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"ياد قربانيان بمباران  شهر خاموش حلبچه"  ترکيبي از موسيقي بداهه با درونمايه 
از پيش نوشته شده در يک قطعه موسيقي است. کلهر مي  ايراني و موسيقي  يي 
نويسد؛ »در اين شيوه تمام اعضاي گروه بر اساس چارچوب هاي مشخص شده 
شرکت مي کنند و در شکل گيري و صدا دهندگي نهايي به يک اندازه موثرند.«کيهان 
استفاده کرده  ايراني و خارجي  از سازهاي  از ترکيبي  آلبوم  اين  اجراي  کلهر در 
و سيامک  داشته  برعهده  را  تار  و سه  کمانچه  نوازندگي  کلهر  کيهان  است. خود 
آقايي سنتور و تمبک زده است. اما در اين گروه جان گندلزمن و کالين جاکوپسن 
ويولن نواخته اند. ويوال را نيکالس کوردز و ويولنسل را اريک جاکوپسن نواخته 
اند. نوازندگي سازهاي کوبه يي نيز برعهده مارک سوتر بوده و جفري بيچر هم 
است  ساعت  نيم  حدود  که  اثر  اين  در  خاموش«  »شهر  است.قطعه  زده  کنترباس 
براي کوئينتت زهي، کمانچه و سازهاي کوبه يي و در فضايي مملو از حس به ياد 

قربانيان بمباران حلبچه ....
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زيبا  موجودی  مثابه  به  را  زن  اگر 
مهربان و زاينده قلمداد کنيم، بی شک 
و  »مهر«  و  »آناهيتا«  از  نمی توان 
يا  و  سياوش«  »مادر  و  »فرنگيس« 
مصری  مرگ  از  بعد  فرشته های 
را  گناه  اگر  اما  و  گذشت  ناعادالنه 
همپای زن و همراه در خلقتش ببينيم، 
افسوس که می بايست گفت: »اسطوره 

نيم واقعيتی است از واقعيت«. 
در  »پاندورا«  مشهور  افسانه ی 
ماجرای  و  باستان  يونان  اساطير 

هبوط انسان در کتاب ...

کنسرت گروه کیوسک در لندن برگزار شد

شاهکار کیهان در آمریکا

صفحه 56ورزشزنان سیاست

»لغت نامه  مؤلف  دهخدا،  علی اکبر 
و  »چرند  و  حکم«  و  »امثال  دهخدا«، 
قرن  نيم  از  پيش پس  پرند« ۵۳ سال 
در  اجتماعی  و  ادبی  فعاليت سياسی، 

تهران درگذشت.
علی اکبر دهخدا ، پسر »خان بابا خان « 
سال  در  قزوين ،  متوسط  مالکين  از 
به  تهران  در  شمسی  هجری   ۱۲۵۸
دنيا آمد. ۱۰ ساله بود که پدرش ُمرد 

و مادرش عهده دار تربيت وی شد. 
دهخدا در مکتب يکی  ....

صفحه  24ادبیاتصفحه10

 پس از 
نیم قرن خاموشی  

چالش های زناشویی 
در میانسالی

اين  زندگی  حسرت  در  مادربزرگ 
و آن آهی می کشد و بغض می کند. 

پدربزرگ از درد تن می نالد. 
نگاه  شوهرش  به  خشمگين  زن 
می کند و برايش آرزوی مرگ دارد 
بر سرش هوار  با غضب  پيرمرد  و 
همسر  بی توجهی  از  و  می کشد 
به  سردرگم  هردو  و  دارد  شکوه 
خود  مبهم  آينده  و  بی ثمر  گذشته 

فکر می کنند. ...

جنگ و گریز در 
باالی جدول

بر  اکبرپور  گل  تک  با  گرچه  استقالل 
پاس همدان چيره شد تا همچنان با سه 
امتياز فاصله از ذوب آهن، نزديک ترين 
و  بماند  تنها  جدول  صدر  در  رقيبش، 
کنندگان و مدعيان  تعقيب  از همه  بيش 
برخوردار  قهرمانی  شانس  از  ديگر 
باشد، اما ديروز هم مقابل پاس از اقتدار 
که  شد  ديده  و  نبود  برخوردار  کافی 
برای حفظ تنها گل خود راه دفاع کردن 
بلد نيست و اگر کمی شانس ياری اش 

نمی کرد، در آن بيست دقيقه ای ....

خانواده

کره شمالي ماهواره به 
فضا پرتاب مي کند

در  کرد  اعالم  شمالي  کره   
به  يي  ماهواره  نزديک  يي  آينده 
منابع  کرد.  خواهد  پرتاب  فضا 
معتقدند  تحليلگران  و  اطالعاتي 
اين اقدام کره در حقيقت آزمايش 
شليک موشک دوربرد خواهد بود 
متحده  اياالت  خاک  تواند  مي  که 
امريکا را مورد اصابت قرار دهد. 
رسانه ها گفت؛ براي بهبود شرايط 
افغانستان،  در  ثبات  ايجاد  و 

افزايش نيروها...
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زن اسطوره ای
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  من مسیحی ام  پس هستم؟ 
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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

01707827990
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مختصری درباره اسکار و جنجال هایش
فکر اعطای جايزه اسکار نخستين بار در سال ۱۹۲۷ مطرح شد. اين زمانی بود که آکادمی علوم و هنرهای سينما تصميم گرفت جوايزی را »برای دست 
آوردهای ممتاز« به هنرمندان بدهد. با اين حال، نخستين مراسم اعطای جايزه اسکار در ۱۶ ماه مه سال ۱۹۲۹ در هتل روزولت هاليوود برگزار شد. نتايج را 
سه ماه پيش از آن اعالم کرده بودند بنابراين مطبوعات به اين رويداد که يک امر نه چندان مهم صنفی تلقی می شد، توجه چندانی نشان ندادند. اما به سرعت 

بر ابعاد و اهميت اين رويداد افزوده و همين باعث شد اين مراسم در سال ۱۹۵۳ برای نخستين بار از تلويزيون پخش شود. 

 مجسمه اسکار 
اين مجسمه که توسط سدريک گيبونز رئيس قسمت طراحی موسسه MGM يا کمپانی مترو گلدوين ماير طراحی شده، شواليه ای را نشان می دهد که 
شمشيری را روی يک حلقه فيلم نگاه داشته است. به نقل از سينما و موسيقی اين حلقه فيلم پنج پره دارد که نشانه پنج صنف اصلی مورد نظر آکادمی )تهيه 
کنندگان، کارگردانان، بازيگران، تکنيسين ها و نويسندگان( است. بلندی مجسمه اسکار ۳۴ سانتی متر و ۳ ميلی متر و وزن آن ۳ کيلو و ۸۵۰ گرم است. به 

طور رسمی از سال ۱۹۳۹ از نام اسکار برای اين جايزه استفاده شد. 
 عضويت 

آکادمی به هنگام تاسيس در سال ۱۹۲۷ تنها ۳۷ عضو داشت. اعضای آن از افراد رده باالی صنعت فيلم بودند. امروزه آکادمی شش هزار عضو دارد. 
عضويت تنها از راه دعوت امکان پذير است و تنها محدود به کسانی است که در هنر )بازيگری، نويسندگی و کارگردانی( يا در زمينه فيلمبرداری، تدوين و 

غيره سرآمد هستند. هر عضو آکادمی در رشته تخصصی خود حق رای دارد. 
شایستگی 

معيارهايی که باعث می شود کسی نامزد دريافت جايزه اسکار شود پيچيده است و به مقررات تک تک صنف های آکادمی بستگی دارد. مثال نامزدهای 
جايزه بهترين فيلم غير انگليسی زبان را کشورهای مربوطه تعيين می کنند و برای آکادمی می فرستند. لئوناردو دی کاپريو يکی از نامزدهای دريافت جايزه 
اسکار است. اما قاعده اصلی اين است که همه فيلم هايی که در رقابت شرکت می کنند بايد در لس آنجلس به نمايش در آمده باشند. در جريان رقابت برای 
نامزدی، استوديوهای فيلم سازی با فرستادن نسخه دی وی دی فيلم ها برای اعضای آکادمی يا با دادن آگهی هايی با عنوان »برای مالحظه شما« توجه 

آن ها را نسبت به فيلم خود جلب می کنند.
 برندگان و بازندگان 

بيشترين تعداد اسکاری که تاکنون يک فيلم برده ۱۱ جايزه است. سه فيلم بن هور، تايتانيک و ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه هر يک برنده ۱۱ جايزه اسکار 
شده اند. فيلم های همه چيز درباره ايو و تايتانيک هر يک در ۱۴ رشته نامزد دريافت جايزه بودند و اين در نوع خود يک رکورد محسوب می شود. فيلم های 
نقطه عطف و رنگ ارغوانی هم هريک در ۱۱ رشته نامزد اسکار بوده اند اما حتی يک اسکار هم نگرفتند. کاترين هپبورن موفق ترين ستاره تاريخ اسکار است. 
او در فاصله سال های ۱۹۳۴ تا ۱۹۸۲ هشت بار نامزد دريافت جايزه اسکار بهترين بازيگری شد و چهار بار اين جايزه را گرفت. در سال ۱۹۷۲ آکادمی به 
چارلی چاپلين هم يک اسکار افتخاری اهدا کرد که بسياری لحظه دريافت جايزه او را عاطفی ترين لحظه در تاريخ اسکار ناميدند.در سال ۱۹۷۸ »جنگ ستارگان« 

ساخته جورج لوکاس موفق به کسب ۷ 
جايزه اسکار در رشته های فنی شد.در 
سال ۱۹۸۱ رابرت دنيرو پس از ۴ بار 
نامزد شدن اسکار بهترين بازيگر مرد 
»گاو  فيلم  در  بازی  برای  را سرانجام 

خشمگين« از آن خود کرد.
 جنجال ها 

طی اين سال ها مراسم اعطای جايزه 
برگزار  جنجال  و  بحث  بدون  اسکار 

نشده است.
در سال ۱۹۷۳ مارلون براندو يک فرد 
تا  فرستاد  مراسم  به  را  سرخپوست 
اعالم کند که او از دريافت اسکار برای 

فيلم پدر خوانده خودداری می کند. 
در سال ۱۹۹۹ پيشنهاد اعطای جايزه 
عمر  يک  دليل  به  الياکازان  به  اسکار 
اعتراض  با  اش،  سينمايی  فعاليت 
شهادت  ادای  که  شد  مواجه  کسانی 
کميته  برابر  در  گرايان  چپ  عليه  او 
دهه  در  آمريکايی  ضد  های  فعاليت 

پنجاه ميالدی را خوش نداشتند
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

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

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

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.
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فروغ فرخ زاد
عروسک کوکی 
بيش از اينها آه آری 

بيش از اينها می توان خامش ماند
می توان ساعات طوالنی 

با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت 
خيره شد در دود يک سيگار
خيره شد در شکل يک فنجان

در گلی بيرنگ بر قالی 
در خطی موهوم بر ديوار

می توان با پنجه های خشک 
پرده را يکسو کشيد و ديد 

در ميان کوچه باران تند می بارد 
کودکی با بادبادکهای رنگينش 

ايستاده زير يک طاقی 
گاری فرسوده ای ميدان خالی را 
با شتابی پر هياهو ترک ميگويد

می توان بر جای باقی ماند 
 در کنار پرده ‚ اما کور ‚ اما کر

می توان فرياد زد 
 با صدايی سخت کاذب سخت بيگانه 

دوست می دارم 
می توان در بازوان چيره ی يک مرد 

ماده ای زيبا و سالم بود 
با تنی چون سفره ی چرمين 
با دو پستان درشت سخت 

می توان دربستر يک مست ‚ يک ديوانه ‚ يک 
ولگرد

عصمت يک عشق را آلود 
می توان با زيرکی تحقير کرد

هر معمای شگفتی را 
می توان به حل جدولی پرداخت 

می توان تنها به کشف پاسخی بيهوده دل 
خوش ساخت 

پاسخی بيهوده آری پنج يا شش حرف 
 می توان يک عمر زانو زد 

با سری افکنده در پای ضريحی سرد 
می توان در گور مجهولی خدا را ديد 
می توان با سکه ای نا چيز ايمان يافت 
می توان در حجره های مسجدی پوسيد

چون زيارتنامه خوانی پير 
می توان چون صفر در تفريق و در جمع و 

ضرب 
حاصلی پيوسته يکسان داشت 
می توان چشم ترا در پيله قهرش

دکمه بيرنگ کفش کهنه ای پنداشت 
می توان چون آب در گودال خود خشکيد

می توان زيبايی يک لحظه را با شرم 
مثل يک عکس سياه مضحک فوری 

در ته صندوق مخفی کرد 
می توان در قاب خالی مانده يک روز 

نقش يک محکوم يا مغلوب يا مصلوب را 
آويخت 

می توان با صورتک ها رخنه ديوار را پوشاند
می توان با نقشهايی پوچ تر آميخت 

 می توان همچون عروسک های کوکی بود 
با دو چشم شيشه ای دنيای خود را ديد 

می توان در جعبه ای ماهوت
 با تنی انباشته از کاه 

سالها در البالی تور و پولک خفت 
می توان با هر فشار هرزه ی دستی 

بی سبب فرياد کرد و گفت 
آه من بسيار خوشبختم 

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455
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 کیوسک
*********

تولدت مبارک آقاي موگابه
کامال   اينديپندنت  چپ گراي  انگليسي  روزنامه  اول  تيتر 

خواننده را شوکه مي کند. اين 
روزنامه تيتر >تولدت مبارک 
آقاي موگابه< را با رنگ قرمز 
کنارش عکسي  و  کرده  چاپ 
يکي  جنازه  تشييع  مراسم  از 
از قربانيان شيوع وبا در اين 
کشور را گذاشته است. بنا بر 
رابرت  اينديپندنت،  گزارش 
موگابه رئيس جمهور ونزوئال  
در  اما  شد  ساله   ۸۵ امروز 
مدتي که در زيمبابوه بر سر 

نرسانده  اين کشور  مردم  به  چندان خيري  بوده  قدرت 
و اوضاع اين کشور هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ 
اين  است.  بوده  افول  به  رو  دائما  اجتماعي  و  اقتصادي 
روزنامه نوشته که اخيرا ۳۷۵۰ نفر به دليل ابتال  به وبا 

درگذشته اند.

سوخو 35 در الجزایر
جنگنده هاي  به  را  الجزاير  ارتش  هوايي  نيروي  روسيه 
آنکه  از  پس  مي کند.  مجهز   ۳۵ سوخو  پيشرفته  بسيار 
جنگنده هاي  فروش  سر  بر  روسيه  و  الجزاير  معامله 
ميگ ۲۹ به هم خورد، روس ها اعال م کردند که به جاي 
الجزاير قرار  ژول ميگ ها، سوخوي پيشرفته در اختيار 
مي دهند. به نوشته روزنامه الفجر چاپ الجزاير، روسيه 
تنها به سه کشور خواهد فروخت. هر  اين جنگنده ها را 
اين  از  اسکادران  چند  گذشته  سال  خود  روسيه  چند 
سازنده  سوخوي  شرکت  اما  کرد  دريافت  را  جنگنده ها 
اين  از  اين جنگنده ها اعال م کرده قصد دارد ۱۵۰ فروند 
به  بفروشد.  الجزاير  و  هند  مالزي،  به  را  هواپيماها  نوع 
نوشته الفجر، اين جنگنده ها قدرتمندتر از جنگنده هاي اف 
۱۶ و اف ۱۸ آمريکايي هستند و از اين رو انتظار مي رود 
با دريافت اين جنگنده ها، نيروي هوايي الجزاير به شدت 

تقويت شود.   

ماجراي چین و هیال ري
سفر هيال ري کلينتون به آسيا و به خصوص ديدار او با 
مقامات چيني يکي از سوژه هايي است که در روزهاي اخير 
مورد توجه روزنامه هاي خارجي قرار داشته و روزنامه 
آمريکايي نيويورک تايمز نيز يکي از روزنامه هايي است 
که اين سفر را در گزارش صفحه اول خود مورد بررسي 
قرار داده. اين روزنامه مي نويسد: سفر هيال ري کلينتون 
به چين انتقادات برخي گروه هاي حقوق بشري بين المللي 
مساله  که  معتقدند  گروه ها  اين  زيرا  داشت  دنبال  به  را 
در  بايد  چين  در  بشر  حقوق  نقض  مساله  نيز  و  تبت 
گفت وگوهاي هيال ري با مقامات چيني مورد توجه قرار 

مي گرفت. اما اين اتفاق عمال  نيفتاد.

باران امیدبخش و آشتي ملي
کشور  اين  مردم  اردن  در  زمستاني  باران  بارش 
به  است.  کرده  خوشحال  را  کشاورزان  به خصوص 
نوشته روزنامه الغد چاپ اردن، بارش باران که بيشتر 
استان هاي اين کشور را دربرگرفته باعث شده تا سدها 
و مخازن آبي پر شود. اين روزنامه در صفحه نخست 
خود همچنين به نقل از مقامات دولت مصر آورده است 
ملي  آشتي  گفت وگوهاي  چهارشنبه  روز  است  قرار  که 
فلسطين با حضور برخي از کشورهاي عربي و نظارت 
قرار بود روز  اين  از  قاهره برگزار شود. پيش  آنها در 
پاره اي  دليل  به  که  برگزار شود  قاهره  نشست  يکشنبه 
اين  امور،  از  برخي  در  ازجمله عدم هماهنگي  مشکال ت، 

مهم به تعويق افتاده بود. 

 من مسیحی ام 
پس هستم؟

رضا ارميا

و  داد  حرکت  سرخ  دریای  از  را  قوم 
کرد.  هدایت  شور  صحرای  طرف  به 
ولی در آن صحرا پس از سه روز راه 

پیمایی قطره ای آب نیافتند.
سفر خروج-فصل پانزدهم

در سال های گذشته ، آدم های بسياری در افغانستان، کمتر آشکار و 
بيشتر پنهان، به آيين عيسی مسيح روی آورده اند. اين نودينان يا در 
اثر سفر به سرزمين های مسيحی مذهب در غرب يا از تاثير سفر های 
از جان گذشته ی مبلغان مسيحی در افغانستان به مذهب نو در آمده 

اند  .
 تمامی اينان که تعدادشان امروزه به بيش از هزاران تن می رسد و در 
افغانستان کليساهای پنهان  و در انگلستان کليسای اشکار و پر رونقی 
دارند، يا به خاطر يافتن نان بهتر يا يافتن جهان بهتر يا يافتن ايمان بهتر 
، تصميم گرفته اند از مذهب آباييشان دست و زبان بشويند وبا قبول 

هراسی تمام نشدنی در آيين عيسوی از نو تازه شوند.

عبدالوکيل شمسی، يکی از اين نو دينان است که در مزار شريف زندگی 
می کرد و از خيلی ها در شهر مزار، بر سفره اش نان بهتری داشت. 
وکيل را با لباس های شيک و سر تا پا سفيدش و کاکه گی و جوانمردی 

وکنجکاوی مدامش خيابان های مزار شريف هنوز هم به ياد دارند.
اين  او را راهی سرزمين های غربت کرد.  بهتر،  يافتن جهان  وسوسه 
از کوهستان های  اروپای شرق و  به  شد که جاده ی دشوار روسيه 
اروپای شرق به اروپای غرب و سر انجام بريتانيا را در نورديد،تا به 

لندن رسيد.

شهری که برای افغان ها يعنی اخر دنيا، وقتی می گويند دستت تا لندن 
آزاد.....و درهمان سال نخست زندگی اش در لندن، يکی از ايرانی های 
مسيحی ، او را به کليسای فارسی زبانان برد. جايی که او بعد ها فکر 
کرد خط درست سرنوشت در کف دستش را در آن بايستی جستجو 
کند.پس شروع کرد به خواندن مکاشفات يوحنای حواری و رساله های 
پولس رسول و سعی کرد سطر به سطر اناجيل اربعه رابفهمد و تفسير 
کند، بپرسد وبه ياد بسپارد. و به اين ترتيب خيلی  زود فکر کرد ايمان 
بهتری يافته است ورسما به سرگذشت پر آشوبش اعتراف کرد و در 

آيين تازه غسل تعميد گرفت.

غافل از اين که سر نوشت ، برای او سر گذشت پر آشوب تری را رقم 
خواهد زد.افغان ها يکی يکی او را طرد و ترک کردند. و حتی نزديک 
ترين دوستش يا راستش هم سفر و هم خانه اش از مصاحبت و هم 
برای شنيدن  دلش  که  بود  های شده  کرد.وقت  پرهيز  او  با  گی  کاسه 
قابلی  به خوردن يک  را  او  اما هيچ کس  بود  لک زده  افغانی  چارکلمه 

ازبکی مهمان نمی کرد.
در  اش  خانواده  به  بودند  کرده  طردش  که  هايی  افغان  ميان  از  خبر 
افغانستان رسيد. يک روز صبح به وقت افغانستان که نيمه شب لندن 
بود، زنگ تلفن به صدا در آمد. پدرش بود که با خشم و اندوه از او می 

خواست بپرسد آيا راست است که کافر شده است؟
نمی دانست چه بايد بگويد؟ساکت شد.خواست انکار کند، خواست بحث 
را عوض کند، خواست تلفن را قطع کند، خواست...اما تنها گفت: نه پدر 
من کافر نشده ام من تازه ايمان اورده ام، شايد از نزديک برايت توضيح 

دادم و قانع شدی..شايد..اما پدرش با نفرين تلفن راقطع کرده بود.
وکيل علی الطلوع از دکانی کارت تلفن خريد و به پدرش زنگ زد که به 
او توضيح بدهد..اما پدر و مادرش هر دو گفتند که او را عاق کرده اند.

عاق، يعنی تمام. يعنی خانواده اش نفرين و دعای بد و فراموشی خود 
را نثارش خواهند کرد.

وکيل بيش از پيش تنها شد. نه در شهر، افغان ها با او حرف ميزدند ، 
نه در کشورش خانواده اش. زنش و دو پسرش نيزگفتگو با او را قطع 
کردند.درست در ايامی که به وزارت داخله انگلستان و دادگاه های پی 

در پی بايد اثبات می کردکه اوواقعا مسيحی شده است.
اثبات نرسيده  به  از گذشت هفت سال هنوز  امروز پس  تا  دعوايی که 

است.
هفت سال سرگردانی، با باری از ايمانی نو در جهانی که ديگر برای او 

کهنه شده است. در مطرود بودن مطلق از وطنداران وياران سابق.
آگر چه او بعد ها افغان های نو آيين ديگری را نيز پيدا کرد و حتی با هم 
کليسای مستقل افغان ها در لندن را هم به راه انداختند.و حتی توانست 
نيز  ديگر کشورها  و  افغانستان  داخل  در  افغان های مسيحی  ديگر  با 
ارتبا ط برقرارکند وجز اين توانست علی رغم عدم اعتماد بسياری از 

انگليسی ها برای خود خانواده ای نو،يعنی پدر و مادری نوبيابد.

در تمام اين هفت سال ، هيچ وقت نشد که يکشنبه هابه کليسا نرود.يا 
هر هفته آشنايی تازه پيدا نکند.رفت و امد سراسر انگليسی اش از او 
مردی کامال انگليسی ساخت.اما هنوز وزارت داخله قلبا او را مسيحی 

نتوانسته است بشناسد.

با اين همه عبدالوکيل شمسی، يک مسيحی تمام عيار است و از جانبی 
يک مزاری سوچه)خالص(که با لهجه مخصوص مزاری اش،آيات کتاب 
مقدس را می خواند وبا  پنچ زبانی که بلدست به تبليغ مسيحيت وتشويق 
کليسا  در  وقت  سر  هفته  پردازد.هر  می  خدا  جستجوی   به  ديگران  
شمعی روشن می کند وتمام راز و رمز زندگی و بندگی در بريتانيا را 

فرا گرفته است.

وکيل که نمی تواند ازين کشور خارج شود و دلش برای خانواده اش 
يک ذره شده،وکيل که هنوز سند اقامت ندارد.وکيل که اگر پلبس های 
خانواده  که  وکيل  کند؟  کار  داند چه  نمی  بگيرند  را  او  مهاجرت  اداره 
اش و مردم مسلمان افغانستان در هر کجای دنيا او را از خود رانده 
اند.وکيل که چندی پيش به من که با خاطره اين جمله ازعهد عتيق»که 
همه چيز چون دويدن به دنبال باد بيهوده است«به دنبال کتابش بودم 
و اتفاقا به او بر خوردم و او را شناختم وکتاب را از او هديه گرفتم. 
وباالخره وکيل، که با گفتن اين داستان ،سرگذشت شگفتش را با من در 

ميان گذاشت.

اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند 
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اولین تهدید مستقیم امنیتي ایاالت متحده از سوي پیونگ یانگ

کره شمالي 
ماهواره به فضا 
پرتاب مي کند 

 

 کره شمالي اعالم کرد در آينده يي نزديک ماهواره يي به فضا 
پرتاب خواهد کرد. منابع اطالعاتي و تحليلگران معتقدند اين اقدام 
کره در حقيقت آزمايش شليک موشک دوربرد خواهد بود که 
مي تواند خاک اياالت متحده امريکا را مورد اصابت قرار دهد. 

است  کرده  اعالم  شمالي  کره  مسوول  يک  از  نقل  با  گزارشي  در  هم  کره شمالي  رسمي  خبرگزاري 
ماهواره »کوانگمي اونگسونگ۲-« به وسيله موشک »اونها۲-« به سوي فضا پرتاب خواهد شد. اين مقام 
مسوول افزوده است با موفقيت اين اقدام، تکنولوژي هوافضا کره شمالي را گامي بزرگ به سوي ساخت 
کشوري با اقتصادي نيرومند به جلو خواهد برد. پيشتر يک مسوول بلندپايه امريکايي در مصاحبه با 
شبکه خبري سي ان ان گفته بود ماهواره هاي جاسوسي اياالت متحده تصاويري تحرکاتي در محل 
اين تصاوير نشانگر گرد هم  اند است.  اجراي آزمايش هاي موشکي کره شمالي دريافت کرده  ويژه 

آوري ابزارهاي الکترونيک پيچيده است که در نظارت بر شليک موشک به کار مي رود.
آزمايش  براي  کشور  اين  عزم  به  مربوط  خبرهاي  شمالي  کره  رسمي  خبرگزاري  گذشته  روزهاي 
موشک بالستيک دوربرد را تکذيب کرده و گفته بود؛ »آنچه جمهوري مردمي دموکراتيک کره شمالي 
انجام خواهد داد بعدها فاش خواهد شد. پيشرفته کردن برنامه هاي هوافضا حق مستقل ما است.« اين 
خبرگزاري همچنين خبرهاي منتشره درباره فعاليت هاي موشکي دولت پيونگ يانگ را تکذيب کرد و 
آنها را خبرهايي خواند که با هدف خدشه دار کردن حاکميت ملي منتشر مي شود. پيونگ يانگ در سال 

۱۹۹۸ ادعا کرده بود موفق شده ماهواره يي را در مدار خود در فضا قرار دهد. منابع اطالعاتي امريکا 
در اين باره گفته اند اقدام کره شمالي آزمايش دو مرحله يي موشک »تايبودونگ۱-« بود و مرحله سوم 

آن شکست خورده است.
رسانه هاي کره جنوبي و ژاپن سوم فوريه جاري 
شدن  آماده  حال  در  شمالي  کره  بودند  داده  خبر 
براي آزمايش موشکي دوربرد است که قادر خواهد 
موشک  برد  دهد.  قرار  هدف  را  متحده  اياالت  بود 
بالستيک حدود ۶۵۰۰ کيلومتر است و مي تواند با 
عبور از اقيانوس آرام اهدافي را در هاوايي و آالسکا 
مورد اصابت قرار دهد. دريافت گزارش هاي مستقلي 
دشوار  بسيار  شمالي  کره  از  موضوع  اين  درباره 
است زيرا اين کشور يکي از منزوي ترين کشورهاي 
جهان به شمار مي آيد که يک نظام ديکتاتوري مطلق 
بر آن حاکم است. دولت پيونگ يانگ به شکل مطلقي 
است.  چيره شده  کره شمالي  هاي  رسانه  تمام  بر 
فضا،  به  ماهواره  پرتاب  براي  شمالي  کره  عزم 
بازارهاي سهام کره را به شدت تکان داد. اين اعالم 
چندهفته پس از آن صورت مي گيرد که پيونگ يانگ 
را  جنوبي  کره  کار  محافظه  دولت  پيش  هفته  چند 
تهديد کرده و گفته بود شبه جزيره کره در آستانه 
شمالي  کره  سوي  از  لفظي  جنگ  دارد.  قرار  جنگ 
عليه لي ميونگ باک نخست وزير محافظه کار کره جنوبي که سياست هايش بر سختگيري در روابط با 
همسايه شمالي خود استوار است، افزايش يافته. ميونگ باک تمام کمک هايي را که پيشينيان ليبرالش 
بدون چشمداشتي به کره شمالي عرضه مي کردند، متوقف کرده است. تحليلگران معتقدند کره شمالي 
درصدد است با اين اقدامات بر اياالت متحده و متحدانش در منطقه از جمله کره جنوبي و ژاپن براي 
کاهش سياست هاي سختگيرانه بر خود فشار آورد. هيالري کلينتون وزير امور خارجه اياالت متحده 
هفته گذشته در سفر آسيايي خود به کره شمالي نسبت به اعمال سياست هايي »قلدرمآبانه« هشدار داده 

و گفته بود با ادامه اهانت هاي اين کشور به همسايه جنوبي خود، روابط با آن بهبود نخواهد يافت. 
اقدام کره شمالي در پرتاب ماهواره به فضا در صورت موفقيت اولين تهديد مستقيم امنيتي اياالت متحده 
خواهد بود. کره شمالي تاکنون تنها يک بار در سال ۲۰۰۶ يک موشک دوربرد را مورد آزمايش قرار داد. 
اين موشک اما ثانيه هايي پس از شليک منفجر شد. کارشناسان تسليحاتي معتقدند کره شمالي داراي 
تعدادي کالهک هسته يي و برنامه فعال موشکي است اما تکنولوژي الزم براي قرار دادن کالهک ها بر 

موشک هاي دوربرد را ندارد. 



    جمعه 9 اسفند ماه 1387
7سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

هفته نامه پرشین     جمعه 9 اسفند ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوپنج

سفر نخست وزیر ژاپن 
به امریکا  

 تارو آسو نخست وزير ژاپن در واشنگتن با باراک اوباما 
که  آسو  کرد.  وگو  گفت  و  ديدار  کشور  اين  جمهور  رئيس 
دوشنبه شب وارد واشنگتن شده است اولين رهبر خارجي 
منابع  کند.  ميزباني مي  او  از  کاخ سفيد  در  اوباما  که  است 
بحران  اوباما  و  آسو  وگوهاي  گفت  محور  اند  گفته  ژاپني 
بدترين  اين  بود.  آن  با  برخورد  چگونگي  و  اقتصاد  جهاني 
گذشته  قرن  سوم  دهه  از  جهان  که  است  اقتصادي  بحران 
تاکنون با آن روبه رو مي شود. تا لحظه تنظيم خبر گزارش 
هاي بيشتري درباره ديدار اوباما و آسو مخابره نشده بود. 
ژاپن  وزير  نخست  از  اوباما  دعوت  معتقدند  کارشناسان 
چندين هدف را دنبال مي کند که مهم ترين آنها پايان دادن به 
نگراني هاي ژاپن است. ژاپن که دومين کشور قدرتمند دنيا 
همپيماني  متحده  اياالت  است  معتقد  است  اقتصادي  نظر  از 
با چين سومين غول اقتصادي جهان را جايگزين همپيماني 
در  متحده  اياالت  به  آسو  کرد. سفر  خواهد  ژاپن  با  قديمي 
حالي صورت مي گيرد که در مدت زمان کمتر از شش ماه 
مانده به انتخابات پارلماني در ژاپن پايگاه مردمي او به شدت 
تنزل پيدا کرده است. قرار است هفته آينده گوردون براون 
نخست وزير بريتانيا دومين رهبر خارجي باشد که در کاخ 
سفيد با اوباما ديدار مي کند. اوباما پس از ديدار با براون 
اولين نطق خود را در کنگره امريکا در سمت رئيس جمهور 

ايراد خواهد کرد.  

 سفر جرج میچل به ترکیه  
 

 سخنگوي وزير خارجه ترکيه اعالم کرد جرج ميچل فرستاده 
خاورميانه يي امريکا امروز وارد ترکيه خواهد شد. وي قرار 
رجب  و  جمهوري  رئيس  گل  عبداهلل  با  پنجشنبه  فردا  است 
وگو  گفت  و  ديدار  کشور  اين  وزير  نخست  اردوغان  طيب 
کند. ميچل ماه گذشته نيز سفري به مصر، فلسطين، اسرائيل، 
در  اصلي وي  ماموريت  داشت.  عربستان سعودي  و  اردن 
شرايط کنوني برقراري آتش بس پايدار در غزه و بازگشايي 
گذرگاه هاي اين منطقه توصيف مي شود که هنوز مذاکراتش 

به نتيجه ملموسي نرسيده است.  

درخواست اعدام براي 16 
مظنون در لبنان  

  
لبناني، ۳۴ عضو گروهي را  رشيد مزهر يک قاضي نظامي 
متهم به داشتن سالح غيرقانوني و اعمال خرابکارانه و براي 
مي  گفته  کرد.  اعدام  حکم  اجراي  تقاضاي  آنان  از  نفر   ۱۶
شود اين افراد که عمدتًا لبناني، سعودي و فلسطيني هستند 
با يک سازمان مسلح طرفدار القاعده در لبنان ارتباط داشته 
اند. يکي از برجسته ترين اعضاي اين گروه حمدصالح سويه 
ناميده مي شود که تابعيت سعودي دارد و گفته مي شود با 
ابومصعب الزرقاوي يکي از رهبران گروه القاعده در عراق 
بيعت کرده بود. دادستان لبنان اين افراد را به جرم وابستگي 
که  است  کرده  بازداشت  االسالم  فتح  گروه  هاي  هسته  به 
در شهر شمالي  لبنان  ارتش  عليه  حمالتي  گذشته  سپتامبر 
طرابلس ترتيب دادند و طي آن دست کم ۲۳ نفر کشته شدند 

که ۱۴ نفر آنان سرباز بودند.  
 

آزادي یک زنداني گوانتانامو  
 

نخستين زنداني آزادشده از گوانتانامو در دوره باراک اوباما 
به  نوجواني  دوره  در  که  است  حمد  بنيامين  نام  به  فردي 
انگلستان مهاجرت کرده و تابعيت اين کشور را دارد. وي که 
۳۰ سال دارد از سوي مقامات امريکايي به دست داشتن در 
توطئه براي انفجار يک بمب در خاک امريکا متهم شده بود و 
پس از هفت سال اسارت در گوانتانامو به انگلستان بازگشت. 
وي دوران اسارت خود در اين زندان را از وحشتناک ترين 
وزير  ميليبند  ديويد  کند.  مي  ياد  خود  زندگي  هاي  کابوس 
خارجه انگلستان پس از آزادي وي گفت؛ »دولت انگلستان از 
سال ۲۰۰۷ تاکنون براي آزادي او تالش مي کند و حال از 
اين اتفاق بسيار خرسند است.« بنيامين حمد که سال ۲۰۰۲ 
در  بازگردد  انگلستان  به  يي جعلي  گذرنامه  با  داشت  قصد 
پاکستان دستگير و براي مدت سه ماه در زندان هاي کراچي 

نگهداري و شکنجه شد. وي سپس به مدت ۱۸ ماه به مراکش 
منتقل شد که در آنجا نيز تحت شکنجه هاي وحشتناکي قرار 

گرفت.  

نا امیدي اوکراین از عضویت ناتو  
 

به  توجه  با  گفت؛  اوکراين  دفاع  وزير  اخانوروف  يوري 
ناتو،  در  عضويت  با  کشور  اين  مردم  از  نيمي  مخالفت 
اوکراين براي تقويت بنيه دفاعي خود تنها مي تواند به نيروي 
نظامي خود اتکا کند. به نظر مي رسد اوکراين از عضويت در 
ناتو مايوس شده است چرا که اخانوروف در سخنان خود 
افزود؛ »از آنجا که در آينده نزديک امکان عضويت اوکراين 
در ناتو وجود ندارد، بايد توان بالقوه دفاعي خود را با اتکا 
به نيروهاي نظامي خود تقويت کنيم.« به گزارش خبرگزاري 
ها، وزير دفاع اوکراين تاکيد کرد جايگزيني براي اين مساله 
وجود ندارد چرا که نيمي از مردم اوکراين مخالف حضور 
کشورشان در ناتو و نيمي ديگر مخالف مشارکت در سيستم 

هاي شرقي نظير سازمان امنيت جمعي هستند.  

طالبان پاکستان اعالم آتش بس 
نامحدود کرد  

 
بس  آتش  گذشته  روز  پاکستان  طالبان  بنيادگراي  گروه   
نامحدودي را با نيروهاي دولتي پاکستان در دره سوات اين 
کشور اعالم کرد. اين اعالم يک روز پس از آن صورت مي 
در  خود  عمليات  کردن  متوقف  از  پاکستان  ارتش  که  گيرد 
دره  در  آتش بس  بر سر  توافق  بود.  داده  دره سوات خبر 
سوات پس از آن صورت گرفت که مقام هاي پاکستاني با 
اجراي قوانين شريعت اسالمي در اين منطقه موافقت کردند. 
اين اقدام مي تواند نگراني هاي غرب را برانگيزد چرا که غرب 
معتقد است آتش بس مي تواند محيطي امن براي گسترش و 
ادامه فعاليت هاي گروه هاي بنيادگراي پاکستاني را به وجود 
آورد. پيشتر بنيادگرايان پس از توافق موالنا صوفي محمد 
احکام  اجراي  بر  مبني  محلي  هاي  مقام  با  افراطي  روحاني 
اسالمي در دره سوات که تا سال ۲۰۰۷ يکي از مهم ترين 
مناطق گردشگري پاکستان بود، آتش بسي ۱۰ روزه اعالم 

کرده بودند. 
روز گذشته مسلم خان سخنگوي گروه طالبان پاکستان اعالم 
کرد اين آتش بس موقت به آتش بسي دائم تبديل شده است. 
گروه  افزود  خان  مسلم  رويترز  خبرگزاري  گزارش  بر  بنا 
طالبان در دره سوات که رهبري آن را فضل اهلل داماد صوفي 
حسن  دادن  نشان  براي  گرفته  تصميم  دارد  برعهده  محمد 
نيت خود سه نفر از مقام هاي پاکستاني را که به گروگان 
بنيادگرايان  اند  گفته  منطقه  ساکنان  کند.  آزاد  است  گرفته 
در  دولتي  نيروهاي  تمام  شدن  کشته  با  اخير  هاي  ماه  در 
آن  از  نيروها  اين  که  مدارسي  کردن  ويران  و  سوات  دره 
اين منطقه را به  پناهگاه استفاده مي کردند، عماًل  به عنوان 
کنترل خود درآورده بودند. ارتش پاکستان دوشنبه از پايان 
عمليات نظامي خود در دره سوات خبر داد و اعالم کرد در 
صورت از سرگيري اعمال قانون در اين منطقه بنيادگرايان 
اياالت  بيابند.  خود  براي  امن  پناهگاهي  بود  نخواهند  قادر 
متحده و کشورهاي غربي از چند سال گذشته براي برچيدن 
پناهگاه هاي بنيادگرايان فشار مي آورند. بنيادگراياني که در 
مرز پاکستان و افغانستان مستقر هستند همواره با عبور به 
آن طرف مرزها اقدام به انجام عمليات در آن سوي مرزها 
مي کنند. اياالت متحده معتقد است شدت گرفتن عمليات شبه 
نظاميان در افغانستان و نيرومند تر شدن آنها در سال هاي 
اخير به اين دليل است که اين نيروها پس از انجام عمليات 
خود به پناهگاه هاي خود در پاکستان عقب نشيني کرده و 

آنجا تجديد نيرو مي کنند. 

جنگ در دره سوات اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد. آن هنگام 
با  مرز  در  خود  هاي  پناهگاه  از  بنيادگرايان  از  نفر  صدها 
راه  با  و  شدند  خارج  اهلل  فضل  به  کمک  براي  افغانستان 
انداختن جنبشي به نام جنبش اجراي شريعت محمدي به گفته 
کنند.  پياده  منطقه  در  را  اسالمي  احکام  داشتند  قصد  خود 
ارتش پاکستان اعالم کرد از آگوست گذشته تاکنون توانسته 
است ۱۵۰۰ نفر از پيکارجويان بنيادگرا را بکشد. اين آمار اما 
تاکنون از سوي هيچ منبع مستقلي تاييد نشده است. از سوي 
ديگر يک گروه بنيادگراي ديگر که در منطقه قبيله يي باجور 
غرب سوات در حال مبارزه با نيروهاي پاکستاني است روز 

دوشنبه آتش بس يکجانبه اعالم کرد. 

دنیس راس مشاور ویژه کلینتون 
در امور خلیج فارس 

 
 

هيالري کلينتون وزير خارجه امريکا دنيس راس را به عنوان مشاور ويژه خود 
تعيين کرد.  ايران و جنوب غرب آسيا  فارس،  امور کشورهاي حوزه خليج  در 
وي پس از جرج ميچل و ريچارد هالبروک سومين ديپلماتي است که دولت جديد 
امريکا او را به عنوان مشاور در سياست خارجي خود تعيين مي کند. از راس به 
عنوان يک ديپلمات باتجربه و کهنه کار در امور خاورميانه ياد مي شود که سال 
ها با روساي جمهور دموکرات و جمهوريخواه امريکا کار کرده است و اکنون 
به هيالري  امريکا وظيفه دارد توصيه هاي استراتژيک  به گفته وزارت خارجه 
کلينتون بدهد. حوزه کاري وي حوزه يي است که هم اکنون امريکا در آن درگير 
تروريسم و گسترش  با  مبارزه  از جمله  با مشکالت متعددي  بوده و  دو جنگ 
تسليحات هسته يي، توسعه اقتصادي و تقويت دموکراسي روبه رو است. انتظار 
مي رود راس در بسياري از مذاکرات مربوط به اين چالش ها از جمله برنامه 
هسته يي ايران که امريکا قصد دارد رويکرد تازه يي نسبت به آن داشته باشد، 
شرکت کند. گفته مي شود يکي از پرونده هاي محوله به او برنامه هسته يي ايران 
و نحوه برخورد آينده دولت اوباما با اين موضوع خواهد بود. ماه گذشته باراک 
مسوول  و  خاورميانه  به  خود  فرستاده خاص  عنوان  به  را  ميچل  جرج  اوباما 

پيشبرد روند صلح اسرائيل و اعراب معرفي کرد. 
همچنين امريکا ريچارد هالبروک را به عنوان فرستاده ويژه خود براي بررسي 
مشاور  حاضر  حال  در  راس  دنيس  کرد.  تعيين  پاکستان  و  افغانستان  مسائل 
خاور نزديک انستيتوي واشنگتن است و پيش از اين نيز در دوره کلينتون و جرج 
بوش مسوول گفت وگوهاي اسرائيل و اعراب و مشاور وزير خارجه امريکا در 

امور خاورميانه بود. 
 *************************

ادامه تحقیقات درباره عامالن انفجار قاهره 
 گرچه هنوز عامالن انفجار روز يکشنبه در منطقه الحسين قاهره مشخص نشده 
اند اما پليس مصر مي گويد پس از دستگيري چند مظنون تحقيقات در اين باره 
ادامه دارد. در پي اين انفجار پليس مصر مي گويد ۱۴ نفر را بازداشت کرده است 
که در بين آنها يک ايراني و سه پاکستاني هستند. در اين انفجار يک جهانگرد 
فرانسوي کشته و ۲۳ نفر مجروح شدند که تعدادي از آنها فرانسوي، مصري و 
اين  يا گروهي مسووليت  تاکنون هيچ دسته  آلماني هستند.  سه سعودي و يک 
به گفته  باشد،  از سوي هر گروهي  انفجار  اين  نگرفته است.  برعهده  را  انفجار 
کارشناسان، صنعت گردشگري مصر را هدف قرار داده بود که يکي از اصلي 
اين کشور به حساب مي آيد. روز گذشته پليس مصر گفت  ترين منابع درآمد 
افراد بازداشت شده  تاکنون اظهارات مجروحان را شنيده و مشغول تحقيق از 
است. گفته مي شود پليس مصر هنگام بازرسي از مسجد الحسين که در نزديکي 
محل انفجار قرار دارد، يک فرد ايراني را بازداشت کرده که هنوز هويت او فاش 
نشده است. پليس مصر هنوز هيچ فردي را به عنوان مسوول اين انفجار معرفي 
پاکستاني  به چند  ترديدها نسبت  بيشترين  منابع مي گويند  نکرده است. برخي 
است که از بحرين به اين کشور سفر کرده و در هتلي در آن نزديکي ها اقامت 
ناپديد شده بودند. منابع قضايي  اقامت خود ناگهان  داشتند و در پنجمين روز 
مصر مي گويند انفجار حفره يي به قطر ۳۰ متر ايجاد کرده است. اين انفجار که 
در اثر کارگذاشتن بمبي در نزديکي خان الخليلي يکي از بازارهاي قديمي قاهره 
زير يک سکوي سنگي به وجود آمد، اولين نوع آن از سال ۲۰۰۵ تاکنون قلمداد 
مي شود. در آن زمان قاهره شاهد يکسري عمليات تروريستي بود که گردشگران 
خارجي را هدف قرار مي داد و از سوي گروه هاي اسالمگراي وابسته به جهاد 

اسالمي تدارک ديده مي شد. 
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پسربچه 13ساله انگلیسي، 
پدر شد  

  
سان؛ اين پسر تنها ۱۳ سال دارد، اما به قدري از نظر جثه کوچک است که ۱۰ساله 
نشان مي دهد. با اين حال، او يک پدر است. اين پسربچه يک متر و ۲۱ سانتيمتري 
که »الفي« نام دارد، پدر يک نوزاد دختر است. هنگامي که روزنامه سان اين خبر را 
به عنوان تيتر اول خود منتشر کرد، اذهان عمومي انگلستان و کشورهاي اروپايي را 
به گونه يي دگرگون و متشنج کرد، به طوري که خانواده هاي انگليسي را در شوکي 
عميق فرو برد. »چانتل« - مادر ۱۵ ساله- در گفت و گو با روزنامه سان گفته بود 
او و »الفي« از سه چهار سال قبل با يکديگر دوست بوده اند. دوستان و خانواده اين 
دو نوجوان هنگامي که متوجه بارداري »چانتل« شدند، آنها را ترک کرده و اين دو 
نوجوان، به اجبار به شهري در ۱۲ کيلومتري جنوب شرقي لندن نقل مکان کردند. 
هنگامي که خبر پدر شدن اين نوجوان ۱۳ساله تيتر اول روزنامه هاي انگلستان شد، 
نسبت  و  را مطرح  اين کشور  نوجوانان  ارتباط  و  بارداري  انگلستان مساله  دولت 
به روند افزايشي آن در جامعه ابراز نگراني کرد. اين درحالي است که انگلستان، 

باالترين ميزان بارداري نوجوانان را در ميان ديگر کشورهاي اروپايي دارد و بر 
اساس آمارها و گزارش هاي دولت، نزديک به ۳۹ هزار دختر زير ۱۸ سال در سال 
۲۰۰۶ ميالدي باردار شده و کودکان خود را به دنيا آورده اند، به طوري که بيش از 
هفت هزار دختر حتي کمتر از ۱۶سال سن داشتند. »گوردون براون« نخست وزير 
انگلستان در اين باره گفت؛ »من اصاًل نمي توانم چنين موضوعي را تحليل کنم. اما 
اين را به خوبي مي دانم که بايد با اين گونه موارد برخورد کرده و از بروز آنها 
جلوگيري کرد. نوجوانان نبايد با ايجاد ارتباط نامشروع بچه دار شوند.« همچنين 
به  تولد مربوط  از هر يک هزار زن، ۲۷  انگلستان،  براساس آمار وزارت بهداشت 
نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال هاي ۲۰۰۰ ميالدي تا ۲۰۰۵ ميالدي بوده است. 
اين درحالي است که در اسپانيا از هر يک هزار زن، ۱۰ تولد، در فرانسه چهار تولد 
و در هلند پنج تولد مربوط به دختران زير ۱۵ سال است. عالوه بر اين نرخ بارداري 
دختران نوجوان انگليسي اگرچه در مقايسه با بارداري نوجوانان امريکايي يا چند 
با  بايد براي مقابله  اما  نيوزيلند کمتر است،  انگليسي زبان نظير استراليا و  کشور 

همين ميزان نيز دولت ها به ويژه انگلستان تدابير ويژه يي بينديشند. 
همچنين گروه هاي حفاظت از زنان و کودکان در اکثر کشور هايي که ميزان و نرخ 
بند وباري نوجوانان و  به بي  اين موضوع را  آنها بسيار زياد است،  بارداري در 
جوانان ربط داده و در تالشند با آموزش هاي الزم از بروز بيشتر اين گونه موارد 

جلوگيري کنند.  

پزشکي و وکالت شغل 
مورد عالقه روس ها 

 
از  درصد   ۱۲ نظرسنجي،  يک  نتايج  براساس  نووستي؛ 
مردم روسيه خواهان اين هستند که فرزندان شان پزشک 
يا پرستار، ۱۰ درصد وکيل يا حقوقدان و دو درصد نيز 
تاجر شوند. در اين نظرسنجي، شمار پاسخ دهندگاني که 
مي خواهند فرزندان و نوه هايشان پزشک و وکيل شوند 
ترتيب  به  افزايش  با شش درصد  ظرف سه سال گذشته 
به ۱۲ و۱۰ درصد رسيده است. هشت درصد از شرکت 
نوه  يا  فرزندان  خواهند  مي  اند  کرده  اعالم  نيز  کنندگان 
 ،۲۰۰۵ سال  در  آمار  اين  شوند.  اقتصاددان  هايشان، 
شش درصد بود. چهار درصد نيز مايلند فرزندان يا نوه 
هايشان برنامه نويس يا مهندس شوند که سه سال پيش 
اين افراد تنها دو درصد از کل جامعه آماري را تشکيل مي 
ارتش،  افسري  ها،  نزد روس  دادند. ديگر شغل خوشايند 
اين  که  باالست  و درخواست  درآمد  با  کار  و  آموزگاري 
افراد سه درصد را تشکيل مي دهند. دو درصد از روس 
ها نيز مي خواهند شاهد آن باشند که فرزندان شان تاجر، 
طراح، مدير، کارشناس امور مالي، کارگر و بنا شوند و دو 

درصد ديگر نيز مايلند فرزندان شان خود شغل آينده شان 
است  داده  گزارش  نووستي  خبرگزاري  کنند.  انتخاب  را 
از مشاغلي همچون  نيز  يک درصد از شهروندان روسيه 
کارمند بانک، حسابدار، کارمند دولت، خبرنگار، تايپيست، 
مترجم، بازيگر، روانشناس و همچنين کار در صنايع نفت 
و گاز، سياست و سازمان هاي حفاظت از قانون به عنوان 
شغل هايي نام برده اند که مي خواهند فرزندان شان در 

آنها مشغول به کار شوند. 
همچنين کمتر از يک درصد از پرسش شوندگان نيز دوست 

دارند فرزندان شان دانشمند شوند. 
براساس آمار اين نظرسنجي، رانندگي و آشپزي از منفور 

ترين کارها در ميان جمعيت روس است. 
فرزندان  خواهند  نمي  زيادي  چندان  تعداد  تقريبًا  اگرچه 
شان کاري علمي انجام دهند، اما اکثريت آنها )۶۲ درصد( 
با اينکه فرزندان شان در حوزه علمي فعاليت کند، موافق 
هستند. در اين مورد ۳۶ درصد پاسخ تقريبًا مثبت و ۲۶ 
درصد نيز پاسخ صد درصد مثبت دادند. تنها ۱۲ درصد 
چنين انتخابي را براي فرزندان شان مناسب ندانستند، به 
طوري که ۹ درصد با جواب تقريبًا منفي و سه درصد با 
پاسخ کاماًل منفي با اين قضيه برخورد کردند. ۲۵ درصد 
اين  بود.  مشکل  برايشان  پرسش  اين  به  دادن  پاسخ  نيز 
به  مردم  اجتماعي  نظر  بررسي  مرکز  توسط  نظرسنجي 
چاپ رسيده است که از ۳۱ ژانويه تا اول فوريه سال جاري 
)۲۰۰۹( از ۱۶۰۰ تن در ۱۴۰ منطقه مسکوني در ۴۲ استان، 
ناحيه و جماهير روسيه انجام شده است. شرکت کنندگان 

مي توانستند يک يا دو پاسخ به هر پرسش بدهند. 

دستگیري سارق فراري 
پس از 60 سال  

 
 رويترز؛ پليس مجارستان اظهار کرد يک زن ۸۳ ساله را 
که پس از شش دهه به صحنه سرقت خود بازگشته بود، 
دستگير کرد. رئيس پليس مرکزي مجارستان در مصاحبه 
يي با رسانه هاي اين کشور گفت؛ ماموران پليس سرانجام 
توانستند پس از شش دهه »کاستور ساندورن« ملقب به 
»گيزي پرنده« را که يکي از سارقان معروف مجاري است، 
دستگير کنند. اين در حالي است که ماموران پليس، اين زن 
را هنگامي که به يکي از محل هاي سرقت خود در شمال 
را  وي  و  کرده  دستگير  بود،  بازگشته  مجارستان  غرب 
به اتهام فرار به مدت شش دهه از دست پليس و مخفي 
هاي  رسانه  اعالم  براساس  کردند.  زندان  روانه  شدن، 
عملي  دليل سرعت  به  زن سارق  اين  مجارستان،  دولتي 
که در سرقت خود داشت به »گيزي پرنده« معروف شده 
بود. عالوه بر اين، اين زن هيچ يک از پول هايي را که به 
انداز  را پس  آنها  و  نکرده  بود، هرگز خرج  برده  سرقت 
کرده است. در گزارش هاي پليس مجارستان آمده است 
اين زن اکثر سرقت هاي خود را در سال هاي دهه ۱۹۵۰ 

ميالدي انجام داده است.  

بلندترین ناخن هاي 
دنیا، شکسته شد  

  
آسوشيتدپرس؛ يک زن اهل ايالت »يوتا« در امريکا که به 
دليل داشتن ناخن هايي به بلندي بيش از يک متر در جهان 
را  خود  هاي  ناخن  رانندگي  تصادف  در  بود،  رکورددار 
از دست داد. »لي ردموند« اهل منطقه »سالت ليک سيتي« 
ايالت »يوتا« در امريکا که از سال ۱۹۷۹ ميالدي تاکنون 
ناخن هاي دستانش را کوتاه نکرده بود، با داشتن ناخن 
هايي به طول يک متر و ۲۷ سانتيمتر رکورددار کتاب هاي 
هايش  ناخن  تمامي  رانندگي  يک تصادف  در  بود،  گينس 
را از دست داد. در گزارش اورژانس منطقه »سالت ليک 
سيتي« ايالت »يوتا« در امريکا آمده است در اين تصادف 
هيچ آسيبي به اين زن وارد نشده و تنها ناخن هاي وي 
اساس  بر  همچنين  است.  رفته  دست  از  و  شده  شکسته 
اعالم نمايندگان کتاب رکورد هاي گينس در سال ۲۰۰۸ 
ميالدي، طول ناخن شست دست راست اين زن نزديک به 
يک متر بوده است. با اين حال، اين زن در مصاحبه خود 
با رسانه هاي محلي ايالت »يوتا« امريکا اعالم کرد باز هم 
مي تواند ناخن هاي دستانش را به اندازه قبلي بازگرداند و 

از اينکه ناخن هاي بلندش را از دست داده، اصاًل ناراحت 
نيست.  

توپ معده ،آخرین راه 
حل چاقي

آلماني ها اغلب بسيار چاق هستند يا اضافه وزن دارند. از 
اين کشور براي  اين پس قرار است روش جديد ديگري در 
جلوگيري از اضافه وزن به کار گرفته شود که در آن توپي 
کور  را  فرد  اشتهاي  تا  گذاشته مي شود  کار  فرد  معده  در 
کند. ورزش و کم خوري براي همه افراد چاق باعث کاهش 
وزن نمي شود. از اين پس، هنگامي که اين نوع تالش هاي 
توانند  افراد چاق مي  ندهند،  نتيجه  براي کاهش وزن  فردي 
طي يک عمل جراحي با قرار دادن توپ کوچکي حاوي محلول 
از  مصنوعي  شکلي  به   ، معده  در  خوراکي  نمک  استريليزه 
خوردن بيش از حد جلوگيري کنند و با مقدار کمي غذا سير 
شوند. با اين روش، فرد در بلندمدت کمتر غذا مي خورد. به 
از  داخلي،  پزشکي  متخصص  والنچيچ  ايستفان  دکتر  عقيده 
اين راه مي توان ظرف شش ماه ۲۵ کيلوگرم از وزن خود 
کاست. کاربرد اين روش درماني، براي افرادي نيز که جراحي 
و پانسمان معده براي آنها خطرناک است، مفيد خواهد بود. 
شرط الزم براي استفاده از اين روش کاهش وزن، سالمت 
مري، معده و روده دوازدهه ذکر شده است. پس از احراز 
اين شرط، طي عمل جراحي توپي از جنس سيليکون به داخل 
معده فرد وارد مي شود و سپس با محلول نمک خوراکي پر 
مي شود تا حجمي از معده را اشغال کند. پس از شش ماه با 
دستيابي به هدف عمل جراحي و کاهش مطلوب وزن، مايع 
موجود در اين توپ را خارج مي کنند و آن را از معده بيرون 
مي آورند. از آنجا که حجم اين توپ براي دهانه روده، بزرگ 
است، معده سعي مي کند آن را از راه تهوع به بيرون منتقل 
کند. در روزهاي نخست واکنش معده به اين جسم خارجي 
با تهوع و ضعف بدن همراه است. پس از اين مرحله، معده 
مشکلي  بروز  بدون  فرد  و  کند  مي  عادت  خارجي  به جسم 
عمل  انجام  از  پيش  دهد.  مي  ادامه  خود  عادي  زندگي  به 
جراحي گفت وگوي مفصلي با بيمار صورت مي گيرد تا وي 
از دشواري هاي دو روز پس از قرار گرفتن جسم خارجي 
در معده اش آگاه شود و همچنين برنامه غذايي جديد و کم 
اين، آرام غذا خوردن و  چربي تري داشته باشد. عالوه بر 
دست کشيدن به موقع از آن، روش جديد را موثرتر مي کند. 
براساس پژوهش ها، در آلمان حدود ۶۶ درصد مردان و ۵۱ 
درصد زنان ۱۸ تا ۸۰ ساله و نيز ۱۵ درصد کودکان و جوانان 
اضافه وزن دارند. دولت آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ از 
اين ميزان به شکل چشمگيري بکاهد و با بيماري هاي ناشي 
در  که  است  آن  موجود  کند. مشکل  مبارزه  وزن  اضافه  از 
و  ها  قانونگذاري  با  غذايي  مواد  توليدکنندگان  موارد  برخي 
کننده  چاق  مواد  مورد  در  رساني  اطالع  براي  دولت  تدابير 

روي بسته محصوالت خود با دولت همراهي نمي کنند. 
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سفر به شهر هزار 
و یک شب 

 
 زويا چراغي؛
منبع؛ دي ولت

 اولين جمله اين بود؛ »من يک توريست هستم.« هرچند خطوط 
اشتباه  توانست  نمي  اين  اما  کند  نمي  کار  فلوجه خوب  تلفني 
باشد. اين سخنان به احتمال زياد سخنان اولين گردشگر غربي 
عراق و به طور حتم اولين گردشگر غربي فلوجه بود. نيروهاي 
ايست بازرسي در همان نگاه اول حضور لوکا مارچيو را در 
بين مسافران اتوبوسي که از عراق مي آمد عجيب تشخيص 
دادند؛ آن هم عراقي که همچنان تنش و ناآرامي در آن بيداد 
مي کند. چند دقيقه بعد، در اداره پليس فلوجه مرد ۳۳ساله اهل 
کوموي ايتاليا بايد سربازرس مبهوت مانده را قانع مي کرد که 
چرا يک اروپايي بدون محافظ و مترجم در شهرهاي نه چندان 
باعث  مارچيو  است. شايد حضور  آمد  و  در رفت  امن عراق 
نگراني پليس ها بشود اما نگراني اصلي خودش صرفه جويي 

در هزينه ها است.

