل كافی برای مدنظر قرار 
نیست. سال های  فرد  آن  با  ازدواج  دادن 
از   ) سال   ۱۲۰ از  )بعد  كه  زمانی  آینده، 
اسیر  باید  رفتند، شما كماكان  میان شما 
فرد رویاهای آنان باشید؛ فردی كه شاید 

مرد یا زن رویاهای شما نباشد. 
3( ازدواج فقط به دلیل پول و ثروت: 

اگر شما شیفته ی فردی هستید كه ثروتمند 
با  حاضرید  دلیل  همین  به  فقط  و  است 

مناسبی  مالک  این  نمی كنید،  توجه  ابعاد  دیگر  به  و  كنید  ازدواج  او 
نمی باشد. 

ایده ی ازدواج كردن با یك فرد، بدون توجه به احساس و عاطفه ی 
قلبی و فقط از روی نگاه مادی گرایانه، به طور یقین، عقالنی نیست و 

اشتباه می باشد. 
4( ازدواج به دلیل ترحم و دل سوزی به یك فرد: 

گاهی انگیزه ی فرد برای ازدواج، نجات دادن شخص مقابل از تنهایی، 
فشارهای زندگی، مشكل های اقتصادی و اجتماعی و دلیل های دیگر 

است. 
دارد، مسوولیت  به پسری وابستگی شدید  كه  نمونه، دختری  برای 
چنین  می پذیرد.  را  مادی  مسائل  و  مسكن  كار،  جمله  از  او  زندگی 
انگیزه هایی بعد از مدتی كوتاه، رو به خاموشی می رود و در نهایت، 

زندگی مشترک را با بحران مواجه می سازد. 
۵( ازدواج به دلیل خو گرفتن به ارتباط در طی زمان طوالنی: 

یكدیگر  با  ازدواج  به  تصمیم  آشنایی،  از  پس  نفر  دو  كه  هنگامی 
محض«  »عادت  دلیل  به  اجبار  موقعی  اما  ندارد؛  اشكالی  می گیرند، 
از  بعد،  و  كرده اند  ازدواج  هم  با  كه  نفر  دو  كه  می شود  خطرناک 
یكدیگر طالق گرفته و به هم عادت كرده اند، تصمیم بگیرند دوباره 
شانس خود را امتحان كنند؛ مطمئن باشید هرگاه بار نخست، كارساز 

نبوده باشد، بار دوم نیز، كارساز نخواهد بود. 

۶( فردی كه برای رسیدن به شما از همسرش جدا می شود: 
به طور معمول، این گونه ازدواج ها، زیاد دوام نخواهد آورد و پایه ای 
برای یك رابطه ی درازمدت نخواهد بود. فردی كه به خاطر شخصی 
حاضر است به همسر یا نامزد خود خیانت كند، به طور مسلم رابطه ی 
فرد  به  كه توسط شما  زیرا كسی  داشت؛  نخواهد  استحكامی  آنان، 

دیگری خیانت كرده، روزی نیز به خود شما خیانت خواهد كرد. 
۷( ازدواج، ابزاری برای دست یابی به خواسته های دیگر: 

گاهی انگیزه ی  اصلی در تشكیل زندگی مشترک، عشق به فرد مقابل 
و نیاز روان شناختی به زیستن با فرد مقابل نیست؛ بلكه او وسیله ای 

برای رسیدن به هدف های دیگر می شود. 
برای نمونه، خانمی كه دوست دارد در خارج از كشور زندگی كند، 
ممكن است با پیشنهاد فردی جهت ادامه ی زندگی مشترک در خارج 
به  را  متعددی  استرس های  فرهنگی،  مسائل  ولی  كند؛  ازدواج  او  با 
دنبال داشته است؛ بنابراین گاهی ازدواج به خاطر ترس از تنهایی، از 
دست دادن زیبایی، از دست دادن پدر و مادر، كاهش شور زندگی و 
... صورت می گیرد. در چنین فضایی، امكان سازگاری با مشكل های 
زندگی، ضعیف بوده و در نهایت، ضریب ریسك این ازدواج ها، باال 

می باشد. 
۸( ازدواج به دلیل عشق سطحی و زودگذر: 

گاهی دو نفر، چنان عالقه ای به یكدیگر پیدا می كنند كه گمان می برند 
به راستی، عاشق هم هستند. وقتی هیجان با سرعت چشمگیری در 
رابطه ها پیش برود، شناخت یكدیگر به روال عادی و تدریجی خود، 

پیش نمی رود؛ زیرا وقت كافی برای این امر وجود نداشته است. 
محكم  رابطه ی  یك  الزمه ی  كه  اعتمادی  و  صداقت  صراحت، 
كه  هم  چه قدر  هر  سریع،  آشنایی  یك  دارد.  زمان  به  احتیاج  است، 
به  كه  می آورد  بار  به  ظاهری  یك صمیمیت  تنها  باشد،  هیجان آور 
آسانی با نزدیكی و صمیمیت واقعی، اشتباه می شود. به همین دلیل، 
ازدواج هایی كه در كوتاه مدت اتفاق می افتند، ممكن است خطرهایی را 

به دنبال خواهند داشت. 
۹( ازدواج فقط به دلیل پدر و مادر شدن: 

عامل های  مهم ترین  از  یكی  شك،  بدون 
كه  است  این  ازدواج،  برای  كننده  تحریك 
و دوست  ببیند  مادر  یا  پدر  را  فرد، خود 
شود؛  فرزندی  صاحب  كه  باشد  داشته 
كه  دارید  آگاهی  موضوع  این  به  آیا  اما 
عاطفی،  تربیتی،  لحاظ  از  هستید  قادر 
هرچه  برای  را  شرایطی  مادی،  و  اخالقی 
كنید؟  فراهم  فرزندتان  شدن  تربیت  بهتر 
بچه ها  می شود؛  سپری  روزگار  بی شك 
بزرگ می شوند؛ ازدواج می كنند و به دنبال 

زندگی خویش می روند. 
شما  باز  می كنید  احساس  كه  است  آنگاه 
هستید و تنهایی. پس فردی را انتخاب كنید 
كه فقط در فكر این نباشید كه با او صاحب 
در  كه  باشد  شخصی  بلكه  شوید؛  فرزند 
گام  شما،  پای  به  پا  زندگی،  مراحل  تمام 
بردارد و مونس و همدم واقعی تان باشد. 

به  دادن  پایان  دلیل  به  فقط  ازدواج   )۱۰
دوران نامزدی: 

دوران نامزدی دست كم، شرایطی را برای 
می آورد.  فراهم  هم  از  زوجین  آگاهی 
متوجه  دوران،  این  در  افراد  از  تعدادی 
تفاوت های بسیاری بین خود و فرد مقابل می شوند یا در این دوران، 
متوجه ناراحتی و یا مبتال بودن فرد به یك اختالل روانی یا وابستگی 
او به مواد مخدر می شوند؛ اما با وجود آگاهی به این مسائل، بنا به 
دلیل های فرهنگی از جمله اینكه به هم خوردن نامزدی را مساوی با 
بی آبرویی و از دست دادن حیثیت خود، قلمداد می كنند، تن به ازدواج 

می دهند. 
چنین تجربه هایی در زندگی مشترک، بسیار بحران زا بوده و احتمال 

جدایی آنان قابل پیش بینی است. 
۱۱( ازدواج فقط به دلیل زیبایی ظاهری: 

و  دوستی ها  در  مهم  عامل  یك  عنوان  به  جسمانی،  جذابیت  اهمیت 
مناسب های اجتماعی، غیرقابل انكار است. به نظر می رسد افرادی كه 
جذابیت ظاهری دارند، رفتارهای پسندیده تر و ویژگی های شخصیتی 
زیباتری هم داشته باشند. به خاطر چنین تصوری، تعداد زیادی از 
دختران و پسران، مجذوب جذابیت جسمانی هم می شوند، زمانی كه 
مشترک،  زندگی  تشكیل  برای  افراد  معیارهای  در  عامل  این  اهمیت 
بدون توجه به عامل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی 
به  نیز  ازدواج هایی  چنین  خطر پذیری  ضریب  می شود،  لحاظ  افراد 

طور طبیعی، باال خواهد رفت.

خانه و خانواده

اگر به همسرتان در خانه کمک می 
کنید، بخوانید...

● چند نکته ظریف خانه داری:
▪ برای جلوگیری از ایجاد کپک در ظرف 
نان یک قطره سرکه را به کمی آب اظافه 
کنید و جای نان را با آن بشویید و بگذارید 

خشک شود. 
ته  و  سوخته  ظروف  کردن  پاک  برای   ▪
اظافه  آب  به  مقداری جوش شیرین  گرفته 

کرده و آنرا در همان ظرف بجوشانید. 
▪ برای نظافت کاشی حمام و جلوگیری از 
ماندن لک صابون روی دیوار می توانید از 

پلیش مبلمان یا فلزات استفاده نمایید. 
▪ چارچوب های پنجره و درهای آلومنیوم 

را با استفاده از آمونیاک برق بیندازید. 
▪ اگر اتومبیل را تمیز کرده اید، دستتان را با مایع ظرف شویی و 
شکر پاک کنید. اگر دستتان روغنی است، با روغن زیتون یا روغن 

مایع دستتان را بشویید. 
پنجره یک سیب زمینی را نصف  بین بردن لکه های  از  ▪ برای 

کرده و به سطح پنجره بمالید. بعد آنرا پاک کنید. 
▪ برای جلوگیری از ترک خوردن مبلمان چرمی تیره، آنرا سالی 

یکبار با روغن کرچک تمیز کنید. 
▪ برای از بین بردن بوی ماهی در محیط یک کاسه سرکه سفید را 

چند ساعت در محیط قرار دهید. 
▪ برای از بین بردن جای پایه مبل روی فرش مقداری یخ در محل 
پایه ها قرا داده بعد از آب شدن نیمی از آن به آرامی با استفاده از 

یک برس آنرا به حالت اولیه برگردانید. 
▪ اگر روی فرشتان لکه های چربی افتاده است، مقداری نشاسته روی 

آن قرار دهید و بعد از چند ساعت آنرا با جارو برقی بگیرید. 
▪ وجود جوش شیرین در اتومبیل هر گونه حشره را دور می کند. 

▪ برای از بین بردن لکه های جوهر روی لباسها الکل را روی لکه 
لباس بمالید و بعد با آب بشویید. 

▪ با خمیر دندان می توانید خش های ایجاد شده روی لعاب شیشه 
لیوان و فنجان را از بین ببرید. 

▪ برای از بین بردن بوی بد ماکروویو در فاصله هر بار استفاده، 
یک فنجان جوش شیرین در دستگاه قرار دهید. 

ساده - مفید - خواندنی ...
▪ هرگز نرگس زرد را با سایر گلها در یک گلدان قرار ندهید، چون 

باعث از بین رفتن سایر گلها می شود. 
▪ برای آزمایش کردن پودر کیک جهت سالم بودن مقدار کمی از آن 
را در آب بریزید اگر به صورت حباب در آمد هنوز قابل مصرف 

است. 
▪ برای تازه نگه داشتن گلها دو قاشق غذا خوری سرکه سفید و دو 
قاشق شکر را مخلوط و در یک لیتر آب حل کنید و ساقه گل ها را 

در آن قرار دهید .یا اینکه به آب گلدان شربت آبلیمو اضافه کنید. 
▪ برای جلوگیری از چسبیدن حشرات به شیشه، آنرا با آب سرد و 

چند قطره پارافین یا نفت شست و شو دهید. 
▪ اگر شمع هایتان را در فریزر نگه دارید بیشتر عمر می کند. 

▪ اگر می خواهید مبلمان منزل تان عتیقه به نظر برسد، روغن جال 
را با دوده ترکیب کنید و روی آن ها بمالید. 

▪ وقتی پیاز پوست می کنید شمع روشن کنید تا از آب افتادن چشم 
هایتان جلوگیری شود. 

▪ برای جلوگیری از ترک خوردن لیوان یا استکان هنگام ریختن آب 
جوش یک قاشق چای خوری در آن قرار دهید. 

▪ اگر دو شاخه برق وسایل الکتریکی خیلی سفت است و به راحتی 
با  فلزی  های  قسمت  نمی رود، روی  پریز  داخل وخارج سوراخ 

مداد بمالید. 

▪ اگر تکه های صابون را در پالستیک مشبکی قرار دهید و آنرا 
در لباسها بگذارید،بوی نفتالین آنها از بین می رود. 

▪ بوی بد ناشی از تمیز کننده های قوی روی وسایل مختلف )اجاق 
گاز....( را می توان با سوزاندن خالل پرتقال از بین برد. 

