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ميان خيال و واقعيت چقدر فاصله است؟ ميان دروغ و حقيقت نيز؟ آيا هنر، و به ويژه 
ما  واقعي  زندگي  با  که  مي کشد  تصوير  به  ما  براي  را  خيالي  جهاني  سينما،  هنر 
فرسنگ ها فاصله دارد؟ چگونه مي توانيم از »هنر«، عالوه بر لذت و احساس شادي و 
وجد يا غم و اندوه، به عنوان آيينه اي براي جامعه و فهم و شناخت و تزکيه و رهايي 
نيز استفاده کنيم، اگر »هنر« فقط دروغي نباشد که خود را با آن سرگرم مي کنيم و 
از تنگناها و فشارهاي زندگي روزانه رها مي شويم؟ آيا در »دروغ« بيش از »حقيقت« 
رهايي هست؟ پيکاسو مي گفت که »هنر دروغي است که حقيقت را مي گويد!« اگر هنر 
»ذاتا« دروغ باشد، چگونه مي تواند حقايق را به ما بگويد؟ »وقتي همه خوابيم« بهرام 
بيضايي شايد مي خواهد يکي از همين دروغ هايي را به ما بگويد که ما را به حقيقت 

مي رساند. اما چطور؟
ويژگي هايي  چه  باشد  کلنگي  خانه اي  اگر  چيست؟ خب،  کلنگي  جامعه اي  ويژگي هاي 
دارد؟ همان ويژگي ها را نيز جامعه اي کلنگي دارد. خانه کلنگي خانه ويرانه اي است که 
صاحبانش نه توان تعمير و نوسازي خانه شان را دارند و نه توان تغييرش را. با اين 
همه، خانه دارد بر سر آنها آوار مي شود. آنها فقط منتظرند دري به تخته بخورد و آدم 
پولداري پيدا شود و آن قدر به آنها پول بدهد که بتوانند خانه شان را عوض کنند، يا يکي 

از آن طرح هاي شهري پر ريخت و پاش به اجرا درآيد و خياباني بزرگ  ....
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صفحه 14

تازه  در  مانيتور  بيزينس  موسسه 
در  کرد  اعالم  خود  گزارش  ترين 
سال جاري درآمدهاي دولت ايران 
افزايش  آن  هاي  هزينه  و  کاهش 
مي يابد. به گزارش ايسنا بيزينس 
مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 
2009 خود درآمدهاي مالي دولت 
و  هزار   624 را  گذشته  سال  در 
پيش  و  برآورد  ريال  ميليارد   693

بيني کرد اين شاخص ....

قيصر، کجايي؟ »سينما« را ُکشتند! 

صفحه 50ورزشاقتصاد سیاست

از  برزيلی  نويسنده  کوئليو،  پائولو 
عالقه اش به اسالم و موالنا و تاثيرات 
بر  و  گفت  سخن  آثارش  بر  آن 
تاثيرپذيری از آثار جالل الدين مولوی 

اعتراف کرد.
کوئليو که تا به امروز آثار پرفروشی 
پنجم،  کوه  مکتوب،  کيمياگر،  چون 
يازده دقيقه، ساحره پورتوبلو و... را 
در کارنامه ادبی اش دارد، در مصاحبه 

با مجله فوروارد سوريه از .... 

صفحه  18ادبیاتصفحه12

پائولو کوئليو به تاثيرپذيری 
اين بازي را آقايان از آثار مولوی اعتراف کرد

شروع کرده اند
به  را  طبيعت  پيش،  قرن ها  بوميان، 
خود حلقه آويز مي کردند. آنها معتقد 
جادويي  قدرت  تمام  طبيعت،  بودند 
و  چوب  و  برگ  و  گل  در  را  خود 
که  آنهايي  و  کرده  ذخيره  سنگ 
حلقه اي از گل يا نخ يا سنگ به دور 
گردن و کمر خود مي آويزند، قدرت 
زيبايي  رواج  بهاي  به  را  طبيعت 

مي خرند. تاريخ بشريت  .....

 پروژه مقابله با توليد مثل 
دايي جان ناپلئون 

در  کهن  مايلي  محمد  استراتژي 
نويي  قلعه  امير  با  فردي  برخورد 
تاکتيک  کس  هيچ  اما  بود  درست 
ندارد.  قبول  را  او  برخورد  نحوه  و 
انتخاب  با  نه  يادداشت  اين  نويسنده 
مايلي کهن براي سرمربيگري تيم ملي 
موافق بود و نه دوست دارد از پنجره 
اينجا  کند.  نقد  را  جامعه  کهن  مايلي 
چرا  دارد؛  وجود  ديگر  بحث  يک  اما 
قلعه  قبال  در  کهن  مايلي  استراتژي 

نويي درست بود؟.... 

خانواده

روسيه براي امريکا شرط 
گذاشت 

اينکه براي محقق  روسيه با بيان 
از  عاري  جهان  نظريه  شدن 
يکسري  بايد  يي  تسليحات هسته 
شروط برآورده شوند، نسبت به 
طرح هاي باراک اوباما براي اين 
منظور واکنش محتاطانه يي نشان 
جمهور  رئيس  اوباما  باراک  داد. 
امريکا اوايل اين ماه در جمهوري 
زرادخانه  کاهش  به  متعهد  چک 

هاي هسته يي امريکا، ...

صفحه7

کاهش درآمدهاي دولت 
ايران و افزايش هزينه 

صفحه  42

 حرمت نان و نمک در 
صفحه 11فرهنگ ايرانی
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

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

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی
امور وب سایت :  شيدا  عليزاده  

امور کامپیوتری:  امير پرهيز

از:  دکتر آرا - دکتر بيژن کيمياچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرميا - خانم دهقانيان -  

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

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 
ایران مرسوم نبوده  این است که هیچگاه برده داری در  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد. 
تصویر  یک  حتی  جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  تراشیده  پیکره  صدها  بین  در  است 
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

»درباره الي« در 
جشنواره تربيکاي 

نيويورک 
 

اصغر  حضور  با  الي«  »درباره  فيلم 
بخش  در  ماه  ارديبهشت  فرهادي، 
نيويورک  رقابتي جشنواره »تربيکا«ي 
درمي  نمايش  به  نوبت  چهار  از  بيش 
آيد. برگزارکنندگان جشنواره »تربيکا« 
تا   2( مه   3 تا  آوريل   22 روز  از  که 
بود،  خواهد  برپا  ماه(  ارديبهشت   13
فيلم در روزهاي 26  اين  اعالم کردند 
، 27و 29 آوريل )6 ، 7 و 8 ارديبهشت 
ماه( و دوم مه )12 ارديبهشت ماه( به 
براي  نوبت  دو  و  آيد  درمي  نمايش 
مطبوعات اکران دارد. در بخش رقابتي 
»تربيکا« 12 فيلم حضور دارند که فيلم 
»درباره الي« اصغر فرهادي به همراه 
امير  واقعي«  داستان  يک  »وگاس  فيلم 
نادري در اين بخش در کنار فيلم هاي 
به  آمد.  خواهد  در  نمايش  به  ديگر 
ايسنا همچنين برگزارکنندگان  گزارش 
کوتاهي  مصاحبه  »تربيکا«  جشنواره 
برگزيده  کارگردان  فرهادي  اصغر  با 
فرهادي  اند.  داشته  برلين  جشنواره 
دنياي سينما  به  درباره علت ورودش 
ترين  »مهم  است؛  گفته  فيلمسازي  و 
موضوعي که موجب شد من فيلمساز 
فقط  من،  عقيده  به  بود.  سينما  شوم، 
سينما مي توانست من را به فيلمسازي 
چنين  سينما  فقط  و  کند  مند  عالقه 
ايده ساخت  درباره  او   ». دارد  قدرتي 
»همه  گويد؛  مي  الي«  »درباره  فيلم 
آغاز شد؛  کوچک  تصوير  يک  از  چيز 
سرد  هوايي  در  که  مردي  تصوير 
جسد  انتظار  در  و  ايستاده  دريا  کنار 
همسرش است تا آب آن را به ساحل 
بياورد. اين تصوير هميشه با من بوده 
بود  کرده  مشغول  را  ذهنم  همواره  و 
ساخت  به  تصميم  دليل  همين  به  و 
ادامه  در  فرهادي  گرفتم.«  فيلم  اين 
گفت؛ »اين يک فيلم واقعيت گرا است و 
از طبقه متوسط  اگرچه خانواده هايي 
ايران هستند، اما مهم تر اين است که 
يي  نقطه  هر  در  تواند  مي  آن  داستان 
از جهان اتفاق بيفتد و حتي يک بيننده 
در دورترين نقطه جهان هم مي تواند 
قرار  فيلم  بازيگران  جاي  را  خودش 
آخرين  درباره  کارگردان  بدهد.«اين 
داد؛  اين طور توضيح  نيز  ساخته اش 
»درباره  کارهايم،  بقيه  با  مقايسه  »در 
الي« متفاوت تر است. من نمي خواهم 
تماشاگر اين فيلم را از دريچه نگاه من 
بدون  را  آن  دارم  دوست  بلکه  ببيند، 
فرهادي  کند.«  درک  يي  واسطه  هيچ 
طرح  روي  کار  حال  در  است  گفته 

فيلمنامه بعدي اش است 

اسماعيل خويی
ديدارگاه جان وخطرکردن

به : شاهرخ محمدزاده

تنهايی کويری ما آسان نيست .
دستت درآستانه پيوستن می لرزد ،

زنهار !
تنهايی کويری ما آسان نيست .

تنهايی کويری ما 
- اين راستای نور وغرور ،اين گشادگی عريان 

–
آسان نيست .

اينجا
برشانه های تشنگيت

هرگز
چتر نخواهد گشود

گيسوئی از نوازش باران ،
اينجا

برگيسوان خستگيت 
هرگز

مرواريدنخواهدفشاند
ايثارآبشاران ،

وگامهای آمدنت را 
هرگز

تفسير نخواهد کرد
ديدار چشمه ساران ،
وشاخ بارور شدنت

هرگز
آرام نخواهد يافت

درچتر بال گستردن
- چونان درختی سرشار –

برجوجگان برگ وجوانه
درالنه های رويشزاران .

اينجا
بيدارباش خش خش 

درخاربن
آذين هوش تو،

ومرگ
مرگ گزنده ، مرگ گريزنده ،

همسايه هماره تنهايی تو خواهد بود
درخشمزهرشرزه ماران 

تنهايی کويری ما آسان نيست .
هشدار !

اينجاخورشيد بوته واری از تفنن است ،
و نور تازيانه بيداری است ،
وهرم خون مردان است 

درياوشی که در رگ توفيدن
ازکرانه خشم و شن

جاری ست .

اينجا شب ، مثل شب ،
صدآسمان ستاره بيدار بايد باشی ،

ورنه 
غول هزارچشم هراسيدن
زودا که برتو راه ببندد ،

و روز ، مثل روز ،
روشنتر ازنگاهی هشيار بايد باشی ،

ورنه
آئينه های هيچ نمای سراب

زودا که برتو بازنمايند
نقش تورا ،

به گونه نقشی برآب .
ستت در آستانه پيوستن می لرزد .

تنهايی کويری ما آسان نيست .
زنهار !اينجا

مردان ره به کنگره آسمانشکاف نترسيدن 
برمی شوند 

با رسيمانی از مار .

بيل را بکش 
در يکی از صفحات آگهي ترحيمي ديدم که يکهو خشکم زد. اما وقتي ديدم اين آگهي ترحيم طرح روي جلد يک مجله است، 
از سر طنز ديگر از شدت خشکي نتوانستم از جايم تکان بخورم. باورم نمي شد يک روزنامه نگار آگهي ترحيم يک آدم 
زنده را طرح روي جلدش کند تا مثاًل بقيه به آن بخندند؛ آن هم آدم زنده يي به معروفيت علي دايي مربي سابق تيم ملي. 
با  اند  ايستاده  اين تعجب فقط مختص به من هم نبود چون وقتي برگشتم ديدم به يک چشم برهم زدني خيل جمعيت 
چشماني گشاد و دهاني باز مشغول خواندن آگهي ترحيم هستند بي آنکه حتي لبخندي از سر شوق بزنند. و برايم قضيه 
زماني جالب تر شد که يادم افتاد اين مردمان متاثر از ديدن اين آگهي همان هايي هستند که زماني توهين آميز ترين اس 
ام اس ها در مورد علي دايي را با قهقهه مي خواندند. از آنجا که کاًل شکل عالمت سوال شده بودم، ذهنم مرا به عقب تر و 
عقب تر مي برد؛ به زماني که علي پروين نتوانست تيم ملي را قهرمان کند و در عين بچگي شنيده بودم مردم نمايشگاهش 
را آتش زدند يا مايلي کهن که از تيم ملي اخراج شده بود. همان موقع هم متعجب بودم که چطور مي شود زماني به به و 
چه چه شنيد و قهرمان ملي لقب گرفت و روي دست مردم اين طرف و آن طرف رفت اما در عرض چند ماه تبديل شد به 
مسبب تمام بدبختي ها. غرق در سير افکارم بودم که گريزي به عالم سياست زدم؛ دم دست ترينش همين دکتر مصدق 
بود که زماني يک روز بست نشستنش در مجلس مصادف بود با تعطيلي کل ايران و يک روز که به احمدآباد فرستاده 
شد از سر تبعيد، آن مثال معروف مصدق و پتو نقل مجالس شد. در همين افکار بودم که متوجه شدم کاًل اين رفتاري 
است که ما با تمام قهرمانان مان مي کنيم مگر آناني که زود مرده باشند و چند صباحي بيشتر در ديد نبوده اند. همين 
خاتمي خودمان را ببينيد. زماني طرفدارانش عين ستاره هاي ليانشامپو بودند و لشگري افسانه يي راه انداخته بود اما 
هشت سال که تمام شد، دليل تمام بدبختي ها لقب گرفت و هر کس به نوبه خود قصوري را به گردنش مي انداخت. من 
خودم منتقد خاتمي بودم و هستم اما بحثم اين است که رفتار با وي برازنده ملتي نبود که زماني او را قهرمان خود کرده 
بود. يادم هست زماني که خاتمي براي آخرين بار به جمع دانشجويان رفته بود، من هم حسابي از دست رئيس جمهور 
اصالح طلب کفري بودم اما هيچ گاه ناسزاهاي دانشجويان را درست ندانستم؛ دانشجوياني که بعد از گذشت چهار سال 
از دولت احمدي نژاد با تمام انتقاداتي که به خاتمي داشتند - و من هم دارم- تصميم گرفته بودند به سمت خاتمي بروند 
و وقتي خاتمي انصراف داد، آنها هم اکنون بي کانديدا مانده اند و با چراغي روشن دنبال کانديداي خود مي گردند. اين 
همان رفتار عشيره يي است که دکتر سريع القلم به آن همواره اشاره دارد و دليل اصلي عقب ماندگي ايرانيان را در اين مي 
داند؛ همان که يکي از دوستان بزرگوارم مدام در مقاله هايش به آن اشاره مي کند که شاهان پرافتخار ديروز همواره به 
دست رعيتان ديروز خود و با شمشير سقوط مي کردند تا رعيت ديروز قهرمان امروز لقب گيرد و چند صباحي بعد وي 
هم به همان طريق از تخت شاهي به زير آيد. اين اخالق ما ايراني ها است - متاسفانه - که اسطوره هاي خود را به دست 
خود به زير مي کشيم و مدام هم به دنبال اسطوره و قهرمان ديگري هستيم و چون اين مي کنيم هميشه بي قهرمانيم در 
عين وجود قهرماناني زياد. به امريکا نگاه کنيد. مملکتي بي اسطوره. قهرمانش مرد عنکبوتي و بتمن است اما براي همين 
موجودات خيالي و ابلهانه صدها مراسم مي گيرند و مي ستايندشان اما ما اسطوره هايمان را در البه الي کتاب هاي تاريخ 

به فراموشي سپرده ايم و بر بي هويتي خود اشک مي افشانيم. 
بابک مهديزاده
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نمايشگاه کتاب لندن امروز افتتاح مي شود  
 

هند در برابر 
چشمان غربي  

؛نمايشگاه کتاب لندن از اين هفته و با شعار »وقتي بازار در زندگي حضور مي يابد، 
آنجا باشيد« در مرکز نمايشگاهي ارلز 
گشايش  شهر  اين  غرب  در  کورت 
ناشر،  هزار   25 از  بيش  يابد.  مي 
ادبي،  کارگزار  نويسنده،  کتابفروش، 
صنايع  صاحبان  و  دار  کتابخانه 
کتاب  بازار  به  مربوط  خدمات  و 
از  بازديدکنندگاني  و  کشور   57 از 
نمايشگاه  در  جهان  کشور   109
سمينار   70 کنند.  مي  شرکت  امسال 
تخصصي درباره موضوعات مختلف 
اصلي  هاي  برنامه  جزء  هم  نشر 

هاي  در سال  که  است  لندن  نمايشگاه 
اخير به عنوان جدي ترين رقيب نمايشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت شناخته مي شود، 
فضاهاي  نمايشگاه  برگزارکنندگان  همچنين  دارد.  زيادي  فاصله  آن  با  هنوز  هرچند 
ويژه يي براي برگزاري جلسه هاي مذاکره بين شرکت کنندگان در نمايشگاه تدارک 
ديده اند. اما آنچه نمايشگاه کتاب لندن را در صدر اخبار فرهنگي رسانه هاي جهان 
قرار داده، موضوع امسال برنامه هاي ويژه اين نمايشگاه است. نمايشگاه سال 2009، 
هند را در کانون توجه خود قرار داده است. در يک دهه گذشته بسياري از نويسندگان 
هندي جوايز معتبر ادبي جهان را دريافت کردند اما اين اولين بار است که نهادهاي 
معتبر نشر در جهان فرصت ارزشمندي را در اختيار هندي ها قرار مي دهند. بيش 
از 90 ناشر هندي که آثاري در 15 زبان منتشر مي کنند، مهمان ارلز کورت هستند. 
نويسندگان سرشناس هندي مثل آنيتا نير، ويکرام ست، سونيل گانگوپادهاي، دالجيت 
ناگرا، جايشري ميسرا، نيل نيل مخرجي، ويليام دالريمپل، پارسون جوشي، جاويد اختر 
و... مهمانان ويژه نمايشگاه هستند که ده ها سمينار و جلسه قرائت برگزار خواهند 
کرد. هند با انتشار 15 هزار عنوان کتاب انگليسي زبان سومين توليدکننده بزرگ کتاب 
هاي اين زبان در جهان به شمار مي رود. کارشناسان ارزش بازار کتاب هند را بالغ 
بر 625 ميليون پوند و با رشد ساالنه 10 درصد ارزيابي مي کنند. اين کشور همچنين 
هجدهمين بازار بزرگ کتاب هاي منتشر شده انگليسي است. موضوع اصلي نمايشگاه 
کتاب لندن در سال گذشته بازار کشورهاي عربي بود که موفقيتي استثنايي براي بنگاه 
هاي تجاري صنعت نشر به همراه داشت. مدير نمايشگاه لندن مي گويد؛ » هند پيشرفت 
هاي بزرگي در سطح جهاني داشته است. خيلي طبيعي است که يک ملت را به عنوان 
موضوع مان انتخاب کنيم. ما نام اين پروژه بزرگ را »هند در برابر نگاه تازه« گذاشته 
ايم. ناشران هندي اين شانس را دارند که با ناشران بزرگ اروپايي و انگليسي براي 
معرفي غناي ادبيات هند همکاري کنند. ادبيات و به ويژه داستان نويسان جوان هندي 
در سال هاي اخير جوايز معتبري مثل بوکر و پوليتزر دريافت کرده اند و آثارشان 
همه ساله در فهرست آثار پرفروش آمده است. اما ناشران هندي سهم کمي در معرفي 
نويسندگان جديد به بازار مشتاق کتاب جهان داشته اند. يکي از ناشران هندي شرکت 
کننده در اين نمايشگاه به گزارشگر روزنامه لندن تايمز گفته است؛ »نمايشگاه لندن و 
نمايشگاه کتاب دهلي نو خيلي متفاوت اند. اينجا همه صحبت ها درباره تجارت است. 
وقتي  ولي  نيست  آساني  کار  دهيم.  تطبيق  جهاني  معيارهاي  با  را  خودمان  بايد  ما 

کااليي در اختيار داريد که همه دوست دارند آن را بخرند، به آينده اميدواريد.«

عکس هاي جديد سيندي 
شرمن و جنجال

 فرشتگان و شياطين 
 
 

جديدترين  نمايشگاه  برپايي  از  خبر  گاردين  انگليسي  روزنامه 
عکس هاي سيندي شرمن )عکاس مطرح آمريکايي( در لندن داد. اين 

برگيرنده  در  نمايشگاه 
عکس هاي  از  شماري 
عکاس  اين  نشده  ديده 
است  ساله   55 مطرح 
ارديبهشت ماه   6 تا  که 
گالري  در  مي(  ماه   27(
لندن  ماگرس  اسپروت 
بود.  روي ديوار خواهند 
استاد  خود  که  شرمن 

چين وچروک  روي  جديدش  عکس هاي  در  است.  پرتره  عکاسي 
صورت آدم ها متمرکز شده است. او الستيک رنگ شده را روي 
کند.  پررنگ  را  خود  کار  دراماتيک  وجه  تا  کشيده  آدم ها  چهره 
شرمن که در نيوجرسي به دنيا آمده، هم اينک مقيم شهر نيويورک 
است. اما يک خبر ديگر تجسمي هم داريم و آن اينکه موزه هنر 
کاتونا از 28 ژوئن پذيراي نمايشگاهي از ري ليختنشتاين نقاش 
فقيد آمريکايي خواهد بود. نيويورک تايمز با اعالم اين خبر، نوشته: 
»برپايي نمايشگاهي از آثار يکي از چهره هاي مطرح هنرياب اتفاقي 
مهم و خيره کننده به حساب مي آيد. اين نمايشگاه در برگيرنده 65 
طراحي و نقاشي از اين هنرمند است که در خالل سال هاي دهه 
70 تا 90 خلق شده اند و هر يک شاهکاري به حساب مي آيند.« ري 
ليختنشتاين )متولد 1923( در کنار هنرمنداني چون اندي وارهول 
از جمله سردمداران هنر پاپ )pop( در آمريکا به حساب مي آيد. 
به عالم سينما مي رويم با خبرهاي متعدد. سايت ياهو خبري در 
مورد ويل اسميت منتشر کرد مبني بر اينکه آقاي پولدار هاليوود، 
از  بعد  دارد  از طريق سينماست و قصد  بيزينس  سخت مشغول 
هفتم ژوئيه، کار راه اندازي يک شبکه کابلي تلويزيوني را آغاز کند. 
خبر ديگر سينمايي را هم به نقل از سايت توتال فيلم مي خوانيد که 
67 فيلم تاثيرگذار عالم سينما را معرفي کرد. اين فيلم ها مربوط به 
سال هاي 1895 تا 1999 ميالدي هستند و در ميان نشان فيلم هاي 
کين،  همشهري  لومير(،  )برادران  کارخانه  از  کارگردان  خروج 
اديسه  يک   ،2001 رواني،  الجزيره،  نبرد  هوس،  نام  به  اتوبوسي 
به چشم  و...  اژدها وارد مي شود، جنگ ستارگان  بتمن،  فضايي، 
مي خورد. ران هاوارد، کارگردان فيلم »فرشتگان و شياطين« هم 
روزهاي  در  دارد،  کاتوليک ضديت  کليساي  با  مي شود  گفته  که 
آخر اکران فيلمش از ساخته خود دفاع کرد و گفت که به هيچ وجه 
قسمت  شياطين«،  و  »فرشتگان  نيست  کاتوليک  کليساي  مخالف 
دوم فيلم جنجالي »رمز داوينچي« است که نويسنده قصه هر دوي 
آنها، دن براون است. شنيدن خبري در مورد عقب نشيني رزمي کار 
هنگ کنگي از مواضع اش هم مي تواند جالب باشد. قضيه از اين قرار 
است که جکي چان اخيرا در يک نشست اقتصادي حرف هايي زده 
که از آنها بوي ضديت با مردم چين و هنگ کنگ به مشام مي رسد. 
او گفته: »وجود آزادي به ضرر مردم چين و هنگ کنگ است و اين 

آزادي نتيجه اي جز هرج ومرج ندارد!« 

29مه امسال عباس کيارستمي 
به عنوان طراح و کارگردان 
اپرا در لندن حضور مي يابد 

گذشته  هفته  کيارستمي  عباس  نمايشگاه  که  حالي  در 
گلستان  گالري  در 
افتتاح شد خبر  تهران 
عنوان  به  او  حضور 
در  اپرا  کارگردان 
شد.  منتشر  نيز  لندن 
عباس  امسال،  مه   29
براي  کيارستمي 
نخستين بار به عنوان 

اپرا  کارگردان  و  طراح 
با »cosi fan tutte« در کلوزئوم لندن ظاهر خواهد شد. 
همزمان با آغاز اين مرحله جديد از فعاليت هاي کيارستمي 
کندل  فرهنگي  انجمن  همکاري  با  هيکس  پرودي  گالري 
استار لندن اقدام به برگزاري نمايشگاه کوچکي از عکس 
ها و فيلم هاي اخير کيارستمي کرده است. او در زمينه 
ميزان اهميت عکاسي مي گويد؛ »يک عکس به تنهايي مي 
تواند مادر سينما باشد. اين نقطه يي است که سينما از آن 
آغاز مي شود، يک عکس.« نمايشگاه لندن بر عکس هاي 
منتخبي از سه مجموعه »جاده ها«، »باران« و »به سفيدي 
انقالب  هاي  سال  حدود  در  است.  شده  متمرکز  برف« 
کيارستمي در کنار عالقه به فيلم، در زمينه عکاسي نيز 
به فعاليت پرداخت. در عکس هاي او تالش عکاس براي 
عناصر  ترين  بنيادي  و  ترين  عريان  به  تصوير  تقطير 
مراتب  به  را  عکاسي  هنر  کيارستمي  است.  مشهود  آن 
خالص تر از فيلم ارزيابي مي کند زيرا عکس ناچار نيست 
را  مخاطب  داشتن  نگه  سرگرم  وظيفه  و  باشد  روايتگر 
نيز بر عهده ندارد. به عنوان مثال در »به سفيدي برف« 
موضوع درختاني هستند که برف آنها را فرا گرفته؛ پيکره 
هاي سياه ضدنوري که روي زمينه خالي سفيد نشسته 
اند و در نگاه اول خشن و به نوعي ماورايي به نظر مي 
رسند. اين مجموعه نتيجه ساعت ها پياده روي کارگردان 
در جست وجوي لوکيشن براي فيلمي در زمستان است. 
کيارستمي نياز خود به عکاسي را چنين شرح مي دهد؛ 
هم  در  هاي  ريشه  و  ابري  آسمان  به  انديشيدن  »تنها 
در  ناتواني  است.  دشوار  جادويي  نوري  زير  درختان 
ديگري  با  انگيز  دل  انداز  چشم  يک  ديدن  لذت  کشف 
نوعي شکنجه است؛ به اين دليل است که من عکاسي را 
شروع کردم. مي خواستم آن لحظه هاي احساس و رنج 
را جاودانه کنم.« پرودي هيکس در سال 1992 در لندن 
افتتاح شده و در زمينه نمايش آثار معاصر هنري جهان 
فعال است. کندل استار نيز معمواًل آثار هنرمندان مستقل 
و پيشرو را از سراسر جهان به نمايش مي گذارد. پيش 
معاصر  آثار  از  نمايشگاهي  برگزاري  در  گالري  اين  از 
ايراني با عنوان »جادوي پرشيا« نيز مشارکت کرده بود. 
کيارستمي کارگردان ، نويسنده و تهيه کننده يي شناخته 
شده در سطح بين المللي است که آثار بحث برانگيزي از 
koker )1994- و سه گانه ) جمله طعم گيالس )1997 

فيلم   40 از  بيش  او  دارد.  خود  کارنامه  در  را   )  1987
از جمله نخل طاليي کن  ساخته است و جوايز متعددي 
را در 1997 از آن خود کرده است. عالوه بر فيلمسازي، 
کيارستمي در زمينه شعر، عکاسي و نقاشي نيز اعتبار 
هاي  نمايشگاه  تاکنون  است.  کرده  کسب  توجهي  قابل 
متعددي از آثار او در سراسر جهان بر پا شده است از 
جمله گالري موما در نيويورک، موزه ويکتوريا اند آلبرت 
اين روزها عکس  تهران.  لندن و موزه هنرهاي معاصر 
چاپ  به  بزرگ  قطع  در  همه  که  کيارستمي  رنگي  هاي 
رسيده در گالري گلستان به نمايش گذاشته شده است. 
روز  اولين  در  و  شد  افتتاح  گذشته  روز  نمايشگاه  اين 
کيارستمي  عباس  يافت.  حضور  نيز  کيارستمي  نمايش 
در  که  قطعه عکسي  از 140  نمايشگاه  اين  برپايي  براي 
انتخاب  را  قطعه   12 کرده،  عکاسي  گذشته  سال  چهار 
کيارستمي  عباس  شده  عرضه  هاي  عکس  است.  کرده 
اين نمايشگاه، عکس هايي از طبيعت هستند و براي  در 
فروش عرضه نمي شوند و تنها نمايش داده مي شوند. 
اين نمايشگاه تا سه ارديبهشت ادامه دارد و عالقه مندان 
مي توانند از ساعت 16 تا 20 براي بازديد از نمايشگاه 

کيارستمي به گالري گلستان مراجعه کنند. 
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در واکنش به طرح اوباما براي جهان عاري از سالح هسته يي  
 

روسيه براي امريکا شرط گذاشت 
 

روسيه با بيان اينکه براي محقق شدن نظريه جهان عاري از تسليحات هسته يي بايد يکسري شروط برآورده 
شوند، نسبت به طرح هاي باراک اوباما براي اين منظور واکنش محتاطانه يي نشان داد. 

