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حراج آثار هنري مدرن و معاصر کريستي 20 روز ديگر با حضور آثار هنري 
ايرانيان چکش مي خورد. حراج کريستي که يکي از معتبرترين برنامه هاي فروش 
آثار هنري در جهان محسوب مي شود هر سال مقارن با ارديبهشت ماه غير 
از لندن - مکان اصلي حراج- در خاورميانه نيز برگزار مي شود. در کريستي 
دارد  اختصاص  ايراني  هنرمندان  به  آثار  بيشترين  معمول  طور  به  خاورميانه 
که اين بار نيز 54 اثر از ايران در اين حراج چوب حراج خواهد خورد. باالترين 
قيمت پايه اين دوره از کريستي خاورميانه به تابلوي نقاشي از سهراب سپهري 
شاعر و نقاش معاصر ايراني تعلق دارد. قيمت پايه اين تابلو از سري نقاشي هاي 
سپهري با موضوع درخت 150 تا 200 هزار دالر تعيين شده است. بعيد به نظر 
مي رسد با توجه به سابقه فروش آثار در کريستي قيمت آثار در باالترين حد به 
ميليون دالر برسد. پيش از اين در کريستي مجسمه پرسپوليس پرويز تناولي با 
مبلغي حدود دو ميليون دالر فروخته شد که باالترين رقم فروش آثار ايراني ها 

در اين حراج محسوب مي شود.....
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صفحه 4

بيني  پيش  آسيا،  توسعه  بانك 
براي   2009 سال  در  شده  اعالم 
قاره  توسعه  حال  در  اقتصادهاي 
صادرات  کاهش  دليل  به  را  آسيا 
داد. تقليل  بشدت  قبل  به  نسبت 

بانك  اين  هرالدتريبون  گزارش  به 
هشدار داد  با وجود تقاضاي اندك 
ترميم  بازارها،  ديگر  و  آمريکا  در 
و بهبود اين بحران مالي، به تعويق 

خواهد افتاد...

 هنرمدرن ایران زیر چوب حراج 

صفحه 50ورزشاقتصاد سیاست

در  و  راه  ميانه  در  راه،  در  هنوز  ما 
گوناگون  و  متفاوت  هاي  راه  ميانه 
درباره  قطعي  حکمي  هنوز  هستيم. 
رو  همين  از  و  ناپذير  اجتناب  راهي 
است.1  نشده  تعيين  راه  يگانه  شايد 
الزمه اوليه فهم هر گفته يا نوشته يي 
آن است که نخست به خود آن گفته يا 
نوشته توجه کنيم. اين به آن معناست 
که بايد آن گفته يا نوشته هم ما را به 

اين توجه فراخوانده باشد...

صفحه  18ادبیاتصفحه12

موي دماغ 
شارالتانيسم 

از ازدواج تا 
ازدواج مدرن

دارد  ديرينه  تاريخی  ازدواج  مقوله ی 
و  آدم  تاريخ حضرت  به  که  به گونه ای 
هوا و داستان شکل گيری اين دو مرتبط 
جهت  انسان  نيز  آن  از  بعد  و  ميگردد 
تشکيل زندگی و پرداختن به معيارهای 
اساسی آن از فاکتور مهم و مثبتی به نام 
ازدواج استفاده نموده و در اين رهگذر 
گامهای موثر و مفيدی را برداشته است. 
زهدان  در  بايد  را  شکل  مهمترين  ولی 

مکتب گرانسنگ ....

ایران در بدترین 
جایگاه 9 سال اخير 

سقوط فوتبال ايران در همه زمينه ها 
ادامه دارد و اين بار در رده بندي تيم 
هاي ملي جهان، فوتبال ايران خود را 
به  نسبت  تر  پايين  جايگاهي  يك  در 
گذشته اش مي بيند. ديروز تازه ترين 
رده بندي ماهانه تيم هاي ملي جهان 
فوتبال  جهاني  فدراسيون  سوي  از 
پله   11 با  ايران  و  شد  اعالم  )فيفا( 
سقوط نسبت به ماه گذشته در رتبه 

53 جهان قرار گرفت ...

خانواده

 انقالب 
»باغ انگور«  

روز  روسي  روزنامه  يك 
تظاهرات  داد  هشدار  چهارشنبه 
کمونيست  پيروزي  عليه  گسترده 
ممکن  مولداوي  انتخابات  در  ها 
انقالب  جنس  از  انقالبي  به  است 
اوکراين و گرجستان تبديل شود.

نوشت؛  راسيسکايا  روزنامه 
دموکراسي مولداوي آسيب جدي 
حزب  مقصر  اما  است،  خورده 

کمونيست ...

صفحه6

سایه ركود 

صفحه  42

فهرست واقعي شيندلر 
صفحه 4رونمایي شد

 سفر غيرمنتظره اوباما به عراق 

هفته نامه پرشين در شهر های منچستر، ليدزو بيرمنگهام هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل كرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل یا محل كار شما 
دریافت كرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در كليه 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 يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت كنيد.

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 توانيد خسارت دریافت كنيد.

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

01707827990
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رونمایي از ترجمه هلندي »جاي خالي سلوچ« دولت آبادي 
 

مراسم رونمايي از ترجمه هلندي رمان »جاي خالي سلوچ« محمود دولت آبادي برگزار شد. در اين مراسم که از 
سوي رادنيك سفير هلند و در محل اقامتگاه او از ساعت 19 تا 22  شانزدهم فروردين ما ه برپا شد، ابتدا مهدي 
شفقتي از سوي سفير هلند به حاضران خيرمقدم گفت و با برشمردن وجوه فرهنگي ادبيات در ميان انسان ها، آن 
را پيوندي جهاني ناميد. سپس ، علي دهباشي سردبير مجله »بخارا« به عنوان نخستين سخنران جلسه حرف هاي 
خود را آغاز کرد. دهباشي با اظهار خوش وقتي از ترجمه رمان دولت آبادي به هلندي گفت؛ »محمود دولت آبادي 
مهم ترين نويسنده حوزه فارسي زبانان جهان است. ايشان با خلق آثار درخشاني همچون »جاي خالي سلوچ«، 
»کليدر« و ده ها داستان و نمايشنامه برگ هاي زريني به گنجينه ادبيات فارسي افزوده است.« سخنران بعدي، 
محمدعلي سپانلو بود که از اهميت رمان هاي دولت آبادي صحبت کرد؛ »ما امروز اين جاييم تا به مناسبت ترجمه 
رمان »جاي خالي سلوچ« اثر ممتاز دولت آبادي به زبان هلندي هنر خالق او را گرامي بداريم. دولت آبادي در 
عرصه داستان نويسي ايران بيش از همه با دو رمان »کليدر« و »جاي خالي سلوچ« نام آور شده است. رمان 10 
جلدي »کليدر« که هم اکنون در کتابخانه پارسي چون اثري کالسيك جاي هميشگي يافته، حداقل 20 بار به چاپ 
رسيده است و اين تعداد با نگاه سراسري به آثار معاصران تحسين برانگيز است. قهرمانان »کليدر« هم اکنون 
در حافظه مردم ايران زندگي مي کنند.« اين شاعر و مترجم در بخشي ديگر از صحبت هايش از مراسم رونمايي 
ترجمه هلندي »جاي خالي سلوچ« به عنوان »فصلي از تاريخ روابط فرهنگي ميان هلند و ايران« نام برد. سخنران 
بعدي محمود دولت آبادي بود که گفت؛ »مترجمان را زبان خاموش تفاهم مي دانم و همچنين باور دارم اگر 
مترجمان فرض محال نمي بودند، اين حداقل شناخت و فهم متقابل هم نمي بود و دنيا از اينکه هست، به سوءتفاهم 
هاي بيشتري دچار مي ماند؛ پس بار ديگر قدرشناسي خود را نسبت به همه اين زبان هاي خاموش تفاهم بيان 
مي دارم.« او افزود؛ »در خلوت درون و در ساعاتي از شبانه روز که فقط خدا بيدار و بيناست، فرسودگي تن و 
شکفتگي روح و رياضت است. آري... کار براي من همواره در مقام رياضت و عبادت بوده است؛ اين نويسنده 
پيشکسوت عنوان کرد؛ »من دهقان زاده ام و با گردش فصول آشنا هستم. مي کاري و مي پروري و محصول 
را به بار و برکت مي رساني؛ همين. با پايان کار تو، کار ديگران آغاز مي شود، و آن هم آهنگ خود را دارد 
و حوصله مناسب خود را مي طلبد. مثل خاك، مثل خاك بايد بود؛ پر از تحمل و بردباري. پس من به استثناي 
کودکي و شتاب نوجواني ام که جز با تماشاي ستارگان شب کوير آرام نمي گرفتم، ديگر همه عمر، سر خويش را 
فروفکنده نگه داشتم و فقط به زمين و به خاك راه نگريستم.« دولت آبادي در پايان گفت؛ »تقدير من همين بود و 
مجال بيان توانايي همين و چنين. آسمان هست و باور دارم که فصل ها به نوبت از راه مي رسند،« در اين مراسم 
عالوه بر اعضاي خانواده دولت آبادي، افرادي همچون عزت اهلل فوالدوند، داريوش شايگان، ضياء موحد، جواد 
مجابي، حسن عشايري، ترانه مسکوب، بهمن فرمان آرا، محمود حسيني زاد، مديا کاشيگر، شيوا دولت آبادي، 
سيدعلي صالحي، سفير بلژيك، سابين اولمان از سفارت سوئيس و دو ناشر آثار محمود دولت آبادي، حسن 

کيائيان )مدير نشر چشمه( و داوود موسايي )مدير نشر فرهنگ معاصر( حضور داشتند. 
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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.*************

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبليغات: 02084537350 - 07811000455

تجليل از بهمن قبادي 
در پارلمان اروپا 

 بهمن قبادي از سوي پارلمان اروپا تجليل 
شد و در يك کنفرانس مطبوعاتي سخنراني 
کرد. روز جمعه 14 فروردين ماه، کنفرانس 
مطبوعاتي با حضور بهمن قبادي در پارلمان 
اروپا در شهر بروکسل بلژيك برگزار شد. 
حضور  در  قبادي  بهمن  کنفرانس  اين  در 
جمعي از اعضا و رئيس پارلمان سخنراني 
کرد که در سخنراني خود از هنر شرقي به 
و خواستار  کرد  ياد  ايراني  هنر  خصوص 
حمايت از توسعه فرهنگ ايراني در جهان 
فرهنگ شرقي  با  اروپايي  فرهنگ  پيوند  و 
شد. همچنين جشنواره يي از 17 خرداد در 
کشور ايتاليا کار خود را آغاز خواهد کرد. 
معرفي  جشنواره  اين  برگزاري  از  هدف 
ايران،  مانند  هايي  کشور  هنرمندان  آثار 
عراق و سوريه خواهد بود. اين جشنواره 
بر آثار بهمن قبادي مروري خواهد داشت. 
اين کنفرانس به منظور معرفي جشنواره » 
بيانال ونيز« برگزار شد. به گزارش فارس 
بهمن  از  همچنين  کنفرانس  اين  در حاشيه 

قبادي تجليل شد.
 

انتشار آثار ادیب 
خوانساري پس از 

25 سال 
 

آلبوم يك و دو از مجموعه آثار موسيقايي 
»اسماعيل اديب خوانساري« 25 سال پس 
دي  سي  دو  شد.  منتشر  او  درگذشت  از 
خوانسار  اديب  اسماعيل  آثار  مجموعه  از 
انديشه«  و  »هنر  آواي  موسسه  توسط 
آوازهاي  نخست  دي  سي  در  شد.  منتشر 
اصفهان،  ترك،  بيات  در  خوانساري  اديب 
شور  دلکش،  ماهور  و  شکسته  ماهور 
معروفي«،  »موسي  تار  با  همراه  صدا  و 
»کردبيات«، »چهارگاه«، »مخالف چهارگاه« 
 ، با ويولن »حسين ياحقي«  و »نوا« همراه 
افشاري و نوا، همراه با ني »مهدي نوايي« و 
بيات اصفهان و با همراهي تار »عبدالحسين 
در  همچنين  است.  شده  اجرا  برازنده« 
و  دشتي  در  آوازهايي  نيز  دوم  دي  سي 
محجوبي«،  »مرتضي  پيانوي  با  همايون 
گاه  محجوبي«، سه  »رضا  ويولن  با  شور 
دشتي  طاطايي،  ارکستر  با  همراه  شور  و 
و رهاوندي با تار »عبدالحسين شهنازي«، 
با  شليل  و  ظفر«  »قباد  سنتور  با  ابوعطا 
ارکستر انجمن موسيقي ملي همراهي شده 

است.
 

محمد علی 
سپانلو

سپانلو  علی  محمد 
شاعر، مترجم و محقق، 
متولد 1319 تهران و از 
کانون  اعضای  نخستين 
که  است  نويسندگان 
خود  ادبی  های  فعاليت 
شمسی   40 دهه  از  را 
منظومه  با  و  کرد  آغاز 
به  روها  پياده  های 
دارای  رسيد.او  شهرت 
شعر  کتاب  عنوان   15

آنها  ميان  در  که  است 
تهران  درباره شهر  بلندی  که شعر  زمان  خانم 
ده  دارای  است. سپانلو  از همه مشهورتر  است 
از شعرا و نويسندگان فرانسوی و  جلد ترجمه 
انگليسی از جمله آپولينر، رمبو، سن ژون پرس، 
آلبرکامو و گراهام گرين است. تحقيقات ادبی او 
نيز مشهور است و از ميان آنها می توان از باز 
زمينه  در  پيشرو  نويسندگان  و  واقعيت  آفرينی 
داستان نويسی و چهار شاعر آزادی در زمينه 

شعر ياد کرد

زندگی میان کتاب ها 
گناه را به گردن فاصله می اندازيم 

 ولی بهار دشمن صبر است 
 مگر نگفتی : برايم دروغ ننويس ! 

آن که بر زانوان تو به خواب می رود کتاب 
نيست 

مگر ندانستی آن چه رابطه را گره کور می 
زند ، 

نه طول فاصله 
کمبود حوصله خواهد بود ؟
اگر ز عشق تا به صبوری

 هزار فرسنگ باشد 
 کتاب ها ، بر زانوان ما ، 

هنرهاشان را بيرون می ريزند 
 ماتيلد از سرخ و سياه 
 ميسيز بلوم از دوبلين 
 بلورخانم از همسايه ها 

 و يك کتاب که نامش را فقط من و تو می 
دانيم 

 هنر ، نه از فراوانی ،
 از فقدان ها می رنجد 

 بهار را ، با چشم باز ، 
در باغچه ی رؤيا می کنيم 

 زنان دلفريب رمان ها ،
 لميده بر زانويم ،

 لبخند می زنند به من 

 ماتيلد در پاريس بهانه گير شبيه تو بود 
 ميسيز بلوم در دوبلين تو مثل او حشری 

نيستی 
بلور خانم در اهواز سفيد و فربه بود 

 تو برخالف او گندم گونی
 کتاب شعر تو را نيز دوست دارم 

که روی زانو بگذارم
چه بك خواننده آن را نمی شناسد 

 من و تو اسمش را می دانيم 
 کافی نيست ؟ 
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حراج كریستي خاورميانه برگزار مي شود 
 

بيشترین قيمت 
پایه براي نقاشي 

سهراب سپهري 
 

حراج آثار هنري مدرن و معاصر کريستي 20 روز ديگر با حضور 
از  ايرانيان چکش مي خورد. حراج کريستي که يکي  آثار هنري 
معتبرترين برنامه هاي فروش آثار هنري در جهان محسوب مي 

شود هر سال مقارن با ارديبهشت ماه غير از لندن

در  شود.  مي  برگزار  نيز  خاورميانه  در  حراج-  اصلي  مکان   -
هنرمندان  به  آثار  بيشترين  معمول  طور  به  خاورميانه  کريستي 
اين  در  ايران  از  اثر   54 نيز  بار  اين  که  دارد  اختصاص  ايراني 
حراج چوب حراج خواهد خورد. باالترين قيمت پايه اين دوره از 
تابلوي نقاشي از سهراب سپهري شاعر  به  کريستي خاورميانه 
و نقاش معاصر ايراني تعلق دارد. قيمت پايه اين تابلو از سري 
دالر  هزار   200 تا   150 درخت  با موضوع  هاي سپهري  نقاشي 
تعيين شده است. بعيد به نظر مي رسد با توجه به سابقه فروش 
آثار در کريستي قيمت آثار در باالترين حد به ميليون دالر برسد. 
با  تناولي  پرويز  پرسپوليس  مجسمه  کريستي  در  اين  از  پيش 

مبلغي حدود دو ميليون دالر فروخته شد که باالترين رقم فروش 
آثار ايراني ها در اين حراج محسوب مي شود.

اعالم  اينترنتي کريستي  پايگاه  در  که  آثار  فروش  در رديف  اما 
شده اثري ديگر از سهراب سپهري نيز با قيمت 150 تا 200 هزار 
دالر تعيين شده است. حسين زنده رودي نقاش ايراني نيز با چند 
اثر در اين حراج حضور دارد. يك اثر از او 150 تا 200 هزار دالر 

و اثر ديگرش 60 تا 80 هزار دالر تعيين شده است.

پرويز تناولي مجسمه ساز بنام ايراني که رکورددار فروش آثار 
اثر در فهرست فروش  با چند  نيز  در کريستي خاورميانه است 
او  از  اثر  يك  براي  که  قيمتي  ترين  گران  است.  گرفته  قرار  آثار 
تعيين شده 120 تا 180 هزار دالر است که احتمااًل بار ديگر در 

فروش نهايي به باالترين رقم ها دست پيدا خواهد کرد.

آثار نقاشي - خط محمد احصايي نيز همچون سال هاي گذشته 
او  نرگس«  »يك خوشه  تابلوي  دارد.  قرار  کريستي  فهرست  در 
از  خورد.  خواهد  حراج  چکش  دالر  هزار   180 تا   120 قيمت  با 
ديگر هنرمندان ايراني حاضر در اين دوره از حراج کريستي مي 
توان به ابوالقاسم سعيدي نقاش، نصراهلل افجه يي هنرمند خط - 
نيز  نقاشي، منير فرمانفرماييان، فرامرز پيالرام، آيدين آغداشلو 
اشاره کرد. قيمت آثار اين هنرمندان ميان 40 تا 120 هزار دالر 
کريستي  در  نيز  کيارستمي  عباس  از  دو عکس  اما  است.  متغير 
است  ها  درخت  تك  مجموعه  از  ها  از عکس  يکي  دارد.  حضور 
و عکس ديگر او پنجره يي به زندگي نام دارد. در کنار اين نام 
تيرافکن،  کالنتري، صادق  پرويز  ديگري چون  هاي  نام  البته  ها 
هوشنگ پزشك نيا، رضا درخشاني، بهمن محصص، فرح اصولي، 

غالمحسين نامي و... با آثارشان در کريستي حضور دارند.

عباس کوثري عکاس نيز با يك عکس در کريستي حضور خواهد 
يافت.

اين نخستين حراج در سال نو خورشيدي است که ايراني 
ها در آن حضور دارند. حراج بعدي حدود دو ماه ديگر 

در لندن برگزار خواهد شد.

يك اثر براي حضور در حراج کريستي بايد مولفه هاي 
ويژه يي داشته باشد. اثر انتخاب شده بايد معاصر بوده 
و متعلق به يکي از هنرمندان باسابقه و شناخته شده هر 
ترين  يي  حرفه  در  نيز  آثار  انتخاب  نحوه  باشد.  کشور 
مي  اتفاق  کم  خيلي  دارهاست.  مجموعه  به  رجوع  شکل 
اثر  با صاحب  به طور مستقيم  که مسووالن حراج  افتد 
دارها  مجموعه  اين  نيز  مواقع  بيشتر  در  کنند.  مذاکره 
را  آن  حراج  به  هنري  آثار  مالکيت  اعالم  با  که  هستند 
به عرضه مي گذارند. پايين ترين قيمت در کريستي پنج 

هزار دالر است. 
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گاردین خبر داد 
 

فهرست واقعي 
شيندلر رونمایي شد 
شدن  پيدا  از  گزارشي  انتشار  با  انگليس  چاپ  گاردين  روزنامه   
 801 اسامي  شامل  فهرست  اين  داد.  خبر  شيندلر  واقعي  فهرست 

قرباني است که با تالش هاي اسکار شيندلر از اردوگاه کار اجباري 
آنها  داستان  که  هستند  کساني  همان  اينها  يافتند.  نجات  ها  نازي 
توسط استيون اسپيلبرگ کارگردان برجسته امريکايي به تصوير 
کشيده شده است. اين فهرست توسط محققان استراليايي در ميان 
اسناد به جاي مانده از فردي موسوم به توماس کنيلي به دست آمده 
است. اين فهرست 13صفحه يي که يك رونوشت کاربني از فهرست 
اصلي اسکار شيندلر است دستمايه اصلي کتاب کنيلي بوده است 
به نام »کشتي شيندلر« که برنده جايزه ادبي بوکر نيز شده است. 
نيز فيلم خود را بر اساس همين کتاب ساخته  استيون اسپيلبرگ 
است. اين کتاب داستان فردي به نام اسکار شيندلر است. شيندلر 
که خود يك نازي بود به خاطر تالش هايش براي بهبود وضعيت 
قربانيان در اردوگاه هاي کار اجباري نازي به قهرمان تبديل شد. 
پيشنهاد کرد آنها را در کارخانه خود استخدام کند. »الون پريك« 
يکي از کتابداران کتابخانه نيوساوت ولز که اين فهرست در آنجا 
يافت شده است، مي گويد؛ »اين فهرست رونوشتي از يك کپي نسخه 
اصل است. اما اين فهرست بسيار تکان دهنده است؛ وقتي به آن 
نگاه مي کنيد به ناگاه ذهن تان متوجه زندگي انسان هايي مي شود 
که از مرگ رهايي يافتند.« پريك سال گذشته هنگامي که در قفسه 
هاي کتابخانه مشغول ورق زدن نوشته هاي قديمي و دستنوشته 
هاي اصلي کتاب هاي کنيلي بود، اين فهرست را پيدا کرد. فهرستي 
که کنيلي به دست آورده بود شامل اسامي 801 قرباني به عالوه 
در سال  بود.  تولدشان  محل  و  بودند  بلد  که  هايي  مهارت  مليت، 
1980 ميالدي وقتي کنيلي به فروشگاهي در بورلي هيلز رفته بود 
تا يك سامسونت بخرد اين فهرست به او داده شده بود. مالك اين 
فهرست که لئوپلد فافربرگ نام داشت يکي از لهستاني ها بود که 
توسط اسکار شيندلر از هولوکاست نجات يافته بود. اين لئوپلد بود 

که کنيلي را وادار کرد داستانش را بنويسد.  
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نيروهاي پليس ساختمان هاي دولتي را از تصرف معترضان خارج کردند 

 انقالب »باغ انگور« 
يك روزنامه روسي روز چهارشنبه هشدار داد تظاهرات گسترده عليه پيروزي کمونيست ها در انتخابات مولداوي 
دموکراسي  نوشت؛  راسيسکايا  تبديل شود.روزنامه  و گرجستان  اوکراين  انقالب  از جنس  انقالبي  به  است  ممکن 

اما  است،  خورده  جدي  آسيب  مولداوي 
مقصر حزب کمونيست نبوده است. ساير 
روزنامه ها با اين وجود نوشتند؛ احتمال 
انقالبي  برپايي  با  مولداوي  در  رود  مي 
گرجستان  و  اوکراين  هاي  انقالب  مانند 
رژيم جديدي بر سر کار آيد. يك روزنامه 
انقالب گل سرخ در گرجستان و  از  پس 
انقالب  اوکراين،  در  نارنجي  انقالب 
انگور«  »باغ  انقالب  را  مولداوي  احتمالي 
ناميد. معترضان ضدکمونيست مولداوي 
اين  پارلمان  به  حمله  با  شنبه  سه  روز 
نتايج  به  نسبت  را  خود  اعتراض  کشور 
معترضان  دادند.  نشان  اخير  انتخابات 
معتقدند در انتخابات تقلب صورت گرفته 
خساراتي  پارلمان  به  آنها  حمله  و  است 
جدي به ساختمان وارد کرد. پليس براي 
اشك  گاز  تظاهرکنندگان  کردن  متفرق 
آور پرتاب کرد، اما باز نتوانست اوضاع 

را آرام کند.
در درگيري روز سه شنبه حدود 50 پليس و معترض مجروح شدند. سه روز پيش حزب کمونيست توانست در 

انتخابات اين کشور به پيروزي دست يابد. 
درگيري هاي خشونت آميز زماني آغاز شد که حدود 10 هزار تن از تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان پارلمان تجمع 
کردند و خواستار برگزاري مجدد انتخابات شدند. معترضان شعار سر مي دادند »مرگ بر کمونيست ها« و »آزادي، 
آزادي«. تظاهرکنندگان که جوانان نيز در ميان آنها حضور داشتند پرچم هاي اتحاديه اروپا، مولداوي و روماني را 
به اهتزاز درمي آوردند. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس معترضان همچنين وارد دفتر رياست جمهوري شدند 
و با شکستن پنجره ها، وسايل و مبلمان آن را به آتش کشيدند. در بيانيه يي که در تلويزيون مولداوي قرائت شد، 
والديمير ورونين رئيس کمونيست مولداوي احزاب اپوزيسيون را فاشيست هايي خواند که قصد دارند دموکراسي 
و استقالل مولداوي را تخريب کنند. حزب کمونيست از سال 2001 در مولداوي بر سر قدرت است. از سوي ديگر 
به گزارش خبرگزاري رويترز پليس ضدشورش مولداوي روز چهارشنبه توانست کنترل دفتر رياست جمهوري و 

پارلمان به آتش کشيده شده اين کشور را دوباره در دست گيرد.
اپوزيسيون را متهم به تالش براي  ورونين براي بازگرداندن آرامش به کشور از غرب درخواست کمك کرده و 
برپايي کودتا کرده است. تازه ترين گزارش ها در مورد تلفات درگيري ها حاکي از کشته شدن يك زن و مجروح 
اين سخنگو  اند.  بازداشت شده  به جرم غارت، دزدي و شرارت  تن   193 تن است. ظاهراً  از يك صد  بيش  شدن 
افزود؛ پليس قصد دارد نظم را برقرار کند و در صورت لزوم از سالح گرم براي اين منظور استفاده خواهد کرد. در 
حال حاضر مقام هاي مولداوي مرزهاي اين کشور را مسدود کرده اند. از طرف ديگر يکي از رهبران اپوزيسيون 
مولداوي گفت؛ مقام هاي کميسيون انتخاباتي از پذيرش شمارش مجدد آرا امتناع ورزيده اند. والد فيالت رهبر حزب 
ليبرال دموکرات ها طي مصاحبه يي گفت؛ آنها به ما اطالع دادند کميسيون مرکزي انتخابات درخواست شمارش 
مجدد آرا را نپذيرفته است. آنها توافق ميان ما و ورونين )رئيس جمهور مولداوي( را زير پا گذاشته اند. جوانان 
مولداوي دسته دسته از کشور مهاجرت مي کنند تا زندگي بهتري را تجربه کنند اما با بحران جهاني اقتصادي بيشتر 
پيرامون تحوالت مولداوي  ندارند. کارول پترسون که  اميدي  اند و ديگر هيچ  اين جوانان به کشورشان بازگشته 
پايان نامه دکتراي خود را مي نويسد، مي گويد؛ من نام اين شورش را انقالب ضدکمونيستي نمي گذارم. من آن را 
انقالب نوه ها عليه مادربزرگ مي نامم که به مفهوم شکاف عميق نسل ها در مولداوي است. شورش اجتماعي روز 
دوشنبه از يك يا دو سازمان يا جنبش جوانان آغاز شد که از مردم خواستند به جنبش »من يك کمونيست نيستم« 
بپيوندند. اين دو مجمع جوانان که »هايدپارك« و »به مولداوي فکر کن« نام دارند ابتکار به راه انداختن جنبش را به 
خود اختصاص دادند. ناتاليا مورار از رهبران جنبش جوانان »به مولداوي فکر کن« مي گويد؛ پنج شش نفري با 10 
 Msg و Facebook، Twitter ،دقيقه توفان فکري و تصميم گيري، چند ساعت پخش اطالعات از طريق شبکه اينترنت
همه را بسيج کرديم. او مي گويد به همين سادگي 15 هزار نفر را توي خيابان جمع کرديم. رئيس جمهور مولداوي 
اين جنبش را کودتايي عليه قانون اساسي خوانده و آنها را متهم کرده براي تظاهرات پول گرفته اند و خيلي خوب 
سازماندهي شده بودند. وزارت خارجه روسيه طي بيانيه يي اعالم کرده گروهي شبه نظامي حمله به پارلمان و کاخ 
رياست جمهوري را شروع کردند. وزارت خارجه امريکا نيز از اين تحوالت اظهار نگراني کرده و گفته نمي تواند 
اظهارنظر کند انتخابات عادالنه بوده يا نه. در هر حال حوادث دو سه روز گذشته در مولداوي همه را مبهوت کرده 
است حتي تظاهرکنندگان انتظار آن را نداشتند که اعتراض آنان يکباره چند ساختمان دولتي را به کام آتش فرو ببرد 
و آجرهاي سنگ فرش پياده روها صرف حمله به ساختمان هاي دولتي شود. آنچه در مولداوي رخ داده نماد شکاف 
 ،Twitter، Msg بين جوانان و طيف هاي مسن تر است. جوانان به سادگي توانستند با استفاده از اينترنت و سايت
موبايل، Face book و ديگر وسايل ارتباطي مدرن هزاران نفر را دور کاخ رياست جمهوري گرد آورند. به صورت 
خلق الساعه وبالگ هايي درست شد که همگان را به مبادله خبر و اطالعات و اظهارنظر واداشت. نحوه برخورد 
جوانان مولداوي با بحران به شکلي بود که بسياري از جوانان مولداوي که در خارج از کشور بودند نيز موفق شدند 
افتادن شورش مراجعه  اينترنتي در شورش عليه حزب کمونيست شرکت کنند. در آستانه به راه  حداقل به شکل 
مردم به اينترنت و سايت Twitter براي مبادله نظر به حدي زياد بود که اينترنت پايتخت قطع شد. ناظران اتحاديه 
اروپا و سازمان امنيت و همکاري اروپا انتخابات هفته جاري مولداوي را انتخاباتي عادالنه توصيف کردند و آن را 
مورد قبول دانستند. جدا شدن بسياري از کشورهاي شرق اروپا از بلوك شرق به نفع آنها بود زيرا بيشتر آنها به 
عضويت اتحاديه اروپا و بلوك غرب درآمدند اما مولداوي با بحران اقتصادي - اجتماعي مواجه شد. بحراني که در 

سال 2001 منجر به بازگشت کمونيست ها به قدرت شد.

آصف علي زرداري در ديدار با نماينده امريکا؛ 
 

به حمایت بي قيد و شرط نياز داریم 
 

از  و  القاعده و طالبان شده  عليه  مبارزه  امريکا در  پاکستاني خواستار حمايت  مقامات   
اختالف نظر دو کشور در مورد مقابله با شورشيان سخن گفته اند. روز گذشته سخنگوي 
زرداري  کرد  اعالم  يي  بيانيه  با صدور  پاکستان،  جمهوري  رئيس  زرداري  علي  آصف 
پس از مالقات با دو تن از مقامات عالي رتبه امريکايي گفته است پاکستان براي غلبه بر 
شورشيان طالبان و القاعده که موجوديت و بقاي اين کشور را تهديد مي کنند به »کمك 
هاي بي قيد و شرط« در زمينه هاي مختلف نياز دارد. زرداري روز دوشنبه با ريچارد 
هالبروك نماينده ويژه رئيس جمهوري امريکا در امور پاکستان و افغانستان و درياساالر 
پاکستان،  پايتخت  آباد  اسالم  در  متحده  اياالت  ارتش  مشترك  ستاد  رئيس  مولن  مايك 
ديدار و گفت وگو کرد. سفر اين دو مقام امريکايي به اسالم آباد نخستين تماس رسمي 
اوباما و اعالم  باراك  از زمان آغاز رياست جمهوري  بين مقامات عالي رتبه دو کشور 
سياست جديد وي براي تقويت حضور نظامي امريکا در افغانستان بوده است. به گفته 
سخنگوي رئيس جمهوري پاکستان، زرداري در مالقات با مقامات امريکايي گفت پاکستان 
تاکيد ورزيد دولت وي هرگز »تسليم فشار از سوي  براي بقاي خود مبارزه مي کند و 
عناصر تندرو« نخواهد شد. اظهارات رئيس جمهوري پاکستان پس از آن انتشار مي يابد 
که اعالم نظر وي در برقراري تماس و مذاکره با تندروهاي اسالمگرا انتقاداتي را در پي 
داشته است. به گزارش منابع امريکايي، محور مذاکرات هالبروك و مولن با آصف علي 
زرداري را مسائل مربوط به امنيت منطقه، استراتژي دولت امريکا در افغانستان و افزايش 
فعاليت تندروهاي اسالمگرا در منطقه در هفته هاي اخير تشکيل مي داد. دولت امريکا وعده 
داده است چند ميليارد دالر را براي کمك به پاکستان در زمينه مقابله با گروه هاي مسلح 
متحده  اياالت  برخي شرايط  از  پاکستاني  مقامات  گفته مي شود  اما  دهد  اختصاص مي 
براي اعطاي اين کمك خرسند نيستند. اعضاي هيات امريکايي روز سه شنبه با يوسف 
رضا گيالني نخست وزير و شاه محمود قريشي وزير امور خارجه پاکستان نيز ديدار و 
گفت وگو کردند. ريچارد هالبروك و شاه محمود قريشي پس از مالقات با يکديگر در يك 
نشست خبري مشترك در اسالم آباد شرکت کردند و به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند. 
قريشي در اين نشست خبري گفت همکاري پاکستان و امريکا تنها در شرايط اعتماد و 
احترام متقابل امکان پذير خواهد بود و افزود دو طرف هنوز در مورد حمالت موشکي 
نيروهاي امريکايي به مواضع شورشيان مسلح در مناطق مرزي با افغانستان اختالف نظر 
دارند. ديدار مقامات امريکايي از اسالم آباد در حالي گزارش مي شود که با آغاز به کار 
دولت جديد امريکا، عمليات هواپيماهاي بدون سرنشين امريکايي عليه مواضع شورشيان 

در داخل خاك پاکستان همچنان ادامه داشته است.

نيروهاي امريکايي مستقر در افغانستان گفته اند حمالت شورشيان مسلح در افغانستان 
توسط تندروهاي مستقر در نواحي مرزي خاك پاکستان، که رهبران طالبان و القاعده در 
از اواخر دوره زمامداري جرج  اند، سازماندهي مي شود. به همين دليل،  آن پناه گرفته 
بوش رئيس جمهوري سابق امريکا، نقاط متعددي در اين نواحي هدف حمالت هوايي و 
در مواردي زميني امريکاييان قرار گرفته هرچند منابع امريکايي معمواًل انجام اين عمليات 
تا کنون، حمالت  تابستان گذشته  اواسط  از  منابع،  به گزارش برخي  اند.  نکرده  تاييد  را 
نيروهاي امريکايي به داخل خاك پاکستان بيش از 300 کشته بر جاي گذاشته که مشخص 
اند.  بوده  عادي  تعدادي شهروندان  چه  و  مسلح  از شورشيان  آنان  از  تعداد  چه  نيست 
حق  شدن  دار  خدشه  باعث  را  آن  و  کرده  مخالفت  حمالتي  چنين  با  پاکستاني  مقامات 
حاکميت اين کشور و تشديد نا خرسندي از غرب دانسته اند و گفته اند چنين اقداماتي مي 

تواند به افزايش حمايت مردمي از اسالمگرايان تندرو منجر شود.

سازمان هاي اسالمگرا در خالل سال هاي اخير در داخل خاك پاکستان نيز فعال بوده اند 
و به حمالت مسلحانه عليه نيروها و مراکز دولتي، به خصوص در مناطق مرزي و قبيله 
نشين، بمبگذاري انتحاري، آدم ربايي و ترور مقامات و شخصيت هاي پاکستاني در نقاط 
مختلف اين کشور دست زده اند. به گفته منابع پاکستاني، از سه سال پيش تا کنون، بيش 
از يك هزار و 700 تن در اثر عمليات مسلحانه و اقدامات تروريستي در اين کشور جان 
خود را از دست داده اند که از آن جمله مي توان به بي نظير بوتو نخست وزير پيشين و 
رهبر حزب مردم پاکستان اشاره کرد که در يك حمله انتحاري در دسامبر سال 2007 

کشته شد. 

پرتاب ماهواره كره جنوبي در مرداد ماه  
 

يك مقام برنامه توسعه فضايي در وزارت علوم کره جنوبي گفت؛ ما در پايان ماه ژوئيه 
پس از صرف مجموعًا 380 ميليون دالر موشك KSLV-1 را به فضا پرتاب خواهيم کرد. 
موشك KSLV-1 يك ماهواره کوچك را براي بررسي الگو هاي تابش به فضا خواهد برد. 
دانشمندان کره جنوبي پس از اعالم پنتاگون مبني بر اينکه بار موشك کره شمالي هرگز به 

مدار زمين نرسيده و در اقيانوس آرام سقوط کرده، نفس راحتي کشيدند. 

ماهواره  و  بوده  آميز  موفقيت  پرتاب  اين  گويد  مي  يانگ  پيونگ  که  است  حالي  در  اين 
پرتاب شده در حال پخش »سرود هاي ميهن پرستانه« از فضا است. کره جنوبي تاکنون 
دو ماهواره پيچيده آريرانگ 1 و 2 را از سکو هاي پرتاب در کاليفرنيا و روسيه به فضا 
فرستاده ولي تا کنون هرگز اين کار را از سکوي پرتاب مرکز فضايي نارو در جنوب کره 

جنوبي انجام نداده است. 
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محاكمه 50 نفر در مصر  
  

 حکومت مصر از شش ماه پيش 50 نفر از شهروندان مصري، فلسطيني و 
لبناني را به اتهام ارتباط با حزب اهلل و حماس بازداشت کرده و تاکنون به 
هيچ کس اجازه مالقات با اين افراد را نداده است. خبرگزاري ها به نقل از 
منابع حقوقي آگاه اعالم کردند دادسراي عالي اين کشور در هفته جاري 
لبنان، مصر و  از کشورهاي  را که  بازداشت شدگان  اين  تحقيق درباره 
بازداشت  منابع، عمليات  اين  اعالم  بر  بنا  کند.  فلسطين هستند، آغاز مي 
اين افراد شش ماه قبل به صورت کاماًل محرمانه انجام شده است، البته 
از  براي دفاع  را  الزيات« وکيل مصري  افراد، »منتصر  اين  خانواده هاي 

نزديکان بازداشت شده خود برگزيده اند.  

دیدار فرستاده ویژه امریکا با مقامات هند  
  

با  گذشته  روز  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امريکا  ويژه  فرستاده 
مشاور امنيت ملي هند ديدار کرد و درباره نحوه کمك هند به استراتژي 
جديد واشنگتن براي پايان دادن به تهديد هاي تروريستي در افغانستان 
و پاکستان مذاکره کرد. ريچارد هالبروك فرستاده ويژه امريکا در امور 
ستاد  رئيس  مولن  مايکل  آدميرال  سفر  اين  در  پاکستان،  و  افغانستان 
مشترك ارتش امريکا را نيز همراه خود داشت. گمان مي رود هالبروك 
تروريسم  دادن  در شکست  واشنگتن  با  دهلي  همکاري  هاي  راه  درباره 
رايج در افغانستان و پاکستان مذاکره کرده باشد. شبکه خبري بي بي سي 
پراناب موکرجي وزير  با  مايکل مولن  آدميرال  هالبروك و  ديدار  از  نيز 
امور خارجه هند وشيو شانکار منون معاون وزير خارجه هند خبر داد.  

13 كشته در انفجارهاي افغانستان  
  

آسوشيتدپرس؛ بر اثر انفجار بمبي در يك جاده نزديك به پايگاه اصلي 
ناتو کشته و  افغانستان روز گذشته يك سرباز  ناتو در جنوب  نظاميان 
انفجار و  به محل دقيق  اشاره  بدون  ناتو  شش غيرنظامي زخمي شدند. 
مليت قرباني حادثه اعالم کرد، اين سرباز در يك رخداد خصمانه کشته 
هزاران  است.  طالبان  نظاميان  شبه  فعاليت  مرکز  افغانستان  جنوب  شد. 
تا  شد  خواهند  مستقر  منطقه  اين  در  امسال  اواخر  امريکا  جديد  سرباز 
به حمالت شبه نظاميان طي سه سال گذشته پايان دهند. همچنين زلماي 
ايوبي سخنگوي فرماندار استان قندهار گفت؛ همچنين امروز )چهارشنبه( 
غيرنظامي  خودروي  يك  به  قندهار  شهر  جنوب  در  يي  جاده  بمب  يك 

اصابت کرد که به زخمي شدن شش غيرنظامي انجاميد.  

هشدار كره شمالي به شوراي امنيت 
سازمان ملل  

 
گروه بين الملل؛ دولت کره شمالي به شوراي امنيت سازمان ملل هشدار 
پيونگ  اين کشور،  عليه آزمايش موشکي  اقدام  داد، در صورت هرگونه 
يانگ نيز »گام هاي جدي« برخواهد داشت. پاك توك هان معاون سفير 
کره شمالي در سازمان ملل به خبرنگاران گفت؛ در صورت انجام هرگونه 
اقدام شوراي امنيت عليه کره شمالي ما آن را تعدي و تجاوز به حاکميت 
خود تلقي خواهيم کرد و اقدام بعدي از سوي ما انجام خواهد شد. واشنگتن، 
به  اند آزمايش موشکي کره شمالي مربوط  اعالم کرده  توکيو و سئول 
پرتاب موشك هاي بالستيك دوربرد اين کشور بوده که قطعنامه شوراي 
يانگ  پيونگ  اين قطعنامه  را نقض کرده است. در  امنيت در سال 2006 
حق ندارد چنين موشك هايي را پرتاب کند. اين قطعنامه پس از آزمايش 
هسته يي کره شمالي صادر شد. پاك توك هان در حضور خبرنگاران 
و  است  غيردموکراتيك  شمالي  کره  ماهواره  پرتاب  از  ها  انتقاد  گفت؛ 
دو کشور حق استفاده صلح آميز از فضا را داراهستند. وي افزود؛ اين 
عادالنه نيست. در حالي که خود آنها بيش از صد ها بار ماهواره به فضا 
ارسال مي کنند، ما حق انجام چنين کاري را نداريم، اين رفتار دموکراتيك 
نيست. از سوي ديگر تلويزيون دولتي کره شمالي همراه با پخش نخستين 
تصاوير از پرتاب راکت اين کشور تصاويري نيز از رهبر ظاهراً سالم و 
باغ  با کشاورزان و تماشاي خرس هاي  اين کشور در ديدار  خوشحال 
وحش، کارگران ماشين آالت توليد صابون و دارو نشان داد. انتظار مي 
نخستين  در  با حضور  کره شمالي  ساله   67 رهبر  ايل  کيم جونگ  رود 
انتخاب دوباره اش به  جلسه پارلمان اين کشور در روز پنجشنبه براي 
عنوان رئيس کميسيون دفاع ملي بار ديگر در صحنه عمومي حضور يابد. 
شده  داده  نشان  سفيد  راکت  يك  کره  تلويزيون  انحصاري  تصاوير  در 
است. اين کليپ 20 ثانيه يي پرتاب اين موشك و سپس حرکت به سمت 
کره  اصلي  روزنامه  ايلبو  چوسون  دهد.  مي  نشان  آسمان  در  را  شرق 
جنوبي گزارش داده به نظر مي رسد پيونگ يانگ براي پرتاب اين موشك 
مقام  يك  سخنان  به  روزنامه  اين  باشد.  کرده  هزينه  دالر  ميليون   300

رياست جمهوري سئول استناد کرده ولي نام وي را ذکر نکرد. 

   پایان سفر 

غيرمنتظره اوباما به 
عراق 

کشته  شمار  گفت؛  کاظمين  بيمارستان  پزشك  يك   
به  و  رسيد  نفر   13 به  کاظمين  ديروز  انفجار  هاي 
دليل وخامت اوضاع مجروحان احتمااًل شمار شهدا 
افزايش خواهد يافت. موج جديد خشونت ها در عراق 
در حالي صورت مي گيرد که روز سه شنبه باراك 
سفر  يك  طي  امريکا  جديد  جمهور  رئيس  اوباما 
غيرمنتظره وارد بغداد شد و با مقامات عراقي گفت 
تاکيد بر خروج  با  اين گفت وگوها  او در  وگو کرد. 
نيروهاي امريکايي از عراق گفت؛ 18 ماه آينده براي 
و حساس  مهم  بسيار  عراق  در  امريکايي  نيروهاي 
خواهد بود. در يك خبر ديگر عباس البياتي در گفت 
دولتي عراق  ارگان رسمي  الصباح  با روزنامه  وگو 
جمهور  رئيس  مذاکرات  جريان  در  داشت؛  اظهار 
متعهد شد  کاخ سفيد  عراق،  وزير  نخست  با  امريکا 
به پنج موضوع پايبند باشد. وي افزود؛ باراك اوباما 

در ديدار با نوري المالکي متعهد شد از روند سياسي 
و دموکراسي عراق حمايت کند و تضمين داد در اداره اين کشور مشارکت گسترده يي داشته باشد. بياتي تصريح کرد؛ رئيس 
جمهور امريکا متعهد شد از عراق در برابر هرگونه تجاوز خارجي حمايت کند و همکاري هاي بغداد- واشنگتن از نظامي و امنيتي 
به همکاري هاي راهبردي در تمام زمينه تغيير پيدا کند. به گفته وي همچنين اوباما متعهد شد عراق را از تمام قطعنامه هاي بين 
المللي که در رژيم صدام تصويب شده بود، نجات دهد. اوباما در جريان سفر به عراق بار ديگر بر پايبندي اين کشور براي خروج 

تمامي نيروهاي اين کشور از عراق تا سال 2011 تاکيد کرد. 

محکوميت 30ساله رئيس جمهور سابق پرو  
  

فرانس پرس؛ با گذشت شش ماه از روند محاکمه رئيس جمهور سابق پرو، دادگاه پرو نهايتًا ديروز )سه شنبه( حکم مربوط به وي 
را صادر کرد. آلبرتو فوجيموري رئيس جمهور 70ساله سابق پرو که از دسامبر سال 2007 در بازداشت به سر مي برد، نهايتًا 
به 30 سال زندان محکوم شد. وي متهم است با کمك نيروهاي گارد ويژه 25 تن از غيرنظاميان اين کشور را به قتل رسانده است. 
احتمال مي رود در صورتي که اين حکم به طور قطع صادر شود وي بار ديگر با تکرار ادعاهاي گذشته خود از پذيرش آن سرباز 
زند. عالوه بر اين، در صورت تبرئه شدن وي دادگاه بايد در برابر خانواده هاي قربانيان اين حادثه اوايل دهه 90 پاسخگو باشد. 
دختر فوجيموري يعني کايکو فوجيموري که در سال 2011 قرار است خود را نامزد احراز پست رياست جمهوري پرو کند، اظهار 

داشت؛ در صورت پيروزي در انتخابات پدر خود را خواهد بخشيد.  

دیدار مركل از نظاميان آلماني در افغانستان  
  

افغانستان در نبرد عليه شبه نظاميان   آنگال مرکل صدر اعظم آلمان چند روز پس از تعهد مجدد سران ناتو مبني بر کمك به 
طالبان، طي سفري به افغانستان با سربازان آلماني مستقر در شمال اين کشور ديدار کرد. سخنگوي نيروهاي بين المللي کمك به 
برقراري امنيت )ايساف( در شمال افغانستان به خبرگزاري فرانسه گفت؛ در اين سفر فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان، آنگال 
مرکل صدر اعظم اين کشور را همراهي مي کند. وي افزود؛ وي در نقاط ديگر افغانستان نيز با سربازان آلماني ديدار خواهد کرد. 
اين سخنگوي ناتو بنا بر داليل امنيتي جزئيات برنامه هاي مرکل را فاش نکرد، ولي گفت انتظار نمي رود صدر اعظم آلمان به کابل 
سفر کند. سربازان آلماني در شهر مزارشريف و قندوز واقع در شمال افغانستان مستقر هستند که مرکل از هر دوي اين مناطق 
بازديد کرده است. مرکل در منطقه قندوز تالش هاي بازسازي از سوي ارتش و گروه هاي غيردولتي آلماني را تحسين کرد و 

گفت؛ اميدهايي وجود دارد.  

انفجار چهار بمب در شمال شرقي هند 
 

گروه بين الملل؛ پليس هند اعالم کرد، انفجار چهار بمب در ايالت ناآرام »آسام« واقع در شمال شرقي هند که در آستانه سفر امروز 
)سه شنبه( نخست وزير هند به اين منطقه صورت گرفت هفت کشته بر جاي گذاشت. پليس اعالم کرد جبهه متحد آزاديبخش آسام 
)ULFA( که يك گروه جدايي طلب در اين ايالت است، در اين حمالت دست دارد. يك سخنگوي حزب کنگره حاکم هند گفت؛ سفر 
مان موهان سينگ نخست وزير هند به ايالت آسام، طبق برنامه و تحت تدابير شديد امنيتي انجام مي شود. پليس گفت، اولين انفجار 
در پارکينگ شلوغ يك رستوران در گواهاتي شهر اصلي ايالت آسام صورت گرفت و در سي امين سالگرد تشکيل ULFA هفت 
کشته بر جاي گذاشت. يك افسر ارشد پليس در شهر گواهاتي طي يك تماس تلفني به خبرگزاري رويترز گفت؛ هفت تن در اين 
انفجار کشته شدند. اين انفجار 32 زخمي بر جاي گذاشت که حال چندين تن از آنها وخيم است. مقامات گفتند، احتمال دارد آمار 
تلفات اين انفجار افزايش يابد. در پي اين انفجار چندين خودرو و ساختمان به آتش کشيده شدند. انفجار دوم دو ساعت بعد مقابل 
يك ساختمان در150 کيلومتري شمال گواهاتي صورت گرفت. پليس گفت، وسيله انفجاري روي يك دوچرخه کار گذاشته شده 
بود. در پي اين انفجار شش تن زخمي شدند که سه تن از آنها در شرايط بحراني هستند. انفجار سوم در منطقه کاربي آنگلونگ 
صورت گرفت و هيچ تلفاتي در پي نداشت. شبه نظاميان همچنين نارنجك هايي را به سمت يك پاسگاه پليس در شهر مانکاچار در 
منطقه جوبري، نزديك مرز بنگالدش پرتاب کردند که يك کشته و پنج زخمي بر جا نهاد. اما در پي اين انفجارها صدها تظاهرکننده 
عصباني که پليس را در عدم تامين امنيت کافي مقصر مي دانستند در خيابان اصلي گواهاتي تظاهرات کردند و ضمن سر دادن 
ايالت  اين  انتخاباتي را در  انتخابات سراسري ماه آوريل مبارزات  پليس درگير شدند. احزاب سياسي در آستانه  با  شعارهايي 
شروع کرده اند. گروه جدايي طلب ULFA در ميان بيش از 24 گروه مسلح در شمال شرقي هند که براي استقالل اين منطقه يا 
خودمختاري سياسي بيشتر مبارزه مي کنند، قرار دارد. آنها دهلي نو را به غارت منابع معدني و جنگلي اين منطقه و بي توجهي 

به اقتصاد آن متهم مي کنند. 
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كساني كه خواهر دارند، شادتر و 
خوشبين ترند 

 
در  خواهر  يك  حداقل  داشتن  محققان  جديد  هاي  يافته  براساس 
خوشبيني  افزايش  و  انسان  بيشتر  نشاط  و  شادي  باعث  زندگي 
از برادر چنين حالتي را به  او مي شود در حالي که برخورداري 
فرد دست نمي دهد.به نقل از روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن، اين 
مطالعه جديد همچنين نشان مي دهد بزرگ شدن فرد با حداقل يك 
خواهر در خانواده وي را قادر مي سازد بهتر از ديگران بر مشکالت 
با  اولستر که  دانشگاه  از  کند. پروفسور توني کاسيدي  خود غلبه 
انجام  را  تحقق  اين  انگليس  ليچستر  دانشگاه  از  محققاني  همکاري 
داده است، گفت؛ داشتن خواهر به افزايش سالمت رواني کمك مي 
باز و  اجتماعي  به نظر مي رسد خواهران روابط  افزود؛  کند. وي 
همبستگي در خانواده را تشويق مي کنند اما ظاهراً برادران اثرات 
رواني  سالمت  در  اساسي  نقشي  احساسات،  ابزار  دارند.  منفي 
در  اين مساله  ارتقاي  باعث  داشتن خواهر  و  کند  ايفا مي  آل  ايده 
خانواده ها مي شود. به عالوه تحقيقات نشان مي دهد دختراني که 
خواهر دارند ظاهراً به داشتن استقالل بيشتر و دستيابي به موفقيت 
گرايش دارند در حالي که طبق تحقيقات پروفسور کاسيدي پايين 
ترين امتيازات از آن پسراني است که تنها برادر دارند و نه خواهر. 
وي در خصوص داليل اين مساله گفت؛ پسران به طور ذاتي تمايل 
دارند در مورد چيزهاي مختلف با ديگران صحبت نکنند و در نتيجه 
دختران  که  حالي  در  کنند  نمي  وگو  گفت  برادران خود  با  معمواًل 
مخالف اين قضيه عمل مي کنند. اين مطالعه روي 571 جوان بالغ 
بين 17 تا 25 ساله صورت گرفت که در مورد ترکيب خانواده و 

ميزان سالمت رواني آنها سواالتي پرسيده شد. 
 

 

 جایزه مایکروسافت براي یافتن هکر 
 

Downadup/ مايکروسافت براي کسي که بتواند سازنده ويروس
اين  کرد.  تعيين  جايزه  دالر  هزار   250 کند  پيدا  را   Conficker
ويروس که با جست وجو در اينترنت به دنبال کامپيوترهاي آسيب 
پذير، خود را گسترش مي دهد اولين بار در ماه اکتبر سال 2008 
مشاهده شد و از آن زمان ميليون ها کامپيوتر را در سراسر جهان 
مسوول  يافتن  براي  دليل  اين  به  است.مايکروسافت  کرده  آلوده 
ايجاد ويروس Conficker جايزه نقدي تعيين کرده است که توليد 

آن را اقدامي جنايي مي داند.

 Trustworthy Computing گروه  از  استاتاکوپولوس  جرج 
برنامه  چنين  که  »کساني  گفت؛  باره  اين  در  مايکروسافت  شرکت 
شناخته  مسوول  قضاييف  محاکم  غدر  بايد  نويسند  مي  را  هايي 
شوند.«او به بي بي سي گفت شرکت او حاضر نيست »کنار بنشيند 
»پيام  شود.«  انجام  ديگران  توجه  بدون  اقداماتي  چنين  بگذارد  و 
مشکالت  نوشته  را  ويروس  اين  کس  هر  است؛  واضح  بسيار  ما 
زيادي را براي مشتريان ما ايجاد کرده و ما مي خواهيم اين پيام 
را بفرستيم که هر کاري را که بتوانيم براي دستگير کردن اين فرد 
اين  به  که  را  کامپيوترهايي  شمار  آربور  شبکه  دهيم.«  مي  انجام 

ويروس مبتال شده اند 12 ميليون واحد اعالم کرده است.