▪ اگر آیینه حمام یا دستشویی را با یک پارچه آغشته به گلیسرین یا 
الکل مصنوعی بشویید، دیگر بخار نمی گیرد. 
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شستشو و 
آراستگی مو

نظافت موها نقش اساسی در سالمتی 
ایفا می کند.  جسمی و روحی هر فرد 
بی توجهی به موها باعث بروز انواع 
های  بیماری  نظیر  بیماریهای جسمی 
و  و همچنین کسالت  انگلی  و  عفونی 

افسردگی روحی می شود...
موها عامل مهم در زیبایی به شمار می آیند. برای زیبا شدن موها و 

جذابیت آن یكی از نكات اساسی نظافت مناسب موهاست. 
نظافت موها نقش اساسی در سالمتی جسمی و روحی هر فرد ایفا 
بیماریهای جسمی  انواع  بروز  باعث  موها  به  توجهی  بی  كند.  می 
افسردگی  و  و همچنین كسالت  انگلی  و  عفونی  های  بیماری  نظیر 
روحی می شود. نظافت و آراستگی موها باعث شادابی و سرحال 
بودن فرد می شود و او را در انجام كارهای روزانه اش فعال تر می 
كند. طرز اصالح و آرایش موها نشانگر فرهنگ و شخصیت افراد 
بدون  گذارد.  می  اجتماعی  متقابل  روابط  در  زیادی  تاثیر  و  است 
شك هر كسی در برخورد با فردی كه موهای ژولیده و كثیف دارد 
تصویر یك انسان افسرده و بی حال را به خاطر می آورد و این امر 
در كیفیت برخورد با او تاثیر زیاد می گذارد. از طرفی خود شخص 
نیز با داشتن چنین قیافه ای احساس حقارت و شرمندگی می كند و 

تصویر ذهنی او را خویشتن )Self Image( كاهش می یابد. 
هدف از شست و شوی موها آن است كه چرک و آلودگی های آن 
برطرف شود و بنابراین دفعات شست و شو بستگی به چند عامل 

دارد كه عبارتند از: 
۱( میزان چربی پوست سر 
۲( نوع شغل و فعالیت فرد 

3( آلودگی محیط 
4( مدل انتخابی مو 

۵( استفاده از مواد آرایشی 
۶( وجود بیماریهای پوستی خاص 

نیاز به شست و شوی  بنابراین هر موقع كه شما احساس كردید 
موها دارید این كار را انجام دهید و مطمئن باشید كه شست و شوی 
مواظب  باید  ولی  نمی شود  موها  دایمی  ریزش  باعث  موها  مكرر 
باشید كه موها را بیش از حد ماساژ ندهید و باعث آسیب دیدگی 
ساقه مو نشوید چرا كه می تواند باعث شكسته شدن موها شود 

)این مسئله را نباید با ریزش واقعی موها از ریشه اشتباه گرفت(. 
به طور معمولی ۲ تا 3 بار در هفته جهت شست وشوی موها كافی 
است. تمیز كردن موها كار چندان راحتی نیست، سطح موهای یك 
خانم در حدود 4 تا ۸ متر مربع است و حساب كنید كه پاک كردن 
چنین سطحی نیاز به چقدر آب و مواد شوینده آلودگی های مو با 
آب خالی برطرف نمی گردد و به همین جهت برای پاک شدن موها 
كننده  پاک  ماده  ترین  مهم  استفاده شود.  كننده  پاک  مواد  از  باید 
آلودگی  باعث می شود كه  از شامپو  استفاده  موها، شامپو است. 
های مختلف مو به خوبی برطرف گردد. معموال توصیه می شود 
كه در هر بار شست و شوی موها دو دفعه شامپو زده شود. دفعه 
اول باعث برطرف شدن آشغال و آلودگی های محیطی و همچنین 
باقیمانده چربی و سلول  بیشتر مواد چرب می شود و دفعه دوم 
تا حدودی بستگی  این مساله  البته  های مرده را برطرف می كند. 
به شدت آلودگی موها، كیفیت و مقدار شامپوی مصرفی و میزان 
افرادی كه هر روز دوش می گیرند  خلوص دمای آب دارد و در 
شاید همان یك دفعه كافی باشد. روشی كه جهت شامپو زدن می 

تواند مناسب باشد اینگونه است: 
ابتدای موهای خود را از هم باز كنید، سپس موها را زیر آب گرم 
)نه داغ( بگیرید تا خوب خیس شود و در ضمن ذرات درشت موجود 
در ال به الی موها بر طرف گردد. سپس مقداری شامپو )بستگی 
به بلندی موها، شدت آلودگی و نوع شامپو دارد( كف دست خود 
بریزید و آن را در تمام سطح موها پخش كنید. موها و پوست سر 

را با مالیمت ماساژ دهید. به طوری كه همه قسمت ها به آن آغشته 
)البته  بماند.  باقی  دقیقه  یا سه  دو  كف شامپو  تا  كنید  شود صبر 
در مورد شامپوهای دارویی، این زمان معموال طوالنی تر است كه 
بستگی به نظر پزشك متخصص دارد(. سپس با آب فراوان موها را 
شست وشو دهید. بهتر است برای تكمیل شست و شو بار دیگر با 
مقدار كمتری شامپو موها را بشویید و به سرعت آن را آب بكشید. 

می توان از صابون جهت شست و شو استفاده كرد در صورتی كه 
آب مصرفی شما آب خالص باشد و ناخالصی در آن وجود نداشته 
باشد، اما در عمل )در بیشتر نواحی، آب سخت، كه دارای تركیبات 
معدنی است استفاده می شود و وجود این ها با چربی موجود در 

صابون تداخل نموده باعث رسوب روی موها 
می شود و آن ها را كدر می كند(. در مورد شامپوها معموال این 
مشكل وجود ندارد زیرا اغلب شامپوها )بیش از ۹۰ درصد آنها( از 
پاک كننده های تركیبی ساخته شده اند كه با آب سخت خیلی كم 
تداخل می كنند. به همین جهت استفاده از شامپو بر صابون ترجیح 

شامپوهای  كه  زمانی  از  دارد. 
شد،  مردم  زندگی  وارد  متنوعی 
كه  موادی  از  استفاده  به  نیاز 
احساس  كند  نرم  را  موها  بتواند 
گردید. شست وشو با شامپو باعث 
موها  چربی  تمامی  كه  شود  می 
می  مساله  این  و  شود  طرف  بر 
تواند باعث زبری و در نتیجه مات 
شدن موها و از دست دادن حالت 

درخشندگی آن ها شود. 
از طرف دیگر برطرف شدن كامل 
كه  شود  می  باعث  موها  چربی 
پدید  موها  در  ساكن  الكتریسیته 
آید و در نتیجه، خوب شانه نشود 
حالت  از  استفاده  نگیرد.  حالت  و 
دهنده و نرم كننده مو این مشكالت 
كند.  به مقدار زیاد برطرف می  را 

به طور كلی استفاده از حالت دهنده بخصوص برای موهای خشك 
توصیه می شود ولی افرادی كه موی چرب دارند بهتر است آن را 

فقط بر انتهای موها به كار ببرند و نزدیك به ریشه مو نمالند. 
فوری  دهنده  حالت  به  موسوم  انواع  ها،  دهنده  حالت  ترین  رایج 
می  مالیده  موها  روی  زدن،  شامپو  از  پس  كه  هستند   )Instant(
شوند و پس از ۵ دقیقه شسته می شوند. بعضی از حالت دهنده ها 

را باید مدت طوالنی یعنی حدود ۲۰ تا 3۰ دقیقه باقی گذارد و سپس 
آن ها را شست كه به این ها حالت دهنده عمیق )Deep( می گویند. 
انواع دیگری هم وجود دارد كه بعد از استحمام به سر مالیده می 
از  بیش  استفاده  كه  داشت  توجه  باید  نمی شوند  و شسته  شوند 
رسوبات  تجمع  و  موها  شدن  چرب  باعث  دهنده،  حالت  از  اندازه 
آن در موها و پوست سر می شوند و جال و درخشش موها را می 

گیرند و باعث ایجاد حالت شل و تیره و چربناک می شوند. 
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

طراحی وب سایت
تبلیغات خود را به ما بسپارید

چاپ و  طراحی لیفلت، بروشور
020 8453 7350 - 077 3311 3137

فال هفته

از هم صحبتي  این هفته  متولدین فروردین: در آغاز 
ویژه اي با شخص جدید لذت خواهید برد. به احتمال 
عزیز،  شخصي  با  رابطه  قطع  هفته،  این  در  زیاد 
پس  هستید.  فكرش  به  كه  بود  خواهد  چیزي  آخرین 
سعي نكنید كه بر دیگران امر و نهي كنید و آنها را به 
حال خودشان بگذارید. همسرتان در این روزها اصأل 
ممكن  ندارد!  را  شما  منفي  جنبه  با  مواجهه  آمادگي 
است در روزهاي آخر این هفته مهرباني و محبت شما 

مورد سوء تعبیر قرار بگیرد. 

هفته  این  آخر  در  اردیبهشت:  متولدین    
حدي  تا  هفته  این  آخر  در  است  ممكن   . نمانید  تنها 
است  بهتر  ولي  ها شوید،  دستخوش حسرت گذشته 
تلخ گذشته خلق و خویتان  ندهید كه خاطرات  اجازه 
را تنگ كند. تا آخر این هفته با سرعت هرچه تمام به 
پیشروي ادامه دهید، كاري كه وقتي سرحال،پرانرژي 
حساب  به  دشوار  برایتان  اصآل  هستید  ماجراجو  و 
نمي آید. در این هفته انتظار دارید كه تمام نیازهایتان 
برطرف شوند و اگر همسر یا عزیزانتان به خواست 
پس  شد،  خواهید  درگیر  او  با  قطعأ  نكند  عمل  شما 

حسابي مراقب باشید. 

افزودن  هفته  این  آغاز  در  خرداد:  متولدین 
عمل  اصال   ، زندگیتان  به  سرگرمي  و  تنوع  كمي 
اشتباهي به حساب نمي آید. ممكن است در آخر هفته 
بگیرید  پیش  در  بدبینانه  برخوردي  عشق  به  نسبت 
آمادگي  آورید كه اصآل  یاد مي  به  بعد خیلي زود  و 
مواجهه با مشكالت ناشي از این برخورد را ندارید. به 
احتمال زیاد در این هفته در مورد روابط دوستانه تان 

نیازمند صرف اوقات بیشتري مي شوید. 

  متولدین تیر: در آغاز این هفته افزودن كمي 
اشتباهي  عمل  اصال   ، زندگیتان  به  و سرگرمي  تنوع 
نسبت  هفته  آخر  در  است  آید. ممكن  نمي  به حساب 
بعد  و  بگیرید  پیش  در  بدبینانه  برخوردي  عشق  به 
خیلي زود به یاد مي آورید كه اصآل آمادگي مواجهه 
با مشكالت ناشي از این برخورد را ندارید. به احتمال 
زیاد در این هفته در مورد روابط دوستانه تان نیازمند 

صرف اوقات بیشتري مي شوید. 

این هفته مالقات  متولدین مرداد: در شروع   
و آشنایي با افراد جدید و غریبه برایتان جالب و مهیج 
خواهد بود و همچنان خواستار آزادي تان هستید. در 
این هفته تبدیل به فردي حساس و با مالحظه خواهید 

حد  از  بیش  وابستگي  به  كه  باشید  مراقب  فقط  شد. 
منجر نگردد. هر هدفي را جدي نگیرید كه خوشبختانه 
در این هفته ارتباط گیري با احساستان برایتان آسان 
در  كه  را  چه  هر  كسي  از  ترس  بدون  و  بود  خواهد 

فكرتان مي گذرد به زبان بیاورید. 

متولدین شهریور: در شروع این هفته مالقات 
و آشنایي با افراد جدید و غریبه برایتان جالب و مهیج 
خواهد بود و همچنان خواستار آزادي تان هستید. در 
این هفته تبدیل به فردي حساس و با مالحظه خواهید 
حد  از  بیش  وابستگي  به  كه  باشید  مراقب  فقط  شد. 
منجر نگردد. هر هدفي را جدي نگیرید كه خوشبختانه 
در این هفته ارتباط گیري با احساستان برایتان آسان 
در  كه  را  چه  هر  كسي  از  ترس  بدون  و  بود  خواهد 

فكرتان مي گذرد به زبان بیاورید. 

و  مالقات  هفته  این  در شروع  مهر:  متولدین 
برایتان جالب و مهیج  افراد جدید و غریبه  با  آشنایي 
خواهد بود و همچنان خواستار آزادي تان هستید. در 
این هفته تبدیل به فردي حساس و با مالحظه خواهید 
حد  از  بیش  وابستگي  به  كه  باشید  مراقب  فقط  شد. 
منجر نگردد. هر هدفي را جدي نگیرید كه خوشبختانه 
در این هفته ارتباط گیري با احساستان برایتان آسان 
در  كه  را  چه  هر  كسي  از  ترس  بدون  و  بود  خواهد 

فكرتان مي گذرد به زبان بیاورید. 

عشق  هفته  این  شروع  در  آبان:  متولدین 
بدبین  به شانس خود  اگرچه  یافت،  حقیقي را خواهید 
باشید. حتي ممكن است از نظر احساسي با شخصي 
درگیر شوید، ولي بحث و جدل طوالني به راه نیندازید. 
از شخصي كینه به دل مي گیرید كه فراموش كردن آن 

دشوار خواهد بود. 

