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صفحه 38

لباس هایی  چنین  که  دخترانی  آیا 
هستند  آزاد  زنانی  می پوشند، 
دست  به  را  خود  بدن  کنترل  که 
زنان  جنبش  منافع  از  و  آورده اند 
بهره مند گردیده اند؟ و یا آنان، تنها 
زنانی ساده لوح و فریب خورده اند؟ 
مشابه،  مورد  ده ها  و  تجربه  این 
من  برای  را  بزرگ تری  سؤال 
پدید آورد. چرا اهداف و دورنمای 
چنین  تا  زنان،  جنبش  شکل گیری 

سطح نازلی در زندگی....

تصویری از بارش برف سنگین در لندن پس از 18 سال

اولین امید ایران پس از 30 سال
نخستین ماهواره ملي  ایران با نام »امید« با فرمان رئیس جمهوري ایران، با موفقیت 
به فضا پرتاب شد. به گزارش ایلنا، ماهواره ملي امید به وسیله ماهواره بر سفیر 
2 که به صورت کاماًل بومي در کشور طراحي و ساخته شده است، در مدار زمین 
قرار گرفت. ماهواره امید در بهمن سال گذشته رونمایي شده بود، همچنین ایران 
پیش از این ماهواره »سینا1« را به مدار زمین فرستاده بود. اما ماهواره امید که با 
هدف برقراري ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمیني هفته گذشته به فضا پرتاب 
شد و در مدار زمین قرار گرفت، با دو باند فرکانسي و هشت آنتن اطالعاتي را به 
زمین ارسال و از زمین دریافت مي کند. همچنین براساس این گزارش کلیه قطعات و 
اجزاي این ماهواره از سوي متخصصان داخلي طراحي و تولید شده است. ماهواره 
امید که با هدف برقراري ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمیني پرتاب شده هر 
24 ساعت، 15 بار به دور زمین مي چرخد و پس از یک تا سه ماه گردش به زمین 

بازخواهد گشت. ....

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

صفحه 48ورزشزنان اقتصاد

که  مرا  کتاب  اند  برداشته  »اینها 
اجازه  ارتزاق من است، بدون  وسیله 
با  قراردادي  هیچ  آنکه  بدون  و  من 
اند.  کرده  چاپ  و  ترجمه  ببندند،  من 
حق من در ایران ضایع شده است و 
مطمئن باشید به محض آنکه برگردم 
به  را  کتاب  ناشر  و  مترجم  ایتالیا، 

دادگاه بین المللي خواهم کشاند.«
 1352 سال  خواندید،  که  را  جمالتي 
زماني که اوریانا فاالچي، روزنامه نگار 
و نویسنده برجسته، از ایتالیا به ایران 

سفر کرده بود،....

صفحه  18ادبیاتصفحه10

دلخورم ، اما  به ما مربوط نیست 
دوستت دارم

در  اگر  حتی  جوان  زوج های  اغلب 
پسرها  و  دخترها  بهترین   ، گذشته 
در   ، بودند  شان  خانواده های  برای 
زندگی مشترک با همسرشان، دچار 
نمی تواند  کسی  می شوند.  اختالف 
با همسرش  حال  به  تا  که  کند  ادعا 
همسرش  از  و  نداشته  مشاجره 
خاطر  به  بعضی ها  است.  نرنجیده 
 ، می آید  پیش  که  بحث هایی  و  جر 

احساس می کنند که  ....

استقالل، هر روز 
جسورتر از روز پیش

مثلث مدعیان باالنشین، دیروز باز هم 
تا همچنان  افزودند  امتیازات خود  بر 
تب و تاب و حرارت جام هشتم را در 
نقطه اوج نگه دارند، اما آنچه استقالل 
انجام داد چنان قابل قبول و ستودنی 
و  بی طرف  تماشاگران  حتی  که  بود 
جامه  نیز  ها  رنگ  به  متعصب  غیر 
قهرمانی را به تن آبی پوشان تهرانی 

زیباتر و شکیل تر می پندارند.
وقتی در دقیقه ۸2 شلیک  ...

خانواده

دالر هزار و یورو هزار
 و 300 تومان

ترین  تازه  در  مانیتور  بیزینس 
گزارش خود اعالم کرد که ارزش 
هر دالر امسال به هزار تومان می 
بیزینس  ایسنا،  گزارش  به  رسد. 
مانیتور در گزارش سه ماهه اول 
2۰۰۹ خود ارزش هر دالر آمریکا 
در سال گذشته را ۹ هزار و 2۸2 
ریال برآورد و پیش بینی کرد که 
 1۰ به  رقم  این  جاری  سال  در 

هزار ریال برسد.  ....

صفحه 13

پیروزی ناکام 
صفحه  43

شلیك مرگبار در ژاپن جوان 
ایرانی را به کام مرگ کشید
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده اید؟

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

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

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

020 8570 7766

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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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 کامپیوتری:  امیر پرهیز
مدیر بازاریابی:  فریبا قلهکی

از:  دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرمیا - خانم دهقانیان -  

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

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده 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 
نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.

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

حسین پناهی

سرودی برای مادران
پشت دیوار لحظه ها همیشه کسی می نالد 

 چه کسی او؟
زنی است در دوردست های دور 

 زنی شبیه مادرم 
زنی با لباس سیاه 

که بر رویشان 
 شکوفه های سفید کوچک نشسته است 

 رفتم و وارت دیدم چل ورات 
چل وار کهنت وبردس بهارت 

 پشت دیوار لحظه ها همیشه کسی می نالد 
و این بار زنی بهیاد سالهای دور 

 سالهی گمم
 سالهایی که در کدورت گذشت 

 پیر و فراموش گشته اند 
 می نالد کودکی اش را 

 دیروز را 
 دیروز در غبار را 

 او کوچک بود و شاد 
 با پیراهنی به رنگ گلهای وحشی

سبز و سرخ
و همراه او مادرش

 زنی با لباس های سیاه که بر رویشان 
شکوفه های سفید کوچک نشسته 

 بود 
زیر همین بلوط پیر 

 باد زورش به پر عقاب نمی رسید 
 یاد می آورد افسانه های مادرش را 

 مادر 
 این همه درخت از کجا آمده اند ؟

 هر درخت این کوهسار 
حکایتی است دخترم 

 پس راست می گفت مادرم 
 زنان تاوه در جنگل می میرند 

 در لحظه های کوه 
 و سالهای بعد 

 دختران تاوه با لباس های سیاه که بر 
رویشان شکوفه های سفید نشسته 

 است آنها را در آوازهاشان می خوانند 
 هر دختری مادرش را 

 رفتم و وارت دیدم چل وارت 
 چل وار کهنت وبردس نهارت 

خرابی اجاق ها را دیدم در خرابی خانه ها 
 و دیدم سنگ های دست چین تو را 

 در خرابی کهنه تری
 پشت دیوار لحظه ها همیشه کسی می نالد

 و این بار دختری به یاد مادرش

با شاعران معاصر

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

کشف 10 گور 
خمره اشکانی 

در محوطه 
نخل ابراهیمی

در  کاوش  فصل  دومین  طیانجام 
در  ابراهیمی،  نخل  باستانی  محوطه 
نزدیک  و  فارس  خلیج  کیلومتری   3
اشکانی  خمره  گور   1۰ هرمز،  تنگه 
کشف شد. پیش از این ۹5 درصد این 
قاچاقچیان  توسط  اشکانی  گورستان 
سرلک،  سیامک  است.  شده  تخریب 
سرپرست کاوشهای باستان شناسی 
به  باره  دراین  ابراهیمی  نخل  در 
کاوش  فصل  دومین  گفت:   CHN
های باستان شناسی در محوطه نخل 
ابراهیمی در دو بخش گورستان و دژ 

اشکانی آغاز شد. 

مورد  محوطه  این  گورستان  ابتدا 
قرار گرفت که 1۰ گور خمره  کاوش 
به  شد.  کشف  فصل  این  در  اشکانی 
طی  مجاز  غیر  حفاریهای  وی  گفته 
تخریب  باعث  گذشته  سال   4۰ تا   3۰
با  و  شده  گورستان  این  درصد   ۹5
وجود آنکه پیدا کردن گورهای سالم 
و دست نخورده در نخل ابراهیمی کار 
گور   1۷ کنون  تا  اما  است،  دشواری 
طی دو فصل )۷ گور فصل اول و 1۰ 
گور در فصل دوم( کشف شده است. 

در میان گورهای کشف شده یک گور 
تدفین  جنینی  و  ای  چاله  صورت  به 
شده است که به کودکی کم سن و سال 
گفت:  باره  دراین  سرلک  دارد.  تعلق 
گورهای  تمامی  کاوش  سال  دو  طی 
بدست آمده به صورت گورخمره بود 
و به همین علت مشخص شد که آداب 
صورت  به  منطقه  این  مردم  تدفین 

گورخمره ای بوده است.

صورت  به  که  کودک  یک  کشف  اما 
است،  شده  تدفین  ای  چاله  و  جنینی 
را  شناسی  باستان  هیات  تعجب 
برانگیخته است. سرلک همچنین افزود: 
اشیاء بدست آمده از این گورها بیشتر 
استفاده  با  که  است  بوده  زیورآالتی 
اند.  شده  ساخته  صابون  سنگ  از 
فاقد اشیاء بوده  همچنین برخی قبور 
پر  گورهای  با  ای  مقایسه  در  که  اند 
اجتماعی  توان وضعیت  می  اشیاء  از 
و نظام طبقاتی در دوره اشکانی را به 

این وسیله مورد بررسی قرار داد. 

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

مقابله کتابفروشان کانادایی با بحران 
اقتصادی جهان

بر اساس گزارش بزرگ ترین توزیع کننده کتاب در کشور پهناور کانادا، تعداد کتاب های فروخته شده در این کشور 
در آخرین فصل سال ،2۰۰۸ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری کتاب، به 
نقل از خبرگزاری کانادا، کتاب های فروخته شده در فصل آخر سال 2۰۰۸ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، 
۶ درصد افزایش یافته، در حالی که میزان درآمد حاصل از فروش این میزان کتاب، تنها دو درصد بیشتر بوده است. 
این مساله حکایت از آن دارد که سیاست های اتحادیه ناشران کانادا توانست بر رکود اقتصادی و نگرانی هایی که 

در آغاز سال 2۰۰۸ وجود داشت، غلبه کند. سال پیش، 
با توجه به پایین آمدن ارزش دالر کانادا در مقایسه 
با دالر آمریکا، صنعت نشر کانادا تصمیم گرفت برای 
از حد  را  ها  قیمت  کتاب،  فروش  کاهش  از  جلوگیری 
افزایش فروش  با  این رو  از  پایین تر بیاورد؛  معمول 
کتاب در مقایسه با سال پیش از آن روبه رو شد، هر 
چند میزان سود به دست آمده، نسبت به میزان فروش 

کتاب ها باال نرفت.
را  کانادا  در سراسر  کتاب  توزیع  کار  که  نت«  »بوک 
این  کند  می  اشاره  خود  گزارش  در  دارد،  برعهده 
مدت  از  بیشتر  درصد   5 دسامبر،  ماه  در  افزایش، 
دهد  می  نشان  امر  این  بود.  آن  از  قبل  سال  مشابه 
اقتصادی  کانادا و سرمای  در  هوا  که سرمای شدید 
در  کشور  این  مردم  مانع حضور  نتوانستند  موجود، 

از ۶۶5 مکان اصلی برای خرده  این در حالی است که سامانه فروش کتاب کانادا هر سال  کتابفروشی ها شوند. 
فروشی کتاب استفاده می کند. در کنار این کتابفروشی های رسمی، سامانه توزیع برای فروش کتاب از فروشگاه 
های زنجیره ای، فروشگاه های مستقل و غیروابسته به سامانه فروش کتاب، فروش آنالین، فروشگاه های کتاب در 

دانشگاه ها و مراکز غیررسمی فروش کتاب- مثل دراگ استورها و مغازه های دیگر ـ نیز بهره می گیرد. 
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به جیابائو هم کفش پرت 
کردند

خبرگزاري فرانسه:  پرتاب کفش که اخیرا با نارضایتي از 
جورج بوش رئیس جمهور 
سابق آمریکا عجین شده 
پیدا  بود مصداق جدیدي 
قرار  این  از  ماجرا  کرد. 
جیابائو  ون  که  است 
داشت  چین  نخست وزیر 
در دانشگاه کمبریج لندن 
که  مي کرد  سخنراني 
مخالفان  از  یکي  ناگهان 
سمت  به  چین  دولت 
کرد.  پرتاب  کفش  وي 
ون جیابائو در آن زمان 

درباره  سخنراني  مشغول 
نقش چین در جهاني سازي و بحران اقتصادي جهان بود. 
بنا بر اظهارات افراد حاضر در این سخنراني، فردي که 
به سمت نخست وزیر چین کفش پرتاب کرد فریاد زده که 
>چگونه مي توان حرف هاي این دیکتاتور را با بي تفاوتي 

شنید؟ این یک رسوایي است.<

هیل، سفیر آمریکا در عراق 
مي شود   

اي بي سي:  کریستوفر هیل نماینده آمریکا در گفت وگوهاي 
به عنوان  احتماال  براي خلع سالح کره شمالي  شش جانبه 
سفیر جدید آمریکا در عراق معرفي خواهد شد. این خبر 
از سوي برخي خبرگزاري ها به صورت غیررسمي اعالم 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  و  کاخ سفید  هنوز  اما  شده 
این خبر را تایید نکرده اند. اگر خبر درست باشد و هیل 
به عنوان سفیر آمریکا در بغداد معرفي شود آنگاه سناي 
کریستوفر  بزند.  تایید  مهر  انتخاب  این  بر  باید  آمریکا 
نماینده آمریکا در  به مدت چهار سال  این  از  هیل پیش 
شمالي  کره  سالح  خلع  براي  شش جانبه  گفت وگوهاي 
بوده و پیش تر هم فرستاده ویژه آمریکا به کوزوو بود.

اوباما با موگابه کنار مي آید؟
رویترز:  از شواهد و قرائن این طور برمي آید که دولت 
جدید آمریکا قصد دارد لفاظي هاي تند سابق این کشور 
علیه رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه را کنار بگذارد. 
در  آمریکایي  مقامات  ادبیات  است  قرار  دیگر  سوي  از 
قبال زیمبابوه نیز تغییر کند و مالیم تر شود. این موضع 
مي گیرد  قرار  توجه  مورد  حالي  در  اوباما  باراک  دولت 
کناره گیري  درخواست  دائما  آمریکا  دولت  پیش تر  که 
از قدرت را مطرح کرده بود و در زمان  رابرت موگابه 
ریاست جمهوري جورج بوش نیز کاخ سفید اعالم کرده 
بود که واشنگتن دیگر از دولتي که موگابه در آن حضور 

داشته باشد، حمایت نخواهد کرد.

حکم هولدر تایید شد
به عنوان دادستان کل  اریک هولدر  اسوشیتدپرس:  حکم 
جدید آمریکا در سناي این کشور تایید شد. این ترتیب، 
 هولدر اولین آفریقایي-آمریکایي خواهد بود که به عنوان 
دادستان کل آمریکا انتخاب شده است. هولدر با ۷5 راي 
اکثریت  نظر  توانست  مخالف  راي   21 مقابل  در  موافق 
اعضاي سنا را جلب کند. تمام افرادي که به اریک هولدر 
هم  حق  ظاهرا  و  بودند  جمهوریخواه  دادند  منفي  راي 
داشتند که نخواهند او انتخاب شود زیرا هولدر در اولین 
گام تالش خواهد کرد برخي سیاست هاي دولت جورج 
بوش در برنامه مقابله با تروریسم را غیرقانوني اعالم 

کند و تغییر آنها را خواستار شود.   

سفر دختران ورزشکار امریکایي به تهران
 

دیپلماسي ورزشی بین ایران و امریکا 
در آستانه برگزاري اجالس 1»5 در مونیخ آنچه اخبار این نشست مهم را تحت الشعاع قرار داده حضور یک هیات ایراني در این اجالس است.آیا 
قرار است علي الریجاني در حاشیه این اجالس مذاکراتي با هیات امریکایي داشته باشد؟ این مذاکرات علني خواهد بود یا مخفیانه؟در روزهاي 
اخیر این سوال ها ذهن بسیاري از سیاستمداران داخلي و خارجي را مشغول کرده است. به هر ترتیب در روزهاي آینده رئیس مجلس شوراي 
اسالمي ایران و دیگر همراهانش بر سر یک میز با فرستادگاني از ایاالت متحده خواهند نشست و با توجه به اظهارات اخیر »باراک اوباما« رئیس 
جمهور دموکرات امریکا مبني بر اتخاذ دیپلماسي در قبال ایران گمانه زني هاي زیادي درباره آغاز فصل جدیدي در روابط ایران و امریکا انجام 
مي گیرد.در این شرایط به نظر مي رسد میادین ورزشي بهترین جایي است که ایران و امریکا مي توانند به صورت علني و بدون هیچ گونه 
محافظه کاري و تشریفات با هم ارتباط برقرار کنند.پس از اینکه چند روز پیش اعالم شد تیم ملي کشتي امریکا اسفندماه در جام تختي شرکت 
مي کند، دیروز وزارت خارجه امریکا با انتشار بیانیه یي از سفر تیم بدمینتون دختران این کشور به ایران خبر داد. قرار است نوزدهمین دوره 
رقابت هاي بدمینتون جام فجر از 1۷ تا 2۰ بهمن ماه در تهران برگزار شود و دیروز مشخص شد امریکا هم یکي از تیم هاي خارجي است که 
براي حضور در این تورنمنت بین المللي دعوت شده است. بنا بر اعالم وزارت امور خارجه امریکا این تیم 12 نفره متشکل از هشت بازیکن و 
چهار مربي و مدیر خواهد بود و سه شنبه وارد تهران مي شود. )البته به نظر مي رسد ورود تیم بدمینتون امریکا به امروز موکول شده است.( 
رقابت هاي جام فجر از 1۷ تا 2۰ بهمن پیگیري مي شود و کاروان امریکایي یک روز پس از پایان رقابت ها به حضور شش روزه اش در تهران 
پایان مي دهد و از ایران خارج مي شود و کلیه هزینه هاي سفر و اقامت آنها در ایران هم بر عهده وزارت خارجه امریکاست. بنا به گزارش 
رسانه هاي امریکایي حضور دختران بدمینتون باز امریکایي در ایران در قالب »طرح نزدیکي دو ملت« انجام مي شود. این طرح از سال 2۰۰۶ به 
اجرا درآمده است و در دو سال گذشته 25۰ ایراني شامل هنرمند، ورزشکار و پزشک به امریکا سفر کرده اند. تبادالت ورزشي بین دو کشور 
از ژانویه 2۰۰۷ آغاز شد و تا به امروز ۷5 ورزشکار ایراني از رشته هایي چون کشتي، وزنه برداري، بسکتبال، تنیس روي میز و واترپلو عازم 
ایاالت متحده شده اند و در آن سو هم 32 ورزشکار امریکایي سفر به ایران را تجربه کرد ه اند که مهم ترین آن حضور 2۰ کشتي گیر امریکایي 
در جام تختي در بندرعباس در سال گذشته بود.به نظر مي رسد این تبادالت در آینده پررنگ تر هم خواهد شد. ماه آینده تیم ملي کشتي امریکا 
براي حضور در جام جهاني کشتي وارد ایران مي شود، همچنین امریکایي ها از تیم بدمینتون دختران ایران دعوت کرد ه اند در ماه جوالي 
سفري به امریکا داشته باشد.خبر سفر تیم بدمینتون امریکا به ایران بازتاب گسترده یي در رسانه هاي سراسر جهان پیدا کرد و خیلي ها این 
تبادل ورزشي را در راستاي سیاست هاي جدید دولت اوباما در برقراري رابطه با ایران دانستند. در گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس درباره 
سفر تیم امریکایي به ایران آمده است؛ »سفر تیم بدمینتون بانوان امریکا به ایران در بحبوحه بازنگري گسترده سیاست امریکا در قبال جمهوري 
اسالمي اولین اقدام دولت جدید براي چنین تبادالتي است که در زمان حضور جرج بوش در کاخ سفید آغاز شد. تبادالت پیشین شامل قهرماناني 
در عرصه ورزش، هنر و دانشگاهي بوده است. هر زمان که بین امریکا و ایران یک رابطه ورزشي برقرار مي شود طبیعتًا یادي هم از »دیپلماسي 
پینگ پنگ« مي شود. در سال 1۹۷2 پس از مسابقه پینگ پنگ تیم هاي امریکا و چین یخ هاي بین این دو قدرت غرب و شرق شکسته شد و در 
واقع سفر تیم پینگ پنگ امریکا به چین زمینه سفر تاریخي »ریچارد نیکسون« رئیس جمهور وقت امریکا به پکن را به وجود آورد. این پینگ پنگ 
بود که در از سرگیري روابط امریکا و چین پس از سال ها به عنوان یک کاتالیزور عمل کرد و به همین دلیل از آن رویداد به نام »دیپلماسي 
پینگ پنگ« نام برده مي شود. پس بي دلیل نیست که سفر تیم بدمینتون امریکا به تهران »دیپلماسي بدمینتون« نامیده شود. شبکه خبري سي ان 

ان براي خبر این ارتباط ورزشي- سیاسي تیتر »دیپلماسي بدمینتون میان واشنگتن و تهران« را انتخاب کرده است.
در تیرماه هم هنگامي که تیم ملي بسکتبال ایران براي برپایي یک اردوي چندروزه به امریکا سفر کرد از آن به عنوان »دیپلماسي پینگ پنگ با 
توپ بزرگ تر« یاد شد. آن سفر هم در راستاي پروژه »رابطه مردم با مردم« انجام شد. رسانه هاي امریکایي پیش بیني مي کنند با توجه به 
سیاست هاي باراک اوباما در آینده نیز طرح »نزدیکي دو ملت« یا همان »رابطه مردم با مردم« نقش قابل توجهي در مراودات فرهنگي، ورزشي 
و هنري بین دو کشور ایران و امریکا ایفا کند.با اینکه بر اساس برنامه یي که وزارت خارجه امریکا از سفر تیم بدمینتون دختران این کشور 
به تهران اعالم کرده، قرار بود این تیم 12نفره دیروز وارد تهران شود اما کاروان امریکایي به علت صادر نشدن روادید )ویزا( موفق نشد از 
دوبي به تهران سفر کند و حتي شایعه شد سفر این تیم به تهران لغو شده و این تیم به امریکا بازخواهد گشت. اما کنسولگري ایران در دوبي 
در تالش بوده تا این مشکل را حل کند و به احتمال فراوان کاروان ورزشي ایاالت متحده امروز صبح از دوبي به تهران سفر مي کند.به هر 
ترتیب نوزدهمین دوره رقابت هاي بدمینتون با حضور دختران امریکایي بهتر از سال هاي گذشته برگزار خواهد شد. این مسابقات در سالن 

افراسیابي مجموعه ورزشي شهید شیرودي برگزار مي شود.
به غیر از امریکایي ها، ورزشکاراني از کشورهاي مالزي، هند، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، بحرین، اسلواکي، ولز، آذربایجان، 

افغانستان، سوریه و سریالنکا در این مسابقات شرکت مي کنند، اما مطمئنًا مهم ترین میهمانان تهران، دختران امریکایي خواهند بود.

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

بیضایی جایزه تماشاگران را گرفت
بخش بین الملل جشنواره فجر سه شنبه شب با اهدای جوایز برگزیدگان به پایان رسید و از صبح چهارشنبه بخش مسابقه ایران جشنواره 

آغاز می شود. مراسم پایانی بخش بین الملل در تاالر وحدت بسیار خلوت و سوت و کور بود و گویی 
فقط برندگان در مراسم حضور داشتند و مقامات دولتی، با این حال در میان جوایز، خبرسازتر از همه 

جایزه ای بود که به فیلم “وقتی همه خوابیم” ساخته بهرام بیضایی اهدا شد. 
“وقتی همه خوابیم” بهرام بیضایی، “زادبوم” ابوالحسن داودی و “عیار 14” پرویز شهبازی فیلم های 

ایرانی بخش مسابقه سینمای بین الملل بودند که با 13 فیلم خارجی از 11 کشور رقابت می کردند. 
بهرام بیضایی موفق شد جایزه بهترین فیلم این بخش از نظر تماشاگران را به خود اختصاص بدهد 
در حالی که از جوایزی که داوران می دادند هیچ نصیبی نبرد. بعد از “وقتی همه خوابیم” فیلم بیست 
به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و عیار 14 به کارگردانی پرویز شهبازی با استقبال مردم رو به رو 

شدند.
فیلم برف ساخته آیدا بگیچ محصول مشترک بوسنی هرز گوین، ایران، آلمان و فرانسه سیمرغ بلورین 

بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص داد. 
دیپلم افتخار این بخش به ابوالحسن داودی کارگردان فیلم زادبوم رسید.

میلمیتر   ۹ فیلم  نویسان  فیلمنامه  گروگون  کنان  و  برمن  تیالن  به  بلورین  فیلمنامه، سیمرغ  بخش  در 
محصول مشترک فرانسه و بلژیک اهدا شد. 

تسیال چلتون بازیگر فیلم جعبه پاندورا محصول مشترک ترکیه، فرانسه، آلمان و بلژیک توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر بخش بین الملل 
جشنواره را به خود اختصاص دهد. سیمرغ دست آورد فنی و تخصصی نیز نصیب فیلم سالح پران ساخته یو جین کیم از کشور کره جنوبی 

شد.
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امید در فضاي ایران 
 

نخستین ماهواره ملي  ایران با نام »امید« با فرمان رئیس جمهوري ایران، با موفقیت به فضا پرتاب شد. به 
گزارش ایلنا، ماهواره ملي امید به وسیله ماهواره بر سفیر 2 که به صورت کاماًل بومي در کشور طراحي و 
ساخته شده است، در مدار زمین قرار گرفت. ماهواره امید در بهمن سال گذشته رونمایي شده بود، همچنین 
ایران پیش از این ماهواره »سینا1« را به مدار زمین فرستاده بود. اما ماهواره امید که با هدف برقراري 
ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمیني هفته گذشته به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت، با دو 
باند فرکانسي و هشت آنتن اطالعاتي را به زمین ارسال و از زمین دریافت مي کند. همچنین براساس این 
گزارش کلیه قطعات و اجزاي این ماهواره از سوي متخصصان داخلي طراحي و تولید شده است. ماهواره 
امید که با هدف برقراري ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمیني پرتاب شده هر 24 ساعت، 15 بار به 

دور زمین مي چرخد و پس از یک تا سه ماه گردش به زمین بازخواهد گشت.

با  قرار گرفت همان زمان  بهمن سال گذشته مورد رونمایي  که  بر سفیر  ماهواره  آزمایش موشک  اما   
واکنش منفي روسیه و فرانسه و همچنین »اظهار تاسف« امریکا مواجه شد. معاون وزیر خارجه روسیه در 
آن زمان اعالم کرده بود؛ »پرتاب موشک ماهواره بر از سوي ایران موجب افزایش تردید در مورد ماهیت 
واقعي برنامه هسته یي ایران شده است.« به گزارش ایسنا  سرعت ماهواره بیش از هفت هزار متر در ثانیه 
است. این موشک حاصل طراحي، کار و تالش متخصصان ایراني است که براي اولین بار در مقیاس کوچک 

ماهواره را ساختند و به فضا پرتاب کردند و قرار است در شبانه روز 1۹بار مدار زمین را طي کند.

 کریستوفر هیل، سفیر جدید امریکا در عراق 
 

رئیس  طالباني  جالل  با  تلفني  امریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک   
رابرت  کرد.  وگو  گفت  عراق  وزیر  نخست  مالکي  نوري  و  جمهور 
جیمز سخنگوي کاخ سفید که این خبر را اعالم کرد از جزییات گفت 
وگوها سخني به میان نیاورد. این گفت وگوي تلفني در حالي صورت 
مي گیرد که دولت جدید ایاالت متحده در حال بازبیني سیاست هاي 
پیشین این کشور در عراق است. از سوي دیگر خبرگزاري رویترز به 
نقل از یک مسوول امریکایي که خواسته نامش فاش نشود، گزارش 
عراق  در  امریکا  سفیر  عنوان  به  هیل  کریستوفر  دارد  احتمال  داد 

انتخاب شود. هیل یکي از دیپلمات هاي بلندپایه ایاالت متحده است که سرپرستي تیم مذاکره امریکا 
با کره شمالي را برعهده داشت. او کارشناس مسائل اروپا نیز هست. چنانچه اوباما هیل را به عنوان 
رایان  او جانشین  کند،  انتخاب موافقت  این  با  انتخاب کند و کنگره هم  ایاالت متحده در عراق  سفیر 
کروکر خواهد شد. کروکر به زبان عربي مسلط است و به جز عراق در هیات هاي دیپلماتیک امریکا 
در سوریه، کویت و لبنان نیز حضور داشت. گوردون جوید سخنگوي وزارت امور خارجه امریکا در 
این باره گفت عراق براي هیالري کلینتون وزیر امور خارجه ایاالت متحده و اوباما یک اولویت است و 
آنها در حال بازنگري سیاست ها در این کشور هستند، به همین دلیل به زودي نامزد سفارت امریکا 
در عراق را معرفي خواهیم کرد. ایاالت متحده در سال 2۰۰3 به عراق یورش برد و رژیم سابق این 
کشور را سرنگون کرد. اوباما در جریان تبلیغات انتخاباتي خود وعده تغییر در سیاست هاي خارجي 
کشورش را داد. او همچنین وعده داد از زمان تصدي پست ریاست جمهوري به مدت 1۶ ماه نیروهاي 
امریکایي را از عراق خارج خواهد کرد. از این رو اوباما در نطقي که اخیراً داشت، وعده داد پایان سال 

اکثر نیروهاي امریکایي را از عراق خارج کند. 

مکالمه تلفني کلینتون و الوروف  
 

همتاي  و  امریکا  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالري  کرد  اعالم  گذشته  روز  روسیه  خارجه  وزارت  آسوشیتدپرس؛ 
روسي اش سرگئي الوروف توافق کردند در خصوص مسائل مهم استراتژیک با یکدیگر بیشتر همکاري کنند. به 
گزارش رویترز دو طرف طي تماسي تلفني که به درخواست واشنگتن انجام شد، تاکید کردند در خصوص منافع 
مشترک میان دو کشور در دوران ریاست جمهوري باراک اوباما همکاري بیشتري با یکدیگر داشته باشند. روابط 
مسکو و واشنگتن از سال هاي پس از جنگ سرد رو به تیرگي گذاشت و در ماه آگوست سال 2۰۰۸ و پس از جنگ 

پنج روزه روسیه و گرجستان که واشنگتن به صورت همه جانبه از آن حمایت مي کرد، بسیار تیره تر شد.  
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در آستانه نشست 1»5 در برلین برگزار شد 

 نشست سه جانبه 
امریکا، انگلیس و 

آلمان درباره ایران  
 

 در شرایطي که اعضاي گروه 1»5 خود را آماده مي کنند 

تا نشست خود را امروز در برلین و پس از دو ماه و نیم 
وقفه برگزار کنند روز گذشته دولت اوباما نخستین اقدام 
در  ایران  اتمي  مناقشه  خصوص  در  را  خود  دیپلماتیک 
قالب دیدار با مسووالن سیاست خارجي آلمان و انگلیس 
وزارت  وود« سخنگوي  »رابرت  اساس  براین  کرد.  آغاز 
هیالري  داد  خبر  شنبه  سه  روز  متحده  ایاالت  خارجه 
کلینتون دیدارهایي را با همتایان اروپایي خود انجام داد 
که البته موضوع ایران از جمله مسائل مورد بحث در این 
مالقات ها بوده است. به هر حال با نشست سه جانبه فوق 
که روز سه شنبه در واشنگتن انجام شد هیالري کلینتون 
دیپلماسي وعده  برنامه  اوباما رسمًا  وزیر خارجه دولت 
داده خود را آغاز کرد.هرچند هنوز از آنچه در این نشست 
اقدام  این  که  آنجا  از  اما  نشده  داده  خبري  است  گذشته 
دستگاه دیپلماسي امریکا یک روز قبل از برگزاري اجالس 
1»5 صورت گرفت مي تواند حاوي پیامي براي اعضاي 
گروه 1»5 و در ادامه رایزني ها درباره استراتژي واحد 
در خصوص برنامه هسته یي تهران باشد. اگرچه باراک 
اوباما رئیس جمهور جدید دولت امریکا وعده مشوق هاي 
همچنان  ایران  مقامات  اما  است  داده  را  ایران  به  بیشتر 
منتظر رویکرد جدید واشنگتن در قبال موضوعاتي همچون 
پرونده اتمي تهران هستند. همچنان که شعار تغییر اوباما 
سوي  از  است.  گرفته  قرار  ایران  استقبال  مورد  تاکنون 
دیگر اوباما در کنار مشوق ها همواره بر ادامه تحریم ها 
ساختن  متقاعد  براي  اقتصادي  هاي  اهرم  از  استفاده  و 
ایران تاکید کرده است. از این رو مي توان نشست روز 
لندن  مقامات  حمایت  جلب  جهت  در  را  واشنگتن  گذشته 
و برلین در خصوص ایران دانست که به گفته سخنگوي 
انتظار مي رود این نشست بسیار  وزارت خارجه امریکا 
اساسي باشد. رابرت وود به خبرنگاران توضیح داد؛ فکر 
خواهند  موضوعاتي  از  قطعًا  افغانستان  و  ایران  کنم  مي 
بود که در دستور کار قرار دارند. سخنگوي وزارت امور 
خارجه امریکا گفت دیوید میلیبند اولین وزیر امور خارجه 
یي خواهد بود که کلینتون پس از عهده دار شدن وزارت 
کلینتون پس  گفت  او  کند.  مي  دیدار  با وي  امور خارجه 
از گفت وگوي دوساعته با همتاي انگلیسي خود با والتر 

اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان دیدار کرد. به گفته 
سخنگوي دولت امریکا، قصد داریم با متحدان نزدیک مان 
مشورت در این خصوص داشته باشیم که ارزش افزوده 
اینکه  البته  و  باشند چیست  داشته  توانند  آنها مي  که  یي 
انجام  توانیم  مي  اقدامي  چه  اوضاع  این  براي  ما  ببینیم 

دهیم.

اولین تحریم هاي اوباما در قبال ایران
اما همزمان با این تحوالت روز گذشته نخستین تحریم ها 
از سوي دولت تازه امریکا علیه تهران اعالم شد. بر همین 
اساس مقامات واشنگتن اعالم کردند تحریم هایي را علیه 

به دلیل نقض  ایران، چین و کره شمالي  از  شرکت هایي 
فناوري  گسترش  از  جلوگیري  هدف  با  و  امریکا  قوانین 
موشکي و نظامي اعمال کرده اند. با این اقدام این نخستین 
آمدنش  کار  روي  از  بعد  از  تهران  علیه  اوباما  تصمیم 
اوباما  چند  هر  است.  امریکا  جمهوري  ریاست  پست  در 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  تهران  با  مستقیم  مذاکرات 

داده است.

استوارت لوي ابقا شد
مقامات  از  نقل  به  تایمز  آنجلس  اینکه روزنامه لس  دیگر 
وزیر  معاون  لوي«  »استوارت  داد  گزارش  واشنگتن 
مالي  اطالعات  و  تروریسم  امور  در  امریکا  داري  خزانه 
با  است. ظاهراً  ابقا شده  اوباما  دولت  در  در سمت خود 
جرج  دولت  هاي  سیاست  ادامه  قصد  اوباما  اقدام  این 
براي  را  لوي تالشي  هر حال  به  داشت.  را خواهد  بوش 
با آژانس  از تعامل  المللي  منصرف کردن بانک هاي بین 
هاي دولتي ایران و شرکت هایي که مقامات امریکا مدعي 
اند به حمایت از تروریسم مي پردازند یا به نادیده گرفتن 
قطعنامه هاي سازمان ملل درباره منع اشاعه رهبري کرده 
و بر آن نظارت داشته است. لوي که وکیل آموزش دیده 
کرده  دیدن  زیادي  خارجي  هاي  بانک  از  است  هاروارد 
شرکت  نکنند.  تجارت  ایران  با  که  کند  متقاعد  را  آنها  تا 
این تالش ها است.  از  لوي  بیمه هدف  هاي کشتیراني و 
تیموثي گیتز وزیر خزانه داري امریکا گفت لوي از سال 
2۰۰4 تاکنون بسیار عالي کار کرده است و ابقاي وي در 
اقدامي  است؛  حاکي  گزارش  است.این  ملي«  »منافع  جهت 
انتظار انجام آن در دولت اوباما وجود دارد  که همچنان 
تصمیم براي انتصاب نماینده یي ممتاز براي پیگیري امور 
تحرکات  این  کنار  در  هر حال  به  است.  ایران  به  مربوط 
قرار است امروز پنج عضو دائم شوراي امنیت به همراه 
آلمان در برلین با یکدیگر دیدار کنند و درخصوص برنامه 
هسته یي ایران و اعمال تحریم هاي احتمالي علیه تهران 
دور  چند  طي  که  تصمیمي  کنند؛  اتخاذ  را  واحد  اقدامي 

نشست تحقق نیافته است. 

امریکا براي سوریه سفیر مي فرستد  
 

روابط  که  واشنگتن  و  بین دمشق  روابط  دوره سردي  یک  پي  در  گفته مي شود   
دیپلماتیک آنها را به پایین ترین سطح تنزل داد، دولت اوباما مي کوشد با ارتقاي این 
امر سفیري براي اعزام به سوریه تعیین کند. یک دیپلمات ارشد اروپایي با اعالم این 
خبر گفت؛ دولت امریکا تمایل دارد به عنوان بخشي از چارچوب بهبود روابط سفیر 
خود را به عنوان »اقدامي در راستاي اعتمادسازي« تعیین کند. وي خاطرنشان کرد 

انتظار مي رود تصمیم در این باره به زودي اعالم شود.

 محکومیت عملکرد سازمان ملل در کنگو  
 

آسوشیتدپرس؛ یک گروه امداد در شرق کنگو عملکرد صلح بانان سازمان ملل را 
در محافظت نکردن از جان غیر نظامیان در برابر حمله شورشیان اوگاندا محکوم 
کرد. این گروه امداد اعالم کرد شورشیان اوگاندا در چند نوبت ۹۰۰ غیرنظامي را 
از آغاز سال نو میالدي تاکنون کشته اند. این گروه اعالم کرده است روستاییان در 
شرق کنگو هر روز مورد تهاجم شورشیان قرار مي گیرند اما صلح بانان سازمان 

ملل هیچ دخالتي نمي کنند.  

 هشدار امریکا به کره شمالي  
 

رویترز؛ فرمانده نیروهاي امریکایي مستقر در کره جنوبي روز گذشته اعالم کرد 
سئول و واشنگتن آماده مقابله با هر گونه تهدیدي از سوي کره شمالي هستند. وي 
همچنین از کره شمالي خواست به تشدید تنش ها در شبه جزیره کره پایان دهد. 
روز سه شنبه برخي از رسانه هاي کره جنوبي از آمادگي کره شمالي براي آزمایش 
یک موشک بالستیک دوربرد خبر دادند. فرمانده نیروهاي امریکایي مستقر در کره 
جنوبي اعالم کرد هرگونه آزمایش موشکي کره شمالي را به عنوان یک اقدام تحریک 

آ میز تلقي خواهد کرد.  
*************************

در پارلمان اروپا مطرح شد  
 

اتحادیه اروپا زندانیان گوانتانامو را بپذیرد 
 چند حزب اصلي پارلمان اروپا از کشورهاي 
پذیرش  با  اند  اروپا خواسته  اتحادیه  عضو 
زندانیان گوانتانامو در کشورهاي خود، به 
امریکا در بستن این بازداشتگاه کمک کنند. 
سوسیالیست  مسیحي،  دموکرات  احزاب 
از  اند  کرده  اعالم  اروپا  پارلمان  لیبرال  و 
کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مي خواهند 
زندانیاني را که به دلیل ترس از بدرفتاري با 
آنها به کشورهاي زادگاه شان نمي توان باز 
بپذیرند.  خود  هاي  کشور  در  فرستاد،  پس 
گراهام واشن رهبر بلوک لیبرال پارلمان در 
این باره گفت؛ اروپا نمي تواند عقب ایستاده 
و شانه هاي خود را باال اندازد. باراک اوباما 
امریکا دستوري را به امضا  رئیس جمهور 
رسانده که بر اساس آن بازداشتگاه پایگاه 

نیروي دریایي امریکا در خلیج گوانتاناموي کوبا طي یک سال بسته خواهد شد.
به گزارش بي بي سي، وزراي امور خارجه اتحادیه اروپا عنوان کرده اند مي خواهند 
به دالیل انسان دوستانه در این امر کمک کنند اما تا زماني که امریکا نشان ندهد این 
زندانیان خطر امنیتي قابل توجهي برایشان ندارند، نمي توانند اقدامي در این راستا 
صورت دهند. آلباني تنها کشوري است که تاکنون به دالیل انساني در سال 2۰۰۶ 
پنج عضو از اقلیت قومي اویغور چین را در این کشور پذیرفته است. اعضاي پارلمان 
بازداشتي  گوانتانامو و سرنوشت  بستن  در مورد  فرانسه  استراسبورگ  در  اروپا 
به  اشاره  با  اروپا  پارلمان  لیبرال  حزب  رهبر  کردند.  نظر  تبادل  و  بحث  آن  هاي 
ادعاهایي مبني بر اینکه کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به سازمان اطالعات مرکزي 
امریکا )سیا( در انتقال پنهان مظنونان تروریستي به کشورهاي اروپایي کمک کرده 
انجام  بوش  دولت  آنچه  در  اوقات  اغلب  اروپا  اتحادیه  گفت؛ کشورهاي عضو  اند، 
ائتالف دموکرات مسیحي و دموکرات  اما محافظه کاران در  داده، همدست هستند 
هاي اروپایي هشدار داده اند جا دادن بازداشتي ها در اروپا مي تواند خطراتي براي 

اروپایي ها همراه داشته باشد و باید نگراني هاي امنیتي اولویت داده شود.
هارتمور ناساور معاون رئیس این ائتالف گفت؛ بسیاري از بازداشتي هاي کنوني 
افراد  این  اند.  دیده  آموزش  افغانستان  در  تروریستي  هاي  اردوگاه  در  پیشین  و 
تروریست هاي بالقوه هستند و وظیفه ما حفاظت از شهروندان اروپایي است. امریکا 
دارد که شامل  پرونده سخت و دشوار در گوانتانامو وجود  تا ۶۰  بیان کرده 5۰ 
چندین اویغور چیني است که به دلیل نگراني از بدرفتاري حکومت چین با آنها به این 
کشور بازگردانده نشده اند. همچنین گفته مي شود بازداشتي هاي لیبیایي، ازبک و 

الجزایري نیز در معرض چنین خطري هستند. 

کاهش شمار زندانیان سیاسي در کوبا  
 

 آسوشیتدپرس؛ یک گروه مدافع حقوق بشر در کوبا اعالم کرد تعداد زندانیان سیاسي در زندان هاي کوبا به تدریج در 
حال کاهش است. این گروه مدافع حقوق بشر البته اعالم کرد در مقابل تعداد موارد بازداشت و توقیف فعاالن حقوق مدني 
و حقوق بشر در دوران ریاست جمهوري رائول کاسترو افزایش یافته و سال گذشته به 15۰۰ مورد بازداشت و توقیف 
رسیده است. کمیته حقوق بشري کوبا اعالم کرد تعداد زندانیان سیاسي در زندان هاي کوبا در اوایل سال 2۰۰۸ ، 234 
تن بوده که در ژانویه سال 2۰۰۹ به 2۰5 تن کاهش یافته است. همچنین 12 تن از این 2۰5 نفر به دالیل پزشکي از زندان 
مرخص شدند اما به محض بهبودي به زندان باز خواهند گشت. از جوالي سال 2۰۰۶ که رائول کاسترو جانشین فیدل 

کاسترو بیمار شد، تعداد زندانیان سیاسي در کوبا از 31۶ نفر به میزان یک سوم کاهش یافته است.  
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کودکي هایي که با جنگ رقم
 مي خورد 

تهاجم  جاري  ماه  در  که  غزه،  مردم  از  نیمي  سي؛  بي  بي 
سر  پشت  را  اسرائیل  یي  هفته  سه 
ناتالیا  بودند.  کودکان  گذاشتند، 
که  سي  بي  بي  خبرنگار  آنتالوا 
به  خود در میان جنگ بزرگ شده، 
جست وجوي زخم هایي پرداخته که 
مشاهده خشونت بر نوجوانان به جا 

مي گذارد.
الرا،  رفت.  مي  پیش  بد  مصاحبه 
جدي و خجالتي، روي یک چهارپایه 
بلند وسط نشیمن نشست و من نمي 
توانستم سواالت مناسبي را که مي 
بر زبان آورم.  یا  پیدا کنم  خواستم 
بچه هشت  یک  با  توانید  مي  چطور 
مادر،  که  یي  حمله  درباره  ساله 
کشته  را  برادرش  چهار  و  خواهر 
بار  اولین  این  کنید؟  صحبت  است، 
بود که الرا را مي دیدم اما صورتش 
در   2۰۰۶ سال  بودم.  دیده  قباًل  را 
به  الرا  عکس  اسرائیل  حمله  زمان 

یک  آن عکس  یافت.  راه  المللي  بین  هاي  روزنامه  صفحات 
بچه شش ساله با موهاي مجعد ژولیده را که مي نالید، نشان 
مي داد. عکس در مراسم ترحیم مادر الرا گرفته شده بود. 
مادر او همراه 1۸ عضو دیگر خانواده در اثر برخورد راکت 
اسرائیلي ها به وانت آنها شهید شد. الرا جزء سه نفري بود 
که زنده ماندند. با گذشت دو سال و نیم آنچه از خانواده الرا 

در جنوب لبنان باقي مانده است را پیدا کردیم. 
زینب عمه الرا، با چشمان گریان برایم تعریف کرد که الرا 
چطور جیغ کشان از صحنه حمله که آغشته به خون مادرش 
بود، بیرون دوید. »هرگز آن لحظات را فراموش نمي کنم اما 
یادش  به زودي  و  است  بچه  او  است.  تر  آسان  الرا  براي 
کاناگي روانشناس کودک که در  میرنا  اما دکتر  مي رود.« 
نخواهد  فراموش  هرگز  الرا  گوید  مي  کند،  مي  کار  بیروت 
را  مشابهي  شرایط  که  کودک  با صدها  کاناگي  دکتر  کرد. 
در جنوب لبنان گذرانده اند، کار کرده است و مي گوید همه 
آنها به کسي نیاز دارند که بتوانند در مورد تجربه خود با 
او صحبت کنند، در غیر این صورت شبح آن تا پایان عمر 
دنبال شان خواهد کرد.این مساله در مورد راني دانشجوي 
یاد  به  وضوح  به  هنوز  که  بیروت  در  فلسطیني  ساله   22
گلوله  اصابت  مورد  اهلل  رام  در  دوستش  چگونه  آورد  مي 
اسرائیلي ها قرار گرفت، صدق مي کند. براي راني، کودکي 
و جنگ تفکیک ناپذیر بودند، اما کمک گرفتن از روانپزشک 
جزء تجمالتي است که او جزء زندگي غربي مي داند.راني به 
من گفت؛ »وقتي بچه آید و چیزي جز بمب و جنگ نمي بیند، 

این چیزها برایتان عادي مي شود.«

و  هرج  میان  در  شخصًا  من  چون  گوید  مي  چه  دانم  مي 
گرجستان  در  شوروي  از  پس  دوره  داخلي  جنگ  مرج 
بزرگ شده ام، اما در مراحل بعدي زندگي بود که تجارب 
کودکي را جذب کردم، و عمق وحشت وضعیتي را که در 
آن بودیم، تشخیص دادم. آن زمان، وقتي بچه بودم من و 
دوستانم، زندگي مان را مي کردیم. ما هم مثل بزرگساالن 
از تیراندازي ها فرار مي کردیم و شاهد مرگ عزیزان مان 
بودیم. ما هم مثل بزرگ ترها گاهي غمگین 
بودیم و گاه وحشت زده اما برخالف آنها 
و  پدر  ما  باشیم.  نگران  نبودیم  مجبور 
مادرهایمان را داشتیم که از ما در برابر 
جهان ترسناک بیرون مراقبت مي کردند، 
خیلي  این،  که  کنم  مي  درک  حاال  من  و 
کم  آن  ترس  از  و  فشار روحي جنگ  از 

مي کرد.
سخت  معتقدند  روانشناسان  از  بسیاري 
جنگ  خود  نه  ها  بچه  براي  چیز  ترین 
آنها  والدین  در  که  است  اضطرابي  بلکه 
ایجاد مي کند، البته تحمل مرگ یک عضو 
خانواده سخت تر است. و با این حال من 
بارها از اینکه بچه ها چقدر مي توانند در 
نامطلوب ترین شرایط، مسلط به نفس و 
تاثیر  تحت  و  کرده  باشند، حیرت  شجاع 

قرار گرفته ام.
بارها شده است که با خود فکر کنم وقتي 
این بچه ها بیاموزند چگونه باید به تنهایي 
با زندگي مواجه شوند، چه چیزي در سرشان مي گذرد. الرا 
باالخره شروع به صحبت کرد. به آرامي گفت بالفاصله مي 
بودند،  برش  و  دور  که  باقي کساني  و  مادرش  که  دانست 
مرده اند و همین طور که آرام ویراني اطرافش را توصیف 
مي کرد، به یاد زئوسوي 13 ساله افتادم که در برمه مالقات 
کرده بودم. او ماه مه گذشته تمام خانواده اش را در توفاني 
از  از دست داد. سه روز پس  ایراوادي  استوایي در دلتاي 
واقعه روي قایق کنار من نشست و شاهد اجساد متورمي 
بود که در رودخانه شناور بودند. آرام و مسلط به نفس بود 
و وقتي به مقصد رسیدیم اول از همه از قایق بیرون پرید 
و دستش را دراز کرد تا براي پیاده شدن به من کمک کند. 
آگوست گذشته در گرجستان دیتو یک پسر بچه شش ساله 
را دیدم که خانه اش هدف گلوله توپ نیروهاي روسیه قرار 
گرفته بود. او را در بیمارستان مالقات کردم. همانجا بخیه 
هایي که تمام پشتش را پوشانده بود، نشانم داد و درباره 
حمله برایم گفت. او فقط یک بار لبخند زد و آن وقتي بود که 
گفت باید از بیمارستان برود چون مادرش به زودي زایمان 
خواهد کرد و مي خواهد وقتي مادرش با بچه به خانه مي 
آید، آنجا باشد. گفت مطمئن است که بچه پسر خواهد بود. 
وقتي اتاق را ترک کردم عمه اش دنبالم به راهرو بیمارستان 
آمد و زیر گریه زد؛ »دیتو نمي داند که پدر و مادرش هر دو 
مرده اند.« دیتو، زئوسو، الرا و حاال هزاران کودک دیگر در 
غزه هر یک به شکلي با تجربه هایي که باقي زندگي آنها را 
شکل خواهد داد، سر و کله خواهند زد؛ تجاربي که بیشتر ما 

حتي نمي توانیم تصورش را بکنیم. 

بوفالوي یخي بالروس  
  

رویترز؛ دیمیتري دابراولسکي- مجسمه ساز بالروس- براي نشان دادن مقابله 
با بحران جهاني اقتصاد دست به ابتکار جالبي زده است. وي در این باره مي 
گوید؛ براي باال بردن روحیه مردم در مواجهه با مشکالت اقتصادي تصمیم 
گرفتم به وسیله برف و یخ پیکره یي از سمبل بالروس )بوفالوي وحشي( را در 
برابر اژدهاي دالر امریکایي بسازم و نشان دهم مردم بالروس در سال 2۰۰۹ 
میالدي بر بحران اقتصادي پیروز خواهند شد. اژدهاي ترسناک که نشان دالر 
امریکایي است، در عین قدرت ظاهري آنقدر ضعیف شده که دمش تبدیل به 
سرسره یخي براي بچه ها شده است. در ساخت این پیکره یخي 2۰ تن برف 

به کار رفته است.  

بزرگ ترین مجسمه یخي در چین  
 

 بي بي سي؛ از بزرگ ترین مجسمه یخي بابانوئل در شمال چین پرده برداري 
یخي  آثار  نمایشگاه  مرکز  در  دارد،  طول  1۶۰متر  که  یخي  مجسمه  این  شد. 
این  در  هوا  برودت  درجه  گرچه  است.  شده  ساخته  چین  هاربین  شهر  در 
اما  به 35 درجه زیر صفر هم مي رسد  این منطقه معمواًل  از سال در  موقع 
گرماي غیرمعمول زمستان امسال کار ساخت این مجسمه یخي را با مشکل 
مواجه کرد. در هر صورت طراحان با تالش بسیار سرانجام موفق شدند کار 
ساخت این مجسمه غول پیکر را به پایان برسانند هرچند مدت زمان زیادي از 
کریسمس گذشته اما با استقبال خوب بازدیدکنندگان مشخص است که دیدن 

بابانوئل یخي براي عالقه مندان چیني خالي از لطف نیست.  

خلبان هایي که چرت مي زنند  
این  خلبانان  بیشتر  اند  کرده  اعالم  اخیراً  هند  هوانوردي   مسووالن سازمان 
کشور حین پروازهاي طوالني حداقل براي چند دقیقه به خواب مي روند. آنها 
ضروري  را  آنها  به  عمل  و  اند  داده  پیشنهاد  راه  چند  مشکل  این  حل  براي 
دانسته اند. به عنوان مثال خلبانان در طول پرواز به صورت مداوم با خدمه 
پرواز صحبت مي کنند تا خواب از سرشان بپرد یا در بخش دیگري از خدمه 
پرواز که در کابین خلبان حضور دارند، درخواست شده که هر نیم ساعت یک 
بار با خلبان صحبت کنند. از سوي دیگر به خلبانان پیشنهاد شده صداي بلند 
گوهاي داخل کابین را تا آخرین حد بلند کنند تا صداي برج کنترل را به وضوح 
اما  بشنوند. هرچند برخي خواب آلودگي را مختص خلبانان هندي مي دانند، 
مقامات هوانوردي هند اعالم کرده اند در جریان پرواز هاي طوالني ، خواب 

آلودگي در بین خلبانان شایع است.  
 

جوان ترین گاوباز جهان  
بي بي سي؛ یک پسربچه 11ساله مکزیکي که یک گاوباز حرفه یي است با کشتن 
شش گوساله نر در یک مسابقه، موفق به ثبت رکورد جدیدي در این زمینه شد 
و لقب بهترین ماتادور نوجوان جهان را به خود اختصاص داد. البته شهردار 
شهر ماردیا که این رقابت ها در آن برگزار شده، عنوان کرد حضور نوجوانان 
زیر 1۸ سال در مسابقاتي رسمي و در حضور تماشاگران غیرقانوني است، 
به  اصاًل  الگراوره  میچلیتو  رکورد  که  دارد  وجود  امکان  این  دلیل  همین  به 
صورت رسمي ثبت نشده باشد. این نوجوان براي اولین بار در چهار سالگي 
وارد میدان گاوبازي شد و دو سال بعد موفق به شکست اولین رقیبش شد. با 
این حال بسیاري از شهرهاي جهان و امریکا که مخالف کشتن حیوانات هستند 
به این پسر اجازه ورود نداده اند و در روزهاي گذشته انجمن هاي حمایت از 
حیوانات تظاهرات بسیاري را براي جلوگیري از انجام چنین مسابقاتي ترتیب 

داده اند. 
 

تلفن همراه با خطر و اضطراب  
 

 رویترز؛ تحقیقات نشان مي دهد تلفن همراه روشن حین رانندگي نه تنها جان 
خود رانندگان را تهدید مي کند، بلکه آنها باید مراقب تلفن همراه روشن بچه 
هایي که از خیابان عبور مي کنند هم باشند. مطالعات اخیر در انگلیس مشخص 
مي  صحبت  همراه  تلفن  با  خیابان  عرض  از  عبور  هنگام  که  کودکاني  کرده 
کنند، 43 درصد بیشتر از آنهایي که تلفن شان خاموش است، در معرض خطر 
تصادف قرار دارند. تیم تحقیق دانشگاه بیرمنگام که این نتایج را منتشر کرده 
اند، براي انجام آزمایش خود از ۷۷ کودک 1۰ تا 11 ساله خواستند شش بار 
با تلفن خاموش و شش بار در حالي که با تلفن در حال صحبت هستند، از یک 
جاده شبیه سازي شده عبور کنند. در شش بار اولیه سنسورهاي وصل شده 
امنیت  احساس  نتیجه  در  و  بیشتر  تمرکز  و  تر  آرام  قلب  ها ضربان  بچه  به 
استرس  و  تر  نامنظم  قلب  ضربان  دوم  مرحله  در  اما  داد  نشان  را  باالتري 

بیشتري به ثبت رسید.  