اين ماه در جمهوري چک متعهد به کاهش زرادخانه هاي هسته يي  اوايل  امريکا  اوباما رئيس جمهور  باراک 
امريکا، اجرا کردن معاهده منع آزمايش هسته يي و دنبال کردن جريمه هاي سخت براي ناقضان قوانين گسترش 

تسليحات هسته يي شد. 
به گزارش رويترز، ديميتري مدودوف در اولين روز سفر رسمي دو روزه اش به فنالند طي سخناني در دانشگاه 
هلسينکي اعالم کرد؛ موضوع خلع سالح هسته يي به يکي از »اميدهاي دلگرم کننده« بدل شده است. مدودوف 
گفت؛ ما به آنچه از سوي رئيس جمهور امريکا در پراگ مبني بر حصول خلع سالح مطرح شد، تحت يکسري 
شرايط توجه کرديم. اين شرايط عادالنه هستند ولي مي خواهم به شرايط بيشتري که براي دستيابي به چنين 
پيماني الزم هستند، اشاره کنم. مسکو و واشنگتن هر دو اين فرصت را دارند تا روابط سرد خود را که در دوره 

تصدي جرج بوش رئيس جمهور سابق امريکا به سطح دوران جنگ سرد رسيد، احيا کنند. 
مدودوف و اوباما در اولين ديدار خود در لندن در اين ماه بر سر شروع همکاري مشترک در مورد جايگزين 
يک پيمان کاهش تسليحات استراتژيک )START( که در ماه دسامبر منقضي مي شود، توافق کردند. اولين گفت 
وگوها در مورد اين پيمان جديد در اواخر ماه جاري در رم برگزار مي شود. مدودوف اعالم کرد؛ شرايط مسکو 
شامل منع استقرار تسليحات هسته يي در فضا، غيرممکن ساختن جبران کاهش سالح هايي هسته يي از طريق 
تقويت نيروهاي متعارف و حصول اطمينان از نابودي سالح هاي هسته يي است. وي نگراني قديمي روسيه از 
طرح هاي امريکا براي استقرار سپر دفاع موشکي در لهستان و جمهوري چک را که در دوره تصدي بوش شروع 
شده و از سوي مسکو به عنوان يک اقدام متجاوزانه عليه روسيه محکوم شده، تکرار کرد. مدودوف خاطرنشان 
کرد؛ ما بسيار نگران آينده استقرار يکجانبه سيستم هاي ضدموشکي که موضوع خلع سالح هسته يي را پيچيده 
مي کند، هستيم. رئيس جمهور روسيه به عالوه درخواست روسيه براي يک پيمان امنيتي جديد به جاي پيمان 
امنيت  ماه دسامبر سازمان  بار در نشست  اولين  را مطرح کرد. درخواستي که وقتي  )ناتو(  آتالنتيک شمالي 
و همکاري اروپا )OSCE( در هلسينکي فنالند مطرح شد، واکنش سردي را برانگيخت. رئيس جمهور روسيه 
با اشاره به پيمان سال 1975 هلسينکي که مناسبات امنيتي جنگ سرد را رقم زد، تصريح کرد؛ روسيه تمام 
سازمان هاي اروپايي را به توافق بر سر مقررات جامع، مدرن و موثر دعوت مي کند. وي تصريح کرد؛ شروع 
چنين گفت وگوهايي بر سر يک پيمان امنيت اروپايي مي تواند در يک نشست سران با حضور تمام کشورهاي 
اروپا و امريکا از جمله اتحاديه اروپا، ناتو و OSCE، سازمان هاي منطقه يي و کشورها مطرح شود. ما در آنجا 
در مورد بهترين مرحله براي گفت وگوها و هماهنگ کردن يک برنامه تصميم مي گيريم. وي به هيچ جدول زماني 

در مورد زمان برگزاري چنين ديداري اشاره نکرد. 
 

   فرماندار بانکوک در گفت و گو با اشپيگل؛ 

قانون جنگل بر تايلند حکمفرماست 
 

ابراز  ضمن  بانکوک  فرماندار 
بي  وضعيت  به  نسبت  نگراني 
اقدامات  از  انتقاد  تايلند و  ثبات 
اظهار  کشور  اين  ارتش  اخير 
جنگل  قانون  تايلند  در  داشت؛ 

حاکم است.
ايسنا سوخومبهاند  گزارش  به 
که  بانکوک  فرماندار  پاريباترا 
از بستگان نزديک پادشاه تايلند 
نيز محسوب مي شود، در گفت 
اشپيگل  آلماني  مجله  با  وگو 
تاکسين  کردن  محکوم  ضمن 
سابق  وزير  نخست  شيناواترا 
به وضعيت فعلي  تايلند، نسبت 
و آتي اين کشور سلطنتي ابراز 

نگراني کرد.
سوال  به  پاسخ  در  پاريباترا 

خبرنگار اشپيگل که پرسيده بود آيا حوادث اخير تايلند که طي هفته هاي گذشته در اين کشور روي داد، حاکي 
از آن است که تايلند هيچ گاه روي آرامش را به خود نخواهد ديد، گفت؛ بله همين طور است.

با وجود ناآرامي هاي سال هاي 1973 ، 1976 و 1992 که افراد بسياري کشته و زخمي شدند اما حوادث هفته 
هاي اخير تايلند جزء بدترين ناآرامي هاي اين کشور بود. در ناآرامي هاي اخير ما شاهد اعمال خشونت هاي بي 
دليل در بسياري از بخش هاي شهر بانکوک بوديم به گونه يي که اکثر مردم اقدام به روشن کردن آتش کردند 

و شهر غرق در هرج و مرج و آشوب بود.
فرماندار بانکوک در خصوص حمله معترضان به خودرو نخست وزير تايلند و در توضيح عدم حمايت محافظان 
نخست وزير و اقدام شديد عليه معترضان گفت؛ در تايلند کسي جرات نمي کند دستور شليک صادر کند. در 
تايلند ضعف و خالء قدرت بسيار بارز است. پاريباترا در خصوص اينکه آيا دموکراسي در تايلند وجود دارد يا 
خير، گفت؛ »در تايلند هميشه قانون جنگل حکمفرما بوده است حتي در دوران تاکسين شيناواترا. بين سال هاي 
2002 تا 2005 هزاران تاجر مواد مخدر ناپديد شدند. آنها به قتل رسيدند. حقيقت اين است که طرفداران تاکسين 

فرشته نيستند، همان گونه که ما دموکرات ها اين گونه نيستيم.
فرماندار بانکوک ضمن اعالم مخالفت خود با کودتا ها و ضربه هايي که از طرف قواي نظامي وارد مي شود، 
گفت؛ »اما اگر ارتش به اين نتيجه برسد که يک اقدام درست است، اين اقدام را تا پايان و به طور کامل عملي 
خواهد کرد. اگر ژنرال هاي آن دوران شبکه و دار و دسته تاکسين را بالفاصله سرکوب و دارايي هاي وي را 

مصادره کرده بودند، اکنون ما شاهد هرج و مرج و خشونت مردم نبوديم 

کريستوفر هيل سفير امريکا در عراق شد  
 

اياالت  به عنوان سفير  امريکا در گفت وگوهاي هسته يي کره شمالي  ارشد  ديپلمات  کريستوفر هيل 
متحده در بغداد منصوب شد. سناي امريکا هيل را که سال ها در گفت وگوهاي شش جانبه امريکا در 
بحران اتمي کره شمالي سرپرست تيم اياالت متحده بود، به عنوان سفير اين کشور در بغداد مورد 
تاييد قرار داد. اين ديپلمات امريکايي با 73 راي موافق در قبال 23 راي مخالف به اين سمت منصوب 
شد.برخي از جمهوريخواهان در مخالفت با اين انتصاب او را در امور خاورميانه بي تجربه توصيف 
کردند. هيل جانشين »رايان کراکر« سفير پيشين امريکا شد که وي از اسالم آباد به بغداد نقل مکان 
کرده بود و درباره خاورميانه اطالعات کاملي داشت. هيل پس از جان نگروپونته، زلماي خليل زاد و 
رايان کراکر چهارمين سفير امريکا در بغداد پس از سقوط صدام به شمار مي رود. سفير جديد امريکا 

هفته آينده به بغداد مي رود.  

تظاهرات گسترده در گرجستان  
 

 مرحله دوم تظاهرات احزاب و گروه هاي مخالف دولت گرجستان از عصر سه شنبه به دنبال پايان 
آيين هاي مذهبي ويژه عيد پاک در مقابل پارلمان، نهاد رياست جمهوري و شبکه تلويزيون اجتماعي 
ميخائيل ساکاشويلي  به سياست هاي  از معترضان  تن  تفليس، هزاران  از  ايرنا  به گزارش  برپا شد. 
رئيس جمهوري گرجستان بار ديگر با نصب چادر، قفس ها و اجتماع گسترده در محل هاي مذکور با 
سر دادن شعارهاي استعفا، استعفا، خواستار کناره گيري وي از قدرت شدند. تظاهرات احزاب و گروه 
هاي مخالف گرجستان طي دو روز گذشته به دليل شرکت در آيين هاي عيد پاک فروکش کرده بود 
ولي رهبران اين احزاب پيشتر تهديد کرده بودند پس از اتمام اين مراسم ، دامنه تظاهرات را با هدف 
مجبور ساختن ساکاشويلي براي استعفا گسترش خواهند داد. از روز گذشته بر شدت اين تظاهرات 

افزوده شد.  

 امضاي قريب الوقوع توافقنامه استراتژيک ميان 

بغداد و قاهره 
يک مقام مسوول در وزارت خارجه عراق تاکيد کرد؛ مصر و عراق توافقنامه استراتژيک نظير توافقنامه 
همکاري ميان واشنگتن و بغداد امضا خواهند کرد. اين مقام که خواست نامش فاش نشود به شبکه 
خبري نهرين نت گفت؛ اين توافقنامه نتيجه ارتباطات طوالني و ديدار ها طي سه ماه گذشته ميان ده 
ها مسوول مصري و عراقي است. سايت اينترنتي اين شبکه افزود؛ هيات وزارتي عراق بارها به اين 
منظور به قاهره سفر کرده است. اين مقام افزود؛ اين توافقنامه در نتيجه اعمال فشارهاي امريکا بر 
دولت نوري المالکي نيست بلکه امضاي اين توافقنامه تصميم خود عراقي ها بوده است. اين در حالي 
است که ناظران امور عراق در قاهره تاکيد کرده اند اين توافقنامه نتيجه هماهنگي عربستان، مصر و 
اعمال فشار مستقيم امريکا به دولت نوري مالکي است تا عراق را به سوي کشورهاي ميانه رو سوق 
دهد. از طريق امضاي توافقنامه هاي همکاري، تبادل اطالعات و رايزني در خصوص مسائل مختلف، 

حضور اعراب در عراق بيشتر خواهد شد.  

 نتايج باز شماري آرا در مولداوي  

 کميسيون انتخاباتي مولداوي پيروزي کمونيست ها را در انتخابات پارلماني اين کشور تاييد کرد. نتايج 
باز شماري آراي پارلمان مولداوي حاکي از آن است که به رغم انتقادات صورت گرفته، کمونيست ها 
همچنان پيروز انتخابات اين کشور هستند. بعد از اعتراضات خشونت باري که نسبت به تقلب احتمالي 
در انتخابات مولداوي صورت گرفت، رئيس جمهور اين کشور دستور باز شماري آراي مولداوي را 
صادر کرد. جوري شوکان رئيس کميسيون انتخاباتي مولداوي ضمن تاييد نتايج دور اول شمارش آرا 
گفت؛ بازشماري آرا باعث تغيير تقسيم بندي کرسي هاي پارلمان نشد. به اين ترتيب طبق نتايج اولين 
شمارش، حزب کمونيست موفق به دريافت 60 کرسي از مجموع 101 کرسي شد. مهم ترين احزاب 
مخالف مولداوي نيز بازشماري آرا را کاري مسخره و خنده دار خواندند و اظهار داشتند نتايج دور 

جديد شمارش آرا مورد ترديد عالي ترين دادگاه مولداوي است.  

انحالل کابينه ايرلند  
 

 نخست وزير ايرلند نيمه شب سه شنبه تمام 20 وزير کابينه خود را برکنار کرد. برايان کوهن نخست 
وزير ايرلند وزيران جديد خود را اعالم کرد، اما تعداد آنها را به 15 تن کاهش داده است. اين اقدام 
با هدف افزايش تاثير اقدامات کابينه وزيران و کاهش هزينه ها براي اجراي روند سخت اقتصادي که 
دولت در بودجه افراطي خود که هفته پيش اليحه آن را به پارلمان داده، انجام شده است. مقام هاي 
ايرلندي قصد دارند با حذف اين پنج پست، 5/2 ميليون يورو در سال صرفه جويي کنند. حزب اصلي 
اپوزيسيون »فينه گل« اين اقدام را ناکافي مي داند. اپوزيسيون پيشنهاد حذف هشت پست وزارتي را 

داده بود.  

فرار 62 هزار غيرنظامي از مناطق
 جنگي سريالنکا  

 
 رويترز؛ همزمان با نفوذ سربازان سريالنکا به آخرين مواضع شورشيان ببرهاي تاميل، نزديک به 62 
هزار تن از غيرنظاميان موفق به فرار از مناطق جنگي شدند. امريکا اعالم کرد درگيري ها در مرحله 
حساس و بحراني خود قرار دارد و کميته بين المللي صليب سرخ نيز هشدار داد شرايط حاکم بر مناطق 
درگيري در سريالنکا کمتر از يک فاجعه نيست و از دو طرف خواست مانع از بر جاي ماندن تلفات 
سنگين غيرنظاميان شوند. صليب سرخ همچنين اعالم کرد در 48 ساعت گذشته 48 غيرنظامي که در 
محل درگيري ها به دام افتاده بودند، کشته شدند. اين کميته بي طرف از هيچ يک از طرف هاي درگير 
به  دولت سريالنکا خواست  از  واشنگتن  در  امريکا،  ارشد  ديپلمات  يک  اوون،  مايکل  نکرد.  جانبداري 
مجامع بين المللي اجازه دهد بر وقايعي که در حال رخ دادن است نظارت داشته باشد و از طرفي امنيت 

جاني غيرنظاميان به دام افتاده را تضمين کند.  
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در واکنش به پيشنهاد طالبان پاکستان براي ورود بن الدن به سوات 

امريکا؛ سوات جاي مالعمر و 
بن الدن نيست 

 
گروه بين الملل؛ سخنگوي محلي طالبان در دره سوات پاکستان که کنترل 
اين منطقه را در دست دارد، اعالم کرد وي از استقرار شبه نظامياني که 
هستند،  آنها  عرب  پيمانان  هم  و  امريکايي  سربازان  با  مبارزه  به  مايل 
دره  در  مستقر  پاکستان  طالبان  خان سخنگوي  مسلم  کند.  مي  استقبال 
سوات در اولين گفت وگوي خود با يک خبرگزاري خارجي پس از اعالم 
اعمال شريعت اسالمي در دره سوات، اظهار داشت؛ اسامه بن الدن رهبر 
هر  در  و  ما  کنار  در  برادر  يک  مانند  و  بيايد  اينجا  به  تواند  مي  القاعده 
نقطه يي از دره سوات مستقر شود. وي در گفت وگوي دوساعته خود 
از  و  کنيم  مي  آنها کمک  به  ما  کرد؛  تاکيد  با خبرگزاري آسوشيتدپرس 
آنها محافظت خواهيم کرد. مسلم خان در اين گفت وگو به زبان انگليسي 
به عنوان  امريکا  در  که در طول چهار سال حضورش  نه چندان خوبي 
 2002 سال  در  سوات  دره  به  بازگشت  از  پس  و  ساختماني  نقاش  يک 
اظهارات  به  نسبت  تندي  واکنش  پاکستان  دولت  گفت.  سخن  گرفته،  فرا 
مسلم خان داشته و قمرزمان کابرا وزير اطالعات اين کشور خاطرنشان 
بايد  ما  گيريم،  پيش  در  را  نظامي  هاي  عمليات  دوباره  بايد  ما  ساخت؛ 

دوباره متوسل به زور شويم. 
وي همچنين افزود؛ مسلمًا ما اين اظهارات را محکوم مي کنيم، زيرا ما در 
جنگ با القاعده و طالبان هستيم. مسلم خان در ادامه سخنان خود گفت؛ در 
صورت عدم خروج نيروهاي ناتو و امريکا از افغانستان، طالبان پاکستان 
افغانستان خواهد رفت. وي اضافه کرد؛ به امريکايي ها  به کمک طالبان 
افغانستان  از  را  خود  نيروهاي  بايد  هستند  صلح  خواستار  اگر  بگوييد 
مسلم  دهند.  قرار  آتالنتيک  اقيانوس  آن سوي  در  را  آنها  و  کنند  خارج 
خان تصريح کرد؛ طالبان پاکستان خواهان گسترش قوانين اسالمي که به 
شريعت معروف است، در سراسر پاکستان است. از سوي ديگر اما امريکا 
با اعالم نظر خود در مورد توافق صلح دولت پاکستان در دره سوات، 
عنوان کرد در اين محل از اسامه بن الدن و مالعمر استقبال نخواهد شد. 
از  گفت؛  باره  اين  در  امريکا  امور خارجه  رابرت وود سخنگوي وزارت 
مالعمر و اسامه بن الدن در اين مکان استقبال نخواهد شد. وود با تاکيد 
بر نقطه نظر امريکا در اين باره بيان کرد نه تنها پاکستان بلکه کل جامعه 
جهاني بايد با افراطي گري خشونت بار مقابله کند. وي در پايان گفت؛ ما 
از تمام آنهايي که به آوردن ثبات به اين منطقه عالقه مندند، مي خواهيم با 

ما در ريشه کن کردن افراطي گري خشونت بار همکاري کنند. 
 

يک روز پيش از آغاز مذاکرات دو کره از سوي سئول مطرح شد  
 

برگزاري نشست ويژه وزيران امنيتي 
کره شمالي و جنوبي 

 رئيس جمهور کره جنوبي در فاصله يک روز مانده به اولين گفت وگوهاي 
برگزاري  خواستار  گذشته،  يک سال  طي  کره شمالي  با  دولتش  رسمي 
نشست ويژه وزراي امنيتي شد. به گزارش ايسنا ديدار امروز نمايندگان 
در  کائه سونگ  مشترک  در شهرک صنعتي  جنوبي  کره  و  شمالي  کره 
نظامي  هاي  تهديد  و  مرزي  سرد  روابط  بحبوحه  در  شمالي  کره  خاک 
پيونگ يانگ انجام خواهد شد. تنش هاي منطقه يي همچنين پس از پرتاب 
ماهواره کره شمالي در پنج آوريل که در ديگر کشورها عمدتًا به عنوان 
يک آزمايش موشکي مخفيانه نگريسته مي شود، باال گرفته است. پيونگ 
گفت  از  کرده  اعالم  خود  موشکي  پرتاب  محکوميت  از  ناراضي  يانگ 
وگوهاي خلع سالح خارج مي شود و برنامه تسليحات هسته يي اش را 
از سر مي گيرد. اين کشور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را از 
خاک خود اخراج کرده است. مقامات کره جنوبي به خبرگزاري يونهاپ 
کشور  اين  وزراي  و  جنوبي  کره  جمهور  رئيس  باک  ميونگ  لي  گفتند؛ 
تدارک براي گفت وگوها را بازبيني کردند و درباره ديگر مسائل مرتبط 
با امنيت مذاکره کردند. يک سخنگوي رياست جمهوري کره جنوبي ضمن 
تاييد برگزاري اين نشست از ارائه برنامه آن خودداري کرد. پيونگ يانگ 
هفته گذشته طي يک پيام کوتاه گفت پيام مهمي را درباره اين مجموعه 

صنعتي که با بودجه سئول ساخته شده، دارد. 

خبرگزاري يونهاپ کره جنوبي به نقل از يک مقام رياست جمهوري گزارش 
داد مشخص نيست کره شمالي قصد مذاکره درباره چه موضوعي را دارد 
ولي نشست روز سه شنبه احتمااًل چندان مطلوب نخواهد بود. وي گفت؛ 
ما آماده هرگونه سناريوي احتمالي هستيم. سخنگوي ارتش کره شمالي 
روز شنبه با اشاره به آسيب پذير بودن پايتخت کره جنوبي در برابر حمله 
اعالم کرد؛ گروه خائنان لي ميونگ باک رئيس جمهور کره جنوبي هرگز 

نبايد فراموش کنند که سئول تنها در 50 کيلومتري مرز است. 

در حمايت از انتشار اسناد شکنجه سازمان سيا 
 

اوباما؛ سيا از افشاي اشتباهات دلسرد نشود  
 

 رئيس جمهوري امريکا گفت سيا نبايد از انتقاد علني از برخي روش هاي خود دلسرد شود. همچنين يک مقام دولت سابق از اين روش 
ها دفاع کرده است. به گزارش بي بي سي، باراک اوباما در نخستين ديدار خود از سازمان مرکزي اطالعات امريکا - سيا - از زمان 
آغاز دوره زمامداري خود، با اشاره به انتشار اسناد توصيه هاي حقوقي دولت سابق در مورد روش هاي بازجويي از مظنونان به 

گفته  تروريستي  هاي  سازمان  با  ارتباط 
از  نبايد  سازمان  اين  کارکنان  است 
علني شدن »اشتباهات« گذشته دلسرد 
رئيس  دستور  به  گذشته  هفته  شوند. 
در  محرمانه  اسناد  امريکا  جمهوري 
مورد يادداشت هاي دولت جرج بوش 
انتشار  به سيا  رئيس جمهوري سابق 
يافت که حاکي از اجازه کاربرد روش 
هايي در بازجويي از مظنونان بود که 
با  آنها  از  بشر  حقوق  مدافع  نهادهاي 
عنوان »شکنجه« به منظور اخذ اطالعات 
نام برده اند. از جمله اين روش ها که 
انتحاري  حمالت  از  پس  سيا  سازمان 
يازدهم سپتامبر 2001 در بازجويي از 
با شبکه  ارتباط  به  مظنونان  از  برخي 
حس  القاي  برد،  مي  کار  به  القاعده 
خفگي از طريق فرو بردن سر فرد تحت 

بازجويي بوده است. 

در اسنادي که انتشار يافته، آمده است اين روش بارها در مورد دو مظنون به عضويت در شبکه القاعده به کار گرفته شد. اوباما 
در سخنان خود در جمع حدود يک هزار تن از کارکنان سازمان سيا گفت؛»مي دانم روزهاي اخير براي شما دشوار بوده است.« 
اما وي افزود مقابله با تهديدهاي تروريستي و شبکه القاعده بدون فعاليت اين سازمان امکان پذير نخواهد بود. وي افزود؛ »ما در 
دوره يي پرمخاطره به سر مي بريم و من بيش از هر زمان ديگري به همکاري و خدمات شما نياز خواهم داشت.« رئيس جمهوري 
امريکا تاکيد کرد انتشار گزارش هاي مربوط به نحوه بازجويي مظنونان توسط سيا نبايد باعث نگراني کارکنان اين سازمان شود. 