عشق  هفته  این  شروع  در  آذر:  متولدین   
بدبین  به شانس خود  اگرچه  یافت،  حقیقي را خواهید 
باشید. حتي ممكن است از نظر احساسي با شخصي 
درگیر شوید، ولي بحث و جدل طوالني به راه نیندازید. 
از شخصي كینه به دل مي گیرید كه فراموش كردن آن 

دشوار خواهد بود. 

عشق  هفته  این  شروع  در  دی:  متولدین   
بدبین  به شانس خود  اگرچه  یافت،  حقیقي را خواهید 
باشید. حتي ممكن است از نظر احساسي با شخصي 
درگیر شوید، ولي بحث و جدل طوالني به راه نیندازید. 
از شخصي كینه به دل مي گیرید كه فراموش كردن آن 

دشوار خواهد بود. 

عشق  هفته  این  شروع  در  بهمن:  متولدین   
بدبین  به شانس خود  اگرچه  یافت،  حقیقي را خواهید 
باشید. حتي ممكن است از نظر احساسي با شخصي 
درگیر شوید، ولي بحث و جدل طوالني به راه نیندازید. 
از شخصي كینه به دل مي گیرید كه فراموش كردن آن 

دشوار خواهد بود. 

عشق  هفته  این  شروع  در  اسفند:  متولدین   
بدبین  به شانس خود  اگرچه  یافت،  حقیقي را خواهید 
باشید. حتي ممكن است از نظر احساسي با شخصي 
درگیر شوید، ولي بحث و جدل طوالني به راه نیندازید. 
از شخصي كینه به دل مي گیرید كه فراموش كردن آن 

دشوار خواهد بود. 



    جمعه 20 دی ماه 1387
45سال دوم -  شماره هفتادو هشتم

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 20 دی ماه 1387
سال دوم -  شماره هفتادو هشتم

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
 با قیمت مناسب در محل کار و

منزل
07 88 ۹۹ 77 623

مارسی ، بندر مهاجران  
در  فرانسه،  شرقی  جنوب  در  است  شهری  مارسی، 
ساحل دریای مدیترانه از كه از شهرهای گردشگرپذیر 
این كشور به شمار می آید این شهر ۱3۰۰ كیلومتر مربع 

وسعت و یك میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
مارسی پس از پاریس و لیون، پرجمعیت شهر فرانسه 
مارسی  می دهد  نشان  باستان شناسی  یافته های  است. 
از 3۰ هزار سال پیش سكنه داشته. در اطراف شهر ، 
یافت  تا ۲۹ هزار سال  سنگ نوشته هایی به قدمت ۲۱ 

شده كه تاییدكننده این ادعاست.
مارسی را به عنوان شهر، در سال ۶۰۰ پیش از میالد 
یونانی ها بنا نهادند و به آن »ماسالیا« می گفتند. ماسالیا 

بندری تجاری بود و قدیمی  ترین شهر فرانسه است. 
این بندر ، اولین بندر یونانی در اروپای غربی بود كه 
حكومت  دوران  در  داشت.  سكنه  نفر   ۱۰۰۰ فقط  ابتدا 
را  شهر  این  افتاد.  آنها  دست   به  شهر  این  رومی ها، 

۱۵سناتور رومی در اختیار داشتند.
چندین  طول  در  مارسی   ، روم  امپراتوری  انقراض  با 
قرون  در  دید.  خود  به  را  مختلفی  حكومت های  قرن 
بندر  و  نهاد  توسعه  به  او  مارسی  نوزدهم،  و  هجدهم 

نظامی فرانسه در دریای مدیترانه شد. از قرن نوزدهم به بعد بود كه مارسی بندری صنعتی شد. 
مركزی  و  رفت  باال  مارسی  تجاری  اهمیت  فرانسه،  امپراتوری  توسعه  با 
برای تجارت دریایی فرانسه با كشورهای شمال آفریقا شد. در همین دوره 
بناهای باشكوهی در شهر ساخته شد كه امروزه از میراث هنری و معماری 

آنجاست.
شهر مارسی در نیمه اول قرن بیستم به گسترش خود ادامه داد و بر رونق 
اقتصادی اش روز به روز افزوده شد. آلمان ها و ایتالیایی ها در سال ۱۹4۰ 
در   ۱۹44 اوت  تا   ۱۹4۲ نوامبر  از  این شهر  و  كردند  بمباران  را  مارسی 

اشغال آلمان ها بود.

 بحران اقتصادی
از دهه ۱۹۵۰ به بعد مارسی بندری برای ورود میلیون ها مهاجر به فرانسه 
شد. بسیاری از این مهاجران الجزایری بودند. در سال ۱۹۶۲، حدود ۱۵۰ 
مارسی  در  مهاجران  بیشتر  اما  بازگشتند  خود  میهن  به  الجزایری  هزار 
ماندگار شدند و به شهر چهره ای آفریقایی ــ فرانسوی دادند. آنها بازار 

بزرگی را تاسیس كردند.

پس از بحران نفت در سال ۱۹۷3 و وخیم شدن اوضاع اقتصادی در مارسی، جنایت و فقر در آنجا 
اروپایی دیگر،  با كمك چند كشور  اما فرانسه  ایجاد شد  یافت و معضلی برای دولت فرانسه  افزایش 

بحران مارسی را پشت سرگذاشت و این شهر دوباره در مسیر رونق قرار گرفت.

 بندر بزرگ نفتی
بندر مارسی دو بخش قدیمی و جدید دارد. اروزه، بندر جدید، نبض اقتصاد مارسی است كه در شمال 
بندر  این  به  دارد. ساالنه ۱۰۰ میلیون تن كاال  قرار  بندر قدیمی 
وارد یا از آن خارج می شود كه البته ۶۰ درصد آن را نفت تشكیل 
می دهد، مارسی اولین بندر واردكننده نفت در فرانسه و سومین 
بندر در اروپاست. تردد نفتكش ها در بندر مارسی همواره زیاد 

است. 
مواد پتروشیمی، صابون، شیشه، روغن زیتون و فرآورده های 
مارسی شركت های  است.  مارسی  تولیدات  مهم ترین  از  غذایی، 
تجاری و اقتصادی زیادی دارد كه ۹۰ درصد آنها را شركت های 

كوچك تشكیل می دهند.
مركز  دومین  این شهر  این كه،  مارسی  درباره  دیگر  جالب  نكته 
بزرگ تحقیقاتی در فرانسه را با 3۰۰۰ پژوهشگر دانشمند دارد. 
یكی از مشكالت شهر مارسی، بیكاری شمار زیادی از شهروندان 
نرخ  در سال ۱۹۹۵  مهاجران هستند.  آنها  از  بسیاری  كه  است 
بیكاری در مارسی، بیش از ۲۰ درصد بود كه در سال ۲۰۰4 به 

۱4 درصد كاهش یافت البته هنوز این نرخ دو رقمی است. 
مشكل بیكاری بیشتر گریبان  جوانان شهر را گرفته، به طوری كه 
در برخی از قسمت های شهر ، نرخ بیكاری جوانان ، 4۰ درصد 

است.
به نظر نمی رسد به این زودی ها این مشكل برطرف شود زیرا 
بحران اقتصادی اروپا نیز بیكاری در مارسی را دامن زده است. 
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نیازمندیها

تعدادی انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

0788880807۹

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

حمل و نقل
اثاث منزل، محل کار

و نصب موکت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

07518645333

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه 

پرشین چاپ میشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  این  ی  وظیفه  كه  آنجایی  از 

باشد، لذا مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
۰۷۹۵۶۶۶443۱

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

۰۷۹۵۶۶۶443۱

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

0788880807۹
گلف سیلورمدل2004

۰۷۹۵۶۶۶443۱

سوزوکی سیلورمدل 
2003

۰۷۹۵۶۶۶443۱

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

۰۷۹۵۶۶۶443۱

هفته نامه پرشین در 
نظر دارد یك بازار 
یاب با تسلط كامل 
به زبان انگلیسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نماید 

لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با تلفن 

 ۰۲۰۸4۵3۷3۵۰
تماس بگیرید

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
۰۷۹۵۶۶۶443۱

متروپولیتن كار 
سرویس

0208۹23456

تویوتا سیلور مدل 2001

۰۷۹۵۶۶۶443۱

پژو 306 سیلورمدل2004

۰۷۹۵۶۶۶443۱

حمل و نقل

رنو مشكی مدل 2004

۰۷۹۵۶۶۶443۱

خانمی جویای کار
0753067۹187

ریكاوری تی   بی 
020844۹0660

آموزش 3 دی مكس و 
انیمشن

۰۷۷۹۶۷۵۱۷۶۷

كارت ویزیت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷33۱۱3۱3۷

آموزش ویولون

۰۷۵۱۱۸۱۲۰۶۹

آموزش کامپیوتر

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷33۱۱3۱3۷

آموزش فتوشاپ

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریكاوری 
۰۷۸۸۶3۸۸۶۵۷

چاپ

تعمیرات 
ساختمان

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجویان دكترا
با كمترین قیمت در محل كار یا منزل شما 

عیب یابی و ویروس یابی ، طراحی سایت و كلیه امور كامپیوتر

07۹51537481
07۹563۹5182

مكانیک 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: 075۹4347۹73

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدامفروش

پرستار

حسابدار

منشی

لوازم 
منزل 

زرگری ستاره
خرید و فروش انواع طال 

پرداخت نقدی در برابر طالی کهنه شما
 )هرنوع عیار(

تعمیرات کلی طال و نقره در اسرع وقت

  )طالی سفید(

زرگری ستاره در بیرمنگام 
در خدمت شماست . 

078530336۹3

مژده مژده
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 كانون ایرانیان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷4
كانون ایران                                             ۰۲۰۸۷4۶3۲۶۹ 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸۷4۸۶۶۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹۸۲۱۶۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵3۰۰۰ 
وزارت كشور انگلستان                             ۰۸4۵۶۰۰۰۹۱4 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸۵۶4۹۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-4۵۵۵۵۵۰

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    ۰۲۰۷۶۲۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷۶۰33۶۹۶ 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰۷۲۶۶۹۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷۶۰۲۹۰4۰ 
رستوران الونك ۱                             ۰۲۰۷۶۰3۱۱3۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰۷۲۲۹۰4۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸۹۶444۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰3۹۵۹۵
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸4۵۸۹۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲۶۲4۰۱۵
رستوران پاریس                                      ۰۲۰۷۲۸۹۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸4۵۲۹۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸3۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲۹۹3۹۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷43۱4۵4۶     
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸۹۲۰۹۷44 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸4۷۱۷4۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰۲۰۷3۷۱۱۹۱۹

رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸34۶۵۵۹۲
رستوران كندو                                         ۰۲۰۷۷۲4۲4۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲3۸33۱
رستوران كلبه                                         ۰۲۰۷۷۰۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵۶3۷۰۰۷
رستوران نیمكت                                      ۰۲۰۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران یاس                                         ۰۲۰۷۶۰3۹۱4۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸۹۹۸۹۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸3۸۰۰۰۷  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰۷۲۶۶۹۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸34۹44۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲43۸444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷۶۰3۲3۷۹  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰۸۹۵۲4۷4۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰۸44۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵3۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸4۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸4۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰۷۶۰3۵۰۸3
بیژن                                         ۰۲۰۷43۵۲3۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷۶۰3۶۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷3۱۷۸۱۹
تهران                                      ۰۲۰۷43۵3۶۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰۷۶3۹۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸4۲۶۵44۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷۶۰3۸۹۰۹ 
خیام                                          ۰۲۰۷۲۵۸3۶3۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸4۵۲4۰۰4

فردیس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲۹۲۲43
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶3۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸34۷۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸۹۶۹۷۹۷۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰۷۶۲4۲۹۵۷ 
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ورزش ایران
علی اصغر مدیر روستا در پیكان می ماند

  
علی  ماندنی شدن  از  قزوین  پیكان  باشگاه  مقام  قائم  ماجدی،  میرشاد   
اصغر مدیرروستا در سمت سرمربیگری تیم پیكان خبر داد. وی گفت: 
قرار بود در صورتی كه مدیر روستا در برابر مقاومت سپاسی شیراز 
نتیجه نگیرد درباره ماندنش تصمیم گیری شود اما وی با كسب پیروزی 

ارزشمند به كارش در پیكان ادامه خواهد داد.

پیروزی تیم نیكخواه بهرامی در سال جدید
تیم بسكتبال پائوآرتز، تیم صمد نیكخواه بهرامی در نخستین دیدار خود 
پیروزی  به  فرانسه در سال ۲۰۰۹  رقابت های دسته یك  در چارچوب 
دست یافت.این تیم در هفته دوازدهم لیگ به مصاف تیم »دژون« رفت 
نیكخواه  دهد.صمد  ۹۰ شكست  بر   ۱۰4 نتیجه  با  را  تیم  این  توانست  و 
بهرامی، در این دیدار ۱۹ دقیقه بازی كرد و توانست برای تیمش ۷ امتیاز 

و ۶ ریباند كسب كند.