 

بحران مالي به کلیساها رسید  
  

فرا گرفته  را  مالي که جهان  از بحران  کلیساها هم  رویترز؛ 
در امان نماندند. بحران جهاني اقتصاد به گونه یي بر زندگي 
دستفروش هاي ملزومات دیني در نزدیکي کلیساهاي فیلیپین 
هایي  راه  بررسي  فکر  در  کلیساها  که  است  گذاشته  تاثیر 
رالنوس«  »ایونجلین  هستند.  خود  بودجه  تامین  براي  تازه 
که هفت سال است مقابل کلیساي جامع سنت پترو در قلب 
و  اوضاع  با  تاکنون  فروشد،  مي  شمع  فیلیپین  داوس  شهر 
شرایط کسادي بازار خود، رو به رو نشده بود. وي در این 
رابطه مي گوید؛ سال گذشته بیش از 2۰۰ شمع طي یک روز 
حاضر  حال  در  اما  فروختم.  کلیسا  در  کنندگان  شرکت  به 
براي  نیستند  حاضر  دیگر  کلیساها  به  کنندگان  مراجعه 
آنها  البته  بپردازند.  پولي  مذهبي  هاي  و شمایل  خرید شمع 
مایحتاج  تامین  براي  مردم  از  بسیاري  ندارند،  تقصیري  هم 
زندگي خود مشکل دارند.این داستان آشنایي براي بسیاري 
از راه فروش شمایل دیني مقابل  از دستفروشاني است که 
این کلیساي 1۶1 ساله امرار معاش مي کنند. آنها تنها افرادي 
کلیساي  کنند،  مي  حس  را  اقتصادي  فشار  این  که  نیستند 

کاتولیک رم که جمعیت ۹۰ میلیون نفري این مجمع الجزایر 
آسیاي جنوب شرقي را در برگرفته نیز تحت تاثیر این فشار 
قرار گرفته است. به گفته مقامات این کلیسا، حضور کاتولیک 
ها در کلیسا افزایش یافته اما اعانه ها و صدقه ها کم شده 
است. این امر نشان مي دهد بسیاري از فیلیپیني ها در حالي 
بحران و  کلیسا در دوران  نیمکت هاي  از نشستن روي  که 
دشواري آرامش مي یابند، ترجیح مي دهند دست هاي خود 
را هم در جیب هایشان نگه دارند. اسقف اعظم »اسکار کرزو« 
مبالغ  گوید؛  مي  رابطه  این  در  پانگاسینان  استان شمالي  از 
یافته  کاهش  درصد   4۰ کلیسا  در  کنندگان  شرکت  خیریه 
است. این در حالي است که تعداد مراجعه کنندگان 2۰ درصد 
افزایش داشته است.وي افزود؛ زماني که زندگي دشوار مي 
شود افراد بیشتري به کلیسا مي آیند. اما بحران مالي سبب 
نمي  البته  که  نپردازند  پولي  خیریه  کارهاي  براي  آنها  شده 
توان آنها را به این خاطر سرزنش کرد. همه ما امیدواریم این 
فیلیپیني  میلیون  از 2۷  بحران هر چه زودتر حل شود.بیش 
یعني یک نفر از هر سه نفر درآمدي حدود یک دالر در روز 
یا کمتر دارد. این در حالي است که بیشتر رهبران کلیسایي 
تمایلي ندارند میان شرکت کنندگان در کلیسا و مبالغ خیریه 
صحبتي داشته باشند و ارتباطي میان آنها قائل شوند اما آنها 

تصدیق کرده اند که با بحران مالي مواجه شده اند.  
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 تعارف و بدبینی در فرهنگ ایرانی
رضا کاظم زاده

تعارف در فرهنگ ما حوضه ی بسیار گسترده ای دارد، در شرایطی کاماًل 
متفاوت به کار گرفته می شود و رفتارها، گفتارها و کدهای بی شماری را در 
برمی گیرد: به هنگام راه باز کردن و اجازه دادن به اینکه دیگری زودتر از ما 
به جایی وارد یا از آنجا خارج شود، هنگام سالم و احوال پرسی کردن، به 
وقت اهدای خوراکی به آشنایی دور یا نزدیک، زمانی که دیگری را به منزل 
ایرانی،  فرهنگ  در  که  هستند  موقعیت هایی  همگی  غیره،  و  می کنیم  دعوت 

جزو حوزه ی تعارف قرار می گیرند. 
در فرهنگ ما، رعایت و یا عدم رعایت قواعد مربوط به تعارف، نشانگر طبقه ی 
اجتماعی، تربیت خانوادگی و در یک کالم "شخصیت" فرد است. تعارف در 
جامعه ما یکی از مهمترین روشهای ایجاد پیوند میان افراد در اجتماع است 
و تبعیت از قواعد آن در دو فضای عمومی و خصوصی اجباری است. تنها 
در درون محیط کوچک خانواده ی هسته ای )میان زن و شوهر و یا والدین 
و فرزندانشان ( است که چنین رفتاری اهمیتش را دست داده جای خود را به 

واحدهای معنایی دیگری در فرهنگ )مانند "احترام"( می سپارد. 
نکته مهم در ارتباط با بحث ما در اینجا این ست که در این مجموعه قواعد 
می گذارد،  نمایش  به  بیرون  در  رفتارش  با  آنچه  و  فرد  "ظاهر"  رفتاری، 
مستقل عمل می کند. در واقع در چنین  "باطنش"  و  دنیای درون  از  به کل 
موقعیتی نوعی گسست، اگر که نگوییم تضاد، میان دنیای درون فرد با رفتار 
ارتباط، چنین گسستی میان ظاهر و  بیرونی اش بوجود می آید. مسلمًا در 
باطن، بر اساس نوعی توافق میان طرفین گفتگو است که صورت می پذیرد. 
بدین ترتیب فرهنگ با آموزش راهکارهایی جهت پنهان داشتن امیال درونی، 

همزمان امکان سخن گفتن از رابطه را نیز بسیار کاهش می دهد. 
فرهنگ گروه باور 

رابطه ی  به  فرهنگ  نگاه  همزمان  آموزشی  شیوه ی  در  انتخابی  چنین 
فرد  فرهنگ  در  می سازد.  آشکار  نیز  را  اش  اجتماعی  گروه  و  فرد  میان 
گروه  توسط  فرد  مستقیم  کنترل  که  آنجایی  از   ،)individualiste( باور 
اجتماعی اش بسیار کاهش یافته است، امر تنظیم رابطه در نهایت بر عهده ی 
خود فرد گذاشته شده است. این فرد است که به ابتکار خود و بر اساس 
تجربیات و آموزه هایش روابطش را با دیگران تنظیم می نماید. در حالیکه 
در جوامع گروه باور )holiste(، تنظیم رفتار فرد در قبال دیگران برعهده ی 

گروه نهاده شده و در نتیجه از پیش معین و روشن است. 
وضعیتهای  تمامی  پیش بینی  فرهنگ  مهم  نقش های  از  یکی  حالت  این  در 
قرار می گیرد.  تعامل  با دیگران در  گوناگون و مهمی است که در آن فرد 
به  با دیگران  ترتیب خالقیت شخص در ساخت و پرداخت روابطش  بدین 
تعامل  اصلی  پیش، ساختار  از  رفتاری  کدهای  و  قواعد  و  می رسد  حداقل 
میان دو نفر را بدون توجه به ویژگی های شخصی آن دو، تعیین می کنند. )به 
مقاله ی من تحت عنوان "زبان در دو فضای عمومی و خصوصی" مراجعه 
کنید( همین امر موجب می شود تا در این گونه فرهنگها، خصوصیات فردی 
در پس رفتارهایی یکسان پنهان گردد. چنین امری همزمان شباهت ظاهری 
میان افراد متعلق به آن فرهنگ را افزایش می دهد. افزایش شباهت ظاهری که 
در فرهنگ ما با مقوالتی مانند "احترام"، "تعارف" و "آبرو" ممکن می شود، 
با کاهش امکان بروز خصوصیات فردی در روابط، همزمان امکان شناخت 

متقابل را در روابط جمعی به شدت کاهش می دهد. 
 بدبینی ایرانی 

بدبینی در روابط اجتماعی، یکی از عواقب مهم جدایی میان ظاهر و باطن 
و  بیرون،  و  درون  دنیای  دو  میان  دیوار  چقدر  هر  فرهنگ،  یک  در  است. 
محکمتر  باطن"  و  "ظاهر  میان  می شود،  نامیده  ما  فرهنگ  در  آنچنانکه  یا 
با  از رابطه دشوارتر است. فرهنگی که  و عبورناپذیرتر باشد سخن گفتن 
برقراری مرزی عبور ناپذیر میان باطن و ظاهر، اصل را بر پنهان کاری و 
کنترل امیال درونی می گذارد، نمی تواند از داشتن نگاهی بدبینانه و مشکوک 
به روابط میان آدمها خودداری نماید. هر چقدر از بروز امیال درونی در 
فضای عمومی ممانعت بیشتری به عمل آید این فکر که دو دنیای درون و 
بیرون از یکدیگر متفاوت و در نهایت حتی با یکدیگر متضاد می باشند بیشتر 
تقویت می شود. فرهنگی که فرد را به پنهان داشتن امیال و افکارش ترغیب 
می کند همزمان دنیای بیرون را به او خطرناک جلوه می دهد. بدبینی حاکم 
بر روابط فردی در فرهنگ ما را گاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم 
بر اجتماع ربط داده اند. بعنوان نمونه مقوله احتیاط در شعر شاعران ما را 
)اعم از قدیمی و یا جدید( که در زبان به غایت نمادین و دیریابشان منعکس 
گشته به خطری ربط داده اند که ایشان از جانب محتسب و فقیه در گذشته 
و امروز احساس می کرده اند. با این حال بدبینی و احتیاطی را که من در 
اینجا از آن سخن می گویم بسیار عمومی تر و عمیق تر بوده نگاه ما را نسبت 
به کل دنیای بیرون و تمام انسانهای پیرامونمان در برمی گیرد. بدبینی ای 
به  با قدرتمندان و حاکمان خالصه نمی شود و نسبت  ارتباط  تنها در  که 

نزدیکان و یا افراد کاماًل ناشناس به طور یکسان عمل می کند.     
   ادامه دارد ...

فرهنگ )3(  بزرگ ترین جابه جایي انسان ها 
به مناسبت سال نو چیني 

 دویچه وله؛ میلیون ها چیني بنا به سنت دیرینه این کشور، 
کنار  و  از گوشه  نو  هاي سال  مراسم جشن  برگزاري  براي 
در  جشني  هیچ  گردند.  مي  باز  شان  والدین  خانه  به  کشور 
شود.  نمي  ها  انسان  بزرگ  جایي  جابه  چنین  باعث  جهان 
امسال نیز بیش از 25۰ میلیون نفر به منظور دیدار از خانواده 
خود در راهند. بلیت قطارها، اتوبوس ها، هواپیماها و کشتي ها 

از ماه ها پیش رزرو شده اند.
در این روزها براي برخي تجارت در بازار سیاه بلیت وسایل 
حمل و نقل عمومي درآمدهاي هنگفتي دارد. ولي در عین حال 
بلیت مبارزه مي کنند و  بازار سیاه  با  نیروهاي پلیس شدیداً 
هر  مي شوند.  دستگیر  بالفاصله  بلیت  غیرمجاز  فروشندگان 
سال سفرهاي سال نو چیني ها بزرگ ترین جابه جایي انسان 

ها در جهان محسوب مي شود.
از هر پنج چیني یک نفر در محلي دور از والدین خود کار مي 
کند. امسال 1۸۸ میلیون نفر با قطار، 24 میلیون با هواپیما و 
31 میلیون نفر با کشتي و میلیون ها نفر دیگر با اتوبوس عازم 
دیدار از خانواده خود شده اند. هزاران نفر در ایستگاه مرکزي 
قطار در چین در صف هاي طوالني تا آخرین لحظه در انتظار 
چیافنگ  زو  نمونه  براي  هستند.  قطار  بلیت  آوردن  دست  به 
جنوب  در  خود  روستاي  عازم  پکن  از  که  پوشاک  فروشنده 
چین است، مي گوید شش ساعت در ایستگاه راه آهن معطل 
شده و در پایان فقط بلیت قطار تا نیمه راه را به دست آورده 
است. او مي گوید در سال هاي قبل ترجیح مي دادم در شلوغي 
امسال چون والدینم نوه خود را  بمانم ولي  سال نو در پکن 
هنوز ندیده اند، به دیدن آنها مي رویم. میلیون ها چیني موفق 
نمي شوند درست در روز شروع سال کنار خانواده هایشان 
روز  و  انجامد  مي  طول  به  هفته  دو  نو  سال  جشن  باشند. 
پذیرد. مي  پایان  فانوس  به جشن  معروف  با جشن  پانزدهم 

این جشن در کشورهاي دیگري که اقوام چیني در آن ساکنند 
فیلیپین،  تایلند،  سنگاپور،  مالزي،  مغولستان،  ویتنام،  مانند 
تایوان، کره و... نیز برگزار مي شود. به طور سنتي به مناسبت 
سال نو چیني ها خانه هاي خود را به طور کامل تمیز مي کنند 
نو مي پوشند. رنگ قرمز خوش یمن  پاکیزه و  لباس هاي  و 
تلقي مي شود. خانه ها، کوچه ها و میادین عمدتًا به رنگ قرمز 
و با فانوس هاي سرخ رنگ تزیین مي شوند. از رنگ سیاه به 
عنوان سمبل عزاداري و رنگ سفید سمبل خاکسپاري در این 
روزها پرهیز مي شود.در جشن سال نو چین استفاده از رنگ 
قرمز خوش یمن تلقي مي شود. در شروع سال نو چیني ها از 
خوردن گوشت پرهیز مي کنند؛ معمواًل غذاي مخصوصي که 
عمدتًا شیرین مزه است و از روز قبل آماده مي شود. شیریني 
بزرگ  دیدن  به  افراد  شوند.  مي  پخته  نیز  جشن  ویژه  هاي 
اژدها  معروف  رقص  سنتي  طور  به  روند.  مي  فامیل  ترهاي 
و رقص شیر در این روزها در معابد و در خیابان ها برگزار 
مي شود. برنامه هاي فرهنگي و برگزاري کنسرت هاي بزرگ 
به این جشن ها اختصاص دارند. از دیگر آداب این روز دادن 

هدیه به کودکان در پاکت هاي قرمز رنگ است. براي بسیاري 
از چیني ها کوتاه کردن مو و خرید کفش نو در روزهاي جشن 
بد یمن است و در مقابل خوردن خوراکي هاي شیرین و تمیز 
کردن خانه خوش یمن تلقي مي شود. در روز پانزدهم سال 
نو با دیدن ماه تمام و برگزاري جشن فانوس ها مراسم سال 

نو به پایان مي رسد. 

 غذاهاي گران قیمت قطب جنوب 
 

رویترز؛ از گذشته مشهور بوده روزي خواهد رسید که بشر 
براي سیر کردن خود از هیچ جنبنده یي روي زمین نمي گذرد. 
نگاهي به منوي غذاهاي مشهور جهان این مطلب را به خوبي 
نشان مي دهد. بعد از میمون ها، توله سگ ها، سوسک ها و 
قورباغه ها این بار نوبت حیوانات قطبي است که به غذاي گران 
قیمت منوي رستوران هاي مشهور تبدیل شوند. اما در قطب 
جنوب اوضاع به شکل دیگري پیش مي رود. در این سردترین 
ها  پنگوئن  تخم  دریایي،  شیرهاي  تازه  مغز  زمین  کره  نقطه 
محبوبي  و  اصلي  خوراک  غازها  قره  شده  گریل  گوشت  و 
تعدادشان  بر  هر روز  که  است  میهماناني  و  بین ساکنان  در 
اضافه مي شود. آلن شروود که مشهورترین سرآشپز منطقه 
متعلق به بریتانیاي روترا است مي گوید آنها تقریبًا چاره یي 
مغازه  در  از هر چه  ناچار هستید  ندارند؛» شما  کار  این  جز 
هاي این اطراف پیدا مي شود استفاده کنید؛ غذاهاي یخ زده، 
غذاهاي کنسرو شده و در بدترین حالت غذاهاي خشک شده. 
ما در حال حاضر باید از پیاز خشک شده استفاده کنیم چون 
تازه اش را تمام کرده ایم. نمي توانیم هر لحظه که اراده کنیم 
اینجا قطب جنوب  پیاز تازه بخریم.  بیرون برویم و یک کیلو 
است.« مواد مورد نیاز منطقه روترا سالي دوبار- در دسامبر 
و مارس- توسط کشتي به این محل حمل مي شود و عالوه 
بر آن پروازهاي گاه و بیگاهي از شیلي هم مي آید که براي 
اینکه  تصویب  با   1۹5۹ سال  از  است.  بزرگي  نعمت  ساکنان 
خوردن  و  شکار  است،  شده  حفاظت  مناطق  جزء  منطقه  این 
حیوانات وحشي ممنوع اعالم شد. سال ها در روترا شیرهاي 
دریایي را به عنوان غذایي براي سیر کردن سگ ها شکار مي 
کردند. اما چند سال بعد انتشار کتاب آشپزي توسط تعدادي 
از آشپزهاي مشهور بریتانیا نشان داد گویا چنین قوانیني در 
قطب آنقدر که باید اهمیت ندارد. در بخش هایي از این کتاب 
دستورالعمل درست کردن املت با تخم پنگوئن یا نحوه پختن 
از  یکي  بود.  شده  داده  توضیح  تفصیل  به  دریایي  شیر  قلب 
نویسندگان این کتاب که نامشان مطرح نشده، در مقدمه نوشته 
بود؛» مغز شیر دریایي... این یکي از لذیذترین و فراوان ترین 
بوده  سرآشپز  من  که  زماني  از  تقریبًا  و  است  قطب  در  ها 
حال  هر  اند.«در  برده  لذت  آن  خوردن  از  مشتریانم  تمام  ام 
هنوز هم همان غذاها در آشپزخانه هاي بزرگ روترا پخته مي 
شود. شروود 4۹ ساله ۷ تابستان قطبي است که کارش را در 
روترا آغاز کرده است.او در فواصل بازگشت به انگلیس، در 
رستورانش غذاهاي قطبي را براي تمام مشتریان سرو کرده 
و عجیب آنکه این غذاها چنان محبوبیتي یافته اند که آوازه آن 
به گوش خانواده هاي سلطنتي اروپا هم رسیده است. آنقدر 
همسرش  و  هلند  پادشاه  الکساندر  ویلیام  فوریه  ماه  در  که 
ماکسیما از حاال براي یک وعده غذاي مخصوص در رستوران 

قطبي شروود جا رزرو کرده اند. 

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان
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می پوشند،  لباس هایی  چنین  که  دخترانی  آیا 
به  را  خود  بدن  کنترل  که  هستند  آزاد  زنانی 
از منافع جنبش زنان بهره مند  دست آورده اند و 
گردیده اند؟ و یا آنان، تنها زنانی ساده لوح و فریب 
خورده اند؟ این تجربه و ده ها مورد مشابه، سؤال 
و  اهداف  چرا  آورد.  پدید  من  برای  را  بزرگ تری 
دورنمای شکل گیری جنبش زنان، تا چنین سطح 
نازلی در زندگی روزمره و فرهنگ مبتذل و پیش پا 

افتاده امروز تنزل کرده است؟

برخالف شعارهای خوش آب و رنگ بنیان گذاران جنبش فمنیسم، 

امروزه نتایج آن شعارها تا سطحی بسیار مبتذل و پیش پا افتاده 
شکل گیری  دنبال  به  که  رادیکال  جنبش  این  است.  کرده  سقوط 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  عرصه های  در  بنیادین  تغییراتی 
اقتصادی دنیای ما بود، اهدافی نظیر تمایز قائل شدن میان جنسیت 
و سکس، پایان دادن به تبعیض و برهم زدن استانداردهای رایجی 
همچون زیبایی و تصویر آرمانی عروسک باربی برای زنان را برای 
خویش برگزیده بود. چرا که زنان از تبدیل خویش به کاالیی سکسی 
که از سوی رهبران صنعت مد هدایت می گردید، خسته شده بودند. 
گسترش  باربی،  عروسک  بازگشت  شاهد  ما  دوباره  امروزه  اما 
جراحی های زیبایی سینه و بینی در میان دختران، فروش لباس های 
وقیح و سکسی و رویکرد زنان به تبدیل خود به ستاره فیلم های 
جنبش  شعارهای  که  است  معتقد  نویسنده  هستیم.  پورنوگرافی 
فمنیسم امروزه به بیراهه رفته و با وجود بسیاری از مسایل مهم در 
دنیای امروز، این شرایط تنها به تأمین منافع ابر شرکت های صنعت 
مد و زیبایی کمک خواهد نمود. در تابستان سال 2۰۰2 میالدی و در 
خالل سفرم به یک شهر متوسط لهستان، دختری جوان که به سوی 
من می آمد، نظرم را جلب کرد. دختری 15 یا 1۶ ساله که پیراهنی 
نشان  "دختری کثیف"  به عنوان  او را  را بر تن کرده بود که علنًا 
می داد. شش ماه بعد در فیالدلفیا، وقتی در حال سخنرانی در یک 
کنفرانس مطالعات زنان بودم، در آن جمع، چند دختر جوان حضور 
داشتند که پیراهن هایی که عبارات "سکسی" و "پتیاره" به صورتی 
کج و معوج بر آن نقش بسته بود، به تن داشتند. کمی پس از آن، 

در پاناما دختر 1۷ ساله ای را دیدم که او نیز لباسی شرم آور بر 
تن داشت و از دیگران تقاضایی شرم  آور می نمود. آیا دخترانی که 
چنین لباس هایی می پوشند، زنانی آزاد هستند که کنترل بدن خود 
را به دست آورده اند و از منافع جنبش زنان بهره مند گردیده اند؟ و 
یا آنان، تنها زنانی ساده لوح و فریب خورده اند؟ این تجربه و ده ها 
مورد مشابه، سؤال بزرگ تری را برای من پدید آورد. چرا اهداف 
و دورنمای شکل گیری جنبش زنان، تا چنین سطح نازلی در زندگی 
افتاده امروز تنزل کرده است؟  روزمره و فرهنگ مبتذل و پیش پا 
ابتدا  در  گرفت،  شکل  میالدی   ۶۰ دهه  در  که  زنان  آزادی  جنبش 
جنبشی رادیکال بود که تغیراتی بنیادین و عمیق را دنبال می کرد. 
اجتماعی،  بنیادین در عرصه های سیاسی،  تغییراتی  دنبال  به  آنان 
طبقه بندی های  سفید،  نژاد  سروری  تا  بودند  فرهنگی  و  اقتصادی 
عالوه،  به  بزنند.  هم  بر  را  جنسیتی  تقسیم بندی های  و  اجتماعی 
آنان به دنبال ایجاد تغییراتی رادیکال در همه مؤسسات جامعه ما 
و  زندگی شان  ابعاد  همه  در  که  می خواستند  زنان  از  آنان  بودند. 
آنها  به  که  ارزش هایی  نهایت،  در  و  خویش  جامعه  دهی  سازمان 
تمایز  پروژه،  این  مرکزی  کانون  نمایند.  تفکر  است،  آموخته شده 
قائل شدن میان جنسیت و سکس بود. در جهت به چالش کشیدن 
این دیدگاه محافظه کارانه که نقش اجتماعی زنان توسط طبیعت آنها 
تعیین شود، بسیاری از فمنیست ها اعالم نمودند، هنگامی که یک فرد 
نقش های جنسیتی وی توسط  متولد می گردد، چه مرد و چه زن، 
جامعه تعیین می گردد. زنان به این نکته توجه نمودند که چه چیزی 
و  نمایند  مشخص  را  خود  جایگاه  تا  است  شده  آموخته  آنان  به 
بود، عالقه مردان و  به معنای شکل گیری یک زن واقعی  آنچه که 
سرمایه ساالری را به خود جذب نمود. بدین ترتیب، ما وادار شدیم 
"طبیعت"، بیشتر بیندیشیم. یکی از  و  "آزادی"  که درباره دو واژه 
مقاالت مهم آن دوره، توسط ساندرا بیم و داریل بیم منتشر گردید. 
یک  قدرت  آمریکایی؛  زن  کردن  "همگن  عنوان  با  که  مقاله  آن  در 
ایدئولوژی ناآگاه" نگاشته شده بود، نویسندگان به این نکته اشاره 
کرده بودند که "حتی با پایان یافتن تبعیض در آینده، همه مشکالت 
زنان حل نخواهد شد؛ چرا که تبعیض، تنها بخشی از مسأله است. 
تبعیض گزینه های کنونی موجود را نیز از بین می برد و این نکته ای 
در  زنان  آزادی  جنبش  است."  مونث  جنس  مورد  در  ناآگاهانه 
موج دوم خویش، استانداردهای رایجی همچون زیبایی و تصویر 
غیرسفیدپوستان  برای  که  را  بلوندی[  و  ]الغر  باربی  عروسک 
برهم  ما سفیدپوستان[  اکثر  برای  ]و حتی  بود  غیرقابل دسترسی 
زد. زنان موج دوم با به چالش کشیدن روش های مرسوم زیبایی، 
پوشش و دکوراسیون که بر مبنای نژاد و طبقه نژادی و جنسیت 
شکل گرفته بود، اقدامات خود را آغاز نمودند. آنان از تبدیل خود 
تعیین می گردید، خسته  مد  از سوی صنعت  که  به کاالیی سکسی 
شده بودند و خواهان یک رژیم غذایی سالم برای خود و کره زمین 
بله،  می بینید؟  چه  بنگرید،  امروز  رایج  فرهنگ  به  شما  اگر  بودند. 
عروسک باربی با شدت بیشتر و با هدف انتقام جویی به صحنه باز 
گشته است. دختران کوچک هم به رژیم های غذایی روی آورده اند 
و از آن دست نمی کشند. این مسأله، چیزی بیش از یک مشکل در 
میان دختران سفیدپوست به شمار می رود، چراکه در میان سایر 
گروه های نژادی نیز ما شاهد گسترش آن هستیم؛ و البته گرایش 
که  نیست، چرا  ما  فراروی  مسأله  همه  رژیم هایی،  چنین  به سوی 
ما شاهد مشکالتی نظیر سوء تغذیه و بی اشتهایی هم می باشیم که 

وضعیتی بغرنج را فراهم نموده است. 
از دختران جوان تمایل دارند که همچون پاریس  امروزه بسیاری 
کیم  لیل  و  کاری  ماریا  لوهان،  لیندسای  اسپیرز،  بریتنی  هیلتون، 
لباس بپوشند. البته این امر تنها به زنان و دختران نوجوان محدود 
نمی شود، چرا که دختران چهارساله و شش ساله ما نیز همانند یک 
به روز  لباس های چاکدار هم روز  لباس می پوشند.  شیء سکسی 
استفاده  خود  پیشین  لباس های  از  دیگر  زنان  و  می شوند  وقیح تر 
نمی کنند. به عالوه، تمایل به استفاده از لباس های زینتی و وقیح در 

میان زنان ۷۰ ساله ما هم رواج پیدا کرده است. 
جراحی  روش های  خود  مطالب  در  که  مجالتی  تعداد  امروزه، 
بزرگ کردن سینه را منتشر می نمایند، رشد فزاینده ای یافته است. 
دختران  بینی  و  سینه  کردن  زیبا  برای  مالی  هدایایی  اهدای  حتی 
پیدا  رواج  شدت  به  آنان،  تولد  یا  و  فارغ التحصیلی  جشن های  در 
بلوندی نظیر جسیکا سیمپسون،  به عالوه، مانکن های  کرده است. 
بازگشته اند.  اجتماع  عرصه  به  هیلتون  پاریس  و  آندرسون  پامیال 
حتی کفش های گران قیمت طراحی شده توسط طراحان مد هم در 
میان زنان طرفداران زیادی پیدا کرده است. از سوی دیگر، بازار 
کار جراحان پالستیک هم بسیار پر رونق می باشد. اما دنیا همچنان 
در  زنان  و  دختران  برای  ناگواری  وقایع  و  است  خطرناکی  مکان 
به  نیست،  چرا شما  ایمن  ما  برای  که  دنیایی  در  است.  وقوع  حال 
فرزند خود لباس هایی که او را به یک کاالی سکسی تبدیل می کند، 
پورنوگرافی  فیلم های  ستاره  یک  همانند  شما  چرا  و  می پوشانید؟ 
زنان رواج  علیه  که خشونت  دنیایی  در  لباس می پوشید؟ همچنین 
دارد، چرا شما باید تی شرتی بپوشید که بر روی آن چنین نگاشته 

شده است؟ "مرا مجازات کنید!" 
البته گاهی این سؤال مطرح می شود که چرا زنان نباید همان گونه که 
دوست دارند، لباس بپوشند؟ پاسخ این سؤال روشن به نظر می رسد. 
بله، آنان حق این کار را دارند. اما ما نیازمند ایجاد دنیایی هستیم که 
زنان آزادانه حق انتخاب داشته باشند. ولی امروزه بسیاری از زنان 
و دختران ما معتقدند که باید آزادی خود را با پوشیدن لباس هایی 
که آنان را به سرگرمی جنس مذکر تبدیل می کند، نشان دهند. مردان 
ما هم عادت کرده اند که به فروشگاه ها رفته تا زنان و دخترانی را 

که همه روزه در کوچه و خیابان می بینیم، مشاهده نمایند. 
در حقیقت، زنان ما لیست  بلندی از کاالها را فروخته اند. ما گفته ایم 
است.  شده  تشکیل  آنان  انتخاب  حق  مورد  در  زنان"  "جنبش  که 
شکل گیری  شعار  از  خوشحالی  با  شرکت ها  ابر  ساالری  سرمایه 
موج دوم استقبال نموده تا انتخاب هایی آزادانه و متنوع برای زنان 
به وجود آید. البته همان طور که من به خاطر دارم، آزادی انتخاب 
زنان در آن دوره، به آزادی ازدواج، بچه دار شدن، لباس پوشیدن، 
هرچند  می شد.  محدود  غیره  و  اشتغال  حق  جنسی،  مقاربت  نوع 

امروزه ما با وضعیتی متفاوت روبه رو شده ایم. 
در سال های پایانی دهه های ۶۰ و ۷۰ میالدی، شکل گیری مشکالت 
مختلف زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تبعیض جنسیتی و نژادی 
با  برابر  کار  با  مقایسه  در  کمتر  دریافت دستمزد  و  کار  محل  در 
مردان، از مهم ترین مسایل زنان در آن دوره بود. در آن دوره، زنان 
دریافتند که انتخاب های فردی آنان، در حقیقت یک مسأله اجتماعی 
نشان  را  قدرت  صاحبان  عالیق  و  ارزش ها  و  می رود  شمار  به 
می دهد. هرچند برای این مشکالت، راه حل های اندکی وجود دارد. 

چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی، یکی از پزشکان 
اعالم نمود که زنان در مقایسه با گذشته از اضطراب و فقدان تمرکز 
این  از  با  آنان  که  داد  توضیح  وی  می برند.  رنج  بیشتری  حواس 
شاخه به آن شاخه پریدن، از همه چیز احساس نارضایتی می کنند. 
این مشکل را در درمان های دارویی می دانست،  البته وی راه حل 
ولی من معتقدم که این وضعیت، ریشه در شرایط اجتماعی جامعه 
دنبال  به  هریس،  کالرا  میالدی،   2۰۰2 سال  تابستان  در  دارد.  ما 
افشای روابط پنهانی همسرش با منشی دفتر وی، به کار خارج از 
پزشک جراح  یک  به  مراجعه  و  بلوندش  موهای  کردن  رنگ  خانه، 
پالستیک روی آورد. وی خود را در موقعیتی اجتماعی قرار داد؛ 
برای  هم  ژن  تزریق  و  لیپوساکشن  زیبایی  روش های  از  هرچند 
زیبایی بیشتر خود بهره برد. اما در دوره ای که زنان از نرخ باالی 
مناسب  سیستم  وجود  عدم  غیرعادالنه،  دستمزدهای  کاری،  بی 
مراقبت از کودکان و مشکالت تحصیلی رنج می برند، آیا آنان نباید 
پیرامون موضوعاتی نظیر تبعیض و فقر به مبارزه بپردازند؟ و آیا 
باز  دنیا  در  فقر  از حل مشکل  را  آنان  مد،  به  زنان  سرگرم شدن 
نمی دارد؟ البته باید دانست که در دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی، لوایحی 
در جهت از بین بردن تبعیض های جنسی و نژادی در میان زنان و 
مردان در کشورهای مختلف به تصویب رسید و آثار خوبی نیز به 
انقالب جنسیتی دهه ۶۰ میالدی را به خوبی به  همراه داشت. من 
یاد دارم. به نظر می رسید که این امید در زنان به وجود آمده که 
زنان باالخره می توانند کنترل بدن خویش و کنترل جنسیت خویش 
را در اختیار داشته باشند. اما به زودی آشکار گردید که این آزادی 
جویی  کام  برای  بیشتر  فرصت  اعطای  معنای  به  نوین،  جنسیتی 
آن  در  زنان  بود.  زنان خواهد  برای  تجربه جدید  یک  نه  و  مردان 
اعتقاد داشتند که فرهنگ رایج آن دوره، فرهنگ مرد محور  دوره 
است و زنان به عنوان کاالیی جنسی در آمده اند. هرچند در نهایت 

زنان دریافتند که هیچ اتفاق جدیدی روی نداده است. 
بروید، این مطالب را  "دیده بان حقوق بشر"  اگر شما به وب سایت 
"میلیون ها نفر از زنان در سراسر دنیا در شرایط  خواهید خواند: 
مورد  بودنشان  زن  دلیل  به  تنها  و  می کنند  زندگی  عسرت  و  فقر 
تجاوز و تحقیر قرار می گیرند... سوء استفاده از زنان و تبعیض و 
خشونت، به یک واقعیت رایج و عادی در سراسر دنیا تبدیل شده 
است... ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن، زنان فاقد کنترل بر 
آنچه بر بدنشان روی می دهد، هستند." در چنین دنیایی، آنچه که به 
نام فمنیسم و توانمندسازی اجرا گردیده، نتایج وارونه ای به همراه 
داشته است. آنچه که امروزه توانمندسازی نامیده می شود، ارتباطی 
زیست  محیط  حفاظت  بدن،  کنترل  اقتصادی،  استقالل  تحصیل،  با 
پوشیدن  به  تنها  بلکه  ندارد،  اجتماعی  عدالت  جهت  در  فعالیت  و 
لباس های بدن نما و وقیح محدود می گردد. اما این شرایط، منافع چه 
کسانی را تأمین می کند؟ امروزه نژادپرستی، جنسیت گرایی و طبقه 
گرایی اقتصادی همچنان زنده است و جریان دارد. آنان انتخاب های 
ما را شکل داده و به آنچه ما انتخاب می کنیم، معنا می دهند. جنبش 
بود،  آزادی  دنبال  به  که  "برابری"  دنبال  به  نه  زنان در موج دوم 
چرا که برابری کافی نخواهد بود. همچنین فمنیسم گزینه هایی را در 
اختیار ما قرار می دهد که فاقد مسئولیت پذیری اجتماعی و مضامین 
اجتماعی می باشد. ما امکان پیدایش یک تغییر گسترده را بررسی 
نمودیم، اما بسیاری می دانند که منافع آن نصیب چه کسانی گردیده 

است.
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حرف های تنهایی 
لب داغت را می بوسم ، ای قند پهلوی لب سوز!

چه فرقی است میان کسی که شگی برای نگهبانی دارو و کسی که 
نگهبانی برای سگش !

بعضی ها اسیر سیم وزرند ، بعضی ها اسیر سیم خاردار!
تو در باغهایت شعر می خوانی ، من از داغهایم شعر می گویم ، تو 

می خوانی ، من می گویم ، تو از باغهایت ، من از داغهایم !
من نتوانستم به یک راه بروم ، دلم هزار راه رفت !
جنگیدیم تا راه آزادی باز شود ، دکمه ها باز شدند!
بادماغ جراحی و ریش طراحی ، ماندیم بردو راهی !

هرچه شیشه عمرمان پرتر، شیشه عطرمان خالی تر، سطل آشغال 
پر می شود ، از من و تو !

مردکشید ، زن رنگش کرد ، زن کشید و راهی شد ، مردکشید و 
دراز کشید !

دنیای وحشتناکی است ، گربه ایران ، شیر انگلستان ، خرس روسیه 
!

همسرم نقاش است ، من طنز پردازم ، ماتفاهم نداریم ، در مورد 
هنرهایمان !

یکی می اندیشد که چگونه از زیر سنگ نان در آورد ، یکی 
اندیشیدن برایش کوه کندن است !

 کاری کلماتور
چون حرفم را میزدم ، کتک می خوردم !

سکوت ساحل دریا را آشفته کرد!
چون ازسایه می هراسیدم به تاریکی پناه می بردم !

چون ارزنداشتم ، امر نمی کردم !
میخ نگاهم چرخ فلک را هم پنجر می کند !

جوش شیرین فرهاد را آشفته کرد !
چون سیم لخت بود ، برق خجالت می کشید ه بیاید!
وقتی گوشتم می ریزد ، گربه ها هم دنبالم می کنند!

چرا آسمان با یان همه ستاره فقط یک مشتری دارد !
از بس جرمش سنگین بود با جرثقیل بلندش کردند !

فرهنگ واژه ها 
کشمش ، انگور خیر ندیده

کیوی ، تخم مرغ موکت شده 
حلوا، آش پشت پای مرده 

نعل ، کفش خر 
بادمجان ، خوردنی عزادار
تله موش ، گربه اتوماتیک 

قصری ، ان جام 
سرقصری ، سرانجام 

پشه ، پرویز
حمام ،پاکستان 

رخت خواب ، شوروی 
زبان ، پاشنه کش گلو
جیغ ، آژیرخانمها 

بینی ، جورکش عینک 
نعلبکی ، زمین فوتبال از دید آدم ...

پلک ، کرکره چشم

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 02084537350
تماس حاصل نمائید.

مراسم جشن سده هفته پیش در لندن برگزار شد 
 

 جشن سده ، حرکت به سوي خورشید  
 

شاید به دلیل اینکه هموطنان زرتشتي فقط مراسم جشن سده را برگزار مي کنند، عده یي بر این باورند که این جشن متعلق به زرتشتیان 
است. اما جشن سده، به هیچ یک از اقوام یا ادیان باستاني ایراني ارتباطي ندارد و جشني ملي و برگرفته از شرایط اقلیمي و رویدادهاي 

کیهاني است. جشني همانند نوروز و یلدا، با این تفاوت که تاکنون با آن، آن گونه که شایسته بوده است، برخورد نشده است.
همه ساله در تاریخ مشخصي که برابر با 1۰ بهمن است، زرتشتیان گرد هم مي آیند و به سنتي دیرینه جشني را برگزار مي کنند که نشان 

از تولد دوباره دارد.
پیش از ورود به سالن برگزاري جشن سده، از شرکت کنندگان با گالب، آینه و نقل استقبال مي شد. بیشتر شرکت کنندگان به زبان فارسي 

دري صحبت مي کردند و سده را به یکدیگر شادباش مي گفتند. 
جشن سده یکي از چهار جشن بزرگ ایران زمین است که در بزرگداشت مهم ترین کشف جهان بشریت، آتش، توسط ایرانیان برگزار مي 
شود. این کشف آتش بود که آغازگر تمدن بشري، دانش، فن و صنعت و در نتیجه تمدن امروزي ما شد. ما ایرانیان به پاس این نعمت 

بزرگ، همیشه آتش را که نماد روشنایي، گرمایش، انرژي و تولید است گرامي داشته ایم. 

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

پیروزی افتخار آفرین کدبانوی ایرانی در مسابقات استایل مو در استانهای جنوبی انگلستان

پیروزی افتخار آفرین کدبانوی ایرانی در 
مسابقات استایل مو

به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین کدبانو لیال مطیع قوانین در مسابقات استایل مو در بین کالجهای جنوب انگلستان مقام نخست را 
به خود اختصاص داد و به همراه تیم جنوب برای مسابقات کشوری راهی لیورپول خواهند گردید.

وی پس از احراز مقام نخست بین کالجهای شمال لندن به مسابقات کالج های جنوب انگلستان راهی شد. طرح نوینی را که وی در آرایش 
موی سر پیاده کرده بود شامل استفاده از برگ گل در استایل مو میبود. با توجه به دوری بیش از پیش جامعه های صنعتی از طبیعت 

و اصل زندگی ، این طراحی و ترکیب بسیار چشمگیر توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص بدهد.

جزئیات بیشتر از روز مسابقه
صبح ساعت شش و نیم اتوبوس در جلو در ورودی 
کالج منتظر تیم شرکت کننده در مسابقه شامل نفرات 

نخست تا سوم و مدلهای آنان میبود.
این اتوبوس به سمت استان کنت در حرکت بود تا به 

محل برگزاری مسابقات برسند. 
حرکت  در  کنت  سمت  به  اتوبوس  در  که  هنگامی 
میبودند، مدلها را میبایست آرایش کرده و کارهای 
مقدماتی  استایل مو را برای آنان انجام دهند. طبعا با 
چرخش و پیچش اتوبوس در خیابانهای مسیر،انجام 

این کار، چندان آسان نمیبود.
پس از رسیدن به کنت این گروه نیز به مانند گروههای 
دیگر ، از منطقه جنوب انگلیس در مکانهای از پیش 

تعیین شده قرار میگیرند.
 دسته گل لیلیا، دسته گلی است که شوهر خلبان این 
طبق  هنرمندش  همسر  به  هفته  هر  ایرانی،  کدبانوی 

عادت سالهای دور هدیه میدهد.
بوده  آن  زیبای  برگهای  و  گلها  ازهمین دسته  یکی   
است که اندیشه طراحی ترکیبی مو و برگ گل را در 

مغز وی ایجاد نموده بود. 
تنها ممتحنی که دسته گل به همراه داشت به همراه مدل خودش دوشیزه والری در جای خود قرار میگیرند.

 ثانیه های نفسگیر شمارش معکوس برای چهل و پنج دقیقه آغازمیگردند. مدلها بر روی صندلی قرار میگیرند و ادامه کار بر روی سر 
آنها انجام میگیرد. همانگونه که در پیش گفتیم  بخشی از کارهای نخستین روی سر و صورت مدلها در درون اتوبوس انجام شده بود. 
وقتی که مدل وی بر روی صندلی مینشیند، شروع به کار میکند، یک گیس متفاوت که از پشت گردن شروع میگردد و به سمت باال حرکت 
میکند. به دلیل صورت کشیده مدل وی ، امکان برجسته کردن جلو مو و پف دادن آن وجود ندارد، سپس برگهای گل لیلیا در باالی گیس 
و دورادور سر قرار میگیرند و به صورت ظریفی در میان مو و گیس به کار میروند، سپس از میان برگهای گل ، دسته ای مو به سمت 
باال می آیند و ترنم تارهای مو، سر آغاز شکوفایی گلی در میان برگها میشوند و سرود هماهنگی گل از مو ساخته شده با پرچمهای از 

پیش آماده شده در باالی سر به بلندترین اوج خود با پیام زیبایی و مهر شنیده میشود. 
وی نام این طرح نوین را " رقص گل " گذاشته است و در مدت زمان چهل دقیقه آن را به اتمام رسانید. بر خالف گروههای دیگر که در 
دقایق پایانی سعی در اتمام کار داشتند، وی پنج دقیقه نهایی را با مدل خود در خصوص اعتماد به نفس در زندگانی ، ارزش خانواده و 

اعتبار بخشیدن به جوانان و نوجوانان در جامعه به گپ و گفتگو گذرانید.
پس از پایان زمان مذکور ، داورهای بسیاری از مراکز آموزشی ،نمایندگان کمپانیهای معروف تولید لوازم آرایش و ..... شروع به بررسی 

میکنند و پس از پنج ساعت ، شروع به اعالم نظرات خود میکنند که مقام نخست را به کدبانو لیال مطیع قوانین اختصاص میدهند.
بانگ شادی و فریاد در بین همراهان وی میپیچد و همه استادان و معلمان به سمت وی می آیند و به وی شادباش میگویند که در 
این میان یک بانوی استاد از کالجی دیگر به سمت وی می آید و بسیار ابراز شادمانی میکند از موفقیت یک هم میهن ایرانی. در عکس 

استادهای وی را در سمت راست و مدل وی را در سمت چپ مشاهده میکنید.
وی موفقیت خود را مدیون فرهنگی غنی و پربار ایرانی، خانواده ای پشتیبان و اندیشه ای خالق به دور از جهل و تعصب میداند که 
در حال حاضر با شوهر خلبان خود و دو فرزندش در تبعید اجباری در لندن زندگی میکنند و تالشگر کوچکی برای آزاد سازی ایران 

عزیزمان از جهل و خرافه و ناآگاهی، برای بازگشت به آن و سازندگی دوباره اش میباشند.
وی این موفقیت خود را پیشکش میکند به تمامی بانوان و دوشیزگان جهان ، خصوصا زنانی که تحت فرهنگهای زن ستیز ، بنیادگرایانه 

و استحمار کننده، امکان بروز خالقیت و توانمندیهای بانوان و دوشیزگان را از آنها سلب کرده است.
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آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی

اقتصاد

پیش بیني نرخ ارز در 
سال هاي آتي 

 
بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد ارزش 
هر دالر امسال به هزار تومان مي رسد. بیزینس مانیتور در 
گزارش سه ماهه اول 2۰۰۹ خود ارزش هر دالر امریکا در 
سال گذشته را ۹ هزار و 2۸2 ریال برآورد و پیش بیني کرد 
اعتقاد  این رقم به 1۰ هزار ریال برسد. به  در سال جاري 
بیزینس مانیتور، ارزش ریال در برابر دالر طي سال هاي 
آتي همچنان کاهش خواهد داشت به طوري که در سال ۸۸ 
واحد  و 4۰۰  هزار  به 1۰  ریال  برابر  در  دالر  برابري  نرخ 
خواهد رسید. در سال ۸۹ هر دالر امریکا معادل 1۰ هزار 
و ۶۰۸ ریال ارزش خواهد داشت که تداوم روند صعودي 
این شاخص در سال 13۹۰ به 1۰ هزار و ۷24 ریال خواهد 
رسید. سال 13۹1 سالي است که نرخ برابري دالر در برابر 
ریال به 1۰ هزار و ۸42 واحد خواهد رسید که این شاخص 
بود.  خواهد  ریال   ۹51 و  هزار   1۰ معادل   13۹2 سال  در 
همچنین پیش بیني شده است ارزش یورو طي سال جاري 
و  هزار   13 به  آینده  سال  در  و  رسیده  ریال  هزار   13 به 
52۰ ریال افزایش یابد. تداوم آهنگ صعودي نرخ هر یورو 
به 14 هزار و 23۶ ریال خواهد رساند.  در سال 13۹2 را 
بیزینس مانیتور در گزارش خود اشاره یي به دالیل کاهش 
اطالعات  واحد  اما  است  نکرده  دالر  برابر  در  ریال  ارزش 
اکونومیست در گزارش هاي خود بارها و بارها تاکید کرده 
است طي سال هاي آتي بانک مرکزي به ریال اجازه خواهد 
رقابت  از  اقدام  این  با  تا  شود  ضعیف  دالر  برابر  در  داد 
پذیري صادرات غیرنفتي حمایت کند. این در حالي است که 

در اصل ریال در حال تقویت شدن در برابر دالر است. 
حزب  یعني  اوباما  باراک  حزب  کنترل  در  آمریکا  سناي    
آمریکا  رئیس جمهوري  ناظران  گفته  به  اما  است  دموکرات 
آسان  تصویب  و  الزم  راي   ۶۰ کسب  از  اطمینان  براي 
سناتورهاي  از  تعدادي  حمایت  به  خود  اقتصادي  برنامه 

جمهوریخواه نیز نیاز دارد.  

اقتصاد در 
بحران

بازارهای  سهام  ارزش  مداوم  کاهش 
بزرگ جهان، نشان از پیچیدگی و ارتباط 
در  که  دارد  آزادی  اقتصادهای  تنگاتنگ 
همگی  امروز  و  هستند  یکدیگر  با  تعامل 

تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند.
حتی  که  یافت  گسترش  سریع  حدی  به  جهان  مالی  بحران  دامنه 
این  اندیشه  دنیا،  بزرگ  اقتصاددانان  و  کارشناسان  سیاستمداران، 
گستردگی را در ذهن نمی  پرورانیدند. تزریق میلیاردی منابع مالی اغلب 
کشورهای بزرگ دنیا، برای جلوگیری از سقوط بازارهای به هم تنیده 

آنان، تنها نشان دهنده بخشی از وسعت بحران مذکور می باشد. 
کاهش مداوم ارزش سهام بازارهای بزرگ جهان، نشان از پیچیدگی و 
ارتباط تنگاتنگ اقتصادهای آزادی دارد که در تعامل با یکدیگر هستند 

و امروز همگی تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند. 
اگرچه کارشناسان در ابتدای امر بر این اعتقاد بودند که اقتصاد ایران، 
به دلیل بسته بودن از بحران در امان خواهد بود، اما با گذشت زمان 
و تغییراتی که در سطوح مختلف تجاری و اقتصادی کشور رخ داد، 
عدم مصونیت سیستم اقتصادی از بحران به اثبات رسید. این در حالی 
بود که به نظر می رسید نفت تنها معبر بحران خواهد بود که می تواند 
با  را  ایران  اقتصادی  آینده  کشور،  بودجه  دادن  قرار  تحت الشعاع  با 
اما اُفت شاخص های بورس در ماه های اخیر و  مشکل مواجه سازد، 
وقایع نه چندان خوشایند اخیر در بازار سرمایه، کانال های دیگری را 
از  اقتصاد  این  نفوذپذیری  از  ایران معرفی کرد که نشان  اقتصاد  در 
بحران جهان دارد. سیستم بانکی کشور نیز علیرغم ایزوله بودن و عدم 
ارتباط گسترده با سیستم های بانکداری بین المللی از عواقب این بحران 
در امان نبوده است.    این ویژه نامه با هدف بررسی نفوذپذیری سیستم 
به خوانندگان  تهیه شده که  ابعاد بحران مالی جهان  از  بانکی کشور 

گرامی تقدیم می گردد. 
بحران مالی آمریکا که پس از بحران 1۹2۹  بی نظیر بوده، اقتصاد 14  

هزار میلیارد دالری این کشور را به زانو درآورده است. 
اقتصاد آمریکا که طی سال اخیر با بحران شدیدی مواجه شده و نظر 
میان  را  اقتصاد  بزرگترین  است،  کرده  جلب  خود  به  را  کارشناسان 
کشور،  این  داخلی  ناخالص  تولید  دارد.  اختیار  در  جهان  کشورهای 
نزدیک به 13 هزار و ۸۶۰ میلیارد دالر است و به لحاظ سرانه تولید 
ناخالص داخلی، مقام دهم را در جهان دارد. آمریکا به لحاظ صادرات، 
با هزار و 24 میلیارد دالر از 12 هزار میلیارد دالر صادرات جهانی، 

مقام دوم را بعد از آلمان دارا می باشد. همچنین این کشور به لحاظ 
واردات، با هزار و ۸۶۹ میلیارد دالر از 12 هزار میلیارد دالر واردات 
دیگر،  سوی  از  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  اول  مقام  جهانی، 
خارجی  بدهی  دالر  میلیارد  هزار   44 از  میلیارد  هزار   1۰ با  آمریکا 
جهانی، بدهکارترین کشور جهان به شمار می رود. این کشور به لحاظ 
تولید نفت، بعد از عربستان سعودی و روسیه، مقام سوم و به لحاظ 

تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد. 
رکود در اقتصاد آمریکا پیش از این نیز سابقه داشته است. بزرگترین 
رکود اقتصادی این کشور، به اوایل قرن بیستم باز می گردد. این رکود 
بزرگ که طوالنی ترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری 
دنیای صنعتی مدرن است، از اواخر سال 1۹2۹ میالدی آغاز شد و تا 
اوایل دهه 1۹4۰ در آمریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به 
اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد دیگر کشورهای 
از  آمریکا  اقتصاد  بزرگ  رکود  داد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  جهان 
بازارهای بزرگ مالی نشأت گرفت که به کاهش ناگهانی تولید و فروش 
کاالهای مختلف در بازار این کشور منجر شد. در این دوران، بانک ها 
و شرکت های کوچک و بزرگ تجاری، مجبور شدند فعالیت های خود 
را تعطیل کنند و اغلب مردم، به دلیل از دست دادن شغل و ناتوانی در 
بازپرداخت اقساط وام مسکن، برای امرار معاش به خیریه ها وابسته 
شدند.  ورشکست  آمریکا  در  بانک  هزار    ۸ سال    4 مدت  طی  گشتند. 
افزایش ریسک های جهانی نیز در افزایش قیمت های دارایی های واقعی 

مؤثر بودند. 
اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاران، 
در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین المللی به دلیل وقوع جنگ 
جهانی دوم، از جمله عوامل مهمی بودند که آمریکا را در برون رفت 
از این رکود یاری دادند. در این دوران بود که بر اساس نظریه کینز، 
با اتخاذ سیاست مداخله در بازار و افزایش مخارج دولت، رکود بزرگ 

آمریکا پایان یافت و عصر اقتصاد کالن آغاز شد. 
● بررسی بحران موجود آمریکا 

در نیم دهه گذشته، سیاستمداران آمریکایی برای مقابله با ابعاد منفی 
گسترده  رکود  به  منجر  که  درصد   2 مرز  تا  اقتصادی  رشد  کاهش 
سرمایه در این کشور شد، سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را به قصد 

خارج کردن آمریکا از شرایط رکود اتخاذ کردند. 
الزم به توضیح است، سیاست کاهش نرخ بهره در آمریکا با سیاست 
کاهش دستوری نرخ بهره در ایران متفاوت است. در بازار پول آمریکا، 
نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و کاهش نرخ بهره هم 
از طریق مداخله عمومی در این بازار میسر می شود. اگر قرار باشد 
سیاست کاهش نرخ بهره اعمال شود، بانک مرکزی باید با خرید اوراق 

قرضه در بازار کاماًل آزاد پولی، نرخ بهره را کاهش دهد. 
در نرخ های جدید، بانک ها توانستند از فدرال رزرو و بازار بین بانکی، 
منابع مورد نیاز خود را تأمین نمایند و با در نظر گرفتن حداقل حاشیه 
وام های  میزان  امر،  این  نتیجه  در  که  بدهند  وام  متقاضیان  به  سود 
پول  قدرت خلق  وام دهی،  میزان  افزایش  با  یافت.  افزایش  ارزان قیمت 
زمان  هم  شد.  زیاد  آمریکا  در  پول  عرضه  بنابراین  یافت.  افزایش 
که  جایی  مناسب ترین  گسترده،  صورت  به  تسهیالت  پرداخت  با 
می توانست این منابع را جذب کند، بخش مسکن و ساختمان بود. بدین 

ترتیب، قیمت مسکن با رشد 1۰ تا 2۰ درصدی مواجه شد. 
با توجه به افزایش مداوم قیمت در این بخش، مسؤوالن بانکی و مالی 
این  دهند.  وام  را  ملک  ارزش  درصد   12۰ تا  گرفتند  تصمیم  آمریکا 
وام ها، برای هر دو گروه وام دهنده و وام گیرنده ریسک زیادی داشتند، 
زیرا بهره آنها باالتر از نرخ پایه بوده که در این شرایط، احتمال عدم 
بازپرداخت اصل و فرع سرمایه باال می رود. کسانی که از این وام ها 
نامناسب  اعتباری  پیشینه  با  گیرندگانی  وام  معمواًل  کردند،  استقبال 
قسط  ماه  در  دالر   5۰۰ می توانستند  که  کسانی  معنا،  بدین  بودند. 
بپردازند، ۷۰۰ دالر را متعهد شدند، چرا که امیدوار به افزایش عایدی 
حاصل از رشد قیمت مسکن بودند. از سوی دیگر، نرخ تسهیالت اعطا 
شده شناور بود و از یک و 5/1 درصد در سال 2۰۰3  شروع شد و در 

سال 2۰۰۶ با افزایش تورم، به ۷ درصد رسید. 
بر همین اساس، اقساط اولیه ای که برای مثال 5۰۰ دالر بود، به ۶5۰ 
و ۷۰۰ دالر افزایش یافت. طی این سال ها اوراق بهاداری با پشتوانه 
وام های رهنی منتشر شد که نهادهای بزرگ مالی، همچون فانی می و 

فردی مک، این اوراق را ضمانت کردند.   
● تأثیر در بازار ارز و به تبع آن در بازار محصول 

به دلیل افزایش بدهی های خارجی ایاالت متحد، از ارزش دالر کاسته 
شد که این امر باعث افزایش ارزش دالری صادرات آمریکا و کاهش 
ارزش دالری واردات این کشور شد. افزایش خالص صادرات با افزایش 
تقاضای کل در ایاالت متحد، سبب رشد قیمت ها و افزایش تورم تا مرز 
4/2 درصد گردید. از سوی دیگر، در طرف عرضه، تولیدکنندگان به 
دلیل رشد قیمت ها و در نتیجه، سودآوری بیشتر، تصمیم به گسترش 
سطح تولید و وسعت کارخانجات خود گرفتند که به دنبال آن، تقاضای 
تولیدکنندگان برای استخدام نیروی کار و در نتیجه، سطح تولید افزایش 

یافت و منجر به افزایش عرضه کل در ایاالت متحد آمریکا شد.(
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ساخت مسکن در امریکا بیش 
از 27 درصد کاهش یافت 

 
در اثر بحران اقتصادي، ساخت و ساز مسکن در امریکا طي سال 2۰۰۸ با افت 
2/2۷ درصدي روبه رو شد که این مساله از سال 1۹۹3 میالدي بي سابقه 
میزان  کردند  اعالم  امریکایي  اقتصاددانان  تایمز  فایننشال  گزارش  به  است. 