وي افزود دولت وي در حمايت از کارکنان سيا »جدي« است. 

گزارش هاي مربوط به بازديد اوباما از ساختمان مرکزي سيا حاکي از استقبال گرم کارکنان اين سازمان از او بوده و نشان مي 
دهد ظاهراً آنان نسبت به آينده نگران نيستند. ساعاتي قبل از ديدار اوباما از مرکز سازمان سيا در ويرجينيا، ديک چني معاون 
رئيس جمهوري سابق امريکا در مصاحبه با يک شبکه خبري امريکايي نسبت به انتشار يادداشت هاي دولت سابق در مورد فعاليت 
سيا واکنش نشان داد. ديک چني از سازمان سيا خواست اسناد مربوط به ارزيابي کارايي روش بازجويي از مظنونان به عضويت 
در سازمان هاي تروريستي در اخذ اطالعات و استفاده از آنها در حفاظت از امنيت ملي را هم انتشار دهد. چني گفت اگرچه انتقاد 
از شخص رئيس جمهوري به خاطر دستور انتشار توصيه هاي قانوني دولت سابق به سازمان سيا درست نيست، اما اين دستور 
اقدامي اشتباه بوده است. وي افزود مطالبي که انتشار يافته، گمراه کننده است زيرا با گزارش هايي در مورد نتيجه اقدامات دولت 

سابق همراه نبوده و در نتيجه، تصويري کامل از واقعيات را در اختيار افکار عمومي قرار نمي دهد.

کوتاه مدتي پس از آغاز زمامداري باراک اوباما در ماه ژانويه، چني در مصاحبه يي هشدار داده بود عمل به برخي وعده هاي 
انتخاباتي رئيس جمهوري جديد مي تواند امنيت اياالت متحده را به مخاطره اندازد. در پي انتشار گزارش هاي مربوط به روش 
هاي سازمان سيا در دوره پس از حمالت يازدهم سپتامبر، برخي نهادهاي مدافع حقوق بشر و اعضاي جناح چپ حزب حاکم 
دموکرات خواستار تحقيق و پيگرد استفاده کنندگان از اين روش ها شدند اما مقامات دولتي تاکيد داشته اند فعاليت سيا با مجوز 
قانوني دولت سابق صورت گرفته است. اظهارات مقامات دولتي در حمايت از سيا انتقاد برخي از اعضاي حزب دموکرات را در 
پي داشته که رئيس جمهوري را به ناديده گرفتن وعده هاي انتخاباتي او متهم کرده اند. ديان فينستاين رئيس کميته اطالعات سناي 
امريکا در نامه يي به دفتر رئيس جمهوري از او خواسته است فعاًل از اتخاذ تصميم نهايي در مورد پيگرد يا عدم پيگرد کارکنان 
سيا در ارتباط با روش هاي بازجويي خودداري ورزد. فينستاين گفته است کميته اطالعات سنا در حال حاضر تحقيقاتي را در 
مورد روش هاي بازجويي سيا و جنبه هاي قانوني آن به جريان انداخته و توصيه کرده است هر تصميمي در مورد اين ماجرا تا 

تکميل اين تحقيقات به تعويق افتد. 

 

مناقشه بر سر آناپوليس  
 
 

بي بي سي؛ پس از تاکيد باراک اوباما رئيس جمهور امريکا بر 
لزوم تعهد اسرائيل و دولت خودگردان فلسطيني به تفاهمنامه 
هاي بين دو طرف، از جمله توافقات کنفرانس آناپوليس، يک 
وزير کابينه بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل اعالم کرد 
کشور يهود از رئيس جمهور امريکا دستور نمي گيرد. گلعاد 
اردان وزير محيط زيست اسرائيل از حزب راستگراي ليکود 
مردم  گفت؛  ترکيه  پارلمان  در  اوباما  به سخنان  واکنش  در 
يکم  و  پنجاه  ايالت  دادند  نشان  نتانياهو  انتخاب  با  اسرائيل 
امريکا نيستند. گلعاد اردان که نقش رابط بين مجلس اسرائيل 
اخير  اظهارات  از  دارد،  عهده  بر  نيز  را  اين کشور  کابينه  و 
تعهد  عدم  بر  مبني  اسرائيل  خارجه  وزير  ليبرمن  اويگدور 
دولت جديد اسرائيل به توافقات آناپوليس نيز قدرداني کرد. 

را  ما  اسرائيل خانه  افراطي  ليبرمن که رهبري حزب راست 
بر عهده دارد، بالفاصله پس از انتصابش به وزارت خارجه 
اسرائيل گفت دولت جديد فقط به طرح »نقشه راه« پايبند است 
و تعهدي نسبت به توافقات کنفرانس آناپوليس که به تصويب 
کميته  تصويب  به  که  راه  نقشه  طرح  ندارد.  نرسيده،  کابينه 
چهارجانبه بين المللي )شامل امريکا، روسيه، سازمان ملل و 
اتحاديه اروپا( رسيده، بر توقف گسترش شهرک هاي يهودي 
برچيدن  و  فلسطيني  شده  اشغال  هاي  سرزمين  در  نشين 
مقابله  برابر  در  از سال 2001  پس  غيرقانوني  هاي  شهرک 
مي  تاکيد  »تروريسم«  هاي  زيرساخت  با  خودگردان  دولت 
بر سر مسائل  دو طرف  مذاکرات  آغاز  راه  نقشه  کند. طرح 
فلسطيني،  آوارگان  المقدس،  بيت  سرنوشت  جمله  از  اصلي 
مرزهاي نهايي کشور فلسطين و شهرک هاي يهودي نشين 
را پس از انجام تعهدات فوق توصيه مي کند. دولت هاي قبلي 
به ويژه آغاز مذاکرات  از قبول تعهدات خود،  اسرائيل عماًل 
نهايي بر سر مسائل اصلي بين دو طرف سر باز مي زدند.  



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین8
سال دوم -  شماره نود و دو

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

 

ميل مبهم سوئيسي ها به 
خودکشي 

 
براي  ياري  انجمن  يک  رهبر 

به  گفت،  سوئيس  در  خودکشي 
براي  قانوني  مجوز  يافتن  دنبال 
کمک به يک زن کانادايي و ديگر 
افراد سالم نظير او است که قصد 
کشتن خود را دارند. انتشار اين 
خبر، بار ديگر موجب باال گرفتن 
مخالفان  و  موافقان  هاي  بحث 
جوامع  در  خودکشي  به  کمک 
کومبايز«  »بتي  شد.  اروپايي 
در  کانادا  ونکوور  اهل  پيرزن 
نظر دارد، همراه شوهر خود که 
از بيماري قلبي رنج مي برد، اين 
مينلي«  کند.»الدويج  ترک  را  دنيا 
در  »ديگنيتاس«  انجمن  رهبر 

سوئيس، با ارسال اي ميلي به زوج مذکور اطالع داده است که سرگرم رايزني با مسووالن محلي 
افراد  به  مرگ  به  منجر  داروي  تجويز  منظور  به  پزشکان،  به  مجوز  اعطاي  جهت  زوريخ،  شهر 
داوطلب است. وي که خود يک وکيل حقوق بشري است، اعالم کرده، ترجيح مي دهد در همان 
سطح به تالش خود ادامه دهد، اما در صورت لزوم درخواست خود را از طريق دادگاه زوريخ يا 
حتي دادگاه عالي سوئيس پيگيري خواهد کرد. وي در نامه خود خطاب به زوج مذکور تاکيد کرده 
است، مبارزه ما به خاطر شخص معيني نيست، اما اگر موفق شويم شامل حال شما نيز خواهد شد. 
با اينکه آنان حاضر به مصاحبه با رسانه هاي گروهي نيستند، اما در سال 2007 با شرکت در يک 
 John Zaritsky فيلم مستند با عنوان » توريست هاي خودکشي« که توسط فيلمساز برنده اسکار

ساخته شد، از تالش هاي اوليه خود براي عضويت در گروه خودکشي خبر دادند.
در آن برنامه خانم کومبايز در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود سالم بودن، قصد کشتن خود 
را دارد، گفته بود؛»از اولين روز ازدواج، همسر من همه زندگي من بوده است. من دو دخترمان را 
دوست دارم، اما همسرم را بيشتر دوست دارم و نمي توانم به زندگي خود بدون او ادامه دهم. 
وقتي ما از وجود انجمن خودکشي در سوئيس خبردار شديم، با خود گفتيم چه راهي بهتر از اينکه 
با هم و دست در دست هم بميريم؟،« فيلم مستند مذکور، يک سال پيش، از طريق شبکه CTV کانادا 
پخش شد و طي آن صحنه هايي از مالقات زوج مذکور با پزشک سوئيسي نشان داده شد که وي 
حاضر به تجويز دارو به هيچ يک از آنان نشد. در آن سال پزشک مزبور معتقد بود حتي بيماري 
قلبي آقاي کومبايز نيز براي مردن زودهنگام کافي نيست.اين گزارش همچنين حاکي است، در حالي 
که کمک به خودکشي در کشورهايي نظير کانادا و بسياري از ممالک غربي، جرم به حساب مي 
آيد، اين امر در سوئيس قانوني است و آقاي مينلي از طرفداران محلي قانون مذکور، با تشکيل 
انجمن خودکشي، داوطلبان ساير کشورها را نيز مي پذيرد. اگر چه در ابتدا اين قانون براي افراد با 
بيماري بسيار سخت به تصويب رسيده اما وي معتقد است، همه کساني که در زندگي به داليلي به 
بن بست رسيده و در عين حال از توانايي ذهني براي تصميم گيري برخوردار باشند، بايد اجازه 

چنين انتخابي را داشته باشند.
اين انجمن بيش از 10 سال پيش در زوريخ تاسيس شده و ساالنه حدود 200 نفر به کمک آنها 
العالج  صعب  بيمار   900 حدود   1998 سال  در  گروه  اين  تاسيس  زمان  از  کنند.  مي  خودکشي 
خارجي از خدمات آن بهره مند شده و دست به خودکشي زده اند. هزينه هر خودکشي موفق سه 
هزار پوند است. از سوي ديگر خانم »مارگارت سامرويل« استاد اخالق دانشگاه مک گيل کانادا 
در اين زمينه گفت، تعميم دادن اين کمک به افراد سالم، مي تواند باعث بروز اعتراض و مخالفت 
افکار عمومي با کليت موضوع شود. وي افزود؛»ما با اين کار، ارزش و جايگاه مرگ و زندگي را 
پايين مي آوريم و جنبه معنوي مرگ خدشه دار مي شود.«وي اضافه مي کند، برخي مي خواهند 
پس از مرگ همسرشان، خود نيز به او بپيوندند و اين به خاطر احساس شديد تنهايي است. اما اين 
موقعيت بسيار حساسي است. وي خاطره يي را از يک کنفرانس نقل مي کند که طي آن پزشکي 
از سوئيس درباره کمک خود براي مردن پيرزني ياد کرد که اصرار داشت بعد از مرگ همسرش 
زنده نماند. من از او پرسيدم آيا کسي پيشنهاد نکرده بود به جاي اين کار، براي آن پيرزن يک 
گربه بخريد، وي گفت نه، اما حاال که فکر مي کنم مي بينم ايده جالبي مي توانست باشد، در عين 
حال آقاي مينلي در يک کنفرانس تاکيد کرده 70درصد اعضاي انجمن خودکشي، با وجود اطالع از 
امکانات موجود، تاکنون از استفاده از آن خودداري کرده اند، اما به هر حال ما بايد همواره براي 
موارد مشابه زوج مذکور آماده باشيم و داوطلبان را از مخالفت هاي پدرساالرانه پزشکي، دولتي 

يا مذهبي رهايي بخشيم،
دو مورد از مشهورترين خودکشي هايي که در کلينيک هاي خودکشي سوئيس صورت گرفته مي 
توان به موارد زير اشاره کرد؛دانيل جيمز؛ اين بازيکن سابق تيم ملي راگبي انگلستان در نتيجه 
ادامه زندگي به مراقبت 24ساعته نياز داشت  يک حادثه دچار معلوليت شديدي شد. او که براي 
از پزشکان خواست به زندگي اش خاتمه دهند. اما با اين مساله موافقت نشد. در نهايت دانيل و 
خانواده اش سپتامبر گذشته به يک کلينيک خودکشي در سوئيس رفتند و در آنجا دانيل به زندگي 

اش خاتمه داد. خانواده جيمز در راه بازگشت به انگلستان با انتقادهاي فراواني مواجه شدند.
کريگ اورت؛ اين پروفسور با مرگ خودخواسته اش که به صورت زنده از يک برنامه تلويزيوني 
پخش شد جنجال هاي فراواني ايجاد کرد. او که به يک بيماري العالج مبتال بود در يک کلينيک 
خودکشي پس از بوسيدن همسرش و خداحافظي از او محلول کشنده يي را سر کشيد و به زندگي 

اش پايان داد.
 

بچه مارهاي پيتون از 
داخل محفظه نگهداري 

خود گريختند  
  

آتش نشاني مرکزي استراليا طي بيانيه يي خبر داد 
نگهداري  محفظه  داخل  از  پيتون  مار  بچه  چندين 
به  و  گريخته  ملبورن  وحش  باغ  در  واقع  خود 
همين دليل وضعيت در اين شهر به صورت فوق 
العاده درآمده است. سخنگوي آتش نشاني مرکزي 
استراليا در گفت وگويي با رسانه هاي دولتي اين 
کشور تصريح کرد؛ مارهاي پيتون چه بالغ و چه 
نابالغ بسيار خطرناک هستند. به همين دليل پس از 
فرار 10 بچه مار پيتون از داخل محفظه نگهداري 
العاده  فوق  وضعيت  ملبورن،  وحش  باغ  در  آنها 
تمامي  از  ما  ادامه اضافه کرد؛  اعالم شد. وي در 
نزديکي  در  که  افرادي  ويژه  به  ملبورن،  ساکنان 
در صورت  کنند، خواستيم  مي  زندگي  باغ وحش 
مشاهده اين خزندگان 15 سانتيمتري، مراتب را به 
دهند. سخنگوي  گزارش  خود  منطقه  نشاني  آتش 
پليس ملبورن نيز خاطرنشان کرد؛ کارشناسان و 
گرفته  کار  به  را  خود  تالش  تمام  مرکز  ماموران 
در  خاطر  آرامش  و  امنيت  ايجاد  بر  عالوه  تا  اند 
ميان ساکنان ملبورن، عامل يا عامالن آزادسازي 
يک  بالغ  پيتون  مارهاي  بيابند.  را  مارها  بچه  اين 
متر طول دارند و اکثراً در نواحي غربي و مرکزي 
را  انسان  يک  قادرند  و  کنند  مي  زندگي  استراليا 

ببلعند.  

 کالهبرداري با هيپنوتيزم  
  

با  که  گردد  مي  مردي  دنبال  به  هندوستان  پليس 
هيپنوتيزم يک جواهرفروش موفق شد گردنبند و 
دستبند الماسي به قيمت 160 هزار دالر را از اين 
مغازه به سرقت ببرد. »کاترينا سونيل پرسوامي«- 
کارمند اين جواهرفروشي در بمبئي هند- به رسانه 
هاي محلي هند يادآور شد؛ روز گذشته يک مرد با 
از من درخواست  به مغازه آمده و  ظاهري شيک 
کرد يک گردنبند و دستبند الماس را برايش بياورم. 
ادامه خاطرنشان کرد؛ حين توضيح دادن  وي در 
در  رفته  کار  به  طالي  نوع  و  ها  سنگ  مورد  در 
دستبند و گردنبند بودم که او مرا هيپنوتيزم کرد 
و ديگر چيزي نفهميدم. پليس بمبئي نيز درباره اين 
واقعه نادر تصريح کرد؛ بر اساس اطالعاتي که اين 
زن در مورد سارق در اختيار ماموران پليس بمبئي 
قرار داد ماموران در حال پيگيري هستند. سخنگوي 
پليس بمبئي در ادامه اضافه کرد؛ تصوير سارق در 
اختيار تمامي گشت هاي پليس اين شهر قرار گرفته 
و از تمام مردم خواسته شده در صورت مشاهده 
فرد مذکور، مراتب را به پليس گزارش دهند. اين در 
حالي است که در گزارش پليس مرکزي هندوستان 
آمده اين سرقت اولين دستبردي است که سارق با 
استفاده از هيپنوتيزم، اقدام به ربودن طال و جواهر 

کرده است.   

گروه هاي مافيايي در 
مناطق زلزله زده ايتاليا  

  
ايتاليا طي بيانيه يي رسمي  مقامات پليس مرکزي 
اعالم کردند گروه هاي مختلفي از مافيا در مناطق 
کرده  آغاز  را  خود  فعاليت  کشور  اين  زده  زلزله 
يي  مصاحبه  در  ايتاليا  مرکزي  پليس  رئيس  اند. 
جدي  خطر  از  کشور  اين  دولتي  هاي  رسانه  با 
حضور گروه ها و باندهاي مافيا در مناطق زلزله 
و  داد  خبر  »الکوئيال«  و  »آبروزو«  »فوسا«،  زده 
به  را  خود  تالش  تمام  پليس  ماموران  کرد  اعالم 
جلوگيري  باندها  اين  فعاليت  از  تا  گيرند  مي  کار 
ادامه خاطرنشان کرد؛  اين مقام مسوول در  کنند. 
براي بازسازي مناطق زلزله زده حدود 16 ميليارد 
دالر، معادل 12 ميليارد يورو هزينه الزم است و به 
احتمال زياد گروه هاي مافيا براي اين مبلغ دندان 

تيز کرده اند. اين در حالي است که بسياري از افراد 
و اعضاي گروه هاي مافياي »سيسيل« از فرصت 
تا عالوه  اين مناطق شدند  استفاده کردند و وارد 
افراد، موقعيت مناسبي را براي خريد و  بر شکار 
فروش مواد مخدر خود بيابند. در گزارش رسمي 
لرزه  زمين  طي  است  آمده  ايتاليا  مرکزي  پليس 
که  پولي  از  »ناپل«  منطقه  در  ميالدي   1980 سال 
صرف بازسازي اين منطقه شده بود، مبالغ بسيار 
ناپديد شد و در بررسي هاي کارشناسان  زيادي 
کسري  اين  در  ايتاليا  مافياي  شد  مشخص  پليس 
از  يکي   - گراسو«  »پيرو  است.  داشته  دست  پول 
مقامات ارشد مبارزه با مافياي ايتاليا - در اين باره 
تصريح کرد؛ امروز در اين موقعيت بحراني، بايد 
با  چگونه  که  بياموزيم  و  گرفته  عبرت  گذشته  از 
از  را  مقابله کرده و دستشان  مافيايي  گروه هاي 

اين مناطق زلزله زده کوتاه کنيم.  

رويش صنوبر درون ريه 
مرد روسي  

 
 جراحان و پزشکان منطقه اورال روسيه، طي يک 
عمل جراحي موفق شدند يک گياه از نوع صنوبر 
ريه  از  بود،  کرده  مرد رشد  يک  ريه  داخل  که  را 
زماني مشخص  اين موضوع  بياورند.  بيرون  وي 
شد که »آرتيوم سيرورکين« 28 ساله و اهل منطقه 
اورال تحت عمل جراحي قرار گرفت. اين مرد جوان 
شد؛  يادآور  روسيه  هاي  رسانه  با  وگو  گفت  در 
ام، به  به دليل داشتن درد فراوان در ناحيه سينه 
پزشک مراجعه کردم و آنها با گرفتن عکس از ريه 
هايم متوجه يک توده در آن شدند، عالوه بر اين 
کاماچوف«  »والديمير  آوردم.  مي  باال  خون  من 
پزشک و جراح اين پسر جوان خاطرنشان کرد؛ من 
سه بار عکس مورد نظر را بررسي و هر سه دفعه 
نيز اين توده را مشاهده کردم. پس از آن، اين مرد 
جوان را تحت عمل قرار دادم و يک گياه را که بعداً 
مشخص شد از نوع صنوبر است، از داخل ريه اين 
مرد بيرون آوردم. وي گفت؛ به احتمال زياد دانه 
صنوبر هنگام تنفس، داخل بيني و سپس وارد ريه 
اين مرد شده و در داخل محيط مرطوب ريه رشد 

کرده است.  

مادر 50 ساله با 10 هزار 
پوند شبيه دخترش شد 

 
يک زن 50 ساله انگليسي هزاران پوند براي جراحي 
پالستيک هزينه کرد تا خود را به شکل دختر 28 
با  انگليس  ميل  ديلي  نشريه  درآورد،  اش  ساله 
انتشار اين خبر نوشت؛ »تصاوير »جانت گاليف« و 
دخترش »جين« نشان مي دهد آنها اکنون شباهت 
ظاهري بسياري از نظر وزن، رنگ مو و چهره پيدا 
کرده اند و شايد تفاوت آنها در رنگ چشم و اندکي 
اختالف قد باشد.« براساس اين گزارش جانت 10 
خود  زيبايي  متعدد  هاي  جراحي  براي  پوند  هزار 
هزينه کرده که اين جراحي ها در کرواسي انجام 
شده است. جانت با بيان اينکه وي سال ها احساس 
مي کرد شبيه يک »کيسه کهنه« است، مي گويد؛ »ما 
اکنون شبيه دو خواهر دوقلو شده ايم و در مرکز 
»شايد  افزايد؛  مي  وي  داريم.«  قرار  مردم  توجه 
شبيه  براي  من  که  برسد  نظر  به  احمقانه  اندکي 
شدن به دخترم جراحي زيبايي کرده ام اما او زيبا 
و جذاب است و چه کسي دوست ندارد شبيه جين 
شود؟،« مادر 50 ساله اضافه مي کند؛ »ما در حال 
حاضر به جاي يک دختر و مادر شبيه دو خواهر 
اشتباهي  را  ما  خيابان  در  مردم  ايم.  شده  دوقلو 
آيا شما خواهر هستيد؟«  پرسند  مي  و  گيرند  مي 
جين دختر اين زن انگليسي با ابراز خوشحالي از 
از هر  اکنون  »ما  سيماي جديد مادرش مي گويد؛ 
زمان ديگري به هم نزديک تر شده ايم. مادرم از 
افزايد؛  بهتر است.« وي مي  نيز  مدوناي 50 ساله 
»تنها اختالف در رنگ چشم و سايز کفش هايمان 
است. رنگ چشم من قهوه يي است و مادرم آبي. 

اندازه کفش هاي او نيز بزرگ تر است.« 
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نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

افسردگي در آي سي يو 
 

بدون شک بستري شدن در بخش مراقبت هاي ويژه 
)ICU( هرگز نمي تواند يک تجربه مثبت و خوشايند 
باشد. محققان دانشگاه جان هاپکينز در بررسي هاي 
خود دريافته اند چندين عامل مختلف مي تواند علت 
بخش  در  شده  بستري  بيماران  در  افسردگي  بروز 
را  منزل  به  بازگشت  و  ترخيص  از  پس  يو  آي سي 
توجيه کند. از جمله اين عوامل مي توان به سطح باالي 
نارسايي عضوي يا مصرف دوز نسبتًا زياد داروي 
بين  دکتر جوزف  کرد.  اشاره  »بنزوديازپين«  مسکن 
دانشکده  در  روانپزشکي  دپارتمان  استاديار  ونو 
اظهار  باره  اين  در  هاپکينز  جان  دانشگاه  پزشکي 
اطالعات  کسب  بر  عالوه  اميدوارند  محققان  داشت؛ 
بخش  هاي  مراقبت  در  تغييرات  تاثير  درباره  بيشتر 
آي سي يو در عين حال بتوانند پيش بيني کنند کدام 
بيماران بيشتر مستعد ابتال به افسردگي هستند و در 
اين  به  مربوط  کارهاي  و  امور  دادن  تغيير  با  نتيجه 
بخش بتوانند از بروز افسردگي در اين افراد پيشگيري 
کنند. وي افزود؛ پژوهشگران همچنين تالش مي کنند 
شرايطي را ايجاد کنند که بيماران پس از ترخيص از 
آي سي يو مراقبت هاي مناسب را در زمينه سالمت 
تحت  حيث  اين  از  و  کنند  دريافت  رواني  بهداشت  و 
کنترل قرار گيرند. در اين تحقيق، پژوهشگران با هدف 
بررسي جنبه هاي خاص بيماري هاي جدي و خطرناک 
و بخش مراقبت هاي ويژه که منجر به بروز افسردگي 
 13 در  شده  بستري  بيماران  شود،  مي  بيماران  در 
بخش آي سي يو را تحت مطالعه و ارزيابي قرار داده 
اين فرضيه  از مدت ها پيش  اند. محققان و پزشکان 
خطرناک  مشکل  يک  بروز  که  بودند  کرده  مطرح  را 
براي سالمتي و فرستادن بيمار به بخش آي سي يو 
اما  باشد.  افسردگي  بروز  براي  دليل کافي  تواند  مي 
چون تنها برخي از بيماران افسرده مي شوند محققان 
تصور مي کردند داليل ريشه يي و پيچيده تري ممکن 
است در اين رابطه وجود داشته باشد. دکتر بين ونو 
تصريح کرد؛ از نظر تاريخي، تنها هدف پزشکان در 
نگه  زنده  را  بيماران  که  بوده  اين  يو  بخش آي سي 
جايي  تا  رود  فراتر  بايد  هدف  اين  امروز  اما  دارند 
اين بستري، سالمت روان و  بلند مدت  پيامدهاي  که 
سالمت عمومي بيمار نيز مورد توجه و اهميت قرار 
بگيرد. اين محققان دريافتند نارسايي شديد عضو در 
اين بيماران دوره بهبودي جسمي آنها را طوالني تر 
مي کند و اين خود توجيهي براي بروز افسردگي در 
وجود  به  محققان  اين  ديگر  سوي  از  است.  بيماران 
رابطه بين مصرف دوز باالي بنزوديازپين در آي سي 
يو و بروز افسردگي پي برده اند. البته هنوز توجيهي 
براي اين ارتباط پيدا نکرده اند. دکتر بين ونو در پايان 
به  بيماران  روان  تاثير روي سالمت  اين  کرد؛  تاکيد 
حدي اهميت دارد که نياز به انجام مطالعات بيشتر در 

اين مبحث ضروري و الزامي است. 
  