انتقاد از لغو بازی ها
اكبر زبردست، سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان به برگزارنشدن بازی 
های این تیم انتقاد كرد.وی گفت: 3 بازی این تیم در لیگ یك لغو شده 
است كه این موضوع به تیم صنعت مس رفسنجان لطمه می زند و تیم به 

دلیل این كه یك ماه بازی نكرده از كوران رقابت ها خارج شده است.

مربی نروژی تیم ملی کامپوند می آید
فدراسیون تیراندازی با كمان برای رشته كامپوند مربی خارجی استخدام 
ملی  تیم  هدایت  برای  بزودی  نروژی  مربی  آماندوسن«  كند.»تروند  می 
كامپوند ایران وارد تهران می شود. قرار است این مربی از ۱3 بهمن ماه 

به مدت یك سال این تیم را رهبری كند.

دوری 4 ماهه ملک محمدی ازمیادین جودو
حامد ملك محمدی نخستین دوره رقابت های المپیك هنرهای رزمی را از 
دست داد. ملك محمدی كه در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی جودو 
از ناحیه زانو و مچ پا آسیب دید به گفته پزشكان به مدت 4 ماه از رقابت 
ها دور خواهد بود. وی تنها می تواند خود را به رقابت های جهانی هلند 

برساند.

2 تیم ایران در قهرمانی پرورش اندام آسیا
از  اندام  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون  رئیس  فرد«  پورعلی  »ناصر 
حضور ۲ تیم ایران در رقابت های آسیایی ۲۰۰۹ تهران خبرداد.وی گفت: 
ایران به شرط احتساب جداگانه  از  كنفدراسیون آسیا با حضور ۲ تیم 
نشان ها ولی امتیازهای یكجا موافقت كرده است.وی افزود: قرار است 

یكی از دو تیم بسیار قدرتمند باشد.

ملی پوشان اسلحه اپه شناخته شدند
اسامی تیم ملی اسلحه اپه برای اعزام به رقابت های جام جهانی جایزه 
اعالم  فدراسیون شمشیربازی  فنی  از سوی كمیته  قطر  بزرگ كویت و 
شد. در این رقابت ها، محمد رضایی، علی یعقوبیان، حامد صداقتی، عبداهلل 
هادی مشهدبان  و  عابدی  سراجیان، طاهر عاشوری، سیدمحمد حسین 

شركت می كنند. زمان این رقابت 3۰ دی ماه اعالم شده است.

باخت سنگین استقالل اهواز مقابل ابومسلم
استقالل اهواز در آخرین بازی هفته بیست و یكم لیگ برتر فوتبال شكست 
سنگینی را مقابل میهمانش ابومسلم مشهد متحمل شد. در این بازی كه 
بعدازظهر روز گذشته در ورزشگاه تختی اهواز انجام گرفت تیم ابومسلم 
با نتیجه ۱ـ3 از سد آبی پوشان جنوبی گذشت. داوود دانش دوست )3۷(، 
میثم بائو )4۶( و سعید خانی )۷۷( گل های میهمان را به ثمر رساندند 
و تنها گل استقالل هم توسط حسین ماهینی در دقیقه ۲4 از روی نقطه 
اكبر  از هر كسی برای  این باخت بیش  پنالتی وارد دروازه حریف شد. 
میثاقیان سرمربی ابومسلم گران تمام شد چرا كه او هرگز نمی خواست 

مقابل تیم سابق خود ببازد.

رکوردهای سال 2008 فوتبال از نگاه فیفا
سایت فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( طی گزارشی به ارائه ركوردهای جالب سال ۲۰۰۸ پرداخته است.به گزارش یوفا داستان 

این اعداد و ارقام خواندنی عبارتند از:
▪ ۵۹ سال بعد از اولین قهرمانی االهلی در لیگ باشگاه های مصر، این تیم امسال برای چهارمین بار پیاپی و سی و سومین بار 

در تاریخ خود به قهرمانی دست یافت.
تیم  اولین  امریكای جنوبی(  باشگاه های  قهرمانان  )جام  لیبرتادورس  اولین دوره رقابت های كوپا  برگزاری  از  بعد  ▪ 4۸ سال 
اكوادوری در ماه جوالی به قهرمانی در این مسابقات دست یافت، تیم لیگا ده كیتو در ضربات پنالتی فلومیننزه را شكست داد و 

راهی جام باشگاه های جهان شد.
▪ 44 سال طول كشید تا اسپانیا خود را به عنوان یك مدعی در فوتبال اروپا ثابت كند.این تیم در فینال یورو ۲۰۰۸ آلمان را یك 
بر صفر شكست داد. عالوه بر این ركورد 3۸ بازی مقدماتی جام جهانی بدون شكست، ۲۰۰ گل در مقدماتی ها و ۷۱۵ دقیقه بدون 

دریافت گل را ثبت كرد.
▪ 3۱ بازی بدون شكست تیم استاندارد لیژ را بعد از ۲۵ سال انتظار صاحب قهرمانی در لیگ باشگاه های بلژیك كرد.

▪ ۲3 قهرمانی مهم عناوینی است كه در دوران سرمربیگری الكس فرگوسن نصیب منچستریونایتد شده است. سال ۲۰۰۸ نه تنها 
سالی بود كه دهمین قهرمانی در لیگ برتر و دومین قهرمانی در چمپیونزلیگ )جام قهرمانان باشگاه های اروپا( نصیب شیاطین 

سرخ شد بلكه اولین قهرمانی در جام باشگاه های جهان نیز به نام آنها به ثبت رسید.
آلمان(  اول  )لیگ دسته  لیگا  بوندس  نیمه راه رقابت های جاری  اكنون در  بود و  آماتور  تیم  فقط یك  قبل هوفنهایم  ▪ ۱۸ سال 

صدرنشینی را در اختیار دارد درحالی كه حتی غول هایی مثل بایرن مونیخ حریف او نیستند.
▪ پنج سال طول كشید تا باشگاه هال سیتی خود را از آخرین رده های فوتبال انگلیس به صدر برساند و حتی شانه به شانه 

آرسنال در رده ششم بایستد.
▪ ۷۵۸ بازی برای منچستریونایتد آماری است كه بابی چارلتون در فاصله سال های ۱۹۵4 تا ۱۹۷3 ثبت كرد.چارلتون شاهد 
شكستن ركورد خود توسط رایان گیگز و كسب دهمین قهرمانی در لیگ برتر توسط او بود تا موفق ترین بازیكن تاریخ باشگاه 

شیاطین سرخ نام گیرد.
▪ ۱3۰ تعداد بازی های ملی ادوین فن درسار برای تیم ملی هلند است. وی مقام سوم مشترک از نظر بیشترین بازی ملی در بین 

دروازه بانان را داراست و مسن ترین بازیكنی است كه تاكنون در تركیب تیم هلند در یك رویداد مهم قرار گرفته است.
▪ ۷۱ سال بعد از ثبت آخرین ركورد، الكساندر فری با زدن دو گل در جریان پیروزی 3 بر صفر سوئیس برابر لیختن اشتاین، 
برترین گلزن تاریخ این كشور نام گرفت. قبل از او سام ابگلن با 34 گل زده این عنوان را داشت و شمار گل های فری تاكنون به 

3۷ رسیده است.
▪ ۵۲ سال بعد از اینكه استنلی ماتیو اولین جایزه بهترین بازیكن سال اروپا را دریافت كرد و 43 سال بعد از اینكه اوزه بیو اولین 
برنده پرتغالی این عنوان نام گرفت، كریستیانو رونالدو توپ طالیی را به دست آورد.وی امیدوار است روز ۱۲ ژانویه نیز جایزه 

بهترین بازیكن سال فیفا را از آن خود كند.
▪ ۲3 قهرمانی مهم، ۵۵۷ بازی در بوندس لیگا و ركورد ۱۹۰ بازی بدون دریافت گل توسط الیور كان ثبت شده است. كان سه بار 

بهترین دروازه بان جهان شناخته شد و پس از هدایت بایرن مونیخ به قهرمانی در بوندس لیگا، از فوتبال خداحافظی كرد.
▪ ۱4گل در اللیگا )لیگ اسپانیا( باقی مانده تا رائول بتواند از ركورد ۲۲۷ گل آلفردو دی استفانو عبور كند. وی همین االن صاحب 

ركورد برترین گلزن رقابت های جام یوفا و چمپیونز لیگ است. 

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

حرف ها 
 

پیشكسوتان پرسپولیس مي گویند 
 

محمد خاكپور؛ هر مربي براي اینكه كار موفقي را در یك تیم شروع كند، سبك خاصي را در پیش خواهد گرفت و تفاوت بین مربیان 
تنها در سبك هاي آنها است. یكي از انتقاداتي كه من به فوتبال ایران دارم، این است كه برخي مي گویند مربیان تیم هاي باشگاهي 
باید سبكي را كار كنند كه تیم ملي مي خواهد، براي اینكه بازیكنان در تیم ملي با سیستم و سبك متناقض و جدید مواجه نشوند. 

اما واقعًا چنین چیزي نیست و این در تمام دنیا یك رویكرد كاماًل اشتباه است.

مسلمًا اگر قرار باشد مربیان سبك هاي یك شكل داشته باشند جذابیت و زیبایي فوتبال از دست خواهد رفت. موفقیت یك مربي و 
حتي تیم هاي باشگاهي در گرو خالقیت مربیان است تا بتوانند سبك ها و روش هاي جدید و موفقي در تیم شان پیاده كنند. 

فرشاد پیوس؛ به نظرم نباید تغییري در هیات مدیره پرسپولیس ایجاد شود اما ریشه و رگه اصلي تمامي مشكالت پرسپولیس 
مدیرعامل استقاللي آن است كه به هیچ وجه دلش براي پرسپولیس نمي سوزد و تمام فكر و ذكرش پرسپولیس نیست. من به 
عنوان كسي كه سال هاي جواني ام را در این باشگاه گذرانده ام، معتقدم باید همین امروز مصطفوي از پرسپولیس برود تا شوک 
الزم به بدنه باشگاه وارد شده و شرایط تغییر كند. وضعیت روحي بازیكنان به هیچ وجه خوب نیست. این هم به دلیل اختالفي 

است كه در هیات مدیره به وجود آمده است.

فریدون معیني؛ فكر مي كنم این مشكالت تنها به مسائل فني خاتمه پیدا نمي كند و موارد دیگري در این تیم وجود دارد كه ما از آنها 
بي اطالع هستیم و شاید در یكي دو مسابقه این موارد تاثیر زیادي در فوتبال نداشته باشد. نمي توان درباره كیفیت فوتبال این تیم 
و حتي عملكرد مربیان آن نظر درستي داد و تنها مي توان گفت عوامل دیگري وجود دارد كه این تیم را به این شكل درآورده و 
در بازي آنها تاثیر دارد، لذا در این زمینه تنها كسي كه مي تواند پاسخ درستي داشته باشد، شخص داریوش مصطفوي مدیرعامل 

باشگاه است.

ابراهیم آشتیاني؛ بار فني هیات مدیره پرسپولیس كم است و هیچ یك از اعضاي هیات مدیره مسائل فني را درک نمي كنند. در همه 
تیم هاي بزرگ دنیا مي بینید دو سه نفر از اعضاي هیا ت مدیره از بازیكنان سابق تیم هستند كه مي توانند روي نظرات فني نظر 
بدهند. وقتي در هیات مدیره اتحاد نباشد، بازیكنان هم از این فرصت استفاده مي كنند و به تیم ضربه مي زنند. من در پرسپولیس 

بازیكني را نمي بینم كه از دل و جان مایه بگذارد. 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
 

اسپانیا و آرژانتین در فینال 2010  
 

 سرمربي تیم ملي اسپانیا پیش بیني كرد تیمش در فینال جام جهاني ۲۰۱۰ 
آفریقاي جنوبي به مصاف تیم ملي آرژانتین مي رود. ویسنته دل بوسكه 
گفت؛ مردان من توانایي قهرماني در جهان را دارند. من چنین توانایي را در 
آنها مي بینم. وي افزود؛ تنها تیمي كه از دید من لیاقت رقابت با اسپانیا را 
دارد تیم ملي آرژانتین است. به احتمال فراوان در فینال جام جهاني با این 

تیم بازي خواهیم كرد.  