 برنامه Conficker که در واقع يك کرم محسوب مي شود شبکه 
ها يا کامپيوترهايي را هدف مي گيرد که از امکانات به روز شده 
نمي  استفاده  امنيتي  تهديدهاي  با  مقابله  در  ويندوز  عامل  سيستم 
کنند.اين برنامه کامپيوترها را از طريق اتصال اينترنت يا با مخفي 
فايل  انتقال  براي  آن  از  که   USB حافظه  هاي  کارت  روي  شدن 

استفاده مي شود، آلوده مي کند؛ وقتي اين برنامه خود را در يك 
کامپيوتر نصب کرد با نفوذ به قلب سيستم عامل اليه هاي دفاعي 
نرم افزاري ايجاد مي کند که از بين بردن اين ويروس را دشوار 

مي سازد.
از آنجا که اين برنامه راه خود را در مسير حرکت از يك شبکه به 
شبکه ديگر با حدس زدن کلمات کاربري و عبارات رمز پيدا مي کند 
کارشناسان مسائل امنيت اينترنت توصيه کرده اند کاربران اينترنت 
با به کاربردن اعداد، عالئم نقطه گذاري و حروف بزرگ کلمات رمز 
مورد استفاده خود را پيچيده تر کنند و از احتمال کشف شدن آن 
بکاهند. نرم افزارهايي مانند اين ويروس به گونه يي طراحي شده 
اند که سازنده آن مي تواند آنها را براي ربودن اطالعات فعال کند 
و کنترل کامپيوترهاي آلوده شده را در اختيار هکر قرار دهد تا به 
اين وسيله مجموعه يي گسترده از کامپيوترهايي که براي اهدافي 

همچون خرابکاري يا کالهبرداري استفاده مي شوند، ايجاد شود.

جهان  در  يي  گسترده  ميزان  به   Downadup ويروس  هرچند 
اطالعات  ربودن  براي  از سوي سازندگان  هنوز  اما  پراکنده شده 
يا انجام حمالت ديگر فعال نشده اند.با اين حال مديران شبکه هاي 
متعددي با اين مشکل مواجه بوده اند که کاربران، پس از آنکه اين 
مي  آنها  عبور  کلمه  و  کاربري  نام  زدن  حدس  به  موفق  ويروس 
شد، قادر به ورود به شبکه نبودند.هرچند مايکروسافت مي گويد از 
اهداف سازنده اين »کرم« اطالعي ندارد اما مي خواهد مطمئن شود 
که کسي قادر به وارد کردن صدمات گسترده نيست.کارشناسان 
از  ماندن  امان  در  براي  ويندوز  عامل  کاربران سيستم  گويند  مي 
 MS08-067 فايل  ويروس  اين  فعاليت  از  ناشي  احتمالي  آسيب 
شرکت مايکروسافت را که با نام KB958644 نيز شناخته مي شود 
از شرکت مايکروسافت دانلود کرده و روي کامپيوتر خود نصب 

کنند.

سالن هاي مد مجازي در قلب خيابان هاي شهر  
 

مردم هلسينکي خوش پوش ترند يا مردم پکن؟ مادريدي ها عاشق لباس هاي رنگي اند يا نيويورکي ها گوي سبقت را ربوده اند؟ براي دانستن جواب اين پرسش ها الزم نيست حتمًا به اين شهرها سفر کنيد. 
وبالگ ها کارتان را راحت کرده اند. مردي که »نلز فراي« به دنياي مد معرفي کرد، به هيچ وجه زيبا يا خوش اندام نبود. اصاًل در او هيچ اثري از استانداردهاي معمول مانکن ها ديده نمي شد و حتي لباس 
هايش هم کمترين نشاني از مارك هاي معروف نداشت؛ يك کت چهارخانه سياه و سفيد، يك جفت کتاني مدل آديداس با يك عصا که در اصل يك چوب ني بلند بود. نلز فراي، دو سال پيش، يك شب به طور 
اتفاقي اين مرد بي خانمان را در خياباني در شهر پکن مي بيند و اجازه مي خواهد از او عکسي بگيرد. با اينکه مرد بدون ترديد در چشمان بسياري ژوليده و نامرتب مي آيد ، اما نلز چيزي را در سبك لباس 
هاي او و به اصطالح »سبك« لباس پوشيدنش کشف مي کند که همين، دليلي مي شود تا تصوير او بر وبالگ نلز بنشيند. در ادامه هم همان خاصيت هميشگي اينترنت، يعني ديده شدن اين عکس توسط هزاران 
نفر ديگر در سراسر دنيا. کامنت ها و اي ميل هايي که نلز دريافت مي کند، انگيزه خوبي مي شوند تا او از اين پس دوربين به دوش در خيابان هاي پکن، شهري که در آن سکونت دارد، به شکار وبالگي برود. 
از اين پس اين جوان بازرگان 27 ساله امريکايي يك شغل دوم پيدا مي کند؛ Street-Style-Blogger . در زبان فارسي نمي توان کلمه يي را پيدا کرد که معادل دقيقي براي اين شغل جديد ساخته دنياي مجازي 
باشد و در بهترين حالت بايد توضيحي براي آن ارائه کرد. فرض کنيد شما در همين لحظه اسم شهر صوفيه، تل آويو، شيکاگو يا بخارست را مي شنويد؛ شايد ناگهان با خود فکر کنيد عابران خيابان هاي اين 
شهرها چگونه لباس مي پوشند يا چه سليقه يي دارند. يا اينکه نبض مد در تل آويو تا چه اندازه مي تپد. اينجاست که کار افرادي مثل نلز معنا پيدا مي کند. نهادن نام »وبالگ نويس« بر اين افراد به نظر درست 
نمي آيد، چون در بيشتر موارد آنها قرار نيست چيزي را براي ما بنويسند، بلکه وبالگ شان مي خواهد ما را در حالي که در اتاق مان نشسته ايم، براي يك لحظه به ميان مردم شهرشان ببرد. نلز فکر نمي کرد 
ناگهان خوانندگاني از شيکاگو، برلين يا هلسينکي پيدا شوند که زير عکس مانکن خياباني او نظر بگذارند و کمي بعد هم سردبيران مجله هاي مد با او تماس بگيرند و تقاضا کنند که آيا مي توانند از عکس هايي 
که او مي گيرد، در مجله هايشان استفاده کنند. البته اين تازه نقطه آغاز بود، زيرا طراحان هم ديگر نلز را به نمايش هاي مدشان دعوت مي کردند. در اين بين، از اين دست وبالگ ها، رفته رفته در اينترنت زياد 
شدند و آدم هاي خوش ذوق، هر کدام از يك گوشه جهان ديگران را به تماشاي مد خياباني شهرشان دعوت کردند. البته مدال ابتکار عمل همچنان در دستان »اسکات شومن« است؛ صاحب وبالگ پرآوازه 
»سارتورياليست« و اولين نفري که در ابتدا خوش پوشان نيويورکي را شکار کرد و حاال تمام آن 23 هزار نفري که هر روز به وبالگش سر مي زنند، مي توانند در تيتر عکس هاي او، نام شهرهاي زيادي را 
ببينند. طبيعي است طراحان و کمپاني هاي مد تا آن اندازه زيرك بوده اند که نسبت به اين پديده و نفوذ آن بي تفاوت نمانند. براي همين هم برخي از اين بالگرها اينك عکاسان اين کمپاني ها شده اند يا اينکه 
برايشان يك وبالگ مد زده اند. هرچند اين وبالگ ها از مد و درباره مد مي نويسند، اما در هر حال گاهي اوقات، در بخش نظرات آنها هم ردپاي سياست را هرچند کمرنگ مي توان مشاهده کرد، مخصوصًا 
وقتي که کاربري در عکسي از وبالگ »استريت واکر« که نمايش مد خياباني تل آويو است، مي نويسد؛ »عکس قشنگي است، اما نمي شود شما از اشغال فلسطين دست برداريد؟« با اين همه، اينجا دنياي مجازي 
است. جنسيت يا اينکه از کجا آمده يي، فرقي نمي کند. در اين وادي هر کسي مي تواند دوربين به دست بگيرد و به راه بيفتد مثاًل مردي در شهر برلين که به گفته خودش، تعداد کفش هايش از همسرش بيشتر 
است يا دختري که عشقش به کيف باعث شده وبالگش را تمامًا وقف آن کند. در گشت و گذار وبالگي مدهاي خياباني، اسم شهرهايي را مي بينيد که هر کدام آنچنان شما را کنجکاو مي کنند که بي اختيار يکي 

پس از ديگري روي اين شهرها کليك مي کنيد.
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شما که هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده که چه 
چيزهايی در آن بايد کم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شرکت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشکر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الکترونيکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

1( لوگو.......................................................................................................................... 
2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرايی ..........................................................................................................
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5( مطالب تحليلی .........................................................................................................
6( ادبيات ......................................................................................................................
7( انديشه .....................................................................................................................
8( هنر و سينما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
10( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سياست .................................................................................................................
12( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
14( ورزشی ................................................................................................................
15(  حوادث .................................................................................................................
16( خانه داری ............................................................................................................
17( سرگرمی ..............................................................................................................
18( آذری ....................................................................................................................
19( ديار آشنا ..............................................................................................................
20( انگليسی .................................................................................................................
21( آگهی .....................................................................................................................
22( توزيع ....................................................................................................................
23( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

پناهجویان عراقي در آستانه 
ورود به آلمان  

 
نخستين گروه از پناهجويان عراقي وارد آلمان شدند. 
اين افراد بيشتر از همه عراقيان مسيحي ، زنان بدون 
سرپرست و شکنجه شدگان هستند. در مجموع دولت 
آلمان پذيراي 2500 پناهجوي عراقي خواهد بود. براي 
رسيدن به آلمان، پناهجويان عراقي راه سختي را طي 
کرده اند. اين افراد پس از سپري کردن دوران سخت 
اند و  برده  پناه  اردن  به سوريه و  زندگي در عراق، 
پذيرش  شدند.  آلمان  وارد  مرحله  آخرين  در  اکنون 
مجموعًا 2500 پناهجوي عراقي در خاك آلمان، طبق 
چارچوب  در  همکاري  براي  اين کشور  دولت  توافق 
ملل  سازمان  پناهندگان  عالي  کميسارياي  برنامه 
متحد صورت مي گيرد. در ماه سپتامبر سال گذشته 
پذيراي  مجموع  در  پذيرفت  اروپا  اتحاديه  ميالدي، 
10 هزار عراقي پناهجو باشد. براي آن دسته از اين 
افراد که به آلمان مي آيند، در ابتدا اجازه اقامت سه 
ساله صادر شد که قابل تمديد است. در گام نخست، 
در سوريه  اين  از  پيش  تا  که  عراقي   185 هواپيماي 
و اردن زندگي مي کردند، در شهر هانوفر آلمان، به 
زمين نشست و اين گروه از آنجا روانه اقامتگاه موقت 
دو  از  پس  تا  شدند  نيدرزاکسن  ايالت  در  »فريدلند« 
هفته در ايالت هاي مختلف آلمان تقسيم شوند. بنا بر 
اعالم دولت آلمان، اين افراد تحت مراقبت هاي پزشکي 
و روان درماني قرار گرفتند و از بدو ورود، اجازه کار 
پناهجويان  موقت  اسکان  شد.محل  صادر  آنها  براي 
در اتاق هاي بزرگ دو تا هشت تخته است و تا حد 
در  خانواده  يك  افراد  تمامي  است  امکان سعي شده 
کنار هم قرار بگيرند. در اين اتاق ها، آشپزخانه هاي 
غذاي  توانند  مي  افراد  که  اند  شده  ساخته  کوچکي 
وعده  سه  اما  کنند،  آماده  خود  براي  را  مختصري 
ارائه  اقامتگاه  نفره   500 غذاخوري  در  اصلي  غذاي 
خواهد شد. از آنجايي که شمار زيادي از اين عراقي 
ها جزء مسيحيان تحت تعقيب در کشورشان به شمار 
تا  آورده شده  فراهم  آنها  براي  امکان  اين  آيند،  مي 
در کليساي محل اقامت شان، فرايض مذهبي خود را 
به جاي بياورند. به گفته مارتين اشتاين برگ کشيش 
که  است  مهم  بسيار  فريدلند،  در  پروتستان مسوول 
اين افراد که سال هاي سختي را پشت سر گذاشته اند، 
به سرعت بفهمند در آلمان امنيت دارند و مي توانند 
به  بتوانند  پناهجويان  اين  اينکه  براي  بيابند.  آرامش 
و  ها  مترجم  کنند،  برقرار  ارتباط  ديگران  با  راحتي 
را  آنها  تا  اند  شده  گرفته  خدمت  به  نيز  مددکاراني 
کنند.  آشنا  آلمان  در  زندگي  و  فرهنگ  با  رفته  رفته 
البته در ميان اين دسته، عراقيان مسلماني هم وجود 
يا  آيند  مي  شمار  به  شکنجه  قربانيان  از  که  دارند 
اند و به  مادراني که همسران شان را از دست داده 
تنهايي مسووليت نگهداري از فرزندان شان را برعهده 

دارند. 

 زنده ماندن یک مرد پس از 

قورت دادن قيچي  
  

به  را که  پزشکان چيني موفق شدند، يك مرد چيني 
صورت تصادفي يك قيچي کوچك را قورت داده بود، 
از خطر مرگ نجات دهند. »لين کونگ« مرد 27 ساله 
ناخن  قيچي  يك  کردن  گير  دليل  به  که  است  چيني 
کنگ  هنگ  مرکزي  بيمارستان  به  گلويش  در  گيري 
با  يي  مصاحبه  در  جوان  مرد  اين  بود.  شده  منتقل 
در  که  هنگامي  يادآور شد؛  چين  دولتي  هاي  رسانه 
قيچي  اين  با  ام  جلويي  هاي  دندان  کردن  تميز  حال 
پزشك  پريد.  گلويم  داخل  به  قيچي  يکباره  به  بودم، 
جراح اين مرد در مصاحبه يي با رسانه هاي دولتي 
چين تصريح کرد؛ هنگامي که اورژانس اين مرد جوان 
تنفس  به  قادر  او اصاًل  منتقل کرد،  بيمارستان  به  را 
از  وي  جان  نجات  از  را  اميد خود  ما  و  نبود  کردن 
اين حال توانستيم در يك عمل  با  دست داده بوديم. 
وي  گلوي  از  را  متري  سانتي   10 قيچي  ساعته  سه 

خارج کنيم.   

دستگيري مرد آلماني به 
اتهام سرقت خميردندان  

  
 68 سرقت  اتهام  به  را  جوان  مرد  يك  آلمان  پليس 
بازداشت  فروشگاه  يك  از  خميردندان  حاوي  تيوب 
کرد. سخنگوي پليس منطقه »روستوك« در آلمان به 
رسانه هاي دولتي اين کشور گفت؛ زماني که نگهبان 
بازرسي  براي  خواست  سارق  از  مذکور  فروشگاه 
نگهبان  زدن  کتك  با  سارق  جوان  بايستد،مرد  بدني 
دستگير  ديگر  نگهبانان  توسط  که  داشت  فرار  قصد 
شد. وي افزود؛ پس از بازرسي بدني از اين مرد، در 
خميردندان  حاوي  تيوب   68 حدود  وي  پوليور  زير 
يافت شد. اين در حالي است که دادگاه آلمان اين مرد 
را به اتهام دزدي و ضرب و شتم نگهبان فروشگاه به 
پرداخت 40 هزار دالر و شش ماه حبس محکوم کرد  

در آرزوي زندگي جاودان  
  

اعضاي يك خانواده انگليسي قصد دارند بعد از مرگ، 
اجساد خود را منجمد کنند. خانم آدله گورو مي گويد؛ 
زماني که اين پيشنهاد را به همسر خود گفتم عکس 
ريچارد  همسرم  نديدم.  داشتم،  انتظار  که  را  العملي 
به شدت شروع به خنديدن کرد اما پس از مدت يك 
ربع توانستم او را متقاعد کنم که من جدي هستم و 
شوخي نمي کنم. همچنين اين خانم اظهار داشته من 
مي خواهم زماني که مردم، منجمد شوم با اين ديدگاه 
که در آينده با کمك تکنولوژي دوباره زنده شوم و 
زندگي در سال هاي آينده را تجربه کنم، اين طرح 10 
دالر در هفته هزينه دارد، ولي آيا مي شود با هزينه 
يك پيتزا به جاودانگي دست پيدا کرد،؟ اين طرح سال 
هاست که در امريکا وجود داشته و در دهه 70 ميالدي 
اولين انبار نگهداري اجساد منجمدشده ساخته شد. با 
توجه به اينکه در انگلستان چنين طرحي وجود ندارد 
اين زوج به همراه تعداد ديگري از مردم انگلستان که 
تعدادشان رو به افزايش است قرار است بعد از مرگ 

اجسادشان به امريکا منتقل شود.  
 

نمک خاصيت ضدافسردگي دارد  
 محققان مي گويند؛ نمك به طور طبيعي خلق را بهبود 
تواند  مي  آن  مناسب  مقدار  مصرف  و  بخشد  مي 
دريافته  پژوهشگران  باشد.  مفيد  بهبود روحيه  براي 
اند مردم حتي با وجودي که مي دانند مصرف نمك 
اما  است  مضر  آنها  سالمتي  براي  و  خطرناك  زياد 
بيشتر  بهبود خلق و روحيه شان کمي  براي  معمواًل 
نمك به غذاي خود اضافه مي کنند. محققان دانشگاه 
يووا در پژوهش جديدي دريافتند که نمك مي تواند به 
عنوان يك ماده طبيعي ضدافسردگي عمل کند. شرح 
به چاپ  رفتار«  و  »روانشناسي  در مجله  تحقيق  اين 
رسيده است. محققان مي گويند آزمايش روي موش 
بدن  در  نمك  کمبود  با  که  هايي  موش  داد  نشان  ها 
شان مواجه هستند اغلب از انجام فعاليت هايي که به 
طور طبيعي از آنها لذت مي برند، سر باز مي زنند و 
اين اکراه در واقع نشانه افسردگي است. اما از سوي 
ديگر اين کارشناسان هشدار دادند مصرف زياد نمك 
باعث افزايش فشار خون مي شود و خطرناك است. 
به سديم  کردن  کار  براي  بدن  متخصصان،  گفته  به 
نياز دارد که در ترکيب با کلريد ،نمك را تشکيل مي 
دهد اما مصرف اين ماده بايد در حد متعادل و بدون 
باال  باعث  زياده روي باشد چون خوردن زياد نمك 
سکته  خطر  نتيجه  در  و  شود  مي  خون  فشار  رفتن 
مغزي و حمله قلبي افزايش مي يابد. بر همين اساس 
آژانس استانداردهاي غذايي انگليس اعالم کرده است 
از 6  نبايد بيشتر  هر فرد بزرگسال به طور متوسط 
مي  نشان  تحقيقات  کند.  مصرف  نمك  روز  در  گرم 
ما مي  بدن  نمکي که وارد  از  دهد حدود سه چهارم 
شود از طريق مصرف غذاهاي آماده و حاضري است 
که در سوپرمارکت ها و رستوران ها سرو مي شوند. 
اين تحقيق بار ديگر بر ضرورت رعايت رژيم  نتايج 

غذايي سالم و متعادل تاکيد مي کند.  
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زن ساالری 
در ایران

دخت ايرانی

برابری  در غرب  که  نیست  این  واقعیت 
نیست؛  شرق  در  و  باشد  داشته  وجود 
واقعیت این نیست که فمنیسم بیان کننده 
وضعیت تعادلی و برابری خواهانه زنان 
نقادی  برای  وسیلهای  و  است  غرب  در 
دیگری  چیز  واقعیت  شرق.  در  تبعیض 

است...
کلمه  مترادف  آيا  و  است  معنايی  چه  به  فمنيست  و  زن ساالری   

فمنيست در فارسی زن ساالری است؟ 

ـ برای پاسخ به اين سوال، در سه حوزه جهان غرب، جهان اسالم و 
علوم اجتماعی بحث ميکنيم. در اين سه حوزه اتفاقاتی رخ داده است 
که گاهی با يکديگر همجهت بودهاند و گاه با هم در تضاد بودهاند، 

و گاهی هم حتی در هم آميخته شدهاند. 
در بعضی جاها بحث فمنيسم و برابری خواهی برای زنان، جلوتر 
از زندگی زنان رفته است. مثال در آمريکا بحثهای فمنيستی جلوتر 
از واقعيت جامعه آمريکايی حرکت کرده است. واقعيت اين نيست 
که در غرب برابری وجود داشته باشد و در شرق نيست؛ واقعيت 
اين نيست که فمنيسم بيان کننده وضعيت تعادلی و برابری خواهانه 
شرق.  در  تبعيض  نقادی  برای  ای  وسيله  و  است  غرب  در  زنان 
در  زنان  تاريخ مشارکت  به  مثال وقتی  است.  ديگری  واقعيت چيز 
آمريکا مراجعه ميکنيم، ميبينيم که زنان صد سال قبل، حق مشارکت 
رييس  آمريکا  تاريخ  در  که  اين  يا  نداشتند.  را  اجتماعی  امور  در 
جمهور زن سابقه نداشته است. مجموعه کابينه جورج بوش و بيل 

کلينتون هر کدام يك زن در کابينه داشتند! 
کابينه زن  بايد نصف  دارد،  زنان و مردان وجود  برابری  چنانچه 
باشند و زنان حضور فعالی در عرصه سياسی داشته باشند؛ ولی 

اين گونه نيست. 

اين يك سمبول و نشانه است؛ مثال در آمريکا، امروز بحث رييس 
جمهور آينده و هيالری کلينتون مطرح است. آيا آمريکاييها به يك 
زن رای ميدهند؟ اين بحث جدی است و بسياری معتقدند که رای 
نخواهند داد. در دانشگاه های آمريکا هم نخبگان زن خيلی به چشم 
نميآيند. آمريکا يك کشور خانواده محور است و از اين بابت خيلی 
شبيه ايران است؛ در سطح اجتماعی امروز آمريکا قدرت اثرگذاری 
دارد.  مهمی  نقش  زن  خانواده  در  چون  است؛  ايران  شبيه  زنان 
تربيت، اداره خانه و بقای خانواده و ساماندهی و الفت در خانواده 
مهم است. اگر تنها وظيفه خانواده توليد مثل باشد، به قول مارکس 
ميشود توليد مثل جمعی هم رخ دهد! در تعريفی که ميگوييم، سه 
مديريتی  و  سياسی  حوزه  که  باال  سطح  اول،  سطح  داريم.  سطح 

است. 

ایرانی  زنان  تاریخی  لحاظ  به 
ولی  بودند،  قدرتمند  خانواده  در 
نمیشد.  منتشر  جامعه  در  صدایشان 
ولی االن منتشر میشود. مردان حضور 
کارهای  و  داشتند  خانه  در  کمرنگی 
خانه بر عهده زنان بود. در قدیم زنان 
مردان.  توسط  اما  میگرفتند،  تصمیم 
بودند،  قدرتمند  پهلوی  و  قاجار  زنان 
امکان  اجتماع  پایین  سطح  زنان  ولی 

حضور نداشتند.
سطح دوم، سطح عمومی است که ما با آمريکاييها متفاوت هستيم. 
ايرانی،  سطح سوم، حوزه خانواده است. در خانواده آمريکايی و 
زن محور خانواده است. منظور از اين بحثها اين بود که تحوالت 

اجتماعی دنيا جدا از بحثهای نظری است. 
شايد طرح مسئله زن ساالری برای نقادی وضعيت موجود باشد، که 
اگر اين گونه باشد بسيار خوب است. اينجاست که فهمی از فمنيسم 
پديد ميآيد. آن فهم هم اين است که يك رويکرد انتقادی به وضعيت 
زنان در جامعه است که ميتواند جامعه غربی و شرقی باشد. اين 
چيز بدی نيست، چون به وضعيت انتقاد ميکند و سعی ميکند اعتدال 
باشد  برابری جنسيتی  منظور  است  ممکن  اعتدال  آورد.  به وجود 
و ممکن است نباشد. ممکن است در جامعهای زنان به نفع مردان 
کنار بروند؛ در جايی مردان به نفع زنان کناربروند. اين فمنيسم نه 
غيردينی است، نه غيراخالقی، نه غيرسياسی. بسياری از فمنيستهای 

دنيا اين گونه هستند. 

زنان  دنيا  جمعيت  نصف  شد،  گفته  که  هست  هم  ديگری  رويکرد 
هستند و بايد تساوی به وجود آيد. يعنی نبايد 80 درصد کارها بر 
دوش مردان باشد. اگر در فرهنگ لغات کلمه فمنيسم را نگاه کنيد 
حقوق  تساوی  به  که  رويکردی  يا  “بينش  شده:  تعريف  گونه  اين 

زنان نگاه ميکند.” 

داشته  وجود  جنسيتی  تبعيض  اينکه  برای  ميخواهد؟  تساوی  چرا 

است. چون 50 درصد از جامعه، 90 درصد از امکانات را در اختيار 
داشتند؛ اين غلط و ناعادالنه است. در اين نگاه تساوی گرايانه چند 

نکته وجود دارد: 
1( نقادانه به مردان است. 

2( نقادانه به وضعيت زنان است. 
جاهايی هم جنبه راديکال پيدا ميکند. برنامه هايی از دل اين ديدگاه 
به مردان ميگويد  نگاهی که  با مردان است.  ميآيد که برخورد  در 
چرا، باعث برخورد ميشود. و نگاهی که به زنان ميگويد چرا، باعث 
بايد  که  معتقدند  گروهی  ميشود.  مقابله  برای  زنان  توانمندسازی 
جلوی رشد مردان را گرفت و گروهی هم معتقدند که بايد زنان را 
توانا کنيم؛ و گروهی ميگويند هم زنان را توانا کنيم، هم جلوی رشد 
مردان را بگيريم! اينجاست که ترکيبهای متفاوتی پيش ميآيد و هر 

کس برنامهای را پيش ميگيرد. 
3( نگاه سوم که در زمينه فمنيست وجود دارد فراتر از تساوی طلبی 
است. اين ديدگاه ميگويد که تاکنون در تاريخ علم و انديشه مردان 
محور مديريت بوده اند. از امروز بايد زنان را محور بگذاريم. بدين 
تساوی حقوق  نه  است،  مداری  زن  فمنيسم،  به  ديگر  نگاه  ترتيب، 

زنان و مردان. 
حاال برای زن محوری چه بايد کرد؟ مردان هيچگاه قدرت خود را به 
زنان نخواهند داد. پس راهش اين است که جهان اجتماعی دوبارهای 
بر محور زنان طراحی کرد. بسياری از فمنيستهای راديکال اين نگاه 
را دارند. کانون همه چيز زن است. اينجاست که فروپاشی خانواده 

و روابط اجتماعی پيش ميآيد. 
 در ايران چگونه است؟ در گذشته آيا زن ساالری داشتيم؟ 

ـ در جامعه ايرانی زنان اجازه حضور در حوزه مديريتی و سياسی 
را نداشتند و ندارند. چون در حوزه مديريتی، رفتار سنتی داريم. اما 
در سطح عمومی مشارکت ميکنند. مثال بازار بيشتر حضور زنان 
را ميطلبد. مصرفگرايی بيشتر خواهان حضور زنان است. خانواده 
در اختيار زنان است، اما در حوزه سخت مديريتی زنان جايگاهی 

ندارند. 

در اولين نگاه، حضور زنان در سطح عمومی جذاب است. زنان که 
تا ديروز مردانشان همه خريدهای خانه را برايشان انجام ميدادند، 
اين  که  است  معتقد  ندارند. زن  قبول  را  مردان  امروز اصال خريد 
حوزه از آن اوست و مردان حق حرف زدن در امور خانه را ندارند. 
که دختران حق  تا جايی  است؛  افتاده  اتفاق  مردان  از  قدرت  سلب 
ازدواج  دختران  اگر  معتقدم  من  نکنند.  ازدواج  که  دارند  انتخاب 
را  ميخواهند خواستگارانشان  دختران  که  است  اين  برای  نميکنند، 
تصميمگيری  قدرت  زنان  و  دختران  پس  کنند.  انتخاب  خودشان 

بااليی دارند. 

ندارد.  جذابيت  عمومی  سطح  تنها  ديگر  که  ميرسد  زمانی  حال 
اينجاست که خود زنان راه حل پيدا کردند. در حوزه دين و آموزش 

وارد شدند. به دنبال تحصيالت هستند. به بدن خود ميرسند و... 
واقعيت اجتماعی ايران حاکی از اين است که در رفتار زنان و مردان 
تغييرات صورت گرفته است و سهمخواهی و قدرت گرفتن در حوزه 

های خانواده، عمومی و نهايتا سياسی است. 

اما از لحاظ انديشه اتفاقاتی که در دنيا افتاده، در ايران هم رخ داده 
است. نگاه سنتی، مدرن و پست مدرن در ايران هم وجود دارد. 

ولی  بودند،  قدرتمند  خانواده  در  ايرانی  زنان  تاريخی  لحاظ  به 
صدايشان در جامعه منتشر نميشد. ولی االن منتشر ميشود. مردان 
حضور کمرنگی در خانه داشتند و کارهای خانه بر عهده زنان بود. 
و  قاجار  زنان  مردان.  توسط  اما  ميگرفتند،  تصميم  زنان  قديم  در 
پهلوی قدرتمند بودند، ولی زنان سطح پايين اجتماع امکان حضور 
نداشتند. اين اصل را هم نبايد فراموش کرد که جمعيت پراکنده بوده 
است. مناره های مساجد گويای اين نکته است که بايد انسانها را از 
دور دست صدا زد. در جامعه قديم مردان هم ديده نميشدند. نبايد 
کوچکترين  االن  داشت.  را  حرفهايی  همچنين  توقع  جامعه  آن  در 

اتفاقی که ميافتد، رسانه ها همه را خبر ميکنند. 

ايران آينده خوبی دارد. تجربه خوبی داشتهايم. در قديم ايران يك 
اقليتی با پيشرفتها آشنا بودند و يك تعدادی ناآشنا. االن سنتيهای 

ما هم با مدرن آشنا هستند. 
زنان ايرانی کمی آزاد شدهاند. يك نقد زنانه نسبت به مردان وجود 
دارد. حتی پيرزنها هم بيرحمانه همسرانشان را نقد ميکنند. نسل بعد 
ميانداری ميکند. همه جا نقد از مردان وجود دارد حتی ذر روستاها... 
ما تجربه خوبی داريم. مردان نقد شدند، زنان توانا شدند، و به نظر 

ميرسد که آينده روشنی در پيش داريم.
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حرفهای تنهایی 
پيوند کيوان و ناهيد در اسمانها بسته شد! 

عطر گل محمدی که در فضا پيچيد زنبورهای عسل صلوات 
فرستادند. 

پروانه با شبنم گل نرگس وضو گرفت !
نسيم بهاری پروانه را از خواب خوش بيدار کرد!

عيسی مسيح گل مريم به سينه اش زده بود !
رجب وشعبان ماه نوربه رمضان تبريك گفتند!

جوش شيرين فرهاد را ديوانه کرد!
ستاره شناسی که بازهره ازدواج کرده بوداز دست قمردق مرگ 

شد !
اين روزها فرهادها هم از جوش شيرين سو استفاده می کنند!

اين روزها ميزان تحصيالت هم پاره سنگ دارد !
اين روزها سربه زيرها هم کفتر باز می شوند!

درد بيچارگان 
نمانده راه پيش و پس برايم      شکسته شيشه پراز دوايم
به سختی نان خود را بازيابم    هميشه در عذاب و التهابم 

فراوان لطمه ديدم از زمانه        بالها جمله شد سويم نشانه 
بهار است و ولی من در خزانم    جوان هستم وليکن ناتوانم 

همه اموال من يکسر چپو شد    به هر سو يا به هرجايی ولو شد 
ندارد درد من بی شك دوايی   مگر يابم زجايی يك شفايی 

طبيب خوش اشتها
چنين گفت اردبيلی با حکيمی   

  که بودش او زياران قديمی
حکيم دارم زتو اميد درمان 

   مداورايم نما قربان تو جان 
گرفت نبضش بکوشيدش به درمان 
   که آالمش بکاهد سهل و آسان 

بگفتا بره ای الی پلو کن  
 و يا با زعفران مرغ و چلو کن 

همه را ميل نما آن قوت شاهی
   و انگه قی بکن در يك سياهی 

بگفت بيمارنداری دوست من هش 
   بده حاال درست حرف مرا گوش 

اگر فردی نمايد اين چنين رقی    
 خورم بنده قی اش را با دف ونی 
نثری بوده متعلق به عبيد زاکافی

 که اينجانب بصورت نظم در آورده ام . 

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات 
و  پيشنهادات خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائيد.

 تمجيد منتقد بزرگ سينما 
از »درباره الي...«  

  
ديويد بوردول منتقد بزرگ سينماي دنيا با انتشار يادداشتي در 
الي...« ساخته  وبالگ شخصي خود لب به تحسين فيلم »درباره 

اصغر فرهادي گشود. 
»حقيقتش  است؛  آمده  يادداشت  اين  در  ما،  سينماي  گزارش  به 
هفته  همان  از  و  ام  بوده  فعال  حسابي  روزها  اين  بخواهيد  را 
اول جشنواره فيلم آرت هم فيلم هاي زيادي ديدم و به آرشيوم 
که  همه سر و صدايي  آن  با  را  نگهبان  فيلم  کردم. حتي  اضافه 
بدهيد درباره  اجازه  به من  امروز  اما  بود، ديدم.  انداخته  به راه 
فيلمي صحبت کنم که هفته پيش در فيلم آرت ديدم؛ فيلمي که به 
شدت درگيرش شدم... فيلمي که موقع نمايش در فيلم آرت به قدر 
کافي به آن اهميت داده نشده بود، و از همه فيلم هاي ديگر لذت 
بخش تر و ارضاکننده تر بود. بهترين و محبوب ترين فيلمي که 
من امسال تا به اينجا ديده ام، درباره الي است. فيلمي که اصغر 
فرهادي کارگرداني اش را برعهده داشته و برنده جايزه خرس 

نقره يي برلين هم شد.
نمي توانم درباره آن خيلي صحبت کنم مگر اينکه خيلي حاشيه 
بروم و توضيح بدهم. مانند بسياري از فيلم هاي ايراني اين فيلم 
هم به شدت بر پايه تعليق استوار است؛ تعليقي که گاهي بر مبناي 
و  افتاد؟(  خواهد  اتفاقي  چه  شخصيت  اين  )براي  است  موقعيت 
از  )اين شخصيت ها چه چيزي را  گاهي هم تعليق رواني است. 
اريك  تاثير  تحت  نوعي  به  فيلم  کنند؟( شروع  مي  يکديگر مخفي 

رومر است و بعد به سمت چيزي تلخ تر و دردناك تر مي رود.
حتي کمي هم حال و هواي شومي دارد، چيزي در مايه هاي آثار 
داريد قصه را عميقًا و  پاتريشيا هاي اسميت. درست زماني که 
کاماًل با همه وجودتان احساس مي کنيد و با آن همراه مي شويد، 
فيلم به نرمي سواالت غيرمعمول اخالقي را هم مطرح مي کند. به 
غرور و شرف مردانه اشاره مي کند، و به اينکه چطور ممکن است 
يك خنده از سر بي فکري احساسات يك نفر را جريحه دار کند، 
تا جايي که باعث نگراني مان شود که نکند ما مسوول سرنوشت 
محتوم ديگران باشيم. نمي توانم فيلم ديگري را به ياد بياورم که 
آنقدر عميق به خطرات دروغ گفتن براي تخفيف غم و اندوه کسي 

پرداخته باشد.
اما ديگر چيزي نمي گويم. هر چه قبل از ديدن اين فيلم درباره اش 
الي شايستگي يك پخش جهاني  است. درباره  بهتر  بدانيد،  کمتر 

فوري را دارد.«  

****************
وضعيت جوايز ادبی در ايران

تا روشنایی بنویس 
 

 »کسي که ميان تاريکي راه مي رود، ممکن است گم شود« 
گوته

هميشه بين نويسنده و اثر ادبيش »فاصله اي« هست.اين »فاصله« را 
جهان نقد و منتقدان ادبي پر مي کنند.نقد ادبي، نهاد دموکراتي است 
که با شرح و تفسير خود بر اثر ادبي، اين »فاصله« و شکاف را پر 
مي کند.اما در مملکت ما گويي خود نويسنده بايد اين »فاصله« را 
پر کند.شايد براي همين است که نويسنده اي که مجموعه داستاني 
با 120 صفحه چاپ کرده است، خودش در شرح و تفسير اثرش 

200 صفحه حرف مي زند و مصاحبه مي کند.

البته من اين روش غيردموکراتيك را هرگز نمي پسندم و در بازي 
آن هم شرکت نمي کنم.اما انگار در غياب يك نهاد سالم نقد ادبي، 

نويسنده اين بار را مثل صليب بر دوش مي کشد.
مجموعه  »پنجاه  تعداد  ايران  در  تقريبي  به طور  سال  هر  اگر 
داستان« چاپ شود، بدون هيچ ارزشگذاري، نقدهايي که درباره 
اين آثار نوشته مي شود، از شمار انگشتان دست فراتر نمي رود، 
چراکه تنها تعداد اندکي از اين آثار نقد و بررسي و ديده مي شوند.

پس 90 درصد اين آثار ديده نمي شوند.بنابراين منتقدان ادبي ما 
بيشتر از 10 درصد از آثار ادبي را نقد نمي کنند.بنابراين بيشتر 
هر  نمي توان  رو  اين  مي مانند.از  باقي  »تاريکي«  ميان  آثار  اين 
سال برآوردي واقعي از ادبيات ايران به دست داد.پس اينجا هم 

»فاصله« ديگري به وجود مي آيد.
و  شکاف  اين  مي توانند  ادبي  جوايز  انگار  وضعيت،  اين  در  اما 
»فاصله« را پر کنند.در هر مملکت با پايه هاي دموکراتيك جوايز 
نويسندگان  بتوانند  بايد  باشد.اين جوايز  داشته  بايد وجود  ادبي 

جوان و آثار خوب ديگر را معرفي کنند.البته منظور من از معرفي، 
»کشف« نويسنده نيست.چراکه من در اين کشور ياد گرفته ام که 
اينکه  از  پيش  که  گرفته ام  ياد  و  بکنم  بن  و  بيخ  از  را  دندان  اين 

منتظر »کشف« شدن باشم، بايد خودم را »اختراع« کنم.
وجود  ما  مملکت  در  مختلفي  سليقه هاي  با  مختلف،  ادبي  جوايز 
دارد.اين جوايز پيش از هر چيز بايد داراي پايگاه اجتماعي باشند 
تا بتوانند بر مطلوبيت يك اثر شهادت دهند.داشتن پايگاه اجتماعي 
مي تواند باعث به وجود آمدن جريان هاي سالمي شود که ادبيات 
نقد  و  نخوانده  آثار  است.اين  محتاج  آن  به  تشنه اي  مانند  ما 
نشده در جوايز ادبي بازخواني مي شود.جوايز ادبي مي توانند با 
تنوع شان، ذائقه متنوع خواننده را ارتقا دهد و ديگر اينکه مي توانند 

روشنايي تازه اي به اين تاريکي ببخشند.
اين  و  »تاريکي ها«  اين  ميان  مدام  ايراني،  نويسنده  من،  نظر  به 
»فاصله ها« راه مي رود و مدام ميان تاريکي ها قدم مي زند.حکايتي 
که در زير مي آورم، شايد بتواند وضعيت ما را به شکل تمثيلي 

بيان کند:
در يك نمايش، دلقك الغري روي زمين، ميان دايره اي از روشنايي 
نور، به دنبال چيزي مي گردد.دلقك چاقي که بازيگر مقابل اوست، 

وارد صحنه مي شود و از او مي پرسد:
تو چيزي گم کردي؟ 

بله.
چي گم کردي؟ 

کليدهام رو گم کردم.
تو کليدهات رو اينجا گم کردي؟ 

نه.
دلقك چاق به فکر فرو مي رود و سپس مي پرسد:

اينجا  کردي،چرا  گم  ديگري  جاي  رو  کليدهات  تو  اگه  پس  خب 
دنبالشون مي گردي؟ 

دلقك الغر مي گويد:
چون اينجا، روشنايي هست.

* عنوان مطلب نام کتابي است
از »احمد اخوت«. 

فيلم جدید تارانتينو در جشنواره 
كن 

تارانتينو  به کارگرداني کوئنتين  بي آبرو«  »لعنتي هاي  فيلم جنگي 
کن  جشنواره  شصت ودومين  مسابقه  بخش  در  حضور  براي 
هنوز  کن  جشنواره  برگزارکنندگان  اگرچه  است.  شده  انتخاب 
تاييد  را  جشنواره  دوره  اين  در  بي آبرو«  »لعنتي هاي  حضور 
نکرده اند.. براد پيت، الي راث، دايان کروگر، مايك مايرز، ميشائيل 
فاسبندر، بي. جي. نواك، سام ليواين، کريستف والتس و پل راست 

در »لعنتي هاي بي آبرو« بازي مي کنند.

برادران كوئن وسترن مي سازند 
جوئل و ايتن کوئن فيلم وسترن »شهامت« را بازسازي مي کنند.

داستان فيلم درباره دختري 14 ساله است که به همراه يك کالنتر 
کنترل  منطقه  در  مي کوشد  جوان  رنجر  يك  و  آمريکايي  مسن 
سرخپوست ها قاتالن پدر خود را پيدا کند. برادران کوئن در حالي 
براي اقتباس از اين رمان پورتيس آماده مي شوند که اقتباس از 
از  شيبان  مايکل  نوشته  پليس«  ماموران  »اتحاد  پرفروش  رمان 

پروژه هاي بعدي آنهاست.

بازگشت»باني و كالید« 
فيلم  دوباره سازي  قصد  وارنر  برادران  کمپاني  که  شرايطي  در 
جلوي  قصه  همين  با  هم  ديگري  فيلم  دارد،  را  کاليد«  و  »باني 
فيلم  کننده  تهيه  ميراماکس  فيلمسازي  شرکت  مي رود.  دوربين 
اخير است و قصه آن قرار است ماجراهايي را تعريف کند که در 
نسخه کالسيك سال 1967 به نمايش درنيامده اند. به اين ترتيب 

اين فيلم حال وهوايي متفاوت از نسخه کالسيك خواهد داشت. 

مسيحيت و سياست
کتاب »مسيحيت و سياست« نوشته»ديويد مك لالن« با ترجمه رضا 
نظرآهادي توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شده است.»ديويد 
مك لالن« نويسنده اين کتاب در مقدمه اي که به چاپ فارسي اين 
کتاب  اين  در  من  دغدغه  است:»اصلي ترين  آورده  نوشته  کتاب 
اعتقادات  که  بگويم  مسيحيت،  خودم  دين  مورد  در  که  بود  اين 
به  منحصر  و  ديگر  جهان  نه تنها مخصوص  مذهبي  باورهاي  و 
امور شخصي نيستند، بلکه تاثيرات عميقي بر فعاليت هاي اجتماعي 

داشته اند.

اخبارهنری
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آخرین نرخ های ارز بانک مركزی

اقتصاد

سایه ركود بر اقتصاد كشورهاي 
آسيایي

 بانك توسعه آسيا، پيش بيني اعالم شده در سال 2009 براي اقتصادهاي در 
حال توسعه قاره آسيا را به دليل کاهش صادرات نسبت به قبل بشدت تقليل 
داد.به گزارش هرالدتريبون اين بانك هشدار داد  با وجود تقاضاي اندك در 
آمريکا و ديگر بازارها، ترميم و بهبود اين بحران مالي، به تعويق خواهد افتاد. 
اين بانك دورنماي رشدي را که براي منطقه اي شامل چين، هند، کره جنوبي 
و جنوب شرقي آسيا به مقدار 6/5 درصد پيش بيني کرده بود تا مقدار 4/3 
درصد کاهش داد. بانك مذکور اعالم کرد: در حالي که غول هاي محلي مثل 
کره  در  بازده  نرخ  آورد،  به دست خواهند  را  کمي  نسبتا  هند، رشد  و  چين 
کاهش مي يابد.  تا حدود 5 درصد  مالزي و سنگاپور  تايلند،  تايوان،  جنوبي، 
چانگ وا لي، کارشناس اقتصادي برجسته در بانك مانيل گفت: به طور کلي 
انتظار مي رود که نرخ رشد اقتصادي آسيا، در اين سال قبل از آشکار شدن 
بهبود نسبي در اين زمينه، بيشتر از اين نيز کاسته شود و اين بهبود تا سال 

2010 به 6 درصد افزايش يابد. 
لي گفت: دورنماي کوتاه مدت براي اين منطقه به دليل اين که اثر کامل بحران 
اقتصادي بر اقتصادهاي صنعتي، به بازار هاي موجود منتقل شده است، تاريك 
و غمزده به نظر مي رسد. نگراني  که براي اين منطقه و بويژه کشورهاي ضعيف 
آن وجود دارد، اين است که هنوز مشخص نيست آمريکا، اتحاديه اروپا و ژاپن 

بتوانند تا سال آينده هر چه زودتر به اين بحران غلبه کنند. 

روند ورشکستگي شركت ها در سوئيس 
شدت گرفته است 

ورشکستگي  روند  گرفته،  انجام  سوئيس  در  که  تحقيقي  نتايج  اساس  بر   
شرکت ها در آن کشور بشدت افزايش يافته است. براساس نتايج اين تحقيق 
که بنگاه دان اند برد استريت  انجام داده است، روند ورشکستگي شرکت ها در 
سه ماهه نخست سال 2009 شتاب گرفته است. به  گزارش خبرگزاري فرانسه 
از زوريخ، بنگاه دان اند برد استريت اعالم کرده است که شمار شرکت هايي 
که به علت ناتواني در پرداخت بدهي و پرداخت حقوق کارمندان خود تحت 

تسويه حساب قضايي گرفته اند، در فاصله ماه هاي ژانويه تا مارس نسبت به 
همين زمان در سال گذشته، 28 درصد افزايش يافته است. براساس اعالم اين 
کرده اند.  شرکت هاي  ورشکستگي  اعالم  1192  شرکت  مجموع  در  شرکت 
فعال در صنايع، رستوران ها و خرده فروشي ها بيشترين آسيب و ضرر را 
از بحران اقتصادي متحمل شده اند و بيشترين ميزان ورشکستگي ها نيز در 
مارس  ماه  در  است. روند ورشکستگي ها  بوده  از شرکت ها  اين گروه  ميان 
بيشتر نگران کننده بود، به گونه اي که 451  شرکت تنها درهمين ماه اعالم 

ورشکستگي کردند.

اقتصاد انگليس در آستانه سقوط
رکود  کرد:  اعتراف  انگليس  دارايی  وزير  ،سرانجام  گذشته  ادعاهای  رغم  به 

اقتصادی اين کشور بسيار بدتر از حد مورد انتظار دولت است.   
در   ،" "لوموند  فرانسوی  روزنامه  گزارش  به 
شرايطی که بحران اقتصادی براون را در ورطه 
"آليستر  می دهد،  سوق  قدرت  از  گيری  کناره 
اقتصادی  >رکود  کرد:  اعتراف   " دارلينگ 
دولت  انتظار  مورد  از حد  بدتر  بسيار  انگليس 
است و احتمال دارد کشور تا پايان سال 2009 
دارايی  وزير  باشد.<  نداشته  اقتصادی  رشد 
شده  مواجه  بسياری  انتقادهای  با  که  انگليس 
افزود: >من بايد در زمان ارائه بودجه ساال نه 
پيش بينی های  گذشته،  آوريل   22 در  انگليس 
قرار  کنونی  سطح  از  پايين تر  را  اقتصادی ام 
وضعيت  به  مربوط  ارقام  و  اعداد  می دادم. 

اقتصادی در سه ماهه نخست سال در آن زمان 
موجود نبودند.ما فکر اين را کرده بوديم که وضعيت بدتر خواهد شد چرا که 
بحران  اگر به سرتاسر جهان هم بنگريم چيزی غير از اين نخواهيم يافت.< 
اقتصادی در حالی انگليس را در آستانه سقوط اقتصادی قرار داده که تاکيد 
دولتمردان اين کشور بر ادامه جنگ طلبی در عراق و افغانستان و حمايت از 
جنگ طلبی های آمريکا به اين امر دامن زده است. اعتراف وزير دارايی انگليس 
تنها پس از گذشته چند روز از نشست سران گروه 20 در لندن بيانگر وخامت 
اوضاع اقتصادی انگليس است که تاثير منفی بر جايگاه منطقه ای و جهانی اين 
کشور خواهد داشت.طبق آخرين آمار و ارقام اعال م شده از سوی مرکز آمار 
ملی انگليس، اين کشور در سه ماهه دوم سال 2008 برای نخستين بار از سال 

1945 تاکنون، رسما وارد رکود اقتصادی شده که در آينده نيز ادامه دارد

دزدان دریایی سومالی 
كاپيتان آمریکایی را به 

گروگان گرفتند
يك  دريايی سوماليايی روز چهارشنبه  دزدان 
فروند کشتی تجاری دانمارکی را که 21 خدمه 

امريکايی در آن بودند، ربودند . 
دزدان  حمله  پی  در   ، سی  بی  بی  از  نقل  به 
که  باربری  کشتی  يك  به  سوماليايی  دريايی 
های  کشتی  هستند  آمريکايی  آن  خدمه   21
اند.  شده  اعزام  حادثه  محل  به  آمريکا  جنگی 
در حدود 500  دريايی  دزدان  روز چهارشنبه 
بنام  باربری  به يك کشتی  کيلومتری سومالی 
مايرسك آالباما حمله کردند و به طور موقت 

کنترل آن را بدست گرفتند. 
تعلق دارد  به يك کمپانی دانمارکی  اين کشتی 
محموله  تا  بود  کنيا  عازم  آمريکا  پرچم  با  اما 
غذا و اقالم کشاورزی به نهادهای بين المللی و 

سازمان های خيريه تحويل دهد. 
کنترل  اکنون  هم  کشتی  اين  آمريکايی  خدمه 

کشتی را دوباره بدست گرفته اند. 
بر اساس گزارش ها چهار دزد دريايی که به 
کشتی حمله کرده بودند هم اکنون با يك قايق 
فيليپس  ريچارد  ها  آن  اند.  کرده  فرار  نجات 
خود  با  گروگان  عنوان  به  را  کشتی  کاپيتان 

برده اند. 
دزد  که  کردند  تالش  گويند  می  کشتی  خدمه 
کشتی  کاپيتان  با  را  شده  بازداشت  دريايی 
و  بودند  ناکام  کار  اين  در  اما  کنند  معاوضه 

دزدان دريايی آقای فيليپس را به خود بردند. 
هم اکنون نيروی دريايی آمريکا در منطقه ناو 
چند  همراه  به  را  بينبريدج  اس  اس  يو  جنگی 
فرستاده  حادثه  محل  به  ديگر  رزمی  کشتی 

است. 
دريايی  دزدان  که  است  بار  نخستين  اين 
سوماليايی به شهروندان آمريکا حمله کرده اند 

و يکی از آن ها را به گروگان گرفته اند. 
آمريکا  خارجه  امور  وزير  کلينتون  هيالری 
دريايی  دزدان  چهارشنبه  روز  حمله  درباره 
ابراز نگرانی کرده است و خواهان متحد شدن 
شده  دريايی  دزدان  با  مبارزه  برای  کشورها 
دريايی  دزدان  ميالدی  گذشته  در سال  است. 
در سواحل سومالی حداقل 150 بار به کشتی 

ها و قايق های خارجی حمله کردند. 

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

كاهش 1/23 درصدي 
صادرات آلمان

ديروز  که  اطالعاتي  فرانسه:  خبرگزاري 
آلمان  آمار  ملي  اداره  سوي  از  چهارشنبه 
اين  صادرات  مي دهد  نشان  شد،  منتشر 
مدت  با  مقايسه  در  فوريه  ماه  در  کشور 
مشابه سال 2008 بيست و سه و يك دهم 
درصد کاهش يافت. براساس اطالعات اداره 
نيز در  اين کشور  آلمان، واردات  ملي آمار 

اين مدت 4/16 درصد کاهش يافته است.
تجاري  مازاد  مي دهد  نشان  اطالعات  اين 
در  جهان  صادرکننده  بزرگ ترين  آلمان، 
سال گذشته ميالدي، در ماه فوريه 8 ميليارد 
 500 و  ميليارد   11( يورو  ميليون   700 و 
ميليون دالر( بوده است. اين در حالي است 
که مازاد تجاري آلمان در فوريه 2008 هفده 
ميليارد و صد ميليون يورو بوده است. اداره 
ملي آمار آلمان همچنين اعالم کرد صادرات 
اين کشور در ماه ژانويه به ميزان 23 درصد 
خبرگزاري  گزارش  به  است.  يافته  کاهش 
کاهش  بيشترين  فرانکفورت،  از  فرانسه 
با ديگر اعضاي  صادرات آلمان در تجارت 
اتحاديه اروپا بوده است طوري که مبادالت 
اروپايي  کشورهاي  با  کشور  اين  تجاري 

4/24  درصد کاهش را تجربه کرد. 
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 ميس بررسي کرد 

 چه قيمتي براي نفت 
عادالنه است 

 
ايسائويي سرپرست دفتر  قلم علي  يادداشتي که به  اقتصادي ميس در  نشريه 
اقتصاد و تحقيقات شرکت سرمايه گذاري نفت عرب به چاپ رسانده، به بررسي 
از قول يك  وضعيت بازار نفت و چگونگي تعيين قيمت عادالنه آن پرداخته و 
کارشناس نفتي قيمت 75 دالر پيشنهادي عربستان براي نفت را به چالش کشيده 
است. به گزارش فارس، نشريه ميس نوشت به رغم اينکه بيانيه مقامات عربستان 
سعودي مبني بر اينکه 75 دالر در بشکه »قيمت مناسبي براي نفت است«، توسط 
تعداد زيادي از اعضاي اوپك تاييد شد اما هنوز اين پيشنهاد پيروز نشده است. 
به طور عمده براي توجيه چيزي که اکنون به عنوان هدف نهايي قيمت اوپك مي 
شناسيم، دو بحث عمده مطرح شده است؛ اولين موضوع اين است که قيمت هاي 
نفت به حدي نزول کرده است که نمي تواند توليد کنندگان حاشيه يي را در بازار 
نگه دارد. دومين موضوع اين است که اکنون قيمت ها بسيار کمتر از حدي هستند 
که براي توازن بودجه توليدکنندگان نفت کافي باشند. اين گزارش تالش مي کند 
اين بحث ها را با اهميت جلوه دهد. ما با ابهام در تصوير »قيمت منصفانه« و 
ناتواني آشکار بازار نفت در رسيدن به چنين قيمتي شروع مي کنيم. اين سبب 
مي شود ما طور ديگري به موضوع نگاه کنيم و يك چارچوب کاري عريض تر 
و دراز مدت تر براي تصميم گيري در مورد قيمت منصفانه، هم از نظر شرکت 

هاي نفتي و هم دولت هاي کشورهاي توليد کننده نفت، بنا مي کنيم. 

چه قيمتي براي نفت منصفانه است
ادعا هاي عربستان سعودي موجب از سر گيري بحث قديمي که با روي کار آمدن بازارهاي رقابتي 
ناپديد شد، شده است. امروزه آنچه براي اقتصاددانان برتر مهم است، منصفانه بودن قيمت نيست بلکه 
کارآمد بودن آن است. براي کارآمد بودن قيمت بايد توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار و نشانه هاي 
مناسبي براي سرمايه گذاري فراهم کرد. اما اگر چه بيشتر اقتصاددانان به نقص هايي در بازارهاي 
جهاني معترفند، مفهوم »منصفانه بودن قيمت« براي آنها کم اهميت به نظر مي رسد. در مقابل، اقتصاد 
دانان رفتاري به طور خاص به اين سوال عالقه مند هستند. با اين حال پيشنهاد آنها مبني بر اينکه قيمت 
منصفانه قيمتي است که »احساس شود مناسب است« پاسخ مناسبي براي سردرگمي که شرکت هاي 
نفتي با آن مواجه هستند يا معضالت مالي که در برابر دولت هاي توليد کننده نفت وجود دارد، نيست. 