در دو مصاحبه تلفني با خبرنگاران هيچ نشاني از ترس و ياري 
همان  اين  و  نداشته  وجود  مارچيو  جمالت  و  در صدا  طلبي 
بخش جالب ماجرا است؛»من يک توريست هستم. مي خواهم از 
شهرهاي مهم اين کشور بازديد کنم. دليل اينکه در حال حاضر 
اينجا هستم هم همين است. مي خواهم ببينم و حقيقت را خودم 
درک کنم، چون پيش از اين به عراق نيامده بودم و اعتقاد دارم 
بايد تمام کشورها را ديد. در فلوجه به دنبال يک جاي ارزان 
چنين  فهماندند  من  به  ها  بازرس  اما  گشتم  مي  ماندن  براي 
کاري غيرممکن است چون هيچ هتل يا مسافرخانه يي در اين 
شهر وجود ندارد. آنها يک تور کوتاه مدت را پيشنهاد کردند 
و بعد از آن هم بازگشت به بغداد.«کنار هم گذاشتن تکه هاي 
مختلف سفر غيرمعمول مارچيويي که کوچک ترين دلهره يي 
ديدن  و  ديرباور  ايتاليايي  و  عراقي  مسووالن  نگراني  ندارد، 
از  پلس« آمده، حکايت  از هتل »کورال  گذرنامه و ويزايي که 
داستان عجيبي مي کند. بعد از آنکه نيويورک تايمز خبر اين 
سفر دور از انتظار را منعکس کرد، سفارتخانه ايتاليا در بغداد 
ايتاليا از راه زميني به مصر و از  نيز عنوان کرد مارچيو از 
آنجا به ترکيه و سپس به شمال عراق آمده است. کپي گذرنامه 
او هم نشان مي دهد وي با ويزاي ۱۰روزه و از مرز ترکيه 
مسير  يک  است. سپس  شده  وارد  عراق  کردنشين  منطقه  به 

۳۲۰ کيلومتري را از اربيل به بغداد طي کرده و در آنجا بشير 
يعقوب مدير پذيرش »کورال پلس« که بعد از حمله امريکايي 
ها در سال ۲۰۰۳ يک بازديدکننده غيرمهم غربي را نديده بود، 
اطالعاتش را به ثبت رسانده است. يعقوب که وسواس عجيبي 
اطمينان  عدم  وجود  با  دارد  قانوني  تشريفات  رعايت  در  هم 
به اين توريست خارجي تمام اطالعات را ثبت مي کند و کليد 
اتاق را در اختيار مسافر جديد هتل مي گذارد؛ »او به ما گفت 
فقط آمده بغداد را از نزديک ببيند.« وقتي از يعقوب سوال مي 
شود آيا عراق آمادگي پذيرايي از گردشگران را دارد يا خير، 
با اطمينان جواب مي دهد نه. پاسخ به سوال دوم درباره امنيت 
فلوجه براي توريست ها نيز همان نفي تاکيد شده پرسش اول 

است.

هتل  کند.  متوقف  را  مارچيو  تواند  نمي  اينها  از  يک  هيچ  اما 
پذيرفت با ۴۰ دالر تمام شهر عراق را به اين توريست مشتاق 
نشان بدهد؛ رانندگي در کناره رودخانه و عکاسي از مجسمه 
شهرزاد- راوي داستان هاي هزار و يک شب- و بچه هايي که 
به دور از هياهو و موج ناآرامي کشورشان در باغ هاي اطراف 
درياچه  داشت.  را  ريسک  اين  ارزش  کردند  مي  بازي  فرات 
مصنوعي نزديک دانشگاه بغداد و رفتن به پارک زهرا و باغ 
وحش کوچک آن هم خالي از لطف نبود. در نهايت تور بغداد 
با تاريک شدن هوا و ترس از به حقيقت پيوستن داستان هايي 
درباره بمبگذاري هاي شبانه به پايان رسيد. روز بعد به رغم 
تالش و هشدار کارکنان هتل، مارچيو با يک اتوبوس عمومي 
فلوجه يک مسافرت ۶۵ کيلومتري را در پيش  به  براي رفتن 
گرفت. نگراني درباره وضعيت گردشگر جوان چندان طوالني 
گرفت. تماس  هتل  با  فلوجه  پليس  بعد  زيرا چند ساعت  نبود 

نکردم.  تعجب  اصاًل  گرفتند  تماس  »وقتي  گويد؛  مي  يعقوب 
پليس او را در ميني بوسي در صندلي کناري پيرزني پيدا کرده 
براي مارچيوي  بود که شير و ماست و خامه مي فروخت.« 
مشتاق اين پايان سفر مارکو پولويي اش در بغداد بود. پليس 
هم روزنامه هاي محلي را خبر کرد و هم پاي نيروي دريايي 
البته  ميان کشيد.  به  را  اين کشور  ايتاليا و سفارت  و  امريکا 
آنها خيلي زود متوجه شدند آن همه جنجال براي هيچ بوده 
هيچ  براي  اين سفر  و  نيست  ايتاليايي  يک جهادي  مارچيو  و 
دليل  همين  به  آورد.  نمي  وجود  به  جز خودش خطري  کس 
است  مجبور  شده  که  هم  خودش  امنيت  براي  مارچيو  لوکا 
با اولين پروازي که سفارت برايش رزرو کرده به زادگاهش 
برگردد.مدير پذيرش هتل »کورال پلس« در جواب اينکه عراق 
چه زماني براي گردشگران امن مي شود، اشاره مي کند آنها 
توريست هاي ويژه يي دارند که به نجف و کربال مي روند؛ 
اين گروه در اصل زائران شيعه مذهبي هستند که براي زيارت 
اماکن متبرکه به عراق مي آيند و با گردشگران عادي تفاوت 
بسيار دارند؛ »توريست هاي معمولي هرگز. نمي توانم حدس 
خيلي  امنيتي  شرايط  حاضر  حال  در  هرچند  زمان،  چه  بزنم 
بهتر شده است. اما اين کشور را مي شناسيد. در اينجا بايد هر 

ثانيه منتظر يک اتفاق غيرمنتظره بود.«

مروری بر نقاط ضعف فرهنگ ایران
اسفنديار دشمن زياری

شيوه های تفکر به عنوان يکی از عناصر فرهنگ در قوانين، شعائر، مراسم، 
تشريفات، شناخت علمی، تکنولوژی و علوم دينی، بسيار رسمی و مشخص 
هستند اما هنر ها، آداب و رسوم متضمن وجود اشخاصی هستند که يکديگر 

را از مدت ها قبل می شناسند و با يکديگر مراوده دارند. 
باشد،  و رسمی  کمتر مشخص  عمل  و  احساس  و  تفکر  ی  قدر شيوه  هر 
تفسير و سازگاری شخصی ممکن و حتی مطلوب است. بنابراين، آنچه پيش 
از همه چيز فرهنگ را می سازد شيوه های فکر، احساس و عمل مشترک 

بين افراد متعدد است. 
دريافت  يابد.  نمی  انتقال  وراثتی  يا  زيستی  گونه  به  فرهنگی  ويژگی  هيچ 
های  ويژگی  است.  يادگيری  کارهای  و  و ساخت  اشکال  از  ناشی  فرهنگ 
ويژگی  نيست.  جامعه مشترک  يک  افراد  همه  های  ويژگی  همانند  فرهنگی 
های فرهنگی وراثتی نبوده بلکه ميراثی هستند که هر شخص بايد به دست 
آورد و از آن خود ساخته و به سمت اجتماعی شدن گام بر دارد. اجتماعی 
شدن جريانی است که به وسيله ی آن فرد طی حيات خويش همه ی عناصر 

اجتماعی و فرهنگی محيط خود را فرا گرفته و درونی می سازد. 
در ميان عناصری که فرهنگ اجتماعی را تشکيل می دهند ارزش ها يا امور 
پهلوانی  و  به زورمندی  که  ای  دارند. جامعه  همه  از  باالتر  مقامی  مطلوب 
به  باشد.  تربيت می کند که مرد ميدان رزم  ارزش می دهد، فرد را چنان 
عکس جامعه ای که مقاصد عمرانی دارد، انسان را برای تحقق همان مقاصد 
پرورش می دهد. برای اين که ريشه های عوارض فرهنگی يک جامعه مورد 
کنکاش قرار گيرد، در آغاز بايد فرهنگ حاکم برآن جامعه بويژه ارزش های 
بنيادی آن را درک کرد و سپس به تحليل علل پديد آمدن اين ارزش ها و 
سرچشمه ی آنها پرداخت. لذا، با توجه به اظهار نظر دانشجويان در مورد 
نقاط ضعف و قوت فرهنگ ايران، نگارنده به فرض قابل اعتبار بودن نتايج 

در اين بخش به بررسی علل آنها می پردازد . 
خانم فلورانس کلوکن می گويد: هر جامعه ای ارزش های اساسی دارد که 
عام است و همه ی فعاليت ها و رفتارهای افراد جامعه را تنظيم می کند، و 
بر جملگی آن تأثير می گذارد. کلوکن ۵ عامل را در ايجاد نظام ارزشی يک 

جامعه دخيل می داند. 
۱( طبيعت يا سرشت انسان 

برخی از فرهنگ ها براين اعتقاد استوار شده اند که آدمی سرشتی شرير 
های  جنبه  در  باوری  چنين  است.  شده  آميخته  شر  به  بشر  ذات  و  دارد 
مختلف آن فرهنگ، بويژه نظام آموزش و پرورش آن بازتاب می يابد. مثاًل 
جامعه ای که معتقد است”تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر“ يا به 
جای اصل برائت معتقد باشد که همه گناه کارند مگر خالف آن ثابت شود 

به نوعی جهت گيری خود را اين راستا بنا می سازد. 
۲( رابطه ی انسان با طبيعت: 

برخی فرهنگ ها بويژه در جوامع ابتدايی بر آنند که انسان اسير و برده ی 
طبيعت است و در برابر تقدير، اراده ای وجود ندارد و به عکس فرهنگ های 
شکل گرفته درکشورهای صنعتی و توسعه يافته انسان را حاکم بر طبيعت 

می شمارند. 
۳( زمان: 

که  فرهنگی  مانند  باشد،  گذشته  زمان  به  فرهنگ  يک  ی  تکيه  است  ممکن 
ازفرهنگ ها  ای  پاره  برابر،  استوار است. در  بر سنت های کهن  اساسش 
انديشناک  فردا  به  دارند. آن که  اتکا  آينده  يا زمان  به زمان کنونی  بيشتر 
است، باور دارد که زمان پيوسته دستخوش دگرگونی است و ممکن است 
هر روز رويداد تازه ای رخ بنمايد. از اينرو، بايد نگران فردا بود و خود را 

همواره آماده پيشبازکرد. 
۴( ديدگاه فلسفی: 

هر فرهنگی درباره ی روابط افراد جامعه با يکديگر ديدگاه فلسفی ويژه ای 
دارد. در پاره ای از جوامع، رابطه ی عمودی غالب است. مثاًل اهميت دادن 
کنند،  می  امروز حکومت  مردم  بر  نياکان  و  متقدمان  که  نسب  و  اصل  به 
در جامعه ای ديگر، رابطه ی متقابل يا افقی حاکم است و اصل تساوی و 
همکاری در آن جا رواج دارد. سرانجام برخی جوامع هوادار اصل فرديت 

هستند و آن را بر اصول ديگری ترجيح می دهند. 
۵( فلسفه ی زندگی: 

عمل  به  ی  پاره  و  ”بودن“  يعنی  وجود  به  ها  فرهنگ  و  جوامع  از  بعضی 
”کردن“ و دسته ای به ”بودن و شدن“ يعنی صيرورت و دگرگونی اهميت 
ويژه می دهند. هنگامی که ”بودن“ ارزش می يابد افراد جامعه چنانکه هستند 
می نمايند و خوش بودن و خوش زيستن را بر کارکردن و رنج بردن ترجيح 
می دهند. نشانه ی اتکاء بر اصل عمل يا ”کردن“ ذوق کار و توجه به دنيای 
عمل و شوق موفقيت در امور است. اما ”بودن و شدن“ پذيرش اهميت به 
وجود زندگی انسان است همراه با اعتقاد به دگرگونی پيوسته جهان و آنچه 

در اوست. 

فرهنگ 2

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان
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 زن 
اسطوره ای

گناه  بررسی  به  تا  برآنیم  مقاله  این  در 
که  چند  هر  بپردازیم.  اسطوره  در  زنان 
و  زاینده  نگاهی  زن،  از  شخصه،  به  خود 
قدرتمند، بیشتر در ذهن دارم تا گناهکاری 
که داستان هبوطی را در تاریخ قلم زده! زن 
در نگاه هر تاریخ نویس قدرتمندی چه به 
وام داری  به  چه  تاریخی،  مکتوبات  استناد 
از واقعیت، به یک نقطه می رسد. »واقعا زن 
یا  و  تاریخ  در  مکتوب  گناهکاری  کیست؟ 

مهرانگیزی روح و جسم پرور؟!« 
اگر زن را به مثابه موجودی زيبا مهربان و زاينده قلمداد کنيم، بی شک 
يا  و  سياوش«  »مادر  و  »فرنگيس«  و  »مهر«  و  »آناهيتا«  از  نمی توان 
را  گناه  اگر  اما  و  گذشت  ناعادالنه  مصری  مرگ  از  بعد  فرشته های 
گفت:  می بايست  که  افسوس  ببينيم،  خلقتش  در  همراه  و  زن  همپای 

»اسطوره نيم واقعيتی است از واقعيت«. 
افسانه ی مشهور »پاندورا« در اساطير يونان باستان و ماجرای هبوط 
انسان در کتاب مقدس، از بزرگترين نمونه های نگاه گناهکار به زن در 
فرهنگ يونانی و اديان يهود و مسيحيت است. پاندورا نخستين زن در 
مجازات  برای  و  گل  از  را  او  زئوس  است.  باستان  يونان  افسانه های 
را  او  پرومتئوس  می کرد، ساخت.  دوستی  انسان ها  با  که  پرومتئوس 
برگزيد.  همسری  به  را  او  اپيمتئوس  برادرش  اما  نپذيرفت،  زئوس  از 
زشتی ها  و  باليا  از  مملو  بود  شده  گفته  پاندورا  به  که  بود  جعبه ای 
داستان  اين  )مشابه  بگشايد  را  جعبه  در  نبايد  او  و  است  پليدی ها  و 
را در تورات و قرآن نيز می بينيم.(. پاندورا در جعبه را باز می کند و 
باقی  »اميد« در جعبه  تنها  پراکنده می شود.  بر روی زمين  مصيبت ها 

ماند تا تسالی خاطر بشر باشد. 
جان هينلز درباره قدرت آناهيتا اين الهه مادينه می نويسد: »او منبع همه 
باروری ها است؛ نطفه همه نران را پاک می گرداند، رحم همه مادگان را 
تطهير می کند و شير را در پستان مادران پاک می سازد. در حالی که 
در جايگاه آسمانی خود قرار دارد، سرچشمه دريای کيهانی است. او 
نيرومند و درخشان، بلندباال و زيبا، پاک و آزاده توصيف شده است. 
در خور آزادگی خويش تاج زرين هشت پره صد ستاره ای بر سر دارد، 
جامه ای زرين بر تن و گردنبندی زرين بر گردن زيبای خود دارد.« و 
در ادامه می افزايد: »در ايران ناهيد از احترامی عميق برخوردار بوده، 
سرچشمه زندگی به شمار آمده و سپاسگزاری عميق و صميمانه ای را 
به خود اختصاص داده و هنوز نيز چنين است.« )شناخت اساطير ايران، 
جان هينلز، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر چشمه، ص ۳۸( 
اهميت ايزد بانوان نيرومندی چون »آناهيتا« در اساطير ايران و »هرا« و 
»آفروديت« در اساطير يونان، در حدی وسيع نتيجه درآميختن اساطير 
اين قوم با اساطير اقوام بومی است که در آنها الهه ای سخت نيرومند 
در مرکز آيين های دينی قرار داشته است.« )اديان آسيايی، مهرداد بهار، 
نشر چشمه، ص ۲۵( بهار معتقد است که پرستش ماد-خدايان بيشتر با 
ساختار حيات کشاورزی منطبق خواهد بود. اين جا است که بايد نقبی 
الياده آنجا که می گويد: »اين نظر با طيب  هم زد به گفتاری از ميرچا 
خاطر پذيرفته شده که زن کاشف برزيگری بوده است... از سوی ديگر 
زن چون با ديگر مراکز باروری کيهان -زمين و ماه- همدست بوده، 
خود از شان و منزلت توانايی تاثير بر باروری و قدرت پخش و نشر 
آن برخوردار می شده است. بدين گونه نقش مقدم و اوالی زن در آغاز 
دوران کشاورزی، خاصه به هنگامی که اين فن هنوز مزيت زنان و در 
تيول آنان بود، نقشی که هنوز زن در بعضی تمدن ها بر عهده دارد، 
انتشارات  بهار،  مهرداد  ايران،  اساطير  در  )پژوهشی  می شود.  توجيه 

آگاه، ص۲۵۱( 
در شاهنامه ما بارها و بارها شاهد ستايش و نکوهش زنان هستيم که 

البته فردوسی هر يک را به خوبی شناخته و شناسانده است: 

اگر سودابه پس از آن که بی مهری سياوش را می بيند، شاه را به خلوت 
از يک مکارگی زنانه  تنها  خود می خواند و با صحنه سازی هايی که 
سرچشمه دارد و سعی در بيرون کردن مهر پسر از قلب پدر می کند، 
می رسد،  سرانجام  به  سياوش  پاک  خون  ريختن  با  نيز  نهايت  در  و 
فرنگيس هم در همان داستان نشان از دختری پاک و مهربان دارد. اگر 
سودابه کينه توز و بد سرشت است و در تمامی داستان های تاريخی 
خوانده  سياوش  ناجوانمردانه  »شهادت«  اصلی  عامل  اسالم  از  بعد 
شده است، فرنگيس از نمونه زنان زيبا، بادرايت و وفادار به شوهر و 
خانواده است. تا آنجا که از او به عنوان يکی از زنان نمونه شاهنامه نام 
برده شده است. فردوسی در وصف »گلشهر«، همسر خردمند پيران 

ويسه می سرايد: 
کجا بود کدبانوی پهلوان 

ستوده زنی بود روشن روان 
در اساطير يونانی نيز در جای جای آن گذری از زنان نيک و بد ديده 
ايزدبانوی عشق و زيبايی، که به تنهايی گروه  می شود. »آفروديت«، 
و  زيباترين  الهگان  ميان  در  می دهد،  تشکيل  را  کيمياگر  خدابانوان 
انتخاب  را خودش  آفروديت روابطش  است.  بوده  انگيزترين  وسوسه 
می کرد و هرگز قربانی کسی نشد. بدين ترتيب همچون خدابانوان باکره 
تداوم  در  آسيب پذير  خدابانوان  همانند  و  خودمختاری  حفظ  به  قادر 
روابطش توانا بود. با هوشياری متمرکز و پذيرای خود امکان رابطه 
ای دوجانبه را فراهم می کرد، رابطه ای که هم او و هم طرف مقابل را 

تحت تأثير قرار می داد. 
الهه های باکره: آرتميس )ايزدبانوی ماه و شکار(، آتنا )ايزدبانوی عقل 
و مهارت( و هستيا )ايزدبانوی آتشکده( که مظهر ويژگی های زنانه و 
خودبسندگی در زنانند، بر خالف ديگر خدايان و خدابانوان کوه المپ، 
در مقابل عشق و عاشقی مصونيت داشتند. دلبستگی های عاطفی آنها 
مقام  الگوی  در  نمی داشت.  باز  بود  مهم  برايشان  آنچه  پيگيری  از  را 
کهن، آنها بيانگر نياز زنان به خود مختاری هستند و نيز مظهر توانايی 
در تمرکز کردن بر آنچه که برايشان پرمعناست. اين سه الگوی کهن، 
اهداف خويش را دنبال می کنند.  نمونه های زنانه ای هستند که فعاالنه 

)نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان، شينودا بولن( 
آتنا، دختر زئوس است و مادری ندارد. او به صورت زنی کامل و سراپا 
پوشيده در زره و اسلحه از پيشانی زئوس خارج شده است. با اينکه او 
در نبرد شجاع و خشن بوده، اما زنی جنگجو به شمار نمی آمده است؛ 
زيرا نبردهای او همه برای دفاع از حريم خانه و شهر در مقابل دشمنان 
او برای  الهه شهر، صنايع دستی و کشاورزی است.  بوده است. آتنا 
تربيت و رام کردن اسب، افسار را اختراع کرد و از ديگر نو آوريهای 
او می توان به ساختن ترومپت، فلوت، ديگ، شن کش، گاوآهن، کشتی و 
ارابه اشاره کرد. او تجسم دانايی، منطق و پاکی بوده و فرزند محبوب 
زئوس به شمار می آمده است. و اين به طور حتم جوابی است به آنان 

که گناه اوليه انسان را دليل بر حماقت و کم عقلی زن )حوا( می دانند. 
در ايران باستان در کنار زنان نيک، ديوان مادينه ای را هم می بينيم که 
البته در ابتدای ابتدا ديو نبوده اند. »جهی« )jahi( ماده ديوی است، نماد 
ديو  آغاز  در  )ديوها  اهريمن.  دختر  و  زنانه  پليدی های  و  بدکاره  زن 
نبودند، ص۲۱( و ديگری »چشمگ« )cismag( ديو زنی است که عامل 
از هر  افسانه ها،  از ميان اساطير و  زمين لرزه است. به نظر می رسد 
منظری که بررسی کنيم، در انتها به همان می رسيم. اگر به دنبال زن 
گناهکار بگرديم، حتما چه ديو زنان و چه بد کاران ماده! می بينيم و اگر 
در پی زنان نيک هم باشيم، تاريخ پر است از سنديت های متفاوت. چرا 
که اگر چنين عادالنه قضاوت نکنيم، از مردان ديوسرشت کم نخواهد 

بود در ميان نيک مردان!

زن و ترس
احترام عارفی

زنان از مسائل بسياری می ترسند و اين ترس همواره با آنها بوده 
است . برای داشتن زندگی خوب و موفق ع عليرغم تمامی مشکالت 
می توان با فائق آمدن بر ترس به رشد و بالند گی خود ادامه داده 

و شاد و سالم زندگی کرد.
زن موجودی است لطيف که در کشاکش زندگی به اجبار مبارزه 
سختی را پذيرفته است نبردی برای زيستن و زن بودن . در اين ميان 
گاه لطافت خود را با ضعف اشتباه گرفته و برای خود ترسهايی می 
سازد تا شايد اندکی از بار سنگين زندگی اش سبک تر گردد . اين 
مقاله سعی دارد تا به بررسی ترس زنان و چگونگی مقابله با آن 
بپردازد .ترس کلمه ای است آشنا که همه انسانها بارها با آن روبرو 
می شوند عده ای با آن کنار آمده ، عده ای در برابر آن عقب نشينی 

کرده و منزوی می شوند و عده ای بر آن فائق می آيند . 
 ، گيری  از تصميم   ، تنهايی  از  ترسند:  می  زيادی  از مسائل  زنان 
از تغيير شغل و   ، ،از خوب نبودن  از صحبت کردن در مالء عام 
يا جدايی از همسر . ترس به هر دليلی که باشد بايد همواره به اين 
موضوع توجه داشته باشيد که شما زنده ايد و بايد زندگی کنيد و 
جز  توقف  و  است  هميشگی  پيشرفت  و  رشد  مستلزم  زندگی  اين 
انحطاط و نابودی چيزی در پی نخواهد داشت . بنابراين با پذيرفتن 
ترسهايتان به استقبال شرايط نامطلوب رفته و آنها را به بهترين و 
مطلوب ترين شرايط تبديل نماييد. اقدامی که اگر احساس درماندگی 
کنيد هيچگاه آن را تجربه نخواهيد کرد، زيرا ترسها تا هنگامی که 
شما به رشد خود ادامه می دهيد همراهتان هستندو اين شما هستيد 

که با رشد وبالندگی خود آنها را از سر راهتان برمی داريد . 
يکی از ترسهايی که بدليل شرايط موجود در خانواده و اجتماع در 
زنان ديده می شود ترس از خوب نبودن به اندازه کافی وعدم کفايت 
الزم برای انجام وظايفش می باشد برای مقابله با اين ترس بهترين 
بدنيستيد  تنها  نه  دهيدکه  آموزش  را  خود  ذهن  که  است  اين  کار 
بلکه ممکن است بهترين نيز باشيد . بهترين همسر ، بهترين کارمند، 
به  رسيدن  برای  و  بتوانيد  تا  بخواهيد  بايد  فقط  مادرو...  بهترين 
اين حالت ابتدا بايد خود را دوست داشته باشيد اگر خود را واقعًا 
دوست داريد به سالمت روحی وجسمی خود توجه خواهيد کرد، 
برای اين کار می توانيد به مشاوران مراجعه کرده و به وضعيت 

جسمی و روحی خود رسيدگی نماييد . 
کتابهای مختلفی هم درباره موضوعات مختلف مثل زيبايی ، تناسب 
اندام وجود دارد کالسهای مختلفی هم هست شما هر خانمی که می 
خواهيد باشيد،کارمند ،خانه دار، بچه دارحتمًا در طول روز زمانی 
هر چند اندک را می توانيد به خود اختصاص دهيد و به سالمتی 
و زيبايی جسم و روح خود بپردازيد.مطمئن باشيد با اين کار هم 
و  شد  خواهيد  بهتری  همسر  هم  و  خوب  کارمند  هم  خوب  مادر 
برای  زندگی شيرينی  توانيد  می  و  می شود  کمتر  نيز  ترسهايتان 
خودو همراهانتان ايجاد کنيد. تنهايی و جدايی از همسر و فرو پاشی 
زندگی زناشويی، يکی ديگر از ترسهايی است که گريبان گير زنان 
می شود . همان طور که در باال ذکر گرديد تنها راه خالص شدن از 
ترس ، اقدام کردن و قدم پيش نهادن است . کافی است ذهن خود 
راآموزش دهيد که با وجود عواقب منفی طالق می توان با قبول آن 
و حرکت به سوی مجردی ،زندگی همراه با عشق ،شادی و شعف 

داشت . 

عليرغم  بدانيد  بايد  سالم  و  مجردی شاد  زندگی  يک  داشتن  برای 
مشکالت زيادی که در اين دوران ممکن است پيش بيايد ، با ديدن 
توان  می  زندگی  گونه  اين  مثبت  نکات  به  توجه  و  ليوان  پر  نيمه 
گوش  خود  به  دوران  اين  در  اگر   . کرد  تجربه  را  بهتری  لحظات 
فرادهيد و خواسته ها و احساسات درونی تان را درک نموده و به 
آنان پاسخ دهيد و احساسات منفی نظير حسا دت ،ترس ، احساس 

گناه ،احساس بی کفايتی و تنهايی و ... را کنار بگذاريد. 
آنگاه خدا معجزه خود را نشانتان خواهد داد و به آرامش و اطمينان 
دست خواهيد يافت و به طور حتم اگر بخواهيد نيمه گمشده خود 

نيز را باز خواهيد يافت . 
آری آشتی با خود و دوست داشتن خود در درون انسان معجزه 
ای به نام عشق را پديد خواهد آورد که با آن زندگی سرشار از 
خوشبختی می گردد. چرا که عشق به معنای واقعی دوست داشتن 
که  است  آن  مستلزم  امر  واين  است.  ديگری  ی  اندازه  به  خود 

ترسهای خود راشناخته و به عشق تبديلشان کنيد.
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اژدها وارد می شود
بزد فرياد شب بانوی بنده    

                          بشو بيدار ای ترسوی گنده 
زخواب خوش پريدم من سبکبال     

                   که گويی می پراند يک پرنده 
نداسرداد کای شوی عزيز                

                  به اينجاهست حيوانی خزنده 
به او گفتم نشانم ده ببينم               

                   همان جانور زشت و گزنده 
اگر گيرم من آن موجودی بی ريخت    
             کنم نصفش به شمشيری برنده 

به ناگه زيرتخت خود بديدم                    
       چنانش اژدها گويی خورنده 

زنم غش کرد و افتاد او به يک کنج             
  دلش می زد چويک پمپ تپنده 

چودقت کردم آن را از مقابل                     
      بديدم سوسکی بودش جهنده !

باید چه کرد ؟
ای جماعت گر رئيس دولتی بی عا رشد بايد چه کرد 

يا طبيب حاذق يک ملتی بيمار شد بايد چه کرد 
غنچه گل گر شود روزی خزان در نو بهار 
يا که بلبل از چمن بيزار شد بايد چه کرد 

گر که قصاب محله ماده خر را سربريدش جای گاو 
يا شبان گله ای خونخوار شد بايد چه کرد 

بنزوگاری 
يکی در اين زمانه غرق پول است 
يکی هم عرض او مانند طول است 
يکی گردش کند در سبزه و دشت 
يکی هم پشت بامش می کند نشت 

يکی احسن کند هرروز ماشين 
يکی چشمش نديده خوان رنگين 

يکی غرق طالو صاحب مال 
يکی هم دائما بگرفته اش حال 
يکی خندد به حال زار ديگر 
يکی از الغری همچون بزگر

يکی نازد به گوشت و مرغ و ماهی 
يکی جان ميکند بهردوشاهی 
يکی دارد پرايد و بنزو باری 

يکی درحسرت فرغون و گاری 
مخورغم ای شکارچی تو از اين کار 

بچرخد هرزمان برنقطه پرکار 

لطیفه 
مشتری خطاب به فروشنده لوازم يدکی اتومبيل : 

اقای حاجی ، بالنسبت ، بالنسبت ، صد بالنسبت، سگ دست پيکان 
داريد ؟!

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائید.

کنسرت گروه کیوسک در لندن برگزار شد
به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشين گروه موسيقی کيوسک، اولين کنسرت خود را در جمع چند صد نفری مشتاق در لندن برگزار کرد. 
اين کنسرت موفقيت آميز با اجرای آهنگ هايی از آلبوم های پيشين و گزيده ای از ترانه هايی از »باغ وحش جهانی «، آلبوم جديد جوانان 

گروه کيوسک، برگزار شد.

يک  نام  کيوسک   ” گزارش  اين  طبق  بر 
ايرانی  راک  سبک  در  موسيقی  گروه 
است. آرش سبحانی آهنگساز، ترانه سرا، 
کيوسک  گروه  خواننده  و  گيتاريست 
ترانه های  می کوشد،  کيوسک  باشد.  می 
انتقادی و اجتماعی را در قالب موسيقی 
در  که  موسيقی ای  دهد،  ارائه  متفاوت 
گوش  به  هم  جاز  و  بلوز  رگه های  آن 

ميرسد.“ 
)گيتار  کمالی  علی  گروه  ديگر  اعضای 
بابک  )کيبورد(،  پايور  اردالن  بيس(، 
خياوچی )گيتار( و شهروز مواليی )طبل(.

می باشند

جوانان ايرانی مقيم لندن که به موسيقی 
بسياری  کيوسک عالقه  های  نوآوری  و 
دارند، در مدت حدود سه ساعت اجرای 
با  گروه  اين  جوان  هنرمندان  وقفه  بی 

آهنگ ها می خواندند و می رقصيدند. 
 فعاليت هنرمندان جوان گروه کيوسک چند سال پيش به صورت موسيقی زيرزمينی در ايران آغاز شد و امروز اين گروه و موسيقی آن 

ها به يکی از محبوب ترين گروه های داخل و خارج از کشور بدل شده است. 
اشعار و ترانه های گروه کيوسک، با زبانی آشنا، فارغ از کليشه و گاه با ديگاهی انتقادی و تيزبين به مسائل اجتماعی، سياسی و فرهنگی 

رايج در ايران و بين ايرانيان می پردازد. 

جوانان گروه کيوسک با کالم فارسی ساده و نواختن موسيقی پرانرژی که آميزه ای از جاز، راک و بلوز است، جايگاه ويژه ای در 
موسيقی مدرن ايرانی يافته است. 

طی سال های گذشته، هنرمندان جوان گروه کيوسک، آهسته اما پيوسته در آلبوم ها و اجراهای زنده در شهرهای مختلف آمريکا، کانادا 
و اروپا، نوآوری و پويايی را پيشه خود کرده و توجه و عالقه اقشار مختلف ايرانيان سراسر دنيا را به خود جلب کرده است. 

بدترین هاي 
سینماي دنیا 

معرفي شدند 
 

جوايز  از  دوره  اين  برندگان  اسامي   
به  هرساله  که  طاليي(  )تمشک  رازي 
بدترين هاي سينما اهدا مي شود، اعالم 
شد. اسامي برندگان جوايز تمشک طاليي 
فيلم  که  شد  اعالم  حالي  در  شنبه  روز 
»عشق گورو« به کارگرداني مايک مايرز 
جوايز بدترين فيلم سال، بدترين بازيگر 
نقش مکمل مرد )براي بازي »مايرز«( و 
بدترين فيلمنامه )مايرز به عنوان يکي از 
آن  از  را  پروژه(  اين  نويسان  فيلمنامه 
به عنوان  نيز  هيلتون  پاريس  خود کرد. 
بازيگر نقش مکمل زن و پيرس  بدترين 
ميا«  »ماما  فيلم  در  بازي  براي  برازنان 
به عنوان بدترين بازيگر نقش مکمل مرد 

انتخاب شدند.

)تمشک  رازي  جوايز  دهندگان  راي   
طاليي( همچنين جايزه بدترين دستاورد 
حرفه يي را به يو بول کارگردان آلماني 
فيلم  فارس  گزارش  به  کردند.  اعطا 
»اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين« 
قبلي  يا  بعدي  قسمت  بدترين  عنوان  به 

يک فيلم معرفي شد. 
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فروش تویوتا در کشورهای عربی 
خلیج فارس 23 درصد رشد داشت

شرکت تويوتا اعالم کرد ، علی رغم بحران مالی و اقتصادی،فروش 
 ،۲۰۰۸ سال  در  فارس  خليج  عربی  کشورهای  در  شرکت  اين 

۲۳درصد افزايش داشت.
به نقل از بيزينس مونيتور ، جيم ساکاگوچی مدير بخش بازاريابی 
تويوتا در خاور ميانه و جنوب آسيا به روزنامه عمان ديلی آبزرور 
گفت ، ميزان فروش تويوتا در کشورهای منطقه برای نخستين بار 
به  اين رقم نسبت  به ۵۰۰ هزار دستگاه رسيد که  پايان ۲۰۰۸  تا 

سال قبل بيش از ۲۳ درصد رشد داشته است . 
در  تويوتا  فروش  که  است  اين  من  بينی  پيش   ، کرد  وی تصريح 
کشورهای منطقه طی سال ۲۰۰۹ نيز عملکرد موفقی داشته باشد 
چرا که درامدهای مالی کشورهای عربی منطقه نسبتا با ثبات است 
و نرخ تورم کشورهای منطقه در پی کاهش ارزش دالر و يورو 

کاهش خواهد يافت . 
تويوتا در کشورهای منطقه  افزايش فروش  عمان نقش مهمی در 
خواهد داشت . شرکت سعود بهوان گروپ توزيع کننده محصوالت 
کننده  اميدوار  کامال  کنونی  شرايط   ، کرد  اعالم  عمان  در  تويوتا 
است و پيش بينی می شود فروش تويوتا در عمان طی سال ۲۰۰۹ 

افزايش چشمگيری داشته باشد . 
ميزان فروش تويوتا در خاور ميانه به غير از ترکيه طی سال ۲۰۰۷ 
به بيش از ۴۸۲۷۰۰ دستگاه رسيد که اين رقم نسبت به سال قبل از 
آن ۲/۱۹ درصد رشد داشته است . فروش تويوتا در آفريقا نيز به 
بيش از ۳۱۳۵۰۰ دستگاه رسيد که نسبت به سال قبل بيش از ۱۱۸ 
، خاور  بيزينس مونيتور اعالم کرد   . درصد رشد نشان می دهد 
ميانه و آفريقا کمتر از ۱۰ درصد کل فروش جهانی تويوتا را در 
سال ۲۰۰۸ تشکيل می دهند . اين رقم طی سال ۲۰۰۵ کمتر از ۶/۷ 
درصد بوده است . امارات و آفريقای جنوبی بيشترين رشد فروش 
. امضای توافق نامه  تويوتا را طی سال ۲۰۰۷ در اختيار داشتند 
تجارت آزاد بين کشورهای عربی و استراليا نقش مهمی در افزايش 
فروش تويوتا در خاور ميانه خواهد داشت . تويوتا کارخانه بزرگ 
فارس  خليج  عربی  کشورهای   . دارد  استراليا  در  خودرو  توليد 
 . به شمار می روند  استراليا  بازار صادرات خودروی  بزرگترين 
مذاکرات تجارت آزاد بين دو طرف از جوالی ۲۰۰۷ آغاز شده و 
. طی سال ۲۰۰۷ کارخانه تويوتا در استراليا  ادامه دارد  همچنان 
بيش از ۱۴۹ هزار دستگاه خودرو صادر کرد که بخش عمده آن به 

خاور ميانه بوده است 

کاهش تولید اوپک مانع سقوط 
قیمت نفت به20 دالر شد

در خصوص  اوپک  اخير  تصميمات  گفت  اوپک  در  کويت  نماينده 
کاهش سقف توليد مانع سقوط قيمت نفت به۲۰ دالر در هر بشکه 
شده است.به نقل از روزنامه کويت تايمز ، نوال الفوزای تصريح 
کرد: تصميمات اوپک در نشست های اخير در خصوص کاهش ۲/۴ 
ميليون بشکه ای سقف توليد کمک زيادی به جلوگيری از کاهش 
شديد قيمت نفت کرده است . اگر چنين تصميماتی اتخاذ نمی شد 

قيمت نفت اکنون به کمتر از ۲۰ دالر در هر بشکه رسيده بود . 
اوپک در نشست ۱۷ دسامبر الجزاير تصميم به کاهش ۲/۲ ميليون 
بشکه از سقف توليد خود گرفت . اين تصميم با هدف حذف مازاد 

عرضه و کمک به برقراری ثبات در بازار نفت اتخاذ شد . 
تقاضای  مالی جهان موجب کاهش شديد  بحران   ، افزود  الفوزای 
نفت در بازارهای بين المللی شده است . بازار نفت طی سال ۲۰۰۹ 
با چالش های بيشتری روبرو خواهد شد . بی ثباتی اقتصاد جهانی 
، به ضرر بازار نفت خواهد بود . پيش بينی من اين است که اقتصاد 
جهانی از اواخر امسال يا اوايل سال ۲۰۱۰ با رشد و رونق نسبی 

روبرو شود .

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

افزایش نرخ تمام ارزهای 
عمده در بازار غیررسمی

رشد همزمان تمام نرخ ارزهای عمده در بازار غيررسمی ارز 
بسياری از فعاالن بازار و متقاضيان خريد ارز را شگفت زده 
و  يورو  نرخ  آمريکا  دالر  نرخ  افزايش  با  همواره  است.  کرده 
پوند انگليس نيز کاهش می يافت و زمانی که دالر کاهش می 
يافت يورو و پوند تقويت می شد اما طی دو روز گذشته اين 

آمريکا،  دالر  نرخ  که  طوری  به  است  شده  برعکس  موضوع 
يورو و پوند انگليس همزمان با هم افزايش يافته اند. 

هفته  يک  طی  ارز  رسمی  غير  دربازار  آمريکا  دالر  نرخ 
 ۴۰ انگليس  پوند  و  تومان   ۳۰ يورو  ،نرخ  تومان   ۱۳ گذشته 
تومان افزايش يافته است. نرخ دالر آمريکا ۹۸۳ تومان، يورو 
۱۲۶۰ تومان و پوند انگليس ۱۴۳۰ تومان بود. دالر کانادا با 
۱۳ تومان رشد ۸۰۳ تومان، دالر استراليا با ۵۰ ريال افزايش 
۶۵۰ تومان، درهم امارات با ۴۰ ريال افزايش ۲۷۰ تومان، ريال 
افزايش ۱۲۰  ريال  با ۲۰  تومان، کرون سوئد  عربستان ۲۵۸ 
تومان، کرون دانمارک با ۲۰ ريال افزايش ۱۶۷ تومان و کرون 

نروژ با ۴۰ ريال افزايش ۱۴۳ تومان بود.   

کشورهای عربی 204 میلیارد دالر در 
پروژه های نفتی سرمایه گذاری می کنند

يک موسسه تحقيقاتی پيش بينی کرد ، کشورهای عربی خاور ميانه 
نفت  باالدستی  های  پروژه  در  دالر  ميليارد   ۲۰۴  ،  ۲۰۰۹ سال  طی 

سرمايه گذاری خواهند کرد . 

به نقل از گلف نيوز ، اين رقم طی سال ۲۰۰۸ ميالدی به بيش از ۱۸۸ 
. تعداد پروژه های نفت و گاز کشورهای عربی  ميليارد دالر رسيد 
طی سال ۲۰۰۹ ميالدی با ۹/۱۰ درصد رشد به بيش از ۲۶۵ پروژه 
خواهد رسيد . آنسلم گودينهو مدير عامل نمايشگاهها و کنفرانسهای 
بين المللی در بخش نفت و گاز گفت ، بخش نفت و گاز نقش مهمی در 
افزايش رشد اقتصادی منطقه خواهد داشت و منبع انرژی مهمی برای 
موتور اقتصاد جهانی خواهد بود . علی رغم بحران مالی و اقتصادی 
اخير ، کشورهای عربی چاره ای جز افزايش سرمايه گذاری در پروژه 

های انرژی به خصوص در بخشهای اکتشاف و توليد ندارند . 
کشورهای عربی بايد با سرمايه گذاری در زير ساختهای صنعت نفت 
و گاز ، امنيت عرضه نفت و گاز را در بلند مدت تضمين کنند . امارات 
که پنجمين ذخاير بزرگ نفت خاور ميانه را در اختيار دارد بيشترين 
سهم را در سرمايه گذاری در صنايع باالدستی نفت و گاز در اختيار 
خواهد داشت . اين کشور امسال ۵۵ ميليارد دالر در پروژه های نفت 
و گاز سرمايه گذاری می کند که اين رقم نسبت به سال قبل رشد ۳۰ 
درصدی خواهد داشت . سرمايه گذاری قطر در بخش نفت و گاز نيز 
از ۷ ميليارد دالر در سال ۲۰۰۸ به بيش از ۱۰ ميليارد دالر خواهد 
رسيد . کويت نيز که بيشترين وابستگی را به درآمدهای نفتی دارد ، 
امسال ۴۰ ميليارد دالر در پروژه های باالدستی نفت و گاز سرمايه 

گذاری می کند . اين رقم سال گذشته به ۳۴ ميليارد دالر رسيد .

صادرات ژاپن در ژانویه200۹ به 
نصف کاهش یافت

آمارهای رسمی دولت ژاپن حاکی است ميزان صادرات اين کشور 
درصد   ۴۵ از  بيش  قبل  مشابه سال  مدت  به  نسبت  ژانويه  ماه  طی 

کاهش داشته است . 
به نقل از بلومبرگ ، کسری 
مدت  اين  در  ژاپن  تجاری 
ميليارد   ۶/۹۵۲ از  بيش  به 
ين معادل ۹/۹ ميليارد دالر 
رقم  اين  که  است  رسيده 
بی  ميالدی   ۱۹۷۹ سال  از 

سابقه است . 
خودروهای  برای  تقاضا 
درصد   ۶۹ از  بيش  ژاپنی 
کاهش داشته است . بحران 
جهان  مالی  و  اقتصادی 
کاهش  موجب  همچنين 
توليدات  برای  تقاضا  شديد 

ژاپن  دارايی  وزارت   . است  ژاپنی شده  کاالهای  و ساير  الکترونيک 
اعالم کرد ، صادرات ژاپن به آمريکا در اين مدت بيش از ۵۳ درصد 
 ۴۷ افت  با  نيز  اروپا  اتحاديه  به  کشور  اين  صادرات  و  داشته  افت 
درصدی روبرو شده است . ژاپن به شدت به صادرات وابسته است 
و گسترش بحران مالی و اقتصادی جهان به شدت به صادرات اين 
کشور ضربه زده است . دولت ژاپن هفته گذشته اعالم کرد ، رکود 
سابقه  بی  کنون  تا  دوم  جهانی  زمان جنگ  از  کشور  اين  اقتصادی 
است . رشد اقتصادی اين کشور طی سه ماه پايانی ۲۰۰۸ بيش از 
۷/۱۲ درصد کاهش يافت . اين بدترين عملکرد اقتصاد ژاپن طی ۳۵ 
سال اخير به شمار می رود . تشديد بحران و رکود اقتصادی در ژاپن 
موجب کاهش چشمگير محبوبيت تارو آسو نخست وزير اين کشور 

شده است .
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فروش کاالهای صنعتی اروپا 
22 درصد کاهش یافت

يورو استات اعالم کرد کاهش تقاضای داخلی و صادراتی موجب افت چشمگير توليدات 
طی  اروپا  صنعتی 
 ۲۰۰۸ دسامبر  ماه 

ميالدی شده است . 
به نقل از بی بی سی 
سفارش های  ميزان   ،
در  صنعتی  جديد 
 ۲/۵ از  بيش  اروپا 
به  نسبت  درصد 
داشته  کاهش  نوامبر 
است . اين رقم نسبت 
به دسامبر ۲۰۰۷ نيز 
 ۳/۲۲ شديد  افت  با 
روبرو  درصدی 
شده است . اين برای 
متوالی  ماه  پنجمين 
ميزان  که  است 

سفارشات ماشين آالت صنعتی و تجهيزات الکترونيکی اروپا با کاهش روبرو می شود . 
اين در حالی است که ميزان اعتماد شرکت های آلمانی به پايين ترين حد خود از سال ۱۹۹۰ 
ميالدی رسيده است . موسسه تحقيقاتی آيفو اعالم کرد ، شاخص فضای تجاری آلمان که 
از نظرسنجی در بين هفت هزار شرکت آلمانی به دست آمده طی ماه فوريه به کمتر از ۶/۸۲ 
واحد رسيده است . اين ميزان طی ماه ژانويه به ۸۳ واحد رسيده بود . وضعيت نامشخص 

اقتصاد جهانی تاثير منفی زيادی بر کاهش اعتماد تجاری در آلمان داشته است . 
کارستن برزسکی کارشناس ارشد موسسه آی ان جی فايننشال گفت: اميدواری چندانی 
نسبت به عادی شدن وضعيت اقتصادی جهان وجود ندارد و آينده تيره و نامعلومی در 
به  اتخاذ سياست های مشترک  به دنبال  اروپايی  . کشورهای  اقتصاد جهانی است  انتظار 
منظور مقابله با بحران مالی و اقتصادی جهان هستند . به همين علت ، آلمان فشار زيادی 

را بر بانک مرکزی اروپا برای کاهش مجدد نرخ بهره بانکی وارد می کند . 
يکديگر  با  اقتصادی  اجرای بسته های محرک  نحوه  بر سر  به شدت  اروپايی  کشورهای 

اختالف نظر دارند . 

ایرباس از دولتهای 
اروپایی درخواست 

کمک کرد
 

 ۵ کمک  به  اشاره  با  ايرباس  هواپيماسازی  شرکت 
ميليارد يورويی فرانسه به اين شرکت از ديگر دولت 

های اروپايی نيز خواست به کمک آن بشتابند.
به نقل از روزنامه فايننشال تايمز ، ماه گذشته پاريس 
پيشنهاد حمايت ۵ ميليارد يورويی )معادل۶.۴ ميليارد 
دالر ( را به شرکت ايرباس اروپا ، شرکت مستقر در 
فرانسه ،به منظور ادامه فعاليت و مقابله با آثار منفی 

بحران های مالی را ارائه کرد . 
به گفته حبيب فکه رييس ايرباس در خاورميانه کمک 
مالی و کاهش هزينه ها موجب خواهد شد تا ايرباس 
بتواند به تعهدات توليد خود در سال ۲۰۰۹ عمل کند . 
داريم  انتظار  ما  و  نيست  کافی  اين  فکه  گفته  به  البته 
که دولت ها به فرانسه ملحق شوند.اما در واقع نه با 

رقم مشابه. 
فکه افزود: ايرباس به طور ويژه در جستجوی کمک از 
طرف آلمان و انگلستان می باشد که هر دوی آن ها با 

به  ايرباس  برای  باال  توليدی  سايت  سه  از  فرانسه 
در  سايت  دو  همچنين  شرکت  اين  آيد.  می  حساب 

اسپانيا و آمريکا ساخته است. 
فرانسه اعالم کرد کمکهای مالی غير مستقيم خود را 
 . است  داده  قرار  ايرباس  اختيار  در  گذشته  ماه  طی 
می  شمار  به  آمريکا  بوئينگ  جدی  رقيب  اين شرکت 
رود . ولی تمايل بيشتری برای کمک به خطوط هوايی 
های  هواپيما  برای  سرمايه  تامين  برای  تالش  در 

درخواستی ايرباس توسط آن ها ، را دارد. 
اگر  بود  خواهد  تاسف  مايه  اين  افزود:  فکه  حبيب 
تحويلی  و  باشد  داشته  هواپيما  خريد  تمايل  مشتری 
وجود نداشته باشد چرا که سرمايه ای وجود ندارد. 

و اين در واقع مضحک خواهد بود. 
اگر بانک ها تمايلی به سرمايه گذاری برای موارد 
ديگر نداشته باشند من فکر می کنم برای بسياری 
پذير  ها.امکان  صندوق  اين  از  حمايت  ها  دولت 

خواهد بود. 
درصد   ۲۵ فرانسه  دولت   ، گزارش  اين  اساس  بر 
از خانواده ايرباس را توسط سازمان پدافند هوايی 
شرکت  با  قرارداد  با  و  اسپيس  شرکت  و  اروپا 

فرانسوی الگاردر کنترل می کند. 
آلمان  دايملر  شرکت  توسط  ديگر  درصد   ۲۲.۵
از  درصد   ۵.۵ نيز  اسپانيا  .دولت  شود  می  کنترل 

مالکيت کارخانه را در دست دارد. 
فکه در يک کنفرانس خبری که توسط مجله ميد در دبی 

حمايت مالی می شد، برای حضار صحبت کرد. 
اين شهر ، کشور و همسايگانش يک منبع کليدی برای 
هر دو شرکت ايرباس و بوئينگ در اين سال های اخير 

می باشند. 
شرکت امارات ، مستقر در دبی، خطوط هوايی اتحاد 
ابوظبی و خطوط هوايی قطر همه در حال رقابت برای 
تغيير شهر محلی کشور به مرکز فعاليت جهانی حمل 

و نقل دور برد ، هستند. 
اگرچه منطقه نفت خيز در حال مقابله با يک افت شديد 
ها  از سال  ، پس  آمدهای هوايی  و  برنده در رفت  و 

رشد سريع می باشد. 

سومین تولید کننده 
بزرگ پالتین در جهان 
5500 کارمند خود را 

اخراج می کند
در جهان قصد  پالتين  بزرگ  کننده  توليد  سومين 
بزرگ  معدن  دو  در  را  خود  کارگر   ۵۵۰۰ دارد 

آفريقای جنوبی اخراج کند . 
به نقل از بلومبرگ ، اين شرکت انگليسی قصد دارد 
وست  نورث  ايالت  معدن  در  خود  کارگر  هزار   ۴
آفريقای جنوبی و ۱۵۰۰ کارگر معدن ايالت ليمپوپو 

را اخراج کند . 
موجب  معدنی  مواد  قيمت  و  تقاضا  شديد  کاهش 
شده تا شرکتهای بزرگ معدنی جهان با افت شديد 
از  . شرکتهای معدنی جهان  فروش روبرو شوند 
پالتين  تقاضای  شديد  کاهش  با  مين  لون  جمله 
روبرو  جهان  خودروسازی  شرکتهای  سوی  از 

هستند . 
يان فارمر رييس شرکت لون مين گفت ، با توجه 
به شرايط اقتصادی سخت کنونی ، توافق بر سر 
اخراج ۵۵۰۰ کارگر با اتحاديه های کارگری نقش 
نظر  مورد  اهداف  به  شرکت  دستيابی  در  مهمی 
خود برای کاهش هزنيه ها به شمار می رود . آمار 
رشد  درصدی   ۸/۱ کاهش  از  حاکی  رسمی  های 
اقتصادی آفريقای جنوبی در سه ماه پايانی ۲۰۰۸ 
بخش  رونق  شود  می  بينی  پيش   . است  ميالدی 
 ۲۰۱۰ جهانی  جام  بازيهای  آستانه  در  ساختمان 
مانع از رکود اقتصادی آفريقای جنوبی شود . اين 
کشور ميزبان بازيهای جام جهانی فوتبال خواهد 
بود . اقتصاد آفريقای جنوبی که به شدت به الماس 
بحران  از   ، است  وابسته  صنعتی  فلزات  و  طال   ،

اقتصادی جهان به شدت آسيب ديده است . 
شرکت آنگلو آمريکن نيز از اخراج ۱۹ هزار کارمند 
خود خبر داد . سود اين شرکت با افت ۲۹ درصدی 

روبرو شده است . 
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مبنای معاصر فرضیه »خشونت« در خاورمیانه

 خلق های 
اسیر استعمار

سهیل اسدی
فارغ التحصيل فلسفه سياسی از بريتانيا

او که در بستر بيماری بود، اثر جنجاليش »نفرينيان زمين«)۱( در 
انقالبی فرانسوی   – ۱۹۶۱ ميالدی بچاپ رسيد. فرانتس فانون)۲( 
به  دلبسته  انسانی  و  بيستم  ی  سده  ممتاز  شخصيت  يک   – تبار 
طبقات  بر  او  انديشه  دامنه  بود.  استعمار  دربند  خلقهای  آزادی 
مختلف اجتماعی خاورميانه تأثيرات شگرفی داشته است. از جمله 
در ميان روشنفکران ايرانی، علی شريعتی او را بسيار می ستود. 
فانون بيشتر زندگيش در راه مبارزه با آنچيز که استعمار فرانسه 
در الجزاير می دانست صرف شد و در همين وادی، انقالب الجزاير 
آزاديخواهی  جنبش  که  آنزمان  اوست.  مبارزات  مديون  يقين  به 
افتاده  بيماری  بستر  در  فانون  بود،  پيروزی  شرف  در  الجزاير 
جنبش  چندين  مولد  او  انديشه  افق  که  دانست  نمی  احتمااًل  و  بود 
موازين  که  دانست  نمی  حتم  به  شد.  خواهد  خاورميانه  در  ديگر 
او به شکل گيری اسالمگرايی راديکال در خاورميانه کمک  فکری 
به  قطب  سيد  که  بود  سخت  تصورش  حتی  کرد.  خواهد  شايانی 
پشتوانه نظريات ناسيوناليستی او اثر افراطی »نشانه های راه« را 
بيافريند و بنيانگذار جنبش اخوان المسلمين در مصر شود. باری، 
را درنورديد. در  از نسل خود  فراتر  فانون بسيار  انقالبی  انديشه 
ميان نسلی که قطب تربيت کرد، پزشکی جوان و عضو فعال اخوان 
المسلمين بسيار تحت تأثير فرضيه خشونت فانون و نظريات پدر 
به  شوروی  تهاجم  با  تا  رود  می  افغانستان  به  خود  ايدئولوژيک 
جهاد بپردازد. فردی که مبدل به شخص دوم القاعده و نظريه پرداز 
مبنای  به  با توسل  نهايت  الزواهری. در  ايمن  آن می گردد: همان 
انديشه ضدامپرياليستی فانون، الزواهری و بن الدن به طرح ريزی 

حمالت يازدهم سپتامبر دست می زنند.

بازخوانی اندیشه فرانتس فانون

که  را  تاريخ  مادی  تکامل  داشت.  مارکسيستی  تمايالت  فانون 
کمونيستها بدان شديداً باور دارند می پسنديد و صراط علم ميدانست. 
مارکسيستی  مبنايی  بر  را  خود  استعمارزدايی  فرضيه  اينرو  از 
شناسی  آسيب  مطالعات  بابت  فانون  اهميت  ديگر  کند.  می  مطرح 
استعمار است. او دغدغه قاره سياه را داشت، قاره آفريقا؛ سيطره 
است.  گشته  سياه  استعمار  دژخيمان  با شالق  او  باور  به  که  ای 
اربابان  استبداد سرتاسری  از  راه رهايی  تنها  بود  همچنين معتقد 

سفيدپوست در مبارزه انقالبی خالصه می شود. چنين اعتقاد داشت 
که استعمارزدايی همواره فرآيندی خشونت آميز خواهد بود. اين 
فرآيند که چشم به »تغيير نظم جهان دارد، خود با بی نظمی عجين 
است.« و هرچه که باشد با »تفاهم، جادوگری يا حتی حمله طبيعی 
اين فرآيند دفعی و يکباره هم  سازگار نيست و درک نمی شود.« 
نيست، افکار و اعمال چند نسل را به خود مشغول می سازد. در 
افراد  آنها  از  و  دهد  می  تغيير  را  درگير  انسانهای  پيدايش  مسير 
توده ای سر و  پديده  با يک  اينجاست که  از  آفريند.  متمايزی می 
کار داريم. استعمارگر با خشونت تمام و شمشير بّران به صفوف 
مردمان کوچه و بازار حمله ور می شود. زندگيشان را نابود می 
راه  برای مردم  کند.  آنان تحميل می  بر  را  تقدير ديگری  سازد و 
نمی  باقی  تجاوزگر  برابر  در  مقاومت  و  ايستادگی  بجز  ديگری 

ماند. 