بكام برابر هامبورگ بازي مي کند  
  كارلو آنچلوتي از حضور دیوید بكام در بازي دوستانه میالن و هامبورگ 
خبر داد. پس از ورود پر سروصداي بازیكن انگلیسي به میالن همگان در 
انتظار نخستین بازي او با پیراهن روسونري هستند. پیش از این احتمال 
آماده  اردوي  در  هامبورگ  برابر  میالن  بازي دوستانه  در  بكام  رفت  مي 
سازي این تیم ها در دوبي براي نخستین بار در تركیب تیم جدیدش حاضر 
هامبورگ  كرد.  تایید  را  احتمال  این  میالن  سرمربي  كارلتو  اكنون  شود. 
روز شش ژانویه در دیداري دوستانه در دوبي برابر میالن حاضر خواهد 
شد. كارلو آنچلوتي سرمربي میالن درباره این بازي به روزنامه ایتالیایي 
گاتزتادلواسپورت گفت؛ »بكام در این بازي دوستانه به احتمال فراوان بازي 
خواهد كرد. عملكرد او در تمرین بسیار خوب بوده است. او آماده بود و 
داد  احتمال  همچنین  آنچلوتي  دارد.«  مشكل  بدني  قدرت  نظر  از  كمي  تنها 
 A بازیكن تازه وارد انگلیسي اش در شروع دور برگشت رقابت هاي سري
برابر میالن كه روز یازدهم ژانویه انجام مي شود، در تركیب اصلي قرمز 

و مشكي پوشان حاضر باشد.  

اشنایدر پا به توپ شد  
 

گذاشتن  سر  پشت  از  پس  آلمان  ملي  تیم  و  بایرلوركوزن  تیم  هافبك 
ناحیه  از  قبل  ماه   ۸ كه  اشنایدر  برند  شد.  توپ  به  پا  ماهه   ۸ مصدومیت 
ستون فقرات صدمه دید و مجبور به عمل جراحي شد، همزمان با شروع 
فعالیت ورزشي  نو میالدي،  بایرلوركوزن در سال  آماده سازي  تمرینات 
گذشته  آوریل   ۲4 تاریخ  در  كه  ساله   3۵ اشنایدر  گرفت.  از سر  را  خود 
، آخرین بازي خود را براي لوركوزني ها انجام داد، روز گذشته در بدو 
ورود به تمرینات اظهار داشت؛ خوشبختانه پس از تحمل مدتي طوالني، بار 
دیگر به میدان مسابقه بازگردم. از این بابت خیلي خوشحالم. اشنایدر كه 
قراردادش را تا سال ۲۰۱۰ با لوركوزني ها تمدید كرده، بیان كرد؛ ماه ها 
دور از میدان بودم. بدیهي است نا آماده ام و باید خیلي تالش كنم تا بار 

دیگر به شرایط مطلوب بازگردم.  

اسكوالري؛ بازیكنان چلسي تمرکز ندارند  
 سرمربي تیم چلسي گفت؛ موقعیت هاي گلزني ما به دلیل عدم تمركز كافي 
از دست مي رود. لوئیس فلیپه اسكوالري اظهار داشت؛ در بازي جام حذفي 
با ساوثند، همانند بازي هاي قبلي صاحب موقعیت هاي زیادي براي گلزني 
شدیم. این مربي برزیلي افزود؛ در بازي با تیم ساوثند مقابل دروازه حریف 
به  نرسیدیم. من موظف هستم  به گل  مان  بازیكنان  تمركز  به خاطر عدم 
بازیكنانم یاد دهم چگونه مقابل دروازه تیم حریف، آرامش و تمركز صد 
درصد داشته باشند. اسكوالري گفت؛ گاهي اوقات به علت فشار روحي و 
رواني زیاد، مقابل دروازه حریف، بازیكن قادر به گلزني نمي شود. در بازي 
با ساوثند اصاًل تحت فشار نبودیم كه موقعیت گل خراب كنیم. چلسي شنبه 
دور سوم  در  گمنام ساوثند  تیم  مقابل  استمفوردبریج  در ورزشگاه  شب 

جام حذفي به تساوي یك- یك رسید.  

 ونگر از فرگوسن حمایت کرد  
  سرمربي تیم آرسنال از همتاي خود در تیم منچستریونایتد حمایت كرد. 
آرسن ونگر پس از اینكه سرالكس فرگوسن اتحادیه فوتبال انگلیس را به 
خاطر برنامه ریزي نادرست مسابقات به باد انتقاد گرفت ، از همتاي خود 
در تیم منچستر حمایت كرد. ونگر اظهار داشت؛ تصور مي كنم فرگوسن از 
شكل غلط برنامه ریزي مسابقات ایراد گرفت. این مشكلي است كه ما نیز 
با آن دست به گریبان هستیم. سرمربي فرانسوي آرسنال ادامه داد؛ وقتي 
موظف به شركت در لیگ قهرمانان هستیم، همه نمایندگان انگلیس به یك 
اندازه بازي در این لیگ انجام مي دهند. ولي مشاهده مي شود، ما هشت 
مسابقه لیگ برتر در خارج از خانه و دو بازي هم در خانه انجام مي دهیم. 
منچستریونایتد در ۹ بازي خارج از خانه حاضر بوده، چلسي شش بازي 
در ورزشگاه خود انجام داده و چهار بازي خارج از خانه بوده و لیورپول 
نیز در هشت بازي خانگي و دو بازي خارج از خانه حضور داشته است. 
وي تاكید كرد؛ هیچ گونه وحدت و یكپارچگي در طراحي برنامه مسابقات 
از خانه نمایندگان لیگ برتر در مسابقات اروپایي نیست.  خانگي و خارج 
ونگر  داریم.  اعتراض  آن  به  فرگوسن  و  من  كه  است  موردي  این مساله، 
توازن  است.  غیراخالقي  و  نادرست  ریزي  برنامه  نحوه  این  كرد؛  عنوان 
بازي خانگي و خارج از خانه براي همه تیم ها رعایت نمي شود. در این 
حال خیلي از تیم ها لطمه مي بینند كه عامل اصلي ناكامي، برنامه ریزي 

نادرست است.  

هواداران 
ورزشي چه 

کساني هستند 
 

Fan، هوادار، طرفدار یا هواخواه ورزشي به شخصي گفته مي 
شود كه مشتاقانه و فراتر از حد معمول طرفدار و هواخواه یك 

شخص ورزشكار، یك تیم ورزشي یا یك باشگاه ورزشي است. 
كلمه »Fan« اصاًل از كلمه »Fanatic« به معني »aficiando« یا 
همان طرفدار/هواخواه با تعصب و اشتیاق زیاد است. این كلمه 
براي اولین بار سال ۱۸۸۹ در امریكا بر سر زبان ها افتاد. در آن 
زمان شخصي وجود داشت كه با تعصب زیاد طرفدار مسابقات 
بیسبال و یكي از تیم هاي حاضر در لیگ بیسبال امریكا بود. كلمه 
فن، اولین بار به این شخص نسبت داده شد. قبل از آن، به جاي 
»fan« به طرفداران حمایت كننده یا همان »supporter« گفته مي 
شد. كلمه »fan« اصاًل امریكایي است كه امروزه تقریبًا به اكثر 
زبان ها صادر شده است. براي مثال آلماني و فرانسوي زبان ها 

نیز به یك طرفدار ورزشي، فن مي گویند.

Fan club
از زماني كه طرفداران و هواخواهان تیم ها به صورت گروهي 
به فكر سازماندهي خود و ایجاد ارتباط اداره شده بین یكدیگر 
افتادند، باشگاه هاي طرفداران به وجود آمد. این نوع باشگاه ها 
اصاًل از طرف هواخواهان اداره مي شود، اما برخي از باشگاه ها 

و تیم هاي بزرگ، باشگاه هاي طرفداران خود را سازماندهي و 
حمایت مالي مي كنند. براي مثال اتحادیه هاي فوتبال كشورهاي 
صاحب نام فوتبال مانند انگلستان، آلمان و فرانسه، همگي داراي 
باشگاه هواداران یا همان »Fanclub« هستند. در این باشگاه ها، 
طرفداران با عضویت رسمي خود گردهم مي آیند تا به صورت 
سازماندهي شده از تیم یا گروه ورزشي خود حمایت كنند. تیم 
ها یا باشگاه هایي كه این Fanclub ها را اداره مي كنند معمواًل 
خدمات یا سرویس هایي ویژه را در اختیار اعضاي خود قرار مي 
دهند. براي مثال لباس تیم خود را به صورت رایگان یا با قیمتي 
مناسب و ارزان تر از قیمت واقعي آن، در اختیار هواخواهان قرار 
مي دهند، برنامه هاي آموزشي جهت تشویق و رعایت انضباط 
جهت  را  هایي  برنامه  یا  بینند،  مي  تدارک  را  ها  ورزشگاه  در 
سرگرمي طرفداران فراهم مي كنند. در ایران متاسفانه از این نوع 
باشگاه ها خبري نیست یا بسیار كم دیده مي شود. براي مثال، 

تیم ملي فوتبال كشورمان كه حقیقتًا محبوب ترین تیم ورزشي 
مي  باشگاهي  چنین  سازماندهي  و  اندازي  راه  با  است،  كشور 
برنامه هاي حساب  با  را  تیم  این  تواند طرفداران و هواخواهان 
شده، سازماندهي كند و فرهنگ صحیح طرفداري را در بین آنان 

گسترش دهد.

تماشاگرنما
این واژه معمواًل به هواداري گفته مي شود كه در اصل او هوادار 
نیست بلكه براي برهم زدن نظم و انضباط و از بین بردن فرهنگ 
ورزشي تالش مي كند كه از راه هواداري یك تیم یا یك ورزشكار 
به هدف خود برسد. البته نمي توان گفت هر كس كه نظم را به هم 
مي زند جزیي از این گروه است، چرا كه برخي مواقع طرفداران 
به اصطالح  با  آنها  كه عمل  آنقدر متعصب و عصبي مي شوند 
طرفداران  نوع  این  شاید  شود.  مي  همسو  نمایان«  »تماشاگر 
از  احتیاج به آموزش هاي صحیح جهت كنترل احساسات بیش 

اندازه شان توسط همین باشگاه هاي هواداران را دارند. 

نجات بارسلونا با گل »اینی یستا«
پیكارها  این  پیشاهنگ مطلق  بارسلونا  ژانویه،  و  با كریسمس  مرتبط  تعطیالت  هفته  دو  از  بعد  اسپانیا  فوتبال  لیگ  بازگشایی  در 
دیروقت شنبه شب در زمینش در برابر مایوركا به برتری 3-۱ رسید و ۱۱امتیاز از نزدیكترین تعقیب كننده خود والنسیا پیش افتاد. 
با این حال اولین برد تیم كاتالونیایی در سال جدید میالدی )۲۰۰۹( آسان حاصل نیامد و فقط زمانی كسب شد كه »آندرس اینی 
یستا« هافبك ملی پوش بارسا كه بعد از دوماه مصدومیت تازه به صحنه بازگشته است از دقیقه ۶۷ به میدان آمد. تا آن لحظه بازی 
۱-۱ مساوی بود و آبی و اناری پوشان در عبور از سد رقیب آشكارا مشكل داشتند. با این حال اینی یستا فقط ۸دقیقه بعد از ورود 
به میدان روی پاسی از ایدور گودیانسن هافبك ایسلندی بارسا گلزنی و بازی را ۲-۱ كرد ولی فرضیه آفساید بودن گودیانسن 
در لحظه دریافت توپ و صدور پاس بسیار پرطرفدار بود. هر چه بود، این تیم بعداً توسط یحیی توره و با كار انفرادی زیبای این 
هافبك وسط دفاعی و بلند قد، گل سومش را نیز به ثمر رساند و چهاردهمین بردش را هم در این فصل دشت كرد. این بازی با 
اینكه مایوركا فقط در رده شانزدهم جدول قرار داشت، با برتری ۱-۰ این تیم آغاز شد زیرا آریتز ادوریز در همان دقیقه۱۵ دروازه 
تیم كاتالونیایی را گشود. با این وجود تیم پپ گواردیوال صبر زیادی نكرد و ابتدا با نهمین گل تیه ری آنری فرانسوی در این فصل 
مسابقه را به تساوی كشاند و سپس به دوگلی رسید كه پیشتر از آن یاد كردیم. در دیگر بازی شنبه شب اللیگا كه شروعی بر هفته 
هفدهم این مسابقات بود، والنسیا با گلهای دوستاره »یورو۲۰۰۸« )ویا و سیلوا( در برابر اتلتیكو مادرید به برتری 3-۱ نائل شد و 
اولین شكست تیم خاوی یر اگیره مكزیكی را پس از پشت سر نهادن ۱۶دیدار متوالی بدون باخت )در مجموع جام های مختلف( به 
تصویر كشید. سه ویا، رئال مادرید و ویارئال سایر تعقیب كنندگان بارسا كه فاصله ای بعیدتر با این تیم دارند، بازی های این هفته 

خود را دیروقت دیشب انجام دادند.
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چهل و یكمین سالگرد 
درگذشت جهان 

پهلوان تختی
بی تغییر  ماه،  دی  هفدهم  سرمای  و  زمستان  دوباره 
پهلوانی  جهان  هم  باز  پیش،  سال  یک  و  چهل  مانند 

دست نیافتنی برای ورزش ایران ...