شرايط غيرانساني در زندان 
هاي فرانسه 

 
سلول هاي کثيف بدون پنجره، حمام هاي کپک زده 
يا هواخوري هاي کوچک که صحنه کتک کاري ميان 
زندانيان اند، عرصه را بر زنداني تنگ مي کنند. سال 
خودکشي  به  دست  فرانسه  در  زنداني   115 گذشته 
گفته  تازگي  به  فرانسه  هاي  زندان  زدند.سربازرس 
رفتار با زنداني در کشور ما در هزاره سوم باورکردني 
نيست. واقعيت اين است که در بازداشتگاه ها و زندان 

و  نيست  بازپروري  و  نظم  از  اثري  اين کشور  هاي 
در مقابل ترس، تهديد، خشونت و شرايط فاجعه بار 
در  فرانسه  است.زندانيان  چيره  محيط  بر  بهداشتي 
حال حاضر 63 هزار نفرند، در حالي که ظرفيت زندان 
هاي اين کشور در کل، 52 هزار نفر است. سربازرس 
ژان ماري دالرو پس از بازديد از چند زندان، از تنگي 
سلول هاي 10 متر مربعي گفت که معمواًل دو تا سه 
زنداني ناچارند در آن به سر برند. به نقل از بازرس 
دالرو، زندانيان جايي براي تحرک ندارند و مجبورند 
ساعت هاي متمادي روي تخت هاي سه طبقه خود به 
بمانند.رسانه هاي فرانسوي تصاوير  نيم خيز  حالت 
منتشر  پاريس  هاي  زندان  وضع  از  يي  دهنده  تکان 
کرده اند که نشانگر حمام ها و مستراح هاي به غايت 
آلوده و متعفن اند. خود زندانيان اقدام به تهيه فيلمي 
فيلم  اين  در  اند.  کرده  ها  از شرايط سلول  ويدئويي 
از  استفاده  با  اند  ديد که زندانيان کوشيده  توان  مي 
موجود  کثيف  مستراح  بين  يي  پرده  توالت،  دستمال 
سلول  پنجره  بکشند.  خود  خواب  محل  و  سلول  در 
زنداني  و  اند  استتار شده  ميله  و  نرده  با  همگي  ها، 
امکان باز کردن آن و استفاده از هواي تازه را نمي 
با  نيز  را  اما ساعات محدود هواخوري  زنداني  يابد. 
خشونت و زد و خورد سپري مي کند. به گفته مدير 
يکي از زندان هاي پاريس، دليل پرخاشگري در ميان 
گويد  مي  او  آنهاست.  زندگي  بسته  زندانيان، فضاي 
و  زندان  تغيير فضاي  توان  بودجه،  کمبود  به خاطر 
بهبود محيط وجود ندارد.در سال گذشته 115 زنداني 
از  موجود  آمار  زدند.  به خودکشي  فرانسوي دست 
کند.  مي  حکايت  نيز  ناموفق  خودکشي   1200 تعداد 
و  بازداشتگاه   50 به  دالرو  بازرس  هاي  سرکشي 
زندان نشان داد زندانيان از بسياري از نيازمندي ها 
چون دارو يا لوازم بهداشتي محروم اند و به بسياري 
از آنها حتي حق استفاده از عينک نيز داده نمي شود. 
زندانيان حتي اجازه استفاده از لباس زير را ندارند. 
لباس زير  از دارو، عينک و  بهانه مسووالن استفاده 
براي اقدام به خودکشي است. بازرس دالرو با انتقاد 
کرده  مشاهده  خود  هاي  بازديد  در  که  شرايطي  از 
زن  زندانيان  ناگوار  وضع  به  اشاره  با  ويژه  به  و 
لباس  با  را  خود  بخواهد  زنداني  يک  »اگر  گويد؛  مي 
هم  تي شرت  و  شلوار  با  را  کار  اين  بزند،  دار  زير 
مي تواند بکند.« بازرس دالرو بيالن مشاهدات خود 
است؛  کرده  چنين خالصه  را  فرانسه  هاي  زندان  از 
»حجم زندانبانان بر وزن حقوق زندانيان مي چربد.« 

منبع؛دويچه وله 

ناخني که 30 سال درون 
مغز يک امريکايي جا خوش 

کرده بود  
پزشکان ايالت »کلرادو« در امريکا موفق شدند در يک 
عمل جراحي دوساعته، يک ناخن را که 30 سال درون 
کنند.  خارج  بود،  گرفته  قرار  امريکايي  مرد  يک  مغز 
گو  و  گفت  در  مرد  اين  معالج  پزشک  کندي«  »جيمز 
با رسانه هاي دولتي امريکا افزود؛ اين مرد 72 ساله 
با عالئمي از سردرد و سرگيجه به من مراجعه کرد 
و پس از انجام اسکن مغزي، مشخص شد يک ناخن 
در مغز او وجود دارد. وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ 
موفق  و  داده  قرار  عمل  مورد  را  مرد  اين  بالفاصله 
شديم ناخني را که حدود 30 سال پيش داخل مغزش 
رفته بود، خارج کنيم. تنها چيزي که باعث تعجب ما 
نشده  عفونت مغزي  دچار  مرد  اين  که  بود  اين  شد، 
داند  اين مرد نمي  اين در حالي است که خود  است. 
پزشکان  اما  شده،  مغزش  وارد  ناخن  اين  چگونه 
معتقدند بر اثر يک سانحه، ناخن مذکور از راه بيني، 

وارد مغز اين مرد شده است.  

اجاره  دفتر در منطقه پارک رويال 
دارای 3 اتاق کامال مستقل

07958427905
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خشونت جنسيتی 
مانع توسعه

زهرا مالکی

انسانی  هزینه های  از  گذشته  زنان  علیه  خشونت  اعمال 
مانع مشارکت زنان در زندگی عمومی و اجتماعی شده و 
رفاه اقتصادی جوامع را تحلیل می برد. اگرچه تکنیک های 
اعمال  واجتماعی  اقتصادی  هزینه های  برآورد  و  ارزیابی 
خشونت ناکارآمد است اما مطالعات انجام شده بینش های 
دقیقی را نسبت به روش های اثرگذاری خشونت مبتنی بر 

جنسیت بر کاهش سطح مشارکت و کارآیی زنان، تحمیل 
هزینه  تحمیل  نظیر  جامعه  اقتصاد  به  اضافی  هزینه های 

مراقبت های پزشکی فراهم می سازد. 

 مشارکت زنان: 
اعمال خشونت عليه زنان مانع مشارکت آنان در انجام پروژه های 
پيشرفت های  به  دستيابی  در  را  زنان  سهم  و  گشته  توسعه ای 
که  مطالعه ای  نتايج  طبق  بر  می دهد.  کاهش  اقتصادی  اجتماعی- 
پروژه های  انجام  در  زنان  مشارکت  عدم  علل  شناسايی  هدف  با 
عدم  اين  اصلی  عامل  مردان  تهديدهای  گرفت،  صورت  توسعه ای 
مشارکت شناخته شد. مردان روندهای توانمندسازی زنان و افزايش 
توانمندی زنانشان را درحکم تهديدی براعمال قدرت و کنترل آنان 
دانسته لذا با اعمال خشونت و ضرب و جرح تالش می کنند تا اين 
روند را متوقف سازند. در منطقه پاپوا در گينه نو برخی از شوهران 
با حبس کردن زنانشان در خانه، با تعقيب آنان و به زور به خانه 
که  نقليه ای  از وسايل  آنان  بيرون کشيدن  با  يا  و  بازگرداندنشان 
جهت شرکت زنان در جلسات مرتبط با پروژه های توسعه ای فراهم 

گرديده، مانع از شرکت آنان در اين جلسات می شوند. 
با  حتی مردانی که مانع مشارکت زنان نمی شوند گاه ممکن است 
بکارگيری زور آنان را از منافع حاصله محروم سازند. زنانی که 
بنگالدش و پرو  اعتبارات خرد در  با عنوان  در طرح های درآمدزا 
مشارکت داشته اند و همچنين زنان دوزنده مکزيکی اغلب نقل می کنند 

که همسرانشان با کتک زدن آنان دستمزدهايشان را می گيرند. 
بسياری از زنان برای پرهيز از آسيب های ناشی از اعمال خشونت، 
سوی  از  تا  می کنند  سانسور  گونه ای  به  را  خودشان  رفتارهای 

همسرانشان قابل پذيرش باشد و در حقيقت خود به زندانبان خود 
تبديل می شوند. برای مثال بر طبق مطالعه ای که در پاپوا در گينه نو 
انجام شده يکی از داليل عدم تالش زنان معلم برای گرفتن ترفيع در 
محيط کار، ترس و هراس آنان از تحريک و برانگيختن همسرانشان 

در اعمال خشونت بيشتر نسبت به آنان است. 
چنين هراس هايی ضمن کاهش سطح درآمد خانواده، آثار نامطلوبی 
از  ترس  نمونه  برای  می نهد.  هايشان  خانواده  و  زنان  بر سالمت 
در  که  اتيوپيايی  پناهندگان  خانواده های  بين  در  جنسی  تجاوز 
به  به محدوديت دسترسی  کمپ های سودان زندگی می کنند منجر 
اتيوپيايی گفته اند آنها به سبب  مواد غذايی می گردد. زنان پناهنده 
هراس از مورد تجاوز قرارگرفتن در هنگام جمع آوری هيزم برای 
پخت خوراک، غذای کمتری برای فرزندانشان تهيه می کنند. درحقيقت 
بسياری از اين زنان در طی زمان کوتاه 2 الی 3 ساعته ای که به 
جمع آوری سوخت می پردازند مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند. 
در ايالت گجرات در هندوستان، مروجين بهداشت و سالمت زنان 
روستايی به دليل هراس ازمورد تجاوز جنسی قرار گرفتن تمايلی به 
مسافرت در حد فاصل روستاهای مختلف از خود نشان نمی دهند. 
آنها برای ادامه کارشان خواهان آموزش و يادگيری دوره های دفاع 

شخصی هستند. 
 کارآيی زنان: 

تحقيقات انجام شده درخصوص بررسی ميزان اثرگذاری خشونت 
نتايج  نيروی کار زنانه،  خانگی بر سطح مشارکت و سطح درآمد 
متناقضی در پی داشته است. براساس مطالعات صورت گرفته در 
شهر سانتياگو در شيلی و همچنين در شهر ماناگوا در نيکاراگوئه 
اثر  زنان  اشتغال  بر  متفاوت  کامال  شيوه هايی  به  خشونت  اعمال 
از  مراقبت  منظور  به  زنان  از  برخی  مناطق  اين  در  است.  گذاشته 
کودکانشان و يا به سبب عدم اجازه همسرانشان شاغل نيستند و 
در بيرون از خانه کار نمی کنند، در حالی که برخی از آنان به منظور 
و  مورد ضرب  را  آنان  که  به کسانی  مالی خود  وابستگی  کاهش 
شتم قرار داده ومتوسل به رفتارهای خشونت آميز می شوند، کار 
قابليت ها و  بر  آثار متناقضی  می کنند.در هر حال خشونت خانگی 
توانمندی های زنان در پيدا نمودن شغل دارد. بر طبق يافته های يک 
تحقيق در ايالت شيکاگو، احتمال بيکاری دوره ای و تغيير شغل به 

دفعات در بين زنان خشونت ديده بيش از ساير زنان است. 
به  نسبت  بيشتری  روحی  و  زنان مشکالت جسمانی  اين  همچنين 
ساير زنان دارند که بر نحوه انجام کار آنان شديدا تاثير می نهد. 
اين زنان معموال از درآمد پائينی برخوردار بوده و نيازمند دريافت 
کمک های دولتی می باشند. در ماناگوا، درآمد زنان خشونت ديده 46 
درصد کمتر از ساير زنان می باشد.بر طبق شواهد بدست آمده در 
اياالت متحده آمريکا، قربانی خشونت شدن در دوران کودکی سبب 
گزارش  طبق  بر  می شود.  زنان  درآمد  و  تحصيالت  سطح  کاهش 
قرار  تجاوز جنسی  مورد  کودکی  دوران  در  که  زنانی  هيمن  باتيا 
از ساير زنان درآمد کسب  تا 20 درصد کمتر  گرفته اند ساالنه 3 
بر  که  تاثيری  بواسطه  بستگان  سوی  از  جنسی  تجاوز  می کنند. 
سطح تحصيالت و همچنين وضعيت جسمانی و روانی قربانی دارد، 

به طور غيرمستقيم بر درآمد شخص اثر می گذارد. 

 هزينه های اقتصادی: 
بسيار  کشورها  همه  در  جنسيت  بر  مبتنی  خشونت  هزينه های 
باالست. برای نمونه بر طبق تحقيقی که در سال 1995 در کانادا 
انجام شد، اعمال خشونت عليه زنان در اين سال بالغ بر 1.5 ميليارد 
دالر کانادا)1.1 ميليارد دالر آمريکا( از طريق کاهش کارايی نيروی 
کار و افزايش خدمات پزشکی و خدمات تامين اجتماعی هزينه داشته 
است. بر اساس مطالعه ای ديگر در کانادا اعمال خشونت عليه زنان 
نسبت به خدمات اجتماعی، اشتغال و سيستم مراقبت های بهداشتی 
نتايج  طبق  بر  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  بيشتری  هزينه های 
دختران  به  نسبت  جنسی  و  فيزيکی  اعمال خشونت  مطالعه  همين 
و زنان ساالنه معادل 4.2 ميليارد دالر کانادا هزينه دارد و تقريبا 
که  می گردد.همان گونه  تامين  دولت  توسط  هزينه ها  اين  90درصد 
زيمباوه  و  آمريکا  نيکاراگوئه،  در کشورهای  انجام شده  مطالعات 
نشان می دهند، زنانی که در دوران خردسالی و يا در بزرگسالی با 
خشونت های جسمانی و يا جنسی مواجه شده اند بيش از ساير زنان 

از سرويس های خدمات بهداشتی استفاده می کنند. 
بيمارستان ها  جراحان،  داروخانه ها،  پزشکان،  به  مراجعه  ميانگين 
و مراکز مشاوره بهداشت روانی در بين زنان خشونت ديده بيش 
از ساير زنان است. اين نياز به دريافت خدمات بهداشتی و درمانی 
به طور قابل توجهی هزينه مراقبت های بهداشتی را باال می برد. برای 
نمونه هزينه اقدامات مرتبط با اعمال خشونت عليه کودکان، آن گونه 
که سازمان حفظ بهداشت و سالمتی در واشنگتن در گزارش خود 

آورده، ساالنه بالغ بر 8 ميليون دالر تخمين زده می شود.

اعتراض زنان در 
افغانستان مردساالر 

 
جهانيان و بسياري از کساني که به درستي با وضعيت مناطق قبايلي در 
افغانستان آشنا نيستند همواره در تفکر بن بست گونه يي غوطه مي خورند 
که گويا طالبان تنها در قامت شوالپوشان تفنگ به دوش و تروريست هاي 
انتحاري قابل شناسايي هستند. اينکه سلفي گري و بنيادگرايي مذهبي در 
اين کشور از دهه 70 ميالدي تحت تاثير رقابت هاي بين دو بلوک متعارض 
بين المللي از سوي جهان غرب و ارتجاع منطقه يي پرداخته و سازماندهي 
شد هرگز به مفهوم بيگانگي فرهنگ افغانستان با چنين هويتي نخواهد بود. 
به همان اندازه که در يازدهم سپتامبر هواپيماربايي و حمله به برج هاي 
دوقلوي تجارت جهاني توسط جهادگران متوهمي انجام شد که در دامنه 
هاي هندوکش ماوا گزيده و قصد تغيير جهان را داشتند، حمله ائتالف به 
رهبري امريکا به بهانه اين حوادث و صدور دموکراسي به اين کشور نيز 
توسط کساني انجام شد که گمان مي بردند با يک حمله برق آسا ملتي را 
با فرهنگ سنتي و قبيله يي، يک شبه درون مدرنيته رهنمون مي کنند. گروه 
اول با استفاده از بخشي از حقيقت بهترين محيط براي بقا و فعاليت را در 
اين سرزمين عقب افتاده يافته بودند و گروه دوم نيز از بخش ديگري از 
و  اين کشور  در  القاعده  به وجود  استناد  با  و  کرده  استفاده  حقيقت  اين 
ستم مضاعف رژيم طالبان عليه مردم، به پندار استقبال توده هاي افغان 
در يک باتالق خودفريبي فرو رفتند. از سال 2001 تا به امروز جنگ بين 
ساکنان توره بوره و نيروهاي ائتالف موجب شده تمام حقيقت افغانستان 
نگاه  بماند.  پنهان  الملل  بين  تروريسم  و  ژئوپولتيکي  تحوالت  تاثير  تحت 
انتزاعي و مجرد به محيط سياسي- اجتماعي افغانستان عامل اصلي بروز 
اشتباهات و بسياري از درگيري هاي کنوني در اين کشور است. خالصه 
با  جنگ  حال  در  که  تروريست  و  جو  گروه ستيزه  يک  در  طالبان  کردن 
نيروهاي ائتالف است يک گمراهي بنيادين است که موجب مي شود گستره 
افغانستان ناديده گرفته شود.  اين جنبش ارتجاعي در اليه هاي اجتماعي 
بنيادگرايي  گرايي،  قبيله  با  طالباني  تفکر  انکارناپذير  و  مستقيم  ارتباط 
مواد  تجارت  و  و کشت  فقر، زن ستيزي  بيسوادي،  مذهبي، مردساالري، 
بافته يي است که گسست و حذف هر کدام  به هم  مخدر همچون زنجير 
از حلقه هاي آن در حيطه شناخت اين پديده مي تواند سبب بروز تحليل و 
برداشت اشتباه از موجوديت و چرايي آن شود. روز چهارشنبه 15 آوريل 
عيني،  موجوديت  فرهنگي،  هويت  از  واقعي  نمايشات  از  يکي  کابل صحنه 
ذات متصلب و پارادوکس قدرت ايل مردي سنتي در مقابل ضعف جامعه 
مدني بود که فرهنگ واپسگرا را در مقابل فرهنگ مدرن و مردساالران را 
در مقابل زنان مطالبه جو قرار داد. اعتراض مسالمت آميز و آرام گروهي 
از زنان فرهيخته افغانستان نسبت به قانون »احوال شخصيه اهل تشيع« 
از آنجا که ظاهراً برخالف تفکر روحانيون شارع قانون فوق و ميل مردان 
سنتگراي افغان تلقي مي شد با حمله به آنان به خشونت کشيده شد. اين 
قانون و خشونت در برابر اعتراض مدني زنان نه توسط نيروهاي مسلح 
طالبان و وهابيون، که در روز روشن و در مرکز کابل توسط طلبه هاي 
يک مدرسه ديني و مردان کپي برابر اصل شوالپوش از نوع طالبان انجام 
مي گرفت. سنت هاي قبيله يي افغانستان در همراهي با تفسيرهاي غلط و 
واپسگرا از انديشه ديني ساختار پيدا و پنهاني از فرهنگ بومي را رقم زده 
است که در آن گويا زن تنها يک وسيله براي ارضاي اميال جنسي مردان، 
اين قانون  تلقي مي شود. تصويب و امضاي  بردگي خانگي و بقاي نسل 
توسط پارلمان و رئيس جمهوري افغانستان در حالي انجام گرفته است که 
افغانستان بعد  ائتالف مستقر در  افکار عمومي جهان و کشورهاي عضو 
از هفت سال جنگ و حضور سربازان، از دولتمردان خود مي پرسند چرا 
فرزندان شان براي استقرار حکومتي کشته مي شوند که به طور رسمي 
با  کند. هرچند  قانوني مي  را  آنان  به  تجاوز جنسي  و  زنان  نقض حقوق 
مخالفت جامعه بين المللي هم اينک »حامد کرزي« دستور تعليق و بازنگري 
يکپارچه  هاي  به حمايت  توجه  با  اما  است  کرده  را صادر  قانون  اين  در 
براي  زمان  گذشت  انتظار  به  توان  مي  تنها  افغانستان  در  محافل  برخي 
فروکش کردن اعتراضات مدني و حساسيت هاي بين المللي جهت تمکين 
به يک جهالت طالباني که قباًل در دره سوات نيز تجربه شده بود، نشست. 
زناني که روز چهارشنبه صداي اعتراض خود را به سطح خيابان هاي کابل 
آورده و مورد خشم طالب ديني و مردان زياده خواه سنتي قرار گرفتند 
بهترين تنديس و تصوير از افغانستان وهم آلود کنوني و دولت مورد حمايت 
غرب در کابل هستند. روزي که شوالپوشان طالبان با توپ و تانک پيکره 
هاي عظيم بودا در باميان را مورد تخريب قرار دادند شايد اکثريت مردم 
اين کشور مستعد پذيرش يک حکومت انساني تر و دموکراتيک بودند ولي 
بعد از تهاجم غرب به افغانستان و پس از گذشت هفت سال، امروز صداي 
حق خواهي زنان اين کشور در هياهو و همهمه مردان طالباني، همسويي 
حاکمان و بي عملي ائتالف نظامي مستقر در اين کشور به راحتي خاموش 
مي شود. عقب نشيني هاي گام به گام ائتالف ضدتروريستي در افغانستان 
و پاکستان در مقابل خواسته هاي قرون وسطايي طالبان آشکار و پنهان 
و استراتژي مصالحه و معامله با طالبان نه تنها اين منطقه را به سمت جلو 
سوق نداده است که به يقين بايد در ماتم نبود نجيب رهبران ملي، مسببان 
هاي  عربده  داد.  حواله  ابدي  نفرين  به  را  اجتماعي  سياسي-  سقوط  اين 
مستانه مردان کف بردهان آورده يي که در اين روز زنان فرهيخته ميهن 
شان را به خاطر دفاع از حقوق انساني خود به سگ تشبيه کردند تنها با 
باده مسموم کارخانه مشترکي با تکنولوژي غرب، پول عربستان و نيروي 
لجستيکي پاکستان، که از دهه 70 تاسيس شد و محصول دوگانه خود را 
در انتهاي هزاره دوم با ورود مجاهدين به کابل و ابتداي هزاره سوم با 

حمله به برج هاي دوقلو به بازار سرازير کرد، سيراب شده است. 
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 حرمت نان 
و نمک در 

فرهنگ ايرانی
طاهره شيخ االسالم

و  نان  ما حفظ حرمت  از ويژگی های فرهنگی  يکی 
در  ندارد"  نمک  "دستم  چون  عباراتی  است.  نمک 
و  نمی گيرد،  پاداش درخوری  هنگامی که محبتمان 
تعارف  غذای  که  هنگامی  در  ندارد"  نمک  "نترسيد 
شده رد می شود، در همين رابطه مورد بکار گرفته 

می شود.

است.  نمک  و  نان  حرمت  حفظ  ما  فرهنگی  های  ويژگی  از  يکی 
عباراتی چون "دستم نمک ندارد" در هنگامی که محبتمان پاداش 
درخوری نمی گيرد، و "نترسيد نمک ندارد" در هنگامی که غذای 
تعارف شده رد می شود، در همين رابطه مورد بکار گرفته می 

شود. 
حفظ اين حرمت به تدريج و در اثر افراطی که ما در بسياری از 
کارهايمان در پيش می گيريم، به غير منطقی و گاه غير انسانی 
ترين صورت خود تغيير شکل داده است. حفظ حرمت نان و نمک 
به گرسنگانی که توسط انسان های خير و دولتمند تغذيه می شده 
اند، توصيه می شده تا به خاطر شبی که آنها يا فرزندانشان سر 
تغذيه  را  آنها  که  کسانی  مورد  در  نگذاشته اند،  بالين  بر  گرسنه 
در  و  مدارند  روا  ناجوانمردی  نعمت(  ولی  به  )مشهور  اند  کرده 
يک کالم قدر شناس محبت آنها باشند. توصيه زيبايی که نه تنها 
در مورد غذا که در مورد هر محبت و خدمت ديگری نيز در هر 
زمان و هر مکان صادق است و افراد خير را به انجام کارهای 

خير بيشتری ترغيب و تشويق می کند. 
اما امروزه ديده می شود که حفظ اين حرمت از دهها بار تشکر و 
دعوت متقابل ميزبان به شام و ناهار در می گذرد، و به سکوت 
در مقابل رفتار و گفتارغير منطقی و حتی طرفداری غير منصفانه 

از او در يک مجادله يا معامله کشيده می شود. 
و بدين ترتيب عدم انجام اعمال فوق افراد را متهم به "نمک خوری 
انسانهای طرفدار حق  گاه  که  اتهامی  کند.  می  نمکدان شکنی"  و 
را از "نمک گير شدن می هراساند" ، چرا که می دانند اين نان و 
نمک از سر مهر صادقانه تعارف نمی شود بلکه آنها را در قيد 
جبرانی غير منصفانه قرار خواهد داد.طبيعتا اينگونه حفظ مبالغه 
آميز حرمت نان و نمک عده ای را بر آن می دارد که با دادن يک 
شام و نهار و يا پيشکش يک هديه و يا دادن رشوه، دهان افراد 
را بسته و آرا و عقايد آنها را خريده و به اهداف خويش برسند. 
و بسياری از ما غافليم که عقيده باالترين بهائی است که در ازای 
يافت می شود، می  نيز  خوردن يک وعده غذا که در خانه خود 

توان به ديگری پرداخت! 
با کمی دقت می توان ديد که بسياری ديگر از توصيه های فرهنگی 
ما چون مراعات دوست و همسايه، حفظ شان فاميل، احترام به 
بزرگ  تر و نگهداشتن حرمت موی سپيد و ... که همه در راستای 
يک قدر شناسی ساده و صادقانه بوده است، به نوعی دچار همين 

سرنوشت شده اند. بدين معنی که در طول زمان با افراطی که در 
پا  زير  به  و  داده  ماهيت  تغيير  گرفتيم،  پيش  در  آنها  انجام  راه 

گذاشتن حق و عدالت در جامعه منجر شده اند. 
و چنين است که امروزه مخالفت با درخواست يک دوست، به زير 
پا گذاشتن حرمت دوستی تعبير می شود، و سرپيچی کردن از 
فرمان غير اصولی پدر يا معلم، به شکستن حرمت پدر و معلم، و 
باالخره اعتراض به حرف ناحقی که از دهان سالمندی در آمده 
است به شکستن حرمت موی سفيد. و اينها همه جامعه را بسوی 
خفقان و سکوت سوق می دهد، راه اعتراض و انتقاد را می بندد 
و در نهايت انسانها را تبديل به انبار باروتی می کند که با اندک 
بار، عدم صبر و  تلنگری منفجر می شوند. رفتار های خشونت 
تحمل، حساسيت بيش از حد و اندازه و ... در جامعه ما همه و همه 
ناشی از همين ويژگيهای فرهنگی ماست که هيچکس جز خودمان 

يعنی آشنايان، دوستان و فاميل به يکديگر تحميل نمی کنيم. 
خاطر  به  ما  از  کسی  اگر  که  اين جاست  توجه  جالب  نکته  و 
همسايگی يا دوستی و يا به هر دليل ديگری به ناحق دفاع کند، کار 
او را نوعی مروت و مردانگی می دانيم، و آن را از خصوصيات 
خوب ملی و فرهنگی خود تلقی کرده و به آن می باليم، اما وقتی 
همين کارها برای اثبات دوستی به ديگری و در تضاد با منافع ما 
قرار گرفت، آنرا پستی و نامردی نام می دهيم. بسيار افرادی که 
در ادارات و سازمان های دولتی و غير دولتی اشتغال دارند اگر 
بتوانند دست آشنايان و دوستان نزديک خود را به کاری بند می 
کنند و به خاطر اين عمل بر خود می بالند، کاری که در بسياری 
اما  پا گذاشتن حق ناآشنائی صورت می گيرد.  با زير  از موارد 
اگر همين عمل توسط افراد رده های بسيار باالتر صورت گيرد، 
فريادشان به هوا می رود که مملکت دارد نابود می شود! غافل از 
اين که اين يک خصوصيت ملی است و مسئولين نيز در راستای 
حفظ حرمت نان ونمک و حق دوستی و فاميلی دست به انجام اين 
کارها می زنند. اگر ما به اين درک و شناخت نرسيم که بسياری 
از قوانين فرهنگی حاکم بر جامعه ما، بر پايه ظلم و زور و فقر و 
نابرابری و بر مبنای روابط و در جهت حفظ خانواده، ايل و تبار 
و قبيله وضع شده اند و با قوانينی که در جهان پيشرفته از حقوق 
همگان دفاع می کند، مغايرند و اگر همچنان با نام حفظ فرهنگ از 
دوست، قوم و خويش، آشنا، همسايه و همشهری و موی سپيد 
و چشم سياه دفاع کنيم و نه از حق و عدالت، بعيد است که به 
پيش  در  بيشتر  راه  دو  ما  ببينيم.  را  پيشرفت  روی  زوديها  اين 
نداريم: اگر می خواهيم به موازين فرهنگی خويش وفادار بمانيم، 
بايد قيد برابری و عدالت اجتماعی و آزادی را بزنيم و اگر به دنبال 
دست يابی به جامعه ای با عدالت اجتماعی، برابری و آزادی هستيم 
بايد بسياری از قوانين و آداب و عادات فرهنگی خويش را کنار 
گذاشته و يا شديداً تعديل کنيم. جهان بسرعت در حال پيشرفت 
است و ما همچنان در اسارت ويژگيهای اخالقی خويش آرزوی 
دموکراسی در سر می پرورانيم و از اين مهم غافليم که بزرگترين 
مانع در راه دموکراسی خود ما هستيم و بس. بياييم با درک آنچه 
که بر سر ما و فرهنگ ما رفته است و با تالش در اصالح خويش 

راه خروجی از اين دايره بسته به بيرون باز کنيم.