تيغ تيز قلم فانون از يک جهت به سمت استعمارگران اروپايی وقت 
بود و از جانب ديگر روشنفکران همگام با پديده استعمار را هدف 
آنرا سرمنشاء  و  بود  مخالف  نژادپرستی  با  به شدت  ميداد.  قرار 
دلمشغولی  طرفی  از  دانست.  می  قرن  سياسی  مشکالت  تمام 
از طرف ديگر به شدت عمل  انسانی را داشت و  ارزشهای واالی 
سياسی و نظامی دلخوش بود. حتی در ميان رفقايش بی مخالف 
تحصيلکردگان  از  برخی  که  کرد  می  خطاب  چنين  را  آنان  نبود. 
جوامع »جهان سوم« فوايدی برای دولت استعمارگر ذکر می کنند. 
بنابراين خواهان همزيستی مسالمت آميز استعمارگران و بوميان 
اما چنين چيزی ممکن نيست چرا که »استعمارگر مادامی  هستند. 
در منطقه خواهد ماند که منابع استعماريش ايجاب کند« واال دقيقه 
برای  حقيقت  کرد.  نخواهد  آميز طی  مسالمت  همزيستی  به  را  ای 
مردمان آنزمان عيان خواهد شد که استعمارگر و مبنای استعمار 
از سرزمين بوميان رفته باشد. مادامی که استعمارگران بر قدرت 
سوارند، دروغ و شايعه بنياد حکومت آنان را از هر گزندی حفظ می 
کند. و همين مبانی دروغ و شايعه است که عرصه را برای مبارز 
ابزار و تکنيک  با  ملی تنگ می کند. به باور فانون اگر مبارز ملی 
مبارزه آشنايی کامل داشته باشد، از درصد موفقيت بيشتری نيز 

برخوردار خواهد بود.  

و  گويد  می  سخن  زبان  يک  با  فقط  استعماری  دولت  او  باور  به 
قالب  يک  »استعمار  نيست.  زور  و  ادبيات خشونت  آن چيزی جز 
توانمند نيست، يک پيکره ی متفکر هم نيست.« در طبيعی ترين حالت 
اين  تمامًا خشونت است.  ممکن يک سيطره ی آشوب و خفقان و 
استعمارگر است که سيکل خشونت را وارد فرهنگ بومی می کند. 
اوست که به بوميان با تجربه می آموزاند بجز طرح خشونت راهی 
برای بازپسگيری مملکتشان ندارند. »اين سيطره را تنها با درصد 
بيشتری از خشونت می توان نابود ساخت.« الجرم اين استعمارگر 
است که با اعمال خود به بوميان می آموزاند او فقط زبان خشونت 
را خوب درک خواهد کرد. در نهايت به واسطه عکس العمل سيکلی 
که خود مبدعش بوده سرنگون می گردد. برخالف آنچه تصور می 
از مرزهای مستحکم و بسته ای برخوردار  شود، هرآنچه هم که 
باشد، دولت استعماری توان مسدود ساختن تمامی راه های نفوذ 
و خروج اطالعات را ندارد. به هر حال، مردماِن تحت فشار راهی 
برای تماس با خارج می يابند و همچنين ايده های جديد به داخل 
وارد می شوند. فانون معتقد است رژيم سياسی که بر مبنای زور 
حاکم شده باشد، خيلی زود از درون فرسوده می گردد و با اعمال 

خشونت سرنگون می شود.)۳( 

فانون معتقد است رژیم 
سیاسی که بر مبنای زور 
حاکم شده باشد، خیلی 

زود از درون فرسوده می 
گردد و با اعمال خشونت 

سرنگون می شود

نقد اندیشه فانون

به  االمکان  حتی  که  است  آن  بهتر  انديشه  هر  کامل  درک  برای 
فضايی که موجب طرح آن تفکر می گردد سفری داشت. اين نگرش 
توسط مبانی هرمنوتيک)۴( نيز تأييد و توصيه شده است. در پی 
شناخت ضرورتهای زمانه می توان بر نيازهای دوران مشرف شد. 
آنرا  شدن  طرح  موجبات  که  است  بستری  به  وابسته  انديشه  هر 

فراهم آورده است. بدون شناخت بستر، فهم کامل مهيا نخواهد شد. 
در جهانی که به صحنه رويارويی دو ابرقدرت شرق و غرب عالم 
و به اصطالح، دوران جنگ سرد مشهور بود، گفتار مسلط زمان 
بر محور افراط گرايی می چرخيد. چه در ميان مناسبات سياسی 
سياسی  روابط  ميان  در  چه  سوسياليست،  و  ليبرال  جهان  دو 
مثابه  به  خشونت  انواع   – سوم  جهان   – سوم  محور  کشورهای 
ابزار چانه زنی سياسی مورد استفاده واقع می شد. خشونت، فی 
الذات هسته مرکزی و جاذبه چرخشی معادالت سياسی را تشکيل 
ميداد. در چنين فضايی برخوردهای خشن به صرف خشونت نهی 
نمی شد. از آنها الگو برداری می شد، به عنوان مبنای تغيير مورد 
سنجش قرار می گرفت و حتی با نگاهی نوستالژيک بدان نگريسته 

می شد. 

بدين ترتيب چرخه ای از خشونت توليد می شد که مدام حول خود 
چرخش می کرد و چيزی جز خشونت بيشتر به ارمغان نمی آورد. 
اما مقصر اصلی برپايی سيکل خشونت، دو ابرقدرت وقت بودند. 
آنها با استفاده از تروريسم دولتی بر جو ملتهب کشورهای در حال 
توسعه تاثير مخربی می گذاشتند. مادامی که آنها با ادبيات خشونت 
کردند،  فرهنگ جوامع محور سوم همت می  و  بازار  بر  تسلط  به 
نمی شد انتظار پاسخ ديگری جز طرح عکس العمل خشونت آميز 
زيرساختها  فاقد  بيستم،  قرن  در  آنهم  داشت. جوامع محور سوم 
الزم برپايی يک جامعه ليبرال منش يا سوسياليست مأب تمام عيار 
بودند. نه دارای يک طبقه متوسط پويا، قدرتمند و شهرنشين بودند 
باشد و  استبدادهای بومی را داشته  ايستادگی در مقابل  توان  که 
بودند  برخوردار  سرمايه  مولد  کارگری  منسجم  های  توده  از  نه 
که بتوان به پشتوانه اش مقدمات اقتصاد صنعتی مملکت را هموار 
کرد. هرکدام از طرفين درگير جهانی نيز بجز بکارگيری زور بازو 
در جهت تحکيم فرهنگ سياسی خود و ناديده گرفتن فرهنگ بومی 
رويه ديگری را پيش نمی گرفت. نتيجتًا جز ملتهب ساختن بيشتر 
جو حاکم و عقب انداختن هرچه بيشتر فرآيند توسعه در آن ممالک 
ابرقدرت به دست خود در  کار ديگری صورت داده نمی شد. دو 
ممالک محور سوم باد می کاشتند و الجرم طوفان درو می کردند.  
چنين گفته اند که فرد انقالبی فرزند زمانه خود است. از مکانيزمهای 
درگير در پشت پرده سياست عصر خود باخبر است. مردمان خود 
را نيز به خوبی می شناسد. و شايد مهمتر از همه، او از نقطه ضعف 
فرد  است.  باخبر  خوبی  به  برخاسته  اش  عليه  که  سياسی  رژيم 
انقالبی به خوبی از ابزار مناسب جهت رسيدن به اهدافش استفاده 
می کند. اينکه فرانتس فانون توسل به خشونت را تنها راه رهايی 
از ستم استعمارگران می دانست خود نشان از وضع ويژه دورانی 
دارد که او در آن زندگی می کرد. و اما مخاطب او بگفته خودش 

"خلقهای اسير استعمار" هستند.

تجربه نيز چنين نشان ميدهد که غالبًا مخاطب فانون طبقه متوسط 
کارگری  پرولتاريای  نيست،  بازار  معادالت  اسير  بورژوای  خرده 
صاحب اتحاديه هم نيست؛ فردی است بی خانمان که به ثمر عجين 
ديگر  استعمار،  دراز  ساليان  در  آنهم  شکنجه،  و  کشتار  با  شدن 
به مجرد  و  برد  لذتی غريزی می  مداوم  قيام  و  قتل و شکنجه  از 
برقراری نظام آزاديبخش به آن به مثابه نظام برتر ايمان می يابد. 
خشونت در ذات او نهادينه می گردد و آنگاه از نظام برتر در مقابل 
جميع نارسايی ها چيزی جز خشونت طلب نمی کند. اينجاست که 
خشونت برای جامعه کمتر توسعه يافته به يک سيکل بسته وارد می 
شود. نظام آزاديبخش خيلی زود مبدل به يک رژيم سياسی بسته 
استبدادی می گردد. با مخالفانش همان می کند که روزی با او شده 
است. آنگاه حاکميتی که از برای آزادی نوع انسان برپا گشته بود، 
خود به زندانبان آزادی مبدل می گردد. اينچنين است که با اعمال 
حاکميت  بجای  دموکراتيک  حاکميت  توان  نمی  انقالبی  خشونت 
دموکراسی  ای  انديشه  فانون،  انديشه  اينرو  از  نشاند.  استبدادی 
پرور نيست؛ اگرچه او دغدغه رسيدن به يک مردم ساالری مطلق را 
داشت اما نمی دانست که با ترويج خشونت تنها امتيازی که اجتماع 
دموکراتيک  فرهنگ  نهادينه شدگی  همان  کرد  نخواهد  آِن خود  از 

خواهد بود.  

پی نوشتها:
 Les Damnés de la Terre – The Wretched of the  )۱(

Earth
)Frantz Fanon )۱۹۲۵-۱۹۶۱ )۲(

 )۳( تمامی نقل قولها مستقيمًا از اثر »نفرينيان زمين« است. 
می  تأويل  گويند.   Hermeneutic هرمنوتيک  را  تأويل  دانش   )۴(
علوم  باطن  در  اصلی  و  فرضيه  تعبير  کهن،  متون  تفسير  تواند 
کهن، برداشت از يک فهم و باور کهن باشد. اگرچه هرمنوتيک ابتدا 
نيز  به وادی فلسفه  اما  االهيات مسيحی بکار گرفته شد  در وادی 
کشانده شد و از آن پس در مجموعه ای از علوم اجتماعی دارای 
تاريخ  بازخوانی  در  اتکا  قابل  روش  يک  بعنوان  و  گرديد  کاربرد 

مورد استفاده قرار گرفت. 

فلسفه سیاسی
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بالیوود در قلب هالیوود
امير پوريا؛

 همان طور که پيش بيني مي شد، آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي اياالت متحده در آغاز دوران رياست 
جمهوري باراک اوباما در همسويي با شعار مطلوب او يعني »تغييرات« در دوران جديد، بيشترين ميزان 
جوايز دوره هشتاد ويکم مراسم اسکار را به فيلم هايي که با اميدواري، پايان خوش يا دست کم تهييج 
مخاطب به تغييرطلبي همراه بودند، اهدا کرد. محصوالتي که در اين دوره با هم به رقابت مي پرداختند، 
البته در آخرين سال رياست جمهوري جرج بوش يعني ۲۰۰۸ ساخته شده بودند؛ اما همواره در چنين 

سال هايي، وقتي مراسم عماًل پيش از شروع يک دوران تازه سياسي برگزار مي شود، جوايز اهدايي 
سال  اين  از  بعد  دوران  فرهنگي  هاي  سياست  کننده  تعيين  طور مشخص  به  آکادمي  هاي  انتخاب  و 
قلمداد مي شود. به خصوص از اين حيث که در اين دوره، ديدگاه هاي اوباما با داعيه دگرگوني هاي 
فرهنگي نيز همراه شده است. هرچند بيش از خود او، سينماگران شاخص و مشهوري که به حمايت 
را  داعيه  اين  پرداختند،  امريکا  تاريخ  رئيس جمهور سياهپوست  نخستين  اين  از  جانبه  همه  و  آشکار 
مطرح کرده اند.نام اوباما در مراسم اسکار يکشنبه شب، دو بار به طور مشخص بر زبان حضار روي 
صحنه جاري شد؛ يک بار زماني بود که کوبا گودينگ جونيور بازيگر سياهپوست برنده اسکار نقش 
مکمل سال ۱۹۹۶ در معرفي رابرت داوني جونيور به عنوان يکي از نامزدهاي همين شاخه در مراسم 
امسال، به نام سياهپوست هاي مشهور اشاره کرد و بن استيلر کارگردان فيلم »توفان استوايي« را بابت 
ديوانه خواند.  به شوخي  نقش يک سرباز سياهپوست،  ايفاي  براي  داوني سفيدپوست  رابرت  انتخاب 
ميان اين سياهپوست هاي مشهور که طبق شوخي گودينگ جونيور صالحيت بيشتري براي نقش يک 
سياه داشتند، از اوباما هم نام برده شد. اما اين به روشني يک شوخي بيش نبود. طرح جدي نام رئيس 
جمهور جديد در مراسم اسکار زماني روي داد که يکي از مخالفان پرسر و صداي دولت دوران بوش 
در هاليوود يعني شان پن براي دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد نقش اصلي پشت تريبون رفت و به 
صراحت گفت؛ »در ميان مردمي زندگي مي کنم که مردي چون باراک اوباما را به رياست جمهوري 
برگزيده اند. هم ميهني با اين مردم، افتخارآميز است.« ولي شايد پن براي آشکارسازي تعامل دوستانه 
ميان تصميمات اين دوره آکادمي با خط مشي دوران پيش رو، نيازي به اين صراحت افراطي نداشت. 
شايد همين که او براي نخستين بار نقش يک مرد همجنس گرا را در جايگاه نقش هاي اسکاري تاريخ 
سينماي امريکا مي نشاند، مي توانست براي تبيين آمادگي هاليوود در راه شعار تغييرات اوباما کافي 
باشد. اين همان آکادمي بود که هرگز به بازيگران نقش هايي با نوعي ناهنجاري اخالقي در نظر عرف و 
عموم، مثل نقش مريل استريپ در »پل هاي مديسون کانتي« يا بازيگران مرد فيلم »کوهستان بروک بک« 
روي خوش يا نيمه خوش هم نشان نمي داد، چه رسد به جايزه. پس روشن بود که حاال مي خواست 
بگويد در آستانه جاري شدن سياست هاي اوباما، ديگر شرايط شخصيت هاروي ميلک در فيلم گاس 
ون سنت را گونه يي انحراف اخالقي نمي داند. ولي اعالم همسويي آکادمي با دوران تازه، بيش از اين 
در جوايز متعددي عيان شد که به فيلم »ميليونر زاغه نشين« تعلق گرفت. اين فيلم را طرفداران هميشگي 
معتقدند  و  ندارند  هند، چندان دوست  پايان خوش سينماي  به  منتهي  همواره  و  احساساتي  هاي  فيلم 

پررنج  بر عوامل و عناصر يک قصه هندي پرسوز و  را  پرداخت روشنفکرانه  بيهوده کوشيده نوعي 
حاکم کند. اما نه تنها در قياس با هر فيلم ديگري که موفق به کسب هشت جايزه اسکار شده، بلکه حتي 
در مقابل هر فيلمي که در هر سالي اسکار بهترين فيلم را گرفته، »ميليونر زاغه نشين« به تمامي يک فيلم 
هندي به شمار مي رود. به ويژه وقتي حال و هوا و خوش بيني ها و تحقق روياي امريکايي در فضاي 
فقرزده بمبئي اين فيلم را کنار برندگان اسکار بهترين فيلم چهار سال اخير يعني »عزيز ميليون دالري«، 
»تصادف«، »مرحوم« و »جايي براي پيرمردها نيست« قرار مي دهيم و تلخي هاي عميق يکايک آنها را 
به ياد مي آوريم، کاماًل مشخص مي شود که آکادمي با ترجيح »ميليونر زاغه نشين« بر مثاًل »ماجراي 
عجيب بنجامين باتن« ديويد فينچر يا حتي بر ملودرام به غايت تلخ »جاده رولوشنري، مسير تحول« سام 
مندي که حتي کانديداي شاخه هاي اصلي نشد، تا چه حد قصد بازگشت به دوران خوش بيني را در سر 
مي پرورانده. از سوي ديگر »شو«ي نهايي مراسم اسکار ۲۰۰۹ با حضور تمام عوامل ريز و درشت 
گروه بازيگران هندي »ميليونر زاغه نشين« روي دايره جلويي سن اسکار امسال، بيش از يک حسن 
ختام معمول و لطيف مراسم، نشانگر سياست هاي نيکوکارانه مورد تبليغ نظام تازه بود. بازيگران و 
بچه ها و آهنگساز دو اسکاري هندي فيلم حتي خواب حضور در چنين سالني را نمي ديدند، اما حاال نه 
تنها در سالن کداک تياتر، بلکه روي صحنه يي به عنوان برنده حضور يافتند که امسال بر ديويد فينچر، 

اريک راث، برد پيت، آنجلينا جولي، مريل استريپ و راجر ديکينز هموار نشده بود. اين تحقق روياي يک 
شبه ره صدساله پيمودن، از آن چيزي که به همين ميزان ناممکن بود و در دل داستان فيلم »ميليونر 
زاغه نشين« شدني شده بود، غريب تر به نظر مي رسد. اما باليوود با تحميل سليقه اش بر هاليوود 
داشت نشان مي داد که امريکا تا چه حد بر تداوم تسخير قلوب جهانيان از طريق قوي ترين سالحش 
در تمامي دوران ها يعني هنر تصاوير متحرک، همچنان دل بسته است. با اين نگرش، مي توان پرسيد 
که آيا به واقع باليوود در قلب هاليوود به توفيق دست يافته؟ يا هاليوود راه تازه و پيشتر ناپيموده يي 
براي صدور روياپردازي دل خوش کن هميشگي اش به محروم ترين نقاط دنيا يافته است؟ هند فعاًل 
شکارگاه خوبي براي صيد احساسات رقيقه و اميد به فرجام هاي خوش است؛ سوژه و آبشخور بعدي 

هاليوود کجا خواهد بود؟
...به هر رو برندگان هشتاد و يکمين دوره مراسم اسکار عبارت بودند از؛ بهترين فيلم بلند؛ »ميليونر زاغه 
اقتباسي؛ سايمون  فيلمنامه  بهترين  براي »ميليونر زاغه نشين«،  بويل  بهترين کارگرداني؛ دني  نشين«، 
بيوفوي براي »ميليونر زاغه نشين«، بهترين فيلمبرداري؛ آنتوني داگ مîنتل براي »ميليونر زاغه نشين«، 
زاغه  »ميليونر  براي  اًي.آر. رحمان  متن؛  بهترين موسيقي  زاغه نشين«،  »ميليونر  بهترين ميکس صدا؛ 
نشين«، بهترين ترانه؛ ترانه »جاي.هو« از ترانه هاي »ميليونر زاغه نشين«، بهترين تدوين؛ کريس ديکنز 
براي »ميليونر زاغه نشين«، بهترين بازيگر نقش اول مرد؛ شان پن براي فيلم »ميلک«، بهترين بازيگر 
نقش اول زن؛ کيت وينسلت براي »کتابخوان«، بهترين بازيگر نقش مکمل مرد؛ مرحوم هيث لجر براي 
»شواليه تاريکي«، بهترين بازيگر نقش مکمل زن؛ پنه لوپه کروز براي »ويکي کريستينا بارسلونا«، بهترين 
فيلم غيرانگليسي؛ »عزيمت، شکست ها« از ژاپن به کارگرداني يوجيرو اوکاتا، بهترين فيلمنامه تاليفي؛ 
داستين لنس بلک براي »ميلک«، بهترين طراحي صحنه؛ دانلد گراهام و زولفو فيشر براي »ماجراي عجيب 
بنجامين باتن«، بهترين طراحي لباس؛ مايکل اوکانر براي »دوشس«، بهترين چهره پردازي؛ گرگ کانون 
براي »ماجراي عجيب بنجامين باتن«، بهترين جلوه هاي ويژه بصري؛ »ماجراي عجيب بنجامين باتن«، 
بهترين جلوه هاي صوتي؛ »شواليه تاريکي«، بهترين مستند بلند؛»مردي روي بند«، بهترين مستند کوتاه؛ 
»بخند پينکي، خوکچه خندان«، بهترين انيميشن بلند؛ »وال اي« به کارگرداني اندرو استنتون محصول 
کمپاني پيکسار، بهترين انيميشن کوتاه؛ »خانه يي با مکعب هاي کوچک« ساخته کونيو کانتو، بهترين 
فيلم کوتاه داستاني؛ »سرزمين اسباب بازي«، جايزه بزرگداشت فعاليت هاي انسان دوستانه موسوم به 

جين هرشولت؛ جري لوئيس.
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مروری بر آثار زنانه سینمای ایران در لندن

آثاری از سينمای ايران با محوريت زن ايرانی در جامعه امروز در دانشگاه کالج لندن 
به نمايش در می آيند.تعدادی از فيلم های سينمايی با موضوع زندگی شخصی و اجتماعی 
زنان در دوران معاصر ايران ساخته کارگردانان سينمای ايران در دانشگاه کالج لندن به 

نمايش در می آيند. 
»بانوی ارديبهشت« ساخته رخشان بنی اعتماد، »نيمه پنهان« ساخته تهمينه ميالنی، »ده« از 
عباس کيارستمی، »زندان زنان«، »سه زن« و مستندهای »من، اتاقم و دوستانم« و »زنان 
از خانه بيرون آمدند« همگی از کارهای منيژه حکمت دراين سلسله نشست ها به نمايش 
درمی آيند. در پايان هر نمايش جلسه نقد و بررسی آثار صورت می گيرد که به گزارش 
آثار خويش در جلسات حضور خواهد  نقد  برای  تنها منيژه حکمت  ايران ميراث  سايت 

داشت. اين برنامه از ۱۸ فوريه آغاز شده و تا ۶ مارس ادامه خواهد داشت. 

مراسم اسکار امسال 36 میلیون بیننده 
تلویزیونی داشت  

مراسم اهدای جوايز آکادمی علوم و هنرهای تصاوير متحرک )اسکار(، امسال با افزايش 
نفر  ، به رقم ۳۶ ميليون  تلويزيونی بيشتر نسبت به سال قبل)۲۰۰۸(  ۴ ميليون مخاطب 
رسيد. اين مراسم ۳ ساعت ونيمه که توسط شبکه تلويزيونی»ای بی سی« ABC امريکا 
به نمايش درآمد، با اجرای ويژه »هيوجکمن« سينماگر استراليايی هاليوود در سالن تئاتر 

کداک، همراه بود. 
بنا بر اعالم بی بی سی، رکورد پربيننده ترين مراسم اهدای جوايز اسکارهم چنان به سال 
۱۹۹۸ ميالدی برمی گردد که با حضور فيلم هايی چون »تايتانيک« در اين رقابت ها بيش از 

۵۵ آمريکايی به تماشای اين مراسم از پای گيرنده های شان نشستند. 
تعداد مخاطبين تلويزيونی مراسم در دهه اخير رو به نزول بوده است و برگزارکنندگان 
آن سعی کرده اند با تمهيدات خاص از جمله اعالم نکردن فهرست نام اهداکنندگان جوايز، 

بر اشتياق تماشاگران، برای استقبال تلويزيونی از آن بيفزايند. 
سياه  کمدی  به  را  فيلم  بهترين  جايزه  )که  اسکار  مراسم  تلويزيونی  بخش  قبل  سال 
»پيرمردها سرزمينی ندارند« برادران کوئن رسيد(، با ۳۲ ميليون نفر بيننده ای که داشت 

که از سال ۱۹۷۴ اين رقم پايين ترين نرخ تماشاگران اين مراسم بوده است.

»بنجامین باتن« بزرگ ترین بازنده رقابت های 
اسکار امسال 

فيلم »مورد عجيب بنجامين باتن« به کارگردانی »ديويد فينچر« علی رغم انتظار و پيش بينی 
بخش  دو  در  توانست  تنها  اسکار  رقابت های  از  دوره  اين  در  کارشناسان،  از  بسياری 
غيراصلی برنده جايزه شود.هشتاد و يکمين دوره از جوايز اسکار امسال در حالی برگزار 

شد که در بسياری از بخش های آن رقابت  تنگاتنگی ميان فيلم ها وجود داشت. 
البته اگرچه همواره پيش بينی نتايج اسکار چندان آسان نيست ولی امسال گمانه زنی های 
زيادی در ارتباط با موفقيت فيلم »ميليونر زاغه نشين« در اين دوره از رقابت های وجود 
داشت که در نهايت نيز اين فيلم با برنده شدن در ۸ بخش از جمله بخش های بهترين فيلم 
و بهترين کارگردانی نام خود را در ميان پرجايزه ترين فيلم های اسکاری به ثبت رساند. 

رقابت های  در  باتن«  »بنجامين  فيلم ستوده شده  ناکامی  زاغه نشين«،  »ميليونر  برخالف 
بازی  با  و  فينچر«  »ديويد  کارگردانی  به  فيلم  اين  برانگيخت.  را  همگان  تعجب  امسال 
درخشان »براد پيت« که در ۱۳ بخش از جوايز اسکار نامزد شده بود تنها توانست برنده 

دو جايزه غيراصلی بهترين گريم و بهترين جلوه های ويژه شود. 
و  »کتابخوان«  »فراست/نيکسن«،  »ميلک«،  زاغه نشين«،  »ميليونر  فيلم های  آنکه  علی رغم 
اين جوايز  باتن« در بخش های مختلف  »بنجامين  از جمله رقبای سرسخت  »کشتی گير« 
بهترين  فيلم،  بهترين  چون  بخش هايی  در  مطرح  گزينه  جمله  از  فيلم  اين  ولی  بودند، 
کارگردانی، بهترين بازيگری و بهترين فيلمنامه نويسی بود. اين فيلم داستان شخصی به 
نام »بنجامين باتن« )با بازی »براد پيت«( است که بدو تولد بسيار پير است و به مرور 

زمان از پيری به جوانی و پس از آن به کودکی و نوزادی می رسد.

»پنلوپه کروز«، اولین بازیگر زن اسپانیایی 
برنده اسکار  

 
 »پنلوپه کروز«، بازيگر مشهور هاليوود، صبح امروز با کسب جايزه اسکار بهترين بازيگر نقش مکمل زن، نام خود را 

به عنوان اولين بازيگر اسپانيايی برنده اسکار به ثبت رساند.

به نقل از خبرگزاری رويترز، هشتاد و يکمين دوره از رقابت های اسکار در حالی برگزار شد که »پنلوپه کروز«، 
بازيگر جوان هاليوود توانست برای بازی در فيلم »ويکی کريستينا بارسلونا« به کارگردانی »وودی آلن«، اولين جايزه 
اسکار خود را در سن ۳۴ سالگی به دست آورد. به گزارش رويترز، »کروز« بدين ترتيب نام خود را به عنوان اولين 
بازيگر اسپانيايی برنده اسکار، در تاريخ سينما به ثبت رساند. »کروز« امروز هنگام دريافت جايزه خود ضمن تشکر 
از آکادمی اسکار گفت: من موفقيت خودم را مديون »وودی آلن« و »پدرو آلمودوار« هستم. وی افزود: از وودی آلن 
برای اين که به من اطمينان کرد و چنين نقش زيبايی را به من داد بسيار متشکرم، از او متشکرم چون طی ساليان 
سال فيلمنامه هايی را به رشته تحرير درآورد که برخی از بزرگترين شخصيت های آنها را زنان در بر می گرفتند. 
وی گفت: من در جايی به نام آلکوبنداس بزرگ شده ام، جايی که بردن چنين جايزه ای حتی در رويا هم نمی گنجد. اين 
بازيگر سپس خطاب به حضار گفت: واقعا تا حاال کسی بوده که هنگام گرفتن جايزه اسکار غش کرده باشد؟ فکر کنم 
که من اولين نفر باشم. بنا براين گزارش، »پنلوپه کروز« پس از »ديان ويست« و »ماريا سورينو«، سومين بازيگر زنی 
است که برای بازی در يکی از فيلم های »وودی آلن«، برنده جايزه اسکار بهترين بازيگر نقش مکمل زن می شود. به 

گزارش فارس، هشتاد و يکمين مراسم اسکار امروز صبح در سالن کداک هاليوود در لس آنجلس برگزار شد.

بهمن قبادي؛  

 یک فیلمساز کوتاه باید در سال 12 
فیلم بسازد 

 بهمن قبادي در نشست تخصصي سينمايي با محوريت بررسي فيلم کوتاه که با حضور جمع زيادي از 
عالقه مندان به هنر سينما برگزار شد، گفت؛ »درست است که يک فيلم بلند به اندازه چند فيلم کوتاه براي 
فيلمساز مشقت دارد و وقت مي گيرد؛ اما يک فيلم کوتاه اگر گويا و موجز باشد، مي تواند به اندازه يک 
فيلم بلند قابل تامل و محترم باشد.«قبادي گفت؛ »در جشنواره فجر امسال دو فيلم را ديدم که از کليت 
آنها زياد خوشم نيامد اما در همين فيلم ها سکانس هاي درخشاني بود که براي تبديل کردن آن فيلم به 

يک شاهکار کافي بودند. از اين رو فيلمي ۱۰۰ ثانيه يي هم مي تواند يک اثر فاخر هنري باشد.«
کارگردان »زماني براي مستي اسب ها« همچنين افزود؛ »سازنده فيلم کوتاه تمرين خوبي براي استفاده 
بهينه از زمان مي کند و همين باعث مي شود اگر روزي يک اثر بلند ساخت در دقايقي از آن اثر خود 
را به يک اثر ماندگار بدل کند. فيلم ۱۰۰ ثانيه يي فيلمساز را عادت مي دهد به اينکه در فيلمش حتي يک 

فريم اضافه نبايد باشد.«او فيلم ۱۰۰ ثانيه يي را محک مناسبي 
براي خودآزمايي دانست؛ »اگر فيلمسازي در اين زمان توانست 
يک شاهکار خلق کند، مي تواند به فيلم هاي نيمه بلند و بلند هم 
فکر کند، اما اگر فيلم ۱۰۰ ثانيه يي اش متوسط باشد يقينًا در 
نظر  از  بود.«فيلمسازي  نخواهد  موفق  نيز  تر  کارهاي طوالني 
قبادي حرفه يي است که اين ويژگي ها را داشته باشد؛ »سازنده 
فيلم کوتاه بايد سالي ۱۲ فيلم کوتاه بسازد، با دوربين ديجيتال 
خود روزي ۲۰۰ عکس خوب بگيرد و همه چيز را در قاب ببيند 
تا به يک فيلمساز حرفه يي تبديل شود. عالوه بر اين بايد به 
نقاشي بپردازد و گرافيک کامپيوتري را تجربه کند و کاًل به همه 
مقوله هاي هنري وارد شود تا مسير پيشرفت و تعالي برايش 
هموار شود و تا زماني که فيلمساز اين مشقت ها را تحمل نکند، 
فيلمساز حرفه يي نخواهد شد.«قبادي بر اهميت ايده و ارجحيت 
آن در مقام مقايسه با تکنيک در سينما نيز تاکيد کرد؛ »تجربه 
مي گويد اثري که با تکنيک درجه دو و سه ساخته مي شود اگر 

داراي يک ايده ممتاز باشد مي تواند ماندگار شود.« 
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

بدنبال سلسله خدمات و کمک به هموطنان ايرانی و ديگر فارسی زبانان مقيم بريتانيا اعالم می 
ايرانی برای حل  از معلولين  انجمن حمايت  داريم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
مشکالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات خانوادگی ، ارتباطات والدين با فرزندان و 
بالعکس ، ازدواج و انتخاب همسر ، افسردگی ، سرخوردگی ، اضطراب ، وسواس و ديگر مشکالت 
خانوادگی و روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه درمانی با 

آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 07908007319
E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسیم رنجبر 
خدمات انجمن رایگان می باشد. 

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود را به حساب 
بانکی زیر واریز نمایید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

به جامعه  انجمن  و گزارش ساالنه  تا حسابرسی  دانیم  مالی می  حق طبیعی کمک کنندگان 
خیریه انگلستان را بازبین نمایند.

چرا وقت شناس نیستیم؟
مريم ميرزا

شما جزو کدام دسته از افراد هستيد؟ آن دسته از افراد که 
حتی پيش از موعد سر قرار حاضر می شوند و حاضرند 
دقايقی را برای مثال در مقابل خانه ميزبان قدم بزنند و 
سپس راس ساعت زنگ در را بفشارند و به داخل روند؟ 
يا از آن دسته از افراد که تازه يک ساعت مانده به وقت 
وقت،  به  مانده  نيم ساعت  می گيرند.  دوش  می روند  قرار، 
شروع به لباس پوشيدن می کنند و ۱۰ دقيقه قبل از ساعت 
قرار، از خانه بيرون می زنند؟ آن دسته از افرادی که تاخير 
زير نيم ساعت را با وضعيت مستاصل کننده ترافيک تهران 
عادات  به  اما  می دانند،  احتراز  غيرقابل  و  بديهی  امری 
تاخيرهای  اين  اصلی تر  عوامل  عنوان  به  خود  روزمره 
مزمن توجهی نمی کنند و در پی تغيير آن هم نيستند. فکر 
انتظار  به  دقيقه   ۱۵ که  مقابل شخصی  در  وقتی  می کنيد 
شما در خيابان ايستاده، می گوئيد که ترافيک بود، او چه 
چيزی بايد بگويد؟ مسلمًا بايد بگويد که من هم از همين 
خيابان ها و در ميان ترافيک آمده ام، اما طوری برنامه ريزی 

کردم که سر وقت اينجا حاضر باشم. البته مسلمًا بيشتر مواقع چنين چيزی نمی شنويد و شخص مقابل 
از روی ادب صرفًا به لبخندی اکتفا کرده و بحث را عوض می کند. برای تکرار چنين چيزی هم فکری 
کرده ايد؟ برای اينکه مدام دير به همه جا برسيد و هر بار بخواهيد دليلی بتراشيد؟ فکر کرده ايد به جز 
اينکه به فرد يا افراد مقابل حس بی ارزش شمرده شدن دست می دهد، اعتبار شما هم می تواند به ميزان 
قابل توجهی کاهش پيداکند؟ اينها سوال هايی هستند که ممکن است همه آنهايی که »دير« می رسند، زمانی 
پی اس ام اس  از  مدام اس ام اس  دارند،  استرس  که  آن زمانی  به خصوص  باشند،  پرسيده  از خودشان 
می فرستند و پشت چراغ قرمز بوق می زنند، يا اينکه به راننده تاکسی می گويند »نمی شود کمی  تندتر 
برويد؟« اما سوال اساسی درباره بسياری از ما که دچار »تاخير های مزمن« هستيم اينجاست که چرا 
اين عادت ديرينه مان  بر  پايان  نقطه  انجام نمی دهيم و  به قرارها دير می رسيم، کارها را سر وقت  ما 
نمی گذاريم؟ چرا برای ما نه تنها هشت و »هشت و يک دقيقه« متفاوت نيست که در خيلی از مواقع هشت 

و ۱۵ دقيقه هم به نظرمان فرق چندانی با هشت ندارد؟

 بی نظمی برای کسی هزینه ندارد
استرس  هميشه  نيم ساعت.  تا  گرفته  دقيقه  چند  از  می رسم،  دير  قرارهايم  موارد سر  درصد   ۹۰ »در 
دارم و نمی توانم لذتی از قرارهايم ببرم«. اين چيزی است که زن روزنامه نگار جوانی که به تازگی سی 
سالگی را پشت سر گذاشته می گويد. او با اين همه به تاخيرهای خود به عنوان يک امر پذيرفته شده 
در زندگی اش نگاه می کند: »فکر می کنم يک بخشی از تاخيرها به روحيات آدم بستگی دارد. همان قدر 
که خانه بايد مرتب باشد تا کار کنم، در مقابل اگر بخواهم از نظر زمانی خودم را داخل کادر قرار دهم 
نمی توانم کار کنم« و زندگی در شهرهای بزرگ را هم البته بی تقصير نمی داند: »شايد هميشه اين افراد 
نباشند که مقصرند، خود زندگی در شهرهای بزرگ يعنی دست به گريبان بودن با همين قسم تاخيرها، 
استرس ها و روحيات«. اين روزنامه نگار البته موضوع را فراتر می برد: 
»شايد هم يکی از داليل تاخيرهايم اين باشد که دوست دارم همه کارها 
را با هم انجام دهم. چون در بسياری از کشورها خيلی از اتفاقات مثل 
يادگيری زبان يا سفرهای ماجراجويانه و... در دوران مدرسه تجربه 
می شود، اما ما در سنين باالتر از مدرسه تازه در پی کسب اين تجربه ها 
انجام همه آنها در  برمی آئيم و مسلمًا چون زمان محدود است برای 
کنار هم، دچار تاخير و استرس هم می شويم«. او البته تاکيد می کند که 
نظر  به  اين  بگيرم.  ناديده  را  »گناه« خودم  اين حرف ها  با  نمی خواهد 
می رسد گفت و گوی خوبی برای شروع بحث با يک جامعه شناس باشد. 
در پی تماس با دکتر عليرضا محسنی، با نوع ديگری از تحليل روبه رو 
در  سعی  »رفتارگرايان«  تئوری های  کشيدن  ميان  به  با  او  می شويم. 
»مسئله  می گويد:  دانشگاه  استاد  اين  دارد.  »تاخير«  چرايی  توضيح 
هر  مانند  و  است  يادگيری  از  ناشی  رفتار  يک  عنوان  به  وقت  رعايت 
اين  قرار می گيرد.  آن  در  فرد  که  است  معلول شرايطی  ديگری  رفتار 
باشد که در  اجتماعی- فرهنگی و آموزه هايی  شرايط می تواند محيط 
معرض آنهاست. مثاًل فردی که در خانواده ای زندگی می کند که افراد 
آن همگی وقت شناس هستند، اين احتمال که اين فرد هم به وقت اهميت 
بيشتری دهد، بيشتر خواهد بود«. اين جامعه شناس بر اين نکته تاکيد می کند که »البته همه اينها تئوری 
هستند و برای بيان نظر قطعی نياز به تحقيق است تا متوجه شد که کدام از اقشار به تاخير مبتال هستند« 
پاداش  به تئوری های رفتاگرايان اشاره می کند: »به قول رفتارگرايان، ما وقتی در مقابل يک رفتار  و 
می گيريم، راغب می شويم که آن را تکرار کنيم و وقتی در مقابل رفتاری تنبيه می شويم، ديگر به سراغ 
آن رفتار نمی رويم«. محسنی در توضيح اين موضوع می گويد: »در خارج از کشور اگر کسی به جای 
پنج، پنج و يک دقيقه به مترو برسد، مترو را از دست می دهد. يا اگر به جز ساعتی که استادش روی در 
دفترش نوشته که دانشجو می پذيرد، مراجعه کند حتی اگر استاد هم باشد، پاسخگوی او نخواهد بود. 
اما در ايران چنين سيستمی  وجود ندارد«. اين جامعه شناس می گويد: »در جامعه ما به نظر می رسد کل 
افراد به زمان اهميت نمی دهند، برای همين هر زمان به سراغشان برويد شما را می پذيرند، بنابراين در 
چنين جامعه ای مجموعه ای از تجربيات برای افراد به وجود می آيد که می آموزند دير برسند هيچ اتفاقی 

نخواهد افتاد و از اين رو هيچ تالشی در تصحيح رفتار خود نمی کنند چرا که ضرورتی نمی بينند«.
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شاهکار کیهان 
در آمریکا  

نوازنده  و  آهنگساز  کلهر  کيهان  اثر  جديدترين  خاموش«  »شهر 
کلهر  آنچنان که  اثر  نام  آمد.  بازار موسيقي  به  تار و کمانچه  سه 
و  حلبچه  به  نوشته  خاموش«  »شهر  جلد  در  کوتاه  يادداشتي  در 
اشاره  غربي کشور  مرزهاي  اين شهر  بمباران شيميايي  قربانيان 

نوشته  اثر  اين  ساخت  شيوه  و  فضا  درباره  کلهر  کيهان  دارد. 
 ۲۰۰۴ سال  در  خاموش-  شهر   - حاضر  اثر  اصلي  است؛»قطعه 
به سفارش دانشگاه هاروارد براي ترکيب کوارتت زهي نوشته و 
اجرا شد و بعد از نظر سازبندي و شکل اجرا بازبيني شد که ساز 
کنترباس و سازهاي کوبه يي- که به وسيله يک نوازنده اجرا مي 
شوند- به آن اضافه شده است.«»شهر خاموش« ترکيبي از موسيقي 
بداهه با درونمايه يي ايراني و موسيقي از پيش نوشته شده در يک 
قطعه موسيقي است. کلهر مي نويسد؛ »در اين شيوه تمام اعضاي 
و  کنند  مي  هاي مشخص شده شرکت  چارچوب  اساس  بر  گروه 
در شکل گيري و صدا دهندگي نهايي به يک اندازه موثرند.«کيهان 
کلهر در اجراي اين آلبوم از ترکيبي از سازهاي ايراني و خارجي 
استفاده کرده است. خود کيهان کلهر نوازندگي کمانچه و سه تار را 
برعهده داشته و سيامک آقايي سنتور و تمبک زده است. اما در اين 
گروه جان گندلزمن و کالين جاکوپسن ويولن نواخته اند. ويوال را 
نيکالس کوردز و ويولنسل را اريک جاکوپسن نواخته اند. نوازندگي 
سازهاي کوبه يي نيز برعهده مارک سوتر بوده و جفري بيچر هم 
کنترباس زده است.قطعه »شهر خاموش« در اين اثر که حدود نيم 
و  يي  کوبه  سازهاي  و  کمانچه  زهي،  کوئينتت  براي  است  ساعت 
بمباران شيميايي حلبچه  قربانيان  ياد  به  از حس  در فضايي مملو 
نوشته شده است. به نوشته کلهر »شيوه نوشتار در سه قسمت اول 
اين قطعه غيرمتعارف و نشانه يي است. در اين شيوه هر نوازنده 
برداشت خود از نشانه ها را اجرا مي کند و تنها فرم ها و جهت کلي 
اجرا مشخص و توضيح داده شده است ولي عواملي چون سرعت، 
يا سکوت  دامنه صوتي و زمان کشش  انتخاب ترکيب ها،  ريتم و 

ها در هنگام اجرا برعهده نوازندگان است و به طور طبيعي در هر 
به  از دو بخش  البته براي بخش نخست  اين شيوه  اجرا متفاوت.« 
هم پيوسته اين قطعه صادق است. در بخش دوم »شهر خاموش« 
به  آيد،  مي  کردي  هاي  تم  اساس  بر  کمانچه  تکنوازي  پي  در  که 
روش معمول آهنگسازي و به شيوه رايج نت نويسي شده است.اين 
قطعه براي نخستين بار در کارنگي هال نيويورک به وسيله همين 
نوازندگان اجرا شد و بعد ها در کنسرت هاي ديگر.اسم قطعه دوم 
جديدترين اثر کيهان کلهر »ترقه« است که براي سه تار و کوانتت 
ايراني  مندان موسيقي  همه عالقه  احتمااًل  است.  نوشته شده  زهي 
»شب، سکوت، کوير« استاد شجريان را شنيده اند. در آن آلبوم دو 
اولي نواي دوتار حاج قربان سليماني  تکنوازي وجود دارد.  قطعه 
است و در پي اش کيهان کلهر سه تار نواخته است. همان قطعه به 
يادماندني سه تار اکنون در اين آلبوم همراه با سازهاي زهي تنظيم 
اين  نام قطعه سوم  اجرا شده است.»پرواز«  مجدد شده و دوباره 

مقدمه  که  است  ملودي محلي شمال خراسان  از  برگرفته  و  آلبوم 
و تنظيم آن را کالين جاکوپسن بر عهده گرفته است. قطعه چهارم 
»شهر خاموش« نيز بر اساس ملودي از قرن ۱۴ ايتاليا توسط کالين 
جاکوپسن تنظيم شده است. »در انتظار باران« نام اين قطعه پاياني 
آخرين اثر کيهان کلهر است.کيهان کلهر در سال ۱۳۴۲ شمسي در 
خانواده يي کرمانشاهي و موسيقي دوست در تهران چشم به جهان 
گشود. کار موسيقي را از پنج سالگي به صورت آزاد شروع کرد. 
در  و  پرداخت  موسيقي  به  يي  حرفه  صورت  به  که  بود  ۱۲ساله 
۱۳سالگي با ارکستر راديو تلويزيون کرمانشاه شروع به همکاري 
»چاووش«  هنري  مرکز  در  شيدا  گروه  با  کوتاه  مدتي  کرد.کلهر 
همکار بود. در ۱۷سالگي مقيم ايتاليا و سپس براي ادامه تحصيل 
اتاوا  کارلتن  دانشگاه  از  آهنگسازي  رشته  در  و  شد  کانادا  راهي 
فارغ التحصيل شد.کيهان کلهر براي شناساندن موسيقي ايراني به 
هنرمندان  با  او  همکاري  است،  کرده  بسياري  تالش  ها  غيرايراني 
هندي از جمله »شجاعت حسين خان« )غزل( يا با کوارتت کرونوس 
را  او  نيويورک  فيالرمونيک  ارکستر  و  ما  يويو  ابريشم(،  )جاده 
تبديل کرده است و شنوندگان زيادي در بين  به هنرمندي جهاني 
غيرايراني ها دارد. او مدتي هم يکي از اعضاي ثابت گروه دستان 
بود.اجراي کنسرت هاي مستقل به صورت بداهه نوازي و همراهي 
اغلب  شجريان  همايون  و  عليزاده  حسين  شجريان،  محمدرضا  با 
آلبوم، زمستان است، بي  پنج  نامي است.  اين هنرمند  فعاليت هاي 
تو به سر نمي شود، فرياد، ساز خاموش و سرود مهر حاصل اين 

همکاري است.   
  

دست رد بر 750 هزار دال ر 
برای یک قطعه 13 دقیقه ای

حافظ ناظری پيشنهاد بی سابقه فروش يکی از قطعات خود به ارزش ۷۰۰ 
ميليون تومان را نپذيرفت.

کمپانی های  از  يکی  پيشنهاد  ايران  آواز  شواليه  فرزند  ناظری  حافظ 
موسيقی جهان برای خريد يک قطعه۱۳ دقيقه ای از ساخته های خود او 
را که برای اولين بار صورت گرفته در ازای پرداخت ۷۵۰ هزار دال ر ۷۰۰ 
ميليون تومان رد کرد.   بنا به اين گزارش، چندی پيش يکی از معتبرترين 
اثر  اولين  ضبط  خبر   (Independent)  اينديپندنت اروپا،  روزنامه های 
ارکستر  همراهی  به  را  او  آهنگسازی  و  صدا  با  ناظری  حافظ  مستقل 
 ،Christopher Alder ) ( سمفونيک لندن و تهيه کنندگی کريستوفر آلدر
آن  پيامد  کرد.  منتشر  جهان،  موسيقی  تهيه کنندگان  معتبرترين  از  يکی 
اين  به  دقيقه ای   ۱۳ قطعه ای  برای  دال ری  هزار   ۷۵۰ بيسابقه  پيشنهاد 
آهنگسار جوان بود. حافظ ناظری در گفت وگو با اعتماد ملی ضمن تاييد 
اين خبر گفت: >اين قطعه يکی از ساخته های من مربوط به آلبوم شماره 
دو >پروژه سمفونی رومی< است که قرار است سال آينده وارد بازار 
موسيقی ايران و جهان شود.< او در پاسخ به اين سوال که علت نپذيرفتن 
نام  رومی  سمفونی  >پروژه  گفت:  چيست،  بی سابقه ای  پيشنهاد  چنين 
مجموعه فعاليت های اخير من برای به وجود آوردن موسيقی تازه ای از 
پيوند فرهنگ شرق و غرب است که طی برنامه ريزی های به عمل آمده، 
آلبوم شماره يک اين پروژه با همکاری مشترک شهرام ناظری قرار است 
در سال ۲۰۰۹ پخش جهانی شود ولی پيشنهاد اين کمپانی معروف برای 
که  بود  پروژه  اين  دو  شماره  آلبوم  از  دقيقه ای   ۱۳ قطعه های  از  يکی 
اينکه طی  پخش جهانی آن در سال آينده صورت می گيرد. تنها به دليل 
برنامه ريزی های صورت گرفته نخست بايد آلبوم اول اين پروژه منتشر 

شود اين پيشنهاد را نپذيرفتم.<   
اين آهنگ خودداری  بيان هرگونه خبر ديگری درباره  از  حافظ ناظری 
و اعال م آن را به زمانی ديگر موکول کرد. او همچنين در معرفی بيشتر 
>پروژه سمفونی رومی< خود گفت: >پروژه سمفونی رومی همان طور 
که از نامش پيدا است، تلفيقی از موسيقی غرب و شرق است )سمفونی 
نماينده غرب و موال نا نماينده شرق( اين پروژه درواقع تال شی است برای 
ساخت نوعی موسيقی که هم اصالت و عمق موسيقی شرق را نمايان کند 

و هم زبان تکامل يافته موسيقی غرب را همراه داشته باشد.<
حافظ ناظری که اخيرا پس از هشت سال اقامت در آمريکا )نيويورک( به 
ايران بازگشته ، درصدد است مقدمات اجرای >پروژه سمفونی رومی< 
در  تازه ای  نفس  دارد  اميد  که  بزرگی  برنامه  کند؛  فراهم  تهران  در  را 
فضای تکراری و بی تحرک موسيقی باشد. او اگرچه در اجراهای تازه ای 
کرد  برگزار  کشور  مختلف  شهرهای  در  ناظری،  شهرام  پدرش،  که 
همراهش نبود اما در عوض قرار است شواليه آواز ايران، ناظری جوان 

را برای اجرای سمفونی اش در سال آينده همراهی  کند.   
پروژه های شاهنامه فردوسی و سمفونی رومی اصلی ترين پروژه های 
موسيقيايی حافظ ناظری به شمار می روند. او تدوين شاهنامه را چهار 
ارکسترهای  توسط  آن  از  بخش هايی  که  رساند  پايان  به  پيش  سال 
نيز  آن  جهانی  پخش  نزديک  آينده ای  در  که  شدند  اجرا  آمريکا  معتبر 
آغاز خواهد شد.حافظ ناظری سال ۲۰۰۵ در رشته آهنگسازی و رهبری 
ارکستر از دانشگاه موسيقی مانز  (Mannes College of Music) يکی 
نيويورک  در  آمريکا  موسيقی  مدرسه های  معتبر ترين  و  قديمی ترين  از 
فارغالتحصيل شد. در همين سال به همراه گروه موال نا تور >راه موال نا< 
جذب  نظر  از  موال نا<  >راه  گذاشت.  سر  پشت  شمالی  آمريکای  در  را 
لس آنجلس  تئاتر  کداک  در سالن  آنها  اجرای  بود؛  مخاطب رکوردشکن 
سانفرانسيسکو،  سمفونی،  آتال نتا  اسکار(،  )سالن  نخستين بار  برای 
اموری  و  هاروارد  دانشگاه های  در  سخنرانی  و  بوستون  و  واشنگتن 
از آن جمله است.   آثار حافظ ناظری از منظر بين المللی در رسانه های 
راديويی  ايستگا ه های  است.  گرفته  قرار  توجه  بسيار مورد  خارجی هم 
ايرانی  اولين  به عنوان  پخش  کرده و  را  او  کارهای  آمريکا  در  مختلف 
 CNN ،  BBC ،  ABC ،  FOX  ازجمله توجه شبکه های مختلفی  مورد 
NEWS و... قرار گرفته است. اين آهنگساز جوان جايزه >خال قيت< که 
را  است  کاليفرنيا   UCLA  ) ( يوسی ال ای  دانشگاه  جايزه  برجسته ترين 
به عنوان >مصنف جوان< دريافت کرده است. همچنين از سوی شهردار 
کاليفرنيا )سن ديه گو( روز ۲۵ فوريه سال ۲۰۰۶ را به نام حافظ ناظری 
در ايالت کاليفرنيا نام گذاری کرده اند. سازمان ملل هم از او تقدير کرده 
است. او همچنين به دليل معرفی موسيقی ايرانی و انتشار پيام صلح به 
جهانيان، جايزه معتبر کنگره آمريکا را هم در کارنامه کاری خود دارد.   

با موفقيت های جديدی همراه  ناظری ۲۸ ساله  برای حافظ  سال ۲۰۰۷ 
بود. اجرای او در نخستين جشن هشتصدمين سال تولد موال نا جال ل الدين 
فيال رمونيک  ارکستر  با  همراه  ديزنی هال  معتبر  سالن  در  بلخی  محمد 
تاثيرگذارترين برنامه های  و  برگزيده ترين  از  يکی  به عنوان  لس آنجلس 
با  ايران  در  که  او  رومی<  >شور  سی  دی  همچنين  شد.  معرفی  سال 
از سوی منتقدين نشريه  پايان سال  منتشر شده، در  >مولويه<  عنوان 
برتر  سی دی  پنج  از  يکی  به عنوان  گلوب  بوستون  و  تايمز  لس آنجلس 
موسيقی جهان انتخاب شده است.   حافظ ناظری معتقد است، در چنين 
روزهايی که در غرب ذهنيت خوبی از ايران ديده نمی شود، اميدوار است 
بتواند با اجرای سمفونی رومی، ابعاد ديگری از زيبايی های فرهنگ ايران 

را به جهانيان معرفی کند.

کنسرت بهاره »همایون شجریان« 
و گروه دستان در اروپا

در  آينده  سال  ارديبهشت  و  فروردين   دستان  گروه  همراه  به  شجريان  همايون 
کشورهای اروپايی به روی صحنه می رود.

در اين کنسرت ها که از آمستردام هلند آغاز می شود گروه دستان متشکل از 
فرج پوری:  سعيد  تار،  متبسم:  حميد  بهروزی نيا:بربط،  حسين  چون  نوازندگانی 
کمانچه، پژمان حدادی: تمبک، پندارک، بهنام سامانی: دف، کوزه، تنبک و دمام به 

همراه همايون شجريان به اجرای برنامه می پردازند. 

اين کنسرت ها که تکرار کنسرت گروه دستان در تهران است، ۱۷ آوريل مصادف با 
۲۸ فروردين در آمستردام هلند در تئاتر تروپن، ۱۸ آوريل مصادف با ۲۹ فروردين 
در کلن آلمان، ۲۵ آوريل مصادف با ۵ ارديبهشت در مونيخ و ۲۶ آوريل مصادف 

با ۶ ارديبهشت در وين برگزار خواهد شد.