هزینه هاي مصرفي در اقتصاد این کشور طي 
ماه دسامبر براي ششمین ماه متوالي کاهش 
یافت. کارشناسان پیش بیني کردند هزینه هاي 
 2۰۰۹ سال  طي  امریکا  اقتصاد  در  مصرفي 
هاي  هزینه  یافت.  خواهد  کاهش  نیز  میالدي 
را  امریکا  اقتصاد  سوم  دو  از  بیش  مصرفي 
تشکیل مي دهد. وزارت بازرگاني امریکا اعالم 
کرد هزینه هاي مصرفي در اقتصاد این کشور 
کاهش  درصد  یک  از  بیش  دسامبر  ماه  طي 
از  امریکا  مردم  شدید  نگراني  است.  داشته 
افزایش روند بیکاري در این کشور موجب شد 
نرخ پس انداز طي ماه دسامبر به بیش از ۶/3 

درصد برسد. 
طي  امریکا  اقتصاد  در  مصرفي  هاي  هزینه 
داشت  رشد  درصد   ۶/3 از  کمتر   2۰۰۸ سال 
که این رقم از سال 1۹۶1 میالدي تاکنون بي 
سابقه بوده است. بر اساس این گزارش، هزینه 
هاي بخش مسکن طي ماه دسامبر بیش از 4/1 
درصد کاهش داشت. هزینه هاي بخش مسکن 
با کاهش 1/5 درصدي روبه  طي سال 2۰۰۸ 
اجراي  با  دارد  قصد  اوباما  باراک  شد.  رو 
طرح ۹۰۰ میلیارد دالري، اقتصاد امریکا را از 
بحران و رکود خارج کند. خانوارهاي امریکایي 
با شدیدترین رکود و بحران اقتصادي طي 25 

سال اخیر روبه رو هستند.
پایاني  ماه  سه  طي  امریکا  اقتصادي  رشد   
2۰۰۸ بیش از ۸/3 درصد کاهش یافت که این 
است.  سابقه  بي  میالدي   1۹۸2 سال  از  رقم 
نرخ پس انداز در اقتصاد امریکا از 5/۰ درصد 
در سال 2۰۰5 به بیش از ۷/1 درصد در سال 
2۰۰۸ رسیده است. نرخ تورم امریکا نیز طي 
مواد  و  انرژي  قیمت  استثناي  به  دسامبر  ماه 
غذایي کمتر از ۷/1 درصد رشد داشته است. 
میزان فروش خودرو در بازار امریکا نیز طي 

ماه دسامبر بیش از 3۶ درصد کاهش داشت.
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دالر هزار و یورو هزار
 و 300 تومان

دالر  هر  ارزش  که  کرد  اعالم  خود  گزارش  ترین  تازه  در  مانیتور  بیزینس 
امسال به هزار تومان می رسد. به گزارش ایسنا، بیزینس مانیتور در گزارش 
سه ماهه اول 2۰۰۹ خود ارزش هر دالر آمریکا در سال گذشته را ۹ هزار 
و 2۸2 ریال برآورد و پیش بینی کرد که در سال جاری این رقم به 1۰ هزار 
ریال برسد. به اعتقاد بیزینس مانیتور، ارزش ریال در برابر دالر در سال های 
آینده همچنان کاهش خواهد داشت به طوری که در سال ۸۸ نرخ برابری دالر 

در برابر ریال به 1۰ هزار و 4۰۰ واحد خواهد رسید.
در سال ۸۹ هر دالر آمریکا معادل 1۰ هزار و ۶۰۸ ریال ارزش خواهد داشت 
که تداوم روند صعودی این شاخص را در سال 13۹۰ به 1۰ هزار و ۷24 
ریال خواهد رسید. سال 13۹1 سالی است که نرخ برابری دالر در برابر ریال 
به 1۰ هزار و ۸42 واحد خواهد رسید که این شاخص در سال 13۹2 معادل 
ارزش  بینی شده است که  بود. همچنین پیش  1۰ هزار و ۹51 ریال خواهد 
یورو در سال جاری به 13 هزار ریال رسیده و در سال آینده به 13 هزار 
و 52۰ ریال افزایش یابد. تداوم آهنگ صعودی نرخ هر یورو در سال 13۹2 
را به 14 هزار و 23۶ ریال خواهد رساند. بیزینس مانیتور در گزارش خود 
اما واحد  نکرده است  برابر دالر  ارزش ریال در  به دالیل کاهش  ای  اشاره 
اطالعات اکونومیست در گزارش های خود بارها و بارها تاکید کرده است که 
در سال های آینده بانک مرکزی به ریال اجازه خواهد داد تا در برابر دالر 
ضعیف شود تا با این اقدام از رقابت پذیری صادرات غیر نفتی حمایت کند، 
این در حالی است که در اصل ریال در حال تقویت شدن در برابر دالر است

محدودیت تجاری از 
الیحه اقتصادی آمریکا 

حذف شد
به گزارش هفته نامه پرشین  به نقل از بی بی سی بخش فارسی  
سنای آمریکا با اصالح الیحه احیای اقتصاد این کشور پیشنهاد 

حمایت از صنایع داخلی را از این الیحه حذف کرده است.

در ادامه مذاکرات مجلس سنای آمریکا در مورد الیحه پیشنهادی 
باراک اوباما، رئیس جمهوری، برای درمان رکود اقتصادی و 
گسترش بیکاری، بند مربوط به اولویت خرید کاالهای ساخت 
پی  در  را  کشور  این  تجاری  های  طرف  هشدار  که  را  داخل 

داشت تغییر داده است.
مجلس  تصویب  به  اصالحاتی  با  که  الیحه،  این  اولیه  متن 
است  الزم  که  داشت  می  مقرر  بود،  رسیده  کنگره  نمایندگان 
در اجرای طرح های زیربنایی و صنعتی که با استفاده از منابع 
پیش بینی شده در این سند اجرا می شود از آهن و فوالد و 

اجناس صنعتی آمریکایی استفاده شود.
این شرط واکنش تند شماری از کشورهای جهان، به خصوص 
اتحادیه اروپا و کانادا را که از صادرکنندکان اصلی  اعضای 

این نوع اقالم به آمریکا محسوب می شود، در پی آورد.
مقامات این کشورها هشدار دادند که گنجاندن شرط استفاده 
از اجناس داخلی در قانون احیای اقتصاد آمریکا مغایر تعهدات 
آن کشور در چارچوب سازمان تجارت جهانی است و با اصل 

آزادی تجارت مغایرت دارد.
این کشورها به خصوص یادآور شدند که در ماه نوامبر سال 
گذشته و همزمان با شدت گرفتن بحران مالی و اقتصادی در 
سطح بین المللی، رهبران بیست کشور عمده جهان متعهد شدند 
که از دست زدن به سیاست های حمایتگرایانه به منظور بهبود 

اقتصادهای ملی خودداری ورزند.
اصالح الیحه احیای اقتصاد ملی 

سنای آمریکا متن الیحه پیشنهادی رئیس جمهوری در مورد 
این جمله اصالح کرد که  افزودن  با  خرید کاالهای تجاری را 
این شرط "تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که با تعهدات 
مغایرت  المللی  بین  های  توافق  چارچوب  در  متحده  ایاالت 

نداشته باشد."
آقای اوباما پس از واکنش انتقاد آمیز طرف های تجاری آمریکا 
خواستار آن شده بود تا لحن و محتوای این الیحه به نحوی 
تغییر یابد که به تالش برای حمایت غیر مجاز از صنایع داخلی 

تعبیر نشود و مقابله به مثل سایر کشورها را در پی نیاورد.
اختصاص  شامل  آمریکا  جمهوری  رئیس  پیشنهادی  الیحه 
بودجه ویژه ای به مبلغ هشتصد و بیست میلیارد دالر برای 
طریق  از  خصوص  به  اقتصادی  مختلف  های  بخش  به  کمک 

افزایش تقاضا در اقتصاد ملی بوده است.

این الیحه اوایل هفته جاری به تصویب مجلس نمایندگان رسید 
و برای بررسی و رای گیری به مجلس سنا ارسال شد و انتظار 
می رود تا آخر این هفته به تصویب سنا هم برسد و پس از 

امضای رئیس جمهوری، به اجرا گذاشته شود.
سنا،  مجلس  در  الیحه  این  به  مربوط  مذاکرات  جریان  در 
پیشنهادهایی نیز بر متن مصوب مجلس نمایندگان افزوده شد 
و گفته می شود احتماال منابع پیش بینی شده در متن نهایی 

الیحه به حدود نهصد میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
این الیحه شامل  اجرای برخی طرح های زیربنایی،  بر  عالوه 
اعطای مشوق هایی به خریداران اتومبیل و مسکن است به این 
این دو بخش  در  فعالیت  تقویت  باعث  تقاضا  افزایش  که  امید 

شود که با رکود عمیق دست به گریبان هستند. 
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>مي زاک< عنوان تازه ترین فیلم حسینعلي لیالستاني است که در 
منطقه اي در گیال ن مي گذرد ولي مضموني فراتر از جغرافیاي محل 
پا  براي  است  نوزادي  تردید  و  تولد  درباره  او  فیلم  دارد.  تولدش 

گذاشتن به دنیا. همین یک جمله کافي است تا بدانیم چهارمین فیلم 
بلند لیالستاني تا چه اندازه مخاطب را به دیدن فیلمي متفاوت و نو 
مي نشاند. سه فیلم قبلي او >تابلویي براي عشق<، >عاشق فقیر< 
و >بلندي هاي صفر< در فواصل دوساله ساخته شدند. اما او براي 
ساختن این فیلم یازده سال صبر کرده است. با این فیلمساز پیش 
از نمایش فیلمش در جشنواره فجر به گفت وگو نشستیم تا چرایي 
و چگونگي ساخته شدن >مي زاک< را جویا شویم. آقاي لیالستاني 

>مي زاک< به چه معنا است؟

مي زاک در گیال ن یعني >بچه من.<   
آیا ریشه در قصه یا افسانه خاصي دارد؟

ما ال هیجاني ها به بچه مي گوییم زاک. این اصطال ح مال شرق گیال ن 
است. فیلم مي زاک در اصل در ستایش خلقت است. بیشتر این فیلم 
از نگاه یک جنین روایت شده و مي توانم بگویم حدود ۷۰ درصد آن 
درباره نوزادي است که قرار است به دنیا بیاید ولي قبل از تولد، 
روحش به دنیا مي آید و به مشاهده جهان اطراف مي پردازد؛ جهاني 
که مملو از ظلم و جنگ و کشتار است. او پلشتي ها و سیاهي هاي 
جهان را مي بیند و در آمدن به دنیا دچار تردید مي شود. البته فیلم 
در نهایت مي خواهد بگوید که زندگي داراي ارزش است و به همه 

بدي هاي اطراف مي ارزد.
با وجود تاکیدي که روي نامال یمتي هاي دنیا و زندگي امروز دارید، 

چطور این تردید را به توافق با دنیا بدل کرده اید؟
این بچه دچار تردید مي شود. تناقضات مي تواند ناشي از جنگ هایي 
باشد که در دنیا به وقوع مي پیوندد ولي کودکان کوچک ترین نقشي 
با دنیاي بزرگ ترها فرق  ندارند. دنیاي بچه ها  آنها  پدید آمدن  در 
مي کند. بچه ها احساس زندگي دارند در حالي که در جنگ ها اولین 
کساني که کشته مي شوند همین کودکان هستند. شخصیت ما این 
مي کند  تال ش  زاک<  >مي  مي افتد.  تردید  به  و  مي بیند  را  مسائل 
بگوید که خلقت در هر شرایطي حتي شرایط صعب دنیاي امروز، 
ارزش تجربه کردن را دارد. تجربه زندگي، تجربه اي است که هر 

جایي پیدا نمي شود.
مي خواهم بدانم چه وسوسه اي را در برابر تیرگي ها گذاشته اید که 

او را به دنیا مي کشاند؟
از  پررنگ تر  خیلي  دارد،  وجود  خلقت  پشت  که  اندیشه اي  و  دلیل 
این کشتارها و جنگ ها است. حیات تنها در کره زمین وجود دارد. 
کره ما چند میلیارد سال است که دور خورشید مي گردد. بگذارید 
مثالي بزنم. زماني بود که دایناسورها در زمین ساکن بودند و بر 
و  نابود شده اند  و  نیستند  دیگر  آنها  حاال   مي کردند.  ترکتازي  آن 
هیچ اثري ازشان نمي بینیم. آنها با همه قدرت و دهشتي که داشتند 
انقراض شان،  از  بعد  سال  میلیون  ده  چند  از  بعد  بشر  و  مردند 
آثاري از آنها به دست آورد. با این حال هنوز مشخص نیست که 
که  آمد  بعد بشر شعورمند  رفتند.  بین  از  یکباره  دایناسورها  چرا 
ظرفیت رشد و موفق شدن را داشت و حاال  پس از سال هاي دراز 
به تکنولوژي رسیده است و با سرعت به پیش مي رود. اما این بشر 
در قرن 21 هنوز گرفتار جنگ و خونریزي است و هیچ کس به او 
دور  داریم  هنوز  ما  که  انگار  است.  ابرو  چشمت  باال ي  نمي گوید 

خودمان مي چرخیم.
حرف شما این است که زندگي با همه سختي ها و تیرگي هایي که 

دارد، ارزشمند و قابل ستایش است؟
با وجودي که دل کره زمین از پلشتي هاي آدمي خون است ولي 
زندگي روي زمین ارزش دارد و اصل آن پاک و قابل ستایش است. 
اینجا است که بچه فیلم ما هم به دنبال دلیلي براي تولد مي گردد. 
که بشر  گفته  او  فراموش شود.  نباید  تردید  این  در  نقش خدا هم 
اشرف مخلوقات است و حتما مقصود او بشري نبوده که جنگ و 
کشتار به راه مي اندازد. بنابراین چرا نباید خداوند بر تردید این بچه 

تاثیر بگذارد؟   
شما فقط از جنگ و پلیدي ها براي تردید نوزاد استفاده کرده اید؟

متوجه مي شویم  ما  و  دارد  نظر  در  را هم  آدم ها  و  او همسایه ها 
که آنها تا چه اندازه مهیاي پذیرش این نوزادند و چقدر لیاقت او 

را دارند.

این محتوایي که گفتید در شکل فیلم چطور اتفاق مي افتد؟
حال  هر  به  نیست.  شعر  و  داستان  فیلم،  چون  است  سختي  کار 
باید براي این نوع موضوعات زبان ال زم را به کار برد. فیلم هایي 
که دنیاي واقعي و زندگي اجتماعي را بیان مي کنند، زباني مادي و 
عادي دارند که در همان چارچوب اتفاق مي افتد ولي زماني که از 
دنیایي دیگر )ذهن یا روح یک انسان( سخن مي گوییم، دیگر نماي 
نقطه نظر ) ( pov ما فیزیکي و مادي نیست و همه چیز را باید پشت 

دوربین تغییر داد.
آیا نمونه اي از این شکل روایت را قبال  دیده بودید؟ مثال  با نماي 

 pov یک روح نوزاد؟
دوربین من براي رساندن این مفهوم بیشتر سیال و متحرک است. 
حرکت نرم دوربین به من کمک زیادي کرد. باید بگویم که هر کسي 
فیلم خودش را مي سازد. یک هنرمند ممکن است آن را واقعي به 
تصویر بکشد ولي کسي دیگر مثل ون گوگ قصد دارد درون آدم ها 

را نشان دهد و به همین دلیل زباني دیگر پیدا مي کند.
آیا براي رساندن این مفهوم با کمبود امکانات بصري و فني مواجه 

نشدید؟
ما براساس داشته ها و ابزارهایي که در ایران داریم عمل کردیم. 
این  رفتیم.  سراغش  که  بود  هم  رایانه اي  جلوه هاي  برخي  البته 
نکته را فراموش نکنید که اگر از جلوه هاي تصویري به شکل بدي 
و  کمک  از  فیلم  این  در  مي شود.  وارد  لطمه  کار  به  کنیم  استفاده 
تجربه امیر سحرخیز که در استودیو روشنا فعالیت مي کند براي 

برخي جلوه هاي تصویري استفاده کردیم.
آیا براي نمایش ذهن یا درک نوزادي که هنوز به دنیا نیامده، فقط 
تطبیق  با معیارهاي علمي هم  را  آن  اینکه  یا  تکیه کردید  تخیل  به 

دادید؟
که  سالي   1۰ مدت  در  است.  بوده  همراه  علمي  تحقیقات  با  قطعا 
فیلمنامه آماده مي شد، خیلي از افراد آن را خواندند و نظر دادند. 
به  است،  مادر  رحم  در  بچه  وقتي  مثال   است.  درست  حرف شما 
اینکه  دیگر  کنیم.  رعایت  را  آن  باید  که  گرفته  قرار  خاصي  شکل 
شکل گیري و رشد او نیز مهم است. ما درست زمان نزدیک به تولد 

او را تصویر کرده ایم.   

در فیلم از زبان بومي محلي استفاده کرده اید؟

برخي جاها این کار را کرده ایم. ولي جان کال م و حرف فیلم طوري 
نیست که نتوان آن را درک کرد. فیلم بیشتر جنبه تصویري دارد.

زبان  و  جهان شمول  و  انساني  محتواي  یک  با  مي زاک  پس 
تصویري اش، قابلیت نمایش در خارج از ایران را هم دارد.

مي تواند اینطور باشد. باید دید دنیا چقدر آن را مي خواهد. همانطور 
که گفتید نگاه فیلم محدود به یک جغرافیا و منطقه خاص نیست.

چرا دوربین تان را به شهر نیاوردید؟ آیا ترسیم کردن تیرگي ها و 
که طبیعتي  از روستاها  بیش  در شهر مدرن  بي نظمي هاي بشري 

مهربان و لطیف دارند، میسر نیست؟

همین طبیعت و کویر - که خیلي دلبسته کویر هستم - مي تواند بچه 
را به زندگي امیدوار کند. در روستا و طبیعت و هر جایي که مظاهر 
تمدن کمتر است، امید بیشتري براي زندگي در دل ایجاد مي شود. 
در شهرهاي بزرگ دنیا همه افراد مشکال ت شان را در پس ظواهر 
قرار مي دهند و سعي مي کنند به موضوعات واحد و مشترک فکر 
کنند؛ درست مثل جمعیتي که به استادیوم مي رود تا فوتبال تماشا 
کند. اما در روستا و محیط طبیعت دلیل خلقت بیشتر رخ مي نمایاند 
و اینجا بهتر مي توان تردید او را به جانب زندگي سوق داد. انسان 
در طبیعت بیشتر به خودش برمي گردد و تال ش مي کند از تظاهرات 

بیروني خال ص شود.
آیا این فیلم ارتباطي با مجموعه >آواز مه< که در شمال ساختید، 

دارد؟
غال ف  در  همیشه  شمشیرتان  نکنید،  خلق  و  ننویسید  که  وقتي  تا 
مي ماند. اگر خلق نکنید هیچ کس نمي داند داراي چه تفکري هستید؛ 
چون خودتان را بروز نداده اید. اما درست زماني که لب باز کنید 
بزنید، شما معرفي مي شوید. مثل نویسنده اي که کتابش  و حرفي 
هنوز منتشر نشده و غیر از خودش، کسي نمي داند که او نویسنده 
وقتي  ما  کرد.  بررسي  باید  فیلم  همین  به عنوان  را  فیلم  این  است. 
این  با  داریم.  اثر  همان  با  تنگاتنگ  ارتباطي  مي کنیم  را خلق  اثري 
>بلندي هاي  مثل  من  قبلي  فیلم هاي  با  زاک<  >مي  گفت  باید  نگاه 
صفر< ارتباط دارد چون آنها هم کارهاي من هستند و این یکي هم 
اثر من است. هرچند با هم متفاوتند و من سعي کرده ام در این فیلم 
خودم باشم. به هر شکل >مي زاک< با فیلم هاي قبلي من کامال  فرق 
مي کند. بیننده اي که با آثار من آشنا است به خوبي این تفاوت را 

مي فهمد. من اصراري نداشتم تا راه قبلي ام را ادامه بدهم.
چرا؟ به این دلیل که یازده سال از آخرین فیلم تان گذشته؟

من در این مدت بیشتر فیلم تماشا کردم ولي به هر حال ده سال 
برخال ف  من  که  مي کرد  اقتضا  داستان  خود  نساختم. ضمنا  فیلم 

فیلم هاي قبلي ام حرکت کنم.

آیا نبود سرمایه گذار براي فیلم تان دلیل چند سال کار نکردن نبود؟ 
تهیه کنندگان خیلي  نیست و  فیلم شما تجاري و سودآور  باال خره 

سخت با آن طرف مي شوند.
در  آن  تولید  که  به خصوص  است  هزینه بر  فیلم  تولید  اصوال  
شهرستان باشد و هزینه ها را افزایش بدهد. ولي فیلم ما در 4۰ روز 

ساخته شد که براي فیلم سینمایي زیاد نیست.   
اما شما از عوامل درجه یکي استفاده کرده اید. هم بازیگران و هم 

فیلمبردار و گریمور و طراح صحنه و صدابردار و...
ببینید، تماشاگران ما ثابت کرده اند که فیلم فرهنگي را هم دوست 
دارند. در این ده سال فیلم هاي فرهنگي هم مثل بقیه آثار خوب دیده 
شدند. آنها فقط به فرصت برابر با فیلم هایي احتیاج دارند که تنها 
براي فروش ساخته مي شوند. باید ببینیم که یک کشور چقدر براي 
کار فرهنگي برنامه ریزي و استراتژي دارد و سینما در آن از چه 
جایگاهي برخوردار است. اگر بگوییم سرگرمي براي سینما کافي 
است، معضال ت ما بیشتر مي شود. من مي گویم اگر >مي زاک< در 
تبلیغات و معرفي پیدا کند، از سوي مردم  شرایطي برابر فرصت 
دیده مي شود. ولي اگر جانبدارانه برخورد کنیم و نگاهي راهبردي 
بهاي کار  باید  باشیم، وضع فرق مي کند.  نداشته  آثار فرهنگي  به 

فرهنگي را هم پرداخت.

شما در سرمایه گذاري فیلم تان مشارکت نداشتید؟
گویا بانک پاسارگاد که در چند فیلم مشارکت داشته، در این فیلم 

نیز قبول مشارکت کرده است.
فیلمبرداري >مي زاک< را با حسن پویا شروع کردید؟

پویا  آقاي  بود.  منصوري  تورج  کار  اول  از  ما  فیلمبردار  خیر. 
نمي توانست به شهرستان بیاید. اتفاقا من و منصوري خیلي به هم 
فیلمبرداري توسط  بدانید که حدود ۷۰ درصد  بد نیست  نزدیکیم. 
ریموت از راه دور بود و فیلمبردار نمي توانست پشت لنز بایستد. 
درواقع دوربین ما به بازیگر نزدیک بود ولي فیلمبردار به دلیل وزن 

جرثقیل  باید از طریق مانیتور کار را کنترل مي کرد.

فیلم شما از بازیگران بزرگ متعددي استفاده کرده است. این ویژگي 
چه تجربه اي براي شما داشت؟

کار سخت فیلمساز این است که به درک درستي از بازیگران برسد 
ارزش و  آنها براساس  از  بنشاند و  و هر کسي را در جاي خود 
بازیگران،  اینکه خود  دیگر  کند. مشکل  استفاده  شخصیت خودش 
نقش شان را و سپس یکدیگر را درک کنند و به هم نزدیک شوند 
این  در  بشناسند. خوشبختانه  رسمیت  به  را  یکدیگر  و شخصیت 
داریوش  مشایخي،  معتمدآریا، جمشید  فاطمه  مثل  بازیگراني  فیلم 
زیاد  با وجودي که  و...  باران کوثري  ارجمند، محمدرضا فروتن، 

کنار هم بازي نداشتند، به درک متقابل رسیدند. 
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30نما
حضور چشمگیر ایراني ها در برلیناله 

 
 پنجاه و نهمین دوره جشنواره بین المللي فیلم برلین بزودی آغاز مي شود و فرش قرمز معروف آن که شاخص این 
جشنواره نیز محسوب مي شود، زیر پاي سینماگران دنیا پهن مي شود. برلیناله در حالي امروز کار خود را شروع مي 
کند که حضور ایراني ها چه در میان هیات داوران و چه بخش مسابقه پررنگ تر از دوره هاي پیشین است. شاخص 

اما  ها  ایراني  حضور  ترین 
در »برلیناله«، فیلم »درباره 
الي« ساخته اصغر فرهادي 
با  فیلم  این  اکران  است. 
آن  کارگردان  اعالم  وجود 
مبني بر »حضور قطعي« در 
ایران،  فجر  فیلم  جشنواره 
با  ایران  داخل  در  هنوز 
این  و  است  رو  روبه  ابهام 
»درباره  که  است  حالي  در 
مسابقه  بخش  در  الي« 
جشنواره  طالي  خرس 
با  و  دارد  حضور  برلین 
جهان  سینماي  بزرگان 
ایراني  کرد.  خواهد  رقابت 
هاي  فیلم  بخش  در  اما  ها 
نوجوان  و  کودک  ویژه 
این  در  دارند.  حضور  هم 

با  فیلم  دو  برلیناله  از  بخش 
همکاري مشترک ایران و دیگر کشورها حضور دارند. »برف« ساخته آیدا بگیچ کارگردان بوسنیایي ساخته مشترک 
ایران، بوسني، آلمان و فرانسه یکي از این دو فیلم است که به عنوان نماینده کشور بوسني در هشتاد و یکمین دوره 
جایزه اسکار حضور داشت و البته در جشنواره کن جایزه بزرگ بخش »هفته منتقدان« را از آن خود کرد. »نیلوفر« 
فیلم ایراني - فرانسوي دیگر این بخش است. این فیلم به کارگرداني سابین ژمایل و تهیه کنندگي فرشته طائرپور و 
با حضور بازیگران ایراني همچون فاطمه معتمد آریا، شهاب حسیني، رویا نونهالي، هنگامه قاضیاني و امیر آقایي در 
بخش کودک و نوجوان جشنواره برلین حضور دارد. فیلم »نامه هایي به رئیس جمهوري« که با واکنش هاي مختلفي 
از سوي منتقدان روبه رو شد نیز در پنجاه و نهمین جشنواره فیلم برلین حضور دارد. این فیلم به کارگرداني پیتر 
لوم محصول مشترک ایران و کانادا است که مستندي از سفرهاي استاني محمود احمدي نژاد و شیوه برخورد مردم 
با او است. البته مشاور هنري احمدي نژاد چندي پیش اعالم کرد که رئیس جمهوري ایران این فیلم را نپسندیده است. 
»نامه هایي به رئیس جمهوري« در بخش تریبون آزاد برلین حضور خواهد داشت و احتمااًل جواد معتمدي مشاور 
هنري رئیس جمهوري هم به دلیل حضور این فیلم به برلین خواهد رفت. رفیع پیتز فیلمساز ایراني نیز دیگر نماینده 
ایران است که در هیات داوران بخش بهترین فیلم اول انتخاب شده است. منیژه حکمت نیز دیگر فیلمساز ایراني است 

که روز یکشنبه به برلین خواهد رفت تا در کنفرانسي در حاشیه جشنواره شرکت کند.
 موضوع این کنفرانس هنوز اعالم نشده است. اما این، تمام حضور ایراني ها در برلیناله نیست. پگاه آهنگراني بازیگر 
سینماي ایران که در آخرین ساخته ابوالحسن داوودي )زادبوم( در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر حضور دارد، 
نوع دیگري از حضور را در برلیناله تجربه خواهد کرد. او با حضور در جشنواره، دیدگاه خود را درباره جشنواره 
ایراني  این نخستین باري است که یک  برلین به صورت روزنویس در وب سایت دویچه وله منتشر خواهد کرد. 
نگارشي چنین را تجربه مي کند. دیترکازلیک مدیر جشنواره برلین که نزد سینماگران و عالقه مندان به عنوان مدیري 
)ایرنا( از رابطه »بسیار  با دیدگاه هاي چپ گرا شناخته مي شود، چندي پیش در گفت وگو با خبرگزاري رسمي 
خوب« مدیران جشنواره برلین و مدیران سینماي ایران خبر داده بود؛ »داشتن رابطه خوب با این هنرمندان براي ما 
مهم است. فیلم هاي ایراني و فیلمسازان این کشور نیز مایه مباهات مردم این سرزمین هستند. این فیلم ها معمواًل 
مورد توجه تماشاگران نیز قرار مي گیرند.« مدیر جشنواره برلین البته در نشستي با خبرنگاران در آلمان درباره 
»درباره الي« نیز اینچنین گفت؛ »فیلم ایراني »درباره الي« نشانگر آغاز موج نو در سینماي ایران است.« او ادامه داد؛ 
»قرار نبود این فیلم در بخش رقابتي برلیناله شرکت کند ولي به دلیل ویژگي هاي خیلي خوب و ساخت مناسب از 
سوي کمیته برگزاري براي شرکت در بخش مسابقه انتخاب شد. این فیلم با فیلم هاي قبلي ایران فرق مي کند و سبک 
جدیدي از سینماي ایران را به نمایش گذاشته و نشان دهنده دگرگوني دیگري در این بخش است.« گلشیفته فراهاني 
یکي از بازیگران این فیلم است که در برلین و »برلیناله« حضور دارد. برلیناله 2۰۰۹ با محوریت بیستمین سالگرد 
المللي تا بیست و هفتم بهمن امسال در برلین برپا است. 4۰۰ فیلم در  فروریختن دیوار برلین و بحران مالي بین 

جشنواره امسال برلین حضور دارد. 

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

بیل موري و رابرت دوال در 
یك تریلر همبازي شدند  

 
بیل موري و رابرت دوال در تریلر دراماتیک »تمومش کن« با 
یکدیگر همبازي مي شوند. این پروژه سینمایي به تهیه کنندگي 
شرکت فیلمسازي زانوک آماده نمایش مي شود. آرون اشنایدر 
نیز  را  بلک«  »لوکاس  و  اسپیک«  »سیسي  فیلم،  این  کارگردان 
براي حضور در »تمومش کن« انتخاب کرده است. فیلمنامه این 
توسط  بریزیل«  »فلیکس  قلم  به  واقعي  داستاني  براساس  اثر 
اشنایدر، گابي میشل و کریس ونزانو به نگارش درآمده است. 

مراسم  گیرد  مي  تصمیم   1۹3۸ سال  در  گیر  گوشه  فرد  یک 
خاکسپاري اش را در حالي که زنده است برگزار کند و از این کار لذت ببرد. فیلمبرداري پروژه »تمومش کن« از 
اواخر هفته جاري در جرجیا آغاز مي شود. به گزارش ایسنا بیل موري بازیگر آثاري چون »گمشده در ترجمه« و 

»گل هاي پژمرده« اخیراً بازي در فیلم »شهر اخگر« را به پایان رسانده است. 

فیلمي درباره بابا همینگوي و 
کشدار شدن قضیه پوال نسکي

 
>بابا  کتاب  از  سینمایي  اقتباس  به زودي  که  داد  خبر  لس آنجلس  از  هالیوودریپورتر   
همینگوي: یک سرگذشت شخصي< از سوي کمپاني گوتمن آغاز مي شود. این کتاب که یکي 
از بیوگرافي هاي پرفروش درباره ارنست همینگوي معروف است، به قلم آ.هوچنر نگارش 
یافته که سابقه دوستي چند ساله با این رمان نویس مطرح دارد. گشت و گذارمان را در 

لس آنجلس ادامه مي دهیم. خبرگزاري 
عالي  دادگاه  که  داد  گزارش  فرانسه 
رومن  به  تازه اي  فشارهاي  کالیفرنیا 
برنده  لهستاني  کارگردان  پوال نسکي 
قدیمي حقوقي  پرونده  بر سر  اسکار 
پرونده  این  است.  آورده  وارد  او 
قدیمي مربوط به سال 1۹۷۷ است که 
طي آن ادعا شده بود پوال نسکي با یک 
دختربچه رابطه نامشروع داشته است. 
هفته هاي  طي  خبري  منابع  هرچند 
امیدي  بارقه  بودند  کرده  اعال م  اخیر 
از  رهایي  خاطر  به  پوال نسکي  براي 
این جنجال به وجود آمده، اما قضات 
دادگاه کالیفرنیا حاضر نیستند راي به 
گویا  بدهند.  کارگردان  این  بي گناهي 

چند سال پیش آن دختربچه که هم اینک مادري میانسال شده، پوال نسکي را بخشیده بود؛ 
با این حال دادگاه کالیفرنیا کوتاه نخواهد آمد! حاال  که در آمریکا به سر مي بریم، سري هم 
به نیویورک مي زنیم و این خبر را درباره وودي آلن کارگردان مطرح این کشور مي خوانیم 
که ظاهرا قرار است فیلم هاي جدیدش را نه در اروپا که در زادگاهش نیویورک بسازد. آلن 
که هم اینک ۷3 سال دارد، تاکنون 4 فیلم خود را در اروپا ساخته، ولي به نظر مي رسد دیگر 
از اروپا خسته شده است!البته ما از اروپا خسته نشده ایم و گشت و گذارمان را با دو خبر 
در این قاره پي مي گیریم؛ اول اینکه جشنواره کن 2۰۰۹ در حالي از 13 ماه مي در فرانسه 
برپا مي شود که در آن فیلمي به نمایش درمي آید که لوکیشن آن موزه لوور پاریس است. 
است و تیساي مینگ لیانگ )فیلمساز تایواني( کارگرداني آن را به  نام این فیلم >چهره< 
پایان رسانده است.خبر آخر هم اینکه شهر برلین از پنجشنبه هفته جاري به مدت 11 روز 
میزبان جشنواره فیلم برلین خواهد بود. این جشنواره که ایران هم در آن نماینده دارد، با 

فیلمي از تام تیکور کارگردان آلماني گشایش مي یابد. 
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یادی از پرویز یاحقی در دومین سال درگذشت او

هیچ کس به طور 
کامل نمی میرد

امین اهلل رشیدی  

دیگر  بیانی  به  و  امسال  زمستان   
سالروز   138۷ ماه  بهمن  یازدهم 
درگذشت غم انگیز و جانسوز هنرمند 
و  پنجه  شیرین  نوازنده  گرانقدر، 
چیره دست ویولن پرویز یاحقی است 
ایرانی سرد  و چقدر فضای موسیقی 
و تیره و باغ و بوستان هنر با نبودن 
بار  و  برگ  بی  و  یاحقی خشک  امثال 
اخیر  در چند سال  به خصوص  است 
که جامعه موسیقی ایران از لحاظ عدم 
و  عمیق  بحرانی  با  ابتکار  و  خالقیت 
دستاورد  و  روست  روبه  آزاردهنده 

مثبت و ماندگاری ندارد.
در اینجا با تسلیت مجدد به جامعه هنرمندان واقعی موسیقی باید 
یادآوری کنم مرگ امثال یاحقی مرگ یک انسان معمولی نیست؛ 

باقی  تا جهان  اگرچه  نام هنر است  به  ارجمند  پدیده یی  مرگ 
است یاد و نام هنرمندانی چون پرویز یاحقی با آثار جاودانی 
که از هنر موسیقی بر جای نهاده اند، در قلوب هنردوستان و 
ابد جاودان است. گرامی شاعری حتی  تا  اهل معرفت زنده و 
در مورد مرگ مردمان عادی نیز چنین گفته است؛ »هیچ کس 
به طور کامل نمی میرد آدم ها یک زندگی دیگر هم دارند، توی 
ذهن ما«... و برای خود اینجانب همکاران هنرمندی چون پرویز 

یاحقی، حبیب اهلل بدیعی، علی تجویدی، عباس شاپوری و دیگر 
من  که  ارکسترهایی  در  رادیوایران  در  ها  سال  که  عزیزانی 
ام  افتخار همکاری، آهنگسازی و خوانندگی در آنها را داشته 
سال  در  ام  منتشرشده  موسیقی  گانه  شش  های  آلبوم  در  و 
های اخیر به نیکی و احترام از آنان یاد شده است. مرگ معنایی 
ندارد و حاالت و حرکات احساسی آن زنده یادان همیشه در 
خاطر در موقع اجرای آهنگ هایم در استودیو رادیوایران واقع 
در میدان ارگ تهران در نظرم مجسم، زنده، افتخارآفرین، نشاط 

آور و لذت بخش است.
و  العاده  فوق  فراستی  و  باهوش  بود  هنرمندی  یاحقی  پرویز 
قدرت ابداع و ابتکار به خصوص در نوازندگی داشت. واقعیت 
و  خاص  نوازندگی  با  یاحقی  چون  هنرمندانی  که  است  این 
دیگر  موسیقی،  قطعه  یک  اجرای  زمان  در  خود  پراحساس 
شیوه  از  پیروی  و  خود  دنبال  به  نیز  را  ارکستر  نوازندگان 
اثر  آهنگ  ماهیت  در  طریق  بدین  و  کشند  می  خود  نوازندگی 
گذاشته و آهنگ را به صورتی مطبوع تر و دلنشین تر دگرگون 
می کنند و در واقع جلوه و جالیی خاص بدان آهنگ می بخشند. 
پرویز یاحقی، حبیب اهلل بدیعی و عباس شاپوری- که یادشان 
جاودان باد- از این گونه بودند و همایون خرم نیز... البته این 
موضوع یعنی تاثیر مثبت نوازندگان در اجرای یک اثر موسیقی 
از  بعضی  که  طوری  به  کمااینکه  دارد،  مصداق  هم  غرب  در 
آگاهان و صاحب نظران موسیقی غربی گفته و نوشته اند فی 
المثل اجرای آهنگی از باخ یا بتهوون به وسیله ارکستر فیالر 
آهنگ  همان  اجرای  با  وین  یا  برلین  در  آنچه  با  لندن  مونیک 
و  دارد  بسیار  تفاوتی  این کشورها  ارکستر سمفونیک  توسط 
تالیف  ایران(  این مطلب را در کتاب )سرگذشت موسیقی  بنده 
استاد ارجمند روح اهلل خالقی یا در یکی از مقاالت ایشان به یاد 
دارم. سخن درباره پرویز یاحقی بسیار است و حق مطلب را 
نمی توان در نوشتار و گفتاری مختصر ادا کرد به این جهت که 
باید ضمن سخن به بررسی آثار او از آهنگسازی و نوازندگی 
پرداخت و در این فرصت محدود، میسر نیست اما؛ آب دریا را 
اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. من با دو سه 

نکته یا تذکر و خاطره از یاحقی سخن را به پایان می رسانم؛

-1 آقای یاحقی ضمن یک مصاحبه مفصل در یکی از شماره 
های مجله تماشا ارگان تلویزیون ملی ایران در سال 1355 به 
موضوعی اشاره کرده اند که طنز گزنده یی هم در آن گنجانده 
شده است و این بخش از مصاحبه ایشان را بارها در محافل 
هنری و مراسم تجلیل از هنرمندانی که سر به تیره تراب فرو 
از  بعضی  عبرت  منظور  به  نیستند،  ما  میان  در  دیگر  و  برده 
حضرات دست اندرکار بیان کرده ام. یاحقی در پاسخ به یک 
از  هنرمندان پس  تکریم  و  تجلیل  درباره  گر  پرسش مصاحبه 
مرگ چنین گفتند؛ »اگر یک هزارم تکریم و تشویق و تجلیلی را 
که بعد از فوت هنرمندان از ایشان می کنند، در زمان زنده بودن 

آنان می کردند، آن هنرمندان اصاًل نمی مردند.«

-2 یکی از خصایل اخالقی یاحقی اظهارنظر منصفانه و داوری 
عادالنه درباره دیگر هنرمندان معاصر است. نمونه واالی آن 
و  دوست  درباره  اوست  نظرات  او  هنری  و  انسانی  خصلت 
همسازش حبیب اهلل بدیعی در نهمین سالروز وفات او... مستند 
من در اینجا ورقی از مجله )سینمای جهان( است در تاریخ 13 
آذرماه 13۸۰ با این عنوان؛ »عصاره و حاصل قرن ها موسیقی 
اصیل ایرانی.« یاحقی چنین می گوید؛ »شادروان حبیب اهلل بدیعی 
یکی از نوازندگان و موسیقیدانانی بود که در تاریخ هنر کشور 
ما شاید به زحمت در هر قرنی یک بار به وجود می آیند... آن 
مرد هنرمند که در سال 13۷1 جامعه هنر ایران را داغدار کرد، 
در بداهه نوازی با تکنیکی خاص ملودی هایی را به وجود می 
آورد که از عهده کمترین نوازنده یی برمی آمد... و همان طور 
که بر سر مزارش در حضور همه هنرمندان و عاشقان موسیقی 
اصیل ایرانی گفته ام، اگر قرن ها بگذرد دیگر نظیر آن استاد 
یگانه که موهبتی بود برای موسیقی اصیل ایرانی، به وجود نمی 

آید. روحش شاد.«

برنامه های موسیقی رادیو ضمن  اجرای  یاحقی در موقع   3-
از  )اعم  نواختن آهنگ هایی که مورد پسندش قرار می گرفت 
و حرکات خاص  نگاه  اشارات  با  دیگران(  یا  خود  های  آهنگ 

سروگردن رضایت و تلذذ خود را ابراز می کرد.
گویندگی  لحاظ  از  موسیقی،  هنر  از  گذشته  یاحقی  پرویز   4-
نیز دارای صدایی رادیو فونیک و گرم و گیرا بود به طوری که 
سال های معدودی در اواسط دهه 3۰ مدتی خبرنگار روزنامه 
)در گوشه و  نام  به  برنامه یی رادیویی  اطالعات و گزارشگر 
کنار شهر( بود که از رادیوایران پخش می شد و توجه بسیاری 

از شنوندگان رادیو را به خود جلب کرده... 

پیشنهاد شجریان برای برگزاری 
جشنواره سازهای ابداعی  

برگزاری  موسیقی  خانه  عالی  شورای  رئیس  شجریان  محمدرضا 
جشنواره یی برای معرفی سازهای ابداعی را پیشنهاد کرد. 

در جلسه شورای عالی خانه موسیقی که دیروز برگزار شد محمدرضا 
برای  یی  جشنواره  برگزاری  پیشنهاد  با  شورا  این  رئیس  شجریان 
در  فعالیت  و  نوآوری  از  حمایت  برای  گفت؛  ابداعی  سازهای  معرفی 
زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی، خانه موسیقی می تواند جشنواره یی 

برای سازهای جدید و ابداعی برگزار کند.
این  »در  داد؛  ادامه  جشنواره  این  برگزاری  چگونگی  به  اشاره  با  او 
جشنواره می توانیم از تالش هایی که در سال های اخیر برای بهبود به 
کارگیری سازها و رفع نواقص آنها در تکنوازی و به خصوص گروه 
نوازی شده، حمایت کنیم.« کامبیز روشن روان دبیر شورای عالی خانه 
پیگیری مصوبات  برای  دفتری  تشکیل  لزوم  بر  تاکید  با  نیز  موسیقی 
تا  باید دفتری در خانه موسیقی تشکیل دهیم  شورای عالی گفت؛ »ما 
مصوبات شورای عالی خانه موسیقی را مورد بررسی و پیگیری قرار 
دهد. ضمن اینکه باید از سوی شورای عالی خانه موسیقی فردی را به 
عنوان نماینده شورا مسوول این دفتر و پیگیری های مصوبات شورا 
کنیم تا مصوبات را به اجرا درآوریم.« به گزارش فارس محمد سریر 
مدیرعامل خانه موسیقی گفت؛ »ما با مسووالن سالن های سطح تهران 
مذاکره کردیم تا فضاهایی را در اختیار خانه قرار دهند. به این ترتیب 
قبیل گردهمایی، نشست  از  هایی  فعالیت  توانند  ها می  کانون  اعضای 
داشته  آموزشی  های  کارگاه  یا  کوچک  های  کنسرت  پژوهشی،  های 

باشند.« 

تور موسیقی کیوان ساکت در اروپا 
برگزار می شود

کیوان ساکت از برگزاری تور موسیقایی خود در کشورهای اروپایی 
خبر داد.

و  آهنگساز  ساکت  کیوان 
گفت:  فارس  به  تار  نوازنده 
اواسط  که  تور  این  در 
می شود  برگزار  اسفندماه 
گروه  از  بخشی  همراه  به 
خواهیم  اجرا  به  وزیری 

پرداخت.
این  در  داد:  ادامه  وی 
کنسرت ها که در کشورهای 
آلمان،  چون  اروپایی 
برگزار  و...  سوئد  دانمارک، 
خواهد شد، گزیده ای از آثار 
سال های اخیرم را به صحنه 
خواهیم برد. این نوازنده تار 
با اشاره به دیگر برنامه های 
طی  داشت:  بیان  خود 
داشتم  کرمان  به  که  سفری 
کرمان  ارکستر  فعالیت های 

را دوباره آغاز کردم به طوری که این ارکستر وارد مرحله دیگری از 
مشغول  هم اکنون  کرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  ساکت  شدند.  خود  کار 

جمع آوری آلبومی بر اساس اشعار فردوسی هستم.
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محسن

یگانه

بزودی

در لندن

تسلیت
جناب آقای مسعود زمانی راد

بدینوسیله درگذشت پر گرامیتان 
محترم  خانواده  و  شما  به  را 
تسلیت عرض نموده و از خداوند 
منان برای ایشان طلب آمرزش و 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو مندیم.
از طرف خانواده رستمی

تسلیت
جناب آقای  راد

بدینوسیله درگذشت پر گرامیتان را 
تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  به 
شما  غم  در  را  خود  نموده  عرض 
شریک می دانیم و از خداوند متعال 
و  آمرزش  طلب  مرحوم  آن  برای 
برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

می نمائیم
 Abbey Claims از سوی مدیریت و کارکنان

تسلیت
EU ACCIDENT جناب آقای مسعود راد  مدیرت محترم

بدینوسیله درگذشت پر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از 
خداوند منان برای ایشان طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو مندیم. 
از سوی مدیریت و کارکنان هفته نامه پرشین

حضور جان لنون در 
تبلیغات تلویزیونی

یک  در  مرگش  از  پس  سال  هشت  و  بیست  بیتلز  گروه  موسس  لنون  جان 
تبلیغات تلویزیونی برای یک موسسه خیریه ظاهر شد!جان لنون با استفاده 
از تکنولوژی دیجیتال، برای شرکت در تبلیغات برای طرح ابتکاری »هر بچه 
یک لپ تاپ« حاضر شد. بنیاد خیریه مذکور برای رساندن آموزش به حتی 
انرژی  با  که  کامپیوتر هایی  از  جهان  بچه های  امکانات ترین  کم  و  فقیر ترین 
هیچ  در  بچه ای،  هیچ  کن  »تصور  می کند.  استفاده  می کنند،  کار  خورشیدی 
کجای دنیا، مشکلی برای دسترسی به جهان دانش نداشته باشد«.در این تبلیغ 
او می گوید: »اونا باید فرصت یادگرفتن، آرزو کردن داشته باشن. اونا باید به 
هرچی که می خوان برسن. من با موسیقی خودم به اونا کمک می کنم شما هم 
االن از هر راهی که می تونین به اونا کمک کنین«.جان لنون در دسامبر 1۹۸۰ 
هنگامی که داشت با همسرش)yoko ono( به خانه برمی گشت توسط شلیک 
یکی از طرفداراش کشته شد. همسر وی مجوز انتشار این تبلیغ را امضا کرد 
تا همزمان با اجرای این طرح، این تبلیغ از تلویزیون پخش شود و هنوز کلیپ 
این تبلیغ در سایت یوتیوب قرار دارداساس طرح »یک لپ تاپ برای هر بچه« 
در سال 2۰۰5 با شروع تولید لپ تاپ هایXO شروع شد و تا سال گذشته 
ادامه یافت. قیمت هر لپ تاپ کمتر از2۰۰ دالر بود.در سال 2۰۰۷ نیز کاری 

مشابه این طرح در انگلستان انجام شد.

برگزاری کنسرت متفاوت ذوالفنون در استرالیا
جالل ذوالفنون تکنوازی سه تار همراه با مدیتیشن )ذهن ورزی( را از تاریخ 23 بهمن در استرالیا تجربه می کند. 

جالل ذوالفنون نوازنده سه تار با اعالم این خبر به مهر گفت: »مدتی است که در محافل خصوصی همراه با یکی از اساتید یوگا تمرین آرامش و رفع 
خستگی ذهن را با تکنوازی سه تار در برخی از دستگاههای موسیقی ایران آغاز کرده که خوشبختانه به نتایج خوبی دست یافته ام و باید بگویم که 
موسیقی ایران به لحاظ تکنیکی به شدت توانایی همراهی مدیتیشن )ذهن ورزی( به واسطه یوگا را دارد. « وی درادامه خاطرنشان کرد: »بر همین اساس 
تصمیم گرفتم این تجربه را برای نخستین بار در تور کنسرت 2۰ روزه ای که در استرالیا دارم به طور رسمی آغاز کنم و پس از آن درنظر دارم در چند 
برنامه مجزا کارکرد اینچنینی موسیقی ایران را با ارائه نمونه های عینی به بحث و بررسی بگذارم. « الزم به ذکر است تور کنسرت ذوالفنون از 23 بهمن 
به مدت 2۰ روز در شهرهای ملبورن، سیدنی و.. . از استرالیا برگزار می شود، سهیل و گلنوش ذوالفنون و آرش زنگنه از جمله نوزانده هایی هستند که 

در این کنسرت ذوالفنون را همراهی می کنند.     
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وضعیت کپي رایت آثار ترجمه ادبي در ایران  

 به ما مربوط نیست 
 

مریم مهتدي

که  مرا  کتاب  اند  برداشته  »اینها 
وسیله ارتزاق من است، بدون اجازه 
با  قراردادي  هیچ  آنکه  بدون  و  من 
من ببندند، ترجمه و چاپ کرده اند. 
حق من در ایران ضایع شده است و 
مطمئن باشید به محض آنکه برگردم 
به  را  کتاب  ناشر  و  مترجم  ایتالیا، 

دادگاه بین المللي خواهم کشاند.«1
که  زماني   1352 سال  خواندید،  که  را  جمالتي 
اوریانا فاالچي، روزنامه نگار و نویسنده برجسته، 
به  واکنش  در  بود،  کرده  ایران سفر  به  ایتالیا  از 
ترجمه و چاپ کتاب »زندگي، جنگ و دیگر هیچ«2 
بدون اجازه خودش گفته بود. رعایت نکردن حق 
کپي رایت در ایران اما در تمام این سال ها ادامه 
داشته است. ابتداي سال جاري در مراسم پایاني 
جایزه ادبي روزي روزگاري، جان بارت نویسنده 
فرستاد  اعتراضي  متن  امریکایي  سبک  صاحب 
نسبت به ترجمه و انتشار نخستین رمانش »اپراي 
به  اش  نویسنده  اجازه  بدون  هم  باز  که  شناور« 
ایران در  اینکه چرا  فارسي ترجمه و منتشر شد. 
کپي  قانون  به  پیوستن  براي  اقدامي  ها  این سال 
رایت جهاني نکرده است، دالیل گوناگوني دارد که 
در تمام این سال ها در مطبوعات و محافل ادبي 

به آن پرداخته شده اما نتیجه یي دربرنداشته است. مشکالت حقوقي، 
شرایط فرهنگي و نیز موانع اقتصادي مواردي هستند که مي توان به 

آنها اشاره کرد. 