گفت: 133 زن همدانی دو قلو زاييدند.
گفتم :حتمآ می خواستند مرگ و ميری را که در اثر استعمال مواد 
جبران  را  آيد  می  وجود  به  را  غيره  و  اکستازی  و  کراک  و  مخدر 

کنند!
گفت: در گوشه و کنار شهر چه می گذرد.

گفتم:هيچ،در گوشه اش پارتی می دهند ،و در کنارش بدنبال پارتی 
می گردند!

گفت:زکريای رازی فروردين ماه به شيرازی می آيد .
گفتم: مرده هم مرده های قديم ، مرده های اين دوره تا قبرستان هم 

نمی توانند بيايند!

گفت:صادرات 7 ماهه استان 140  درصد افزايش يافته است.
گفتم: نه ماهه که شد معلوم می شود!

گفت:پروتکل کشوری درمان معتادان به زودی ارائه می شود.
گفتم: تا پروتکل بيايد ارائه شود معتادان يا مرده اند يا ايدز گرفته 

اند!

گفت: خارجی ها برای سرمايه گذاری در ايران 45 روزه مجوز می 
گيرند.

گفتم: بيچاره خارجی ها فکر کرده اند علی آباد هم شهراست!

گفت: علم بهتر است يا ثروت ؟
گفتم: علم بهتر است با ثروت.

گفت: هزاران تن برنج وارداتی در جنوب تهران دفن شد.
گفتم: مگر مرده ها نبايد برنج بخورند!

گفت: مردان قد بلند تحصيالت بيشتری دارند.
گفتم: اگر اينطور بود که محمود آقا رئيس جمهور نمی شد!

از آن حرفها
هميشه به تشّيع جنازه ديگران برويد تا آنها هم به تشيع جنازه شما 

بيايند. »يوگی برا«
حقا يق همان خالی بندی های احماقانه هستند.»رونالد ريگان«

بسياری از دروغها درباره افراد احمق ،دروغ است.»مارلون براندو«

تلنُگر
صمد شکارچی 

استخدام
به دوشیزه یا بانوی با تجربه ای در امور اجتماعی 

یا تجاری و قطعا مسلط به زبان انگلیسی برای 
نوشتن نامه های اداری بصورت نیمه وقت در 

هفته با حقوق کافی در منطقه ی کنزینگتون لندن 
نیازمندیم ، ساعت کار بستگی به موافقت طرفین 

می باشد . 

07944203355
02076034392

اخبارهنری
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

زيان 4100 ميليارد دالري بانک 
هاي جهان در اثر بحران اقتصادي  

 
 

صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود اعالم کرد بحران اقتصادي جهان تا کنون4100 
ميليارد دالر براي بانک ها و موسسات مالي زيان به بار آورده است. صندوق بين المللي پول جديدترين 

مالي  ثبات  »گزارش  نام  به  خود  گزارش 
براساس  است.  کرده  منتشر  را  جهاني« 
جهان  اقتصادي  بحران  گزارش  اين 
تاکنون 4100 ميليارد دالر براي بانک ها و 
موسسات مالي جهان زيان به بار آورده 
است. در ميان نهادهاي مالي، بانک ها با 
دوسوم  اند.  شده  مواجه  زيان  بيشترين 
زيان 4100 ميليارد دالري نهادهاي مالي 
مربوط به بانک ها بوده است و بقيه اين 
رقم مربوط به شرکت هاي بيمه، صندوق 
مالي  نهادهاي  ديگر  و  بازنشستگي  هاي 
بوده است. اين گزارش با انتقاد از عملکرد 
ضعيف دولت ها در مقابله با بحران مالي 

از آنها خواسته است گام هاي جسورانه تري را براي نجات نهادهاي مالي خود بردارند. ملي کردن 
بانک ها به عنوان يک راهکار مهم در اين زمينه پيشنهاد شده است .به عقيده تحليلگران حمايت صندوق 
بين المللي پول از ملي کردن بانک ها به معناي اصالح رويکرد اين سازمان در قبال اقتصاد ليبرالي است 
و طرح چنين بحثي از سوي يک نهاد اقتصادي بين المللي مثل صندوق بين المللي پول نشان دهنده عمق 

بحران در درون اقتصادهاي ليبرالي غربي است. 
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود عملکرد دولت ها براي تميز کردن دارايي هاي بد و نجات 
موسسات مالي را انفعالي و ناکافي دانسته و بر ضرورت اتخاذ اقدامات قاطعانه تر از سوي آنها تاکيد 
کرده است. عالوه بر ملي کردن بانک ها تزريق پول به بانک ها يک راهکار ديگر از سوي صندوق بين 
المللي پول عنوان شده است. براساس اين گزارش دولت امريکا بايد 275 ميليارد دالر، منطقه يورو 
375 دالر و انگليس 125 ميليارد دالر به بانک هاي خود تزريق کنند تا از فروپاشي نظام مالي در اين 
کشورها جلوگيري شود و وضعيت عادي به آن بازگردد. نياز نهادهاي مالي کشورهاي در حال توسعه 
در اين زمينه نيز جمعًا 1800 ميليارد دالر تخمين زده شده است. تغيير مقررات مالي جهان موضوع 
مهم ديگر در گزارش جديد صندوق بين المللي پول است که براساس آن نظامي دووجهي در اين زمينه 

پيشنهاد شده است.  

کاهش درآمدهاي دولت ايران و 
افزايش هزينه ها  

 
دولت  درآمدهاي  جاري  سال  در  کرد  اعالم  خود  گزارش  ترين  تازه  در  مانيتور  بيزينس  موسسه 
يابد.  مي  افزايش  آن  هاي  هزينه  و  کاهش  ايران 
به گزارش ايسنا بيزينس مانيتور در گزارش سه 
ماهه دوم 2009 خود درآمدهاي مالي دولت در 
ريال  ميليارد   693 و  هزار   624 را  گذشته  سال 
برآورد و پيش بيني کرد اين شاخص با بيش از 
70 هزار ميليارد ريال کاهش در سال جاري به 
554 هزار و 202 ميليارد ريال برسد. انتظار مي 
رود طي سال آينده درآمد دولت دوباره افزايش 
يافته و رقم 677 هزار و 87 ميليارد ريال براي 
آن به ثبت برسد که دوباره طي سال 1390 شاهد 

ميليارد   354 و  هزار   791 به  شاخص  اين  افزايش 
ريال خواهيم بود. تداوم روند صعودي، درآمد دولت 
در سال 1391 را به 927 هزار و 418 ميليارد ريال 
اين شاخص  براي  در سال 1392  و  خواهد رساند 
ثبت خواهد  به  ميليارد ريال  رقم 998 هزار و 397 
رسيد. کاهش درآمد دولت در سال جاري و افزايش 
آن در سال هاي آتي در حالي صورت مي گيرد که 
هزينه هاي دولت در حال رشد است، به طوري که 
هزار   785 معادل  گذشته  سال  در  که  شاخص  اين 
 981 به  جاري  سال  در  بوده  ريال  ميليارد   176 و 
سال  طي  رسيد.  خواهد  ريال  ميليارد   470 و  هزار 
و  هزار   99 و  ميليون  يک  به  دولت  هاي  هزينه   89
246 ميليارد ريال خواهد رسيد که با افزايش حدود 
110 هزار ميليارد ريالي در سال 1390 اين شاخص 
معادل يک ميليون و 209 هزار و 171 ميليارد ريال 
خواهد بود. سال 1391 سالي است که براي هزينه 
هاي دولت رقم يک ميليون و 330 هزار و 88 ميليارد 
ريال به ثبت خواهد رسيد که رشد خوب اين شاخص 
را در سال 1392 به يک ميليون و 463 هزار و 97 

ميليارد ريال خواهد رساند. 

موج دومي در راه نيست 
  

متحده  اياالت  خزانه داري  وزير  گيثنر  تيموثي 
مالي  بحران  و  ورشکستگي  دوم  موج  گفت 
براي بانک هاي آمريکايي وجود ندارد و دولت 
نيز آماده است تا در صورت نياز با باال بردن 
سرمايه بانک ها از آنها حمايت کند.گيثنر گفت 
اوضاع  که  مي دهند  اطمينان  آمريکا  مقامات 
و  شده  باثبات  اعتباري  و  مالي  صندوق هاي 

بانک ها قادر به پرداخت تعهدات خود هستند

سقوط شرکت جنرال 
الکتريک 

به  آن  از  که  الکتريک   شرکت عظيم جنرال 
عنوان فشارسنجي که نشان دهنده وضعيت 
آمريکا نامبرده مي شود طي گزارشي اعالم 
کرد که در سه ماهه گذشته خود 35 درصد 
ماهه  سه  است.سود  داشته  سود  کاهش 
 8/2 از  توليدي  شرکت  اين  امسال  نخست 
ميليارد دالر اعالم شد در حالي که اين رقم 
در مدت زمان مشابه در سال گذشته بالغ بر 

4/4 ميليارد دالر بود. 

توصيه اوباما براي 
صرفه جويي 

 
متحده  اياالت  رئيس جمهور  اوباما  باراک 
و  بودجه  در  صرفه جويي  براي  کرد  اعالم 
فدرال  دولت  بودجه شديد  با کسري  مقابله 
و  بي اثر  برنامه هاي  از  ليستي  زودي  به 
برنامه  از  را  آنها  و  اعالم  را  دولت  زيان ده 
در  کرد.اوباما  خواهد  حذف  دولت  کاري 
اين  کرد  اعالم  خود  راديويي  هفتگي  نطق 
کابينه اش  با  جلسه  اولين  در  را  درخواست 
که روز دوشنبه برگزار مي شود ابالغ خواهد 

کرد. 

طرح هاي اروپايي و 
پيامدهاي منفي 

 
اروپايي  طرح هايي که دولت هاي کشورهاي 
ارائه  و  تدوين  خود  اقتصادي  رونق  براي 
به گزارش  ندارد.  تطابق  هم  با  کرده اند 
که  پژوهشي  نتايج  تريبون،  ال  روزنامه 
مي دهد  نشان  است  گرفته  انجام  اروپا  در 
طرح هاي رونق اقتصادي کشورهاي اروپايي 

با هم تطابق الزم را ندارند. 

Licence Number:12483751
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دفتر مرکزی لندن:

صندوق بين المللی پول و 
اقتصادهای نوظهور

منبع: اکونوميست

به نظر می رسد از اواخر اکتبر سال 2008 ميالدی به اين طرف از اهميت صندوق بين المللی پول )IMF( کاسته 
شده است. چندسال است که تقاضای اقتصادهای نوظهور برای خدمات از اين سازمان روبه کاهش است. اين 
کشورها به شکرانه بخش های خصوصی برای روز مبادا ذخاير عظيمی را اندوخته اند. حتی هنگامی که جهان 

 250 از  آنها  شد،  غرق  مالی  بحران  يخ  کوه  با  برخورد  اثر  بر 
ميليارد دالر موجود در صندوق قرضه دولتی درخواست اندکی 
کردند. مذاکرات مسئوالن اين سازمان بجای اينکه بيشتر متمرکز 
بر روی چگونگی حل بحران مالی باشد، راجع به اين است که آيا 
اصال نقشی در بحران می توانند ايفا کنند يا خير. IMF حاال ديگر 
وارد ميدان شده و درحاشيه نيست. در نشست اخيرا گروه بيست 
تمام  در  تقريبا  کان،  استراس  دامينيک  سازمان،  اين  مديرعامل 
بندهای اطالعيه رسمی جلسه به نحوی به نقش IMF اشاره کرد. 
سران بيست اقتصاد برتر جهان موسوم به G20 درلندن تصميم 
گرفتند که IMF بايد دارای منابع بيشتری باشد و نقش وسيعتری 
را در اقتصاد جهان بازی کند. آنها بيان کردند که قرار است منابع 
افزايش  ميليارد دالر  به 750  ميليارد دالر  از 500  قرضه دولتی 
پيدا کند که طبعا 250 ميليارد دالر رشد حق برداشت مخصوص 
SDR وجود خواهد داشت. اين امر به بهبود بدنه اقتصادی کمک 
خواهدکرد. کشورهای گروه بيست همچنين از IMF انتظار دارند 
در برخورد با بانک ها و اقتصاد آنها، تاثير سياست های آنها و 

خطرات پيش روی اقتصاد جهان رويه ای منصفانه و خودمختار اعمال کند. 
عوامل بدبين شکايت می کنند که چرا اعضای نشست، قدرت قرضه دولتی را افزايش دادند زيرا اين تنها چيز 
متقنی بود که آنها توانستند بر سر آن به توافق برسند. بعنوان مثال آنها هيچ تعهدی را در برانگيختن بودجه 
نکردند و جزئيات تصميمات گروه بيست در زمينه مالی تجاری سرپوشيده باقی ماند. G20 تاکيد کرد که صندوق 
بين المللی پول در ماه های اخير درخشش بسياری داشته است. اين سازمان برنامه های وام دهی خود را کامال 
مورد بررسی مجدد قرار داده و دراين اواخر طرحی را برای وام دهی آغاز کرده که بيشتر شبيه به حق بيمه 
بحران است تا تسهيالتی که سابقا به کشورهای دچار مشکل پرداخت می شد. چين و روسيه حتی مذاکراتی 
را در مورد تبديل آن به توزيع کننده ارز اندوخته جهانی برای جايگزينی دالر کردند. اما چيزی که برای جهان 
مهم است دارايی های خود اين سازمان و حتی توانايی های آن برای انجام قول هايش نيست. زيرا IMF بايد 
رهبری هوشمندانه و روشنفکرانه خود را در مذاکرات مربوط به اقتصاد جهانی نشان دهد. اين سازمان نياز به 
ابزار صحيح برای مقابله با اين وضع بغرنج دارد. صندوق بين المللی پول بايد در ريشه يابی و پيشنهاد راه حل 

توانايی  دهد.  صورت  جدی  اقدامات  کارآمد  های 
شناسايی  به  بستگی  اينها  تمام  انجام  برای  آن 
داليل اصلی منزوی شدن قرضه دولتی در گذشته 
دارد. اين يعنی شفاف سازی مسائل مبهم درباره 
اين  IMF. مانند طريقه وام دهی  به  عرضه منابع 
سازمان به کشورهای دچار مشکل، تقاضای پول 
مديريت  طريقه  و  نوظهور  اقتصادهای  ازسوی 

قرضه دولتی. 
موضوع  که  دولتی  قرضه  دالر  ميليارد   500 با 
اصلی اعالميه نشست گروه بيست بود شروع می 
کنيم. موضوع تازه ای نيست و اينکه از کجا قرار 
است تهيه شود کامال بر ما مشخص نشده است. 
قرار  دالر  ميليارد  چهل  چين  کشور  مثال  بعنوان 
است وام بدهد که البته هنوز قطعی نشده. کشور 
آن  قرارداد  که  داد  را  قول 200ميليارد دالر  ژاپن 
امضاء  فوريه  درماه  اروپا  اتحاديه  و   IMF با  را 
نامعلوم می  ميليارد دالر  تکليف 260  کرده است. 
هايی  قطره کمک  قطره  نيز  ها  ماند. بعضی گروه 
می کنند مانند کانادا که پيشنهاد 10 ميليارد دالر 
انتظار می  با 5/4 ميليارد دالر  يا نروژ  را داده و 
سهم  کند.  تهيه  دالر  100ميليارد  آمريکا  رود 
عربستان سعودی و اقتصادهای نوظهور ديگر را 
نيز نبايد فراموش کرد. اگرچه همکاری اين منابع 
بايد توجه داشت  اما  نوظهور شبهه برانگيز است 
که IMF حتی بدون کمک آنها باز هم 150 ميليارد 
بنابراين  دارد.  واگذاری  برای  دولتی  قرضه  دالر 
دامنه  ضروری  گسترش  برای  وسيع  درخواست 
قرضه دولتی را چگونه می توان توضيح داد؟ يکی 
بيشتر خروج  به پول   IMF نياز  افزايش  از داليل 
بازارهای  اقتصاد  از  خصوصی  های  سرمايه 
نوظهور است. مؤسسه مالی بين المللی ميزان اين 
سرمايه را حدود 80 درصد بيشتر از سال2007 
شده  باعث  وحشتناک  رويداد  اين  است.  دانسته 
به  داخلی  مخارج  کاهش  برای  بيشتری  عده  که 
صندوق بين المللی پول )و يا منابع ديگر( متوسل 
بشوند. عالوه بر آن اين سازمان قصد دارد برای 
اقتصادهای نوظهوری که از کمبود موقت نقدينگی 
رنج می برند اما بسيار پايه ای و اصولی کار می 
کنند بيمه بحران تهيه کند. IMF تصميم دارد بجای 
اينکه بر سر دادن وام با کشورها مذاکره کند، يک 

سری اعتبار مشروط در اختيار آنها قرار دهد. اين پروسه ديگر دردسر وام های پيشين را ندارد. کشورها ديگر 
مجبور نخواهندبود حتما از اعتبار خود استفاده کنند مگر در صورت نياز، اما وجود همين اعتبار به آنها دلگرمی 

می دهد. 
مکزيک اولين کشوری بود که تحت سيستم جديد IMF موسوم به FCL بالغ بر 47ميليارد دالر درخواست کرد. 
اگرچه هنوز معلوم نيست که از اين سيستم چقدر استقبال شود، اما بايد توجه داشت که صندوق بين المللی پول 
بدليل نداشتن نقدينگی کافی نتوانست از کشورهای ديگر حمايت اعتباری کند. بسته اعتباری مکزيک به تنهايی يک 

سوم از ذخيره اين سازمان را در سال جاری به خود اختصاص می دهد. 
مهمتر اينکه ايجاد يک صندوق قوی تر اما هوشمندانه تر به اقتصادهای نوظهور گزينه اعتباری ديگری می دهد 
تا بتوانند از آن بجای ذخاير ارز خارجی و درنتيجه بزرگتر کردن آنها استفاده کنند. خيلی از کشورها در دهه 
های گذشته اين کار را کرده اند تا از خود در برابر تناوب سرمايه خصوصی با قيمت کاالها محافظت کنند. با 
ايجاد اين فرصت برای IMF کشورها ديگر نيازی به ايجاد اطمينان خاطر برای خود از طريق توليد ذخاير عظيم 
و يا معامالت دوجانبه ندارند. با وجود صدها ميليارد دالر ذخاير اقتصادهای نوظهور پرواضح است که صندوق 
بين المللی پول نمی تواند گزينه اعتباری بيش از 250ميليارد دالر برای حصول اطمينان دراختيار کشورها قرار 

دهد. 
● تقاضا و عرضه 

در واقع مشکالت IMF در زمينه عرضه با توجه به کمبود اعتبار آنقدرها هم در فعاليت اين 
سازمان تاثيرگذار نيست. اما مشکالت اين سازمان در زمينه تقاضا بسيار حائز اهميت است 
اين سازمان ندارند. زيرا  از  همانطور که گفته شد کشورها ديگر ميلی به درخواست کمک 
آنها تنها هنگامی به اين سازمان نزديک می شوند که عميقا درمشکل فرو رفته باشند و آنها 
شرايط تقاضا را به وام های کشورهای دچار مشکل ضميمه می کنند. طبيعی است که اين کار 
باعث کاهش در کسر بودجه می شود، معموال ازطريق کاهش هزينه های عمومی، و يا افزايش 
نرخ سود. لذا کشورها زياد مايل به اين کار نيستند. درنتيجه کشورها از قرضه دولتی هميشه 
پرهيز می کنند مگر ناچار شوند. نظير اين برخوردها را شما می توانيد در پاکستان بخوبی 
مشاهده کنيد. اين کشور يکی از اولين قرض گيرندگان دربحران اخيرش بود. پاکستان ابتدا 
تمام راه ها را امتحان کرد، برای معامالت دوجانبه به چين و عربستان سعودی نزديک شد 

و درنهايت رو به قرضه دولتی آورد. 
منظور ما اين نيست که IMF بايد بدون هيچگونه شرايط به کشورهای درحال بحران پول 
از  ندارند  و کشورها دوست  است  آن مشکل ساز شده  و سياسی  بازاری  اما وجه  بدهد. 
صندوق بين المللی پول درخواست کمک کنند زيرا اعتقاد دارند سرمايه گذاران آنها را ترک 

خواهندکرد. 
IMF که به اين موضوع کامال واقف بود سيستم جديد مذکور موسوم بهFCL را به کار گرفت. اگرچه رويکرد 
مکزيک به طرح FCL نشانه خوبی بود اما وجه اين سازمان همچنان باعث نگرانی است. به عنوان مثال کشور 
برزيل عدم گرفتن کمک از صندوق بين المللی پول را باعث افتخار می داند.اقتصادهای نوظهور به مثابه خطری 
برای IMF هستند، آنها به آن اعتماد ندارند زيرا فکر می کنند در سازمان حقی ندارند. کشورهای ثروتمند نيز 
آن را زياد جدی نمی گيرند. اقتصاددان ارشد سابق اين سازمان و استاد دانشگاه شيکاگو می گويد: عوامل اين 

سازمان از مذاکره با کشورهای ثروتمند در مورد نقص های سياسی خود شديداً خودداری می کنند. 
گروه بيست از IMF درخواست کرده است که تصميمات اتخاذشده خويش را در زمينه تغيير سهميه تا ماه اکتبر 
اجرايی کند، و اصالحات برنامه ريزی شده برای سال2013 را در 2011 اعمال کند که البته اين اتخاذها نياز به 
مذاکره گسترده دارد. دادن حق رأی بيشتر به اقتصادهای نوظهور به منزله کاهش آن برای ثروتمندان است و 

بدون چنين تغييری بعيد به نظر می رسد که اين سازمان مورد تاييد اقتصادهای نوظهور قرار بگيرد.
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30نما

قيصر، 
کجايي؟ 
»سينما« 

را ُکشتند! 
 