    جمعه 9 اسفند ماه 1387
21سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

هفته نامه پرشین     جمعه 9 اسفند ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوپنج

از کافه نادری تا موسيقی الله زاری

نگاهی به موسیقی 
الله زار از آغاز تا امروز

سميه قاضی زاده

موسيقی الله زار مثل ديگر هنرهايی که به هنر الله زار معروفند، چنان بين عامه طرفدار داشته و دارد که 
با اولين جستجو صدها لينک باز می شود تا آنجا که در دايره المعارف ويکيپديا، صفحه ای ويژه موسيقی 
الله زار باز می شود که اين ژانر موسيقی را اين طور تعريف می کند: »در دوره پهلوی خوانندگان موسيقی 
عاميانه ايران مانند مهوش، آفت، قاسم جبلی، تاجيک، روح پرور، علی نظری، آغاسی و سوسن همگی 
در الله زار به روی صحنه می  رفتند و به نوشته جعفر شهری در کتاب »تهران قديم«، عشقی و عارف 
بهترين کارهای خود را در سالن گراند هتل الله زار به صحنه بردند و خانم ها با لباس های اروپايی و 
به اجرای برنامه می پرداختند می  آوردند و  آنها در آنجا  به کافه هايی که  پسران رعنا سر شب ها رو 

شيک پوش  ترين مردان و آالمدترين زنان را می  شد در کنسرت های اين خيابان ديد«. 
موسيقی  می شود،  شناخته  الله زاری  موسيقی  عنوان  به  ايران  موسيقی  در  امروز  آنچه  حال،  اين  با 
است مترادف با موسيقی کوچه بازاری. حتی در برخی از دايره المعارف های موسيقی معادل موسيقی 
الله زاری را موسيقی عروسی يا موسيقی شاد خيابانی فرض کرده اند. از همين تفاوت تعريف ها می شود 
از آن جسته و  ندارد و  از موسيقی الله زار وجود  نکته پی برد که تعريف درستی  اين  به  به سادگی 
ياد می شود. آنهايی هم که سعی کرده اند در  ايران  يا گونه موسيقايی در  به عنوان يک ژانر  گريخته 
يک دو جمله اين موسيقی را تعريف کنند، به واسطه آثار خوانندگانی بوده است که پيش از انقالب در 
کافه ها و نوشگاه های خيابان الله زار آواز می خوانده اند. با اين وجود در همه اين نظرات و تعاريف، چند 
اين  ايران است.  اولين خواننده الله زاری  از مهم ترين آنها در مورد  نکته مشترک وجود دارد که يکی 
لقب به نعمت آغاسی داده شده است چرا که آهنگ های او مثل »جومه نارنجی«، »لب کارون« با سرعتی 

باورنکردنی به آهنگ هايی تبديل شدند و در کوچه بازار سرزبان ها افتادند. بعدها از اين آهنگ ها بيشتر 
در عروسی ها استفاده می شد. ديگر نکته مشترکی که در تعريف موسيقی الله زاری وجود دارد، در مورد 
موسيقی پاپ است. بسياری از کارشناسان موسيقی ايران، بر اين باورند که موسيقی الله زاری، مقدمه 
آمدن موسيقی پاپ بود و بعد از اينکه موسيقی الله زار توانست تا اين حد به قلب مردم راه پيدا کند و 
در تاکسی ها و مغازه ها، از دهان پير و جوان شنيده شود، موسيقی پاپ ظهور کرد و به کندی راهی را 
که موسيقی الله زار يک شبه طی کرده بود را توانست بپيمايد، مخصوصا اينکه موسيقی الله زار آن قدر 
معروف و محبوب شد که راديو و تلويزيون آن زمان هم مجبور به دعوت از خوانندگان اين موسيقی ها 
شد و به همين دليل است که خيلی ها يکی از مهم ترين داليل فراگير شدن آن را همين پخش سراسری 
می دانند. از معروف ترين آهنگ های الله زاری می توان به »من غروبم تو شبی«، »مادر«، »قسم«، »سنگ 
صبور« و... با صدای علی نظری، »سپيده دم« جواد يساری، آهنگ های عربی-فارسی امان ا... تاجيک و 
قاسم جبلی، »لب کارون« و... اشاره کرد. قطعاتی که برخی از آنها بسيار فراگير شد و به اعتقاد برخی از 
خالقين اين آثار در مسائل اجتماعی روز هم تاثيرگذار واقع شد. يساری در مورد آهنگ »بچه ها« که در 
آن روزها بسيار سر زبان ها افتاده بود، می گويد: »آن وقت ها راديو و تلويزيون از من دعوت نمی کرد و 
مثال به خود من می گفتند که اين آدم الته و همه مشتری هايش هم التند. در صورتی که همه، ميدونی ها 
و آدم های باشخصيت با زن و بچه شون می آمدند تئاتر ما. من وقتی آهنگ »بچه ها« را خواندم خيلی ها 
از طالق منصرف شدند. خدا شاهده بعضی از بچه ها می آمدن تئاتر پارس و از من تشکر می کردند که 
با اين آهنگ از جدا شدن پدرو مادرهايشان جلوگيری کرده بودم. اين يعنی موسيقی کوچه بازار. حاال 

هر کسی هر اسمی   که می خواهد روی آن بگذارد«. 
واقعيت اين است که اولين افرادی که در الله زار ساز به دست گرفتند، از موسيقيدانانی هستند که امروزه 
ما آنها از اساتيد موسيقی ايرانی به حساب می آوريم. مرتضی خان محجوبی يکی آهنگسازانی است که 
موسيقی ايران پيوسته به او افتخار کرده است اما پدر مرتضی اولين کافه را در خيابان الله زار داير 
کرد و پسرانش رضا و مرتضی در آنجا ارکستر به راه انداختند، رضا ويولن می زد و مرتضی پيانو 
می زد. در سالن سينما فاروس از طرف عّده ای از هنرمندان مانند مفخم و حسين خان اسماعيل زاده يک 
ارکستر راه اندازی شد و مرتضی که بيش از ده سال نداشت برای اولين بار در اين ارکستر در حضور 

جمعيت پيانو زد و عارف تصنيف ساز معروف نيز در آنجا آواز خواند. بعد اين روزها و بعد ازآنکه 
داشتن ارکستر در کافه ها باب شد، آهسته آهسته کافه های پائين خيابان الله زار که اقشار معمولی تر 
به آنجا می رفتند و خواننده های معمولی تر و مردم پسندتری را به کار می گرفتند، موسيقی الله زاری به 
ميان آمد، کما اينکه سال ها بعد و در دوره ما باز هم خوانندگانی ظهور کردند )همچون عباس قادری( 
که راه و رسم الله زاری ها را ادامه دادند يا حتی ترانه سراهايی که به ياد آن موسيقی ترانه ها می سرايند 
تا آنجا که سال گذشته کتاب ترانه ای با نام »از الله زار تا جمهوری« منتشر شد و در اولين ماه به چاپ 

دوم هم رسيد. )۱( 
پايگاه های مهم موسيقی در دهه ۳۰ و ۴۰  از  به هر حال هنوز که هنوز است، الله زار به عنوان يکی 
مطرح است و حتی برخی از انواع موسيقی ها و موسيقی- نمايش ها از کافه های همين خيابان شروع 
شده اند. »مرتضی احمدی« بازيگر و خواننده طنز قديمی که تحقيق مفصل در مورد تئاتر و موسيقی 
الله زار انجام داده است، در مورد موسيقی پيش پرده خوانی می گويد: »پيش پرده خوانی از الله زار )که در 
ابتدا سالن های معروف تئاتر در آنجا قرار داشتند( شروع شد. اين موسيقی را، روی آهنگ های محلی، 
شعرهای طنز، فکاهی و انتقادی می گفتند. شاعران آنها هم مشخص بودند، بيشترشان را آقايان پرويز 
خطيبی و محمدعلی سخی می سرودند و اينها در خود الله زار اجرا و در همان جا تمام می شد. آقای مجيد 
محسنی، آقای شيبانی، آقای حميد قنبری، آقای عزت ا... انتظامی و من واقعا از سرآمدان پيش پرده خوانی 
الله زاری بوديم. ما اين هنر را در سطح خيلی آبرومندی حفظ کرديم. اين کار طنز ناب و با محتوای انتقاد 
شديد از دستگاه های دولتی بود ولی يواش يواش کافه هايی باز شدند و عده ای سودجو برای يک لقمه 
نان و کسب درآمد، در اين کافه ها و بزم های شبانه پيش پرده  خوانی راه انداختند. ما هم حساب کرديم و 
ديديم اعتبار پيش  پرده دارد از بين می رود. بنابراين خود ما ۵ نفر در سال ۱۳۲۷ تصميم گرفتيم از اين 
کار کناره بگيريم. دوسه سالی هم در تئاتر تهران دوسه  بار خوانديم و بعد برای هميشه اين کار را کنار 

گذاشتيم که متاسفانه از بين رفت«.)۲( 

شاید بتوان برای موسیقی الله زار دو ویژگی مهم و البته بسیار 
متضاد برشمرد؛ یکی اینکه موسیقی را از تاالرها به کافه ها و 
کوچه بازار آورد و باعث شد مردم بیش از همیشه در تاریخ 
موسیقی ایران با موسیقی دمخور شوند و نکته قابل توجه تر 
ضربه شدیدی بود که این موسیقی بر گوش موسیقی ایرانیان 
برجای گذاشت. به نظر می رسد بعد از موسیقی الله زار بود که 
گوش مردم ایران عادت به شنیدن موسیقی های عامه پسند کرد 

و زحمت کمتر موسیقیدانی برای رفع این مشکل کارگر افتاد. 

با اين تفاسير، شايد بتوان برای موسيقی الله زار دو ويژگی مهم و البته بسيار متضاد برشمرد؛ يکی 
اينکه موسيقی را از تاالرها به کافه ها و کوچه بازار آورد و باعث شد مردم بيش از هميشه در تاريخ 
موسيقی ايران با موسيقی دمخور شوند و نکته قابل توجه تر ضربه شديدی بود که اين موسيقی بر گوش 
موسيقی ايرانيان برجای گذاشت. به نظر می رسد بعد از موسيقی الله زار بود که گوش مردم ايران عادت 
افتاد.  به شنيدن موسيقی های عامه پسند کرد و زحمت کمتر موسيقيدانی برای رفع اين مشکل کارگر 
اگرچه اين روزها به نظر می رسد سنت موسيقی الله زار و الله زار گوش دادن، برطرف شده است، اما 
پای صحبت اغلب موسيقيدانان که بنشينيد، هنوز آفتی را که به جان موسيقی ايران بعد از دوران الله زار 
زده شده است را از ياد نمی برند. جالب اينجاست که البته همين موسيقيدانان هر زمان که صحبت از 
فروش آلبوم های موسيقی و پرطرفداری يک آلبوم می شود، ياد آلبوم ها و آهنگ های الله زاری و فروش 

بی سابقه آنها می افتند. 
با اين همه نام الله زار در امروزه روز موسيقی کمتر تداعی موسيقی کوچه بازار را می کند و بيشتر 
مافيای موسيقی و ناشرين گردن کلفت اين حوزه را به ياد موسيقيدانان می آورد. تا آنجايی هم که معلوم 
است اين ناشرين بزرگ، هنوز در حال و هوای همان روزهای قديم الله زار هستند و ترجيحشان در 
انتشار آلبوم ها هم با آنهايی است که به آن موسيقی نزديک ترند. از اين حيث هميشه موسيقيدانان از 
اين ماجرا شاکی اند. استاد »شهرام ناظری« می گويد: »اگر موزيسينی چون من دو سال يک بار يک اثر 
را تهيه و توليد می کند، دليل بر آن است که تفکر الله زاری و داللی بر بازار حاکم است و اگر بخواهم 
بازارم داغ باشد، بايد هفته ای يک نوار عرضه کنم که مسلما با روح هنری موسيقی منافات دارد«. حتی 
صدای تارنواز برجسته ايرانی »داريوش پيرنياکان« هم در آمده که: »وزارت ارشاد تاکنون يک گروه 
ايرانی درست نکرده که نيازهای مالی آن را تامين کند، تلويزيون هم همين طور، ما هم که به تنهايی 
توانمان نمی رسد جز اينکه گاها اثری توليد کنيم که منتشرکنندگان آن را ببرند يا نبرند چون بازار دست 
ترانه سرای  گلروبی  يغما  را مشخص می کنند«.  يا عدم پخش کاست ها  آنها پخش  و  بوده  الله زاری ها 
مجوزی  و  مديريتی  مسائل  غير  به  و  نمی بيند  پيش رو  موسيقی  برای  را  روشنی  آينده  هم  معاصر 
موسيقی امروز ما که وضعيت نابسامانی دارد، معتقد است سليقه چند نفر تهيه کننده در الله زار، دارد 
کل موسيقی ما را هدايت می کند. جالب تر اينجاست که حتی خواننده هايی چون »عليرضا افتخاری« هم 
که گاهی در ماه دو آلبوم منتشر می کنند از وضعيت بازار الله زار ناراضی اند. او در مصاحبه ای اخيرا 
اعالم کرده است زندگی اش از طريق ساختمان سازی می چرخد و ماحصل سال ها تجربه و زحمتش به 

جيب اسپانسرها و شرکت های الله زاری می رود. 
اين طور که معلوم است الله زاری ها کاری با موسيقی ايران کرده اند که هيچ رقمه نمی توان نام آن را از 
موسيقی پاک کرد. اينکه پاک شدن نام الله زار و موسيقی الله زاری و مافيای الله زار از موسيقی ايران 

خوب است يا نه...؟ با شما.... 
الله زار کاش می تونستيم تا ابد با تو بمونيم 

تو بهارستان دوباره شعر بيداری بخونيم 
نارفيقانه ورق خورد دفتر گذشته ما 

قد کشيديم توی بن بست اما تک و تنها)۳(
پی نوشت ها:

-۱ کتاب »از الله زار تا جمهوری« سروده »مهدی موسوی «
-۲ مصاحبه »مرتضی احمدی« با »محمد فرجامی« در ويژه نامه طنز مجله خردنامه

-۳ برگرفته از ترانه ای به نام »الله زار« از آثار »رضا يزدانی«
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رایزنی 
فرهنگی توسط 
سفیران کوچک

هر  به  نامه ها  با  که  رنگی  و  کاغذهای کوچک 
و  عبور  بسته  جاده های  از  می کنند  کجا سفر 
پیام های نا آشنا را به آشنایان می رسانند. این 
تمبرهای رنگارنگ همه فرهنگ یک کشور را در 
کاغذی در 5/۳۳ در 46 میلیمتری به رخ می کشد 
و بی هیاهو حرف دل ملت ها را به دنیا می گوید. 
در  تمبر  تاکنون  شاه  الدین  ناصر  دوران  از 
ایران به چاپ می رسد و از آن دوران تا کنون 
شکل های گوناگونی یافته و خاطره های تلخ و 
شیرین زندگی این کشور را در سینه نهفته تا 
پس از گذشت عمری در گوشه آلبومی، روی 
پاکت نامه ای یا شاید در موزه پست آرمیده و 

هر روز قیمتی فزون یابد. 

 انواع تمبر 
تمبرها به ۲گونه مالياتی و پستی تقسيم می شوند. در اداره پست 
تمبر جاری است که  تمبر منتشر می شود؛ نخستين آن  چهار نوع 
برای دريافت هزينه خدمات پستی دريافت می شود. فريدون مزدکی، 

اينگونه  تمبرها  انواع  درباره  پست  شرکت  تمبر  اداره  رئيس 
جاری،  يادبود،  تمبرهای  دسته   ۴ به  تمبرها  می دهد:»  توضيح 
جاری  تمبرهای  می شوند.  دسته بندی  شخصی  و  تبليغاتی 
درتيراژ ميليونی، به صورت سری و برای ارسال نامه مصرف 
شده و برحسب نياز تجديد چاپ می شود. تمبرهای يادبود تنها 
يک بار و برای يک موضوع خاص منتشر می شود.« چگونگی 
انتخاب سوژه های تمبر هم برای خود داستانی دارد. وی در اين 
باره می گويد: »شورای تمبر هر ساله موضوع هايی را انتخاب و 
بر اساس آن تمبر چاپ می کنند البته وقايع خاصی هم بر اساس 
اين تمبرها  انتشار تمبر قرار می گيرد.  اتفاقات سال در برنامه 
۳۰۰ تا۳۵۰هزار قطعه است. البته ممکن است قطع اين تمبرها بر 
اساس طرح آن متفاوت باشد. اين تمبر ها برای ارسال نامه هم 
پيدا می کنند  بااليی  ارزش  مدتی  از  بعد  اما چون  دارد  کاربرد 

بيشتر جنبه جمع آوری دارند. « 

 تمبر با عکس یادگاری 
جالب است بدانيد که سرويس تمبرشخصی ۴ سالی است که 
افتاده و شما می توانيد عکس يادگاری خود را تمبر کرده  راه 
غافلگيری  بفرستيد. مطمئنًا چنين کاری  برای دوستان خود  و 
وزارت  تمبر  اداره  رئيس  بود.  خواهد  گيرنده  برای  خوبی 

ارتباطات در اين باره می گويد: 
»۲ برگ تمبرکه يک برگ آن همراه با تاييد شرکت پست و يک 
داده  فرد  به  قطعه تصوير مورد درخواست، درخواست کننده 
يا  دهنده  سفارش  عکس  قطعه   ۱۶ است؛  ۳۲قطعه  که  می شود 
شرکت متقاضی تبليغ و ۱۶ قطعه هم تمبر مورد تاييد شورای 

تمبر. 
حدود ۱۱۰فرم تمبر تاييد شده برای انتخاب وجود دارد. ۲ قطعه 
اين تمبر با هم روی پاکت چسبانده می شوند. هزينه اين تمبر 
۶هزار تومان است. تمبرهايی هم که برخی ادارات و شرکت ها 

جاری  تمبرهای  از  يکی  کنار  در  و  می کنند  انتخاب  تبليغات  برای 
استفاده می شود، بخشی از اين تمبرها در شبکه پستی کشور پخش 
می شود. آخرين تمبر تجاری متعلق به شرکت فوالد مبارکه است.« 

 نخستین تمبر 
نخستين تمبر ايران چگونه طراحی شد. در عهد بوق چه کسی تمبر 

کلکسيونر های  از  که  فرحبخش  نويد  فريدون  کرد؟  طراحی  را  ما 
بين المللی تمبر ايران است و در اين زمينه ۲۰ مدال طال کسب کرده، 
به اين سوال اين گونه پاسخ می دهد:»  طرح تمبر باقری حدود سال 
۱۲۴۷ شمسی در پاريس آماده شد و حتی کليشه ها را آنجا درست 
»آلبرت  کردند.  اينجا چاپ  و  آوردند  تهران  به  را  کليشه ها  کردند. 
اتريش  اين تمبر بود. چاپ تمبرهای دوران ناصری به  بار« طراح 
سپرده شد و در زمان مظفرالدين شاه در هارلم هلند منتشر شد. 
در اين دوران جز دو، سه سری تمبر که در چاپخانه فاروس منتشر 
شد تمبر ديگری تا زمان رضاخان در ايران چاپ نکرديم. در اين 
زمان چون تمايل بر اين بود که کارها در ايران انجام شود چاپخانه 
دولتی راه اندازی کردند. البته چند سری تمبر دوره سانسکريت هم 
در چاپخانه هارلم هلند چاپ شد اما در زمان محمد، رضا پهلوی 
جز چند سری تمبر که به مناسبت بزرگداشت ابن سينا، تولد شاه 
و پل پيروزی که ۳ سری در آمريکا و ۵ سری در لندن چاپ شد تا 
سرنگونی رژيم پهلوی تمبرها در ايران منتشر شد. پس از پيروزی 
انقالب اسالمی جز يکسری تمبر که برای امام خمينی )۱۴ قطعه( و 
در پاکستان چاپ شد ديگر تمبرها بدون استثنا در ايران طراحی و 

به چاپ رسيد. 

 از ایده تا تمبر 
چگونه تمبری از ايده و فکر به کاغذ چسب داری تبديل می شود که 
در آلبوم يا پشت پاکت نامه ها قرار می گيرد؟ فريدون مزدکی، رئيس 
اينگونه  را  تمبر  طرح  مسيرهای سفارش  پست  تمبر شرکت  اداره 
از  که  درخواست هايی  اساس  بر  تمبر  می دهد:»طرح های  توضيح 
سازمان های مختلف ارگان ها، شرکت ها و موسسات يا بررسی هايی 
که خودمان بر اساس وقايع انجام می دهيم، ارائه می شود. بر اساس 
تدوين  ساالنه ای  برنامه  خاص،  موضوعات  و  سال  مناسبت های 
می کنيم و برای اجرا به اداره تمبر اعالم می شود. سپس نوبت به 

طراحی می رسد. 
کار  که  اداره  همکاران  دارد؛  وجود  مسير  چند  طراحی  برای 
اما  می دهند  انجام  را  طراحی  وظيفه  است  همين  تخصصی شان 
طراحان  سراغ  به  خاص  سفارش های  براساس  و  مواردی  در 
استفاده  مشهور  هنرمندان  تابلوهای  از  هم  گاهی  می رويم.  بنام 
می کنيم. به عنوان مثال پس از گرفتن اجازه چاپ از تابلوهای استاد 
از  بين المللی  و  داخلی  فراخوان  کرده ايم.  استفاده  زياد  فرشچيان 
ديگر روش های طراحی تمبر است. امسال فراخوان داخلی داشتيم 
و سه موضوع سال نوآوری و شکوفايی نوروز و سی امين سالگرد 
انقالب شکوهمند اسالمی را به فراخوان گذاشتيم. همچنين فراخوان 

جشنواره پيامبر اعظم)ص( يک فراخوان بين المللی بود که بهترين 
طرح ها انتخاب شد. البته برنامه هايی برای استفاده بهينه از ايده های 
ايران  گرافيک  انجمن  با  مثال  عنوان  به  داريم.  کشورمان  طراحان 
 - کارشناس  زادگان،  عبداالمير صراف  داشتيم.«  متعددی  جلسات 
مسؤول طراح تمبر نيز درباره اين فرآيند چنين می گويد:»در شورای 

تمبر نمايندگانی از وزارتخانه های اقتصاد و دارايی، فرهنگ و ارشاد 
تمبر  طرح های  درباره  آنها  دارند.  حضور  امورخارجه  و  اسالمی 
شرکت پست نظر می دهند و با حساسيت خاصی طرح ها را بررسی 
می کنند. بعضی پوسترهای ۱۰ساله اول انقالب برحسب موضوع يا 
نياز به تمبر تبديل شده اند البته با تغييراتی در نوشته ها و ظاهرآن. 
اندازه تمبرهای  ابعاد ۵/۳۳ در ۴۶ميليمتر،  « او متذکر می شود که 

يادبود است و تمبرهای جاری نصف آن طراحی می شود. 

 امنیت 
زمان  در  بويژه  قاجار  دوره  در  دارد.  جالبی  ماجرای  تمبر  امنيت 
مجوز  و  می شدند  متوسل  مقامات  به  سودجو  افرادی  شاه  احمد 
انتشار می گرفتند. فريدون نوين فرحبخش در ادامه چنين توضيح 
می دهد: »تمبر ها در چاپخانه هارلم هلند چاپ شده بود و دوباره از 
تمبر های چاپ  آنها  به  که  کليشه موجود چاپ می شد  همان  روی 
دوم می گوييم. افراد عادی هم با درست کردن مهرهای الستيکی از 
روی کليشه ها تقليد کرده و به نوعی تمبر تقلبی زدند. اما در دوران 
باشد. حتی  تقلب شده  از آن  نداريم که  تمبری  پهلوی مطلقا  رژيم 
اکنون  هم  که  دوره،۳۰ريالی چاپ سال ۱۳۲۲  آن  تمبر  گران ترين 
قيمت آن حدود يک و نيم ميليون تومان است نيز تقلب نشده است. 
تمبر  اصال  اسالمی  جمهوری  دوره  و  گذشته  رژيم  دوره های  در 

تقلبی نداريم. 
را  احتمال سرقت  چگونه  کشور  در  تمبر  چاپ  و  طراحی  سيستم 
که  همان سوراخ های سوزنی  يا  پرفوراژ  مزدکی،  می دهد؟  کاهش 
اطراف تمبر ديده می شود را يکی از موارد امنيتی تمبرها می داند. 
اين کار با توجه به دستگاهی که در چاپخانه دولتی ايران ويژه تمبر 
وجود دارد، در يک خط توليد انجام می شود. جنس کاغذ، چسب دار 
امنيتی  موارد  از  تمبر  زمينه(  )تصوير  فيليگران  و  آن  پشت  بودن 
ديگر محسوب می شود. از ابتدای چاپ تمبر در ايران ۶ نوع فيليگران 

برای آن در نظر گرفته شده است. 

 نقش تمبر 
تمبرهای  و  کاغذی  نامه های  جای  اينترنت  و  ايميل  می دانيم  همه 
رنگارنگ را گرفته و بسيار پيش آمده که دلمان برای ديدن تمبر تنگ 
می شود اما مشکلی که در اينجا به آن اشاره می شود، استفاده از 
نقش تمبر است يعنی نامه هايی که روی آن به جای تمبر واقعی مهر 
می گويد:» طبيعی  اين باره  در  فرحبخش  می شود.  زده  تمبر  بی روح 
است که مکاتبات بيشتر ازطريق اينترنت انجام شود تا از راه کاغذ، 
نامه و پست اما مشکل بيشتر و جدی تر استفاده از نقش تمبر است 
و اين به کار تمبر ضرر می زند چون تمبر سفير هر کشوری 
است. وقتی روی پاکت تمبری باشد و به دست گيرنده برسد 
ارزش آن از نقش تمبر بيشتر است که تنها کلمه پست و يک 

مبلغ روی آن درج شده است. 
اين بيشتر از اينترنت به تمبر ضرر می زند. نقش تمبر در دنيا 
مانند ايران متداول نيست. متاسفانه هم اکنون پشت باجه پست 
کلکسيونر  اين  مخالفت  وجود  با  نمی فروشند.«  تمبر  شما  به 
جدی  موافق  يک  طرح  اين  تمبر  نقش  از  استفاده  برای  تمبر 
است، وی  تمبر  نقش  کارشناس- مسؤول  معين،  داوود  دارد. 
می گويد:»سال ۱۳۳۶ دستگاه نقش تمبربرای نخستين بار وارد 
از نقش تمبر به مجلس  قانون استفاده  ايران شد. سال ۱۳۴۶ 
ارائه و دو سال بعد اين قانون به تصويب رسيد. کسانی که کار 
انبوه پستی داشتند، نمی توانستند روزانه به دوهزار پاکت نامه 

تمبر بزنند و ارسال کنند. 
همين امر موجب رواج ماشين نقش تمبر در بخش خصوصی 
شد. مراکز دولتی غير پستی مانند بانک ها هم از اين دستگاه ها 
و  باال  سرعت  علت  به  تمبر  نقش  دستگاه  می کردند.  استفاده 
کاهش هزينه ها پس از انقالب در مراکز پستی هم مورد استفاده 
قرار گرفت و در حال حاضرحدود يکهزار و ۵۰۰ ماشين تمبر 
در کشور فعال است. « در دنيا حدود ۳۰ ميليون ماشين نقش 
تمبر  جانشين  اين  عملکرد  توضيح  در  او  است.  فعال  تمبر 
يک  است  قرار  سند  هزار   ۱۰ مثال  عنوان  به  »وقتی  می گويد: 

روزه ارسال شود، تمبر زدن روی آن دشوار است. 
با مبلغ خاص آن مرسوله دردسرهای  ضمنا پيدا کردن تمبر 
فراوانی دارد. ممکن است تمام اطراف مرسوله را با تمبر کادو 
و  است  تومان   ۵۰۰ کشور  در  تمبر  مبلغ  باال ترين  کنيم چون 
گاهی هزينه های پستی به ۷۰ هزار تومان هم می رسد. دستگاه 
است.  تنظيم  قابل  تومان  ۱۰۰هزار  تا  ريال  يک  از  تمبر  نقش 
هزار   ۱۲ تا   ۱۰ زدن  تمبر  نقش  امکان  تمبر  نقش  ماشين های 
پاکت را دارند. استفاده از تمبر در تمام دنيا محدوديت هايی دارد. در 
دنيا تمبر بيشتر جايگاه جمع آوری و کلکسيونی دارد و ماشين های 
نقش تمبر و رايانه های نقش تمبر جايگزين آن شده است. به مرور 
زمان تمبر جايگاه خودش را از دست می دهد و فقط تمبر يادبود 

باقی می ماند«.



    جمعه 9 اسفند ماه 1387
23سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

هفته نامه پرشین     جمعه 9 اسفند ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوپنج



    جمعه 9 اسفند ماه 1387هفته نامه پرشین24
سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

 نگاهی به زندگی پرفروغ دهخدا  
 

 پس از 

نیم قرن 
خاموشی  

علی اکبر دهخدا، مؤلف »لغت نامه دهخدا«، »امثال و حکم« و »چرند 
و  ادبی  سياسی،  فعاليت  قرن  نيم  از  پس  پيش  سال   ۵۳ پرند«  و 

اجتماعی در تهران درگذشت.
علی اکبر دهخدا ، پسر »خان بابا خان « از مالکين متوسط قزوين ، در 
سال ۱۲۵۸ هجری شمسی در تهران به دنيا آمد. ۱۰ ساله بود که 

پدرش ُمرد و مادرش عهده دار تربيت وی شد. 
غالمحسين  »شيخ  خود  زمان  فضالی  از  يکی  مکتب  در  دهخدا 
بروجردی« که در مدرسه »حاج شيخ هادی« حجره داشت، درس 

خوانده و خود هميشه می گفت: هرچه دارم، از برکت و رهنمودهای 
آن استاد ناشناس بود. 

» معاون الدوله  که  هنگام  آن  در  و  آموخت  را  فرانسه  زبان  دهخدا 
نيز  را  »بالکان« برگزيده شد، دهخدا  ايران در  به سفارت  غفاری« 

با خود برد. 
»جهانگيرخان  خود،  ياران  با  وطن  به  بازگشت  از  پس  دهخدا 
قزوينی«  »علی اکبرخان  و   » تبريزی  »قاسم خان  و  شيرازی« 
روزنامه »صور اسرافيل« را منتشر کرد و اين روزنامه معتبرترين 
و  جالب ترين  و  بود،  مشروطيت  صدر  روزنامه  برگزيده ترين  و 
قالب  در  که  بود  مقاالتی  روزنامه سلسله  اين  بخش  ُپرآوازه ترين 
با  و  قلم دهخدا  به  » چرند وپرند «  نام  با  پرارزش  پرمايه و  طنزی 

امضاء » دخو« نوشته می شد. 
دهخدا اين امضاء را از قاضی و کدخدای مشهور و افسانه ای قزوين 

به عاريت گرفته بود. 
آن   از  پس  و  ميرزا «  » محمد علی  زمان  در  مجلس  تعطيلی  از  پس 
که » ميرزا جهانگيرخان« به خاطر آزادی خواهی و حمايت از مردم 
وافشای مفاسد درباری، به دست مأموران محمد علی شاه در باغ 
شاه با طناب به قتل رسيد، دهخدا را با گروهی از آزادی خواهان به 

اروپا تبعيد کردند. 

پس از آن دهخدا در »ايورون « سوئيس روزنامه »صور اسرافيل« را 
سه بار منتشر کرد و سپس به استانبول رفت و روزنامه » سروش « 
را در ۱۵ شماره انتشار داد و پس از فتح تهران به دست مجاهدان، 

دهخدا از تهران و کرمان به نمايندگی مجلس انتخاب شد. 
پس از جنگ جهانی اول، دهخدا کار بزرگ ادبی خود را آغاز کرد 
و در کنار اين احوال رياست دفتر وزارت معارف، رياست بازرسی 
وزارت عدليه، رياست مدرسه علوم سياسی و رياست مدرسه عالی 
 ۱۳۲۰ از شهريور  قبل  و  بود  عهده دار  را  علوم سياسی  و  حقوق 

هجری شمسی بازنشسته شد. 
دهخدا با حقوق اندکی که می گرفت و زندگی آرام و ُپر از مناعت 
وارسته ای که داشت ، کارهای بزرگ و خدمات پرارزش و واال و 

عظيمی به فرهنگ و ادب جامعه خويش انجام داد. 
دهخدا تا واپسين دم زندگانی از آن چه که او را به کارش می پيوست، 

يعنی عشق به مردم و جامعه جدا نشد. 
● دهخدا و فرهنگ فارسی 

دهخدا ، طی چهل سال کار مداوم و گاه تا روزی ۱۲ ساعت اين 
فرهنگ را فراهم آورد. 

»مواد حاضر در ظرف ۴۵ سال  است:  نوشته  اين مورد  در  خود 
با مخارج گزاف تهيه شد و اگر عشق و عالقه نبود هرگز نوشته 
نمی شد و اگر نوشته می شد ، اين همه وقت و سعی در وی مبذول 
نمی گرديد. با همه اين احوال ، بديهی است که ارضای همه خوانندگان 
امکان ندارد و همين قدر که عده ای ولو اندک باشد ، راضی باشند 
مؤلف را بسنده است. زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد »خاطری 
بايد  مأخذ  مورد  در  آن چه  است.«  بس  شاد  شود  تو  از  اگر  چند 
بگويم ، من در شاهنامه استفضای کامل کرده ام، اما بعداز شاهنامه 
سه کتاب هست که بايد در تمام کلمات بلکه تمامت حروف آن تتبع 
تام به عمل آيد و عمر و وقت من اجازه نکرد. بر آيندگان است که 
اين وجيبه را ادا کنند و آن سه کتاب ترجمه تفسير »تاريخ طبری 

)بلعمی(« و »تاريخ ابوالفضل بيهقی « است.« 
دهخدا، در مدت ۴۵ سال قريب سه ميليون فيش تهيه کرد. اين فيش ها 
معمواًل از روی متون معتبر فارسی ، عربی ، هندی ، ترکی و اروپايی 

مستعمل در زبان فارسی و اعالم تاريخی و جغرافيايی بود. 
ترتيب  به  فيش ها  کردن  مرتب  و  فيش ها  گرد آوری  دهخدا،  کار 
حروف الفبا بود. در آغاز دهخدا ، تنها فيش ها را جمع و استخراج 
می کرد . اما بعدها که سازمان کوچکی برای لغت نامه داير شد، کار 

ترتيب فيش ها صورت گرفت. 
● دهخدا و شعر و شاعری 

دهخدای شاعر، حد فاصل و خط جداکننده ای است ميان دهخدای 
نويسنده و دهخدای صاحب لغت نامه فرهنگ فارسی. 

اشعارش  تعداد  که  زيرا  دانست،  شاعر  حرفه  در  نمی توان  را  او 
مکانی  واقع  در  اما شعر  است.  اندک  بس  او  دراز  حيات  در طول 
است ميان دهخدای نويسنده مردم کوچه وبازار ودهخدای صاحب 
اورنگ و  لغات  او ديدار گاه  لغت نامه بزرگ فرهنگ فارسی. شعر 
مفاهيم ساده است. در کلمات اورنگ تحقيقات ادبی وی پنهان است 
و در انديشه شعرش حال و روز آن نويسنده عاميانه نويس نهفته 
که شعر  است  آمده  بوجود  معجونی  دو صورت،  اين  از  و  است، 

دهخدا نام دارد. 
با توجه به اين که قالب شکنی در آن روزگار، کار آسانی نبود، شعر 
دهخدا را می توان سر آغاز کاری تازه برای شکستن قالب شعری 
ياد جهانگيرخان صوراسرافيل دوست  به  دانست و شعری را که 
مبارزش سروده بس مشهور است و به نام »ياد آر، ز شمع مرده 
ياد آر« در ادبيات معاصر ما جای خود را کامال حفظ کرده است. 

● نقل خاطره ای از علی اکبر دهخدا 
ميرزا  قمری،   ۱۳۲۶ االول  جمادی   ۲۲ روز  »در  می گويد:  دهخدا 
جهانگير خان شيرازی، يکی از دو مدير صور اسرافيل را قزاق های 
محمد علی شاه دستگير کردند، به باغ شاه بردند و در ۲۴ همان ماه، 

در همان جا، او را با طناب خفه کردند. 
از  و  آزادی خواهان  از  تن  چند  ديگر ،  روز  هشت  هفت  و  بيست 
جمله مرا از ايران تبعيد کردند و پس از چند ماه با خرج مرحوم 
» ابوالحسن خان معاضدالسلطنه پيرنيا « بنا شد در سوئيس روزنامه 

صور اسرافيل طبع شود. 
در همان اوقات ، شبی مرحوم ميرزا جهانگير خان را به خواب ديدم 
گفت :  من  وبه  داشت ،  بر  در  تهران  در  عادتًا  که  جامه سپيدی  در 
چرا به من نگفتی او جوان افتاد؟ و بالفاصله در جواب، اين جمله 
به خاطر من آمد: »ياد آر ز شمع مرده، ياد آر!« در اين حال ، بيدار 
شدم و چراغ را روشن کردم و تا نزديکی صبح سه قطعه از مسمط 
مذبور را ساختم و فردا گفته های شب را تصحيح کرده و دو قطعه 
ديگر برآن افزودم و در شماره اول صور اسرافيل منطبعه سوئيس 

چاپ شد.« 
● آثار علی اکبر دهخدا 

- لغت نامه فرهنگ فارسی 
- امثال و حکم ) مجموعه بی نظير ضرب المثل های زبان فارسی 

 )

- ترجمه عظمت و انحطاط روميان ، اثر مونتيسکيو 
- ترجمه روح القوانين، اثر مونتيسکيو 

- فرهنگ فرانسه به فارسی 
- شرح حال ابوريحان بيرونی 

- ديوان اشعار دهخدا 
- حواشی و تعليقات برديوان ناصر خسرو 
- يادشت هايی به ديوان سيد حسن غزنوی 

- تصحيح ديوان منوچهری 
- تصحيح ديوان سوزنی 

- اصالح لغت فرس اسدی 
- تصحيح صماح 

- تصحيح ديوان ابن يمين 
- تصحيح يوسف و زليخا 

- پندها و کلمات قصار 
- مجموعه مقاالت چرند و پرند 

● وصيت نامه ادبی دهخدا 
نوشت:  چنين  را  خود  ادبی  وصيت نامه  لرزان  دست  با  دهخدا 
»دوست عزيز و ارجمند من، آقای دکتر معين. به ورثه خود وصيت 
می کنم که تمام فيش ها را به شما بسپارند و شما با آن ديانت ادبی 
که داريد همه آن ها را عينًا به چاپ برسانيد ، ولو آن که سراپا غلط 

باشد و هيچ جرح و تعديلی را روا نداريد. 
علی اکبر دهخدا . دهم آبان ماه ۱۳۳۴« 

اين  را اضافه کرده است: »عين  اين جمله  نامه   دهخدا ، در حاشيه 
ورقه وصيت نامه من راجع به فيش هاست، چون حال دوباره نوشتن 

ندارم.« 
دهخدا پس از نيم قرن فعاليت سياسی و ادبی و اجتماعی در هفتم 
وداع  را  دارفانی  ايرانشهر  خيابان  در  خانه اش  در   ۱۳۳۴ اسفند 

گفت. 

محمود فلکي 

نماینده اي ازادبیات فارسي در آلمان
محمود حدادي

ادبيات جهاني داراي منابعي هم در مشرق  زمين و هم مغرب زمين 
اسطوره هاي  زمين  مغرب  در  و  تورات،  زمين  مشرق  در  است. 
يونان از اساسي ترين آنها به شمار مي روند. تمام اين منابع حقايق 
بنيادي زندگي را به صورت رمزآميزي بيان مي کنند و گاه پيام ها 
و پيامدهاي يکساني با خود به همراه دارند؛ اين پيام ها مي تواند در 
حکايت آدم و حوا در تورات باشد يا در اسطوره پرومتيوس. تمام 
اينها ريشه در آگاهي رنج بشر دارد. ادبيات جهاني واکنش عاطفي 
در قبال بنيادي ترين مسائل و يک پايه در زندگي و تجربه مشترک 
انسان است. ادبيات جهاني در دوران اخير، هم در صدد احياي خود 
و هم در پي آن است که غناي بيشتري پيدا کند. يکي از برخوردهاي 
آگاهانه اي که در گذشته در اين زمينه انجام گرفته، کاري است که 
گوته در ديوان شرقي- غربي انجام داده است. گوته گفته  است که با 
اين اثر خواسته ادبيات جهاني را احياء کند و عنوان کرده در دوران 
جديد )که در آن زمان آغاز قرن ۱۹ بود( ديگر ادبيات مقوله اي ملي 
نيست و پديده اي جهاني محسوب مي شود. البته اين نظر تا حدي 
در آن زمان زود هنگام به نظر مي رسيد چرا که هنوز هم ادبيات 
پايه هر ملتي، متعلق به همان ملت است. با اين حال پس از جنگ 
جهاني دوم، ديگر، ملت ها يک اقليت مهمان در خود پذيرا شده اند 
که همين امر باعث به وجود آمدن نوع جديدي از ادبيات شده است؛ 
ادبياتي آميخته با فرهنگ هاي مختلف، که به نوعي به جهاني شدن 
ادبيات کمک کرده  است. هم اکنون در آلمان ۷ تا ۸ ميليون خارجي 
ترکيه،  کشورهاي  از  نويسندگاني  ميان  اين  از  که  مي کند  زندگي 
امر  اين  آلماني مي نويسند.  زبان  به  که  دارند  يونان وجود  ايران، 
از  زيادي  درصد  دارد؛  بيشتري  نمود  آلمان  نمايش  ادبيات  در 
امروزه  مي دهند.  تشکيل  خارجي ها  را  آلمان  نمايشنامه نويسان 
بيشتري  سهم  اروپايي  کشورهاي  طريق  از  آسيايي  نويسندگان 
در ادبيات جهان پيدا کرده اند. ورود طنز شرقي در حوزه ادبيات 
آلماني، يک تجربه جهاني به حساب مي آيد؛ اين نويسندگان بدون 
اينکه در فرهنگ اروپايي مستحيل شوند هر دو فرهنگ را با خود 
دارند و به عنوان يک انسان شرقي ديدگاه هاي خود را به زبان هاي 
فلکي  به رشته تحرير در مي آورند. محمود  آلماني  از جمله  ديگر 
را بايد در زمره همين متفکران و اهالي فرهنگ طبقه بندي کرد. او 
به همراه شاعران و نويسندگان ديگري از جمله سعيد ميرهادي، 
سيروس آتاباي و... از نمايندگان ادبيات فارسي در آلمان هستند. 
احتماال نسل جديدي هم در آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي رشد 
يافته اند که حامل دو فرهنگ هستند و بيان شرقي خود را با زبان 
آن کشورها مي آميزند و پديده نويني از ادبيات را توليد مي کنند که 

مي توان آن را باز نمودي از خلق ادبيات جهاني دانست.
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انتشار»بنیادهاي کلي 

گرایي« با ترجمه فرهادپور؛

ي  ها د بنيا «
گرايي؛  کلي 
قديس  پولس 
منطق  و 
 » حقيقت
آلن  نوشته 

و  فرهادپور  مراد  ترجمه  با  بديو 
اثر  اين  شد.  منتشر  نجفي  صالح 
قرائت جديدي از نامه ها و نوشته 
هاي پولس قديس است که به تازگي 
شده  منتشر  ماهي  نشر  سوي  از 
هاي  »پاره  ديگر  سوي  از  است. 
فکر« شامل مقاالت مراد فرهادپور 

به زودي انتشار خواهد يافت. 

انتقاد فریبرز عرب نیا از 
وضعیت سینما؛

سينماي  ايران  در  هاست  »مدت 
و  نداريم  خوبي 

ن  ا گر شا تما
فيلم  ايراني، 
ايراني  هاي 
حالي  در  را 
کاره  نيمه 
کنند  مي  رها 
تماشاچي  که 
پاقرص  پرو 

دي وي دي هاي خارجي هستند.« 
فريبرز عرب نيا در نشست خبري 
بي  هاي  »طاووس  سينمايي  فيلم 
از وضعيت  جمله  اين  گفتن  با  پر« 

سينماي ايران انتقاد کرد.

انتشار یک اثر چاپ نشده 
دیگر از تالکین؛ 

اثر  گودرون«  و  سيگورد  افسانه 
منتشر نشده يي از جي آر آر تالکين 

خالق ارباب حلقه ها ماه آينده براي 
منتشر خواهد شد.  مرتبه  نخستين 
اين  آثار  ديگر  مانند  رمان  اين 
يي  دستمايه  و  تم  فقيد  نويسنده 
کتاب  با  بياني  به  و  دارد  حماسي 
ها«  حلقه  »ارباب  و  »هوبيت«  هاي 

يک سه گانه مي سازد.

ناد علي همداني درگذشت؛
 نادعلي همداني نويسنده و مترجم 
در ۷۵ سالگي بر اثر ضايعه مغزي 
در تهران در گذشت. نخستين رمان 
اين نويسنده »ولگرد« نام داشت که 
کرده  منتشر  را  آن   ۱۳۳۱ سال 
»حماسه  خان«،  ستار  »پدرم  بود. 
سي  »مدرس،  خرمدين«،  بابک 
سال شهادت«، »پيشگامان استقالل 
مپرس«  که  عشقي  »درد  و  ايران« 
وي  آثار  ديگر  از  برخي  عنوان 

هستند.

چهره ها

جایزه ایتالیایی ها برای رحماندوست
نوشته  تنها«  پشت  الک  تا  »دو  کتاب 
بخش  جايزه  رحماندوست  مصطفی 
خصوصی  نشر  کيفيت  مسابقه  داستان 

ايتاليا را دريافت کرد.
ـ  ايتاليايی  نسخه  مهر،  گزارش  به 
تنها«  پشت  الک  تا  دو  »قصه  فارسی 
جايزه  رحماندوست،  مصطفی  نوشته 
دوره  سومين  کودک  داستان  بخش 
ايتاليا  خصوصی  نشر  کيفيت  مسابقه 
انتشارات  همچنين  کرد.  خود  آن  از  را 
اين  ايتاليايی  ناشر   SERENDIPITA
مسابقه  برگزيده  ناشر  عنوان  به  کتاب 

عقد  با  ايتاليايی  ناشر  شد.اين  شناخته 
قراردادهای جداگانه با انتشارات کانون حق چاپ يازده کتاب ايرانی را خريده 
که تاکنون چهار عنوان آن به نام »برگ ها« مرتضی اسماعيلی سهی، »پرنده و 
فال« سروده داود لطف اهلل، »ماه تی تی کاله تی تی« سروده افسانه شعبان نژاد 
و »قصه دو تا الک پشت تنها« نوشته مصطفی رحماندوست دوزبانه فارسی  / 
ايتاليايی روانه بازار کتاب اين کشور شده است.کتاب »برگ ها« در حال حاضر 
به عنوان کتاب آموزشی در مهد کودک های کشور ايتاليا مورد استفاده قرار می 
گيرد. رحماندوست شاعر، قصه نويس و مترجم کتاب های کودک و نوجوان تا 
به حال سمت هايی مانند مدير مرکز نشريات کانون پرورش فکری، مدير مسئول 
نشريات رشد، سردبير رشد دانش آموز، سردبير سروش کودکان و نوجوانان 
را بر عهده داشته است.از اين نويسنده آثار متعددی به صورت مجموعه شعر 
و  کودکان  زمينه  در  تأليفاتی  و  ترجمه  داستان،  نوجوانان،  و  کودکان  برای 

نوجوانان منتشر شده است.

حسینی زاد ترجمه سروش حبیبی 
از رمان »زنگبار« را ضعیف دانست

يا  »زنگبار  رمان  نقد  در نشست  آلمانی،  ادبيات  آثار  مترجم  محمود حسينی زاد، 
دليل آخر« نوشته »آلفرد آندرش« گفت: ترجمه سروش حبيبی از اين رمان ضعيف 

است.

دويست و پنجاه و هشتمين نشست سرای اهل قلم به نقد و بررسی رمان »زنگبار 
يا دليل آخر« نوشته »آلفرد آندرش« با حضور علی اصغر حداد، محمود حسينی زاد 

و احسان عباسلو برگزار شد. 
● حسينی زاد: فرار در داستان های آندرش موضوع محوری است 

آزادی  رمان،  اصلی  محورهای  از  يکی  گفت:  نشست  اين  در  محمود حسينی زاد 
و فرار است که موضوع بيان و عقيده هم به آن اضافه می شود. فرار يهودی ها، 

موقعيت کليسا و هنر در دوران نازی ها نيز محور های اصلی آن هستند. 
وی توضيح داد: در اين داستان نوعی ستايش از ايدئاليسم و رؤيا وجود دارد؛ 

خواب و خيالی که به نتيجه می رسد. 
اين مترجم تصريح کرد: در اين کتاب ما با راوی يا دانای کل مواجه نيستيم چرا که 

هر شخصيتی که به داستان وارد شده داستان را خود پيش برده است. 
حسينی زاد گفت: داستان در اين کتاب از ديد شخصی تعريف می شود و اين ديد 

شخصی يک دنيای بسته ای را به خواننده می دهد. 
وی گفت: اين داستان در نهايت ايجاز است و خواننده را وادار می کند از منولوگ ها 

و ديالوگ هايی که برقرار می شود حال و هوای داستان را حدس بزند. 
اين مترجم ادامه داد: به عقيده بسياری از منتقدين اين کتاب دارای يک محور است 

و آن »آزادی« است. 
وی در پايان به ترجمه اشاره کرد و افزود: بايد گفت که اين کتاب به لحاظ ترجمه 

جزء آثار ضعيف بوده و ضعف هايی را در آن شاهد هستيم. 
سروش حبيبی اين رمان را از زبان آلمانی به فارسی ترجمه کرده است. حبيبی 

پيشتر نيز آثاری را از گونتر گراس و هرمان هسه به فارسی برگردانده بود. 
رمان »زنگبار يا دليل آخر« را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. 

● حداد: موضوع اصلی آثار آلفرد آندرش مسأله آزادی است 
سياسی  و  اجتماعی  وضعيت  به  اشاره  با  حداد  علی اصغر  جلسه  اين  ادامه  در 
آن سال ها در آلمان و استقبال خوانندگان از اين کتاب گفت: زمانی که اين کتاب 
 ۱۹۵۷ در سال های  مواجه شد. چون  زيادی  استقبال  با  يافت،  انتشار  آلمان  در 
فضای سياسی آلمان به دليل وجود نازيسم، فاشيسم، کمونيسم، بريدن از حزب 

و ترديدهای حزبی بسيار زنده بود. 
وی افزود: موضوع اصلی تمامی آثار اين نويسنده مسئله آزادی است. البته بايد 

ديد اين آزادی در شرايط اجبار يا ارادی است. 
وی گفت: درمورد زنگبار آزادی جنبه اجبار دارد چرا که آلمان ها شرايطی فراهم 

 آوردند که مردم يا قهرمانان داستان احساس می کنند بايد آلمان را ترک کنند. 
بيوگرافی  منتشر  شد  از جنگ جهانی  پس  آندرش  از  که  اثری  اولين  افزود:  وی 
شخصی او به نام »گيالس های آزادی« است که در آن فرار خود را در سال ۱۹۴۴ 

از ارتش آلمان و روی آوردن به آمريکايی ها بيان کرده است. 
»گيالس های  هم  که  کرد  منتشر  را  »زنگبار«   ۱۹۵۷ سال  آندرش  داد:  ادامه  وی 

آزادی« و هم »زنگبار« با محوريت و موضوع فرار و گريز است. 
حداد گفت: داستان در يک خط مستقيم حرکت می کند، سال ۱۹۳۷ شروع می شود و 

ظاهراً ۲۴ ساعت هم بيشتر طول نمی کشد. يعنی داستان زمانی ۲۴ ساعته دارد. 
● عباسلو: آندرش در دوره تنهايی خود با فلسفه و ادبيات آشنا شد 

اما احسان عباسلو در ابتدای اين نشست شرح حالی از نويسنده را بازگو کرد و 
گفت: اين نشست اختصاص به ادبيات التين دارد که به شکل خاص به ادبيات آلمان 

می پردازد، اين کتاب نوشته »آلفرد آندرش« و ترجمه سروش حبيبی است. 
وی ادامه داد: آندرش در ۴ فوريه ۱۹۱۴ در مونيخ متولد شد. وی ناشر، نويسنده 
پرورش  ادبی  در خانواده ای  و  بود  نظامی  افسر  پدرش  بود.  راديو  ويراستار  و 

يافت. 
وی گفت: زندگی آندرش به دو دوره ۳۰ساله تقسيم می شود که در ۳۰ سال اول 
عضو حزب کمونيست می شود و از راهبران حزب کمونيست جوانان بود و ۶ ماه 
هم در کمپ هايی زندانی شد تا اين که پس از آزادی از حزب خارج شد و سپس 

يک دوره تنهايی و انزوا را سپری کرد. 
عباسلو افزود: آندرش در دوره تنهايی خود با فلسفه و ادبيات آشنا شد و در سال 
۱۹۴۰ وارد ارتش می شود و در جنگی در ۱۹۴۴ اسير شده و به آمريکا فرستاده 

می شود. 
وی ادامه داد: در سال ۱۹۴۵ در آلمان به عنوان ويراستار و روزنامه  نگار مشغول 

کار می شود و اينجا نقطه عطف زندگی ادبی آندرش شروع می شود. 
وی تصريح کرد: آندرش مجله ادبی منتشر می کرد ولی به خاطر مضامين ادبی 

پوچ گرايانه، مجله ممنوع العرضه شد. 
وی گفت: اين نويسنده در سال ۱۹۴۸ به هامبورگ رفت و در راديو مشغول به کار 
شد و در سال ۱۹۵۰ مجدداً ازدواج کرد و سال ۱۹۵۷ شاهکارش يعنی »زنگبار« را 

منتشر کرد که سال ۱۹۸۰ هم فيلمی با اين عنوان ساخته شد. 
عباسلو در مورد مضامين آندرش اظهار کرد: عمده مضامينی که اين نويسنده به 
دنبال ْآن بود مسائل سياسی، اخالقی و همچنين بحث هايی در مورد اراده آزاد و 

فرديت است.

 گران ترین جایزه انگلیسی زبان اهدا شد
 

دوره  نخستين  پوندی  هزار  توانست جايزه ۵۰  کانادايی  نويسنده  نائومی کالين   
جايزه کتاب وارويک را از آن خود کند.به نقل از روزنامه »گلوب اند ميل«، نائومی 
ارز ش ترين  پر  از  يکی  کسب  به  موفق  کانادايی  سياسی  فعال  و  نويسنده  کالين 
جوايز ادبی انگليسی زبان از لحاظ مادی شد. اين نويسنده ۳۸ ساله ساکن کانادا با 
کتاب »دکترين ُشک: افزايش مصيبت سرمايه داری« که در سال ۲۰۰۷ در فهرست 
پرفروش ها قرار داشت، شب گذشته طی مراسمی در دانشگاه وارويک )واقع در 
آن  از  را  دانشگاه  اين  پوندی(  )۵۰ هزار  لندن( جايزه۹۰ هزار دالری  شمال غربی 
در  مدتی  برای  می تواند  برگزيده  شخص  نقدی،  جايزه  اين  بر  عالوه  کرد.  خود 
دانشگاه وارويک به تدريس مشغول شود. جايزه دوساالنه وارويک به اثر در خور 
و شايسته ای که به زبان انگليسی نوشته شود )فارغ از ژانر و فرم( اعطا می شود. 
اين جايزه  از ديگر کانديداهای  انتخاب می شود.  اين جايزه در هر دوره  موضوع 
ليزا  اثر  امروز«  تا   ۱۸۰۰ از  زنان  تاريخ نگاری  غمگين:  و  بد  »ديوانه،  به  می توان 
اپيگاننسی، »هنر قتل سياسی« اثر فرانسيسکو گلدمن، »گوش دادن به قرن بيستم« 

اثر الکس رز اشاره کرد.  

نگاره های شاهنامه دموت بررسی می شود
پنجمين نشست تخصصی شاهنامه نگاری با موضوع »نگاره های شاهنامه دموت در مجموعه 
به  وابسته  جهان  نقش  هنرپژوهی  مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  می شود.به  برگزار  وور« 
فرهنگستان هنر، در اين نشست که در ادامه سلسله نشست های ويژه يک هزار و صدمين 
بنياد فردوسی، پژوهشکده  با حمايت  به همت فرهنگستان هنر و  زادسال حکيم فردوسی، 
به  برگزار می شود، محمد خزائی،  نقش جهان  و  هنرهای سنتی  گروه های تخصصی  هنر، 
بررسی نگاره های شاهنامه دموت در مجموعه ِوور؛ مجموعه دار بزرگ پاريسی می پردازد. 
اثر دست  ايلخانی؛ شاهنامه دموت،  اثر دوره  با بررسی ماناترين  تا  اين محقق سعی دارد 
استاد شمس الدين، منش و شيوه نگارگری اين استاد بزرگ و همچنين دوره هنر ايلخانی را 

مورد تحليل و بررسی قرار دهد
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نويسنده: ويليام مارچ

پرستار به اتاقی آمد که بيلی در آن نشسته بود. نگاهی به دور بر 
انداخت تا به خود اطمينان دهد که همه چيز طبق ميل دکتر است . 
به سر  آدمهايی  به   ، آنها  بيمارستانهای  نوع  از  بيمارستانهايی  در 
شناسی دکتر عادت نداشته و هر باری که دکتر برای ديدن بيل می 
آمد پرستار نگران می شد که مبادا دکتر چيزهايی از او بپرسد و او 
نتواند جواب دهد، مثل بعضی از مسائل فنی که در دوره آموزشی 
ياد گرفته و فورأ هم فراموش کرده بود ، مثال:» خانم کان ترز ، لنف 
را تعريف کنيد و مختصرأ ذکر کنيد در بده وبستان بدن به چه درد 

می خورد.« 
انگشت سبابه اش را روی ميز کشيد ، در جستجو لک و پيس ميز 
را عيب جويانه از نظر گذراند و دور و بر خود را به سرعت ديد زد 
تا شايد گرد گيری پيدا کند . وچون پيدا نکرد روپوشش را از زانو 
هم باال زد و از خود دور نگهداشت تا بتواند ميز را با زير دامنی 
خود بمالد و پاک کند. از نمايش پاهايش دستپاچه شد ، سرش را به 
آرامی چرخاند و بيل را نگاه کرد ، بيل مردی قوی و درشت هيکلی 
همان  از  انگار  که  چنان ستبر  ای  و سينه  گردنی عضالنی  با  بود 

فلزهايی ريخته شده که زمانی با آنها کار می کرده است. 
تخمين زد که بيست و پنج ساله باشد. اين قضيه که مردی چنين 
جوان و قرص و محکم افسون های نمايش او را به سبب کوری نه 
می بيند و نه ميتواند حساسيت های يک مرد را نسبت به آن نشان 
، جويده جويده شروع به صحبت کرد  ، عصبی اش می کرد  دهد 
: » خب فکر می کنم خوشحال باشی که از شر اين وضع خالص 
شی. می دونم خوشحالی از اين که قطعأ وضعيتت روشن شه« بيل 
گفت: »االنم روشنه، خيالم راحت هيچ شکی تو دلم نيس .هيچ وقت 
بيشتر  مثل   ، بودی  خوبی  خيلی  مريض  تو  راستش   « نبوده.«  هم 
ناراحت  بايد  بيل پرسيد، واسه چی  مريضها بد خلقی نمی کردی« 
باشم ؟ ديگه چی از اين بهتر ، اگه يکی بتونه چنين شانسی بياره . 