و  مانند چهل  بی تغییر  ماه،  دوباره زمستان و سرمای هفدهم دی 
ورزش  برای  نیافتنی  دست  پهلوانی  جهان  هم  باز  پیش،  یك سال 

ایران ...
 ... از آن جماعت هیچكس حتی برای یك لحظه به احتمال خودكشی 
جبران  خودت  بودن  در  و  باشی  پهلوان  جهان  آخر  نكرد.  فكر 

وقت  آن  و  را  دیگران  اجتماعی  و  فردی  های  نبودن  باشی  كرده 
خودكشی؟" و همین است كه هر احتمالی مورد قبول واقع می شود 
و دهان به دهان در صف ماتم زده های مرگ پهلوان می چرخد، به 
جز یك شایعه؛ خودكشی. "چیز خورش كرده اند"، این جمله بیش از 

هر چیزی شنیده می شود. حتی نام سم را هم می گویند. 
باور لحظه ها،  سخت ترین كار ممكن است و برای برخی نیز ناممكن. 
او كه با لبخند همیشگی صورتش، از هر ناممكنی روی تشك، ممكن 

می ساخت، اكنون پیكر بی جانی است كه با اندوه ناتمام مردم، به 
این سو و آن سو می رود. 

ابن بابویه آماده پذیرایی از جهان پهلوان می شود. مرد ناآرام جنگ 
تن به تن كشتی، و این بار جنگ او با زندگی پایان یافته است. هوا 
سرد است و خبر كشنده تر از سوز طاقت فرسای هفدهم دی ماه. 
است. و  نقاب خاک كشیده  در  اینك چهره  رنج،  و  درد  فرزند  این 

باورش چه دشوار ... 
خبر كه از مرزها بگذرد، چگونه الكساندر مدوید باور خواهد كرد. 

احمد آئیك چه خواهد گفت و جیما كوریدزه. 
"من تختی را به خاطر اخالق، انسانیت و معرفتش دوست می داشم. 
او عالی بود. یك انسان كامل. فكر نمی كنم دیگر مثل تختی كسی 
احترام  من  به  نیز  از شكست  بعد  او  بگذارد.  كشتی  عرصه  به  پا 
دارم  ذهن  در  را  ملیح  لبخندهای  آن  خاطره  هنوز  و  گذاشت  می 
قلبم تیر كشید. خبر آمد كه تختی  ... یك خبر آتش به جانم زد و 
درگذشته است. خبری ناگوارتر از این نبود. باور نمی كردم. هنوز 
هم نمی توانم باور كنم كه مردی با آن صالبت، چهره در نقاب خاک 
كشیده باشد..." این اولین عكس العمل جیما كوریدزه، قهرمان روس 
است كه آخرین مبارزه بین المللی خود را برابر تختی برگزار كرده 

است. 
دیده  خود  به  ورزش  تاریخ  كه  است  جوانمردی  جوانمردترین  او 
است. مردم نمی پذیرند كه او خودكشی كرده و رژیم حاكم را قاتل 
و  دارند  در خاطر  را  زهرا  بویین  زلزله  كه  آنها  برای  می دانند.  او 

دست نزدن جهان پهلوان به پای مصدوم حریف را، فرقی نمی كند، 
او خودش را كشته باشد یا او را كشته باشند. 

شماره  مرد  كه  داده  دستور  و  كرده  قطع  را  وی  حقوق  حكومت، 
یك كشتی را به سالن ها راه ندهند و این دلیل محكمی است برای 

نپذیرفتن خودكشی. 
"...آن مرد عادی ناتوان كه ابتذال وجود روزمره اش خویش را در 
معنای وجودی او جبران شده می دید، این بچه خانی آباد كه هرگز 

به طبقه خود پشت نكرد، این نفس قدرت تن كه به قدرت مسلط زمانه 
"نه" گفت، نه نامجو شد و نه شعبان و نه حبیبی، چگونه باور كند 

كه خودكشی كرده؟" 
این فرزند درد و رنج روز پنجم شهریور سال ۱3۰۹ در محله خانی 

آبادنو تهران به دنیا آمد. 
"من فرزند درد و رنج بودم و با این درد خو گرفتم. همیشه مردمی 
را كه مرا دوست دارند، دوست داشته ام و می دانم آینده به كسانی 

تعلق دارد كه بیشتر رنج برده اند." 
شاید داستان زندگی سی و شش ساله او، تكراری ترین قصه ای 
باید  كه  آنهایی  باشد كه هر سال در آستانه سالمرگش در گوش 
درس جوانمردی را بیاموزند، تكرار شود. درست مانند خیلی های 
دیگر، به سالن پوالد تهران رفت و بعد از مدتی كه تمرینات او به 
سرانجامی نرسید، ناامید از عدم پیشرفت، برای كار در شركت نفت، 
روانه جنوب شد؛ اما دوام دوری اش از كشتی فقط یك سال بود و 
دوباره به تهران بازگشت تا آنچه كه در درونش او را به تالش و 

تمرین كردن وا می داشت، به نتیجه برساند. 
مستعد بود و استارت كار خود را در سال ۱۹۵۲ زد. حاصل كارش 
مدال نقره ای بود كه یك سال بعد در المپیك ۱۹۵۲ هلسینكی فنالند 

نیز تكرار شد. 
مدال طالیی كه نام او را در پنج حلقه طالیی كشتی ایران جای داده 

در سال ۱۹۵۶ در المپیك ملبورن به دست آورد. 
چهار بار به این رزمگاه كه نتیجه اش اهمیت بسیاری برای سازمان 
ورزش كشورها دارد اعزام شد و حاصل آن كسب سه مدال بود. 

آن  از  نیز  المپیك  و  جهانی  مسابقات  در  مدال  هفت  كسب  افتخار 
در  مدال  كسب  و  حضور  تعداد  نظر  از  توامان  افتخار   ۲ اوست. 
ایران پیدا  المپیك كه بعد از گذشت چند دهه برای آن شریكی در 
شد. امیررضا خادم نیز با چهار حضور و هادی ساعی با كسب سه 
مدال در این میدان، امروز خود را از این لحاظ در كنار جهان پهلوان 
احساس می كنند. اما این تمام آن چیزی نیست كه از این قهرمان 
در سرمای  سال  هر  كه  نیكو  یادگاری  و  است  مانده  باقی  بزرگ 
دی ماه كه گاه با برف و گاه با باران همراه است، خیل عظیمی از 

دوستدارانش را بی دعوت به ابن بابویه تهران می كشاند. 
"... و ببینیم این افسانه سازی عوام، آیا نوعی روش دفاعی نیست 
برای مرد عادی توی گذر كه شخصیت ترسیده خویش را در مقابل 

تسلط ظلم حفظ كند و امیدوار بماند؟" 
ما  فرسوده  "روزگار  كه  گوید  می  بورخس خوب  لوئیس  خورخه 
نمی تواند طعم غریب پهلوانی را بدون تردید و سوظن باور كند"؛ 
اما وقتی غالمرضا تختی رفت، برایش چه مرثیه ها نوشتند و چه 

پررنگ دیده شد: رستم از شاهنامه رفت... 
"پایانم فرا رسیده؛ اما اینكه چرا عشق مردم به من تمام نمی شود، 

در تعجبم" 
پایان برای او، هفدهم دی ماه سال ۱34۶ نیست، این شاید آغازی 

دیگر باشد. 
مسابقات ورزشی هر روز در سالن ها و ورزشگاه هایی كه به نام 

اوست، جریان دارد. 
نام او با واژه جوانمردی و جهان پهلوانی عجین شده و عمر این 

واژه ها، ناپیداست. 
نزد  نباشم،  كشتی سردار  میدان  در  اگر  زندگی..."من  یعنی  این  و 

مردم سرباز هم نخواهم بود" 
و این تحقق رویای جاودانگی انسان است... 

بگذار  بود،  او خودش  نبود،  هیچكس  او  نبود،  ولی  پوریای  او   ..."
دیگران را به نام او و با حضور او بسنجند، او مبنا و معنای آزادگی 

است..." 
برای مردمی كه به افسانه ها عشق می ورزند و حماسه سازان را 
دوست دارند، شاید او تنها اسطوره ورزشی باشد كه هیچ گاه این 

رویای شیرین را تلخ نكرد. 
"... و هیچ گاه به طبقه خود پشت نكرد" 

نام و خاطره او فارغ از بزرگنمایی های غلو شده، هر سال ماندنی 
تر از سال قبل می شود. 

"من كسی نیستم كه قهرمان شدن و مدال آوردن را به هر قیمتی كه 
شده، بخرم" و این راز جاودانگی نام و یاد اوست. 

و این چنین است كه وقتی قهرمان،  شكست خورده از میدان جهانی 
بازمی گردد، وقتی روی بازگشت به ایران و مواجهه با مردم را با 
دست خالی ندارد،  با دیدن پارچه ای كه روی آن نوشته اند: "برای 
آنكه قهرمان نگرید،  همه بخندیم" تمام غم های شكست را فراموش 

می كند و دوباره تالش برای جبران شكست آغاز می شود. 
"... از این پس راویان قصه های پهلوانی- این بهین تاریخ های زنده 

هر قوم- نقاالن، 
تو را در قصه های خود برای نسل های بعد می گویند 

تو در افسانه ها جاوید خواهی ماند..." 
این قصه تا جوانمردی یك ارزش برای زمینیان باشد، ادامه خواهد 
داشت. باز هم در پنجم شهریور و هفدهم دی ماه تكرار می شود. 

تكراری دوست داشتنی كه در نبض زمان احساس خواهد شد .
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ورزش

 یک سالگي کاپلو 
روي نیمكت انگلیس 

هنوز آخرین بازي اولین سال مربیگري اش در تیم ملي انگلیس كه به برتري ۲ بر یك در برلین انجامید، 
تمام نشده بود كه به پیشرفت بیشتر تیمش فكر مي كرد. نتایج تیم هرچند غرورانگیز بوده، ولي براي 
مرداني مثل او در یك لحظه بخار مي شود و به آسمان مي رود. یك ربع پس از پیروزي بزرگ 4 بر یك 

مقابل كرواسي در زاگرب بود كه مربي ایتالیایي با لحن تندي درباره بازي صحبت مي كرد. 

كاپلو شخصیت غمگیني ندارد، ولي براي خشنودي به عنوان یك مربي به چیزي بیش از پیروزي هاي 
مقتدرانه در بازي هاي دوستانه و مرحله مقدماتي نیاز دارد. قضاوت نهایي درباره او در مرحله نهایي 
نظر  به  قطعي  آن مسابقات  در  انگلیس  بود كه حضور  آفریقاي جنوبي خواهد  در  جام جهاني ۲۰۱۰ 
مي رسد. استانداردهاي جام جهاني باالتر است و هزینه شكست در آن زمان سنگین تر. كاپلو مي گوید: 

»ما از یك مرحله عبور كرده ایم ولي رسیدن به پایان مسیر آسان نیست.«

در پرواز برگشت به انگلیس، كاپلو راهروي هواپیما را تا آخر طي كرد تا با همه بازیكنان و كادرفني 
دست بدهد. زمان زیادي طول كشید تا چنین حركتي به نشانه تحسین از او دیده شود. در این مدت 
كارهاي زیادي انجام شده و او خواست از تعهد همه كساني كه در این پروژه شریك بودند، تشكر 
كند. هیچ نشانه اي از تزلزل در او دیده نمي شود، ولي وقتي از پتانسیل تیم فعلي براي فتح جام جهاني 
سئوال مي شود، آن را رویایي در دوردست مي داند. او درباره خاطراتش از جام هاي جهاني مي گوید: 
»یادم مي آید كه وقتي در جام جهاني ۱۹۷4 یك بازیكن بودم، به عنوان یكي از سه تیم برتر جهان به 
آلمان رفتیم ولي در پایان مرحله گروهي حذف شدیم.« كاپلو بازیكن خط میاني آن تیم بود و در جریان 

پیروزي ۲ بر یك لهستان كه منجر به حذف ایتالیا شد، زننده تنها گل تیمش.«

مسافران جدید

او دورنماي تیمش در آفریقاي جنوبي را اینگونه ترسیم مي كند: »همه چیز به آمادگي بازیكنان بستگي 
دارد و اینكه در آن زمان چقدر شاداب باشند.« براي كاپلو صحبت از جام جهاني هنوز زود است. با 
این وجود او نمي تواند از كاري كه از زمان پیوستن به تیم ملي انگلیس انجام داده، به راحتي بگذرد. او 
درباره اولین بازي اش روي نیمكت این تیم مي گوید: »پس از بازي مقابل سوئیس فهمیدم كه كار بسیار 
بسیار سختي داریم. این یك ماموریت بزرگ است.« این بازي دوستانه در ومبلي با پیروزي ۲ بر یك 

به پایان رسید، ولي بازیكنان آن روز، خیلي زود از قطار جا ماندند. 

جرمن جیناس هرچند اولین گل عصر كاپلو را به ثمر رساند اما جزو مسافران برلین نبود و حتي وقتي 
قرار شد هافبك هایي جانشین جرارد و لمپارد مصدوم شوند، جیمي بوالرد )فوالم( و اسكات پاركر 
)وستهم( معرفي شدند. دیوید بنتلي كه مقابل سوئیس در تركیب اصلي بود، در تیم فعلي جایي ندارد و 
پیتر كراوچ هم به حاشیه رانده شده است. هر مربي از رقابت در تیمش صحبت مي كند، ولي به ندرت 
مي توان تیمي پیدا كرد كه داراي چنین حدي از رقابت و در نتیجه دردسرهاي فراوان انتخاب باشد. 
آلمان در برلین در حالي تسلیم انگلیس شد كه تنها تعداد معدودي از بازیكنان اصلي كاپلو در تركیب 

اصلي حاضر بودند.