آيا پاسخ اين سوال از جهت دادن به عملکرد بازار نفت و قيمت هاي نفت به دست مي آيد؟ 

تا جايي که وست تگزاس اينترمدييت بتواند يك مبناي مفيد معرفي کند، تحوالت اخير در قيمت ها بسيار 
سريع تر از آن بوده اند که بتوان آنها را نتيجه يك تغيير در عرضه يا تقاضا ناميد. اين موضوع تعجب بر 
انگيزي نيست. با اين حال، با توجه به ماهيت استراتژيك کاالها، ابزارهاي پيچيده و خاص براي تجارت 
آنها و رفتار و انگيزه هاي شرکت کنندگان در بازار، اين موضوع شگفت انگيزي نيست بنا براين قيمت 
منصفانه هر چه باشد، يك بازار ذاتًا ناقص و غير عادي، به ندرت مي تواند به آن برسد. اگر موضوع اين 
باشد، ما بايد به آن سوي بازار نگاهي بيندازيم. در يك سرمقاله که در سال 1971 در نشريه ساينس 
چاپ شد و عنوان آن »قيمت منصفانه براي نفت چيست؟« بود، فيليپ آبلسن نوشت؛ »در زندگي واقعي، 
قيمت منصفانه نفت نه بر اساس مالحظات انتزاعي، بلکه بر اساس فعل و انفعاالت تکنولوژي، اقتصاد 
و سياست تصميم گيري مي شوند.« حتي در شرايط و زمينه هاي کاماًل 
متفاوت امروز پيشنهاد آبلسن راه بهتري براي بررسي سوال و پيگيري 

تحليل ارائه مي دهد.
با توجه به پيشنهاد آبلسن پروسه ارزيابي ما از اينکه چه قيمتي براي نفت 
المان اصلي استوار خواهد بود که مستقيمًا روي  منصفانه است، بر سه 

قيمت نفت اثر مي گذارند؛ تکنولوژي، اقتصاد و سياست. 
طور  به  نتايج  و  اجزا  اين  از  يك  هر  چارچوب،  اين  بهتر  توصيف  براي 
از  معمواًل  تکنولوژي  اند.تکنولوژي؛  شده  داده  توضيح  زير  در  خالصه 
طريق تاثير بر قيمت ها و ميزان توليد، فشار روي قيمت ها را کاهش مي 
دهد. به طور عکس، قيمت هاي پايين در درازمدت مي توانند سبب کاهش 
کار و تخصص در شرکت هاي نفت و توليدکنندگان تکنولوژي شوند. نتيجه 
اين جزء )تکنولوژي( دورنماي متخصصان صنعت از پيشرفت تکنولوژي 

و تاثير آن روي منابع نفتي است. 
قابليت دوام مالي پروژه هاي تحقيقاتي و  اقتصاد و  تاکيد روي  اقتصاد؛ 
توسعه مختلف تحت شرايط مختلف زمين شناسي، تکنولوژيك و شرايط 
هزينه  )يا  اقتصادي  درازمدت  هزينه  جزء  اين  نتيجه  ريسك.  پر  بازاري 

فرصت( توليد يك بشکه نفت خام است. 
سياست و رويه؛ اين موارد عمومًا مربوط به سياست هاي دولت فرمانروا 
است و شامل تنظيم دستور جلسه، تصميم گيري و اجرا با توجه به قانون، مقررات و مسائل مالي است. 
در سال هاي اخير، سياست ها توسعه يافته اند و شامل ديالوگ ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان 
شده اند. تمرکز ما روي سياست هاي مالي توليدکنندگان و نتيجه آن يك قيمت نفت درازمدت است که 
بقا و دوام مالي را فراهم کند. ضعف اين چارچوب اين است که جزء تکنولوژي را نمي توان با شيوه 

هاي دقيق تحليلي مورد بررسي قرار داد. 

هزینه اقتصادي نفت 
بازار نفت نياز به يك قيمت ثابت دارد که نوسانات حول آن کمتر باشد. اينکه آيا 75 دالر در بشکه مي 
تواند اين مقصود را تامين کند يا خير، بستگي زيادي به اين دارد که بقيه شرکت کنندگان بازار نفت تا 
چه حد آن را منصفانه مي دانند. حدس ما اين است که آنهايي که داراي يك ذخيره نفتي درازمدت، مطمئن 

و پايدار هستند، بايد پي برده باشند که اين قيمت به اندازه کافي منصفانه است. 

افزایش 39 درصدی 
كسری تجاری فرانسه

 
می  نشان  فرانسه  گمرك  رسمی  آمارهای 
دهد ميزان کسری تجاری اين کشور طی ماه 
فوريه با 39 درصد افزايش به بيش از 56.3 

ميليارد يورو رسيده است . 
به نقل از فرانس پرس ، بحران مالی و رکود 
تقاضا  شديد  افت  موجب  جهان  اقتصادی 
اين  و  است  شده  فرانسوی  کاالهای  برای 
را  اين کشور  افت چشمگير صادرات  مساله 

در پی داشته است . 

فرانسه  مرکزی  بانك  رييس  نوير  کريستين 
نيز اعالم کرد ، اقتصاد فرانسه تا پايان سال 
2009 با رشد و رونق روبرو نخواهد شد و 
بهترين حالت طی شش ماه دوم  فرانسه در 
سال آينده با رشد مثبت اقتصادی روبرو می 

شود . 
درصد   5/1 امسال  فرانسه  اقتصادی  رشد 

کاهش خواهد يافت . 

نوير تصريح کرد ، به نظر من اقتصاد فرانسه 
خواهد  نسبی  ثبات  به   2009 سال  پايان  تا 
افزايش  منتظر  بايد   2010 سال  از  و  رسيد 

رشد اقتصادی اين کشور باشيم . 
بر اساس اين گزارش ، صنعت خودروسازی 
رکود  و  مالی  بحران  از  شدت  به  فرانسه 
ميزان  و  است  ديده  آسيب  جهان  اقتصادی 
شدت  به  فرانسوی  خودروهای  صادرات 

کاهش داشته است . 
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30نما
فروش جهانی فيلم

 »آواز گنجشک ها«؛ به
 22,875 دالر رسيد87

فيلم سينمايی »آواز گنجشك ها« ساخته مجيد مجيدی که 9300 دالر در دو 
روز نخست نمايش محدود خود در آمريکا فروش کرده است، در نهمين 

دوره جشنواره ايست اند )East End( به نمايش در می آيد.
به گزارش فارس، »آواز گنجشك ها« آخرين ساخته مجيد مجيدی که پيش 
از اين در مجموعه کشورهای بنلوکس اکران عمومی خود را آغاز کرده 
عمومی  اکران  به  شمالی  آمريکای  در  فروردين(   14( آوريل   3 از  بود، 
سالن،  يك  در  خود  محدود  نمايش  نخست  روزهای  در  و  است  درآمده 

9300 دالر فروش داشته است. 
اين فيلم تاکنون در اکران محدود در بلژيك و لوکزامبورگ 1946 دالر، در 
يونان 2409 دالر و در هلند 4638 دالر فروخته و جمع فروش خارجی فيلم 

با احتساب فروش آمريکايی آن به 22,875 دالر رسيده است. 
بر عهده  آمريکا  در  »آواز گنجشك ها«  اکران عمومی  اين گزارش،  بر  بنا 
شرکت پخش ريجنت regentreleasing است که با همکاری فورتيسيمو 
Fortissimo Films پخش کننده جهانی »آواز گنجشك ها«، اقدام به اکران 

عمومی اين فيلم کرده است. 
همچنين اين فيلم به يك جشنواره خارجی جديد دعوت شده و قرار است 
در  نمايش  به  می شود،  برگزار  لندن  شهر  در  که  ايست اند  جشنواره  در 

آيد. 
جشنواره ايست اند با هدف حمايت از فيلمسازی و نمايش آثار سينمايی در 
سال 2001 در برج هملت شروع به کار کرد و بنيادش در همين ساختمان 

تشکيل شد. 
»آواز  فيلم  برگزار می شود.  لندن  در  آوريل  تا 30   23 از  فوق  جشنواره 
مزرعه  در  را  »کريم«  نام  به  کارگری  شدن  اخراج  داستان  گنجشك ها« 
فقر و سختی های زندگی دست و  با  که  پرورش شترمرغ روايت می کند 

پنجه نرم می کند. 

مهرجویی: بدم نمی آید قسمتی از 
"دا" را فيلم كنم

ادبيات  قوی  خيلی  رمان های  از  را  "دا"  کتاب  مهرجويی   داريوش 
کنونی ايران دانست و ضمن ستايش ساختار و گيرايی کتاب گفت: 
اين داستان آنقدر فنی است که بدم نمی آيد قسمتی از آن را تبديل 
به فيلم سينمايی کنم. به گزارش مهر، داريوش مهرجويی در مورد 
کتاب دا گفت: اين کتاب بسيار گيرا و جذاب است و ساختار قشنگی 
دارد و يکی از رمانهای خيلی قوی ادبيات کنونی ماست. به خصوص 
صحنه پردازی های واقع گرايانه ای دارد که خيلی کم در ساير رمانها 
ديده می شود. نوعی ناتوراليسم خيلی شفاف و گيرا در اين رمان 
وجود دارد که به راحتی با خواننده رابطه برقرار می کند.وی ادامه 
داد: در عين حال از نظر مفهومی هم خيلی قوی است چون واقعيت 
وحشتناك جنگ را نشان می دهد که چگونه يك عده مردم مظلوم 
مورد هجوم خشونتهای وحشتناکی قرار می گيرند. اين کتاب خيلی 
جالب است و يك تصوير واقعی از روزهای اوليه جنگ وحشتناك 

را نشان می دهد.
باشد  قرار  روزی  "اگر  که  اين سوال  به  پاسخ  در  کارگردان  اين 
اين داستان کار  اين کتاب فيلم تهيه شود آيا تمايل دارد روی  از 
گفت: اين داستان با تمام جزئياتی که دارد آنقدر فنی است  کند؟" 
که بدم نمی آيد قسمتی از آن را تبديل به فيلم سينمايی کنم. تبديل 
همه کتاب به فيلم نياز به ساخت يك سريال طوالنی دارد. البته چند 
نفر از کارگردانان زن هم اشتياق زيادی دارند تا فيلم اين کتاب را 
تهيه کنند و فکر می کنم اين کار بهتر است چون قهرمان اصلی اين 
داستان زن است و اينها می توانند خيلی عميق در او و کارهايی که 

می کند رسوخ کنند.
نيز  کتاب  اين  خواندن  از  پس  خود  احساس  مورد  در  مهرجويی 
گفت: به خاطر احساس خوبی که از خواندن کتاب داشتم، خواندن 
اين کتاب را به همه توصيه می کنم. اين کتاب يك تجره غنی هنری، 
تصويری  و  می دهد  انسان  به  فرهنگی  و  فکری  فلسفی،  تاريخی، 
درخشان از موقعيتی را به نمايش می گذارد که ما در آن گرفتار 

شديم بدون اين که گناهی کرده باشيم.
داد:  پايان  اين گونه  را  صحبت های خود  "هامون"  فيلم  کارگردان 
به تمامی مردم آبادان و خرمشهر که مصائب اين جنگ را عميقًا و 
از نزديك تجربه کردند درود می فرستم و از صميم قلب به آنها به 
خاطر مقاومت و پايداری ای که از خود نشان دادند درود می فرستم 

و به خاطر پيروزيشان به آنها تبريك می گويم.
کتاب "دا" از کتاب های منتشر شده در انتشارات سوره مهر است 

که در مدت کم تر از 9 ماه به چاپ سی و دوم رسيده است

"سریع و خشمگين" با 72 ميليون دالر
فيلم سينمايی "سريع و خشمگين" با بازی وين ديزل و پل واکر با 5/72 ميليون دالر فروش در هفته اول نمايش در منطقه آمريکای شمالی 

صدرنشين جدول شد. 

اسوشيتدپرس اعالم کرد اين فيلم حادثه ای که در 3461 سينما روی پرده است، در عين حال رکورد بهترين فروش افتتاحيه يك فيلم اکران 
شده در ماه آوريل را جابجا کرد. رکورد قبلی را فيلم "مديريت خشم" داشت که سال 2003 در هفته نخست اکران 2/42 ميليون دالر بود.

"سريع و خشمگين" که با بودجه ای 85 ميليون دالری ساخته شده در اولين هفته نمايش در بازار بين المللی نيز در 32 کشور و 3158 سينما 
1/30 ميليون دالر به دست آورد و به اين ترتيب با احتساب بازار آمريکا در سه روز 6/102 ميليون دالر فروخته است.

اين فيلم درجه PG-13 را جاستين لين کارگردانی کرده و چهارمين بخش از مجموعه "سريع و خشمگين" است که اولين قسمت آن سال 
2001 پخش شد. چهار بازيگر اولين "سريع و خشمگين" شامل وين ديزل، پل واکر، ميشل رودريگز و جوردانا بروستر بار ديگر نقش های 

خود را تکرار کرده اند.
اين بار برايان اوکانر راننده فراری پس از آزادی از زندان با دامينيك تورتو يك مامور پليس همراه می شود تا با نفوذ در يك باند قاچاق 

مواد مخدر سردسته باند را به دام بيندازند.
انيميشن سه بعدی "هيوالها در برابر بيگانگان" توليد دريم ورکس انيميشن در دومين هفته نمايش 44 درصد تماشاگران خود را از دست 
داد و با 5/33 ميليون دالر فروش در 4109 سينما ضمن اينکه در رده دوم قرار گرفت، مجموع فروش خود را در 10 روز به 7/105 ميليون 

دالر رسانده است.
فيلم ترسناك "حضور ارواح در کانکتيکات" با بازی ويرجينيا مدسن و مارتين داناوان نيز در دومين هفته نمايش با 59 درصد کاهش در 

2732 سينما 6/9 ميليون دالر به دست آورد و به رده سوم رفت. اين فيلم تاکنون 2/37 ميليون دالر فروش داشته است.
فيلم افسانه ای علمی "آگاه" با بازی نيکالس کيج در هفته سوم اکران با 45 درصد کاهش در 3323 سينما 1/8 ميليون دالر فروخت و فيلم 

چهارم شد. مجموع فروش اين فيلم به 2/58 ميليون دالر رسيده است.
کمدی "دوستت دارم، رفيق" ساخته جان هامبورگ نيز در سومين هفته نمايش در 2829 سينما 9/7 ميليون دالر به دست آورد و ضمن 

اينکه در رده پنجم قرار گرفت، 3/49 ميليون دالری شد.
فيلم کمدی "ادونچرلند" به کارگردانی گرگ موتوال به عنوان ديگر فيلمی که از اين هفته به طور گسترده در سينماهای آمريکا به نمايش 

درآمده، در 1862 سينما شش ميليون دالر فروخت و فيلم ششم شد.
جسی آيزنبرگ، کريستن استيوارت و رايان رينولدز در "ادونچرلند" بازی می کنند. داستان سال 1987 روی می دهد و درباره جوانی است 
که پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه در يك پارك تفريحی مشغول کار می شود و به زودی اين مکان را بهترين فرصت برای ورود به 

دنيای واقعی می يابد.
کمدی رومانتيك "فريب" به کارگردانی تونی گيلروی در 2522 سينما 3/4 ميليون دالر فروخت و در رده هفتم قرار گرفت. اين پروژه 60 

ميليون دالری در سه هفته 4/32 ميليون دالر فروش داشته است.
فيلم افسانه ای علمی "مسابقه برای رسيدن به کوهستان جادو" با بازی دواين "راك" جانسن در چهارمين هفته اکران 4/3 ميليون دالر به 

دست آورد و به رده هشتم رفت. مجموع فروش اين فيلم 4/58 ميليون دالر شده است.
فيلم اکشن "12 راند" ساخته رنی هارلين در هفته دوم نمايش 3/2 ميليون دالر فروخت و ضمن اينکه فيلم نهم شد مجموع فروش خود را 

به 9 ميليون دالر رساند.
فيلم مستقل Sunshine Cleaning به کارگردانی کريستين جفز نيز در چهارمين هفته نمايش تنها در 479 سينما 9/1 ميليون دالر به دست 
آورد و در رده دهم قرار گرفت. به لطف فروش بسيار خوب "سريع و خشمگين" مجموع درآمد فيلم ها اين هفته 160 ميليون دالر و 68 

درصد بيشتر از موعد مشابه پارسال است. 
به لحاظ مجموع فروش از ابتدای سال 2009 تاکنون رقمی در حد 57/2 ميليارد دالر حاصل شده که 5/14 درصد بيشتر از موعد مشابه 

پارسال است. تعداد تماشاگران نيز 8/12 درصد بيشتر است.
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30نما
نسخه سه بعدی »تایتانيک« و »ماتریکس« اكران 

می شوند
کمپانی های فيلم سازی با سرعت توليد محصوالت سه بعدی خود را گسترش می دهند و 
در پی تالش والت ديزنی، کمپانی های برادران وارنر و پارامونت نيز به زودی مجموعه سه 

قسمتی »ماتريکس« و فيلم »تايتانيك« رابه صورت سه بعدی به نمايش می گذارند. 
بعد از کمپانی والت ديزنی که خبر توليدات سه بعدی را به صورت رسمی اعالم کرد رقبای 
اين کمپانی هم از طرح های جديد سه بعدی خود خبر می دهند. موفقيت 60 ميليون دالری 
»پارامونت« و  بيگانه های فضايی« )محصول مشترك دو کمپانی  انيميشن »هيوالها عليه 
با  ارتباط  قبل دنيای سينما را در  نمايش خود در هفته  اول  »دريم ورکز«( در سه روز 
مالی  موفقيت  از  درصد   60 حدود  است.  انداخته  تکاپو  به  بعدی  سه  محصوالت  توليد 
افتتاحيه »هيوالها عليه بيگانه های فضايی« مربوط به نسخه های سه بعدی آن است. همين 
موفقيت به سختی مورد توجه بقيه کمپانی های فيلم سازی قرار گرفته است و آ نها در کنار 
توليد فيلم های سه بعدی قصد دارند برخی از محصوالت قديمی و کالسيك خود را نيز 
به صورت سه بعدی دوباره روانه پرده سينماها کنند. اين مسئله باعث شده تا کمپانی ها 
را  فيلم خود بروند و محصوالت موفق و پرسر و صدای قديمی خود  به سراغ آرشيو 
تکنولوژی های  با کمك  که  نه چندان جديد  تکنولوژی  )يك  بعدی  تکنولوژی سه  با کمك 
جديد سينمايی حال و هوا و رنگ بويی ديگر و متفاوتی به خود گرفته است( اکران جديد 
سينمايی کنند. درهمين رابطه است که کمپانی برادران وارنر به زودی مجموعه سه قسمتی 

»ماتريکس« خود رابه صورت سه بعدی به نمايش می گذارد. 
کمپانی پارامونت هم در کنار نمايش نسخه سه بعدی »تغيير شکل دهندگان« که سال قبل 
نمايش موفقيت آميزی در سراسر جهان داشت نسخه جديدی از محصول بسيار پرفروش 

خود »تايتانيك« را با همکاری کمپانی فوکس قرن بيستم هم اکران عمومی خواهد کرد. 
نه فقط تماشاگران سينما از تکنيك جديد سينما يعنی فيلم های سه بعدی ديجيتالی استقبال 
گرفته  قرار  هاليوود  اندرکاران  توجه دست  مورد  نمايش سخت  اين شيوه  بلکه  می کنند 
است. هاليوود هميشه به دنبال راه هايی است که به کمك آنها تماشاگران را به داخل سالن 
سينماها بکشاند و فيلم های سه بعدی چراغ جادوی جديد صنعت سينمای آمريکا هستند. 

بعدی  سه  نسخه های  درتوليد  کمپانی ها  شتاب  می گويند  سينما  اقتصادی  تحليل گران 
محصوالت سينمايی شان )و همچنين اکران دوباره سه بعدی فيلم های قديمی( حکايت از آن 
می کند که طی سال آينده تماشاگران سينما با انبوه فيلم های سه بعدی رو به رو خواهند 
بود. به اعتقاد آنها اين امر باعث گسترش صنعت ساخت سالن های جديدی می شود که بايد 

اين فيلمها رابه صورت سه بعدی به نمايش بگذارند. 
اکران عمومی نسخه سه بعدی  با  چند روز قبل کمپانی والت ديزنی اعالم کرد همزمان 
فيلم را هم روانه پرده سينماها  اين  »قصه اسباب بازی3« نسخه سه بعدی قسمت دوم 

می کند. 

مولفه مشترک آثار بيضایی 
نگاه منحصر به فرد به زن است

محوريت شخصيت های زن با نگاهی منحصر به فرد و به تبع آن برجسته شدن بازيگران زن، مؤلفه مشترك کارنامه 
بهرام بيضايی است که اين روزها فيلم سينمايی "وقتی همه خوابيم" را روی پرده سينماها دارد. 

بهرام بيضايی در رشته ادبيات دانشگاه تهران تحصيل و فعاليت سينمايی را سال 1349 با کارگردانی فيلم کوتاه 
"عمو سيبيلو" آغاز کرد. او اولين فيلم بلندش را به فاصله دو سال بعد ساخت و در کارنامه سينمايی او تا امروز 10 

فيلم به چشم می خورد. 
تئاتر  در  سينما  بر  عالوه  بيضايی 
و  داشته  تأثيرگذار  فعاليت های  نيز 
نگارش  به  را  متعدد  نمايشنامه های 
است.  کرده  کارگردانی  و  درآورده 
وی همچنين واجد نقطه ديدی خاص 
به زن در آثارش است و هر چند با 
فاصله زمانی فيلم می سازد، آثارش 

ماندگار می شوند.
"رگبار" محصول سال 51 نخستين 
که  فيلمی  است.  بيضايی  بلند  فيلم 
آثار  معدود  فهرست  در  هم  هنوز 
انقالب  از  قبل  سينمای  ارزشمند 
نقش آفرينی  و  گرفته  قرار  ايران 
پرويز  مرحوم  چون  هنرمندانی 
فنی زاده، محمدعلی کشاورز، پروانه 
... را خاطره ساز کرده  معصومی و 

است.
اين فيلم با محوريت زندگی يك معلم تازه وارد که سادگی خاص در رفتار و شخصيتش دارد، تأثيرگذاری او را در 
محيط و موقعيت جديد مورد توجه قرار می دهد. زوايای پنهان و جذاب اين شخصيت بخصوص در روند عشق او به 

خواهر يکی از شاگردانش به تصوير درمی آيد و در انتها تلخی که خاص نگاه بيضايی است به کار پايان می دهد. 
"غريبه و مه" محصول سال 53 است و "کالغ" سال 56 ساخته شد که شخصيت يك معلم زن با بازی پروانه معصومی 
در آن محوريت دارد. داستان اين فيلم تداخل دنيای ذهنی و واقعی اين زن است که با حضور مادر شوهری که دچار 
فراموشی شده به آن دامن زده می شود. "کالغ" يکی از فيلم های خاص سينمای قبل از انقالب بود که يادآور فضای 

مستقل آثار آن دهه است. 
"چريکه تارا" محصول سال 57 است و "مرگ يزدگرد" سال 61 بر اساس نمايشنامه ای از اين فيلمساز ساخته شده 

که اجرای صحنه ای هم داشته است. 
سال 65 ساخته شد که اثری تأثيرگذار درباره پيامدهای جنگ ايران بين اقوام است. الگوی  "باشو غريبه کوچك" 
مهاجرت اجباری يك بچه جنگ زده به شمال ايران که بعدها در مجموعه "گل پامچال" هم به گونه ای ديگر استفاده 

شد، در اين فيلم محور تقابل و تعامل دو فرهنگ و سنت است. 
سوسن تسليمی با حضور در اين فيلم به همکاری های خود با بيضايی بسط داد و تبديل به بازيگر زن برجسته آثار 
او تا زمان مهاجرتش به خارج شد. او با نقش آفرينی در نقش نايی زن شمالی که باشو را با جهان و طبيعت اطرافش 

پيوند می دهد، حضورش را در سينمای ايران ماندگار کرد. 
فيلم داستان دو خواهر دوقلوی  با تسليمی است.  ادامه همکاری بيضايی  محصول سال 66 و  "شايد وقتی ديگر" 
جداافتاده است که اين بار از زاويه ای خاص روايت می شود تا در يکی از پيچش های روايی، سوءتفاهم روانپريشی و 

خيانت به حضور يك همزاد و خواهر دوقلو تغيير پيدا کند. 
تسليمی در سه نقش مادر و خواهران دوقلو ظاهر می شود که از نظر خاستگاه با هم متفاوت هستند. مادری که در 
کودکی دو فرزندش را سر راه گذاشته و از سرنوشت آنها بی خبر مانده، زنی که دچار کابوس های تکرارشونده و 

باور روانپريشی است و شوهرش به او شك دارد و يك زن نقاش با روحيه ای آرام. 
به  با نگاهی خاص  فيلم  اين  از خودش ساخته شد.  فيلمنامه ای  با  آثار بيضايی  سال 70 همچون ديگر  "مسافران" 
عينيت بخشی به باور جمعی، پيش آگاهی درباره مرگ را نيز محور قرار می دهد. در واقع آگاهی مادربزرگ از تصادف 

جمعی از خانواده در راه سفر، با تکثير باور او از بازگشت آنها ادامه می يابد. 
پيدا می کند. مژده  باور برای همگان عينيت  اين  به ميهمانی زندگان می آيند،  آينه به دست  پايان وقتی مردگان  در 
او  مراسم عروسی  در  برای شرکت  راه سفر  در  که خواهرش  نقش دختری  در  با حضور  فيلم  اين  در  شمسايی 
تصادف می کند، به عنوان بازيگر زن آثار بيضايی معرفی شد که اين محوريت و همکاری در فيلم های بعد نيز ادامه 

پيدا کرد. 
با چهره ای سياه  دار رفع مشکالت مالی همسرش  محصول سال 79 درباره زنی است که در گير و  "سگ کشی" 
از حضور زن در اجتماع مواجه می شود. مژده شمسايی اين بار هم ايفاگر نقش زنی مستقل است که برای نجات 

شوهرش تصميم می گيرد چك های او را از بين طلبکارانش جمع کند. 
اين عزم او را در موقعيتی قرار می دهد که نقدی بر موقعيت آسيب پذير زن در اجتماع و مناسبات مردانه وارد می کند. 
در انتها وقتی زن زخم خورده، آخرين ضربه را هم از خيانت شوهرش دريافت می کند ديدگاه خاص اين نويسنده و 

فيلمساز به موقعيت زن در روزگار معاصر برجسته می شود. 
"وقتی همه خوابيم" محصول سال 87 جديدترين فيلم بهرام بيضايی پس از هشت سال است که به مسائل پشت صحنه 
سينمای ايران می پردازد. اين فيلم در فيلم همچنين ورود طنز را به آثار اين فيلمساز ثبت می کند که خاص وی است. 
مژده شمسايی، عليرضا جاللی تبار، مجيد مظفری، شقايق فراهانی، هدايت هاشمی و حسام نواب صفوی بازيگران 

اين فيلم هستند. 
فيلم "وقتی همه خوابيم" در بيست و هفتمين جشنواره فجر سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه مخاطبان در بخش 
بين الملل، سيمرغ بلورين بهترين تدوين و همچنين طراحی صحنه و لباس و چهره پردازی را از بخش مسابقه سينمای 
اکران شده  قدس  گروه سينما  در  پارسال  اسفند   28 از  همه خوابيم"  "وقتی  کرد.  دريافت  )سودای سيمرغ(  ايران 

است.     
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به بهانه تجليل از داود پيرنيا در لندن  

گل هاي 
رنگارنگ برنامه 

شماره ... 
داوود پيرنيا مبتکر و خالق برنامه گلها در سال 1279ش در تهران 
الدوله  نبود، چون مادرش دختر عالء  او موسيقی دان  متولد شد. 
از رجال بزرگ قاجار بود و به داليل گرايشات و اعتقادات مذهبی 
اجازه حضور در عرصه موسيقی را به او نداد اما تعليمات پدرش 
)مرحوم حسن پيرنيا( که از روشنفکران آن دوران بود بر او بسيار 
فرا  نزد معلمان وقت   ، منزل  را در  ابتدايی  . تحصيالت  بود  مؤثر 

گرفت . سپس برای ادامه تحصيل و فراگيری دروس زبان و? وارد 
به سوئيس  تحصيالت  ادامه  برای  بعدها   . شد  لويی  مدرسه سن 

رفت .
پس از فراغت از تحصيل در رشته حقوق ، به وطن مراجعت کرد و 
چون در خانواده ای اهل سياست به دنيا آمده بود بيشتر شغل های 
دولتی داشت بطوری که بنيانگذار و مؤسس کانون وکال در ايران 
بود . پس از انتقال از وزارت دادگستری به وزارت دارايی ، اقدام به 

تأسيس اداره آمار در ايران کرد .
در سال 1325 شمسی هنگامی که احمد قوام )قوام السلطنه( نخست 
وزير شد او را مدير کل بازرسی نخست وزير کرد و پس از چند 

ماه معاون نخست وزير شد .
را  پيانو  نواختن   ، علم حقوق درسوئيس  زمان تحصيل  در  پيرنيا 
فراگرفته بود و با اصول و قواعد موسيقی کالسيك آشنا شد ولی 
سرانجام عشق به موسيقی اصيل و سنتی ايران ، او را بر آن داشت 
پس از سقوط دولت قوام مشاغل دولتی را کنار بگذارد و با ميراث 
سرشاری که از پدر به او رسيده بود ، به مطالعه در زمينه موسيقی 
ايرانی مشغول  اصيل  های  آهنگ  آوری  به جمع  و  بپردازد  ايران 
شود ؛ او با جديت هدف خود را دنبال کرد و برنامه های ارزنده 
ای که امروزه ، چون گنجينه ای گرانبها ازگذشته به يادگار مانده را 
از خود به جای گذارد و موسيقی اصيل ايرانی را نه تنها به مردم 

ايران بلکه به ساير ممالك معرفی کرد .

می  موسيقی  به  اش  عالقه  و  گلها  برنامه  تأسيس  درمورد  پيرنيا 
به گل بخصوص گل الله  ، عالقه بسياری  اوان کودکی  از   : گويد 
داشتم به خاطر دارم ، وقتی که دبير ادبيات تکليفی داد تا بر قطعه 

ای از روسو شاعر و نويسنده فرانسوی تفسيری بنويسم ، وقتی 
برای چندمين بار آن قطعه را خواندم ، از خانه همسايه آهنگی به 
گوشم رسيد که از نظر مفهوم با قطعه روسو شباهت داشت ، رابطه 
آن شعر و آهنگ به اندازه ای مشغولم کرد که به خانه همسايه رفتم 
و پس از عذرخواهی اسم آن آهنگ را پرسيدم . گفتند: تنهايی ، که 

يکی از آثار غيرمشهور شوپن است .

باتوجه به اينکه ترانه ها و تصنيف هايی که درآن زمان از راديو 
توليد و پخش می شد ، اغلب اصيل و ناب نبودند ، پيرنيا با کوشش 
فراوان توانست نظر مقامات سازمان برنامه و بودجه را به اهميت 
تشکيل  به  اقدام   ، اعتباری  اختصاص  با  و  کند  جلب  موضوع 
ارکستری با شرکت نوازندگان ، خوانندگان و آهنگسازان صاحب 
نام آن دوره کند که برنامه گلهای رنگارنگ در سال 1334 حاصل 

آن بود .
سيد عليرضا مير علی نقی محقق و مورخ موسيقی درباره پيرنيا می 
گويد : پيرنيا به اعتبار نام پدرش که مرد خوش نامی بود، در محافل 
اکثر شخصيت  با  و  داشت  آمد  و  رفت  ادبی  و  و مجامع سياسی 
دوست  خود  دوره  دانان  موسيقی  و  نويسندگان  و  نامدار  های 
 ، از بهترين نوازندگان  اين برنامه  اين خاطر توانست در  ، به  بود 
خوانندگان و آهنگسازان عصر خود استفاده کند و برنامه گلها با 
حضور هنرمندان بزرگی چون ابوالحسن صبا و غالمحسين بنان 

آغاز شد .
اوايل برنامه گلها بيشتر خواندن شعر و همراهی يك ساز بود که 
ای  قطعه  با  يعنی  تبديل شد  موسيقی  و  آواز  به  رفته  رفته  بعدها 
ضربی و بدون کالم آغاز می شد و بعد از آن قطعه ای به صورت 
ساز و آواز به اجرا درمی آمد و درپايان برنامه ، قطعه ای ضربی 
به صورت تصنيف توسط خواننده ، همراه با ارکستر اجرا می شد 

.
برنامه گلها از سال 1339 ش به علت گسترش برنامه های راديو 
گسترش و تنوع يافت و بيشتر اوقات در دو قسمت اجرا و پخش 

می شد :
-1 گل های جاويدان که درآن يك يا دو ساز ، به همراهی صدای 
خواننده ، به اجرای برنامه می پرداختند و اشعار انتخابی آن اغلب 
از شاعران گذشته چون مولوی ، سعدی و حافظ بود و تصنيف 

نداشت .

آغاز برنامه با اين اشعار زيبای گلستان سعدی بود :

به چه کار آيدت ز گــــــــــل طبقی
از گلســـــــــــــــتان من ببر ورقی

گـــل همين پنج روز و شش باشد
اين گلستان هميشه خوش باشد

زمان اين برنامه در حدود 45 دقيقه بود و پايان برنامه با اين جمله 

ها بود :
اين هم گلی بود جاويدان از گلزار بی همتای ادب فارسی

گلی که هرگز نميرد

معاصری  از شاعران  بيشتر  آن  اشعار  که  رنگارنگ  های  گل   2-
همچون رهی معيری ، نواب صفا ، شهريار ، معينی کرمانشاهی و? 
انتخاب می شد و تصنيف هايی هم در آن با ارکستر معروف گلها 

به رهبری روح اهلل خالقی اجرا می شد . 
زمان برنامه در حدود 30 دقيقه بود و اولين برنامه نيز با صدای 
خانم اشرف السادات مرتضايی ، ويلن علی تجويدی ، تار شاپور 

رحيمی و ضرب عميدی اجرا شد .

... و پايان برنامه با اين دعا بود که : 

هميشه شاد و هميشه خوش باشيد

از ديگر برنامه هايی که بعدها به برنامه گلها افزوده شد و به آن 
تنوع و گيرايی بخشيد عبارتند از : 

آواز و شعرخوانی اختصاص داشت  به ساز و  -3 برگ سبز که 
و تصنيف اجرا نمی شد.  برنامه در شب های جمعه در حدود 30 
دقيقه پخش می شد و اولين برنامه با صدای سيد جواد ذبيحی و 

نی کسايی و تار شهناز بود .

در آغاز برنامه اين دو بيت شعر عارفانه از عطار خوانده می شد : 

چشم بگشا که جلوه دلــدار
به تجلی است از در و ديـوار
اين تماشا چون بنگری گويی

ليس فی الدار غيـــــــره ّديار

و برنامه با اين درخواست از پروردگار با شعر عراقی پايان می 
يافت : 

زيبد که ز درگــــــــاهت نوميد نگردد باز
آن کس که به اميدی بر خاك درت افتد

و سپس اين جمله که :

اين هم برگ سبزی بود تحفه درويش 
علی نگهدارتان

-4 يك شاخه گل ، عنوان برنامه ای 15دقيقه ای بود که به معرفی 
يك شاعر و خواندن چند بيت از همان شاعر و سپس اجرای يکی 
از ترانه های گل های رنگارنگ می پرداخت . زمان برنامه معموال 
حدود 15 دقيقه بود و اولين برنامه با خانم آذر )حنانه( با سنتور 

پايور و ويلن صبا بود .

اولين  که  پرداخت  می  محلی  موسيقی  به  هم  گلهای صحرايی   5-
برنامه با صدای خانم انوشه بود .

تاسيس  ابتهاج  آقای  زمان  در  بعدها  برنامه  اين  تازه:  گلهای   6-
شد .

آنچه باعث محبوبيت و استقبال مردم هنردوست از برنامه گلها شد 
، يکی شناخت عميق مرحوم پيرنيا از شعر ، ادب و موسيقی ايران و 
عامل ديگر ، دقت و وسواس او در انتخاب اشعار و قطعات موسيقی 
بود ، بارها يك قطعه موسيقی را می شنيد و قسمتهايی از آن را 
انتخاب و قسمت ديگر را حذف می کرد . پس از انتخاب شعر ، آنها 
را با موسيقی تلفيق کرده و نوار ضبط شده را به دفعات می شنيد 
و حتی برای کسانی که به ديدنش می آمدند ، پخش می کرد و از 

نظرات افراد صاحب نظر بهره می جست .
پخش برنامه گلها از راديو ، موجب تجديد چاپ مکرر ديوان های 
و  شناخت  باالرفتن   ، ايران  معاصر  و  گذشته  شاعران  گوناگون 
آگاهی هرچه بيشتر مردم نسبت به شعر و ادب فارسی و آشنايی 

مردم جهان با فرهنگ ، هنر ، شعر و ادب ايران زمين شد .
نخستين برنامه کودکان راديو هم از کارهای او به شمار می آيد 
حتی برای اولين بار پسر خردسال خود را به گويندگی اين برنامه 
گماشت . گاهی هم پيرنيا دستی به قلم می برد و مقاالتی می نوشت 
، آثار او در برخی نشريات سال های 1330 و 1340 منتشر شده 

اند . 

گلها  برنامه  تأسیس  درمورد  پیرنیا 
 : و عالقه اش به موسیقی می گوید 
از اوان کودکی ، عالقه بسیاری به گل 
خاطر  به  داشتم  الله  گل  بخصوص 
دارم ، وقتی که دبیر ادبیات تکلیفی 
شاعر  روسو  از  ای  قطعه  بر  تا  داد 
تفسیری  فرانسوی  نویسنده  و 
بنویسم ، وقتی برای چندمین بار آن 
همسایه  خانه  از   ، خواندم  را  قطعه 
نظر  از  که  رسید  گوشم  به  آهنگی 
مفهوم با قطعه روسو شباهت داشت 
اندازه  به  آهنگ  و  شعر  آن  رابطه   ،
ای مشغولم کرد که به خانه همسایه 
آن  اسم  عذرخواهی  از  پس  و  رفتم 
آهنگ را پرسیدم . گفتند: تنهایی ، که 
یکی از آثار غیرمشهور شوپن است 
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 
معرفی نمایيد. آگهی های شما موجب ارتقاء كيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

انتشار جهاني دو آلبوم همایون 
شجریان 

 
با  دو آلبوم »قيژك کولي« و »خورشيد آرزو« کاري از گروه دستان و 
در  دستان  گروه  کنسرت  تور  با  همزمان  شجريان  همايون  خوانندگي 
اروپا و امريکا از سوي انتشارات هارمونيز منتشر و در بازارهاي جهاني 
استوديو  اين دو مجموعه که در زمستان 1386 در  عرضه خواهد شد. 
راديو برلين ضبط شده است، پاييز سال گذشته و پس از اجراي کنسرت 
همايون شجريان و گروه دستان در تهران توسط شرکت فرهنگي هنري 
انتشارات  از سوي  انتشار آن  با  اکنون  ايران منتشر شد و  دل آواز در 
ايران در  هارمونيز و عرضه جهاني، در دسترس عالقه مندان موسيقي 
اقصي نقاط دنيا قرار خواهد گرفت. انتشارات هارمونيز از با سابقه ترين 
شرکت هاي توليد موسيقي در جهان محسوب مي شود که سال 1968 
کار خود را آغاز کرده است و با انتشار آثار گروه دستان به خوانندگي 
همايون شجريان عرضه پانصدمين آلبوم خود را جشن مي گيرد. اکارت 
اين  انتشار  از  خرسندي  ابراز  ضمن  آلماني  شرکت  اين  مديرعامل  ران 
آلبوم به عنوان پانصدمين اثر شرکت هارمونيز مي گويد؛ »40 سال پيش 
وقتي کار خود را آغاز کردم، هيچ صحبتي از موسيقي ملل در هيچ جاي 
 40 از  بيش  هنرمندان  از  را  بسياري  آثار  دهه  اين چهار  نبود. طي  دنيا 
مي  افتخار  با  که  است  يي  سابقه  چنين  با  ام.  کرده  منتشر  دنيا  کشور 
گويم از اينکه آثاري از هنرمندان ايراني گروه دستان در اختيار انتشارات 
هارمونيز قرار گرفته، خوشحالم.« او با اشاره به جايگاه گروه دستان در 
دنيا مي افزايد؛ »وقتي مي گوييم گروه دستان نماينده موسيقي ايران است 
موسيقي  نماد  باخ  سباستين  يوهان  بگوييم  که  است  آن  همانند  درست 
آلمان به حساب مي آيد. به عبارت ديگر معتقدم موسيقي که از سنت ها 
و فرهنگ هاي بزرگ برخاسته تا امروز باقي مانده و قطعًا در آينده نيز 
خواهد ماند.« به گزارش پايگاه خبري فرهنگ و آهنگ تور کنسرت گروه 
دستان با آواز همايون شجريان از 27 فروردين به مدت سه ماه در اروپا، 

امريکا و کانادا آغاز مي شود. 
 

 كنسرت ساالر عقيلي و گروه »راز 
و نياز« در آلمان 

 
ساالر عقيلي و گروه موسيقي »راز و نياز« در فستيوال »حافظ و گوته« 
با همراهي ارکستر كïر اسنابروك آلمان کنسرت مي دهند. اين خواننده 
با اعالم اين مطلب گفت؛ »فستيوال »حافظ و گوته« اواخر خرداد و اوايل 
تيرماه در شهر »وايمر« آلمان برپا مي شود و گروه موسيقي »راز و نياز« 
چهار شب اجرايي متفاوت در اين برنامه خواهد داشت.« به گفته او شب 
اجراي مشترك  با  اين فستيوال  افتتاحيه  با  اين کنسرت همزمان  نخست 

»راز و نياز« و ارکستر اسنابروك برگزار مي شود. 

ایرانی ها جایزه دوم فستيوال 
موسيقی باكو را دریافت كردند

گروه »آهنگ« به سرپرستی »کيوان فرزين« و خوانندگی »محمد معتمدی« 
در مسابقه بين المللی »مقام« که در ايام نوروز در باکو برگزار شد، موفق 
از  گروه   20 حضور  با  که  فستيوال  اين  در  شدند.  دوم  مقام  کسب  به 
تاجيکستان،  عراق،  مراکش،  ترکيه،  سوريه،  آذربايجان،  کشورهای 
آهنگ  گروه   ، شد  برگزار  باکو  در  ايران  و  قزاقستان  مصر،  ازبکستان، 
تار،  برهانی:  فرزين:سنتور،سياوش  کيوان  چون  نوازندگانی  از  متشکل 
گروه شرکت  بين سه  در  معتمدی: خواننده  و محمد  تنبك  علی رحيمی: 
کننده ايرانی موفق به دريافت جايزه دوم شد. اين فستيوال همچنين در 
با  موسيقی  اجرای  و  »سمپوزيوم«  بخش  دو  شامل  مسابقه  بخش  کنار 
موضوعيت موسيقی مبتنی بر مقام نيز بود که در اين بخش نيز گروه ها 
و هنرمندانی همچون »مظفر شفيعی« و »سپيده رييس سادات«از ايران به 
اجرای برنامه پرداختند. بنابراين گزارش، فستيوال بين المللی »مقام« يکی 
است  بين کشورهای خاورميانه  در  رقابتی  معتبرترين جشنواره های  از 
که گروه های موسيقی از کشورهايی که موسيقی آنها براساس سيستم 
مدال )مقام ها( پايه ريزی شده که هر ساله با حمايت يونسکو و با بودجه 
بنياد »حيدر علی اف« و وزارت فرهنگ کشور آذربايجان در ايام نوروز 

در باکو برگزار می شود. 
عهده  بر  فستيوال  از  دوره  اين  هنری  مديريت  می افزايد:  گزارش  اين 
»فرنگيس عليزاده« موسيقی دان برجسته آذربايجانی بود و موسيقی دانان 
راميز  آذربايجان،  ملی  کنسرواتوار  مدير  کريمی  سياوش  چون  ديگری 
ظهرابف مديرعامل انجمن آهنگسازان آذربايجان، عارف بابايف خواننده 
و  ايران  بخصوص  شرق  موسيقی  پژوهشگر  دورينگ  آذربايجان،ژان 
موسيقی دان  کاراکايا  فکرت  فستيوال،  اين  در  يونسکو  نماينده  همچنين 
زانتن  فان  ويم  و  آلمانی  موسيقی شناس  دراير  ترك،ميشل  پژوهشگر  و 
موسيقی شناس هلندی هيات داوری بخش مسابقه بين الملل آن را تشکيل 

داده بودند. 
از کشور  اين مسابقه معادل بيست هزار يورو به گروهی  جايزه بزرگ 
آذربايجان ،جايزه اول که مبلغ پانزده هزار يورو بود به گروه »اولدوز 
تورديوا« از کشور ازبکستان و جايزه دوم که 10 هزار يورو بود به گروه 
از  »اصيل«  گروه  به  يورو(  هزار  )پنچ  سوم  جايزه  و  ايران  از  »آهنگ« 

کشور مصر اهدا شد

مير علی نقی اين برنامه را از معتبرترين برنامه های موسيقی تاريخ 
راديو و تلويزيون می داند و می گويد : 

معاصر  شاعران  تا  رودکی  از  مختلف  شاعران  برنامه  اين  در   1-
معرفی می شدند. 

-2 بسياری از هنرمندان جوان آن دوره به واسطه اجراهايی که در 
گلها داشتند در جامعه شناخته شدند ، مثال استاد علی تجويدی را 

کسی قبل از اينکه به اين برنامه بپيوندد نمی شناخت .
وی در ادامه می گويد : بسياری از هنرمندان موسيقی معتقد بودند 
که پيرنيا که يك هنرمند موسيقی نيست و سابقه ای در اين هنر ندارد 
بسيار  او  که  است  اين  واقعيت  اما  باشد  گلها  برنامه  مسئول  نبايد 
خوب از عهده اين کار برآمد و در گلها از هنرمندان مطرحی استفاده 
کرد در صورتی که سال ها بعد که برنامه توسط ديگران اداره می 

شد پای هنرمندان متوسط هم به آن باز شد. 

پيرنيا بار نخست در فروردين 43 روزی که برنامه گلها ضبط می 
شد اظهار ناراحتی می کرد و راهی بيمارستان شد ؛ در غياب ايشان 
تا بهبودی کامل هيچ برنامه ای ضبط نشد . پس از بازگشت ايشان 
، در آبان 45 دو تن از خوانندگان عليه پيرنيا شروع به تحريك می 
کنند و وزير اطالعات کسانی را جهت بازرسی کارهای پيرنيا اعزام 
حقوقی  کرد  می  که  کارهايی  ازای  در  ايشان  حاليکه  در  دارد  می 
دريافت نمی کرد و ... اصوال پولی در اختيار او نبود که احتياج به 
بازرسی داشته باشد. پس از اين ماجرا پيرنيا بالفاصله استعفا داد 
و اصرار دوستان نيز مفيد واقع نگرديد و برنامه گلهای 405 آخرين 

برنامه ای است که زير نظر وی ضبط شد .
زمانی که پيرنيا دچار سکته قلبی و در بيمارستان بستری شده بود 
، دکتر معين افشار ، دوست صميمی و با وفای او ، که تا پايان دوره 

خدمت پيرنيا در راديو ، با وی همکاری داشت ، سبدی از گل برايش 
هديه آورد که بر روی کارت همراه گل ها اين رباعی متناسب با گلها 

را نوشته بود: 

تا مــــــــــهر درخشنده و مــــــه تـــابــــان باد
عمر تو چون گلهای تو جاويـــــــــــــدان باد

چون آن همه شاخه های گل کز تو شکفت
)پيوسته دلـــــــت شاد و لـــــــــبت خندان باد(

تهران  در  سالگی   71 سن  در   1350 آبان  يازده  او  سرانجام 
درگذشت. 

گلها سال ها پس از مرگ پيرنيا نيز ادامه داشت و راهی برای ورود 
هنرمندان نوگرا شد . پس از او برنامه به همت محمد ميرنقيبی )که 
بعد از گلها پايه گذار برنامه تکنوازن شد( و سپس هوشنگ ابتهاج )که 
بنيان گذار گلهای تازه و گلچين هفته شد( پيگيری شد ولی هنرمندانی 
کار خود  دنبال  به  ، هر کدام  داشتند  نقش  گلها  برنامه  تهيه  که در 
رفتند و اوضاع تغيير کرد . ديگران کوشيدند که راه او را ادامه دهند 

، اما گلهای آنان رنگ و بوی گلهای پيرنيا را نداشت .
بطور خالصه حاصل کار برنامه گلها عبارت است از :

ـ گلهای جاويدان : 157 برنامه
ـ گلهای رنگارنگ : 581 )اين برنامه از شماره 100 شروع شده و  

تعدادی از برنامه ها دارای شماره الف و ب هستند( 
ـ برگ سبز : 312 برنامه

ـ يك شاخه گل : 465 برنامه
ـ گلهای صحرايی : 62 برنامه

ـ گلهای تازه : 201 برنامه

 استاد همایون خرم
 

به  ايراني  موسيقي  هاي  مقام  از  و  بود  ايراني  اصيل  موسيقي  شيفتگان  از  مادرش   
دستگاه همايون عالقه اي وافر داشت. به همين دليل هم نام “همايون” را براي فرزند 
خود انتخاب کرد.      همايون خرم در سن 11-10 سالگي به مکتب استاد صبا راه 
يافت و به علت استعداد شگرف در 15-14 سالگي يك شبه ره صد ساله را پيمود و 
به عنوان نوازنده 14 ساله، در راديو ساز تنها اجرا کرد. بعدها در بسياري از  برنامه 
ويلن  سوليست  آهنگساز،  عنوان  به  گلها،  برنامه  در  خصوصًا  راديو،  موسيقي  هاي 
عاشقانه  فعاليت  موازات  به  همايون  داد.      ارائه  ارزش  با  آثاري  ارکستر   رهبر  و 
اکثر  در  و  نبود  غافل  نيز  علم  از کسب  ايراني،  موسيقي  در  محققانه  حال  عين  در  و 
مراحل تحصيل از شاگردان ممتاز بود و تحصيالت عاليه خود را تا اخذ دانشنامه در 
رشته مهندسي برق ادامه داد. سمت هاي ايشان در زمينه هنر و موسيقي؛ عضويت در 
شوراي عالي موسيقي راديو، رهبري ارکستر سازهاي ملي، استاد دانشکده موسيقي 
ملي و هنرستان شبانه، آهنگساز در برنامه هاي موسيقي ايراني و خصوصًا برنامه 
گلها، رهبري ارکستر گلها و سوليست ويلن بوده است.     تعدادي از آهنگ هاي ايشان 
)غوغاي ستارگان(،  دارم  امشب در سر شوري  پري کجايي)سرگشته(،  اي  تو  مانند: 
ساغرم شکست اي ساقي )طاقتم ده(، رسواي زمانه منم، آيا همه شما بي گناهيد، اشك 
من هويدا شد، پيك سحري، بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت، ساقي ببين، دل 
پريشانم زغم گرفته، آواي خسته دالن و ده ها آهنگ ديگر، همگي بيانگر نبوغ همايون 
خرم در کارآهنگ سازي است.      شايان ذکر است همايون خرم در ضمن تسلط در 

نوازندگي و بداهه نوازي، آهنگسازي خالق و کم نظير و در عين حال مسلط به ظرايف نظري و تئوريك موسيقي ايراني است و از اين نظر 
پژوهشگري با ارزش و محققي ممتاز به شمار مي رود. 

آثار اجرايي :
     برنامه هاي متعدد گلهاي رنگارنگ، برنامه هاي موسيقي FM  راديو، برنامه هاي بداهه نوازي در راديو، تعدادي برنامه تك نوازان با 
همکاري هنرمندان ديگر به صورت همنوازي؛ همچنين همنوازي با هنرمنداني مانند شادروان استاد جواد معروفي، استاد جليل شهناز، استاد 

فرهنگ شريف و شادروان منصور صارمي همراه با ضرب شادروان جهانگير ملك و شادروان امير ناصر افتتاح. 
آثار موسيقي ايشان به صورت کاست و لوح فشرده )CD( شامل همنوازي با استادان جواد معروفي، جليل شهناز و فرهنگ شريف هم اکنون 

در اختيار عالقمندان است.  
آثار مکتوب:

-1     رديف اول چپ کوك )نواي مهر(؛ شامل آوازها، چهارمضراب ها، قطعات و تعدادي از آهنگ ها. 
-2     رديف دوم راست کوك؛ شامل تعدادي از پيش درآمدها، چهارمضراب ها و رنگ ها که هم اکنون در حال آماده سازي و چاپ است. 