کپي رایت برگ برنده یي براي ناشر ایراني؟

جهان  در  رایت  کپي  المللي  بین  هاي  کنوانسیون  به  ایران  اینکه  با 
ملحق نشده، اما ناشراني هستند که به صورت مستقل امتیاز ترجمه 
و انتشار برخي کتاب ها را از ناشران اصلي آنها و نویسنده هایشان 
گرفته اند. افق، مرکز، ققنوس، نیلوفر و چشمه برخي از این ناشران 
هستند که کتاب هایي در حوزه هاي ادبیات داستاني و اندیشه را با 
رعایت حق کپي رایت در ایران ترجمه و منتشر کرده اند. با در نظر 
از  ناشر  که سود  آید  مي  وجود  به  این سوال  ها،  اقدام  این  گرفتن 
این کار، در شرایطي که مي تواند هزینه یي به ناشر اصلي و مولف 
نپردازد، چیست؟ »مثاًل برادرم« نوشته اووه تیم یکي از کتاب هایي 
با  ایران، آن را  امتیاز ترجمه و نشر در  با خرید  افق  است که نشر 

برگردان فارسيً  محمود حسیني زاد منتشر کرده. 
حسیني زاد درباره روند رعایت حق کپي رایت و نفع ناشر در رعایت 
ناشران  و  نیست  خیلي سخت  ظاهراً  کار  »این  گوید؛  مي  قانون  این 
انتشار کتاب »این سوي رودخانه  خارجي خیلي راه مي آیند. زمان 
اودر« ناشر با انتشارات اصلي تماس گرفت و بعد من با خود نویسنده 
اش مذاکره کردم و آنها اجازه دادند. هزینه مالي این کار زیاد نیست. 
مثاًل من یک انتشارات آلماني را مي شناسم که در ازاي حق کپي رایت 
کتابش 2۰ ، 3۰ جلد از ترجمه فارسي آن کتاب را خواسته است. یا 
من  اند.  داده  هم  مالي  کمک  پیشنهاد  آلمان  در  ناشران  برخي  حتي 
مثاًل  کنند.  نمي  سختگیري  ها  آلماني  که  گویم  مي  را  خودم  تجربه 
براي کتاب هاي دورنمات، ناشرش فقط گفت چند جلد کتاب برایشان 
بفرستیم که در بایگاني خودشان داشته باشند و قراردادي هم براي 
این کار امضا نشد. براي ناشر ایراني هم به هر حال پرستیژي براي 
ها،  نمایشگاه  این  در  است چون  خارجي  هاي  نمایشگاه  در  شرکت 
ناشران کتاب هایي را مي توانند عرضه کنند که کپي رایت داشته باشد 

بنابراین ارتباط بین المللي بین ناشران ایجاد مي شود.«
این مترجم با اشاره به نقش ارتباطات شخصي در طي کردن این روند 
مي گوید؛ »ارتباطات شخصي موثر است. آنها برخالف خود ما، بر 
کار ما اشراف کامل دارند. نمایندگان نمایشگاه فرانکفورت هر سال 
در نمایشگاه کتاب تهران شرکت مي کنند، ناشرها را مي شناسند و 

فارسي بلد هستند.«
ایران  نیز معتقد است رعایت کپي رایت در  کاوه میرعباسي مترجم 
براي ناشر هیچ مزیت و سودي از نظر مالي ندارد؛ »برخي ناشرها، 
مثل افق یا ققنوس صرفًا از نظر اخالقي این کارها را مي کنند. این کپي 
رایت مزیتي ندارد. و ناشر از نظر اعتبار خودش فقط رعایت مي کند. 
براي ناشر هیچ نفعي ندارد. مثاًل کپي رایت همین کتاب آخر پل استر 
)سفر در اتاق کتابت( را نشر افق دارد و کسي نمي تواند مانعش شود 
و مي بینید که چند ترجمه متفاوت از آن شده بدون رعایت اصول کپي 
رایت بنابراین تا وقتي ما عضو نشویم هیچ اتفاقي نمي افتد. رعایت 
این قانون براي ناشران حق و امتیازي ایجاد نمي کند. روزي که ایران 

به قانون کپي رایت بپیوندد، مي توانیم سود ببریم.«

در  اثر  یک  از  متعدد  هاي  ترجمه  به  هایش  صحبت  در  میرعباسي 
ایران اشاره مي کند؛نکته یي که سهیل سمي مترجم »اپراي شناور« 
نیز نسبت به آن معترض است؛ »کپي رایت بیشتر از اینکه في نفسه 
بخواهد ضرر داشته باشد، بستگي به نوع مدیریت ما دارد. کپي رایت 
ناشر  یک  بیاید،  خوب  نویسنده  یک  از  اثري  و  بشود  تصویب  باید 
بقیه  که دست  بشود  ترجمه  هم  و خوب  بدهد  مترجمي  به  و  بگیرد 
از یک کتاب چندین  مترجم ها هم بسته شود چون در حال حاضر 
ترجمه مي شود که برخي از آنها ترجمه هاي واقعًا بدي هم هستند.«

سهیل سمي درباره سود ناشر از رعایت قانون کپي رایت مي گوید؛ 
باشد  دربرداشته  ناشر  براي  باید سودي  قاعدتًا  رایت  کپي  »رعایت 
به  نمي شود گفت  ایران  اقتصادي نشر در  به شرایط  با توجه  ولي 
ایران  در  ما  که  است  ها عجیب  براي خارجي  دارد.  قطع سود  طور 
اپراي  از  من  ترجمه  به  بارت  جان  اعتراض  مثل  نداریم،  رایت  کپي 
شناور. نشر ققنوس سر بعضي کتاب ها براي 
جزیي  مبلغ  و  کرده  را  کار  این  ادب  رعایت 
اگر  که  اینجاست  مشکل  است.  فرستاده  هم 
کپي رایت تصویب بشود، یک ناشر حق کپي 
رایتي که باید بدهد 4 ،5 برابر پولي ا ست که 
براي چاپ باید بپردازد. اما نویسندگان غربي 
که  شناسند  مي  را  ایراني  و  شرقي  ناشران 
آنها  دهند چون  ناچیز رضایت مي  مبلغي  با 
ها  با خارجي  ندارند.  درآمدها  این  به  نیازي 
بهتر مي توان کنار آمد ولي در ایران بلبشو 
است و با این وضعیت بودن کپي رایت همان 
قدر مضر است که نبودنش هست. مسووالن 
انجام  حسابي  و  درست  تحقیقاتي  کار  باید 
بدهند و اگر قانون را پذیرفتند، همه جوانبش 

را باید از پیش در نظر گرفته باشند.« 

معضلي به نام قیمت کتاب و تعداد تیراژ

سال هاي زیادي است که قیمت کتاب هاي غیردرسي در ایران رشد 
چنداني نداشته است. عوامل زیادي هم در آن دخیل هستند که از میان 
زیربنایي  مشکالت  و  اقتصادي  خرید  پایین  قدرت  به  توان  مي  آنها 
فرهنگي اشاره کرد که نتیجه اش حضور کمرنگ کتاب در سبد خرید 
سرانه  کنار  در  نیز  کتاب  ثابت  تقریبًا  و  کم  تیراژ  هاست.  خانواده 
پایین مطالعه در میان مردم نشان از همین نکته دارد. این شرایط اما 
در کشورهاي دیگر وجود ندارد. در اروپا و امریکا تیراژ یک کتاب 
داستاني مثل ایران نیست و همین موضوع مي تواند محل این پرسش 
اختالف  سر  بر  چطور  خارجي  ناشران  با  ایراني  ناشران  که  باشد 

تیراژ و قیمت کتاب کنار مي آیند؟
امیر حسین زادگان مدیر انتشارات ققنوس در آذر سال ۸3، در گفت 
و گویي با ایلنا در این باره گفته است؛ »هرچند گرفتن حق کپي رایت 
هزینه بسیاري نظیر نامه نگاري هاي فراوان به زبان انگلیسي، صرف 
وقت، هزینه هاي پستي و حتي هزینه هاي سفر به خارج از کشور، 
از  بعد  متاسفانه  اما  دارد  را  و...  فروشنده  نظر  مورد  مبلغ  پرداخت 
این حقي که براي ناشر ایراني به دست مي آید، نه سود مالي در پي 
ایراني به هیچ وجه  دارد و نه حتي امتیاز محسوب مي شود. ناشر 
همیشه  تا  یعني  این  و  دهد  افزایش  را  کتاب  قیمت  داند  نمي  صالح 
بستانکار ماندن هزینه هاي کپي رایت در تراز مالي ناشر ایراني. از 
سوي دیگر به رغم اقدام یک ناشر خاص براي خرید امتیاز انتشار 
کتاب در ایران، با توجه به رسمیت نداشتن قانون کپي رایت در ایران 
هر ناشر دیگري مي تواند کتاب را منتشر کند. ناشران دارنده کپي 
رایت معمواًل به نیمي از مبلغ اندک بابت کپي رایت راضي مي شوند و 
ناشر ایراني هنگام مذاکره با آن در مقابل خواسته هاي منطقي شان 
باید مدام از ناچیز بودن تیراژ کتاب و قیمت پایین آن بگوید و این 
به هیچ وجه خوشایند نیست. در این میانه موفقیتي اگر براي ناشران 
ایراني حاصل مي شود بیشتر به دلیل دوستي و در مجموع حاصل 
رابطه است و بدیهي است که تا کاري در چارچوب ضابطه تعریف 

نشود، قابل تکیه نیست.«
کاوه میرعباسي نیز معتقد است برخي به اشتباه گمان مي کنند خرید 
افزایش قیمت آن کتاب در  به  ایران، منجر  امتیاز نشر یک کتاب در 
بازار مي شود؛ »بعضي ها تصور مي کنند با رعایت کپي رایت قیمت 

کتاب ها باال مي رود ولي این طور نیست. قیمت و تیراژ کتاب در ایران 
نسبت به غرب پایین است و ناشران هزینه زیادي نمي پردازند. قیمتي 
این مبلغ  ام، زیر هزار دالر بوده است که  از ناشران شنیده  که من 
خیلي باال نمي رود. پنج تا شش درصد فروش در کشوري که ترجمه 
کرده باید پرداخته شود و خیلي مواقع چون مبلغ کم بوده، نویسنده 
به کپي رایت خیلي  پیوستن  مالي بخشیده. مزایاي  نظر  از  را  حقش 
زیاد است و وجهه و اعتبار ناشران در ایران را باال مي برد. رعایت 

نکردنش اما تعدي به حق دیگران است.«

ممیزي؛ مانعي بر سر راه پیوستن به کپي رایت
بسیاري از نویسندگان ایراني و خارجي معتقد هستند کم کردن حتي 
یا رمان مي تواند به کل ساختار آن لطمه  از یک داستان  یک سطر 
بزند. همان طور که برخي از نویسندگان متعهد ایراني نیز در گزارشي 
که چندي پیش در »اعتماد« با عنوان »ممیزي کتاب در محاق« منتشر 
شد، در این باره نظر دادند. با این حال نویسنده ایراني شرایط حاکم 
بر انتشار کتاب در ایران را مي شناسد و همه جوانب آن را پذیرفته 
است. اما از نویسنده یي که ایراني نیست و با شرایط فرهنگي کشور 
با دخل و تصرف در  انتظار داشت که  توان  ندارد، مي  نیز آشنایي 
کتابش به راحتي کنار بیاید؟ در این باره نظرات متفاوتي وجود دارد. 
کاوه میرعباسي معتقد است نویسندگان خارجي فضاي ایران را مي 
شناسند؛ »از نظر ممیزي مشکلي نیست. گاهي کتاب هاي خارجي از 
فرآیند  در  و  شوند  مي  ترجمه  انگلیسي  زبان  به  شان،  اصلي  زبان 
این ترجمه بخش هایي ممکن است حذف شود چون درک آن براي 
را  ها  محدودیت  ها  نویسنده  نیست.  ساده  زبان  انگلیسي  خواننده 
نویسنده ها را  کنند و حتي بعضي  در کشورهاي مختلف درک مي 
مي شناسم که خودشان موارد ممیزي را پیشنهاد مي کنند یا بخش 
هایي را به جاي قسمت هاي مشکل دار، جایگزین مي کنند و مشاوره 
مي دهند. به هر حال مي دانند که هر کشوري ویژگي هاي فرهنگي 

خودش را دارد.«
سهیل سمي اما در پاسخ به این پرسش و واکنش نویسندگان خارجي 
درباره ممیزي آثارشان در ایران مي گوید؛ »به مورد خوبي اشاره 
کردید. براي آنها عجیب است چون نمي فهمند چرا باید مثاًل دو صفحه 
از کتاب شان حذف شود و سر این جور چیزها اصاًل کنار نمي آیند. 
از نظر آنها حذف یک جمله هم مي تواند به اثر خدشه وارد کند. البته 
من درباره ممیزي هاي با اصول و قاعده حرف مي زنم و واي به 
حال ممیزي هایي که بدون دالیل منطقي به طور سلیقه یي اعمال مي 

شود. 
من فکر مي کنم وقتي رشته اول خشت کج گذاشته شود، دیگر نمي 
را مي  اتفاق تحول عظیمي  این  و  دیوار را صاف کرد  باال  آن  توان 
طلبد. اگر رج اول صاف چیده نشود، هرکاري که مي کنیم به نتیجه 
یي منفي منجر مي شود مثل آلودگي تهران که دیگر نمي توان کاري 

اش کرد.«

رعایت کپي رایت از منظر حقوقي
از منظر  توان  المللي کپي رایت را مي  بین  قانون  به  نپیوستن  دالیل 
حقوقي نیز بررسي کرد و به عواقب آن نیز پرداخت. یکي از پیامدهاي 
باشد.  دوطرفه  صورت  به  مولف  حق  شدن  پایمال  تواند  مي  منفي 
کامبیز نوروزي حقوقدان درباره مسائل حقوقي کپي رایت توضیح مي 
دهد؛ »در قانون اساسي، قانون حقوق مولفان و مصنف ها را داریم 
کنوانسیون  به  آنکه  دلیل  به  است.  انقالب  از  پیش  مال  و  قدیمي  که 
هاي بین المللي کپي رایت ملحق نشدیم، مقررات بین المللي کپي رایت 
در مورد ایران جاري نیست بنابراین اگر اثري در ایران بدون مجوز 
منتشر شود، مسوولیتي متوجه تکثیرکننده نیست. در خارج هم اگر 
ایراني بدون اجازه ترجمه و منتشر شود، مسوولیتي برعهده  کتاب 

بهره بردار نیست.«
او در پاسخ به این پرسش که در این صورت آیا نویسنده خارجي مي 
تواند به طور قانوني شکایت و اعتراض کند، مي گوید؛ »چون ایران 
طرف  از  شکایتي  هیچ  است،  نشده  ملحق  المللي  بین  کنوانسیون  به 

نویسنده خارجي ضمانت اجرایي ندارد.«
به  پیوستن  نداشتن  یا  داشتن  ضرورت  درباره  اما  حقوقدان  این 
»طرح  کند؛  مي  مطرح  را  یي  نکته  رایت  کپي  المللي  بین  کنوانسیون 
مورد  در  ولي  کند  تصویب  باید  مجلس  را  قانون  این  به  پیوستن 
ضرورت یا عدم ضرورت الحاق به این کنوانسیون ها بحث و تردید 
کارشناسي وجود دارد. از نظر فرهنگي هنوز معلوم نیست که پیوستن 
به این کنوانسیون ها به نفع ایران است یا نه. بحث بر سر این است 
فرهنگي  ها هزینه کاالهاي  کنوانسیون  این  به  ایران  الحاق  با  آیا  که 
خارجي در ایران خیلي گران مي شود؟ یعني کتاب به 4۰ ، 5۰ هزار 
تومان برسد. این شائبه در مورد فیلم و موسیقي و... هم همین طور 
است. به نظر من استدالل هاي موافقان الحاق، استدالل هاي محکمي 

نیست.«
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 گله انتظامي از 
اختتامیه بین الملل؛

برخورد  از  انتظامي  اهلل  عزت   
در  فجر  فیلم  جشنواره  مسووالن 
الملل  بین  بخش  اختتامیه  مراسم 
فیلم فجر گالیه مند است؛ »آنها به 
من گفتند قرار است تجلیل ویژه یي 
از من شود اما بنده را براي اهداي 
براي  داوودي  ابوالحسن  جایزه 
آن  خودم  هنوز  که  »زادبوم«  فیلم 
را ندیدم به روي سن دعوت کردند. 
۸۰ساله  من  به  وحشتناکي  توهین 
بیماري  درگیر  روزها  این  که 

همسرم هستم، شده است.« 

آل پاچینو در »کینگ لیر« 
شکسپیر

نقش  جدیدترین  در  پاچینو  آل 
از  اقتباس سینمایي  به  آفریني اش 
شکسپیر  لیر«  »کینگ  نمایشنامه 
در  پاچینوکه  آل  پیوست.  خواهد 
سال 2۰۰4 در فیلم »تاجر ونیزي« 
حضور داشت، در دومین همکاري 
اقتباس  اثر  در  »ردفورد«  با  اش 
دیگري از نمایشنامه هاي شکسپیر 
بازي  دارد،  نام  لیر«  »کینگ  که 

خواهد کرد. 

مل گیبسون هم تهیه کننده 
هم بازیگر

کارگردان  و  بازیگر  گیبسون  مل   

و  »سام  فیلم  هالیوودي  مطرح 
جرج« را براي اکران در سال 2۰1۰ 
میالدي آماده مي کند. مل گیبسون 
پروژه  این  کنندگي  تهیه  بر  عالوه 
نقش  بازیگر  عنوان  به  سینمایي، 
اول نیز در این فیلم حضور خواهد 
براساس  جرج«  و  »سام  داشت. 
در  ونک«  »ریچارد  از  یي  فیلمنامه 
ژانر جنایي مقابل دوربین مي رود.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

معرفی برگزیدگان جایزه ی داستان 
کوتاه هدایت در 24 بهمن

داستان  جایزه ی  دوره ی  هفتمین  پایانی  مراسم 
شکل  به  بهمن ماه   24 هدایت  صادق  کوتاه نویسی 
هدایت  گفته ی جهانگیر  به  برگزار می شود.  خصوصی 
- دبیر جایزه -، امسال نیز مانند سال گذشته، به دلیل 
به  پایانی  مراسم  برگزاری  برای  مکانی  نکردن  پیدا 
شکل عمومی، مراسم روز پنج شنبه به شکل خصوصی 
جایزه ی  دوره ی  پنج  پیش تر،  شد.  خواهد  برگزار 
بود.  شده  برگزار  ایران  هنرمندان  خانه ی  در  هدایت 
از  جایزه  این  بعدی  مرحله ی  به  راه یافته  داستان های 
جایزه  دبیرخانه ی  به  فرستاده شده  داستان   ۶۰۰ بین 
ترتیب  به  دوم،  مرحله ی  در  داوران  داوری  از  بعد  و 
همه  آن  پشت  »برمی گردم  از:  عبارت اند  الفبا  حروف 
کاج« از حسین ایمانیان، »پیر« نوشته ی نرگس رستمی، 
شهال  از  »درد«  مشکالتی،  احمد  نوشته ی  سم«  »داغ 
»سیما«  علیان نژادی،  علیرضا  اثر  »سوسک«  شهابیان، 
حسن  از  فاو«  »غارت  صداقت پیام،  مهدی  نوشته ی 
»همه ی  دهقان،  غالمحسین  اثر  »مرده کشی«  بهرامی، 
و  سیاوشی  سپیده  از  کنید«  خود  محسور  را  چشم ها 
»هویت مجهول« نوشته ی محمدمهدی ابراهیمی. از میان 
برنده ی  داستان  چهار  امسال،  یادشده،  داستان های 

نهایی این جایزه خواهند بود. 

حافظ  خوانی 
شهرام ناظری

مراسم رونمایی از قدیمی ترین نسخه غزلیات حافظ 
در  ناظری  شهرام  حافظ  خوانی  با  دوشنبه  عصر 

برگزار  نیاوران  فرهنگسرای 
شد. 

که چهره هایی  دراین مراسم 
محقق،  مهدی  دکتر  مانند 
آیدین  حسنلی،  کاووس 
فخر الدینی،  فرهاد  آغداشلو، 
حسن  خرم،  همایون 
ناظری  شهرام  انوری، 
حسن  ابتدا  حضورداشتند؛ 
تطبیقی  مقایسه ای  به  انوری 
از  شده  یافت  نسخه  این  از 
نسخه  و  حافظ  غزل های 
عالمرندی  یافته  تصحیح 
پرداخت و گفت: شعر حافظ 
به  هم  خودش  زمان  در 
به  دست  مختلف  اَشکال 
دست می شد و با این وجود 
و  صحت  دلیل  نسخه  قدمت 

اصالت نیست و نمی توان گفت 
به خاطر اینکه نسخه عال مرندی، قدیمی ترین نسخه 
دیوان خواجه است، پس اصالت هم با آن است.وی 
یافته شدن نسخه ای از اشعار حافظ را حائز اهمیت 
انتظار نظر محققان  باید در  افزود:  توصیف کرد و 

ماند و دید که این نسخه چه ویژگی هایی دارد.
این مراسم با پخش سخنرانی کوتاه علی فردوسی 
رئیس بخش تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه نوتردام 
یافت  ادامه  حافظ  غزلیات  از  نسخه  این  مصحح  و 
این  که در آن فردوسی، توضیحاتی درباره کشف 
نسخه در کتابخانه بادلیان و تصحیح آن در آمریکا 

ارائه کرد.
در  نیز  دیبایه  انتشارات  رئیس  میرزایی  شهرداد 

از  نسخه  این  کشف  برشمردن  مهم  با  مراسم  این 
آئینه  تکه های  گفت:  آن  تصحیح  و  حافظ  غزلیات 
می شود  یافت  اندک  اندک  که  سرزمین  این  فرهنگ 
می دهد،  دست  به  هویتمان  و  ما  خود  از  تصویری 
تصویری از آنچه بوده ایم و آنچه ممکن است باشیم 
و آنچه می توانیم باشیم. وی افزود: جشن امروز هم 
بزرگداشت انگیزه ای است که می تواند خود ما را به 
ما نشان دهد و ما را به خود ما رونمایی کند. انگیزه ای 
از  را  سرزمینی  می کوشد  که 
خواب چندین صد ساله بیدار 
کند و در مردمان آن احساس 
بیاورد.در  وجود  به  تعلق 
فیروزی  آوا  نشست  ادامه 
توسط  که  خردسال  دختری 
شعری  قرائت  برای  مجری 
روی  به  شد  دعوت  حافظ  از 
از  غزل  نخستین  و  رفت  سن 
دیوان حافظ را با مطلع »اال یا 
ایها الساقی ادرکاسًا و ناولها / 
که عشق اول نمود آسان ولی 
افتاد مشکل ها« دکلمه کرد که 
روبرو  حاضران  استقبال  با 

شد.
از  شده  یافت  نسخه  سپس 
یک  اجرای  با  حافظ  غزلیات 
صورتی  به  و  نمایشی  گروه 
ادامه  شد.در  رونمایی  هنری 
این مراسم و پس از سخنان اصغر مهرآئین رئیس 
فرهنگسرای نیاوران، علی هاشمی مجری برنامه با 
چند  که  خواست  وی  از  ناظری،  شهرام  از  دعوت 
ناظری   . بخواند  آواز  به  را  حافظ  غزلیات  از  بیتی 
پس از قرار گرفتن در جایگاه با اعالم اینکه برای این 
اجرا آمادگی چندانی ندارد، گفت: اگر قرار است برای 
هر  باشد  او  شایسته  باید  انجام شود  کاری  حافظ 
چند امروز دیگر هیچ کاری شایسته انجام نمی شود.

این خواننده کشورمان سپس با قرائت غزلی از حافظ 
با مطلع »حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست 
/ باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست« آن 
قرار  حاضران  توجه  مورد  که  درآورد  آواز  به  را 

گرفت. 

خجسته کیهان آخرین رمان پل استر را ترجمه کرد
با عنوان »مردی در  خجسته کیهان ترجمه ی آخرین رمان پل استر را 
تاریکی« منتشر می کند. این اثر داستان پیرمردی است که دچار بی خوابی 
تازه ای  به کشف چیزهای  بی خوابی های شبانه ی خود،  این  در  و  شده 
از اطرافش می رسد. به گفته ی کیهان، این اثر در واقع رمانی ضدجنگ 
است که استر در آن به موضوعات مختلفی چون: حادثه ی 11 سپتامبر، 
این کشور اشاره  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جنگ های داخلی 
کرده است، که در پایان به گروگان گیری می رسیم. »مردی در تاریکی« 
آخرین رمان استر است که چند ماه پیش در آمریکا منتشر شده و کیهان 
ترجمه ی آن را به نشر افق سپرده، که برای دریافت مجوز انتشار ارائه 
شده است. پیش از این کتاب، »Travels in the Scriptorium« پل استر 
اثر را مترجمانی به فارسی ترجمه کرده اند؛  این  منتشر شده است، که 

ترجمه ی احسان نوروزی با نام »سفر در اتاق کتابت« توسط نشر چشمه و ترجمه ی مهسا ملک مرزبان از 
این اثر با نام »سفر در اتاق تحریر« از سوی نشر افق منتشر شده  است. همچنین ترجمه ی شهرزاد لوالچی 
از این کتاب با نام »سفرهای کتابت خانه« و ترجمه ی مهدی غبرایی با نام »راه رفتن در اتاق نسخه برداری« 
منتشر خواهند شد. خجسته کیهان پیش تر، »دیوانگی در بروکلین«، »هیوال«، »ارواح«، »شب پیشگویی«، »کشور 

آخرین ها« و »شهر شیشه یی« را از پل استر به فارسی ترجمه کرده است. 

مینی مال در ایران به تقلید از 
ترجمه ها بوده است

قباد آذرآیین گفت: مینی مال در ایران به تقلید از ترجمه ها 
بوده و زمان می خواهد تا جا بیافتد و آن هایی که واقعا 

مینی مالیست هستند، خود را با شرایط تطبیق دهند. 
یک  ما  برای  مینی مال  کرد:  اظهار  داستان نویس  این 
باید پروسه ای را  جریان است؛ زیرا برای سبک شدن 
طی کند؛ منتها در ایران چون این پروسه طی نشده، یک 
جریان است. او تصریح کرد: چون بدون زیربنای فکری 
از سبک های ادبی دیگر تقلید می کنیم، کاتولیک تر از پاپ 
می شویم و از سبک هم جلوتر می رویم؛ اما در خارج 
از ایران، این گونه برخورد نمی شود. آذرآیین در ادامه 
کرد  اشاره  نیز  مینی مال  داستان های  ویژگی های  به 
است؛  ایجاز  در  داستان  این  ویژگی  مهم ترین  گفت:  و 
باشد.  مینی مال  داستانکی  هر  که  نیست  این گونه  اما 
به شرایط  توجه  با  و  می کند  را حذف  زواید  مینی مال 
درباره ی  و  است.  آمده  وجود  به  مدرنیسم  ماشینی 
ورود مینی مال در ادبیات ایران، یادآوری کرد: با توجه 
را  مینی مال  ناگزیریم  ارتباطات  عصر  و  ترجمه ها  به 
نیاز احساس شده و  این  البته هرچند  ببینیم.  ایران  در 
از آن استفاده کرده ایم؛ اما نتوانسته ایم هضمش کنیم. 
هر  به  حریصانه  و  مشتاقانه  گفت:   پایان  در  آذرآیین 
جایی چنگ می زنیم و از هر تئوری ای استفاده می کنیم. 
تازه  گاهی بی مطالعه شعر می گوییم و مثل بچه ای که 
راه بیافتد، به تمام سبک های آن طرف چنگ می زنیم و 
یا  آیا مینی مالیسم  این که  اما  داغ تر عمل می کنیم.  حتا 
پست مدرنیسم در نهایت تثبیت می شود، نیازمند گذشت 

زمان است.

مجموعه ی شعر تازه ی احمدرضا احمدی منتشر شد
این  است.  شده  منتشر  گفت«  خواهم  تو  برای  »روزی  عنوان  با  احمدی  احمدرضا  تازه ی  شعر  مجموعه ی 
از مجموعه ی »چای در غروب جمعه روی میز  این شاعر است که شعرهای بعد  مجموعه شامل ۶۰ شعر 
سرد می شود« را شامل می شود. به گفته ی احمدی، این مجموعه شعر و نثرهایی است که به روال کتاب های 
قبلی اش نوشته  است. »روزی برای تو خواهم گفت« در 154 صفحه و شمارگان 22۰۰ نسخه به تازگی از 
سوی نشر ثالث به چاپ رسیده است. »شعرهای دفترهای کاهی« هم مجموعه ی دیگر احمدرضا احمدی شامل 
شعر، خاطره و اسم هایی است که در شعرهای او آمده اند، و به زودی از سوی انتشارات حوض نقره منتشر 
خواهد شد. همچنین »همه ی شعرهای من« که 1۷ مجموعه ی منتشرشده ی او دربر می گیرد، به زودی از سوی 
نشر چشمه به چاپ خواهد رسید. احمدرضا احمدی متولد 3۰ اردیبهشت ماه سال 131۹ در کرمان است. در 
کارنامه ی ادبی چهل و چندساله اش، آثار مختلفی در حوزه های داستان، شعر کودک، شعر بزرگسال، دکلمه ی 

شعر و... ثبت شده اند
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ارسطو یا فروید؛ 
تردید در نظریه ی 

"شادکامی"
 سهیل اسدی
فارغ التحصیل فلسفه سیالسی از بریتانیا*

پیشگفتار
-1 این نوشته مثال پاندولی است که مابین متافیزیک ارسطو 
انتخاب  کند.  فروید مداومًا دوران می  و روانکاوی زیگموند 
این دو فیلسوف برای محک زدن نظریه ی شادکامی به نقطه 
نظر رادیکال هر دو از دو جناح متفاوت باز می گردد. ارسطو 
شرایط  بود.  قائل  عینی  مبنای  بشر  نوع  شادکامی  برای 
می  شادی  به  آدمی  رسیدن  مبنای  را  خاصی  ماتریالیستی 
دانست. دیگر فالسفه ی عصر یونان باستان نیز کم و بیش 
نهادند. شرایط زندگی آدمی در  تأکید  انگشت  این نظریه  بر 
آن دوران اینگونه ایجاب می کرد که به دنبال عینیات صرف 
ابداء  عینیت  بر  موازی  و  مجازی  مجرای  هیچ  هنوز  باشد. 
نیازهای  تمامی  بود. خشنود و شادکام کسی بود که  نشده 
پس  ای  هزاره  برای  جهان  باشند.  برآورده شده  اش  مادی 
از ارسطو اینگونه باقی ماند. فی الواقع نگرش او برای هزاره 
اینکه  تا  داشت.  قرار  اندیشمندان  پذیرش  و  تحقیق  مورد  ها 
عصر مدرنیته فرا رسید. جهان نوین تمامی ابعاد جهان کهن 
اعمال کرد.  برای بشر  ای  را درهم آمیخت و نظم دگرگونه 
ارضاء تمامی نیازهای مادی آدمی دچار تشویش شد. افزایش 
جمعیت، باالرفتن کیفیت زندگی و محدودیت روزافزون منابع 
طبیعی باعث شدند که انسان نتواند در جهان واقع به ارضاء 
تمام خواسته هایش موفق شود. اینچنین است که فالسفه ی 
سده های شانزدهم به بعد، به تناوب به آراء و اندیشه های 
ارسطو و پیروانش خرده گرفتند. در باب نگرش ارسطویی بر 
مقوله ی شادکامی شاید پس از جرمی بنتهام و جان استوارت 
و  منسجم  چهارچوبی  ارائه  با  که  بود  فروید  زیگموند  میل، 

عمیق به مخالفت با فرضیه ی ارسطویی برخاست. 

جبر یا اختیار؟ 

 -2 گفتار را به رسم همیشگی نقد فلسفی با پرسش آغاز کنیم. ببینیم 
آیا می توان پاسخهایی محکم در مقابل عالمت سئوالها قرار داد؟ 
عرف حکم می کند که نخبگان اجتماعی از دخالت در نوع شادکامی 
اگر  باشد  مدعی  نمی شناسیم  را  باشند. کسی  معذور  شهروندان 
او  شادکامی  مولد  در  ابتدا  بایست  می  دیدیم،  شادکام  را  انسانی 
تحقیق کنیم و اگر مثاًل بی واسطه ی لذات عالیه )آگاهی ورزی، کمک 
به هم نوع، سخاوتمندی و ...( به شادی دست یافته است، بالفور او 
را از شاد بودن محروم کرده و طریقه ی شادکامی از طریق لذات 
عالیه و طرد لذات میانه و حیوانی را گوشزد کنیم. هدف، دستیافتن 
از  نقطه  آن  در  انسان  برای  است. خوشبختی  بر شادکامی  آدمی 
زندگی اش حاصل می گردد که به هر طریق انسانی ممکن به شادی 
رسیده باشد. فرض که فردی بیسواد و عامی، شادکامی را فقط در 
ارضاء جنسی بیابد. نمی توان او را صرفًا بشارت به کتابخوانی یا 
شرکت در مجالس بحث و گفتگو داد و فقط در آن صورت اجازه ی 
شاد بودن را برایش صادر کرد. این تفکر استبدادی، از بنیاد خالی 
از مفهوم و تسلسل منطقی است. از اینروست که عرف و عقل سلیم  

آنرا نخواهد پذیرفت.
-3 درست است که نباید در چند و چون شادی انسان شادکام شده 
اعمال زور کرد، اما آیا نمی بایست بر فرآیند انباشت شادکامی تک 
تِک افراد جامعه بشری نیز بی تفاوت بود؟ آیا می بایست بی تفاوت 
های  سختی  و  نیافته  دست  آرمانهای  و  نیازها  و  دردها  کنار  از 
جانکاه گذشت و به حال عموم بی تفاوت بود؟ یا اینکه بهتر آن است 
که در جهت نسخه بندی شادکامی به تعداد انسانها تالش کرد و 
تک تِک آدمیان را بدین طریق به سمت شادکام زیستن هدایت کرد. 
کدامیک فضیلت است؟ بی تفاوتی یا اهمیت دادن به اطراف؟ عرف و 
عقل سلیم در تمامی فرهنگها و تمدنها پاسخی مشخص و قاطع بر 
این پرسش دارد. آری، بی تفاوتی نسبت به اطراف و اطرافیان اگر 

رذیلت نباشد، به هیچ عنوان فضیلت نیست.  

-4 افالطون، ارسطو، اپیکور و اپیکتیتوس یکصدا شادکامی آدمی را 
در فرآیند غنی کردن فضایل اخالقی و عالیه می جستند و جز اینرا 
باور نداشتند. بدین مفهوم که آنکس از زندگی اش خشنود خواهد 
بود که در پی دست آوردن هرچه بیشتر )کمی و کیفی( از فضایل 
اخالقی و عالیه نوع انسان باشد. در نسخه ای که یونانیان باستان 
برایمان پیچیدند، در نهایت قضیه، این به دنبال فضایل رفتن است 
که آدمی را نسبت به خود و زندگی اش شادکام می گرداند. افزایش 
غلظت فضایلی چون خردورزی، آگاهی، شجاعت، انسانیت، عدالت، 
بنیان فرد - که در تمامی فرهنگها و تمدنهای  تعالی در  اعتدال و 
تاریخ بشری از مشترکات فضایل نیکو دانسته شده اند - در نهایت 
دهند.  می  افزایش  اش  زندگی  و  خود  از  را  فرد  شادکامی  میزان 
با  زندگی فضیلتمندانه در مسیر خود به تولید شادی می پردازد. 
که  است  جهانشمول  و  منطقی  اخالقیات  اصول  اجرای  و  پذیرش 
از  یکی  حداقل  بنابراین،  شود.  می  نزدیک  تکامل  و  تعالی  به  فرد 
فضایل پیروی کردن از اصول اخالقیاتی است که منطق ارائه می 
دهد. تعالی، خود فضیلتی است که انسان اخالق مدار آنرا بدست 
می آورد. فی الواقع به تعالی و تکامل نخواهیم رسید مگر آنکه از 
خویشتن و زندگی خویش خشنود باشیم. اینجاست که ارسطو می 
گوید، فردی که فضایل را در خود تقویت می کند، چه مستقیمًا طلب 

کند یا نه، انسان شادکامی خواهد شد. 
یا  تنها زیستن صرف،  باستان  یونانیان  برای  بدانیم  بد نیست   5-
گم گشتن در روزمرگی مالک زندگی نبود. آن چیز را زندگی می 
شناختند که شادی و نشاط را توامان دارا باشد. بیشتر اوقاتی که 
ما کلمه ی "خوشحال" را بکار می بریم مرادمان بر مبنای عینی یک 
حالت ذهنی است. ارسطو می گوید ولو اینکه شادکامی جهتی ذهنی 
شادکامی  است.  عینی  بنیادهای  از  برآمده  اصل  در  باشد،  داشته 
منوط بر راضی بودن از حالت، شرایط یا عملی خاص در زمان و 
مکان مشخص است. پر واضح است که خشنودی فرد می بایست 
بر شرایط عینی استوار باشد. چرا که الاقل در ابعاد زمان یا مکان 
قرار می گیرد. اما ارسطو فقط بر این دو ُبعد اشاره ندارد. او معتقد 
اینکه تالشهایش  است بنیاد فرد نیز در امر شادکامی موثر است. 
موفقیت  باشد،  داده  پرورش  نیکو  فرزندان  باشند،  نشسته  بار  به 
شغلی و مقامی داشته باشد، و از توانمندیهایش بهترین استفاده را 
برده باشد؛ بنیادهای الزم فردی برای زندگی شادکامانه می باشند. 
همچنین شرایط سنی و تجربی برای این مهم صادق است. در باور 
ارسطو، کودکان و جوانان فاقد این بنیاد هستند. بهتر آن است که 
در این سنین اصاًل به دنبال شادکام زیستن لحظه ای نباشند. چون 
محقق نخواهد شد. زندگانی یک کودک یا جوان هنوز کامل نیست، 
بنابراین نمی توان زودتر از موعد مساعد انتظار شادکامی از آن 

داشت. 
-۶ دستیابی به فضایل اخالقی و تکامل نسبی همراه با تعالی سالهای 
عمر دو مولفه ی کالن برای شادکام بودن از نگاه ارسطوست. با 
گذر از جوانی و سرازیر شدن در میانسالی است که آدمی میوه ی 
تالشهایش را آرام آرام بدست می آورد و خوشبختی به آرامی بر 
او نظر می کند. اما آنجا می توان در باب شاد زیستن فرد انسانی 
قضاوت کرد که او از جهان رخت سفر بر بسته باشد. مادامی که 
انسان زنده است، هنوز دار زندگانی اش کامل نیست. ارسطو تاکید 
دارد که بنابراین در شادترین حاالت و لحظات ممکن، فرد مذکور، 
انسانی خوشبخت است نه شادکام. پس خوشبختی صفت مناسِب 
حیات انسانهاست و شادکامی صفتی است برای حیات گذشته ی 
مردگان یا انسانهای رفته. تا زندگی به نهایت ممکن خود نرسد، نمی 
توان در باب شادکامی آدمی نظر قطعی صادر کرد. برای روشنتر 
شدن دیدگاه ارسطو بهتر است مثالی آورده شود. زندگی را می 
توان به چیزی مشابه ی یک مسابقه ی فوتبال دانست. ولو تا دقایق 
نهایی  بندی  جمع  وانگهی  کرد.  صادر  قطعی  نظر  توان  نمی  آخر 
را در پایان مسابقه صورت می دهند. از نتیجه ی دیدار گرفته تا 
میزان هیجان و عالقمندی تماشاگران را نمی توان تا مسابقه به انتها 
نرسیده است به درستی تخمین زد. تنها زندگی را که صاحبش در 
طول حیات به تمامی خواسته هایش رسیده باشد می توان زندگی 
شادکامانه دانست. آنگاه که مواردی در زندگی فرد برآورده نشوند 
– که بسیار هم مورد نیاز او بوده باشند – فرد مذکور نمی تواند 
به معنای واقعی کلمه خوشحال باشد ولو اینکه لحظات دلپذیری را 

هم از سر گذرانده باشد. 
-۷ و اما تعریف ارسطو از زندگی ایدآل چیست؟ او می گوید، زندگی 
شادکامانه، زندگی کامل شده و تکمیلی است که توسط مولفه های 
دلپذیری چون سالمتی، ثروت، رفاقت، آگاهی و دارا بودن فضایل 
از  بد نیست  انعقاد کالم  اینجا برای  باشد. در  اخالقی همراه بوده 
ارسطو  نظر  ببریم. شادکامی مورد  استفاده  ترمنولوژی کانت هم 
و ما یک ارزش بالذات یا ارزش درونی است؛ یک هدف بالذات و 
محدود به خود است. بدین معنی که ما شادکامی را فقط و فقط برای 
خودش می خواهیم و نه برای چیز دیگری. و اما مهمترین مولفه از 
دیدگاه فیلسوف کهن در رسیدن به زندگی ایدآل، داشتن شخصیت 
اخالقی است. فردی که خواستار زندگی شادکامانه می باشد نمی 
بایست در میان فضایل به انتخاب برخی بپردازد و مابقی را رها 

کند. او می بایست تمامًا خود را با خواست و آمال جملگی فضایل 
تطبیق دهد. شاید مشخص شده باشد که لذتجویی تام از شادکامی 
مجزا است. اکثر مردمان شاد زیستن را معادلی بر لذتجویی مداوم 
میرا و موقتی  لذتها همه  بزرگی است چرا که  اشتباه  این  میدانند. 
به مجرد دست  امری قدسی و واال است که  اما شادکامی  هستند 
نیم  همچنین  آن  برای  رفت.  نخواهد  کف  از  راحتی  به  آن  آوردن 
به  تا  کرد  و ممارست سپری  با تالش  باید  را  زندگی  از  بیشتری 
مرحله ی شاد زیستن واقعی رسید. ارسطو معتقد است در اجتماع 
بشری، این حس همیاری و همکاری است که باعث شادکام شدن 

هرچه بیشتر از آدمیان خواهد شد، نه احساس رقابت.
به  ارسطو   ، نیخوماخوس  اخالق  از  دهم  و  یکم  کتابهای  در   ۸-
صراحت ایده ی »شادکامی به مثابه حالتی روانی« را رد کرده است 
و اصرار بر آن دارد که شادکامی بشری دارای مولفه های عینی، 
حقیقی و از همه مهمتر مادی است. ادله ی او بر این باور استوار 
است که اگر شادکامی صرفًا حالتی روانی بود آنگاه فردی که در 
خواب یا ُکما بسر می برد نیز می توانست آن شرایط را یک به یک 
دارا باشد. پس، شادکام پنداشته شود. اما بدون تجربه ی پیشینی 
ادله ی  توان گفت که  به جرأت می  نیست.  خواهیم گفت که چنین 
منطقی ارسطو برای هزاران سال بر سر در تفکر فلسفه طبیعی در 
غرب باقی ماند تا اینکه زیگموند فروید در قرن نوزدهم با ارائه ی 
نظریه انقالبی اش در روان درمانی خط بطالنی برآن کشید. البته 
و  هدفمند،  آزاد،  موجودی  آدمی  که  داشت  باور  شدت  به  فروید 
مسئول است. بنابراین، در لحظه لحظه از زندگی اش می تواند تقدیر 
شخصی را اعمال کند. او بر مبنای این پیشفرضها نهایتًا با سلسله 
آزمایشات بالینی اثبات کرد که فرد خوابیده نیز می تواند در حالت 

شادکامی بسر برد و خواب لذتبخشی را تجربه کند.  

فروید و نگرش مدرن به مساله شادکامی

بدن  فیزیولوژیک  که ساختارهای  داشت  باور  فروید  زیگموند   ۹-
آدمی الجرم چگونگی عملکرد ُبعد روحانی یا آنچیز که به ساختار 
ساخت.  خواهند  شفاف  و  روشن  برایمان  را  شناسیم  می  ذهنی 
هیچ  حقیقت  در  ذهنی  ی  مرحله  که  رسید  نتیجه  این  به  اینچنین 
تفاوت و خصومتی با مرحله عینی زندگی نوع انسانی ندارد. آنگاه 
فرار  اکسیری  خود  خودی  در  شادکامی  ارسطو،  نظر  خالف  بر 
است. یک حالت ذهنی از رضایت خاطر و باطن نسبت به تمامیت 
ابد  تا  یافت شدن در شخص  به مجرد  تواند  زندگی است که نمی 
تضاد  توانیم  می  ارسطویی  باور  به  مجدد  مراجعه  با  بماند.  باقی 
حاکم در نظریه ی کهن شادکامی را دریابیم. اگر شادکامی امری 
بر مبنای مولفه هایی  تواند  باشد، پس چگونه می  قدسی و االهی 
چگونه  پرسش  این  به  ارسطو  دانم  نمی  زمینی شکلگیرد؟  و  میرا 
پاسخ خواهد داد اما میدانم که این تضادی است در اندیشه ی او 
نسبت به امر شادکامی. البته همچنان بسیاری از انگیزه های درونی 
رفتار بشری در فرآیند ذهنی آنها مخفی و غیرقابل تشخیص باقی 
مانده است. این حقیقت را نیز فروید در زمان خود متذکر می شود. 
ولو با یافته های جدید، هنوز تغییری در میزان شناخت انگیزه های 

درونی صورت نگرفته است و می توان با او همسخن ماند.
-1۰ هیچ انسانی نیست که بتواند ادعا کند، ولو در لحظه ای خاص 
باشد.  آنچیزها که خواسته است، رسیده  تمامی  به  از زندگی اش 
پی  در  بایست  نمی  زیستن  شادکام  باب  در  که  است  همین  برای 
بود.  راضی  و  نداشت  هیچ  توان  می  افتاد.  رضایت  عینی  حاالت 
آنچیزها  )تمامی  ارسطویی  از موفقیتهای  به کمترین حد  توان  می 
که ارسطو تعالی می نامد منهای امر اخالقی که الزمه زندگی نوع 
انسان است( دست یافت اما از داشته ها کمال رضایت را داشت و 
قانع بود. انسانی که بدین درجه از آگاهی نسبت به خود و زندگی 
اش برسد، الجرم انسان شادکام و خشنودی خواهد بود. حقیقت 
این است که انسان به داشته هایش قانع باشد و آنگاه رضایت و 
شادکامی را بدست می آورد. برخالف تفکر ارسطویی، خوشبختی 
نه  است،   » ذهنی  رضایت  »احساس  از  نوعی  شادکامی  نهایتًا  یا 
گفتار  در  توان  می  حتی  آنرا  مصداق   .» عینی  رضایت  »احساس 
جان استوارت میل دنبال کرد اینکه خوشبختی را به مجرد تفکر در 
باب چند و چونش از کف خواهیم داد و احساس فالکت بر ما حاکم 
خواهد شد. به عبارت دیگر خوشبختی تا به آنجا با ما همراه خواهد 
بود که بدان فکر نکنیم. یعنی موارد عدم ارضاء عینی آن را در خاطر 
مرور نکنیم. اما مگر می شود پیرامون مقوله ای جانب بیفکری را 
گرفت و مدعی شد که می توان آنرا بهمراه داشت؟ آری، تفکر در 

باب امر ذهنی نمی بایست به حیطه ی امر واقع وارد شود. 
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بردارد  )کنت(  خرم  سبزو  مناظر  از  را  خود  چشمان  اینکه  بدون  لیماس   
فاولی  لندن  فرودگاه  در  خواهم.  نمی  ویسکی  دیگر  متشکرم  داد:  جواب 
منتظر او بود و درحالیکه او را بوسیله اتومبیل خود به شهر میرساند گفت 
است.  بینهایت عصبانی  افتاه  اتفاق  کارل  برای  که  ای  حادثه  از  کنترول   :
راستی جریان از چه قرار است ؟ کارل بقتل رسید موندت اور کشت. واقعا 
کشته شد؟ بله برای خودش هم بهتر بود. نزدیک بود که از مرز بگذرد . 
اگر کمتر عجله کرده بود، آنها دیرتر تصمیم میگرفتند و این حادثه اتفاق 
نمی افتاد. آبتیلونگ درست در موقعیکه کارل از پاسگاه مرزی برلن شرقی 
در  بصدا  زنگهای خطر   . گرفت  تماس  پاشگاه  مقامات  با  بود  خارج شده 
آمدند و یکی ازمامورین وپو کارل را در 2۰ متری خط مرزی بضرب گلوله 
از پای در آورد. بیچاره ))بله او شانس نیاورد.( فاولی از لیماس متنفر بود 
وسعی هم نمیکرد که تنفرخود را مخفی دارد. او در کلوپهای مهم عضو بود 
و کراواتهای گران قیمت را کلکسیون میکرد. در نظر او لیماس مرد مطوئنی 
نبود. لیماس هم بنوبه خود فاولی را مرد احمقی در نظر میگرفت. لیماس 
پرسید: درچه قسمت کار میکنی ؟)) در قسمت کارگزینی.(( وضع من چه 
این موضوع  کنترول شخصا  مرا مرخص خواهند کرد؟))  آیا  خواهد شد، 
))بله(( برشیطان  ؟  باره اطالعی داری  این  تو در  آیا  بتو خواهد گفت((  را 
ولی  میخواهم  ))معذرت  نمیدهی؟  شرح  برایم  را  جریان  چرا  پس   ، لعنت 
بود عصبانی شود ولی بخود  نزدیک  لیماس  بکنم.((  نمیتوانم چنین کاری 
گفت که فاولی حتما دروغ میگوید . او با لحن مالیمی پرسید: اقال بمن بگو آیا 
مجبورم برای یافتن یک آپارتمان شهر لندن رازیرورو نمایم؟ فاولی گوش 
: ))فکر نمیکنم ، بطور قطع خیر.(( خداراشکر  خود را خاراند و جواب داد 
پارکینگ  در  را  خود  اتومبیل  فاولی  یافتم.  نجات  گرفتاری  این  از  اقال  که 
هال  ووارد  شده  پیاده  آن  آز  مرد  دو  و  کرد  متوقف  ))کمبریچ((  سیرک 
سیرک))کمبریچ(( شدند. فاولی با لحن تمسخر آمیزی گفت دوست من ، تو 
اجازه عبورنداری و بهتر است که یک برگ درخواست پرکنی. از چه موقع 
اجازه عبور الزم شده ؟ مک کال مرا از مادرش هم بهتر میشناسد! دستور 
جدید است . آخر میدانید که سیرک روز بروز توسعه مییابد. لیماس بدون 
اینکه جواب او را بدهد، با عالمت سربه مک کال سالم کرد و بدون اجازه 
عبور وارد آسانسور شد. کنترول با احتیاط دست اورا فشرد. گوئی دکتری 
هستید.  خیلی خسته  حتما شما   : گفت  او  میکند.  معاینه  را  مریضی  دست 
لطفا بنشینید. صدای او تغییری نکرده بود و هنوز هم با لحن متجددانه ای 
صحبت میکرد. لیماس روی یک صندلی که کنار رادیاتور برقی سبز رنگی 
میخورد.  بچشم  رادیاتور  برروی  نیز  آب  کاسه  یک   . نشست  قرارداشت 
کنترول گفت : بنظر شما هوا سردنیست ؟ او دستهای خود را روی رادیاتور 
بهم میمالید. در زیرکت سیاهرنگی که بتن داشت یک پولیور قهوه ای بچشم 
و  بود  مندی  بنام  احمق  کامال  که زنی  کنترول  بیاد خانم  لیماس  میخورد. 
خیال میکرد که شوهرش دریک بنگاه تجارتی کار میکند افتاد و پیش خود 
گفت : که آن پولیور را حتما او بافته است . کنترول افزود: خشکی هوا مرا 
نارحت میکند. انسان برای اینکه خود را گرم نماید هوا را خشک میکند و 
بلند شده دکمه  از جای خود  او   . است  بسیار خطرناک  اینکار  که  نمیداند 
ای را که در کنار میز تحریرش قرارداشت فشرد و گفت : امیداوارم بتوانم 
کمی قهوه برایتان سفارش دهم جینی مرخصی رفته است . منشی دیگری 
اند. خیلی ناراحت کننده است. انگار بسته سیگاری  در اختیار من گذاشته 
از جیب خود بیرون آورد و در حالیکه سیگاری به لیماس تعارف میکرد 
افزود: نرخ سیگار امسال بطور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. لیماس 
جیب  در  دوباره  را  سیگار  بسته  کنترول  کرد.  تشکر  او  از  سر  باعالمت 
میخواست  که  لیماس  برقرارشد.  نشست. سکوت  خود  درجای  و  گذاشت 
هرچه زودتر به اصل مطلب بپردازد گفت : کارل ریمک بقتل رسید. بله اطالع 
دارم . واقعا باعث تاسف است . بنظر من آن زن اورا لوداد... الویرا. لیماس 
که بهیچوجه نمیخواست نظر کنترول را دراره الویرا بداند جواب داد ممکن 
است . آیا ریمک بدستور موندت بقتل رسید؟ بله کنترول از جا برخاست و 
بجستجوی زیر سیگاری پرداخت و آن را در گوشه میز تحریرش یافت و 
روی زمین میان صندلی خود و لیماس نهاد و گفت : شما ناظر مرگ ریمک 
بودید. در آن موقع چه احساسی بشما دست داد؟ لیماس شانه های خود را 
باال انداخت و جواب داد ناراحت شدم. کنترل نگاهی به او انداخت  و افزود 
واقعا چنین احساسی بشما دست داد ؟ بگوئید که خیلی ناراحت شدم. هرکه 
جای من بود خیلی ناراحت میشد. شما ریمک را خیلی دوست داشتید اینطور 
نیست ؟ لیماس که از این گفتگو ناراحت شده بود جواب داد فرض کنیم که 

او را خیلی دوست داشتم . 
ادامه دارد

دوست های اجاره ایداستان )5(
مشتریان برای این که یک ساعت در کنارش باشند حاضرند پول پرداخت کنند. آن ها معموال" فقط می خواهند نوازشش کنند اما او به 
عنوان یک لطف مخصوص به مشتریان دائمی و بسیار خاص، روی یک صندلی لم می دهد، چشم هایش را می بندد و اجازه می دهد 

از او عکس بگیرند.
با این که شرایط سخت رکود اقتصادی دوباره به ژاپن برگشته و حتی در ماه های اخیر سخت تر نیز شده است اما هنوز هم ژاپنی ها 

تمایل دارند پول شان را برای سرگرمی خرج کنند. 
»لوال« یا »رورا« - تلفظ دوم ژاپنی تر است - بسیار زیباست و خودش هم این موضوع را خوب می داند. مشتریان برای این که یک 
ساعت در کنارش باشند حاضرند پول پرداخت کنند. آن ها معموال" فقط می خواهند نوازشش کنند اما او به عنوان یک لطف مخصوص 

به مشتریان دائمی و بسیار خاص، روی یک صندلی لم می دهد، چشم هایش را می بندد و اجازه می دهد از او عکس بگیرند. 
لوال یک گربه ی پشمالوی ایرانی است که در »کافه جاالال«ی توکیو در ناحیه ی شلوغ »آکیهابارا« کار می کند. جاالال یکی از کافه های 
گربه ای شهر است که برای مشتریانش یک دیدار دوستانه اما کوتاه را فراهم می آورد. در این کافه حیوانات خانگی تربیت شده ای 

وجود دارند که در ارتباط با مشتریان بسیار حرفه ای برخورد می کنند. تعداد این نوع مکان ها در ژاپن رو به افزایش است. 
وقتی وارد شدم دوازده گربه در آن جا حضور داشتند، مشتریان موجود در آن لحظه هفت نفر و اکثرا" هم مجرد بودند. یکی از این 
آقایان که سی و یکی دو سال داشت در تالش بود تا به وسیله ی یک موش پالستیکی، یک گربه ی نژاد Orienta Longhair - نژاد 
شرقی که گوش های بزرگی دارد - ارتباط برقرار کند. »یاتسوک« می گوید در ارتباط با مردم معموال" خجالتی است. او از ته دل 
آرزو دارد که یک گربه برای خودش داشته باشد اما مسافرت های کاری همیشگی اش این اجازه را به او نمی دهد؛ تنها زندگی می کند 

و جاالال راه حل مشکل اش است. 
مشتریان،  برای  شرکت  این  طرف  از  می دهد.  اجاره  »فامیل«  که  دارد  وجود  شی  تای«  »هاگما  نام  به  تخصصی  مؤسسه ی  یک 

هنرپیشگانی فرستاده می شود تا در مراسم عروسی یا عزاداری آنان نقش خویشاوندان شان را بازی کنند. 
Cat Cafe ده دالر هزینه خواهد داشت. در صورتی که عالقه ای به گربه سانان نداشته باشید، دیگر  گذراندن یک ساعت وقت در 
مؤسسات به شما خرگوش، راسو، حتی سوسک خزوک اجاره می دهند. بیش از صد و پنجاه شرکت در توکیو وجود دارد که مجوز 

اجاره دادن حیوانات در شکل های مختلف را دارند. سوسک ها از همه ارزان تر هستند و سگ ها طرفداران بیش تری دارند. 
برای این  کار ابتدا باید مبلغی به عنوان وجه الضمان و سپس مبلغ اجاره را پرداخت کنید. سپس قالده به دست بیرون می روید. در 
آن جا به شما مقداری دستمال و یک کیسه ی پالستیکی می دهند و درباره ی این که چه طور از دوست جدیدتان نگه داری و آن را کنترل 

کنید، راهنمایی تان می کنند. 
»کائوری« فرد دیگری است که معموال" بعد از ظهرهای یک شنبه اش را با »البرادور« می گذراند. او یک گارسن است و می گوید در 
صورتی که هوا خوب باشند برای قدم زدن به پارک می روند و اگر بارانی باشد جلوی تلویزیون خانه اش می نشینند و با هم بازی 
می کنند: "وقتی به چشم هایش نگاه می کنم، احساس می کنم سگ خودم است اما زمانی که به مؤسسه برش می گردانم، از من دور 

می شود و شروع به دم تکان دادن برای مشتری بعدی می کند، آن وقت است که می فهمم این فقط یک سگ اجاره ای است." 
بازار کار پر رونق »سرگرمی« در ژاپن نشان می دهد که فقط وفاداری حیوانات نیست که با پول معاوضه می شود. در این صنعت 

موقعیت های بسیاری وجود دارد که می تواند برای صاحبان شرکت ها سود به همراه داشته باشد. 
یک مؤسسه ی تخصصی به نام »هاگما شی  تای« وجود دارد که »فامیل« اجاره می دهد. مفهوم نام این مؤسسه تقریبا" چنین چیزی 
است: "می خواهم شاد باشم." از طرف این شرکت برای مشتریان، هنرپیشگانی فرستاده می شود تا در مراسم عروسی یا عزاداری 

آنان نقش خویشاوندان شان را بازی کنند و در صورتی که مبلغ بیش تری بپردازند برای حاضرین مجلس، سخن رانی هم می کنند. 
تنهایی مشکلی است که بسیاری از مردم این جزیره ی پر جمعیت با آن مواجه اند. اما ژاپنی ها به خود قبوالنده اند که در برخی شرایط، 

پول می تواند حداقل برای یکی دو ساعت، غریبه ای را به دوست تبدیل کند. 
اما خدمات به همین  جا ختم نمی شود. این شرکت حتی به مادرانی که به کمک نیاز داشته باشند، شوهران موقتی اجاره می دهد. این 
»بابا«ها در انجام تکالیف مدرسه به کودکان کمک می کند و حتی امور مربوط به آپارتمان و همسایگان را انجام می دهد. بچه ها را 
به پیک نیک یا پارک می برد و یا حتی در مصاحبه های دلهره آور ثبت  نام مهدکودک ها با مدیر مهد صحبت می کند تا به کودک شان 

خدمات مناسبی ارائه دهد. 
خدماتی هم برای خانم هایی وجود دارد که قصد ازدواج دارند و یا ازدواج کرده اند اما در زندگی مشترک موفق نبوده و قصد دارند 
طالق بگیرند. این شرکت برای آن ها یک »مادر« می فرستد تا بتوانند با او درد دل کنند، مشکالت شان را در میان بگذارند و از نصایح 
مادر اجاره ای استفاده کنند. آقای »م.ا« با شرکت تماس گرفته تا یک »پدر« اجاره کند. او به طور مادرزادی نابیناست و نگرانی ها و 
ترس های درونی دارد که حس می کند نمی تواند آن ها را با دیگران در میان بگذارد. او می گوید: "من احساسات بدی را در وجود خود 
نگه داشته بودم و نمی توانستم با انتقادات والدین و معلمینم کنار بیایم. بعد از این که با شرکت تماس گرفتم آن ها مرد مسنی را برایم 
فرستادند تا با هم شام بخوریم. معموال" نمی توانم در اولین مالقات با کسی راحت باشم اما در آن روز احساس کردم واقعا" با یک 

پدر حرف می زنم و دوباره از این خدمات استفاده کردم.« 
در این میان محل بسیار معروف دیگری هم وجود دارد که آقایان می توانند برای معاشرت و صحبت با دختران دانشجو به آن جا 
از  این دور هم نشینی ها بسیار کم تر  تا فقط با هم حرف بزنند. هزینه ی  Campus Cafe دور هم جمع می شوند  بروند. آن ها در 
کلوپ هایی است که تجار و سیاست مداران در آن ها به دور هم جمع می شوند و صحبت می کنند. اگرچه این کار هم به دلیل بحران 

اقتصادی رونق سابق را ندارد. 
تنهایی مشکلی است که بسیاری از مردم این جزیره ی پر جمعیت با آن مواجه اند. اما ژاپنی ها به خود قبوالنده اند که در برخی شرایط، 

پول می تواند حداقل برای یکی دو ساعت، غریبه ای را به دوست تبدیل کند.