به نظر نمي رسید كه تركیب انگلیس درون زمین تصادفي انتخاب شده بود و كمتر كسي جاي خالي 
غایبان را احساس كرد. مربي ایتالیایي وقتي تیم را از مك الرن تحویل گرفت، در تشخیص بیماري تیم 
گفت: »بازیكنان انگلیسي از نظر تكنیكي خوبند، ولي فقط در تمرینات و لیگ برتر، نه در تیم ملي.« تفاوت 

كاپلو  با  اسالفش این است كه براي حل این مشكل روش موثري در پیش گرفت. در بازي اخیر، حتي 
با حضور ذخیره ها هم تیم هماهنگ بود. كاپلو مي گوید كه تاكید اصلي بر جاگیري و تمركز بازیكنان 

است: »این بسیار مهم است.

بازیكنان انگلیسي كیفیت باالیي دارند ولي ما همچنین به حركت با توپ و بدون توپ، در زمان حمله و 
دفاع نیاز داریم. این كار بسیار مهمي است كه مربیان انجام داده اند.« سرعت در این تیم نقش حیاتي دارد 
و در غیاب تئو والكات مصدوم، كاپلو در بازي اخیر از سرعت ویرانگر گابریل آگبونالهور استفاده كرد. 
كاپلو مربي اي نیست كه به بازي دیدني شهرت داشته باشد، ولي اجازه حمله دادن به تیم انگلیس تصمیم 
موثري بوده است. او در حالي كه طرفدار مالكیت توپ است، استفاده از روحیه تهاجمي طبیعي لیگ برتر 

را هم دوست دارد. انگلیس در ۱۰ بازي اش ۲۵ گل زده كه ۱۲ نفر از بازیكنان در آن سهیم بوده اند.

ذات تهاجمي

تنها مرتبه اي كه انگلیس نتوانسته گلزني كند به شكست یك بر صفر در پاریس برمي گردد كه تنها ناكامي 
عصر كاپلو به شمار مي رود. ۸ بازي از ۹ بازي دیگر با پیروزي به پایان رسیده است. با این وجود 
مربي هنوز دغدغه هاي زیادي دارد. دیوید جیمز تنها بازیكني است كه در همه بازي ها در تركیب اصلي 
بوده و با پیدا شدن یك رقیب، وضعیت تیم در این نقطه حساس مطمئن تر مي شود. كاپلو همچنین باید 
به این موضوع فكر كند كه هر دو گل تیمش در آلمان توسط متیو آپسون و جان تري از روي ضربه 
ایستگاهي به ثمر رسید. تیم همچنین تسلطش در بازي باز و رو به جلو را نشان داده، ولي باید بهترین 

و مطمئن ترین سیستم انتخاب شود.

انگلیس مي تواند از روش 4-۲-3-۱ استفاده كند. والكات، وین روني و جرارد  در بازي هاي حساس، 
مي توانند نقش مهاجمان ثانویه را به خوبي ایفا كنند. هرچند امیل هسكي نشان داده كه یك مهاجم هدف 

قابل توجه است، ولي گاهي تیم به یك تمام كننده چابك نیاز دارد.

آگبونالهور مي تواند براي چنین نقشي پرداخته شود ولي فهمیدن واكنش كاپلو در برابر یك مایكل اوون 
آماده جالب خواهد بود. او مي گوید: »در به روي همه بازیكنان باز است. من بازیكناني را انتخاب مي كنم 
كه در بهترین شرایط بدني باشند. به همین دلیل است كه آنها خیلي خوب بازي مي كنند. وقتي براي 
تیم ملي بازي مي كنید باید ۱۰۰ درصد آماده باشید. بازي با ۶۰ درصد آمادگي براي تیم ملي غیرممكن 

است.«

هر بازیكني كه بخواهد در فهرست كاپلو قرار بگیرد، آزموني سخت و فرسایشي در پیش دارد، ولي 
عملكرد او در سال اول نشان مي دهد كه ممكن است روزي براي مسافران این گروه، افتخار بزرگي در 

راه باشد.

منبع: گاردین – ۲۱ نوامبر ۲۰۰۸
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دور سوم جام حذفی انگلیس

حذف منچسترسیتی و 
توقف چلسی

تیم  ورود  مرحله  اولین  كه  انگلیس  فوتبال  حذفی  جام  دور سوم  در 

های لیگ برتر و دسته اول این كشور به صحنه این پیكارها است، مثل 
لیگ برتری  تیم  آنها  معمول شگفتی هایی خلق شد و در عمده ترین 
هواداران  های  چشم  مقابل  در  و  خودش  زمین  در  منچسترسیتی 
پرشمارش با نتیجه 3-۰ به تیم ناتینگام فارست كه یك دسته پائین تر 

از سیتی بازی می كند، بازنده شد. 

در  اماراتی  ثروتمندان  توسط  شدن  خریداری  از  پس  منچسترسیتی 
اواسط تابستان امسال و خریداری روبینیو برزیلی و داشتن بودجه 
به  نسبت  را  فراوانی  توقعات  ها،  ستاره  سایر  جذب  برای  كالن  ای 
سیزدهم  رده  به  انگلیس  برتر  لیگ  در  اما  است،  كرده  ایجاد  خویش 
جدول سقوط كرده و توصیه معترضان مبنی بر لزوم بركناری مارک 
با  مسابقه  در  چه  آن  از  بعد  تیم  این  مربیگری  مقام  از  ولزی  هیوز 
فارست روی داد، قطعًا موجه تر و این موضوع ضروری تر جلوه می 
اآلن  اما  اروپا شد  قهرمان  متوالی  بار  دو  فارست كه روزگاری  كند. 
هیچ نشانی از آن دوران ندارد، گل هایش را توسط تایسون، ارن شاو 
و گارنر به ثمر رساند و دو گل نخست كه در همان نیمه اول به دست 
پای درآورد.  از  كلی  به  را  یارانش  و  بود كه هیوز  آمد، چنان مهلك 
با هدایت مربی موقتی اش جان  را  برد  این  این كه فارست  تر  جالب 
پمبرتون كسب كرد و قرار است از امروز بیلی دیویس جای او را در 

این سمت بگیرد.

در یكی دیگر از شگفتی های مرحله اول، چلسی به رغم بازی كردن در 
خانه اش در مقابل تیم دسته سومی ساوت اند فقط به نتیجه تساوی 
۱-۱ رسید. آبی های لندن می رفتند كه در سایه ضربه سر دقیقه 3۱ 
سالومون كالو برنده این بازی باشند، اما پیتر كالرک مهاجم ساوت اند 
در وقت تلف شده گل مساوی را در دروازه چلسی جای داد تا جشن 
همچون  دیگر  دسته سومی  یك  كند.  شیرین  را  اش  سالگی   ۲۸ تولد 
هارتل پول نیز به پیروزی ۲-۰ بر استوک سیتی از لیگ برتر نایل آمد 
و پورتزماوس قهرمان دوره گذشته هم به نتیجه ای بهتر از تساوی 
خانگی ۱-۱ با بریستول سیتی نرسید. در نقطه مقابل آرسنال با دو گل 
از فان پرسی هلندی 3-۱ بر پلیموت فایق آمد و لیورپول پیشاهنگ لیگ 
برتر انگلیس نیز با گل های دو اسپانیایی )دیه را و تورس( در زمین 

پرستون به برتری ۲-۰ رسید و راهی مرحله چهارم شد.

اسكوالری: شاگردان من تمرکز ندارند
سرمربی تیم چلسی گفت: موقعیت های گلزنی ما به دلیل عدم تمركز 
با  بازی  در  افزود:  اسكوالری  فیلیپه  لوئیس  رود.  از دست می  كافی 
اند همانند بازی های قبلی صاحب موقعیت های زیادی برای  ساوت 
گلزنی شدیم. در این دیدار مقابل دروازه حریف به خاطر عدم تمركز 
بازیكنان مان به گل نرسیدیم. من موظف هستم به شاگردانم یاد دهم 
تیم حریف، آرامش و تمركز صددرصد داشته  چگونه مقابل دروازه 
روانی  و  روحی  فشار  علت  به  اوقات  گاهی  گفت:  اسكوالری  باشند. 
زیاد، مقابل دروازه حریف، بازیكن قادر به گلزنی نمی شود. در بازی 

با ساوت اند اصاًل تحت فشار نبودیم كه موقعیت گل خراب كنیم.

در جهنم
 و بهشت 

 
 

 افشین پیرواني خیلي خوش شانس بود كه تیمش بعد از باخت یك 

به 3 مقابل ذوب آهن، فقط یك پله در جدول سقوط كرد. این دومین 
اتفاقا  كه  بود  پیرواني  افشین  سرمربیگري  با  پرسپولیس  باخت 
مثل بازي قبل جلوي ملوان با تفاضل گل ۲ به دست آمد. این در 
شرایطي بود كه پرسپولیس یك بازي فوق العاده ضعیف انجام داد 
و از هر نظر استحقاق شكست مقابل تیم صدرنشین لیگ را داشت. 
افشین پیرواني در كنفرانس مطبوعاتي  به همین دلیل صحبت هاي 
بعد از بازي تمام خبرنگاران را متعجب كرد: >من تیم را در شرایط 
بحراني تحویل گرفتم و از آن زمان تیم ما روند رو به رشدي را 
تا به حال در ۷ بازي لیگ سرمربي پرسپولیس  او  داشته است.< 
بوده كه حاصل عملكردش 3 برد، ۲ مساوي و ۲ باخت بوده و از 
۲۱ امتیاز كامل این بازي ها تنها ۱۱ امتیاز كسب كرده است. به همین 
دلیل وقتي در كنفرانس مطبوعاتي گفت تیم را در شرایط بحراني 
تحویل گرفته و آن را در روند رو به رشد قرار داده، تعجب همه 
موجود  مشكال ت  >اگر  گفت:  كه  زماني  مثل  درست  برانگیخت.  را 
البته  او  بگیریم.<  خوبي  نتایج  نمي توانیم  هم  باز  نشود  برطرف 
به مشكال ت  اما هیچ اشاره اي  به گردن گرفت  مسوولیت باخت را 
دارد  فرافكني  قصد  كه  بیاید  به وجود  شائبه  این  تا  نكرد  موجود 
پرسپولیس  بیندازد.  باشگاه  مدیران  زمین  به  را  توپ  و مي خواهد 
آنقدر بد بازي كرد كه همان اوایل بازي به راحتي مي شد پیش بیني 
كرد زور بردن ذوب آهن را ندارد. بازیكنان این تیم به سختي در 
براي  و  مي دادند  هم  به  سالم  پاس  چند  بازي،  دقایق  از  بعضي 
اعتقاد  پیرواني  نداشتند.  برنامه اي  دروازه حریف  به  نزدیك شدن 
داشت اگر پنالتي توره گل  مي شد، روند بازي تغییر مي كرد اما تیم 
این  او به هیچ وجه شباهتي به یك تیم مدعي قهرماني نداشت. در 
در  كریمي  علي  تا  بود  نشسته  نیمكت  روي  نیكبخت واحدي  بازي 
خط حمله بازي كند اما این قضیه به ضرر پرسپولیس تمام شد و 
عمال  خط هافبك این تیم را از كار انداخت تا پیرواني اواسط بازي 
به فكر تعویض و جابه جایي بازیكنان بیفتد ولي دیگر دیر شده بود. 
ذوب آهني ها با برنامه از پیش تعیین شده 3 گل زدند و حتي زماني 
كه داور پنالتي دوم را براي پرسپولیس تكرار كرد هم تغییري در 
نتیجه حاصل نشد. ابراهیم توره كه پنالتي اول را خوب زده بود، در 
پنالتي دوم یك بار توپ را به دست دروازه بان كامروني ذوب آهن 
كم  تیم  دو  اختال ف  تا  لرزاند  را  دروازه  تیر  هم  بار  یك  و  كوبید 
نشود. جالب اینكه بعد از اخراج خلعتبري در دقیقه 4۶ كه به خاطر 
شادي بعد از گل و تحریك تماشاگران اتفاق افتاد، داور هنگام پنالتي 
دوم پرسپولیس در دقیقه ۸۲ اسماعیل فرهادي كه توپ را با دست 
حساب  با  ذوب آهن  تا  كرد  اخراج  هم  را  كشید  بیرون  دروازه  از 
وقت هاي تلف شده ۱۲ دقیقه، ۹ نفره شود اما پرسپولیس بي برنامه 
نتوانست توپ را از خط دروازه حریف رد كند. منصور ابراهیم زاده 

سرمربي موفق ذوب آهن بعد از این برد ارزشمند گفت: >ما براي 
تمام لحظات بازي برنامه داشتیم و توانستیم به هدفمان برسیم. من 
فكر مي كنم با ادامه این روند مي توانیم در پایان فصل جزو 3 تیم 