سعيد حنايی 
 

ميان خيال و واقعيت چقدر فاصله است؟ ميان دروغ و حقيقت نيز؟ آيا هنر، 
و به ويژه هنر سينما، جهاني خيالي را براي ما به تصوير مي کشد که با 

زندگي واقعي ما فرسنگ ها فاصله دارد؟ چگونه مي توانيم از »هنر«، عالوه 
بر لذت و احساس شادي و وجد يا غم و اندوه، به عنوان آيينه اي براي 
جامعه و فهم و شناخت و تزکيه و رهايي نيز استفاده کنيم، اگر »هنر« فقط 
دروغي نباشد که خود را با آن سرگرم مي کنيم و از تنگناها و فشارهاي 
رهايي  »حقيقت«  از  بيش  »دروغ«  در  آيا  مي شويم؟  رها  روزانه  زندگي 
هست؟ پيکاسو مي گفت که »هنر دروغي است که حقيقت را مي گويد!« اگر 
هنر »ذاتا« دروغ باشد، چگونه مي تواند حقايق را به ما بگويد؟ »وقتي همه 
خوابيم« بهرام بيضايي شايد مي خواهد يکي از همين دروغ هايي را به ما 

بگويد که ما را به حقيقت مي رساند. اما چطور؟
چه  باشد  کلنگي  خانه اي  اگر  خب،  چيست؟  کلنگي  جامعه اي  ويژگي هاي 
ويژگي هايي دارد؟ همان ويژگي ها را نيز جامعه اي کلنگي دارد. خانه کلنگي 
تعمير و نوسازي خانه شان  توان  نه  خانه ويرانه اي است که صاحبانش 
آنها آوار  اين همه، خانه دارد بر سر  با  را.  تغييرش  نه توان  را دارند و 
مي شود. آنها فقط منتظرند دري به تخته بخورد و آدم پولداري پيدا شود 
و آن قدر به آنها پول بدهد که بتوانند خانه شان را عوض کنند، يا يکي از آن 
طرح هاي شهري پر ريخت و پاش به اجرا درآيد و خياباني بزرگ در مقابل 
جامعه اي  چنين  در  کند.  ترقي  خانه شان  قيمت  تا  کشيده شود  خانه شان 
دوران رسيده هاي  به  تازه  و  بي پول  اصيل ها  و  قديمي ها  و  کهنساالن 
بي مرام و بي همه چيز پولدارند. اين »پول« به آنان اجازه مي دهد که براي 
هرچيز قيمتي تعيين کنند و همه چيز را خريدني بپندارند، وقتي اين پول 

فقط در اختيار اندکي از افراد است و اکثر افراد از آن بي بهره اند.
»وقتي همه خوابيم« بيضايي داستان جامعه اي کلنگي است که در آن همه 
چيز به فروش مي رسد، نه فقط خانه هاي قديمي، نه فقط آيين خويشاوندي، 

نه فقط تن زني شوهردار براي آزادي شوهرش، بلکه هر قرارداد حقوقي 
ديگري. در اين ميان جهان هنر نيز مستثني نيست، وقتي مي شود خانه اي 
زير ساخت را فروخت، وقتي مي شود »شوهر خواهر« را فروخت، وقتي 
مي شود »تن« را براي آزادي »شوهر« فروخت، چرا نشود فيلم در دست 
فيلم  داستان  اندرکارانش!  دست  و  عوامل  همه  با  فروخت؟  را  ساخت 
بيضايي حکايت گوشه اي از همين جامعه کلنگي است که حاال همه همه چيز 
را مي فروشند تا »پول« را از آن خود کنند. اکنون پول است که همه را به 
رکوع مي برد و به خضوع وامي دارد! در اين جامعه همه چيز فروختني و 

خريدني است. اما آيا واقعا همين طور است؟
شروع »وقتي همه خوابيم« با نماهايي از ساختمان هاي تجاري و اداري و 
مسکوني تازه و مدرن شهري مي تواند ورود خوبي به درونمايه داستاني 
فيلم باشد. تصاوير پي در پي از ساختمان هاي تازه ساز حس »سازندگي 
ميان،  اين  در  مي کند.  القا  بيننده  به  خوبي  به  را  شهري  نوسازي«  و 
موسيقي نيز احساس دلهره را تشديد مي کند، به طوري که بيننده هر دم 
وقوع حادثه اي را انتظار مي کشد. نهضت بساز و بفروشي، پولشويي هاي 
قانوني، کوبيدن و ساختن، فقط نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نيست. 
رونق  صادرکنندگان،  و  واردکنندگان  کار  رونق  تجاري،  ساختمان هاي 
بانک هاي خصوصي، افزايش درآمد با شغل هاي نه چندان مولد، انباشتن 
پول و تغيير خلق و خو و اخالق، دوش به دوش هم تغيير مي کنند. وقتي هر 
چيز زير ساختي به سرعت ترقي مي کند و قيمتش چندبرابر مي شود، وقتي 
سود و زيان تنها دلمشغولي افراد مي شود، آيا جايي براي خويشاوندي 
يا حتي حقوقي وجود دارد؟ بتون و  و رفاقت و دوستي و تعهد اخالقي 
شيشه و آسفالت نيز طبيعت خود را دارند و انسان محصور در ميان اين 
عناصر هم سختي و صالبت و نفوذناپذيري بتون و آسفالت را مي يابد و 

هم شکنندگي شيشه را. 
از فيلمش، داستاني براي ما تعريف مي کند  بيضايي، در حدود 40 دقيقه 
از همين انسان هاي جنگل آسفالت. در طي داستان هريک از شخصيت هاي 

دست  اما  مي شوند،  معرفي  ما  به  دوچهره  شخصيتي  با  فيلم  داستاني 
اين دوچهره بيرون مي آيد. بيضايي  آخر چهره سومي است که از ميان 
مي گويد  که  داستاني  بگويد.  ما  براي  جامعه  از  داستاني  ابتدا  مي خواهد 
زندان  به  همسرش  برادرهاي  چک هاي  ضمانت  به واسطه  مردي  چگونه 
مي افتد. زنش با پول فاحشگي او را از زندان آزاد مي کند. اما زن شرمسار 
از عمل خود در نخستين مواجهه با شوهر خود را مي کشد. مرد متهم به 
قتل مي شود چون شاهدي ندارد. چون تازه از زندان بيرون آمده است و 
کمتر کسي حرف او را باور مي کند. گذشته از اينها، انگيزه هم دارد. پنج 

سال طول مي کشد تا تبرئه شود. 
به  رفتن  براي  پولي  حتي  نيست.  منتظرش  هيچ کس  زندان  از  آزادي  در 
يا  »فيلمنامه نويس«  زني  شکار  مي شود.  »شکار«  خيابان  در  ندارد.  خانه 
زني »کينه توز« يا زني تنها و »مأيوس« و بيزار از زندگي. به هر تقدير، او 
که هرگز »آدمکش« نبوده است، اکنون بايد »نقش« آدمکش را بازي کند. 
چون او يک بار به همين جرم به زندان رفته است و مگر کسي که به زندان 
رفته است نبايد از قبل بدتر شده باشد؟ مرد نمي تواند. داستان در همين 

جا قطع مي شود.
اين داستاني نيست که نويسنده اي از خودش ساخته باشد. حادثه اي هم 
نيست که هرروز در صفحه حوادث روزنامه ها آمده باشد. گرچه از اين 
دست حوادث بسيار است. هنر مي خواهد واقعيتي را بازتاب دهد که در 
شدند.  که  شدند  چنان  چگونه  آدم ها  که  دهد  نشان  و  است  ديده  جامعه 
آيا راهي وجود دارد که نشان دهيم آدم ها چگونه به اينجايي رسيدند که 
رسيدند؟ سير بعدي داستان نشان مي دهد که »ما همه مثل هم هستيم«، 
فقط بايد موقعش برسد. آن وقت معلوم مي شود که قيمت هرکدام از ما چند 
است. در وجود هريک از ما منفعت طلبي خودخواه به کمين نشسته است. 

اما آيا واقعا همه خريدني اند؟ 
در  زني  چهر ه هاست:  اين  تمامي  فيلم  داستاني  شخصيت  نخستين 
جوي  و  جست  در  يا  فيلمنامه  نگارش  براي  »سوژه«اي  جست و جوي 
چماني  چکامه  پايا،  )پرند  تبهکارانه  عملي  دادن  انجام  براي  »سوژه «اي 
شوهرش/ معشوق  از  مي خواهد  که  خواهري  همسر/و  مژده شمسايي(؛ 

که  بگيرد؛ خواهري  انتقام  است  بوده  که معشوق شوهرش  يا خواهرش 
مي خواهد شر خواهر معتاد و فاسدش را از سرش کم کند )چکامه چماني(؛ 
خواهري معتاد و تبهکار و نيز معشوقي که وجود ندارد )چکامه چماني(؛ 
بازيگر نقش اول فيلمي که فيلمنامه اش را خودش نوشته )پرند پايا(؛ زني 
ناشناس در پايان فيلم با لباسي به ظاهر مردانه و در کسوت مرد تازه از 
زندان آزاد شده )چکامه چماني/نجات شکوندي( و در عين حال پرند پايا 
بر سر  به فروش مي رسد«  »اين ملک  براي نوشته  نمودگارانه  و معنايي 
در سينمايي قديمي و در مقابل آن: خود »سينما«، با همه دوچهرگي هايش 
نخست  وهله  در  گويي،  بيضايي،  هنري  جهان  در  خيال.  و  واقعيت  از 
فيلمنامه نويس و بازيگر اول فيلم و سپس کارگردان است که »سينما« را 
به وجود مي آورد. شخصيت دوم فيلم بيضايي بار کمتري بر دوش دارد. 
او در ابتدا نجات شکوندي است و بعد بازيگري جوان و درس خوانده که 
از تئاتر به سينما آمده است. او کارش را بلد است و براي کارش زحمت 
کشيده است. دليل انتخاب او چهره دلربايش در هر وضعيتي نيست. چهره 
مطلوب او براي ايفاي نقش است. نجات شکوندي هم به عنوان شخصيت و 
هم در مقام بازيگر آدمي صادق است. سپس افرادي ديگر از راه مي رسند. 
تهيه کننده هايي که »جواز« مي خرند. وقتي فيلمي در دست ساخت است و 
همه کارهايش شده است، چرا نتوان آن را در ميانه راه »خريد«؟ مگر همه 
افتاد روي غلتک، مثل هر  مشکل در »مجوز ساخت« نيست و وقتي فيلم 
چيز ديگر تازه راه افتاده اي مي ارزد، زمين چند دست گشته يا ساختمان 
از  ديگري،  مجوز  داراي  هرچيز  يا  مجوز  داراي  کارخانه  يا  اسکلت  زير 
مدرسه غيرانتفاعي و کالس کنکور و کالس زبان تا چلوکبابي و آرايشگاه، 
است و  افرادي خاص ميسر  براي  فقط  داشتن »مجوز«  که  در جامعه اي 
هرکس را »جايز« نيست، براي کساني که مي توانند براي هرچيز آماده اي 
پولي بپردازند و آن را از آن خود کنند، مي ارزد. پولش هم نقد است! هيچ 
نيازي هم به کار نيست. تو پولت را بگير! مسأله اين نيست که تهيه کننده 
اصلي نگران فروش فيلم است يا مي خواهد به زعم خود فيلم بهتري بسازد 
يا حتي مي خواهد خودش در کار سرمايه گذاري خودش دخالت کند. مسأله 
اين است که او مي خواهد »فيلم« را بفروشد نه اينکه »فيلم بفروشد«. براي 
که  نيست  مهم  نشود،  يا  داده بشود  نمايش  فيلم اصال  که  نيست  مهم  او 
وقتي  نشود،  يا  بشود  ساخته  که  نيست  مهم  حتي  نشود،  يا  بشود  ديده 
مي توان آن را در نيمه راه به ديگراني واگذاشت که پول بيشتري بابت آن 
مي پردازند، چه نيازي به نمايش و فروش فيلم هست؟ در اين ميان، فيلم 
هر چقدر بيشتر دست به دست بشود نفعش بيشتر است. تهيه کننده، بدين 
طريق، فقط به واسطه اي تبديل مي شود که با دست به دست کردن فيلم به 

ثروت خود مي افزايد. اکنون مگر قاعده بازار غير از اين است؟
در »وقتي همه خوابيم« بيضايي فقط سه يا چهار شخصيت وجود دارد که 
يک چهره نيست. شايان شبرخ )حسام نواب صفوي( نخستين بازيگري که 
جاي بازيگر مرد را مي خواهد با دخالت تهيه کننده اي جديد در فيلم بگيرد، 
تازه اش  نقش  بودن دست مي کشد و در  پريسلي«  »الويس  از  خيلي زود 
فرو مي رود، تا جايي که با ورود بازيگر زن دوم، خاطره مقبول )شقايق 
نقشي  از راه رسيد  به هرکس که  بايد  فراهاني( شاکي هم مي شود. چرا 
اينکه »همه ما چگونه مثل هم  فيلمي است درباره  فيلم بيضايي  اگر  داد؟ 
هستيم« و چگونه »همه خوابيم« و متوجه نيستيم که داريم تيشه به ريشه 
جامعه خودمان مي زنيم، مي بايد پرسيد چرا در آن همدلي اندکي با ديگر 
شخصيت هايي وجود دارد که در حاشيه اند و ديده نمي شوند. چرا در اين 
ميان فقط فيلمنامه نويس و بازيگران اول زن و مرد و کارگردان هستند که 
دلشان براي فيلم و براي کارشان مي سوزد و چرا در اين ميان باز بيشتر 
البته دست آخر کارگردان، است که قرباني  فيلمنامه نويس و بازيگران و 
کارگردان ساخته  يک  و  بازيگر  دو  و  فيلمنامه  يک  با  فيلم  آيا  مي شوند؟ 
فيلم ها  اما مسلما همه  فيلم ها چنين باشد.  از  مي شود؟ شايد در بسياري 
بر اساس همين  به طور معمول مي شناسيم  ما  نيست. سينمايي که  چنين 
سه عنصر شکل مي گيرد و ظاهرا بقيه فقط کارمندان يا کارگراني مي توانند 
باشند که در هر حال مزدشان را مي گيرند و برايشان فرقي نمي کند که 
چه کاري انجام دهند. فيلمنامه نويسان و کارگردانان و بازيگران نقش هاي 
آنان  با  فيلم  کليت  باشند.  نام خود  از ديگران مي بايد مراقب  بيش  اصلي 

است که شکل مي گيرد.
بيضايي در »وقتي همه خوابيم« عناصر آشناي فيلمفارسي، فحشا و ناموس 
و چاقو و مردان پيراهن سياه و روابط خانوادگي، به عالوه »پول« را به کار 
مي گيرد تا نشان دهد که زندگي ما اکنون در چنبره فروشگاه هاي اجناس 
کشيده و  فلک  به  سر  ساختمان هاي  و  روسپي  به ناگزير  زنان  و  قاچاق 
پول هاي باد آورده مردمان فرومايه اي است که در همه چيز دست دارند. 
در اين ميان تنها آبرويي که مانده است تن دادن به مرگي خودخواسته 
و رهانيدن خود يا مظلومي از ظلمت اين جهل و خواب فراگير است. آيا 
اين »شهادت طلبي« است يا »شهيدنمايي«؟ يا کوشش مأيوسانه زني براي 

پيوستن به شوهر و فرزند در تصادف درگذشته اي؟ 
به نظر مي آيد که بيضايي نمي خواهد هيچ قضاوت سرراستي را در پايان 
فيلمش به بيننده منتقل کند. او به تصوير کشيدن واقعيتي را مقصود داشته 
است که همه زندگاني امروز ما را در همه وجوهش در بر گرفته است. 
سيل بنيانکن نياز و کمبود و ترقي قيمت ها در جامعه اي که افراد به آساني 
مي توانند صاحب کار ديگران شوند و به اصطالح هرکسي را بخرند، جاي 
اميدواري اندکي براي زندگي انساني تر و اخالقي تر و بهتر مي گذارد. با اين 
همه، اگر پرند پايا و ماني اورنگ و نيرم نيستاني باز مي توانند در گوشه اي 
ديگر به کار خود ادامه دهند و اين امکان نيز وجود دارد که فيلمي همچون 
»وقتي همه خوابيم« ساخته شود، کورسويي از اميد هنوز هست. دست کم 

اکنون ديگر »همه خواب نيستيم«. 
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در فيلم جديد باليوودي  
 

بازيگر کودک »ميليونر 
زاغه نشين« با شاهرخ 

خان همبازي شد 
 

شاهرخ  با  نشين«  زاغه  »ميليونر  فيلم  کودک  بازيگر 
خان همبازي شد. تاناي چتا هم در فيلم »نام من خان 
است« بازي دارد. اين درام اجتماعي را »کارن جوهر« 
بر اساس فيلمنامه يي از خودش کارگرداني مي کند و 

عهده  بر  را  خان  شاهرخ  مقابل  نقش  آن  در  »کاجول« 
کودکي  دوران  نقش  در  فيلم  اين  در  چتا  تاناي  دارد. 
شاهرخ خان ظاهر مي شود. نقش او در فيلم خيلي بلند 
نيست و در چند سکانس فالش بک آن بازي دارد. به 
اين ترتيب اين بازيگر کوچک در هيچ صحنه يي از فيلم 
فقط  و  نيست  همبازي  باليوود  سينماي  بزرگ  خان  با 
گزارش  به  کند.  مي  ديدار  او  با  فيلم  صحنه  پشت  در 
فارس چتا مي گويد؛ »نقشي که در »نام من خان است« 
دارم خيلي بلند نيست. ولي با اينکه اين نقش کوتاه است 
آن را خيلي دوست دارم. مهم اين است که من در يک 
ندارد نقش من  اهميتي  فيلم مهم بازي مي کنم و ديگر 
چقدر است. هميشه دوست داشتم روزي شاهرخ خان 
را از نزديک ببينم و حاال دارم نقش دوران کودکي او 
در  است«  خان  من  »نام  فيلم  قصه  کنم.«  مي  بازي  را 
شهر نيويورک اتفاق مي افتد و شاهرخ خان در آن نقش 
امريکا را بازي مي کند. وقوع  يک هندي مسلمان مقيم 
با  را  او و خانواده اش  يازدهم سپتامبر زندگي  حادثه 
چالش هاي زيادي روبه رو مي کند. اين فيلم که متعلق 
به سينماي عامه پسند باليوود است، قصد دارد نگاهي 
به وضعيت اهالي کشورهاي در حال رشد پس از حادثه 
يازدهم سپتامبر در امريکا بيندازد. اين فيلم بعد از »کوچ 
کوچ هوتاهه«، »گاهي خوشي گاهي غم« و »هيچ وقت از 
خداحافظي نگو« چهارمين همکاري مشترک کارن جوهر 
با شاهرخ خان و کاجول است. فيلم هاي قبلي در گيشه 
نمايش سينماهاي هند فروش هاي خيلي خوب و بااليي 
با  هم  جديد  فيلم  اين  شود  مي  بيني  پيش  و  اند  کرده 
تاناي  به رو شود.  رو  هندي  تماشاگران  زياد  استقبال 
کودکي  دوران  نقش  در  نشين«  زاغه  »ميليونر  در  چتا 
جمال کاراکتر اصلي فيلم بازي کرد. او قبل از اين فيلم 
عامرخان(  کارگرداني  )به  زمين«  روي  ها  »ستاره  در 
يکي از نقش هاي اصلي را بر عهده داشت. چتا که همراه 
بقيه بازيگران فيلم در مراسم اسکار شرکت کرد تحصيل 
را مهم ترين وظيفه خود مي داند و مي گويد بازيگري 
برايش در درجه دوم اهميت قرار دارد. »ميليونر زاغه 
فيلم سال را گرفت در سطح  بهترين  نشين« که اسکار 

بين المللي حدود 250 ميليون دالر فروش کرده است. 
 

حذف چهار قسمت يک مستند 
به علت وضع تيم ملي فوتبال 

 
چهار  ايران،  فوتبال  ملي  تيم  کنوني  شرايط  علت  »به 
است.«  شده  حذف  سوخته«  »جام  برنامه  از  قسمت 
اعالم  با  کننده  تهيه  و  کارگردان  رضايي  محمودرضا 
اين خبر گفت؛ »با توجه به مبهم بودن صعود تيم ملي 

فوتبال ايران به جام جهاني 2010، مسووالن شبکه اول 
سيما تصميم گرفته اند »جام سوخته« محتوايي انتقادي 
در  ايران  ملي  تيم  که  است  درحالي  اين  باشد.  نداشته 
مسابقات جام ملت هاي آسيا يکي از ضعيف ترين نتايج 
تاريخ فوتبال ايران را کسب کرد و حتي به جمع هشت 
تيم برتر راه نيافت، بنابراين بايد برنامه، سمت وسويي 
انتقادي به خود مي گرفت.« او در ادامه گفت؛» در »جام 
سوخته« واقعيت هايي مانند واکنش طرفداران تيم ملي 
و انتقادات کارشناسان به نتايج کسب شده، سرمربي و 
برخي بازيکنان را به تصوير کشيده بوديم اما مسووالن 
قلمداد  ملي  به  توجه  با  هستند  معتقد  سيما  اول  شبکه 
گيري  موضع  مسائلي،  چنين  پخش   ، شبکه  اين  شدن 
رسمي سازمان صدا وسيما تفسير مي شود، بنابراين 
هفت  شرايط  اين  در  شديم.  انتقادات  حذف  به  مجبور 
که  است  کننده  سرگرم  يي  برنامه  مانده  باقي  قسمت 
حريفانش،  با  فوتبال  ملي  تيم  مسابقات  از  هايي  بخش 
حضور برخي ستارگان سينما در قالب تيم هنرمندان و 
برخي رقابت هاي دوستانه آنها را به تصوير مي کشد.« 
به گزارش ايسنا اين تهيه کننده مستندهاي ورزشي با 
بيان اينکه پخش »جام سوخته« قرار بود از ارديبهشت 
ماه آغاز شود، گفت؛ »مسووالن به علت برکناري علي 
دايي از سمت سرمربيگري فوتبال ايران و شکست تيم 
ملي از عربستان تصميم گرفته اند پس از مشخص شدن 
وضعيت تيم ملي طي سه بازي آينده آن درباره پخش 
منطقي  نسبتًا  توجيه  آنان  البته  بگيرند،  تصميم  برنامه 
دارند و معتقدند هر برنامه يي که درباره تيم ملي پخش 
را  ملي  تيم  نتايج  فوتبال  مسووالن  است  ممکن  شود، 
بازيکنان نسبت  و  فني  کادر  بر  ها  برنامه  اين  تاثير  به 

دهند.«  

کاپوال مانع حضور فيلم 
جديدش در جشنواره کن شد 

 
کاپوال  فورد  فرانسيس 
جديدترين  حضور  با 
شصت  در  فيلمش 
کن  جشنواره  ودومين 
مخالفت کرد. فيلم »تترو« 
فرانسيس  جديد  ساخته 
کارگردان  کاپوال  فورد 
در  هاليوود  نامدار 
جشنواره معتبر فيلم کن 
يافت.  نخواهد  حضور 
دعوت  وجود  با  کاپوال 
برگزارکنندگان  رسمي 
ارائه  براي  کن  جشنواره 
در  را  »تترو«  دارد  قصد  کرد  اعالم  فيلمش  جديدترين 
جشنواره فيلم »سياتل« نمايش دهد. به گزارش هاليوود 
ژوئن  دهم  روز  فيلم  اين  کرد  اعالم  »کاپوال«  ريپورتر 
اش  سينمايي  دستاورد  عمر  يک  از  تجليل  مراسم  در 
از  تشکر  با  او  شد.  خواهد  اکران  سياتل  در جشنواره 
دعوت مقامات جشنواره کن اظهار کرد »تترو« يک فيلم 
با هزينه شخصي است و نمايش آن در بخش  مستقل 
غير رقابتي کن برخالف ماهيت شخصي و مستقل فيلم 

است. 
  

فروش »خداحافظ سولو« در 
امريکا به 230 هزار دالر رسيد 

 
بحراني  رامين  ساخته  سولو«  »خداحافظ  فيلم  فروش 
فيلم  رسيد.  دالر  هزار   230 به  امريکا  سينماهاي  در 
»خداحافظ سولو« سومين ساخته بلند »رامين بحراني« 
کارگردان ايراني مقيم امريکا روز گذشته به 230 هزار 
دالر رسيد. اين فيلم که بيست ودومين روز اکران خود 
را پشت سر گذاشت، هم اکنون در رتبه سي وهفتمين 
فيلم پرفروش سينماي امريکا در سال 2009 قرار دارد. 
 2008 جشنواره  از  فيپرشي  جايزه  برنده  که  فيلم  اين 
ونيز است، در دو روز تعطيالت آخر هفته در امريکا 45 
هزار دالر فروخت. هم اکنون فروش روزانه »خداحافظ 
بازي  با  »ميلک«  هاي  فيلم  از  بيشتر  امريکا  در  سولو« 
شان پن، »والکري« با بازي تام کروز و »ياغي« با بازي 

دانيل کريگ است. 

شکست فيلم  تازه راسل کرو 
  

تريلر »شرايط موجود« با بازي راسل کرو و بن افلک در هفته اول نمايش از فيلم تين ايجري 
نقش  قرار گرفت. کرو در »شرايط موجود«  »دوباره 17« شکست خورد و در رده دوم 
خبرنگاري را دارد که درباره چند قتل مرتبط با دوست دوران دانشجويي خود - که اکنون 

يک سياستمدار و نماينده کنگره است- تحقيق مي کند.

پروين سليمانی بازيگر کهنه کار سينما و تئاتر 
ايران،به کما رفت.

وضعيت عمومی اين بازيگر از هفته گذشته رو به وخامت گذاشت و بستگان، وی را در 
بيمارستانی در تهران بستری کردند.

يکی از نزديکان سليمانی با تاييد اين خبرگفت: 
از هفته گذشته حال جسمی اين بازيگر سينما 

و تئاتر رو به وخامت گذاشت.
بود  قلبی  سکته  پزشکان  اوليه  تشخيص 
مشخص  شده  انجام  آزمايشات  از  پس  که 
شد که تومور سرطانی وی رو به پيشرفت 
گذاشته و رشد اين تومور به حدی بود که 

پزشکان را متعجب کرد.
در  اکنون  هم  سليمانی  پروين  افزود:  وی 
در  تقريبا  و  برد  نمی  بسر  مناسبی  شرايط 
بهبود  برای  دارم  تقاضا  مردم  است.از  کما 
وضعيت اين بازيگر کهنه کار که 60 سال از 
عمر خود را صرف خدمت رسانی در عرصه 

سينما و تئاتر به مردم کرده، دعا کنند.
از  ICU يکی  اکنون در  تئاتر هم  بازيگران پيشکسوت سينما و  از جمله  پروين سليمانی 

بيمارستان های تهران بستری است.
وی 60 سال در عرصه سينما و تئاتر فعاليت داشته و از جمله آثاری که بعنوان بازيگر در 

آنها نقش داشته می توان به
هنرپيشه، آخرين خون، هدف، حاال چه شود، سفر به خير، آقای شانس، طالع سعد، ديدار 
کنم، سرب،  زندگی  بگذار  کژدم،  زائر خلف، سمندر، شبح  آتش،  آن سوی  استانبول،  در 
سيمرغ، برهوت، زمان از دست رفته افسانه آه، ابليس، ديگه چه خبر؟، گل  ها و گلوله  ها، 
گريز، مستاجر، محبوبه ، شب روباه ، سلطان، پنجه در خاک، بدلکاران و غزل اشاره کرد.