 ،UCLA از فعاليت هاي ديگر ايشان مي توان يه سخنراني درباره موسيقي ايراني در مراکز هنري و فرهنگي اروپا و آمريکا مانند دانشگاه      
دانشگاه گيالن، دانشگاه پزشکي شيراز )درباره استاد صبا و موسيقي ايراني(، انجمن موسيقي فارس )درباره استاد ابوالحسن صبا(، دانشگاه 
عالمه طباطبايي )درباره مقامات موسيقي ايراني(، فرهنگسراي ارسباران )درباره استاد علي نقي وزيري(، دانشگاه صنعتي اصفهان )درباره 

مشخصات موسيقي ايراني( و سخنراني هاي متعدد ديگر در تاالر رودکي تهران به مناسبت هاي مختلف اشاره کرد.  
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ما هنوز در راه، در ميانه راه و در ميانه راه هاي متفاوت و گوناگون هستيم. هنوز حکمي قطعي 
درباره راهي اجتناب ناپذير و از همين رو شايد يگانه راه تعيين نشده است.1 الزمه اوليه فهم هر گفته 
يا نوشته يي آن است که نخست به خود آن گفته يا نوشته توجه کنيم. اين به آن معناست که بايد آن 
گفته يا نوشته هم ما را به اين توجه فراخوانده باشد. به بياني ديگر، متن اين فرمان را براي ما درخور 
فرمانبرداري ساخته باشد که »گوش کن چه مي گويم«. اين صدا بايد از متن دريافت شده باشد که 
»کنار بگذار آنچه را مخل شنود گفته بماهو گفته و نوشته بماهو نوشته است«. تحقق چنين شنودي 
آسان نيست. در هر حال، ما خود درون متني هستيم. ما محاط در متني هستيم. اما گفته و نوشته 
يي که ظاهراً غيري در بيرون ماست، چه؟ آيا آن نيز در متن بزرگ تري نيست؟ بعيد است که چنين 
نباشد. بنابراين شنودي که متن مي طلبد مستلزم کشمکشي براي برون شد از صداي مخل متني ديگر 
است؛ صدايي که نمي گذارد متن کماهو حقه شنيده شود؛ صدايي که شنود را سرکوب مي کند و آن 
را به بدفهمي، کژشنوي و تعابيري مي کشاند که از متني ديگر صادر و حاکم شده اند. بدين سان گفته 
و نوشته چه بسا ناشنيده منکوب و محکوم به حکمي غيابي شود. تفکر متاخر هايدگر، که در کتاب 
حاضر به نحوي منظم و کم و بيش روشن بيان مي شود، ظاهراً به همين سرنوشت دچار شده است. 
شنود البته به معناي آري گفتن و تصديق نيست. شنود يعني شنيدن صداي ديگري قبل از مخدوش 
شدن آن با صداي من، صرف نظر از صحت و سقم و ارزش گفته يا گوينده و اين قبيل امور. از جمله 
مضامين کتاب حاضر آن است که هژموني صداهاي غالب در عصر جديد نه تنها صداي پارمنيدس که 
صداي فيلسوف جديدي چون نيچه را نيز به درستي نمي شنود. درباره چند صدايي بودن جمهوري 
وايمار گفته اند که هزاران صدا از پنجره ها فرياد مي زدند بي آنکه هيچ صدايي به صداي ديگر گوش 
سپرد. يکي از داللت هاي فراخوان بودن تفکر همين گوش سپاري است. در زمينه و زمانه يي که در 
عين پيشرفت وسايل ارتباطي، شنود نامخدوش همچون بلبله بابليان يا همچون صداهاي نامربوط در 
تلفن هاي مساح کا در قصر کافکا دور از دسترس شده است تفکر نيز از باليدن برهوت سر درآورده 
است. نه تنها اين مضمون در کتاب حاضر اساسي است، بلکه خود کتاب نيز غالبًا به درستي فهميده 
نشده است. بسا که از آن آسياب بادي ساخته و سپس آماج هجومش قرار داده اند، بسا که آن را 
با مقياس متني ديگر محکوم به آنچه نيست کرده اند، و حتي بسا که از سر ارادت کورکورانه آن را 
به ملکوت اعلي برده اند اما به آن گوش نسپرده و پيام آن را نشنيده اند. شايد بتوان اين مطلب را 
به نحوي ديگر نيز توضيح داد؛ در متن تفکر مدرن تصور مي رود که فرديت سوژه انساني مقهور 
نظمي بوروکراتيك، تکنيکي و رسانه يي است و اين نظم نيز خود برآمده از نوع مديريت سرمايه داري 
يا نقش الهي اکونومياست. اين تصور بيراه نمي نمايد، هرچند هنوز نيازمند تامل و تحقيق بيشتري 
است و از قضا متفکران معاصر نيز به تحقيقات تبارشناسانه در اين باره عالقه نشان مي دهند. کتاب 
حاضر برخالف اين مسير نمي رود. اين کتاب بنياد همين نظم تکنيکي و نظام رسانه يي را در گونه يي 
خاص از نهش اشيا و هستندگان مي يابد. با اين همه، اگر پيام کتاب را به درستي نشنويم، به سادگي 
دچار اين کژفهمي مي شويم که نويسنده به جاي توجه به مشکالت واقعي و حاضر همه چيز را منوط 
به نوعي نگرش يا بينش فردي و معطوف به تصميم مي کند چنان که گويي در مقام ناصح و اندرزگو 
به ما مي گويد کافي است از اين لحظه با پارمنيدس هم عقيده شويم تا همه نابساماني هاي جهان يك 

شبه بهبود حاصل کنند. قضيه درست عکس اين است. نگرش انساني که فراتر از

برابر نهشته هاي پيش روي خود نمي بيند خود حاصل و برآمده از متن بزرگ تري است که در آن 
اکونوميا يا تدبير منزل ارسطو به طرح انقالب مارکسي مي پيوندد. نويسنده اين کتاب بنا نداشته است 
کتابي در علم اقتصاد يا جامعه شناسي علم و تکنولوژي يا مناسبات فعلي کارگر و کارفرما بنويسد. 
افق نگاه او گسترده است. درست يا غلط، او بر آن است که تفکر در جهش به سوي چنين افقي، در 
بزرگي چون  فيلسوفان  به شيوه  آنکه  بدون  افتد،  مي  راه  به  مرزي  هاي  به سوي وضعيت  جهش 
اسپينوزا، شوپنهاور، کانت و هگل هٌم خود را بر آن متمرکز کرده باشد که تا عمرش به سر نيامده 
خود شخصًا آغاز و پايان راه و مقاطع و منازل آن را باز کند و در يك کالم پرونده راه را ببندد و 
سپس مهر و نشان خود را در مقام صاحب يك سيستم بر آن پرونده بکوبد. اينجاست که در مي يابيم 
چرا هايدگر واژه يا استعاره راه را به کار مي برد. تفکري که اراده و عزم يك سوژه سپنجي مدار و 
محور آن نمي تواند بود عاجزتر از آني است که يك بار براي هميشه حقيقت را در عمارت سيستمي 
بگنجاند که بر سردر آن نام فيلسوفي را حك کرده اند. چنين تفکري صرفًا رهسپار راه پرسشگري 
يعني  به طور معمول   Be-wegung پاسخي برسد.  به  براي هميشه  بار و  آنکه يك  بي  شدن است 
حرکت کردن يا حرکت دادن. هايدگر آن را با خط تيره مي نويسد تا توجه را به Weg يا راه جلب 
 Be-wegung را به معناي »به راه- افتادن« يا »به راه - انداختن« و اسم مصدرbe-wegen کند. او

را به معناي »راه - انداز( و »راه- افت« مي فهمد. »راه تفکر نه چون جاده يي بارها پيموده شده از 
جايي به جايي کشيده مي شود، نه اصاًل في نفسه در جايي قرار دارد. نخست و فقط رفتن و در اين 
جا پرسشگري متفکرانه است که به - راه - افتادن است.«2 »پرسش چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟ 
بنا ندارد پاسخي را بنا نهد و به وسيله آن بار پرسش را به کوته ترين و چکيده ترين طريق ممکن 
فروهلد. برعکس، آنچه از اين پرسش برمي آيد يك چيز و تنها يك چيز است؛ پرسش را پرسش سزاتر 
کردن«.3 هايدگر»با پاسخ خود را از پرسش رها مي کنيم«4 بر آن است که تفکر از وانمود به برآورده 

کردن چشمداشت هايي که تفکر تاکنوني مدعي برآورده آنها 
دانشي  هيچ  به  علوم  همچون  نيز  تفکر  است.  عاجز  بوده، 
نمي رسد، تفکر هيچ گونه حکمت و خرد تجربي مفيدي در 
زندگي به بار نمي آورد، تفکر هيچ گونه معماي کيهاني را 
حل نمي کند، تفکر مستقيمًا هيچ قدرتي براي عمل به ما نمي 
بخشد. »تا وقتي که هنوز تفکر را منقاد و وابسته اين چهار 
چشمداشت مي کنيم، تفکر را دست باال مي گيريم و از آن 
به  که  گذرگاهي  در  تفکر...  راه  ليکن  داريم....  چشم  زياده 
ناپذير.«5  اجتناب  است  راهي  رود،  مي  آينده  عصر  سوي 
متن »مشغله  در  توان گفت  قول مي  اين  نويسنده  زبان  از 
فرهنگي که هر روزه براي دوختن اندوخته يي از نويافته ها 
قيل و قال مي کند و از پي هيجان هاي زير و روکننده در 
تکاپوست«6 ما اگر در راه تفکر خيلي همت کنيم، برداشتن 
دو سه گامي ناتمام بيش نيست. همين که بپنداريم اين دو 

سه گام از آن رو که حاصل مشت پرکني ندارد يا عمارت استوار و پايدار سيستمي را به نام ما ثبت 
نمي کند، و همين که بر اين باور رويم که اين دو سه گام عجالتًا پاسخ هايي فوري و قطعي در چنته ما 
نمي نهد تا جريان فکري شگرف و مهيج ديگري را به سايت ها، روزنامه ها و عالم نشر و رسانه گسيل 
داريم، در صراط بي فکري شايع قرار داريم. گشودگي راه تفکر به نزد هايدگر به ژست دموکراتيك 
ربطي ندارد. برعکس، اين گشودگي خبر از تفکري مي دهد که در عين تنگدستي هر دم از نو مخل و 

کارآشوبنده مدهاي زمانه و موي دماغ شارالتانيسم فلسفه ورزان جنجال آفرين است. 

انتشارات  هايدگر؛  مارتين  اثر  تفکر؟«  گويندش  آنچه  باشد  »چه  انتشار  دست  در  کتاب  مقدمه  ہ 
ققنوس

پي نوشت ها؛----------------------------
-1 »چه باشد آنچه گويندش تفکر؟«؛ بخش اول، گذار از درسگفتار 4 به 5

-2 همان؛ بخش دوم، گذار از درسگفتار 5 به 6
-3 همان؛ بخش دوم، گذار از درسگفتار 4 به 5

-4 همان-5 همان-6 همان
*********************************************** 

روستای زادگاه فردوسی به 
"شهرک شاهنامه "تبدیل می شود

رئيس بنياد فردوسی از احيای روستای "ديه پاژ" زادگاه فردوسی و تبديل آن به شهرك شاهنامه 
همزمان با روز بزرگداشت فردوسی در 26ارديبهشت ماه امسال خبر داد.

دکتر محمد حسين توسی وند در گفت وگو با مهر از افتتاح شعبه بنياد فردوسی در توس خبر داد 
و افزود: همزمان با افتتاح همايش سالروز فردوسی در روز 26ارديبهشت که مقارن با اتمام هزاره 
سرايش شاهنامه نيز هست شاخه توس اين بنياد در مشهد داير خواهد شد و به همين منظور يکی از 
افراد خير خراسان مبلغ دويست ميليون تومان در اختيار بنياد فردوسی قرار داده است.توسی وند 
خاطر نشان کرد: اميدواريم با کمك ملت نجيب و فرهنگ دوست ايران شعبه بنياد فردوسی را در اکثر 
مراکز کشور ايجاد کنيم تا ايده استاد دکتر اسالمی ندوشن که همانا ايجاد فرهنگسرای فردوسی است 
جامه عمل بپوشد. برای اينکار الزم است ريشه های کهن زبان فارسی دری با کمك بنياد فردوسی بار 
ديگر در آسيای ميانه جوانه زده و شکوفا شود.رئيس بنياد فردوسی اظهار داشت: آسيای ميانه شامل 
کشورهای تاجيکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقيزستان و پاکستان است که روزگارانی 
مهد تکلم و ادب زبان دری بوده و نامدارانی چون رودکی، ابن سينا، ناصر خسرو، شيخ عطار، جامی، 
مولوی، نظامی، بيهقی، بيرونی، ابن يمين، اقبال الهوری، سعدی، حافظ و دهها فرهيخته ديگر برای 

فرهنگ و ادب پارسی زحمت و مرارت کشيده اند.
و  علوم  وزارت  از  و  دهند  افزايش  را  فارسی  ادب  و  فرهنگ  به  توجه  تا  از مسئوالن خواست  وی 
دانشکده های ادبيات سراسر کشور بخواهند تا در اين راستا با بنياد فردوسی برای اشاعه فرهنگ 
بنياد فردوسی يك سازمان  ادامه گفت:  پارسی در آسيای ميانه بيشتر همکاری کند.توسی وند در 
فرهنگی غير سياسی - غيرانتفاعی و مردمی است که تنها وظيفه اش گسترش فرهنگ و ادب فارسی 
به شمار می آيد.رئيس بنياد فردوسی در ادامه احيای زادگاه فردوسی را از جمله برنامه های اين 
بنياد خواند و تصريح کرد: توس زادگاه و آرامگاه فردوسی، مرکز ثقل مرکز آسيای ميانه و خراسان 
بزرگ است و از آنجا که بارگاه ملکوتی امام هشتم شيعيان نيز در اينجاست بنابراين وظيفه سازمان 
ميراث فرهنگی ايجاب می کند که در احيای اين مرکز ميراث اهتمام بيشتری داشته باشد.وی افزود: 
پروژه احيای زادگاه حکيم توس شامل بوستان سرای فردوسی، شهرك شاهنامه، دهکده نمونه پاژ، 

کلينيك تخصصی مجتمع ورزشی و کارگاه های هنری خواهد بود.
توسی وند در ادامه به جزئيات طرح احيای روستای پاژ و تبديل آن به شهرك شاهنامه اشاره کرد و 
گفت: در بوستان سرای فردوسی کارگاه هايی به وجود خواهد آمد که صحنه های پرشور شاهنامه 
را به صورت سه بعدی تصوير پردازی می کنند تا جوانان و گردشگران در چند ساعت کليه صحنه 
های شاهنامه را به صورت سمعی و بصری ببينند و به عظمت تاريخ کهن خويش افتخار کنند.رئيس 
بنياد فردوسی اذعان کرد: جای تاسف است که مثال آمريکاييان با آنکه بيش از چند قرن تاريخ ندارند، 
از موش و گربه ايرانی شهرك "ديزنی "درست می کنند حال آنکه ما ايرانيان اين گونه به گذشته خود 

بی اعتناييم.
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 با »محاكمه« آغاز شد و... )3(
 

علي شروقي

پس باد همه چيز را با خود نخواهد 
برد و در رویاي بابل

بعد از انتشار ترجمه هاي صيد قزل آال در امريکا و اتوبوس پير )به 
بود  چمن(  انتقام  غيرايراني،  عبارت 
که ناگهان تب براتيگان دوستي عود 
چنان  دارد.  ادامه  همچنان  و  کرد 
براتيگان  هاي  قصه  بر  عالوه  که 
ترجمه  فارسي  به  هم  شعرهايش 
شده است. البته ناگفته نماند که قبل 
به  ايران  در  براتيگان  شدن  مد  از 
صورت رسمي آثار اين نويسنده به 
طور پراکنده در نشريات ادبي سال 
ها و  در وبالگ  پيش و همچنين  ها 
منتشر  و  ترجمه  ادبي  هاي  سايت 
مي  ها  ترجمه  اين  از  بود.  شده 
توان به ترجمه هاي بهمن فرسي از 
قصه هايي مثل قهوه و آب و هواي 

سانفرانسيسکو اشاره کرد. اما از کساني که پيش از اين سان فراگير 
شدن براتيگان در وبالگ خود پرونده يي درباره اين نويسنده منتشر 
ترين  از جدي  يکي  که  برد  نام  آذر  نوش  از حسين  توان  مي  کردند 
از  براتيگان در فضاي مجازي بود و سرانجام ترجمه اش  مترجمان 
»پس باد همه چيز را با خود نخواهد برد« اين نويسنده امسال توسط 
نشر مرواريد منتشر شد. »پس باد همه چيز را با خود نخواهد برد« 
ظاهراً آخرين رماني است که براتيگان پيش از شليك تير خالص به 
يك  بر سر  که  است  نوجواني  رمان  اين  قهرمان  است.  نوشته  خود، 
و  ساندويچ  بين  براتيگاني  شدت  به  البته  و  ساز  سرنوشت  دوراهي 
اين دليل که آنقدرها گرسنه نيست مي پيچد  اسلحه فروشي، فقط به 
سمت اسلحه فروشي و فشنگ مي خرد و آدم مي کشد. آدم کشتن اش 
هم داستان بامزه يي دارد. با دوستش مي روند شکار، و راوي نوجوان 
البته طبق معمول بيشتر  دوستش را با طاووس اشتباه مي گيرد و... 
آثار ريچارد براتيگان بين روايت اين ماجراي اصلي راوي هزار آسمان 
و ريسمان به هم مي بافد و کلي قصه سر هم مي کند. البته برخالف 
»صيد قزل آال در امريکا«، اين بار به رغم همه قصه هاي فرعي يك 
قصه اصلي و مرکزي در رمان وجود دارد. همان طور که در رمان 
ديگري از براتيگان يعني »در روياي بابل«که آن هم امسال منتشر شد، 
اين قصه مرکزي وجود داشت. »در روياي بابل« را شايد بتوان يکي 
از سرراست ترين رمان هايي به شمار آورد که تاکنون از براتيگان به 
فارسي منتشر شده است. اين رمان ماجراي يك کارآگاه خصوصي 
بخت برگشته و آس و پاس و کالشي است که قرار است با دزديدن 
يك جسد از سردخانه به سفارش يك زن که معلوم نيست جسد را مي 
خواهد چه کند پولدار شود اما دست آخر مي بيند که »درست سر جاي 
اولش« است »فقط با اين تفاوت« که صبح »يك جسد« در يخچال خانه 
اش نبوده است. براتيگان در اين رمان از سريال هاي تلويزيوني عامه 
پسند تا داستان هاي تخيلي و پليسي و منوي رستوران و عقده اديپ 
و هرچيز ديگري را که دستش آمده، دست انداخته و دستمايه شوخي 
ها و لودگي هاي خود قرار داده است؛ »در فکر آن روزي فرو رفتم 
که پدرم را کشته بودم. تا آنجا که يادم مي آمد، روز يکشنبه بود، هوا 
خيلي گرم بود، و يك سواري نوي مدل تي کنار خيابان، جلوي خانه 
ما، پارك کرده بود و من قباًل سر وقت ماشينه رفته بودم و از نزديك 
ديده بودم چه ماشين نويي است. آن موقع من يك بچه کوچولو بودم 
و يك راست رفته بودم سراغ ماشين و دماغم را صاف گذاشته بودم 
رو گلگيرش، درست و حسابي بوش کرده بودم. به نظرم بهترين بوي 
دنيا بوي چيز هاي نو و آکبند است، حاال چه لباس باشد، چه ميز و 
صندلي، چه راديو، چه ماشين، و چه حتي لوازم خانگي مثل تستر يا 
اتو برقي. نو که باشند، براي من همگي بوي خوبي دارند. به هرحال 
در خاطراتم به صبح آن روزي برگشته بودم که پدرم را کشته بودم. 
تا آنجا پيش رفته بودم که يادم بيايد دماغم را روي گلگير يك ماشين 
مدل تي نوي نو گذاشته بودم که ناگهان حواس ام را به جاي ديگري 
پيام يزدانجو منتشر  با ترجمه  بابل را نشر چشمه  دادم.« در روياي 

کرده است. 
ادامه دارد

آماده 
شکست بودم  

     

  ترجمه؛آرش خالص دهقان  

   جان آپدايك نويسنده سرشناس امريکايی در 18 مارس 1932 
در پنسيلوانيا به دنيا آمد و سال گذشته درگذشت. معروف ترين 
آثار او مجموعه رمانی است که به »سری خرگوش« مشهور شده 
اين سری  از  آپدايك به خاطر دو رمان  پنج رمان است.  و شامل 
دريافت  به  موفق  خواب(  در  خرگوش  و  است  پولدار  )خرگوش 
در شهرهای کوچك  او  آثار  اغلب  ماجراهای  پوليتزر شد.  جايزه 
امريکا و حول زندگی طبقه متوسط شکل می گيرد. جان آپدايك 21 
رمان، تعداد زيادی داستان کوتاه، چند کتاب برای کودکان و تعداد 

زيادی شعر و مقاله منتشر کرده است.
از  کنيم؛  می  شروع  يی  کليشه  سوال  يك  با  آپدايك،  آقای  -خب 
در  زندگی  درباره  مختصری  و  بگوييد  مان  برای  تان  کودکی 
خانواده يی بزرگ که پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ با هم 

در آن زندگی می کردند، حرف بزنيد.
دورانی که من در آن متولد شدم، سال 1932 اوج رکود اقتصادی 
همراه  به  من  گذشت.  می  سخت  بسيار  زندگی  و  بود  امريکا  در 
والدينم و والدين مادرم زندگی می کردم. والدين مادرم مالك خانه 
از  هم خارج  و  مزرعه  در  هم  پدرم  و  بودند  آن  بزرگ  مزرعه  و 
آن کار می کرد و خرج ما را تامين می کرد. هر خاطره يی که از 
دوران کودکی ام به ياد می آورم، در پس زمينه آن شرايط سخت 
معيشتی به چشم خواهد خورد و همواره پدرم در هيئت مردی که 
شب و روز برای سير کردن شکم زن و فرزندش تالش می کند 
به خاطرم می آيد. فکر می کنم به همين دليل هم بود که من هيچ 
از عهده سير کردن  ندارم. والدينم می دانستند  خواهر و برادری 
شکم يك بچه ديگر برنمی آيند. اما تنها فرد تحصيلکرده خانواده 
ما مادرم بود. او از دانشگاه کورنل فارغ التحصيل شده بود که در 
نوع خودش، در آن دوران و در منطقه پنسيلوانيا، آن هم برای يك 
زن غيرعادی به نظر می رسيد. بزرگ ترين آرزوی مادرم اين بود 
که نويسنده شود، اما آخر سر به شغل فروشندگی بسنده کرد و 
پس از چند سال خانه دار شد. اما به هرحال، از کودکی ام شکايتی 
ندارم. شهر ما شهر کوچك و آرام و راحتی بود و می شد در آن 
با آرامش زندگی کرد. از آن به بعد، هميشه در حسرت شهرهايی 

هستم که بشود سر تا ته آن را با يك دوچرخه طی کرد.
-کتاب خواندن را از همان دوران آغاز کرديد؟

بله، در آن زمان زياد کتاب می خواندم. بين بچه های دور و برم 
خواننده  يك  مادرم  داشت.  عالقه  خواندن  به  که  بودم  کسی  تنها 
جدی بود و به طور منظم کتاب می خواند. پدربزرگم هم خواننده 
به  را  اش  بيکاری  اوقات  هميشه  و  بود  مقدس  کتاب  پروپاقرص 
روزنامه خواندن می گذراند. اولين چيزهايی که خواندم کتاب هايی 
بود از سری کتاب های کوچك بزرگ، مجموعه يی از کتاب های 
کميك استريپ با داستان های جذاب که برای شروع خواندن بسيار 
مناسب بود. فکر می کنم تقريبًا تمام آن مجموعه را در همان دوران 
خواندم. سپس به داستان های جنايی و علمی- تخيلی عالقه مند 

شدم.
-نويسندگان محبوب تان چه کسانی بودند؟

می  بسيار  را  کويين  الری  همچنين  و  بودم  کريستی  آگاتا  عاشق 
پسنديدم. بسياری از کارهای الری کويين را خواندم. اما نويسنده 
را  او  آثار  از  کتاب   40 از  بيش  بود.  گاردنر  استنلی  ارل  محبوبم 
پيش از 15سالگی خواندم. به اين ترتيب خواندن برايم نوعی عادت 
شده بود، فرق چندانی نمی کرد چه کتابی باشد، هرچه به دستم 
می رسيد، می خواندم. يادم می آيد در 15سالگی به کتابخانه رفتم 
که  دليل  اين  به  فقط  خواندم،  و  گرفتم  قرض  را  اليوت  برهوت  و 
شنيده بودم از شاهکارهای ادبيات مدرن است. برهوت برای يك 
بچه 15ساله کتاب دشواری است، شايد بگوييد آدم خيلی چيزها 
بايد بخواند تا به تی اس اليوت برسد. اما من اين شيوه را بيشتر می 
پسندم و خوشحالم که اجباری برای خواندن کتابی خاص نداشتم. 
در اين شرايط ذهن آزاد است انتخاب کند، هر ازچندگاهی با کتابی 
مواجه می شود که جرقه يی در ذهن می زند و افق های تازه يی 
را به خواننده نشان می دهد. به اين ترتيب، ذهن خود تصميم می 
گيرد و با آرامش راهش را پيدا می کند. به هرحال، خيلی کتاب می 
داشتم  دست  به  کتابی  که  حالی  در  روز  ساعات  بيشتر  خواندم. 
روی مبل دراز می کشيدم و حتی بعضی وقت ها موقع غذا خوردن 

هم دست از خواندن نمی کشيدم. گاهی اوقات می شد در يك روز 
دو کتاب نسبتًا حجيم می خواندم.

اتفاقی که در  يادتان نمی آيد،  -از دوران مدرسه چيز خاصی به 
سرنوشت تان به عنوان نويسنده تاثير داشته باشد؟

يادم می آيد نخستين باری که در مدرسه درس گرامر انگليسی را 
داشتيم چقدر وحشت زده شدم. معلم ما که خانمی به نام شراك 
بود، جمله يی طوالنی روی تخته نوشت و سعی کرد به ما نشان 
دهد هيچ يك از اعضای جمله بی جهت در جای خود قرار نگرفته 
اند؛ ويرگول ها بی دليل نيست، فالن کلمه چون فاعل است اينجاست 
و فالن کلمه ديگر چون نقش ديگری در جمله دارد جايی ديگر قرار 
می گيرد. ابتدا سعی می کردم چيزهايی را که شنيده بودم، فراموش 
کنم چون مانع کتاب خواندنم می شدند. فکر اينکه پشت همه جمالتی 
که می خوانم چنين حساب و کتابی وجود دارد وحشت زده ام می 
کرد. اما کم کم از اين درس خوشم آمد و ياد گرفتم از گرامر می 

شود به عنوان ابزاری برای بهتر خواندن استفاده کرد.
-فکر نويسنده شدن نخستين بار کی به ذهن تان خطور کرد؟

بسياری  بود.  نويسنده شدن  مادرم  آرزوی  ترين  بزرگ  که  گفتم 
از اوقات او را می ديدم که در اتاق کار خانه پشت ماشين تحرير 
نشسته و می نويسد. وقت هايی که مريض می شدم محل استراحتم 
همين اتاق بود، بنابراين پيش می آمد گاه ساعت ها می نشستم و 
تايپ کردنش را نگاه می کردم. با پشتکار عجيبی کار می کرد و 
کارهايش را برای مجله های نيويورك و فيالدلفيا می فرستاد. آنها 
اين  به  اين سال ها کارهايش را رد می کردند.  تمام طول  هم در 
ترتيب، با کاری که نياز به زحمت بسيار دارد و ممکن است مدت ها 
جواب ندهد، خو گرفتم. اما بايد بگويم در آن سال ها عالقه اصلی 
من هنرهای بصری بود و در آن حوزه استعداد بيشتری از خود 
نشان می دادم. درس های نقاشی مدرسه را با دقت خاصی دنبال 
می کردم و هميشه از آنها باالترين نمره را می گرفتم. حتی زمانی 
که به هاروارد راه يافتم هنوز رويای ساختن کارتون را در ذهن 
می پروراندم و در هاروارد مدتی کوتاه به شکل عملی اين کار را 
دنبال کردم. نويسنده شدن سرگرمی اوقات فراغتم بود و به طور 
جدی درگير آن نبودم اما پس از مدتی کار در هاروارد ديدم توانايی 
هايم در عرصه تصويرگری محدود است. خيلی زود ايده هايم تمام 
اما در نويسندگی  شده بود و مدت ها خودم را تکرار می کردم. 
اين طور نبود، هر وقت در همان اوقات فراغت به نوشتن روی می 
آوردم ايده جديدی داشتم. اين بود که پس از فارغ التحصيل شدن 

از هاروارد، مطمئن بودم می خواهم نويسنده شوم. 
متون  يا  باشيد  داستان  نويسنده  داشتيد  تصميم  اول  همان  -از 
کرده  منتشر  هم  شعر  زيادی  تعداد  شما  در ضمن  غيرداستانی؟ 

ايد. 
نه، از اول تصميم به داستان نويسی نداشتم، حتی با وجود آنکه 
بيشتر نويسندگان محبوبم داستان نويس بودند. کارم را با شعر و 
متون مختلف درباره موضوعات گوناگون شروع کردم که تعداد 
زيادی از آنها هم همان دوران چاپ شد. داستان هنوز جدی نبود. 
اما پس از مدتی، به اين نکته پی بردم که وقتی داستان می نويسم 
نوشتن برايم بسيار هيجان انگيزتر است؛ مثل سوار شدن بر اسبی 
وحشی است که نمی دانيد قرار است شما را کجا ببرد. وقتی شروع 
به داستان نوشتن می کنيد به جهانی رنگارنگ و سرشار از تخيل 
شکل  هيچ  به  آن  در  حضور  تجربه  که  جهانی  شويد؛  می  وارد 
داستان  باالخره  که  بود  ترتيب  اين  به  آيد.  نمی  دست  به  ديگری 
نويسی را انتخاب کردم. آماده شکست بودم. چون تجربه شکست 
آماده  را  را داشتم، خودم  ناپذيرش  های مادرم و تالش خستگی 
اين وجود به  با  کرده بودم هيچ کس داستان هايم را قبول نکند، 
کار ادامه دهم. ياد گرفته بودم داستان هايم را به قصد چاپ کردن 
ننويسم و منتشر شدن يا نشدن کارها برايم علی السويه باشد. اما 
از سوی ديگر، نمی شد تا ابد به اين شکل ادامه داد، پس پنج سال 
به خودم وقت دادم. اگر در پايان پنج سال به جايی رسيدم نوشتن 
را ادامه می دهم و اگر نه معلوم می شد داستان نويسی کار من 

نيست و به دنبال کار تازه يی می گشتم.
جرگه  وارد  ترتيب  اين  به  و  کرد  چاپ  را  کارتان  نيويورکر  -اما 

نويسندگان حرفه يی شديد.
داشتم.  خوبی  رابطه  نيويورکر  با  بچگی  از  است.  طور  همين  بله 
البته در شهری که من بزرگ شدم نيويورکر نبود. آن سال ها عمه 
يی داشتم که در گرينويچ زندگی می کرد و خواننده پروپاقرص 
نيويورکر بود. هر وقت پيش ما می آمد چند شماره از نيويورکر 
را برايم می آورد و يادم نمی رود با چه حرص و ولعی مطالبش 
را می خواندم؛ به خصوص کميك استريپ ها و بخش طنز مجله 
از بخش های مورد عالقه ام بود. از همان دوران نيويورکر برايم 
جايگاهی خاص داشت و بزرگ ترين آرزوی دوران کودکی ام اين 
بود که روزی اسم خودم را در اين مجله ببينم. در واقع کار من به 
عنوان نويسنده، از نظر خودم يکی از روزهای ژوئن 1954 آغاز 
شد؛ روزی که نامه يی از دفتر مجله به دستم رسيد. آنها شعرم 
را پذيرفته بودند و قرار بود چاپ کنند و در نامه از من دعوت به 
همکاری بيشتر کردند. بله بايد بگويم از آن روز فهميدم بايد کار 

نويسندگی را به شکل حرفه يی دنبال کنم.
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فرهنگ

اقتصاد حلقه گمشده 
فرهنگ ایران

صورت  به  چه  و  آگاهانه  صورت  به  چه  مردم  عموم 
آن و  به ضرورت علم و کسب  تقلیدگونه  و  ناآگاهانه 
پرداختن به آن به هر نحو معترفند؛ زیرا حاصل برخی از 
دستاوردهای علمی یا به صورت فیزیکی یا به صورت 
دگرگونی هایی در نظام اقتصادی یا علوم پزشکی و.... 

مشاهده می شود اما ....

عموم مردم چه به صورت آگاهانه و چه به صورت ناآگاهانه و تقليدگونه به ضرورت علم و کسب آن و 
پرداختن به آن به هر نحو معترفند؛ زيرا حاصل برخی از دستاوردهای علمی يا به صورت فيزيکی يا به 

صورت دگرگونی هايی در نظام اقتصادی يا علوم پزشکی و.... مشاهده می شود اما ضرورت هنر بر اکثر 
مردم پوشيده است، چراکه تاثيرات هنر در زندگی فردی و جمعی انسان ها زودبازده و آشکار نيست 
تا همه به آن معترف باشند هرچند تاثير هنر بر جامعه بطئی و کند است اما همواره تاثيرات بنيادين در 
بينش و نگرش جامعه ريشه در هنر و البته انديشه آن جامعه دارد. به قول تولستوی نويسنده برجسته 
قالب  در  را که ممکن است  انسانی است و چيزی  متنوع و عميق  بسيار  دارای مضامين  »هنر  روسی 
استدالل و تعقل نامفهوم و دور از دسترس باقی بماند مقدم می سازد و در دسترس همگان قرار می دهد«. 
هنر با برداشت های جديد و خالقانه ای که از واقعيت به دست می دهد بر تمام شوون زندگی اثرگذار است 
و گاه خود منشا تحوالت و اعتبار يك جامعه می شود، به طوری که ماندگاری نام کشورها در تاريخ را 
بايد مديون فلسفه و هنر آن کشور بود. همواره در طول تاريخ کشورهايی وجود داشته اند که با وجود 
آن که مدت ها در ورشکستگی فرهنگی، هنری و گاه اقتصادی به سر می بردند نامشان همچنان بر دوش 
هنرمندان معتبرشان بر بلندای عظمت سير می کرد، نظير يونان که بخش زيادی از اعتبار امروزش را 
مديون انديشمندان و هنرمندان کالسيکش است و همين طور کشور خودمان که در بحرانی ترين وقايع 

و مصيبت های اجتماعی مثل حمالت مکرر مغول ها، بحران های دو دوره مشروطه به اعتبار هنرمندان 
و انديشمندان نام خود را حفظ کرد. از اين رو حکومت ها و قدرت های سياسی به منظور جاودانه نگاه 
داشتن نام کشورشان و ايديولوژی مورد نظرشان و يا کسب وجهه جهانی به هنر روی آوردند. اما از 
آنجا که دولت ها و حکومت ها برای ادامه حکومت خود و درست اجرا شدن سياست هايشان به فضای 
امن و آرام نياز دارند نمی توانند حاميان خوبی برای هنر پيشرو و مستقل باشند؛ چراکه هر حکومتی 
ايدئولوژی و سياسست های تعيين شده ای دارد که محتمل است به وسيله هنر پيشرو در نظر گرفته 
شود؛ زيرا هنر همواره هنجارشکن است و از راه شکستن شکل و ساختارهای متعارف، نگرشی نو و 

تازه ارايه می دهد و جهان راستين تازه ای می آفريند. 

نام  داشتن  نگاه  جاودانه  منظور  به  سياسی  قدرت های  و  حکومت ها 
هنر  به  جهانی  وجهه  كسب  یا  و  نظرشان  مورد  ایدیولوژی  و  كشورشان 
روی آوردند. اما از آنجا كه دولت ها و حکومت ها برای ادامه حکومت 
خود و درست اجرا شدن سياست هایشان به فضای امن و آرام نياز دارند 
هر  چراكه  باشند؛  مستقل  و  پيشرو  هنر  برای  خوبی  حاميان  نمی توانند 
حکومتی ایدئولوژی و سياست های تعيين شده ای دارد كه محتمل است 
هنجارشکن  همواره  هنر  زیرا  شود؛  گرفته  نظر  در  پيشرو  هنر  وسيله  به 
است و از راه شکستن شکل و ساختارهای متعارف، نگرشی نو و تازه ارایه 

می دهد و جهان راستين تازه ای می آفریند.
چنين هنری )هنر مدرن( نياز به حمايت بخش خصوصی دارد، بخشی که در آن به دليل تنوع سرمايه گذار 
و خريدار، تنوع سليقه و ديدگاه دارد و به دليل همين تنوع ساليق و تعدد سرمايه گذار در بخش خصوصی 
منافع اين بخش آن قدر بزرگ نمی شود که به مرزهای هنر پيشرو ساييده شود. )هرچند هنر ظريف ترين 
عقايد و نگاه های انسانی را هم دوباره سازی می کند( از اين رو می توان پشتوانه مالی بخش خصوصی را 
برای جامعه هنری سالم ترين پشتوانه خواند که به اعتالی هنری آن جامعه می انجامد. سال هاست که در 
تمام دنيا حمايت از هنر به بخش خصوصی واگذار شده است و در واقع بعد از دشواری هايی که عده ای 
از هنرمندان پيشرو متحمل شدند و در فقر و گمنامی مردند و گاه تعدادی از آثارشان هم از ميان رفت، 
عالوه بر دولت ها موزه ها و موسسات کالن، بخش خصوصی هم به صورت داوطلبانه حمايت از هنر و 
هنرمندان را به عهده گرفت شايد اين کار در ابتدا حکم فداکاری و بخشش برای هنرمند و هنر را داشت 
ولی بعدها به امری درآمدزا برای سرمايه گذاران اين بخش تبديل شد. سرمايه گذاری در هنر تا دهه 70 
ميالدی کاری مضحك تلقی می شد اما از اين دهه به بعد به يمن تغييرات وسيع در شاخص های جمعيتی 
و اقتصادی بانك ها و سرمايه داران به سرمايه گذاری در شاخه های مختلف هنر روی آوردند تا جايی 
که بانك های خصوصی بزرگ دنيا نظير بانك آمريکا و بانك جهانی مورگان و... هنر را به سرمايه ای 
تبديل کردند که بازگشت آن با حداقل ريسك همراه است و از آن به بعد در کشورهای پيشرفته دنيا 
سرمايه بخش خصوصی است که چرخه اقتصاد هنر را به حرکت در آورده و همين سرمايه سال هاست 
حمايت کننده هنر و هنرمند شده و اين گونه حمايت از هنر در ميان عده ای از سرمايه داران و خانواده های 

بزرگ غربی ديگر به صورت يك سنت درآمده است. 
انجام يك کار مثبت اجتماعی نيست بلکه نوعی سرمايه گذاری پر منفعت است  سنتی که تنها به قصد 
و تجارتی لوکس به حساب می آيد. چنان که امروزه در دنيا تجارت کاالهای هنری با تجارب جواهرات 
برابری می کند و اعتبار و ثروت هنگفتی را برای سرمايه گذار خود به ارمغان می آورد. با وجود آن که 
سرمايه گذاری بر آثار هنری در جهان به سرمايه گذاری مطمئن و پرمنفعت تبديل شده است اما در ايران 
اين نوع سرمايه گذاری و فعاليت اجتماعی که از چند دهه پيش بين تعداد معدودی از سرمايه داران آغاز 
شده هنوز به صورت سرمايه گذاری اقتصادی تلقی نمی شود و سرمايه داران هنوز به سرمايه گذاری بر 
ملك و اتومبيل و... مشغولند. اعتقاد به حرکت های نو و آغازگر بودن در جريان های فکری و اجتماعی و 
همين طور اقتصادی اغلب پرخطر و ديربازده است و نياز به شجاعت و روحيه ريسك پذيری دارد. ولی 
اکثراً نتيجه ده و سودآور است. به طور مثال خانواده گوگنهايم که می توان آنها را از جمله سرمايه گذاران 
اوليه در عرصه اقتصاد هنر در آمريکا و اروپا خواند که از سال های 1930 شروع به خريد تابلوهای 
بی نظيری از هنرمندان پيشرو گمنام زمان کردند که در آن زمان تعداد اندکی از آمريکاييان آنها را درك 
می کردند و يا عالقه ای به آنها نشان می دادند )نظير کارهای کاندينسکی، شاگان و هنرمندان ديگر که در 
آمريکای آن زمان ناشناخته بودند( و با افزايش کارها و عالقه عده زيادی از مردمی که برای تماشای 
آثار می آمدند خانواده گوگنهايم به فکر راه انداختن يك محل برای نمايش آثار افتادند، آن محل کوچك 
که در ابتدا در خانه  خانواده گوگنهايم تشکيل شد کم کم به يك موزه بزرگ تبديل شد و بعد از آن با ادامه 
خريد آثار توسط وارثان اين خانواده موزه های گوگنهايم به دو موزه بزرگ در آمريکا و اسپانيا تبديل 
شد و اين دو موزه امروز از جمله موزه های معتبر جهانی هستند که عالوه بر اعتبار بسيار زياد هنری 
ارزش مادی آثار موجود در آنها از حساب بيرون است. اما متاسفانه در کشور ما سرمايه داران همچنان 
به سرمايه گذاری بر کاالهای سرمايه ای سنتی مشغول  هستند، البته ريسکی که در سرمايه گذارهای جديد 
وجود دارد در سرمايه گذاری بر آثار هنرمندان ايرانی پس از حراج کريستی دبی و فروش آثار هنرمندان 
ايران با قيمت های باال به حداقل رسيده است. اکنون به راحتی می توان ادعا کرد که آثار هنرمندان ايرانی 
گران قيمت ترين آثار هنری در خاورميانه است و يکی از داليل محکم بر اين ادعا را مبلغ فروش آثار 
برخی از هنرمندان ايران در حراج های کريستی دبی در سال های اخير دانست. برای نمونه به چند رقم 

از قيمت های فروش آثار هنرمندان ايرانی در اين حراج توجه کنيد. 
در حراج ارديبهشت ماه سال 87 که در خانه کريستی در دبی )که شعبه حراج در لندن است( برگزار شد، 
مجسمه برنزی استاد پرويز تناولی به نام پرسپوليس به ارزش دو ميليون و 500 هزار دالر فروخته 
شد. فروش اين اثر با اين مبلغ سبب شگفتی بسياری از حاضران در جلسه شد. همچنين در دور قبل 
يکی از آثار خط و نقش استاد حسين زنده رودی با نام چهارباغ به قيمت يك ميليون و 400 هزار دالر 
به فروش رفت که گران ترين تابلو در اين حراجی تاکنون بود. اکنون شهر ما شيراز که به نقل از معاون 
هنری ارشاد محمدهادی فخرايی قطب تجسمی ايران است، هنرمندان بسيار برجسته ای دارد که هر ساله 
در گالری های مختلف شيراز آثار بسيار ارزشمند خود را که عصاره جان و روحشان است به نمايش 
می گذارند. آثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه ها می تواند عرصه بسيار خوبی برای سرمايه گذاری 
ارتقای سطح هنر  آن  مثبت  اثر  اولين  که  باشد  اقتصاد هنر  نوپای  به چرخه  در بخش هنری و ورود 
هنرمندان شيراز در سطح کشور و يا در بازارهای بين المللی است و اثرات نهايی آن رونق اقتصاد هنر 

است.
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بسياري نيچه را بزرگ ترين نابغه فيلسوفان مي شناسند، اما بايد گفت شوپنهاور فيلسوف ترين فيلسوفان 
است، چرا که انديشه شوپنهاور به قدري بديع و روشن است که وقتي با انديشه هاي ديگر فيلسوفان 

ها  انديشه  آن  شود،  مقايسه 
بيشتر رياکاري و تقليد و سرهم 

بندي به نظر مي رسند.

دوران  فيلسوف  شوپنهاور 
ماست. اما دليلش فقط اين نيست 
بدبختي بشري مي  از رنج و  که 
مي  که  است  اين  دليلش  گويد. 
در  ها  انسان  است  بهتر  گويد 
به  خودشان  رنج  همه  اين  ميان 
راه  و  نکنند  اضافه  يکديگر  رنج 
پيش  را  دوستي  انسان  و  مدارا 
سنجش  مالك  گويد  مي  بگيرند. 
خوشبختي انسان نه ميزان بهره 
که  رفاه،  و  آسايش  از  او  مندي 

ميزان فراغت او از درد و رنج است. حاال اين را مقايسه کنيد با نظريه هاي مدرن براي اصالح و بهبود 
وضعيت زندگي انسان. به عقيده بسياري، از دل همين فلسفه بدبيني، چنان ثمرات مثبتي به بار مي آيد که 
شايد هيچ تفکر جزمي خوش بينانه يي تا ابد نتواند به بار آورد و مي توان گفت اين فلسفه بدبيني ما را 
ناگزير از خوش بين بودن مي کند. لنکستر در جايي اشاره مي کند که ريشه تفکر مدرن را بايد در فلسفه 

آرتور شوپنهاور جست وجو کرد. 

ظاهراً پيشگويي گوته در مورد آرتور جوان با انتشار کتاب »جهان همچون اراده و تصور« درست از 
آب در آمد. هرچند کتاب او نيز مانند تدريس فلسفه- به خاطر بدشانسي اش در هم عصري و همزماني 
انديشه و  اين کتاب روي  اين واقعيت بود که  اما نمي توان منکر  با هگل- مورد توجه مردم واقع نشد 
قوام بخشي به ذهن و فکر فيلسوفان پس از خودش تاثير غيرقابل انکاري داشت. تا جايي که لودويگ 
ويتگنشتاين در جايي گفته؛»هميشه به نظر مي رسد کانت و برکلي متفکران ژرف نگري باشند اما وقتي 

شوپنهاور را مي خوانيد به نظر مي رسد از همان ابتدا به عميق ترين اليه ها مي نگريد.«

اما به هر حال  ادامه يافت  ايران هم  او با هگل )فيلسوف هم عصرش( در  اين بدشانسي و رقابت  البته 
وقتي کتابي از اين متفکر به فارسي منتشر مي شود با اقبال مخاطبان فلسفه مواجه است. درخصوص بي 
توجهي مترجمان ايراني به شوپنهاور، بايد گفت نه فقط مترجمان بلکه حتي اهل فلسفه هم چندان اقبالي به 
شوپنهاور نشان نمي دهند و بعضًا به دانشجوياني برخورده ايم که نام شوپنهاور يا کتاب اصلي او را هم 
به درستي بلد نبوده يا به خاطر نداشته اند و حتي افراد فرهيخته يي را مي بينيم که شوپنهاور را فيلسوف 
درجه دو و سه خطاب مي کنند. شنيدن اين حرف ها و ديدن اين بي توجهي ها تعجب آور است. البته شايد 

انتشار کتاب »زندگي اينجوري است« بتواند اين کم توجهي را جبران کند.

آرتور شوپنهاور اولين متفکري است که نوشت نه عقل بلکه اراده، مسير زندگي انسان را تعيين مي کند. 
منظور او يك اراده عيني و منطقي نيست بلکه اراده يي کور و غيرآگاهانه است. به عقيده اين فيلسوف 
در راه هدفي خردمندانه کوشيدن يا در عشق به همنوع، مي توان فشار اراده را انکار کرد. او با بيان اين 

نظريه، اخالقي بودن فلسفه خود را نشان داد.

شوپنهاور، گويي اصاًل فيلسوف نبوده و چيزي تاليف نکرده است. گزاره هاي اين دفتر به گونه يي در 
کنار ه م قرار گرفته اند که خواننده با مطالعه آنها به طريقي گام به گام و از ديد شوپنهاور با پديده حيات، 
از آغاز تا پايان، روبه رو شود، يعني خواننده جهان و زندگي را با چشمان شوپنهاور ببيند و به عبارت 
ديگر با نوع نگرش وي به پديده حيات و جهان بيني او آشنا مي شود. به اين ترتيب خواننده بي آنکه مثاًل 
کتاب »جهان همچون اراده و تصور« را خوانده باشد، به نوعي از محتواي آن آگاه مي شود و از همه مهم 
تر عالقه و زمينه يي براي مطالعه آن کتاب و همچنين ديگر آثار شوپنهاور پيدا مي کند، چون با ديد کلي 
او آشناست. اجازه بدهيد قدري در اين مورد دقيق شويم. خواننده در اين مجموعه به خوبي با يکي از 
دو رکن اصلي فلسفه شوپنهاور، يعني اراده و همچنين بدبيني و واقع بيني او آشنا مي شود. در واقع نوع 
نگاه و زاويه ديد او نسبت به جهان در همين چند ده صفحه کاماًل براي مخاطب مشخص مي شود. اما از 
اينها گذشته گوشه ها و ظرايف انديشه شوپنهاوري هم در اين گزاره ها به چشم مي خورند. مثاًل اهميتي 
که براي خصايل نيك انساني قائل مي شود، از جمله صداقت و شجاعت و انسان دوستي و استقامت و 
صبر و... مي شود ديد که چه اهميتي براي روانشناسي قائل شده و براي آزادسازي انسان از بند رنج و 
بعد مي توان ريشه هاي قدرتمند افکار بزرگاني مثل نيچه يا هنرمنداني مثل تورگنيف، هسه، کامو و... را 

در البه الي عبارات همين گزاره هاي به ظاهر ساده، چون روز مشاهده کرد. 
 

تمام قد به احترام 

 فيل سوف 
 

محمد رنجبر

مرگ ذات آدمي را منکشف مي کند. هنگامي که مرگ سراغ موجود مي آيد و او را دربر مي گيرد، 
حقيقت وجود آدمي از انتشار به انکشاف بازمي گردد و 
اينجاست که مي توان ايما و اشاره هاي منتشر در اطراف 
مان را به حقيقتش باز گرداند و آنچه را در اصل و کنه 

بوده، بازيافت.
در اين چند وقت، دکتر ذاکرزاده1 اصرار و ابرام بسياري 
داشت که کتاب »ايده آليسم آلماني« را تا پايان آبان ماه 
تند  بسيار  اصرار  اين  در  و حتي  ببيند  کارش  ميز  روي 
هم شد و اکنون که ذات وجود او انکشاف حاصل کرده 
براي چه  اين همه اصرار  دريابم  را  اين  توانم  است، مي 
بود، نوشتن درباره کسي که او را نديده يي، سخت است. 
ام در اصفهان باعث شده بسياري  حضور خود تبعيدي 
از کساني را که با اين انتشارات همراهي دارند، از نزديك 
نبينم. بسياري از اوقات هم لزومي در اين کار نمي بينم، 
چرا که دنبال موجوديت آنان نيستم و وجودشان را طلب 

مي کنم و اين وجود را در نوشته هايشان بازمي يابم. 
از  که  واداشت  جد  به  مرا  او،  با  تلفني  وگوي  گفت  چند 
در  خاطر،  همين  به  بنشينم.  وگو  گفت  به  او  با  نزديك 
اسفندماه 86 که سفري به تهران داشتم، براي ديدنش به 

دانشگاه رفتم. ساعتي پشت در اتاق کارش منتظر شدم و 
نيامد. هنگامي که سراغش را گرفتم، او در کالس مشغول تدريس بود. از پشت شيشه کالس دقيقه 

يي وراندازش کردم و تمام. 
اکنون که اين سطور را مي نگارم، حضورش را بيشتر حس مي کنم. اگر تا ديروز حضور او در 
کتاب »ايده آليسم آلماني« بود و آن کلنجار رفتن هاي تلفني با او بر سر اين و آن کلمه و جمله، اما 
اکنون حضورش را در کنارم حس مي کنم؛ حضوري که تا صبح شنبه 40 روز پيش، در کالس درس 

دانشگاه بود و اتاق کارش. 
تا صبح چند ماه پيش او به چشم نيامد. موجود بود، اما وجود نبود چرا که وجود منشاء اثر است 
و در اين روزگار عسرت به جز مهندسان و تکنوکرات ها کس ديگري به چشم مي آيد؟ بسياري از 
مردم ما فقط به دنبال عالج روزمرگي هاي خويشند؛ ترافيك، آب، برق، گاز، سد و قس عليهذا... و اين 

همه از مهندسان و تکنوکرات ها برمي آيد. 
ما چه نيازي به علوم انساني داريم، چه نيازي به فلسفه داريم، چه نيازي به فکر و ذکر داريم، چه 
نيازي به ذاکرزاده ها داريم؟ گيريم که ذاکرزاده نباشد. گيرم که او هم بمïرد، يکي ديگر هست که به 
جاي او سر کالس درس، دانشجويان را مشغول بدارد و آنان در پايان ترم و سال و امسال و سال 
ديگر مدرك ليسانس و فوق ليسانس و دکتراي فلسفه بگيرند. چون آنان را نيازي نيست، پس فرقي 
ندارد که چه کس بر سر کالس درس حاضر شود و... يکي هست... يکي ديگر... مرگ ذاکرزاده را چه 

غم؟... و مرگ ذاکرزاده ها را چه باك؟، 
نمي دانم با خود چه مي کنيم؟ و چرا چنين مي کنيم؟، نمي دانم آنچه مي کنيم تدبير است يا مکر. اما 
يقين دارم هرچه هست، حقيقت نيست؛ پس نمايشي بيش نيست. نمايش ساحره يي که ساعتي بيش 

مردمان را سرگرم نمي کند تا مگر غم خويش را کتمان کنند و خود را بفريبند.
گويا خودفريبي سرنوشت و تقدير ما شده است. يکصد سال است که خود فريبي دلمشغولي فوجي 
از قوم ما شده است. خودفريبي و ريامندي ما ديري بيش نخواهد پاييد، يقين دارم. اين را هم يقين 

دارم که ذاکرزاده، خودفريب و رياکار نبود. او ديگر فريب هم نبود. 
هرچه بود، صداقت بود و پاکي، انگار معصوم بود مانند کودکي که لحظه يي به عتاب است و لحظه 
يي ديگر به لبخندي شاد. آنچه بود، مرسوم زمانه نبود، زمانه مکر و ريا، زمانه نيست انگارانه يي که 
دار و ندارش را به ثمن بخس مي دهد و عجيب آن که خود، خود را تاراج مي کند. او اهل فکر بود. 
اهل انديشيدن، در زمانه يي که به گفته هايدگر »بي فکري، زائر مرموزي است که مدام در ميان ما در 
حال آمد و شد است« او آموخته بود. مي آموزاند. نمي دانم آيا آنان که بر سر کالس هاي درس او 

حاضر مي شدند، چيزي آموخته اند يا به اندك تکليف درسي بسنده کرده اند؟،
مواجهه با حقيقت، خوف انگيز و دلهره آور است. اين را نيچه مي گويد. اما هنگامي که از حقيقت مي 
گريزيم، به کدام سو روي مي کنيم؟ جز اين نيست که به فريب روي مي آوريم، اما فريب چاره درد 

ما از مواجهه با حقيقت نيست، چرا که حقيقت خود، خود را مي نماياند.
پس دير يا زود بايد به مصاف با او برويم. پس بهتر آنکه اسباب اين مواجهه را آماده سازيم و بر 
اين گمانم که ذاکرزاده هنرمندي بود که سعي و اهتمام آن داشت تا اسباب مواجهه با حقيقت را مهيا 

سازد و اين را در رفتار و کردار و کالس هايش و سرانجام در آثارش مي توان يافت. 

پي نوشت؛-------------------------

-1 مرحوم دکتر ابوالقاسم ذاکرزاده دوم آذرماه سال جاري حين تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي دچار عارضه قلبي شد 
و پس از انتقال به بيمارستان آيت اهلل طالقاني تهران درگذشت. »فلسفه ماکس شلر؛ منطق دل«، عنوان آخرين کتابي است که 
از اين استاديار گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي توسط نشر الهام روانه بازار شد. از جمله آثار مرحوم ذاکرزاده مي توان 

به کتاب»فلسفه شوپنهاور« اشاره کرد. 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

ليماس در حاليکه روی تخت خود در زندان دراز کشيده بود به صداهائی 
که در زندان منعکس مشد گوش ميداد . پسر جوانی گريه ميکرد و يکی از 
زندانيان در حاليکه با پياله فلزی خود رنگ گرفته بود ترانه ای را ميخواند. 
هرچند دقيقه محافظ فرياد ميزد))دهان کثيفت را ميبندی يا نه ؟( ( ولی کسی 
بحرف او گوش نميداد. دريکی از سلولها، يکنفر ايرلندی سرودهای انقالبی 
))آی.آر.ا((سازمان انقالبی ايرلند را ميخواند. ولی در زندان شايع شده بود 
را  او  جنسی  انحراف  بلکه  نشده  زندانی  سياسی  فعاليتهای  بخاطر  او  که 
بتواند  تا  ميتوانست ورزش ميکرد  تا  ليماس  ! روزها  بزندان کشيده است 
شبها بخواب رود ولی اينکار نتيجه ای نداشت. يکنفر زندانی، شبها احساس 
نميتواند  بهيچوجه  زندانی  ميباشد.  آهنين  های  ميله  پشت  واقعا  که  ميکند 
بوی لباس زندان و سرو صدای زندانيان ديگر را ناديده بگيرد. ليماس هم 
فقط شبها از وضع خود در زندان ناراحت ميشد و آرزو ميکرد که بتواند 
در))هايدپارك(( قدم بزند. او شبها بقدری از اين قفسهای آهنين متنفرميشد 
که ميخواست ميله ها را از جا بکند، جمجمه محافظين را با مشت خرد کند 
وخودرا به آزادی برساند. گاهی به ليز فکر ميکرد و بدن ظريف و نرم او 
ميکرد.  بيرون  خود  مغز  از  را  افکار  اين  بالفاصله  ولی  ميکرد.  تجسم  را 
زيرا ليماس مردی نبود که در عالم رويا زندگی کند.او هم سلولهای خود 
را تحقيقر ميکرد و آنها هم باوتنفر ميورزيدند. زيرا ليماس تنها کسی بود 
که هيچکس درباره اش اطالع دقيقی نداشت. او هيچگاه درباره خانواده و 
فرزندانش حرف نميزد و هم سلولهايش بيهوده انتظار ميکشيدند که روزی 
بحرف در آيد. ليماس طوری رفتار ميکرد که گوئی از تحقير کردن آنها لذت 
ميبرد و آنها باوتنفر ميورزيدند زيرا او هيچگاه از کسی کمك نميخواست . 
زندانيان ديگر و هم سلولهای ليماس تقريبا 10 روز صبر کرند. ولی ليماس 
رفتار خود را تغييرنداد و کلمه ای با کسی صحبت نکرد. باالخره آنها بستوه 
بودندد  گرفته  قبال  که  را  تصميمی  ناهار  موقع  در  روزها  از  ويکی  آمدند 
عملی کردند. ليماس ظرف غذلی خود را در دست داشت و بطرف ميز ناهار 
خوری ميرفت که ناگهان کسی باو تنه زد و غذا روی لباسش ريخت. ليماس 
حرفی نزد و فقط نگاهی به دو مردی که کنارش قرارداشتند انداخت. محافظ 
که ناظر اين جريان بود نه تنها کمکی به ليماس نکرد بلکه چند ناسزا نثارش 
نمود. ليماس در مقابل اين ناسزاها هم سکوت اختيار نمود. چهار روز بعد 
، ناگهان مانند  هنگاميکه ليماس با بيل باغبانی به باغچه زندان ور ميرفت 
کسی که تعادل خود را ازدست داده بجلو خم شد. هنگاميکه دوباره خود 
را به عقب ميراند ، کسی که در کنار او کار ميکرد فرياد دردناکی کشيد و 
دستش را روی شکم گذاشت. بيل باغبانی هنوز در دست ليماس بود . ولی 
کسی نفهميد چر آن مرد از فرط درد فريادی کشيده است . از آن روز ببعد 
زندانيان ديگر برای ليماس نقش نکشيدند!چيزی که بيش از همه در اقامت 
ليماس در زندان باعث تعجب او شد بسته قهوه ای رنگ بود که هنگام خارج 
شدن از زندان باو تحويل دادند، آن بسته بطور عجيبی او را بياد مراسم 
ازدواج انداخت . با يان حلقه شما در بهترين و بدترين روزها کنار يکديگر 
خواهيدبود. البته در مورد آن بسته اين جمله باين صورت در ميامد بااين 
بسته ترا با اجتماع باز ميگردانم. زندانبان پس از تحويل آن بسته از او رسيد 
گرفت. زيرا آن بسته محتوی تمام دارائی ليماس بود. برای ليماس آن لحظه 
غير انسانی ترين لحظه ای بود که درسه ماه اقامت در زندان گذارنده بود. 
او تصميم گرفت که هرچه زودتر خود را از شر آن خالص کند. بطورکلی 

ليماس در زندان رفتار خوبی داشت.