اول جدول یا قهرمان جام حذفي شویم.<
ادامه صدرنشیني استقال ل

بود  ممكن  وگرنه  رفت  امتیاز  یك  استقبال  به  زود  خیلي  تیم مس 
بتواند دست پر به كرمان برگردد. در روزي كه تیم پرویز مظلومي 
بازي پایاپایي را مقابل استقال ل انجام داد و فرصت هاي خوبي هم 
در استادیوم آزادي به دست آورد، یك لحظه غفلت باعث شد نتیجه 
را به صدرنشین جدول واگذار كند و در حسرت گرفتن امتیاز باقي 
از مس جلو  كاظمي  نیمه دوم روي گل حسین  در  استقال ل  بماند. 
افتاد كه این گل تیم میهمان را تا حدودي از پوسته احتیاط خارج 
بیشتري روي دروازه استقال ل  این گل فشار  از  بعد  كرد. مسي ها 
ادینهو گل مساوي را  اینكه  تا  اكتفا نكردند  آوردند و به ضدحمله 

داد  انجام  تعویض هجومي  قلعه نویي چند  امیر  این گل  از  بعد  زد. 
در  همچنان  بازي  و  نداشت  زیادي  تاثیر  بازي  روند  در  البته  كه 
راضي  مساوي  به  مظلومي  مي رسید  نظر  به  اما  بود  مس  كنترل 
است و از بازیكنانش خواسته فقط بازي را اداره كنند. بازیكنان این 
تیم در شرایطي كه مي توانستند به دروازه استقال ل نزدیك شوند، 
كه  بكشند  را  بازي  وقت  و  كنند  پاس كاري  هم  با  مي دادند  ترجیح 
ضربه  یك  روي  استقال ل  و  شد  تمام  ضررشان  به  موضوع  این 
ایستگاهي و سانتر از كنار، گل دوم را در دقیقه ۹۰ زد تا هم انتقام 
شكست بازي رفت را گرفته باشد و هم اینكه با یك بازي بیشتر در 
صدر جدول باقي بماند. امیر قلعه نویي بعد از این برد ضمن انتقاد 
دوباره از برنامه ریزي لیگ گفت: >ما اگر بدشانس نبودیم راحت تر 
بازي را مي بردیم. بازیكنان ما از فرصت هایشان به خوبي استفاده 
نكردند و روي اشتباهات بچه گانه گل خوردند ولي با تعویض هایي 
تعطیلي  كه  هرچند  بگیریم،  را  امتیاز   3 توانستیم  دادیم  انجام  كه 
لیگ به ضرر ما مي شود و ممكن است در روند حركتي مان تاثیر 
منفي بگذارد.< در طرف مقابل پرویز مظلومي كه چندان از عملكرد 
تیم خوبي است و نشان  >استقال ل  نبود، گفت:  بازي راضي  داور 
داد كه شایسته صدرنشیني لیگ است ولي ما روي ضدحمال تي كه 
انجام دادیم فرصت هاي خوبي به دست آوردیم و به خاطر بي دقتي 
بازیكنانمان از گل زدن محروم شدیم. ما میرطرقي را آوردیم كه 
به خوبي  را  او وظیفه اش  اما  كنیم  مهار  را  استقال ل  بلند  توپ هاي 

انجام نداد و ما گل دوم را خوردیم.<
نتایج كامل بازي هاي هفته بیست ویكم

استقال ل -۲ مس یك
حسین كاظمي ۵33(، آرش برهاني -۹۰۰( ادینهو ۶۸۸(

ذوب آهن 3 - پرسپولیس یك
ابراهیم   )۶۵۵- محمد صلصالي   ،)4۶ و   3۰۰ خلعتبري  محمدرضا 

توره ۶۷۷ پنالتي(
مقاومت سپاسي یك - پیكان ۲

صادق كرمي -۲۵۵( ایمان حیدري ۵۵۵(، مهدي تاجیك ۷۱۱(
صبا یك- سپاهان یك

محمد نوري -۱33( بهمن طهماسبي ۲۲۲(
سایپا یك - راه آهن صفر

ایمان رزاقي راد ۵۵۵(
پیام -3 داماش ۲   

رضا حقیقي ۲۰۰(، محمد سهیمي ۷33(، اشپیتن ارفي -۸۸۸( رضا 
چاووشي ۷۷(، مهدي نوري ۶۸۸ پنالتي(

پاس یك- برق صفر
شهباز ارگنیوف ۸۵۵(
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 11)

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

  The Advent of 
Wireless Telegraph

The antenna, built on a mast twenty meter high, 
was erected in Tehran.  The receiving station for 
incoming signal was located two kilometers from 
the transmission center in the Najafabad area; it 
was equipped with two short-wave and two long-
wave receivers.  The Director of Wireless, Gasem 
Seer, inaugurated the new system in 1930.  The first 
communications were widespread; Berlin, Paris, 
London, Ankara, Beirut and Tiflis were all con-
tacted in the first broadcast.  Nonetheless, the new 
system was still not sufficient for 10,000 volt was 
purchased and incorporated into the new system 
thereby increasing the power for outgoing signals.  
Thus, the range of communication was widened 
Iran’s need and it was gradually expanded.  In 1935, 
a dynamo generator capable of producing and to-
gether with number of teleprinters and small appa-
ratus purchased in 1947, Iran was well on her way 
in modernizing her communications systems.

To be countinued

Bulletin published on 4800-year-old 
rtificial eye of Burnt City
 
All studies on the 4800-year-old artificial eye from the Burnt City were published in an English-Persian bulletin 
early last week. 
“The bulletin contains all comprehensive studies and analysis of the experiments carried out on the artificial eye-

ball,” an expert on the Burnt City, Mansur Sajjadi, told the Persian service of CHN on Friday. 
The Governor’s Office of the Sistan-Baluchestan Province has financed the bulletin’s publication, which has been 
prepared by the Burnt City Cultural Heritage Center. The eyeball was discovered by an archaeological team led by 
Sajjadi in late 2006 at the 5200-year-old Burnt City located 57 kilometers from the city of Zabol in Iran’s Sistan-
Baluchestan Province. It belonged to a large woman who died when she was 25 to 30 year old. 
Studies show traces of an abscess in the upper arch of the eye, and tracks made by the eyelid are visible on the 
lower part of the artificial eye. It has been made of natural tar mixed with animal fat. The thinnest capillaries on the 
eyeball have been made with golden wires with a thickness of less than one millimeter for aesthetic reasons. The 
pupil of the eye has been placed in the center of the eyeball and some parallel lines forming an almond pattern are 
visible around the pupil. The eyeball has two holes in its two sides, which were used for fixing the eye in the eye 
socket. A joint Italian-Iranian archaeological team led by Sajjadi has begun the 12th season of studies at the city 
since last week. They plan to classify the information gathered during the previous seasons of excavation at the 
Burnt City. Photo: Archaeologist Mansur Sajjadi holds the 4800-year-old artificial eye, which was discovered at 
the Burnt City in 2006, in an undated photo. 

Khayyam becomes 
Guardian poet of week  
Guardian celebrates the birth anniversary of Edward FitzGerald by printing his translations 
of the Persian poet Omar Khayyam's poetry. 
The daily newspaper dedicated its Poem of the Week column to FitzGerald's free translation 
of Khayyam's Rubaiyat in honor of the British literary figure's 200th birth anniversary. 
The Poem of the Week columnist describes the FitzGerald version as a 'transcreation', which 
has kept the same rhyme-scheme but 'missed the rhythmic subtlety of the original prosodic 
pattern.' FitzGerald has paraphrased some stanzas and some of them cannot be traced to 
any one of Khayyam's quatrains. 

First published as an anonymous pamphlet in 1859, the 101-verse semi-narrative transla-
tion rapidly captured the Victorian 
society to the extent that some 
compare its effect on Victorian 
England to that of Darwin's On the 
Origin of Species, published in the 
same year. 
The Rubaiyat of Omar Khayyam 
is a collection of quatrains (four-
line poems) by the 11th-century 
Persian poet, mathematician and 
astronomer. 
Guardian printed some stanzas from the fifth and final edition of FitzGerald's translation, 
including the 'Potter and His Pots', which the columnist believes to be a 'sustained narrative 
that literalizes the creation myth and exudes a strong sense of Fitz-Omar's humor and his 
almost magic-realist imagination.'
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Rotterdam to screen Iranian films 
Two feature-length and short Iranian films are set to be screened at the 
2009 Rotterdam International Film Festival in the Netherlands. 
Rouhallah Hejazi’s Among the Clouds and Massoud Bakhshi’s Bagh 
Dad Bar Ber will participate in the 38th edition of the event, to be held 
from Jan. 21 to Feb. 1, 2009. Hejazi’s first feature-length production 
will compete for the annual event’s Tiger Award, while Bakhshi’s 2008 
film will go for the festival’s Tiger Award for short film. Both produc-
tions of Iran’s Documentary and Experimental Film Center (DEFC), 
Bagh Dad Bar Ber has participated in the 61st Locarno International 
Film Festival and Among the Clouds has been screened at Vancouver 
and Pusan film festivals. Hejazi’s production will also participate in the 
2009 Palm Springs International Film Festival in the US.

Six more Iranian sites 
to receive UNESCO 
world heritage 
certificates 
UNESCO plans to award six more Iranian monuments world 
heritage certificates during 2009. 
The certificates will be presented to Iran’s monuments placed 
on registered on the World Heritage List in order to appreci-
ate the country’s efforts in preservation, restoration, and edu-
cation on the monuments, program specialist of UNESCO 
Tehran Cluster Office Junko Taniguchi told the Persian ser-
vice of CHN on Sunday. The six monuments to receive certif-
icates are as follows: Chogha Zanbil Ziggurat, Naqsh-e Jahan 
Square, Takht-e Soleiman, Pasargadae, Soltanieh Dome, and 
the collection of historic churches of St. Thaddeus, St. Steph-
anus, and Dzordzor. Bisotun, the city of Bam and its cultural 
landscape, and Persepolis has previously received certificates 
during the past year. Taniguchi described the Persepolis case 
as a good example of preservation, restoration, and educa-
tional activities carried out by Iran, and said that the World 
Heritage certificate for Persepolis has been presented to the 
Parsa-Pasargadae Research Foundation 

Chicago to exhibit 
Persian jewelry 
The Field Museum in Chicago, Illinois is set to mount an exhibition of 
ancient Near Eastern jewelry including artifacts from Persia. 
Masterpieces of Ancient Jewel-
ry will display exquisite artifacts 
from Mesopotamia, Egypt, the 
Levant, Persia and the Islamic 
Middle East. 
The items, some of which more 
than 7,000 years old, are from 
renowned collections of the 
Metropolitan Museum of Art, 
the Princeton University Art 
Museum and the Israel Museum. 
The exhibition will also display maps and illustrations, which provide 
the historical and cultural background of the artifacts, artdaily report-
ed. Visitors will also be able to see the museum's collection of 23,000 
artifacts unearthed in the ancient Sumerian city of Kish between 1923 
and 1933. The 5,000-year-old city, located in modern Iraq, was an im-
portant part of Mesopotamia from 3,200 BCE until the 7th century 
CE. 
Masterpieces of Ancient Jewelry will be held at the Field Museum's T. 
Kimball and Nancy N. Brooker Gallery this spring. 

Persepolis wells 
as old as city
Archeological studies show that the underground water net-
work in Iran's ancient city of Persepolis is as old as the Achae-
menid capital. 

“An Achaemenid residential layer has been found in Perse-
polis along with four ancient wells, which were dug at the 
same time or a little while after the city was built,” said head 
of Persepolis archeology team, Afshin Yazdani. 
“There is no convenient space for workers to sit beside wells 
or dig in a conventional manner,” he said, adding that they 
may have used special digging methods. 
There are three more wells to be studied until the end of the 
new excavation phase, which started on Dec. 5th, 2008. 
Darius I established Persepolis in 518 BCE as the new capital 
of the Achaemenid Empire after Pasargadae. The importance 
and quality of the monumental ruins has made it a unique 
archaeological site. 
Located 70 kilometers northeast of the city of Shiraz in Fars 
Province, Persepolis was registered on the UNESCO World 
Heritage List in 1979. 

London to stage 
Iranian puppet operas
Renowned Iranian playwright 
and director, Behrouz Qarib-
pour, is to perform puppet 
operas in the two-day Magic of 
Persia Festival in London. The 
Aran Puppet Theater Group, 
headed by Qaribpour, has been 
invited by the British Museum 
to present an Iranian puppet 
opera in the Qajar style at the 
end of March. According to 
Qaribpour, the group will give 6 performances during the event; expla-
nations about the art form will simultaneously be presented to the audi-
ence. The Iranian director has staged performances of the puppet opera 
in the Qajar style at several domestic and foreign festivals. Qaribpour 
recorded the opera and presented it on DVD two years ago. Tehran has 
been acknowledged as the first Asian city to host a puppet opera. 
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