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین16
سال دوم -  شماره نود و دو

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

به مناسبت بيست و دومين 
سالگرد درگذشت
 محمود محمودي 

خوانساري 20 سال در 
غم مرغ شباهنگ

 آواز ايراني 
 
 

به  برنامه هاي گل هايي  پروپا قرص  عقيده شنوندگان  به 
اين دوران،  ايراني در  وي ژه، گل هاي رنگارنگ موسيقي 
با  که  برنامه  اين  ديد.  خويش  به  را  طاليي  عصر  يک 
ابتکار و مديريت »حسين پيرنيا«، تاسيس و ارائه مي شد، 

هنوز  که  زد  رقم  ايراني  موسيقي  در  عظيم  رپرتواري 
با  اينکه  ما ميراث دار آن است. ضمن  فرهنگ شنيداري 
البته  از صداهاي فاخر و  برنامه،  اين  توجه به ساختار 
خاص، استفاده مي شد. به عنوان مثال »باقرپور بابلي« 
خواننده با تکنيک و کالسيک، هيچ گاه در اين برنامه به 
برنامه،  اين  مديريت  زعم  به  زيرا  نشد.  گرفته  خدمت 
اين حيث  از  قرار نمي گرفت.  اين صدا در ژانر گل هايي 
ايراني  موسيقي  بي نظير  صداشناسان  از  يکي  پيرنيا، 
نداشتند؛  قبول  را  وي  انتخاب  نوع  برخي  هرچند  بود. 
موزيک،  مجله  در  خوشنام،  محمود  چون  کسي  حتي 
بند  و  زد  نوعي  اساس  بر  را  خوانندگان  انتخاب  معيار 
از  قرن  نيم  از گذشت  اما روي هم رفته، پس  مي دانست. 
مي فرستيم.  درود  پيرنيا  انتخاب  حسن  بر  تاريخ،  آن 
نگارنده  براي  جذابيتي  هيچ گاه  که  خوانندگاني  از  يکي 
سوال  اين  همواره  است.  خوانساري«  »محمود  نداشته، 
برايم مطرح بوده که پيرنيا به چه دليل وي را به عنوان 
است.  کرده  معرفي  سبز  برگ  وي ژه  به  گل ها  خواننده 
اما وقتي طرفداران صداي وي را مي بينيم که عاشقانه 
مدهوش صداي وي هستند، راز و رمزي را در صداي 
وسعت  از  نه  خوانساري  صداي  مي بينيم.  نهان  وي 
خاصي برخوردار بود و نه حجم مناسبي داشت. ضمن 
و  سوز  اما  نمي شد.  محسوب  تکنيکي  با  خواننده  اينکه 
شوري در صداي وي بود که همواره جذابيت و طراوتي 
به صداي وي بخشيده است. به عقيده طرفداران صداي 
وي، حال و صفايي در صداي محمودي است که کمتر 

خواننده اي از آن بهره مند است. 

در  خاص  احساسي  و  حس  انتقال  ضمن  وي  صداي 
مخاطب، چندان از مولفه تنوع جمالت برخوردار نيست. 
روان و ساده و حتي تکراري است؛ گرچه تکراري است 
که براي عمده مخاطبان زيبا مي نمايد. به  عقيده برخي، 
اديب  ديگر،  خوانساري  تحت تاثير  بسيار  محمودي 
ويژه  به  وي  خوانده هاي  از  برخي  است.  خوانساري 
شور  آواز  روايت گر  که  محفلي  در  وي  از  خوانده اي 
معروف اديب است، تا حدي گواه اين ادعا است. ممکن 
است که شور اديب در صداي محمودي راه يافته باشد، 
ندارد.  وجود  محموي  در صداي  اديب  آواز  شعور  اما 
سليقه اي  داراي  و  پرتحرير  متنوع،  بسيار  اديب  صداي 
حالي  در  است،  جمله بندي  و  جمالت  اجراي  در  خاص 
مبدع  محمودي  البته  است.  يکنواخت  محمودي  آواز  که 
برخي  که  تحريري  است.  ايراني  آواز  در  زيبا  تحريري 
آن را تحرير تودماغي و غنه اي مي نامند که الحق زيبايي 
خاصي به آواز وي بخشيده. عمده آوازهاي وي عمدتا از 
ساختار جمله بندي و محتوايي اين تحرير پيروي مي کند. 
شايد همين مساله موجب تنوع کم آواز وي شده است! 

سبک  صاحب  ايراني،  آواز  در  خوانساري  محمودي 
داوري  براي  چنداني  ارزش  مالکيت،  اين  البته  است. 
از  تاثيريافته  آنکه  از  بيش  محمودي  آواز  سبک  ندارد. 
اديب باشد، تحت تاثير منوچهر همايون پور است. نواري 
برآمده از محفل خصوصي در دست است که محمودي 
پايان  در  حتي  است،  همايون پور  سبک  ارائه  صدد  در 
ضربي معروف همايون پور با مطلع »در کنج دلم عشق 
کسي خانه ندارد« را مي خواند. محمودي حتي با صداي 
ردپاي گوش  گواينکه  دارد.  نزديکي  هم  قمي  سعادتمند 
کردن به صفحات ظلي در صداي وي ديده مي شود. نوار 
که  است  موجود  او  از   1341 به سال  ديگر  خصوصي 
مي کند،  رفيعي صحبت  داريوش  درباره  ابتدا  محمودي 
سپس ترانه اي از او را مي خواند. عمدتا خوانندگان اين 
نسل مانند کورس سرهنگ زاده، صمد پيوند و. . . تاثير 
سهم  اما  گرفتند.  رفيعي  داريوش  شخصيت  از  زيادي 
تاثير همايون پور به مراتب در شکل گيري آواز محمودي 
بيشتر بود. خارج از اين تاثيرگيري ها آواز محمودي آواز 
برآمده از دل بود که هماره بر دل سوختگان مي نشيند. 
به طور کلي صداي محمودي کم ارتفاع و کم مطلب، اما 

پر سوز و گداز است. 

زندگي محمودي تراژدي خاصي را دنبال کرد. وي در 
سال 1356 در سن 44 سالگي در اوج پختگي و سوختگي، 
آواز و موسيقي را کنار نهاد. زندگي اش مانند آوازش، 
به  تاريخ  آن  از  است.  غم آلود  بسيار  اما  بي ريا  ساده، 
مدت 10 سال تا لحظه مرگ در خانه اي کوچک کلنگي در 
اتاقي کوچک  منطقه نارمک، تنها )گاهي( با مادرش، در 
نکرد(.  اختيار  تاهل  هيچ گاه  )محمودي  مي کرد  زندگي 
اهل خلوت  و  منزوي  درويشي اش،  به خصلت  توجه  با 
و  همراه  عميق،  فردي  ارتباط  در  اما  ارتباط،  کم  شده، 
مرگش  موجب  حتي  فداکاري اش،  همين  بود.  فداکار 
از دوستانش، خود  به جاي يکي  شد. وي در اصفهان، 
برد.  به سر  را متهم معرفي کرد و چندي را در زندان 
ذاتي،  همان حساسيت  واسطه  به  زندان،  از  پس  چندي 
طولي نکشيد که در سن 54 سالگي، رخت جهان بربست. 
»هنرمند  نوشت:  محمودي  درباره  کرمانشاهي  معيني 
سر  غمي  بي  ناله  دستمزد،  ازاي  در  هرگز  که  نازنيني 
نداد و در عين نيازمندي، وارسته و بي نياز عمر خود را 
در گوشه انزوا سپري نمود و سرانجام روز چهارشنبه 
دوم ارديبهشت ماه 1366، به صورتي ناگوار، مظلومانه 
و ناباورانه از غم زيستن نجات يافت و حيات مجددي را 
آغاز نمود. با اميد شناخت قدر و منزلت چنين نوابغي در 
محيطي بهتر«. سال هاي پسين محمودي، سال هاي تلخ، 
پر از غم و اندوه است. سال هاي افسرده حالي پردردي 
است که کم و بيش گريبان عمده خوانندگان گل هايي از 
جمله: قوامي، اديب، بنان، تاج و. . . گرفت. عجبا که سهم 
بار محمد موسوي  بود. يک  بيشتر  به مراتب  محمودي 
در سال هاي آخر عمر محمودي به منزل وي مي رود و 
از او تقاضاي آوازي مي کند. در آنجا محمودي آوازي 
مي خواند که به گفته موسوي، اشک بر چشمان هر اهل 
دلي سرازير مي شود. آن آواز حديث نفسي 10 سال آخر 
بود.  بود. محمودي فردي کم صحبت  زندگي محمودي 
اهل گفت وگو با رسانه ها نبود؛ اهل عکس  هاي روي جلد 
روزنامه هاي رنگي نبود. او تنها اهل دل بود. سخنش تنها 

در آوازش بود. 

به مناسبت انتشار منظومه هاي سمفونيک هوشنگ 
کامکار حضور عليرضا قرباني در نقشي متفاوت

مدرک  و  زيبا  هنرهاي  دانشکده  از  آهنگسازي  ليسانس  درجه  داراي  کامکار  هوشنگ 
فوق ليسانس موسيقي از دانشکده سانفرانسيسکوي آمريکاست. او همچنين کنترپوان و 
فوگ را در کنسرواتوار چليياي رم تحصيل کرده. وي سال هاست در عرصه موسيقي 
ارکسترال در ايران فعاليت مي کند و تاکنون آثار زيبايي از او تصنيف و منتشر شده است؛ 
آثاري نظير شباهنگام، به ياد حافظ  )باصداي بيژن کامکار( بهاران آبيدر، درگلستانه ) 
باصداي شهرام ناظري( و دود عود  ) باصداي محمدرضا شجريان(. همچنين اثر جاودان 
»کجاييد  اي شهيدان خدايي« از ساخته هاي اوست که باصداي بيژن کامکار بارها آن را 
شنيده ايم. او امروز به عنوان فرد اصلي گروه مقتدر کامکارها فعاليت دارد و به عنوان 

ليدر اين گروه پايدار هنري شناخته مي شود. 
ماهي که گذشت، از نظر توليد آثار متفاوت و باکيفيت موسيقي، ماه پربرکتي بود. در 
کامکار  منظومه هاي سمفونيک هوشنگ  عنوان  تحت  انتشار مجموعه اي  ماه، شاهد  اين 
بوديم. يقينا گروه هنرمند کامکارها به درجه اي از اهميت رسيده اند که بتوان هر رويداد 
هنري جديد منتشر شده از اين گروه را با دقت مورد نظر قرار داد. به ويژه اينکه گروه 
کامکارها جدا از انتشار اين مجموعه با اجراي کنسرت در روزهاي پاياني فروردين ماه 
در شيراز – به مناسبت روز بزرگداشت سعدي - سهم زيادي از رويدادهاي موسيقايي 

فروردين ماه را رقم زدند. 
منظومه هاي سمفونيک هوشنگ کامکار، جديدترين اثر هوشنگ کامکار آهنگساز فرهيخته، 
اثري در عرصه موسيقي ملي ايران است.»موسيقي ملي ايران«به معني  تلفيق حاالت و 
سازبندي موسيقي سنتي يا فولکلور ايراني با تکنيک ها و فنون موسيقي علمي غربي و 
سازبندي کامل جهاني است به گونه اي که موسيقي ايراني به عنوان هسته اصلي قرار 
به  ارکستراسيون-  و  کنترپوان  نظير هارموني،   – غربي  متداول  تکنيک هاي  از  و  گيرد 
در عرصه  فعاليت  استفاده شود.  ملي  و  بومي  در خدمت هويت  و  کننده  تکميل  عنوان 
موسيقي ملي ايران راهي است که هوشنگ کامکار به همراه تني چند از تحصيلکردگان 
عرصه موسيقي سال هاست در پيشبرد آن کوشيده اند و در اين راه دشواري هاي خاصي 

را نيز تجربه کرده اند. 
از آن جمله  که  منتشر شده  توليد و  آثار  اينگونه  از  تعدادي  انقالب  از  در ساليان پس 
نظير   ( روشن روان  کامبيز  آثار  غالب  و  شهبازيان  فريدون  اثر  به شورعشق  مي توان 

نهانخانه دل، سيب سرخ خورشيد يا آينه در آينه ( و... اشاره کرد. 
نخستين  بدون شک،  که  تشکيل شده  پوئم سمفوني  سه  از  منظومه هاي سمفونيک  اما 
اين  انتشار  اصلي  بهانه  و  آن  بخش  مهمترين  موالنا،  سمفوني  پوئم  عنوان  با  بخش 

مجموعه است. 
عليرضا  با صداي  تصنيف شده  در سال 1386  موالنا  مناسبت سال  به  که  بخش  اين 
با آوازي کوتاه  اثر  به طوري که  اجرا مي شود  از اشعار موالنا  قرباني و روي برخي 
روي مطلع ني نامه شروع شده و سپس با ورود صداي ارکستر و گروه کر، برخي از 
ابيات معروف موالنا توسط کر و عليرضا قرباني اجرا مي شود. نکته قابل ذکر، شيوه 
استفاده از کالم در اين قطعه است به طوري که بيت »خوش خرامان مي روي، اي جان 
جان بي من مرو« به عنوان قالب اصلي و محوري اثر در نظرگرفته شده و ساير اشعار 
که تک بيت هايي از زيباترين غزليات مولوي هستند، در ادامه مي آيند. هوشنگ کامکار در 
اين رابطه مي گويد:»... تابه حال روي اشعار موالنا بسيار کار شده بود ولي من تصميم 
داشتم که کاري انجام دهم که با تمام مجموعه ها متفاوت باشد. اين شد که حالتي را به 
وجود آورديم که اثر، تنها روي يک غزل موالنا تصنيف نشود بلکه روي تعداد زيادي از 
اشعار معروف ايشان که در غزليات مختلف وجود دارند کار شد و يک پوئم سمفوني 
را تشکيل داد ولي در تمام اشعاري که استفاده کرديم مفهوم عشق و عرفان و مفاهيم و 
حالت هايي که مدنظرم بود وجود دارد و از نتيجه کار هم راضي بودم...« اما نکته حائز 
اهميت در مورد بخش نخست اين مجموعه استفاده از صداي عليرضا قرباني به عنوان 
خواننده اثر است. حائز اهميت از اين جهت که معموال هوشنگ کامکار از اينکه کارگروه 
تحت تاثير نام خواننده قرار گيرد پرهيز داشته است. او در اين مورد مي گويد: »... واقعا 
درجه معروفيت خواننده به هيچ وجه براي من مالک نبوده و نيست. تنها براي من اجراي 
مناسب و خوب داراي اهميت است. آقاي قرباني انسان وااليي است و من از شخصيت 
ايشان خيلي خوشم آمد و قطعا به مدارج باالتري خواهند رسيد ضمنا کارشان را هم 

خيلي خوب انجام دادند...«

دومين بخش مجموعه با عنوان پوئم سمفوني کردي در سال 1377 تصنيف شده و با 
صداي ارسالن کامکار و همخواني صبا کامکار روي اشعار فولکلور کردي اجرا مي شود 
و در نهايت بخش سوم اين مجموعه که بدون کالم است، باز هم براساس ملودي هاي 
کردي و براي ارکسترسمفونيک و سازهاي سنتور و کمانچه و در سه قسمت تصنيف 
شده است. اين بخش پوئم سمفوني بهاران نام دارد. 2نکته حائز اهميت در بخش سوم 
اين مجموعه وجود دارد؛ اول اينکه اين بخش خود به سه قسمت مجزا تقسيم مي شود که 
قسمت هاي اول و سوم در سال 1361 ساخته شده و قسمت مياني در سال 1387. قسمت 
مياني اين بخش حاوي نخستين تجربه هوشنگ کامکار در ايجاد گونه اي از اجراست که 
فاقد ملودي هاي جمله بندي شده و منظم مي باشد.. اما نکته دوم رونمايي از جديدترين 
عضو گروه کامکارهاست که سياوش کامکار نام دارد. او فرزند پشنگ کامکار است و 
همچون پدر سنتور مي نوازد. سياوش به جز نوازندگي سنتور در اين اثر، کار ضبط اثر 

را هم برعهده داشته است. 
بهرام  فيلم  و  مي فروشد  ميليارد   5 باالي   2 اخراجي هاي  که  دوران  اين  در  هرروي  به 
بيضايي به گرد آن هم نمي رسد، احتماال ساخت و انتشار يک آلبوم ريتميک سرهم بندي 
شده و تقليدي، به مراتب مقرون به صرفه تر و پرسودتر از توليد آثاري نظير منظومه هاي 

سمفونيک است، بايد قدر هوشنگ کامکار و خاندان هنرمندش را بيشتر بدانيم. 
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان
  مشاغل معرفی نماييد. آگهی های شما موجب ارتقاء کيفيت اين هفته 

نامه خواهد شد.   

پرواز با پرويز ياحقي 
  

از آهنگ هاي ساخته  با پرويز«که مجموعه اي است  آلبوم »پرواز 
نشر  سوي  از  زودي  به  ياحقي  پرويز  زنده ياد  توسط  شده 
قطعات  دربرگيرنده  آلبوم  اين  آمد.  خواهد  بازار  به  باربد  آواي 
منتشرنشده اي از پرويز ياحقي و همکاري او با چهره هاي مطرحي 
باربد،  آواي  است.  و...  محجوبي  مرتضي  شهناز،  جليل  همچون 

امتياز انتشار تمامي اين قطعات منتشرنشده را در اختيار دارد. 

دارکوب در اريکه 
 

به سرپرستي همايون نصيري روزهاي  دارکوب   کنسرت گروه 
مي شود.  برگزار  ايرانيان  اريکه  سالن  در  ارديبهشت   12 و   11
ابطحي،  بهنام  همچون  مطرحي  نوازندگان  کنسرت،  اين  در 
بابک  دارايي،  دارا  آقاخان،  بهرام  اميد حاجيلي،  محسن شريفيان، 
بروجردي، پيتر سليماني پور، مسعود همايوني و... حضور دارند و 

حسن نجف هم به سبک فالمنکو مي خواند. 

همکاري دوباره عليزاده و شجريان 
در کنسرت امسال 

 
گروه موسيقي شهناز به سرپرستي مجيد درخشاني و خوانندگي 
براي  نوازنده  از حسين عليزاده آهنگساز و  محمدرضا شجريان 
مجيد  کرد.  خواهد  دعوت  امسال  تيرماه  کنسرت  در  حضور 

درخشاني سرپرست اين گروه، حضور حسين عليزاده را در قالب 
طرح جديد گروه شهناز مبني بر دعوت از بزرگان موسيقي براي 

همراهي و اجراي آثارشان عنوان کرد.
درخشاني در اين باره به فارس گفت؛ »در قدم نخست دعوت از 
دعوت  آثارش  اجراي  براي  عليزاده  حسين  از  موسيقي  بزرگان 
کرده ايم.« بر اين اساس احتمال دارد حسين عليزاده در کنسرت 
تيرماه امسال اعضاي گروه شهناز را روي صحنه همراهي کند. 
درخشاني توضيح داد؛ »صحبت هاي مقدماتي را با جناب عليزاده 
انجام داده ايم که البته هنوز حضور ايشان و اجراي آثارشان براي 
کنسرت تيرماه قطعي نشده است.« پس از دعوتي که گروه شهناز 
از حسين عليزاده کرده او يک بار در تمرينات اين گروه حاضر 
شده است. روايت مجيد درخشاني در اين مورد چنين است؛ »آقاي 
براي  را  موافقت خود  ما  هاي  تمرين  در  از حضور  عليزاده پس 
ارائه آثار اعالم کردند. حتي قرار شد چند قطعه از ساخته هاي اين 
نوازنده را نيز همراه با خودشان اجرا کنيم اما متاسفانه به دليل 
است.« سرپرست  نشده  محقق  هنوز  عليزاده  آقاي  کاري  مشغله 
گروه شهناز و تکنواز تار اين گروه ادامه داد؛ »همچنان منتظريم 
آقاي عليزاده آثارشان را به ما بدهند تا تمرين ها را شروع کنيم. 
با  که  است  قطعي  اجراشده  هاي  قطعه  و  کنسرت  برنامه  البته 
حضور ايشان قطعه هاي ديگري نيز اضافه خواهند شد.« به گفته 
کنسرت  در  عليزاده  نشدن حضور  محقق  در صورت  درخشاني 
امسال محمدرضا شجريان و گروه شهناز گروه براي حضور او 
در کنسرت هاي بعدي برنامه ريزي خواهد کرد. آخرين همکاري 
محمدرضا شجريان با حسين عليزاده در سال 84 و با انتشار دو 
شجريان  گرفت.  صورت  خاموش«  »ساز  و  مهر«  »سرود  آلبوم 
پس از قطع همکاري با عليزاده و کلهر، در کنار سعيد فرج پوري 
و مجيد درخشاني کنسرت هايي در داخل و خارج از کشور ارائه 
کنار گروه بزرگ  پيش در  از دو سال  کرد. محمدرضا شجريان 
نوازندگان  با حضور  و  درخشاني  مجيد  به سرپرستي  »شهناز« 
جوان برنامه هاي خود را ادامه مي دهد. بازگشت دوباره حسين 
عليزاده و حضور او در کنار شجريان عالقه مندان بسياري را به 

تاالر بزرگ کشور خواهد کشاند. 

 براي محمدحسين کياني پدر شاهنامه خواني ايران 

 جهان را چنين است ساز و نهاد 
 

استاد محمدحسين کياني هم رفت تا در ماه آغازين سال نو جامعه فرهنگي هنري ايران شاخص ترين شاهنامه خوان خود را از دست بدهد. 
استاد البته عمري درازدامن و زندگي و زيستي رضايتمندانه داشت. همين که آدمي 108 سال زندگي کند و در آخرين روزهاي حياتش سرپا 

باشد و محتاج خلق نشود، خود لطف بزرگي است که کمتر کسي را نصيب مي شود.

استاد کياني را نخستين بار در جشنواره موسيقي نواحي کرمان ديدم؛ سال 1383 که به همت محمدرضا درويشي براي نخستين بار گام در 
اين جشنواره نهاد و صداي پرهيمنه اش شکوه و حشمتي خاص به تاالر شهر کرمان بخشيد. صدايي شش دانگ و پرنفس با حجمي حيرت 
انگيز که در آن سن و سال کمتر شنيده ايم. خبر درگذشت استاد کياني را هوشنگ جاويد پژوهشگر خستگي ناپذير موسيقي نواحي ايران 
داد. همچنان که پيش از اين هم خبر درگذشت ديگر يل موسيقي نواحي ايران غالمعلي رنجبر را داد. استاد کياني چهره يي جدي داشت و هم 
سخني با وي به آدمي انرژي مضاعفي مي بخشيد. روايت هاي وي از شاهنامه تنها به حفظ و تکرار طوطي وار ابيات شاهنامه منحصر نمي 
شد، بلکه به دليل تجربه هاي بزرگي که در زندگي داشت، هرگاه لب به سخن مي گشود و از شاهنامه و قهرمانانش سخن مي گفت، نتيجه 
گيري هاي فردوسي را هم از سرشت و سرنوشت قهرمانان به سخنش مي افزود. زيست 108ساله در اين دنياي فاني به وي آموخته بود 
زندگي را چگونه بنگرد و از چه زاويه يي به رخدادها و پديده ها نگاه کند. وقتي در وي نگاه مي کردي گويي چشم اندازي دورتر از بگو و 

مگوهاي روزمره را پيش چشم دارد و اصواًل دنيايي ديگر را مي کاويد.
نمي دانم از کياني چه ميزان نغمه و نوا ثبت و ضبط شده است؛ از قرار 15 سال قبل موسسه ارغنون به اتفاق آقاي رياضي اثري از وي را 

منتشر کرده بودند و برخي از کارهاي وي هم در سطح منطقه ضبط و منتشر شدند، اما با تمامي اين تالش ها 
به قطع مي دانم که با رفتن وي کوهي از نغمه ها و نواهايي که در حافظه و ضمير اين پير صافي اعتقاد نهفته بود، به دل خاک رفت، همچنان 
که خاطرات و نوع و زاويه نگاه وي به زندگي و آدميان نيز کمتر ثبت و ضبط شده است. همچنان که ديگراني چون عباسقلي رنجبر، حاج 
قربان، امراهلل شاه مرادي و... هم در چند سال اخير با خود بسياري از داشته ها را به خاک کشاندند. فکر کنم آخرين افرادي که اين پيرمرد 
روشن ضمير را ديده اند، هوشنگ ساماني موسيقي نويس و آهنگساز و برزو طبيبي پور نوازنده ني است که اين دومي چند اثر هم با استاد 
کياني کار کرده و در سطح منطقه و شيراز انتشار داده است. آن گونه که آقاي ساماني نقل مي کرد آنها دو هفته قبل به منزلش رفته بودند 

و عکس يادشده هم حاصل همين ديدار است.
آقاي طبيبي پور هم براي آقاي ساماني نقل مي کرد؛ سال 78 از استاد کياني خواستند به تهران بيايد و از وي يک ماهي در تهران پذيرايي 
کرده، آن زمان کاري به اتفاق پژمان طاهري آهنگساز و نوازنده سنتور )که کارش با آقاي شجريان 10 سالي است معطل مانده است و 

مشخص نيست چرا؟( ضبط کرده بودند که قرار بود استاد شجريان بخواند، به همين دليل 
رفت و آمد هايي داشتند. در يکي از اين ديدارها کياني را هم نزد شجريان بردند و او از اينکه پيرمردي نزديک 100 سال چنين در اوج و 
پرنفس مي خواند، خيلي متعجب شده بود. راستش ديدن آن زنده ياد مرا بي اختيار به ياد پدر مرحومم )سيدمهدي مختاباد( مي انداخت، 
چرا که آن زنده ياد هم شاهنامه خوان قهاري بود و از گوشه هايي از نغمه اصفهان )مثنوي اصفهان( استفاده مي کرد که من حداقل تاکنون 

کمتر شنيده بودم. ايشان حتي سفارش کرده بود روي سنگ قبرش اين دو بيت شاهنامه را حک کنيم.
تو گر دادگر باشي و پاک راي/ به آيين بيايي به ديگر سراي

جهان را چنين است ساز و نهاد/برآرد ز خاک و دهدشان به باد
که جمع بندي حکيمانه فردوسي از سرشت و سرنوشت زمانه است که تنها آدمياني باسرشت و خلق نيکو را پاس مي دارد و با آيين و 

شکوه خاصي به سراي ديگرشان مي برد. 
زنده ياد کياني هم همين گونه بود و نگاهش به دنيا و پيرامونش در اين اواخر عمر صبغه يي ديگر يافته بود. چنان که آقاي ساماني نقل مي 

کرد، گويي در دنيايي ديگر مي زيست. از قرار به پيرمرد الهام شده بود رفتني است. خدايش بيامرزد. 
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شعرهاي ناباکوف 
 

اشعار  از  مجموعه اي  انتشار  از  پنگوئن  انتشارات  ويراستار  سر 
والديمير ناباکوف که تا امروز به زبان انگليسي منتشر نشده است، 
خبر داد. به گزارش فارس، اين مجموعه شعر قرار است ابتداي سال 
به دو زبان روسي و آمريکايي تسلط  ناباکوف  2010 منتشر شود. 