 کسی از او شکايت نکرده بود، مير زندان درباره او فکر کرده و باين نتيجه 
رسيده بود که حتما ليماس ايرلندی است و بدين دليل زود عصبانی شده 
و با خواربار فروش دعوا کرده است . مدير زندان از ليماس پرسيد بود : 
پس از اينکه از زندان مرخص شدی چکار خواهی کرد؟ ليماس با لحن جدی 
جواب داد بود : تصميم گرفته ام که زندگی خود را ازنو شروع کنم . مدير 
زندان که از اين تصميم او خوشش امده بود پرسيده بود خانواده شما چه 
ميشود؟ آيا نميتوانی با همسر خود آشتی کنی ؟ سعی خود را خواهم کرد 
. ولی او با مرد ديگری ازدواج کرده است . متصدی روابط اجتماعی زندان 
از بيمارستانهای  ليماس پيشنهاد کرده بود که بعنوان پرستار در يکی  به 
بوکينگهام شاير کار کند ، آلك از او تشکر کرد و گفته بود : که بال فاصله 
پس از خروج از زندان نامه ای به آن بيمارستان خواهد نوشت و تقاضای 

کار خواهد کرد.
   ادامه دارد

داستان )9( عقب كشيدن عقربه هاي ساعت تاریخ 
 

سياوش جمادي

به جرات مي توان از زبان مارکس و همچنين پديدارشناساني چون هوسرل و مرلو پونتي تطوري در »ابژه هاي تجربه« کانتي 
را بدين سان بيان کرد؛ تفکر بايد از امر انضمامي، از فاکتيسيته يا واقع شدگي، از خود چيزها و در يك کالم از امور نزديك آغاز 
شود. چيزي که ما را عماًل و حضوراً درگير کرده است، چيزي چون مرگ ناگهاني کسي که دوستش مي داريم، چيزي چون ستمي 
که بر زحمتکشان در چرخه بي رحم سرمايه داري مي رود، يا چيزي چون همه آنچه فرياد دادخواهي ايوب را در برابر يهوه 
جاودانه کرد. در نگاه نخست مي نمايد که هايدگر همين گزاره را به بياني که به مراتب زنده تر و درست تر است، بيان مي کند؛ تفکر 

از جايي آغاز مي شود که امري انديشيدني ما را به تفکر درباره خود فراخواند. 
اگر بگوييم تفکر بايد از x يا y آغاز شود، با اين »بايد«، تکليف گزينشي را براي 
سوژه متفکر تعيين کرده ايم که با ذات و قاموس تفکر نمي خواند. اين »از« ناظر 
به ابژه يا برابرايستايي مي گردد که هر قدر نيز واقعي و انضمامي باشد به محض 
تبديل شدن به نقطه عزيمت موجب مي شود بسياري از ابژه هاي ديگر به دست 
نسيان سپرده شوند. شك دکارتي به محض رسيدن به قضيه کوگيتو اين قضيه 
را وارد نوعي بازي پروکروستي مي کند.1 هايدگر نمي گويد تفکر به طور تصنعي 
يا اجباري ازx يا y آغاز شود. حرف او به سادگي اين است؛ تفکر نوعي فراخوان 
است؛ فراخوان چيزي نيست که ما با عزم و آهنگ، از سر انگيزه يي نفساني، يا 
از سر ستيزه و خصومت از سويه خود آغاز کنيم. تفکر از جدل ورزي حاصل 
نمي آيد. »هرگونه جدل ورزي هم از پيشين وهله از رهيافت به ايستار تفکر فرو 
مي ماند.«2 تفکر هم ايستاري و هم ستيزي نيست. تفکر موضع گيري له يا عليه 
چيزي نيست. تفکر بندگي عادات، مشهورات، مدهاي روز و بافراداده هاي فرهنگ 
و فرادهش نيست. تفکر خراج گزار قيل و قال هاي »از دور اداره شده«3 يي که 
با فن ريطوريقاي مدرن توده ها را مدهوش نام ها، آوازه ها و گستره تاثير آنها 
مي کنند، نيست. خلوت، يکبارگي و نابهنگامي تفکر امري است و دام هاي رهزني 
چون وسوسه زياده نويسي، بالغت و خطابت امري ديگر. تفکري که در »چه باشد 
آنچه خوانندش تفکر؟« به شيرجه رفتن، دل به راه زدن و به کاردستي مانند مي 
شود اساسًا همان قدر بيرون از تاثيرات شايع و افسون هنر خوش زباني4 است 

که کتاب افادات راهي به گفتمان عصر پست مدرن نيافت. اين سخن هانا آرنت که به وضوح به تفکر بازپسين هايدگر راجع است 
ما را از درازنفسي معاف مي کند؛ 

توفاني که از تفکر هايدگر مي وزد، همچون توفاني که از پي هزاران سال هنوز از آثار افالطون به سوي ما مي وزد، در قرن ما 
ريشه ندارد. اين توفان از سرآغازين زمان ها برمي خيزد و آنچه پس پشت مي نهد امري است کامل که همچون هر امر کاملي به 

سرآغازين زمان ها برمي گردد و در سرآغازين زمان ها خانه مي کند.5 
ليکن همين دوري سبب ساز جدل عليه هايدگر مي شود. به باور آدورنو، آنچه از اين ژست جديت جدي تر است دلهره بيکاري 
است که در کمين همه اتباع تمام کشورهايي نشسته است که سرمايه داري پيشرفته بر آنها حاکم است... مادام که توليد صرفًا به 
قصد توليد انجام مي گيرد هر کس مي داند که بر حسب تحوالت تکنولوژي ممکن است مصرف شده و دورانداختني به حساب 

آيد.6
اما به موازات تعميق کشمکش تاثير نيز اساسي تر مي شود. هايدگر ظاهراً سر در کار خود دارد، ليکن اين گونه دردهاي زمانه 
را، چنان که در نامه يي در باب اومانيسم ادعا مي کند، ناديده نگرفته است. آنچه از ديد آرنت به قرن ما تعلق ندارد و جديتي که 

آدورنو آن را به »عقب کشيدن عقربه هاي ساعت تاريخ«7 تعبير مي کند به نزد هايدگر جدي ترين مساله همين زمانه است. 
با آن رويارو مي شويم هرگز آنچه نزديك است، نيست بل هماره تنها امر عادي است، اين عاديات را قدرتي است  آنچه بدواً 
سهمگين که عادت سکني در امر ذاتي را از ما سلب مي کند، و اي بسا چنان محتوم و قطعي چنين مي کند که ديگر هرگز به ما 

رخصت واصل شدن به سکنايي نمي دهد.8
بازگشت به خود چيزها و رويکرد به امر نزديك، امر انضمامي، امر حاضر و اکنوني و اينجايي و آغازيدن از درون جهان و 
مناسبات انساني قصه يي ناتمام است و افزون بر آن قصه يي مکرر. قصه هاي مکرر را ابتذال تهديد مي کند. اين گونه قصه ها 
از فرط تکرار هرجايي مي شوند؛ در کوي و برزن ورد زبان ها مي شوند. دستاويز تن آساني فکري و فکرت گريزي مي شوند 
و سرانجام گفته يي مي شوند که گوينده يي مي گويد بي آنکه بداند چه مي گويد؛ گفته يي هويت بخش براي اخالف تکثير پذير 
پونتيوس پيالتس که خود نمي دانند چه مي کنند،9يا چه بسا مي دانند چه مي کنند، و خوب هم مي دانند، اما چون همگان، خود را 

به کري و کوري مي زنند.
قصه عمل و نظر، حصول و حضور، صرفًا به عصر جديد تعلق ندارد. قصه يي است ديرينه که پيشينه آن را مي توان تا پوليس 
افالطون، اکونومياي ارسطو، جنبش سوفيست ها و قبل و بعد آن پي گرفت. اينکه شور حضور و شهود در عين اشتياق به بنيادها 
و آغازه ها در جنبش پديدارشناسي با قصه عمل، که امروزه الجرم طرح موجود سياسي را پيش مي کشد، چه مي کند و چه کرده 
است، در ايران به ويژه قبل از انقالب غالبًا بخش محذوف مباحث هايدگرشناسي و پديدارشناسي بوده است. رويکرد به امر حاضر 
و عطش امر واقع صرفًا مساله برهه خاصي از تاريخ غرب نيست. تفکر چگونه مي تواند تفکر بماند بي آنکه امر حاضر را قرباني 
کند؟ مي گويند هانا آرنت، شاگرد شيداي هايدگر، روزي به هورکهايمر گفت هيچ کس بهتر از هايدگر ترس آگاهي رويارويي با 
مرگ را نشان نداده است. هورکهايمر به آرنت پاسخ داد؛ »افسران اس اس اين کار را بهتر انجام داده اند.« آيا اين نمي تواند خود 

سرنخي براي نقدي بن سوتر باشد؟ 

ہ بخشي از کتاب در دست انتشار »چه باشد آنچه گويندش تفکر؟« اثر مارتين هايدگر؛ انتشارات ققنوس

پي نوشت ها؛-----------------------------------------
-1 پروکروست ديوي است در اساطير يونان که اسيران خود را به تختي مي بندد و براي آنکه آنها را به قامت تخت درآورد بسته به کوتاهي يا بلندي قد پاهاي 

آنها را آنقدر مي کشد که با تخت هم اندازه شوند يا به همين مقصود بخشي از پاهاي آنها را مي برد.
-2 بخش اول، گذار از درسگفتار 1 به 2

-3 کنايه يي است از تلويزيون. Tele-vision يعني دور- منظر. در آلماني Fern-sehen يعني دور- بيني.- م
-4 يکي از تعاريف rhetoric وقتي آن را با دستور زبان مقايسه مي کنند؛ دستور زبان ars recte loquendi يا هنر درست سخن گفتن و rhetoric هنر خوب 

و خوش سخن گفتن است. 
in H. Arent, Menschen in finsteren Zeiten, s. 184 زMartin hidegger ist achtzig jahre alt5 ز-

-6 آدورنو، همان، ص 266
-7 همان صص 70-269

-8 بخش دوم، درسگفتار 2
-9 اشاره به فرق کالسيك آگاهي کاذب و صادق، بنگريد به لوکاچ، همان، 

صص 165-164. 
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روانشناسی
روان شناسی تنبلی

كار امروز را به فردا مسپار ....
صابرمحمدی

از نظر روان شناسی، اهمال کاری يا تنبلی يعنی به آينده محول کردن کاری که تصميم به اجرای آن گرفته ايم. به 
طور کلی، به تعويق انداختن کار، رفتاری ناپسند و ناراحت کننده است که پيامدهای ناخوشايندی در بر دارد و هرگز 

نمی توان از تاخير در انجام کارها، به تصور و گمان بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد. 
اهمال کاری به هر شکلی که باشد، رفتاری نامطلوب و نکوهيده است که بتدريج در 
وجود انسان به صورت عادت درمی آيد. پس با آن مبارزه کنيد، زيرا پيامدهای تاخير 
در کار، برای خود شخص نيز رنج آور است و احساسی که از اين تاخير در او ايجاد 
می شود، عالوه بر زيان های پيش بينی شده و نشده، شرمساری و بيزاری از خويشتن 
بسيار  و  است  رايج  مردم  بيشتر  نزد  عادت  اين  آماری،  نظر  از  دارد.  بر  در  نيز  را 
نادرند کسانی که دچار اين بيماری نباشند. عادت به تعويق انداختن کار در انسان، 
نظير بسياری از عادت های ديگر همچون پرخوری و سيگار کشيدن، جنبه فراگير دارد 
و مردم با اين که از زيان آنها آگاه هستند، با وجود اين از کنارش بی توجه می گذرند. 
ما عادت داريم برای خطاهای خود ازجمله تاخير در کارها، به عذر و بهانه و منطقی 
کمك  آنها  تقويت  و  تجديد  به  کار خود،  اين  با  نتيجه  در  رو  آوريم،  آن  دادن  جلوه 
می کنيم. وقتی برای به تعويق انداختن کارهای خود عذر و بهانه می آوريد، در حقيقت 

آن را موجه جلوه می دهيد و عواقبش را از ياد می بريد. 
 خصوصيات افراد تنبل 

با احساس ناخوشايندی  افراد  اين  تنبلی  از تاخيری که در کارشان داده اند، ناراحت و پشيمان هستند.  افراد  اين 
همراه است و همچنين احساس پوچی و بی ارزشی می کنند. در بيشتر گزارش ها اين نکته جلب نظر می کند که افراد 
ياد شده از نداشتن اعتماد به نفس شکايت دارند. وجود نشانه های افسردگی، خستگی، سردردهای شديد، بی خوابی، 

فشارخون و زخم معده در وجود فرد تنبل، گواه بر آن است که او می خواهد خود را از رنج تنبلی نجات دهد. 
در کارشان احساس مسووليت نمی کنند و در زندگی بتدريج دوستانشان را از دست می دهند. احساس مسووليت 
نکردن باعث می شود افراد تنبل به نصايح دوستان، استادان و کسانی که می خواهند در اين باره به او کمك کنند 
گوش ندهند، در نتيجه بتدريج آنها را از دست می دهند. به طور کلی، به تاخير انداختن کارها از 3 ناراحتی منشا 

می گيرد: 
الف ( احساس خودکم بينی 

به طور نسبی هر کس در مواقعی احساس خودکم بينی می کند. يعنی شخصيت خود را در جايگاهی پايين تر از آنچه 
هست می بيند و از اين نظر دچار ناراحتی می شود يا اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و احساس بی ارزشی 

می کند. 
ب ( پايين بودن سطح تحمل )سرخوردگی(  

يکی از علل سرخوردگی يا پايين بودن سطح تحمل، به خود رسيدن و افراط است؛ مثال افراط در خوردن، افراط 
در خوشی، زياده روی در مصرف مواد مخدر و غيره. عوامل ياد شده موجب سرخوردگی نمی شوند، ولی بتدريج 

زمينه را برای آن مهيا می کنند. خصوصيات ياد شده در رفتار هر کس به طور نسبی ديده می شود. 
از کار کردن نهراسيد و تنها به خوب ارائه کردن آن توجه نداشته باشيد، چون هميشه قضاوت درباره کار انجام 
نشده، پوچ و بی حاصل است. اگر شما به ايده آل می انديشيد، يعنی می خواهيد هر کاری را به بهترين شکل انجام 

دهيد ولی نمی توانيد و طبعا ناراضی می شويد. 
نارضايتی عاملی است که شما را از فعاليت بعدی بازمی دارد و ديگر حاضر نخواهيد بود آن کار را ادامه دهيد و 
اين وضع در شما ابتدا به صورت بهانه جويی و سرانجام عادت ظهور خواهد کرد. شما بايد بدانيد مقصود از کار، 

انجام آن به نحو احسن نيست. هر کار خوب و ظاهرا بی ايراد، خالی از نقص نخواهد بود. 
پس سختگير نباشيد و به خود اعتماد داشته باشيد. يکی از داليل بی عالقگی، عدم اعتماد به نفس است، پس خود را 
باور کنيد. پرتوقعی در حقيقت عامل مستقيم سرخوردگی است. دوست داريد در آزمون ادبيات انگليسی حتما نمره 
20 بگيريد يا الاقل نمره 18 و 19، در غير اين صورت ترجيح می دهيد به تحصيلتان ادامه ندهيد. اين همان پرتوقعی 
است که از آن ياد کرديم و طرز فکری است که شما را به تنبلی سوق می دهد، زيرا ترس داريد که توقع شما در حد 
انتظارتان نباشد و به اين دليل کوشش و سعی الزم را به کار نمی بريد، در نتيجه نسبت به کار بی عالقه می شويد. 
هرگاه در کاری به نتيجه باالتر از ميزان استعداد و توانايی خود فکر کنيد، بايد بدانيد به جای اين که به ادامه 
آن تشويق شويد، به بيزاری و انزجار از آن سوق داده خواهيد شد؛ چراکه توانايی شما نمی تواند بيش از حد 

کارآيی تان در آن باشد. بدون واهمه درباره نتيجه کار به فعاليت های خود بپردازيد. 
موفقيت  به سوی  که  درمی يابيد  بتدريج  و  داد  نجات خواهد  مزاحم  انديشه های  از  را  کار، شما  به  اشتغال  تنها 
گام برمی داريد و در کارتان احساس بهروزی می کنيد. شما در هر کاری که شروع می کنيد، بايد از پيش خودرا 
برای مواجهه با برخی مشکالت آماده کنيد. اين احتمال کامال طبيعی و منطقی است. نبايد با خود بگوييد: »به علت 
مشکالتی که وجود دارد آن کار را دوست ندارم.« پس در مواجهه با مشکالت شکيبا باشيد. به خود تلقين کنيد که 

می توانيد آن را به شکلی دلخواه انجام دهيد. خود اين فکر به شما نيرو می دهد که در جهت مقصود پيش برويد. 
ج ( خشم 

بسياری از تنبلی ها نتيجه خشم و پرتوقعی است؛ مثال شاگردی از ترس مردود شدن، انجام تکاليف درسی خود را 
عقب می اندازد و از آن نظر که نمی تواند آن را به طور کامل انجام دهد، بهانه تراشی می کند. مثال تقصير را به گردن 
هم اتاقی خود می اندازد، استادش را مقصر می داند که تکليف مشکل برای او تعيين کرده است. والدينش را مقصر 

می داند که او را به مدرسه برده اند و شب به معلمان و والدين خود احساس دشمنی می کند. 
از کار کردن نهراسيد و تنها به خوب ارائه کردن آن توجه نداشته باشيد چون هميشه قضاوت درباره کار انجام 

نشده پوچ و بی حاصل است 
به جای اين که از دست خود عصبانی باشد و خود را مقصر بداند، همه تقصيرها را به گردن ديگران می اندازد! 

در بررسی آماری که در اين مورد به عمل آمده، معلوم شده علت عمده تنبلی در افراد، پرتوقعی و پايين بودن سطح 
تحمل آنهاست که به خصومت و تنفر آنها از اشخاص می انجامد. 

ہ راه های جلوگيری از تنبلی به خود پاداش بدهيد 
بزرگ ترين نيروی انگيزه بخش در جهان، شور و هيجان و رضايت از کاری است که انجام می دهيد. اگر احساس 
کنيد که پاداش تالش خود را می گيريد انگيزه ای برای کار بيشتر به دست می آوريد؛ اما اگر کاری که می کنيد هرگز 
به قدر کافی خوب نباشد زندگی، فعاليتی کسل کننده و بی نشاط می شود. اشخاص موفق و مقيد اغلب به دليل کاری 

که می کنند به خود امتياز می دهند و احساس هيجان دارند. 
ہ قاطعيت نشان دهيد 

خيلی ها به علت نداشتن قاطعيت و موافقت کردن با انجام کارهايی که عالقه ای به انجام آن ندارند، مسامحه می کنند. 
البته همه ما در مواقعی برای کمك به ديگران تن به انجام کارهايی می دهيم که به آن عالقه ای نداريم، اما اين خوب 
بودن، اگر احساس کنيد شما بايد هميشه آری بگوييد و همه را راضی کنيد، می تواند مساله ساز شود. ممکن است 

بيش از حد خود را متعهد کنيد و به جای آن که برخوردی صادقانه داشته باشيد، تن به مسامحه دهيد. 
ہ از کلمه بايد استفاده نکنيد 

تنبل ها بيشتر به خود می گويند: بايد آن نامه ها را بنويسم، بايد شروع کنم. عبارت های بايددار معموال موثر نيستند، 
زيرا احساسی از گناه توليد می کند و در نتيجه شرايطی فراهم می کنند که شما از انجام آن خودداری می کنيد. در 

همان لحظه که به خود می گوييد »بايد اين کار را بکنم« احتماال اين انديشه را در سر داريد ...»اما حاال به انجام آن 
مجبور نيستم، تا فرصتی ديگر صبر می کنم.« گاهی اوقات هر چه بيشتر به خود بگوييد که بايد کاری صورت دهيد، 

انجامش به همان اندازه دشوار می شود. 
ہ مثبت فکر کنيد 

وقتی به کاری که از انجامش طفره رفته ايد فکر می کنيد، احتماال ناراحت می شويد و ترجيح می دهيد کار ديگری 
بکنيد. علتش اين است که به خود پيام های منفی می دهيد و در اثر آن خود را گناهکار و شکست خورده می بينيد. 
می توانيد برخورد با اين افکار منفی را بياموزيد تا تحت تاثير آنها قرار نگيريد. اين افکار را يادداشت کنيد. کار 

بسيار مهمی است. 
اجازه بدهيد تکرار کنم. علت طفره روی شما از کار اين است که درباره آن به طرزی غيرمنطقی و غيرواقع بينانه 
فريب  را  درباره چيزی خود  هميشه  می کنيد،  اجتناب  کاری  از  وقتی  می کنيد.  فکر 

می دهيد. 
ہ وقت مشخصی را تعيين کنيد 

)مثال چهارشنبه از ساعت 10 تا 15/10 دقيقه( و اين وقت را منحصرا به انجام کاری 
که به تعويق انداخته ايد اختصاص دهيد. خواهيد ديد که همين 15 دقيقه کوشش، کل 

مشکل تعلل ورزی شما را از ميان برمی دارد. 
در به عهده گرفتن کاری که از آن پرهيز داريد شجاع باشيد 

يك عمل شجاعانه می تواند همه ترس های شما را از ميان ببرد. ديگر به خود نگوييد 
بسيار  کردن  عمل  نفس  که  باشيد  داشته  خاطر  به  باشد.  خوب  بايد  عملکردتان 

مهم تر است. 
ہ کلمات اميد، آرزو و شايد را از فرهنگ لغات خود حذف کنيد 

اين کلمات ابزار به تعويق اندازی کارها هستند. هر وقت اين کلمات وارد ذهن شما 
می شوند، جمالت تازه ای را جانشين آنها کنيد. مثال جمله »اميدوارم کارها رو به 
راه شوند< را به جمله >آن کار را عملی خواهم کرد« تبديل کنيد و اين يکی را به 

زبان آوريد. 
ہ نگاه دقيقی به زندگی خود بيندازيد 

ببينيد اگر می دانستيد فقط 6 ماه ديگر زنده خواهيد بود، آيا همين روش ها و همين کارها را انتخاب می کرديد؟ اگر 
نه بهتر است کارهايی که »می خواهيد« انجام دهيد، زيرا به طور نسبی هر چه داريد همين است. اگر ابديت زمان را 
در نظر بگيريم، 30 سال يا 6 ماه فرقی با هم ندارند. زندگی شما لحظه ای بيش نيست و تاخير در هر کاری بی معنی 

است. 
ہ زمان حال را با دقت بررسی کنيد 

ببينيد اکنون از چه چيزی اجتناب می کنيد و شروع به مقابله و مبارزه با ترس از زندگی مثبت و سازنده کنيد. به 
تعويق اندازی موجب نگرانی نسبت به امری در آينده می شود و اين نگرانی جانشين زمان حال شما می شود. اگر 

آن امر به صورت »اکنون« در آيد نگرانی نسبت به آينده طبعا بايد از بين برود. 
ہ اگر دلتان می خواهد دنيا تغيير کند، شکوه و شکايت نکنيد 

کاری بکنيد به جای اين که لحظات خود را با انواع نگرانی های اختالل آميز نسبت به کارهای معوق مانده بگذرانيد، با 
اين نقطه ضعف فالکت بار مبارزه کنيد و پيوسته در لحظه حال زندگی کنيد. يك فرد عمل کننده باشيد، نه آرزوکننده، 

اميدوار يا انتقادکننده.
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وقتی
 زمان و مکان 
فراموش می شود

زهره نيلی

تعلق  تمدنی  و  زمان  و  مکان  هیچ  به  اینجا 
تاریخ،  همیشه  خشت ها  این  که  گویی  ندارد، 
روزگاران  از  تو  با  و  بوده  پابرجا  چنین  این 

نامده و رفته، سخن گفته اند. 
بنای مقدسی که روبه روی توست و از فرش به عرش کشيده شده 
زيگورات  مانده،  باقی  پابرجا  استوار،  هزاران سال چون کوهی  و 

چغازنبيل است. 
غنيمت  را  فرصت  اين  بايد  است  بهاری  هوای خوزستان  هنوز  تا 

شمرد. هنوز هم بايد مقصد را از قبل روی نقشه تعيين کرده باشيد 
وگرنه در فاصله شوش – اهواز فقط يك تابلو و آن هم با عنوان » 
چغازنبيل – 25 « کيلومتر بعد از آنکه حدود 10 کيلومتر از شوش به 
سمت اهواز خارج شديد وجود دارد. هنوز هوا آنقدر گرم نشده که 
سفر به شوش و چغازنبيل برايتان سخت باشد.... اگر به اين مقصد 
فراموش  را  تصفيه خانه  و  فاضالب  مثل  آن  جانبی  بناهای  رفتيد 

نکنيد... 
زيگورات چغازنبيل در استان خوزستان و در فاصله 40 کيلومتری 
جنوب شرقی شوش و 20 کيلومتری هفت تپه، در نزديکی کرانه غربی 
رود دز جای گرفته است؛نيايشگاهی که در سال1250 پيش از ميالد 
»اونتاش   عيالمی،  مشهور  پادشاه  فرمان  به  عيالميان  دوره  در  و 
از ميالد( در ميانه شهر »دور اونتاشی«  گال« )-1265 1245 پيش 
بگويد،  سخن  ريشه دارمان  و  کهن  تمدن  از  ما  با  تا  شده  ساخته 
تمدنی که برخی به اشتباه آن را به دوره مادها و هخامنشيان نسبت 
شوش  و  اتران  شاه  هويانومنا،  پسر  اونتاش-گال  من،  می دهند:» 
و  اونتاش-گال  شهر  آنجا  در  شد  محصور  شهر،  محل  که  همين 
مکان مقدس را ساخته ام... آن را در يك حصار بيرونی و درونی 

محصور کردم.شاهان قديم نساخته بودند، من ساختم...« 

 11 مساحت  به  زمينی  در  و  آجر  و  از خشت  تمامی  به  که  بنايی 
باقی  آن  از  طبقه   2 تنها  اکنون  که  طبقه)   5 در  و  مربع  متر  هزار 
و  متر   50 به  آبادانی  زمان  در  آن  ارتفاع  و  شده  ساخته  مانده( 
سطح زيربنای آن به 25هزارمتر مربع می رسيده است. معبدی که 
به صورت طبقات متداخل ساخته شده بوده و هر طبقه باالتر و البته 
زيگورات  می توان،  عبارتی  به  است؛  بوده  ديگر  طبقه  از  کوچك تر 
را به هرم توپری مانند کرد که بنا به گفته بعضی، 5طبقه داشته و 
امروز، تنها 2 طبقه از آن باقی مانده است و بقايای طبقات باالتر نيز 

به شکل تلی از خشت به چشم می خورد. 
زنبيل،  و  تپه  معنای  به   » چغا   « 2بخش  از  چغازنبيل«،   « واژه 
تشکيل شده است. گويا پيش از آنکه زيگورات را از دل خروارها 
خاك بيرون بکشند، ويرانه های تپه مانندش يك زنبيل واژگونه را 
نهاده اند. آن  بر  را  نام  اين  بوميان،  سبب  بدين  و  می کرده  تداعی 

آری زيگورات که طی قرون و اعصار زير تلی از خاك مدفون شده 
تا 1341 توسط رومان گيرشمن،  فاصله سال های 1330  در  بود، 
باستان شناس بزرگ فرانسوی ، از دل خاك بيرون آمد و پاره ای از 

رازهای سر به مهر خود را آشکار کرد. 
زيگورات چغازنبيل در تابستان سال 1357 همراه با تخت جمشيد 
و ميدان نقش جهان اصفهان، در مسير جهانی شدن، گام برداشت و 
در فهرست ميراث فرهنگی جهانی جای گرفت. آن زمان، کمتر کسی 
زيگورات را می شناخت يا تصويری از آن در ذهن داشت، اگرچه 
امروز هم، پس از گذشت 30 سال، زيگورات نسبت به ساير آثار 

تاريخی ايران، همچنان ناشناخته است. 
دايره ای  آجرِی  کوچك  بنای   3 چغازنبيل  زيگورات  سوی  سه  در 
شکل ساخته شده است که تنها يکی از آنها که در سوی شمال غربی 
قرار دارد، تا حدودی بنای شمال شرقی نيز، کاماًل از بين رفته و 
تنها شالوده آن باقی مانده است در باره کاربرد اين 3 بنا نظريه های 
متفاوتی عرضه شده بود. رومان گيرشمن، سرپرست هيئت کـاوش 

»پـوستامنـت«  به  به عنوان  آنها  از  پـارو  آندره  نيز  و  چغـازنبيـل 
معنای پايه مجسمه نام برده اند. عده ای ديگر نيز، اين3 بنا را سکو، 

نيمکت، مذبح، محراب و قربانگاه دانسته اند. 
از درهای چوبی معبد که با ميله های شيشه ای تزئين می شده اند، 
چيزی باقی نمانده، اما پاشنه سنگی درها در گوشه ای از محوطه به 
چشم می خورد. بی شك دروازه های ورودی زيگورات شکوه گذشته 

را ندارند، اما هنوز هم، استوار و پرقدرت جلوه می کنند. 
آجر فرش ها  بر  هم،  پای کودکان و سگان  اين، حتی جای  به جز 
معبد  بزرگ ترين  که  را  روزگاری  هوای  و  حال  تا  مانده  جا  به 
يکی  فرزند  کودك،  آن  کنند. شايد  تداعی  می شده،  عيالمی ساخته 
از کارگرانی بوده که پدر زحمتکش خود را ياری می رسانده يا بچه 
شيطانی که بی توجه به تقدس معبد و تنها از سر کنجکاوی به آن 

قدم گذاشته است. 
ہ گفتند فسانه ای و در خواب شدند... 

دور تا دور زيگورات را ديواری در برمی گرفته که در کناره بخش 
شمال غربی آن، معابد کوچکی برای ديگر خدايان عيالمی »کريريشا«، 
»ايشنی کرب« و » هومبان« ساخته شده بوده است. امروز هم آن 
ديوارباقی است و هم بقايای معابدی که زير سايه زيگورات، خفته 

بودند.مجموعه اين معابد با ديوار ديگری احاطه می شده در پس آن، 
خانه های شهر قرار داشته ؛ شهری که ديگر چيز زيادی از آن به 
جا نمانده، مگر بقايای چند ساختمان و خرده سفال هايی پراکنده در 

اين سو و آن سو. البته دورادور شهر نيز حصاری به طول نزديك 
بقايايش را کشف  باستان شناسان،  به 4 کيلومتر وجود داشته که 

کرده اند. 
بقايای  نه،  که  کاخ  گرفته اند؛  قرار  شهر  شرق  در  شاهی،  کاخ های 
بارگاه  گذشته  در  کرد  باور  می توان  سختی  به  که  ديوار  تعدادی 

دست نيافتنی شاهان عيالمی بوده اند و زير همين بقايا، 
خانواده  آن  از  احتماال  که  است  شده  کشف  زيرزمينی  آرامگاه   5

شاهی بوده اند. 
حداقل  تا  کوشيده  چغازنبيل  جهانی  مديريت سايت  امروز،  اگرچه 

استانداردها را در نگهداری از اين اثر جهانی رعايت کند، اما... 
و  گرفته  قرار  بيابان  وسط  در  چغازنبيل،  زيگورات  خوشبختانه 
اطراف آن جز رود دز و جنگل های حاشيه آن و مزارع نيشکر هفت 
تپه چيز ديگری به چشم نمی خورد، بی گمان اگر در وسط شهر قرار 
داشت، تا کنون در ميان انبوه برج ها و آپارتمان های نوساز گرفتار 
آمده يا بنا بود که از زيرش تونل مترو بگذرد يا بخشی از عرصه 
و حريمش در طرح تعريض خيابان قرارمی گرفت؟! باور کنيد، مگر 
در  ثبت  به  چغازنبيل  زيگورات  با  همزمان  که  جهان  نقش  ميدان 
نامهربانی ها و بی فرهنگی ها  اين  آثار جهانی رسيده، همه  فهرست 

را از جانب متوليان فرهنگی، به چشم نديده است؟! 
و  کشت  دارد.  را  خود  خاص  مشکالت  نيز  زيگورات  حال،  اين  با 
صنعت در هفت تپه، تهديدی جدی برای اين مکان مقدس است. هفت 
تپه از ديگر محوطه های پراهميت عيالمی است که در 17 کيلومتری 
چغازنبيل قرار گرفته؛ در مسير راه چغازنبيل به هفت تپه، به درختان 
کهنسالی برمی خوريم که قلع و قمع شده اند تا زمين های بيشتری 
به طرح گسترش مزارع اختصاص پيدا کند و اين يعنی، تهديد منظر 
طبيعی چغازنبيل و هفت تپه که بسيار مورد توجه يونسکواست ؛ 

راستی عشق به برهوت و سترونی تا چه حد؟! 
در  تنها  نه  که  است  ديگری  مشکل  نيز  نقليه  وسايط  رفت وآمد 
نيز وجود  تاريخی چون سيلك  چغازنبيل که در تمام محوطه های 
دارد. اينجا هم، جای چرخ ماشين و موتورسيکلت درست در ميانه 
محوطه های تاريخی از جمله بقايای کاخ ها و مقابر شاهان عيالمی 

کامال مشهود است. 
کيفيت گردشگران در چغازنبيل، مهم تر از کميت آن است. چغازنبيل 
دقيقه   60 تا   45 بين   ) و شوشتر  ) شوش  شهرها  نزديك ترين  با 
فاصله دارد و جز با خودروی شخصی، نمی توان به سراغش رفت. 
اقامتگاهی و  نه  در اطرافش نه رستورانی وجود دارد، نه بازاری، 
بايد  اين وصف،  با  ديگری.  گردشگری  امکانات  و  هيچ خدمات  نه 
می آيند،  ديدارش  به  کشور  سوی  آن  و  سو  ازاين  که  را  کسانی 
با زيروبم  اين در حالی است که جز آقای حيدری که  ارج نهاد و 
مکان آشناست، کس ديگری نيست تا گردشگران را راهنمايی کند 
و برايشان از رمز و رازهای سر به مهر کهن ترين اثر تاريخی در 
ايران بگويد.برگه ها و نقشه هايی در گوشه و کنار به چشم می خورد 

اما نه کافی است و نه درخور اثری جهانی چون چغازنبيل. 
چراغ های  است،  فراگرفته  را  جا  همه  تاريکی  و  رسيده  فرا  شب، 
بر شکوه  به زيگورات چغازنبيل بخشيده و  روشن، جلوه خاصی 
نوايی  به  دل  و  می نشينی  کهن  معبد  اين  افزوده اند.روبه روی  آن 
می سپاری که از خوزستان تا »جاده ابريشم«، همراهی ات می کند تا 

با تو از بی مکانی و بی زمانی، سخن بگويد.
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قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی جات مخصوص اعیاد 
شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 

کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ، ماهی دودی
و دیگر مایحتاج خود را می توانید در تواضع بیابید

 سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر(

 برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 
راستی نوبری فصل بهار )چغاله بادام( تواضع  یادتان نرود.
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قابل توجه ایرانيان 

شمال انگلستان
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سالمت

 40 از  دیابت  تهدید 
سالگي جدي مي شود

خیلي ها  را  سوال  این  هستند؟  دیابت  معرض  در  کساني  چه 
مي پرسند. شاید بهتر باشد بدانید که تمام افراد باالي 40 سال در 

معرض خطر ابتال به دیابت نوع2 هستند و باید هر 3 سال یک بار 
تحت آزمایش قند خون قرار بگیرند...

 آن دسته از افراد دچار اضافه وزن که حداقل يکي از شرايط زير 
را داشته باشند نيز در معرض ابتال به ديابت نوع2 هستند و انجام 
آزمايشات مکرر قند خون در آ نها بايد در سنين زير 40 سال يا با 
عبارتند  اين شريط  انجام شود.  تا 2 سال(   1 )هر  فواصل کوتاه تر 
از:وجود سابقه ابتال به ديابت در بستگان درجه اول، سابقه ابتالي 
ديابت  به  ابتال  ديابت(، سابقه  از  پيش  )مرحله  پنهان  ديابت  به  فرد 
وزن  با  نوزاد  تولد  سابقه  هستند،  تحرك  بي  که  افرادي  بارداري، 
بيشتر از 4 کيلوگرم يا تولد نوزاد با ناهنجاري هاي مادرزادي، باال 
مينيمم  يا  و   140 از  بيشتر  ماکزيمم  )فشارخون  فشارخون  بودن 
يعني  خون  چربي  اختالالت  وجود  جيوه(،  ميلي متر   90 از  بيشتر 
 )HDL( کم  دانسيته  با  کلسترول  يا  و   250 از  باالتر  تري گليسريد 
کمتر از 35 ميلي گرم در دسي ليتر، سابقه ابتال به کيست هاي متعدد 
تخمدان در دختر خانم ها و يا بيماري هاي قلبي عروقي )تنگي رگ هاي 

قلب، انفارکتوس قلبي يا سکته مغزي(

قابل  دیابت  آیا  اوصاف  این  با  بپرسید  شاید  اما  و 
پیشگیري است؟

مورد  در  زيادي  تحقيقات  که  وجودي  با  نوع1  ديابت  مورد  در 
هنوز  ولي  است  انجام  در حال  آن  از  پيشگيري  روش هاي مختلف 
در  اما  است  نيامده  به دست  آن  از  پيشگيري  براي  قطعي  راه حل 
مورد ديابت نوع2 تحقيقات به روشني نشان داده  که رعايت تغذيه 
صحيح و کاهش وزن به ميزان 5 تا 7 درصد وزن فعلي و نيز انجام 
از  پيشگيري  در  هفته(  دقيقه در طول   150( فعاليت ورزشي  مرتب 
ابتالي به ديابت در افراد در معرض خطر بسيار موثر است پس حتما 
افراد ديابتي چاق يا دچار اضافه  درك مي کنيد که کاهش وزن در 
وزن )ديابت نوع2( چه اهميتي دارد چون در ديابت نوع2 انسولين 
نمي تواند وظيفه خود در بدن را به درستي انجام دهد و در واقع يك 
حالت مقاومت به انسولين در بدن وجود دارد. مهم ترين عامل اين 
رعايت  با  بنابراين  بدن هستند  اضافي  مقاومت، چربي هاي  افزايش 
و  وزن  کاهش  به  دو  هر  که  منظم  ورزشي  فعاليت  و  غذايي  رژيم 
کمتر شدن چربي هاي اضافي بدن منجر مي شوند، مي توان مقاومت 
به انسولين را کاهش داد و به اين وسيله قند خون را بهتر کنترل کرد. 
اهميت کاهش وزن در ديابتي هاي نوع2 به حدي است که مي تواند در 
مواقعي که قند خون باال نيست به تنهايي و بدون مصرف دارو قند 
خون را به حد طبيعي برساند حتي در مواقعي که به طور هم زمان 
دارو نيز مصرف مي شود، کاهش وزن، اثر بخشي داروها را به نحو 

موثري بيشتر مي کند.

سرطان مري با نوشيدن چاي داغ  
  

بي بي سي؛ تحقيقات پژوهشگران ايراني نشان مي دهد نوشيدن 
چاي داغي که بخار از آن بلند مي شود خطر ابتال به سرطان مري 
تحت  که  بررسي  اين  طبق  دهد.  مي  افزايش  زيادي  ميزان  به  را 
سرپرستي دکتر »رضا ملك زاده« استاد دانشگاه علوم پزشکي 
تهران صورت گرفته و در »British Medicine Journal« انتشار 
سانتيگراد  درجه   70 باالي  آن  حرارت  که  چايي  نوشيدن  يافته، 
است، موجب افزايش خطر سرطان مري از نوع OSCC مي شود. 
پژوهشگران مي گويند اين يافته ها ممکن است به درك اينکه چرا 
در ميان بعضي از جامعه هاي غيراروپايي خطر ابتال به سرطان 
چاي،  به  شير  کمي  مقدار  افزودن  کند.  کمك  است،  بيشتر  مري 
کاري که بيشتر غربي ها مي کنند، موجب کاهش داغي چاي و در 
نتيجه از بين رفتن اين خطر مي شود. هر سال بيش از 500 هزار 
نفر در سراسر جهان در اثر ابتال به سرطان مري جان خود را 
از دست مي دهند. در کشورهاي اروپايي و امريکا، الکل و سيگار 
عوامل اصلي ابتال به سرطان مري است. استان گلستان در شمال 
ايران داراي يکي از بيشترين نرخ مبتاليان به اين بيماري است. در 
حالي که مصرف سيگار و نوشابه هاي الکلي در اين استان پايين 
گلستان  استان  ساکنان  تمام  معمول  عادت  چاي  نوشيدن  است، 
به سرطان مري  تعداد مردان  به  نيز  زنان  استان،  اين  در  است. 
مبتال مي شوند. البته سرعت نوشيدن چاي نيز مهم است. نوشيدن 
يك فنجان چاي ظرف مدتي کمتر از دو دقيقه پس از ريختن آن، 
خطر سرطان مري را در مقايسه با چايي که چهار تا پنج دقيقه 
پس از ريختن نوشيده مي شود، پنج برابر افزايش مي دهد ولي 
ارتباطي بين مقدار چاي مصرفي و خطر سرطان مري ديده نشده 
بريتانيا  در  سرطان  مطالعات  سخنگوي  چايلدز«  »اليور  است. 
اين  مي گويد؛ »نوشيدن چاي بخشي از بسياري فرهنگ هاست. 
تحقيقات مسلمًا نشان نمي دهد صرف نوشيدن چاي بد است بلکه 
اين تحقيقات فراهم آورنده شواهد بيشتري در اين باره است که 
منظم مي  به طور  داغ  هاي  نوشابه  و  غذاها  نوشيدن  و  خوردن 

تواند خطر ابتال به سرطان مري را افزايش دهد.«  

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

نگاهي به پيشرفت هاي صورت گرفته در مبارزه با سرطان 
 

سلول هایي كه وحشي شده اند 
 

ترجمه؛ حسن ساالري

اند. سلول  از سلول هايي پديد مي آيد که وحشي شده  سرطان 
هايي که مهارگسيخته زياد مي شوند، تومورهاي بدخيمي را به 
وجود مي آورند و مي توانند در همه جاي بدن جابه جا شوند و 
ايمني مي  بيماران، دستگاه  برخي  در  دهند.  را گسترش  بيماري 
تواند اين تومورها را شناسايي و با آنها مقابله کند. پژوهش ها 
نشان داده اند اگر ميزان اين لنفوسيت هاي نفوذکننده به تومور را 
افزايش دهيم، مي تواند کمك بزرگي براي چيره شدن بر سرطان 
هاي مرگبار باشد. اکنون دانشمندان توانسته اند سلول هاي ايمني 
را در بيرون بدن به سلول هاي نبردکننده با سرطان تبديل کنند 

که باعث بهبودي کامل دو بيمار شده اند.
نيز   T هاي  سلول  به  که  ها  لنفوسيت  مانند  ايمني،  هاي  سلول 
شناخته مي شوند، به کمك گيرنده هاي ويژه يي بر سطح سلول 
ها، هشدارهاي سالمتي را دريافت مي کنند. »استيون روزنبرگ« 
از بنياد ملي سرطان و همکارانش ابتدا ژن هاي مربوط به گيرنده 
شناسايي سرطان را در سلول هاي ايمني به دست آورده از بيماري 
که بر مالنوما پيروز شده بود، کلون سازي کردند. پژوهشگران 
اين اطالعات ژنتيکي را با بهره گيري از رتروويروس ها به درون 
به مالنوما وارد کردند. دستگاه  بيمار مبتال  T هفده  سلول هاي 
ايمني اين بيماران پس از شيمي درماني بسيار ضعيف شده بود و 
شمار لنفوسيت هاي فعال در گردش بسيار اندك بود. دانشمندان 
لنفوسيت هاي مهندسي شده را به دستگاه ايمني ضعيف شده آنها 
وارد کردند و دريافتند آن سلول ها مي توانند ماندگار شوند و در 
 T 15 نفر از 17 بيمار، بين 9 تا 56 درصد از جمعيت سلول هاي
را طي يك ماه پس از درمان بسازند. اين پژوهش براي نخستين 
بار نشان داد مهندسي ژنتيك مي تواند راهي براي پس نشاندن 
تومور سرطاني باشد. با اين روش مي توانيم لنفوسيت هاي عادي 
را از بيماران بگيريم و آنها را به سلول هاي نبردکننده با سرطان 

تبديل کنيم و سپس به بيمار بازگردانيم.

 www.sciam.com

شایع ترین علت 
ریزش مو

دوره رشد موهاي سر در انسان بين 2 تا 6 سال و به طور متوسط 
3 سال است. طول موهاي سر به طور معمول در انسان بين 25 
 150 تا  است  ممکن  نادر  موارد  در  ولي  است  سانتي متر   100 تا 

سانتي متر نيز برسد...
ريزش 100 تا 120 تار مو در شبانه روز يك امر طبيعي است و عواملي 

انسان مي شوند،  يا گسترده در  که باعث ريزش موي موضعي و 
متعددند ولي شايع ترين علت ريزش موهاي سر در آقايان و خانم ها 
ريزش مو با زمينه ارثي يا هورموني يا آلوپسي آندروژنتيك است. 
تقريبا تمام آقايان پس از رسيدن به سن بلوغ درجاتي از کم پشتي 

موها را در دو طرف پيشاني پيدا مي کنند. شدت و وسعت ريزش 
مو در مردان متفاوت بوده ولي معموال رو به پيشرفت مي باشد و 
اغلب تحت اثر عوامل ارثي است. حدود 50 درصد از آقايان درجاتي 
از طاسي سر را در سن 50 سالگي پيدا مي کنند. اين حالت  طاسي 
سر تا سن 70 سالگي به حدود 80 درصد مي رسد. به نظر مي رسد 
درصد طاسي تيپ مردانه در مردان آسيايي کمتر از مردان اروپايي 
باشد. در بعضي از تحقيقات همراهي اين نوع ريزش مو در آقايان 
پروستات  بزرگي  و  ديابت  خون،  پرفشاري  مانند  بيماري هايي  با 

گزارش شده است.
يکي از مسايل مهم و قابل بحث همراهي ريزش موي تيپ مردانه 
مرگ هاي  شيوع  افزايش  و  قلبي عروقي  بيماري هاي  با  آقايان  در 
تيپ  موي  ريزش  مي باشد.  قلبي عروقي  حوادث  از  ناشي  ناگهاني 
مردانه آن قدر شايع است که به عنوان يك پديده طبيعي ناشي از 
تقريبا در  بلوغ  از  بعد  اين نوع ريزش مو  بلوغ محسوب مي شود. 
تمام آقايان در طرفين پيشاني پيدا مي شود ولي به ناحيه قله سر 
و قسمت قدامي ناحيه پيشاني نيز پيشروي مي نمايد و به اصطالح 

پيشاني بلند به نظر مي رسد.
اين نوع ريزش در خانم ها شيوع کمتري دارد ولي به هر حال شيوع 
و شدت آن با پيشرفت سن بيشتر مي شود. در سن 30 سالگي حدود 
را نشان  از کم پشتي موها  تا 5 درصد خانم ها درجاتي  2 درصد 
مي دهند که برخالف آقايان اين نوع ريزش به صورت گسترده بوده 
نوع  اين  پيشاني عقب نمي رود. شيوع  ناحيه  و خط ريزش مو در 

کم پشتي تا سن 70 سالگي به حدود 40 درصد مي رسد.
يکي از مسايل مهم در مورد ريزش ارثي هورموني خانم ها همانند 
آقايان همراهي آن با افزايش بروز بيماري هاي عروقي قلبي حداقل 
در خانم ها با سن زير 55 سال است. شيوع اين نوع ريزش هم در 

زنان آسيايي کمتر از زنان اروپايي است.
نام ژن  به  به وجود ژني  آقايان مربوط  نوع ريزش در  اين  بروز 
گرفته  قرار   X کروموزوم  که روي  است  مردانه  گيرنده هورمون 
منتقل  پسر  فرزند  به  مادر  از  فقط  اختصاصي  طور  به  که  است 
مي شود. برخالف ريزش ارثي تيپ مردانه در ريزش آندروژنتيك 

خانم ها جايگاه ژني خاصي مشخص نشده است.
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معرفي تلفن هاي همراه برتر جهان در سال 2009 
 

توانایي هاي 
فراتر از تصور  

با  فناوري   - علمي  هاي  پایگاه  از  یکي 
بررسي تلفن هاي همراه هوشمند در جهان 
و تحلیل توانایي هاي آنها، به معرفي پنج 
از  ها  برترین  و  ترین  پیشرفته  از  نمونه 
میان نمونه هاي ارائه شده پرداخته است.

---
گسترش  و  همراه  تلفن  رشد  به  رو  توليد   
باورنکردني اين فناوري در ميان کشورهاي 
جهان طي سال هاي اخير چنان چشمگير بود 
که رقابت براي توليد انواع پيشرفته تر را در 
ميان شرکت هاي بزرگ و مشهور چند برابر 
کرده است. سايت خبري سي نت که عمده 
مطالب خود را بر اين محدوده از فناوري روز 
متمرکز کرده است، طي تحليلي به معرفي پنج 
تلفن همراه برتر و پيشرفته جهان در سال 
2009 پرداخته است که در ميان کاربران از 

محبوبيت بااليي برخوردارند.

 3G اپل

تلفن  از  جديد  تلفيقي  در  را  لمسي  تمام  محصول  اين  اپل  شرکت 
همراه و سيستم پخش ديجيتال ارائه کرده است که در زمينه پخش 
موسيقي و ويدئو عنوان بهترين تلفن همراه را به خود اختصاص 
داده است. اين تلفن در کنار ارائه وضوح زياد کيفيت، در پخش فايل 
هاي صوتي و تصويري به شبکه پر سرعت 3G و اي ميل مجهز 
است. از معايبي که درباره اين محصول اعالم شده است عمر کم 
باتري و بروز برخي اختالل ها در استفاده از شبکه 3G و اي ميل 
باقي  ثابت  تلفن  اين  ابعاد سابق  به  نسبت   3G آيفون  ابعاد  است. 
مانده و در رنگ هاي مشکي يا سفيد و با گنجايش هاي هشت و 
16 گيگا بايت در دسترس کاربران قرار گرفته است. عواملي که اين 
محصول را نسبت به نمونه هاي قبلي متفاوت ساخته است، سرعت 
باالي 3G، حساسيت باالي سيستم جي پي اس، مجهز بودن به نرم 
افزار مايکروسافت اکس چنج و امکان نصب مستقيم برنامه ها و 

نرم افزارها روي اين تلفن همراه است.

 HTC Touch Diamond

اين تلفن همراه از طراحي يکپارچه و موثري برخوردار است و به 
سيستم عامل ويندوز موبايل 

1/6 مجهز است. سيستم هاي واي فاي، بلوتوث و جي پي اس نيز 
از جمله سيستم هايي است که در اين تلفن ها قرار داده شده اند. 
برنامه هاي مورد نياز اين تلفن تحت پوشش مايکروسافت است و 
صفحه کليد مجازي موجود در اين تلفن يکي از نقاط ضعف آن به 
شمار مي رود زيرا به دليل گرافيکي بودن اين صفحه گاهي اختالل 

ها و مشکالتي در استفاده از آن به وجود مي آيد.

و  دارد  را  رنگ  هزار   262 نمايش  قابليت  گوشي  اين  نمايشگر 
وضوح تصوير آن 640 در 480 است. دوربين پنج مگا پيکسلي و 
50 درصد افزايش عمر مفيد باتري ليتيومي از مزاياي قابل توجه 

رود.  مي  شمار  به   Diamond
بسيار  نمايشگر  لمسي  سيستم 
گزينه  تمامي  و  است  قدرتمند 
هاي عملياتي موجود در گوشي 
نمايشگر  کنار  در  نواري  روي 

قرار گرفته است.

 LG Dare

قدرتمند  محصوالت  از  يکي 
دوربين  که  است   LG شرکت 
مگا   2/3 وجود  با  آن  قدرتمند 
پيکسل وضوح تصوير در ميان 
عکاسي  هاي  دوربين  بهترين 
قرار  هوشمند  همراه  هاي  تلفن 
لمسي  تمام  گوشي  اين  دارد. 

افزار  نرم  به  توان  آن مي  در  مفيد  هاي  فناوري  ديگر  از  و  است 
مکان ياب VZ اشاره کرد که با اتصال قوي به سيستم جي پي اس 

توانايي جست وجوي سريع را به کاربر ارائه مي کند.

با اين حال به دليل تمام لمسي بودن گوشي، يکي از بزرگ ترين 
معايبي که به آن وارد شده است کم بودن حساسيت صفحه لمسي 
آن است که گاهي کاربر را براي گرفتن شماره يا ارسال پيام دچار 
مشکل مي کند. پخش موسيقي از ديگر قسمت هاي برتر اين تلفن به 
شمار مي رود. اين گوشي گاهي با آيفون 3G مقايسه مي شود و 
برخي توانايي هاي آن را در سطح آيفون مي دانند اما مجهز نبودن 
به سيستم واي فاي امري است که فاصله قابل توجهي را ميان اين 

دو محصول ايجاد کرده است.