اگه يک آدم خوشبخت پيدا شه . 
نونم  که  بود  خوشبختيم  از  گم.  می  چی  که  دونی  می  منم،  اون 
. فقط به  . دکتر مفت و مجانی عملم کرد  افتاد  اينجوری تو روغن 
بد  خنديد.»  رضايت  با  بود.«  نوشته  بهش  زنم  که  ای  نامه  خاطر 
اونها  رفتار  از  شه....  نمی  ديگه  که  بهتر  اين  از  مصب!  بد  مصب! 
متحده  اياالت  جمهور  رئيس  يا  ميليونرم  يه  من  کنی  خيال  ممکنه 
گی  می  درست   «: گفت  انديشناک  نرز  کان  خانم  چيزا.«  اين  از  يا 
زانو  باالی  هنوز  را  روپوشش  دامن  که  ديد  و  خوبيه«  خيلی  مرد 
نگه داشته است. و ناگهان انداختنش ، دستهايش را بر آن کشيد تا 

صاف شود. 
بيل پرسيد: » چه تيپی يه؟« گفت: صبر کن با اين همه که صبر کرده 
چشمهای  با  بتونی  خودت  شايد  کنی  صبر  اگر  ديگه  کم  يک  ای، 
خودت ببينی او چه شکلی يه.« بيل گفت: » به طور قطع می تونم ببينم 
، وقتی زخم بندی هامو باز کنه ديگه جای شايد نيس. به طور قطع 
می تونم ببينم.« پرستار گفت: » آدم اميدواری هستی ، باس بگم آدم 
نااميدی نيستی.« بيل گفت: » آخه واسه چی نااميد باشم ؟ اونوهمين 
انداخته، مگه نه؟ اگه اون نتونه نور چشمهای منو  عمال سر زبونا 

برگردونه ، پس کی می تونه؟« 
پرستار گفت: » درسته، حق با توه« بيل با صبوری به ترديدهای او 
خنديد: » آدما رو از اين گوش تا اون گوش دنيا ميارن پيشش، مگه 
نه؟ خواهر! تو خودت اينو به من گفتی ... خب، فکر می کنی واسه چی 
؟ واسه سيرو سفر؟« پرستار گفت: » درسته ديگه دهنمو بستی، نمی 
خواستم آيه ياس بخونم. از دهنم پريد:»شايد« بيل بعد از سکوتی 
طوالنی گفت: » اصال الزم نيست که به من بگی او چه قد آدم خوبی 
بيل خنده ای کرد، خم شد و سعی کرد دست خانم کانرز را  يه.« 
بگيرد، اما خانم کانرز خنديد و خودش را کنار کشيد، بيل ادامه داد» 
به نظرت من خودم اين رو نمی دونستم؟ از همون لحظه ی اولی که 
پاشو تو بيمارستان گذاشت و بام حرف زد دونستم .- دونستم که 
مرد خوبی يه« بعد ساکت شد، در صندلی اش به عقب تکيه داد ، و 

پشت يکی از دستهايش را با انگشتهای دست ديگر ماليد. 
ديگر حرف نمی زد ، حس می کرد درست همانجا که بايد سکوت 
کرده است تا مانع مضحکه شدن خود شود . صحبت کردن درباره 
اين چيزها بی فايده است. اين که در قلبش درباره دکتر چه احساس 

می کند. يا حق شناسيش نسبت به او برای خانم کانرز، يا هرکس 
ديگر شرح دادن ندارد. خانم کانرز به سراغ ميز رفت و دست گل 
مينايی را که روی آن بود، دوباره مرتب کرد. دسته گل را زن بيل 
روز پيش برايش آورده بود، در حالی که خرده گيرانه چشمهايش 
را تنگ کرده ، سرش را از گلها دور گرفته بود . ناگهان دست از کار 

کشيد و راست ايستاد . 
به  کانرز  خانم  »آره«  گفت:  بيل  مياد«  داره  ببين! خودشه،   « گفت: 
طرف در رفت و بازش کرد » به دکترگفت، مريض شما با آمادگی 
بيرون رفت و در همان حال به  کامل منتظر شماست.« عقب عقب 
سئوالهايی فکر می کرد که مردی چنان عالی مقام ممکن است از آدم 
بپرسد اگر يک وقت قصدش را داشته باشد . و ادامه داد » من بيرون 

توی راهرو هستم. در صورتی که من را بخواهيد ، آماده ام.« 
او  به  ای  حرفه  نگاهی  و  آمد  بود  نشسته  بيل  که  جايی  به  دکتر 
انداخت، اما بالفاصله چيزی نگفت. به طرف پنجره رفت و پرده های 
بلند و برآمده  با پيشانی  کلفت و تيره را کشيد. مرد خپله ای بود 
که  بوند  مردد  چنان  خود  حرکات  در  و  چنان سست  دستهايش   ،
جراحی های ظريفی که انجام می دادند اجرايش برای آن دست ها 
غير ممکن به نظر می رسيد . چشمها آبی پررنگ و نگاهی آرام و 

عميقأ ترحم آميز داشت. 
صبحت  شما  درباره  داشتم  شما  آمدن  از  پيش  درست  گفت:  بيل 
ميکردم. يعنی، من با خانم پرستار می خواستم به من بگه شما چه 
جوری هستين.« دکتر صندلی جلو کشيد و روبه روی مريض اش 
نشست ،» اميدوارم چيزای خوبی گفته باشه ، اميدوارم زياد به من 
سخت نگرفته باشه « بيل گفت: » چيزی نگفت الزمم نبود که بگه، 
من خودم می دونم شما چه جوری هستين . بدون اينکه بهم بگن« 
» نظرت رو به من بگو تا بگم چقدر درسته.« خودش را به کنار ميز 
به  تا  آنقدر چرخاند  را  ، و حبابش  را روشن کرد  ، چراغی  کشيد 

دلخواهش سايه بياندازد. 
به  موهايی  با  هستين  موقری  آدم  شما   ، نداره  کاری   « گفت:  بيل 
سفيدی برف، و به نظر من يک سرو گردن بلند تر از هر کس ديگه 
تا حاال ديده م. ديگه بگم، چشمهای سياه سيری دارين که  ای که 
بيفتن  تيکه آتيش بشن  اما می تونن يک   . بيشتر آرام و مهربونند 
وجود  تو  اصال  چون  ندارين.  را  تحملش  شما  که  هرکی  جون  به 
خودمون وجود نداره .« دکتر چشمهای مملو از ماليمت و رحمت 
خود را لحظه ای بست و با سر انگشت لمس کرد و با خنده گفت: 
» خيلی پرت افتاده ای ، اينجا ديگه از جامعه خيلی پرت افتاده ای ، 
بيل.« چراغ شعاع افکن روی ميز را خاموش کرد. چراغ- آينه را تو 
روی سرش ميزان کرد و به طرف بيمارش برگشت . باز هم کامال 

حرفه ای. 
گفت: » اتاق حاال يک پارچه تاريکه، از حاال يواش يواش نور را زياد 
می کنم تا چشمات بهش عادت کنه ، من اين مطلب رو معموال برای 
مريضام توضيح می دهم که همون اول نترسن« بيل با لحن سرزنش 
باری گفت: » شکر! فکر کردی من به شما اعتماد ندارم؟ شکر خدا! 
من اعتماد م به شما خيلی بيش تراز اونه که بترسم.« » اگه حاضری، 
حاال زخم بندی ها رو ور می دارم.« بيل گفت: » باشه! اصال باکيم 
نيس« دکتر بعد از مکثی گفت: » من که مشغول بشم چطوره که تو 
هم درباره تصادفت برايم صحبت کنی ، اين جور بهتره ، هم فکرت 

مشغول ميشه منم تا حاال اصال قضيه ات را نفهميده ام.« 
بيل گفت: » خيلی مفصل نيس، من زن دارم و سه تام بچه ، همونجور 
که زنم تو نامه اش براتون گفته بود، باس حسابی کار کنم تا شغلمو 
از دس ندم. هر روز کارخونه چند تايی رومی انداختن بيرون ، اما 
من به خودم می گفتم اين بال نباس سر من بياد. يک بند به خودم 
می گفتم باس سفت و سخت بچسپم به کار هر چی می خواد بشه 
بشه. آخه مسئوليت زن و بچه رو داشتم . يک ريز می گفتم نباس 
منو دک کنند . حاال به هر قيمتی که می خواد بشه«. دکتر به آرامی 
گفت: » بيل دستات رو بينداز، هر چقدر می خوای حرف بزن ، اما 

دستا ت رو بذار رو هم.« 
بيل ادامه داد: » به نظرم زيادی جلو رفتم ، به نظرم زيادی دل به 
دريا زدم باالخره... تا اينکه اون مته هم خورد شد . دورو بر دوازده 
تکه شد و منو کور کرد، اما، اولش من نفهميدم چی به سرم آمده، 
خوب باقی شم که خودت می دونی ، دکتر جون« دکتر گفت: » خيلی 
بد شد ، بی صدا آهی کشيد و سرش را تکان داد » بد بياری بوده« 
بيل گفت: » می خوام يک چيزی که شايد چرند به نظر بيايد، اما هر 
جور شده می خوام بگم و هرچی تو دلم هست بريزم بيرون ، چون 
که برای آدمی مث شما آدم هرچی بکنه کم کرده ، من خيلی روش 
فکر کرده ام ... چيزی که می خواهم بگم اينه که فقط اگه فکر می کنيد 
برای شما کاری از من ساختس فقط کافی لب بجنبونی ، دستم اگه 
زير سنگ هم باشه باز با سر ميام. هر جا که باشم من حرفم حرفه، 

زندگيم ام را باالش می دم... می خواستم فقط گفته باشم.« 
دکتر گفت: » من سپاس گزارم و می دونم که تعارف نمی کنی« بيل 
گفت: » فقط خواستم گفته باشم« سکوتی يک لحظه ای برقرار شد و 
بعد دکتر با احتياط شروع به صحبت کرد : » هر کاری که می شد 
برای کسی کرد برای تو کرده ايم، بيل پس دليلی نداره که عمل موفق 
نتيجه  بی   ، بکنيم  اما بعضی وقتها هرچی سعی هم  نيا.  از آب در 

است.« بيل با آرامش گفت: » خيالم از اين بابت راحته ، چون به شما 
ايمان دارم. می دونم، درست همانطور که مطمئن ام نشسته ام اينجا، 
مطمئن ام که نوار زخم بندی مو که برداريد صورتت را می بينم.« 

دکتر آهسته گفت: احتمالم داره که اينطور نباشه بهتره اين احتمال 
رو هم در نظر بگيری . خيلی به اميدت ميدون نده.« بيل گفت: » راس 
شو بخوايد يه کم داشتم شيطونی می کردم ، اصال برای من هيچ 
گفتم همش  که  چيزايی   . باشيد  چه شکلی  که شما  کنه  نمی  فرقی 
شوخی بود« و باز خنديد و گفت: » ولش کن، ولش کن« دستهای 
کوچک و ظريف دکتر روی زانوانش قرار گرفت . کمی به جلو خم 
شد و به چهره بيمارش زل زد . چشمهايش به تاريکی عادت کرده 
بود و می توانست قيافه بيل را به روشنی ببيند. چراغ کوچک شعاع 
افکن را روشن کرد، دستش را جلوآن گرفت . آهی کشيد، سرش را 

جنباند و با حر کتی انديشناک دست ها را به پيشانی کشيد . 
بيل پرسيد: » شما هم تو خونه بچه داريد؟« دکتر به سمت پنجره 
رفت، به آرامی طناب پرده را کشيد و پرده های کلفت بدون صدا 
از هم جدا شده به کناری لغزيدند. گفت: » من سه تا دختر کوچيک 
دارم.« آفتاب پائيزی با شدت هر چه تمامتر به اتاق ريخت و زبانه 
روشنی بر کف اتاق خواباند که از دستهای بيل ، چهره خشن اما ، 
پر اميد او و ديوار پشت سرش باال رفت . » خوبه، خيلی جالبه . من 
سه تا پسر کوچيک دارم... عجيب تر از اين ديگه نميشه.« دکتر گفت: 
» اين همان چيزی يه که ميگن تصادف.« به سمت صندلی برگشت 
و روی بيل سايه انداخت . با خستگی گفت: » حاال می تونی دستا تو 

اگه بخوای باال بياری .« 
بيل دستهای پر مو پراز لک روغن خود را باال برد و بر شقيقه های 
خود گذاشت . با حيرت گفت: » دکتر جون نوار رو ورداشتی! مگه 
نه؟« » آره« دکتر سرش را تکان داد و به کناری رفت. آفتاب تند باز 
هم بر سيمای اسالوی گشاده و خوش طينت بيل افتاد . بيل گفت: 
» حاال که ديد چشمام برگشته ، ديگه به اتون می گم که هرچی از 
نگرانی نداشتن گفتم همش شوخی بود . دکتر جون ، تو اين مدت 
ديگم زهره برام نمونده، فکر کنم شما هم قضيه رو می دونيد. فکر 
کنم واسه همينه که بچه بازی درمی آوردم حاال آروم شدم. ديگه 
ببينم.... هر وقت  باز می تونم  همه چی تموم شده و می دونم که 
که دلتون بخواد می تونيد چراغو روشن کنيد . من حاضرم.« دکتر 

جواب نداد. 
بيل ادامه داد: » عيال من ديروز آمده بود منو ببينه ، می گفت تو 
کار خونه کار منو برام نگه داشتن . گفتم بهشون بگو صبح دوشنبه 
پشت دستگاه حاضرم. خوشحالم که بر می گردم به کار . دکتر باز 
هم ساکت بود و بيل ، از ترس آن که مبادا حق شناس به نظر نرسد 
به سرعت افزود: » اين چند هفته رو استراحت خوبی کردم، همه ام 
بام حسابی خوب تا کردن ، اما . حاال که دکتر جون ديگه می خوام 
که برگردم سر کار ، من مرد خانواده ام واسه خودم مسئوليت هايی 
دارم . زن و بچه هام، اگه من نباشم که نونشون رو بدم از گشنگی 
می  خودتونم  کنم  تلف  زيادی  وقت  تونم  نمی  منم   ، می شن  تلف 

دونيد که حساب، کتاب کار چه جوريه.« 
دکتر به طرف در رفت و به ماليمت گفت : » خانم پرستار!... خانم 
پرستار بهتره که ديگه بيايد تو.« پرستار با شتاب وارد شد و کنار 
گلدان ميناها ايستاد. پس از لحظه ای سرش را بر گرداند و چهره 
بيل را نگاه کرد . برداشتن نوارها به کلی قيافه اش را تغيير داده بود. 
حتی از آنچه حدس زده می شد جوان تر بود. چشمهايی درشت به 

رنگ عجيب فندقی روشن و کودکانه، با نگاهی معصوم داشت. 
چشمها تا حدی از زمختی دستهای يوقور، چانه پر حجم و موهای 
زبر و سيخ شده اش می کاست. پرستار فکر ميکرد که اين چشم 
ها قيافه او را به کلی عوض می کنند. و متوجه شد که اگر آن چشم 
و  کند  درک  اورا  و خوی  توانست خلق  نمی  هرگز  ديد  نمی  را  ها 
می شناختند  را  او  هم  تصادف  از  پيش  که  کسانی  قضاوت  از  نه 
همچنان  باشد.  داشته  تصوری  کمترين  باره  اين  در  توانست  می 
که نگاهش می کرد به اين قضايا می انديشيد . بيل دوباره خنديد، 

لبهايش را جمع کرد و سرش را به سمت دکتر چرخاند. 
با لحن شوخی آميز پرسيد. » پس چی شد دکتر؟ منتظر چی هستی 
ياال دکتر جون   « باز هم خنديد  ؟!«  نکنه منو گذاشتی سر کار  ؟... 
اينطور منو تو زمين و هوا نيگه ندار. انتظار نداشته باش تا چراغا 

رو روشن نکنی بتونم بگم چه جوری هستی ، حاال شد؟« 
دکتر جواب نداد. بيل دستهايش را به دو طرف باز کرد و آسوده 
خاطر خميازه کشيد. در صندلی اش جابه جا شد و تقريبا توانست 
رو در روی پرستار قرار گيرد که هنوز کنار ميز ايستاده بود . بيل 
لبخند زد و با شوخی رو به ديوار يک متر دورتر از جايی که خانم 
کانرز ايستاده بود چشمک زد. دکتر شروع کرد :» من تقريبآ قدم 
صدو هشتاد و پنج سانته« و با لحنی مرددو ترحم آميز ادامه داد 
بزنی  تونی حدس  ، پس می  کيلو  هفتادو هشت  :» وزنم در حدود 
چه جور دارم شکم گنده می شم . بهار آينده پنجاه و دو ساله می 
شه، طاس هم دارم ميشم. کت و شلوار خاکستری پوشيده ام و با 
کفشهای قهوی روشن.« لحظه ای مکث کرد ، شايد می خواست جمله 
بعدی اش را سبک سنگين کند : » امروز کروات آبی زده ام( و ادامه 

داد: » آبی سير با خال خال سفيد.«
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منبع: دنی ولت، ۹فوريه۲۰۰۹

چقدر غم انگیز است که آدم بعضی وقت ها مجبور 
می شود از برخی امور مورد عالقه اش خداحافظی 
کند، این امور می تواند حتی یک تابلوی نقاشی 

درون موزه باشد.
طی چند ماه گذشته انتشار خبری جنجال برانگيز در عرصه هنر توجه 

اغلب محافل هنری جهان را به سوی خود جلب کرد. 
اين خبر حاکی از آن بود که تابلوی نقاشی »غول« شاهکار منسوب 
يکی  توسط   – اسپانيايی  آشنای  نام  نقاش   – گويا  فرانسيسکو  به 
تحقيقات  خبر  اين  انتشار  به دنبال  است.  شده  خلق  شاگردانش  از 
گسترده ای به منظور آشکار شدن هويت خالق حقيقی اين اثر مشهور 
توسط گويا شناسان آغاز شد. سرانجام ماه گذشته نشريه های هنری 
از به تاييد رسيدن اين خبر از سوی محققان خبر دادند. برای آگاهی 
از جزئيات اين رويداد خبر ساز هنری، مطالب يکی از نشريات آلمانی 

زبان را در اين باره مرور می کنيم. 
چقدر غم انگيز است که آدم بعضی وقت ها مجبور می شود از برخی 
امور مورد عالقه اش خداحافظی کند، اين امور می تواند حتی يک تابلوی 

نقاشی درون موزه باشد. 
همان طور که چندی پيش مجبور شديم از تابلوی »مردی با کالهخود« 
اثر رمبراند نقاش هلندی خداحافظی کنيم. اين تابلو البته همچنان روی 
ديوار موزه برلين آويزان است اما نه به عنوان اثری از رمبراند بلکه 
به عنوان اثر نقاشی يک استاد نه چندان مهم، حاال کدام استاد، کسی 

نمی داند! 
است.  شده  جديدی  تاريخی  هنری  نبرد  نوبت  دوباره  ظاهرا  اکنون 

محققان موزه »پرادو« اسپانيا به تازگی به اين نتيجه رسيدند که تابلوی نقاشی غول؛ شاهکاری که 
تاکنون تصور می شد اثر نقاش مشهور اسپانيا فرانسيسکو گويا باشد به وی تعلق ندارد و ظاهرا کار، 

کار يکی از شاگردانش به نام »آسنسيو ژوليا« بوده است. 
اهل والنسيا است و گفته می شود که  از دوستان نزديک وی بوده،  ژوليا که دستيار اصلی گويا و 
گويا پرتره ای هم از وی کشيده است. کشف اخير پس از چند ماه تحقيق بی وقفه توسط محققان و 
گويا شناسان انجام شده است. بنابر نتايج گزارش کارشناسی موزه پرادوی اسپانيا، که هم اکنون در 
مادريد منتشر شده، در تابلوی »غول« به لحاظ بعد نمايی )پرسپکتيو( اشتباهاتی وجود دارد که با آثار 
گويا و در حقيقت سبک نقاشی وی مطابقت ندارد. البته کارشناسان از مدت ها پيش حدس زده بودند 
که اين تابلو توسط آسنسيو ژوليا شاگرد گويا کشيده شده است. بعد ها هنگام بررسی های دقيق به 
وضوح مشاهده شد که عالوه بر تکنيک ضعيف، نور و رنگ مايه های تابلو نيز با سبک گويا مطابقت 
آنها توسط گويا  تابلوی غول و شاهکارهايی که کشيده شدن  ميان  تفاوت های چشمگيری  ندارد و 

به طور مستند ثابت شده وجود دارد. 
اين تابلو نيز نشانه ای کشف شده که تاکنون پنهان بوده است؛ محققان  ضمن آنکه در گوشه ای از 
اين نشانه را دو حرف A.J می دانند که ظاهرا حروف اول نام آسنسيو ژوليا است. اين يافته نه تنها 
ترديد های موجود در کشيده شدن اين تابلو توسط گويا را تقويت کرد بلکه اين موضوع را هم مطرح 

کرد که اين تابلو توسط آسنسيو ژوليا کشيده شده است. 
جوليت ويلسون مورخ انگليسی چند سال پيش انتساب تابلوی غول به گويا را ترديد آميز اعالم کرده 
بود. به دنبال آن، موزه پرادو سال گذشته از به نمايش درآوردن اين تابلو در نمايشگاه گسترده ای که 

از آثار گويا برپا شده بود امتناع کرد. 
از آن زمان به بعد بود که تحقيقات مفصلی با مديريت »مانوئال منا«، گوياشناس مشهور آغاز شد. وی 
در آن زمان اعالم کرد که اين اثر به گويا تعلق ندارد و دست هنرمند ديگری در کار بوده است. از 
جمله نتايج بررسی های انجام شده در آن زمان پيرامون تابلوی غول اين بود که کارشناسان پی بردند 
که تابلوی غول که تا کنون به گويا نسبت داده می شد در آغاز قرن نوزدهم کشيده شده و فقط شبيه 

آثار گوياست ولی به وی تعلق ندارد. 
کارشناسان با تاکيد بر تکنيک نقاشی متفاوت در تابلوی غول در مقايسه با آثار گويا اعالم کردند: 
فرانسيسکو گويا همواره به دليل حرکت مطمئن قلم در نقاشی هايش سرآمد همه هنرمندان بوده است 
در حالی که خالق تابلوی غول آنچنان با ترديد و نا مطمئن کار کرده که به نظر می رسد اصال نمی دانسته 

که چه می خواهد. 
که يک  از سوی هنرمندی چون گويا  که  دارد  تابلو ضعف هايی  اين  در  آن، تصوير غول  بر  عالوه 
متخصص ساختمان بدن انسان بوده است بعيد به نظر می رسد. محققان در آن زمان از نسبت دادن اين 
تابلو به شاگرد گويا واهمه داشتند بنا براين به طور موقت موضوع ترديد آميز بودن هويت خالق اين 
اثر را مسکوت گذاشته و خواستار بررسی دقيق تر تابلوی غول شدند. هم اکنون نيز با وجود تحقيقات 
درباره  صاحب نظران  و  متخصصان  ميان  در  هم  باز  آنها،  قطعی  نتايج  و  محققان  توسط  گسترده 

تصميم موزه پرادو مبنی بر حذف تابلوی غول از فهرست آثار گويا ترديد هايی وجود دارد. 
مانوئل پيتا يکی ديگر از مديران موزه پرادو نتيجه گزارش کنونی را تابع روند »مد« می داند. وی در 
گفت وگو با روزنامه اسپانيايی ال- موندو گفت: از قرار معلوم ميان محققان و کارشناسان به تازگی 

اين عالقه باب شده است که آثار هنری برجسته را زيرسؤال ببرند. 

طی ماه گذشته موزه پرادو اسپانيا نتايج بررسی های انجام شده را در وب سايت خود منتشر کرد که 
طبق آن، حذف تابلوی غول از آثار گويا و جای گرفتن آن در آثار ژوليا اثبات شده است. 

در اين گزارش تالش شده که هيچ نکته مبهمی باقی نماند و تمامی اطالعات از تحليل های آزمايشگاهی 
گرفته تا بررسی سبکی اثر، گنجانده شود. با اين حال برخی کارشناسان نظرات ديگری دارند. 

باشد  اين گزارش درست  در  داده شده  واقعيت های  اگر شرح  معتقدند حتی  از صاحب نظران  تعدادی 
باز برخی نتيجه گيری ها جسورانه به نظر می رسد. به گفته اين کارشناسان برای مثال گفته شده که در 
تابلوی غول به لحاظ بعد نمايی اشتباهاتی وجود دارد که با آثار گويا صدق نمی کند. اما اوال که اين 
اگر هم درست باشد اصال دليل محکمه پسندی  از طرفی  اين شکل نمی تواند صحيح باشد.  به  مسئله 
نيست چون يک ويولن نواز خوب می تواند به بدی هم ويولن بزند اما يک ويولن نواز بد هرگز نمی تواند 
به خوبی ويولن بزند. همچنان که پيدا شدن امضای A.J نيز تنها يک دليل گيج کننده به نظر می رسد و 
چه بسا که می تواند نشانه اين باشد که ژوليا، دستيار هنری گويا بوده است. 
اما پرسش کنونی اين است که چرا اين حروف تا کنون شناخته نشده و يا چرا 
تا کنون به اين حروف توجه نشده و چرا مورخان موزه با اموری که به آنها 

واگذار می شود اينقدر سرسری برخورد می کنند؟ 
به  شروع  را  غول  تابلوی  گويا  که  دارد  وجود  احتمال  اين  حتی  آنکه  ضمن 
به  را  تابلو  او هم  و  باشد  به شاگردش سپرده  را  آن  کشيدن کرده و سپس 
پايان برده و با حروف A.J امضا کرده است. کارشناسان معتقدند آنچه برای 
خلق  بزرگی  هنری  آثار  می توانند  هم  کوچک  استادان  اينکه،  است  روشن  ما 
کنند. تابلوی غول يک شاهکار بی نظير است و فرقی هم نمی کند که چه کسی 
آن را کشيده باشد. تابلوی مشهور غول بين سال های ۱۸۰۸ تا ۱۸۱۲ کشيده 
شده است. اين تابلو يک غول را با مشت های بلند کرده نشان می دهد که در يک 
منطقه کوهستانی ظاهر شده است. اين تابلو در حقيقت نماد ترس از جنگ است. 
انسان ها و حيوانات در حالی که دچار هراسی وحشت زا شده اند به اين سو و 
آن سو می گريزند. اين اثر بی نظير از سال ۱۹۳۱ جزء دارايی های موزه پرادوی 
اسپانيا است. روی تابلو کوچکی که کنار نقاشی غول در اين موزه قرار دارد 
به زودی  موزه  مسئوالن  البته  می خورد  چشم  به  گويا  فرانسيسکو  نام  هنوز 
اين تابلو را برداشته و تابلوی جديدی را در کنار اين نقاشی نصب و احتماال 
روی آن خواهند نوشت » اين نقاشی توسط يکی از دوستان گويا کشيده شده 
است«. به اين ترتيب موزه پرادو يکی از مهم ترين تابلوهای گويا را از دست 
می دهد. اين تابلو که بيش از نيم قرن مظهر نيروی خالقيت فرانسيسکو گويا 
نقاش سرشناس اسپانيايی )۱۷۴۶-۱۸۲۸( به شمار می رفت يکی از بزرگترين 
ديدنی های موزه پرادو بود که همواره مورد شگفتی دوستداران هنر در سراسر 
جهان قرار می گرفت و در منابع تخصصی هنر از اين تابلو بيش از ديگر آثار 

گويا ياد می شد.

هنر
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

باطالع همکاران خود  السی که در قسمت حسابداری کار ميکرد  باالخره   
رساند که ليماس موجودی نقدی خود را از بانک برداشته و بنظر ميرسد که 
سوء تفاهی ميان او وصندوق وجود داشته باش. ليماس آدرس خود را در 
کارگزينی گذاشته بود ولی السی که ميخواست خود را شخص مهمی جلوه 
دهد ميگفت که نميتواند آدرس او را به کسی بدهد. بزودی شايعات ديگری 
بوجود آمد که طبق آن ليماس مبلغ قابل مالحظه ای را اختالس کرده و بدين 
دليل با عجله اداره خود را ترک نموده است . اداره او هم فعال حقوقش را 
ضبط کرده است . بيشتر کارمندان سازمان اين حرف را قبول نکردند، دليل 
آنها اين بود که اگر ليماس چنين کاری را ميکرد اقال مبلغ بيشتری را می 
ربود. برخی ديگر اظهار نظر ميکردند که چون لياس معتاد به الکل شده لذا 
الکلی ميخواهد بهر ترتيبی که شده پول  دست باينکار زده است زيرا آدم 
مشروب خود را بدست بياورد. از طرف ديگر ليماس در آلمان بودجه هفتگی 
در اختيار داشته و دراينجا وسوسه شده ودست به اختالس زده است. در 
هر حال همگی به اين نتيجه رسيدند که ليماس برای هميشه از سازمان طرد 
شده است. از آخرين شايعات چنين برميامد که کارگزينی حتی يک گواهی 
حسن اخالق نيز به ليماس نداده تا بتواند جای ديگری کارکند. در هر حال 
را  دزدی  پول  باالخره  و  نميکند  فراموش  را  ليماس  آلک  هيچگاه  سازمان 
از او پس خواهد گرفت. تا يکی دو هفته کارمندان سازمان از خود سئوال 
ميکردند که چه بسر ليماس آمده است. ولی کم کم آخرين دوستانش هم او 

را فراموش کردند وديگر کسی از او حرفی نزد. 
بروی ديوارهای قهوه ائی رنگ آپارتمان کوچک و کثيفش چند قاب عکس 
انبار خاکستری رنگی  به  او دو اطاق داشت که  نصب شده بود. آپارتمان 
مشرف بود. در باالی انبار يک خانواده ايتاليائی که افراد آن شبها بايکديگر 
جروبحث ميکردند و روزها قالی ميتکاندند زندگی ميکرد. ليماس برای تزئين 
و مبلمان آپارتمان خود اثاثيه زيادی نداشت. او چند آباژور خريد و روی 
کثيفی را صاحبخانه  تا مالفه های  تهيه کرد  المپها گذاشت و چهار مالفه 
پرده های گل  نتواسن  ليماس  اما  و  کند.  بود عوض  گذاشته  اختيارش  در 
دار پاره پاره و فرشهای قهوه ای کثيف را عوض نمايد و کم کم خود را 
به آنها عادت داد. او ميتوانست با پرداخت يک شيلينگ از آب گرم کن برقی 

استفاده نمايد. 
بهر حال الزم بود که کاری برای خود پيدا کند زيرا ديگر ديناری برايش باقی 
نمانده بود. او سعی نمود که وارد تجارت شودو ودر يک کارخانه چسب 
سازی بعنوان معاون استخدام شد. ولی بيش از يکهفته در آنجا نماند. زيرا 
موها و لباسهايش بو گرفته بودند و هر روز حالش بهم ميخورد. باالخره 
ليماس موهای خود را زد و آنجا را ترک کرد. کمی بعد دريک شرکت بعنوان 
ويزيتور استخدام شد. او وظيفه داشت که دائره المعارف به ساکنين ييالقات 
نشان دهد و هرچند جلد که ممکن است بفروش برساند. پس از يکهفته او 
حتی موفق نشد که يک جلد بفروش رساند. ليماس که کامال مايوس شده 
پرداخت ۲۵ شيبينگ  با  به مغازه مشروب فروشی رفت و  بود بال فاصله 
 . شناختند  را  ليماس  کم  کم  محله  آن  ساکنين  کردو  مست  سياه  را  خود 
بيشتر آنها دروحله اول پيش خود فکر کردند که او حتما از همسرش فرار 
کرده و خود را باين روز انداخته است.کسی برای او ارزش قائل نبود ولی 
اغلب مردم دلشان بحال او ميسوخت. او ديگر ريش خود را نمی تراشيد و 
با پيراهن بسيار کثيفی از خانه خود خارج ميشد. زن خدمتکاری بنام خانم 
ولی  و  ميکرد  نظافت  را  آنجا  و  ميرفت  او  بخانه  کيرد روزهای شنبه  مک 
نرفت. فروشندگان  او  نزد  ديگر  آمد و  ليماس بستوه  بد  اخالق  از  بزودی 
قائل نشدند. بدين  اعتباری  او  محله که حرفهای زن را شنيده بودند برای 

ترتيب ليماس در آن محله هم دوستی برای خود پيدا نکرد.

* * * 

 او باالخره توانست در يک کتابخانه کار پيدا کند . قبال هم دفتر مخصوص 
تهيه کار برای بيکران باو چنين شغلی را پيشنهاد کرده بود . ئلی ليماس تا 
بحال آن شغل را قبول نکرده بود و فقط هر پنچشنبه به دفتر مخصوص 
دفتر مخصوص  رئيس   . ميداشت  دريافت  مبلغی جزئی  و  ميرفت  بيکاران 
بيکاران آقای پيت نام داشت باو گفته بود البته اينکار زياد مناسب شخصيت 
برای شما که معلومات وسيعی  . ولی حقوق خوبی ميدهند و  نيست  شما 
داريد کار آسانی است . ليماس پرسيده بود ))چه جور کتابخانه ايست؟( پيت 
جواب داد بود :)) جواب کتابخانه تحقيقات روانی ))بيزواتر((است. هزاران 

جلد کتب  در آنجا نگهداری ميشود.
ادامه دارد
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 ترجمه، زويا چراغي؛
منبع؛ هرالد تريبون

 در دره سرسبز و خوش منظره سوات که کيلومترها از سه شهر بزرگ 
مي  شان  تک  تک  چهره  در  را  ترس  که  ساکناني  دارد،  فاصله  پاکستان 
توان ديد هر شب راس ساعت هشت دور هم جمع مي شوند تا به صداي 
راديوهاي قديمي شان گوش بدهند. آنها به خوبي مي دانند کوتاهي و قصور 
در شنيدن پيام هاي شبانه ممکن است به قيمت شالق خوردن يا حتي بريدن 

گردن شان تمام شود.
بيشتر شب ها شاه دوران رهبر طالبان از يک فرستنده راديويي براي آگاه 
کردن ساکنان سوات از موارد به گمان خودش »غيراسالمي« جديد استفاده 
تماشاي  دي،  دي وي  فروش  و  بودن خريد  ممنوع  مثل  کارهايي  کند؛  مي 
انتقاد از طالبان، اصالح ريش و رفتن دختران به  تلويزيون، آواز خواندن، 
مدرسه. گاهي اسامي افرادي که طالبان به دليل تخطي از قوانين وضع شده 
اعدام شان کرده اند و حتي آنهايي که قرار است اعدام شوند نيز توسط وي 
اعالم مي شود.يکي از ساکنان سوات که از گفتن نامش از ترس کشته شدن 
توسط طالبان اجتناب مي کند، مي گويد؛ »آنها همه چيز را از طريق راديو 
کنترل مي کنند. اينجا همه منتظر شنيدن اخبار از راديو هستند.« اخبار بين 
المللي حاکي از نفوذ طالبان در ميان قبايل نيمه خودمختار پاکستان است. در 
واقع حمالت در افغانستان از همين مناطق هدايت و کنترل مي شود. اما براي 

پاکستان گمراهي اهالي دره سوات تنها نشانه ويراني و انهدام است.
بر خالف مناطق ايلي ديگر، سوات با ۳/۱ ميليون جمعيت و پيشينه فرهنگي 
غني يکي از بخش هاي پاکستان است که از پيشاور، راولپندي و اسالم آباد 

پايتخت نزديک به ۱۶۰ کيلومتر فاصله دارد. در نهايت بعد از يک سال جنگ سخت به صورت مجازي تمام بخش هاي اين دره تحت 
کنترل طالبان درآمد. آنها براي تثبيت قدرت و نفوذ خود از هيچ اقدام خصمانه يي فروگذار نکردند. اين گروه با شکنجه، زندان، 
شالق، گردن زدن، سنگسار و تهديد اهالي منطقه نه تنها ترس را در جامعه به وجود آوردند بلکه تمام تالش خود را به کار بستند 
تا از فرهنگ منطقه يي که به خاطر پيست اسکي منحصر به فرد، باغ هاي ميوه و سرزندگي و شوخ طبعي مردمش مشهور بود، 
چيزي در يادها باقي نماند. ملک نويد خان سربازرس منطقه مرزي مي گويد در يک سال گذشته ۷۰ پليس اين ناحيه گردن زده شده 
و ۱۵۰ پليس نيز مجروح شده اند. کار به آنجا رسيده که بسياري از نيروهاي پليس در روزنامه آگهي مي دهند که از مقام شان 
استعفا داده اند يا حتي شغل خود را انکار مي کنند، تنها به اين اميد که طالبان آنها را به قتل نرسانند. يکي از معدود افرادي که تا 
آخرين لحظه به وظيفه اش پايبند ماند فاروغ خان افسر ميان پايه يي در مينگورا بود. او هر روز در اين بخش که بزرگ ترين شهر 
دره سوات است پيکرهاي بي سر افسران پليس و ساير قربانيان را مي ديد، نام شان را ثبت مي کرد و به خانواده هايشان خبر 
مي داد. اما ماه گذشته در روز روشن دو مرد موتورسوار او را که مشغول خريد روزانه بود، با شليک اسلحه به قتل رساندند. 

برادرش مي گويد؛ »فاروغ هميشه مي گفت من اينجا مي مانم و از خانه مان دفاع مي کنم.«
طبق اظهارات دولت، هم اکنون بين دو تا چهار هزار جنگ طلب طالبان در سوات پرسه مي زنند در حالي که ارتش چهار تيپ يعني 
حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر را در ناحيه مستقر کرده است. اما به گفته ساکنان و رهبران سياسي اين سربازان در کمپ ها مي مانند 

و از گشت زني يا هر اقدامي که باعث تحريک جنگ طلبان بشود، خودداري مي کنند.
نه از تخريب دستگاه فرستنده راديويي که روي موتورسيکلت سوار شده خبري هست و نه از تعقيب خودروي کوچک نظامي که 
شاه دوران و موالنا فضل اهلل )رهبر طالبان در سوات( با استادي تمام از آن براي وحشت زده کردن ساکنان استفاده مي کنند. 
هرچند همه مي دانند اين فرکانس هاي راديويي پيامي جز نابودي و مرگ به ارمغان ندارند. اعالم اسامي افراد در يکي از اين 

اطالعيه هاي شبانه راديويي تنها دو راه براي شخص باقي مي گذارد؛ فرار از سوات يا سالخي شدن در ميدان دهکده.
حتي اگر گهگاهي شبيخوني يا حمالتي چريکي و ضربتي توسط ارتش انجام مي شود همان طور که اهالي مي گويند شهروندان و 
غيرنظامي ها بيشتر آسيب مي بينند تا طالبان.در بعضي مناطق پاکستان نيروهاي شبه نظامي مدت هاست جنگ با طالبان را آغاز 
کرده اند و به هيچ عنوان هم حاضر به عقب نشيني نيستند اما در سوات کشتار نيروهاي ارتش و به نوعي پاکسازي مخالفان باعث 
شده اکثر مردم متقاعد شوند که نيروهاي ارتش بايد با طالبان هم پيمان باشند.مظفرالملک خان يکي از اعضاي پارلمان سوات 
که تازگي ها خانه اش در اطراف مينگورا با خاک يکسان شده در اين باره مي گويد؛ »خيلي اسرارآميز است که اين همه سالح و 
تجهيزات چطور به دست اينها مي رسد. ارتش ما را کاماًل گيج کرده است. آنها فقط در مينگورا گشت مي زنند. در بقيه مناطق سوات 
آنها در پايگاهشان مي نشينند و خود را بي اطالع نشان مي دهند. حتي دولت هم در اين رابطه کاري انجام نمي دهد.« اطهر عباس 
سرلشگر و سخنگوي ارتش منطقه مي گويد نيروهايشان توانايي و استطاعت جلوگيري از مخابره پيام هاي راديويي طالبان را در 
اين منطقه وسيع ندارند. اما در عين حال نمي پذيرد که دولتش کنترل مينگورا را از دست داده و منطقه را به طالبان واگذار کرده 
است؛ »فقط با استناد به اينکه آنها شب ها مي آيند و چهار يا پنج جسد در ميدان مي اندازند نمي شود ثابت کرد اين شورشيان 
جنگ طلب کنترل همه چيز را به دست گرفته اند.«به هر حال تمام پاکستاني ها خوب مي دانند که طالبان بي رحم و ظالم هستند 
و مخالفان را به هيچ عنوان تحمل نمي کنند. اگر همين جا نتوان آنها را مهار کرد به زودي مثل يک ويروس مسري در سراسر 

پاکستان پخش مي شوند.
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تشخیص پارکینسون با 
استفاده از نور

با  شاير  استنفورد  در  کيل  دانشگاه  دانشمندان  از  گروهی 
استفاده از ابرميکروسکوپ ها در تالشند تغييرات سلول های 
مغز را قبل از نابودی توسط بيماری رديابی کنند.با استفاده 
زودتر  را  مغزی  های  بيماری  انواع  توان  می  اين سيستم  از 
و  مناسب  مداوای  با  را  بيماری  و  کرده  شناسايی  موعد  از 
به موقع تحت کنترل درآورد. دانشمندان برای انجام تحقيقات 
خود از دستگاه سينکروترون يا دستگاه DLS استفاده کردند 
که نوری با شدت باال را روی سلول ها منتشر می کند. اين 
دستگاه ابعادی بزرگ و مدور داشته و قادر به مشاهده سطوح 
آهن در سلول های مغز که تحت تاثير پارکينسون قرار گرفته 
را  آن  فرم  يا  فلز  توزيع  ميزان  سيستم  اين  بود.  خواهد  اند، 
دستگاه  اين  از  استفاده  با  داد.  نخواهد  تغيير  مطالعه  هنگام 
می توان بيماری هايی مانند پارکينسون را در مراحل ابتدايی 
شناسايی کرده و با تجويز دارو در اين مراحل تاثير داروها و 

فرآيند درمان بيماری را بهبود بخشيد. 

دارویی که خاطرات وحشتناک 
را از ذهن تان پاک می کند

دانشمندان موفق به ساخت دارويی شده اند که می تواند باعث 
پاک شدن خاطرات بد و وحشتناک در انسان ها شود.

با فشار  داروهای موجود در رابطه  از  استفاده  با  اين روش 
در  بد  خاطرات  شدن  پاک  يا  کم رنگ  باعث  می تواند  خون 
تلخ  حادثه  يک  استرس  از  ناشی  اختالالت  دارای  که  افرادی 
که  می دهد  نشان  پيشين  تحقيقات  متأسفانه  شود.  هستند، 
انسان ها  خوب  خاطرات  از  ماندگارتر  بسيار  بد  خاطرات 
هستند. مطالعات انجام شده بر روی حيوانات نشان می دهد که 
اين خاطرات وحشتناک با استفاده از داروهايی می تواند هنگام 
ثبات معروف است  به  تغيير کند.روندی که  يادآوری دوباره 
باشد.  آسيب پذير  خون  فشار  داروهای  برابر  در  می تواند  و 
به نوشته نشريه livescience محققان دانشگاه آمستردام در 
اين مطالعات را بر روی ۶۰ نفر که در برابر عکس يک  هلند 
انجام  می آوردند،  خاطر  به  را  وحشتناک  خاطره ای  عنکبوت 
داده اند. سپس به عده ای از اين افراد داروی پروپرانولول داده 
به  بعد  ساعت   ۲۴ گروه  اين  ترس  از  ناشی  واکنش  که  شد 
همين عکس ها به شدت کاهش يافت و همچنين واکنش ناشی از 
ترس ديگر بازنگشت که اين احتمال را ايجاد می کند که ذهنيت 
ترسناک آنها کاماًل پاک شده است. عده ای از محققان معتقدند 
که رواج اين روش باعث شود بسياری از قربانيان و شاهدان 
جرائم موفق به ادای شهادت در مورد پرونده هايشان نشوند.

چربی پوست خود را از بین نبرید
برخی از افراد، پوست های چرب خود را با شست وشوی بسيار از 
دکتر  می رساند.  پوست  به  بيشتری  آسيب  امر  اين  که  می برند  بين 
سيدحسين طباطبايی، متخصص پوست و عضو انجمن متخصصان 
واحد  ايسنا  درمان  و  بهداشت  خبرنگار  با  گفتگو  در  ايران  پوست 
علوم پزشکی ايران، افزود: بعد از بلوغ به دليل ترشح هورمون های 
جنسی خصوصا هورمون مردانه آندروژن، پوست افراد جوان چرب 
به موجب شرايط زمينه ای ژنتيکی ميزان چربی پوست  می شود که 
موارد  در  داد:  ادامه  وی  باشد.  شديد  و  متوسط  ضعيف،  می تواند 
خفيف و متوسط شست و شوی روزانه با صابون کافی است، اما در 
شرايط چربی شديد به دليل رشد نوعی قارچ که خود باعث افزايش 
چربی و التهاب و گاهی خارش می شود بايد از درمان های دارويی نيز 
استفاده شود. عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: 
برخی از جوانان گمان می کنند که برای جلوگيری از ابتال به جوش ها 
بايد با شست و شوی زياد و مداوم پوست را خشک نگاه دارند، در 
حالی که اگر پوست کامال خشک شود بالفاصله از طريق مکانيسم های 
جبرانی خود به خودی چربی سازی پوست افزايش پيدا می کند و بعد 
از چند ساعت شديدا چرب می شود. وی با اشاره به اين که شست 
و شو ۲ تا ۳ بار در روز پوست با صابون کافی است؛ افزود: اگر 
چربی سازی  از  می توان  بماند  باقی  پوست  روی  چربی  کمی  مقدار 
جبرانی پيشگيری کرد. دکتر طباطبايی در پايان توصيه کرد: افرادی 
که دارای پوست و موی شديدا چرب هستند بايد بدانند نبايد در هر 
بار شستن کامال چربی ها را از بين برد بلکه مقدار مختصری چربی 
برای محافظت پوست و همچنين به منظور پيشگيری از چربی سازی 

جبرانی، الزم است بر روی پوست و مو باقی بماند.

خوش خط و خال
منظره  بد  را  فرد  گاهی هم پوست  زيبايی شود  باعث  خال می تواند 

گاهی هم خيلی خطرناک  ندارد  برای سالمتی  گاهی مشکلی  می کند. 
را  و خال، خال ها  ظاهر خوش خط  گول  نبايد  که  می شود. خالصه 

خورد، اما اين خال ها در واقع چه هستند. 
خال ها، ضايعات پوستی مسطح يا برجسته ای هستند که ناشی از به 
هم خوردن ترکيب طبيعی بافت های پوست در اثر افزايش يا عملکرد 
غيرطبيعی سلول های رنگدانه ساز پوست هستند. در حقيقت خال يک 
خال ها  است.  پوست  رنگدانه ساز  خيم سلول های  تجمع خوش  نوع 
اکتسابی  خال ها  اکثريت  باشند.  اکتسابی  يا  مادرزادی  می توانند 
چند  يا  يک  دارای  مردم  درصد   ۸۰ حدود  طبيعی  طور  به  و  هستند 

خال هستند.
اين  است.  طبيعی  کامال  خال   ۴۰ تا   ۲۰ داشتن  ميانسال  فرد  يک  در 
خال ها بيشتر در دوران کودکی و بلوغ ايجاد می شوند و پس از سن 

۳۵ سالگی پيدايش خال جديد کمتر ديده می شود. 
پوست  روی  رنگی  تيره  خال های  سن،  افزايش  با  افراد  بيشتر  در 

بخصوص در قسمت هايی که در معرض تابش نور خورشيد هستند 
مثل پشت دست ها و صورت، ظاهر می شوند. 

حدود يک درصد نوزادان، در موقع تولد دارای خال هستند. خال های 
مادرزادی در موقع تولد ممکن است بسيار کمرنگ باشند و به همين 

دليل ممکن است مورد توجه واقع نشوند.
● خال ها و سرطان 

تعداد اندکی از اين خال ها می توانند بدخيم شوند. تشخيص اوليه اين 
خال های مستعد به بدخيمی خيلی راحت است فقط بايد قدری توجه 
بدخيمی  مستعد  می تواند  کند  پيدا  تغيير  که  خالی  هر  باشيد.  داشته 
شدن(  )تيره تر  خال  رنگ  افزايش   - خال  سريع  شدن  بزرگ  باشد. 
هر نوع تغيير در رنگ خال به صورت نامتقارن رشد قسمتی از خال 
و نامتقارن شدن از نظر شکل تغيير در حاشيه خال از نظر رنگ يا 
برای  هشداری  می تواند  خونريزی  ايجاد  و  خال  شدن  زخمی  شکل 
نياز به  اين گونه خال ها  تا به پزشک مراجعه کنيد گاهی  شما باشد 

برداشتن دارند و بايد آزمايش شوند.
● ۱۰ توصيه خال خالی

-۱ از دستکاری و کندن خال های خود جدا اجتناب کنيد. 
توصيه شده ای  اقدام  هيچ کدام  -۲ اصوال خال برداری و خال گذاری 

نيستند. پس بی دليل دنبال تغيير وضعيت خود نباشيد. 
يا دچار  ادامه می دهند  به رشد خود  باال  -۳ خال هايی که در سنين 

تيرگی رنگ و تغيير شکل می شوند را بايد برداشت. 
يا دچار  يا رنگ شود  اندازه، شکل  تغيير در  -۴ هر خالی که دچار 
خونريزی، خارش، درد يا زخم شود، بايد جدی گرفته شود و برای 

معاينه آن به پزشک مراجعه شود. 
دارای حاشيه ای  دارند و  ميليمتر  از ۵  بيش  -۵ خال هايی که قطری 
نامنظم هستند و درجاتی از التهاب و تغيير رنگ در آنها ديده می شود 

را جدی بگيريد. 
-۶ معموال برداشتن خال توصيه نمی شود بجز خال هايی که در نواحی 

تحت فشار و ضربه که توصيه می شود برداشته شوند.
-۷ گاهی خال ها به رنگ پوست هستند و فرد با اين تصور که جوشی 
است، آن را دستکاری می کند و ممکن است منجر به مشکالتی شود. 
نيستند  بازی  اسباب  نيز  اساسا جوش ها  باشيد  داشته  نظر  در  پس 
مخصوصا خال هايی که خود را جوش جا می زنند. اگر هم احيانا با 
جوش خود ور رفتيد و بهبود نيافت يا بزرگ تر شد حتما به پزشک 

مراجعه  کنيد. 
يا سرطان های  خانواده سابقه خال های سرطانی  در  که  -۸ کسانی 
خارج  و  جراحی  را  خود  رنگی  خال های  است  بهتر  دارند،  پوست 

کنند.
آزمايشگاه  به  بايد  برداشته می شوند حتما  بدن  از  که  -۹ خال هايی 

پاتولوژی بروند و بررسی شوند. 
-۱۰ افزايش تعداد خال ها به بيشتر از ۵۰ خال می تواند نوعی اعالم 
خطر باشد.  اين افراد بايد به پزشک مراجعه کنند و هر ۶ ماه يا سالی 

يک بار تحت معاينه قرار گيرند. 

میگرن و چاقی شکمی  
دکتر حميدرضا فرشچی

ميگرنی  از سردردهای  وزن  افزايش  و  چاقی  به  مبتاليان  از  خيلی 
شکايت دارند. آنان از طرف ديگر در هنگام مراجعه به کلينيک های 
چاقی نگران آن هستند که رژيم غذايی و کاهش وزن باعث تشديد 

نشان  قبلی  مطالعات  گردد.  ميگرنی  سردرد های 
شکمی  باعث  چاقی  بويژه  و  چاقی  که  داده اند 
افزايش ريسک بيماری های قلبی، ديابت و برخی 
از بيماری های ديگر می شود. سوال اين است که 
ارتباطی بين افزايش وزن و سردردهای ميگرنی 

وجود دارد؟
دانشگاه  محققين  توسط  اخيرا  که  مطالعه ای 
که خطر  است  داده  نشان  گرفته،  انجام  کاليفرنيا 
ابتال به ميگرن در افراد ۲۰ تا ۵۵ ساله که دارای 
چاقی شکمی هستند،  دارای  بويژه  و  وزن  اضافه 
از  چاقی شکمی   مطالعه،  اين  در  می يابد.  افزايش 
طريق اندازه گيری اندازه دور کمر، مورد بررسی 

قرار گرفت و چاقی کلی بدن نيز بر اساس نمايه توده بدنی )نسبت 
وزن به مجذور قد( مورد مطالعه قرار گرفت.در اين مطالعه که روی 
بيش از ۲۲ هزار نفر انجام گرفت، افراد مورد مطالعه از نظر ابتال به 
ميگرن و يا هر نوع سردرد شديد مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج 
در  چربی  توزيع  چگونگی  و  جنس  سن،  که  داد  نشان  مطالعه  اين 
بدن ازعوامل خطر ابتال به ميگرن هستند. براساس نتايج اين مطالعه، 
نسبت  داشتند،  بزرگ تری  کمر  دور  اندازه  که  ساله   ۵۵ تا  افراز۲۰ 

ابتال  احتمال  بيشتر  داشتند،  کمتری  کمر  دور  اندازه  که  افرادی  به 
چربی  دارای  که  زنانی  از  ۳۷درصد  داشتند.  را  ميگرن  حمالت  به 
در  کردند،  گزارش  را  ميگرن  بروز  بودند،  شکم  نواحی  در  اضافه 
حالی که در مردان نيز۲۰درصد بروز ميگرن در افرادی که دارای 
چاقی شکمی بودند گزارش شد که اين ارقام در مقايسه با آنان که 
دورکمر متناسب داشتند، بيشتر بود. جالب است بدانيد چاقی شکمی  
در زنان پس از حذف اثرات چاقی کلی بدن، بروز حمالت ميگرنی را 

به ميزان ۳/۱ برابر افزايش می دهد.
شيوع  و  ميانسالی  و  جوانی  سنين  اهميت  به  مطالعه  اين  نتايج 
اين  بر  دارد. عالوه  تاکيد  بيشتر خانم ها  ابتالی  احتمال  با  جنسيتی 
احتمال  بويژه چاقی شکمی   افزايش وزن  و  چاقی 
اما  می دهد.  افزايش  را  ميگرنی  حمالت  بروز 
که  است  داده  نشان  مطالعات  نتايج  خوشبختانه 
چربی  توده  تجمع  کاهش  بويژه  و  وزن  کاهش 
ابتال  که سابقه  افراد جوانی  برای  ناحيه شکم  در 
زنان، سودمند  برای  بويژه  و  داشته اند  ميگرن  به 
از  است  نکته ضروری  اين  ذکر  البته  بود.  خواهد 
آنجا که معموال افراد چاق دارای يک وابستگی به 
مواد قندی ساده می باشند نوسانات ناگهانی ميزان 
قند خون اعم از استفاده فراوان مواد قندی ساده 
و يا از طرف ديگر گرفتن رژيم های سخت که توام 
با حذف وعده های غذايی و کاهش قند خون هستند، 

باعث تشديد حمالت ميگرنی می شوند. 
● نکته عملی: چاقی و بويژه چاقی شکمی  در سنين جوانی و ميانسالی 
بخصوص در خانم ها ريسک بروز حمالت ميگرنی را افزايش می دهد 
. از طرف ديگرکاهش وزن و رژيم های غذايی منطقی که با کاهش 
وزن تدريجی و با برنامه منظم همراه هستند در بهبود حمالت سردرد 

ميگرنی کمک کننده خواهند بود.

سالمت
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دست در دستان معلولین
شهناز بهرامی

بروز معلولیت، مشکالت عمده ای را برای فرد معلول، خانواده او و جامعه ایجاد می کند. در بسیاری 
موارد، عوارض ناشی از معلولیت غیرقابل درمان است و باعث ایجاد یک نقصان جسمانی یا روانی 
می شود.باوجود تمامی پيشرفت های علم پزشکی متاسفانه ساالنه در جهان شاهد تولد ميليون ها کودک 
با معلوليت های جسمی و ذهنی هستيم. از طرف ديگر، به دليل حوادث مختلف زندگی روزمره اعم از 

حوادث طبيعی مانند زلزله و سيل يا حوادث مصنوعی مثل جنگ 
و حوادث رانندگی يا کار، هر ساله ميليون ها نفر دچار معلوليت 
می شوند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر 
 ۸۰ قريب  که  دارد  وجود  جهان  در  معلول  نفر  ميليون   ۵۰۰
درصد آنها در کشورهای جهان سوم به سر می برند. يک سوم 
اين معلوالن را که کودکان تشکيل می دهند، يعنی انسان هايی که 
در آغاز زندگی قرار دارند و بايد عمری را با معلوليت سپری 

کنند. 
معلول،  فرد  برای  را  عمده ای  معلوليت، مشکالت  بروز  مسلما 
خانواده او و جامعه ايجاد می کند. در بسياری موارد، عوارض 
يک  ايجاد  باعث  و  است  درمان  غيرقابل  معلوليت  از  ناشی 

نقصان جسمانی يا روانی می شود. 

 معلولیت چیست؟ 
روانی  يا  ذهنی  جسمی،  اختالالت  از  مجموعه ای  به  معلوليت 
مستقل  و  عادی  زندگی  ادامه  از  را  فرد  که  می شود  اطالق 
خود به صورت شخصی يا اجتماعی باز می دارد. معلوليت با 
ناتوانی ها  و  اختالالت  نتيجه  به عنوان  فرد  محدوديت هايی که 
اشخاص  بين  ارتباط  از  تابعی  و  دارد  ارتباط  می کند،  تجربه 

يا  جسمانی  فرهنگی،  موانع  با  افراد  اين  که  می پيوندد  وقوع  به  هنگامی  و  است  محيط شان  و  ناتوان 
قابل  شهروندان  ساير  برای  که  جامعه  مختلف  سيستم های  از  نباشند  قادر  و  شوند  مواجه  اجتماعی 
دستيابی است، استفاده کنند. سازمان جهانی بهداشت، معلوليت را ايجاد اختالل در رابطه بين خود و 
محيط تعريف کرده است. به عبارت ديگر معلوليت مجموعه ای از عوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و يا 
ترکيبی از آنهاست که به نحوی در زندگی شخصی فرد اثر سوء بر جای می گذارد و مانع ادامه زندگی 

مستقل وی به صورت طبيعی می شود. 
● معلول کيست؟ 

معلول کسی است که بخشی از توانايی های جسمی، ذهنی، حرفه ای، اجتماعی يا روانی خود را از دست 
داده و يا اصال اين توانايی ها را به دست نياورده است. 