منبع: خبرگزاری بی بی سی

گروه خدمات کامپیوترکیان
لندن-بیرمنگام-منچستر

باکادری مجرب از دانشجویان دکترا
عیب یابی،ویروس یابی، آموزش و فروش کلیه نرم افزارها،طراحی سایت ،لوگو،چاپ کارت 

ویزیت و کلیه امورتبلیغاتی....
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جستاری در پرسش آیا روزنامه نگاران می توانند سیاسی باشند؟

سکوالریسم روزنامه نگاری
محمدرضا یزدان پناه

آیا یک روزنامه نگار می تواند با استفاده )سوءاستفاده( از موقعیت و جایگاهی که این عنوان در اختیار 
او قرار می دهد، به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازد؟ به عبارت روشن تر، آیا حفظ و حراست 
تقدس و ارج حرفه روزنامه نگاری و به تبع آن خود روزنامه نگاران، در گرو پرهیز از ورود به مناقشات 
و مجادالت سیاسی است؟ و اگر این گونه است آیا فعالیت سیاسی- اجتماعی روزنامه نگار یا خبرنگاری 

که به اعتبار این حرفه انجام می شود به ارزش ها و جایگاه روزنامه نگاری ضربه می زند؟ 
این پرسش ها و پرسش های دیگر که مشابه آن سال ها است خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی را 
مخاطب خود قرار داده و به یکی از دغدغه های اصلی فعاالن عرصه مطبوعاتی این کشور بدل شده 
است. هرچند به نظر می آید با پایان یافتن دوران موسوم به اصالحات و آنگاه که بهار روزنامه نگاری 

اصالح طلبان در ایران به خزان دچار شد، بر حجم بحث و جدل ها در این باره افزوده شده باشد. 
نگارنده خود از جمله کسانی است که در سال های اخیر در متن این مجادالت قرار داشته و به واسطه 
نوع فعالیت سیاسی انجام شده و همزمانی آنها با حرفه روزنامه نگاری، بارها مخاطب پرسش هایی که 

در ابتدای بحث به آنها پرداخته شد، قرار گرفته است. 
به نظر می آید دور جدید این مباحث و برخورد دو نگاه متفاوت از روزنامه نگاری و وظایف روزنامه 
نگاران در ایران پس از بیانیه اخیر جمعی از روزنامه نگاران و دعوت آنها از رئیس جمهور سابق برای 
نامزدی در انتخابات ۸۸ تشدید شده باشد؛ بیانیه یی که فرآیند جمع آوری امضا و انتشار آن با انتقاد 
و مخالفت عده یی دیگر از همکاران که خود را مخالف ورود تمام قد روزنامه نگاران به آوردگاه های 

سیاسی و به خصوص انتخاباتی می دانند، مواجه شد. 
واقعیت آن است که چه آن دسته از روزنامه نگارانی که با این مساله )فعالیت سیاسی- اجتماعی به 
اعتبار روزنامه نگاری( مخالف هستند و از آن حذر می کنند و چه آن همکارانی که نه تنها با چنین 
حرکاتی مخالفتی ندارند بلکه آن را ضروری نیز می دانند، به گونه یی درست می گویند و می اندیشند. 
دسته اول آنهایی هستند که با اشاره صحیح به اصول و قواعد حرفه یی روزنامه نگاری در جوامع 
توسعه یافته و دموکراتیک، بر جدایی دو نهاد )با کمی اغماض( روزنامه نگاری و سیاست تاکید کرده و 
می گویند خبرنگاری و روزنامه نگاری آنقدر ظریف است که به کمترین نگاه ناپاکی می شکند و آنقدر 
مقدس است که گرد سیاست نباید بر شیشه آن بنشیند. می گویند یک روزنامه نگار از چنان ارج و قربی 
برخوردار است و آنچنان جایگاهی دارد که سیاستمداران باید تمام توان خود را مصروف جلب حمایت 
او کنند نه آنکه شرایط برعکس شود و روزنامه نگاران برای سیاستمداران فرش قرمز پهن کنند و ناز 

او را بکشند تا طرف نازک نارنجی شود و عشوه بیاید. 
کدام خبرنگار و روزنامه نگار فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، امریکایی، سوئیسی، ژاپنی، کانادایی یا حتی 
اعتبار خود و حرفه اش برای صدور چک سفیدامضا به  از  ترکیه یی و پاکستانی را سراغ دارید که 
سیاستمداران کشورش استفاده )سوءاستفاده( کند و با نوشتن نامه ها و بیانیه های فدایت شوم، از او 

خواهش کند که تو بیا و نامزد فالن انتخابات شو تا من برایت از جان مایه گذارم؟ 
یا از سوی دیگر کدام مطبوعه نویس و روزنامه چی در این کشورها را می شناسید که به واسطه حرفه 
اش اندک اعتباری در اقشار مرجع اجتماعی و افکار عمومی داشته باشد و سیاستمداران تشنه قدرت 
و دولتمردان تشنه حفظ قدرت با انواع و اقسام لطایف الحیل، رویای جلب حمایت او از خود را نداشته 
باشند؟ ما که این را می دانیم چرا باید به گونه یی رفتار کنیم که سیاسیون تصور کنند چنان غمزه دل 
فریبی دارند که هرچه کنند و نکنند، باز هم هستند روزنامه نگار جماعتی که نازشان را می کشند و به 

دنبال شان روانند. 
تا مقطعی است که سیاستمداری  تنها  تاریخی دارد مشخص، زیرا همه آنها  ان قلت ها  این  البته تمام 
خاص، عزم حضور در عرصه را نکرده باشد که در آن هنگام سکوت به معنای بی عملی است و زمان، 
زمان انتخاب. این گونه می شود که به ناگاه شرایط عوض می شود و دوره، دوره عمل سیاسی می 
شود. می گویند آن عیب و ایرادها متعلق به زمانی بود که طرف بانگ حضور سر نداده بود و اکنون 

که راهی میدان شده، تنها گذاشتنش بی معناست و باید او را یاری کرد حتی اگر فریاد نکرده باشد »هل 
من ناصر ینصرنی؟« 

دسته دیگری هم اما هستند. روزنامه نگارانی که معتقدند روزنامه نگاری در این ملک، جدا از فعالیت 
سیاسی- اجتماعی نیست. آنها که چون درد میهن، درد ملت، درد آزادی، درد دموکراسی، درد حقوق 
بشر و دردهای دیگری چون این دارند، روزنامه نگار می شوند. روزنامه نگار می شوند چون اینجا 
»ایران« است نه فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، سوئیس، ژاپن، کانادا یا حتی ترکیه و پاکستان که تیراژ 

مطبوعات مستقل شان به چندین میلیون نسخه در روز می رسد. 
روزنامه نگار می شوند چون روزنامه نگاری ایرانی با تمام مشابهاتش در همه جای این کره خاکی 
تفاوت دارد. همانطور که هیچ کجا و هیچ چیز این مملکت با هیچ کجا و هیچ چیز دیگر این جهان شباهتی 
ندارد. روزنامه نگار می شوند چون روزنامه نگاری را از مشروطه وام گرفته اند؛ از صور اسرافیل ها، 
ملک المتکلمین ها، بهارها، دهخداها و پس از آن فاطمی ها و... روزنامه نگار می شوند چون در رادیو 
و تلویزیون ملی جایی برایشان نیست. روزنامه نگار می شوند چون یا حزبی وجود ندارد که سیاسی 
نمی خواهند  نگار می شوند چون  بمانند. روزنامه  باقی  نگار  توانند روزنامه  نمی  باشد  اگر  یا  شوند 

میرزابنویس باشند. روزنامه نگار می شوند چون چاره دیگری ندارند. 
ممکن است گفته شود چنین کارکردهایی با اصول و قواعد حرفه یی روزنامه نگاری جور درنمی آید اما 
اگر روزنامه نگاری حرفه یی در این ملک برقرار بود که نه نیازی به مشروطه بود و نه احتیاجی به دوم 
خرداد. در شرایطی که فضای رسانه یی کشور در انحصار تنها یک طرز تفکر و نگاه قرار دارد، احزاب 
و تشکل های رسمی و قانونی از داشتن ارگان مطبوعاتی محرومند، خطر تک صدایی پس از مدتی گوشه 
گیری در فضای سیاسی رسانه یی کشور حرکت گام به گام خود برای بازگشت مجدد را آغاز کرده، 
روزنامه نگاری به مبارزه پیوند خورده و شکاف میان دموکراسی خواهی و اقتدارگرایی نه تنها حذف 
نشده که تقویت هم شده. دوری جستن روزنامه نگاران از نقش آفرینی در فعل و انفعاالت سیاسی آن 
هم در عصر فقدان وحشتناک رسانه های اصالح طلب می تواند آثار و تبعات ناگواری به دنبال داشته 
باشد.باید در نظر داشت معیار تطبیق مسائل مختلف با ارزش های اجتماعی در جوامع مختلف و بسته 
به ساختار و شرایط آنها متفاوت است. چنین نزاعی را می توان به طور مشخص در حوزه های دیگر 

جامعه ایرانی هم مشاهده کرد. 
از این منظر نباید فراموش کرد روزنامه نگاری در ایران در وهله اول نوعی فعالیت سیاسی- اجتماعی 
در اعتراض به روند موجود است و بدیهی است در چنین شرایطی نمی توان از روزنامه نگاران ایرانی 
انتظار داشت تنها به تماشای میدان مبارزه بنشینند.  که اندیشه اصالح امور را در سر می پرورانند، 
شرایط خاص اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایران ایجاب می کند روزنامه نگاران و خبرنگارانی 
که عنوان اصالح طلبی را با خود یدک می کشند و اساسًا برای نیل به اهداف این جنبش وارد حوزه 
فعالیت رسانه یی شده اند، از تمام توان خود برای چنین ایفای نقشی استفاده کنند. جداسازی دو نهاد 

روزنامه نگاری و سیاست در ایران از این نگاه نه ممکن است و نه به صواب.

) www.medianews.ir ( مدیا نیوز
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آکواریومی به 
وسعت 

خلیج فارس 
آکواریوم  این  در  تزئینی  ماهیهای  نوع  هفتاد  قریب 
وجود دارد که از نظر شکل و رنگ پولک  ها و زیبایی 
کمیاب  بسیار  نیز  آنها  از  برخی  و  نظیر  کم  ظاهری، 
هستند. عالوه بر این، مرکز پرورش و کشت مروارید 

کیش یکی از جذاب  ترین دیدنی  های جزیره است...
 

جزیره کیش 
ین جزیره بیضی شکل با مساحت ۷ / ۸۹ کیلومتر مربع و با طول ۶ 
/ 15 و عرض ۷ کیلومتر ، در جنوب غربی بندرعباس و در میان آب 
های نیلگون خلیج فارس واقع شده است. فاصله دریایی این جزیره تا 
از نظر محیط زیست  پنجاه مایل دریایی است. جزیره کیش  بندرلنگه 
طبیعی، یکی از بکرترین مناطق خلیج فارس است. استعدادهای طبیعی 

و موقعیت جغرافیایی ویژه آن زمینه بهره برداری جهانگردی و تجاری 
از آن را در حد قابل توجهی فراهم ساخته است. سواحل کم نظیر این 
جزیره مرجانی، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلکه در طول یک روز،  
در ساعات مختلف جلوه های بدیع و گونه گون و بسیار زیبایی از طبیعت 
را به تماشا می گذارند. سواحل کیش در شرق و شمال شرقی و جنوب 
از زیباترین سواحل جهان است. در سواحل جنوب غربی آن زیباترین 
منظره غروب خورشید را میتوان دید. از جمله نقاط دیدنی جزیره کیش 
آکواریوم بزرگ آن است که در گوشه شرقی جزیره، با معماری زیبا 
قرار دارد و گونه های مختلف ماهیان و آبزیان اطراف جزیره در آن 
به تماشا گذارده شده است. قریب هفتاد نوع ماهیهای تزئینی در این 
آکواریوم وجود دارد که از نظر شکل و رنگ پولک  ها و زیبایی ظاهری، 
کم نظیر و برخی از آنها نیز بسیار کمیاب هستند. عالوه بر این، مرکز 
پرورش و کشت مروارید کیش یکی از جذاب  ترین دیدنی  های جزیره 
است. اسکله تفریحی جزیره کیش با امکانات مفید و مختصر در بخش 
جنوبی جزیره از دیگر جاذبه  های کیش است. در این اسکله سرگرمی  
هایی از قبیل گردش در روی آب با قایق کف شیشه ای که از باالی آن 
می توان عبور گروهی ماهی  ها و زیبایی  های دنیای زیر آب را مشاهده 
کرد،  هم  چنین امکانات ورزش اسکی روی آب برای عالقه  مندان فراهم 
شده است. تفریح غواصی نیز از جمله تفریحات به یادماندنی است که 
در آب  های گرم خلیج فارس همراه راهنمایان مجرب امکان پذیر است. 
در کنار اسکله  تفریحی، پیست دوچرخه  سواری نیز در پیرامون جزیره 
احداث شده است. در این مجموعه )اسکله تفریحی( امکان بازدید از هتل 
بزرگ کیش و ساختمان ساحلی کازینوی سابق وجود دارد. هم  چنین 
در اطراف یکی از کهنسال  ترین درختان جزیره، مجموعه ای تفریحی 
از  و  است  معروف  سبز  درخت  مجموعه  به  که  شده  ایجاد  دیدنی  و 
بسیاری  زیبا و جذاب جزیره کیش می باشد و مسافران  مراکز  جمله 
به  را به خود جذب می کند. جزیره کیش همچنین معماری خاصی را 
نمایش گذاشته است که برای هر تازه واردی جالب و در خور تحسین 
است. معماری کیش دو شکل متمایز دارد: یکی معماری سنتی و دیگری 
معماری مدرن. معماری سنتی جالب توجه است و مصالح آن غالبًا از 
سنگ  های مرجانی موجود در جزیره تشکیل شده است. معماری جدید 
و مدرن جزیره نیز تقلیدی از معماری بومی و سنتی آن است که نمونه 
آن در »صفین« دیده می شود. تنها تفاوتی که میان خانه  های جدید و 

قدیم وجود دارد، پراکندگی نسبی و تنوع ارتفاع آنها است. عالوه بر آن، 
معابر عمومی جدید نیز به نسبت وسیع  تر از معابر بخش قدیمی هستند. 
وسیله رفت و آمد به کیش، کشتی و هواپیما است که از طریق پرواز از 
تهران یا شیراز یا بندر عباس صورت می گیرد. از جمله امکانات موجود 
در این جزیره می توان به هتل سه طبقه،  هتل کیش، کلبه های ویالیی، 
چهارکاخ از مجموعه کاخ ها، یک رستوران ساحلی همراه با یک سلسله 
افزون بر  ویالهای خصوصی و توریستی مدرن و غیره اشاره کرد. 
این، جزیره کیش دارای امکاناتی از قبیل قایق رانی، شهربازی، بازارها، 
مراکز عمده خرید و فروش نیز می باشد. جزیره کیش همچنین اولین 
نفر  هزاران  روزانه  به طور  امروزه  که  است  ایران  تجاری  آزاد  بندر 
جهت خرید و دیدار از زیبایی های طبیعی این جزیره به سمت کیش 

عزیمت می کنند . 

 جزیره الوان 
این جزیره از شمال شرقی به بندر مقام، از شرق به جزیره شتور و از 
جنوب به حوزه  های نفتی رسالت، رشادت و سلمان محدود می شود. 
وسعت این جزیره ۷۶ کیلومتر مربع است و پس از قشم و کیش بزرگ 
این جزیره  فاصله  است.  فارس  ایران در آب  های خلیج   ترین جزیره 
تا بندر لنگه ۹1 و تا بندرعباس حدود 1۹۸ مایل دریایی است. جزیره 
الوان دور ترین جزیره نسبت به مرکز استان هرمزگان است. آب و 
هوای آن گرم و مرطوب و دمای آن در تابستان به حدود پنجاه درجه 
سانتی  گراد میرسد و رطوبت هوای آن نیز بسیار زیاد است. ذخایر 
حال  در  است.  توجه  قابل  بسیار  الوان  جزیره  نزدیک  آب  های  نفتی 
حاضر صنایع جزیره منحصر به تأسیسات نفتی است که با نام »مجتمع 
پاالیشی الوان« فعالیت دارد. یکی ازشگفتی های این جزیره وجود کندو 
های عسل در کنار تأسیسات نفتی و مخازن آنها است که عسل آنها به 
رنگ سبز تیره است و بوی نفت می دهد، اما طعم آن مشابه عسل های 
معمولی است. اهالی جزیره در فصل معینی از سال به صید مروارید 
می پردازند و تنها کاالی صادراتی جزیره، مروارید آن است. این جزیره 
یک بندرگاه مناسب برای صدور فرآورده  های نفتی و یک اسکله فلزی 

جهت حمل و نقل دریایی دارد. 
 

جزیره هندورابی 
 325 فاصله  در  مساحت،  مربع  کیلومتر   22  /  ۸ با  هندورابی  جزیره 
کیلومتری بندر عباس و 133 کیلومتری بندرلنگه و در حد فاصل بین 
دو جزیره کیش و الوان قرار گرفته است. این جزیره سرزمینی هموار 
و تقریبًا بدون عارضه طبیعی است. بلندترین نقطه آن بیست و نه متر 
و بزرگ ترین قطر آن هفت و نیم کیلومتر است. این جزیره از یک رشته 
ارتفاعات کوتاه پوشیده است و کرانه های آن با شیب مالیمی به دریا 
منتهی می شوند. مجاورت با دریا، اغلب موجب باال رفتن میزان باران و 
رطوبت می شود. با این حال در تمام کرانه های خلیج فارس، همجواری 
با دریا، تأثیر چندانی بر میزان بارش این نواحی ندارد. فعالیت اقتصادی 

اکثر اهالی در جزیره هندورابی، صید و غواصی است. 
فعالیت  های صنعتی یا بهره  برداری از معادن و منابع زیرزمینی و حتی 
صنایع دستی در هندورابی وجود ندارد. محیط زیست جزیره به دلیل 
بسته بودن آن محدود است و موجوداتی از قبیل انواع پرندگان کوچک، 
پرندگان مهاجری نظیر باز و شاهین و انواع کمی از خزندگان و موش 
صحرایی در آنجا یافت می شود. منابع تأمین آب جزیره بسیار محدود 
و کم است و آب مصرفی آن از طریق چاه یا آب انبار تأمین می شود. 
این جزیره از نظر سیاحت و ایرانگردی از زیر مجموعه های کیش است 
خاک،  آب،  نظر  از  جزیره  طبیعی  استعداد  و  امکانات  به  توجه  با  که 
از  برخورداری  هم چنین  و  کیش  تجاری جزیره  و شرایط خاص  هوا 
زیبایی های طبیعی، قادر است بخشی از نیازهای سیاحتی و گردشگری 

ایرانگردان را تأمین کند. 

 جزیره شتور 
جزیره شتور در فاصله حدود یک و نیم کیلومتری جنوب شرقی جزیره 
متر   ۸۰۰ آن  عرض  و  کیلومتر   1  /  ۷ جزیره  طول  دارد.  قرار  الوان 
است. جزیره شتور غیر مسکونی است و هیچ گونه فعالیتی در آن دیده 
نمی شود. این جزیره از با ارزش  ترین و مهم  ترین پناهگاه  های حیات 
وحش )پرندگان،  الک پشت  های دریایی، ماهی  ها و دلفین  ها( در خلیج 

فارس است و جزء مناطق حفاظت شده کشور می باشد. 

 جزیره ابوموسی 
جنوبی  ترین جزیره ایرانی آبهای خلیج  فارس، جزیره ابوموسی است. 
این جزیره در 222 کیلومتری بندرعباس و هم  چنین در ۷5 کیلومتری 
جزیره  چهارده  از  یکی  ابوموسی  جزیره  است.  شده  واقع  لنگه  بندر 
خلیج  ایرانی  سواحل  از  فاصله  بیشترین  که  است  هرمزگان  استان 
فارس را دارد و طول و عرض آن درحدود 5 / 4 کیلومتر است. شهر 
ابوموسی مرکز جزیره ابوموسی می باشد. ارتفاع آن از سطح دریا 4۶ 

متر و مساحت آن دو و دو دهم کیلومتر مربع است. 
جزیره ابوموسی نزدیک  ترین پهنه خشکی از خاک ایران به خط استوا 
است که  آب و هوای مرطوب و گرم تری دارد. این جزیره فاقد آب و 
آن  در  محدودی  زرع  و  کشت  ولی  است؛  کشاورزی  مناسب  اراضی 
اشتغال  ماهی  صید  به  محل  بومی  مردم  بیشتر  و  می گیرد  صورت 

دارند. 
این جزیره یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است که با ظرفیتی 

قابل توجه فعالیت می کند. وسعت شهرستان ابوموسی ۸ / ۶۸ کیلومتر 
مربع است که مشتمل بر جزایر ابوموسی )با 12 کیلومتر مربع(، جزیره 
تنب  بزرگ )با 3/1۰ کیلومتر مربع( تنب کوچک )با 5/1 کیلومتر مربع(، 
2/2۶کیلومتر  )با  بزرگ  فرور  مربع،  کیلومتر  دهم(   3/1۷ )با  سیری 

مربع( و فرور کوچک )با 5/1 کیلومتر مربع( می باشد. 

 جزیره تـنب بزرگ 
این جزیره در فاصله چهارده مایل دریایی از جنوب غربی جزیره قشم، 
در فاصله نود و هفت مایل دریایی از بندرعباس و در فاصله بیست و 
هفت مایل دریایی از شمال شرقی ابوموسی واقع شده است. طول و 
عرض آن سه و هفتاد و پنج دهم در سه و نه دهم کیلومتر و مساحت 
آن ده و سه دهم کیلومتر مربع می باشد. مرتفع  ترین نقطه جزیره تنب 
پنجاه و سه متر از سطح دریا ارتفاع دارد در قسمت های جنوب غربی 
این جزیره و در نزدیکی سواحل آن، خانه  های مسکونی از راه چندین 
خیابان و جاده به هم پیوسته اند. این جزیره دارای موج  شکن و لنگرگاه 
امرار معاش  مروارید  و  ماهی  از صید  این جزیره  بومی  است. مردم 

می کنند. در این جزیره معدن خاک سرخ نیز وجود دارد. 

 جزیره تـنب  کوچك 
این جزیره مثلث شکل در شش مایلی غرب جزیره تنب بزرگ قرار دارد. 
فاصله آن تا مرکز استان،  از طریق دریا، حدود صدو پنج مایل دریایی 
می باشد. بزرگ ترین قطر جزیره یک و نه دهم کیلومتر و مساحت آن 
حدود دو کیلومتر مربع است. این جزیره غیرمسکونی است و مرتفع 

 ترین نقطه آن از سطح دریا، بیست و یک متر ارتفاع دارد. 

 جزیره سیری 
این جزیره در قلب آب های خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز 
شده،  واقع  سیری  جزیره  شرقی  قسمت  در  که  ابوموسی  شهرستان 
درحدود بیست و هفت کیلومتر است همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز 
استان، در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 3/1۷ 
بلندی بوده و نسبتًا  این جزیره فاقد پستی و  کیلومتر مربع می باشد. 
دریا  از سطح  متر  بیست و چهار  آن  نقطه  مرتفع  ترین  است.  مسطح 
ارتفاع دارد و بزرگ  ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره شش و یک و 

چهار و شش دهم کیلومتر است. 
در قسمت  های شمالی و نزدیک سواحل جزیره، مناطق مسکونی همراه 
با سایر تأسیسات جای گرفته اند. اهالی بومی جزیره از طریق ماهیگیری 
و  می کنند  معاش  امرار  و  زندگی  محدود،  و کشاورزی  میگو  و صید 
در  می کنند.  کار  نفتی  تأسیسات  در  جزیره  ازمردم  عده ای  همچنین 
این جزیره تعداد قابل توجهی نخل خرما بطور پراکنده وجود دارد که 
محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری 

دارد. در این جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. 

 جزیره فرور بزرگ 
یکی دیگر از جزایر قلمرو استان هرمزگان، جزیره فرور بزرگ است 
که در فاصله سی و شش مایلی شهر ابوموسی و در فاصله حدود صد 
و چهل و یک مایلی از بندرعباس قرار دارد. بزرگ  ترین ابعاد طولی و 
عرضی جزیره هفت و نیم و چهار و نیم کیلومتر می باشد. فاصله آن 
تا نزدیک  ترین نقطه سواحل ایران در حدود بیست کیلومتر و مساحت 
آن بیست  و  شش و دو دهم کیلومتر مربع و ارتفاع بلندترین نقطه  آن از 
سطح دریا صد و چهل و پنج متر است. سطح جزیره از تپه ماهورهای 
کوچک تشکیل شده است. این جزیره بر روی یکی از کمربندهای زلزله  

خیز جهان قرار دارد. رنگ  آب در نزدیکی جزیره سیاه است. 
جزیره شیب های تند و پرتگاه هایی دارد که گاهی ارتفاع آنها از ده متر 
بیشتر است. بقایای ساختمان های مخروبه و اراضی کشاورزی بایر و 
چاه های آب نشانه مسکونی بودن جزیره در زمان های گذشته است؛ 

ولی در حال حاضر، جزیره غیرمسکونی است و تنها تعدادی مأمور 
دولتی در آن حضور دارند. در آب های این جزیره ماهی فراوان وجود 
دارد و به همین خاطر صیادان در اطراف آن فعالیت زیادی دارند. از 
کانسارهای مهمی که در این جزیره وجود دارد،  معدن آهن است است 
که از یک الیه رسوبی تشکیل شده و ذخیره آن حدود پانصدهزار تن 

برآورد شده است. در این جزیره یک چراغ دریایی نیز وجود دارد. 
جزیره فرور بزرگ یکی از کانون های زیست حیات وحش است و تعداد 
بی شماری از پرندگان از قبیل: عقاب ماهیگیر، طوطی، چک چک، قمری 
خانگی، چکاوک کاکلی، پرستو، بلبل خرما، چاخ لق، هدهد، دم جنبانک 
زرد، دو سرخ معمولی، چک چک سرسیاه، زنبور خور معمولی، یاکریم 
نوع  یک  همچون  جانورانی  و  جیر  قبیل  از  پستاندارانی  همچنین   ... و 

خارپشت، مارمولک، مار جعفری و عقرب در آن زندگی می کنند. 
 

جزیره فرور کوچك 
این جزیره در قسمت شمال غربی جزیره ابوموسی واقع شده است و 
حدود سی و شش مایل دریایی تا شهر ابوموسی و صد و چهل و نه 
مایل دریایی تا بندرعباس فاصله دارد. مساحت این جزیره یک و نیم 
کیلومتر مربع و بلندی مرتفع  ترین نقطه آن از سطح دریا سی و شش 
متر است. بزرگ  ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره، یک  و چهار دهم 
و یک  و یک دهم کیلومتر می باشد. جزیره فرور کوچک و سواحل آن، 
به علت موقعیت اقلیمی و استقرار در مسیر مهاجرت پرندگان دریایی، 
زیستگاه گونه های متنوع پرندگان مهاجر و بومی است. این جزیره غیر 

مسکونی می باشد.
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آیا تا به حال از بانك وام دریافت کرده اید؟

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

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

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

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

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده اید و احتماال هزاران پوند خواهد 

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

بهره مند شوید

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

No Win No Fee
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سالمت

در مصرف آسپرین 
احتیاط کنید  

 آسپرین در افراد مبتال به آسم و ناراحتي 
ادراري  مشکالت  داراي  بیماران  و  کلیه 
تناسلي باید با تجویز پزشک متخصص و 
با احتیاط شدید مصرف شود. دکتر »زهرا 
اشاره  با  داروسازي،  حیدري«،دکتراي 
اینکه بهتر است آسپرین بعد از غذا یا  به 
همراه غذا مصرف شود، توصیه کرد؛ »در 
است  آن ضروري  اثر سریع  که  مواردي 
)مثاًل ضددرد یا تب( 3۰ دقیقه قبل از غذا 
یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود.« وي 
یادآور شد؛ »بیمار در زمان مصرف باید 
قرص  تا  بماند  ایستاده  دقیقه   3۰ الي   15
ایجاد  بلع  در  مشکل  و  نمانده  مري  در 
نکند.« دکتر »حیدري« درخصوص تداخل 
این دارو با سایر داروها نیز گفت؛ »تداخل 
آسپرین با استامینوفن عوارض کلیوي را 
الکل عوارض  با  این دارو  بیشتر مي کند، 
گوارشي را افزایش داده و از سوي دیگر با 
داروهاي ضدانعقاد زمان انعقاد را افزایش 
مي دهد.« وي درخصوص عوارض جانبي 
عوارضي  »آسپرین  کرد؛  بیان  آسپرین 
و  کهیر  آسم،  بروز  بیني،  التهاب  از جمله 
داشته  تواند  مي  را  خون  گردش  کالپس 
»درد  افزود؛  »حیدري«  دکتر  باشد.« 
ناشي  تواند  مي  )که  شکم  یا  معده  شدید 
از سوراخ شدن مجراي گوارشي یا التهاب 
حاد لوزالمعده باشد(، زخم هاي خونریزي 
دهنده روي لب ها، مدفوع سیاه، تاري دید 
یا هرگونه تغییر در بینایي در اثر مصرف 
گزارش  معالج  پزشک  به  باید  را  آسپرین 

داد.«  

زیان هاي تلویزیون 
براي کودکان  

سالمت  میزان  داد  نشان  تحقیقات  نتایج 
روز  در  ساعت  دو  از  بیش  که  کودکاني 
مي  بازي  رایانه  با  یا  بینند  مي  تلویزیون 
کنند، کمتر از دیگر کودکان است. محققان 
دانشگاه سیدني استرالیا با بررسي حدود 
کودکان  هرچه  دریافتند  کودک  هزار  سه 
خطر  ببینند،  تلویزیون  بیشتري  مدت 
براساس  مي شود.  بیشتر  آنان  در  چاقي 
طوالني  نشستن  محققان،  این  بررسي 
طوالني  کار  یا  تلویزیون  جلوي  کودکان 
با رایانه روند استخوان سازي را هم در 
آنان کند مي کند. کارشناسان توصیه مي 
کنند زمان فعالیت بدني کودکان باید بیش 
از زمان نشستن آنان باشد و والدین باید 
اتاق  در  رایانه  یا  تلویزیون  دادن  قرار  از 

کودک خودداري کنند.  

ضرورت حضور پدر 
نوزاد در اتاق زایمان  

  
مي  تنها  نه  زایمان  اتاق  در  پدر  حضور 
فراهم  مادر  براي  را  عاطفي  تواند حمایت 
کند بلکه باعث ارتباط هرچه سریع تر پدر 
و فرزند مي شود. این تحقیق که در کنگره 
ملي سالمت خانواده در سال جاري ارائه 
شد، نشان مي دهد مادراني که با یک فرد 
به خصوص همسران شان  کننده  حمایت 
دچار  یابند  مي  حضور  زایمان  اتاق  در 
طول  و  شده  زایماني  مشکالت  کمترین 
شود.  مي  کوتاه  آنها  در  زایمان  مدت 

براساس این گزارش شوهر با ثبت فواصل 
انقباضات، همسرش را براي نزدیک شدن 
به انقباض بعدي آماده کرده و با حضور 
خود، ترس مادر از تنهایي در اتاق زایمان 
را کاهش مي دهد. همچنین با حضور پدر 
در اتاق عمل، نیاز به مواد بي حس کننده 
و داروهاي مسکن در آنها به شدت کاهش 
یافته و واکنش مثبت تري نسبت به نوزاد 
حضور  این،  بر  عالوه  دارند.  متولدشده 
پدر در اتاق زایمان در کشورهاي اسالمي 
قانوني  منع  اما  است،  غیرعادي  امري 
به  تواند  مي  همچنین  مساله  این  ندارد. 

کاهش سزارین در کشور کمک کند.  

سرطان معده با 
مصرف سوپ شور  

؛ مصرف سوپ شور مخصوصًا به طور 
به  را  معده  سرطان  به  ابتال  خطر  منظم 
همراه دارد. به اعتقاد پژوهشگران، سوپ 
نمک  پنهان  منبع  واقع  در  که  است  غذایي 
است به همین خاطر به مردم توصیه مي 
تهیه  خانه  در  خودشان  را  غذا  این  شود 
رستوران  در  که  هایي  سوپ  چون  کنند 
مقادیر  حاوي  معمواًل  شود  مي  ارائه  ها 
خوردن  که  هستند  نمک  زیادي  بسیار 
به خطر  را  کنندگان  آنها سالمت مصرف 
نمک  گزارش،  این  براساس  اندازد.  مي 
فشارخون  دهنده  افزایش  ماده  عنوان  به 
مغزي  که خطر سکته  است  شناخته شده 
افزایش مي  را  قلبي  هاي  بیماري  بروز  و 
دهد اما دانشمندان همچنین معتقدند که مي 
تواند عامل بروز سرطان معده نیز باشد. 
پژوهشگران همچنین پیشنهاد مي کنند که 
در  موجود  نمک  مقدار  کنترل  بر  عالوه 
سوپ، مردم باید در مصرف مواد غذایي 
زیادي  نمک  که  شده  فرآوري  و  آماده 
دارند )مانند همبرگرها یا سوسیس و پیتزا 
آماده(  و  یي  صبحانه  غالت  از  برخي  و 
احتیاط کنند. براساس اطالعات و توصیه 
هاي استاندارد پزشکي، روزانه نباید بیش 

از شش گرم نمک مصرف کرد.  

مهار چاقي در 
کودکان  

 
امروز است   چاقي، معضل زندگي مدرن 
بر  روز  به  روز  که  است  حالي  در  این  و 
کم  شود.  مي  افزوده  چاق  کودکان  تعداد 
تحرکي و عادت هاي بد تغذیه یي از جمله 
عواملي است که کودکان را چاق و چاق تر 
با  باورند که  این  مي کند. کارشناسان بر 
به کار گیري چند روش ساده مي توان تا 
جلوگیري  کودکان  چاقي  از  زیادي  حدود 
از  یکي  عنوان  به  تلویزیون  از  آنها  کرد. 
کودکان  چاقي  روند  در  مهم  هاي  فاکتور 
به همین منظور توصیه مي  کنند.  یاد مي 
بازي  و  تلویزیون  تماشاي  زمان  شود 
تا  یک  به  کودکان  براي  یي  رایانه  هاي 
از سوي  یابد.  کاهش  روز  در  ساعت  دو 
دیگر در صورتي که محل تحصیل کودکان 
نزدیک است مي توان به جاي استفاده از 
رساند.  مدرسه  به  پیاده  را  آنها  خودرو، 
هاي  بازي  به  فرزندان  تشویق  همچنین 
ورزشي  هاي  تیم  در  شرکت  و  گروهي 
مدارس گام دیگري در جهت حفظ تناسب 
آنهاست. عالوه بر این از خوابیدن کودکان 
بالفاصله پس از صرف غذا جلوگیري کنید 
جمع  مانند  اموري  در  بخواهید  آنها  از  و 
به شما  اتاق  کردن  تمیز  و  ظروف  کردن 

کمک کنند.  

برخي ورزش ها مضر است  
 

ترجمه؛ علیرضا مجیدي

در ورزش هاي زیادي سر ورزشکاران به طور مداوم تحت ضربه هاي متعدد و 
مکرر قرار مي گیرد. براي هر کسي پیش آمده که از خودش پرسیده باشد این 
ضربه ها در طوالني مدت چه اثري روي مغز این ورزشکاران مي گذارد؛ آیا این 

ورزش ها مضر نیستند؟

چندین سال از اتمام دوران بازیگري حرفه یي »تد جانسون« در لیگ حرفه یي فوتبال امریکایي گذشته است. او حاال 
دچار مشکالت بدني شده است، طوري که قدرت کمي براي بیرون رفتن از خانه دارد. »جانسون« مي گوید؛ »روزانه 
15 دقیقه براي دیدن فرزندانم از منزل خارج مي شوم. بعدش به خانه برمي گردم، پرده ها را مي کشم، چراغ ها 
را خاموش مي کنم و در رختخواب دراز مي کشم. این برنامه معمول من در دو سال اخیر بوده است.« »جانسون« 
توپ زن سابق باشگاه »نیوانگلند پاتریوتس« بود و دوران بازیگري اش صدها تکل و ضربه هاي مغزي را متحمل 
شده بود. در سال 2۰۰2 این ورزشکار متحمل دو ضربه مغزي پشت سر هم شد. مشکالت »جانسون« شامل اختالل 
خواب، خستگي فکري و افسردگي از همین زمان آغاز و او بازنشسته شد. تکان مغزي یا concussion را نمي توان 
با هیچ تستي تشخیص داد. ام آرآي و سي تي اسکن در این اشخاص چیزي نشان نمي دهد. اما مرکز پژوهشي 
آنسفالوپاتي تروماتیک )بیماري مغزي ناشي از ضربه( در دانشکده پزشکي بوستون از طریق بررسي بیوپسي ها 
)تکه برداري( ورزشکاران حاضر در لیگ حرفه یي فوتبال امریکایي )NFL( توانسته نشان بدهد تکان هاي مغزي 
واقعًا چه صدماتي به مغز ورزشکاران وارد مي آورد. پژوهشگران نام »آنسفالوپاتي تروماتیک مزمن« را بر این 
دسته از صدمه هاي مغزي نهاده اند. به تازگي این مرکز پژوهشي نتایج بررسي انجام شده روي بیوپسي هاي 
ورزشکاران را منتشر کرده است. در مغز شش ورزشکار سابق NFL، که در سنین جواني مردند، کالفه هاي منتشر 
قهوه یي رنگ پیدا شده است. این کالفه ها درست شبیه کالفه هایي است که در مغز افراد پیر دچار آلزایمر یافت مي 
شود. »آنسفالوپاتي تروماتیک مزمن« بیماري پیش رونده یي است که منجر به مرگ سلول هاي مغزي مي شود. این 
آسیب ها عمدتًا مناطق کنترل کننده احساسات، خشونت، بیش فعالي جنسي و حتي تنفس را متاثر مي کند. »کریس 
نوینسکي« فوتبالیستي که وارد دنیاي کشتي حرفه یي شد، اثرات ضربه مغزي را این طور توصیف مي کند؛ »دنیایم 
عوض شد. دچار افسردگي شدم. حافظه ام مختل شد. پنج سال سرم درد مي کرد.« وي مدت ها به دنبال یافتن پاسخ 
براي علت بیماري اش بود. او در این مدت به پژوهش هاي زیادي برخورد که مي گفتند ضربه مغزي مي تواند موجب 

افسردگي شود و ضربه هاي متعدد مغزي مي توانند فرد را دچار آلزایمر کنند. 

سرانجام »نوینسکي« با همکاري یک جراح مغز و اعصاب، انستیتویي براي بررسي آثار ضربه هاي متعدد مغزي 
روي بدن ورزشکاران بازنشسته تاسیس کرد. این مرکز، مغز ورزشکاران را بعد از مرگ شان )بعد از کسب اجازه 
از خود و خانواده شان( از لحاظ اثرات ضربه هاي متعدد مغزي بررسي مي کند. تا به حال صد ورزشکار حاضر 
شده اند مغزشان بعد از مرگ به این انستیتو اهدا شود. مغز شش ورزشکار درگذشته تا به حال در این مرکز بررسي 
شده است. با وجود اینکه برخي از ورزشکاران، مسووالن NFL را به خاطر سکوت شان در قبال مشکالتي که مي 
تواند ضربه هاي متعدد مغزي برایشان در آینده به بار آورد، مالمت مي کنند،NFL از پذیرش چنین چیزي سر باز 
مي زند. مسووالن این لیگ در نظر دارند پژوهش مستقل خود را راه بیندازند. آنها عقیده دارند با وجود صدها هزار 
ورزشکاري که نشاني از بیماري در آنها یافت نمي شود، نباید بیش از حد روي نتایج پژوهش هایي که روي مغز 

تعداد محدودي از ورزشکاران بیمار انجام شده، اتکا کرد.

 www.cnn.com
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ورود به زندگي خصوصي 
»بیل گیتس« 

 
پذیرایي از مهمانان با ریزتراشه 

روزها  این  که  مایکروسافت  کاره  همه  مغز  و  بنیانگذار  گیتس«  »بیل   
بازنشسته شده، خانه خود را به عمارتي مملو از فناوري هاي نوین تبدیل 
به  نیست.  لطف  از  خالي  خانه  این  هاي  ویژگي  خواندن  که  است  کرده 
گزارش مهر، خانه »بیل گیتس« عمارت بزرگي است که عمده آن عماًل در 
دل زمین جاي گرفته و بیشتر به یک پناهگاه مجهز به هرگونه فناوري 
این  کارشناسان  از  بسیاري  عقیده  به  دارد.  شباهت  تصور  قابل  نوین 
عمارت که در جوار دریاچه واشنگتن واقع شده است در برگیرنده طیف 
بسیار وسیعي از امکانات و فناوري هاي نوین است که شاید »بیل گیتس« 
در طول عمر خود حتي یک بار هم از آن استفاده نکند. وجود انبوهي از 
امکانات و سامانه هاي فوق مدرن و از همه مهم تر گران قیمت همواره 
سارقان را بر آن داشته است تا به این عمارت بزرگ دستبرد بزنند اما 
حتي فکر کردن درباره این کار نیز کار بیهوده یي است چون این خانه 
توسط سامانه هاي روباتیکي محافظت مي شود که به سالح هاي لیزري 
توان تصور کرد در صورت  به سادگي مي  این رو  از  و  مجهز هستند 
ورود غیرقانوني به این عمارت، چه سرنوشتي در انتظار سارقین خواهد 
بود. برخي شایعات نزدیک به واقعیت مطرح شده اند مبني بر اینکه »بیل 
گیتس« این عمارت بزرگ را با استفاده از یک رایانه Mac طراحي کرد 
تا جهان شاهد خلق یکي از فوق مدرن ترین سازه هاي جهان باشد. در 
بسیاري از پایگاه هاي اینترنتي تصاویر و اطالعات گسترده یي درباره 
خانه بزرگ »بیل گیتس« منتشر شده است اما این اطالعات عمدتًا به بدنه 
خارجي آن مربوط مي شود و بنا به دالیل امنیتي، اطالعات بسیار اندکي 

درباره فناوري هاي به کار رفته در درون این خانه منتشر شده است.

استخري مجهز به سامانه پخش موسیقي
در این خانه بزرگ استخر فوق مدرن و زیبایي وجود دارد که در ساخت 
آن از سامانه پخش موسیقي زیر آبي استفاده شده است تا شناگران 
لذت  آن  در  حضور  هنگام  به  گیتس«  »بیل  خانواده  اعضاي  و  مهمان 
گوش دادن به موسیقي را در کنار لذت شنا کردن تجربه کنند. از آن 
این عمارت بزرگ سامانه  گذشته در زیر تمامي سطوح کاغذ دیواري 
بلندگوهاي پخش موسیقي نصب شده است تا شخص در جریان عبور 
از  اتاق ها، جریان پخش موسیقي را  از  از راهروها و ورود و خروج 
دست ندهد. در این خانه زماني که شخص وارد هر یک از ده ها اتاق 
آن شود، چراغ ها به صورت خودکار روشن مي شوند تا بدین ترتیب 
از  یکي  خانه  در  حتي  انرژي،  مصرف  در  توجهي  قابل  جویي  صرفه 

ثروتمندترین انسان هاي روي زمین صورت گیرد.

احترام به مهمانان با استفاده از ریزتراشه ها
مهماناني که وارد خانه »بیل گیتس« مي شوند، در بدو ورود ریزتراشه 
یي دریافت مي کنند. این ریزتراشه عالئم مختلفي را در سراسر خانه 
فاکتورهاي  سایر  و  خانه  مختلف  هاي  اتاق  دماي  و  کند  مي  منتشر 
محیطي براساس عالقه مهمان و مبتني بر پیش تنظیماتي که از سوي 

وي صورت مي گیرد، تغییر مي کند.

کتابخانه یي فراتر از یك کتابخانه
کتابخانه عمارت شخصي »بیل گیتس« داراي کتابخانه یي مجهز و تزئین 
شده است که در قسمت باالي آن سقف گنبدي شکلي قرار گرفته است. 
نور از شیشه هاي نصب شده در این سقف به خوبي وارد کتابخانه مي 
با جذابیت و اشتیاق بیشتري مطالعات خود را  تا استفاده کننده  شود 
دنبال کند. در این کتابخانه دو قفسه کتاب محرمانه وجود دارد که در 
آنها دست نوشته یي متعلق به »لئوناردو داوینچي« در قرن شانزدهم 
 ۸/3۰ مبلغ  به  را  نوشته  دست  این  »بیل«  شود.  مي  نگهداري  میالدي 
میلیون دالر خریداري کرده است. در این خانه از طیف نامشخصي از 
دوربین هاي مخفي استفاده شده است تا در مواقع لزوم از آنها استفاده 
دیوارهاي  دل  در  حتي  ها  دوربین  این  از  برخي  مي شود  گفته  شود. 

سنگي نصب شده اند.

نگهداري از طبیعت با استفاده از مراقبت هاي رایانه یي
در این عمارت درخت افرایي به قدمت 4۰ سال وجود دارد که به صورت 
الکترونیکي و 24 ساعته تحت نظارت است. درصورتي که سامانه رایانه 
یي تشخیص دهد درخت نیاز به آب دارد، حجم مشخصي از آب متناسب 
با نیاز آن در زیر درخت ریخته مي شود. در کنار تمامي این فناوري 
ها، سالن تئاتر این خانه نیز در نوع خود یک مثال جالب توجه است. به 
گزارش مهر، این سالن در زیر یک پوسته بتوني ساخته شده تا حتي 
بیشترین صداها نیز به مناطق دیگري از خانه سرایت پیدا نکند. از آن 
گذشته دستگاه تولید ذرت بوداده نصب شده در این سالن، هر مقدار 
از این خوراکي تفنني را که بازدیدکنندگان و ساکنان خانه بخواهند در 

اختیار آنها قرار مي دهد.

 

رایت سریع با دي وي دي رایتر 
جدید  

  
سامسونگ از ارائه روش جدیدي براي ضبط بالدرنگ دي وي 
داد.  خبر   »TruDirectTM« جدید  فناوري  از  استفاده  با  دي 
»TruDirectTM« فناوري جدیدي است که صرفه جویي قابل 
توجهي در زمان مورد نیاز براي ایجاد دیسک هاي دي وي دي 
که قابل بازخواني توسط تمامي دستگاه هاي دي وي دي پلیر 
هستند، به عمل مي آورد. تمرکز این فناوري روي مشتریان تازه 
کاري است که قصد ایجاد یک دي وي دي دارند و به کاربران 
خود  دیجیتالي  هاي  فیلم  یا  تصاویر  راحتي  به  دهد  مي  امکان 
کاربر  که  کاري  تنها  کنند.  تبدیل  دي  وي  دي  هاي  فیلم  به  را 
که  است  این  دهد  انجام  باید  دي  فیلم دي وي  یک  ایجاد  براي 
دوربین فیلمبرداري دیجیتال خود را به کامپیوتر متصل کند و 
دکمه »Play« را از روي دوربین خود فشار دهد. سپس دکمه 
»Record« را از »TruDirectTM« بفشارد. این فناوري براي 
 TruDirectTM« رایترهاي  دي  وي  دي  که  کاربراني  تمامي 
22X« سامسونگ را خریداري کرده اند، قابل استفاده است. براي 
افزار، نیاز به هیچ تخصص خاصي نیست  این نرم  از  استفاده 
و زمان موردنیاز براي تهیه یک نسخه دي وي دي از یک فیلم 
یک ساعتي فیلمبرداري شده توسط دوربین دیجیتال HDD، با 
حجم 1/4 گیگابایت، تنها 3۰ دقیقه و همچنین تهیه یک نسخه دي 
وي دي از یک پخش ویدئویي تنها یک ساعت و پنج دقیقه است. 
سامسونگ تکنولوژي منحصربه فرد »TruDirectTM« را در 
دید  معرض  به   GITEX2۰۰۸ و   CeBIT2۰۰۸ هاي  نمایشگاه 
عموم گذاشت و با استقبال شایان بازدیدکنندگان روبه رو شد. 
قابل ذکر است دانلود نرم افزار مربوط به »TruDirectTM« از 
طریق سایت اینترنتي www.samsung-ODD.com نیز براي 

سایر عالقه مندان میسر است.  

 فناوري به کار رفته در خودروي اوباما  
  

به  هاي  فناوري  انتشار جزئیات  از  منابع خبري جهان  برخي   
کار رفته در خودروي شخصي رئیس جمهور جدید امریکا خبر 
لطف  به  که  است  مدرن  فوق  لیموزین  یک  خودرو  این  دادند. 
استفاده از طیف گسترده یي از فناوري هاي روز دنیا به یکي 
از امنیتي ترین خودروهاي جهان تبدیل شده است. این خودرو 
2۰ سانتي متر قطر داشته و به جهت استفاده از آلیاژهاي فلزي 
بسیار سنگین وزني معادل کابین هواپیماي بوئینگ ۷4۷ دارد. 
شیشه هاي این خودرو به گونه یي در آن جاسازي شده اند که 
پایین  را  آنها  با فشردن دکمه مخصوص  تواند  اوباما مي  تنها 
و باال ببرد. در این خودرو به جز لپ تاپ و فناوري واي فاي 
رئیس  معاون  با  مستقیم  ارتباطي  خط  و  یي  ماهواره  تلفن  از 
جمهور و پنتاگون نیز استفاده شده است. باک این خودرو نیز 

با استفاده از پوشش فومي بسیار مستحکمي پوشیده شده است 
تا درصورت برخورد بسیار شدید خودرو با موانع نیز منفجر 
نشود. نکته جالب در این خودرو، شیشه در قسمت راننده است. 
این شیشه تنها 5/۷ سانتي متر پایین مي آید تا راننده بتواند با 
عوامل امنیتي صحبت کرده یا فیش هاي مخصوص عبور را از 
داخل خودرو پرداخت کند. شاسي خودرو نیز ترکیبي از فلزات 
قابل  استحکام  که  است  سرامیک  و  آلومینیوم  تیتانیوم،  فوالد، 
توجهي به کل آن داده است. در استفاده از تایرها نیز دقت خیره 
کننده یي شده است. این تایرها تقریبًا هیچ گاه پنچر نمي شوند 
و به جهت استفاده از الیه فلزي زیر الیه هاي رویي، حتي در 
صورت تکه تکه شدن تایر نیز خودرو مي تواند با سرعت باالیي 
از محل حادثه فرار کند. در داخل بدنه خودرو، اسلحه ویژه یي 
مجهز به فناوري مادون قرمز قرار دارد. همچنین چندین واحد 
خوني از اوباما نیز در این بدنه جاسازي شده است تا در مواقع 
لزوم از آن براي حفظ جان رئیس جمهور در جریان تصادفات 

استفاده شود.  

وعده مادیران محقق شد  
  

4۰ مسافر خوشبخت کشتي کروز که از خریداران مانیتورهاي 
مادیران  که  طور  همان  هستند، مشخص شدند.  ال جي  انیکس 
وعده داده بود اسامي 1۰ زوج خوش شانس خریدار به عالوه 
1۰ زوج خوش شانس فروشنده به عنوان برندگان قرعه کشي 
ویژه جشنواره خرید مانیتورهاي سري انیکس ال جي را اعالم 
کرد. طي مراسم قرعه کشي که با حضور نمایندگان دادستاني و 
جمع کثیري از نمایندگان فروش IT در محل تاالر کشور برگزار 
شد، اسامي 1۰ زوج خریدار و 1۰ زوج فروشنده مانیتورهاي 
سري انیکس ال جي مشخص شد. در این سفر رویایي برندگان 
خوشبخت با یکي از مجلل ترین کشتي هاي کروز، پهنه آب هاي 
اقیانوس هند را درنوردیده و به دیدن مناظر زیبا و خیال انگیز 
کشتي  پرداخت.  خواهند  سنگاپور  و  تایلند  مالزي،  کشورهاي 
مذکور از جمله عظیم ترین کشتي هاي مسافرتي دنیا است که 
با پذیرش بیش از هزار مسافر داراي استخر، سالن تئاتر، سالن 
بین  متنوع  غذاهاي  با  غذاخوري  متعدد  هاي  رستوران  سینما، 
المللي، قریب به هزار اتاق، سالن بدنسازي و دیگر امکانات بي 
نظیر و خاص است که این کشتي را همانند یک هتل پنج ستاره 
بزرگ روي آب نمایان ساخته است. گفتني است صنایع ماشین 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مانیتور در  ایران  اداري  هاي 
ایران با خدمات دو ساعته منحصر به فرد همواره درصدد ارائه 
بهترین و به روزترین مانیتورهاي ال جي به مشتریان خود است 
و ارائه مانیتورهاي ال جي سري انیکس که در دو اندازه 1۷ و 
مادیران  است.  امر  این  راستاي  در  است  اینچ عرضه شده   1۹
همواره قدردان خریداران خود بوده و در آینده جوایز ارزنده 
دیگري را براي مشتریان محترم در نظر خواهد گرفت. منتظر 

خبرهاي خوش مادیران باشید.  

 www.bbc.co.uk

پرواز بي صداي جت هاي مافوق صوت
صدا،  بي  فراصوتي  پرواز  انجام  براي  تالش  در  ناسا  ایسنا؛ 
آزمایش خود را آغاز مي کند. ناسا اعالم کرد مجموعه یي از 
پروازهاي آزمایشي را بدین منظور انجام داده که ممکن است 
به تولید یک هواپیماي مافوق صوت آرام تر و بي صداتر کمک 
این آزمایش ها  امریکا در  کند. به گفته مقامات آژانس فضایي 
امواج تکان دهنده یي که توسط یک فروند جت F-15 تولید مي 
شوند، اندازه گیري مي شوند. هدف از انجام این تحقیقات، تهیه 
هواپیماهاي  طراحي  در  که  است  معتبري  یي  رایانه  الگوهاي 
تجاري ابرسرعت و جدید مورد استفاده قرار بگیرند. ویژگي این 
پروازهاي جدید آن است که مي تواند سریع تر از سرعت صوت 
مهیب  و  شدید  صداهاي  زمین  روي  اینکه  بدون  شود  انجام 
شنیده شود. به گفته کارشناسان، اغلب انجام پروازهاي مافوق 
صوت در نزدیکي زمین ممنوع است و علت آن تولید صداهاي 
بسیار زیاد و تکان دهنده است. یک غرش صوتي در اثر امواج 
زیر یک  و  مقابل  در  امواج  این  که  ایجاد مي شود  دهنده  تکان 
ویژگي  به  دهنده  تکان  امواج  تشکیل  گیرند.  مي  شکل  هواپیما 
هاي ژئومتري هواپیما بستگي دارد و همچنین به شیوه حرکت 
بال هواپیما وابسته است. در طول آزمایش هاي پرواز، یکي از 
دو جتF-15 ، به طور کلي در ارتفاع 1۰۰ تا 5۰۰ فوتي در زیر 
دیگري حرکت مي کند و شدت امواج را در فواصل مختلف با 

استفاده از ابزار خاصي اندازه گیري مي کند.
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های جدید 
کامپیوتری

XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
 با قیمت مناسب در محل کار و

منزل
07 88 99 77 623

رئیس جمهوري با ذائقه 
هنري کالسیك 

 
 به اعتقاد برخي از صاحب نظران، پشتیباني نادري که هنرمندان عرصه هاي مختلف در دوران رقابت هاي 

انتخاباتي از باراک اوباما کردند، نشان دهنده محبوبیت او نزد هنرمندان 
گرایشي  نوع  چه  داراي  فرهنگي  هاي  زمینه  در  اوباما  خود  اما  است. 