بلک بري بولد

ميان  در  را  نمايشگرها  ترين  وضوح  پر  از  يکي  همراه  تلفن  اين 
تلفن هاي همراه هوشمند به خود اختصاص داده و در عين حال 
به سيستم هاي واي فاي، جي پي اس، بلوتوث و صفحه کليد در 
کنار صفحه لمسي مجهز است. تنها موردي که مي تواند استفاده از 
اين محصول را محدود کند قيمت باال و بزرگ بودن ابعاد گوشي 

است.

توانايي هاي نوشتاري و پخش فايل هاي صوتي و تصويري بلك 
قرار  باالتر  جايگاهي  در  همراه  هاي  تلفن  ديگر  به  نسبت  را  بري 
داده است. دوربين دو مگاپيکسلي، صفحه حساس به نور و حافظه 
داخلي يك گيگا بايتي از ديگر خصوصيات اين گوشي هوشمند به 

شمار مي رود.

Samsung Memoir

اولين گوشي تلفن همراه جهان با دوربيني هشت مگاپيکسلي است 
دارد.  نکردني  باور  عملکردي  فيلمبرداري  و  تصوير  ثبت  در  که 
سيستم عامل اين تلفن هوشمند سيمبين 60 و باتري ليتيومي آن 
از کارايي و طول عمر زيادي برخوردار است. فناوري صوتي سه 
بعدي يکي از مواردي است که اين گوشي را جدا از دوربين خاص 

در گروه تکنولوژي هاي برتر جهان قرار داده است.

آیا تا به حال از بانک وام دریافت كرده اید؟

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

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

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

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

No Win No Fee

انجمن حمایت از معلولين ایرانی
)عضو جامعه خيریه 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 پيام ما را به دوستان خود ابالغ نمایيد و در صورت تمایل كمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایيد

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

حق طبيعی كمک كنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيریه انگلستان را بازبين نمایند.
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آیا تا به حال از بانک وام دریافت كرده اید؟

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

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

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

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

No Win No Fee
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  شلوار جين به قيمت مرگ 
كارگران ترک  

 
شلوارهاي جين کمرنگ يا خاکي در سراسر اروپا محبوب هستند اما کمتر کسي از پيش زمينه خطرناك 
توليد آنها در ترکيه آگاه است. ده ها کارگر در بخش هاي توليدي اين نوع شلوار در ترکيه در معرض 

خطر مرگ هستند.

به گزارش سايت اينترنتي اشپيگل آنالين تاکنون نزديك به 100 نفر از جوانان روستاي تاسليکاي و 
روستا هاي اطراف آن در شرق آناتولي ترکيه، به بيماري ريوي دچار شده اند که در بسياري موارد 
درمان ناپذير است. تاکنون هفت نفر نيز بر اثر همين بيماري جان باخته اند. اين جوانان فقير اغلب براي 
يافتن کار و ساختن آينده يي بهتر در شهرهايي مانند استانبول در کارگاه هاي توليد شلوار جين به کار 
مشغول شده اند. شباهت ديگري نيز در ميان افراد مبتال به اين بيماري به چشم مي خورد. بسياري از 
آنها در کارخانه هايي کار کرده اند که شلوارهاي جين شيري رنگ و سنگ شور به اروپا ارسال مي 
کنند. اين نوع شلوارهاي جين که در نگاه نخست کهنه به نظر مي رسند، از مدتي پيش در بازار مد شده 

اند. 
تنفس از ذره هاي حاوي کوارتس در هواي چنين کارگاه هايي کارگران را به نوعي بيماري ريوي به 
نام سيليکوزيس مبتال مي کند که در آن شش هاي بيمار از درون سخت مي شود و فرد در حالت هاي 
پيشرفته آن در اثر خفگي مي ميرد.در سپتامبر سال 2008 يکي از کارگران بيمار به نام عبدالحليم که 
چندي در يکي از همين کارخانه ها کار کرده بود، همراه فرد ديگري براي ضبط شرايط کار کارگران 
با دوربين مخفي به عنوان خريدار شلوار جين، وارد يکي از مکان هاي سنگ شور کردن شلوارها شد. 
تصويرهايي که اين دو از محل تهيه کردند، از تجارتي پرسود حکايت داشت که به بهاي بيماري کارگران 
انجام مي شد. در فيلمي که اين دو نفر از محل توليد چنين شلوارهايي تهيه کردند، حفره هايي در ديوار 
به چشم مي خورد که کارگران جوان در آنها با لباس هاي مخصوص و ماسك تنفس با حرکت هاي 
منظم، پارچه ها را با دستگاه هاي سنگين فشار و پاشيدن شن کمرنگ مي کنند تا رنگ خاکي مورد نظر 
بر پارچه ظاهر شود. اگر در اين حين غبار برخاسته از پارچه وارد مجراي تنفس شود، بيماري ريوي 

سيليکوزيس در انتظار فرد خواهد بود.
بعضي از کارفرمايان ترك که شلوارهاي جين را آماده مي کنند، به کارگران ساعتي يك يورو )تقريبًا 
1300 تومان( مي پردازند. آنها به کارگران خود توصيه مي کنند شير بنوشند تا مواد سمي از بدن آنها 
دفع شود. بسياري از کارگران نمي دانند شن به کار رفته در دستگاه توليد اين شلوارهاي جين تا چه 
حد براي ريه هاي آنها خطرناك است. در اين ميان شمار مبتاليان به بيماري سيليکوزيس در استانبول 
افزايش يافته است. در آغاز مراجعه کارگران جوان پزشکان را متعجب مي کرد زيرا اين نوع بيماري 
استاد  کيليك اصالن،  به چشم مي خورد. زکي  ميان معدنچيان  بلکه در  نه در کارخانه هاي نساجي، 
درمانگاه دانشگاه استانبول، تاکنون 700 مورد ابتال به سيليکوزيس را ثبت کرده که البته آمار رسمي 

اين نوع بيماران است.
اين پزشك دانشگاهي توضيح مي دهد جريان شن، زير فشار باالي دستگاه، سيليکون توليد مي کند که 
پس از تماس با اکسيژن تبديل به کوارتس مي شود. اگر اين ترکيب پس از تنفس وارد شش هاي فرد 
شود، سختي بافت داخلي شش و ايجاد بافت هاي اضافه را در پي دارد که مي تواند باعث سرفه، کاهش 

وزن، تنگي نفس و در حالت پيشرفته، خفگي شود.

زکي کيليك اصالن، پزشك استانبولي، مخالفت خود را با کاربرد شن در دستگاه هاي فشار اعالم کرده 
و خواستار ممنوعيت آن شده است. اما نظر او در ميان مقام هاي ترك بازتاب چنداني نداشته است زيرا 

مراکز توليد اين نوع پارچه و شلوار جين بيرون از محدوده کنترل حکومتي هستند.

هر سال صدها هزار شلوار جين روانه بازارهاي سياه اروپا مي شوند که با روش پيش گفته توليد شده 
اند. هزاران جوان کرد در کارخانه هاي توليدي آنها، گرفتار بيماري هاي مهلك ريوي مي شوند. 

در سال 2008 کارگران چنين کارخانه هايي همراه با حاميان خود، نخستين تظاهرات را عليه اين روند 
اين بود؛»شلوارهاي جين، رنگ روشن مي گيرند،  در استانبول برگزار کردند. يکي از شعارهاي آنها 
زندگي ما تيره مي شود،« در اين فاصله کميته همبستگي با اين کارگران تشکيل شده است. به گفته فوليا 

آياتا، از فعاالن اين کميته، آنها قصد دارند شرکت ها را وادار به افشاي نام توليدکنندگاني کنند که از 
شن و دستگاه هاي فشار براي کمرنگ کردن شلوارهاي جين استفاده مي کنند. از نظر او ممکن است 
شرکت هاي نساجي بين المللي در اين ماجرا درگير باشند و بسياري از آنها با شرکت هاي فرعي ترك 

همکاري مي کنند.
****************** 

  

چراغ هاي سراسر جهان یک ساعت خاموش شدند 
 

طرفداران محيط زيست به حدود يك ميليارد نفر از مردم سراسر جهان توصيه کردند روز شنبه 28 
مارس، به مدت يك ساعت چراغ هاي خود را خاموش کنند. اين ابتکار که »ساعت زمين« خوانده مي شود 

دو سال پيش در سيدني شروع شد و هدف از آن کاهش مصرف انرژي است.
خاموش کردن چراغ ها در 3400 شهر در 86 کشور صورت گرفت. خاموش کردن چراغ ها در ساعت 
هشت و نيم بعدازظهر به وقت محلي در زالندنو، شروع شد و در هونولولو به پايان رسيد. سيدني يکي 
از اولين شهر هايي بود که چراغ ها را خاموش کرد. نيك برايانت خبرنگار بي بي سي در سيدني مي 
گويد تمام چراغ هاي آسمانخراش هاي اين شهر براي يك ساعت خاموش شده بود و در تاريکي شهر 
اين ساختمان ها را نمي شد ديد. بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد اين برنامه را بزرگ ترين 
تظاهراتي خوانده که در حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تغييرات جوي صورت مي گيرد. دبيرکل 
سازمان ملل متحد مردم سراسر جهان را دعوت کرده که دولت هاي خود را براي کاهش توليد گازهاي 

گلخانه يي، تحت فشار قرار دهند. 
اديمبورگ در اسکاتلند،  قلعه  اپراي سيدني،  از جمله  اين برنامه چراغ هاي محل هاي مهمي  با اجراي 

استاديوم النه پرنده در چين و اهرام مصر براي يك ساعت خاموش شدند. 
 

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

 قابليت ذخيره زیرزميني گازهاي گلخانه یي  
 

تکنولوژي  از  کنند،  زيست سازگار  محيط  با  را  زغال سنگ  هاي  نيروگاه  مي خواهند  که  کشورهايي 
در  گازکربنيك  برق،  توليد  در  تکنولوژي  اين  با  کنند.  نمي  نظر  صرف  گازکربنيك  ذخيره  و  انباشت 

نيروگاه جدا و به محفظه هاي زيرزميني منتقل مي شود.
پژوهش هاي جديد دانشمندان انگليسي نشان داده است ذخيره گازکربنيك در زير زمين و نگهداري آن 
براي ميليون ها سال ممکن است. بر همين اساس گاز گلخانه يي CO2 مي تواند در اليه ها يخي سنگ 

اليه هاي زيرزمين حل شود و تا حد زيادي به شکل ترکيب آب معدني در آنها باقي بماند.
اياالت  در  را  طبيعي  گاز  حوزه   9 منچستر،  دانشگاه  از  گيلفيلن  استوارت  تحقيقاتي  گروه  دانشمندان 
متحده بررسي کرده و در آنها مقدار زيادي گاز دي اکسيدکربن مشاهده کرده بودند. بنا به نوشته مجله 
تخصصي نيچر از اندازه گيري نسبت ميان دي اکسيدکربن و گازهاي هليم و نئون مي توان تعيين کرد 
که گاز گلخانه يي تا حد بسيار زيادي در آب حل شده است. از نظر ورنر اشباخ- هرتيگ از دانشگاه 

هايدلبرگ اين موضوع که گاز دي اکسيدکربن به مواد معدني تبديل مي شود، اهميت زيادي ندارد. 
محققان تيم استوارت گيلفيلن نسبت دو ايزوتوپ کربن را در نمونه هاي آزمايشگاهي مختلف مشخص 

کرده و نتيجه گرفته بودند گازکربنيك با تشکيل بلورهاي تازه نمك کربنات متمرکز نشده است.
براي  کند.  نمي  ايجاد  پديده مشکلي  اين  اکسيدکربن  و ذخيره دي  انباشت  از روش  استفاده  براي  اما 
استفاده از تکنولوژي انباشت و ذخيره گازکربنيك، حل شدن گاز گلخانه يي در آب همواره بهتر از وجود 
آن به شکل گاز است. به هر حال بايد در ذخيره گاه هاي بالقوه در زيرزمين، جريان آب زيرزميني با 
دقت بيشتري بررسي شود. اگر شرايط زمين شناختي درست باشد، مي توان گازکربنيك را در اعماق 

زمين نگهداري کرد.
ذخيره  و  انباشت  تکنولوژي  توسعه  براي  فراخواني  انرژي،  المللي  بين  آژانس  گذشته  اکتبر سال  در 
افزايش  و  يي  گلخانه  گازهاي  با  مبارزه  در  مهمي  نقش  تواند  مي  روند  اين  کرد.  صادر  گازکربنيك 
گرمايش زمين ايفا کند که با توليد گاز دي اکسيد کربن دامنه آن وسعت مي يابد. براي اجراي فراگير 

چنين تکنولوژي در اروپا سرمايه گذاري هاي عظيمي الزم است. 
 

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

مشاهده بچه فيل صورتي در بوتسوانا 
 

وحش  حيات  فيلمبردار  يك  است.  شده  مشاهده  بوتسوانا  در  بار  اولين  براي  صورتي  فيل  بچه  يك 
تصاويري از اين بچه فيل را در دلتاي اوکاوانگو ميان گله يي مرکب از 80 فيل ضبط کرده است.

متخصصان مي گويند اين بچه فيل احتمااًل آلبينو )زال( است که بيماري بسيار نادري ميان فيل هاي 
آفريقايي محسوب مي شود. اين متخصصان نسبت به زنده ماندن اين بچه فيل در درازمدت اطمينان 
خاطر ندارند و مي گويند گرماي سوزان آفتاب آفريقا مي تواند باعث کوري اين بچه فيل شود و مشکالت 

پوستي براي او ايجاد کند.
مايك هولدينگ که حين فيلمبرداري براي برنامه حيات وحش بي بي سي اين بچه فيل را ديده، مي گويد؛ 

»ما او را براي چند دقيقه، هنگامي که گله فيل ها در حال عبور از رودخانه بود، ديديم.«
او مي افزايد؛ »اين براي تمامي اعضاي گروه ما، لحظه يي هيجان انگيز بود. مي دانستيم امر نادري را مي 
بينيم و هيچ کس نمي توانست آنچه را که مي بيند، باور کند.« فيل هاي آلبينو )زال( معمواًل سفيد نيستند 
و رنگ آنها بيشتر قهوه يي مايل به قرمز و صورتي است. اين نوع بيماري ميان فيل هاي آسيايي ديده 
مي شود و در گونه هاي فيل هاي بزرگ آفريقايي کمتر ديده شده است. دکتر مايك چيس، بوم شناس، 
که مسوول سازمان فيل هاي بدون مرز است، مي گويد؛ »من تاکنون فقط سه بچه فيل صورتي در پارك 
ملي کروگر در آفريقاي جنوبي ديده ام.« او مي افزايد؛ »اين احتمااًل اولين مورد مشاهده شده در شمال 
بوتسوانا است که مستند شده است. ما 10 سال است که روي فيل هاي اين منطقه مطالعه مي کنيم و 
اين اولين مورد فيل آلبينو است که ثبت شده است.« او مي گويد با توجه به شرايط موجود شانس اين 
بچه فيل براي زنده ماندن کم است. چيس مي افزايد؛ »آنچه بر سر بچه فيل هاي داراي آلبينو مي افتد، 

هنوز يك معما است.«
او مي گويد ممکن است اندك اميدي براي نجات اين بچه فيل وجود داشته باشد و به نظر مي رسد او 

توانسته خود را با شرايط زندگي اش تطبيق دهد.
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هفته نامه پرشین     جمعه 21 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره نودویکم

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته 
نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نمایيد. آگهی های شما موجب 
ارتقاء كيفيت این هفته نامه خواهد شد.  

سوپرماركت ایرانی رز
رز به كيفيت كاالمی اندیشد 

سوپرماركت ایرانی رز افتخار دارد 
مجموعه از كاملترین اجناس ایرانی 

ُكرد و افغانی 

شامل : انواع برنج های ممتاز ایرانی ، خارجی و 
افغانی ، شيرینهای خشک و تازه 
انواع حبوبات خشکبار و آجيل، 

انواع كاست و سی دی ها
 و فيلم های ایرانی و خارجی 

انواع ميوه های تازه با قيميتی ارزان 
اجناس رز با كيفيت ارزان و بی علت 

239 ROOKERV HANDS WORTH
B21 9PU BIRMINGHAM

TEL:01215513001 - 07515495333

به گفته چيس، چون اين بچه فيل در دلتاي اوکاوانگو ديده شده، شانس بيشتري 
براي بقا دارد، زيرا مي تواند زير درخت هاي بزرگ پناه بگيرد و با گل و الي رودخانه مانع از نفوذ 
تابش مستقيم نور خورشيد روي پوستش شود. او مي افزايد اين بچه فيل که به نظر دو تا سه ماهه بود، 
زير سايه مادرش راه مي رفت. به گفته او اين رفتار نشان مي دهد اين بچه فيل نسبت به آفتاب سوزان 

آفريقا آگاه است و براي بقا، رفتار منحصر به فردي پيش گرفته است.
مايك چيس در انتها مي گويد؛ »مي دانم که فيل ها قدرت انطباق بااليي دارند، باهوش هستند و در زنده 

ماندن مهارت دارند.« 
****************** 

»كپلر« براي یافتن سيارات قابل سکونت به فضا رفت  
 
 

ناسا، آژانس فضايي امريکا تلسکوپي را به فضا پرتاب 
کرده است تا در نقاط دوردست کهکشان راه شيري به 
دنبال سياره هايي که به زمين شباهت دارند بگردد. اين 
تلسکوپ که کپلر نامگذاري شده، جست وجوي خود را 
به آن قسمت از فضاي اطراف ستارگان محدود خواهد 
کرد که احتمال وجود آب مايع در سياره هاي واقع در 
مناطق  يا  گرم،  مناطق  به  )موسوم  است  باال  فضا  آن 
قابل سکونت(. دانشمندان معتقدند وجود آب مايع روي 
سطح يك کره نشان دهنده امکان بالقوه حياتي مشابه 
بررسي  به  تلسکوپ  اين  است.  آن  روي  زمين  کره 
هاي  منظومه  در  ستاره  هزار   100 از  بيش  روشنايي 
وجوي  جست  به  و  پرداخت  خواهد  سيگنوس  و  اليرا 
ستاره هايي خواهد پرداخت که شدت نور آنها به طور 
متوالي و به واسطه عبور سيارات در حال چرخش به 
و  کم  تلسکوپ  و  نظر  مورد  ميان ستاره  از  آنها  دور 
اين تلسکوپ که پنج متر طول دارد به  زياد مي شود. 
مدت سه سال و نيم به دور خورشيد خواهد گشت تا 
برنامه خود را به اتمام برساند. تلسکوپ کپلر در ساعت 

49/3 صبح به وقت گرينويچ در روز هفتم مارس به فضا 
پرتاب شد. کپلر از بزرگ ترين دوربيني برخوردار است که تاکنون به فضا پرتاب شده و اين اولين بار 
است که ماموريتي با هدف يافتن کرات خاکي در حال چرخش به دور ستاره هايي همچون خورشيد 

انجام مي شود. اعتقاد بر آن است که از ميان 300 سياره فراخورشيدي که تاکنون کشف شده اند تعداد 
بسيار کمي از آنها همانند کره زمين، خاکي هستند ولي هيچ کدام جرمي مانند زمين ندارند. اکثر اين 
سياره ها يا همانند سياره مشتري توده هاي عظيم گاز هستند يا همانند نپتون يك جرم يخي عظيم به 
شمار مي روند. با اين حال دانشمندان معتقدند دليل کم بودن شمار چنين سياراتي، بيشتر محدوديت 

هاي فني بشر در کشف آنها است و نه فقدان سياراتي با جرم مشابه زمين در کهکشان راه شيري.  

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

 كشف ماهي »روانگردان«  
 

 دانشمندان مي گويند ماهي نوراني که اخيراً کشف شده است، گونه يي جديد از ماهي است که آن را به 
خاطر رنگ آميزي عجيبش »psychedelica« ناميده اند. نشريه علمي »کوپيا« که در امريکا منتشر مي 
شود نوشته است اين ماهي در آب هاي جزيره آمبون در شرق اندونزي توسط غواصان کشف شده 

است. اين ماهي گونه يي جديد از خانواده 

قورباغه - ماهي است که در کف دريا باال و پايين مي پرد. ظاهر آن حتي نسبت به انواعي که تاکنون 
کشف شده منحصر به فرد است. اما سوالي که نشريه مطرح کرده اين است که اين ماهي با آن ظاهر 
عجيبش چطور تاکنون مشاهده نشده است. سطح پوست ماهي »روانگردان« به طور کامل با خطوط 
دوراني متحدالمرکز پوشيده شده است؛ خطوط سفيد و آبي نوراني با زمينه هلويي که از چشم هاي آبي 
آن در مرکز، مشعشع مي شوند. صورت آن پهن و مسطح و گونه ها و چانه اش گوشتي و برجسته 
اين ماهي سال گذشته کشف شد و  از روبه روست.  انسان  مانند  نگاه ماهي روانگردان  زاويه  است. 
غواصاني که آن را براي اولين بار ديدند، گفتند مثل يك توپ الستيکي مي ماند که با فشار بال هايش 
روي کف دريا مي پرد. آنها متوجه شدند که اين نوع ماهي با آنچه قباًل در عکس ها ديده بودند فرق دارد 
و عکس ماهي روانگردان را به متخصص قورباغه - ماهي شناسي در دانشگاه واشنگتن فرستادند. اين 

گونه جديد در واقع 20 سال پيش کشف شد اما در شناسايي آن اشتباه شده بود.  

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

دانشگاه یيل خواهان 
اثبات مالکيتش بر تابلوي 

ون گوگ شد  
 
 

تابلويي  بر  مالکيتش  اثبات  براي  ييل  دانشگاه 
حقوقي  دعوايي  گوگ،  ون  ونسان  اثر  معروف 
خواهان  همچنين  دانشگاه  اين  است.  کرده  طرح 
رد ادعاي مالکيت يکي از نوادگان مالك نخستين 
کونووالوف  پير  است.  »کافه شب« شده  تابلوي 
که در پاريس زندگي مي کند، ادعا مي کند نواده 
ايوان موروزوف صنعتگر روس است که در سال 
1918 مالك اين تابلو بوده است. »کافه شب« در 
مشهورترين  از  يکي  و  شده  رسم   1888 سال 
 1961 سال  از  نقاشي  اين  است.  گوگ  ون  آثار 
دانش  از  کالرك،  کارلتون  استيون  توسط  که 
مجموعه  اهدا شد، جزء  دانشگاه  اين  آموختگان 
هنري دانشگاه ييل بوده است. او که زماني رئيس 
نيويورك  در  مدرن  هنرهاي  موزه  مديره  هيات 
بوده، اين تابلو را در دهه 1930 خريد. مسووالن 

دانشگاه ييل گفته اند نمي خواهند هيچ ابهامي درخصوص مالکيت اين اثر هنري وجود داشته باشد. طبق 
اسناد حقوقي که وکيل آقاي کونووالوف سال گذشته به دادگاهي در امريکا فرستاده، آقاي کونووالوف 
خواسته اين تابلو به روسيه بازگردانده و به او نيز غرامت پرداخته شود. او مي گويد اين تابلو که متعلق 
به جدش بوده، در زمان انقالب کمونيست ها ملي شده و به همين دليل ديگر در خانواده او باقي نماند. 
طبق ادعاي آقاي کونووالوف مصادره اين تابلو و فروش بعدي آن غيرقانوني بوده و اين تابلو هنوز 
متعلق به خانواده اوست. اين تابلو چند سال بعد توسط دولت شوروي سابق فروخته شد. در ادعانامه 
دانشگاه ييل آمده ملي شدن اموال در زمان شوروي سابق، نقض قوانين بين المللي نبوده است. در بخش 
ديگري از اين ادعانامه آمده است؛ »بيش از 90 سال از ملي شدن تابلو، بيش از 70 سال از فروخته شدن 
آن توسط دولت شوروي و نزديك به 50 سال از اهداي نقاشي به ييل مي گذرد. همه شاهدان مرده اند 

و همه مدارك گم شده است.«  
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
كالسهای 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 كينگستون

آموزش

كليدهای معجزه گر را به 
خاطر بسپار

هنوز  اما  است  بدل شده  عادی  امر  يك  به  نوعی  به  و  فراگير  بسيار  امروزه  کامپيوتر  با  کردن  کار 
ترفندهای کامپيوتری می تواند برای بسياری از کاربران جالب باشد مخصوصًا اگر اين ترفندها بتواند 
مراحل کار را کوتاه و نتيجه را سريع تر انجام دهد در اين مطلب شما را با چند نمونه از اين ترفندها 

آشنا خواهيم کرد

 - کليد Shift:يکی از کليدهای معجزه گر در سيستم 
در صورتی  است.   Shift کليد  مطمئنًا  ويندوز  عامل 
که هنگام ورود يك سی دی به داخل کامپيوتر کليد 
Shift را نگه داشته باشيد برنامه Autorun موجود 
در سی دی به طور خودکار اجرا نخواهد شد. برای 
کليك  با  معمواًل  که  )منويی  ميانبر  منوی  کردن  باز 
ترکيب  از  توانيد  می  می شود(  ظاهر  ماوس  راست 

کليد Shift و F10 استفاده کنيد. 

پشت  فايل  تعدادی  انتخاب  به  مايل  که  در صورتی 
سر هم هستيد کافی است اولين فايل را انتخاب کرده 
ايد  داشته  نگه  پايين  را   Shift کليد  که  حالی  در  و 
روی آخرين فايل کليك کنيد، کليه فايل های بين اين 
Shift کليد  داشتن  نگه  شد.  خواهند  انتخاب  دوفايل 

هنگام اجرای فرمان Delete باعث خواهد شد مورد 
حذف شده به Recycle Bin منتقل نشده و به طور کامل از روی کامپيوتر حذف شود و باالخره برای 
ساختن Shortcut در ويندوز راه های مختلفی تعبيه شده است که يکی از اين راه ها نگه داشتن کليد 

Ctrl+Shift هنگام Drag کردن آيتم مورد نظر است.
- کليد :Ctrl اين کليد نيز همانند Shift مورد بی مهری مهندسين شرکت مايکروسافت قرار گرفته و 

زحمات زيادی بر عهده آن گذاشته شده است. 

نگه داشتن اين کليد هنگام Drag کردن يك فايل باعث کپی شدن آن فايل خواهد شد. کليد Ctrl به همراه 
A می تواند تمامی محتويات پنجره را انتخاب نمايد. در صورتی که مايل به انتخاب تعدادی فايل متفرق 

 Ctrl+C و کليك روی فايل های مورد نظر استفاده کنيد. کليدهای Ctrl هستيد، می توانيد از ترکيب کليد
باعث کپی مورد انتخاب شده در کليپ بورد، Ctrl+X باعث انتقال مورد انتخاب شده به کليپ بورد و 
کليدهای Ctrl+V محتويات حافظه موقت را فراخوانی خواهد کرد. در صورتی که از کليك کردن روی 
دکمه Start خسته شديد نگه داشتن همزمان کليد Ctrl و Esc شما را به ميهمانی فرامين موجود در 
منوی Start خواهد برد و باالخره اگر از اجرای يك فرمان پشيمان شديد کليد Ctrl به همراه Z می 

تواند فرمان صادر شده را ملغی کرده و همه چيز را به روزهای خوب گذشته بازگرداند.

 کليد :Alt برای خارج شدن از يك برنامه يا بستن يك پنجره می توانيد از ترکيب اين کليد به همراه کليد 
F4 استفاده کنيد. در صورتی که هنگام استفاده از کليد Alt+F4 هيچ برنامه ای در حال اجرا نباشد 
ويندوز آن را به عنوان دستورShut Down تلقی کرده و کادر محاوره ای آن را ظاهر خواهد کرد. 
کليد Alt به تنهايی نوار منو را در يك پنجره فعال خواهد کرد. در صورتی که در حال اجرای چندين 
برنامه کاربردی هستيد با استفاده از کليدهای Alt و Tab می توانيد بين برنامه های در حال اجرا 
سوئيچ کنيد. يکی ديگر از راه های باز کردن يك منو فشار همزمان کليد Alt و حرفی از نام منو است 
که زير آن خط کشيده شده است. استفاده از کليد Alt و Enter صفحه مشخصات )properties( آيتم 

انتخاب شده را ظاهر خواهد کرد. کليد Alt به همراه کليد پيکانی سمت چپ
)Left Arrow( به عنوان فرمان Back و به همراه کليد پيکانی سمت راست )Right Arrow( به عنوان 

فرمان Forward عمل خواهد کرد. 

عيب یابی سيستم به كمک 
نرم افزار

عيب يابی در سخت افزار سيستم های کامپيوتری کاری است تخصصی و يك کاربر معمولی توانايی 
کشف مشکالت سخت افزاری را ندارد.به عنوان مثال يك روز با روشن کردن سيستم خود و ورود به 

نظير  مشکالتی  دچار  ويندوز 
هنگ کردن، ری استارت شدن 
مشکل  ها  ده  و  ناگهانی  های 
ديگر خواهيد شد اما علت بروز 
اين مشکالت را به درستی نمی 
دانيد چه رسد به اينکه درصدد 
اين  برآييد  آن  مشکل  حل 
بسياری  برای  شايد  وضعيت 
و  است  داده  رخ  کاربران  از 
بسيار  مشکالت  اين  زمانی 
نمود پيدا می کنند که شما نياز 
شديدی به دستگاه خود داشته 
اين  باشيد که متاسفانه وجود 
را  شما  دسترسی  مشکالت 
می  غيرممکن  دستگاهتان  به 
اين  در  علت  همين  به  سازد 

مطلب سعی داريم نرم افزاری را به شما معرفی کنيم که در سطح وب بسيار شناخته شده و به نوعی 
وظيفه آن يافتن مشکالت سخت افزاری سيستم است و در صورتی که اين مشکالت به صورت جزئی 

و قابل رفع باشد، اين برنامه آنها را برطرف می کند. 
Dr. Hardware 2009 نام يکی از قديمی ترين نرم افزار هاست که پروژه آن با توجه به کاربرد فراوان 
اين برنامه و طرفداران زيادی که دارد هنوز متوقف نشده و حدود 15 سال است که اين برنامه در 
نسخه های مختلف برای کاربران و به منظور نگهداری و نظارت بر سيستم سخت افزاری کامپيوترها 

طراحی شده است. 

رفع  زمينه  در  کاربران  از  بسياری  به  آنها  گزارش  و  سيستم  مشکالت  شناسايی  با  افزار  نرم  اين 
و جزئی  تا مشکالت کوچك  است  توانايی  اين  دارای  افزار  نرم  اين  کند. همچنين  مشکالت کمك می 

مربوط به سخت افزارها و سيستم را نيز برطرف کند.

از ويژگی های اين نرم افزار می توان به موارد زير اشاره کرد:
- انجام عمليات آناليز سيستم و سخت افزارهايی که روی سيستم قرار دارند 

cache, bus ،پردازنده ،BIOS شناسايی نوع -
- جزئيات مربوط به اطالعات مادربورد

- تست کردن harddisk, CD ROM, modem و کارت گرافيك برای جلوگيری از بروز مشکالت 
احتمالی

- ارائه گزارش درباره دستگاه های multimedia سيستم
- تهيه ليست از کارت های مختلف PCI سيستم

- انجام آناليز شبکه 
- گزارشی کامل از اطالعات مربوط به ويندوز

Firefox و Internet Explorer ارائه جزئيات از اطالعات دو مرورگر معروف -
- چك کردن صفحه نمايش و اطمينان از بدون نقص بودن کارکرد آن

- عمليات تست صفحه کليد متصل به سيستم و حل مشکالت احتمالی و ده ها مورد ديگر، به هرحال 
اگر شما جزء آن دسته از کاربرانی به حساب می آييد که عالقه مند هستيد به نوعی بتوانيد مشکالت 

سيستم خود را تا حد زيادی برطرف کنيد به شما توصيه می کنيم
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یک نامه رازگشای كشتار در نيویورک
نامه ای که عامل کشتار درساختمان مرکزی انجمن ويژه مهاجران آمريکا برای يك شبکه تلويزيونی 

نوشته بود زوايای تازه ای از اين ماجرای تکان دهنده را برمال  کرد.
>جيورلی وانگ< مهاجر 41 ساله ويتنامی تبار، پيش از جنايت در >بينگهامتون< نيويورك نامه ای به 
يك شبکه تلويزيونی فرستاده و انگيزه خود را از به پا کردن حمام خون فاش کرده بود. او جمعه گذشته 
به ساختمان مرکزی انجمن ويژه مهاجران آمريکا در شهر بينگهامتون - شمال نيويورك - حمله کرد 

و ده ها نفر را گروگان گرفت.
نفر در دم جان  نتيجه 13  گلوله بست که در  به  را بی رحمانه  دقايقی، گروگانان  از  مرد مسلح پس 
سپردند و شماری زخمی شدند.همچنين جانی، تفنگش را روی شقيقه اش گذاشت و با شليك يك گلوله 
رسيدگی تخصصی به پرونده  خودکشی کرد.پس از اين جنايت که آمريکا را تکان داد >اف.بی.آی< 
همان روز نامه ای به يکی از شبکه های  >جيورلی<  را در دستور کار خود گذاشت و مشخص شد 
تلويزيونی آمريکا فرستاده بود.او در اين نامه نوشته بود: >بارها افرادی در پوشش پليس به من حمله 
و شکنجه ام کردند.آنان همه جا حتی در اتاق خواب، مرا تعقيب می کردند و خواب و خوراکم را گرفته 

بودند.ديگر نمی توانم اين وضع را تحمل کنم چون جان به لب شده ام.<
با کشف اين نامه، روانشناسان به بررسی موشکافانه پرداختند و احتمال می دهند مامورانی که مهاجر 

ويتنامی از آنها شکايت داشت ساخته و پرداخته ذهن بيمارش بوده باشد. 

مرد آمریکایی به اتهام تجاوز به 19 زن مکزیکی 
دستگير شد

مقامات پليس مکزيك اعالم کردند که پليس، يك مرد اهل »تگزاس« آمريکا را که در مرز اياالت متحده 
آمريکا با مکزيك به 19 زن و دختر جوان تجاوز کرده بود، دستگير کرد. 

به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، »يورگ آلبرتو منذر«، 42 ساله و اهل تگزاس آمريکا، متهم است که 
با حمله به زنان و دختران جوان در منطقه »سيوداد خوآرز« مکزيك به آن ها تجاوز می کرده است. 

رييس پليس منطقه »سيوداد خوآرز« مکزيك در اين باره خاطر نشان کرد: اين مرد زمانی دستگير شد 
که قصد داشت از مرز عبور کند. 

وی تصريح کرد: ماموران پليس مرزی پس از دستگيری اين مرد، در بازجويی های فنی از او اعتراف 
گرفته و متوجه شدند که وی تاکنون به 19 دختر جوان تجاوز کرده است. 

اين در حاليست که يك دختر نوجوان 15 ساله نيز پس از مشاهده تصوير اين مرد، او را شناسايی و 

تاکيد کرد که اين مرد کثيف به او تجاوز کرده است. 
عالوه بر اين، 18 زن و دختر جوان ديگر نيز به پليس گفتند که اين مرد بين سال گذشته ميالدی تا اوايل 

سال جاری ميالدی به آن ها تجاوز کرده است. 
اين مرد در بازجويی های خود به پليس يادآور شد: روزها در کنار مرز و در يك مخفيگاه به کمين 
می نشسته و هنگام شب و دور از چشم ماموران پليس مرزی، وارد »سيوداد خوآرز« مکزيك می شده 

و با رفتن به منزل دختران و زنان جوان، آنان را با تهديد اسلحه مورد تجاوز قرار می داده است. 
منطقه »سيوداد خوآرز« در مرز مکزيك با اياالت متحده امريکا قرار دارد و عالوه بر آن که درگيری ها 
و قتل هايی در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر در آن ديده می شود، برای زنان و دختران جوان نيز 
بسيار ناامن است؛ به طوری  که در سال 2003 ميالدی نزديك به 100 زن در اين منطقه ناپديد شده و 

اجساد برخی از آنان ماه ها بعد در بيابان های اطراف يافت شد.

زلزله در ایتاليا 100 كشته برجا گذاشت
زمين لرزه شديد که بامداد هفته گذشته در ايتاليا به وقوع پيوست باعث کشته شدن دست کم 100 تن 
شد.به گزارش خبرگزاری های ايتاليايی اين زمين لرزه ساعت 30/1 بامداد در منطقه فوسا در نزديکی 
که  آپارتمان و ساختمان مسکونی شد. مردمی  زيادی  تعداد  تخريب  باعث  و  داد  آبروزو رخ  استان 
وحشت زده از خواب بيدار شده بودند به سرعت منازل شان را ترك کردند و به خيابان ها ريختند اما 

با اين حال گروهی نيز نتوانستند فرار کنند و در زير آوار گرفتار شدند. 
دقايقی بعد از اين زمين لرزه نيروهای امداد کار خود را آغاز کردند و به کمك رسانی به زخمی ها 

پرداختند که اين عمليات همچنان ادامه دارد. 
شدت اين زمين لرزه که بين 20 تا 30 ثانيه به طول انجاميد به حدی بود که ساکنان شهر رم که در

95 کيلومتری محل حادثه قرار دارند نيز آن را احساس کردند. موسسه لرزه نگاری و زمين شناسی 
ايتاليا اعالم کرده است؛ زمين لرزه 3/6 ريشتری در عمق 10 کيلومتری زمين اتفاق افتاد و به همين دليل 

خسارات فراوانی دربر نداشته و منطقه وسيعی را پوشش نداده است.
اين وجود اخبار از مرگ حداقل 100 نفر و برجای ماندن 1500 زخمی حکايت دارد و امدادگران  با 
می گويند 40 هزار خانواده نيز در منطقه زلزله زده بی خانمان شده اند که کار اسکان آنها آغاز شده 
است. مسووالن محلی اعالم کردند بيشتر خسارات در شهر اکويال مرکز استان آبروزو به بار آمده و 
شمار بسيار زيادی از ساختمان ها از بين رفته است. هنوز افراد زيادی زير آوار هستند و احتمال باال 
رفتن آمار کشته شدگان وجود دارد. تعدادی از افرادی که زير آوار مانده اند دانشجويانی هستند که 
در خوابگاهی در اکويال زندگی می کردند. ساختمان خوابگاه کاماًل تخريب شده است و احتمال کشته 
شدن تعداد زيادی از دانشجويان وجود دارد، ضمن اينکه بناهای تاريخی زيادی نيز در اين شهر آسيب 

جدی ديده اند.
به گفته مقامات محلی عالوه بر اورژانس، آتش نشانی و پليس که کار امدادرسانی را انجام می دهند، 
نيروهای کمکی از سراسر ايتاليا به اين منطقه سرازير شده اند و کاالهای مورد نياز آوارگان نيز تهيه 

شده و در اختيار آنها قرار گرفته است.
ايتاليا از جمله کشورهای اروپايی است که ميان دو گسل زلزله قرارگرفته و جمعيت 20 ميليونی آن 
هميشه در خطر زلزله قرار دارد. آخرين زلزله يی که ايتاليا را لرزاند در سال 2002 به وقوع پيوست 
و مرکز آن در روستايی به نام »سن گيوليلو دی پوگليا« بود که باعث مرگ 30 تن از جمله 27 دانش 

آموز شد.

دعوای 2 همسایه به خاطر سگ
زن استراليايی که به بهانه پارس کردن های بی موقع سگ، مرد همسايه اش را به باد کتك گرفته بود 

به زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، زن 57 ساله اهل سيدنی با حکم دادگاه عالی اين کشور، به اتهام 
ضرب و شتم و مجروح کردن همسايه اش به زندان و پرداخت جريمه پنج هزار دالری محکوم شد.متهم 
در بازجويی ها گفته بود سگ همسايه با پارس کردن های وقت و بی وقتش خواب و آسايش را از وی 

سلب کرده بود.

جدایی زن آلمانی به خاطر وسواس
زن آلمانی به بهانه وسواس بيش از حد شوهرش، طالق گرفت.

از حد  تميزی بيش  بهانه  به  از 15 سال زندگی مشترك  اين زن پس  به گزارش خبرگزاری رويترز، 
شوهرش به دادگاه خانواده شکايت کرد و درخواست طالق داد.وی در شکايتش گفت: »شوهرم مبتال 
به بيماری وسواس است و در طول شب و روز دستمال و مواد شوينده از دستش جدا نمی شود. او 
آن قدر با دستمال مبلمان، ميز و صندلی ها را پاك می کند که تمامی اسباب و اثاثيه خانه پس از يك 

سال کهنه و فرسوده می شوند.

انفجار سوپرماركت در كلمبيا 8 مجروح به جا گذاشت
دست کم 8 نفر بر اثر انفجار يك بمب در سوپرمارکتی در منطقه اپارتادو در ايالت انتيوکيا واقع در 
کلمبيا مجروح شدند.به نوشته ال پائيس، اسوالدو کوادرادو شهردار اپارتادو در مصاحبه ای مطبوعاتی 
اعالم کرد که به نظر می رسد مواد منفجره در يکی از صندوق های دخل اين سوپرمارکت کار گذاشته 

شده باشد.
شهر اپارتادو يکی از مناطق مرکزی انتيوکيا است. ايالت انتيوکيا و مناطق جنگلی اين ايالت از پايگاه های 

گروه نيرو های مسلح انقالبی کلمبيا )فارك( محسوب می شود.
از  به شهرداری و يکی  ادارات وابسته  از  به گفته اسوالدو کوادرادو، بمب گذاران قصد داشتند يکی 

ادارات اتاق بازرگانی را در شهر اپارتادو مورد حمله قرار دهند.
چهار نفر از مجروحين که يکی از آن ها نيز يك زن حامله بوده به بيمارستانی در اپارتادو منتقل شده اند. 

چهار مجروح ديگر نيز به دليل سطحی بودن جراحاتشان به بيمارستان منتقل نشده اند.   
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حوادث
خواهر كشي به خاطر یک فنجان چاي 

 
گروه حوادث؛ مردي که خواهرش را قرباني يك استکان چاي کرده است به زودي محاکمه مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال 86 حراست بيمارستاني در استان فارس به ماموران پليس خبر داد 
دختر جواني به دليل انسداد مجاري تنفسي جان باخته است. ماموران بعد از دريافت اين گزارش در 
بيمارستان حضور يافتند و تحقيقات خود را آغاز کردند. آنها ابتدا از پزشك معالج دختر جوان که منيژه 
نام داشت خواستند در مورد وضعيت او توضيح بدهد. وي گفت؛ زماني که اين دختر به بيمارستان 
آورده شد تقريبًا مرگش حتمي بود، البته بدنش هنوز گرم بود اما نفس نمي کشيد. ما عمليات احيا را 

آغاز کرديم ولي تالش مان بي فايده بود و نتوانستيم دختر را به زندگي باز گردانيم. با توجه به 
وضعيتي که اين دختر داشت مشخص بود بسته شدن مجاري تنفسي اش باعث خفگي او شده است. 

در ادامه به دستور بازپرس جنايي جسد مقتول به پزشکي قانوني انتقال يافت و کارآگاهان به بازجويي 
از برادر منيژه که او را به بيمارستان رسانده بود، پرداختند. وي ابتدا مدعي شد نمي داند چه کسي 
خواهرش را به قتل رسانده است اما از آنجايي که ضد و نقيض گويي هاي زيادي داشت ماموران او 
را تحت بازجويي هاي فني پليسي قرار دادند و اين جوان لب به اعتراف گشود. وي گفت؛ خواهرم را 
من کشتم اما بالفاصله پشيمان شدم و سعي کردم با رساندن او به بيمارستان نجاتش دهم ولي موفق 

نشدم. 

باقر که به شدت اظهار پشيماني مي کرد، ادامه داد؛ روز حادثه از سر کار به خانه برگشتم. خواهرم در 
اتاق نشسته بود و داشت کاري انجام مي داد. من خيلي خسته بودم از او خواستم برايم چاي آماده کند 
و خودم براي عوض کردن لباس هايم به اتاق ديگري رفتم. وقتي برگشتم منيژه هنوز در اتاق نشسته 
بود و به کارش ادامه مي داد. از بي توجهي او به شدت ناراحت شدم و دوباره خواسته ام را تکرار 

کردم. منيژه به من جواب داد نمي تواند برايم چاي آماده کند و بايد به کارش بپردازد. 
متهم به قتل ادامه داد؛ آنقدر عصبي شدم که به منيژه حمله کردم. دستم را روي دهان و بيني اش 
گذاشتم و فشار دادم. نمي دانم چطور اين اتفاق افتاد اما زماني که به خودم آمدم ديدم خواهرم سياه 
و کبود شده است. به شدت ترسيده بودم، نمي دانستم چه بايد کنم. اصاًل به اينکه ممکن است دستگير 
بيمارستان حرکت کردم.  شوم فکر نمي کردم. بالفاصله خواهرم را در خودرو گذاشتم و به سمت 
اينکه به بيمارستان رسيدم به من گفتند منيژه مرده است و نتوانستند براي او کاري  دقايقي بعد از 

انجام دهند.

وي گفت؛ من از کاري که کرده ام بسيار پشيمان هستم و عذاب وجدان دارم. بعد از پايان تحقيقات و 
صدور کيفر خواست براي اين جوان پرونده براي محاکمه به شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس براي 

رسيدگي فرستاده شد و به زودي در برابر هيات قضات قرار مي گيرد. 

    

اعتراف به ربودن 12 پسر خردسال 
 

 دو جوان که در اقدامي تکان دهنده به 12 پسربچه در جنوب غرب تهران تعرض کرده بودند توسط 
ماموران پليس دستگير شدند.

 اولين برگ از اين پرونده سوم فروردين ماه و زماني به ثبت رسيد که مردي به ماموران پليس مراجعه 
کرد و مدعي شد پسر 9ساله اش از سوي دو نفر مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.

اين مرد در شکايت خود به ماموران گفت؛ پسرم مقابل در خانه بازي مي کرد، از آنجايي که او هميشه 
اين کار را مي کرد و هيچ حادثه يي اتفاق نيفتاده بود به او اجازه دادم باز هم بيرون برود. نيم ساعت 
از رفتن پسرم گذشته بود که او را در حالي که رنگش پريده بود و حال خوبي نداشت در برابر خود 
ديدم. پسرم به شدت ترسيده بود و فقط به من نگاه مي کرد. دقايقي که گذشت و من توانستم او را به 

حالت عادي بازگردانم خواستم هرچه اتفاق افتاده را برايم تعريف کند.
وي ادامه داد؛ پسرم برايم توضيح داد دو پسر جوان او را از مقابل خانه ربودند و مورد تعرض قرار 
دادند. با توجه به شکايت اين مرد داديار اميراسماعيل رضوانفر رئيس شعبه چهار دادياري دادسراي 
جنايي تهران تحقيق روي اين پرونده را آغاز کرد و براي اينکه بتواند سرنخي از عامالن تعرض پيدا 
کند، پسربچه 9ساله را مورد پرسش قرار داد. اين کودك گفت؛ من داشتم مقابل در خانه بازي مي کردم 
که پسر جواني سراغم آمد و گفت مي خواهد چيزي به من نشان دهد. من ابتدا دنبالش نرفتم و گفتم 
برايم مهم نيست اما او طوري صحبت کرد که من قبول کردم همراهش بروم، زماني که وارد خانه شدم 

ديدم فرد ديگري هم در آنجا است.
وي ادامه داد؛ پسر جوان به اتفاق دوستش مرا مورد تعرض قرار داد و بعد از خانه اش بيرون و تهديدم 

کرد نبايد در مورد اين اتفاق با کسي صحبت کنم.
داديار رضوانفر توانست با کمك پسر نوجوان آدرس خانه يي را که وي آنجا مورد تعرض قرار گرفته 
بود به دست آورد و لحظاتي بعد ماموران اين خانه را که در جنوب غرب تهران قرار دارد محاصره و 

يکي از دو متهم را دستگير کردند.
يك روز بعد همدست متهم که خود را مخفي کرده بود با ترفند خاص پليس دستگير شد. سپس دو 
جوان به دستور داديار رضوانفر تحت بازجويي هاي فني پليسي قرار گرفتند. آنها ابتدا فقط تعرض به 
پسر 9ساله را پذيرفتند و ادعا کردند اين اولين جرم آنها بوده است اما چند روز بعد زماني که والدين 
دو کودك ديگر در جنوب غرب تهران به پليس خبر دادند فرزندان شان مورد تعرض دو جوان قرار 
گرفته اند، مشخص شد متهمان جرائم بيشتري مرتکب شده اند. ماموران براي اطمينان از صحت اين 
احتمال دو کودك را با متهمان مواجهه حضوري دادند و دو قرباني تاييد کردند عامالن تعرض همين 

افراد هستند.
با توجه به اطالعات به دست آمده دو جوان بار ديگر مورد بازجويي قرار گرفتند. آنها اين بار به 12 
فقره تعرض اعتراف کردند و توضيح دادند چطور پسربچه ها را مي ربودند و مورد آزار قرار مي 

دادند. 
يکي از آنها گفت؛ از مدت ها قبل اغفال پسربچه ها و تعرض به آنها را شروع کرديم. ما قربانيان خود را 
در جنوب غرب تهران از ميان پسربچه هايي انتخاب مي کرديم که به تنهايي در کوچه و خيابان مشغول 
بازي بودند. از آنجايي که خانه خودمان در همان حوالي بود زماني که شرايط براي انتقال پسربچه 
ها به خانه مساعد بود من بيرون مي رفتم و طعمه هايم را شناسايي و با حرف هاي عجيب و غريب 
توجه آنها را جلب مي کردم و به بهانه اينکه مي خواهم چيزي نشان شان بدهم پسربچه ها را به خانه 
مي کشاندم.وي ادامه داد؛ بعد از آوردن بچه ها به خانه با زور و تهديد آنها را با هم مورد تعرض قرار 
مي داديم و رها مي کرديم. ما قربانيان را تهديد مي کرديم و از آنها مي خواستيم در مورد اين اتفاق با 
کسي صحبت نکنند.داديار رضوانفر درباره اين پرونده گفت؛ تاکنون سه تن از شاکيان شناسايي شده 
اند و دو متهم براي شناسايي ساير شاکيان در بازداشت مي مانند. اين در حالي است که تحقيقات از 

اين دو جوان براي بررسي احتمال ارتکاب جرائم ديگر ادامه دارد.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

يك سال بعد از وقوع جنايت فاش شد 
 

قتل مرد مسن پس از بازگشت از خواستگاري 
 

راز مرگ مرد مسني که هنگام بازگشت از مراسم خواستگاري به قتل رسيده بود پس از گذشت يك 
سال فاش شد. به گزارش خبرنگار ما اوايل سال گذشته خانواده مردي 75ساله به نام حسن با مراجعه 
به پليس همدان از ناپديد شدن پدرشان در روستاي قينرجه خبر دادند. در پي اعالم اين خبر جست 
وجوها براي يافتن حسن آغاز شد و اين تالش ها پس از چند روز با يافتن جسد بي سر او در حاشيه 
روستا پايان يافت. به اين ترتيب با کشف جسد پليس تحقيقاتي را براي رازگشايي از علت مرگ او آغاز 
کرد و متخصصان پزشکي قانوني پس از معاينه دقيق جسد حسن متذکر شدند هيچ گونه آثار ضرب 
و جرح که نشان دهنده درگيري مقتول با شخص ديگري باشد وجود ندارد و فقط اثر چنگال و دندان 
حيوانات روي سينه او مشهود است. با اين حال جنازه چندين بار ديگر تحت معاينه قرار گرفت اما علت 
مشخصي براي مرگ وي مطرح نشد تا اينکه سرانجام پرونده مختومه اعالم شد. اين در شرايطي بود 
که خانواده متوفي خواستار پيگيري بيشتر در مورد مرگ پدرشان بودند. يك سال از اين ماجرا گذشته 
و در حالي که به خاطر نبود شواهد کافي مرگ مرموز حسن به دست فراموشي سپرده شده بود سر 
او در روستاي باباخنجر که در نزديکي روستاي محل زندگي حسن واقع شده است، کشف شد. با پيدا 
شدن سر مقتول ترديدها در مورد به قتل رسيدن او به يقين تبديل و بار ديگر تالش ها در اين باره از 
سرگرفته شد. با پرس و جو از فرزندان حسن در مورد روابط پدرشان مشخص شد يك روز قبل از 
حادثه دو فقره چك پول به ارزش 400 هزار تومان همراه او بوده که مفقود شده است. به اين ترتيب 
فرضيه قتل با انگيزه سرقت مطرح شد و کارآگاهان با رديابي دو چك پول مسروقه دريافتند چك ها 
توسط شخصي به نام ذوالفقار وصول شده است. تحقيقات پيرامون اين مظنون نشان داد او مهرماه 
سال گذشته پس از فروش خودرواش به ساوه نقل مکان کرده است. در حالي که احتمال اينکه ذوالفقار 
عامل قتل حسن باشد هر لحظه بيش از پيش قوت مي گرفت ماموران درصدد دستگيري وي برآمدند و 
پس از جست وجوهاي گسترده او را بازداشت کردند. متهم پس از آنکه پشت ميز بازجويي قرار گرفت 
بدون هيچ مقاومتي اتهام قتل حسن را پذيرفت و گفت؛ حسن قصد داشت ازدواج کند، به همين دليل 
از من خواست همراهش به خواستگاري زني در روستاي باباخنجر بروم. وقتي از آنجا برمي گشتيم 

فهميدم او 500هزار تومان پول همراه دارد. هم اکنون ذوالفقار در بازداشت به سر مي برد. 

 آیا می دانيد
 چرا جای اين آگهی خاليست؟
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بازخوانی پرونده های جنايی

قاتل خونسرد
  
 

مهدی ابراهيمی

شب از نيمه گذشته بود که ساکنان خيابان خلوت زاويه با شنيدن صدای شليك گلوله ای از خانه هايشان 
بيرون ريختند، نور سفيد رنگ چراغ برق به اندازه ای بود که همه محله را روشن کند.

همه فريادهای مردی را شنيدند که از پنجره خانه ای در طبقه دوم يك خانه قديمی سرش را بيرون آورده بود 
و با دستش پيکر بی جان مردانه ای را که روبروی خانه  اش افتاده بود، نشان می داد. 

»کشتند! فرار کردند!« جمالتی بود که سياوش فرياد می زد، چند زن و مرد خود را باالی سر جسد رسانده 
بودند اما سياوش هنوز هيجانزده فرياد می زد و از همسايه ها می خواست پليس را خبر کنند.