● علل ايجاد معلوليت 
● علل مادرزادی 

● علل ارثی 
● علل اکتسابی )ضربه، تصادفات، بيماری ها، سالمندی( 

● انواع معلوليت ها 
ناهنجاری های  و  قطع عضو  نقص عضو،  دارای  که  افرادی  شامل  گروه  اين  معلوليت های جسمی:   ●

اسکلتی و عضوی هستند. 
● معلوليت های حسی: اين دسته از معلوالن عبارتند از نابينايان، ناشنوايان، کم بينايان و کم شنوايان 

● معلوليت های روانی: اين گروه شامل بيماران روانی مزمن و عقب ماندگان ذهنی هستند. 
بزهکاران،  شامل  گروه  اين  اجتماعی:  معلوليت های   ●

معتادان، سارقان و... می شوند. 
● عوامل پيشگيری از معلوليت ها 

در مقاطع مختلف رشد و در سنين مختلف عوامل گوناگونی 
در ايجاد معلوليت ها دخالت دارند اما با توجه به بررسی های 
جنينی،  دوران  در  که  گفت  می توان  جرات  به  شده،  انجام 
انسان حساس ترين زمان را از نظر پيدايش معلوليت پشت 
دوران  مراقبت های  اهميت  ترتيب  اين  به  می گذارد.  سر 
بارداری و تاثير آموزش همگانی مربوط به اين دوره کامال 
صرف  ساالنه  که  امکاناتی  و  هزينه ها  می شود.  مشخص 
مساله  اهميت  می شود،  معلول  افراد  از  نگهداری  و  درمان 
پيشگيری از معلوليت را روشن می کند. با باال بردن سطح 
آگاهی افراد جامعه از علل ايجاد کننده معلوليت ها می توان 
از بروز بسياری از آنها جلوگيری کرد. آموزش بهداشت و 
مِوثر  راه های  از  يکی  بهداشتی خانواده ها  بردن دانش  باال 
در جلوگيری از بروز معلوليت هاست. عواملی که در پيدايش 

معلوليت ها دخالت دارند به شرح ذيل هستند: 
و  مرگ  و  معلوليت ها  بروز  احتمال  فاميلی:  ازدواج های   ●
مير در ازدواج های فاميلی بيشتر است و تا حد امکان بايد از 
ازدواج های فاميلی خودداری کرد. در صورت ازدواج فاميلی، الزم است مشاوره با پزشک و بررسی های 

دقيق ژنتيک قبل از ازدواج انجام شود. 
بيماری های  به  بارداری  پنجم  ماه  به خصوص در  مادر  ابتالی  معلوليت ها:  مقاربتی و  بيماری های   ●
مقاربتی، تاثيرات سوء شديدی بر جنين دارد و اغلب باعث سقط جنين، عقب افتادگی ذهنی، نابينايی يا 

اختالالت جسمانی می شود. 
● تغذيه: جنين هر موجود زنده برای رشد خود احتياج به موادغذايی و ويتامين ها، امالح و... دارد و اين 
احتياجات به وسيله مادر تامين می شود. با توجه به اينکه حداکثر رشد مغزی در ۳ ماهه آخر بارداری 
و ۶ ماه بعد از تولد صورت می گيرد سوءتغذيه شديد مادردر اين دوران می تواند باعث عقب ماندگی 
ذهنی کودک شود. کمبود يد و به دنبال آن کم کاری تيروئيد در زن حامله می تواند سبب سقط جنين و 
مرده زايی و در دوران جنينی منجر به عقب ماندگی ذهنی، تاخير در رشد عضالنی استخوانی و کری و 

اللی شود. مصرف نمک يددار به جای نمک معمولی می تواند از پيدايش اين عوارض جلوگيری کند. 
● بيماری های عفونی مادر و اثر آنها بر جنين و نوزاد: توصيه اوليه به مادران اين است که در صورت 
ابتال به يک عارضه ميکروبی يا ويروسی که ممکن است حالت مزمن و مرضی به خود گرفته باشد و 
مدتی طول بکشد تا قبل از بهبود کامل از باردار شدن پرهيز کنند. اين بيماری ها عبارتند از: سرخجه، 

اوريون، تب مالت و حصبه. 
● عامل RH و ناسازگاری خون مادر و جنين: مراجعه به موقع مادران RH منفی که شوهران RH مثبت 
دارند، می تواند از پيدايش عوارضی مانند عقب ماندگی ذهنی، فلج مغزی و اختالالت گفتاری جلوگيری 

کند. 
● سيگار و موادمخدر: سيگار و موادمخدر حاوی ماده ای سمی به نام نيکوتين هستند. نوزادان مادران 
سيگاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم وزن کمتر از نوزادان غيرسيگاری دارند. اعتياد مادران باردار می تواند باعث 

اعتياد نوزاد يا نارس بودن وی شود. 
● داروها و آثار زيانبار آنها: در دوران بارداری به خصوص در هفته ها و ماه های اول، مادر از مصرف 
هرگونه دارويی بدون تجويز پزشک بايد خودداری کند. در صورتی که قبال به علت بيماری خاصی به 
طور مداوم دارويی مصرف کرده، بايد حتما با پزشک خود مشورت کند تا مقدار دارو برحسب شرايط 

خاص بارداری و با توجه به وضعيت جنين و ضرورت مصرف دارو تجويز شود. 
● پرتوها )اشعه ايکس:( تابش اشعه ايکس به مادر می تواند سبب بروز ناهنجاری های آشکار و کاهش 
يابد  حتما  باشد  باردار  ايکس  اشعله  با  عکسبرداری  هنگام  مادری  چنانچه  جنين شود.  مرگ  يا  رشد 

پزشک را در جريان حاملگی خود قرار دهد. 
● سن مادر: حاملگی با سن پايين و باال )کمتر از ۱۸ سال و باالی ۳۵ سال( احتمال معلوليت های جسمی 
و ذهنی را در جنين افزايش می دهد. در سنين باالی ۳۵ سال گاهی اختالالتی مشاهده می شود که منجر 

به ناهنجاری های هوشی در کودکان است. 
● آسيب پذيری هنگام زايمان: ضربه های وارد شده به شکم مادر، زايمان های طوالنی، ناآگاهی و رعايت 

نکردن مسائل بهداشتی می تواند باعث به وجود آمدن معلوليت های ذهنی در نوزاد شود. 
● مسائل روحی روانی مادر در دوران بارداری: هيجان های ناگهانی و شديد يا هيجان های دائمی مادر 
اجتماعی،  اقتصادی،  با مسائل  بارداری  مادران حامله ای که در دوران  اثر می گذارد.  بر جنين  باردار 
خانوادگی و... مواجه هستند، حاالت هيجانی در آنها ايجاد می شود و رشد جنين را با مشکالت رو به 
رو می کند. هيجان های دائمی و عميق مادر می تواند باعث بروز اختالالت جسمی مانند نوزاد لب شکری 

يا شکاف کام و اختالالت ذهنی و همچنين کم وزن بودن نوزاد شود. 
ذکر اين نکته الزم است که تمام افراد جامعه به خصوص والدين بايد با افزايش آگاهی های خود درباره 
علل به وجود آورنده معلوليت های جسمی، ذهنی و اجتماعی و رعايت اصول بهداشتی از ايجاد معلوليت 

تا حد امکان جلوگيری کنند.

اجتماعی

انجمن حمایت از معلولین ایرانی
)عضو جامعه خیریه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
اگر احتیاج به کمک جهت تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی ، معلولیت و 

دیگر فرمها دارید
رایگان  پارکینگ  کارت  و  شهری  ترانسپورت  هزینه  کمک  دریافت  اگربرای 

احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW
Sort Code          Account No.
20-90-56            90260878

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.
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سرزمین مادری

 شهری 
خوابیده بر
 بستر تاریخ

مريم خورسند

آلود جنوب، خيابان اصلی شهر  نيست. هوای غبار  رنگی در کار 
و همه ساکنان ديروز و امروزش را در خود بلعيده است. ساکنان 
شهر شوش می گويند اين غبار از سوی عراق می آيد. مردم شوش، 
در سايه گنبد مخروطی کثير االضالع دانيال نبی، ماسک بر صورت، 
به زندگی خود ادامه می دهند. »موسی« که در خيابان اصلی شهر 
فالفل فروشی دارد، در حالی که فالفل ها را درون روغن داغ می 
اندازد، دست به سوی قلعه شوش که فقط سايه يی از آن پيداست، 
دراز می کند و می گويد؛ »غبار همه جا را گرفته، قرار است مدرسه 
ها را تعطيل کنند. می گويند اين غبار از تردد تانک ها در خاک عراق 
است. معلوم نيست تا کی بايد تاوان پس بدهيم.« موسی فالفل ها را 
از روغن داغ پس می گيرد و قبل از اينکه درون نان سفيد بگذارد، 
نان را با فوتی محکم، از گرد و خاک پاک می کند. »غبار به همه جا 

نفوذ کرده.« 
خوزستان چند سالی است که با اين آلودگی جديد دست و پنجه نرم 
می کند. اما راه مقابله يی برای آن نيست. گويی مردم اين سرزمين 
در پی تحمل سال ها و شايد قرن ها حوادث گوناگون، به اين يکی 
نيز خو کرده اند. عادتی از سر اجبار. اما با همه غبار پراکنده در 
شهر، سايه بلند قلعه شوش در پيش روی گنبد شيری دانيال نبی 
و  ايستاد  شوش  قلعه  حياط  بلندای  بر  توان  می  حتی  است.  پيدا 
شهر بزرگ و پهناور صنعتگران را که اکنون به دشتی سبز بدل 
تا همين چند ماه پيش در  شده، تماشا کرد. راهنمايمان می گويد 
سرتاسر اين محوطه تاريخی، زمين های فوتبال احداث شده بود 
که با اعتراض دوستداران ميراث فرهنگی شوش به نقاط ديگر شهر 
منتقل شد. او معترض است به تعرض های گوناگون که به محوطه 
های تاريخی اين شهر وارد می شود. اما در کنار حفظ و نگهداری از 
تمدنی که يک شهر تاريخی تر، روی آن بنا شده، سياست منصفانه 
زمين  اگر چه خروج  است.  نياز  اين شهر  واقعی  برای حفظ  تری 
های فوتبال از محوطه تاريخی شهر صنعتگران، قطعی و ضروری 
محسوب می شود، اما تا چه اندازه جوانانی که تا پيش از اين در 
شهر فقير از امکانات فرهنگی و ورزشی، اوقات فراغت خود را با 

بازی در اين محوطه می گذراندند، 

خود  فراغت  اوقات  گذران  از  سادگی  به  که  شدند  توجيه  آنقدر 
چشم بپوشند. چشم پوشی از فرصتی که ديگر نيست، بدون اينکه 
را  شان  زندگی  تفريح  ترين  ساده  دادن  دست  از  اين  تالفی  کينه 
داشته باشند. راهنمای ما از نبود امکانات دولتی کافی برای حفظ و 
نگهداری اين شهر تاريخی سخن می گويد، در حالی که همواره در 
ايران ما فراموش کرده ايم، ساکنان محلی بهترين حافظان محوطه 
های تاريخی محسوب می شوند. مشروط به آنکه با نقش و جايگاه 

خود برای اين حفظ و نگهداری آشنا باشند. 

 اینجا تاریخ زندگی می کند 
درخت های »کنار« در جای جای شهر شوش پراکنده اند تا در نفس 
های داغ خورشيد حتی در روزهای پايان زمستان، سايبان خوبی 
برای رهگذران باشد. آخرين روزهای بهمن ماه است. اما آفتاب داغ 
شوش مجالی برای زمستان و سرما نگذاشته است. بيشتر اهالی 
شهر شوش يا به کشاورزی مشغول هستند يا در مراکز صنعتی 
پيرامون شهر از جمله صنايع وابسته به نيشکر کار می کنند. داخل 
محوطه آرامگاه دانيال نبی شلوغ است. در حياط پشتی، نمايشگاه 
دست  دارند  زائران سعی  و  است  خوراکی  مواد  و  دستی  صنايع 
خالی خارج نشوند. داخل مسجد و زير سقفی که مقبره دانيال نبی 
است، آينه کاری ايرانی در حداقل ترين، خود نمايی می کند. داخل 
مقبره، در چوبی نصب شده، از اين حکايت دارد که هنوز دست های 
تيز تمدن به اين آرامگاه نرسيده است. سنگ های سبز و زرد مرمر 
که گهگاه بدون فرش باقی مانده اند، مجال خوبی برای زائرانی است 
که در خنکای سنگ، دو رکعت نماز حاجت به جا می آورند. دانيال 
نبی از پيامبران قوم بنی اسرائيل در قرن هفتم پيش از ميالد است. 
دانيال در زبان عبری به معنای »خدا حاکم من است« آورده شده 
است. او به همراه عده يی از قوم يهود در زمان داريوش هخامنشی 
به ايران مهاجرت کرد و در نهايت در اين شهر وفات يافت. از داخل 
حياط آرامگاه، قلعه شوش که بر آکروپل بنا شده، خود نمايی می 
کند. قلعه شوش شايد نخستين پايگاه باستان شناسی ايران باشد. 
اين قلعه به دستور ژاک د مورگان فرانسوی در سال ۱۸۹۷ ميالدی 

و در شمال آکروپل و شبيه قلعه های اروپايی ساخته شد. 
گويد  می  شوش  دوستداران  انجمن  عضو  منجی«  بويری  »علی 
فرانسه  دولت  سوی  از   ۱۳۸۳ سال  در  قلعه  اين  مدارک  و  اسناد 
به ايران تحويل داده شد. اما اين قلعه باشکوه، حکم سند تلخی را 
دارد. تماشای ديوار بيرونی قلعه، باور نکردنی است چرا که باستان 
شناسان فرانسوی اين قلعه را با آجرهای تاريخی حفاری شده از 
که هرکدام حکم  ها  کتيبه  اند.  تپه ساخته  و هفت  تپه های شوش 
سندی است و روايت بخشی از تاريخ ايران در البه الی ديوارهای 
شتاب  آلودگی،  گسترش  و  باران  و  باد  اند.  شده  اسير  قلعه  اين 
برداشته اند تا عمر اين کتيبه های اسير را کوتاه و کوتاه تر کنند. 
در بخشی از ديوار قلعه نيز به خوبی آثار پرتاب ترکش ديده می 
شود. دايره يی به قطر دو متر نشان می دهد اين قلعه نيز از جنگ 
دور نبوده است. علی بويری می گويد بعد از اين حادثه بود که به 
سرعت برای آثار باستانی و تاريخی اين شهر حريم تعيين کردند 
تا با ابالغ يونسکو، عراق اجازه پرتاب خمپاره و موشک را نداشته 
باشد و همين باعث شد حريم ۴۰۰ هکتاری تعيين و اعالم شود؛ 

حريمی حد فاصل رودهای دز و کرخه. 
شهر شوش در فاصله ۱۱۰ کيلومتری اهواز قرار دارد. بر اساس 

اين  قدمت  تاريخی  اسناد 

نقطه  که  گردد  می  باز  ميالد  از  پيش  پنجم  هزاره  اواخر  به  شهر 
عطفی در تاريخ شهر نشينی عهد باستان است. اما زمانی رسيد که 
خاستگاه شهر نشينی و يکجا نشينی و تجلی گاه هفت هزار ساله 
ايران متروکه شد. اين شهر که دو هزار و ۴۰۰ سال پيش مرکز و 
پايتخت دو امپراتوری بزرگ و متمدن دنيای باستان يعنی ايالم و 
هخامنشی بوده و در دوره های اشکانی و ساسانی و اسالمی دارای 
اهميت فراوانی بود، از رونق افتاد تا ۱۵۰ سال پيش. »بويری« می 
گويد؛ کمتر از ۲۰۰ سال است که اين شهر دوباره احيا شده است. 
در اين شهر جديد که روی شهری تاريخی بنا شده و تکه تکه اش 
اهالی  ايران باستان دارد، سراغ کاخ شائور را می گيرم.  از  ردی 
شوش به نام ديگری می خوانندش. در راه رسيدن به کاخ شائور 
محوطه  کنار  در  گذريم  می  بزرگی  کانال  کنار  از  اردشير  کاخ  يا 
باستانی شهر صنعتگران که قرار بود شعبه تازه يی از هتل الله در 
آنجا احداث شود. تماشای بقايای اين کاخ که در زمان اردشير دوم 
بنا شده و تا مدت ها به عنوان محل اسکان و مقر حکومتی مورد 
که  گردشگری  دوستداران صنعت  برای  گرفت،  می  قرار  استفاده 
سعی در جلب نظر دو ميليون گردشگر به داخل کشور دارند، خالی 
در  يی  خانه  فروريخته،  ديوارهای  با  شائور  کاخ  نيست.  لطف  از 
داخل محوطه آن بنا شده که کار تعويض روغنی نيز در آنجا انجام 
می شود و محل چرای گوسفندان و پاتوق معتادان نيز شده است. 
همانند  بزرگ،  امپراتوری  دو  پايتخت  و  تاريخی  شهر  شوش 
بسياری از شهرهای تاريخی ديگر ايران، از حداقل امکانات فرهنگی 
و تفريحی برخوردار است. تا آنجا که پارک موزه شوش در کنار 
همه آثار با حفاظ و بی حفاظش، برای جوان تر های اين شهر تبديل 
به يک پاتوق شده است. زوج های جوان شوش روز های نخستين 
زندگی خود را در کنار پايه ستون ها و نقش برجسته های دوره 
هخامنشی و ساسانی می گذرانند. ديوار آجری پارک موزه شوش 

کوتاه است و رها. 
تک نگهبانی در يک شيفت کاری مسوول نگهداری از آثاری است 
که از مسجد سليمان و ايذه و دزفول و هفت تپه به اين مکان منتقل 
شده اند. می گويند اين موزه، بزرگ ترين موزه از آثار هزاره پيش 
از ميالد است. آن سوی ديوارهای کوتاه پارک موزه که قرار بود 
به جزيره اهواز منتقل شود، شهر شاهی قرار دارد با پايه ستون 
های باقی مانده و فرش سنگ يکپارچه يی که احتمال داده می شود 
شده  انجام  های  حفاری  اساس  بر  باشد.  داريوش  نشستن  محل 
بقايای شهر پانزدهم شوش در همين تپه قرار دارد که مربوط به 

اوايل دوره عيالم است. 
قرار  که  اسکان مسافرانی  برای  دارای دو هتل است  شهر شوش 
است تاريخ را از نزديک و در دل شهری که هنوز زنده است و نفس 
می کشد تماشا کنند. اغذيه فروشی های خيابان اصلی شهر )بلوار 
امام خمينی( عطر فالفل ها و سمبوسه هايشان مجالی برای حق 
انتخاب نمی گذارد. سفر به کوچه پس کوچه های شهر، خود سفری 
متفاوت است. کوچه های آشتی کنان و مردمانی که هنوز همچون 
گذشتگان، کوچه بخشی از خانه و زندگی شان است. اما اين شهر 
که  ها  کوچه  ميان  نهر  برد.  می  رنج  فاضالب  نداشتن سيستم  از 
به پيچ هر کوچه يی تاب می خورد و پيش می تازد، در تماشای 
به چشمان  مدرنيته، چنگ می کشد  و  ديدن سنت  برای  رهگذران 
آدمی. اينجا شوش است، شهری که روی بخشی از ايران باستان 

همچنان زندگی می کند.
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  تصویربرداري پزشکي با 
تلفن همراه  

به  موفق  اندک  تجهيزاتي  از  استفاده  با  کاليفرنيا  دانشگاه  محققان 
تلفن  گوشي  عملکرد  تغيير 
همراه و تبديل آن به سيستم 
نمونه  از  تصويربرداري 
نمونه  مانند  انساني  هاي 
جديد  سيستم  شدند.  خون 
»لوکاس«  تصويربرداري 
از  استفاده  با  و  دارد  نام 
نور  از  کوتاه  موجي  طول 
هاي  نمونه  ذرات  آبي، 
مورد آزمايش را روي الم 
مي  درخشان  آزمايشگاهي 
»لوکاس«  سيستم  سازد. 
تصاوير به ثبت رسانده را 
روي تراشه يي روي گوشي 

تلفن ذخيره مي کند و در صورتي که عملکرد گوشي تلفن براساس 
را  ميکروسکوپي  ذرات  تواند  مي  باشد،  الگوريتمي  هاي  برنامه 
بسيار سريع تر از انسان محاسبه کند. در عين حال اين تصاوير 
را مي توان بدون استفاده از کابل يا اتصال خاصي به رايانه هاي 
پردازشگر ارسال کرده و نتايج پردازش و بررسي را از طريق پيام 
کوتاه دريافت کرد. براي مثال با استفاده از اين سيستم و شمارش 
سلول هاي Tشکل در نمونه خون افراد مي توان به آلوده بودن فرد 
به ايدز پي برد يا با شمارش تعداد گلبول هاي قرمز کم خوني را در 
فرد تشخيص داد. به دليل اينکه در شکل ظاهري سلو ل ها تفاوت 
هاي زيادي وجود دارد، محققان برنامه الگوريتمي خاصي را براي 
سيستم »لوکاس« طراحي کرده اند که دقت شمارش و تشخيص آن 
را به ۹۰ درصد رسانده است. به گفته محققان ابداع اين سيستم به 
منظور جايگزيني آن با سيستم هاي تصويربرداري پيچيده نبوده 
است بلکه مي توان از چنين ابزاري براي تشخيص انواع بيماري در 

مناطق دورافتاده استفاده کرد.  

تلویزیون آنالوگ به پایان راه رسید  
 

 کمتر از ۱۰ روز ديگر بسياري از شبکه هاي تلويزيوني در امريکا 
پخش برنامه هاي خود با استفاده از فناوري آنالوگ را پايان خواهند 

داد. اگرچه خانوارها چهار ماه 
ديگر فرصت دارند تلويزيون 
جايگزين  را  ديجيتال  هاي 
کنند،  آنالوگ  هاي  تلويزيون 
اما شبکه هاي تلويزيوني اين 
اکنون در حال  از هم  کشور 
خود  هاي  زيرساخت  تغيير 
تا  اساس  همين  بر  هستند. 
ايستگاه  اکثر  فوريه  پايان 

هاي  سيگنال  ارسال  هاي 
خواهند  آنالوگ  فناوري  جايگزين  را  ديجيتال  فناوري  تلويزيوني 
کرد. فناوري ديجيتال کيفيت تصاوير تلويزيوني را به شدت ارتقا 
بخشيده و تحت پوشش قرار دادن مناطق مختلف را ساده تر خواهد 
کرد. تاکنون شبکه هاي PBS ,CBS, Fox, ABC و NBC براي اين 
تحول اظهار آمادگي کرده اند. هم اکنون ۱۷۹۶ فرستنده تلويزيوني 
پرقدرت در سرتاسر خاک امريکا وجود دارد که به زودي تمامي 

آنها مجهز به امکانات ديجيتالي خواهند شد.  
 

بزرگ ترین پروژه مجازي سازي رایانه یي  
  

يش از ۳۵۰ هزار رايانه مجازي شده در مدارس برزيل در طرحي 
که بزرگ ترين به کارگيري فناوري مجازي سازي نام گرفته، مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. رايانه هاي مجازي در کل ۵ هزار و 
نرم  افزار و  به کار گرفته خواهند شد و سخت  برزيل  ۵۶۰ شهر 
افزار به ازاي هر صندلي کمتر از ۵۰ دالر هزينه خواهد داشت. اين 
پروژه، ابتکاري از سوي وزارت آموزش برزيل است و در آن هر 
رايانه به ۱۰ ورک استيشن مستقل تبديل مي شود که با سيستم 
عامل لينوکس اجرا شده و در آموزش ميليون ها دانش آموز مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت و در مرحله نخست از اين پروژه، حدود 
۱۸ هزار و ۷۵۰ ورک استيشن در مدارس روستايي عرضه شده 

اند. به گفته شرکت هاي مسوول اجراي اين پروژه، اين ابتکار از 
انتشار ساالنه بيش از ۱۷۰ هزار تن گاز کربن که برابر با حذف 
۲۸ هزار خودرو از جاده يا کاشتن ۴۱ هزار جريب درخت است، 
قدرت  به  زمان  و   ۲۰۰۳ از سال  برزيل  دولت  کند.  مي  جلوگيري 
رسيدن لوئيس ايناسيو لوال داسيلوا، تالش کرده رايانه هاي ارزان 

قيمت را در ابعاد بزرگ براي مدارس معرفي کند.  

عکاسي راحت با دوربین هاي جدید  
ليست  اخيراً  کانن  شرکت   
دوربين هاي ديجيتال عکاسي 
در  دارد  قصد  که  را  خود 
روانه  ميالدي   ۲۰۰۹ سال 
است.  کرده  اعالم  کند،  بازار 
توجه  اين خبر جلب  در  آنچه 
از  کانن  کارگيري  به  کند  مي 
تکنولوژي جديد جهت  چندين 
بهبود کيفيت تصاوير است که 
در بيشتر اين مدل ها استفاده 
ويژگي،  اولين  شد.  خواهد 
که  است   DIGIC۴ فناوري 

در حقيقت هسته مرکزي پردازش تصاوير است. به کارگيري اين 
فناوري ضمن افزايش کيفيت تصاوير، سرعت پردازش آنها را نيز به 
 DIGIC۴ طور قابل توجهي ارتقا مي دهد. از سوي ديگر استفاده از
 Smart Auto .هموار مي سازد Smart Auto راه را براي قابليت
 exposure و focus، white balance به صورت خودکار تنظيمات
را انجام مي دهد. امکان ديگري که بسياري از عکاسان حرفه يي و 
حتي آماتور در انتظار آن بودند، فناوري تشخيص پلک زدن چشم 
ها است. اين قابليت به عنوان مکمل فناوري تشخيص چهره است 
و در صورتي که سوژه عکاسي ناخودآگاه چشم هايش پلک بزند 
براي شما يک عالمت هشدار نشان داده مي شود. آخرين فناوري 
 ۲۰۰۹ عکاسي سال  هاي  دوربين  در  دارد  قصد  کانن  که  جديدي 

خود از آن استفاده کند،
Active Display است. به وسيله اين فناوري با تکان دادن دوربين 

امکان مرور تصاوير گرفته شده براي کاربران فراهم مي شود.  

علم و تکنولوژی

گمشده 
هموطن گرامی 

اطالعی  نوری  رضا  پیمان  آقای  از  چنانچه 
دارید با دائی ایشان با شماره 07968791730 
از  را  ایشان  خانواده  و  کنید  حاصل  تماس 
نظر  در  نیز  مژدگانی   . برهانید  نگرانی 

گرفته شده است 

رنگین کماني از رنگ ها 
 آيا هنوز هم از پرينترهاي ليزري کند و جاگير يا پرينترهاي جوهري قديمي مستعمل استفاده مي 
است،  مناسب رسيده  و  پيشرفته کوچک  ليزري رنگي  به يک چاپگر  آن  ارتقاي  ديگر وقت  کنيد؟ 
پيشنهاد ما به شما سامسونگ CLP-۳۱۵ است. موارد ذيل از ويژگي هاي حائز اهميت پرينترهاي 

ليزري رنگي سامسونگ CLP-۳۱۵ است.
-۱ بدون سرو صدا و نويز؛ تست آزمايشگاهي BLI نشان مي دهد اين پرينتر، از نظر دارا بودن 
کمترين لغزش و نويز در دنيا بهترين است و سر و صداي کمتري نسبت به پرينترهاي ليزري يا 
جوهري موجود در بازار ايجاد مي کند.-۲ کوچکي؛ اين پرينتر با ابعاد ۳۸۸+۳۱۳+۲۴۳ ميلي متر، 
فضايي در حدود ۶۵ درصد فضاي پرينترهاي رنگي ليزري رقيب اشغال مي کند )کمترين فضاي 
ممکن(. اين پرينتر قدرتمند، زيبا و کوچک براي محيط هاي کاري و مسکوني مدرن و شيک بسيار 
مطلوب و مناسب است.-۳ سرعت باال؛ پرينترهاي ليزري رنگي سامسونگ CLP-۳۱۵، مي توانند 
سريع تر از ساير پرينترهاي ليزري، صفحات سياه و سفيد را چاپ کنند. اين مساله براي بسياري 
براي  رنگي  پرينترهاي  پرينت  درصد خروجي   ۷۰ چراکه  است،  اهميت  حائز  بسيار  مشتريان  از 
تواند  مي  مورد،  اين  در  پرينترها  باالي  و سرعت  است  و سفيد  آنها، صفحات سياه  از  بسياري 
کمک شاياني به آنها کند.-۴پايداري و ثبات رنگ پرينت؛ خروجي پرينت پرينترهاي ليزري رنگي 
دارد، درحالي که خروجي  بيشتري  پايداري  سامسونگ CLP-۳۱۵، در شرايط محيطي مرطوب 
پرينت پرينترهاي جوهري، از چنين ويژگي برخوردار نيست و به مرور زمان، وضوح رنگ خود 

را از دست مي دهد. 
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کالس هاي آموزشي براي معلمان مدارس  
  

اينديپندنت؛ مسووالن آموزش و پرورش انگليس تصميم دارند اين بار درس جديدي براي معلمان در 
برنامه هاي آموزشي بگنجانند. در اين درس به آموزگاران مهارت هايي براي جلوگيري از يا خاتمه 
دادن به دعواي دانش آموزان آموزش داده مي شود. از آنجا که آمار درگيري و نزاع در مدارس 
رو به افزايش گذاشته، بيش از دوسوم معلم ها به اين نتيجه رسيده اند که بايد تکنيک هاي مهار و 
متوقف کردن خشم در ديگران را بياموزند زيرا در غير اين صورت کنترل کالس در بسياري مواقع 
غيرممکن مي شود. آنها همچنين خواهان يادگيري روش هايي براي جلوگيري از صدمه زدن دانش 
آموزان خشمگين به اموال مدرسه شده اند. بسياري از اين آموزگاران به دليل ترس از از دست دادن 
شغل خود نمي توانند عکس العمل مناسبي در برخورد با دانش آموزان بدرفتار داشته باشند و به 
همين دليل بيشتر از قدرت تعليق يا اخراج از مدرسه که توسط ناظم يا مدير اعمال مي شود، کمک 
مي گيرند. به همين دليل مسووالن با بررسي درخواست ها به اين نتيجه رسيده اند که بايد در تمام 
مدارس کالس هاي آموزش مهارت و کنترل دانش آموزان را برگزار کنند تا هم بچه هاي بدرفتار از 

محيط مدرسه دور نشوند و هم معلمان در کالس آرامش بيشتري داشته باشند.  

بیماري دنیاي مدرن  
 

 تلگراف؛ در هر رژيم غذايي وجود کالري و چربي براي تامين انرژي مورد نياز ماهيچه ها ضروري 
است. اما تغييرات اساسي که در شيوه زندگي دنياي مدرن امروز به وجود آمده توازن انرژي را 
بر هم زده است که همين مساله نقش مهمي را در گسترش بيماري چاقي افراد مختلف در سراسر 
دانشگاه  انسان شناس  دانشمند  لئونارد،  الگوي رفتاري پروفسور ويليام  بنابر  کند.  ايفا مي  جهان 
نورث وست، براي جلوگيري از بيماري چاقي و افزايش وزن الزم است پيش از خوردن هر لقمه يي 
که انسان در دهان مي گذارد در مورد سالمت آن خوب فکر کند. وي مي گويد از دو ميليون سال 
قبل رژيم هاي غذايي چرب تر و شيرين تر شده اند زيرا آن زمان بايد انرژي الزم براي تکامل هر 
دو بخش مغز و استخوان بندي اجداد انسان را تامين مي کردند. اما نسل امروز از يک چهارم انرژي 
براي تامين مواد مورد نياز مغز استفاده مي کند که نسبت به نخستين ها که بين ۸ تا ۱۰ درصد از 
انرژي را به کار مي گرفتند، ميزان قابل مالحظه يي است. بيشتر اين انرژي از گوشت و آجيل تامين 
مي شود که خود درصد زيادي کالري دارد و مابقي آن به صورت چربي در بدن ذخيره مي شود. 
به اعتقاد پروفسور لئونارد اگر اين روند به تدريج ادامه پيدا کند در نسل هاي بعدي هم مثل نسل 

امروز مردم اياالت متحده شاهد شيوع يک چاقي اپيدميک خواهيم بود.  

سخنراني سه میلیون دالري  
 

اينديپندنت؛ سخنراني آبراهام لينکلن که دو روز پس از پيروزي اش در انتخابات رياست جمهوري 
امريکا در سال ۱۸۶۴ايراد شده بود در دويستمين سالگرد تولد وي به مبلغ ۴۴/۳ ميليون دالر به 
لينکلن نوشته شده، توسط  اين سخنراني چهار صفحه يي که با دستخط خود  فروش رسيد. متن 
يک کلکسيونر گمنام خريداري شده است و پيش از حراج هم قيمت آن بين سه تا چهار ميليون دالر 
تخمين زده شده بود. اين اولين باري است که يکي از وسايل مربوط به لينکلن با چنين قيمتي به 
فروش مي رسد. اين شخص يکي از محبوب ترين روساي جمهور اياالت متحده است که در دوران 

جنگ هاي داخلي اوضاع را به خوبي کنترل کرد و به برده داري خاتمه داد.  

رابطه کلمه و زبان اشاره  
 

 رويترز؛ تحقيقات نشان مي دهد بچه هايي که در ۱۴ ماه اول زندگي شان بيشتر از اشاره و حرکات 
تري  لغات گسترده  دايره  به مدرسه مي روند  که  کنند، زماني  استفاده مي  ارتباط  برقراري  براي 
نسبت به سايرين دارند. اين محققان مي گويند نوزاداني که در خانواده هايي ثروتمندتر با سطح 
تحصيالت باالتر به دنيا مي آيند هنگام صحبت کردن بيشتر از حرکات دست يا صورت استفاده مي 
کنند و اين مي تواند دليل خوبي براي توجيه اين مطلب باشد که چرا فرزنداني که از خانواده هاي کم 
درآمدتر مي آيند در مدرسه موفقيت کمتري دارند. اشارات و حرکات دست و صورت نقش بسزايي 
در رساندن و انتقال مفاهيم دارد. لغات کليد اصلي پيش بيني موفقيت در مدرسه است. مطالعات قبلي 
حاکي از آن بودند که والدين تحصيلکرده و ثروتمند بيشتر از والدين کم سواد و فقير با فرزندان 
شان صحبت مي کنند يا وقت مي گذارند که همين مساله ايده اوليه براي کامل کردن تحقيقات اين 
تيم را به وجود آورد. اين گروه از ۵۰ کودک اهل شيکاگو و خانواده هايشان که از طبقات مختلف 
جامعه بودند فيلمبرداري کردند و تعداد حرکات اين نوزادان را در چند دقيقه مشخص از اين فيلم ها 
شمردند. آنها دريافتند ۱۴ ماهه هايي که از خانواده هاي پردرآمد و تحصيلکرده مي آيند در عرض 
۹۰ دقيقه، از حرکات دست و صورت براي بيان ۲۴ معني متفاوت استفاده مي کنند در حالي که در 
گروه ديگر اين ميزان حرکت تنها براي نشان دادن ۱۳ معني مختلف به کار گرفته شد. زماني که 
همين بچه ها در ۵/۴سالگي به مدرسه رفتند در امتحانات کلي تشخيص لغت امتيازات باالتري به 

دست آوردند.  

حراج وسایل گاندي در نیویورک 
 

بي بي سي؛ اعضاي پارلمان هند خواهان آن شده اند تا وسايل 
شخصي مهاتما گاندي نخست وزير پيشين اين کشور که قرار 
است در نيويورک حراج شود، به اين کشور بازگردانده شوند. 
عينک،  جمله  از  گاندي،  شخصي  وسايل  از  برخي  است  قرار 
حراج  به  نيويورک  در  آينده  ماه  او  جيبي  ساعت  و  صندل 
شده  مواجه  هند  در  اعتراضاتي  با  امر  اين  که  شود  گذاشته 
او  است.  برخوردار  يي  ويژه  جايگاه  از  هند  در  گاندي  است. 
بود.  بريتانيايي  زمامداران  عليه  ها  هندي  جنبش  اولين  رهبر 
تالش براي فروش وسايل شخصي او منجر به نگراني گروهي 

از مردم و سياستمداران هند شده است. 

**************** 
مافیاي ایتالیا به تلفن اینترنتي متوسل شد 

 
بي بي سي؛ تبهکاران ايتاليايي براي فرار از شنود مکالمات تلفني خود توسط پليس به استفاده از تلفن هاي 
اينترنتي روي آورده اند. افسران پليس در ميالن ايتاليا مي گويند تبهکاران سازمان يافته و قاچاقچيان 
سالح و مواد مخدر و گروه هاي فحشا به استفاده از تلفن اينترنتي اسکايپ روي آورده اند که اين امر به 
سرخوردگي پليس منجر شده است. طي سال هاي اخير مقامات دادستاني ايتاليا بيش از پيش به شنود 
تلفني به يک امر ضروري براي پليس تبديل  اند. بازرسان مي گويند شنود مکالمات  تلفني روي آورده 
شده است. پليس ساالنه ميليون ها دالر براي مبارزه با جرم و جنايت خرج مي کند و براي اين کار به 
شنود مکالمات تلفن هاي ثابت و همراه پرداخته است. اما قانون مربوط به شنود تلفن ها ممکن است تغيير 
کند. سيلويو برلوسکوني نخست وزير دولت راستگراي ايتاليا اليحه يي را آماده کرده که طبق آن شنود 
مکالمات تلفني تنها در مواردي که مختص به جرائم جدي و سنگين است، امکان پذير مي شود. گزارش 
جرم و جنايت ها در ايتاليا عمدتًا بر پايه شنود مکالمات تلفني صورت مي گيرد و سياستمداران برجسته 
اين کشور از جمله آقاي برلوسکوني بارها از انتشار محتواي مذاکرات تلفني خصوصي خود شرمسار 

شده اند. اليحه مورد نظر دولت ايتاليا با مخالفت هايي در اين کشور مواجه شده است. 
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چالش های 
زناشویی در 

میانسالی
فريده حاج آقايی خيابانی

مادربزرگ در حسرت زندگی اين و آن آهی می کشد و بغض می کند. 
پدربزرگ از درد تن می نالد. 

زن خشمگين به شوهرش نگاه می کند و برايش آرزوی مرگ دارد 
و پيرمرد با غضب بر سرش هوار می کشد و از بی توجهی همسر 
شکوه دارد و هردو سردرگم به گذشته بی ثمر و آينده مبهم خود 

فکر می کنند. 
در بانوان بعد از شروع عالئم يائسگی، تغييرات هورمونی و کاهش 
ميل جنسی معموال با ازدواج و رفتن کامل فرزندان از خانه مصادف 
می کند.  تجربه  را  خالی«  »آشيان  سندرم  زن  عبارتی  به  است، 
چالش های زنانه وقتی به اوج خود می رسد که بحران ميانسالی با 
کم شدن زيبايی و ظرافت زنانگی که زمانی مايه دلگرمی و توجه 
اطرافيان، دوست و فاميل می شده، تارهای سفيد در البه الی موها 

خبر رسيدن اين ايام را به همراه می آورد. 
در مردان بعد از ۴۰ سالگی با کمتر شدن ميل جنسی، بازنشستگی 
و مانند زنان از دست دادن حمايت عاطفی فرزندان و والدين، ايجاد 
بحران هويت شغلی و عدم توجه و نوازش همسر از سويی ديگر، 
از  اعاده آن هويت کاذب  از راه می رسند. گاه مرد برای  چالش ها 
دست رفته، نداشتن بانک عاطفی قابل قبول نسبت به همسر و بيگانه 
بودن با کودک درون و خود واقعی به عشق های زمان پيری دل 

می سپارند، تا کمبود نوازش و توجه را جبران کنند. 
در زنان اين کسب هويت تخيلی به شکل حساسيت های غيرمتعارف 
راجع به سن، لباس های نامتناسب، حرکات و سکنات جوان مآبانه 
بروز می کند. اگر زنان و شوهرانشان در جوانی برخوردی مناسب 

با  با يکديگر داشته باشند و فضای زندگی شان همراه  و عاشقانه 
عاطفه و يکدلی باشد؛ يعنی ارتباطات زناشويی کودک به کودک و يا 
بالغ به بالغ بوده و در جنبه های مختلف توجه نوازش کامل و قابل 
قبول رد و بدل شود، در دوران ميانسالی با استفاده از اين بانک 
عاطفی پربار و به ياد خاطرات و تجربه های مثبت از ادامه زندگی 

مشترک لذت بيشتری خواهند برد. 
اگر زوجين در دوران اوليه زندگی خشونت و بازنوازی های منفی 
خانواده  مدير  که  مردان  مورد  در  امر  باشند]اين  داشته  عاطفی 
هستند بيشتر مصداق دارد[ و يا با خشنودسازی اجباری و يا هر 
ويژگی افراطی غيرطبيعی ديگر که از کودک يا بالغ برخاسته نباشد، 
و  منافع  مقابل]به خاطر  در جلب رضايت طرف  واقعی  غير  سعی 
مصالح شخصی[ و يا گدايی محبت در دوران کهنسالی طرفی که 
احساس اجحاف و فشار می کرده، تجربه های خشم و نفرت خود 
در  ارتباطات  اين  کرد.  نقد خواهد  مقابل  اذيت طرف  و  آزار  با  را 

خانواده های مسن به وضوح قابل مشاهده است. 
برای گذراندن پرنشاط بهار دوم زندگی به اين نکات توجه کنيد. 

● شناخت خواسته های واقعی 
نيازهای  و  خود  شناخت  راستای  در  الزم  آگاهی های  داشتن 
ارتباط  اجتماعی،  و  فردی  رفتارهای  تحليل  عقالنی،  احساسی، 
صحيح با کالبد و ضميرهای آگاه و ناخودآگاه دستمايه قدرتمندی 
است که کمک می کند، انسان در چالش های زندگی مشترک جايگاه 
مسائل  رفع  برای  را  الزم  توانايی  و  کرده  ارزيابی  بهتر  را  خود 

فی مابين به دست آورد. 
در اين حالت فرد نه منفعالنه در پی انتخاب شدن است بلکه فاعالنه 
شروع  از  پس  و  برمی گزيند  خود  همه جانبه  و  دقيق  بررسی  با 
سهم  و  کرده  قضاوت  همسر  و  خود  مورد  در  عادالنه تر  زندگی 
خود را در مشکالت و مسائل می بيند و در نتيجه بالغانه نه کسی 
را وارد بازی های روانی می کند و نه در بازی روانی طرف مقابل 

شرکت می کند. 
رفتارشناسان معتقدند:»اغلب روابط انسانی غير بالغانه نوعی بازی 
محسوب می شود که بازيگران بنا به تربيت خردسالی، ناخودآگاه 
شخصی  موقعيت  و  تخريبی  احساسات  براساس  را  خود  روابط 
»بازنده«، »برنده«و  وضعيت  سه  در  افراد  تبادالت  می دهند،  ادامه 

»قربانی« ظاهر می شود.« 
را  خود  زندگی  دوران  »قربانی«  ماسک  با  زنان  سنتی  جامعه  در 
دوران  در  و  برنده  نقش  در  ابتدا  مردان  ولی  می سازند  سپری 
به  می رود  نقصان  به  رو  فکريشان  و  قدرت جسمی  که  کهنسالی 
کشورهای  اغلب  در  می دهند.  موقعيت  تغيير  »بازنده«  احساس 
به  مربوط  موسسات،  و  مدارس  در  اجباری  دوره های  پيشرفته 
از  پيش  آموزش های  و  دقيق تر  خودشناسی  راستای  در  ازدواج 
اين زمينه را در  زندگی مشترک برقرار بوده و اطالعات الزم در 

اختيار افراد می گذارند. 

● پرداختن به امور و عاليق فردی 
ازدواج و زندگی مشترک به معنای خاتمه اشتغاالت و تفريحات فردی 
نيست. جبران خليل جبران نويسنده بزرگ مصری می گويد:»مانند 
ستون های خانه ای باشيد که جدا از هم سقفی را برپا داشته اند.« و 
در جايی ديگر می گويد:»مانند تارهای سازی باشيد که جدا از هم 
آهنگ خوشی را می نوازند.« همسر بايد به مثابه بال پروازی باشد 
که در ايجاد زمينه پيشرفت و صعود طرف مقابل در ابعاد مختلف 

سهيم باشد. 
انجام  يادگيری،  برای  اختصاصی  روزهای  و  ساعات  داشتن 
اشتغاالت علمی،  معنوی و تفريحی جز حقوق اوليه زوجين به حساب 
يا مسافرت و گردش های  فراغت و  اوقات  از  می آيد. برخورداری 
جدا از همسر نيز حق طبيعی برای ايشان محسوب می شود. ايجاد 
تنگنا، عدم پذيرش حدود و حريم شخصی تنها به ايجاد و افزايش 

تنش منجر می گردد. 
و  معنا  اجتماعی  و  فردی  حريم های  به  احترام  در  واقعی  عشق 
می گويد:»عشق  شاعر  مقابل.  طرف  به  نه چسبيدن  می يابد  مفهوم 
محدود نمی کند، دربند نمی کشد، خسته نمی کند، وبال گردن نيست، 
مزاحم نيست، همسر رفيق راه است و پناه و مأمن، وقتی خسته و 
برخاستن وقتی  برای  لبخندی  و  گريه  برای  بيچاره ايم، شانه هايی 

نااميديم.« 
تنهايی  به  يا  خانواده  دوست،  با  همراه  انفرادی  اوقاتی  داشتن 
فشارهای ناشی از تاهل را کاهش داده و انسان با خاطری آسوده تر 

و دلی لبريز از اميد و خشنودی به سوی خانه باز می گردد. 
● داشتن سرگرمی 

مورد  توام[  و  تفريحات]همگام  داشتن  زناشويی  الزامات  از  يکی 
سفرهای  رقابتی،  بازی های  و  ورزش ها  می باشد.  طرفين  عالقه 
علمی، تفريحی، يادگيری هنرهای دستی،  نقاشی و... از اموری است 
به همراه داشته و سبب می شود  را  دقايق و خاطرات خوشی  که 

زوجين بانک های عاطفی مثبت خود را غنی سازند. 
يادآوری  پيری  زمان  در  انسان  خاطرات  معدود  از  يکی  شايد 
سفرهايی باشد که تجربه کرده و اين گذران اوقات مشترک حتی 
در زمينه شغلی و اقتصادی اوال منجر به همدلی و شناخت بيشتر 
زوايای روحی طرف مقابل می شود و هم يادواره های ماندگاری را 

به ارمغان می آورد. 
بيشتر  روز  به  روز  والدين  فاصله  فرزندان  تولد  از  بعد  معموال 
می شود و به بهانه رسيدگی به کودک پرداختن به يکديگر، تبادل 
کمرنگ تر  زندگی  در  هيجان  و  تقديم عشق  و  مناسب  نوازش های 

می شود. ]اين رويکرد از طرف مردان بيشتر استقبال می شود[. 
● صداقت و اعتماد به يکديگر 

ازدواج از مقوله های ويژه  ای است که برای حفظ کمی و کيفی آن از 
شروع تا انتها بيش از نظارت و پيگيری های قانونی نياز به توجه، 
دقت، پيگيری و حفظ احتياط های الزمه دارد. يکی از تهديدات مهم 

دراين راستا پرده دری داخلی و بيرونی است. 
در  که  است  مسائلی  از  احترام  و  ادب  رعايت  عدم  و  گستاخی 
همه ارتباطات به خدشه دار شدن و بی مهری می انجامد و از لحاظ 
و  ديگران  به  خانواده  خصوصی  مشکالت  واگويی  اجتماعی 
طرفين  بی مقداری  به  آن  و  اين  نزد  زندگی  فاش شدن ضعف های 
در نظر مردم منتهی شده و اعتبار و ارزش خانواده را زير سؤال 
می برد و نه تنها مسئله حل نمی شود بلکه پيچيدگی و دخالت در آن 

مشکل را صدچندان کرده و درگيری را شدت می بخشد. 
روابط  وجود  به دليل  ايران  »در  می گويد:   روانشناس  ناريان  دکتر 
عدم  و  قانونی  حمايت های  عدم  طالق،  حرمت  و  فاميلی  نزديک 
اشتغال زنان به شکل فراگير، طالق کمتر اتفاق می افتد و اگر امکان 
شود  جاری  ايران  در  پيشرفته  کشورهای  مشابه  فرصت های 

آمارهای جدايی به شکل ناهنجاری، باال خواهد رفت.« 
عدم آموزش های قبل از ازدواج، تربيت های مسموم، اختالف طبقاتی 
]فکری، مالی و...[، ازدواج های غيرقوم و قبيله ای و اغلب ناشناس و 
شناخته نشده، پرداختن بيشتر به جوانب غيرضروری زندگی مانند 
تشريفات و چشم و هم چشمی ها به جای آشنايی با پيام اصلی وصلت 
که همان يکدلی و عشق و اميد است، همگی پيش زمينه پرده دری ها، 

گستاخی ها و مسائلی از اين دست را رقم می زند. 
رعايت احترام، اعتماد و حفظ حريم های شخصی طرفين و باالخره 
داشتن صداقت نسبت به يکديگر به انسجام فضای خانه کمک می کند. 
يادآوری نکات مثبت همسر و رسيدن به اين بلوغ فکری که تنها با 
تحول فکری، مطالعه پيگير و اميد و تالش ماست که فضای زندگی 
عوض می شود، خانه ای خواهيم داشت به دور از تنش و اضطراب 
که در آن هم ما آسوده خواهيم بود و هم مدلی قابل قبول همراه 
با نوازشی مؤثر را به فرزندانمان هديه خواهيم داد و خاطرات اين 

تالش را در دوران پيری با همسر خود رقم خواهيم زد. 
دوستی می گفت: »وقتی تنهاييم به دنبال يک دوست می گرديم، وقتی 
پيدايش کرديم، دنبال عيب هايش می گرديم، وقتی از دستش داديم، 

دنبال خاطراتش می گرديم و باز تنهاييم...«
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هنر آشپزی با 
چاشنی سرعت

فرزانه فوالدبند

خيلی از خانم ها ی شاغل وقتی دير به خانه می رسند، می روند سراغ 
دفتر تلفن و زنگ می زنند به رستوران محل يا يک فست فود نزيک و غذا 
سفارش می دهند. اما اين غذاها عالوه بر هزينه باالتری که دارند غالبا 
چرب و پرکالری اند و مصرف شان  می تواند خطرناک باشد. مخاطب 

اين متن، همين خانم ها هستند و اين متن قرار است به آنها بگويد که 
گاهی می شود با رعايت نکاتی ساده در کوتاه ترين زمان ممکن، غذايی 

سالم و مقوی تهيه کرد. باور نمی کنيد؟ ۲۰نکته زير را بخوانيد! ... 
۱( چند تخته آشپزی داشته باشيد. به جای خرد کردن يک ماده غذايی، 
تخته  دو  از  است  بهتر  ديگر  غذايی  ماده  کردن  و خرد  تخته  شستن 
آشپزی استفاده کنيد. برای گوشت قرمز، مرغ و ماهی از يک تخته و 
برای سبزيجات از تخته ديگری استفاده کنيد. با  اين کار هم سرعت 
پيشگيری می کنيد.  اين  آلودگی  انتقال  از  هم  باال می رود،  آشپزی تان  

نکته را درباره چاقو هم رعايت کنيد. 
هميشه  را  چاقوها  و  باشيد  داشته  آشپزخانه  در  چاقوتيزکن  يک   )۲
تيز نگه داريد. چاقوهای تيز و برنده سرعت عمل شما را در آشپزی 

بيشتر می کنند. 
۳( برنامه ريزی داشته باشيد. اگر برنامه غذايی هفته را از قبل آماده 
کنيد ديگر الزم نيست در يخچال را باز کنيد و فکر کنيد که چه غذايی 
بايد درست کرد. مواد اوليه مورد نيازتان را برای تهيه غذاهايی که در 

برنامه تان  هست، به صورت هفتگی خريداری کنيد. 
۴( قبل از شروع آشپزی، مواد اوليه را آماده کنيد. با  اين کار، سرعت 

عمل تان  در آشپزی بيشتر می شود. 
۵( غذاهای منجمد را برای يخ زدايی زودتر از فريزر بيرون بگذاريد و 

در يخچال قرار دهيد. 
۶( از وسايل مخصوص خرد کردن مواد غذايی مختلف و سبزيجات 
متنوع استفاده کنيد؛ مثال استفاده از وسيله کوچکی که تخم مرغ آب پز 
و سيب زمينی پخته را به برش ها ی نازک تقسيم می کند موجب می شود 
استفاده  کنيد.  غذايی صرف  مواد  اين  کردن  برای خرد  کمتری  وقت 
از رل ها ی کوچک سير خرد کن هم سرعت تان را در خرد کردن سير 

بيشتر می کند و هم موجب می شود دست تان  بوی سير نگيرد. 
می کند،  کمک  وقت  در  صرفه جويی  به  که  آشپزخانه ای  لوازم  از   )۷
استفاده کنيد. غذا در زودپز واقعا زودتر می پزد و آرام پز هم به شما 
 اين امکان را می دهد که زمانی که به خانه برمی گرديد غذايی گرم و 
آماده داشته باشيد. برای خرد کردن، مخلوط کردن و ريز کردن مواد 

غذايی هم از آسياب، مخلوط کن و غذاساز استفاده کنيد. 
داشته  مختلف  اندازه ها ی  در  کفگير هايی  و  مالقه  قاشق،  هم زن،   )۸
به  آشپزخانه  در  می توانند  هم  آشپزی  پيمانه های  و  قيچی  باشيد. 

کمک تان بيايند. 

اسپری کننده  کوچک  ظروف  از  ماهی تابه  در  روغن  ريختن  برای   )۹
استفاده کنيد.  اين کار موجب می شود هر بار زمان کمتری را برای باز 
و بسته کردن درب ظرف روغن صرف کنيد و در ضمن روغن کمتری 

برای پخت غذا استفاده کنيد. 
اصول  که  خوش دست  و  راحت  و  سبک  آشپزخانه  لوازم  از   )۱۰
ارگونومی در طراحی آنها رعايت شده استفاده کنيد.  اين موضوع در 

باال بردن سرعت کارتان بسيار موثر است. 
می شوند،  شسته  سريع  و  راحت  که  آشپزخانه ای  ظروف  از   )۱۱
استفاده کنيد. با  اين کار زمان کمتری صرف شستن ظرف ها  خواهيد 
کرد. ظروفی که سطح مقطع گرد دارند )نسبت به ظروفی با سطح مقطع 

چهار گوش( سريع تر و راحت تر شسته می شوند. 
۱۲( برای باز کردن درب قوطی ها ی کنسرو از در بازکن ها ی تيزی که 
نياز به فشار کمتری دارد، استفاده کنيد. برای باز کردن درب مربا و 
ترشی هم از گيره مخصوص استفاده کنيد تا مجبور نباشيد زمان تان  

را صرف قرار دادن ظرف در آب جوش کنيد. 
۱۳( گوشت  و مواد غذايی اگر در ورقه ها ی نازک بريده شوند، زودتر 
می پزند. برش دادن مواد اوليه غذا به قطعه ها ی کوچک هم راهی موثر 
برای آشپزی سريع است. بهتر است هنگام خريد از فروشنده بخواهيد 

که گوشت را به قطعات کوچک تر تقسيم کند تا در خانه مجبور نشويد 
وقت تان  را صرف خرد کردن آن کنيد. 

۱۴( حبوبات اگر از شب قبل در آب خيس بخورند، زودتر می پزند. در 
صورت استفاده از حبوبات، بهتر است آنها را از شب قبل خيس کنيد. 
۱۵( رب، آب ليمو،  آب غوره و نمک را در مراحل آخر پخت به غذا اضافه 
کنيد. افزودن  اين مواد و اسيدی کردن محيط غذا، زمان پخت گوشت 

را بيشتر می کند. 
۱۶( برای پخت غذا از ظروف بزرگ  استفاده کنيد. با  اين کار، سطح 

بيشتری گرم می شود و غذا زودتر می پزد. 
از وسايل آشپزخانه است که سرعت آشپزی را  ۱۷( مايکروفر يکی 
از مواد  نقطه  بيشتر می کند. برش دادن و فرو کردن چنگال در چند 
غذايی، سرعت پخت غذا در مايکروفر را بيشتر می کند. برای يخ زدايی 

از مواد غذايی نيز می توانيد از مايکروفر استفاده کنيد. 
۱۸( هنگام بخارپز کردن غذا قرار دادن يک حوله تميز و مرطوب داخل 
کمتر  را  پخت  زمان  و  می دارد  نگه   ظرف  درون  در  را  بخار  ظرف، 

می کند. 
مجبور  وقت ها   گاهی   )۱۹
برای  زيادی  وقت  می شويم 
برداشتن  و  کردن  پيدا 
قوطی ها ی کنسرو و مواد اوليه 
قفسه ها  صرف  و  کابينت ها   از 
کنيم. استفاده از قفسه ها يی که 
برای دسترسی آسان و استفاده 
راحت تر طراحی شده اند، از  اين 

مشکل پيشگيری می کنند. 
فرزندان تان   و  همسر  از   )۲۰
بگيريد.  کمک  آشپزی  در 
در  خانواده  اعضای  مشارکت 
تهيه غذا و چيدن ميز عالوه بر 
موجب  وقت  در  صرفه جويی 
و  می شود  بيشتر  هم دلی 
کمک تان می کند در کنار يکديگر 

اوقات خوشی داشته باشيد.

قوانین شکستنی
دکتر فرزانه صداقت
روان شناس - عضو هيئت علمی دانشگاه 

در اغلب کشورهای دنيا کتابی به نام »قوانينی برای زنان« چاپ 
شده است که توصيه های وحشتناکی برای خراب شدن يک رابطه 

و رسيدن هرچه سريع تر به مرحله طالق دارد.
». . . ساکت و مرموز باشيد و مانند دختران متشخص رفتار کنيد.«

و  کند  فکر  مرد  اوقات  تمام  در  بگذاريد  نکنيد،  صحبت  زياد   . . .«
صحبت کند!«

». . . همه مسئوليت زندگی را بايد مرد به عهده بگيرد تا مرد شود.«
به  بايد  مرد   . . .«
و  طال  همسرش 
کادوهای  و  جواهر 
تا  بدهد  گرانبهايی 

قدر او را بداند.«
زشتی  بينی  اگر   . . .«
را  آن  حتمًا  داريد، 

جراحی کنيد.«
صادق  مرد  با   . . .«
او  وگرنه  نباشيد 
خواهيد  دست  از  را 

داد!«
از شما  او  ندهيد، وگرنه  ». . . شخصيت واقعی خود را نشان مرد 

دور می شود.«
». . . خود را بسيار دست نيافتنی و پرمشغله نشان دهيد تا او قدر 

شما را بيشتر بداند.
آنچه در اين قوانين که حتی گاه و بدون شک دوستان و نزديکان 
هم شنيده می شود و مشخص به نظر می رسد اين است: فريبکار 
باشيد، تظاهر کنيد و دروغ بگوييد! بی جهت نيست که اين قوانين 
افرادی را به ورطه شکست سوق می دهد.تمام زنانی که  زندگی 
اين قوانين را به کار بسته اند غافل از اين بوده اند که با عمل به 
اين توصيه ها چه بهای سنگينی را با خدشه دار کردن صداقت، 
پردازند. پژوهش های علمی جديد  به خود می  احترام  درستی و 
ثابت کرده است مردان در مورد اين زنان عقيده دارند: اين زن ها 
موجودات کنترل کننده و فريبکاری هستند و قابل اعتماد نيستند. 
در حالی که قوانين واقعی و پيروزی آفرين در اين جمالت خالصه 

می شود:

 هدف واقعی در زندگی »هر طور شده ازدواج کردن« نيست. هدف 
از زندگی تبديل شدن به يک فرد درستکار، باصداقت، بامحبت و 

باتعهد است.
يافتن »مردی بسيار مناسب« برای  به دنبال  بايد   يک زن واقعی 

خود واقعی اش باشد.
 با همسرتان رابطه ای محبت آميز مبتنی بر احترام متقابل و سالم 

برقرار کنيد.
از آن است که وقتی يک رابطه   پژوهش های علمی جديد حاکی 
کنيد،  برقرار  همسرتان  با  سالم  و  متقابل  احترام  با  توأم  واقعی 
طبيعتًاً يک تعهد محبت آميز و هميشگی بين شما ايجاد می شودکه 

شما را در آرامش و خوشبختی نگه می دارد.
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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

آموزش

صرافی توسعه

جابجای پول وارز به تمام 
دنیا فقط در 24 ساعت

قبل از ارسال ارز قیمت مار جویا شوید

10-12 Alington street lonpon  SW1 ESEH
FAX: 02078087117  - 02078087115 

02078081116

قرار دادن عکس 
در صفحه وب سایت

فروغ پرواس 

عنصر  ميشود  سايت  وب  در  جذابيت  باعث  که  عناصري  از  يکي 
به صفحات  زيبايي خاصي  image  است. عکسها  يا همان  عکس 
ميبخشند ولي از طرف ديگر توليد دردسر هم ميکنند، اگر شما تعداد 
زيادي عکس در يک صفحه بگذاريد يا از عکسهايي با حجم زياد 
استفاده کنيد آن موقع است که بيننده بايد مدت طوالني را صرف 
ببيند و همين موضوع  کند تا صفحه سايت شما را به طور کامل 
باعث از دست دادن يک بيننده و يک نمره منفي به حساب ميايد. ه. 
پس هميشه تا جايي که ميتوانيد صفحه را سبک کنيد تا براي بيننده 
زياد  بيننده  که  است  موفق سايتي  يک سايت  نباشد.  کننده  خسته 

داشته باشد.
فرمتهاي عکس در وب:

 خب بپردازيم به ادامه بحث ، عکسها داراي فرمتهاي زيادي ميباشند 
ولي فرمتهايي که در وب بکار برده ميشوند، عبارتند از:

)gif )Graphic Interchange Format.
)jpeg )Joint Photographic Experts Group.