است؟
روزنامه فرانسوي فیگارو در مقاله یي در این زمینه مي نویسد سلیقه 
ادبیات،  موسیقي،  هاي  زمینه  در  امریکا  جمهوري  رئیس  فرهنگي  هاي 
هاي  ریشه  به  او  دلبستگي  دهنده  نشان  تلویزیون،  و  سینما  نقاشي، 

آفریقایي- امریکایي خود است.
از  حمایت  در  که  سرشناس  فیلمساز  کاپوال،  فورد  فرانسیس  شک  بي 
ریاست جمهوري باراک اوباما فعالیت کرد، خوشحال خواهد شد بداند 
اوباما دو قسمت نخست مجموعه فیلم هاي »پدرخوانده« را از هر فیلمي 
بي  سي  تلویزیوني  شبکه  با  وگو  گفت  در  اوباما  دارد.  دوست  بیشتر 
که  زماني  هستم؛  حفظ  از  را  فیلم  آغاز  »صحنه  گوید؛  مي  امریکا  اس 
مارلون براندو به یکي از همراهان وفادارش مي گوید؛ »تو به من احترام 
نگذاشتي. این را مي داني و حاال مي خواهي کاري برایت انجام دهم. این 

حاضر جوابي عالي، هم ظریف است و هم در عین حال بي رحم. این دیالوگ، لحن ویژه یي به کل داستان 
بخشیده است.« سلیقه اوباما در زمینه سینما بیشتر کالسیک است. 

فیلم هاي دیگر مورد عالقه وي »لورنس عربستان« ساخته دیوید لین و با بازي پیتر اوتول، »کازابالنکا« با 
بازي زوج سینمایي اینگرید برگمن و همفري بوگارت و »پرواز بر فراز آشیانه 
فاخته« با بازي جک نیکلسون هستند. فیلم لوبوفسکي بزرگ ساخته برادران 
کوئن و بازیگري جف بریجز دیگر فیلم مورد عالقه باراک اوباماست. باراک و 
میشل همسرش، در خانه پاي دي وي دي نمي نشینند. سالن سینماي شخصي 
کاخ سفید در آینده امکاني است تا اوباما عقب افتادگي خود را در این زمینه 

جبران کند. 
دوریس کرنز گودوین تاریخ شناس و زندگینامه نویس معروف امریکا که در 
سال 1۹۹5 جایزه پولیتزر را دریافت کرده، در کتاب اخیر خود با نام »گروه 
لینکلن« به زندگي سیاسي شانزدهمین رئیس  رقیبان؛ نبوغ سیاسي آبراهام 
جمهوري امریکا و گروهي از اعضاي کابینه اش که از مخالفان لینکلن بودند، 

مي پردازد. 
نظران  صاحب  از  برخي  و  گرفته  قرار  نیز  اوباما  توجه  مورد  پژوهش  این 
شیوه  با  را  اوباما  دولتي  کابینه  تشکیل  روش  گودوین  کرنز  خود  جمله  از 
سلیقه  اما  اند.  دانسته  مشابه  لینکلن  آبراهام  توسط  دولت  اعضاي  گزینش 
با  این در گفت وگویي  از  پیش  او  ادبي است.  بیشتر  اوباما در کتاب  باراک 
مجله رولینگ استون اعالم کرده بود رمان »زنگ ها براي که به صدا درمي 
الهام مي  آیند« )1۹4۰( ارنست همینگوي یکي از کتاب هایي است که از آن 
گیرد. با جست وجوي بیشتر درمي یابیم که این سناتور سابق ایالت ایلینویز 
براي انتخاب نخست خود رمان »آواز سلیمان« نوشته رمان نویس مشهور 
آفریقایي- امریکایي توني موریسون را برگزیده است. خانم توني موریسون 
که در سال 1۹۹3 نوبل ادبي را به دست آورد، در این رمان داستان خانواده 
سیاهپوستي را نسل به نسل نقل مي کند و در این سفر تاریخي پرشور به 
مساله هویت، بردگي و ریشه مردم سیاهپوست امریکا مي پردازد. در ادامه 
ملویل و  دارند؛ »موبي دیک« نوشته هرمان  قرار  آثار کالسیک  انتخاب،  این 

مجموعه نمایشنامه هاي ویلیام شکسپیر. در بخش زندگینامه ها، مي توان »جدایي آب ها« نوشته تیلور برنچ 
تاریخ شناس و برنده جایزه پولیتزر سال 1۹۸۸ را در میان کتاب هاي مورد عالقه باراک اوباما یافت؛ کتابي 

نزدیک به هزار صفحه درباره زندگي مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاهپوستان امریکا. 
اوباما بیشتر از بازیگران هالیوود به خوانندگان نزدیک است. او هیچ گاه آیپاد خود را ترک نمي کند. اوباما 
طرفدار راک اند رول است و از سبک هاي فانک و جز لذت مي برد. چهل وچهارمین رئیس جمهوري امریکا 

سبک هیپ هاپ را هم دوست دارد، به شرطي که دخترانش هم بتوانند به کالم آهنگ ها گوش کنند.
آلستر سوک نویسنده دیلي تلگراف مي نویسد تابلویي اثر نقاش عهد ویکتوریا، جرج فردریک واتس 

)1۹۰4- 1۸1۷(، مورد عالقه باراک اوباماست. تابلوي واتس نام همان پیام اصلي اوباما »امید« را بر خود 
دارد. 

این نقاشي متعلق به سال 1۸۸۶، تصویر دختر جواني است که چشمانش با نوار پارچه یي 
بسته شده اند. دختر معصوم بر کره خاکي نشسته و در شب زمین، با چشمان بسته چنگ مي 
نوازد. صاحب نظران معتقدند جرج فردریک واتس با این تابلو عالقه خود را به بازتاب »درد« 
نشان داده است؛ همان سوژه یي که موضوع روز کنوني است و اوباماي جوان این تصویر را 
در یاد خود حک کرده است. »امید« مي تواند کلمه مورد ستایش اوباما باشد؛ کلمه یي که زیر 
عکس رسمي او به سبک کارهاي گرافیکي اندي وارهول آمده است و مجله تایم آن را در روز 

پنجم ژانویه به عنوان نمادي از »سال تغییر« منتشر کرد.
مثل خیلي از پدر و مادرها، باراک اوباما وقت کم خود را با دخترانش مي گذراند. همان طور 
که میشل، همسر اوباما، مي گوید آنها ترجیح مي دهند سریال هایي را تماشا کنند که بتوان 
آنها را در جمع خانواده نگاه کرد. از این رو رئیس جمهور سریال »هانا مانتنا« را که از شبکه 

دیسني پخش مي شود، به خوبي مي شناسد.
اوباما به سریال »سیم« که از سوي مجله هاي تایم، اینترتینمنت ویکلي و روزنامه گاردین در 
سال 2۰۰۸ به عنوان بهترین برنامه تلویزیوني انتخاب شد، عالقه بسیار دارد. »سیم« سریالي 
پلیسي است که بسیار واقعي ساخته شده است. این سریال درباره زندگي روزمره در امریکا 
است و موضوع آن به پشت پرده قاچاق مواد مخدر در شهر بالتیمور، شهري که در آن وقایع جنایي بسیاري 

رخ مي دهد، مي پردازد.  
منبع؛ تلگراف 
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

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

علم

کنترل سوسك از راه دور

سوسک ها  از  استفاده  برای  متفاوت  راهی  آمریکایی  محققان 
یافته اند. 

آنها ریزپردازنده الکترونیکی  در بدن سوسک ها کار گذاشته اند که 
با استفاده از آن می توان این حشرات را از راه دور هدایت کرد. 

به خلق سوسکی  کالیفرنیا موفق  دانشگاه  در  تحقیقاتی  یک گروه 
که  سوسک  این  کرد.  هدایت  دور  راه  از  آن را  می توان  که  شده 
به  خود  هدایت کننده  خواست  به  شده،  نامیده  سایبر"  "سوسک 

پرواز درمی آید، به زمین می نشیند یا به چپ و راست می پیچد. 
 ،"Technology Review" به نوشته پایگاه اینترنتی مجله آمریکایی
از این سوسک می توان برای تعقیب و مراقبت یا در عملیات امداد 
در نمایشگاهی تخصصی  و نجات استفاده کرد. "سوسک سایبر" 

در ایتالیا معرفی شد.
از یک ریزپردازنده استاندارد، یک  سیستم هدایت سوسک سایبر 
بر روی یک  که همگی  تشکیل شده  باتری  یک  و  گیرنده معمولی 
قطعه پالتینی نصب شده اند. این مغز درون بدن حشره کار گذاشته 
می شود و شش الکترود از آن به عضالت بال ها و قسمت هایی از 

مغز که مسئول دیدن هستند متصل می شود. 
ارسال  دور(  را  از  )کنترل  فرستنده  دستگاه  از  که  سیگنال هایی 
این  از  منتقل می کند.  به مغز  و  دریافت کرده  گیرنده  را  می شوند 
یا  نشستن  برخاستن  فرمان  سوسک  عضالت  به  می توان  طریق 

پیچیدن داد. 
گروه تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا پیش تر هم "سایبر سوسک"های 
 Technology" دیگری خلق کرده بود اما سوسک جدید، به نوشته
قابل  دور  راه  از  کنترل  با  که  است  نخستین سوسکی   ،"Review
هدایت است. محققان پیش از این بیشتر بر روی هدایت بیدها تحقیق 
کرده بودند. به نوشته نشریه فوق، سوسک ها حشراتی هستند که 
"بار" بیشتری می توانند حمل کنند و هدایت شان آسان تر است. برای 
هدایت آنها پالس های کوتاهی الزم است که این خود به طول عمر 
کمک می کند. تولید پرنده های کوچک مصنوعی  باترِی "مغِز دوم" 
دشواری های بسیاری دارد. دانشمندان به همین منظور راه دیگری 
را انتخاب کرده اند: آنها از توانایی پرواز حشرات به نفع منافع خود 

استفاده می کنند. 
دویچه وله 

کنار پنجره هواپیما ننشینید

سوار  خواستید  هرگاه  این  از  بعد  می کنند:  توصیه  پژوهشگران 
هواپیما شوید، صندلی کنار پنجره را برای مشاهده منظره بیرون 
بر اساس یک پژوهش جدید، نشستن کنار  نکنید؛ چرا که  انتخاب 

پنجره هواپیما باعث افزایش تشکیل لخته های خونی می شود. 
بر اساس نتایج این پژوهش، نشستن در کنار پنجره می تواند احتمال 

افزایش  را در مسافران هواپیما  بروز ترومبوس عمیق سیاهرگی 
دهد. محققان مرکز پزشکی دانشگاه لیدن در هلند این پژوهش را 
نتایج تحقیقات خود را در مجله هماتولوژی منتشر  انجام داده  و 
کشنده  خونی  لخته های  تشکیل  احتمال  محققان،  گفته  کرده اند.به 
هواپیما  پنجره  کنار  که  مسافرانی  خونی  رگ های  در  خطرناک  و 

می نشینند تا دو برابر افزایش می یابد.
این  واقع  در  داد:  نشان  همچنین  جدید  تحقیق  ایسنا،  گزارش  به 
خطرات برای مسافران چاق بسیار بیشتر است؛ به طوری که احتمال 
برابر   ۶ تا  فوق  شرایط  در  افراد  این  در  خونی  لخته های  تشکیل 
مسافران  که  دالیلی  از  یکی  می گویند  می کند.محققان  پیدا  افزایش 
که  است  این  می دهند،  ترجیح  هواپیما  در  را  پنجره  کنار  صندلی 
راحت تر  طوالنی  سفرهای  در  مخصوصا  پنجره  به  دادن  تکیه  با 
می توانند بخوابند. اما باید دانست که لخته های DVT )ترومبوس 
وریدی( اگر از طریق جریان خون مسافر جابه جا شده و به ریه ها 

برسد، می تواند باعث مرگ فرد شود.
ردیف  صندلی های  درخصوص  خطر  این  که  است  تذکر  به  الزم 

وسط وجود ندارد.

هکرها استیو جابز را کشتند
در حالی که این روزها بیماری و ضعف بدنی استیو جابز مدیرعامل 
است،  شده  تبدیل   IT دنیای  مطرح  اخبار  از  یکی  به  اپل  5۸ساله 
هکرها هم دست به کار شده اند و در اقدامی عجیب اعالم کرده اند 
مدیرعامل اپل سرانجام با تسلیم شدن در برابر بیماری قلبی خود، 

جا ن باخته است.
به گزارش p2pnet.net هکرهای موذی با افزودن یک صفحه جعلی 
سپس  و  کرد،  منتشر  را  موضوع  این   Wired مشهور  سایت  به 
ادامه کار را در توئیتر پی گرفتند و آنجا هم دست به شیطنت زدند. 
جان سی اپل از دست اندرکارانwired.com می گوید؛ نفوذگران 
در  را  و درست  معتبر  ظاهر  به  یک صفحه  اند شتابزده  توانسته 
تصاویر،  آپلود  عمومی  سرویس  از  استفاده  با  و  بسازند  سایت 
کار خود را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد با بهره گیری از این 
لوگوی  زیر  توان  می  نیست،  مخفی  URLها  آن  در  که  سرویس 
Wired یک صفحه همراه با تصویر ایجاد کرد. این مشکل در حال 

حاضر برطرف شده است.
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چند گلوله برای قتل زن جوان
جسد زن جوان آفریقایی که از سوی فرد ناشناسی، مقابل 
چشمان فرزند خردسالش به قتل رسیده بود از سوی پلیس 
»کیپ تاون« کشف شد.فرزند خردسال قربانی جنایت پس از 
قتل مادرش با سر و صدا و گریه همسایه ها را خبر کرد.به 
گزارش پلیس، زن جوان با شلیک چند گلوله به قتل رسیده 
است. هنوز نشانه ای از قاتل و انگیزه جنایت به دست نیامده 
است.پلیس کیپ تاون براین باور است که قاتل آشنا بوده و 

قصد انتقام گیری داشته است. 

دستگیری 300 مهاجر 
غیرقانونی در مالت

که  داد  خبر  ای  اطالعیه  طی  مالت،  جزیره  مهاجرت  پلیس 
ماموران پلیس موفق شدند نزدیک به 3۰۰ مهاجر غیرقانونی 
پلیس  کنند.سخنگوی  دستگیر  کشور  این  های  آب  در  را 
مهاجرت مالت گفت: ماموران پلیس، 3۰۰ مهاجر را که قصد 
کنند،  مخفی  را  خود  و  بگریزند  ماموران  دست  از  داشتند 
دولت  که  آمده  گزارشی  در  کردند.  بازداشت  و  دستگیر 
مالت، این مهاجران را به کشورهایشان بازمی گرداند، چرا 
که این افراد به صورت قانونی به مالت وارد نشده اند. این 
مهاجران اکثرا از کشورهای تونس، الجزایر، مراکش، مصر، 
هند، پاکستان و بنگالدش بوده و به امید کار و زندگی بهتر 
قصد داشتند به کشورهای حوزه مدیترانه مهاجرت کنند. این 
در حالیست که جزیره مالت که جزو کوچک ترین کشورهای 
چند سال  است، طی  نظر وسعت  از  اروپا  اتحادیه  اعضای 
اخیر شاهد مهاجرت روبه رشد مهاجران که اکثرا غیرقانونی 
هستند، بوده و تاکنون دولت این کشور نتوانسته است برای 
گذشته،  سال  در  که  طوری  به  بیابد،  حلی  راه  مشکل  این 
نزدیک به دو هزار و ۷۷5 نفر که نیمی از آن ها اهل سومالی 
نیز  این کشور وارد شدند. همچنین روز یکشنبه  به  بودند، 
قایقی حامل 22۶ مهاجر غیرقانونی  ایتالیا،  مقامات ساحلی 
را که به سیسیل می رفت، متوقف کرده و سرنشینان آن را 

بازداشت کردند.

گرمای بی سابقه در استرالیا
 20 کشته برجای گذاشت

اثر موج  بر  اعالم کردند  استرالیا  اداره هواشناسی  مقامات 
گرمای بی سابقه یی که جنوب شرق استرالیا را دربر گرفته 

دست کم 2۰ نفر جان خود را از دست دادند.
مقامات اداره هوا شناسی و اورژانس استرالیا یادآور شدند 
به دلیل موج گرمایی که طی 1۰۰ سال گذشته در استرالیا 
بی سابقه بوده، اکثر مراتع و جنگل ها آتش گرفته و دمای 
هوا تا بیش از 4۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته و تاکنون 
جان 2۰ نفر را در مناطق جنوب شرق این کشور گرفته است. 
موج گرما در مناطقی مانند »ملبورن«، »آدالید«، »ویکتوریا« 
و »پرث« به حدی افزایش یافته که برخی از کابل های برق 
برق  بدون  از 3۰۰ هزار منزل مسکونی  بیش  ذوب شده و 
در  این،  بر  برند. عالوه  می  به سر  تاریکی  در  و  اند  مانده 
به  آهن  راه  های  ریل  آتش سوزی شده،  که دچار  مناطقی 
روی  نیستند  قادر  قطارها  که  اند  پذیر شده  انعطاف  قدری 

آنها حرکت کنند. 

مرگ 135 نفر بر اثر 
آتش سوزی

مقامات اورژانس و امداد و نجات کنیا اعالم کردند که تلفات 
آتش گرفتن تانکر سوخت در منطقه »مولو« در کنیا به 135 

نفر افزایش یافت.
به  که  کردند  اعالم  کنیا  دولتی  مقامات  ایسنا،  گزارش  به 
در  سوخت  حامل  کامیون  دستگاه  یک  شدن  واژگون  علت 
کم  داد، دست  یکشنبه روی  روز  که  »مولو«  در  بزرگراهی 
111 نفر در آتش سوختند، اما بر اساس گزارش های رسمی 
افزایش  نفر   135 به  حادثه  این  شدگان  کشته  تعداد  پلیس، 
این حادثه  درباره  کنیا-  بهداشت  »بث موگو«- وزیر  یافت. 

خاطر نشان کرد: در این حادثه 2۰۰ نفر دیگر مجروح شده 
اند که وضعیت برخی از آن ها به شدت وخیم است. دولت 
کنیا این حادثه را یک فاجعه ملی اعالم کرد و برای خانواده 

های در گذشتگان پیام تسلیت فرستاد.
ای تصریح  بیانیه  کنیا طی  اورژانس  مقامات  این  بر  عالوه 
کردند: نزدیک به 25 نفر نیز در این آتش سوزی مفقود شدند 
پلیس کنیا  ادامه دارد. همچنین  یافتن آن ها  که تالش برای 
در  اطالعی  این حادثه  وقوع  از چگونگی  هنوز  یادآور شد: 
دست نیست. این در حالیست که مردم کنیا از هر فرصتی 
برای به دست آوردن سوخت استفاده می کنند و به اتفاقاتی 
وضعیت  هم  طرفی  از  دهند.  نمی  اهمیتی  نیز  افتد،  می  که 
خدمات اجتماعی نظیر آتش نشانی در کنیا بسیار نامناسب 
است؛ چرا که دولت پول کافی برای تجهیز این مراکز ندارد.

انفجار نارنجك ، 8 کشته و 97 
مجروح بر جای گذاشت

انفجار  اثر  بر  که  اظهارکردند  تایلند  محلی  پلیس  مقامات 
چندین نارنجک در شمال شرق تایلند، هشت نفر جان خود 

را از دست داده و ۹۷ نفر دیگر مجروح شدند.
رییس  کول«-  مونگ  کونگ  »تاماجاک  ایسنا،  گزارش  به 
مصاحبه  در  روئانگ«-  بانگ  »سری  منطقه  پلیس  ایستگاه 
مطبوعاتی عنوان کرد: انفجار چندین نارنجک در یک کنسرت 
موسیقی که برای اولین بار در این منطقه برگزار شد، باعث 
از  نفر   ۹۷ و  داده  دست  از  را  خود  جان  نفر  تا هشت  شد 
در  این  شوند.  مجروح  شدت  به  کنسرت  این  در  حاضران 
ماجرا،  این  عینی  شاهدان  ها  گفته  اساس  بر  که  حالیست 
اجرا  سن  مقابل  در  نوجوان  گروه  دو  کنسرت  اجرای  طی 
داد. وی  رخ  انفجار  که  بودند  یکدیگر  با  گیری  در  حال  در 
در ادامه خاطر نشان کرد: احتمال این که این انفجار توسط 
این حادثه  است.  زیاد  بسیار  باشد،  داده  رخ  نوجوانان  این 
در ساعت 23 به وقت محلی در ناحیه »سری بانگ روئانگ« 
در استان »نانگ بوآالمفو« در شمال شرق تایلند روی داده 

است.

طالق زن پرحرف  
 

مرد جواني به دلیل زیاد صحبت کردن همسرش با تلفن براي 
طالق دادن وي به دادگاه خانواده مراجعه کرد. این مرد که 
نادر نام دارد با مراجعه به دادگاه خانواده شماره 2 با ارائه 
دادخواست طالق به قاضي پرونده گفت زنم خیلي پرحرف 
است. در سه سالي که با هم ازدواج کردیم او بیشتر وقتش 
را پاي تلفن گذراند. هر وقت از او مي پرسیدم با چه کسي 
حرف مي زند از جواب دادن طفره مي رفت. دیگر نمي توانم 
بدهم.  را طالق  او  کنم و مي خواهم  را تحمل  این وضعیت 
دادگاه حضور  در  که  نیز  نادر  همسر  جلسه  این  ادامه  در 
داشت، گفت؛ سه سال پیش با نادر که همکالسي دانشگاهي 
از من  ارتباط، وي  ماه  از چندین  بود آشنا شدم و پس  ام 
خواستگاري کرد و من هم پذیرفتم و زندگي مشترک مان را 
آغاز کردیم. وي افزود؛ شوهرم از روز اول زندگي مان با 
حرف هاي مشکوک مرا آزار مي داد و دائم به دلیل حرف 
زدن و کارهایم از من ایراد مي گرفت. پس از ثبت اظهارات 
طرفین، قاضي دادگاه رسیدگي به پرونده را به جلسه دیگري 

موکول کرد.  

شیرجه مرگبار به عمق 200 متري  
 

 سقوط مرگبار یک جوان که هنوز هویت او فاش نشده است 
کارآگاهان پلیس آگاهي اصفهان را در مقابل یک معما قرار 
داده است. به گزارش پایگاه اطالع رساني عبرت بعدازظهر 
سه شنبه چند مرد کوهنورد شاهد عبور جواني سراسیمه 
بودند که خود را به نزدیک یک بلندي رساند و با فریاد بلند 
تیغه یي خطرناک نزدیک کرد. شاهدان عیني  خودش را به 
دره  به  پشت  جوان  این  کوتاهي  مدت  در  گفتند  واقعه  این 
به عمق 2۰۰ متري  پایین شیرجه زد و  به سمت  ایستاد و 
به  را  این حادثه کوهنوردان موضوع  با وقوع  سقوط کرد. 
رساندند.  محل  به  را  خود  ماموران  و  دادند  گزارش  پلیس 
تحقیقات دامنه دار درخصوص هویت این فرد ادامه دارد اما 
تاکنون معلوم نشده او کیست و با چه انگیزه یي خودکشي 

کرده است.  

حوادث

شلیك مرگبار در ژاپن 
جوان ایرانی را به کام 

مرگ کشید
با شکایت والدین جوانی که در کشور ژاپن، فرزند آنها با شلیک گلوله در نوامبر 
سال گذشته از سوی یک ایرانی به قتل رسیده بود، بازپرس ویژه قتل تهران، 

دستور پیگیری و تحقیق در این زمینه را 
به پلیس بین الملل صادر کرد. 

قتل  ویژه  بازپرس  شهریاری،  محمد 
گفت:  حادثه   این  به  اشاره  با  تهران 
 ،2۰۰۸ سال  نوامبر   ۸ روز   21 ساعت 
از  یکی  در  عبور  حال  در  که  فردی 
آیچی  استان  در  کانیو  شهر  محله های 
به  پیاپی  شلیک های  مشاهده  با  بود، 
سوی راننده یک خودرو، موضوع را به 
پلیس محلی گزارش کرد و دقایقی بعد با 

حضور پلیس ژاپن در محل، پیکر نیمه جان جوان ایرانی به بیمارستان کوماکی 
منتقل شد.

بازپرس ویژه قتل تهران افزود: جوان ایرانی در بخش مراقبت های ویژه بستری 
شد، اما متاسفانه معالجات موثر نبود و ساعت ۶/11 روز بعد یعنی ۹ نوامبر، 

وی جان خود را از دست داد.
با مشخص شدن هویت جوان مقتول به نام مجید انصاری موضوع به مسووالن 

سفارت ایران گزارش و تحقیق در این زمینه آغاز شد.

 ردپا
بازپرس شعبه ۷ دادسرای جنایی افزود: با انتقال جسد به ایران و ارسال گزارش 
هویت  به  فردی  از سوی  جنایت  این  ژاپن مشخص شد  جنایی  پلیس  مقدماتی 

مسعود که وی نیز تابعیت ایرانی دارد، روی داده است.
بعدی  مرحله  در  علیه مسعود  مقتول  والدین  با شکایت  کرد:  اضافه  شهریاری 
این فرد که پس از  تحقیقات ردپای یک نفر که  شاهد جنایت بوده شناسایی و 
قتل به ایران آمده بود، به دادسرای جنایی فراخوانده شد تا مشاهدات خود را 

بیان کند.

 اختالف مالی
شاهد در تحقیقات گفت: مجید )مقتول( از چندی پیش از مسعود 3۰ میلیون ین 
ژاپن طلبکار بود و در چندین مرحله از وی خواسته بود طلب او پرداخت شود، 

اما مسعود هر بار از پرداخت بدهی طفره می رفت.
وی افزود: بر سر این موضوع بارها میان قاتل و مقتول مشاجره صورت گرفته 
بود تا این که شب حادثه مجید بیان کرد مسعود )قاتل( در تماس با وی از او 

خواسته همدیگر را مالقات کنند تا وی بدهی خود را پرداخت کند.
شاهد افزود: روز حادثه، من نیز حوالی محل قرار بودم که یکباره متوجه شدم 
مسعود با نزدیک شدن به خودروی مجید و پس از دقایقی که با او به گفتگو 

پرداخت به سوی او شلیک کرد و سپس متواری شد.

 دستور دستگیری 
بازپرس ویژه قتل تهران اضافه کرد: پس از این اظهارات دستور دستگیری متهم 
و ارسال نتیجه تحقیقات بعدی از سوی پلیس جنایی ژاپن به پلیس بین الملل ایران 

صادر شد تا متهم پس از دستگیری به ایران منتقل و محاکمه شود.

سوزان« کوچولو قربانی اختالف 
خانوادگی

» پلیس استرالیا مردی را که به دنبال انتقام جویی از همسرش دختر چهارساله 
اش را کشت، دستگیر کرد. 

»دیوید«35 ساله دیروز به دادگاه ملبورن رفت تا از همسرش جدا شود که بر سر 
گرفتن سرپرستی فرزندشان با هم درگیر شدند.

اختالف باال گرفت و مرد عصبانی ناگهان در برابر چشمان همسرش، »سوزان« 
چهارساله را از پلی به بلندای ۶۰ متر پایین انداخت.

پلیس استرالیا فرزندکش را در برابر ساختمان دادگاه شهر دستگیر کرد و این در 
حالی بود که دختر بیچاره بر اثر شدت خونریزی در راه بیمارستان جان باخت. 
گزارش ایسکانیوز می افزاید،با انتقال جنازه به پزشکی قانونی رسیدگی به این 

پرونده در دستور کار پلیس ملبورن قرار گرفت.
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حوادث
کالهبردار حرفه ای خریداران خانه را 

نقره داغ می کرد
از محاصره  فرار  برای  بود،  کرده  کالهبرداری  فقره  آپارتمان چندین  فروش  بهانه  به  که  مرد شیاد 

پلیس زیر رختخواب ها مخفی شد. چندی قبل سه مرد با مراجعه 
به دادسرای کرج از مردی به نام »مرتضی« به اتهام کالهبرداری 
شکایت کردند. یکی از شاکی ها گفت: چندی قبل با آگهی فروش 
یک آپارتمان در 45 متری در گلشهر، روبه رو شدم. پس از تماس 
دلیل  به  که  شنیدم  »مرتضی«  از  الزم  اطالعات  کسب  و  مالک  با 
مسافرت و نیاز مالی شدید، آپارتمان را به قیمت پائین می فروشد. 
همان روز هم آپارتمان را بازدید کردم. قیمت پائین خانه و چرب 
زبانی های »مرتضی« وسوسه ام کرد و با عجله راهی بنگاه شدیم. 
پس از پرداخت نیمی از پول قولنامه ای نوشتیم. قرار بود بقیه پول 
را هم در دفتر اسناد رسمی به او بپردازم و سند را تحویل بگیرم. 
اما متأسفانه پس از انجام معامله تلفن همراه فروشنده خاموش شد 
و دیگر هیچ خبری از او نشد. دیروز وقتی برای بررسی موضوع به 
خانه مورد نظر رفتم متوجه شدم مرد کالهبردار آپارتمان را همزمان 
به دو نفر دیگر هم فروخته است. با طرح این شکایت پرونده برای 
رسیدگی به اداره آگاهی فرستاده شد. در بررسی های کارآگاهان 
مشخص شد، متهم با مشخصات جعلی، طعمه هایش را فریب داده 
و تنها سرنخ آنها نیز یک شماره تلفن همراه بود. همزمان با شروع 
تحقیقات، دو شکایت مشابه دیگر در اداره آگاهی مطرح شد. متهم 
این بار در منطقه دیگر کرج آپارتمانی را به دو خریدار فروخته بود. 
سرانجام پس از چهره نگاری متهم و بررسی آلبوم مجرمان حرفه 
ای، هویت مرد کالهبردار شناسایی شد. »مرتضی« دارای 1۷ فقره 

سابقه کیفری در زمینه کالهبرداری و جعل احکام قضایی بود. کارآگاهان پس از شناسایی خانه متهم 
برای دستگیری اش وارد عمل شدند. مرد تبهکار زمانی که خود را در محاصره پلیس دید، با قرار دادن 
وسایل پشت در خانه، مانع از ورود مأموران شد. کارآگاهان وقتی وارد خانه شدند هیچ اثری از او 
ندیدند. از آن جا که هیچ راه گریز دیگری وجود نداشت مأموران احتمال دادند او همان جا مخفی شده 
است. به همین خاطر به بازرسی دقیق خانه پرداخته و مرتضی را زیر رختخواب ها یافتند. متهم پس 

از انتقال به دادسرا و روبه رو شدن با شاکی ها به جرم خود اعتراف کرد.

فرار نوعروس ایرانی 
ازکانادا

مهندس  با  اینترنتی،  آشنایی  پی  در  که  دختر جوان 
بود، چند روز پس  کرده  ازدواج  کانادا  مقیم  ایرانی 
از شروع زندگی مشترک، خود را به ایران رساند و 
مهریه 1۰۰ هزار شاخه گل ارکیده را به اجرا گذاشت.

خانواده  دادگاه  به  مراجعه  با  جوانی  زن  قبل  مدتی 
اموال  توقیف  خواستار  دادخواستی  ارائه  و  تهران 
 1۰۰ مهریه  پرداخت  به  وی  محکومیت  و  شوهرش 
هزار شاخه گل ارکیده شد. وی درباره خواسته اش 
بروز  خاطر  به  قبل  چندی  گفت:  پرونده  قاضی  به 
مهریه  اجرای  برای  همسرم،  با  شدید  های  اختالف 
و توقیف اموال همسرم به اداره پنجم اجرای اسناد 
رسمی مراجعه کردم. پس از صدور اجرائیه و ابالغ 
آن به نشانی شوهرم، منتظر ماندم تا تکلیف مهریه 
با  نکرد  اقدامی  هیچ  وقتی  بنابراین  ام روشن شود. 
معرفی فهرست اموال، حساب های بانکی و خانه اش 
مربوطه،  مسئوالن  اما  شدم.  آنها  توقیف  خواستار 
سرپرستی  و  امالک  ثبت  اداره  از  استعالم  پی  در 
نام  به  دارایی شوهرم  تمام  کردند  اعالم  بانک  چند 

خواهرش انتقال یافته است. بنابراین تصمیم گرفتم با طرح دادخواست در مراجع قضایی تکلیف مهریه 
ام را روشن کنم.

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات نوعروس دستور داد همزمان با تعیین وقت دادرسی، شوهر وی 
به دادگاه احضار شود. از سوی دیگر قاضی از کارشناس قوه قضائیه خواست پس از بررسی های 
الزم، بهای هر شاخه گل ارکیده تعیین شود. کارشناس رسمی نیز بهای هر شاخه گل موردنظر را 
35۰۰ تومان اعالم کرد. بدین ترتیب مهریه نوعروس 35۰ میلیون تومان تعیین و موضوع به شوهرش 
نیز ابالغ شد. مرد ایرانی مقیم کانادا با اطالع از خواسته همسرش وقتی در دادگاه حاضر شد، گفت: 
به محض این که از خدمت سربازی برگشتم، پدرم تصمیم گرفت مرا برای ادامه تحصیل به خارج از 
کشور نزد برادرم بفرستد. بنابراین با دوری از خانواده و کشورم زندگی سختی را شروع کردم. تا این 
که پس از پایان تحصیل و یافتن شغلی مناسب توانستم به عنوان یک شهروند کانادایی زندگی بهتری 
را آغاز کنم. در آستانه 4۰سالگی احساس کردم بهتر است به دنبال یک همدم و شریک زندگی باشم 
بنابراین برای انتخاب همسر آینده ام به جست وجو در اینترنت پرداختم. تا این که با یک دختر ایرانی 
به نام صدف آشنا شدم که در تهران زندگی می کرد. سپس از طریق اینترنت عکس هایمان را برای هم 
ارسال کرده و در پی گفت وگوهای تلفنی طوالنی احساس کردم همسر دلخواهم را یافته ام. بنابراین 

پس از مدتی به ایران سفر کرده و همراه خانواده ام به خواستگاری رفتم.
مرد جوان ادامه داد: من اعتقادی به مهریه نداشتم و به تنها موضوعی که فکر نکرده بودم، همین بود. اما 
»صدف« ادعا کرد به خاطر جلب رضایت خانواده اش و اجرای این سنت دیرینه عالقه مند است مهریه 
ای که بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد، تعیین شود. طبق خواسته اش 1۰۰ هزار گل ارکیده مهریه 
در نظر گرفته شد. سپس مراسم عقد باشکوهی برگزار شد و چند روز بعد برای آن که شرایط اقامت 
همسرم را فراهم کنم راهی کانادا شدم. پس از چهار ماه تالش، باالخره کارها انجام شد و با صدف 
تماس گرفته و او را برای شروع زندگی مشترک به کانادا دعوت کردم. از آنجا که می دانستم »صدف« 
شیفته زندگی در خارج از کشور است شرایط خوب زندگی را برایش فراهم کردم. چند روزی از سفرش 
به کانادا گذشته بود و من سرگرم آموزش های اولیه زندگی در این کشور به او بودم که ناگهان در 
کمال تعجب متوجه شدم همسرم بی خبر قهر کرده و به خانه یکی از دوستانش رفته است. بعد هم بی 
خبر به ایران برگشت و دادخواست طالق داد. وقتی فهمیدم که او فقط به فکر دریافت اقامت کانادا بوده 
و هیچ عالقه ای هم به من نداشته بشدت عصبانی شده و با مراجعه به مراکز قانونی، بالفاصله مجوز 
اقامتش را لغو کردم. سپس با ارسال نامه ای به او موضوع را به اطالعش رساندم. »صدف« که همه 
نقشه هایش را بر باد رفته می دید، این بار آخرین سکانس نمایش خود را اجرا کرد. او که ابتدا مدعی 
بود مهریه اش فقط جنبه معنوی داشته خواستار دریافت ارزش ریالی یک صد هزار شاخه گل ارکیده 
به قیمت 35۰ میلیون تومان شده است. درحالی که مهریه همسرم یک صد هزار گل ارکیده تعیین شده 
و هر شاخه به صورت میانگین دارای حدود 5 گل است. بنابراین وی می تواند 2۰ هزار شاخه گل به 
بهای ۷۰ میلیون تومان مطالبه کند که من هم حاضرم آن را بپردازم و از دام وی رهایی یابم.پس از 
اظهارات تازه داماد، وقتی صدف برای دفاع در برابر میز قاضی ایستاد گفت: سه سال قبل با »سینا« از 
طریق اینترنت آشنا شدم. او ادعا می کرد در کانادا از وضعیت مالی خوبی برخوردار است و زندگی 
راحتی دارد. مهریه ام صد هزار شاخه گل تعیین اما در عقدنامه کلمه »شاخه« به خاطر سهل انگاری 
عاقد و بی توجهی اش قید نشده است. وقتی به کانادا سفر کردم، متوجه شدم قصر رؤیایی شوهرم، 
خیال خامی بیش نبوده و مجبورم در خانه برادر شوهرم و همسر خارجی و فرزندان شان زندگی کنم. 
روز بعد »سینا« تقاضای عجیبی مطرح کرد. او از من خواست در مقابل دریافت مجوز اقامت دائم کانادا، 
با مراجعه به سفارت ایران، مهریه ام را تمام و کمال ببخشم. هرچند من هیچ وقت به ارزش مادی مهریه 
ام فکر نکرده بودم، اما وقتی با دلی شکسته به ایران برگشتم، تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. حاال هم 
صدهزار شاخه گل را می خواهم و برایم مهم نیست که هر شاخه دارای چند گل است. صیغه عقدمان 

بر این اساس جاری شده و از دادگاه می خواهم فریب حرف های شوهرم را نخورد.
قاضی پرونده پس از ثبت اظهارات طرفین و بررسی سند ازدواج از آنجا که در متن عقدنامه اشاره ای 
به کلمه »شاخه« نشده و تنها تعداد یکصد هزار گل ارکیده قید شده بود، شوهر را محکوم به پرداخت 

۷۰ میلیون تومان ارزش ریالی گل ها به همسرش کرد.
پس از صدور این حکم و ابالغ آن به زوج جوان، نوعروس به رأی دادگاه اعتراض کرد و خواستار 

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان شد.
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سارا لباس صورتی رنگش را پوشید و با خوشحالی مادرش را صدا 
کرد.

- مامان من دارم می روم. زود برمی گردم.
مادر در حالی که از آشپزخانه بیرون می آمد، گفت:

 -

زودتر برگرد، مبادا به تاریکی شب بخوری. می دانی که پدرت خیلی 
به این مسائل حساس است. سارا با لبخند سرش را تکان داد:

- حتمًا. چقدر دلواپسی؟ اگر کسی نداند فکر می کند که من یک بچه 
۹-۸ ساله ام. 

با به صدا درآمدن زنگ خودم را بیرون از خانه می اندازم. با اینکه 
در سال سوم دانشگاه درس می خوانم با این حال اولین بار است 
که به یک جشن تولدمی روم. تولد دوستم فریبا است. فریبا و من 
در دانشگاه از دوستان صمیمی یکدیگر هستیم. فریبا از من خواسته 
است زودتر از بقیه به خانه شان بروم و در انجام کارها کمکش کنم. 
لحظاتی مرا در آغوش  برای  از دیدن من خوشحال می شود و  او 
می گیرد. از صحبتهای فریبا متوجه می شوم چند نفر از دوستان 

دبیرستانی و همکالسی های سابق اش را هم دعوت کرده است.
کم کم تمام دوستان و آشنایان فریبا می آیند. همه آنها همسن و سال 
من هستند و ما با هم در یک گروه سنی هستیم. صحبتهای بچه ها گل 
می اندازد و با هم شروع به حرف زدن می کنند. من با شهره بیشتر 
از بقیه دوست می شوم. غروب شده است. دیگر خودم را برای رفتن 

به خانه آماده می کنم. شهره می پرسد:
- می خواهی بروی؟

سرم را تکان می دهم.
می  آید،  می  من  دنبال  برادرم  کنی  دیگر صبر  دقیقه  چند  تا  اگر   -

توانیم تو را هم برسانیم.
هنوز جوابش را نداده ام که تلفن همراهش به صدا درمی آید. بعد از 

اینکه صحبتش تمام می شود گوشی را قطع می کند و می گوید:
- برادرم تا دو دقیقه دیگر دم در خانه فریبا است. آماده شو!

یک بار دیگر به فریبا تبریک می گویم. هنوز چند نفری از دوستانش 
با  است،  ایستاده  پایمان  جلوی  پژو  ماشین  هستند.  مشغول شادی 
راه  طول  در  کنم.  می  سالم  آرام  و  شوم  می  سوار  شهره  اشاره 

شهره و برادرش محمد با هم صحبت می کنند ولی من ترجیح می 
دهم سکوت کنم. نیم ساعت بعد برادر شهره مرا به سرکوچه مان 
می رساند. از ماشین اش پیاده می شوم برای خداحافظی نگاهم به 
نگاهش گره می خورد.از او تشکر می کنم و به خانه می روم. با شور 
و شوق برای مادرم تمام جریان مهمانی و تولد را تعریف می کنم. 
از اینکه کادوی مناسبی برای فریبا تهیه کرده بودم، خوشحال هستم.

چند روز می گذرد تازه ازدانشگاه به خانه برگشته ام که تلفن زنگ 
می زند. شهره است. از اینکه با من تماس گرفته، خوشحال می شوم. 
تماسهای تلفنی من و شهره ادامه پیدا می کندو دوستی مان بیشتر 
می شود.در این مدت چند بار به دیدن هم رفته ایم ولی به خاطر اینکه 
می دانم پدرم مخالف این است که دوستانمان را به خانه بیاوریم، از 
رفتن به خانه شان امتناع می کنم. دیدارهای ما یا در دانشگاه است یا 
به یک کافی شاپ می رویم. یکی، دو بار برادرش برای بردن شهره 
دنبال او آمده است و من و او همدیگر را دیده ایم. سعی می کنم کمتر 

به او فکر کنم و بیشتر به دوستی ام با شهره فکر کنم.
چندماهی از آشنایی من و شهره گذشته است. هر ماه یکی دو بار 
همدیگر را می بینیم. ولی چند هفته است از شهره خبری ندارم. چند 
بار به خانه شان تلفن زده ام ولی هر بار او خانه نبوده است. ساعت 
1۰شب است. فکر می کنم شاید شهره در این ساعت در خانه باشد. 
گوشی تلفن را برمی دارم و به خانه شان تلفن می زنم. محمد گوشی 

را برمی دارد. خودم را معرفی می کنم و سراغ شهره را می گیرم.
- شهره به شهرستان رفته و در خانه خاله ام است. آخر چند روز 
دیگر عروسی دخترخاله ام است. خداحافظی می کنم و گوشی را می 
گذارم. شب بعد محمد به خانه مان تلفن می زند. تعجب می کنم. فکر 
از طرز صحبت  افتاده باشد. ولی  اتفاقی برای شهره  می کنم شاید 
محمد مشخص است که خودش با من کار دارد. روز بعد برای اینکه 
با  اتوکشیده  و  مرتب  محمد  روم.  می  سرقرار  بزند،  را  حرفهایش 

خودرواش منتظرم است.
- اگر موافق هستی توی ماشین با هم حرف بزنیم.

- قبول می کنم و او به آرامی ماشین را به طرف خیابانی خلوت در 
شمال تهران می راند.

می  مرور  گوشم  در  محمد  حرفهای  هنوز  ولی  ام  رسیده  خانه  به 
شود. هرچند نخستین باری نیست که کسی به من ابراز عالقه کرده 
و خواسته روی ازدواج و محبت اش فکر کنم ولی صمیمیت و گرمی 
خاصی در صدای محمد است که مرا نسبت به او جذب کرده است. تا 
چند روز ذهنم درگیر است. احساس می کنم که من هم عالقه زیادی 
نسبت به او دارم. یاد اولین مالقاتم با محمدمی افتم. در این فکرها 
هستم که محمد تلفن می زند. از آن به بعد مالقاتها و تماسهای من 

ومحمد ادامه پیدامی کند.
بعد از چند ماه محمد به من می گوید: خانواده ام می خواهند برای 

خواستگاری به خانه تان بیایند. 
از اینکه عشق پنهان من و او به پیوندی مقدس می انجامد، خوشحال 

می شوم. به خانه که می رسم سرصحبت را با مادرم باز می کنم.
مان  خانه  به  برادرش  برای  خواهد  می  دوستانم  از  یکی  مادر!   -

بیاید.
مادرم به راحتی می پذیرد و روزی که قرار است محمد با خانواده 
اش به خواستگاری بیایند خانه کوچک و قدیمی مان را تمیز و مرتب 
می کند. محمد و مادر و پدر و خواهرش در اتاق پذیرایی نشسته اند. 
از چهره مادر محمد و نگاههایش به خودم احساس می کنم که زیاد 
که  فهماند  می  من  به  محمد  نگاه  اما  نیست.  من خوشحال  دیدن  از 

آرامش خودم را حفظ کنم.
تلفن همراه  با  بار  از خواستگاری شان گذشته است. چند  یک هفته 
و  دلواپس  دهد.  نمی  جواب  تلفن  به  او  ولی  گیرم  می  تماس  محمد 

نگران هستم... 1۰روز است از محمد خبری ندارم.
احساس می کنم عالقه و محبتم نسبت به او بیشتر از قبل شده است. 
دلم برایش تنگ شده است. تازه می فهمم که چقدر نسبت به او عالقه 
می  تلفن  پشت  را  وقتی صدایش  ام.  اش شده  وابسته  و  کردم  پیدا 
شنوم بی اختیار بغض ام می ترکد. او هم حال و روز بهتری از من 

ندارد.
- چرا تلفن همراهت را جواب نمی دهی؟

می خندد و می گوید: به خاطر تو پس دادم.
و بعد توضیح می دهد که خانواده اش به شدت با ازدواج مان مخالف 
بفهمانند  او  به  و  بدهند  قرار  را تحت فشار  او  اینکه  برای  و  هستند 
دست از سماجت در این ازدواج بردارد موبایل و امکانات دیگری را 
که در اختیارش گذاشته بودند، از او گرفته اند. یک دفعه دلواپس می 
شوم ولی حرفهای محمد به من امیدواری می دهد. از حرفهایش به 

عالقه شدیدی که نسبت به من دارد، بهتر پی می برم.
او و  با  اینکه خانواده محمد  به جای  بیشتر می گذرد،  زمان هرچه 
ازدواج ما کوتاه بیایند، عرصه را برای ما تنگ تر می کنند، زندگی بر 
من تلخ شده است. در برابر سؤالهای مادرم که می پرسد: از برادر 
دوستت چه خبر؟ناچار می شوم که از این شاخه به آن شاخه بپرم. 
خودم هم نمی دانم باید چه کار کنم. محمد برای اینکه خانواده اش 
راتحت فشار قرار دهد، این ترم واحد نگرفته است. می گوید دیگر نمی 
خواهد درس اش را ادامه بدهد. با هزار التماس من حاضر می شود 
درس اش را ادامه بدهد. چند روز است از او بی خبر هستم. دلواپس 

او  با  توانم  نمی  نگیرد،  تماس  خودش  تا  ولی  شوم  می  نگرانش  و 
حرف بزنم. دوستی شهره هم دیگر با من رنگ باخته و رابطه سابق 
را با من ندارد.روزی که محمد از بیمارستان به من تلفن می زند، به 
سرعت خودم را به بیمارستان می رسانم. محمد بر اثر خودکشی در 
وضعیت بدی بوده است. باالی سر محمد نشسته ام و با او حرف 
می زنم. از او می خواهم دست از این کارها بردارد. سعی می کنم 
با محبت و نصیحت او را آرام کنم. محمد از حرفهایم آرام می گیرد. 
پدرش برخالف انتظارمان وارد اتاق می شود. با دیدن من شروع به 
توهین و ناسزاگویی می کند. محمد از شدت ناراحتی روی تخت خم 
می شود و از پدرش می خواهد اتاق او را ترک کند. ولی پدرش دست 
بردار نیست. برای اینکه به این جدال ها پایان دهم اتاق محمد را ترک 
می کنم. محمد از وقتی که از بیمارستان مرخص می شود دیگر به 
خانه پدرش نمی رود. هرچند روز یک بار به خانه یکی از دوستانش 
پناه می برد. هرچه فشار برما بیشتر می شود، محبت و صمیمیت 
مان نسبت به هم بیشتر می شود. روزها و شبهای سختی بر من می 
گذرد. هر بار که محمد را می بینم ضعیف تر از دفعه قبل شده است.
دچار سردرگمی شده ام. حال و حوصله هیچ چیز و هیچ کاری را 
ندارم. به کوچکترین تلنگری از کوره درمی روم. دیگر تحمل دوستان 
تا  بیدار می شوم  از خواب  از صبح که  ندارم.  ام را هم  دانشگاهی 
کنم.  فکر می  عاقبت خودم و محمد  به  به خواب می روم  که  وقتی 
بدتر از همه این است که نمی خواهم خانواده ام در جریان مشکالتی 
که با آن روبرو هستم، قرار بگیرند. محمد هم حال و هوای بهتری 
از من ندارد.زودتر از همیشه به خانه آمده ام. مادرم با خوشحالی 
لیوان شربت آبلیمو را به دستم می دهد.هنوز شربت راه خسته گلویم 
را خنک نکرده است که مادر می گوید: دخترم آخر هفته قرار است 
برایت خواستگار بیاید .از این حرف مادر یکه می خورم ولی وقتی 
می فهمم که آرین به خواستگاری ام آمده است، کمی آرام می شوم. 
آرین چندسال قبل هم از من خواستگاری کرده است، به من عالقه 
زیادی دارد و می دانم که باتوجه به اینکه درس اش را تمام کرده 
و وضع مالی اش بهتر از محمد است ، زندگی بهتری را در کنار او 
آید.  به صدا درمی  تلفن  که زنگ  فکرها هستم  داشت.دراین  خواهم 
همان حرف های همیشگی میان ما رد و بدل می شود. از حرفهایش 
می فهمم که قصد لجبازی با خانواده اش را دارد از اینکه غرور و 
به   . ناراحت است  به شدت  اند،  دار کرده  شخصیت اش را جریحه 
حرفهایش گوش می کنم.- سارا باید هرطور شده صبرکنی تادرس 
من تمام شود. من تحت هر شرایطی با تو ازدواج می کنم تا به پدر و 

مادرم بفهمانم نمی توانند برای من تعیین تکلیف کنند.
از آن شب به بعد مادر و پدرم با تعریف از آرین و تکرار ویژگی های 
او سعی دارند نظر مرا به ازدواج با آرین جلب کنند ولی آنها از غوغا 

و محبتی که در درونم وجود داشت بی خبر بودند.
می  یک سال  از  بیشتر  یکدیگر  به  محمد  و  من  عالقه  و  دوستی  از 
گذشت در این مدت محمد با رفتارش نشان داده عالقه زیادی نسبت 
به شخص  به هیچ وجه  نتوانم  باعث شده من  دارد و همین  به من 
دیگری فکر کنم با اینکه می دانستم حتی اگر با محمد هم ازدواج کنم 
خانواده اوهیچ عالقه ای به من ندارند و نه تنها مرا نمی پذیرند بلکه 
به خاطر این فاصله حتی پسرشان را هم طرد می کنند، با اینکه می 
دانستم دلیل مخالفت پدر محمد وضعیت مالی بهتر آنها نسبت به ما 
است و همین باعث بروز شکافی عمیق در این وصلت شده است با 
این حال به محمد عالقه زیادی دارم. می دانم اگر بخواهم درست فکر 
بگذرم  این وصلت  از  باید  کنم  فکر  به خوشبختی و سعادتم  کنم و 
. آرین به خاطر عشقی که به من دارد و به خاطر شرایط خوب و 
دنبال  به  و  ام  خسته  کند.  می  خوشبخت  مرا  اش  خانواده  پذیرش 
خوشبختی می گردم ولی فشار زیادی بر قلب و روح من وارد می 
شود.آرین را از سالها قبل می شناسم مطمئن هستم اگر حقیقت را به 
او بگویم و از راز عشق محمد با او حرف بزنم، تصمیم اش عوض 
نمی شود او آنقدر نسبت به مسائل باز فکر می کند که خم به ابرو 
نمی آورد، ولی باز هم با وجود همه این مسائل نمی توانم به درستی 
تصمیم بگیرم. محمد درخطر است او آنقدر ضعیف شده که اگر من 
هم پشت او را خالی کنم اگر من هم تنهایش بگذارم معلوم نیست چه 
بالیی سرش بیاید و چه اتفاقی بیفتد. یک نوع عذاب وجدان، یک نوع 
احساس خطر بر تمام قلب و روحم چنگ می اندازد. بر سر دوراهی 
مانده ام و نمی دانم به خودم ، آینده محمد، به عشق از دست رفته یا 
به خوشبختی که بر دیوارهای قلبم سایه انداخته است فکر کنم.                               

برگرفته از روزنامه ایران

در صورت تمایل می توانید داستان زندگی تان 
را و دوراهی و مشکلی را که در زندگی با آن 

مواجه هستید برای هفته نامه پرشین ارسال کنید 
تا بدون ذکر نام شما، مشاورین بهترین راهکاری 

را که در پیش روی دارید با تحلیل کارشناسانه 
برای شما روشن کرده و پیش پایتان بگذارند.
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زندگی ارزش ندارد، ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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 درباره 
چهار فصل 

زندگی!!
با  متناسب  که  هستید  شما  این 
نگرش کلی خود به زندگی، تصمیم 
می گیرید که بخوانید یا نخوانید، 
در  شوید،  تسلیم  یا  کنید  تالش 
ناکامی ها خودتان را سرزنش کنید 
یا دیگران را مقصر بدانید، صادق 
باشید یا دروغ بگویید ، اقدام کنید 
یا طفره بروید، پیش روید یا کنار 
بکشید و ...پیروز شوید یا ببازید. 
را  "اختیار"  بزرگ  نعمت  خداوند 
خودمان  تا  داشته  ارزانی  ما  بر 
پیشرفت و کامیابی - یا شکست و 

نابودی را انتخاب کنیم....