ساعت يك بامداد بود که موبايل کشيك قتل زنگ خورد و بازپرس شمس خيلی سريع آماده اعزام به محل 
جنايت شد، در خلوتی شبانه خيابان ها 20 دقيقه طول نکشيد که خود را به خيابان زاويه رساند، با وجود اين 
که قتل در نيمه شب رخ داده بود به خاطر صدای شليك گلوله همه همسايه ها با خبر شده بودند و هياهويی 

به راه انداخته بودند.
نوار زرد رنگ تشخيص هويت به شعاع 20 متری در اطراف جسد کشيده شده بود و دورتادور اين دايره 

امنيتی زن و مردان زيادی جمع شده بودند.
به سختی از بين جمعيت گذشت و خود را به کنار دو پروژکتور تيم فيلمبرداری پليس رساند، همه مشغول 
بودند، بازپرس وقتی باالی سر جسد پسر جوان ايستاد، سوراخ گلوله را دقيقًا در پيشانی و بين ابروهای آن 
ديد، جوانی حدود 28 ساله با چشم و ابروهای سياهرنگ، موهای خرمايی ژل زده که خون روی آن لخته 

شده بود.
جسد به صورت طاقباز افتاده بود، پسر جوان کفش اسپرت سفيد و سورمه ای رنگ به پا داشت، شلوار لی 

سفيد شور و پيراهنی صورتی رنگ به همراه کمربند سياهی او را آرامتر نشان می داد.
بازپرس شمس دستکش ويژه جراحی به دست کرد و روی جسد خم شد، سعی کرد بدون اينکه صحنه قتل را 
به هم بزند جيب های مقتول را وارسی کند، هيچ مدرك هويتی ای داخل لباس های قربانی وجود نداشت. نحوه 
افتادن جسد به گونه ای بود که مشخص نمی کرد قاتل در چه فاصله ای از او ايستاده بود، هيچ عالئمی مبنی 

بر پرتاب شدن مقتول پس از اصابت گلوله که برخاسته از شتاب گلوله باشد وجود نداشت.
جسد خيلی آرام روی زمين افتاده بود و می شد حدس زد گلوله از يك اسلحه خفيف شليك شده است، در 
اطراف سر مقتول خون های جاری شده ديده می شد و جز چند قطره پاشيده شده به اطراف جسد، خون 

ديگری وجود نداشت.
وقتی از باالی سر جسد بلند شد چراغ قوه ای به دست گرفت و با دقت در اطراف جسد قدم زد، او به دنبال 

پوکه گلوله بود که دقيقًا در دومتری سمت راست جسد که با پاهای مقتول در يك امتداد بود آن را پيدا کرد.
حدسش درست بود، گلوله از نوع خفيف بود و اگر در شب جنايت خيابان زاويه خلوت نبود هيچ کس صدای 
شليك را نمی شنيد، پوکه داخل يك کيسه پالستيکی بی رنگ قرار داده شد، ديگر نيازی به بررسی در صحنه 
قتل نبود، بازپرس که شنيده بود يکی از ساکنان خيابان زاويه، قاتل را در حين فرار ديده است، سراغ او را 

گرفت و با راهنمايی ستوان بهبودی وارد خانه »سياوش« که روبروی محل وقوع قتل بود شد و در طبقه دوم 
از پنجره به محل افتادن جسد خيره شد، فاصله زيادی نبود و می شد با چشم بدون دوربين صحنه را کامل 

ديد.
سياوش ترسيده بود، او مردی 33 ساله بود و تنها زندگی می کرد، به هم ريختگی اثاثيه اش نشان می داد که 
بدسليقه و شلخته است، وقتی از او خواسته شد با دقت همه اطالعاتش را در ذهنش مرور کند با تکان دادن 
سرش اعالم آمادگی کرد، بازپرس شمس کاغذ صورتجلسه را کناری  گذاشت و فرم های مخصوص بازجويی 

را روی ميز غذاخوری قرار داد.
* مقتول را می شناسی؟

تاکنون او را نديده ام، چقدر جوان بود و خوش لباس! معلوم است که پولدار هستند قاتل هم شيك پوش بود.
* قاتل را می شناسی؟

قدبلند، موهايی مشکی و صاف که به سمت چپ شانه شده بود،  ببينم کاماًل می شناسم، جوانی  او را  اگر 
صورتی کشيده با چشمانی درشت، صورتش نيز کاماًل تراشيده شده بود، پيراهن سفيدرنگ با شلوار مشکی 
و کفش های واکس زده و براق داشت، يك گوشی موبايل نيز به کمرش بود و سيم طوسی رنگ هندز فری 

به گوش داشت.
* چگونه با اين ظرافت قاتل را ديدی؟

درست روبروی پنجره خانه ما گلوله شليك شد و دقيقًا زير نور سفيد چراغ برق، اگر کمی دورتر بود چون 
تير چراغ برق نور کافی ای ندارد شايد نمی توانستم با اين دقت قاتل را شناسايی کنم.

* چرا لب پنجره بودی؟
من لب پنجره نبودم، لحاف و تشك من پهن است وقتی صدای شليك گلوله را شنيدم با عجله از آن پريدم و 
خودم را لب پنجره رساندم، خودروی پرايد سفيدرنگی دقيقًا در الين چپ خيابان به سمت ضلع شرقی ايستاده 

بود.
قاتل را ديدم که با عجله از پشت فرمان پياده شد، در سمت مخالف را باز کرد، جسد مقتول را در حالی که زير 
بغل هايش را گرفته بود بيرون کشيد، حدود 4 متری روی زمين کشيد، احساس کردم که می خواهد در جوی 

آب بيندازد اما منصرف شد و همانجا وسط خيابان رها کرد.
* قاتل تو را نديد؟

باور کنيد از ترس نمی دانستم چه کنم، چون چراغ های خانه ام خاموش بود می دانستم من را نمی تواند از 
گوشه پرده تشخيص دهد، خيلی خونسرد بود او به اطراف نگاه کرد، آرام سوار خودرواش شد و با سرعت 

پا به فرار گذاشت.
وقتی مطمئن شدم قاتل رفته است، پنجره را باز کردم، همسايه ها نيز يکی پس از ديگری از پنجره هايشان 
بيرون را نگاه می کردند با وجود اين که صدای شليك گلوله زياد نبود اما در خلوتی شب همه ترسيده بودند، 

با فريادهايم همه را آگاه کردم که قتل روبروی خانه ام رخ داده است.
* تو تنها زندگی می کنی؟

بله، اما ربطی به اين قتل ندارد.
* می دانم، چرا مجرد هستی؟

همسرم ريخت و پاش را دوست داشت و من عالقه ای به اينجور برنامه ها نداشتم مجبور شدم از او جدا شوم 
چون داشت بيچاره ام می کرد.

* حرف خاصی نداری؟
هر چه می دانستم گفتم!

بازپرس شمس آن شب وقتی به خانه برگشت اميدوار بود هويت مقتول در پزشکی قانونی مشخص شود تا با 
رديابی يك آشنا با مشخصات قاتل فراری ماجرا روشن شود.

سه روز گذشته بود که زنی ميانسال به همراه پسر جوانی وارد اتاق کار بازپرس شمس شد و گريه کنان گفت: 
قاتل داوود بايستی اعدام شود، می خواهم دستگيرش کنيد، بايستی پيدايش کنيد و...

بازپرس تا آن جايی که به خاطر داشت پرونده ای که مقتول داوود باشد در بين کارهايش نبود تا اينکه شنيد 
داوود همان پسری است که با گلوله در خيابان زاويه به قتل رسيده است. همان لحظه بازپرس از مادر داوود 

خواست روبرويش بنشيند و به سؤاالتش با دقت جواب دهد:
* دوستان پسرت را می شناسی؟

او دوستان زيادی نداشت، بيشتر مواقع با پسرخاله اش بود.
* شب جنايت نمی دانی، کجا رفته بود؟

هميشه با عماد بيرون می رفت اما آن روز تنها رفته بود، خواهرزاده ام گفت برای خريد يك عتيقه نزد کسی 
می رفت که تاکنون عماد او را از نزديك نديده بود.

* يعنی او را از دور ديده بود؟
عماد می گويد يکبار در خيابان منوچهری به مالقات فروشنده عتيقه که دوره گرد بود رفته اند اما داوود برای 

ساعتی از او جدا شده است و وقتی برگشته است، تنها بود.
* خواهرزاده ات چند ساله است؟

حدود 22 ساله، او جوان متشخصی است.
* خودرويی دارد؟

يك پرايد سفيدرنگ.
بازپرس شمس يك چهره نگاری کامپيوتری را که تنها شاهد جنايت از قاتل ترسيم کرده بود روی ميز گذاشت 

و گفت:
* ببينيد شبيه اين چهره نيست؟

خودش است با مقداری تفاوت، حدود 80درصد شبيه به چهره عماد است.
* خوش لباس است، مثاًل پيراهن سفيد، شلوار مشکی و هميشه هندس فری موبايل در گوش دارد؟

بله، او چنين پوششی دارد و اکثراً هندس فری در گوشش است.
* شب قتل او کجا بود؟

می گويد در خانه اش خوابيده بود، او يك شرکت و يك خانه مجردی دارد و جدا از خواهرم زندگی می کند.
وقتی مادر داوود پرسيد چرا به خواهرزاده او شك دارند و جواب را شنيد شروع به نفرين کرد و عماد را به 

باد ناسزا گرفت.
ظهر آن روز عماد که دستگير شده بود و در بازجويی ها ادعاد کرده بود نه تنها دخالتی در مرگ پسرخاله اش 
نداشته است بلکه به خاطر وارد شدن او به بازار خريد قاچاق عتيقه نگرانش بود در بين 10 متهم ديگر قرار 

گرفت و در يك رديف روی صندلی نشست.
سياوش که شاهد فرار قاتل از صحنه تيراندازی بود ابتدا از پشت سر توانست عماد را شناسايی کند سپس 
وقتی رودررو شد در حالی که به سمت عماد حمله می کرد فرياد زد: اين خود قاتل خونسرد است، نامرد چرا 

کشتی؟ چطور دلت آمد!؟
بازپرس شمس از اينکه سريعتر از تصورش قاتل تيرانداز شناسايی شده بود وقتی سروان مسلمی از اداره قتل 

آگاهی وارد اتاق شد رو به او کرد و گفت عماد بی گناه است و سياوش بايستی دليل اين جنايت را بگويد.
دو دليل کافی بود که اين قاچاقچی اشيای عتيقه به قتل داوود اعتراف کند او درضمن قتل 15 ميليون تومان 

پول مقتول را که برای خريد مجسمه عتيقه همراه داشت به سرقت برده بود.
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بطری حامل پيام، به 
خشکی رسيد

يك پيام متعلق به سال 1913 ميالدی که در يك بطری قرار داشت، 
يافت  واشنگتن  در  رودخانه ای  در  دهه   9 از  بيش  گذشت  از  پس 
شد.»دارين وينکلر« ـ يکی از سکنه منطقه »اسپوکين« در واشنگتن 
ـ است. وی به رسانه های دولتی آمريکا يادآور شد: در حال قدم 
زدن در کنار رودخانه منطقه بودم که پايم به يك شی که در زير 
شن های ساحل رودخانه مخفی بود ، برخورد کرد.پس از کنار زدن 
شن ها، يك بطری حاوی يك برگه را يافتم و بعد از آن بطری را به 

پليس محلی تحويل دادم.
سخنگوی پليس ملی نيز در گفتگو با رسانه های آمريکا اعالم کرد: 
در بررسی های اوليه مشخص شد اين بطری و پيام داخل آن متعلق 
به 96 سال پيش يا به عبارتی بيش از 9 دهه قبل بوده و نويسنده 
آن »امت پرنسل« ، از يابنده خواسته تا پس از خواندن پيام ، برايش 

از طريق همين بطری يادداشتی ارسال کند.
عالوه بر اين ، پليس در استعالم هويت نويسنده اين پيام اعالم کرد 
که اين مرد در سن 85 سالگی و در سيزدهم ماه مه سال 1978 

ميالدی جان باخته است. 

حراج آرواره های یک كوسه در 
پاریس

آرواره های يك کوسه  گوشت خوار چندهزار ساله متعلق به دوره  
پيش از تاريخ و اسکلت يك ببر دندان شمشيری در قالب حراج بيش 
از يك صد  اثر تاريخی ـ طبيعی توسط مؤسسه  حراجی کريستی، تا 
ساعاتی ديگر در شعبه پاريس اين مؤسسه چکش حراج می خورد.

بيش  شود،  گذاشته  حراج  به  است،  قرار  که  کوسه  های  آرواره 
از دو متر طول و 168 دندان دارد و به جانداری متعلق  است که 
دريايی  جانداران  بزرگ ترين  از  يکی  پيش،  سال  10هزار  حدود 
گوشت خوار به شمار می رفته است.پيش بينی می شود اين آرواره ها 
به مبلغی حدود 150هزار يورو )22هزار دالر( به فروش برسد و در 

اين ميان، اسکلت ببر دندان  شمشيری که به دليل کامل بودنش ، يك 
نمونه  منحصر به فرد است، حدود 80 تا 100هزار يورو )بين 108 تا 
135هزار دالر( فروخته شود.عالوه بر آرواره های کوسه و اسکلت 
ببر دندان شمشيری، قرار است که النه  يك دايناسور همراه سنگواره  
9 بچه دايناسور که براثر وقوع آتشفشان مرده و به سنگ تبديل 

شده اند، در شعبه  پاريس حراجی کريستی به حراج گذاشته شوند.

نخستين ربات نوزاد در ژاپن متولد شد
نخستين ربات نوزاد ژاپنی با هدف انجام مطالعات و پژوهش های 

علمی دقيق تر بر روی نحوه يادگيری در نوزاد انسان، متولد شد. 
کوچك  پاهای  است،  انسان  نوزاد  به  شبيه  که  بی مو  موجود  اين 
خود را از صندلی آويزان کرده و تاب می دهد. همچنين شانه های 
پايين می رود  باال و  تنفس  با ريتم  به طور منظم همراه  نوزاد  اين 
مانند  درست  اتاق  در  را  اطرافش  حرکات  سياهش  چشمهای  و 
چشمان يك نوزاد طبيعی دنبال می کند. طراحان ربات نوزاد ژاپنی 
در اين باره خاطر نشان کردند: هر چند اين روبات از تمام لحاظ 
شبيه انسان نيست، اما قابل توجه و کاربردی است. در زير پوست 
می توانند  که  شده اند  تعبيه  پردازشگرهايی  کوچك  ربات  سيليسی 

اطالعات را ثبت کرده و ارزيابی کند.

می تواند  که  شده  طراحی  گونه ای  به  سانتيمتری   130 ربات  اين   
اين ربات جديد  ببيند. طراحان  انسان آموزش  درست مانند نوزاد 
درباره توانايی های اين نوزاد مصنوعی می گويند: اين ربات می تواند 
را  خود  اجتماعی  مهارتهای  آرامی  به  انسانها  با  تعامل  طريق  از 
افزايش دهد و قادر است ارتباطات غيرکالمی و حاالت چهره افراد 
را تشخيص داده و از رابطه بين مادر و نوزاد تقليد کند. وزن اين 

نوزاد رباتيك 33 کيلوگرم است.

برج ایفل رنگ آميزی می شود
ايفل  بازی، برج 120 ساله  بند  با عمليات کوهنوردی و  25 کارگر 
نماد کشور فرانسه در شهر پاريس را با 60 تن رنگ در 22 ماه به 

صورت دستی رنگ آميزی می کنند.
رنگ آميزی ايفل که مساحت سطح ان 250 هزار متر مربع برآورد 

شده برای نوزدهمين بار از زمان ساخت در سال 1889 انجام می 
شود. آخرين رنگ آميزی اين برج هفت سال پيش يايان يافت.

ايفل با 340 متر ارتفاع در کنار رود سن پس از کليسای نوتردام 
يکی از پربيننده ترين مراکز ديدنی فرانسه برای گردشگران است 

که روزانه بيش از 30 هزار نفر از ان ديدن می کنند.
گوستاو ايفل مهندس فرانسوی ساخت اين برج را در سال 1889 
با استفاده از 50 هزار کارگر آغاز کرد. در مدت سه سال عمليات 
ساخت، وی به کارگران اجازه مصرف مشروبات الکلی را نداد که 

در نتيجه در طول مدت ساخت برج کسی کشته نشد.
اما اينك در گرماگرم تمدن شهری و صنعتی در اين کشور اروپای 
غربی ، به رغم اقدامات پيشگيرانه ساالنه بيش از 10 نفر با پرتاب 

از باالی اين برج خودکشی می کنند.
درآمد  تامين  و  گردشگران  برای  مکانی  اينکه  بر  عالوه  ايفل  برج 
مورد  نيز  مخابراتی  آنتن  عنوان  به   ، است  فرانسه  برای  هنگفت 

استفاده قرار می گيرد.
اين برج سه طبقه با محاسبات دقيق گوستاو ايفل در مورد سرعت 
باد و انقباض و انبساط در مقابل گرما و سرما طراحی و ساخته 

شده است.
طبقه اول و دوم ايفل با آسانسور و پله و طبقه دوم و سوم تنها با 

آسانسور قابل دسترسی است.

گوناگون
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ، افغانی و 

كرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خرید كنيد 

انواع شيرینهای خشک و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از كنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  كاست و 

سی دی و صنایع دستی 
ایرانی هرآنچه را كه بخواهی در آپادانا ميابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

»از ازدواج تا ازدواج مدرن«
عابدين پاپی
شاعر، نويسنده و روزنامه نگار

مقوله ی ازدواج تاريخی ديرينه دارد به گونه ای که به تاريخ حضرت آدم و هوا و داستان شکل گيری اين دو مرتبط 
به معيارهای  انسان جهت تشکيل زندگی و پرداختن  نيز  از آن  ميگردد و بعد 

اين  در  و  نموده  استفاده  ازدواج  نام  به  مثبتی  و  مهم  فاکتور  از  آن  اساسی 
رهگذر گامهای موثر و مفيدی را برداشته است. ولی مهمترين شکل را بايد 
در زهدان مکتب گرانسنگ پيامبر گرامی اسالم کنکاش کرد. اما آنچه که ما را 

به اين مبحث 
وامی دارد شايد گفت ابتدا تعريفی جامع از مقوله ی ازدواج باشد. ازدواج در يك 
تعريف کلی عبارتست از تقبل و پذيرفتن زوج و زوجه در جهت آغاز زندگی ای 
مشترك با اهدافی معين و متعالی که به دنباله¬ی اين اهداف معين و متعالی 
آرزوهای اجتماعی و معنوی نيز مدنظر باشند و يا ميتوان گفت ازدواج يعنی 
به  فرد غير همجنس در جهت رسيدن  دو  پيوند خوردن دل و روان و عقل 
اهداف و آرزوهای هم جنس. به عنوان مثال : وقتی زن و مردی بيگانه با هم 
آشنا ميشوند اين آشنايی بر اساس يکسری منويات و ويژگيهای اجتماعی رخ 
داده که طبعًا منشأ اثری مفيد در وصل اين مهم بوده اند. بنابراين با مفاهيمی 
که از ازدواج برشمرديم ميتوان اذعان داشت که ازدواج مقوله ای بس بسيط و 
حياتی است. لذا ابتدا وارد مقوله ی ازدواج ميشويم و بعد در ادامه ی بحث به 
ازدواج مدرن و احيانًا ويژگيها و روحيات آن نيز خواهيم پرداخت. همانطوری 
که می دانيم بشر موجودی اجتماعی است. موجودی که بدون زندگی اجتماعی 
بايد  عمده  دليل  دو  بر  لذا  نيست.  اجتماعی خود  به کسب خواسته های  قادر 

اجتماعی بودن انسان را تاييد کرد. 
نخست همان اجتماعی شدن انسان است که قرآن نيز به صراحت به آن اشاره 
مينمايد. در ثانی هيچ انسانی فراشعور و فراعقلی که از فرهنگ برتر و تفکری 
بارز بهره ميجويد نسبت به خود و محيط پيرامون خودش )مواليد سه گانه( 
نميتواند بی تفاوت و بی اعتنا باشد. بنابراين ترديدی نيست که تشکيل زندگی 
و آشنايی با معيارهای منتج آن پيامدی جز خير و برکت را به همراه نخواهد 
داشت و بی گمان انسان با وارد شدن به دنيای زندگی است که هم خود و 
از  را  درستی  و  جامع  تعريف  ديگر  بيانی  به  يا  و  ميشناساند  را  زندگی  هم 
زندگی ميفهمد . اگرچه امروزه برخی فرهنگ ازدواج را دارای مواردی از قبيل 
قراردادی و غير رسمی ميپندارند و ايراداتی را نيز بر آن روا ميدارند. ولی 

هيچ انسان معقولی بر معقول بودن مقوله ی ازدواج مهر امحاء نميتواند بزند. بدين مفهوم که اين فرهنگ در مسير 
زندگی و اهداف بشر به مانند تابلويی نصب شده و جهت-های الزم آن نيز هر کدام راهنمايی صحيح و آموزنده اند. 
يعنی ويژگيهای آن کاماًل با روحيات بشر کالفی عميق خورده اند. و يا به بيانی ديگر ميتوان گفت که پايگاه فرهنگ 
ازدواج در اذهان خاص و عام امری بديهی و مسجل بوده و هست . آن سوی قضيه نيز محاسن بی چون و چرای 
ازدواج است که اين محاسن بر ازمنه-ی تاريخ شاهدی عينی است. محاسن از قبيل اين که جوان را از دغدغه های 
نهانی و آشکار به سمت آرامش و اثبات سوق ميدهد. محاسن بدين مفهوم که ازدواج سعی بر آن دارد که زوج و 

زوجه را آشتی معنوی دهد. 
محاسن بدين معنا که عشق واقعی از طريق ازدواج صورت ميپذيرد. يعنی زوج و زوجه با پيمان و تعهد مستندی 
که بر اساس تفاهم چند جانبه )انسانی، روحی و عقلی( با هم ميبندند به مفاد اين پيمان و تعهد عمل می-کنند و از 
شکستن عهد نيز اغماض و دوری ميجويند. محاسن بدين معنا که زوج و زوجه در تداوم و بقای فرهنگ عاطفه و 
معيارهای عاطفی و احساسی ميکوشند و باالخره محاسن بدين سان که ازدواج ميکنيم 
تا که چشم و گوش ما به سمت واقعيات باز شود و در تثبيت هر چه بيشتر پختگی خود 
و البته رد و انکار خامگی های خود بکوشيم . ضمن اين که ازدواج ما را از آن پيامدهای 
حاشيه ای دوران جوانی که زودگذر و بی نتيجه هستند، دور ميسازد و از ما ماها را 
ميسازد و از من منيت ها را انکار . اما نقطه-ی مقابل ازدواج که سنتی ديرينه و منتج 
است ازدواج مدرن يا ازدواج الکترونيك ميباشد که البته ازدواج موقت نيز در سايه ی 
خواهيم  آن  به  اجمالی  طور  به  بحث  ادامه ی  در  که  می آيد  بوجود  ازدواج  نوع  همين 
پرداخت. ازدواج مدرن يا همان ازدواج الکترونيك به ازدواجی گفته ميشود که از طريق 
رسانه ها و يا کانونهای ارتباطی مدرن صورت می گيرد . در اين نوع ازدواج چيزی به 
نام تعهد وجود ندارد . يعنی بر خالف ازدواج رسمی و دينی که با يکسری ويژگيها و 

شناختهای اجتماعی همراه 
اين ويژگی ها و شناخت های اجتماعی حالتی رسمی و معقول به خود  تا  ميباشد و 
نگيرند، ازدواجی صورت نخواهد گرفت. در اين نوع ازدواج نه تنها تعهدی و يا ضمانتی 

نيست بلکه ويژگيها و شناختها نيز در حد زن و مردی است که از طريق همان 
رسانه های ملی اعم ازاينترنت و ... صورت می-پذيرد و البته يکسری صحبتهايی نيز 
رد و بدل ميشود و شايد قراردادهايی نيز بسته شود اما در اکثر اين نوع ازدواج ها 
پيامد مثبت و آينده داری به چشم نميخورد و شايد گفت اغلب اين نوع ازدواجها حالتی 
تفريحی و سرگرمی را به خود اختصاص ميدهند و نه آينده ای متضمن و در خورد 
که  است  ازدواج هايی  قبيل  از  اينترنتی  ازدواج  يا  و  الکترونيك  ازدواج  تامل.  و  توجه 
باعث اختاللهای روانی و رکودهای فرهنگی و جنونهای فکری در بين جوانان ميشود 
ازدواج   . نمی آيد  چشم  به  نيز  اخالقی  تعهد  ازدواج ها  نوع  اين  اکثر  در  که  نحوی  به 
الکترونيك از متدهای اجتماعی ای به شمار ميآيد که با ظهور تکنولوژی و فناوريهايی از 
قبيل اينترنت و ماهواره و ... شکل گرفت و البته در جوامع اروپايی و غربی نيز استارت 
خورد ولی پيامدهای آن نيز به اشکال مختلف در جوامع در حال توسعه و پيرامونی نيز 
شيوع پيدا کرد. مضاف بر اين که اين گونه ازدواج در کشورهای اسالمی هم جايگاهی 
را باز کرده است . در صورتی که پتانسيلهای اين نوع ازدواج با تمدن و فرهنگ اين 
کشورها همگن نيست. ازدواج مدرن اگرچه در زمينه هايی آن هم به صورت مقطعی 
افراد را تسکين ميدهد ولی اين نوع ازدواج چون ازثبات و ريشه ای معقول و بنيادی 
بهره نجسته است لذا تحت هيچ شرايطی ثبات ندارد و به مرور زمان موجی از بيبند و 

باری و هرزگی را چه از لحاظ اخالقی و چه از حيث حيثيتی و انسانی به همراه خواهد داشت . 
با اين تعابير هم شايد به ذهن مخاطب اين سوال خطور کند که ازدواج اينترنتی دارای محسناتی از قبيل خارج شدن 
از قيد و بندهای زندگی و رسيدن به آزادی اجتماعی به معنی واقعی باشد. در جواب به اين سوال بايد گفت: اگر 
چه اين نوع ازدواج فضايی چند جانبه و چند جاذبه را برای تفکر و ايده های افراد باز ميکند ولی طبعًا اين نوع فضا 
نميتواند فضايی محوری و سالم باشد. چه اين که پيامدهای تخريب کننده ی اين فضا بر احيانًا محاسن آن چربش 
دارند. و اما در ادامه¬ی بحث که مقصود رسيدن به آزادی اجتماعی آن هم به معنی واقعی است بايد اذعان داشت 
که رسيدن به آزاديهای اجتماعی نياز به فرآيندهای سالم اجتماعی را می طلبد . فرآيندهايی از قبيل مرزبندی های 
اجتماعی – حيثيت اجتماعی- اخالق اجتماعی – منش اجتماعی و ... که با توجه به معياربهای اين نوع ازدواج تصور 
نمی شود به همين سادگی بتوان رابطه ای مشترك را در بين مواردی که ذکر آن رفت را معيارهای اين نوع ازدواج 

برقرار ساخت. بنابراين چند ايراد عمده بر اين نوع ازدواج وارد است: 
نخست عدم تعاملی سازنده که از نزديك می بايست انجام پذيرد و نه از راه دور. 

بدين مفهوم که زوج و زوجه بتوانند به نحو مطلوبی با هم مباحثه کرده و به توافق در جهت تشکيل زندگی دست 
يابند . دوم اين که از خودِ واژه ی ازدواج برمی آيد که اين نوع ازدواج نه با مفهوم واژه ی ازدواج و نه با معنای 
مفهومی مقوله ازدواج هيچ تناسب و سنخيتی ندارد. سوم اين که تحت هر شرايطی اگر ازدواجی بايد صورت پذيرد 
بايد به دنبال آن زندگی ای هم شکل گيرد. چرا که هدف ازدواج شکل گيری زندگی ای سالم و آموزنده است. بنابراين 
در اين نوع ازدواج بصورت رسمی زندگيای تشکيل نميشود و افراد هيچ ارتباطی را اعم از زناشويی باهم ندارند. 

پس بخش عمدهای از کار در همين جا گير دارد و طبعًا محل بحث و وارسی است. 
کانونی  و  ميگردد  ايجاد  نيز  يکسری حق و حقوق بشری  ازدواج  آمدن  با  يعنی  ازدواج  گوييم  وقتی می  که  چرا 
بنام گرم و سالم خانواده نيز شکل ميگيرد و البته هدف نهايی نيز متعالی و سازنده است. چهارم اين که ازدواج 
الکترونيك يا اينترنتی يك نوع ازدواج قراردادی است و تفاوت آن نيز با ازدواج موقت تنها در اين است که ازدواج 
موقت زمان و حد و مرز و البته مفاد دارد ولی ازدواج الکترونيك دارای قوعد خاص و بی اساس است و اما ازدواج 
موقت که شايد گفت امروزه در معانی ديگری نيز اعمال می شود . تعابيری چون صيغه و ... که در اين زمينه نيز 
مقاالت زيادی قلمی شده است ولی بايد گفت که ازدواج موقت نيزچندان تفاوتی با همان ازدواج اينترنتی ندارد به 
گونه ای که می تواند کپی برابر با اصل باشد. با اين تفاوت که اين نوع ازدواج از قواعدی قانونی و شرعی و شايد 
هم غيرقانونی و شرعی بهره ميجويد و زوج و زوجه به مدت معينی با هم زندگی می کنند و بعد از آن نيز از هم 
جدا می شوند اما در ازدواج اينترنتی چيزی بنام ازدواج به معنی واقعی و به اصطالح در کنار هم و تفهيم و درك 

مشکالت همديگر احساس نمی شود . 
نکته ی ديگر اين که ازدواج موقت به مانند ازدواج اينترنتی از نعمتی به نام عشق واقعی و به بيانی دل بستن به 
همديگر در جهت احداث ساختمان زندگی ای مشترك معنا ندارد. و تنها تفاوت که در ازدواج به معنی واقعی بر اساس 
مکتب قرآن با اين نوع ازدواج ها وجود دارد همان هم انديشی سالم محوری و سالم فکری است که اين سه مورد 
در جهت تثبيت زندگيای سالم ميکوشند ولی در اين نوع ازدواج چنين مواردی يافت نميشود . در ازدواج موقت نه 
عاطفه ای وجود دارد و نه محبت و نه مقوله ای به نام وجدان به معنی واقعی ، که اين موارد نيز از مهمترين پايه ها و 
معيارهای انسانی به شمار می آيند. نکته ی ديگر در مورد ازدواج موقت اين است که اين ازدواج بدنبال تعالی بنيان 
و ايجاد سير تکاملی زندگی نيست و اگر چنانچه عقد و قراردادی در بين زن و مرد منعقد می شود اين پيمان زودگذر 
و بدون محتوايی شرعی و منتج در کانون خانواده است. کانون خانواده در اين جا بدين معنا که پيامدهای ازدواج 
در جهت ترقی و تعالی و پرورش معيارهای زندگی ميکوشند ولی در ازدواج موقت هدف نهايی تشکيل خانواده و 
پرداختن به اصول اساسی آن نيست لذا نتيجه ميگيريم پيام ازدواج پيامی مثمر و حياتی است ولی پيام اين گونه 
ازوداج ها در ختام ختم به بالندگی و تثبيت خانواده و معيارهای آن نميشود. ازدواج رسمی و دينی هدف نهايی آن 
رسيدن به آرزوهای اجتماعی و فرهنگی است اما در اين نوع ازدواج ها اگرچه ادعای آرزوهای اجتماعی و فرهنگی 
نيز احساس می شود ولی تحت هيچ شرايطی پيام اين نوع ازدواج ها بدين صورت نبوده و نيست . ازدواج يك سنت 
و آيين مرسوم و تعريف شده است که پيامدهای آن نيز برای جوامع مسجل آموزنده اند. ولی در نوع ازدواج ها با 
چنين ويژگيهايی برخورد نداريم . ازدواج به معنی واقعی و دينی در اثبات سرشت آدميت و تکامل روح و روان و 

آسايش ويژگی های درونی انسان می-کوشد اما در اين نوع ازدواج ها چنين فاکتورهايی يافت نميشود.
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خطاهای11گانه در آرایش
اگر ميل داريد يکی از لوازم آرايشی راخريداری کنيد، به دنبال مارك های جديد و ناشناخته نباشيد بلکه 
بهترين روش که دردسرهای کمتری نيز دارد اين است که مارك ها و انواعی را انتخاب کنيد که ديگران 
آنها را امتحان کرده اند و از آن محصوالت راضی بوده اند. حتما قبل از استفاده از اين محصوالت آن را 

روی بخش کوچکی از پوست تان امتحان کنيد تا به آن آلرژی نداشته باشيد...

را  کردن  آرايش  خانم ها  بيشتر  اگرچه 
بلدند و اغلب اوقات، آرايش را خودشان 
انجام می دهند اما به هر حال در روش 
آرايش، اشتباه می کنند. هم اشتباهات و 

هم توصيه ها را بخوانيد. 
با  بزرگ و کوچك  رنگ ها و جعبه های 
فروشگاه های  در  جالب  بسته بندی های 
اين  بهداشتی،  آرايشی  لوازم  عرضه 
محصوالت را به يکی از پرفروش ترين 
کردن  آرايش  است.  کرده  تبديل  کاالها 
و  راه  و  است  زيباتر شدن  برای  راهی 
روش خاص خودش را دارد تا به زيبايی  

طبيعی چهره لطمه ای وارد نسازد. 
ہ خطای انتخاب 

آرايشی  لوازم  از  يکی  داريد  ميل  اگر 
مارك های  به دنبال  کنيد،  راخريداری 
بهترين  بلکه  نباشيد  ناشناخته  و  جديد 
دارد  نيز  کمتری  دردسرهای  که  روش 
را  انواعی  و  مارك ها  که  است  اين 
امتحان  آنها را  انتخاب کنيد که ديگران 
راضی  محصوالت  آن  از  و  کرده اند 
اين  از  استفاده  از  قبل  حتما  بوده اند. 
محصوالت آن را روی بخش کوچکی از 
پوست تان امتحان کنيد تا به آن آلرژی 

نداشته باشيد. 
ہ خطای سفر 

و  آرايشی  لوازم  بانوان  از  بسياری 
بهداشتی را که در منزل استفاده می کنند، 
همراه خود در کيف دستی به خارج از 
ولی  می برند  مسافرت  حتی  يا  و  منزل 
بهترين کار اين است که شما لوازم خود 
را دو دسته کنيد. بخشی از وسايل را که 
جعبه های بزرگ تری دارند مثل سايه های 
عطر  شيشه های  تايی،   36 يا  تايی   24
استفاده  برای  را  و...  ژل  بزرگ، موس، 

در منزل قرار دهيد و کيف کوچکی با لوازم ابتدايی برای بردن به خارج از منزل تدارك ببينيد. 
ہ خطای روز 

لوازم و مواد آرايشی را برای روز استفاده کنيد که دوام کافی روی پوست تان داشته باشند و شما 
کم رنگ  و  سبك  بسيار  بايد  روز  آرايش  که  نکنيد  فراموش  کنيد.  تجديد  را  آنها  دايما  نشويد  مجبور 
باشد، در غير اين صورت به شکل عروسك های نمايشی در خواهيد آمد. برای پشت چشم از سايه های 
روشن و محو استفاده کنيد. رژ لب های کم رنگ برای روز بهترين و طبيعی ترين جلوه را به چهره شما 

می بخشند. ريمل های ضد آب و رژلب های مات بهترين دوام را در آرايش شما خواهند داشت. 
ہ خطای تعريق 

برای حل مشکل پوست هايی که عرق می کنند. بايد از مواد و محصوالت ضد عرق که حاوی درصد 
بيشتری از نمك های آلومينيم هستند، استفاده کرد. می توان از اين محصوالت به ويژه برای پوشاندن 

گردن استفاده کرد. 
ہخطای لوسيون 

شما می توانيد برای شستشو و مراقبت از پوست تان از لوسيون هايی با PH 5/ 5 استفاده کنيد. اين 
لوسيون ها برای پوست های خشك و حساس بهترين جواب را می دهند. لوسيون هايی که دارای ترکيب 
شيميايی پنتانتريول هستند، برای برداشتن و جذب باکتری هايی که موجب جوش های پوستی و ساير 
را  لوسيون هايی  است،  شده  خارش  دچار  شما  پوست  اگر  مناسب اند.  می شوند،  پوستی  ضايعات 

برگزينيد که حاوی ترکيب شيميايی پولی دکانول باشند. 
ہ خطای دئودورانت 

در صورتی که به تازگی اصالح و از تيغ استفاده کرده ايد يا پوستی بسيار حساس داريد، بايد در 
انتخاب دئودورانت مناسب دقت کنيد. بهترين دئودورانت برای شما دئودورانتی است که بدون الکل 
اين  غير  اين  در  باشد،  رفته  کار  به  آن  ترکيب شيميايی  الکل در  اندکی  مقدار بسيار  يا حداقل  باشد 

صورت دچار خارش و حساسيت خواهيد شد. 
ہ خطای رنگ 

يکی از بزرگ ترين اشتباهاتی که بانوان در آرايش می کنند، انتخاب فونديشن نامناسب برای پوست شان 
است، به همين علت، صورت بعضی ها بسيار طبيعی و شاداب به نظر می آيد و برخی ديگر از خانم ها 
مثل اين است که يك ماسك بر چهر ه شان زده اند. به طور کلی رنگ پوست بيشتر بانوان يك ته زمينه 
زردرنگ دارد و اين ته رنگ پوست در بانوان آسيايی، آمريکای التين و برخی از مناطق آفريقا ديده 
می شود. بنابراين برای اينکه پوست شان طبيعی تر به نظر بيايد، بايد فونديشنی را انتخاب کنند که يك 

ته رنگ زرد داشته باشد. بيشتر فونديشن های موجود در بازار، ته رنگ نارنجی يا صورتی رنگ دارند. 
به همين دليل بانوانی که اين رنگ فونديشن ها را استفاده می کنند، صورتی مصنوعی پيدا می کنند. 

ہ خطای شستشو 
پوست، پيش زمينه يك آرايش است و شادابی و سالمت پوست اولين شاخص يك چهره زيبا است. برای 
اينکه لوازم و مواد آرايشی بهتر روی صورت شما بنشينند، پوست شما بايد سالم و صاف و بدون چين 
و چروك و جوش باشد. در پايان هر روز صورت تان را با صابون ماليم و آب ولرم بشوييد. غذاهای 

چرب و سرخ کردنی، سالمت پوست شما را تهديد می کنند. 
ہ خطای تثبيت 

مشکل بسياری از بانوان اين است که پوست بسيار چربی دارند و لحظاتی پس از اينکه آرايش چهره شان 
تمام شد، مواد آرايشی روی پوست آنها راه می افتد. راه حل اين مشکل، استفاده از يك پودر سبك روی 
که  مناطقی  در  به ويژه  شما  اگر  می کند.  تثبيت  خود  محل  در  را  آرايش  که  است  آرايش صورت  کل 
آب و هوا گرم است زندگی می کنيد يا مجبوريد در 
را  ساعاتی  گرم  هوای  در  عروسی  يا  مهمانی  يك 
بگذرانيد، الزم است حتما آرايش را با پودر، روی 

پوست تان تثبيت کنيد. 

ہ خطای تقارن 
آسانی  به  ندارد،  متقارن  شکل  شما  لب های  اگر 
حل  را  مشکل  اين  لب  رژ  از  استفاده  با  می توانيد 
کنيد. فقط کافی است رژ لب هايی را انتخاب کنيد که 
رنگ روشن تر و براق تری داشته باشند چون در اين 
صورت، شما با استفاده از آرايش اصالحی، نقايص 
صورت تان را پنهان کرده ايد. اين رژلب ها، لب های 
شما را پرتر نشان می دهند. برای اينکه دندان هايتان 
را رنگی نکند، انگشتان را در در دهان تان قرار دهيد 
بگذاريد،  هم  روی  را  لب هايتان  حالت  همين  در  و 

رنگ اضافی رژ لب به انگشتان خواهد چسبيد. 
نظر  به  ترك خورده  لب هايتان خشك و  اينکه  برای 
نرسند، می توانيد پيش از استفاده از رژ لب، مقداری 
ويتامين E  روی لب تان بماليد. اگر سن تان باالی 40 
است، از رژ لب های مات استفاده نکنيد بلکه به جای 
آن رژ لب های براق را همراه خط لب به کار ببريد 
نظر  به  کمتر  لب هايتان  جمع شدگی  و  افتادگی  تا 
بيايد. برای پاك کردن لك رژ لب از روی لباس تان، 
را  لباس تان  سپس  و  کنيد  استفاده  گليسيرين  از 
بشوييد. برای اينکه لب هايتان را با استفاده از خط 
لب، آرايش کنيد، بايد ابتدا رژ لب و پس از آن، خط 
و  لب  رژ  از  هيچ گاه  بکشيد.  لب هايتان  دور  را  لب 
خط لبی که با هم تفاوت رنگ زيادی دارند، استفاده 

نکنيد چون جلوه زيبايی نخواهد داشت. 

ہ خطای فرچه 
رژگونه  از  استفاده  برای  رايج  اشتباه  نخستين 
نکنيدکه  فراموش  است.  تند  رنگ های  از  استفاده 
هميشه يك ته رنگ، زيباتر و طبيعی تر جلوه می کند. 
رژ گونه را در امتداد استخوان گونه تان به کار ببريد. 
محل شروع آن بايد خط رويش مو در کنار گوشتان باشد. برای اينکه گونه هايتان برجسته تر به نظر 

بيايند، بايد از يك پودر روشن در زير استخوان گونه تان استفاده کنيد. 
رنگی را برای رژگونه انتخاب کنيد که ته رنگ قرمز زيادی نداشته باشد چون در اين صورت، چهره 
شما بسيار آفتاب سوخته به نظر خواهد رسيد. قبل از استفاده از فرچه مخصوص رژگونه، آن را حتما 
تميز کنيد و اضافات رژگونه را از البه الی موهای آن بتکانيد. برای پخش رژگونه، روی استخوان گونه، 

از حرکت های نيمه هاللی فرچه روی استخوان گونه استفاده کنيد. 
فراموش نکنيد که شما نبايد رژگونه را تا نزديکی پره های بينی پخش کنيد. برای آرايش روز از مقدار 
بسيار کمی رژگونه استفاده کنيد چون چربی روی پوست شما رنگ را به خود گرفته و آن را شديدتر 

نشان می دهد.
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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++ 

فال هفته

متولدين  براي  فروردين:  متولدين 
اين ماه فهميدن و درك کردن آدم ها زياد 
حس  داراي  اغلب  که  چرا  نيست  مشکل 
به  حس  همين  گاه  و  هستند  قوي  ششم 
آنها ياري ميدهد تا از حوادث و باليا بدور 
باشند. نگاهي به زندگي زناشويي متولدين 
اين ماه خبر ميدهد که آنها با همين امتيازات 
اشتباه  دچار  معموال  همسر  انتخاب  در 
قلب  بدليل احساسات و  نميشوند ولي گاه 

پاك و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند.

اصوال  ارديبهشت:  متولدين    
متولدين اين ماه آدمهاي بسيار خوش قلب 
بعضي  بدليل  گاه  ولي  هستند  فداکاري  و 
اندازند.  مي  دردسر  به  را  خود  لجبازيها 
در زمينه کاري و مشکالت محيط کار، بايد 
ايجاد  بايد هماهنگي  کرد.  با سياست عمل 

کرد. 

عده  هاي  بدگويي  خرداد:  متولدين 
اي، متولدين اين ماه را دچار خشم ساخته، 
مهربان  و  قلب  خوش  اصال  خود  چون 
هستند. هيچگاه نميخواهند زندگي و روابط 
نيز  ها  گروه  اين  از  بريزند.  بهم  را  آدمها 
نفرت دارند. حتي اگر وابسته شان باشند. 

ماه،  اين  متولدين  تير:  متولدين    
زيبا  هاي  و دخترخانم  ها  خصوصا خانم 
دور  مگسان  از  گروهي  که  بدانند  بايد 
هستند،  روان  آنها  بدنبال  هميشه  شيريني 
وسوسه  و  عاشقانه  هاي  زمزمه  مرتب 
گروه  اين  هاي  خالقيت  چون  دارند  انگيز 
نظرتنگي  يا  و  و حساسيت  سبب حسادت 

هاست. 

ماه  اين  متولدين  مرداد:  متولدين   
اغلب انسانهاي خالق و پر کار و در عين 
حال در کار نيز مبتکر هستند . جوان ترها 
در تحصيل و کسب تجربه موفق ميباشند. 
خوشي  رويدادهاي  مجردها  براي  بزودي 
سبب ميشود بتوانند با راحتي خيال مسير 
زندگي خود را تعيين کنند. گروهي نيز تن 

به ازدواج مي دهند .

اين  متولدين  به  شهريور:  متولدين 
ماه توصيه مي شود به احترام و توجه و 

مراقبت از بزرگترها، از پدر و مادرها ادامه 
دهند. آنها را زير چتر حمايت خود بگيرند 
و در حدامکان خود به آنها روحيه بدهند. با 
فرزندان خود دوست و صميمي و نزديك 

باشيد. 

بي  و  ها  خستگي  مهر:  متولدين 
اين  متولدين  از  گروهي  براي  خوابيها 
ماه دردسر ايجاد نموده است . اين عده 
خود  جسم  و  روح  سالمت  براي  بايد 
کنند.  دنبال  را  اي  شده  تنظيم  روش 
نگران  هميشه  ماه  اين  متاهلين  بيشتر 
نگرانيها  اين  گاه  هستند،  خود  فرزندان 
ماليخوليا و کابوس  سبب ميشود دچار 
شوند در حاليکه بامراقبت هاي بيشتري 
از  اطالع  ها  بچه  با  دوستي  و  نزديکي 
ميتواند  شان  روزانه  حوادث  و  زندگي 

سبب راحتي خيال شود .

از  خيلي  براي  آبان:  متولدين 
زندگي  از  بداليلي  که  ماه  اين  متولدين 
وسوسه  اند  شده  کسل  و  خسته  مشترك 
هايي پديد آمده که تن به جدايي برسد. اين 
گروه بايد با بررسي زندگي خود امتيازات 
و کمي و کاستي ها تصميم نهايي را بگيرند 
و  زندگي مجردي  به  بازگشت  در  که  چرا 
آن درگيريهاي قبلي براي خيلي از متاهلين 
و  نيست  دلچسب  و  کارساز  ديگر  امروز 
بهتر است از اين وسوسه ها بدور باشند و 
يا ترتيب مسافرت ها، صحبت هاي منطقي 

در حل مسائل بکوشند. 

آمدهاي  و  رفت  با  آذر:  متولدين   
بحث  و  بگومگوها  تازه،  آشنايان  جديد، 
متولدين  زندگي  در  نيز  تازه  جدلهاي  و 
تفاهم،  مسلما  آمد.  خواهد  بوجود  ماه  اين 
سبب  قلبي  خوش  و  مقاومت  و  دوستي 
ميشود اين رويدادها خيلي زود حل شود. 
آن  گسترش  و  ادامه  صورت  اين  غير  در 

سبب بهم ريختن زندگي ها ميشود. 

 متولدين دی: خيلي از متولدين اين 
ماه در رسيدن به خواسته ها و آرزوهاي 
خود عجول هستند. همين روحيه سبب شده 
گاهي براي کسب موقعيتها به بيراهه بروند 
سختي  و  نشيب  و  پرفراز  مسير  از  يا  و 

عبور کنند و گاه به بن بست برسند. 

متولدين  به  اگر  بهمن:  متولدين   
اين ماه امکانات مالي داده شود معموال از 
بعضي کارها اعجاز مي آفرينند و يا بقولي 
با خالقيتها و توانايي خود از هيچ همه چيز 
ميسازند. به همين جهت به متولدين صالح 

و مطمئن اين ماه بايد ميدان داد. 

و  حوادث  اسفند:بعضي  متولدين   
شاد  روحيه  شده  سبب  اخير  رويدادهاي 
و  کسل  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  آرام  و 
عصبي و نا اميد شود. معموال در اين ميان 
يا  و  قلب  خوش  چندان  نه  آدمهاي  برخي 
حداقل بدبين به همه چيز و همه کس سبب 
ساز هستند و با رفتار و کردار و حرفهاي 
تاثير منفي ميگذارند.  خود بروي اطرافيان 
خوشبختانه متولدين اين ماه آدمهاي قاطع 
و مقاوم و سنت شکني هستند و خيلي زود 
دور  منفي  هاي  آدم  گونه  اين  از  ميتوانند 

شوند. 
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 فروش و نصب برنامه 
های جدید كامپيوتری

XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

كاربردی و آموزشی دیگر 

با قيمت مناسب در محل كار و منزل
07 88 99 77 623

سوپر یاس بيرمنگام 
سوپر قنادی یاس 

عرضه كننده مرغوب ترین اجناس ایرانی و تركی و افغانی 
و كرد را با نازلترین قيمتها به دوستان عزیز 

ما تنها به فروش نمی اندیشيم كيفيت و سرویس ما را از 
دوستان خود جویا شوید

مفتخریم كه سرویس خود الگوئی برای دیگران قرارداده 
ایم 

نقل و انتقال سریع ارز با بهترین قيمت از انگلستان به 
سرتاسردنيا و بالعکس

 ما هرگونه سوغات ایرانی شما را با بهترین قيمت خریداریم 
گزكرمان 4.49پوند
چای احمد 2.15پوند

چای دو غزل 2.15 پوند
ترشی مخلوط 0.99 پنس

قند 0.99 پنس
آبليمو یک و یک 0.99 پنس 

شيرینی تازه 5.49 پوند
برنج ميهن 10 كيلوگرم : 19.99 پوند
برنج مختار10كيلوگرم:18.99پوند

زعفران گلستان :1.99 پوند 
نانوائی یاس طبق معمول هميشه با انواع نان داغ در خدمت مشتریان 

گرامی می باشد 
همچنين كبابی یاس با انواع كبابهای خوشمزه هفت روز هفته در 

خدمت هموطنان عزیز می باشد 
مدیریت یاس نوروز را پيشاپيش به خدمت فارسی زبانان عزیز 

شادباش می گوید . 
با خرید باالی 20 پوند سی دی و دی ودی مجانی دریافت كنيد . 

ساعت كار یاس 7روز هفته از 9صبح تا 
11شب

58CEPA HALL SMATHWICK BIRMINGHAM B66 4PB

01215650100

رومئوی بدنساز در جست و جوی ژوليت
»رومئو داف« که کوتاه ترين ورزشکار پرورش اندام جهان لقب گرفته است به دنبال شريك مناسب زندگی می گردد. 

»رومئو« 35 ساله که در »پنجاب« هند زندگی می کند فقط 2 فوت و 9 اينچ قد و 20 پوند وزن دارد.
اين مرد کوچولو بارها در مسابقه های پرورش اندام هند شرکت کرده در تيررس رسانه های خبری قرار گرفته است.

وی سال 2006 عنوان کوتاه ترين ورزشکار جهان را از آن خود کرد.

»رومئو« که به خاطر قد کوتاهش خيلی خجالتی است به تازگی گفته ديگر از مجرد بودن خسته شده و به دنبال »ژوليت« 
زندگی اش می گردد.گزارش ايسکانيوز می افزايد، اين بدنساز اميدوار است همچون »ياو زيشون« که بلندترين انسان 
جهان ناميده می شود شريك مناسب زندگی خود را بيابد.»ياو« با فرستادن آگهی اينترنتی ازدواج به سراسر جهان ، 

سرانجام داماد شد. 

Qualified and an experience Iranian chef 
required in Glasgow Scotland.

Please contact  on : 0779527 8989.
Excellent rate of pay to right chef.
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نيازمندیها

تميزكردن پنجره و نظافت منزلتان را 
به ما بسپارید 

07735302067

به یاد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

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 ، اطمينان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید.

اتومبيل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
07956664431

واكسال وكترا دیزل سيلور 
اتوماتيک مدل 2007

07956664431

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سيلورمدل2004

07956664431

لوله كشی 
ساختمان 

جواد 
07894862619

سوزوكی سيلورمدل 
2003

07956664431

آموزش

بنز  ای كالس سيلورمدل 
2003

07956664431

بنز سياه  رنگ مدل 2005
07956664431

متروپوليتن کار 
سرويس

0208923456

تویوتا سيلور مدل 2001

07956664431

پژو 306 سيلورمدل2004

07956664431

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

07956664431

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش 3 دی مکس و 
انيمشن

07796751767

کارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی ليفلت و چاپ ليفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
07733113137

آموزش ویولون

07511812069

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قيمت بسيار 
مناسب

07515704242
 

آموزش كامپيوتر

07909857012

تعمير كامپيوتر در 
محل

07909857012

تعمير لپ تاپ
07733113137

طراحی وب 
سایت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجويان 

التحصيل دانشگاه لندن 

07828697681

تايپ فارس و انگليسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

07909857012

تعميرات

اجاره

اجاره 
ماشين

سام ریکاوری 
07886388657

چاپ

تدریس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثيه منزل و كليه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترین قيمت

Full Insurance

07974606836

مکانيک سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشکاری ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجاری 
نصب هواكش پيتزائی 

07500679571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

حسابدار

تعمير 
كامپيوتر و لپ 

تاپ در محل
07909857012

 مغازه فروشی
Kingston-Surbiton
Pizza-Restaurant

 با موقعيت عالی با در آمد
4000 پوند هفتگی

07723569790

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پاركت

07894862619

آموزش فتوشاپ

07909857012

تعمير لپ تاپ
07733113137

تعمير كامپيوتر در 
محل

07909857012

fish & chips
و پيتزایی در گرید بار 

بيرمنگام 
فروش یا اجاره 

07912984698
0774561555
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شركت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شيراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نيمکت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

سليمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سيب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و	با	همکاری	مواد	غذایی	ماهان
	و	مواد	غذایی	انجمن		

در	شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton
توزیع	میگردد

نيازمندیها

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 كامپيوتر شما دائما دچار مشکل 
ميگردد! تعمير در محل كار 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 

 EXCEL3وDMAX مناسب آموزش نرم افزار 
بصورت حرفه ای  طراحی وب سايت

07909857012

 نمایندگی هفته نامه پرشين در شهر بيرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و  تلفن 07735032163   با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 
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ورزش ایران
برزگر: همواره با كشتی خواهم بود

از  فدراسيون کشتی که پس  يابی  استعداد  برزگر رئيس کميته  منصور 
اعالم نشدن نام وی به کميته مربيان فيال از سمت خود کناره گيری کرد 
با تأکيد بر اين که قضاوت را برعهده مردم می گذارم گفت: هيچ گاه برايم 
پست و سمت مهم نبوده و در اين ساليان طوالنی که سرمربی يا مدير 
تيم های ملی بوده ام هميشه فکر و ذکر من کشتی بوده چون به آن عشق 
می ورزم.وی با اعالم اين که همواره با کشتی خواهد بود گفت: افتخار 
می کنم که در باشگاه الغدير در خدمت جوانان کشتی مملکت هستم و در 

اين سنگر خدمت خواهم کرد.

پينگ پنگ ایران به دنبال ارتقای رنکينگ
اين که  بيان  با  رئيس فدراسيون پينگ پنگ در آستانه رقابتهای جهانی 
هدف ما مدال آوری نيست گفت: هدف گذاری ما ارتقای رنکينگ پينگ پنگ 
بازان است و اگر بازيکنان ما بتوانند در جمع 32 نفر برتر قرار بگيرند 
رقابتها  اين  سطح  درباره  شهنازی  بوديم.شاهرخ  موفق  خيلی  ما  يعنی 
گفت: پينگ پنگ بازانی که در رقابت های جهانی شرکت می کنند تاچهار 
سال در رنکينگ جهانی باقی می مانند و بنابراين همه کشورها با تمام 
قوا در اين رقابتها حاضر می شوند.وی موقعيت و آمادگی ملی پوشان را 
مطلوب توصيف کرد و گفت: با کسب مدال برنز در بخش دوبل پوروتور 
انگيزه بسيار بااليی برای  از  آنها  ايران  بازيکنان  ارتقای رنکينگ  هند و 
مربی  يك  ورود  از  شهنازی  برخوردارند.  جهانی  مسابقات  در  حضور 
و دو بازيکن صاحب رنکينگ کره ای به ايران ظرف دو روز آينده خبر 
ابتدا قهرمان سرشناس کره ای به همراه دو بازيکن جوان  داد و گفت: 
قدرتمند وارد ايران خواهند شد تا پيش از رقابت های جهانی با بازيکنان 

ما تمرين کنند.

سوریان: هدف من قهرمانی جهان است
   

حميد سوريان ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان که يکی از غايبان بزرگ 
تيم ايران در رقابت های قهرمانی آسيا است با بيان اين که هدف اصلی 
اش قهرمانی در مسابقات جهانی دانمارك است گفت: اميدوارم با موفقيت 
تيم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی، ناکامی های گذشته بخصوص 
جهانی  طالی  مدال  سه  دارنده  شود.  سپرده  فراموشی  به  پکن  المپيك 
درباره دليل عدم حضور در مسابقات آسيايی تايلند گفت: به دليل شرايط 
وزنی که مسئوالن تيم ملی در جريان آن هستند از ابتدا نيز قرار نبود 
در اين مسابقات شرکت کنم ولی اگر مربيان نياز داشته باشند و صالح 

بدانند برای خدمت به تيم ملی از هيچ تالشی دريغ نخواهم کرد.