)png )Portable Network Graphics.
عکسها با فرمت .gif بيشترين استفاده را در وب دارند و محبوبترين 
نوع عکس است. اين نوع فرمت ۲۵۶ رنگ را پشتيباني ميکند و از 
  animation,  transparency, interlacing آن  ديگر  ويژگيهاي 

است . البته محبوبيت آن بيشتر براي حجم کم آن است.
Transparency به شفافيت يک عکس ميگويند که آنرا پشت نما هم 
مينامند. اين ويژگي است که يک عکس آنقدر شفاف است که شما 

ميتوانيد تا تصوير ، متن يا رنگ زير آن عکس را ببينيد.
Interlacing   گاهي وقتها شما منتظر ميشويد تا يک عکس به دليل 
اين  عکسي  اگر  اما  ببينيد  آنرا  بعد  شود  بارگذاري  اندازه  بزرگي 

ويژگي را داشته باشد کم کم عکس کامل خواهد شد يعني خط به 
خط به عکس اضافه ميشود تا کامل بارگذاري شود

Animation  عکسهاي متحرک را مي گويند وفقط اين فرمت هست 
که از متحرک سازي عکس حمايت ميکند.

 عکسهايي با فرمت .jpeg حدود ۱۶ ميليون رنگ را پشتيباني ميکنند 
، نسبت به فرمت .gif از حجم باالتري برخوردار است ولي کيفيتش  
 .Animation را دارد به غير از  gif بهتر است ، تمام ويژگيهاي
از آنهاست  قبليها جديدتر است و مخلوطي  به  .png نسبت  فرمت 

يعني کيفيت jpeg و حجم کم gif  را دارد.
افزودن عکس به صفحه وب:

 

مانند همه عناصر داخل صفحه، عنصر عکس هم تگ خاص خودش 
براي  اما  ندارد.  هم  دهنده  پايان  >img<و  تگ   آن  که  دارد  را 
از خصوصيت  بايد  فايل عکس و آدرس دهي آن  مشخص کردن 
src=" " داخل تگ استفاده کنيم که اگر يک عکس داخل دايرکتوري 
وب سايت خودتان باشد ديگر نيازي به آدرس کامل نيست و فقط 
اسم دايرکتوري و اسم فايل با پسوند مشخصه آن عکس نوشته 
از وب سايت ديگري در  اگر ميخواهيد که عکسي را  ميشود ولي 
که  دايرکتوري  و  آن وب سايت  آدرس  بايد  بگذاريد  صفحه خود 

عکس در آن قرار گرفته و اسم کامل آن فايل را بنويسيد مانند:
>"img src="images/pic۰۱.gif<

>"img src="www.sitename.com/images/pic۰۱.gif<
Height, Width, Alignment 

اين تگ خصوصيات ديگري هم دارد، يکي از آنها که کاربرد زيادي 
width  ميباشد که  height و عرض  هم دارد خصوصيات طول 
توسط آنها اندازه يک عکس را داخل صفحه ميتوانيد کنترل کنيد. 
مقياس اندازه گيري طول و عرض بر حسب پيکسل Pixel  ميباشد، 
اصلي  اندازه  در  عکس  نکنيد  کنترل  را  اين خصوصيات  شما  اگر 
خود ظاهر ميشود. بطور مثال شما ميخواهيد عکسي را وارد کنيد 

که در صفحه بايد به اندازه ۱۰۰×۱۰۰ فضا اشغال کند:
 img src="images/pic۰۱.gif" height="۱۰۰"<

>"width="۱۰۰
اين نکته را در نظر داشته باشيد که سرعت کامل شدن عکس يعني 
download  شدن آن در صفحه بستگي به حجم آن دارد نه اندازه 
عکس، پس ميتوانيد اندازه هاي يک عکس را اضافه کنيد ولي دقت 

کنيد که کيفيت عکس خراب نشود.
اطراف  عناصر  به  نسبت  را  عکس  قرارگرفتن  محل  ميتوانيد  شما 
کلمات  ميتوانيد  و  کنيد  “تعيين   ”=align خصوصيت  با  خودش 
بکار  اين خصوصيت  براي  را    left,right,top,middle,bottom

بريد.
 در ضمن اگر ميخواهيد خود عکس در وسط صفحه قرارگيرد بايد 
از تگ>center< قبل از تگ >img< استفاده کنيد و بعد از آن >/

center< را بنويسيد: 
>center<>img src="pic۰۱.gif"<>/center<

مثال
<html>
<head>
         <title>40x40 image size</title>
</head>
<body>
         <h1> This is an image example ! </h1>
             <img src="webimage.jpg" align="middle" height="100" 
width="100" alt="image example">
         <h1> Hello Duck ! </h1>
</body>
</html>
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علوم اجتماعی

طبیعت خالء را 
دوست ندارد

 فريبا قلهکی
 برداشتی آزاد از کتاب توانگری

حتما اين را شنيده ايد که طبيعت خالء را دوست ندارد.قانون خالء يکی از 
ايمانی  آن  به  کردن  عمل  هرچند   . است  توانگری  قوانين  قدرتمندترين 
جسورانه ودالورانه و ماجراجويانه می خواهد تا بتواند ثمرات کامل ان را 
تنها  و  کوشد  می  توانگری  درراه  صادقانه  انسان  که  هنگامی  دروکرد. 
توانگرانه می انديشد اما هنوز شکست می خورد، معموال به اين دليل است 
که از قانون خالء استفاده نکرده است . قانون خالء دراصل چنين است اگر 
در زندگيتان طالب موهبتی عظيم هستيد بی درنگ خالء بيافرينيد تا بتوانيد 
موهبت دلخواهتان را دريافت کنيد! به عبارت ديگر خود را از شر آنچه نمی 
گنجه  در  اگر  کنيد.  جاباز  می خواهيد  آنچه  برای  تا  کنيد  خواهيد خالص 
لباس شما لباسهايی هست که ديگر مناسب خود نمی يابيد، اگر در خانه يا 
ميان  ،اگر  کنيد  نمی  استفاده  آنها  از  ديگر  که  داريد  لوازمی  کارتان  محل 
دوستان و آشنايان افرادی را می يابيد که ديگر معاشرت با آنهارا برای 
خود مناسب نمی يابيد ، همه چيزها و روابط مرئی و نامرئی غيرالزم را از 
زندگيتان بيرون برانيد و ايمان داشته باشيد که همه آنچه را به راستی می 
خواهيد و آرزومند يد دربه دست خواهيد آورد. معموال تا خودتان را از 
راستی چه  به  که  دريابيد  توانيد  نمی  نکنيد  نمی خواهيد خالص  شرآنچه 
چيزی را می خواهيد . در تجربه های زندگی در می يابيد هرگاه نتوانسته 
ايد به موهبت دلخواهتان برسيد به اين دليل بوده است که می بايست چيزی 
را رها می کرديد تا برای خواسته خود جابازکنيد. جوهرهای نو نمی توانند 
در جايگاه آشفته بنشينند. اگر در زندگيتان طالب موهبتهای عظيم ترهستيد 
به پيرامونتان بنگريد و بينيد چه چيزهايی را می توانيد رها کنيد تا برای 
موهبتهای عظيم ترجا بگشائيد. چگونه خودتان رااز شر چيزهايی که نمی 
نمی  را  انچه  اگر  نفرت می ورزد.  به خالء  ؟ طبيعت  کنيد  خواهيد خالص 
خواهيد از زندگيتان بيرون برانيد خود به خود برای آنچه می خواهيد جا 
باز می کنيد . با رها کردن چيزهای کوچکتر، برای ورود موهبتهای عظيم 
خانه  به  اسباب کشی  هنگام  به  و شوهری  اخيرا زن   . ترراه می گشاييد 
و  اثاث  تنها  خود  قديم  خانه  از  بستند.  کار  به  را  خالء  قانون  جديدشان 
لوازمی را برداشتند که به راستی دوست می داشتند يا برای روح و فضای 
خانه تازه شان مناسب می يافتند. بی باکانه مقداری زيادی از اثاث و اشياء 
کهنه را به ديگران بخشيدند و درخانه نو تعمدا جاهايی را خالی گذاشتند و 
به  که  گيرد،  می  قرار  اثاثی  تنها  خالی  فضاهای  دراين  که  کردند  مجسم 
راستی دوست می دارند مدتی گذشت و چيزی پيش نيامد. اما آنهابا پشتکار 
به تجسم خود ادامه دادند و اشياء و اثاثی نو و بسيار زيبا و متناسب را در 
شرکتی  در  که  شوهرش  به  روز  يک  کردند.  مجسم  خالی  فضاهای  آن 
بزرگی کار ميکرد گفتنند چون از کار او بسيار راضی هستند می خواهند 
عالوه برپاداش مالی اين امتياز را نيز به او بدهند که بتوانند تا مبلغ معينی 
هرچه می خواهد برای خودبخرد يکی ازکاالهايی که می شد بااين امتياز 
خريد اثاث و مبلمان منزل بود مثال ديگر مردی بازرگان که به شهر ديگری 
منتقل شده بود و در نتيجه ماهها در تالش فروش خانه اش بود دوباره 
قانون خالء شنيد و دريافت برای فروش خانه اش کوچکترين حرکتی در 
جهت قانون خالء نکرده است پس ارام در اتاق مطالعه اش نشست و ذهنا 
مجسم کرد که همه اتاقها خالی هستند گويی پيشاپيش خانه بفروش رسيده 
پسنديد  را  خانه  و  راه رسيد  از  که خريداری  بود  نگذشته  است چندروز 
.چکی چندين هزار پوندی برای کل مبلغ خانه نقدا به دستش داد و همانجا 
با او تسويه حساب کرد هرگاه شهامت ايجاد خالء را داشته باشيد جوهر 
کائبات برای پرکردن جای خالی می شتابد اين قانون شامل عرصه های 
معنوی و ذهنی وجسمی زندگی می شود . مردی سخت بيمار بود و هفته 
ها زير نظر پزشک بود پزشکش که طبيب ماهری بود همه راههای پزشکی 
را زموده  و نتيجه يی نگرفته بود. مرد همچنان تحليل می رفت و روزبه 
روزناتوان تر می شد گوئی جسمش آکنده از سمی بود که به اين آسانی از 
بين نمی رفت سرانجام شبی که از تب شديد خيس عرق بود قانون خالء را 
به خاطر آورد و دريافت که حتما بايد چيزی را رها کند . از آنجا که از اثر 
از  بايد  انديشيد شايد  ژرف ذهن و هيجانات و عواطف برجسم آگاه بود 
اين درد و تب و  تا  بردارد  آميز دست  يا احساس هيجان  گرايشی ذهنی 
ناتوانی ريشه کن شود ناگهان در آرامشی ژرف فرو رفت و از خرد الهی 
خواست تابراو  اشکار کند که چه حسی را بايد از دست بدهد ناگهان مردی 
را به ياد آورد که نسبت به او کينه يی شديد به دل گرفته بود پشت سراو 
بدگوئی کرده و حتی در صدد انتقامجوئی از او برآمده بود آنگاه رويدادهايی 
آنگاه  بود  برآمده  او  از  انتقامجويی  به  ميل  و  کدورت  اين  سبب  که  را 
رويدادهايی را که سبب اين کدورت و ميل به انتقامجويی شده بود از نظر 
از اين ماجرابويی  اين نتيجه رسيد که چه بسا روح آن مرد  گذراند و به 
نبرده باشد و اصال نداند که احساسات او از آن رويداد جريحه دار شده 
است در هر حال دليلی برای کينه به دل گرفتن وجود نداشت همچنان که از 
تب می سوخت بارها در دل خود تکرار کرد من کامال ترا می بخشم تورا 
رها می کنم و می گذارم به راه خود بروی تا جايی که به من مربوط است 
تواندک  که  خواهم  نمی  است  شده  تمام  ابد  برای  آمد  پيش  ما  بين  آنچه 
آسيبی ببينی من آزادم و تو نيز آزادی و همه چيز عالی است چيزی نگذشته 
بود که سرشار از احساس آرامش و رهايی پس از چندشب بی خوابی به 
خوابی ژرف فرو رفت صبح فردا تبش قطع شده بود پزشکش گفت که سم 
بدنش به طرزی معجزه آسا يک شبه از جسمش خارج شده است سرانجام 

حالش رو به بهبود گذاشت اين مرد از طريق عفو و بخشايش توانست خالء 
مورد نياز را برای سالمت و زندگی تازه اش ايجاد کند بيشتر مردم از واژه 
عفو بخشايش می هراسند و می پندارند که بايد به کاری دشوار دست بزنند 
با نمايشی برجسته از خود نشان دهند. عفو و بخشايش يعنی رها کردن 
به  کهنه  شرايط  و  اوضاع  و  احساسها  و  باورها  و  ها  انديشه  و  ارمانها 
منظور جاباز کردن برای چيزهای بهتر بزرگترين فايده عفو و بخشايش اين 
است که خالء می آفريند و برای موهبتی تازه جا می گشايد در گفتگو با 
صدها نفر از مردم درباره مشکالتشان و از خواندن هزاران نامه درباره 
اين مساله دريافته ام هرگاه مشکلی حل نمی شود نشانه آشکار نياز به عفو 
از  نفر  اگر يک  که  ام  رانيز دريافته  اين  يا چيزی است  و بخشايش کسی 
کسانی که در اين مساله دخالت دارند حرکت عفو و بخشايش را آغاز کند 
همه به شيوه يی مثبت پاسخ  خواهند داد و راه حل نيز پيدا خواهد شد. رها 
کردن انديشه ها و عقايد و گرايشهای تثبت شده برای تجربه های دلپذير 
ترجا باز خواهدکرد در اينجا يکی از فنون عفو و بخشايش را به شما می 
آموزم که می تواند برای هر موهبتی که هم اکنون درزندگيتان نيازداريد . 
خالء بيافرينيد. هرروز آرام بنشينيد و همه کسانی را که با آنها هماهنگ 
نيستيد يا نسبت به آنها احساسی ناخوشايند داريد ذهنا ببخشيد اگر کسی 
را به بی عدالتی متهم کرده ايد ، اگر با کسی به تندی سخن گفته ايد ، اگر از 
کسی انتقاد يا پشت سرش بدگويی کرده ايد ، اگر کارتان با کسی به دعوای 
قانونی کشيده است ، ذهناا از آنها عفو و بخشايش بطلبيد ذهن نيمه هوشيار 
آنها پيام شما را خواهد گرفت و پاسخ مثبت خواهد داد . اگر به خودتان نيز 
اين اتهام را وارد کرده ايد که شکست خورده ايد يا خطا کرده ايد خودتان 
را نيز ببخشيد عفو و بخشايش می تواند خالء بيافريند و راه توانگری و 
کاميابی شما را بگشايد برای بخشيدن ديگران درذهن خود تکرار کنيد . من 
ترا می بخشم و از طرف تو نيز بخشيده خواهم شد و به اين طريق از حلقه 
منفی اتصال به ان شخص ازاد خواهيد شد . روزی با خانمی صحبت می 
کردم که در زندگی زناشوئی دچار مشکالت فراوان بود همسرش به علت 
بی ثباتی و اعتياد به الکل نزديک بود کاربی نظيرش را از دست بدهد وقتی 
به او گفتم بايد اين افکار و عقايد را درباره شوهرش از دست بدهد و با عفو 
و بخشايش او برای موهبتی عظيم تر خال بيافريند با لحنی حق به جانب 
گفت من دليلی برای عفو و بخشايش نمی بينم من که عاشقانه شوهرم را 
دوست دارم . کامال آشکار است که بايد خالء بيافرينی کامال آشکار است 
که در وضعيتی قرارداری که می خواهی از آن رها وآزادشوی چه بسا 
الزم نباشد که شوهرت را عفوکنی اما به علت بسياری از گرايشهای منفی 
انباشته شده واز حضورشان  ما  نيمه هوشيار که درعواطف و هيجانات 
آگاه نيستيم برای همه ما الزم است که هر روز عفو و بخشايش را به کار 
و  عفو  و  بنشيند  ساعت  نيم  روزی  که  پذيرفت  بااکراه  سرانجام   . گيريم 
بخشايش را تمرين کند بعدا در کمال حيرت برايم تعريف کرد که در اين 
هنگام نام اشخاصی را که مدتها به خاطر نياورده بود به ياد می آورد و 
تجربه ها و خاطره های تلخ و ناخوشايند گذشته به حافظه اش هجوم می 
آورد. دراين مدت درباره همه ان اشخاص و همچنين درباره رفتار اخير 
شوهرش کالم رهايی وآزادی و عفو و بخشايش را به زبان می آورد وقتی 
کهنه  گرايشهای  و  هيجانها  و  عواطف  از  بسياری  از  رهايی  احساس 
خصومت اميز دفن شده را آغاز کرد شوهرش ميل به نوشيدن الکل را از 
دست داد ديگربار با جديت هرچه تمامتر به کارش چسبيد و چنان اقبال 
عظيمی به آنها رو آورد که توانست کار بيرون از منزل را کنار بگذارد که 
آرزوی ديرينه اش بود تا بتواند در خانه ای زيبا رفاه شوهرش را فراهم 
آورد . ايا دراين انديشه ايد که چگونه و ازچه راه يکی از مشکالتتان بايد 
حل شود ؟ اگر در چنين وضعی قرار گرفته ايد رها کنيد ازاد کنيد خالص 
مورد  در  برداريد  از سرکسی  دست  يا  بکشيد  دست  چيزی  از  بايد  کنيد 
وضعيت يا اشخاصی که با آنها گرفتاری داريد مدام در دل خود تکرار کنيد 
من رها وآزاد می کنم از همه چيز دست بر می دارم تا همه چيز را به دست 
در  دهيد  نمی  از دست  را  نهراسيدهيچ چيزی  کردن  رها  .از  بسپارم  خدا 
معنويت رهايی و خالصی هست اما فقدان و از دست دادن نسبت رها کنيد 

تا موهبتهای خودتان و ديگران آزادانه تر حرکت کند و به سويتان بيآيد.

پس  از  توانيد  نمی  و  نداريد  کافی  توانگری  نمايد.که  می  چنين  هرگاه 
عنان  يابيد  دست  بزرگتر  موهبتهای  به  نيستيد  قادر  يا  برآئيد  نيازهايتان 
وضعيت را در اختيار بگيريد يعنی انديشه ها و احساسات خود را کنترل 
کنيد به جای احساس عجز و درماندگی و دلسوزی به حال خود، به هر 
انديشه يی که بوی فقر و تنگدستی عجزو بيچارگی شکست و درماندگی .... 
می دهد بگوئيد آرام باش آرام و خاموش! کيف پول ، دسته چک ، دفترچه 
حساب ، پس انداز ، کيف دستی يا صندوقچه ای را که حافظ امور مالی 
شماست به دست بگيريد و به او بگوئيد حتی هم اکنون از وفور بيکران و 
غنی خدا لبريزی خدا همين االن همه نيازهايم را بر می آورد. آنگاه وقت ان 
است که بی باکانه و جسورانه هراندازه که در اختيار داريد خرج کنيد يا هر 
چقدر از ان جوهر مورد نياز شماست برداريد و استفاده کنيد اگر قبضها 

و صورتحسابهايی هست که بايد بپردازيد صبر نکنيد تا اول پول کافی به 
دست آوريد  با ايمان به پيش برويد و انچه را می توانيد بپردازيد اين يعنی 
شکستن جوهری که دردست داريد تا به پيش برود و چندين برابر باز گردد 
در اين مرحله ايجاد و حفظ گرايشی توانگرانه به گونه يی که گويی فراوانی 
اکنون  اهميت است  . حائز  نيازتان پيشاپيش کامال عيان شده است  مورد 
از موقع /ان است که  تنگدستی و دريغ و مضايغه و صرفه  وقت گفتگو 
جويی نيست از هيچ کدام حرفی نزنيد در عوض درصورت لزوم تا اخرين 
سکه يی را که در جيب داريد خرج کنيد اگردراين مرحله خست     به خرج 
دهيد يا از فقر و فقدان سخن بگوييد بهايی مضاعف خواهيد پرداخت ذهنا 
با نظر مساعد جويای توانگری باشيد و برای جوهری که خود پيشاپيش 
برون می فرستيد سپاس بگذاريد . آنگاه جسورانه با خيرخواهی و آرايی 
غنی آن را بيرون بفرستيد و شادمانه تکرار کنيد اين وفور خداست و من 
آن رابا خرد و شادمانی برون می فرستم هرگاه به ظاهر مخالف امور بی 
توجه باشيد و با نظر مساعد به وضعيت بنگريد همواره برکتتان از راه می 
رسد! آسان است اما جسارت می خواهد که ارام و بی ادعا همواره با نظر 
مساعد به اوضاع بنگريد و جسورانه انچه را در جيب داريد خرج کنيد و 
هميشه نگرش مساعد داشته باشيد  راه ديگر برای نگرش مساعد اين است 
بهترين  بگذاريد  پيش  قدم خير  بنمايد  نيز مخالف  اندازه  هر  امر  که ظاهر 
لباسهايتان را بپوشيد خود را به زيباترين وجه بياراييد با استفاده از هر 
احساس  ترتيب  اين  به  کنيد  زندگی  ممکن  ترين شکل  غنی  به  داريد  انچه 
توانگری  برای  ايجاد خالء  از  پس  کردن  رها  از  پس  کنيد  می  بودن  غنی 
تازه بگذاريد برود يعنی به راستی دست از سرش برداريد و تمام توانايی 
خود را صرف احساس غنی بودن و دولتمندی کنيد، دردرون و بيرونتان 
ظاهری  داريد  اختيار  در  اکنون  هم  که  به جوهری  بيافرينيد  غنی  فضايی 
ثروتمند و شکوهمند ببخشيد هيچ گاه از فقر و تنگدستی ظاهری خود يا 
اين که خالء ايجاد کرده ايد با احدی سخن نگوئيد می گويم فقر و تنگدستی 
ظاهری زيرا فقر و تنگدستی واقعی نيست چه بسيارند افرادای که به علت 
سخن گفتن از فقر و تنگدستی همچنان در مشکالت مالی بر جا مانده اند 
هرگز خودتان را فقير يا محتاج ندانيد هيچ گاه در مورد دورانهای سخت يا 
اين که مجبور به صرفه جويی و قناعت هستيد صحبت نکنيد به جای اينکه 
بهترين  که  است  ان  وقت  .اکنون  بشماريد  دولتمند  بدانيد  نيازمند  را  خود 
وقتی خالء  کنيد  استفاده  داريد  دردسترس  که  امکانات  غذا  لباس  ظروف 
ايجاد کرديد و اجازه داديدآنچه  را نمی خواهيد برود وقتی برای برآوردن 
نيازهايتان از موجودی ملموس خود به بهترين وجه استفاده کرديد وقتی 
با وجود ظاهر مخالف امور به غنی ترين شکل ممکن زندگی کرديد راههای 
تازه برکت و نعمت برشما گشوده خواهد شد دارائيهای کشف نشده را در 
دست خود خواهد ديد که قبال به حضورشان پی نبرده بوديد ديگران از 
راههايی بی گمان به شما سود خواهند رساند. نيرومندی شما درآرامش 
و اطمينان نهفته است هرگاه به توانگری بيشتر نياز داشتيد جرات کنيد و 
با نگرش مساعد هرچه می خواهيد طلب کنيد دچاربيم و هراس نشويد و 
زندگی مجالی آفريده است با به اثبات برسانيد که قوانين نامرئی توانگری 
به  شما  رسيدن  اين  و  بيافرينند.  بخش  رضايت  مرئی  ثمرات  توانند  می 
آغاز  همان  از  بتوانيد  اگر  است  توانگرانه  تفکر  و  توانگری  قدرتمند  ائين 
به  بياموزيد  تازه را  ايجاد خالء برای موهبت  پرورش تفکر توانگرانه راه 
هنگام گرفتاريهای مالی دچار وحشت و اضطراب نمی شويد بلکه می دانيد 
پيروزمندانه نيازهايتان را برخواهيد آورد و در دراز مدت بسياردولتمند 
نيازهای مرئی قوانين  ايد چگونه برای برآوردن  خواهيد شد زيراآموخته 
نامرئی توانگری را به کار گيريد . همه ما می خواهيم که وضع مالی بهتری 
داشته باشيم ثروت حق طبيعی ماست ره به دست آوردنش نيز اين است 
که هرگز از بی پولی سخن نگوئيد در عوض به وفور غنی  جهانی و کيهانی 
بينديشيد که همه جاهست و همه جايافت می شود . انگاه بياموزيد که رها 
کنيد دست بکشيد هديد بدهيد  به اين ترتيب برای چيزهايی که دعا کرده 
ايد يا ارزومندشان هستيد جا باز کنيد هنگامی که انديشه ها و آرمانها و 
گرايشهاا و يا افراد و اوضاع و شرايط کهنه را به دور می ريزيد ويا از 
انديشه و آرمانهای تازه  فضای زندگی خود دور می کنيد و به جای آن 
توانگری و توفيق و پيشرفتهای نو را می نشانيد شرايط شما روز به روز 
بهتر می شود . همواره خواستار چيزهای بهتر باشيد اين الزمه پيشرفت 
است همانگونه که لباس بچه ها برايشان کوچک می شود شما نيز هنگامی 
که افقهای زندگيتان را می گسترانيد می بينيد که آرزوهای سابق برايتان 
کوچک شده اند برای همگامی با اين رشد همواره بايد کهنه ها را دورريخت 
هنگامی که به کهنه می چسبيد جلو پيشرفتتان را می گيريد  . دل و جرات 
به خرج بدهيد و هم اکنون خالء بيافرينيد تا بتوانيد آن توانگری و توفيق  
کاملی را که آرزومند تجربه اش هستيد و مشيت الهی شماست به زندگيتان 

فراخوانيد . 

اثر کاترين پاندر 
ترجمه گيتی خوشدل  فصل سوم صفحه ۴۳
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کننده،  خنک  های  دستگاه  افتادن  کار  از  و  برق  قطعی  با  همزمان  تابستانی  گرم  روز  يک  بعدازظهر 
کارمندان شرکت کار را تعطيل کرده و از آنجا رفتند تا هر چه زودتر از گرمای کالفه کننده نجات يابند. 
در اين ميان بيقراری و اضطراب سيروس علتی غير از گرمای هوا و قطع برق داشت. او از صبح که به 
محل کارش آمده بود حس و حال ديگری داشت و اين را همکاران نزديکش به خوبی حس کرده بودند. 

با اين حال کنجکاوی های آنها برای يافتن علت به جايی نرسيد.
ساعت نزديک چهار بعدازظهر تلفن همراه سيروس به صدا درآمد و مادرزنش از آن سوی خط با نگرانی 

پرسيد: سيروس جان کجايی 
 -

شرکت هستم چطور مگه هيچی می خواستم بدانم از فرشته خبر داری از صبح هر چه با تلفن خانه يا 
تلفن همراهش تماس می گيرم جواب نمی دهد. جايی که قرار نبود برود 

سيروس با تعجب پاسخ داد:نه! اگر می خواست جايی برود به من می گفت. صبح که از خانه بيرون آمدم 
او هنوز خواب بود و ديگر خبری ندارم. اما همين حاال می روم خانه ببينيم چه خبر است 

مرد جوان بالفاصله تلفن را قطع کرد و کيفش را برداشت و به طرف خانه راه افتاد. دقايقی بعد وقتی به 
خانه رسيد هيچ صدايی نشنيد. همه جا مرتب و آرام بود. چند بار همسرش را صدا زد. اما جوابی نشنيد. 
وقتی به اتاق خواب رفت فرشته را در رختخواب ديد. نزديک تر که شد با صورت رنگ پريده اش روبه 
رو شد. جلوتر رفت و آرام به گونه های فرشته دست زد اما بدنش سرد سرد بود. وحشتزده چند قدم 
به عقب رفت و برای لحظاتی به همسرش خيره ماند. وقتی گوشی تلفن را برداشت و صدای مادرزنش 

را شنيد بی اختيار به گريه افتاد و. / /
علت  بررسی  و  تحقيق  به  خانه،  در  حضور  با  کالنتری  مأموران  و  اورژانس  امدادگران  بعد  دقايقی 
مرگ پرداختند.با پيدا شدن يک شيشه قرص آرامبخش در اتاق، فرضيه خودکشی فرشته قوت گرفت. 

مأموران پليس وقتی به جست وجوی خانه پرداختند آثار درگيری يا مورد مشکوکی نديدند.
دقايقی بعد که موضوع به بازپرس ويژه قتل اعالم شد افسر کالنتری در گزارش تلفنی اش مرگ زن 
جوان را خودکشی با قرص های آرامبخش اعالم کرد. بازپرس جنايی نيز دستورات قضايی الزم را 
صادر کرد.سپس جسد فرشته به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت و زمان دقيق مرگ مشخص شود. 

همسر جوانش نيز برای تحقيق و بازجويی به دادسرا منتقل شد.
مشکلی  که  ما  کرد.  را  کار  اين  فرشته  چرا  دانم  »نمی  گفت:  بود  متأثر  و  بيقرار  بسيار  که  سيروس 
نداشتيم و تازه ۲ سال بود ازدواج کرده بوديم. در اين سال ها جز خوشبختی و آرامش هم چيزی نديده 
بوديم.«در ادامه بازپرس از او خواست تا از صبح روز حادثه بگويد. سيروس هم گفت: »من هر روز 
ساعت ۷ صبح از خانه خارج می شوم و به محل کارم می روم. فرشته هم صبح ها دير از خواب بيدار 
می شد و به کارهای خانه می رسيد يا برای خريد بيرون می رفت. در طول روز يکی دو بار هم تلفنی 
صحبت می کرديم. ولی آن روز به من تلفن نکرد. وقتی بعدازظهر مادرزنم به من تلفن کرد و سراغ 
فرشته را گرفت فهميدم به او هم زنگ نزده چون معمواًل در روز حداقل يک بار با مادرش تلفنی صحبت 

می کرد. به همين خاطر نگران شده و با عجله به خانه رفتم.«

- آيا با او درگيری يا جر و بحث نداشتيد 
اتاق رفت و من هم پس از  - نه اصاًل. مثل هميشه آرام و بی سر و صدا شام خورديم و بعد او به 
تماشای سريال مورد عالقه ام خوابيدم.شما گفتيد همسرتان هر روز تلفنی با شما تماس می گرفت. پس 
چرا وقتی تا بعدازظهر به شما تلفن نکرد نگران نشده و با او تماس نگرفتيد - در محل کارم سرم خيلی 
شلوغ بود. به همين خاطر وقت نکردم. بعد هم برق ها قطع شد و گرمای هوا حسابی کالفه ام کرده بود. 
به همين خاطر می خواستم زودتر به خانه برگردم که مادرزنم تماس گرفت.بازپرس پس از بازجويی 
های مقدماتی از سيروس، وی را آزاد کرد اما از او خواست تا زمان تکميل تحقيقات در دسترس باشد 
و از شهر خارج نشود.بدين ترتيب قاضی از کارآگاهان پليس خواست تا بررسی های خود را ادامه داده 

و به تحقيق از خانواده فرشته و همسايه های زوج جوان بپردازند.
يکی از همسايه های آپارتمان مجاور زوج جوان به مأموران گفت: اين زوج حدود يک سال قبل به اين 
خانه نقل مکان کردند. اما زياد اهل رفت و آمد نبودند. با اين حال ناخواسته در جريان برخی مشاجرات 
و درگيری های آنها قرار می گرفتيم. شب حادثه نيز آنها بشدت با هم جر و بحث داشتند. حتی پسرم 
که خودش را برای امتحانات کنکور آماده می کرد با عصبانيت گفت: »از سر و صدای اين زن و شوهر 
اعصابم به هم ريخته و نمی توانم درس بخوانم. حدود يک ساعتی دعوايشان ادامه داشت تا اينکه آرام 
شدند.«قاضی پرونده پس از شنيدن اظهارات زن همسايه دريافت سيروس با مخفی کردن برخی مسائل 

زندگی مشترک، اظهارات نادرستی داشته است.
در پی تحقيق از خانواده فرشته و به دست آمدن سرنخ هايی انگشت اتهام به سوی سيروس نشانه 
رفت. بازپرس جنايی نيز با کنار هم چيدن قطعات اين پازل، احتمال خودکشی فرشته را کم رنگ دانست 
و فرضيه وقوع جنايت را مطرح کرد تا اينکه سرانجام آخرين قطعه اين پازل مرگبار نيز با دريافت پاسخ 
پزشکی قانونی تکميل شد. کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاينه دقيق جسد فرشته اعالم کردند علت 

اصلی مرگ وی انسداد مجاری تنفسی بوده است.
بدين ترتيب مشخص شد فرشته خودکشی نکرده و به قتل رسيده است. ساعت قتل نيز بين ۲ تا ۵ بامداد 

تخمين زده شد.بنابراين هيچ فردی غير از سيروس نمی توانست قاتل فرشته باشد.
با کشف اين اطالعات و تناقض گويی های سيروس، بالفاصله دستور دستگيری وی صادر شد.

با  چند ساعت بعد هم سيروس دستبند به دست مقابل قاضی پرونده نشست.او باز هم سعی داشت 
اظهارات دروغ، خود را بی گناه نشان دهد اما با مشاهده مدارک و داليل مستند سرانجام لب به اعتراف 
گشود.او گفت: »فرشته را کشتم چون از تهمت ها و ناسزاهايش خسته شده بودم. او بشدت حسادت 
داشت و هميشه هم به من مشکوک بود. رفت و آمدهايم را نيز به دقت کنترل می کرد. حتی جرأت نداشتم 
با زن ديگری حرف بزنم. جلوی همکارانم بخصوص خانم ها آبرو برايم نگذاشته بود. هرچه تالش کردم 
او را از اين فکرها نجات دهم فايده نداشت.دائم تصور می کرد به او خيانت می کنم. در حالی که قسم 
می خورم فقط او را دوست داشتم. اما به خدا رفتارهايش بيمارگونه و عذاب آور بود. اوايل موضوع 
را از خانواده ام مخفی می کردم اما بعد فکر کردم اگر آنها بدانند شايد بهتر باشد و کمکم کنند. اما بی 
فايده بود. به همين خاطر سعی می کردم همانگونه که او می خواهد باشم حتی لباس پوشيدنم به ميل و 
سليقه او بود. اگر می گفت جايی نرو، نمی رفتم. اما باز هم تأثيری در رفتارش نداشت. اين اواخر حتی 
به خواهرانم نيز حسادت می کرد. باورم نمی شد همسرم همان فرشته ۲سال قبل باشد که به خاطر 
مهربانی ها و صداقتش با او ازدواج کرده بودم. آن شب بعد از درگيری و جر و بحث طوالنی به اتاق 
خواب رفت و خوابيد. اما حرف هايش هنوز در گوشم بود. حرف های تکراری و آزاردهنده همسرم 
عذابم می داد. ديگر از خودم و زندگی زجرآورمان خسته شده بودم. تا نيمه های شب بيدار بودم تا 
اينکه آرام باالی سرش رفته و تصميم گرفتم هر طور شده خودم را از اين عذاب راحت کنم. بالش را به 

آرامی روی صورتش گذاشته و. / /
نشود شيشه  من مشکوک  به  اينکه کسی  برای  کردم.  فکر  و  رفتم  راه  تا صبح  از مرگش  اطمينان  با 
قرص های آرامبخش را خالی کرده و فقط چند تا از قرص ها را داخل شيشه گذاشتم تا همه فکر کنند 
او خودکشی کرده است.پس از اعتراف های تلخ سيروس به قتل همسرش وی بازداشت شد تا پس از 

تکميل تحقيقات برای محاکمه روانه دادگاه شود.
برگرفته از روزنامه ايران

______________________________________________________________________________

 طالق به خاطر مدرک تحصیلي همسر  
 مردي که تصور مي کرد همسرش مدرک کارشناسي دارد وقتي فهميد او فقط تا مقطع راهنمايي درس 
خوانده است، به دادگاه خانواده رفت تا وي را طالق دهد. به گزارش خبرنگار ما  مردي به نام دانيال 
همراه با همسرش به دادگاه خانواده رفت تا از وي جدا شود. او درباره انگيزه اش از اين اقدام گفت؛ 
همسرم پيش از ازدواج به من گفته بود مدرک کارشناسي روانشناسي دارد اما حاال فهميده ام او فقط تا 
مقطع سوم راهنمايي درس خوانده است. اين مرد ادامه داد؛ مدتي بود در يک شرکت خصوصي استخدام 
شده بودم و درآمد خوبي داشتم. اما مادرم اصرار داشت بايد هرچه زودتر ازدواج کنم. مدتي توانستم 
از زير بار اصرارهاي مادرم فرار کنم اما عاقبت ناگزير شدم به خواسته اش جواب مثبت دهم. سرانجام 
او همراه يکي از دوستانم دختري به نام شيرين را به من معرفي کردند و ضمن تعريف و تمجيد از او 
گفتند شيرين مدرک دانشگاهي دارد و دختر خوبي است. من هم که هيچ شناختي از اين دختر نداشتم 
به حرف هاي مادرم اکتفا کردم و به خواستگاري او رفتم. در اولين ديدارمان او از دانشگاه و اينکه 
چقدر براي گرفتن مدرک کارشناسي زحمت کشيده، صحبت کرد و گفت خانواده اش از اينکه دخترشان 
و  از يک سو  دختر  اين  از  مادرم  تمجيدهاي  و  تعريف  کنند.  افتخار مي  او  به  دارد  بااليي  تحصيالت 
ظاهرسازي هاي خودش از سوي ديگر باعث شد براي ازدواج با او قانع شوم. مرد جوان ادامه داد؛ به 
ياد دارم روز خواستگاري خانواده شيرين که از شغل من و وضعيت مالي خوبم اطالع داشتند مهريه 
دخترشان را فقط ۲۰ سکه بهار آزادي اعالم کردند و گفتند اعتقاد دارند مهريه خوشبختي نمي آورد. 
به اين ترتيب من و شيرين به عقد هم درآمديم و زندگي مان را آغاز کرديم. اما پس از مدتي فهميدم 
همسرم فقط تا سوم راهنمايي درس خوانده و حرف هايش در مورد دانشگاه رفتن و داشتن مدرک 
کارشناسي روانشناسي دروغ است. به دنبال اظهارات اين مرد همسرش که در دادگاه حضور داشت 
با ابراز ندامت به خاطر دروغگويي اش از دانيال خواست او را ببخشد. اين زن گفت؛ چون فهميده بودم 
دانيال و خانواده اش به تحصيالت اهميت مي دهند تصميم گرفتم بگويم مدرک کارشناسي دارم. من 
مي خواستم به مرور خودم در مورد تحصيالتم به شوهرم توضيح دهم اما او خودش زودتر واقعيت 
را متوجه شد. پس از اظهارات اين زن و شوهر قاضي آنها را به صلح و سازش دعوت کرد اما دانيال 
همچنان اصرار داشت که شيرين را طالق دهد. همچنين به همين دليل پرونده براي سير مراحل قانوني 

به واحد داوري ارجاع شد. 



    جمعه 9 اسفند ماه 1387
49سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

هفته نامه پرشین     جمعه 9 اسفند ماه 1387
سال دوم -  شماره هشتادوپنج

زندگی ارزش ندارد، ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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روان درماني 
زندانیان  برلین 

 
هفت سال پس از سقوط صدام حسين، براي بسياري از آنها که 
زندان هاي رژيم بعث را تجربه کرده اند، فراموش کردن خاطره 
تلخ آن روزها هنوز سخت است. سازمان قربانيان شکنجه در 

برلين، برنامه روان درماني براي اين گروه ارائه مي کند. 

از چند ماه پيش برنامه »اينتراپي« در سايت »سازمان قربانيان 
اين  در  است.  کرده  آغاز  را  خود  فعاليت  برلين«  در  شکنجه 
برنامه روانپزشکي، بيمار در خانه خود و پزشک معالج در مطب 
نشسته است. اين دو، هرگز رودررو با هم مواجه نمي شوند. 
فاصله ميان بيمار و پزشک چندين هزار کيلومتر است. اينتراپي 
مخفف تراپي يا روان درماني اينترنتي است؛ برنامه يي که ظرف 
باز کرده  را در کشورهاي غربي  چند سال گذشته جاي خود 
به  را  برنامه  اين  برلين«  در  شکنجه  قربانيان  »سازمان  است. 
زبان عربي هم عرضه مي کند. برنامه عربي ويژه عراقي هايي 

است که شکنجه شده اند. 
با وجود اينکه برخي از کارشناسان معتقدند تاثيرگذاري چنين 

روشي بسيار کمتر از روش هاي معمول روان درماني است، »کريستيانه 
کنه ولسرود« مدير پروژه اينتراپي نظر ديگري دارد. 

او مي گويد؛ »طبيعي است که بسياري چنين سوالي را مطرح مي کنند. من 
هم مي گويم پاسخ اين سوال تا حد زيادي روشن است. در مورد تاثير 
روان درماني اينترنتي تا به حال صدها تحقيق و بررسي صورت گرفته 
و تا حد زيادي هم ثابت شده که چنين روشي در مواردي بسيار موثر 
است.« از نظر کريستيانه کنه ولسرود اينجا جاي چنين سوالي نيست که 
اينتراپي بهتر است يا روش معمول روانکاوي. او توضيح مي دهد؛ »در 
واقع من فکر نمي کنم که روانکاوي حضوري بهتر از اين روش است. به 
نظر من هر کدام از اين روش ها براي گروه مشخصي از بيماران مناسبند. 
مثاًل روان درماني اينترنتي براي آنهايي که خجالتي هستند يا مي ترسند 
به روانپزشک يا روانکاو مراجعه کنند، سودمند است. در ضمن من فکر 
مي کنم زمان ما تغيير کرده، هماهنگ کردن وقت و نوبت جلسه روانکاوي 
در برنامه روزمره سخت است. خيلي ها سراغ اينتراپي مي روند.« نمونه 
هاي موفق پاسخگو بودن چنين روشي، هلند است. هلند يکي از پيشتازان 
روان درماني آنالين است. از ۱۰ سال پيش مرتب در مورد تاثير اين روش 
تحقيق مي شود. برنامه تراپي اينترنتي در کشور هلند تاکنون چندين بار 
در جهت بهبود کيفيت تغيير کرده و گسترش بيشتري يافته است. از چندي 
پيش حتي بيمه هاي درماني هم هزينه استفاده از اين روش را پرداخت 

مي کنند.
اينترنتي در اصل برنامه پيچيده يي نيست. درمان به سه  روان درماني 
مرحله تقسيم مي شود؛ در نخستين مرحله که در عين حال سخت ترين 
مرحله نيز هست به عنوان مثال از فرد خواسته مي شود چهار اي ميل 
بنويسد و در اين اي ميل ها دردناک ترين تجربه هاي زندگي خود را شرح 
دهد. مرحله دوم، نوشتن چهار اي ميل ديگر خطاب به دوستي خيالي است 
که او هم همان اندازه رنج کشيده است. و در مرحله سوم و نهايي دو اي 
ميل ديگر يکي خطاب به خود و ديگري خطاب به انسان هايي که مسبب 
درد و رنج او شدند. از نظر تئوري اين روش در پنج هفته قابل اجرا و 

پاسخگوست. اما در مرحله عمل، گاه تا شش ماه هم طول مي کشد. 
خانم کنه ولسرود در مورد اينکه چنين اي ميل هايي چطور بر بيمار تاثير 
مي گذارد، مي گويد؛ »با نوشتن اين اي ميل ها به ترتيب فرد خاطراتش را 

منظم مي کند. بعد راحت تر مي تواند بگويد »گذشته است«. به دليل اينکه چنين تجربياتي مثل يک نوار 
ويدئويي مدام تکرار مي شوند، انگار که همين حاال و همين جا اتفاق مي افتند. پاک کردن چنين نواري 
از ذهن وقتي ممکن است که ابتدا براي اين خاطرات جايي در زندگينامه فرد در نظر گرفته شود تا کمي 

از حال حاضر فاصله بگيرد.«
در مورد عراق بيشتر مراجعان افرادي از نقاط دورافتاده کشور و زنان هستند. بيش از نيمي از مراجعه 
کنندگان زناني هستند که امکان مراجعه به روانکاو را ندارند. از سوي ديگر انتقال يک روش درماني 

غربي، به سرزميني شرقي چندان ساده نيست. 
کريستيانه کنه ولسرود مي گويد؛ »البته اين رابطه بيشتر حالت مديريت يکطرفه دارد. اگر بخواهم ساده 
توضيح دهم اين طور است که بيشتر رابطه پزشک و بيمار است، و نه آنچه ما به عنوان روانکاو و 
اين کار مي  مراجعه کننده به طور معمول مي شناسيم. مثاًل آن طور که بگوييم؛ من تصور مي کنم 
اصل  در  نه  چيست،  راه  اين  مورد  در  نظرت  يا  باشد،  مفيد  تواند 
اينکه  با  دهيم.«  مي  روشن  و  واضح  هاي  دستورالعمل  فقط  ما 
تالش »سازمان قربانيان شکنجه در برلين« اين است که نيازهاي 
مراجعه کنندگان عراقي در نظر گرفته شود، به دليل ارتباط از راه 
دور، جلب اطمينان مراجعه کننده سخت است. خانم کنه ولسرود 
اين طور شرح مي دهد؛ »ما مراجعه کنندگاني داريم که سراغ ما 
مي آيند، اما بعد درمان را قطع مي کنند. بعد ما تالش مي کنيم از 
طريق تماس تلفني پيدايشان کنيم. خيلي ها مي گويند با دوستان 
شان صحبت کردند و آنها گفتند؛ »اي خدا، تو چقدر ساده يي. 
اين برنامه سي آي اي است و موساد هم پشتش است، يا چنين 
اين حال  با  کم.«  اطمينان  و  باالست  چيزهايي. ضريب سوءظن 
حتي  برنامه  اين  است.  موفقي  روش  اينتراپي  رسد  مي  نظر  به 
از ساير کشورهاي عربي هم مراجعه کنندگان زيادي دارد. اگر 
با  ارتباط  طريق  از  درمان  شود،  مشکل  دچار  اينترنتي  ارتباط 

فکس ادامه پيدا مي کند.

فروش و نصب برنامه های جدید کامپیوتری 
XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

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

07 88 ۹۹ 77 623
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جدول و سرگرمی

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

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

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

تبلیغات	خود	را	به	ما	بسپارید
چاپ	و		طراحی	لیفلت،	بروشور

020 8453 7350 -  077 3311 3137

فال هفته

متولدين فروردين: توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند  ها 
افسردگي شان ميشود ، در حاليکه نبايد چنين باشد 
، چرا که بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اکثر متولدين 
اين ماه به سوی ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  ای  معامله  کنيد  سعي  هفته 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
اين ماه  از خانمهای متولد  احساسي و عاطفي خيلي 
تنظيم  را طوری  در زندگي خود  دچار يک گره کور 
 . نگذارد  اثری  آن  بر  کور  های  گره  اين  که  کنند 
گذشته  در  که  آنها  چه  و  مجردها  بعضي  درضمن 
برای  ای  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
خبرهای   . ميگيرند  قرار  خود  دلخواه  زندگي  تشکيل 
خوشي برای هشتاد درصد از متولدين اين ماه در راه 
است که اغبل در رابطه با کار است . شما احتياج به 
مسافرت ولو کوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را مهيا 
تاثير  شما  روحيات  در  العاده  فوق  که  چرا   ، سازيد 

خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهای متولد اين 
فرزندان خود  با  در روابط خود  ماه توصيه ميشود 
رعايت احتياط را کرده و اصوال” از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا که اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليکه شانس بسياری از متولدين مجرد 
برای شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نيز ناچارند در نامزدی و يا روابط عاشقانه خود 

تجديد نظر کنند . شنبه شادی را پيش رو داريد 

  متولدين تير: دخترهای متولد اين ماه اغلب 
برخي اصوال”  متعدد روبرو هستند،  با خواستگاران 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميکنند که به آنها توصيه ميشود که در 
تصميمات خودشان تجديد نظر کنند . مردان اين ماه 
با تفکر  اند که توصيه ميشود  در دوراهي گير کرده 
زودی  به   . کنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
خبر خوشي را دريافت خواهيد کرد که زندگيتان را 

دگرگون خواهد کرد

گفتگوی  با  و  محل  يک  در  مرداد:  متولدين 
باز ميشود، خصوصا”  نفر  ای، مچ دو سه  دوستانه 
آن گروه که سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن 
ها شوند  بردن سبب دشمني  آن  به  اين  از  و حرف 
اين آدمها طردشان ضروری  با شناسائي  و مسلما” 
اين ماه در بدست  از جوان های متولد  . خيلي  است 
در  گاه  بطوريکه  هستند  بسيار عجول  هدفها  آوردن 
و  تکرار  يا  و  کاری  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  گروه  اين  در هر حال  ميشوند،  کندی حرکت  يا 
بعضي  برای  عشق  بروند،  پيش  و صبورانه  عاقالنه 
ای  عده  برای  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهياهوست

عاطفي  مسائل  زمينه  در  شهريور:  متولدين 
و احساسي، خيلي از خانمها و دختر خانمها خود را 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه 
به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليکه اين گروه 
فرداهای  که  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نبايد 
های  زوج  زناشوئي  زندگي   . است  پيش  در  روشني 
از  معدودی  ولي  است  سعادت  با  توام  اغلب  جوان 
بداليلي طوفاني  ميانساالن  و  گذاشته  بست  بن  به  پا 
زندگي  شيرازه  بکلي  و  آورده  پديد  خود  زندگي  در 
خود را بهم ريخته اند . نامزديهای تازه زندگي خيلي 
آقايون  به   . کرد  خواهد  عوض  بکلي  را  دخترها  از 
را  خود  احساسات  که سريعا  ميشود  توصيه  مجرد 
به محبوب خود ابراز کنند در غير اينصورت شانس 

بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدين 
پر  مسير  يافتن  برای  ای  تازه  ماه شانس  اين  متولد 
از آرامش و سعادت پيش ميايد که بايد از اين فرصت 
بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه که در صدد يک 
اين  زودتر  هر چه  بايد   ، هستند  بزرگ  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتکليف نگذارند . در حاليکه طالق در جمع تولدين 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائيني  درجه  ماه  اين 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

متولدين آبان: انتظاراتي که خيلي از متولدين 
منطقي  دارند  خود  اطرافيان  و  دوستان  از  ماه  اين 
امکان  ای  عده  تا  کنند  بايد صبر  واقع  در  ولي  است 
جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح بازگشت 
. خانم های متولد  خوبي ها و کمک ها در راه است 
اين ماه اغلب روحيه حساس و شکننده ای دارند، اين 
عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشکنند و 
اهميت  احساسي  حد  در  انسانها  روابط  به  که  آنقدر 
ندارند  هم  نگاهي  نيم  مادی  ياری  و  به کمک  ميدهند 
. ازدواج در ميان جوان ترها اوج ميگيرد و بسياری 
از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي 

يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسياری 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همين جهت توصيه ميشود شديدا” مراقب باشند و تله 
دوم  ازدواج   . ببينند  پای خود  زير  را  های خطرناک 
برای آن عده که از زندگي گذشته خود ناکام بودند با 
. تولد بچه  دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است 
های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

ميسازد . دوشنبه شادی را پيشرو داريد 

متولدين  زندگي  در  عشق  دی:  متولدين   
اگر  اين ماه هميشه نقش حساس و مهمي دارد ولي 
پيوند محکم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
زيادی  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال” 
مشکل و ناممکن ميگردد . در جمع خانواده متولدين 
که  ميشوند  ديده  و غمگين  افسرده  آدمهای  ماه،  اين 
بايد خيلي زود آنها را به شادی و اميد کشاند وگرنه 

فضای خانواده را افسرده و بي تحرک ميسازند

متولدين بهمن: ضمن اينکه نظم و ترتيب در   
ميزند،  موج  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  زندگي  و  کار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  کاری  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند، 
خود را تنظيم نکنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب 
پرشور  درگير عشقي  ماه  اين  متولد  خانمهای  دختر 
و حساس شده اند که نياز به مطالعه بيشتری دارد . 
آقايون مجرد اين ماه شانس زيادی برای يافتن زوج 

آينده خود را دارند 

اين ماه به   متولدين اسفند: خانمهای متولد 
عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها 
کساني  عده،  اين  کنار  در   . بينند  مي  هدف  بدون  و 
هستند که زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشکالت نيز دريچه اي ميگشايند و 
همه چيز را مثبت ميسازند . جوان های شاغل و يا در 
حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و 

پراميدی افتاده و آينده خوبي را دنبال ميکنند
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قابل توجه هموطنانی که موفق به اخذ ویزای انگلستان نشده اند

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

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

تلفن: 2912 969 0207 -  همراه: 07917565800
43-45 portman Square, London W1H 6HN

مرد همسرکش بعد از شش ماه اعتراف کرد 

 زندگي دو هوو در یک خانه به 

جنایت انجامید 
 

 مرد دوزنه يي که در پي اختالف با همسر اولش او را به قتل رسانده بود، پس از شش ماه انکار، وقتي 
نظريه پزشکي قانوني را عليه خود ديد اتهام همسرکشي را پذيرفت. به گزارش خبرنگار ما ساعت ۳۰/۱ 
بامداد روز سوم مردادماه شخصي به نام اميد در تماس با مرکز فوريت هاي پليسي از مرگ همسرش 
خبر داد. در پي اين تماس اکيپي از ماموران کالنتري کن به خانه اميد واقع در فلکه دوم شهران رفتند 
و با پيکر بي جان زني ۲۸ ساله به نام شهال روبه رو شدند. در اطراف متوفي چند جعبه خالي قرص 
هاي مختلف به چشم مي خورد و اين مساله باعث مطرح شدن زمينه خودکشي شهال شد. در همين حال 
پزشکان اورژانس که در محل حاضر شده بودند، اعالم کردند زن جوان چندين ساعت پيش فوت شده و 
مرگ وي مشکوک است. به اين ترتيب به خاطر وجود ابهام در مرگ اين زن محمدحسين شاملو بازپرس 
کشيک ويژه قتل پايتخت در جريان قرار گرفت و دقايقي بعد همراه با کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 
محل حاضر شد. کارآگاهان در بررسي هاي اوليه دريافتند شيشه و در ورودي آپارتمان شکسته است. 
از سويي پرس وجو از همسايه ها فاش کرد شهال و همسرش با هم اختالفات شديدي داشتند و مدام از 
داخل آپارتمان شان صداي داد و فرياد به گوش مي رسيده است. به همين دليل احتمال دادند شهال قرباني 
اختالف خانوادگي شده و جعبه هاي قرص ظاهرسازي شوهر او براي فرار از اتهام همسرکشي است. از 
سويي ديگر برمال شدن ازدواج دوم اميد اين فرضيه را قوي تر کرد. به اين ترتيب وي و همسر دومش به 
نام الهام- ۲۴ ساله- به عنوان مظنون بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شدند. اين مرد هنگامي که تحت 
بازجويي قرار گرفت، اتهام قتل همسرش را کتمان کرد و گفت شهال احتمااًل خودکشي کرده است. اميد 
درباره مشکالت زندگي و ماجراي ازدواج دومش گفت؛ سال ۸۲ به خواستگاري شهال رفتم و با او ازدواج 
کردم و حاصل زندگي مشترک ما دو فرزند است. من و همسرم از مدتي قبل با هم اختالف پيدا کرديم و 
دائم با هم کشمکش داشتيم اما به خاطر فرزندانمان مجبور بوديم همديگر را تحمل کنيم. سه ماه قبل به 
طور اتفاقي با الهام آشنا شدم و او را به طور موقت و بدون آنکه شهال متوجه شود، عقد کردم. مدتي بعد 
شهال متوجه شد پاي يک زن ديگر در ميان است. اين موضوع باعث باال گرفتن اختالفاتمان شد. بعد از 
چند روز شهال توانست خانه الهام را پيدا کند. او به آنجا رفت و با همسر دومم درگير شد و در خانه و 
شيشه بوفه را شکست. وقتي درگيري در خانه الهام شدت گرفت يکي از همسايه ها به پليس خبر داد و با 
حضور ماموران در محل هر سه به کالنتري کن رفتيم. در آنجا شهال کمي آرام تر شده بود و بعد از گفت 
وگوي مفصل توافق کرديم هر سه با هم در خانه الهام زندگي کنيم. فرداي آن روز دوباره شهال و الهام 
با هم درگير شدند. اميد ادامه داد؛ شب هنگام خواب، من و الهام دچار سردرد شديم. هر دو قرص خواب 
آور خورديم و خوابيديم. اما حدود ساعت ۳۰/۱ بامداد صداي گريه بچه من را از خواب بيدار کرد. شهال 
هم کنار من خوابيده بود اما متوجه شدم نفس نمي کشد. هرچه او را صدا کردم، جواب نداد تا اينکه نگران 
شدم و با اورژانس و پليس تماس گرفتم و فهميدم همسرم فوت شده است.در پي اظهارات اين مرد از 
آنجا که هيچ مدرکي دال بر گناهکار بودن وي وجود نداشت و از سويي آثار ضرب و جرح در بدن شهال 
به چشم نمي خورد، اميد و همسر دومش آزاد شدند. با گذشت چندماه از فوت مرموز شهال در شرايطي 
که تالش ها براي فاش شدن علت واقعي مرگ وي بي نتيجه مانده بود، سرانجام روز يازدهم بهمن ماه 
پزشکي قانوني طي گزارشي علت مرگ متوفي را نارسايي تنفسي اعالم کرد. به همين خاطر اميد دوباره 
به اداره آگاهي فراخوانده شد و بازجويي ها از وي از سرگرفته شد. با به دست آمدن مدارک جديد اميد 
راهي جز اعتراف نداشت و در تحقيقات فني- پليسي اتهام قتل شهال را پذيرفت. او گفت؛ ساعت ۳۰/۹ شب 
حادثه در حالي که الهام خواب بود، من و شهال با هم درگيري لفظي پيدا کرديم. حرف هاي شهال مرا 
عصباني کرد. من هم در يک لحظه کنترلم را از دست دادم و به سمت او حمله کردم. بيني و دهانش را با 
دو دستم گرفتم و چند لحظه نگه داشتم تا او خفه شد. سپس چندساعتي او را به همان حال رها کردم و 
ساعت ۳۰/۱ بامداد با اورژانس تماس گرفتم. سرهنگ سعيد ليراوي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران درباره اين پرونده گفت؛ تحقيقات نشان مي دهد الهام در قتل هوويش هيچ نقشي نداشته و 
اميد به تنهايي اين جنايت را رقم زده است. وي همچنين از اعتياد اميد و دو همسرش به ماده مخدر شيشه 

خبر داد و گفت تحقيقات پيرامون اين پرونده همچنان ادامه دارد. 