افتاد؟  اتفاقی برایتان خواهد  آیا می دانید ماه بعد یا سال بعد چه 
الگو های  طبق اصول و  قاعدتا"  آید  نه، ولی هر چه پیش  مسلما" 

رفتاری قابل پیش بینی ، عکس العمل نشان خواهید داد. 
از وقتی چشم به این جهان می گشایید مدام دستورالعمل هایی از 
تجربه  و  کنید  دریافت می   ... و  کار  ، کالس درس، محیط  والدین 
اندوزی می کنید. ممکن است اهداف بلند پروازانه ای داشته باشید و 
آرزوهای متعددی در سر بپرورانید. ولی به هر حال مادامیکه چرخ 
زندگی می گردد فراز و نشیب های متعدد و احساسات مختلفی را 
تجربه خواهید کرد. باید یاد بگیرید و بتوانید مهار چرخه ی زندگی 
با آن  نیاز باشد خودتان هم  خود را در دست بگیرید بدون آنکه 
بچرخید ؛ و در مواقع تغییر روال عادی زندگی، باید بتوانید آگاهانه 

و با اقتدار خود را آماده ی پذیرش منطقی سازید. 
به همین دلیل است که من به قدرت و ارزش رفتار انسانها اعتقاد 
دارم. هرچقدر بیشتر در مورد انسانها تحقیق می کنم، و رفتار ها 
که  کنم  باور می  بیشتر  کنم  بررسی می  را  هایشان  و سرنوشت 
این سرنوشت طبیعی ما است که پیش میرود. موفقیت، شادکامی و 

کامروایی در همه ی فصول زندگی ما وجود دارند. 
این شما هستید که متناسب با نگرش کلی خود به زندگی، تصمیم 
در  تسلیم شوید،  یا  کنید  تالش  نخوانید،  یا  بخوانید  که  گیرید  می 
بدانید،  مقصر  را  دیگران  یا  کنید  سرزنش  را  خودتان  ها  ناکامی 
پیش  بروید،  طفره  یا  کنید  اقدام   ، بگویید  دروغ  یا  باشید  صادق 
روید یا کنار بکشید و ...پیروز شوید یا ببازید. خداوند نعمت بزرگ 
"اختیار" را بر ما ارزانی داشته تا خودمان پیشرفت و کامیابی - یا 

شکست و نابودی را انتخاب کنیم. 
در جهت  و تالش  تعالی خودتان  زمین  از خلقت شما روی  هدف 
ارتقاء محیط پیرامون و موقعیتتان بوده است. خداوند چقدر زیبا 
انتهای کار این دو خلقت عظیم خود که همانا انسان و زمین است 
را باز گذاشته است! سر بگردانید و ببینید که چه بسیارند رودخانه 
ها و رودهای بدون پل، نقاشی های کشیده نشده، آوازهای خوانده 
نشده، کتابهای نوشته نشده و فضاها و رموز کشف نشده. برای 
قدرت  و  آفرید  را  نشده، خداوند شما  انجام  هنوز  که  آنچه  انجام 

با  انتخاب  حال  عین  در  ولی  کرد  عنایت  به شما  نیز  را  آن  انجام 
شماست . رفتار پیرو انتخاب و نتیجه پیرو انتخاب، بوجود خواهند 
آمد. هرآنچه که هستید و هرآنچه که می توانستید باشید، همه به 
شما بستگی دارد. مادامیکه زنده هستید و زندگی می کنید فرصت 
تالش دارید و در دوران مختلف و فصول متفاوت زندگی، عملکرد 

یعنی همه چیز! 
گذران زندگی مثل تغییر فصول است. شما نمی توانید فصل ها را 

تغییر دهید ولی مطمئنا" می توانید خودتان را تغییر دهید. 
● زمستان 

اولین درس زندگی این است که یاد بگیریم چگونه زمستان ها را 
بلند  پشت سر گذاریم. زمستانهای مکرر می آیند و می روند گاه 
می  تکرار  همیشه  که  آنچه  آسان.  گاه  و  گاه سخت  کوتاه،  گاه  و 
شود این است که همیشه در پس پاییز، زمستان می آید. در زندگی 
زمستان  اقتصادی،  زمستان   : دارد  وجود  مختلفی  زمستانهای 
را  چیزی  وقتی   _ جسمی  زمستان  و  عواطف  زمستان  اجتماعی، 
پی  در  ناخوشایند  اتفاقات  وقتی  است؛  زمستان  کنید،  نمی  درک 
هم می آیند، زمستان است؛ وقتی بیمارید و ناامید، زمستان است. 
وجود زمستان انکار ناپذیر است، پس باید یاد بگیریم چگونه از آن 

عبور کنیم. 
سختی ها همیشه بعد از فرصت ها می آیند و رکود پس از رونق 
مطرح می شود. با زمستان چه می شود کرد؟ می توان قوی تر، 
عاقل تر و بهتر بود. زمستان نمی تواند تغییر یابد، ولی شما می 

توانید. 
کاش  ای  گفتم  می  زمستان  در  همیشه  حقیقت،  این  درک  از  قبل 
تابستان بود. وقتی سختی می کشیدم عادت داشتم بگویم، ای کاش 
یا  اکنون آرزو نمیکنم که کاش زمستان کوتاهتر  راحت بود. ولی 
سبک تر بود بلکه آرزو می کنم که کاش عاقل تر و بهتر بودم. نمی 
گویم کاش مشکالتم کمتر بود، می گویم کاش قوی تر بودم. نمی 

گویم کاش سختی نمی کشیدم، می گویم کاش آگاه تر بودم. 
"زندگی مثل تغییر فصول است. شما نمی توانید فصل ها را عوض 

کنید ولی می توانید خودتان را عوض کنید" 

● بهار 
خوشبختانه پس از زمستان ، فصل فعالیت و فصل فرصت ها از 
راه می رسد. بله فصل بهار...بهار فصل شکوفایی مزرعه ی بارور 
زندگی است. بذرهای آگاهی و تعهد کاشته می شوند و با تالش و 

پشتکار به بار می نشینند. 
از راه رسیدن بهار به تنهایی نشانه ی آن نیست که پاییز بعد از آن 
را به راحتی پشت سر خواهیم گذاشت. باید از بهار استفاده کنیم. 
هر یک از شکوفه های بهاری می توانند شکوفا شده و می توانند 
تا پاییز از بین بروند. از فرصتی که بهار برای شما فراهم می کند 
بهره ببرید. به قول و تعهد بهار ایمان داشته باشید : هرچه بکارید، 
همان را درو خواهید کرد. ثمره ی ایمان، قانونی است لغو ناشدنی 
: پاداش هر یک کار نیک، دریافت صدها نیکی است ؛ به ازای دستی 
گرفته  بار دست شما  کنید، صدها  می  دراز  یاری کسی  برای  که 

خواهد شد ؛ به خاطر هر کاری که برای رضای خداوند انجام می 
دهید، صدها بار پاداش می گیرید ؛ و به ازای هر عشقی که ابراز 

می کنید، یک زندگی عشق به شما باز می گردد. 
کوتاه است. ممکن  ماهیتا"  بهار زندگی  باشید که  داشته  به خاطر 
است مسحور زیبایی های آن شده، در چشم به هم زدنی رفتنش را 
حسرت بار نظاره کنید. پس تامل کنید و عطر دل انگیز گلهای بهاری 

را با دل و جان استشمام کرده و قبل از دیر شدن کاری بکنید. 
مبادا چشم باز کنید و ببینید بهار رفته و بذر های شما در کیسه ای 
در دستانتان مانده. عاقالنه و با درایت بذرهایتان را بطور منظم و 
با برنامه ریزی بکارید. از صخره ها، علف های هرز و موانع دیگر 
بذرهای  موانع  این  از  یک  هیچ  کنید  عمل  هوشیارانه  اگر  نترسید. 
شما را از بین نخواهد برد. پس حرکت را انتخاب کنید....جای کاهلی 
نیست. جذابیت های ظاهری را رها کنید و حقیقت را دریابید ؛ لبخند 
را بر لب بنشانید و اخم را فراموش کنید ؛ به عشق چنگ بزنید و 
دشمنی ها را دور بریزید. وقتی بهار دل انگیز به زندگی شما لبخند 

زد، کارتان را شروع کنید و از فرصت هایتان استفاده کنید. 
برای  است  زیبا  یک فرصت  زندگی  که  دهد  نشان می  ما  به  بهار 
کاشت و برداشت. کافی است یاد بگیریم چگونه بار دیگر از صفر 
شروع کنیم. گویی دوباره زاده شده ایم....اجازه بدهیم جذابیت ها 
انگیزه ی جستجوی  و  به سوی خود بخوانند  را  ما  ها  و شگفتی 
معجزات پنهان در پدیده ها را در ما ایجاد کنند. بدون فوت وقت در 
بهار زندگی خود غرق شوید و از فرصت های آن بهره گیرید. بهار 
در زندگی هر یک از ما فقط چند بار رخ خواهد نمود. زندگی کوتاه 
است، حتی اگر طوالنی ترین عمر طبیعی را تجربه کنیم. هر طور که 
زندگی می کنید، از آن لذت ببرید. نباشد که فقط نظاره گر گذشت 

فصول از پی هم باشید. 

● تابستان 
در این فصل از زندگی ، یادبگیرید چگونه می توان شکوفا شد و 
چگونه باید از بذرهای کاشته شده محافظت کرد. به محض آنکه 
بذر ها را بکارید، حشرات موذی و علف های هرز مزاحم، آنها را 
تهدید می کنند. آنها بذرها را ازبین خواهند برد مگر آنکه....شما از 
آنها محافظت کنید. این یک حقیقت است که هر چیز ارزشمندی نیاز 

به محافظت دارد. 
به  توجه  با  است.  همین  حقیقت  که  کنید  قبول  فقط   . چرا  نپرسید 
روزی  باغی،  هر  باشید.  داشته  ارزش  با  و  زیبا  آغازی  واقعیات، 
مورد حمله قرار خواهد گرفت. از ارزش های اجتماعی، ارزش های 
سیاسی، ارزش های تجاری و دوستی های ارزشمند باید محافظت 
غیر  در  باشد،  مراقبت  تابستان مورد  باید سراسر  باغی  هر  کرد. 
اینصورت به همه ی ثمرات ارزشمند آن دست نخواهید یافت. بدیهی 
است کسانی که به بذر ها و نهالهای خود توجه می کنند و از آنها 
و سایر  موذی  و حشرات  آفات  از شر  آورند  می  بعمل  محافظت 

موانع در امان خواهند بود. 

● پاییز 
پاییز فصل برداشت محصول و استفاده از ثمره ی زحمات کشیده 
شده در فصل بهار است.در پاییز بر داشت محصول را یاد خواهید 
بودید  داده  انجام  درست  را  خود  کار  اگر  آنکه  شرط  به  گرفت 
نکنید. هیچ  اعتراض  اگر مشکلی در کارتان بود  مغرور نشوید، و 
از آن نیست که خوشه ی ثمرات کار خود را  چیز لذت بخش تر 
در  که  نیست  آن  از  تر  آور  عذاب  چیز  هیچ  و  برچینید  دانه  دانه 
فصل برداشت مزرعه ی خود را خشک و بی ثمر بیابید. در مورد 
هرچیزی این امر صادق است که هر چیز به این دنیا بدهی ، همان را 
از آن پس خواهی گرفت. این قانون طبیعت است. با این وجود بهتر 
است به نتیجه فکر نکنید و هر آنچه در توان دارید بکار گیرید و با 
احساس مسئولیت از بذرهای خود مراقبت کنید. پذیرش مسئولیت 

در زندگی، کمال بلوغ انسانهاست. 
زندگی، خود مدام در حال باز یافت و باز سازی است و بخشی از 
وظایف شما این است که یاد بگیرید با تغییر فصول خود را تغییر 

دهید و میان تضادها، توازن برقرار کنید: 
تابستان/  ، آب/خشکی   ، زندگی/مرگ   ، خوبی/بدی  روز/شب، 
تحوالت  و  تضادها  با  شما  شادی/غم.  و  رونق/رکود   ، زمستان 
هرسال  که  باشید  داشته  یاد  به  شد...اما  خواهید  روبرو  مختلفی 

زمستان، بهار،تابستان و پاییزی دیگر خواهید داشت. 

● موفقیتهای هر فصل 
اکثر موفقیتهای شما به نوع رفتار و قابلیت شما در کاشت بذرها در 
فرصتهای بهار، وجین و شخم زدن در تابستان، برداشت محصول 
در فصل پاییز و قوی تر، بهتر و آگاه تر شدن در زمستان بستگی 
دارد. آنچه که برای شما اتفاق می افتد، آینده ی شما را نمی سازد 
– نحوه ی پاسخ گویی و عکس العمل شما به آنچه که اتفاق افتاده 

است سازنده ی آینده ی شماست
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دلخورم ، اما 
دوستت دارم

تهیه کننده : داوودی

دخترها  بهترین   ، گذشته  در  اگر  حتی  زوج های جوان  اغلب 
و پسرها برای خانواده های شان بودند ، در زندگی مشترک 
ادعا  نمی تواند  اختالف می شوند. کسی  دچار  با همسرشان، 
کند که تا به حال با همسرش مشاجره نداشته و از همسرش 
پیش  که  بحث هایی  و  به خاطر جر  است. بعضی ها  نرنجیده 
نبوده است.  ازدواجشان موفق  ، احساس می کنند که  می آید 
با این حال، خود را ناگزیر به سازش با همسر می دانند اما 
این  در  می ماند.  باقی  خاکستر،  زیر  آتش  مثل  آنها،  اختالف 
موارد، الزم است هر یک از زوجین فقط این سؤال را از خود 

بپرسند که »چقدر برای بهبود روابطمان زحمت کشیدیم«؟ 
اغلب ما در برابر این سؤال، ابروها را باال انداخته ، با چشمانی 
 : می گوییم  جانب،  به  حق  قیافه ای  و  زده  بیرون  حدقه  از 

»خیلی«. 
شده  حساب  را  زحمت هایمان  ما  که  است  این  امر  حقیقت 

نکشیدیم. 
آیا تا به حال سعی کرده ایم که ریشه اختالفات را پیدا کنیم و 

مسائلی را که سد راه خوشبختی ماست، برطرف کنیم؟ 
ذهنمان  ترازوی  کفه  در  را  خواسته هایمان  حال  به  تا  آیا 
دیگر  ارزش  فدای  باید  را  ارزش  کدام  ببینیم  تا  گذاشته ایم 

کنیم؟ 
با کمی سعی و  ما می توانیم  فکر کرده ایم که  به حال  تا  آیا 
تالش، زندگی مشترکمان را سرشار از شادی، عشق و محبت 

کنیم؟ 
 نارضایتی های کوچك  

نارضایتی های کوچک را دست کم نگیریم چون اغلب همین ها 
مانع احساس خوشبختی می شوند. 

ناسازگاری ها،  دخالت ها،  زدن ها،  نیش  مگوها،  بگو  مثل 
ناکامی ها، غرورها و منت گذاشتن ها. اگر در برابر این مسائل 
برای  جدیدی  راه های   ، دهید  نشان  گذشت  خود  از  کوچک 
به یک  باز خواهد شد و  دوست داشتن زندگی و همسرتان 
برای  جا  این  در  یافت.  خواهید  دست  مثبت،  فزاینده  نیروی 
کنید  سعی  می کنیم.  یادآوری  شما  به  را  راه  چند  نمونه، 

راه های دیگر را خودتان کشف کنید. 
 منت نگذارید 

یا  داده اید  انجام  همسرتان  برای  که  کارهایی  کردن  منظور 
حتی گذشتی که به خاطر او کرده اید ، برای هر یک از طرفین، 
همیشه وسوسه انگیز است. این وسوسه را بشناسید و آن را 
از خود دور کنید. این مسئله ، یکی از مواردی است که جرقه 
اختالفات زوجین را فراهم می کند. ما نباید توقع داشته باشیم 
ما  از   ، می دهیم  انجام  که  کاری  هر  به خاطر  که همسرمان 
قدردانی کند. اگر زوجین، توقع قدردانی داشته باشند ، نتیجه 
آن، ناخرسندی و به رخ کشیدن کارهایی است که در طول 

انجام  را  کار  این  از زوجین  یکی  اگر  و  انجام می دهند  روز 
از خود  دفاع  به   ، قطعًا تحریک شده  نیز  مقابل  ، طرف  دهد 
می پردازد. ما نباید از این که برای خوشبختی مان کاری انجام 
مدرسه  به  را  بچه ها  من  این که  از  باشیم.  ناراضی  داده ایم، 
رساندم، خانه را من تمیز کردم ،خرید را من کردم ، بچه ها را 

من حمام بردم و... . 
آنهاست  از  ما  نارضایتی  معنی  به  کارها،  این  کردن  منظور 
و بی گذشت بودنمان را نشان می دهد و در این صورت، چه 
سر  بر  که  می کند  فکر  همسرمان  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم 
به  کارهای  این  یادآوری  این که  مهم تر  و  می گذاریم  منت  او 
نسبت  که  می شود  باعث  دائم  طور  به  هم  آن  سخت،  ظاهر 
و محبت  کم عشق  کم  و  کنیم  احساس خشم  به همسرمان، 
در زندگی کم رنگ می شود و کنایه زدن ها شروع شود و هر 
روز بیشتر از روز قبل، نیروی خود را به خاطر این مسائل 
روز،  هر  که  می کنیم  عادت  و  می دهیم  دست  از  بی ارزش، 
رخ  به  داده ایم،  انجام  که  کارهایی  از  را  بلندباالیی  فهرست 
نشانه  یا  و  ماست  وظیفه  که  کارهایی   . بکشیم  همسرمان 

گذشت ماست. 
هر گاه احساس کردید نسبت به همسرتان خشمگین هستید ، 
وقتی که احساس کردید کار نادرستی انجام داده یا حتی کاری 
را که می بایست انجام می دادید، انجام نداده اید ، لحظه ای صبر 

کنید و آن عشقی را که بینتان هست، به یاد بیاورید. 
با  و  زمان  مرور  به  را  و عصبانیت  بیاورید  لب  بر  لبخندی 
تمرین، از فهرست عادت هایتان حذف کنید. در این صورت، 
تأثیر آن را در همسرتان خواهید دید. این کار، گامی بزرگ در 
جهت بهبود روابط خواهد بود و هر روز، عالقه تان به زندگی 

مشترک و شریک زندگی تان، بیشتر خواهد شد. 
توقع نداشته باشید همسرتان بی نقص باشد 

وقتی به همسرتان می گویید: » چرا این طور هستی«، یا » چرا 
خودت را عوض نمی کنی«، از او توقع دارید که چه جوابی به 
شما بدهد؟ خودتان را جای او بگذارید. اگر کسی از شما این 
سؤال را بپرسد ، چه جوابی می دهید؟ اغلب ما فکر می کنیم 
که عملکردمان درست است و شاید ذاتًا نمی توانیم خودمان 
را اصالح کنیم. وقتی چنین سؤالی را از همسرتان می کنید ، 
او تصور می کند که آن کسی نیست که شما می خواستید و در 
انتخابتان اشتباه کردید و این مسئله ای نیست که از ذهن کسی 
بیرون برود و نباید توقع بهبود روابط را بعد از زدن چنین 
همسرشان  از  را  سؤاالت  این  بعضی ها  داشت.  حرف هایی 
نمی پرسند بلکه اینها را به جای این که از همسرشان بپرسند ، 
از خودشان می پرسند که این هم به مراتب بدتر است زیرا در 
این صورت، خودمان فکر می کنیم که اگر او شخص دیگری 
باید عوض  ، آن وقت من خوشبخت بودم و اوست که  بود 

شود و هیچ راه دیگری نیست. 
حال اگر فکر می کنید که جواب خوشبختی شما در کس دیگری 

است، کاماًل اشتباه می کنید. 
هیچ کسی را در دنیا نمی توانید پیدا کنید که با تمام عقاید شما 
نجنگید  نظام طبیعت  با  این طبیعی است پس  و  باشد  موافق 
بلکه در کنار آن زندگی کنید و خودتان را با چیزی که هست، 

وفق دهید. 
از   ، دارید  توقع  او  از  که  را  مسئولیتی  بار  می توانید  شما 
صورت،  این  در  کنید.  اصالح  را  روابط  و  بردارید  دوشش 
 ، می خواستید  که  چیزهایی  به  کم  کم  صمیمیت،  ایجاد  با 
را  شما  خواسته های  تا  بدهید  وقت  همسرتان  به  می رسید. 
این  کردن  برآورده  برای  زحماتش  اگر  حتی  و  کند  کشف 
خواسته ها نتیجه ای نداد ، او را دوست بدارید و به وجودش 

افتخار کنید.

5 سوال زمستانی، 5 جواب ساده
ترجمه: الهه جوانپور
منبع: فیگارو

هرگز  و  هستند  عادی  بسیار  که  می شویم  روبه رو  مسایل  برخی  با  گاهی 
اکثر ما دلیل بروز همین مسایل ساده را  اما  آنها سوال نمی کنیم  در مورد 
نمی دانیم. مثال تا به حال فکر کرده اید چرا در سرمای زمستان دندان های ما 
به هم می خورد؟ یا بیشتر گرسنه مان می شود؟ با ما همراه باشید تا چراهای 

ریز و درشت زمستانی را با هم مرور کنیم...
1( چرا در زمستان می توانیم هوای خارج شده از دهانمان را ببینیم؟ 

از آنجایی که در فصل زمستان  در بازدم ما قطرات بخار آب وجود دارد. 
اختالف زیادی میان دمای داخل ریه ما و هوای خارج وجود دارد، بخارآب 
وقتی از دهان ما خارج می شود تبدیل به قطرات بسیار ریز آب می شود که 
می توانیم آن را ببینیم. اگر شما عینک نیز به چشم بزنید خیلی راحت تر قادر 

به دیدن قطرات آب که روی شیشه عینک تان می نشیند، خواهید بود.
2( چرا در زمستان گرسنه تر می شویم؟ 

از طریق عرق  تابستان معموال تشنه می شویم چون مقدار آب بیشتری  در 
کردن از دست می دهیم. به همین دلیل گرایش بیشتری به مصرف نوشیدنی ها 
در  سیری  احساس  و  اشتها  شدن  کور  سبب  مواد  همین  داریم.  میوه ها  و 
کالری  خود،  کردن  گرم  برای  بدن  زمستان  در  برعکس  می شود.  تابستان 
بیشتری می سوزاند. به همین دلیل احساس گرسنگی بیشتری داریم تا بدن 

بتواند کمبود کالری را جبران کند.
3( چرا در فصل سرد، دندان هایمان به هم می خورند؟ 

وقتی هوا سرد می شود، حرکت ماهیچه ها بیشتر می شود تا بدن را گرم نگه 
دارد. این موضوع در رابطه با ماهیچه های فک هم صادق است. حرکت این 

ماهیچه ها سبب حرکت فک و ناچارا به هم خوردن دندان ها می شود.
4( چرا در زمستان پوست صورت به ویژه در نواحی گونه و بینی قرمز و 

خشک می شود؟ 
و  داخل  دمای  تفاوت  دیگر  سوی  از  است.  خشک  و  سرد  فصلی  زمستان 
خارج خانه بسیار زیاد است. شما وارد مکان دربسته ای می شوید که شوفاژ 
و شومینه روشن است و هوا کامال گرم است. بعد لباس می پوشید و به خارج 
و  دست  پوست  می کند.  تحریک  را  پوست  باد سوزناک  که  جایی  می روید، 
صورت چون کامال پوشانده نمی شوند در معرض تغییرات مداوم دمایی قرار 

می گیرند و همین امر سبب تحریک شدن، التهاب و قرمزی آنها می شود. 
5( چرا فصل سرد سال فصل افسردگی است؟ 

روزهای  بگیرد؟!  دلتان  می شود  باعث  زمستان  در  درختان  بودن  بی برگ 
خانه  کنار  می دهید  ترجیح  است؟  غم انگیز  نظرتان  از  آفتاب  بدون  تاریک 
بنشینید و آه بکشید؟ نگران نباشید تمام این حاالت در شما طبیعی است و با 

نام افسردگی زمستانی شناخته شده است. 

فقدان نور در زمستان از جمله دالیل اصلی بروز این ناراحتی است و بهترین 
کاری که می توانید برای از بین بردن این حالت در خود انجام دهید، بیرون 

رفتن از خانه و در معرض نور آفتاب قرار گرفتن است. 

جدیدتری  مسایل  از  پرده  زمینه  این  در  کانادایی  محققان  اخیر  تحقیقات 
کاهش  زمستانی  افسردگی  اصلی  دلیل  محققان  این  گفته  به  است.  برداشته 
مقدار نوعی حامل پیام عصبی به نام سروتونین است که خلق و خوی افراد 
را تحت کنترل دارد. مقدار این حامل عصبی در پاییز و زمستان به حد قابل 

توجهی کاهش یافته و مجددا در بهار و تابستان افزایش می یابد. 

اولین شکست عشقی، باعث شکست 
روحی تا آخر عمر می شود

محققان دانشگاه »اسکس« انگلستان به این نتیجه دست یافتند که اولین شکست 
عشقی و عاطفی باعث می شود تا فرد خاطره آن را تا آخر عمر با خود داشته 
اجتماعی وابسته  یونایتدپرس، موسسه مطالعات  از خبرگزاری  نقل  به  باشد. 
به دانشگاه »اسکس« انگلستان طی تحقیقات و پژوهش های خود به این نتیجه 
مخرب  تاثیر  فرد  روان  و  روح  بر  عاطفی  اولیه  که شکست های  یافتند  دست 
گذاشته و باعث می شود، تا فرد برای بقیه عمرش خاطره آن را فراموش نکند. 
»مالکولم برانین« ـ یکی از محققان این پروژه و جامعه شناس ـ معتقد است که 
اگر افراد برای اولین بار فرد مورد نظر خود را درست انتخاب کنند و پایه های 

زندگی خود را با دقت بنا نهند، چنین مشکالتی برایشان پدید نمی آید. 
وی در ادامه افزود: یک شخص نباید سریعا تحت تاثیر اولین عشق خود قرار 
گیرد، به همین دلیل جوانان باید در انتخاب اولین فرد زندگی خود با افراد آگاه 
مشورت کنند، بطوری که اگر فرد بتواند خود را در اولین ارتباط عاطفی حفاظت 
بود و احساس شکست  آینده شادمان خواهد  برای  کند و هیجان زده نشود، 

نخواهد کرد. 
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فال هفته
متولدین فروردین: شما توانایی های بسیاری 
دارید و می توانید آنچه را که حتی خودتان تصور 
کارها،  همان  از  یکی  برسانید.  انجام  به  کنید،  نمی 
پیرامون یک موضوع  صحبتی است که می خواهید 
مهم با کسی داشته باشید، پس با شجاعت این کار را 
به پایان برسانید. در مودر یک ماجراجویی اقتصادی 
بهتر است خطر نکنید و جوانب امر را بسنجید. به فکر 

سالمتی خود باشید.

متولدین اردیبهشت: وابستگی شما به او    
کنید  مثل  به  مقابله  بخواهید،  که  است  آن  از  بیشتر 
یا انتقام بگیرید. یک تذکر دوستانه به مراتب کارایی 
بیشتری خواهد داشت. به طور اتفاقی به موردی بر 
تاثیر می گذارد. در  می خورید که مدتی روی شما 
رفتار خود تعادل ایجاد کنید و اجازه ندهید تحت تاثیر 
یک طرف ماجرا قرار گیرید. در خصوص بیماری که 
پیش آمده، اصال جای نگرانی نیست و با یک درمان 

ساده از آن به سالمت عبور خواهید کرد

و  آمده  پیش  که  را  آنچه  خرداد:  متولدین 
دردسر قلمداد می کنید، اتفاقا نه تنها دردسر نیست، 
بلکه یک تجربه بسیار مفید و الزم برای شماست که 
در  بود.  خواهد  شما  برای  بسیاری  کمک  آینده  در 
مورد اختالف پیش آمده، بهتر است دیدگاه بازتری 
حل  ریشه  از  را  مشکل  کنید  سعی  و  باشید  داشته 
یک  با  اقتصادی  و  مالی  مسائل  خصوص  در  کنید. 
وضعیت حساس مواجه می شوید، اما با درایتی که 

دارید و با همان روش معمول بر آن غلبه می کنید

  متولدین تیر: دقت و انضباط شما برخی 
اما  اوقات ممکن است اطرافیان را کمی عصبی کند، 
هنگامی که با نیت واقعی شما آشنا شوند، همه چیز 
به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. خود را خسته 
کرده اید، بنابراین قدری استراحت کنید. استراحت به 
اتفاقا به  بلکه  منزله رها کردن کار و زندگی نیست. 
کار  انجام  برای  بهتر  و  بیشتر  انرژی  یافتن  منظور 
فراوانی  بحثهای  فامیل  و  خانواده  محیط  در  است. 

مطرح می شود که نباید همه را جدی بگیرید

متولدین مرداد: دارای وجدان آگاهی هستید   
و همین درونتان را نسبت به بسیاری از مسائلی که 
پیرامون شما می گذرد، پاکیزه نگه می دارد، بنابراین 
از هرگونه وسوسه برای دروغگویی جدا دوری کنید، 
چرا که طبع شما بادروغگویی سازگاری ندارد. برای 
بی جهت صرفه  و  کنید  هزینه  کار خودتان  پیشبرد 
پیشرفت  که  مواردی  در  بخصوص  نکنید،  جویی 
شما مطرح است. یکی از دوستان شمانیازمند کمک 
است و چه خوب است که شما به اتفاق دیگر دوستان 

مشترک در این وضعیت به کمک او بشتابید.

متولدین شهریور: هوشیاری شما سبب می 
شود که از یک گرفتاری دور شوید. غرور شخصی 
زیان  و  ضرر  باعث  آنکه  بر  مشروط  است،  خوب 
خودتان  که  موردی  در  باید  شما  واقع  در  نشود. 
اید، به راحتی به آن اذعان  متوجه اشتباه خود شده 
وراه دیگری را انتخاب کنید و اجازه ندهید غرورتان 

یک  کند.  ایجاد  شما  برای  دردسری  مورد  این  در 
وضعیت درخشان مالی انتظار شما را می کشد.

از دوستانتان برنامه  متولدین مهر: چند تن 
برایتان  که  اند  دیده  تدارک  شما  برای  خاصی 
که  آنان  به  بود.  خواهد  لذتبخش  اما  غیرمنتظره 
بلکه  بدهید،  پاسخ  همیشه  نباید  کنند  می  عیبجویی 
یک  به  ببرند  پی  اشتباهشان  به  خودشان  بگذارید 

مجلس میهمانی دعوت می شوید.

خرید  و  معامالت  مورد  .در  آبان:  متولدین 
و فروشهای خود قدری احتیاط کنید و هر بهایی را 
است  که ممکن  نپردازید، چرا  تقاضا شد  از شما  که 
اوقات خوشی  از  انصاف را رعایت نکنند. طالع شما 
برای شما می گوید که خلی هم به آن نیاز دارید. توکل 
به خدای متعال و نیایش برای ایجاد آرامش در شما 
مطرح  برایتان  که  کاری  مورد  در  است.  مفید  بسیار 
شده، به نظر می رسد که طرف مقابل شما را در منگنه 

قرار داده، بنابراین با صبر و تامل تصمیم بگیرید

برابر  در  را  خودتان  راه  آذر:  متولدین   
سعی  بلکه  نکنید،  گم  فراوان  تعریفهای  و  تمجیدها 
کنید خودتان باشید. برای زحماتی که کشیده اید، از 
از هر  بهتر  شما قدردانی می شود. آرامش درونتان 
موفقیتی  است، بنابراین با صبر و حوصله به سوی 
هدف خود پیش بروید. یک پیشنهاد جالب به شما می 
می  متوجه  کنید،  ارزیابی  را  آن  خوب  اگر  که  شود 
شوید که دقیقا در روند استعداد و توانایی های شما 

قرار دارد.

 متولدین دی: ممکن است خودتان را برای 
شما  اطرافیان  اما  دهید،  قرار  انتقاد  مورد  اتفاق  یک 
چنین برداشتی ندارند و شما را بسیار محق می دانند. 
مهمی  بسیار  نکات  و  شرکت  گفتگو  جلسه  یک  در 
در  بزرگترها  های  توصیه  به  کنید.  می  بررسی  را 
مواردی که تجربه آنها بیشتر از شماست توجه کنید، 

بویژه در مسائل مالی و سرمایه گذاریها

متولدین بهمن: حرفهای دیگران را بشنوید،   
اما در هنگام عمل خودتان تصمیم بگیرید. تحت تاثیر 
ظواهر یک اتفاق قرار نگیرید، بلکه در مورد آن قدری 
کند و کاو کنید تا از واقعیت آگاه شوید. در موقعیتی 
می  صورت  جانبه  همه  حمایت  یک  شما  از  حساس 
گیرد و آنگاه از عالقه بسیاری از اطرافیان نسبت به 
خود آگاه می شوید. هدفی را که انتخاب کرده اید نیاز 
به عبور از چند مرحله دارد، بنابراین عجله نکنید. در 
مورد مسائل عاطفی هنوز می توانید به یک وضعیت 

منطقی برسید.

 متولدین اسفند:  اگر در نیمه اول اسفند ماه 
به دنیا آمده اید تولدتان را تبریک می گوییم. به دلیل 
وظیفه  یک  دارد،   وجود  شما  به  نسبت  که  اعتمادی 
هنوز  شما  اما  شود،  می  ارجاع  شما  به  مهم  بسیار 
شک دارید. در واقع چقدر خوب خواهد بود اگر همان 
طور که دیگران به شما اعتقاد دارند، شما هم به آنها 
اعتماد کنید. در مورد محبتی که در گذشته به کسی 
روا داشته بودید، از شما به بهترین شکل ممکن تشکر 
می شود و در یک لحظه احساس غرور به شما دست 

می دهد چرا که به همنوع خود کمک کرده اید.

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++ 
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قانون اصلی 
توانگری

فریبا قلهکی از لندن

اینجا  در  .آنچه  آموختم  به دشواری  را  توانگری  قانون اصلی  من 
می خوانید تجربه سالهایی است که در اکتشاف این قوانین گذشت. 

سالهای پیش زندگیم رنگ وبویی نداشت. زنی مطلقه بودم که دو 
بچه روی دستش مانده بود وبرای هیچ شغل و حرفه ای آموزش 
ندیده یودم و در نتیجه کاری نداشتم و خانوداه  نیز در این دوران 
توانایی کمک مالی به مرا نداشت اگر آن هنگام مرا دیده بودید حتما 
گفتید حاال اندیشه اش توانگر باشد یا نباشد این بدبخت درمانده چه 
باید بکند ؟ اتفاقا در همین دوران نکبت بار بود که درباره نیروی 
بسیار  آموختم  یا شکست  موفقیت  برای  ابزاری  عنوان  به  اندیشه 
اندیشه  از  زود برایم آشکار شد که شکستها ی پیشین من ناشی 
های شکست زایم بود. نیز آموختم که همین نیروی اندیشه اگر به 
مسیر درست هدایت شود می تواند کلید زندگی سالم و موفق باشد. 
آدمی با اندیشه هایش کلیه اوضاع و شرایط را می چرخاند و همه 
از  اراده می کند  را  آنچه  اینکه  برای  عوامل تحول و تجدید حیات 
. آنگاه هیجان زده  خویشتن بسازد پیشا پیش درون خود اوست 
ام به راستی درون  بالقوه  دریافتم که ثروت و سالمت و سعادت 
خودم قراردارد و منتظر است که به فعل درآید و به صورت اندیشه 
هاو احساس ها و خواسته ها و فرمان هایی سالم و غنی و شادو 
عیان و بیان شود و جهانم را روشن گرداند. به محض آگاهی از این 

راز ساده اما مقتدر و به کاربردن آن برایم راههایی گشوده شد . 
اکنون که به گذشته می اندیشم در می یابم که خواه آگاه و خواه 
که  را  جاذبه  و  تشعشع  قانون  همواره  راهم  از  هرگام  در  ناآگاه 
قانون اصلی توانگری است به کار گرفته ام . و میان آنچه از جهان 
ستانده ام و آنچه به جهان بخشیده ام تعادل برقرار کرده ام . اخیرا 
در دیداری با دوستان قدیمی که سالهای متمادی آنها را ندیده بودم 
در کمال حیرت از من می پرسیدند. چه پیش آمده که با آن موجود 
این همه  اندوهگین که روزگاری می شناختیم  و  نامطمئن  جدی و 
تفاوت کرده ام اکنون موجودی شاد وتابناک و حتی پیروزوظفرمندی 
بیا و رازت را با ما در میان بگذار از آنجا که خود این قانون را به 
کار بسته ام درباره اش سرشار از شورو شوم و معتقدم که برای 
شما نیز می تواند کارهای بسیار بزرگتر از آنچه برای من کرد بکند. 
بسیاری این قانون را به کار بسته و با کامیابی حیرت انگیز روبرو 
شده اند به راستی قوانین حاکم برتوانگری همان اندازه قابل اعتماد 
و اطمینان است که قوانین  ریاضی و موسیقی و فیزیک و سایرعلوم 
باامرسون موافقم که زمان آن فرارسیده است که برقانون جبران و 
تالفی بعنوان قانون اصلی زندگی تکیه کنیم دوست دارم این قانون 
اصلی توانگری را قانون تششع و جاذبه بخوانم آنچه را به صورت 
می  بیرون  خود  از  کالم  و  ذهنی  تصاویر  و  احساس  و  اندیشه 
فرستید همان را به سری زندگی و امورتان می کشانید اما در ازاء 
هیچ نمی توانید چیزی بستانیددلیل اینکه در این عالم فراوانی هنوز 
فقر هست این است که بسیاری از مردم این قانون اصلی زندگی را 

نمی فهمند و این حقیقت را در نمی یابند که برای قدرت جذب نخست 
باید بدهند و ببخشند و بدانند آنچه از آنها بیرون می تراود همان را 
به سوی خود جذب می کنند. بیشتر مردم هنوزباید بیاموزند که در 
به  بدهید  باید  ازگرفتن  بیش  بستانند.  چیزی  تواند  نمی  هیچ  ازاء 
عبارت دیگر بیش از درو کردن باید بکارید آنها که نمی بخشند ، 
درزمین تخم نمی پاشند. از این رو نمی توانندبا برکت بیکران تماس 
و  نعمتها  و  ثروتها  شدن  سرازیر  برای  نتیجه  در  کنند.  حاصل 
برکتهای غنی و جوهر بیکران کائنات راه نمی گشایند. چه بسیارند 
می  همچنان  و  اند  برده  پی  قانون  این  اهمیت  به  هنوز  که  کسانی 
کوشند که در ازاء هیچ چیزی بستانتد هنگامی که امر سون نوشت 
وقفه  بی  که  خیزد  می  بر  نهان  نیرویی  پیوسته  بزرگ  دلهای  از 
رویدادهایی عظیم را به سوی خود می کشاند شاید منظورش همین 
قانون داد و ستد یا تششع و جاذبه بود. اما دلهای بزرگ کدام دل 
است ؟ همان دلی که جرات اندیشیدن به اندیشه های بزرگ را دارد 
و  ارزشمند  فضیلت  کدام  تنگنا  و  مشکالت  و  شکست  جای  به  و 
تحسین انگیز را می بینید تجربه شکست و مشکالت و تنگنا بسیار 
به آنها می  آنها فکر کنید بیشتر  به  اما هر چه بیشتر  آسان است 
چسبید . چه بسیار این گالیه را می شنویم که چرا همه بالها باید 
بسر من بیاید؟ چرا من فقط می بازم و هرگز برنده نمی شوم ؟ چه 
دنیای بی مروتی ؟ گالیه معموال چنین آغاز می شود و به گفتگوی 
لبریز از تجربه های ناخوشایند زندگی و انتقاد از کار و همکاران و 
افراد خانواده و دولت و رهبران جهان جنگ  و جنایت و بیماری و 
اوضاع و شرایط سخت و دشواری می انجامد. همه ما خواه آگاه و 
خواه ناآگاه همواره قانون تششع و جاذبه را به کار می بریم اما اگر 
می خواهید درزندگیتان شاهد توانگری و کامیابی بیشتر باشید باید 
آگاهانه و جسورانه و سنجیده ،عنان اندیشه ها و احساسهای خود 
را به دست بگیرید و دیگر با آنها را به سوی توانگری و کامیابی 
هدایت کنید . این با شماست که دل و جرات به خرج دهید و اندیشیدن 
این وظیفه   . نهایت آرزوی شماست  کنید که  آغاز  را  به چیزهایی 
شماست که خود رااز تجربه های ناخوشایند این لحظه برهانید و 
بیرون بکشانید. به محض اینکه اندیشه خود را درباره آنها عوض 
کنید اوضاع و شرایط نیز عوض می شوند بسیار از مردم بدون 
آنکه نخست عادت به تشعشع معادل ذهنی موضوعی را در خود 
موهبتهای  سطحی  راههای  از  که  کوشند  می  سخت  بپرورانند  
بزرگتری را به زندگی خود فراخوانند آنگاه وقتی تالشهایشان به 
شکست و نومیدی می انجامد به تلخی دلسرد می شوند. آگاهی از 
اینکه می توان همه چیز را نخست در ذهن به انجام رساند و پی 
بردن به اینکه ذهنتان قدرت الهی شماست که  می توانید درجهت 
خیرآن را به کار ببرید شگفت انگیز است . دلیل اینکه می توان همه 
حلقه  ذهن  که  است  این  رساند  انجام  به  ذهن  در  نخست  را  چیز 
اتصال میان عالم محسوس و عالم نامحسوس است در این روزگار 
شگفت با شماست که سلطه معنوی خود را به همه عناصر اعالم 
کنید و همه موهبتهای نیکورا بطلبید و دل و جرات به خرج بدهید و 
همه  البته  کنید  یارام  دگرگون  دلخواهتان  صورت  به  را  جهانتان 
 . است  داده شده  به شما  نیکی  تنها  و  نیکی  آفرینش  برای  قدرتها 
درراه  قدرت  این  از  که  آیند  می  انسان  سراغ  به  زمانی  مشکالت 
معکوس استفاده کند. این آگاهی که اگر در اندیشه ها و احساسها و 
انتظارهایتان توجه خود را به طور پیوسته و آگاهانه به هر چیز 
معطوف کنید تجربه های زندگیتان را می آفریند. چه احساس رهایی 
و  تر  و ساده  آسانتر  زندگی  وقوف  این  با  بخشد.  می  آسایش  و 
رضایت بخش تر می شود. احساس می کنید مشاجره و التماس و 
استدالل و و درخواست الزم نیست . در عوض آرام توجه خود را 
به اندیشه هایتان معطوف می کنید و ذهنا آنچه را می خواهید در 
می  متشعشع  و  پذیرید.  می  و  گزینید  می  بر  کنید  تجربه  زندگی 
سازید این کار حتی پیش از آنکه ثمرات غنی سرازیرشوند  به شما 
موهبت  جذب  برای  بخشد.  می  سرافزاری  و  پیروزی  احساس 
دلخواهتان باید تشعشع شی بسنجیده و از روی تعمد باشد اگر نه 
در اندیشه های محدود فردی می روید و نتایجی محدود می آفرینید 
شاید زندگی بسیاری از افراد را به یاد آورید که موفق می نمایند و 
ظاهرا لیاقت این موفقیت را ندارند آنگاه به فکر می افتید که شاید این 

اما به خاطر داشته باشید که اگر  قانون آنقدر ها نیز دقیق نیست 
کامیابی آنها برپایه استوار اندیشه و احساس دوست بنا نشده باشد 
سالمت و ثروت و سعادتشان به وقتش از هم فرو می پاشد اما به 
دیگران  زندگی  در  جاذبه  و  تشعشع  قانون  که  اندیشه  این  جای 
تا  بردارید  گام  خود  درراه  آرام  نادرست  یا  کند  می  کار  درست 
قوانین اندیشه توانگر را در زندگی خویشتن به اثبات برسانید. همه 
ما چون مغناطیسی هستیم و در مقام مغناطیس الزم نیست کامیابی 
و توانگری را به زور به سوی خود بکشانید  می توانید به جای 
پرسه زدن در پریشانی و فشار و انتقاد و اضطراب و افسردگی و 
عدم بخشایش و حس تملک که همه گونه بدبختی و مشکل و شکست 
را به خود جذب می کند . آن جایگاه ذهنی وجدآمیز و امید و انتظار 
را  عالم  نیکوی  که همه موهبتهای  بیافرینیند  در خود  را  توانگرانه 
صاحب  توانید  می  که  آنجا  از  کشاند.  می  شما  سوی  به  شتابان 
معادلهای محسوس ونامحسوس همه چیزهائی باشید که جسورانه 
برمی گزینید یا ذهنا به تشعشع آن می پردازید پس هیچ چیز را جدا 
یا بیرون از خود نپندارید از این انیشه دست بکشید که مردم واضاع 
و شرایط قادرند شما را بیازارند یا آسیب برسانند این دریافت را 
آغاز کنید که هیچ چیز نمی تواند میان شما و موهبتی که جسورانه 
در ذهن خود بر می گزینید واز طریق انیشه ها و احساس و کالم و 
انتظارهایتان باز می تابنید بایستید. ذهنا برگزینیند و بازبتابنید قلبا 
بازبتابانید.  و  برگزینید  ناگسسته  و  پیوسته  بازبتابنید  و  برگزینید 
همه ما از جوهری محصور یا قدرت و نیروی الهی سرشاریم که 
ما  طریق  از  ما  برای  و  برهد  حصار  این  از  خواهد  می  مشتاقانه 
وپیروان ما کارکند روانشناسان می گویند که انسان عادی تنها از 
ده درصد قدرت ذهن خویش استفاده می کند صاحب نظران علم 
پزشکی می گویند که انسان عادی تنها از 25درصد توانایی جسمی 
خود سود می جوید رواشناسان می گویند که بازده یک ساعت کار 
از  بعضی  است  جسم  کار  ساعت   24 از  بیش  ذهن  متمرکز 
روانشانسان حتی معتقدند که حاصل کار یک ساعت اندیشه متمرکز 
بیش از یک ماه کار جسمانی است بی تردید درون و پیرامون هر 
انرژی محسوس  و  این جوهر  است  نهفته  عظیم  قدرتی  ما  از  یک 
درون را می توان از طریق اندیشه ها و احساس ها و تصاویر ذهنی 
سنجیده و آگاهانه برای کامیابی و توانگری و دریافت همه موهبتها 
ها و آزاد کرد و به استغناء زندگی دلخواه خوش دست یافت هنگامی 
که اندیشه ها و احساسها وتصاویر ذهنی شما غنی باشد  فضای 
با  اثر قدرتمند ملکوت  این عالم پرواز می کند و در  غنی و لطیف 
از  که  بحثی  این جوهر جهانی  یابد.  تماس می  کائنات  غنی  جوهر 
هوش و قدرت و خرد الهی سرشار است آنگاه میان مردم و  امور 
و اوضاع و شرایط و عالی ترین مجالها به حرکت در می آید تا آنچه 
را با تشعشعات غنی و دولتمندی که از وجود ساطع شده به سوی  
نیکو  ثمرات  که  است  لحظه  دراین  کند  جذب  دارد  مطابقت  است 
همه  با  و  است  غنی  عالم  این  که  راستی  به  شوند  می  پدیداری 
سردوستی دارد. در این مرحله الزم نیست به چند و چون نظریه 
تشعشع و جاذبه بپردازید تنها آن را بپذیرید و بعنوان راز توانگری 
ببرید همه قوانین توانگری که برای شما به مرور  خود به کارش 
بیدار کردن همین قانون تشعشع و  خواهم گفت راههای گوناگون 
جاذبه هستند به هنگام کاربرد آنها در می یابید که به فرآیندی وجدا 
نیرو هیجان انگیز و سحرآسا و پاداش دهنده سرگرمید. اکنون از 
با  کنید  صعود  خود  پروازی  بلند  اوج  به  که  میکنم  دعوت  شما 
شادمانی در میان این لغات بپرداز در آئید و این حقایق را باورکنید. 
من مغناطیسی مقاومت ناپذیرم که قدرت جذب همه آرزوهای الهی 
و  ها  اندیشه  برطبق  است  من  سوی  به  درستم   خواستهای  و 
احساسها و تصاویر ذهنی که پیوسته به آن سرگرمم و از من برون 
من  کشانم  می  خود  سوی  به  را  دلخواهم  موهبتهای  تراود  می 
سرشار از قدرت آفرینش هستم می توانم همه آنچه را می خواهم 
بیآفرنیم آنچه از خود متشعشع می سازم به سوی خود جذب می 
کنم آنچه را ذهنا بر می گزینم و می پذیرم به سوی خود فرا می 
خوانم . درذهن خود گزینش و پذیرش باال ترین و بهترین موهبتهای 
زندگی را آغاز می کنم اکنون تندرستی و کامیابی و شادمانی را 

انتخاب می کنم ومی پذیرم .   

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن 

075 95 16 11 89 - 07 88 99 77 623

علوم اجتماعی
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نیازمندیها

تعدادی انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

07888808079

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

آیا کامپیوتر شما دائما دچار مشکل میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما
تخفیف ویژه برای دانشجویان

نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اینترنت ، ویروس یابی و رفع کلیه مشکالت سخت افزاری و با 
 EXCEL3وDMAX قیمت بسیار مناسب آموزش نرم افزار 

بصورت حرفه ای  طراحی وب سایت

07909857012

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  که  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
۰۷۹5۶۶۶4431

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیك مدل 2007

۰۷۹5۶۶۶4431

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

۰۷۹5۶۶۶4431

اجاره اتاق
اجاره  برای  اتاق 
مخصوص خانم ها  

07849745964

سوزوکی سیلورمدل 
2003

۰۷۹5۶۶۶4431

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

۰۷۹5۶۶۶4431

هفته نامه پرشین در 
نظر دارد یک بازار 
یاب با تسلط کامل 
به زبان انگلیسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نماید 

لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با تلفن 

 ۰2۰۸453۷35۰
تماس بگیرید

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
۰۷۹5۶۶۶4431

متروپولیتن کار 
سرویس

0208923456

تویوتا سیلور مدل 2001

۰۷۹5۶۶۶4431

پژو 306 سیلورمدل2004

۰۷۹5۶۶۶4431

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

۰۷۹5۶۶۶4431

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش 3 دی مکس و 
انیمشن

۰۷۷۹۶۷51۷۶۷

کارت ویزیت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷3311313۷

آموزش ویولون

۰۷511۸12۰۶۹

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

07515704242
 

آموزش کامپیوتر

۰۷۹۰۹۸5۷۰12

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷۹۰۹۸5۷۰12

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷3311313۷

تایپ فارس و انگلیسی 

0۷90985۷012

آموزش فتوشاپ

۰۷۹۰۹۸5۷۰12

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰۷۸۸۶3۸۸۶5۷

چاپ

تدریس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثیه منزل و کلیه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترین قیمت

Full Insurance

07974606836

مکانیك سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

0۷8۷5336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدام پرستار

حسابدار

لوازم 
منزل 

پیتزا شاپ 
ایتالیایی

 Halloway Road   در منطقه

برای فروش
TAKE AWAY AND DELIVERY

07904364354

2 door و Automatic، Full service story، Power 
staring، Good condition، Central locking

34000 miles، Blue Good body work، 
No mechanics fault lady owner  

Tel:  07868400023

فروش ماشین
 فولکس پولو 3 درب
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ایرانیان                                   ۰2۰۷۷۰۰۷1۷4
کانون ایران                                             ۰2۰۸۷4۶32۶۹ 
جامعه ایرانیان                                         ۰2۰۸۷4۸۶۶۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹۸21۶۷۰5۰11-۷
سفارت ایران در لندن                               ۰2۰۷2253۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸45۶۰۰۰۹14 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰123 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰2۰۸5۶4۹۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰2۰۸-455555۰

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    ۰2۰۷۶2۰۰1۰۰
رستوران اپادانا                                ۰2۰۷۶۰33۶۹۶ 
رستوران اریانا                                        ۰2۰۷2۶۶۹2۰۰

رستوران البرز                                    ۰2۰۷۶۰2۹۰4۰ 
رستوران الونک 1                             ۰2۰۷۶۰3113۰
رستوران الونک 2                                    ۰2۰۷22۹۰41۶ 
رستوران بهشت                                      ۰2۰۸۹۶444۷۷
رستوران پامچال                                     ۰2۰۸2۰3۹5۹5
رستوران پاپیون                                      ۰2۰۸45۸۹۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰2۰۷2۶24۰15
رستوران پاریس                                      ۰2۰۷2۸۹2۰23
رستوران پرشیا                                       ۰2۰۸452۹22۶
رستوران پرنس علی                                ۰2۰۷25۸3۶51
رستوران حافظ)1(                                   ۰2۰۷22۹۹3۹۸

رستوران حافظ)2(                                   ۰2۰۷431454۶     
رستوران دیار                                         ۰2۰۸۹2۰۹۷44 
رستوران ژینو                                         ۰2۰۸۸4۷1۷4۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰2۰۸34۶55۹2

رستوران کندو                                         ۰2۰۷۷24242۸    
رستوران صفا                                         ۰2۰۷۷23۸331
رستوران کلبه                                         ۰2۰۷۷۰۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰2۰۸5۶3۷۰۰۷
رستوران نیمکت                                      ۰2۰۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران یاس                                         ۰2۰۷۶۰3۹14۸
رستوران فرشاد                                      ۰2۰۸۹۹۸۹۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰2۰۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰2۰۸۸3۸۰۰۰۷  
رستوران اریانا                                      ۰2۰۷2۶۶۹2۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰2۰۸34۹44۰۰     
رستوران صدف                                      ۰2۰۷243۸444

رستوران زرتشت                                    ۰2۰۷۶۰323۷۹  
رستوران لیدو                                         ۰2۰۸۹524۷4۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰2۰۸4455۷۷5  
اهواز                                            ۰2۰۸۷۷۸53۶1
انزلی                                        ۰2۰۸45۸1221
انجمن زعفران                              ۰2۰۸451۶۶1۶
بهار                                         ۰2۰۷۶۰35۰۸3
بیژن                                         ۰2۰۷43523۷۰
پرارا                                       ۰2۰۷۶۰3۶222
پرشیا                                     ۰2۰۷2۷22۶۶5
تفتان                                       ۰2۰۷۷31۷۸1۹
تهران                                      ۰2۰۷4353۶22
تخت جمشید                                    ۰2۰۷۶3۹۸۰۰۷
جردن                                          ۰2۰۸42۶544۸
خزر                                        ۰2۰۸2۰2۸۰22

زمان                                           ۰2۰۷۶۰3۸۹۰۹ 
خیام                                          ۰2۰۷25۸3۶3۷ 
زمزم                                        ۰2۰۸4524۰۰4

فردیس                                     ۰2۰۸۸۶1۶1۸۷  
سارا               ۰2۰۷22۹2243
ستاره                                      ۰2۰۸۸۶35251
ساواالن                                                  ۰2۰۸34۷۸۸22
سپید                                       ۰2۰۸۹۶۹۷۹۷۰ 

سلیمان                                             ۰2۰۷۶242۹5۷ 
سهند                                                   ۰2۰۸34332۷۹ 
سرور                                                ۰2۰۸۹۷4۶۰۸۸ 
سیب                                                  ۰2۰۸3۹۹2۸32 
علی                                    ۰2۰۸5۶۶۹3۶۰ 
مازندران                                     ۰2۰5۷۹۹5۰۰
ماهان                                          ۰2۰۸۹۶3۰۰12

منصور                                           ۰2۰۸۹525۶3۷ 
محصوالت ایران                              ۰۸۹۶3۰۰2۰2۰

هرمز                                                   ۰2۰۸455۸1۸4
وحید                                             ۰2۰۸۹۷4۹۹۹۷ 
قنادی رضا                                ۰2۰۷۶۰3۰۹24 
قنادی عسل                               ۰2۰۷۷۰۶2۹۰5

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton
توزیع میگردد

نیازمندیها
بازار روز کامل ترین و قدیمی ترین 

سوپر مارکت ایرانی
 در مرکز بیرمنگهام

با خرید بیش از 25پوند از %10 تخفیف و خدمات ارسال به درب منزل بهره مند شوید. 

ما شما را به بازدید از بهترین سوپر مارکت ایرانی 
کنندة  عرضه  روز  بــــــازار  نماییم  می  دعوت 
مرغوب ترین و ارزان ترین اجناس ایرانی ، ترکی 
، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه ، ساندویچ 
الویه خانگی ، انواع شیرینی ، کتاب ، نقره جات ، 

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681

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

شماره تلفن 0۷534893۷۷5  و ایمیل: birmingham@persianweekly.co.uk  تماس  حاصل نمائید 
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ورزش ایران
تکذیب انحالل تیم بانوان استقالل

این  نوجوان  دختران  تیم  انحالل  تهران  استقالل  باشگاه  عمومی  روابط 
تیم  تهران  استقالل  کرد  اعالم  باشگاه  این  دانست.  شایعه  را  باشگاه 
رسمی فوتبال بانوان ندارد و تنها سعدیه نادرپور سرمربی تیم نوجوانان 

توافقنامه با این باشگاه برای استفاده از زمین مرغوبکار داشته است!

  همگروهی تیم زنان ایران با تایلند

مرحله دوم انتخابی رقابت های فوتبال جام ملت های زنان 2۰1۰ آسیا 
دیروز قرعه کشی شد و ایران در این مرحله در گروه دوم در کنار تایلند 
و تیم دوم مرحله انتخابی اول قرار گرفت. گروه اول را چین تایپه، میانمار 
و تیم اول مرحله انتخابی اول و گروه سوم را ویتنام، هنگ کنگ و تیم 
سوم مرحله انتخابی اول تشکیل می دهند / در مرحله اول بنگالدش، اردن، 
قرقیزستان، مالدیو و فلسطین در فروردین ماه با هم رقابت خواهند کرد 

تا 3 تیم اول مرحله نهایی شناخته شوند.
  

ایران میزبان کمانداران بزرگ آسیا
کریم صفایی ، رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان از میزبانی کشورمان 
برای برگزاری دومین دوره مسابقه های جایزه بزرگ آسیا در خردادماه 
سال آینده خبر داد و گفت: برای هرچه بهتر برگزار کردن این مسابقه 
ها از هم اکنون در حال رایزنی با کشورهای خارجی هستیم تا مقدمات 

حضور 2۰ کشور را در این مسابقه ها فراهم کنیم. 

 حسین پور سرمربی پیام مشهد شد

پیام مشهد بار دیگر یک سرمربی جدید برای تیم خود برگزید تا شاید از 
خطر سقوط نجات یابد. دیروز مجید حسین پور به عنوان سرمربی جدید 
این تیم لیگ برتری جایگزین عباس چمنیان شد. پیشتر گفته می شد برگی 

زر سرمربی جدید پیام خواهد شد که این اتفاق رخ نداد.
 

  انتخاب سرپرست تیم کشتی جوانان
سوی  از  توکیو   1۹۶4 المپیک  برنز  مدال  دارنده  حیدری،  اکبر  علی 
فدراسیون کشتی به عنوان سرپرست تیم کشتی آزاد جوانان منصوب 
میزبان مسابقه  به عنوان  را  فدراسیون کشتی، شهر کرج  شد. همچنین 

های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان انتخاب کرد.
 

  اعالم اسامی نفرات اعزامی به جام کی یف

کی  جام  به  اعزامی  نفرات  آزاد  کشتی  ملی  تیم  مربی  کاوه،  محسن 
و  که سوم  جام  این  در  گفت:  کاوه  محسن  کرد.  اعالم  را  اوکراین  یف 
چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد، مهرداد حدادی و امیر جاللی بهار 
)وزن 55کیلوگرم(، مسعود اسماعیل پور )۶۰(، جعفر قاسمی و صادق 
ازلی  اشکان  و  میرزایی)۸4(  جمال  و  نجاتیان  اسماعیل  گودرزی)۷4(، 

فرد)12۰( شرکت می کنند.
 

شکست قائم مقامی در دیدار اول با کارپف
احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران در نخستین دیدار خود با 
»آناتولی کارپف« قهرمان روسی اسبق جهان مغلوب شد. در این رقابت 
کارپف با 42 حرکت مهره سفید پیروز شد. این رقابت در تاالر بوستان 

گفت وگو در جریان است.
 