توجيه از نوع آشتيانی!
مديرعامل باشگاه استقالل تهران پس از شکست تيمش مقابل ام صالل 
قطر در حالی که از مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران به خاطر دادن وعده 
سرمربيگری تيم ملی به قلعه نويی به شدت ناراحت بود گفت: اين کار 
که يك روز قبل از بازی حساس استقالل در ليگ قهرمانان آسيا صورت 
گرفت بسيار ناپخته بود و در هيچ جای دنيا رسم نيست که با سرمربی 
يك تيم تماس گرفته شود و به او قول سرمربيگری تيم ملی را بدهند و 
چند ساعت بعد اين موضوع را نفی کنند. اميررضا واعظی آشتيانی در 
ادامه با تأکيد بر اين که قصد بهانه جويی برای شکست استقالل مقابل 
ام صالل را ندارد گفت: مسئوالن فدراسيون نشان دادند که ابتدايی ترين 
رفتارها را در اين زمينه نمی دانند و موضوع اين تماس نيز چندان در 

شکست استقالل بی تأثير نبود.

انتخابی، راه ورود عليرضایی به تيم ملی
از در راه بودن تحول بی  تيم ملی شنا  بهزاد مهدی خبازيان سرمربی 
سابقه در شنا خبر داد. وی با بيان اين مطلب گفت: فدراسيون برای بازی 
های آسيايی گوانگجو و المپيك لندن 2012 برنامه های گسترده ای دارد 
که باعث تحول در اين رشته می شود. وی درباره محمد عليرضايی نيز 
گفت: او بايد در رقابت های انتخابی حضور يابد و با کسب حد نصاب 

الزم به تيم ملی راه يابد و قوانين اردو را نيز رعايت کند. 
 

  

اتهام تباني در ليگ، اين بار جدي تر از هميشه

قلعه نویي: 
از آنها 
شکایت 

خواهم كرد
 استقالل تهران به خواسته امير قلعه نويي با استقالل 
جواد  که  بود  اتهامي  اين  است.  کرده  تباني  اهواز 
زرينچه مطرح کرد و محمد مايلي کهن هم با بيان آن 
در کنفرانس مطبوعاتي پايان بازي تيمش در اهواز، 

به نوعي آن را علني کرد. 

تخريب  قصد  تباني  اين  کردن  مطرح  با  سايپا  سرمربي  البته 
شفيع زاده ها را داشت، اما در واقع يك دردسر بزرگ براي امير 

قلعه نويي به وجود آورد.
ليگ  دوره  دومين  يعني  است؛  پيش  سال   6 به  مربوط  جريان 
برتر. استقالل که فصل را با رولند کخ آلماني شروع کرده بود، 
به  را  تيم  هدايت  فصل  اواخر  در  نتايج ضعيف  کسب  دليل  به 
جواد زرينچه سپرد. سرمربي استقالل اهواز هم امير قلعه نويي 
بود و اين دو تيم آبي پوش بايد در هفته ماقبل پاياني به مصاف 

هم مي رفتند.

استقالل اهواز که در جمع تيم هاي قعرنشين قرار داشت، بايد هر 
3 امتياز آن بازي خانگي را کسب مي  کرد. از قضا استقالل هم 
به دليل حضور در مکان نهم جدول، هيچ نيازي به امتيازات آن 
بازي نداشت و در نهايت هم با نتيجه 2 بر يك مغلوب ميزبان 
اهوازي خود شد. دست آخر استقالل اهواز به لطف آن پيروزي 
 26 با  ملوان  و  نفت  تا صنعت  ماند  برتر  ليگ  در  امتياز   28 با 

امتياز سقوط کنند.

حاال پس از 6  سال، زرينچه درباره اتفاقات آن بازي به فوتبال 
را  سقوط  خطر  نه  استقالل  سال  آن  ليگ  »در  مي گويد:  ايران 

استقالل  طرفي  از  داشت.  قهرماني  شانس  نه  مي کرد  احساس 
اهواز بايد از 2 بازي حداکثر امتياز را مي گرفت تا در ليگ برتر 
مي ماند و همين مساله باعث شد تا استقالل خيلي راحت شکست 
بخورد. بازيکنان ما در زمين راه رفتند تا حريف خيلي راحت 3 

امتياز را بگيرد«!

جريانات  از  را  خود  استقالل،  بازيکنان  برخالف  زرينچه  البته 
تباني  از  بعد،  مدت ها  مي کند  ادعا  و  مي داند  بي خبر  بازي  آن 
اين  نوازي هم  باخبر شده است. ديروز محمد  تيمش  بازيکنان 
ترکيب  در  بازي  آن  در  که  او  کرد.  تاييد  را  زرينچه  افشاگري 
»قلعه نويي  گفت:  ازروزنامه ها  يکي  به  رفت،  ميدان  به  استقالل 
را  او  هواي  که  بود  خواسته  استقالل  بازيکنان  ديگر  و  من  از 
داشته باشيم و بازي هميشگي امان را انجام ندهيم تا تيمش در 
و  نداديم  انجام  را  هميشگي امان  بازي  هم  ما  بماند.  برتر  ليگ 
زيادي  واکنش هاي  با  البته  تلخ،  اعترافات  اين  باختيم«!  براحتي 
مواجه شد. منصور پورحيدري که مدير فني وقت استقالل بود، 
اتهام تباني را رد مي کند و مي گويد: »در آن مقطع بنده مدير فني 
تيم  به  تباني  بر  مبني  پيشنهادي  کوچك ترين  و  بودم  استقالل 
ما نشده بود. متاسفم که افراد براي خراب کردن يکديگر چنين 
مباحثي را مطرح مي کنند. منصور پورحيدري براي تمام جامعه 
فوتبال شناخته شده است و مردم مي دانند که بنده زير بار چنين 

مسائلي نمي روم.«
ابراز  با  و  کند  سکوت  نتوانست  هم  قلعه نويي  ميان،  اين  در 
برنا  به  کوتاه  در جوابي  نوازي،  و  اظهارات زرينچه  از  تاسف 
آن زمان  که  قريب  دکتر  از  اين موضوع  درباره  گفت:  اينچنين 
مديرعامل استقالل بود، سوال کنيد. ضمن اين که از اين آقايان 
شکايت خواهم کرد و باشگاه هم پيگير اين مساله است.  به هر 
حال، با درخواست شاه حسيني، رئيس سابق کميته انضباطي که 
پيشنهاد داده هرچه زودتر اين قضيه مورد بررسي قرار بگيرد، 
احتماال در روزهاي آينده جنبه  هاي تازه اي از اين اتهام تلخ در 

جامعه فوتبال مطرح خواهد شد.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

كاكا قول 90 ميليون یورو را گرفته است
   

هافبك تهاجمی ميالن ايتاليا برای انتقال احتمالی خود به رئال مادريد مبلغ 
90 ميليون يورو دريافت می کند. کاکا مذاکرات پيشرفته ای با فلورنتينو 

پرس رئيس احتمالی آينده رئال داشته است.
کاکا حتی با پيراهن شماره 5 خود، حك شده بر لباس رئال مادريد عکس 
گرفت و برابر هواداران حاضر شد که اين اقدام خشم مردم ميالن را در 
پی داشت. رامون کالدرون رئيس مستعفی رئال مادريد بارها برای خريد 

کاکا تالش کرد؛ اما موفق نشد تا اين که پرس اين کار را انجام داد. 

سنا: مستحق پيروزی بودیم
هافبك تهاجمی ويارئال اسپانيا تيمش را مستحق پيروزی برابر آرسنال 
دانست. مارکوس سنا سفير مبارزه با نژادپرستی يوفا در ليگ قهرمانان 
اروپا گفت: واضح بود که ما مستحق پيروزی بوديم و اين تساوی اوج 

خوش شانسی آرسنالی ها است.
وی افزود: آرسنال تنها 5 بار دروازه ما را تهديد کرد و يك بار هم روی 
اشتباه ما به گل رسيد؛ اما تيم ما 14 موقعيت نزديك به گل داشت و البته 
به خاطر تجربه کم از آنها استفاده نکرد. زننده تك گل ويارئال اسپانيا 
تصريح کرد: ويارئال در بازی برگشت شانس صعود دارد و می تواند 

راهی نيمه نهايی جام قهرمانان اروپا شود.

یونایتد متهم به رشوه دهی شد
از  به استفاده  يونايتد را متهم  باشگاه التزيو، مسئوالن منچستر  رئيس 
رشوه در جذب بازيکن 18 ساله خود کرد. »کلوديو لوتيو« رئيس باشگاه 
والدين  به  رشوه  دادن  به  را  يونايتد  منچستر  باشگاه  مسئوالن  التزيو 

»فدريکو ماکيدا« برای جذب اين بازيکن 18 ساله متهم کرد.
 17 تولد  از  پس  يك روز  و درست  يونايتد سال 2007  منچستر  سران 
سالگی »مکيدا« اين بازيکن ايتاليايی را از آکادمی جوانان باشگاه التزيو 
به خدمت گرفتند. لوتيو بر اين باور است که فدراسيون بين المللی فوتبال 
)فيفا( بايد برای مبارزه با چنين مسائلی، مانع از جذب بازيکنان زير 18 

سال توسط تيم های باشگاهی شود.
سوی  از  مبلغی  دريافت  با  »ماکيدا«  والدين  که  است  شده  مدعی  وی 
باشگاه  اين  با  او  قرارداد  به امضای  يونايتد، حاضر  مسئوالن منچستر 

انگليسی شده اند.

ریکلمه: آرژانتين به جام جهانی می رسد
اين تيم موفق به  هافبك سابق تيم ملی فوتبال آرژانتين اعتقاد دارد که 
حضور در جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی خواهد شد. خوان رومن 
ريکلمه با وجود کناره گيری کردن از بازی در تيم ملی فوتبال آرژانتين، 

به راهيابی اين تيم به رقابت های جام جهانی 2010 خوشبين است.
وی به دنبال شکست سنگين 6 بر يك آرژانتين برابر بوليوی گفت: »بازی 
آور  رنج  ما  همه  برای  اين شکست  همين.  يعنی  فوتبال  اما  بود  عجيبی 
است، اما در فوتبال هيچ اتفاقی غيرممکن نيست.« ريکلمه همچنين گفت: 
اما  اين گفته بودم که در مورد تيم ملی صحبت نخواهم کرد،  از  »پيش 
شك ندارم که بازيکنان ما موفق خواهند شد.«وی در مورد ديدار بعدی 
آرژانتين خاطرنشان کرد: »کلمبيا رقيب سرسختی برای ما خواهد بود 
اما با توانايی هايی که بازيکنان ما دارند، می توانند به موفقيت دست پيدا 
کنند. مسئله مهم اين است که تيم ملی بتواند به جام جهانی راه پيدا کند.« 

پدر فابرگاس: پسرم در آرسنال 
خوشحال است

پدر هافبك اسپانيايی آرسنال »سسك فابرگاس« از عدم عالقه فرزندش 
به ترك اين باشگاه خبر داد. »فرانسسك« پدر »سسك فابرگاس« هافبك 
کرد: »سسك  اظهار  گويی  و  گفت  در  تيم  اين  کاپيتان  و  آرسنال  خالق 
در لندن راضی است و برای او مهمترين مسئله حضور در جايی است 
که هر روز  است  باشد.«اين در حالی  باعث خوشحالی و رضايتش  که 
زمزمه های جدايی فابرگاس از آرسنال و بازگشت اين بازيکن کليدی به 
بارسلونا بيش از پيش به گوش می رسد. با اين همه، پدر فابرگاس تأکيد 
از حضور  که  بگويم  توانم  می  تنها  و  است  آرسنالی  يك  کرد: »سسك 
در آرسنال خوشحال است. او می خواهد در پايان اين فصل به همراه 
تيمش جزو تيم های باالی جدول ليگ برتر باشد و در جام حذفی و ليگ 

قهرمانان اروپا هم به موفقيت دست پيدا کند.«

 اعضای تازه تاالر مشاهير
روز گذشته 5 چهره نامدار ورزش بسکتبال به عنوان جديدترين 
افراد انتخاب شده برای عضويت در »تاالر مشاهير« اين ورزش 
معرفی شدند. همان طور که رسانه های امريکا از سه ماه پيش 
اعالم و پيش بينی کرده بودند، مايکل جوردن، ديويد رابينسون 
جری  و  دارند  جای  جمع  اين  در  مشهور  استاکتون  جان  و 
اسلون مربی پير يوتاجز که هنوز فعال و شاغل است و ويوی 
ين استرينگر مربی پرسابقه بسکتبال دانشگاه های امريکا ديگر 
برگزيده ها برای مورد فوق هستند. مراسم ورود رسمی آنها 
ايالت  در  فيلد  اسپرينگ  در شهر  تاالر مشاهير شهريورماه  به 
ماساچوست امريکا برپا می شود و جملگی بايد در روز مربوطه 
در مراسم حضور يابند. شرط راهيابی به تاالر مشاهير رسيدن 
به يك رقم و حد مشخص سنی پس از کسب فتوحاتی بزرگ در 
سال هايی متمادی است و نقطه مشترك کار جوردن، رابينسون، 
استاکتون و اسلون اين است که در همان اولين سال رسيدن به 
به  افتخارات و دستاوردهای الزم،  مرز سنی و حدود و ثغور 
تاالر وارد و برای اين مهم برگزيده شدند و اين خبر از تأثير 
کالنی می دهد که آنها در دوران طوالنی حضورشان در عرصه 

های بسکتبال به جای نهاده اند.

روايتی  به  و  دارد  تر  ويژه  جايگاهی  جوردن  آنها  ميان  در 
او در سال های 1991  تاريخ بوده است.  بهترين بسکتباليست 
تا 98 شيکاگو بولز را 6 بار فاتح ليگ حرفه ای بسکتبال امريکا 
)N.B.A( کرد و در هر 6 نوبت به عنوان برترين بازيکن سری 
ديدارهای فينال انتخاب شد. او 14 بار در بازی دوستانه ستاره 
های شرق و غرب ليگ شرکت کرد و با تيم ملی بسکتبال امريکا 

به مدال طالی المپيك 1992 بارسلونا دست يافت.
جان استاکتون گارد ديرپای يوتاجز و شاگرد جری اسلون بود 
که در 42 سالگی بازنشسته شد و فينال سال های 97 و 98 ليگ 
را به جوردن و يارانش سپرد. رابينسون که به او ادميرال می 
گفتند، در اولين قهرمانی سن آنتونيو اسپرز در N.B.A در سال 

های 1999 و ،2003 اين تيم را همراهی کرد.

   

مردی برای جانشينی كاكا و 
روبينيو

گلزنی های مکرر گرافيته برای وولفس بورگ شگفتی ساز نيم 
اين مهاجم  اميدهای  آلمان،  فوتبال  ليگ  رقابت های  فصل دوم 
برزيلی را برای اين که مورد توجه کارلوس دونگا مربی تيم ملی 
کشورش قرار گيرد و در جام جهانی 2010 شرکت کند، فزونی 
بخشيده است. در مسابقات اخير تيم ملی برزيل، دونگا اغلب از 
زوج کاکا و روبينيو در خط حمله اين تيم سود جسته است، اما 
شش گلی که گرافيته در سه ديدار اخير تيم فليکس ماگات به ثمر 
رسانده، اميدهای او را برای اين که بر تك بازی ملی اش بيفزايد 
و به جام مذکور اعزام شود، بيشتر کرده است. او به واقع با 
20 گل زده و آن هم طی 17 بازی که انجام داده، آقای گل فصل 
جاری بوندس ليگا است و شنبه شب اين هفته که در يك شگفتی 
بزرگ وولفس بورگ با نتيجه 5-1 بر بايرن مونيخ پيروز شد، 
او دو گل ديگر به ثمر رساند. گرافيته، جوان و يك تازه وارد به 
صحنه نيست و 30 سال سن دارد، ولی از آوريل 2005 که در 
پيروزی 3-0 برزيل بر گواتماال پيراهن ملی کشورش را برای 
اولين مرتبه به تن کرد، هيچ بازی ملی ای نداشته است. او اينك 
بر خالف گذشته نزديك بسيار آماده نشان می دهد و هر حرکت 
مؤثر و گلش رنگ و نمای حرکات سنتی و تکنيکی برزيلی ها 
را در بر دارد. خود او می گويد: »من يك برزيلی هستم و طبعًا 
هنرهای ويژه آنان را دارم، اما بر اثر کثرت حضور و بازی در 

آلمان، برخی کيفيات آنها را نيز يافته ام.«
نقطه اوج نمايش های گرافيته در همان ديدار اوايل هفته با بايرن 
بود که روی گل دوم خودش در حرکاتی کاماًل برزيلی سه مدافع 
رقيب و سپس ميشائيل رنسينگ دروازه بان بايرن را هم دريبل 
مربی  ماگات  که  گلی  کرد.  باز  پا  پشت  با ضربه  را  دروازه  و 
برزيلی«  »هنرهای  و  ظرافيت  سند  را  آن  مونيخ  بايرن  سابق 

گرافيته توصيف کرد.
 
 

ليگ قهرمانان اروپا

كار بایرن و 
ليورپول یکسره شد
ليگ  فوتبال  مسابقات  نهايي  چهارم  يك  مرحله  از  رفت  دور 
تيم هاي  پيروزي  با  گذشته  شب  اروپا  باشگاه هاي  قهرمانان 
ادامه  در   ، مهر  گزارش  رسيد.به  اتمام  به  چلسي  و  بارسلونا 
ديدارهاي دور رفت از مرحله يك چهارم نهايي مسابقات فوتبال 
برگزار  بازي  دو  اروپا شب گذشته  باشگاه هاي  قهرمانان  ليگ 

شد که طي آن بارسلونا با 
4 گل بر بايرن مونيخ فائق 
آمد و چلسي نيز با نتيجه 3 
بريك ميزبان خود ليورپول 

را از پيش رو برداشت.
ديدار  ترين  جذاب  در 
گذشته  شب  مرحله  اين 
در  بارسلونا  فوتبال  تيم 
به  نيوکمپ  ورزشگاه 
بايرن مونيخ رفت و  ديدار 
توانست در يك بازي کامال 
آلماني  ميهمان  يکطرفه 
درهم  گل  چهار  با  را  خود 
در  بارسلونا  براي  بکوبد. 

اين بازي جذاب و پرگل ليونل مسي )9 و 38(، ساموئل اتوئو 
تيم در يکقدمي  اين  تا  )12( و تيري هانري )43( گلزني کردند 
صعود به جمع چهار تيم برتر مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان 

باشگاه هاي اروپا قرار گيرد.
ورزشگاه  در  آينده  هفته  شنبه  تيم سه  دو  اين  برگشت  ديدار 
نظر  به  بعيد  و  برگزار مي شود  مونيخ  نا« شهر  آره  »آليانس 
بايرن بتواند مقابل صدرنشين الليگا  مي رسد تيم بحران زده 
به نتيجه الزم دست يابد.چلسي ديگر تيم پيروز ديدارهاي شب 
گذشته مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا بود که 
از سد ميزبان  بر يك  نتيجه 3  با  آنفيلد  توانست در ورزشگاه 

خود ليورپول بگذرد. 

در اين بازي ابتدا تيم ليورپول در دقيقه 6 توسط فرناندو تورس 
به گل برتري رسيد اما در ادامه برانيسالو ايوانوويچ )39 و 62( 
و ديديه دروگبا )66( براي چلسي گلزني کردند و اين تيم را به 

يك پيروزي بزرگ رساندند.
ليورپول براي صعود به مرحله نيمه نهايي مسابقات فوتبال ليگ 
قهرمانان باشگاه هاي اروپا بايد سه شنبه هفته آينده در خانه 
يابد،  دست  گل  دو  از  بيش  اختالف  با  پيروزي  يك  به  چلسي 

کاري که دست نيافتني به نظر مي رسد.
نهايي  چهارم  يك  مرحله  از  رفت  دور  ديدارهاي  کامل  نتايج 
مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا به شرح زير 

است:
منچستريونايتد انگلستان 2 - پورتو پرتغال 2

گل ها: وين روني )15( و کارلوس توز )85( براي منچستريونايتد 
و کريستين رودريگوئز )4( و ماريانو 

نيکالس گونزالز )89( براي پورتو
آرسنال   - يك  اسپانيا  ويارئال 

انگلستان يك
براي   )10( سنا  مارکوس  گل ها: 
 )66( آدبايور  امانوئل  و  ويارئال 

براي آرسنال
مونيخ  بايرن   -  4 اسپانيا  بارسلونا 

آلمان صفر
گل ها: ليونل مسي )9 و 38(، ساموئل 

اتوئو )12( و تيري هانري )43(
چلسي   - يك  انگلستان  ليورپول 

انگلستان 3
براي   )6( تورس  فرناندو  گل ها: 
 39( ايوانوويچ  برانيسالو  و  ليورپول 

و 62( و ديديه دروگبا )66( براي چلسي
نهايي  چهارم  يك  مرحله  از  برگشت  دور  ديدارهاي  برنامه 
مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا به شرح زير 

است:
سه شنبه - 25/1/88

 بايرن مونيخ آلمان - بارسلونا اسپانيا
 چلسي انگلستان - ليورپول انگلستان

چهارشنبه - 26/1/88
 پورتو پرتغال - منچستريونايتد انگلستان

 آرسنال انگلستان - پورتو پرتغال 
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چرا منچستریونایتد در اولدترافورد متوقف شد 
 

لغزش بر اثر بي احتياطي 
 

خوب  روزهاي  در  ميزبان  مدافعان  از  يك  هيچ  که  شبي  در 
و  ليساندرو  اما  نشد  ظاهر  انتظار  مطابق  نيز  هالك  نبودند،  خود 
رودريگس خيلي خوب جور او را کشيدند و اجازه ندادند ضعف 
هالك در تمام کنندگي بالي جان تيم شان شود. البته پسر پرقدرت 
پورتو خيلي خوب دويد و از اين طريق بخشي از نواقص را پوشش 
داد. ماجراجويي پورتو دچار سکته موقتي شد، زماني که آلوس 
با يك اشتباه کشنده روني را مقابل دروازه بان قرارداد و... تمام. 
ميل فراوان بازيکنان پورتو به حمله، ثابت کرد منچستريونايتد با 
حريفي متفاوت از رقيب يکشنبه گذشته )استون ويال( مواجه است. 
انفعال مهاجمان و فرو رفتن در  اين بازي  از  اگر 48 ساعت قبل 
الك دفاعي عاملي براي جسورتر شدن قرمزپوشان اولدترافورد و 
تصميمات صحيح فرگوسن تلقي مي شد، جسارت بيش از اندازه 
را  ميانبري  هرگونه  راه  اروپا  ليگ   2004  -  2005 قهرمان فصل 
بست. نگاه به عناصر خط دفاعي منچستريونايتد از داليل توفيق 
مهاجمان پورتو رمزگشايي مي کرد. اونز سردرگم نشان مي داد. 
او در منطقه خود  از دست داده بود،  قابليت فرماندهي را  ويديچ 
محبوس شده بود و خيلي هاي ديگر هم در اوج به سر نمي بردند. 
تعويض مي توانست چاره کار باشد. سرمربي پورتو با فراخواندن 
عنوان  به  بازيکن  اين  کشيد.  رخ  به  را  نتيجه  تغيير  عزم  فرناندز 
در  و  زد  مي  تکل  خوب  خيلي  حمله  خط  و  دفاع  خط  بين  رابط 
و  کاريگ  داد.  نمي  انجام  را  اشتباهي  ترين  کوچك  پاس  ارسال 
اسکولز به عنوان اصلي ترين ارکان بازي شب خوبي را پشت سر 
نگذاشتند و فرگوسن ترجيح داد به فلچر وظايف بيشتري بدهد. اين 
اقدام تا حدودي موثر واقع شد اما بايد دانست شاگردان فرگوسن 
بايد سپاسگزار شانس خود باشند که اجازه نداد موقعيت هاي گل 
از  مناسب  پاس هاي  ارسال  البته عدم  تبديل شود.  به گل  پورتو 
سوي هافبك هاي ميهمان، مهاجمان را در موضع انفعال قرار مي 
داد. ورود کارلوس تبس به ميدان بوي تغيير روش را به مشام 
نمي رساند، هر چند او واقعًا جريان بازي را دستخوش تغيير کرد. 
قرار  فرگوسن  کار  دستور  در  کناري  بازيکنان  به  شدن  اضافه 
گرفت و اين دستور خيلي زود نتيجه بخش شد. تبس با هوشياري 
به توپ رسيد و زيبا و تك ضرب گوي چرمي را درون دروازه 
فرستاد. ثبت گل در پنج دقيقه پاياني لزوم وجود يك نگهبان در 
خط دفاعي ميزبان را ضروري جلوه مي داد. شايد اين برنامه در 
برنامه هاي تاکتيکي پيرمرد اولدترافورد قرار داشت. با اين حال 
عدم وجود انگيزه و قدرت در ساق هاي مدافعان امکان عملي شدن 
تهاجمي  بازي  راستا  اين  در  برد.  مي  بين  از  را  طرحي  هرگونه 
پراکنده پورتو مدافعان رقيب را به اشتباه وامي داشت و در نهايت 

يك مدافع بالي جان ميزبان شد.
روحيه جنگندگي تيم بندري پرتغالي در لحظه ثبت گل دوم عينيت 
قلب حادثه مي زدند و در  به  بازيکنان بي محابا  يافت؛ جايي که 
نهايت يك بازيکن تازه وارد توپ را درون دروازه فن درسار جاي 

داد.

فرگوسن؛ آسيب پذیر بودیم 
 سرمربي تيم فوتبال منچستريونايتد انگليس گفت؛ با خودزني مقابل پورتو شرايط 
صعود ما دشوار شد. سرالکس فرگوسن اظهار داشت؛ با توجه به نتيجه يي که در 
در  زيرا مجبوريم  براي صعود دشوار شد،  ما  موقعيت  کرديم،  اولدترافورد کسب 
زمين پورتو برنده شويم تا به دور بعد برويم. اين مربي اسکاتلندي که تيمش سه 
شنبه شب در بازي رفت ليگ قهرمانان اروپا به تساوي دو - دو مقابل پورتو پرتغال 
رسيد، افزود؛ گل دوم پورتو براي ما فاجعه بود. بايد با احتياط و دقت فراوان بازي 
را کاماًل تحت کنترل گرفته و برتري دو بر يك خود را حفظ مي کرديم. وي گفت؛ 
به نظرم اين تيم پورتو نبود که به ما گل تساوي زد بلکه خودزني کرديم و کاماًل 
مقصر بوديم. مربي منچستر با بيان اين مطلب که گل حريف زيبا نبود؛ اما به خوبي 
نشان داد چقدر خط دفاع ما در شرايط فعلي آسيب پذير شده است، تصريح کرد؛ 
روز يکشنبه مقابل استون ويال در ليگ برتر حاضر شديم و به فاصله دو روز آماده 
بازي با پورتو نبوده و بسيار خسته نشان داديم. وي در مورد تيم حريف بيان کرد؛ 

از بازي پورتو تعجب و حيرت نکردم، چون آنها تيمي خطرناك هستند.
 

  ونگر؛ پاسخ خوبي دادیم 
 سرمربي تيم آرسنال انگليس گفت؛ با گلي که به تيم ويارئال زديم، به ميزبان خود 
پاسخ خوبي داديم.آرسن ونگر اظهار داشت؛ هر دو تيم با سرعت باال و کاماًل تهاجمي 
بازي کردند، البته ويارئال بازي را بهتر شروع کرد؛ اما در نيمه دوم جواب آنها را 
با گل تساوي داديم و نبض بازي را در دست گرفتيم. اين مربي که تيمش سه شنبه 
شب در بازي رفت از مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا در زمين ويارئال 
اسپانيا به تساوي يك -يك رسيد، افزود؛ فکر مي کنم اين تساوي و بازي که انجام 
داديم کمك زيادي به تثبيت موقعيت ما در اين مرحله کند. در بازي برگشت که در 
خانه ما انجام خواهد شد، با کسب پيروزي راهي مرحله بعد مي شويم. وي همچنين 
بيان کرد؛ در تمام طول فصل جاري آرسنال نشان داده از لحاظ روحي و رواني در 
موقعيت ايده آلي به سر مي برد. بارها در شرايطي که از حريف عقب بوده ايم، گلزني 
کرده و نتيجه را تغيير داده ايم. گلي زيبا به ثمر رسانديم هر چند به تساوي رسيديم، 

ولي بازي زيبايي را به معرض نمايش گذاشتيم.
 

 پلگریني؛ تساوي نتيجه جالبي نيست 
 سرمربي تيم ويارئال اسپانيا گفت؛ کسب تساوي خانگي مقابل تيم آرسنال براي 
با  بازي  داشت؛  اظهار  پلگريني  مانوئل  شود.  نمي  محسوب  خوبي  نتيجه  ويارئال 
اما  نبود؛  جالب  بوديم،  ميزبان  که  ما  براي  نتيجه  اين  و  رسيد  پايان  به  تساوي 
خوشحالم که در ارائه يك بازي کاماًل تماشايي سهم داشتيم. وي افزود؛ فکر مي کنم 
تيم من در نيمه نخست بازي بهتري نسبت به نيمه دوم انجام داد. در نيمه اول کاماًل 
بر حريف تسلط داشتيم، اما در نيمه دوم تا حدي تحت فشار نماينده انگليس قرار 
گرفتيم. سرمربي ويارئال تصريح کرد؛ با تمام افت و خيزها فکر مي کنم بايد برنده 
اين ديدار مي شديم، اما براي راهيابي به دور بعد چند روزي تا بازي برگشت صبر 
خواهيم کرد تا در ورزشگاه االمارات مجوز الزم براي صعود را بگيريم. خوشبين 
هستم که بتوانيم از اين مرحله صعود کنيم. درست همانند کاري که در دور قبل برابر 
پاناتينايکوس انجام داديم. فکر نمي کنم دوئل امشب تعيين کننده باشد اما بايد بازي 

را مي برديم. آرسنال به خوبي خواهد دانست حذف ما کار بسيار دشواري است.
  

روني؛ نگران بازي برگشت نيستيم 
نگران  پورتو  با  برگشت  بازي  براي  گفت؛  منچستريونايتد  تيم  پوش  ملي  مهاجم   
نيستيم، زيرا مي توانيم در بازي برگشت بر پورتو غلبه کنيم. وين روني اظهار داشت؛ 
کسب تساوي با پورتو به اين معني نيست که اين حريف را نمي شناختيم. کاماًل به 
نقاط قوت و ضعف اين تيم آشنا بوده و چندين فيلم بازي اين تيم را ديده بوديم. اين 
مهاجم ملي پوش افزود؛ وقتي تا حدي ناهماهنگ نشان داديم، دچار مشکل شديم و 
همين امر زمينه يي شد تا ميهمان دو گل بزند. روني که در اين بازي گل نخست تيمش 
را به ثمر رساند، بيان کرد؛ با وجود تساوي مقابل پورتو از حريف بهتر بازي کرديم. 
قهرمانان  ليگ  نهايي  نيمه  برنده شده و راهي دور  بازي برگشت  مطمئن هستم در 
خواهيم شد. روني با بيان اين مطلب که شکت دادن پورتو با توجه به فشار مسابقه 
با  پورتو  با  جدال  در  کرد؛  تصريح  نبود،  آساني  کار  برتر  ليگ  در  ويال  استون  با 
اشتباهات مکرري که مرتکب شديم، منچستر را گرفتار دردسر کرديم و همين عاملي 

براي دريافت دو گل شد. 

التزیو منچستریونایتد را متهم كرد  
 رئيس باشگاه التزيو مسووالن منچستريونايتد را متهم به پرداخت رشوه در جذب بازيکن 17ساله خود کرد.»کلوديو لوتيتو« رئيس 
باشگاه التزيو مسووالن باشگاه منچستر يونايتد را به دادن رشوه به والدين »فدريکو مکيدا« براي جذب اين بازيکن 17ساله متهم کرد. 
سران منچستريونايتد سال 2007 و درست يك روز پس از تولد 16سالگي »مکيدا« اين بازيکن ايتاليايي را از آکادمي جوانان باشگاه 
از  مانع  مسائلي،  چنين  با  مبارزه  براي  بايد  )فيفا(  فوتبال  المللي  بين  فدراسيون  که  است  باور  اين  بر  گرفتند.لوتيتو  خدمت  به  التزيو 
جذب بازيکنان زير 18 سال توسط تيم هاي باشگاهي شود.وي مدعي شده است والدين »مکيدا« با دريافت مبلغي از سوي مسووالن 

منچستريونايتد حاضر به امضاي قرارداد او با اين باشگاه انگليسي شده اند.  
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ورزش
يك پيروزي در تهران يك مساوي در تاشکن

روز خوب فوتبال ایران

ديگر به يك پيروزي و يك تساوي راضي هستيم. ساعت 19 چهارشنبه وقتي سپاهان با تساوي 
داد، مي شد  الغرافه قطر را شکست  از آن پرسپوليس  قبل  تاشکند خارج شد و ساعتي  از جهنم 
آرامش را در چهره مردم مشاهده کرد؛ همه آنهايي که شب قبل ناباورانه شاهد بودند نمايندگان 
همين دو کشور )ازبکستان و قطر( تحقيرآميزترين شکست ها را به نمايندگان فوتبال ايران تحميل 
کرده بودند. اين دو باخت، در کنار ناکامي دور قبل همين مسابقات )سه تساوي و يك باخت( و در 
کنار شکست تيم ملي از عربستان، نوميدي و عدم اعتماد به نفس را بر دوستداران فوتبال حاکم 
کرده بود. »دوستداران فوتبال« عبارت محافظه کارانه يي براي اکثريت مردم ايران است؛ مردمي 
که در واقعيت و به دور از تمام شعارها و ايده آل ها، فوتبال برايشان اهميتي خارق العاده دارد. 
پيروزي فوتبال، مي تواند بسياري از کاستي هاي زندگي شان را از ياد ببرد و شکست در فوتبال، 
موجي از نوميدي و رخوت بر جامعه حاکم مي کند. باخت استقالل و صباباتري در سه شنبه شب 
و شوك ناشي از انتخاب محمد مايلي کهن به عنوان سرمربي تيم ملي )که در حرف زدن بسيار 
بهتر از مربيگري عمل مي کند(، درجه اعتماد به نفس ملي را به پايين ترين حد خود رساند. شايد 
برخي سياستمداران با برجسته کردن رگ گردن، اعتماد به نفس جامعه ايران را به عوامل ديگر 
نسبت دهند اما آنها شايد بهتر از هر کس مي دانند که فوتبال و پيروزي در آن، بيش از هر اتفاقي، 
ضامن شادابي جامعه امروز ايران است. اين را شايد به عنوان يك واقعيت تلخ بايد پذيرفت. احساس 
آرامش اين جامعه پس از نتايج خوب پرسپوليس و سپاهان، مويد اين مدعاست. شايد براي همين 
باشد که پروژه موفقيت تيم ملي در راه صعود به جام جهاني به عنوان يك ماموريت غيرممکن، کليد 
سرنوشت انتخابات رياست جمهوري در 24 خرداد ماه باشد. دولتمردان امروز ما بهتر از هرکس 
مي دانند که تمام فعاليت ها و تحرکات آنها، در برابر ناکامي احتمالي فوتبال ايران، به راحتي مي 

تواند از سوي ميليون ها ايراني ناديده انگاشته شود.

پرسپوليس در برابر الغرافه قطر، يك تيم مقتدر بود. وينگادا، با تزريق نظم تيمي، از پتانسيل باالي 
بازيکنان پرسپوليس به بهترين نحو ممکن استفاده مي کند. علي کريمي، توره و نيکبخت واحدي، 
باقري و محمد حمايت مي  بودند که توسط نوري، زارع،  اول  نيمه  مثلث ويرانگر پرسپوليس در 
پرتجربه  مربي  موفق  هاي  ريسك  از  ديگر  يکي  دفاع چپ  در  گرفتن رحمان رضايي  قرار  شدند. 
پرتغالي بود که حداقل در عرصه آسيايي به تمام همتايان ايراني اش مي تواند فخر بفروشد. از 
سوي ديگر آمادگي علي کريمي در اين بازي )به رغم اخباري که در مورد غيبت او در تمرينات به 
گوش مي رسيد( به حدي بود که ثابت کرد توقع تماشاگران فوتبال براي حضور کريمي در ترکيب 
ثابت تيم ملي، کاماًل بجا و منطقي است. پرسپوليس در حالي با يك بازي برتر، با سه گل قهرمان 
اين  داشت.  ها  ذخيره  نيمکت  را روي  پتروويچ  و  خليلي  مثل  هايي  که چهره  داد  را شکست  قطر 
مجموعه نشان مي دهد پرسپوليس از چه پتانسيل هجومي چشمگيري برخوردار است. اما در آن 
سو، سپاهان با سرمايه انساني چشمگيرش در برابر ياران ريوالدو، بازي قابل قبولي را به نمايش 
گذاشت. عمادرضا به عنوان تك مهاجم، حاج صفي به عنوان هافبك هجومي و نويدکيا و ابوالهيل 
به عنوان دو هافبك طراح، بازي برابر و در دقايقي برتر از ميزبان را به نمايش گذاشتند. وقتي در 
نيمه دوم رسول خطيبي و الونگ هم به ترکيب اضافه شدند، سپاهاني ها نشان دادند از چه بازيکنان 
و  عمادرضا  هاي  گل  )با   1-2 برتري  از  پس  سپاهان  که  افسوس  هستند.  برخوردار  ارزشمندي 
عقيلي( همچون تيم ملي نتوانست امواج تهاجمي حريف را کنترل کند و با حبس شدن در محوطه 
اما هرچه بود،  از پيروزي خود محافظت کند که در نهايت نتوانست.  نااميدانه تالش کرد  جريمه، 
اين تساوي مي تواند در آينده نقشي بسزا در معادالت سخت اين گروه ايفا کند. هرچه بود موفقيت 
پرسپوليس و سپاهان، دقيقًا همان چيزي بود که جامعه ايراني احتياج داشت. آن هم پس از دو هفته 

سخت، پس از ناکامي تيم ملي، استقالل و همين طور انتخاب مايلي کهن، 

در تازه ترين رده بندي تيم هاي ملي فوتبال جهان رخ داد 
 

ایران در بدترین جایگاه 9 سال اخير 
 

سقوط فوتبال ايران در همه زمينه ها ادامه دارد و اين بار در رده بندي تيم هاي ملي جهان، فوتبال ايران 
خود را در يك جايگاهي پايين تر نسبت به گذشته اش مي بيند. ديروز تازه ترين رده بندي ماهانه تيم هاي 
ملي جهان از سوي فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( اعالم شد و ايران با 11 پله سقوط نسبت به ماه گذشته 
در رتبه 53 جهان قرار گرفت که اين رتبه بدترين جايگاه ايران در 9 سال اخير رده بندي فيفا به شمار مي 
رود. فيفا براساس عملکرد کشورها در بازي هاي ملي اين رده بندي را تنظيم و منتشر مي کند و شکست 
خانگي ايران مقابل عربستان عامل اصلي اين سقوط فاحش محسوب مي شود. براساس قوانين، اهميت بازي 
هاي رسمي از جمله ديدارهاي مقدماتي جام جهاني به مراتب بيشتر از بازي هاي دوستانه است و پيروزي 
در بازي هاي کم اهميت مقابل کنيا و کويت نتوانست شکست در برابر عربستان را جبران کند و مانع سقوط 
ايران در رده بندي تيم هاي ملي شود. ايران در شرايطي در رتبه 53 جهان قرار گرفته که در بين آسيايي ها 
پس از استراليا، ژاپن و کره جنوبي چهارمين تيم قاره است و بسياري از تيم هاي نه چندان مطرح آفريقايي 
و امريکايي از جمله گابن و هندوراس را باالتر از خود مي بيند. قرار گرفتن در چنين رتبه پاييني يك افت 
قابل توجه براي فوتبال ايران محسوب مي شود چرا که در دهه اخير ايران همواره در رتبه هاي به مراتب 

باالتري حضور داشته و حضور چنداني در رتبه هاي پايين تر از 50 را تجربه نکرده بود.

اوج گيري با مایلي كهن، ركوردشکني با برانکو

رده بندي فيفا از سال 1993 شروع شد. 
در آن سال ها با توجه به عملکرد ضعيف 
و   1994 آسيايي  هاي  بازي  در  ايران 
تعطيلي نسبي تيم ملي پس از ناکامي در 
معمواًل  ها  سال  آن  در  ايران  هيروشيما 
از 50 جوالن مي  تر  پايين  رتبه هاي  در 
هم  رقمي  سه  هاي  رتبه  به  حتي  و  داد 
ژوئن  در  ايران  جايگاه  بدترين  رسيد. 
جهان   122 رتبه  در  ايران  که  بود   1996
قرار گرفت. از آن به بعد بود که با شکل 
که  خوبي  نتايج  و  ملي  تيم  مجدد  گيري 
ايران با مربيگري محمد مايلي کهن گرفت، 
سال  در  ايران  شد.  شروع  ايران  صعود 
96 رتبه هاي پايين تر از 100 را رها کرده 
و پيشروي اش به مکان هاي باالتر آغاز 
شد و از اواخر سال 97 خود را به مکان 
هاي باالتر از 50 رساند. اما بهترين دوران 
ايران در رده بندي فيفا در زمان مربيگري 
در  ايران  خورد.  رقم  ايوانکوويچ  برانکو 
بين سال هاي 2004 تا 2006 معمواًل در 
تيم برتر جهان حضور داشت و  بين 25 
آگوست 2005 در بهترين جايگاه خود در 
قرار  پانزدهم  يعني  فيفا  بندي  رده  تاريخ 
گرفت. البته از سال 2006 و پس از تغيير 
به  يکباره  به  ايران  فيفا  بندي  قوانين رده 
در زمان  کرد.  پنجم سقوط  و  رتبه چهل 
ملي، معمواًل  تيم  در  نويي  قلعه  مربيگري 
ايران در رتبه هايي بين 30 تا 50 نوسان 

تر  پايين  پنجم  و  چهل  از  هرگز  و  داشت 
نيامد و از سي و دوم باالتر نرفت. علي دايي هم تيم ملي را در رتبه چهل و يکم تحويل گرفت و در رتبه 53 
تحويل داد. دليل اصلي اينکه ايران در سال هاي اخير هرگز نتوانست دوباره در جمع 30 تيم برتر جهان 
قرار بگيرد اين است که فدراسيون فوتبال کميت را در اولويت قرار مي دهد نه کيفيت را. پيروزي برابر تيم 
هاي ضعيف آن هم در ديدارهاي دوستانه نمي تواند چندان ايران را در اين رده بندي باال بکشد و کسب 
نتيجه در ديدارهاي مقدماتي جام جهاني و رويارويي با تيم هايي که در رده بندي فيفا در مکان هاي مناسبي 
قرار دارند، حائز اهميت است. در شرايطي که بسياري از مقامات سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال 
ايران را يکي از قطب هاي فوتبال جهان معرفي مي کنند و ايران را از جذب دانش روز دنيا بي نياز مي دانند، 
چگونه مي توانند قرار گرفتن در رده 53 جهان و چهارم آسيا را توجيه کنند، اين نکته هم فراموش نشود 
که امارات و کره شمالي دو حريف ايران در گروه دوم جهان حتي در جمع 10 تيم برتر آسيا و 100 تيم 

اول جهان هم ديده نمي شوند. 

بورا سرمربي عراق شد
تيم  سرمربي  ساله،   64 ميلوتينويچ  بورا   :AFC
 ،  86 در جام هاي جهاني  که  بورا  عراق شد.  ملي 
90، 94، 98 و 2002 به ترتيب به عنوان سرمربي 
تيم هاي ملي مکزيك، کاستاريکا، آمريکا، نيجريه و 
چين حضور داشته، بايد عراقي ها را براي حضور 
کنفدراسيون ها  جام  رقابت هاي  در  آبرومندانه 
اسپانيا،  با  عراق  مسابقه ها  اين  در  کند.  آماده 
همگروه  )ميزبان(  آفريقاي جنوبي  و  نيوزيلند 

است.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 17)

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO 

IN IRAN
Eventually Radio Iran expanded its facilities and in-
creased its broadcasting time.  The programs of Radio 
Iran or Voice of Iran were soon received nationwide in 
Iran and in neighboring countries as well as some West-
ern countries.  In 1960 Radio Iran began to broadcast 
24 hours a day.  Radio Tehran or Program II was also 
established as a new division mainly to cover Tehran 
and surrounding area.  Soon most cities in country 
were able to receive the programs of the Radio Tehran.  
In 1967 FM and FM stereo broadcasting were added 
to the service of Radio Iran.  In 1971 Radio Iran was 
merged with National Iranian Television which resulted 
in more improvement in programming and coverage.  
The number of radio sets which did not exceed 1,000 in 
1941 was estimated at 6,800,000 in 1966 and increased 
to 10,000,000 in 1974.  Radio programming under the 
new organization enjoyed expansion in coverage and an 
increase in broadcasting time.
Similar to the British broadcasting system, Radio Iran 
consists of two programming centers, Voice of Iran or 
Program I and Radio Tehran or program II.  Program I 
is broadcast twenty four hours a day on several medium-
wave transmitters.
A 100-kilowatt medium-wave transmitter, located in the 
Pahlavi Wireless station in northern Tehran, a 2,000-
kilowatt medium-wave transmitter in Dasht e Ghazvine 
and a 300-kilowatt medium-wave transmitter in Kamal 
Abad, Tehran, broadcast the programs of Program I 
throughout Iran and some neighboring countries via 
microwave and satellite.  
The Voice of Iran, Program I, its programs are intend-
ed for the general public and designed to suit all ages 
and backgrounds.  Program I consists of various types 
of programs designed for a variety of interests such as 
children, youth, women, workers, farmers and various 
minorities.  These programs are produced in the Radio 
Iran production centers by various groups of writers, po-
ets, psychologists, sociologists, technicians and experts 
for each form of programs.  The programs are intended 
to entertain, inform, educate and above all, to promote 
and safeguard the Iranian cultures.

To be countinued

 Missing Soluch, a chance to
 introduce Dutch to Persian culture:
ambassador
The Dutch translation of “Missing Soluch” is 
a great opportunity for the Dutch to be intro-
duced to Persian culture, ambassador of the 
Netherlands to Tehran Radinck J. van Vollen-
hoven said during a ceremony on Sunday. 
The Dutch version of Mahmud Dowlatabadi’s 
“Missing Soluch” was unveiled during a cer-
emony in Tehran on Sunday. 
His book, published by Oxfam Novib Publica-
tions was previously unveiled at the Crossing 
Border Festival in The Hague in late Novem-
ber 2008. 
Vollenhoven held the ceremony, which was at-
tended by Iranian cultural figures and literati, 
at his residence. 
Dowlatabadi depicts the deep layers of Iranian social life in his works, which have been translated into many languages in 
order to introduce contemporary Persian culture and literature, editor-in-chief of Bokhara Literary Magazine Dehbashi men-
tioned at the ceremony. 
Scholar Mohammad-Ali Sepanlu described Dowlatabadi’s books as a treasure of contemporary Persian literature and referred 
to the publication of the Dutch version of “Missing Soluch” as a new vehicle for initiating increased cultural relations between 
two countries. 
“I believe that if there were no translators, there would be no mutual understanding between people of the world either and we 
would encounter increased misunderstandings. I really appreciate the translator’s task,” Dowlatabadi said during the event. 
Several scholars including Ezzatollah Fuladvand, Dariush Shayegan, Javad Mojabi, Media Kashigar, Seyyed Ali Salehi and 
cineaste Bahman Farmanara attended the ceremony. 
Born in 1940, short-story writer and novelist Dowlatabadi was the most prominent Iranian novelist of the 1980s. Self-educat-
ed and forced to work from childhood, Dowlatabadi spent part of his younger adult years as a stage actor in Tehran. 
Dowlatabadi’s 1979 novel “Missing Soluch” treated the decline of Iranian village life in the 1960s. His magnum opus is the 
monumental 3,000-page saga called “Kalidar,” which narrates the lives of Kurdish tribes and peasants from a poverty-stricken 
village in Khorasan Province during the mid-1940s. 
Photo: Mahmud Dowlatabadi and the Dutch version of his “Missing Soluch” 

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

Achaemenid inscription discovered 
in southern Iran
An Achaemenid stone tablet has recently been discovered near the city 
of Ramhormoz in Khuzestan Province in southern Iran. Residents of 
the village of Shifteh stumbled upon the tablet at an Achaemenid site 
that was discovered near the village in mid March, the Persian service of 
CHN reported on Monday. Bearing some figures and large cuneiform 
inscriptions written on its two sides, the tablet weighs eight kilograms. 
“The Khuzestan Cultural Heritage Lovers Society (Tariana) was in-
formed about the discovery as soon as the locals found the tablet and 
afterwards, it was transferred to the Ramhormoz Cultural Heritage Of-
fice,” Tariana spokesman Mojtaba Gahestuni told CHN. 
“Initial examination determined that the artifact dates to the Achaemenid era and it has been inscribed on a stone similar to 
those being extracted from a mine in the Rud-e Zard region (near Ramhormoz),” he added. 
The inscription has not been deciphered yet. 
The Achaemenid site, which includes ruins of two Achaemenid palaces, is located on a mound that is traversed by a road built 
upon it four years ago. Only the ruins of four columns of the palaces remain as most of the structures on the mound were 
demolished during the construction of the road. 
According the villagers, traces of 18 columns of the palaces were observable at the site before construction of the road began. 
In May 2007, two U-shaped coffins containing skeletons of a girl and a woman, who are surmised to have been members of 
an Elamite royal family, were discovered along with a great number of artifacts during a grading operation by the Khuzestan 
Water and Waste Water Company in Ramhormoz. 
Since the grading operation continued even after this extraordinary discovery, the gravesite has been almost completely oblit-
erated. 
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Iran’s Aqili to sing at 
Divan Festival in Germany
 

Iranian vocalist Salar Aqili and the band “Raz-o-Niaz” are to 
perform at the West-Eastern Divan Festival in Weimar, the cen-
tral home of great German poets and writers in August. 
The Osnabrück Youth Choir will accompany the Iranian band 
on its first performance at the opening ceremony of the pro-
gram. The band will have two more performances without a 
vocalist. Aqili will accompany the band at the last performance 
in the closing ceremony. Divan festival is part of the 15-day 
Iranian culture program comprising concerts, literary readings 
and art exhibitions. Public readings from the works of Goethe 
and Hafez, exhibitions by contemporary artists and concerts of 
Iranian classical and popular music are also arranged during the 
program. According to the German organizer Klaus Gallas, the 
West-Eastern Divan Festival is to commemorate both Goethe 
and Hafez.The title was mirrored by the West-Eastern Divan, 
the title of an 1819 collection of poems in a quasi-Persian style 
by Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) who lived in Weimar 
and is revered as Germany’s greatest poet, dramatist, and novel-
ist.The exhibited items, many of which have not been seen out-
side Iran, include exquisite Qura’ns, mosque lamps, paintings, 
carpets, calligraphies and porcelain. Organized by the British 
Museum, Iran’s National Museum and the Iranian Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Shah Abbas: 
The Remaking of Iran will run until June 14, 2009. s. 

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

 Venice biennial to display
Iranian artworks

Iranian artists are to participate in the 53rd Biennale di Vene-
zia’s International Art Exhibition, which will be held from June 
7 to November 22, 2009 at the Giardini della Biennale and at 
the Arsenale. 
Painter Iraj Eskandari, calligrapher Sedaqat Jabbar, and sculp-
tor Hamidreza Avishi are to display their works at the bien-
nial, secretary of the first Fajr International Visual Arts Festival 
Gholamali Taheri said on Monday. 
Top winners of the first Fajr festival including Harish Shiva, 
Farzin Hedayatzadeh, Amir Rostami, and Mahmud Azadnia 
are to accompany the team, he added. 
“Several other artists at the non-competitive section of the 
festival including painter Mostafa Dashti, sculptor Morteza 
Namatollah, graphic designer Mehdi Mohammadi, photogra-
pher Mehdi Mon’em, cartoonist Mohammad Amin-Aqaii, and 
calligrapher Abbas Akhavain will also be visiting the biennial 
this year,” he went on to say. 
He also remarked that other artists would also join the team. 
Iran had taken part in the 50th edition of the biennial in 2003 
with masters Hossein Khosrojerdi, Behruz Darash, and Ahmad 
Nadalian, and in the 51st edition with Mandana Moqaddam 
and Bita Fayyazi. Iran missed the 52nd edition in 2007. 
The 53rd International Art Exhibition is titled “Making 
Worlds”.

Greek Embassy donates 
book on Khayyam to Iran 
National Library
The Greek ambassador to Tehran, Nicolas Greelidis, donated a col-
lection of Khayyam’s poetry in English and Greek to the Iran Na-
tional Library and Archive. 
In a meeting with (INLA) director Ali-Akbar Ash’ari on Monday, 
they both discussed enhancing the cultural relationship and empha-
sized introducing the historical background of both countries to the 
younger generation of Iran and Greece. 

Ash’ari said that the education centers and universities could make a 
deeper impression on relations between the two countries. 
“There are several research institutions in Iran that specialize in phi-
losophy and cultural fields that could help increase knowledge of the 
history and culture of both countries,” Ash’ari continued. 
Nicolas Greelidis also donated a collection of Greek books on art, his-
tory, and philosophy and several more Greek books on Khayyam. 
The Greece embassy has previously donated a collection of books to 
Iran National Library and Archive. 

 Iran’s “Be Calm” awarded at two
European festivals

Ramtin Lavafipur’s “Be Calm and Count to Seven” recently received 
awards at the Fribourg and Roma Independent festivals. 
The film won the 2009 Prix du Jury Oecuménique award at the Fri-
bourg International Film Festival which was held from March 14 to 
21 in Switzerland. 

Lavafipur’s “Be Calm and Count to Seven” was also awarded an hon-
orary diploma at the Feature Film Section of the Roma Independent 
Film Festival held from March 19 to 27. 

The film narrates the tale of a youth named Motu, who is a member of 
a gang of youths who retrieve contraband from the sea. Meanwhile, 
Motu’s father has disappeared while transporting illegal human cargo 
and the smugglers’ middleman contends with a toothache and tense 
telephone calls from his wife in Tehran. 

Iran celebrating 
spring in Paris
 Iran’s cultural attaché office in Paris is celebrating Iranian New Year 
during a festival entitled Printemps Iranien 2009 (Iranian Spring 
2009) from March 20 to June 20. The festival contains different 
sections concerning Iranian cinema, music and Iran’s photography, 
painting, miniature and calligraphy. A total of seven Iranian films 
namely Majid Majidi’s “The Color of Paradise”, Asghar Farhadi’s 
“Fireworks Wednesday”, Hassan Fat’hi’s “Marriage Iranian Style”, 
Mohammad Nurizad’s “Iranian Prince”, Shahriar Bahrani’s “Saint 
Mary” and Parviz Sheikhtadi’s “Red Robin” is screening during 
the event. Works by Iranian artists including photographers Mehdi 
Fattahieh and Saeid Fallahfar, calligrapher Yadollah Kaboli, painters 
Javad Nobahar, Nima Petgar and Ahmad Vakili and miniaturist 
Maryam Lamei Harati are slated to put on display during the event. 
Iran held Iranian spring celebration in spring 2008. In 2009 edition 
the Parisian entertainment centers under the auspices of ACTISCE 
and Théâtre Lucernaire cosponsors the event. 
Photo: A calligraphy creation by Yadollah Kaboli, whose works are 
being displayed in an exhibition in the Iranian Spring festival cur-
rently underway in Paris 
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