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

 بازداشت 8 پزشک هندی
شماری از پزشکان هندی که با استفاده از سرنگ های آلوده، چند تن از بيماران خود را به کام مرگ 
کشانده اند دستگير شدند.رسيدگی قضايی به اين پرونده در ايالت »کوجارات« هندوستان همزمان با مرگ 
اين  B مبتال شده بودند.وزارت بهداشت هندوستان اعالم کرد:  ۳۶ بيمار آغاز شد که همگی به هپاتيت 
بيماری طی دو هفته اخير در منطقه »موداس« ايالت »کوجارات« دست کم به ۱۰۰ نفر سرايت کرده است. 

گفته می شود پزشکان متخلف، عالوه بر زندان، تا پايان عمر از طبابت محروم می شوند.

سرقت با دوغ مسموم
زنی که با خوراندن دوغ مسموم به رانندگان ۱۰ خودرو را سرقت کرده بود، به تله افتاد. سرهنگ کريمی 
رئيس پليس آگاهی استان گيالن در اين رابطه گفت؛ پرونده با دريافت چندين شکايت مشابه در خصوص 
وقوع سرقت های خودرو و لوازم اتومبيل توسط يک زن در دستور کار پليس آگاهی قرار گرفت. در 
تحقيقات اوليه از مالباختگان مشخص شد زنی تحت عنوان مسافر دربستی سوار خودروها می شود و 
پس از طی مسافتی از راننده درخواست می کند برای وی يک دوغ بخرند سپس متهم يک ليوان از دوغ 
را به رانندگان تعارف می کند و رانندگان نيز که به مسافر مسن خود اعتماد می کنند پس از خوردن دوغ 
بيهوش می شوند و اموال شان به يغما می رود.وی افزود؛ »کارآگاهان با جمع آوری اطالعات اوليه و 
بررسی گسترده هويت سارق را شناسايی کردند و ابتدا بررسی کليه مکان های تردد و محل سکونت اين 
زن در دستور کار قرار گرفت تا اينکه سرانجام متهم هنگامی که قصد داشت متواری شود به دام افتاد 
و در بازجويی ها به ۱۰ فقره سرقت خودرو و وسايل داخل آن با خوراندن دوغ مسموم اعتراف کرد.
سرهنگ کريمی با اشاره به جزئيات اين پرونده عنوان کرد؛ شهروندان هنگام رانندگی نبايد هيچ گونه 

خوراکی از مسافران ناشناس دريافت کنند.

2زندانی در آتن برای بار دوم با 
هلی کوپتر فرار کردند

۲ سارق محبوس در زندانی مشهور در آتن با صعود به سکوی پرواز هلی کوپتر زندان و درگيری 
مسلحانه با نگهبانان برای دومين بار موفق به فرار از 

زندان اين بار با هليکوپتر شدند.
فرار اين ۲ زندانی يکشنبه شب و در حالی رخ داد که 
قرار بود روز دوشنبه به خاطر فرار اول آنها از همين 

زندان در ۳ سال پيش محاکمه شوند. 
دولت متزلزل يونان در پی اين حادثه به سرعت ۳ نفر از 
مقام های وزارت دادگستری اين کشور را برکنار کرد و 
نخست وزير نيز خواستار برقراری اجالس اضطراری 

کابينه در روز دوشنبه شد. 
 ۳۴ ريزاج  آلکت  و  ساله   ۴۲ پالئوکستاس،  واسيليس 
ساله يکشنبه بعد از ظهر سوار بر هلی کوپتر از محوطه 

زندان خارج شدند. آنها از نردبانی طنابی که توسط زنی برای آنها پايين انداخته شده بود موفق به 
صعود به سکوی پرواز شده بودند. 

نگهبانان زندان شروع به تيراندازی به آنها کردند اما زن همدست اين دزدان نيز با سالحی اتوماتيک 
تيراندازی را پاسخ داد اما در اين درگيری کسی آسيبی نديده است. 

پليس اعالم کرده که يک زوج کهنسال هليکوپتر رها شده در نزديکی بزرگراهی در شمال آتن را در 
حالی کشف کرده اند که باک سوخت آن بر اثر شليک گلوله سوراخ شده بوده است. 

به نوشته آسوشيتدپرس خلبان هليکوپتر دست و پا بسته در حالی که کيسه ای به سر او کشيده شده 
بوده پيدا شده است و به پليس گفته که اين زوج هليکوپتر را برای رفتن از شهر ايته آ در مرکز يونان 
برای رفتن به آتن اجاره کرده بودند. اين زوج در چند هفته گذشته چند بار اين هلی کوپتر را اجاره 
کرده بودند. به گفته خلبان اين بار زوج با تهديد وی به مرگ با يک سالح کالشينکف و يک نارنجک 

وی را مجبور به پرواز به سکوی زندان کرده اند. 
اولين فرار اين دو زندانی در ۴ ژوئن ۲۰۰۶ و باز هم با هليکوپتر صورت گرفته بود. آن عمليات توسط 
برادر بزرگتر پالئوکستاس طراحی شده بود که خود او نيز به عنوان مجرم در اين زندان حبس شده 

و در سال ۱۹۹۰ در جريان شورشی جمعی موفق به فرار شده بود. 
برادر بزرگتر بعد از آن عمليات دستگير شده و هنوز هم در زندان است. وی به ۱۶ مورد سرقت از 

بانک محکوم شده است. 
ريزاج يک مهاجر آلبانيايی است که او هم در سپتامبر ۲۰۰۶ دستگير شده بود.

حوادث
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نیازمندیها

تمیزکردن پنجره و نظافت منزلتان را 
به ما بسپارید 

07735302067

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

حمل و نقل
اثاث منزل، محل کار

و نصب موکت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

07518645333

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نيازمنديهای هفته نامه 

پرشين چاپ ميشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظيفه  که  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئوليتی 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
۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

0788880807۹
گلف سیلورمدل2004

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

لوله کشی 
ساختمان 

جواد 
078۹486261۹

سوزوکی سیلورمدل 
2003

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

متروپوليتن کار 
سرويس

0208۹23456

تویوتا سیلور مدل 2001

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

پژو 306 سیلورمدل2004

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

۰۷۹۵۶۶۶۴۴۳۱

ریکاوری تی   بی 
020844۹0660

آموزش ۳ دی مکس و 
انيمشن

۰۷۷۹۶۷۵۱۷۶۷

کارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

آموزش ویولون

۰۷۵۱۱۸۱۲۰۶۹

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

07515704242
 

آموزش کامپیوتر

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

طراحی وب 
سایت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجويان 

التحصيل دانشگاه لندن 

078286۹7681

تايپ فارس و انگليسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰۷۸۸۶۳۸۸۶۵۷

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

07۹74606836

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 075۹4347۹73

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشکاری ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجاری 
نصب هواکش پیتزائی 

0750067۹571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

حسابدار

پیتزا شاپ 
ایتالیایی

 Halloway Road   در منطقه

برای فروش
TAKE AWAY AND DELIVERY

07۹04364354

 مغازه فروشی
Kingston-Surbiton
Pizza-Restaurant

 با موقعیت عالی با در آمد
4000 پوند هفتگی

0772356۹7۹0

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

078۹486261۹

آموزش فتوشاپ

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷۹۰۹۸۵۷۰۱۲
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷۴
کانون ايران                                             ۰۲۰۸۷۴۶۳۲۶۹ 
جامعه ايرانيان                                         ۰۲۰۸۷۴۸۶۶۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰۹۸۲۱۶۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸۴۵۶۰۰۰۹۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            ۰۲۰۸۵۶۴۹۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴۵۵۵۵۵۰

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    ۰۲۰۷۶۲۰۰۱۰۰

رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷۶۰۳۳۶۹۶ 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰۷۲۶۶۹۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷۶۰۲۹۰۴۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰۲۰۷۶۰۳۱۱۳۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰۷۲۲۹۰۴۱۶ 
رستوران ارم                             ۰۲۰۸۹۶۸۸۳۸۲
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸۹۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰۳۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      ۰۲۰۸۴۵۸۹۰۸۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲۶۲۴۰۱۵
رستوران پاريس                                      ۰۲۰۷۲۸۹۲۰۲۳
رستوران پرشيا                                       ۰۲۰۸۴۵۲۹۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸۳۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲۹۹۳۹۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷۴۳۱۴۵۴۶     
رستوران ديار                                         ۰۲۰۸۹۲۰۹۷۴۴ 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰۸۸۴۷۱۷۴۰ 
رستوران شبهای  شيراز                            ۰۲۰۸۳۴۶۵۵۹۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲۴۲۴۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵۶۳۷۰۰۷
رستوران نيمکت                                      ۰۲۰۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران ياس                                         ۰۲۰۷۶۰۳۹۱۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸۹۹۸۹۰۸۰
رستوران زيتون                            ۰۲۰۸۸۳۰۷۴۳۴
رستوران هيزم                            ۰۲۰۷۴۳۱۴۵۴۶
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸۳۸۰۰۰۷  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰۷۲۶۶۹۲۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰۲۰۸۳۴۹۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷۶۰۳۲۳۷۹  
رستوران ليدو                                         ۰۲۰۸۹۵۲۴۷۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵۳۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰۷۶۰۳۵۰۸۳
بيژن                                         ۰۲۰۷۴۳۵۲۳۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷۶۰۳۶۲۲۲
پرشيا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷۳۱۷۸۱۹
تهران                                      ۰۲۰۷۴۳۵۳۶۲۲
تخت جمشيد                                    ۰۲۰۷۶۳۹۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲۶۵۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷۶۰۳۸۹۰۹ 
خيام                                          ۰۲۰۷۲۵۸۳۶۳۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴۵۲۴۰۰۴

فرديس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲۹۲۲۴۳
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸۳۴۷۸۸۲۲
سپيد                                       ۰۲۰۸۹۶۹۷۹۷۰ 

سليمان                                             ۰۲۰۷۶۲۴۲۹۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰۸۳۴۳۳۲۷۹ 
سرور                                                ۰۲۰۸۹۷۴۶۰۸۸ 
سيب                                                  ۰۲۰۸۳۹۹۲۸۳۲ 
علی                                    ۰۲۰۸۵۶۶۹۳۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷۹۹۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸۹۶۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸۹۵۲۵۶۳۷ 
محصوالت ايران                              ۰۸۹۶۳۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸۴۵۵۸۱۸۴
وحيد                                             ۰۲۰۸۹۷۴۹۹۹۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷۶۰۳۰۹۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰۶۲۹۰۵

 

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
	در	شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton

توزیع	میگردد

نیازمندیها

شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

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

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

آیا کامپیوتر شما دائما دچار مشکل 
میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما

تخفيف ويژه برای دانشجويان
نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اينترنت ، ويروس يابی و رفع کليه مشکالت سخت افزاری و با قيمت بسيار 

 EXCEL۳وDMAX مناسب آموزش نرم افزار 
بصورت حرفه ای  طراحی وب سايت

07۹0۹857012

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 
، ساندویچ  ، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه 
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 
birmingham@persianweekly. :صمد شکارچی و یا با شماره تلفن 077۳50۳216۳  و ايميل

co.uk  تماس  حاصل نمائيد 



    جمعه 9 اسفند ماه 1387هفته نامه پرشین56
سال دوم -  شماره هشتادوپنج

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

ورزش ایران
کسب یک مدال برنز توسط معلومات

نخستين روز از مسابقه های گرندپری جودو آلمان با حذف چهار نماينده 
کشورمان و کسب يک نشان برنز توسط علی معلومات به پايان رسيد.در 
اين رقابت ها که با ۲۳۲ جودوکار در هامبورگ آلمان در حال برگزاری 
است، علی معلومات، جودوکار وزن -۷۳ کيلوگرم کشورمان با پيروزی 

مقابل حريفانی از چين، اتريش و قزاقستان به نشان برنز رسيد.

مهدوی کیا 75 دقیقه بازی کرد
  

مهدی مهدوی کيا سرانجام طلسم نيمکت نشينی در اينتراخت فرانکفورت 
را شکست و در هفته بيست و يکم بوندس ليگا به ميدان رفت.

در اين بازی که در زمين کارلسروهه برگزار شد و فرانکفورت با يک گل 
برنده شد، مهدوی کيا ۷۵دقيقه در ميدان حضور داشت.

معرفی نفرات برتر مسابقه های گلف سیمرغ
رقابت های گلف سيمرغ هگمتانه همدان با معرفی نفرات برتر در بخش 
مردان و زنان به پايان رسيد. در بخش مردان داود آشتيانی از تهران، 
لوکا رادمن )مربی بدنساز تيم فوتبال پاس همدان( و بهروز احمدی از 
از  صيادی  نگار  بانوان  بخش  در  همچنين  شدند.  سوم  تا  اول  لرستان 
تهران، فاطمه بسطامی از لرستان و ليال رحيمی از تهران مقام های اول 

تا سوم را کسب کردند.

پیروزی نماینده ایران در گروه بازنده ها
تيم پارس جنوبی که پس از ناکامی در راهيابی به مرحله دوم مسابقه 
های هندبال جام باشگاه های آسيا در عربستان به جدول بازنده ها رفته 
بود، برای کسب مقام نهم تا پانزدهم به ديدار تيم النواعير سوريه رفت 
نماينده  بر ۳۸  نتيجه ۴۲  با  داد.نماينده کشورمان  تيم را شکست  اين  و 
سوريه را از پيش رو برداشت تا بازی آخر خود را برای کسب مقام نهم 

و دهمی انجام دهد.

هدایت تیم فوتبال جوانان به دوستی 
سپرده شد

هدايت تيم فوتبال جوانان کشورمان در مسابقه های مقدماتی قهرمانی 
زير ۱۹ سال آسيا در سال ۲۰۱۰ به علی دوستی سپرده شد. فريدون 
گفت:  خبر  اين  بيان  با  فوتبال  فدراسيون  جوانان  کميته  رئيس  معينی 
استراتژی فدراسيون فوتبال اين است که کادر فنی و بازيکنان تيم زير 
۱۷ سال فعلی )نوجوانان( پس از مسابقه های جام جهانی نوجوانان حفظ 
شوند و همين تيم با هدايت علی دوستی در مرحله مقدماتی جوانان به 

ميدان برود.

تعویق لیگ برتر کشتی فرنگی
هفته اول از دور برگشت کشتی فرنگی با درخواست کادر فنی تيم ملی 
کشتی فرنگی به تعويق افتاد. کادر فنی تيم ملی به دليل نزديکی با مسابقه 
های بين المللی جام يادگار امام درخواست تعويق هفته اول دور برگشت 

ليگ فرنگی را ارائه کرده بود.

2 نشان برنز حاصل کشتی ایران در جام کی اف
تيم کشتی آزاد ايران در سه وزن دوم رقابت های جام کی اف اوکراين 
 ۶۰ وزن  گير  کشتی  پور  اسماعيل  مسعود  برنز شد.  مدال  يک  صاحب 
کيلوگرم کشورمان که بعد از شکست حريف امريکايی خود مغلوب رقيب 
قدرتمند روسی شده بود، در گروه بازنده ها ابتدا کشتی گيری از امريکا 

و سپس حريف روسی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
ايمان محمديان و جعفر قاسمی دو کشتی گير ديگر تيم ايران با شکست 
اين  پايان  در  ترتيب  بدين  رفتند.  کنار  ها  رقابت  دور  از  حريفان  مقابل 
تورنمنت تيم منتخب کشتی آزاد ايران توسط محمدرضا آذرشکيب در 
۱۲۰ کيلوگرم و مسعود اسماعيل پور در ۶۰ کيلوگرم صاحب دو نشان 

برنز شد.

جنگ و گریز در باالی جدول

استقالل گرچه با تک گل اکبرپور بر پاس همدان چيره شد تا همچنان با سه امتياز فاصله از ذوب آهن، نزديک ترين رقيبش، در صدر 
جدول تنها بماند و بيش از همه تعقيب کنندگان و مدعيان ديگر از شانس قهرمانی برخوردار باشد، اما ديروز هم مقابل پاس از اقتدار کافی 
برخوردار نبود و ديده شد که برای حفظ تنها گل خود راه دفاع کردن بلد نيست و اگر کمی شانس ياری اش نمی کرد، در آن بيست دقيقه 
ای که پاسی ها در زمين استقالل دنبال شکاف و روزنه ای می گشتند تا گل تساوی را درون دروازه طالب لو بکارند، حتی ممکن بود 
گرفتار همان باليی بشوند که در ورزشگاه حافظيه سرشان آمد. بيداری طالب لو از يک طرف و شتابزدگی و بی دقتی مهاجمان پاس بود 

که استقالل از مهلکه گريخت.
گمان اين است که استقالل با توان و قدرتی که دارد، نبايد زياده از حد محتاط باشد و تا به حال پی برده باشد که »حمله« بهترين »دفاع« 
است. البته حق می دهيم که قلعه نويی، در بد شرايطی از سوی تيم های پائين جدولی تهديد می شود و شکست سنگين از مقاومت سپاسی، 
او را مثل مارگزيده ای که از طناب سياه و سفيد هم می ترسد، تراس و هراس را به او تزريق کرده است. به هر حال تا آمدن جان واريو که 

قوت قلب اوست، بايد صبر و حوصله به خرج دهد.
ديروز قبل از آن که استقالل از مهلکه پاس جان سالم به در برد، ذوب آهن در اصفهان، تقاص شکست سنگين استقالل را از مقاومت سپاسی 
گرفت. مقاومتی ها که در دقيقه ۴۹ به گل تساوی ۱-۱ دست يافته بودند، هرگز فکر نمی کردند دو بار ديگر دروازه شان باز شود و نتيجه 
را ۳-۱ به ذوب آهن ببخشند. سه امتيازی که ذوب آهنی ها گرفتند اين تيم را همچنان در نزديک ترين فاصله با استقالل قرار داد تا پس از 

تيم آبی پوش تهرانی سختکوش ترين مدعی قهرمانی جام هشتم باشد.
ديگر تيم اصفهانی هم با تک گل جوان برومند خود حاج صفی، پيکان را در قزوين، خانه اش مغلوب کرد. با اين حساب و با اتفاقی که يک 
روز قبل در شيراز افتاده بود، )تساوی ۱-۱ پرسپوليس مقابل برق( حاال بی آنکه تغييری در صدر جدول رخ داده باشد، در تعقيب يکديگر 

باقی ماندند و کمی دورتر مس، صبا، فوالد و پيکان هم مترصدند تا با فاصله کمی که از يکديگر دارند، جای مناسب تری به دست آورند.
به جز ابومسلم - پيام، صبا - راه آهن و سايپا - مس که با يکديگر نبردی بی حاصل داشتند و به نتيجه ۱-۱ قناعت کردند، فوالد خوزستان 
هم در مقابل داماش به نتيجه مطلوب ۳-۰ رسيد تا به صعودی دوپله ای دست بزند و در مکان هفتم باالتر از پيکان، همسايه صبای قم 

شود. 
جالب تر از نتايج حاصله اين بود که در هر يک از اين بازی ها حوادثی غر منتظره موجب بحث و گفت و گوی تماشاگران شد تا اندکی از 

حالت جدی خارج شوند. 
در ديدار سايپا - مس شليک سنگين کيانوش رحمتی، هافبک سايپا چنان به داور مسابقه خورد که قهرمانی حدود ۵ دقيقه از درد به خود 
پيچيد و همين موجب تأخير بيشتر در بازی شد و در اهواز با آن که داماش می پنداشت حسرت همان يک گل محمد قاضی در دقيقه ۴۶ 
را بايد به جان بخرد در وقت اضافی و در دقايق ۹۱ و ۹۴ دو بار ديگر دروازه اش باز شد. حاال با اين شکست و با مردانی چون استانکو، 

عابدينی و عبدی، داماش در قعر جدول برای سقوط ثانيه شماری می کند.
نگاه به روز بيست و هشتم

برق ۱ پرسپوليس ۱
* گل ها: ستار زارع )۲۷ - پنالتی( برای برق - مازيار زارع )-۴۵+۲ پنالتی( / داور: البرز حاجی پور، - اخراج: هنرور )برق( از دقيقه ۸۸

ملوان ۱ استقالل اهواز صفر 
* گل: حيدری)۵۰( - داور: يداهلل جهانبازی 

ابومسلم ۱ پيام ۱ 
* گل ها: آقامحمدی)۱۷( برای ابومسلم و کوشکی )۶۱( برای پيام - داور: احمد صالحی 

صبا ۱ راه آهن ۱ 
* گل ها: نوری )۷۰( برای صبا - حقی )-۹۴پنالتی( برای راه آهن - داور: رحيم رحيمی مقدم

پيکان صفر سپاهان ۱
* گل: حاج صفی )۶۸( - داور: مرادی

ذوب آهن ۳ مقاومت سپاسی ۱
* گل ها: مسلمان )۴۱ و ۵۵(، طالبی)۷۹( برای ذوب آهن - کرمی )۴۹( برای مقاومت - داور: محسن ترکی

سايپا ۱ مس ۱ 
* گل ها: صادقی )۱۵( برای سايپا - بيگدلی )۵۵( برای مس - داور: محسن قهرمانی 

فوالد ۳ داماش صفر
* گل ها: قاضی )۴۶(، فيض اللهی )۹۱( و سرلک )۹۳ - پنالتی( - داور: رحيم مهر پيشه

استقالل ۱ پاس صفر 
* گل: اکبرپور)۲۲( - داور: عليرضا فغانی

اخراج: مجيدی )-۹۲ استقالل(
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

چهار نعل به سوي جام!
>مارکا< چاپ مادريد، پس از پيروزي خيره کننده ۶ بر يک رئال مادريد 
مقابل بتيس از شعار باراک اوباما استفاده کرده و تيتر زده: >بله آنها 
دو  شکست  و  پيروزي  اين  از  پس  ورزشي  روزنامه  اين  مي توانند.< 
بر يک خانگي بارسلونا در دربي مقابل اسپانيول، با وجود اختال ف ۷ 
امتيازي رئال با بارسا خوشبينانه باور دارد که قهرماني دوباره براي 

رئال ممکن شده: >حاال  رئال چهار نعل به سوي جام مي تازد.<   

در دام
مقابل  بارسلونا  يک   -  ۲ شکست  پي  در  بارسلونا،  چاپ  >اسپورت< 
اسپانيول، تيتر زده: >آنها در دام افتادند.< اشاره اين روزنامه ورزشي 
به تاکتيک تيم اسپانيول است که با خطاهاي زياد و کند کردن ستاره هاي 
بارسا، اين تيم را >خاموش< کرد و سرعتش را گرفت. >اسپورت< اما 
اختال ف هفت امتيازي را همچنان >يک مزيت بزرگ< دانسته و نوشته: 
باخت،  و  کرد  بازي  بد  بارسا  هراس.  نه  ا ست،  بدبيني  به  نيازي  >نه 

همين.<

پرواز گاس طال یي
>اينديپندنت< لندن در صفحه اول بخش ورزشي اش عکس کريستيانو 
يک  بر   ۲ پيروزي  به  منجر  که  را  او  کاشته  و  آورده  را  رونالدو 
منچستريونايتد مقابل بلکبرن شد، >حيرت انگيز< خوانده. اين روزنامه 
در  استون ويال   مقابل  چلسي  بر  صفر  يک   پيروزي  از  پس  همچنين 
>گاس  زده:  تيتر  سوم،  رده  به  صعود  و  هيدينک  گاس  بازي  اولين 
به نقل از او نوشته که هيچ  طال يي به پرواز درمي آيد.> <اينديپندنت< 

چنددستگي اي در تيمش وجود ندارد.   

سفر آرمسترانگ به ایرلند جنوبی 
لنس آرمسترانگ رکابزن مشهور امريکايی که در مسابقات تازه پايان 
دومين  در  و  کرد  اکتفا  هفتمی  رتبه  به  امريکا  کاليفرنيا«  »دور  يافته 
تورنمنت اش بعد از بازگشت به صحنه دوچرخه سواری )پس از ۵/ ۳ 
سال دوری از آن( با ۴۶/ ۱ دقيقه تأخير نسبت به فرد فاتح )هموطنش 
اوايل  و  مرداد  انتهای  در  داد،  پايان  خود  کار  به  هايمر(  ليپ  لوی 
شهريور ماه سال آينده در رقابت های بين المللی »دور ايرلند جنوبی« 
به  را  کار  اين  ديگرش،  اکثر مسابقات  مثل  او  کرد.  هم شرکت خواهد 
نيت تبليغ پيرامون بنياد مبارزه با سرطان خود که آن را »قوی زندگی 
 ۵ روزهای  در  نهاد  اين  داد.  انجام خواهد  است،  کرده  نامگذاری  کن« 
جنوبی  ايرلند  مرکز  دابلين  شهر  در  اجالسی   ۸۸ سال  شهريور   ۷ تا 
خواهد داشت که بالفاصله بعد از اتمام مسابقات مذکور برپا خواهد شد. 
آرمسترانگ ۳۸ ساله در بازگشت به صحنه مسابقات در دو تور »دور 
استراليا« و »دور کاليفرنيا« نتايج متوسطی گرفته است، اما او ديروز 

يک بار ديگر از حاصل حضورش در اين رقابت ها ابراز رضايت کرد.

استراحت 20 دقیقه ای بین 2 نیمه فوتبال 
 سپ بالتر رئيس سوئيسی فيفا ديروز گفت مايل است با تصويب قانونی 
جديد وقت استراحت بين دو نيمه مسابقات فوتبال را از ۱۵ به ۲۰ دقيقه 
افزايش دهد. مرد اول نهاد حاکم بر فوتبال جهان بر اين باور است که 
اين مسئله به شرکت های توليد کننده کاالهای متفاوت اجازه می دهد 
در زمان مذکور از شبکه های تلويزيونی و ماهواره ای تبليغات بيشتری 
به سود کاالهای خود کنند و بهره های اين قضيه در هر حال به فوتبال 
قريب  اجالس  در  را  موضوع  اين  بالتر  است  قرار  رسيد.  خواهد  نيز 
الوقوع فيفا در شهر بلفاست رسمًا مطرح کند، اما اتحاديه فوتبال بريتانيا 
بورد  در  کشور  ترين  پرنفوذ  و  فوتبال  در  اصلی  قانونگذاران  از  که 
قانونگذاری فيفا است، از حاال اعالم کرده است که با اين حرکت مخالف 
است و آن را وتو خواهد کرد. استدالل مخالفان اين طرح اين است که 
چون تماشاگران در بين دو نيمه مجبور به صبر بيشتر )گاه در هوای 
سرد( می شوند، از حضور در استاديوم ها پشيمان خواهند شد و طرح 
مزبور به جای اثر مثبت، تأثير منفی خواهد گذاشت. بازگشت چمبرز به 
انگليسی که به خاطر  ميداندوواين چمبرز دونده مطرح و سياهپوست 
دوپينگ دو سال محروم بود، به احتمال قوی برای حضور در مسابقات 
و  ايتاليا(  تورين  )در  اروپا  قهرمانی  سالن  داخل  ميدانی  و  دو  امسال 
همراهی تيم ملی کشورش در اين رقابت ها گزينش خواهد شد. از آنجا 
که تايرون ادواردز دونده موفق ماده ۶۰ متر مردان بريتانيا آسيب ديده 
است و به رقابت های فوق نمی رسد، مربيان تيم انگليس قصد دارند از 
چمبرز به جای وی در اين ماده استفاده کنند. کريگ پيکرينگ و سيميون 
ويليامسون هم برای »دو«های سرعت از جانب انگليسی ها گزينش شده 
اند، اما به گفته چالز وان کامه نی سرمربی آنان، چمبرز را بايد اميددار 

اول انگليس برای کسب طال در تورين دانست.

 جواب مثبت علي 

کریمي به مسووالن 
فدراسیون فوتبال  

 

بازگشت علي کريمي به تيم ملي در آخرين مراحل خود قرار دارد 
و به نظر مي رسد مسووالن بلندپايه فدراسيون فوتبال توانسته 
تيم ملي برگردد و در  به  را متقاعد کنند  اند، ستاره پرسپوليس 
جهاني  جام  به  رسيدن  راه  در  عربستان  و  ايران  بازي حساس 

تيم ملي را همراهي کند. پس از سقوط ايران به رتبه سوم جدول 
رده بندي گروه دوم رقابت هاي مقدماتي جام جهاني و درخشش 
کم نظير علي کريمي در باز هاي اخير پرسپوليس يک بار ديگر 
پروژه بازگرداندن کريمي به تيم ملي به جريان افتاد. البته پس از 
خداحافظي علي کريمي از تيم ملي در ماه هاي گذشته هم تالش 
به  ها  تالش  اين  اما  بود  شده  انجام  او  بازگرداندن  براي  هايي 
و  نبود  امروز  مثل  ملي  تيم  شرايط  طرفي  از  نرسيد.  سرانجام 
علي کريمي و علي دايي تمايلي براي تغيير دادن شرايط موجود 
نداشتند. پس از بازي تساوي ايران و کره جنوبي کاماًل شرايط 
ايران خطر صعود نکردن به جام جهاني را حس مي  فرق کرد. 

ها  خيلي  ميان  اين  در  و  کند 
در  تواند  مي  کريمي  علي  معتقدند 
مقدماتي  ديدارهاي  برگشت  دور 
در  توجهي  قابل  نقش  جهاني  جام 
تيم ملي ايفا کند. از چند روز پيش 
رسانه  و  کارشناسان  از  بسياري 
کريمي  مجدد  حضور  بحث  ها 
و  کردند  مطرح  را  ملي  تيم  در 
مسووالن فدراسيون فوتبال و تيم 
شماره  به  را  سبز  چراغ  هم  ملي 
دادند.  ملي نشان  تيم  هشت سابق 
علي کفاشيان چند روز پيش رسمًا 

عنوان کرد؛ »زمينه حضور کريمي را به تيم ملي فراهم مي کنيم.« 
مي  نشان  ملي  تيم  مربيان  از  يکي  افاضلي  هومن  هاي  صحبت 
تکنيکي  بازيکن  اين  و دستيارانش هم خواهان حضور  دايي  داد 
و باتجربه در تيم ملي هستند؛ »البته شرايط علي کريمي با بقيه 
بازيکنان فرق دارد چرا که ابتدا وي بايد ابراز تمايل خود را براي 
حضور در تيم ملي اعالم کند تا پس از آن کادر فني و در راس 
آن علي دايي در اين خصوص تصميم گيري کند.« مهدي تاج نايب 
رئيس فدراسيون فوتبال هم دوشنبه شب در برنامه نود صحبت 
کريمي  ابتدا  اول  وهله  در  کرد  عنوان  و  داد  انجام  مشابه  هايي 
دايي  آن  از  بعد  و  کرد  بازي خواهد  ملي  تيم  در  کند  اعالم  بايد 
او را به تيم ملي دعوت کند. هر چند خود علي دايي هنوز در اين 
باره صراحتًا اظهارنظر نکرده اما اين موضع گيري ها نشان مي 
دهد تمامي مسووالن و مربيان تيم ملي منتظرند کريمي نسبت به 
حضور در تيم ملي ابراز تمايل کند. در روز هاي گذشته تماس 
هاي متعددي از سوي سران فدراسيون با کريمي برقرار شد تا 
موفق  فدراسيون  مسووالن  باالخره  و  کنند  جلب  را  او  رضايت 
شدند نظر کريمي را تغيير دهند و هافبک سابق تيم ملي پذيرفته 
مي  همه  البته  کند.  بازي  دايي  علي  براي  و  برگردد  ملي  تيم  به 
دانند رابطه دايي و کريمي هيچ وقت خوب و صميمانه نبوده اما 
شرايط حساس تيم ملي باعث شده دو طرف از مواضع قبلي خود 
کوتاه بيايند و قبول کنند در تيم ملي با هم همکاري کنند. احتمااًل 
نام علي کريمي هم ديده مي شود و  تيم ملي  در فهرست بعدي 
همه منتظرند تيم ملي با »جادوي« کريمي هشتم فروردين ماه بر 
عربستان پيروز شود و شانس صعود مستقيم به جام جهاني را 

از دست ندهد. 

مزمن  کمردرد  هم  آن  مانده  باقي  مشکل  يک  تنها  ميان  اين  در 
کريمي است که او را رها نمي کند. کريمي به خاطر گرفتگي کمر 
در چند هفته گذشته به درستي تمرين نکرد و بازي با برق را از 
دست داد. اين مصدوميت همچنان پابرجاست و بهترين بازيکن 
پرسپوليس نمي تواند تيمش را در بازي حساس روز جمعه برابر 
سپاهان همراهي کند. با اين حال همه منتظر آماده شدن کريمي و 
حضور او در بازي هاي پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا و البته 
بازي هاي تيم ملي هستند. خود کريمي هم قبول کرده به خاطر 
شرايط حساس تيم ملي به اين تيم بازگردد و اين تصميمش را 
اين خبر  به زودي  فدراسيون رسانده است.  اطالع مسووالن  به 
رسمًا منتشر خواهد شد تا يک بار ديگر کريمي و دايي را کنار 

هم ببينيم. 

باز هم احضار کریمی به کمیته انضباطی
در پی اتفاقاتی که در ديدار تيم های صبای قم و راه آهن شهر ری رخ داد، فيروز کريمی به 
کميته انضباطی احضار شد. اعتراض شديد وی به نوع قضاوت داور بازی هنگام نواختن 
ضربه پنالتی، به شکلی که هرگز سابقه نداشته است، موجب شد تا او برای روز شنبه ۱۲ 
اسفند به محل کميته انضباطی فدراسيون فوتبال خوانده شود. اعالم يک خطای پنالتی در 
دقيقه ۹۱ اين ديدار از سوی رحيم رحيمی مقدم و اعتراض بازيکنان صبا با نشستن روی 
زمين، هنگام نواختن ضربه و حاضر نشدن ارشاد يوسفی برای ايستادن درون دروازه از 

اتفاقات بی نظيری بود که در اين بازی ديده شد. 
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اولين شکست بارسا بعد از ۲۲ هفته

کهکشانی ها امیدوار شدند
شنبه شب در هفته بيست و چهارم ليگ فوتبال اسپانيا روند نزديک شدن رئال 
مادريد به بارسلونا پيشاهنگ اين پيکارها ادامه يافت. در اين شب رئال مادريد 
در مصاف خانگی با بتيس به برتری ۶-۱ رسيد و نهمين برد متوالی اش را هم 

دشت کرد ولی بارسا به رغم بازی کردن در خانه اش در دربی ايالت کاتالونيا 
۲-۱ به اسپانيول که تا قبل از اين هفته قعرنشين ليگ بود، باخت. 

در حالی که تا يکشنبه شب هفته پيش بارسا ۱۲امتياز از کهکشانی ها پيش بود، 
حاال رئال در ۷امتيازی بارسا است و اميدهای قهرمانی اش که پايان يافته به 
نظر می رسيد، »قدری احيا شده« به نظر می آيد. رئال هر ۶گلش در برابر بتيس 
را در نيمه اول زد و در نيمه دوم قدری آرام گرفت و نيرويش را برای مسابقه 
با ليورپول در جام قهرمانان باشگاه های اروپا ذخيره و به  چهارشنبه شب 
حريف اعالم خطر کرد. خوانده راموس مربی رئال در پايان اين مسابقه اظهار 
داشت: »من هيچ وقت نگفته بودم که بحث ليگ و قهرمانی در آن برای ما پايان 
يافته است. برعکس، همان طور که رئال در نيم فصل اول افت داشت، شاهد 
نزول رقبای ما در نيم فصل دوم نيز خواهيد بود. البته بارسا هنوز ۷ امتياز از 

ما بيشتر اندوخته دارد و جبران اين نيز آسان نيست.«
از ۱۹۸۲ به بعد برای اولين باری است که بارسا در زمينش به اسپانيول می 
بازد و اين قطعًا مقدمه خوبی برای ديدار سه شنبه شب اين تيم با ليون در جام 
قهرمانان باشگاه های اروپا نيست. ايوان دالپنيا هافبک معروف و سرتراشيده 
فوتبال اسپانيا که از ۱۹۹۵ تا ۹۸ در نوکمپ بازی می کرد و مدتی است در 
اسپانيول توپ می زند، با زدن هر دو گل اين تيم طراح و مجری ناکامی تيم 
سابقش بود ولی بارسا هم بايد خودش را بابت اين واقعه مالمت کند زيرا پر 
اشتباه بود و هافبک اش سيدوکيتا هم در دقيقه ۳۷ از زمين اخراج شد. آبی و 
اناری پوشان برای اولين بار از هفته نخست فصل جاری به بعد متحمل شکست 
شدند و در اين مدت ۲۲ هفته متوالی بدون باخت مانده بودند. پپ گوارديوال 
مربی بارسلونا در پايان کار گفت: »از قبل هم مشخص بود که اين بازی سخت 
خواهد بود. ما باختيم اما دوباره سربلند خواهيم کرد و هنوز هم در موقعيتی 

عالی در صدر جدول قرار داريم.«
رئال در نقطه مقابل در ديدارش با بتيس بسيار راحت و زياد گل زد. »کالوس 
يان هانته الر« مهاجم هلندی و بالنسبه جديد رئال در اين مسابقه دو گل برای 
اين تيم زد اما الزم نيست ليورپول در مسابقه پس فردا شب نگران او باشد 
زيرا او »اضافه بر سهميه« خريداری شده و حق همراهی کهکشانی ها در ليگ 

قهرمانان اروپا تا پايان فصل را ندارد.
رائول کاپيتان کهنه کار رئال که مثل هانته الر دو گل زد، در آن مسابقه حاضر 

و اسباب نگرانی ليورپولی ها خواهد بود.
هم اينتر برد، هم يووه

اينترميالن که »مسابقه اوج« مرحله يک هشتم نهايی جام قهرمانان باشگاه های 
اروپا را فرداشب در برابر مچستريونايتد در سن سيرو برگزار می کند، شنبه 
شب در هفته بيست و پنجم »سری A« در زمين بولونيا به پيروزی ۲-۱ رسيد 
تا برتری ۹ امتيازی خود بر يوونتوس را که تيم دوم جدول است حفظ کند. 
يووه هم در اين شب در زمين پالرمو به برتری ۲-۰ دست يافت و در ديداری 

ديگر رم ۱-۰ بر سيه ناچيره شد.
به  گفتيم  که  ای  مسابقه  بودن  پيش  در  رغم  به  اينتر  مربی  مورينيو  خوزه 
استفاده وسيع از نفرات ذخيره خود و سياست استراحت دادن به »اصلی ها« 
روی نياورد و فقط به نلسون ديواس مدافع وسط کلمبيايی فرصت يک بازی 
به جای دژان  برزيلی هم  از »مکس ول«  داد و  را  تيم  فيکس  ترکيب  نادر در 
استان کوويچ در خط ميانی سود جست اما اينتر گل دوم و پيروزی ساز خود 
را فقط ۸ دقيقه به پايان وقت و روی ضربه آزاد مستقيم ماريو بالوتلی مهاجم 

جوانش به ثمر رساند.
يوونتوس در نيمه اول بازی اش با پالرمو در ايالت سيسيلی تحت فشار زيادی 
قرار گرفت و شانس آورد که از فابيتزيو ميکولی مهاجم سابق خود و عضو 
کنونی پالرمو گلی نخورد. در چنين فضايی ابتدا محمد سيسوکو و سپس ديويد 
ترزه گه برای تيم کلوديو رانيه ری گلزنی کردند. اين اولين گل مهاجم نامدار 
فرانسوی در اولين بازی فيکس او در اين فصل بعد از مدت ها مصدوميت وی 

بود.

رانيري به بداقبالي آبراموويچ مي خندد 

 قانون ماکیاولي در چلسي 
 

مردان  رفتار  شيوه  و  ايتاليا  فرهنگ  با  که  آنهايي 
کلوديو  که  دانند  مي  دارند  آشنايي  اش  فوتبالي 
رانيري عادت ندارد تا به شکست تيم هاي اروپايي 
و عدم موفقيت شان در بازي ها بخندد، حتي درباره 
رفتاري  چنين  حال  به  تا  هم  انگليسي  هاي  تيم 
لبخند  اين  تواند  نمي  اما  نداده.  نشان  خودش  از 
پرمعنا را که حاال براي صف آرايي روبه روي تيم 
لبانش  روي  استمفوردبريج  در  چلسي  اش  قديمي 
است  باري  اولين  اين  بگيرد.  ناديده  بسته،  نقش 
گذاشته  کنار  چلسي  مربيگري  از  که  زماني  از  که 
را  آبراموويچ  تيم ستارگان  با  مبارزه  شد فرصت 
اينکه  از  پس  يوونتوس  فعلي  سرمربي  کرده.  پيدا 
آبراموويچ مالکيت چلسي را بر عهده گرفت و پس 
از نمايش خيلي خوب تيم که در طول نيم قرن اخير 
بي سابقه بود از اين سمت کنار گذاشته شد. قانون 
ماکياولي درباره آبراموويچ هميشه صدق مي کند 
و قطعًا به همين دليل است که در طول ۱۸ ماه اخير 
اين تيم سه سرمربي عوض کرده و حاال اين گاس 
در  بار  براي نخستين  قرار است  هيدينک است که 
کسوت سرمربي تيم در رقابت هاي ليگ قهرمانان 
شرکت کند. شايد کمي عجيب باشد، اما در چشمان 
رانيري شما مي توانيد برق فرصت طلبي براي يک 
روز  باالخره  که  انتقامي  ببينيد؛  را  قديمي  انتقام 
جبرانش فرارسيده است. جدايي رانيري از چلسي 
اتفاقات خوبي را براي اين مربي ايتاليايي به ارمغان 
از  پس  شد.  فوتبال  از  اش  دوري  باعث  و  نياورد 
به سري  يوونتوس  و سقوط  پولي  کالچو  اتفاقات 
B و در صعود دوباره اش به سري A اين فرصت 
را با کلوديو رانيري فراهم کرد تا بتواند بار ديگر 
به دنياي فوتبال و مربيگري بازگردد. آنها بار ديگر 

جواز حضور در ليگ قهرمانان را پيدا کردند و اين فصل هم از رقباي جدي اينترميالن صدرنشين محسوب مي شوند. کلوديو 
رانيري مربي باشخصيتي است. هياهوي بي جهت ندارد و درگير جنگ هاي لفظي و رواني نمي شود. مثل همه ايتاليايي ها خوش 
لباس است. او بعد از کناره گيري از چلسي خيلي کم در اين باره حرف زد و هميشه سعي کرد احترام آبراموويچ را نگه دارد؛ »در 
ايتاليا ما به تعويض مربيان عادت داريم، اما چلسي بيشتر از آنکه ما در ايتاليا مربي دولت مان را عوض مي کنيم، مربي عوض 
مي کند.«هيچ کس نمي داند در استمفوردبريج قرار است چه اتفاقي بيفتد و آيا يووه مي تواند چلسي را در مرحله يک هشتم نهايي 
حذف کند يا خير. اما رانيري در دور رفت بار ديگر به ورزشگاه قبلي اش که خاطره يي نه چندان خوشايند از جدايي اش از آن 
دارد، باز مي گردد. کلوديو رانيري کمي قبل از اين مسابقه حساس با نشريه انگليسي تايمز حرف زده و درباره اين بازي گفته؛ 
»ما در ايتاليا شيوه خاص فوتبال مان را داريم، شايد در چلسي هم همين سيستم مورد استقبال قرار گرفته باشد. هر مربي در 
ايتاليا از قوانين نانوشته فوتبال در اين سرزمين خبر دارد. شما کارتان را شروع مي کنيد و اگر نتوانيد پيروز شويد همه چيز 
تمام نخواهد شد. پيش از اين در جايي خواندم که سرالکس فرگوسن عنوان کرد، فوتبال انگليس دچار تغييرات زيادي شده چرا که 
باشگاه ها مالکان جديدي را باالي سر خود مي بينند که فقط خواستار پيروزي هستند. انگليسي ها عادات خوبي دارند اما ظاهراً 
آهسته آهسته شباهت هايي با فوتبال ايتاليا پيدا مي کنند.« رانيري درباره اخراج ناگهاني اسکوالري هم عقيده دارد؛ »خبري را که 
درباره اسکوالري شنيدم واقعًا مرا شوکه کرد شايد چلسي فصل خيره کننده يي تا اينجا نداشته اما اين اتفاق شوکه کننده بود. من 
نمي دانم انتخاب اسکوالري براي تيمداري درست بوده يا نه اما در ايتاليا من نمي توانم صاحبان چلسي را سرزنش کنم اين جزيي 
از تاريخ ماست. اگر پيروز نشويد فقط يک عبارت معنا دارد؛ تغيير.« کلوديو رانيري مي داند اين مسابقه بيش از هر زمان ديگري 
مي تواند يک جدال واقعي با آبراموويچ باشد. يک تسويه حساب شخصي. چلسي، هيدينک را دارد و يووه رانيري را. آبراموويچ 
همه اين تالش ها را کرده تا بتواند خاطره تلخ فينال سال قبل را فراموش کند و امسال قهرماني را در آغوش بکشد. يووه هم مي 
خواهد پس از چند سال چالش و افت تيمي در مجامع بين المللي بار ديگر در کورس رقابت ها بجنگد. رانيري به انتقام فکر مي کند 
و هيدينک برايش تفاوت ويژه يي نمي کند. او مهمان همين فصل چلسي است و پيروز شدن با چلسي در اين مقطع فقط کارنامه 
اش را پربارتر مي کند. هر کس به دنبال تعبير قانون ماکياولي در اهداف خودش است؛ قانوني که هميشه و همه جا صادق نيست. 

هميشه هدف وسيله را توجيه نمي کند. 

نقش ادواردو در احیاي آرسنال  
  

سرمربي تيم فوتبال آرسنال گفت؛ خوشحال هستم با بازي ادواردو تيم احيا مي شود. آرسن ونگر عنوان کرد؛ بسيار خرسند 
هستم که يکي از بازيکنان کنوني تيم، ادواردو است. ما با او امکان انجام بسياري از روش ها را داريم. اين مربي که پس از کسب 
برد ۴ بر صفر مقابل کارديف سيتي در جام حذفي انگليس در کنفرانس مطبوعاتي سخن مي گفت ، ادامه داد؛ ادواردو قادر است در 
کناره هاي زمين بازي کند، حتي به راحتي مي تواند در مرکز زمين نيز بازي کند. او عالوه بر اين امکان حضور در نقش مهاجم يا 
مهاجم کاذب را نيز دارد. وي افزود؛ در اينجا همه از حضور ادواردو در تيم خرسند هستند چون به توانمندي هاي زياد او واقفند. 
ونگر در مورد ديگر خصوصيات اين بازيکن کروات بيان کرد؛ او بازيکني باهوش و مستعد است. در کنار اين او به سرعت فضاي 
اطراف خود را درک مي کند و مي تواند سريع واکنش نشان دهد. فکر مي کنم اين داليل خوبي براي مهاجم بودنش باشد. ادواردو 

در بازي دوشنبه شب مقابل کارد يف سيتي دو گل از چهار گل تيمش را زد.  
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 13)

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN

Low-power transmitters were purchased at the sugges-
tion of Iranian engineers.  They reasoned that with Iran’s 
geographical barriers and the existence of vast non-pop-
ulated areas between the cities, the country would best 
be served by several transmitters.  They also thought it 
would be better if the provinces were to receive their 
programming from Tehran, the capital city.  Although 
Reza Shah had ordered purchase of more powerful 
transmitters, he accepted the engineers’ suggestion.  
The first broadcasts of the new system were beamed to 
Tehran and districts in Iran; eventually broadcasts also 
reached neighboring countries.
On April 24, 1940 Mohammad Reza Shah Pahlavi, then 
Crown Prince, formally inaugurated Radio Iran in Teh-
ran.  The first radio station where the ceremony took 
place consisted of a small room with only basic instru-
ments for simple broadcasting; today it is preserved in 
its original condition.  After the formal inauguration the 
Iranian national anthem was broadcast—an event that 
made a great impression on the people.  The Prime Min-
ister Mateen Daftary then sent a message expressing 
good wishes and appreciation to the Crown Price and 
promised the people that radio would be established as 
a source of news, information and entertainment for the 
general public.  He also announced that centers in vari-
ous parts of Tehran would be established where loud 
speakers and radio receivers would provided for the 
general public to listen to broadcasts free of charge.
Radio Iran was under the supervision of the Ministry 
of Post, Telegraph and Telephone for its first two years.  
In 1942 the Department of Publication and Propaganda 
was established and was given control of Radio Iran.  
The Ministry of Post, Telegraph and Telephone, how-
ever, remained in charge, responsible for providing the 
engineering staff and maintenance of the equipment. 
Previously, in 1941, Cabinet of Ministers had approved 
a proposal for the technical expansion and improve-
ment of Radio Iran.  The Department of Publication 
and Propaganda was amalgamated with the Ministry 
of Labor, began newly titled the Ministry of Labor and 
Propaganda.  But the merger only lasted a year, at which 
time the Department of Publication and Propaganda 
was put under the administration of the Office of the 
Prime Minister.                             To be countinued

Bologna book fair jury praises Iranian work
Iranian book “Arang Arang Tells Me What Color” by Afsaneh Shabannejad was appreciated at the Bologna International 
Children’s Book Fair. 
Published by the Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults, the book was honored at the New 
Horizons Section of the book Fair. 
The book, illustrated by Rashin Kheyrieh, is a combination of folk songs and children’s games. 
“From the many examples submitted, the jury appreciated Iran’s strong independent tradition of a centuries-old narrative his-
tory from which artists clearly draw inspiration. The masterful artwork in this book is even more incisive, elegant and alluring, 
showing how vibrant this tradition continues to be. 
“The visual universe we all share here is made up of new and old. There are references to ancient works and age-old canons but 
also to 20th century graphic art. This interaction of cultures not only yields a delightful visual experience but also shows us a 
world in which no source of inspiration is rejected whatever its origin,” the jury mentioned about the book. 
The Bologna Children’s Book Fair is the most important international event dedicated to the children’s publishing and multi-
media industry. In its 46th edition, authors, illustrators, literary agents, TV & Film producers, licensors and licensees, packag-
ers, distributors, printers, booksellers, and librarians gathered for the Italian festival. 
The winners will be awarded during the book fair, which will be held from March 23 to 26. 

Former Sacred Defense filmmaker proves himself in 
commercial film
 Saeid Soheili, whose latest comedy “Charchanguli” has 
become a box office hit, said that the film proves that he 
can also make lucrative movies. 
Soheili rose to fame by such films as “A Man Like Rain,” “A 
Man Made of Crystal” and several other movies, all on the 
1980-1988 Iran-Iraq war -- Sacred Defense. None of them 
were big moneymakers at the box office. 
Afterward, he shifted to a sociopolitical theme by mak-
ing “Stone, Paper, Scissors,” starring Amin Hayaii and 
Andisheh Fuladvand, and “Four Finger” starring Bahram 
Radan. They also turn out to be poor performers in terms 
of ticket sales at the box office. 
Now his “Charchanguli” sells well as it has generated rev-
enues of about Ten billion rials (over $1 million) 
Starring Javad Razavian and Reza Shafi-Jam, “Charchan-
guli” tells the story of conjoined twin brothers, who differ in their perspectives. Critics believe that film’s success owes more 
to its casting of TV comedy stars than Soheili’s filmmaking skills, but he doesn’t think so. “If any other cast played in ‘Charch-
anguli’, the film would still be succesful for its fresh and unusual screenplay,” Soheili told the Persian service of MNA on 
Saturday. 
“The stars by themselves can not account for the box office success,” he added. 
However, he said that the two comedy stars were definitely contributing to the success of the film. 
“I wrote the screenplay based on commercial film rules and arranged for good casting… anyway, a number of complex factors 
contributed to the film’s success,” he noted. 
“By making such a film, I wanted to prove to myself and to the (Iranian cultural) officials that Soheili can make moneymaking 
film. If he makes ‘Stone, Paper, Scissors’ and ‘Four Fingers,’ it is because he is interested in films featuring social themes,” he 
explained. Soheili plans to make two more box office hits, one of which is “Robin Hood.” Writing the screenplay has been 
completed and he is currently editing it.

Turkish children to read more Iranian stories
Turkish translator Nezahat Basci is preparing more Iranian stories for his fellow children in a collection named “A Collection 
of Iranian Stories”. 
Her plans are to render a collection of 50 stories selected from both classic and contemporary Persian literature, she told the 
Persian service of MNA on Thursday. 
A translation of ten tales of the anthology has been completed so far, she added. 
The collection comprises four sections. The first section has been dedicated to stories from classic Persian literature and the 
second is for fairy tales. 
The third part will bring fables selected from Rumi’s works and the last part is allocated to comedy written by authors such as 
Mohammadreza Bairami, Samad Behrangi, and Ali-Ashraf Dravishian. 
Basci said that some of the stories are adaptations of stories written in the classic Persian literature. 
She expressed hopes that the collection will be published next year. 
“The collection is being prepared for children,” she said, adding, “However it can be read by adults too.” 
Authored by Iranian children’s writer Hushang Moradi Kermani, “The Stories of Majid,” “Sweet Jam,” “Like the Full Moon,” 
“The Tandoor” “The Cruse” have previously been translated by Basci into Turkish. 
Many volumes of Persian literature have been translated in Turkish by Basci and her husband, Veysel Basci, both of who are 
students of Persian language at the University of Tehran. 
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“About Elly” director amazed by win at Berlinale
Filmmaker Asghar Farhadi expressed his amazement, saying 
that he did not expect his film “About Elly” to win an award 
at the 59th Berlin film festival. 
In a press conference held here at the Resaneh Cultural Cen-
ter on Saturday, the cast and crew members of the film attend-
ed the session and answered questions posed by reporters. 
Farhadi won a Silver Bear for the best director for “About 
Elly” at the 59th Berlin Film Festival last week. 
“We planned to hold a session right after we returned home 
from Berlin, since our review session was not held in Teh-
ran after its screening at the 27th Fajr Film Festival like other 
movies since we were in Berlin to promote the movie at the 
time. 
“When left for Berlin, I did not expect to win an award and 
were planning to return, but our tickets were not confirmed 
and we had to stay longer. Then, much to our surprise, we got 
the award at the closing ceremony,” he explained. 
Concerning the reviews written about the movie in German 
newspapers, he said, “Some of the reviews published in the papers were satisfactory. Some reviews highlighted the screenplay, stage and 
costume design, mise en scène, and sound quality, which shows the reviews mostly focused on Iran’s cinema rather than on minor issues 
and hearsay.” 
Farhadi also stressed that no film can give a complete image of a country, adding, “My film is not guaranteed to be an encyclopedia of Iran. 
I actually don’t think any movie can present a perfect image of a country and the reviews focusing on these kinds of issues were bother-
some. 
On the main theme of the story, he said, “’About Elly’ does not mean to narrate the story of typical people in Iran. This story could hap-
pen anywhere only the reactions to events may differ. This outlook which was observed in the reviews was a greater award for us than the 
Silver Bear.” 
Director Farhadi later expressed his gratitude to those who helped remove obstacles to screening in Iran and said, “Several cinematic fig-
ures whom I did not know well even tried to help remove obstacles and finally, the problem was solved with the help of Javad Shamaqdari 
and President Mahmoud Ahmadinejad. 
“About Elly” had faced problems in obtaining the Culture Ministry’s approval for participating in the festival due to the appearance of one 
of the film’s stars, Golshifteh Farahani, in “Body of Lies,” a Hollywood film. 
Farhadi also remarked that the press in Iran before and after the movie screening covered the news well and watched the movie without 
any hearsay report. 
“I prefer to make use of the word realism rather than bitter for my movies. I think my movies enjoy such an atmosphere, and the actors 
were well aware of this fact when they chose to play in this project. 
“I regard this movie as a trip to northern Iran accompanied by a group of friends whose activities were recorded by a hidden camera. I did 
not want them to feel the presence of the camera and preferred that the characters communicate with viewers directly,” he concluded. 
“About Elly” tells the story of middle class Iranians whose trip to the Caspian Sea turns into a tragedy as they try to uphold their social 
customs. 
Actors Shahab Hosseini, Peyman Ma’adi, Saber Abar, Merila Zarei and producer Mahmud Razavi also gave short speeches at the session. 
Producer Razavi announced that the movie will probably hit silver screens in Noruz or summer. 
Photo: From left to right, actress Merila Zarei, director Asghar Farhadi, actors Peyman Ma’adi and Saber Abar, and producer Mahmud 
Razavi (rear) arrive at a press conference held at Tehran’s Resaneh Cultural Center after Farhadi won the Silver Bear for best director for 
“About Elly” at the 59th Berlin film festival. 

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

Museum on Prof. Samii opens in Tehran
A museum named after Germany-based Iranian neurosurgeon and medical scientist Profes-
sor Majid Samii has recently opened at Tehran’s Sadabad Cultural Historical Complex. 
The museum displays documents introducing the scientific achievements of Professor Samii 
as well as the international medals he has received for his scientific achievements, complex 
director Eshrat Shayeq told the Persian service of IRNA on Sunday. 
The achievements of other Iranian contemporary scientists across the world will also be ex-
hibited in the museum, she said. 
“There is a dearth of special museums that are needed to display the successes manifesting 
Iranian scientific status in the world and now Professor Samii’s museum has eased the short-
age,” she noted. 
Shayeq said that the complex has set up a number of research and educational committees in 
order to familiarize the world with the accomplishments of Professor Samii. 
Born in Rasht in 1937, Samii got his doctoral degree in neurosurgery at the age of 33. 
Samii chairs the International Neuroscience Institute in Germany and is the director of the 
Municipal Clinic for Neurosurgery in Hanover. 
Photo: Professor Majid Samii attends a press conference held at Tehran’s Esteqlal Hotel to 
announce the establishment of the Neuroscience Center of Iran on February 19, 2009. 
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