  پیروزی 2 نماینده شطرنج ایران در بحرین
المللی  بین  آزاد  های  رقابت  سوم  دور  در  ایران  شطرنج  نمایندگان 
»آرکاپیتای« بحرین صاحب پیروزی شدند. در این دور الشن مرادی و 
امیر باقری به ترتیب بر »واال ساروات« استاد بین المللی مصر و »جاسم 

الهوار« استاد فیده غلبه کردند 

مثلث قهرمانی تب جام را باال می برد

استقالل، هر روز 
جسورتر از روز پیش

مثلث مدعیان باالنشین، دیروز باز هم بر امتیازات خود افزودند 
تا همچنان تب و تاب و حرارت جام هشتم را در نقطه اوج نگه 
دارند، اما آنچه استقالل انجام داد چنان قابل قبول و ستودنی 
بود که حتی تماشاگران بی طرف و غیر متعصب به رنگ ها نیز 
جامه قهرمانی را به تن آبی پوشان تهرانی زیباتر و شکیل تر 

می پندارند.
به دیرک عمودی خورد و  دقیقه ۸2 شلیک عباسفرد  وقتی در 
برهانی در دقیقه ۸۹ گل پنجم استقالل را زد و آنگاه پاس تند 
و تیز مجیدی در دقیقه ۹1 شرایط گل ششم را فراهم کرد، اما 
که  است  این  اش  معنی  ببرد،  سود  آن  از  نتوانست  عباسفرد 
استقالل حتی پس از گل چهارم و پنجم هم اشتهایش فرو ننشسته 
و سیراب نشده است. چنین تصویری از یک تیم تهاجمی، مفهوم 
دیگری هم به دست می دهد؛ این که قدرت بدنی باال و خستگی 
ناپذیری دارد، اما خالصه تر از هر تعریفی این است که استقالل 
حاال در حد کمال مثل روزهایی که رایکوف و جکیج در جای 
قلعه نویی می ایستادند، زیبا، تماشایی و مثبت بازی می کند و به 
عبارت دیگر چنین تیمی آمادگی اش را مدیون بدنساز تیم، نظم 
و میل به تهاجمش را مدیون سرمربی خود، آرامشی که دارد را 
مدیون مدیریت خوب و نتیجه ای که می گیرد مدیون صمیمیت، 
دیروز  استقالل  دارد.  فنی  کادر  از  که  است  اطاعتی  و  یکرنگی 
نشان داد که هر روز پراشتهاتر و حریص تر و جسورتر از پیش 
برای قهرمانی می جنگد. دیروز، پرسپولیس نیز برای خروج از 
بحران های کوچک و بزرگی که این تیم را دربر گرفته است، تا 
حدی بهتر از چند هفته گذشته ظاهر شد. داماش که برای نجات 
برای  کوچکی  حریف  جنگید،  می  خطر  منطقه  از  فرار  و  خود 
داماش و  با  باید  که  تهرانی  قرمزپوش  تیم  و  نبود  پرسپولیس 
پیش  در  کار آسانی  باتالقی می جنگید،  و  پرگل و الی  زمینی 
نداشت، حتی وقتی نتیجه نیمه نخست با گل های توره و آلوز 
1-1 تمام شد، سرنوشت نهایی پرسپولیس در این بازی مبهم 
باقی ماند تا این که شلیک عالی باقری به کمک این تیم آمد. در 
واقع پرسپولیسی ها خیلی هنر کردند که در این جنگ باتالقی 
بدون نیکبخت و رضایی از پس تیمی که رموز بازی در چنین 
پرسپولیس  های  بدبیاری  به  برآمدند.  دانست  می  را  میدانی 
به  که کارش  دقیقه 2۰  در  را  ها  باقری  دیدگی  بیفزایید آسیب 
بیمارستان کشید و از دست دادن توره برای شهر آورد. او سه 
اخطاره شده است، چیز ی که آبی ها در خصوص آن نسبت به 

کاظمی تردید دارند.
سومین مدعی و نزدیک ترین رقیب استقالل یعنی تیم ذوب آهن 
از  موقتًا  و  شود  پاس  تسلیم  بود  نزدیک  خانگی  بازی  در  هم 
را  نیمه نخست  در  ماندگی ۰-1  اما عقب  بردارد،  تعقیب دست 
با گل های حدادی فر و حسینی جبران کرد تا همچنان در مثلث 
قهرمانی سهیم بماند. از نکات استثنایی این دیدار آن که بازی با 
1۰ دقیقه تأخیر شروع شد. یکرنگی لباس های دو تیم موجب شد 
تا پاسی ها با »کاور« به میدان بروند. تأخیر آنها که نتوانستند با 
اتوبوس و گروهی به فوالدشهر بیایند و دسته دسته با تاکسی 
این داشت که  از  به ورزشگاه رسیدند، همه حکایت  اتومبیل  و 
فوتبال ما تا حرفه ای شدن کامل چقدر راه دارد! در این جنگ 
با تساوی  اهواز و صبا  با تساوی 2-2 در  نبردها، سپاهان  و 
1-1 در مشهد، عماًل از گروه صدر فاصله گرفتند. از قعرنشینان 
جدول، پیام، داماش و برق که در منطقه خطر، در بیم و هراسند، 

هیچ کدام روزنه ای برای نجات پیدا نکردند.

نتایج روز بیست و چهارم

داماش  / / / / / / / / / / / / / 1/.پرسپولیس 2
گل ها: توره )۹(، باقری )۶2( برای پرسپولیس، آلوز )3۷( برای 

داماش، داور: هدایت ممبینی
ذوب آهن 2 ................... پاس 1

گل ها: حدادی فر )۶2( و حسینی )۷1( برای ذوب آهن، غالم نژاد 
)45( برای پاس، داور: محسن قهرمانی

مقاومت صفر. / /.ابومسلم صفر
داور محمود رفیعی

پیکان 1 ...... استقالل اهواز صفر
گل: حیدری )۷۷(، داور: شاهین حاج بابایی

فوالد  / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2/ سپاهان 2
گل ها: ذوالفنون )1۸( و رمضانی )45+2( برای فوالد، جعفرپور 

)5( و اکبری )35( برای سپاهان 
داور: قاسم واحدی

مس 2  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / برق 1
گل ها: ابراهیمی )5۰( و فاطمی )۸۸( برای مس، ستار زارع )۶5( 

برای برق، داور: علیرضا فغانی
پیام 1  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / صبا 1

گل ها: آرفی برای پیام، بیاتی نیا برای صبا 
داور: مسعود مرادی

سایپا 2  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ملوان 1
سایپا،  برای   )25( ماسوله  منوچهری  و   )21( صادقی  ها:  گل 

رافخایی )-۸3 پنالتی( برای ملوان، داور: رحیم رحیمی مقدم
راه آهن 1 ................. استقالل 5

گل ها: کاظمی )11(، برهانی )32 و ۸۹(، جباری )51( و اکبرپور 
)55( برای استقالل، مجتبی زارعی )22( برای راه آهن

داور: یداهلل جهانبازی، اخراج: مجتبی زارعی )۶1( از راه آهن

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

جام بین المللي نامجو در آستانه تعویق 

 کابوس دوپینگ در رشت 
 

به نظر مي رسد هیچ کس عالقه یي به شرکت در رقابت هاي بین 
المللي وزنه برداري جام نامجو ندارد. حتي جایزه وسوسه انگیز 25 
هزار دالري نیز نتوانسته 2۰ چهره برتر این رشته را براي حضور 
در رشت ترغیب کند. آنها با وجود اینکه از ماه ها پیش دعوتنامه 
هایي براي حضور در ایران دریافت کرده بودند و از میزان مبلغ 
محل  به رشت؛  از سفر  داشتند،  اطالع  گرفته شده  نظر  در  جایزه 

برگزاري رقابت هاي بین المللي جام نامجو امتناع کردند. 
کارشناسان رشته وزنه برداري بر این عقیده اند موضوع دوپینگ 
اصرار مسووالن  معتقدند  آنها  انگیزگي هاست.  بي  این  تمام  دلیل 
در  دوپینگ  گیري  نمونه  انجام  بر  ایران  برداري  وزنه  فدراسیون 
در  اکثراً  که  رشته  این  ورزشکاران  شده  باعث  نامجو  جام  طول 
یک  در  حضور  ریسک  دارند،  قرار  غیرمجاز  مواد  مصرف  دوره 
مسابقه غیررسمي بین المللي را نپذیرند.یکي از این کارشناسان در 
ادامه مي گوید؛ »به خاطر سختگیري هاي فدراسیون جهاني وزنه 
برداري قهرمانان دنیا ترجیح مي دهند در طول سال تنها به حضور 
در دو یا حتي یک مسابقه فکر کنند و در مسابقاتي غیر از قهرماني 
قاره هایشان یا قهرماني جهان حاضر نشوند. آنها در رقابت هاي 
قهرماني جهان هر سال بازي هاي المپیک فرصت دارند دو سهمیه 
کنند،  انگاري  سهل  اگر  کنند،  کسب  را  زنان  سهمیه  یک  و  مردان 
است.  جبران  غیرقابل  مساله  این  و  اند  داده  دست  از  را  فرصت 
سهمیه  نتوانست  و  افتاد  ایران  براي  که  اتفاقي  همان  مثل  درست 
کامل المپیک پکن را کسب کند.« پیش از این مسووالن وزنه برداري 
ایران در اجالس هیات رئیسه فدراسیون جهاني درخواست کردند 
رقابت هاي جام نامجو در دو وزن ۹4 و 1۰5» کیلوگرم به صورت 
جام جهاني برگزار شود که این مساله مورد تصویب اعضاي هیات 
رئیسه قرار گرفت.به این ترتیب و با توجه به وضع موجود به نظر 
مي رسد فدراسیون وزنه برداري ایران در فاصله یک ماه مانده به 
آنها  بیندیشد.  هایي  راه حل  به  باید  نامجو  المللي  بین  شروع جام 
براي اینکه جام برگزار شود چند راه بیشتر ندارند؛نخست اینکه با 
عقب نشیني از تصمیم گذشته شان از نمونه گیري دوپینگ در طول 
رقابت ها منصرف شوند. را ه حل دوم به تعویق انداختن این رقابت 
از  بتوانند در زمان مناسب و بدون هراس  تا ورزشکاران  هاست 
نتیجه مثبت تست دوپینگ به ایران بیایند. راه حل آخر این است که 
نحوه برگزاري مسابقات به طور کامل عوض شود و به جاي برنامه 
تیم  چندین  با حضور  و  تیمي  به صورت  پیش  همانند سال  فعلي 
خارجي و وزنه برداران درجه دوم برگزار شود.بهرام افشارزاده 
در  المپیک  ملي  کمیته  دبیرکل  و  برداري  وزنه  فدراسیون  رئیس 
این رابطه مي گوید؛ »ما تا روز 2۶ بهمن براي شنیدن پاسخ وزنه 
برداران دعوت شده صبر مي کنیم و در صورتي که وضع به همین 
شکل باقي بماند، مسابقات را به تعویق مي اندازیم تا تصمیم جدید 

در این خصوص گرفته شود.« 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

 اولین طالی اسکی جهان به »وون« رسید
با شروع مسابقات اسکی آلپاین )کوهستانی( قهرمانی جهان 2۰۰۹ در 
ارتفاعات والدیزر فرانسه، اولین مدال طالی این رقابت ها نصیب لیندسی 
وون از امریکا در ماده »سوپرجی« زنان شد. وون 24 ساله فاتح دو 
دوره جام جهانی اسکی )با »اسکی قهرمانی جهان« فرق دارد( و پیشتاز 
فصل جاری این پیکارها به حساب می آید و این شاید اولین مدال از 
مدال های متعددی باشد که در این دوره نصیب او می شود، زیرا وی 
می خواهد در 5 ماده مربوط به زنان در این پیکارها حضور بهم برساند 
و به کسب مدال در 4 رشته دیگر نیز که ظرف 13 روز باقی مانده از 
این مسابقات برگزار می شود، خوشبین است. او در سوپرجی با زمان 
1-۷3/ 2۰ دقیقه به مقام نخست رسید و این 34 صدم ثانیه سریع تر از 
زمان حاصله ماری مارکان ارویه از کشور میزبان بود که فرانسوی ها 
بسیار امید داشتند طالی این رشته را به آنها ببخشد اما به سکوی دوم 
بسنده کرد. مدال برنز هم به آندریا فیش باخر از اتریش رسید. وون 
که در دوره قبلی مسابقات جهانی )2۰۰۷ در »آر« سوئد( دو مدال نقره 
برده بود، برای اولین بار است که در این رقابت ها به مدال زرین دست 
می یابد. او در هر دو دوره قبلی پیکارهای اسکی آلپاین قهرمانی جهان، 
در این رشته )سوپرجی( بعد از »آنجا پائرسون« از سوئد به مقام دوم 
جهان  قهرمانی  اسکی  مسابقات  رشته  دومین  دیشب  بود.  کرده  اکتفا 

2۰۰۹ نیز که به سوپرجی مردان مربوط می گشت، برگزار شد.

امید مالدینی برای بازی خداحافظی 
  

 »پائولو مالدینی« کاپیتان تیم فوتبال آث میالن که امیدوار است بتواند 
در یک بازی خداحافظی برای ایتالیا شرکت کند روز گذشته اظهار داشت 
سرمربی  لیپی  مارچلو  کرد.«  خواهد  خوشحال  را  »وی  بازی  این  که 
به  تا  است  گرفته  قرار  فشار  تحت  اینترنتی  نظر سنجی  یک  در  ایتالیا 
کاپیتان سابق ایتالیا اجازه دهد در دیدار دوستانه سه شنبه آینده این 
تیم با برزیل در لندن ، بازی خداحافظی خود را که صدوبیست وهفتمین 
حضورش در تیم ملی خواهد بود انجام دهد  / با این حال لیپی حضور 
مالدینی را در دیدار با برزیل غیرممکن دانسته ولی احتمال استفاده از 
وی در یک بازی دیگر را مردود ندانسته است  / مالدینی در مورد نظر 
اینترنتی آث میالن گفت: »این کار بسیار  سنجی انجام شده در پایگاه 
سریع و ناگهانی انجام شد و من چیزی درباره آن نمی دانستم  / اینکه 
من خواهم توانست در این دیدار شرکت کنم یا نه به تصمیم گیرندگان 
و همچنین مدنظر قرار دادن ترکیب مورد نیاز تیم بستگی دارد. ولی من 

امیدم را حفظ می کنم.«

داور کارت قرمز لمپارد را پس گرفت  
 

 یوفا؛ »مایک رایلي« داور دیدار روز یکشنبه چلسي برابر لیورپول به 
اشتباه خود در مورد اخراج مستقیم »فرانک لمپارد« پي برده و کارت 
تکل  دلیل  به  انگلیس  فوتبال  ملي  تیم  هافبک  گرفت.  پس  را  او  قرمز 
روي »ژابي آلونسو« به طور مستقیم کارت قرمز گرفت و اخراج شد 
پاي حریف  زدن  از  پیش  او  کرد  مي  ثابت  بازي  تصاویر  بازبیني  اما 
اسپانیایي، توپ را زده است. بر همین اساس باشگاه چلسي از اتحادیه 
به  کند.  تجدیدنظر  قرمز وي  کارت  در  انگلیس درخواست کرد  فوتبال 
نوشته یوفا لمپارد مي تواند در دیدارهاي چلسي با هول سیتي و استون 
ویال در چارچوب رقابت هاي لیگ برتر انگلیس و نیز یک مسابقه از جام 

حذفي باشگاه هاي این کشور برابر واتفورد بازي کند.  

اسکوالري؛ فشاري از طرف باشگاه وجود ندارد  
  

یوفا؛ »لوییز فلیپه اسکوالري« سرمربي برزیلي باشگاه چلسي انگلیس 
اظهار داشت؛ با وجود باخت یکشنبه شب گذشته برابر لیورپول و افزایش 
اختالف این تیم با منچستریونایتد، هیچ فشاري از سوي باشگاه وجود 
ندارد. دیدار چلسي - لیورپول براي هر دو تیم حکم مرگ و زندگي را 
داشت به ویژه به دلیل اینکه منچستریونایتد با کسب پیروزي در روز 
قبل، صدرنشیني خود را با اختالف امتیاز بیشتري تثبیت کرده بود. در 
دیدار یکشنبه شب چلسي طرف بازنده و مغلوب بود. دو گل »فرناندو 
تورس« براي تیم تحت رهبري »رافائل بنیتس« باعث شد سرخپوشان 
اولین پیروزي در سال جدید میالدي را به دست آورند. از سوي دیگر 
شد.  اسکوالري  وضعیت  مورد  در  شایعات  تقویت  موجب  نتیجه  این 
چلسي با این اوضاع باید براي ایستادن در مکان سوم و چهارمي لیگ 
ملي  تیم  سابق  سرمربي  کند.  رقابت  آرسنال  و  ویال  استون  با  برتر 
فوتبال برزیل هیچ نگراني بابت موقعیت خود در استمفوردبریج ندارد و 
حتي اهمیت این باخت را رد مي کند. وي اظهار داشت؛ تصور نمي کنم 
تحت فشار باشم. مشکل خیلي بزرگي نیست، من هر وقت مي بریم، مي 

خندم اما گاهي هم بازنده هستیم  

کیول غایب است،کاهیل وگره ال می آیند

تدارک استرالیا 
برای نبرد با ژاپن
وصال روحانی

آینده  چهارشنبه  مهم  مسابقه  مهیای  جنوبی  کره  و  ایران  اگر 
انتخابی جام جهانی فوتبال 2۰1۰ در قاره  خود در گروه دوم 
کنند  می  آماده  را  خود  هم  ژاپن  و  استرالیا  شوند،  می  آسیا 
قاره در یوکوهای  اول  در همان روز در کادر مسابقات گروه 
ژاپن روبه روی هم بایستند. در همین ارتباط پیم فربیک مربی 
هلندی تیم ملی استرالیا از سه روز پیش بازیکنان منتخب خود 

ها،  از دعوت شده  یکی  است.  کرده  معرفی  دیدار  این  برای  را 
انگلیس است که  بلک برن  تیم  وینس گره ال هافبک استرالیایی 
در سه بازی قبلی استرالیا در این چارچوب به دلیل مصدومیت 
برابر  غایب بود. استرالیایی ها در هر سه مسابقه فوق که در 
ازبکستان، قطر و بحرین بود، به پیروزی رسیدند و با حداکثر 
امتیاز ممکن )۹پوئن( در صدر گروه مربوطه ایستاده اند. با این 
هفته  را  تیمش  باید  کره جنوبی  ملی  تیم  پیشین  حال سرمربی 
هافبک  این  ببندد.  ال  گره  همباشگاهی  امرتون  برت  بدون  بعد 
تهاجمی گلزن و توانا به سبب مصدومیت لیگامان زانو تا پایان 
فصل غایب خواهد بود. در تیم استرالیا، هری کیول معروف و 
پرتجربه نیز به سبب عوارض عمل جراحی پا به مسابقه با ژاپن 
نخواهد رسید. او که مدتی است به گاالتاسرای ترکیه کوچ کرده 
است، بعد از اتمام دوران نقاهت پس از عمل، تمریناتش را از نو 

آغاز کرده است اما هنوز آماده نیست. 
فربیک از جید نورت هم دعوت به عمل آورده و این مدافعی است 
که به تازگی از تیم نیوکاسل جتز استرالیا به تیم اینچئون یونایتد 

در کره جنوبی کوچ کرده است. اسکات چیپرفیلد مدافع پرتجربه 
استرالیایی دعوت شده است، اما این بازیکن مقیم سوئیس هم 
چیپرفیلد  اگر  که  شود  می  برد.گفته  می  رنج  پا  مصدومیت  از 
آسیب نمی دید، در نقل و انتقال های تازه پایان یافته »میان فصل 

اروپا«، جذب هرتابرلین آلمان می شد.

در تسخیر لژیونرها

با  مطلق«  به  »نزدیک  اکثریت  فربیک،  منتشره  فهرست  در 
لژیونرهاست، به گونه ای که فقط یک بازیکن مقیم وطن در این 
لیست به چشم می خورد و او کریگ مور، مدافع وسط کارکشته 
ای است که پیشینه بازی در رنجرز اسکاتلند را دارد، اما اینک 

عضو باشگاه بریسبین رور در کشور زادگاهش است.

 ۸ روز پیش که استرالیا در دور مقدماتی جام ملت های آسیا 
2۰11 در شهر جاکارتا با اندونزی صفر- صفر کرد، مور برای 
انتقادات  که  بود  دیدار  همان  آمد.  میدان  به  ای  اقیانوسیه  تیم 
زیادی را از فربیک و شاگردانش موجب شد، اما این مربی هلندی 
معتقد است چون در آن روز از لژیونرها سود نمی جست و به 
تیمی متشکل از مهره های مقیم وطن اکتفا کرده بود، آن نتیجه 

را نباید ضعیف و وسیله ای برای انتقاد از تیم وی شمرد.

ستاره نخست

آیند،  می  گرد  ژاپن  با  مهمتر  دیدار  برای  لژیونرها  که  حاال 
هافبک  این  بود.  خواهد  کاهیل«  »تیم  به  ها  نگاه  از  بسیاری 
پرتحرک در دو فصل اخیر در اورتون انگلیس درخشیده است 
و در یک ماه گذشته هم گل های حساسی را برای پیراهن آبی 
بازیگران  ترین  آماده  از  و  رسانده  ثمر  به  لیورپول  بندر  های 
فعلی لیگ برتر انگلیس است. جالب تر این که دیوید مویس مربی 
حمله  خط  در  کاهیل  از  گذشته  برخالف  مدت  این  در  اورتون 
سود جسته، ولی او آنجا هم جواب داده است. ژاپن در شرایطی 
باید او را مهار کند که در سه دیدار قبلی اش در گروه اول آسیا 
۷ امتیاز اندوخته و دو امتیاز از دست رفته اش را طی تساوی 
1-1 خانگی با ازبکستان در شهر سای تامای ژاپن به هدر داد. 
برابر  در  ازبکستان  را  آسیا  اول  گروه  آینده  هفته  بازی  دیگر 
گروه  تیم  دیگر  قطر  و  کرد  خواهد  برگزار  تاشکند  در  بحرین 
با کره جنوبی و  ایران  اول،  استراحت خواهد داشت. در گروه 
عربستان با کره شمالی دیدار می کنند و قرعه استراحت این بار 

به نام اماراتی ها خورده است.

دعوت شده های استرالیا

ریکی،  فده  کولینا،  کوین،  چیپرفیلد،  کارنی،  کاهیل،  شیانو،  بره 
نیل،  مور،  دانلد،  مک  کندی،  جویناک،  هولمن،  ال،  گره  گارسیا، 
پتکوویچ، شوارتزر، استفانوتو، استریوفسکی، والری و  نورت، 

ویلک شایر.
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جوان ترین بسکتبالیست 
12 هزار امتیازی

لبرون جیمز دیروز در مسابقه کلیولند کاوالیرز با تورونتو رپتورز 
 )N.B.A( که در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال امریکا
در شهر کلیولند برگزار شد 33 امتیاز گرفت تا سهمی آشکار در 
پیروزی  سومین  و  بیست  و  باشد  داشته  کاوالیرز   ۸3-1۰1 برد 
متوالی خانگی این تیم را رقم بزند. مهمتر این که او با این تعداد 
امتیاز شمار پوئن های حاصله خود را در طول سال های نه چندان 
زیاد شرکتش در این لیگ از عدد 12 هزار گذراند و جوان ترین 
بازیکنی شد که از این مرز عبورکرده است. او این کار را در حالی 
انجام داده است که دقیقًا 24 سال و 35 روز سن دارد، حال آن 
بود،  معروف  برایانت  کوبی  که  زمینه  این  در  قبلی  که رکورددار 
در زمان کسب 12 هزار امتیاز در این لیگ 25 سال و 22۰ روز 
سن داشت. دیگر مهره های کارساز کاوالیرز در دیدار دیروز با 
تورونتو، دانیل گیبسون و مو ویلیامز با 1۸ و 1۶ امتیاز بودند و 
با مشارکت آنها این تیم رکورد پیروزی های متوالی خانگی اش را 
که در فصل 1۹۸۸-۸۹ به دست آمده بود، شکست. نایب قهرمان 
فصل 2۰۰۷ این لیگ حاال صاحب کارنامه ای مرکب از 3۸ برد و ۹ 
باخت است که همپا با لس انجلس لیکرز )تیم کوبی برایانت( دومین 
روز  دیدارهای  سایر  آید.در  می  حساب  به  فصل  برتر  رکورد 
چهارشنبه، سلتیکز با کمک »پال پی یرس 2۹امتیازی« 1۰۰-۹۹ بر 
فیالدلفیا، مینه سوتا 11۶-111 بر ایندیانا، هوستون با تکیه بر 2۸ 
امتیاز از یائو مینگ چینی 1۰۷-1۰۰ بر شیکاگو، نیوجرسی ۸5-۹۹ 
بر میلواکی و دنور 1۰4-۹۶ بر سن آنتونیو غلبه کردند. در بازی 

آخر کارملو آنتونی مهاجم ملی پوش دنور 35 امتیاز گرفت.

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

مبارزه ای سنگین برای امیرخان
را«ی  باره  آنتونیو  »مارکو  با  امیرخان  اسفندماه   25 مسابقه    
مکزیکی به سبب پیشینه و دستاوردهای مهم ۶ سال اخیر »خان«، 
توجه  مورد  بریتانیا  تبعه  تبار  پاکستانی  و  مسلمان  مشتزن  این 
که  شد  اعالم  جاری  هفته  اوایل  وقتی  است.  گرفته  قرار  فراوانی 
ممکن است باره را به سبب آسیب دیدن در تمرینات دیدار فوق را 
از دست بدهد، اطرافیان امیرخان 23 ساله نگران شدند، اما دیروز 
)چهارشنبه( در لندن اعالم شد که »باره را«ی 35 ساله که پیشینه 
هفت بار کسب عنوان قهرمانی جهان را در 3 وزن مختلف دارد، 
از مشکل فوق رهایی یافته است و بعد از تست جدید پزشکان بر 
روی او مشخص شده که می تواند در آن روز خاص به میدان آید 
و در نتیجه دیدار سنگین و جالب مورد بحث لغو نخواهد شد. همین 
حاال برای این مبارزه که به دسته سبک وزن مربوط می شود و در 
شهر منچستر انگلیس برگزار می گردد، 15 هزار بلیت به فروش 
رسیده و اندک بلیت های باقی مانده نیز ظرف یکی دو روز باقی 
مانده تمام خواهد شد. فرانک وارن ترتیب دهنده و طراح معروف 
مسابقات بوکس از بریتانیا دیروز گفت: »خوشحالم که این دیدار 
از  لغو نشد، زیرا تدارکات زیادی دیده بودیم.«امیرخان 23 ساله 
زمان حرفه ای شدنش که ۹ ماه بعد از نیل وی به مدال نقره المپیک 
2۰۰4 آتن روی داد، فقط یک شکست داشته و 21 مسابقه دیگرش 
را برده و همچون یک پدیده در این ورزش به وی نگریسته شده 
تغییر  پریسکات(  برابر  )در  باختش  تک  قبول  از  بعد  که  او  است. 
مربی داده و به »فردی روچ« معروف و امریکایی روی آورده، این 
روزها زیر نظر وی در لس آنجلس تمرین می کند. او نیز دیروز 
بابت عدم تغییر زمان مسابقه ابراز رضایت کرد و گفت هر تغییری 
و حتی دو هفته تأخیر نیز می توانست لطمه شدیدی به وی باشد.

 

2 اتفاق خوب برای 
رکابزن بلژیکی

که   2۰۰۹ قطر  دوچرخه سواری  المللی  بین  تور  مرحله سوم  در 
از ستاره های  به جذب شماری  همچون سال های گذشته موفق 
جهانی این ورزش شده است، تام بونن معروف از بلژیک به مقام 
نخست رسید. او در این راه از اقبال مساعد خود و اتفاق بدی که 
تا  شد  مند  بهره  افتاد،  بریتانیایی  رکابزن  کاوندیش،  مارک  برای 
کاوندیش  کیلومتری،   14۰ مرحله  این  پایان  به  کیلومتر   2 فاصله 
دچار  اندک  مدت  همین  در  اما  زد،  می  رکاب  همگان  پیشاپیش 
نهایت  در  و  اش شد  دوچرخه  پارگی الستیک جلوی  و  ترکیدگی 

فقط به رتبه بیست و ششم رسید. 
بونن با فتح این مرحله پیشتازی در جدول کلی و پیراهن زردرنگ 
مربوطه را هم به خود اختصاص داد و در این راه یک بریتانیایی 
دیگر به نام راجر هاموند را که در صدر جای داشت، به رتبه دوم 
تنزل داد. این تنها اتفاق خوب برای بونن در روز گذشته نبود زیرا 
به او خبر دادند که یک دادگاه در کشور زادگاهش هم تصمیم به 
عدم پیگیری اتهام استفاده وی از مواد مخدر گرفته و پرونده آن را 
بسته است. همین اتهام ها بود که سبب شد بونن نتواند در دوره 

گذشته توردوفرانس، مطرح ترین مسابقه دوچرخه سواری جهان 
شرکت کند. بونن بعد از شنیدن خبر برائت اش گفت: فصل جدید 

به واقع از این نقطه برای من آغاز می شود و با نتیجه خوبی که 
در قطر گرفته ام، فکر می کنم که شروع خوبی هم داشته ام.گفتنی 
است، در مرحله سوم مسابقات دوچرخه سواری دور قطر، دانیلو 
ناپولیتانو، رکابزن ایتالیایی تیم کاتوشا دوم شد، اما در جدول رده 
بندی کلی بعد از بونن و هاموند، یک آلمانی به نام هاینریش هاسلر 

سوم است.

به بهانه پایان فصل نقل و انتقاالت 
زمستاني 

 

سیب هاي 
سرخ و 

دست هاي 
چالق 

 

توني کاسکارینو*

برنده هاي پنجره نقل و انتقاالت زمستاني 
قابل پیش بیني بودند و مي شد حدس زد 
نمایش  تکرار  انگیزه  با  هم  بنیتس  رافائل 
هاي مسخره ژرار هولیه، یک کمدي واقعي 
منچستریونایتد،  برد.  مي  صحنه  روي  را 
و  رفت  بازار  در  مدام  آرسنال  و  لیورپول 
آمد مي کردند. انتقال فوبرت نیمکت نشین 
بمب  یک  حد  در  مادرید  رئال  به  وستهام 
در  دنیا  اقتصادي  رکود  اما  بود  خبري 
نهایت باعث حفظ اندک سرمایه باشگاه ها 
پنج  لیستي  در  ها  بازنده  و  ها  برنده  شد. 

نفره قابل تمایز به نظر مي رسیدند.

برنده ها؛
مدیر برنامه هاي رابي کین

در  پرسود  و  موفق  معامله  دو  انجام 
برنامه  مدیر  هر  آرزوي  ماه  پنج  عرض 
تمام  با  خواست  کین  از  تاتنهام  است.  یي 
خوب  روزهاي  مثل  بلکه  تا  بازگردد  توان 
گذشته ناجي سفیدها نام بگیرد. از آنجا که 
تجربیات قبلي، بازي توامان دفو و کین را 
غیرممکن جلوه مي دهد، احتمااًل یکي از این 
دو باید نیمکت نشیني را بپذیرد. به نظر مي 
پرداخت  پول  خاطر  به  )حداقل  رابي  رسد 
دیگر  بار  دفو  و  باشد  اول  مهاجم  شده( 

گوشت قرباني تابستان نام بگیرد.

استوک سیتي

و  داشتني  دوست  پاي  چپ  این  اترینگتون 
جیمز بیتي شکارچي بزرگ ارسال از کناره 
ها به لطف کاتالیزوري به نام توني پولیس 
کنار یکدیگر قرار گرفتند. حاال عامل کیفیت 
افزوده  استوک  فاکتورهاي  سایر  به  هم 
آتشین، ضامن  دید خط حمله  باید  و  شده 

بقاي قرمز و سفیدها خواهد بود یا نه.

شي گیون

دروازه بان نیوکاسل الیق حضور در یکي 
یکي  فعاًل  اما  است  جزیره  بزرگ  چهار  از 
دو سالي در »ایستلندز« آرام خواهد گرفت. 
نیوکاسل هرگز متوجه نمي شود چه الماس 
اما نکته عجیب  گرانبهایي را از دست داده 
اقدام  بود.  »شي«  به  بزرگان  توجه  عدم 
سران سیتي در جذب گیون ثابت کرد شیخ 
اندازه کافي عملگرا است. دیگر  به  منصور 
هیچ کس نمي تواند بگوید سیتي فقط بلوف 

مي زند.

آرسن ونگر
را  بزرگ  ستاره  یک  اینکه  بابت  شخصًا 
خرید  سبد  در  ناشناخته  کودکي  جاي  به 
گفته  بارها  خوشحالم.  بینم،  مي  آرسنال 
میاني  خط  دفاعي  فاز  در  ونگر  تیم  بودم 
ضعف دارد و البته محتاج یک مدافع میاني 
و  مصدومان  بهبود  از  قبل  تا  است.  هم 
از  بخشي  آرشاوین  تیم،  کلي  سالمت 

خألهاي بزرگ را برطرف مي کند.

کریستین پانوچي
مدافع رم به وضوح مي دانست در 35سالگي 
مجال درخشش در هال سیتي را به دست 
نمي آورد و به همین دلیل در پایتخت ایتالیا 
موناکو،  رم،  که  کریستین  براي  ماند.  باقي 
چلسي، اینتر، رئال مادرید و میالن را تجربه 
کرده، رد پیشنهاد هال سیتي نوعي خوش 

سلیقگي تلقي مي شود.

بازنده ها؛
چلسي

کوارشما در اینتر مورینیو موفق نشد، پس 
نظر  زیر  وي  کامیابي  براي  تضمیني  چه 

دارد؟  وجود  خاص  آقاي  جانشین  دومین 
توانایي بازیکن سابق پورتو در جنگیدن به 
کنار او در چلسي زیر فشار ناشي از عدم 

تطابق زودهنگام احتمااًل خرد مي شود.

میدو

ویگان  بزرگ  بازیکن  به  مصري  ستاره 
تبدیل مي شود؟

بر  مسلط  و  قدرتمند  کوتاهي  دوره  در  او 
بازي هوایي بود اما روزهاي بد زیادي هم 
او  براي  کنم  نمي  داشته و شخصًا تصور 
منطقه کوچک جزیره وجود  از  بدتر  جایي 

داشته باشد، دارد؟

توني آدامز
سیاست  نیست،  اصلي  مقصر  آدامز  البته 
پورتسموث اشکال دارد اما یک مربي باید 
فروختن  بار  زیر  که  باشد  قدرتمند  آنقدر 
هاي  فوتبالیست  خرید  و  دفو  و  دیارا 
ضعیفي مانند مولینز و پنانت نرود. گکاس 
و باسیناس در یونان موفق بودند اما زیر 
نابود  ها  پمپي  وقت  سرمربي  »زایچ«  نظر 
سر  بر  بالیي  چنین  هم  آدامز  شاید  شدند 

قهرمانان ملي سایر کشورها بیاورد.

نیوکاسل
شرط مي بندم از بین نیوکاسل و پورتسموث 
یک تیم حتمًا سقوط مي کند. تنبل هاي فصل 
نقل و انتقاالت زمستاني به تیلور، لونکراندز 
و نوالن دل بسته اند و نیوکاسل، شي گیون 

بزرگ را فروخته است.

پوند
آرسنال،  هفته  چندین  انگلیس،  پول  واحد 
زنیط و آرشاوین را سر کار گذاشت و در 
نهایت باال رفتن ارزش این کلمه چهار حرفي 
معامله را جوش داد. به یاد دارم در زمان 
بازي براي مارسي به یکباره با افزایش 2۰ 
نتیجه  که  شدم  مواجه  دستمزدم  درصدي 
سال  بود.  فرانسه  فرانک  ارزش  رفتن  باال 
بعد یک تیم ترکیه ادعا کرد یک میلیارد لیر 
مي پردازد و مرا میلیاردر مي کند. خب حق 
معادل  ترکیه  لیر  میلیون  یک  داشتند چون 

5۰ پوند بود.

*نویسنده تایمز و بازیکن سابق ایرلند 
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ورزش

قرمز و آبي بدون تلفات به 
داربي رسیدند 

 
آمار گل زدن استقالل روز به روز بهتر مي شود و این بار صدرنشین لیگ برتر با زدن پنج گل به راه 

آهن شمار گل هاي زده خود را در این فصل به عدد ۶۰ 
رساند، ۶5 گل بیشترین تعداد گلي است که یک تیم توانسته 
در یک فصل لیگ برتر به ثمر برساند که پرسپولیس در 
فصل گذشته به نام خود ثبت کرده بود و شاگردان قلعه 
زده  هاي  گل  تعداد  به  دارند  فرصت  دیگر  بازي   ۹ نویي 
خود اضافه کنند و ضمن شکستن رکورد پرسپولیس یک 
رکورد استثنایي به جا بگذارند. نمایش دیروز استقالل هم 
مثل دیگر بازي هاي این تیم در هفته هاي اخیر بود. این تیم 
با توجه به نفرات آماده یي که در خط حمله و میاني دارد 
به راحتي به گل مي رسد و به هیچ حریفي رحم نمي کند. 

این بار نوبت راه آهن بود.

در ابتداي بازي حسین کاظمي از آشفتگي خط دفاعي راه 
آهن استفاده کرد و گل زد. با این حال اشتباه فاحش طالب 
لو موجب شد مجتبي زارع کار را به تساوي بکشاند. شاید 
»گربه سیاه«  مقابل  در  استقالل  مي شد  تصور  موقع  آن 
سال هاي دورش با مشکل روبه رو مي شود،اما این بار 
نوبت دروازه بان راه آهن بود که اشتباه کند.حسین آشنا 
برهاني  و  شد  پنالتي  خطاي  مرتکب  برهاني  آرش  روي 

توانست در دو مرحله پنالتي را تبدیل به گل کند. نیمه دوم کاماًل در اختیار استقالل قرار داشت. 
ضمن اینکه اخراج مجتبي زارع و 1۰ نفره شدن راه آهن کار آبي ها را آسان تر هم کرد. استقالل 
در این نیمه سه مرتبه توسط جباري، اکبرپور و برهاني به گل رسید و چندین دفعه با بدشانسي 
از رسیدن به گل محروم شد. قلعه نویي و تیمش با این برد، همچنان صدرنشین بالمنازع لیگ اند 
و ذوب آهن و پرسپولیس براي به زیر کشیدن صدرنشین لیگ کار بسیار دشواري پیش رو دارند. 
بازي هفته  بدهد  تلفاتي  اینکه  با کسب یک برد روحیه بخش و بدون  استقالل هم مثل پرسپولیس 
بیست و پنجم را به پایان رساند و در انتظار بازي با پرسپولیس خواهد بود. در دیگر بازي هاي لیگ 
برتر دیروز ذوب آهن موفق شد ملوان را ببرد تا همچنان نزدیک ترین تعقیب کننده استقالل باشد. 
همچنین باید به شکست برق شیراز هم اشاره کرد. فرشاد پیوس در دومین حضورش روي نیمکت 

برق هم بازنده بود. 

ماهیگیري از زمین گل آلود

چیزي نمانده بود پرسپولیس در زمین گل آلود رشت »زمینگیر« شود اما فرانک آتسو مدافع قرمزها 
در آخرین ثانیه هاي بازي این تیم در برابر داماش دروازه تیم شان را نجات داد تا افشین پیرواني 

به یک سه امتیاز حیاتي دست پیدا کند و با کسب سه امتیازي دیگر نفس راحتي بکشد.

پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن چند روز پرالتهاب و پرحاشیه براي اینکه دوباره به آرامش 
برسد، حساب ویژه یي روي سه امتیاز بازي دیروز باز کرده بود، گل زودهنگام شاگردان افشین 
برد بدون  باالخره یک  به وجود آورد که  براي مربي جوان پرسپولیس  را  امیدواري  این  پیرواني 
دردسر را تجربه خواهد کرد. در دقیقه ۸ بازي، پاس دقیق علي کریمي در پشت مدافعان داماش به 
ابراهیم توره رسید و مهاجم سنگالي پرسپولیس با یک ضربه هوشمندانه گل اول را رقم زد. در ادامه 
باز هم چند موقعیت مناسب نصیب بازیکنان پرسپولیس شد، اما هیچ کدام تبدیل به گل نشد، ولي 
در آن سو در دقیقه 34 بازي در پي اشتباه مدافعان پرسپولیس، آدریانو آلوز مهاجم برزیلي پگاه با 
یک ضربه تماشایي کار را به تساوي کشاند. با اینکه زمین گل آلود رشت اصاًل شرایط مناسبي را 
براي برگزاري یک مسابقه فوتبال نداشت اما بازي دو تیم در نیمه نخست تماشایي و پرهیجان از 
آب درآمد. نیمه دوم بازي متعادل شروع شد و دو تیم سعي داشتند با ارسال توپ هاي بلند موقعیت 
تقریبًا  به گل رسید. گل پرسپولیس  بود که در دقیقه ۶2  این پرسپولیس  نهایت  سازي کنند و در 
شبیه گل داماش بود. این بار دفع ناقص مدافعان داماش توپ را به کریم باقري رساند و کاپیتان 
پرسپولیس با یک شلیک قاطع و ماهرانه شانسي براي علي نظرمحمدي دروازه بان پگاه براي مهار 
توپ نگذاشت. در ادامه مهم ترین اتفاق در دقیقه 3»۹۰ بازي رخ داد، ضربه سر آلوز در آستانه وارد 
شدن به دروازه علیرضا حقیقي بود که فرانک آتسو دروازه تیمش را نجات داد تا پرسپولیس در 
آستانه داربي به یک پیروزي مهم دست پیدا کند. از طرفي هیچ کدام از بازیکنان پرسپولیس براي 
بازي با استقالل محروم نشدند و قرمزها بدون تلفات و با یک برد روحیه بخش از رشت برگشتند.

انتقاد مربیان داماش از داور

مربي داماش گیالن داور را عامل اصلي باخت تیمش دانست. حسین عبدي گفت؛ هدایت ممبیني قضاوت 
خوبي انجام نداد. او یک پنالتي صد درصد روي آدریانو را نگرفت. بازیکنان ما خوب بازي کردند و 
اگر کمي شانس داشتیم، مي توانستیم برنده این بازي باشیم. متاسفانه به دلیل بدشانسي نتوانستیم 
سه امتیاز بازي را نصیب خود کنیم. همچون مسابقه هاي قبلي ما روي اشتباهات فردي گل خوردیم 
و بازنده میدان شدیم. عبدي ادامه داد؛ در زمین گل آلود نمي توان راجع به مسائل فني صحبت کرد. 
بازیکنان زیر توپ مي زدند و برنامه تاکتیکي وجود نداشت. با توجه به شرایط فعلي شانس ما براي 
بقا در لیگ برتر خیلي کم است. این در حالي است که استانکو پوکله پوویچ سرمربي داماش گیالن در 
کنار انتقاد از داور، اشتباهات کودکانه بازیکنان تیمش را دلیل اصلي شکست این تیم برابر پرسپولیس 
دانست؛ »ما در این دیدار موقعیت هاي خوبي را به دست آوردیم ولي نتوانستیم از آنها براي پیروزي 
گل  روي  ما  مدافعان  خصوصًا  بازیکنان  متاسفانه  کنیم.  استفاده 
هاي اول و دوم دچار اشتباهاتي شدند که همین گل ها زمینه ساز 

شکست تیم ما شد.«

پیرواني؛ با روحیه باال به داربي مي رویم

بازي  درباره  گیالن  داماش  برابر  پیروزي  از  پس  پیرواني  افشین 
برنامه  ارائه  آلود  گل  زمین  در  بود.  سختي  »بازي  گفت؛  دیروز 
تاکتیکي بسیار سخت است. بنابراین نمي توان راجع به شرایط فني 
بازي صحبت کرد. وي تاکید کرد؛ بازیکنان ما براي کسب سه امتیاز 
سخت تالش کردند و با دویدن زیاد موفق شدیم به برتري برسیم. 
به دلیل دوندگي خوب بازیکنان، میانه میدان در اختیار پرسپولیس 
بود. این پیروزي حق ما بود که به آن رسیدیم.« این مربي افزود؛ 
اهمیت  داماش  با  بازي  امتیاز  سه  کسب  داربي  برگزاري  از  »قبل 
ویژه یي براي ما داشت. با این پیروزي با روحیه خوبي به مصاف 
با  امروز  و  است  تیم خوبي  داماش  گفت؛  رویم. وي  مي  استقالل 
وجود لغزنده بودن زمین، بازي خوبي ارائه داد. من علت قعرنشیني 

داماش در لیگ برتر را نمي دانم.
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Iran’s Omid satellite 
launched into orbit
Iran has successfully launched its first domestically-produced 
satellite into orbit. 
The satellite, called Omid, or hope in Farsi, was launched late 
Monday after President Mahmoud Ahmadinejad gave the or-
der to proceed. The satellite, intended for telecommunications 
and research activities, soon reached its orbit and made contact 
with ground stations. Ahmadinejad announced on Tuesday that 
Iran has taken a significant step in its space program. 
“Dear Iranians, your children have put the first indigenous 
satellite into orbit,” Ahmadinejad said after the launch, which 
occurred during the Ten-Day celebrations held to commemo-
rate the 30th anniversary of the Islamic Revolution. “With 
this launch, the Islamic Republic of Iran has officially achieved 
a presence in space,” he said. The launch was intended to be a 
message of peace and friendship to the world, Ahmadinejad 
stated. The satellite is to orbit at an altitude of between 155 
and 250 miles (250 and 400 kilometers). It was taken into or-
bit by a Safir-2, or Ambassador-2, rocket, which was first tested 
in August, and has a range of 155 miles (250 kilometers). The 
satellite is designed to circle the earth 15 times during every 
24-hour period and send reports to the space center in Iran. It 
has two frequency bands and eight antennas for transmitting 
data. Ahmadinejad said Iran has achieved the ability to launch 
satellites into orbit and will now seek to increase the capacity of 
its satellite-carrier rockets to carry more weight. In 2005, Iran 
launched its first commercial satellite on a Russian rocket in a 
joint project with Moscow. Also in 2005, the government said it 
had allocated $500 million for space projects over the next five 
years. 

Unique ancient burial 
style identified near 
Persian Gulf
A team of Iranian archaeologists has re-
cently identified a unique style of burial 
at the ancient Geravi cemetery near the 
Persian Gulf in Hormozgan Province. 
Ten graves dating back to the Parthian 
and Sassanid periods have been dug out 
at the 100-hectare site during the first sea-
son of excavation, which was completed 
on January 20. Based on these discover-
ies, the bodies were not buried directly in 
earth, team director Abbas Noruzi told 
the Persian service of CHN on Monday. 
“The bodies were laid on a surface cov-
ered by tiny stones in a rocky area and 
then fenced in with stones up to 50 cen-
timeters. Afterwards the opening of the 
structure was covered over by large, flat 
stones,” he explained. 
“The people also broke pottery over the 
grave and presented their gifts, mostly 
opal and shell beads, and then it was cov-
ered by cobblestones,” he added. 
Noruzi believes that breaking pottery 
work on the grave symbolized the end of 
life of the dead. 

Only one of 10 graves contained a skel-
eton, which had been laid in a squatting 
posture. The bodies of the other graves 
had completely decayed due to the limy 
and acidic properties of the soil in the re-
gion. 
Noruzi said that the team has discovered 
two kinds of poor and high quality pot-
tery. The inferior pottery was produced 
by locals, but the high quality, the kind 
found broken over the graves, was im-
ported from other regions. This season of 
excavation commenced in mid Novem-
ber 2008 to save the site, which has been 
looted by smugglers of cultural heritage. 

Father of modern Iranian archaeol-
ogy Ezzatollah Negahban dies
Ezzatollah Negahban, the father of modern Iranian archaeology died on 
Monday, February 2. He was 87. 

He was suffering from both Alzheimer’s and Parkinson’s disease and died in 
the United States where he was living the last years of his life, his son Bah-
man told the Persian service of CHN. Negahban who was the head of Iran’s 
archaeology team in 1968, totally evolved this course and that’s why he is 
called the father of modern Iranian archaeology. 

Negahban was born in 1921 in Ahvaz. He finished school in his hometown 
and studied archaeology at the University of Tehran. He later continued his 
studies at the Oriental Institute of the University of Chicago. In these yeas, 
he conducted research works on the buff color earthenware in the Khuzestan 
region and collected a lot of information which finally were compiled in his 
thesis. He made great efforts to get the required budget to renovate the Mo-
hammad Abad Khoreh Caravansary near Qazvin which was later turned into 
a permanent workshop where the archeologists and students can carry out 
their research works. He was also one of the defenders of arranging archeo-
logical activities inside the country and was strongly fighting against antique 
smugglers. He has also collected the most amount of gold in his archaeologi-
cal excavations. His research works and articles are published on books and 
have always been a good source for other archeologists. introduce the literary 
works of the West, Far East, and Iran as part of a bilateral relations plan. So 
far, IPS has published ten collections of contemporary Persian poems, which 
have been translated into ten languages, as a part of this plan. 
These collections are expected to be translated into Chinese, Japanese, Rus-
sian, and Urdu. 

 World Iranologists
 ask Obama to
 bar seizure of
Achaemenid tablets
About 700 Iranologists and Iranian cultural heritage lov-
ers have recently signed a petition asking President Barack 
Obama to prevent confiscation of Iran’s 300 Achaemenid 
clay tablets loaned 
to the University of 
Chicago’s Oriental 
Institute. 
The petition has 
been organized by 
the European Ira-
nologist Society 
(Societas Iranologi-
ca Europaea, SIE) in 
its website www.so-
cietasiranologicaeu.
org. 
The petition reads 
the artifacts “being cultural property, should not be con-
sidered as a common property, whose financial value 
can be exploited for the purpose of legal compensation.” 
“The antiquities belong to the cultural heritage of Iran 
on behalf of human kind and should therefore remain in 
public hands. “We therefore, well aware of the separation 
of powers, nevertheless apply to you in order that this 
unconscionable decision with irreversible consequences 
should be avoided. 
“A country such as the United States should not be com-
plicit in the sale of the world’s cultural heritage.” 
The SIE based in Rome is an European association of 
scholars working in the field of Iranian Studies with mem-
bers not only from European countries, but from all over 
the world, including Asia and America. 
In spring 2006, U.S. District Court Judge Blanche Man-
ning ruled that a group of people injured by a 1997 bomb-
ing in Israel could seize the 300 clay tablets loaned to the 
University of Chicago and the university cannot protect 
Iran’s ownership rights to the artifacts. 

Following Iranian officials’ protests against the ruling, the 
court was slated to reexamine the case on December 21, 
2006, but the court session was postponed to January 19, 
2007, allegedly due to the fact that Iran had not provided 
all the documents necessary to the court. 
The court session was held on the abovementioned date, 
but no verdict was issued. The Oriental Institute holds 
8000 to 10,000 intact and about 11,000 fragmented tab-
lets, as estimated by Gil Stein, the director of the univer-
sity’s Oriental Institute. 

The tablets were discovered by the University of Chicago 
archaeologists in 1933 while they were excavating in Perse-
polis, the site of a major Oriental Institute excavation. The 
artifacts bear cuneiform script explaining administrative 
details of the Achaemenid Empire from about 500 BC. 
They are among a group of tens of thousands of tablets 
and tablet fragments that were loaned to the university’s 
Oriental Institute in 1937 for study. A group of 179 com-
plete tablets was returned in 1948, and another group of 
more than 37,000 tablet fragments was returned in 1951. 
Photo: one of the tablets inscribed in Old Persian kept at 
the University of Chicago’s Oriental Institute 
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Beizaii wins Audience 
Favorite Film Crystal 
Simorgh

Bahram Beizaii’s “When All of Us Are Asleep” was selected as the Au-
dience Favorite Film at the international section of the 27th Fajr Film 
Festival and took the Crystal Simorgh home. 
Beizaii expressed his thanks to the audience who selected his movie as 
the their favorite movie after receiving the Crystal Simorgh. 
In a ceremony held at Tehran’s Vahdat Hall on Monday, the winners of 
the international section in which 149 movies from 63 countries were 
competing were announced. 

Aida Begic, the Bosnian director of “Snow” received the best film and 
best director awards at the Jaam-e Jahan-Nama Section. She expressed 
her happiness and said that when she came to Iran two years ago to 
negotiate with Mohammadreza Jafari-Jelveh (Iranian Deputy Culture 
Minister for Cinematic Affairs) on her project, she could not believe to 
return and receive an award from him after two years. 
The special plaque of Moustapha Akkad was awarded to the Palestinian 
film “Leila’s Birthday” directed by Rashid Masharaoui. 

Iranian “Homeland” by Abolhassan Davudi received the special award 
of Asian Cinema, and Davudi expressed his happiness in receiving the 
award and said that having had actor Ezzatollah Entezami in his movie 
has always been his dream which finally came true in “Homeland”. 

In this section, the best film award went to the Japanese “Best Wishes 
for Tomorrow” by director Takashi Koizumi, and the best director 
award went to “With the Girl of Black Soil” by Jeon Soo-il from South 
Korea. Afghan director Barmak Akram also took an award for his “Af-
ghan Girl”. In the Seeking the Truth section, the best screenplay award 
went to “Walking My Life” by Satoshi Isaka ( Japan) and Spanish Juan 
Antonio Bayona “The Orphanage” took the best director award. The 
best film award went to Iranian film “Each Night of Solitude” by Rasul 
Sadr-Ameli. In addition, young actress Fattaneh Malek-Mohammadi 
received an honorary diploma for her role in Tahmineh Milani’s “Su-
perstar”. “A Time to Love” by Iranian Ebrahim Foruzesh received the 
prize named “Prophets’ Way of Life” for the best film with the theme 
of dialogue among religions. “Amin” by David Dusa from France took 
the best short film award in this section, and Iranian “Why Dogs Hate 
Cats” by Lida Fazli took the best animation award. “The Divine Weap-
on” by Kim Yu-jin from South Korea won the best technical achieve-
ment award and Derya Alabora playing in “Pandora’s Box” by Yesim 
Ustaoglu (Turkey) took the best actress award. Cinematic figures in-
cluding Manijeh Hekmat, Puran Derakhshandeh, Shaqayeq Farahani, 
Tahmineh Milani, Mohammad Nikbin, and Naser Bakideh were among 
the participating guests. 

The 27th Fajr Film Festival will announce Iran’s section winners on 
February 10. 

Ancient jar buri-
als discovered near 
Persian Gulf coast
An Iranian archaeological team has recently discovered ten 
Parthian era jar burials at the Nakhl-e Ebrahim site in Hor-
mozgan Province. The burials were unearthed during the 
second season of excavations carried out to save artifacts and 
information from the Parthian cemetery and castle located at 
a distance of three kilometers from the Strait of Hormuz in 
the Persian Gulf. The cemetery has almost completely been 
destroyed by smugglers of Iran’s cultural heritage. One of 
the 17 graves discovered during the two seasons of excava-
tions over the past two years used a different style of burial. 
It belongs to a child who was buried in a fetal position.“All 
the graves show that jar burials were common in the region 
during the Parthian era. However, the different burial style 
of the child’s (grave) has astonished the team,” team director 
Siamak Sarlak told the Persian service of CHN on Tuesday. 

“Some of the graves lacked any artifacts and some were full 
of gifts presented to the dead. Due to this fact, the Parthian 
social classes of the region can be studied,” he added. 
He said that most of the artifacts recovered from the graves 
are ornaments made of soapstone. 
The castle, 150 square meters of which has been unearthed 
during the latest season, is only a small part of a 100-hectare 
Parthian city that was previously identified at the Nakhl-e 
Ebrahim site. Covering 30,000 square meters in area, a num-
ber of pools built for shrimp farming have invaded the perim-
eter of the castle and also caused damage to the structure. 

Iran names cinematic 
complex after Silver 
Bear winner Naji
The biggest cinematic complex in Iran named “Reza Naji” 
was officially opened in Tabriz on Monday. 
The 11000 square meter complex includes a theater with 
modern equipment, libraries on the art of film and photogra-
phy, two fairgrounds and galleries, a cultural center and class-
rooms for holding cinematic courses and workshops. 
Reza Naji, born in Tabriz in 1942 began his artistic career 
when he was twenty, playing in several short films and provin-
cial TV programs. He is not a graduate of cinema, of course. 
Actor Naji won the Silver Bear award for best actor in direc-
tor Majid Majidi’s “The Song of Sparrows” at the 58th Berlin 
Film Festival. 

He has acted in several movies including Majidi’s “Baran” and 
“The Weeping Willow,” Mojtaba Raei’s “Birth of a Butterfly” 
and Iraj Karimi’s “Kandelus Gardens.” 
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