داشت و تا زمان مرگش آثار فراواني منتشر کرد. 

شعرخواني آدونيس 
  

بمباران  قربانيان  مزار  سر  بر  حضور  با  سوري  شاعر  آدونيس 
که  »شهري  عنوان  به  اين شهر  از  خواندن شعر  و  حلبچه  شيميايي 
هرگز از ياد نخواهد رفت« ياد کرد. به گزارش مهر، آدونيس همچنين 
گفت: يکي از ويژگي هاي شخصيتي من اين است که به سختي اشک 

مي ريزم اما با ديدن تمثال قربانيان اين شهر بي محابا اشک ريختم. 

داستان هاي تازه از باالرد 
  

کتاب هاي داستاني ديگري از جيمز گراهام باالرد که به تازگي از دنيا 
ايسنا،  گزارش  به  منتشر مي شود.  بهرامي  ترجمه علي اصغر  با  رفته، 
زودي  به  و  کرده  دريافت  انتشار  مجوز  تازگي  به  پاياني«  »ساحل 
به ترجمه  بهرامي همچنين  از سوي نشر چشمه منتشر خواهد شد. 

مجموعه داستان »کابوس چهاربعدي« باالرد مشغول است. 

کارگاه نقد عملي حسين پاينده 
  

کارگاه  ششمين  پاينده،  حسين  يونگي«  »نقد  کالس  دوره  اتمام  با 
دکتر  حضور  با  فرهنگي«  »مطالعات  عنوان  با  مرکز  اين  عملي  نقد 
تاکيد بر سه  با  اين دوره  پاينده برگزار مي شود.مباحث کلي  حسين 
رهيافت نقادانه فمينيسم، مارکسيسم و نشانه شناسي و عمده ترين و 

پرکاربردترين اصطالحات مربوط به آنها تدريس مي شود. 

فروغي دوباره مي آيد 
 

به ضميمه  فروغي  محمدعلي  نوشته  اروپا«  در  »سير حکمت  کتاب   
»گفتار در روش« رنه دکارت با تصحيح و تحشيه امير جالل الدين اعلم 
توسط انتشارات نيلوفر در نمايشگاه کتاب منتشر و عرضه مي شود. 
اميرجالل الدين اعلم سال گذشته »کلمات« زندگي خودنوشت ژان پل 

سارتر با ترجمه وي از سوي انتشارات نيلوفر منتشر شد. 

سيدجواد و هگل در راهند 
 

ترجمه هاي جلد اول مجموعه »انديشمندان سياسي قرن 19« با عنوان 
»هگل و ليبراليسم« شامل مجموعه اي از مقاالت بزرگ ترين مفسران 
ترجمه  گروهي زير  نظر جواد طباطبايي در  با  انديشه سياسي هگل 
نمايشگاه کتاب امسال منتشر خواهد شد. اين کتاب قريب به 10 مقاله 

از بزرگ ترين مفسران انديشه سياسي هگل را شامل مي شود. 

چاپ آثار چهلتن در آلمان 
  

در  کتاب هايش  چاپ  تجديد  با  که  چهلتن  اميرحسن  آثار  از  تعدادي 
بيست ودومين نمايشگاه کتاب تهران حضور خواهد داشت، در آلمان 
ناشر  چهلتن،  برنامه   گفته   به  ايسنا،  گزارش  به  شد.  خواهند  منتشر 
اين است که ترجمه  آلماني  آلماني، کرشهايم فرالگ در شهر مونيخ 
را  باغستاني  سوزانه  توسط  او  تهران«  در  »آمريکايي کشي  رمان 

منتشر کند. 

   گزيده هاي شعرهاي راکعي 
 

 فاطمه راکعي با عرضه  گزيده شعرهايش در نمايشگاه کتاب تهران، 
مجمو عه  اي از شعرهاي طبيعت را گردآوري مي کند. به گزارش ايسنا، 
گزيده  سال هاي  از  دو مجموعه  که  و »سنجاقک ها«  رنگين«  »روياي 
شد.  خواهد  عرضه  کتاب  نمايشگاه  در  است،  شاعر  اين  شاعري 

»روياي رنگين« از سوي انتشارات علم عرضه خواهد  شد. 

درخواست وارث منوچهر 
احترامي براي چاپ نشدن آثار 

اين شاعر 
 

خواهرزاده منوچهر احترامي که چاپ آثار اين شاعر و طنزپرداز 
فقيد را پيگيري مي کند، از ناشران خواسته تا مشخص نشدن 
مسائل حقوقي آثار احترامي از چاپ آنها خودداري کنند. ارژنگ 
پيروزفر خواهرزاده منوچهر احترامي گفت؛ »در بيست و دومين 
بار  اولين  براي  کتابي  هيچ  تهران  کتاب  المللي  بين  نمايشگاه 
فاقد  او تجديد چاپ شوند،  اگر کتاب هاي  منتشر نمي شود و 
وجاهت قانوني است.« به گفته او از آنجا که آثار جديد ايشان 
در حوزه کودک نيست و بيشتر تحقيقي و پژوهشي هستند، در 
نمايشگاه کتاب منتشر و عرضه نمي شوند. خواهرزاده احترامي 
معتقد است چون تجديد چاپ کتاب هاي احترامي مسائل حقوقي 
دارد، در حال حل و سامان دادن اين مسائل است. به گزارش 
فارس او گفت؛ »از وزارت ارشاد تقاضا کرديم مجوز چاپ و 
نشر کتاب هاي منوچهر احترامي را صادر نکنند و مي خواهيم 
آثار ايشان را سر و سامان دهيم و در يک مجموعه منتشر و 
عوايد حاصل از آن را صرف تاسيس سازمان منوچهر احترامي 

کنيم.« 
   

جايزه انجمن فرهنگي ادبي باکو 
براي نويسنده ايراني 

 
در کتابخانه ملي آذربايجان از محمدرضا اسدزاده نويسنده و 
باکو  ادبي  فرهنگي  انجمن  تقدير و جايزه  ايراني  فرهنگي  فعال 
براي تالش هاي فرهنگي به او اهدا شد. سال گذشته به همت اين 
فعال فرهنگي ايراني برنامه هايي همچون نيماشناسي، سهراب 
و  ايران  ادبي  انجمن هاي  با کمک  شناسي و شهريار شناسي 
آذربايجان در باکو برگزار شد و اين چهره ها در رسانه هاي 
آذري معرفي شدند. همچنين در مهرماه سال جاري نيز به همت 
بنياد قرار است بزرگداشت استاد حسين بهزاد استاد برجسته 
مينياتور ايران در محل اقامت او در باکو و موزه ملي آذربايجان 
باکو  تلويزيون  از  که  مراسم  اين  در  زاده  اسد  شود.  برگزار 
امين پور پرداخت و  پخش شد، به معرفي آثار مرحوم قيصر 
رشد نسل جديد نويسندگان و شاعران جوان ايراني را مديون 
کتاب  همچنين  خواند.  پور  امين  همچون  استاداني  هاي  تالش 
»ساعت 25« مجموعه شعرگونه هاي »محمد رضا اسد زاده« به 
همراه گفت وگوي منتشر نشده وي با قيصر امين پور با عنوان 

»کم خوني فرهنگ« رونمايي شد. 

قديمی ترين نسخه کليات سعدی 
به ايران می رود

 قديمی ترين نسخه کليات سعدی در دنيا که تا هنوز چاپ نشده 
منتشر  ايران  در  زودی  به  است 

می شود.
مرکز  مدير  قزوه،  عليرضا 
فارسی  ادبيات  و  زبان  تحقيقات 
در دهلی نو درباره اين نسخه به 
فارس، گفت: اين نسخه، نسخه ای 
کامل از کليات سعدی و متعلق به 
سال 770 هجری است که حسن 
الحافظ آن را کتابت کرده است. 
وی افزود: اين نسخه به دستور 
است و  نوشته شده  توران شاه 
گفت:  قزوه  دارد.  صفحه   1600

اين نسخه هم اکنون در هند نگهداری می شود و شايد بتوان آن 
را قديمی ترين نسخه کليات سعدی يا الاقل يکی از قديمی ترين 
نسخ کليات سعدی دانست. وی اضافه کرد: اين نسخه در مرکز 
با  تا  تالشيم  در  و  می شود  نگهداری  دهلی نو  نور  ميکروفيلم 
همکاری مرکز تحقيقات فارسی دهلی نو و مرکز ميکروفيلم نور 

آن را در دسترس اهل فرهنگ و فارسی زبانان قرار دهيم. 
قزوه از خواجه پيری به خاطر حفظ و نگهداری اين نسخه خطی 
سپاسگزاری و اظهار اميدواری کرد که به زودی اين اثر ارزنده 
در ايران چاپ شود. وی گفت اين شايد بهترين هديه ما در روز 

سعدی به اهل فرهنگ باشد. 

 با حضور آغداشلو، اصولي، کيارستمي، صمديان و 
احصايي اتفاق افتاد 

 رونمايي از کتاب جديد 
سميع آذر 

 
با حضو فرح اصولي، بهروز دارش، عباس کيارستمي، محمد 
احصايي، پرويز کالنتري، مهندس مرتضي کاظمي، سيف اهلل 
هنر معاصر جهان«  »تاريخ  کتاب  از  اول  و... جلد  صمديان 

افول  و  »اوج  عنوان  با 
مدرنيسم« نوشته عليرضا 
فروردين   29 آذر  سميع 
از  جمعي  حضور  با  ماه 
پژوهشگران  هنرمندان، 
خانه  در  دانشجويان  و 
رونمايي  ايران  هنرمندان 
با  مراسم  اين  شد. 
محمودرضا  سخنراني 
بهمن پور مدير انتشارات 
به  را  کتاب  اين  که  نظر 
چاپ رسانده است، آغاز 
شد. در ادامه اين مراسم 
هنرمند  آغداشلو  آيدين 

نقاش نيز در سخناني از افرادي که زمينه انتشار اين کتاب 
را فراهم کرده اند، قدرداني کرد؛ »تماشاي جلد نخست از يک 
مجموعه پنج جلدي برايم دلپذير بود؛ زيرا يکي از آرزوهايم 
در اين سال هاي دور و دراز را جامه عمل پوشاند تا کساني 
که اهل علم هستند، بتوانند انديشه ايراني معاصر را در هر 
زمينه يي منتشر کنند. از اين رو انتشار اين کتاب بايد اتفاق 
کجا  بگويد  آنها  به  تا  باشد  هنر  و  فرهنگ  اهل  براي  مهمي 
ايستاده ايم و کجا هستيم.« او در ادامه گفت؛»ما همواره به 
بوديم  رو  روبه  جرياني  با  ناخودآگاه  و  خودآگاه  صورت 
و  کرديم  مي  عمل  ديگران  چشم  به  دست  بايد  هميشه  که 
جاي  به  يعني  بود،  مهم  ما  براي  ديگران  نگاه  نوع  همواره 
اينکه مولف باشيم، بيشتر مترجم بوديم.« اين هنرمند نقاش 
اضافه کرد؛»ما وامدار آنهايي هستيم که درباره ما نوشتند، 
اما تمام قصه نبايد اين باشد. بلکه ما بايد نسبت به خودمان 
نگاه عمده يي داشته باشيم. به همين دليل هم در اين سال 
ها اين آرزو بزرگ تر باقي ماند که ما چگونه گذشته و حال 
جهان را نگاه مي کنيم و از اين رو با وجود هزاران کتابي که 
درباره هنر جهان نوشته شده، اما من احساس مي کنم اين 
بار اتفاق عمده يي در اين زمينه رخ داده است.« به گزارش 
ايسنا در بخش ديگري از اين نشست حميد سوري پژوهشگر 
و  ها  ها، حساسيت  دغدغه  به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  و 
وسواس هاي عليرضا سميع آذر در عرصه فرهنگ و هنر 
گفت؛ »دوره درخشان هنر معاصر ايران در عرصه مديريت 
ايشان در موزه اتفاق افتاد، به طوري که بسياري از واهمه 
بيهوده کنار زده شد و روش هاي هنر مدرن معرفي  هاي 
يکي  او  هنر معاصر  با  آشنايي  زمينه  در  اين رو  از  شدند. 
بين  هاي  عرصه  در  کارشناسي  براي  رسا  هاي  صدا  از 
منظر  از  هنر معاصر  به  اشراف  با  آذر  است. سميع  المللي 
اقتصادي، نقد، مواجهه مستقيم با هنر معاصر و با حساسيت 
بسيار دست به نگارش اين کتاب زده است و خوشبختانه اين 
کتاب کاماًل به عنوان خود وفادار است.« در بخش پاياني اين 
را  توضيحاتي  مولف  عنوان  به  آذر  عليرضا سميع  مراسم 
درباره اين کتاب و نگارش آن ارائه کرد. او گفت؛ اين کتاب 
تالشي بود که بايد صورت مي گرفت و قطعًا افراد شايسته 
تر از بنده نيز براي نگارش آن وجود داشتند اما من برحسب 
گستاخي شخصيتي ام ترجيح دادم کار را شروع کنم، ولي 
نبايد فراموش کنيم که من مورخ و منتقد هنري نيستم و خود 
را در جايگاه ارزيابي تغيير و تحوالت هنري جهان نمي بينم، 
انديشه، آگاهي  اما در عين حال همت خود را براي ارتقاي 
عمومي، توسعه و نقد عمومي هنر به کار مي برم. سميع آذر 
سپس به عنوان کتاب اشاره کرد و گفت؛» قطعًا نوعي تناقض 
در عنوان کتاب وجود دارد که من قصد داشتم از اين تناقض 
براي دقت بيشتر و ژرف نگري شما در قرائت کتاب بهره 
بگيرم.« او در بخش ديگري از سخنانش گفت؛» بنده احساس 
کردم ما درست در زماني که به تاريخ هنر نياز داشتيم از 
اين فرصت بي بهره بوديم و با همه امکانات در اين کتاب اين 

دوره را مورد ارزيابي قرار دادم.« 
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 با »محاکمه« آغاز شد و... )5(
 

علي شروقي

مثاًل ،برادرم
پس از »اين سوي رودخانه ادر«که سال گذشته منتشر شد، محمود حسيني 
زاد امسال نيز ترجمه يي از يکي ديگر از نويسندگان آلماني ناشناخته در 
ايران را منتشر کرد. اين نويسنده اووه تيم بود که کتاب »مثاًل، برادرم«اش 
با طي مراحل قانوني و پس از خريداري امتياز ترجمه و نشر کتابش در 
اين  که  منتشر شد.  افق  نشر  توسط  رايت  کپي  قانون  رعايت  با  و  ايران 
اقدام خود غنيمتي است آن هم در شرايطي که هنوز نفس چاپ کتاب و 
وجود مولف هم با هزار اما و اگر روبه رو است. »مثاًل، برادرم« خاطرات 
اووه تيم از برادري است که در جنگ جهاني دوم کشته شده و راوي جز 
تصويري محو چيزي از او به ياد ندارد و آنچه از اين برادر براي راوي 
به جا مانده دفترچه خاطرات او، برخي اشياي به جا مانده و البته حافظه 
خانواده راوي است. اووه تيم در اين کتاب خاطره را بهانه يي کرده براي 
ترسيم دوران جنگ و تاثيرات آن بر آلمان پس از جنگ و جست وجوي 
ريشه هاي عقيدتي و اخالقي که به جنگ و همه آن حوادث وحشتناک منجر 
شدند. خاطرات تيم از گذشته و برادر تقريبًا هرگز نديده اش در هيچ کجاي 
کتاب لحني سوزناک و نوستالژيک پيدا نمي کنند. روايت او روايتي است 
مستند از وضعيتي هولناک که به صورتي تکه تکه ارائه مي شود. روايت 
مکتوب  خاطرات  دوخته شده  هم  به  هاي  تکه  از  است  ترکيبي  تيم  اووه 
برادر مرده، مشاهدات مستقيم راوي از جنگ و حال و هواي پس از آن و 

خاطرات اعضاي خانواده و آنچه در اين مدت بر آنها رفته است. 

گداها هميشه با ما هستند
ايران  از نويسندگاني که بي آنکه کتاب مستقلي از آنها ترجمه شود، در 
خوشبختانه  که  است  امريکايي  ولف  توبياس  هم  يکي  اند  شده  شناخته 
او هم کتابي مستقل ترجمه و توسط نشر چشمه منتشر شد.  از  امسال 
اين کتاب »گداها هميشه با ما هستند«، است که با ترجمه منير شاخساري 
منتشر شده. توبياس ولف در کنار نويسندگاني چون ريموند کارور، جان 
نويسان  کوتاه  داستان  بهترين  ديگر جزء  تن  و چند  آپدايک  چيور، جان 
امريکايي است. از ولف هم مثل جان آپدايک پيش از اين تک داستان هايي 
به طور پراکنده منتشر شده بود. يکي از داستان هاي خواندني پيش از اين 
ترجمه شده از او داستان »آن ميلر ديگر« است که در مجموعه »التاري، 
چخوف و داستان هاي ديگر« با ترجمه جعفر مدرس صادقي منتشر شده 
ولف  توبياس  از  داستان  هفت  منتخب  ما هستند«  با  هميشه  است.»گداها 
است. شخصيت هاي اصلي بسياري از داستان هاي ولف در اين مجموعه 
آدم هاي شکست خورده يي هستند که با محيط پيرامون دچار تعارض 
عنصر  تنش  ندارند.  را  اطرافيان  با  ارتباط  برقراري  توانايي  و  اند  شده 
اصلي حاکم بر فضاي اين داستان هاست؛ تنشي که به ايجاد تکان ها و 
لرزه هايي در زندگي عادي و به ظاهر باثبات آدم هاي داستان منجر مي 
شود؛ تکان ها و لرزه هايي که اگر هم هميشه به فروپاشي زندگي نمي 
انجامند، دست کم ثبات آن را متزلزل مي کنند و گاه اين حقيقت را آشکار 
که اين ثبات از همان آغاز ثباتي خيالي بوده و در اصل ثباتي وجود نداشته 
که بخواهد متزلزل شود و آنچه هست، تصور کاذب اين ثبات است که آن 

هم در يک لحظه خاص داستاني متالشي مي شود. 

رز گريه کرد
»رز گريه کرد« مجموعه داستاني است از ويليام ترور که با ترجمه آذر 
عالي پور، توسط نشر افراز منتشر شده است. ويليام ترور يکي از بهترين 
حاشيه  به  و  طرد شده  هاي  است. شخصيت  ايرلند  معاصر  نويسندگان 
رانده اجتماع، شخصيت هاي اصلي بسياري از داستان هاي ترور هستند؛ 
شخصيت هايي که نوميدانه ميان شکست و افسردگي و مالل دست و پا 
مي زنند و اجتماع آنها را از خود رانده است. شايد داستان هاي ترور در 
نگاه اول براي خواننده يي که در اين سال ها به سبک و سياق داستان هاي 
کوتاه امريکايي عادت کرده، قدري غريب به نظر برسد چرا که ترور در 
داستان هايش سخت پايبند به مختصات فضايي است که اين قصه ها در 
آن شکل گرفته اند و از اين لحاظ نويسنده يي به تمام معنا ايرلندي است و 
در آثارش مناسبات و قواعد سخت و خشک و انعطاف ناپذير برخاسته از 
اخالقيات کليساي کاتوليک و تاثير اين قواعد بر زندگي شخصيت هاي تباه 
شده اين آثار جايگاه ويژه يي دارد؛ همان قواعدي که روزگاري جويس بر 
آنها شوريده بود. از ترور پيش از اين رمان »تورگنيف خواني« با ترجمه 
االهه دهنوي توسط انتشارات مرواريد منتشر شده بود که اين رمان هم 
امسال تجديد چاپ شد. »تورگنيف خواني« رماني است که ترور به خاطر 
آن نامزد جايزه بوکر شد. »رز گريه کرد« دومين کتاب منتشر شده ترور 
در ايران است. آذر عالي پور امسال عالوه بر اين مجموعه داستان ترجمه 
يي از بهترين داستان هاي کوتاه امريکايي را هم منتشر کرده است. اين 

مجموعه که »اشتياق« نام دارد، توسط نشر مرواريد منتشر شده است. 
ادامه دارد

»داستان هاي 
واقعي از زندگي 

آمريکايي« 
به انتخاب پل استر  

 
آنچه  خالف  آمريکايي«  زندگي  از  واقعي  »داستان هاي  کتاب 
او  دست  به  بلکه  نيست  استر  پل  اثر  شده،  نوشته  جلدش  روي 
انتخاب و ويرايش شده است. اين کتاب حجيم مجموعه اي  است  
از ماجراهاي خاص آدم هاي اغلب عادي که در فصل هاي مختلف 
و با توجه به موضوع دسته بندي شده اند. استر که از بين انبوه 
نامه هاي رسيده اين تعداد را انتخاب و چاپ کرده در مقدمه اش 
نوشته: »تک تک اين قصه ها تاثير ماندگاري روي ذهن مي گذارند. 
حتي وقتي همه را خوانده و تمام شدند با تو مي مانند و مثل يک 
حکايت قوي يا يک شوخي جالب در ذهنت نقش مي بندند...« اين 
عبارت توصيفي درباره برخي از اين ماجراها - و نه قصه ها – که 
دارند، صادق  متافيزيکي  گاه  و  قدري  و  بيشترشان حالتي قضا 
است اما به جرات مي توان گفت، اکثر متن هاي آمده در اين کتاب 
به هيچ عنوان قصه محسوب نمي شوند و اگر عنصر تصادف ها 
از  است  وجودي شان  اصلي  علت  آنها  در  که  را  اتفاق  هايي  و 
آنها بگيريم، هيچ باقي مي ماند. پل استر داستان نويسي  است که 
و مخاطبان  ترجمه شده  ايران  در  است  نوشته هايش چند سالي 
خود را هم به دست آورده اند. او را به درستي فرزند تلفيق ادبيات 
اروپا و روح آمريکايي مي دانند و تب رمان هاي او نه تنها در ايران 
بسياري  اما  است؛  فراگير  از کشورهاي جهان  بسياري  در  بلکه 
به  که  مي دانند  متوسط  کامال  نويسنده اي  را  استر  ادبي  منتقدان 
هيچ وجه نمي توان او را ميان نويسندگان جريان ساز طبقه بندي 
بهترين  او  پاالس  مون  و  اوهام  کتاب  رمان  من  به زعم   – کرد. 
متوسط  نهايت  در  او  نوشته هاي  ساير  و  هستند  نوشته هايش 
هستند – با اين نگاه  کلي کتابي مثل »داستان هاي واقعي از زندگي 
در  آمده  ماجراهاي  از  بسياري  که  است  مجموعه اي  آمريکايي« 

ندارند.  روايي  زيبايي شناسي  نام  به  امري  با  سنخيتي  هيچ  آن 
هم  دليل  همين  به  و  هستند  هم  شبيه  بخش  هر  ماجراهاي  اکثر 
به سرعت جذابيت خود را از دست مي دهند. در واقع کتاب نوعي 
استفاده مصرفي و زودگذر است از پاره اي اتفاق هاي مهم. زندگي 
راوي هاي ماجراها و مي توان تا ابد از اين دست ماجراها کشف 
نمي کنم.  درک  را  کتاب  اين  ادبي  اهميت  واقعا  من  شنيد.  و  کرد 
اينکه استر دوستان وطني از کتاب مذکور همچون اثري بي نظير 
و  متني  روايي،  توجيهي  مي برندش  باال  عرش  تا  و  مي کنند  ياد 
زيبايي شناسانه ندارد. در عين حال بسياري ماجراهاي آمده در 
متن نيز آن قدر پيش پا افتاده هستند که شايد براي مخاطب شرقي 
که انواع سنت هاي عرفاني، اسطوره اي و متافيزيکي را درک کرده، 
بي اهميت به نظر آيد. از سويي ديگر بايد توجه داشته باشيم که 
و  تصادف  روح  دليل  به  استر  يک  درجه  رمان هاي  برخي  اگر 
در  برجسته شده اند،  دارند،  وجود  آنها  در  که  محوري اي  تقدير 
اين مجموعه به دليل فقدان عنصر روايي قدرتمند و هارمونيک، 
اين تصادف و تقديم هاي مورد عالقه نويسنده، نمي توانند همان 
با  مي دهد.  انجام  نويسنده  عنوان  به  او  که  دهند  انجام  را  کاري 
اين کليات شايد اين ادعا که اين نوشته ها »تاثير ماندگاري روي 
ذهن مي گذارند« بسيار گزاف باشد و در بهترين حالت بتوان گفت 
براي يک رمان.  باشند  از آن مي توانند دستمايه هايي  پاره اي  که 
مخاطب  براي  آمريکايي«  زندگي  از  واقعي  »داستان هاي  کتاب 
ايراني اصال آن اهميتي را که شايد براي مخاطب آمريکايي داشته 
باشد، ندارد چون نه ريشه هاي فرهنگي مشترکي بين شان وجود 
بتوان  که  هستند  بي جغرافيا  آن قدر  کتاب  ماجراهاي  نه  و  دارد 
دغدغه اي مشترک شان دانست. در بياني خالصه بايد گفت کتاب 
تهيه شده  راديويي  برنامه  براي يک  آن در اصل  که روايت هاي 
بود، ارزش ادبي و فکري ويژه اي ندارد. درعين حال حجم بسيار 
کامال  شکلي  گاه  نيز  آن  موضوعي  بخش  هر  در  ماجراها  زياد 

تکراري پيدا کرده و به کسالت خواننده مي انجامد. 
حالت  بهترين  در  آمريکايي«  زندگي  از  واقعي  »داستان  کتاب 
مجموعه اي است از طرح ها و ماجراهايي که شايد بتوان آنها را 
دستمايه نوشتن داستان کوتاه يا رمان قرار داد وگرنه اگر مخاطب 
در جست وجوي روايت هاي جذاب استر در رمان هايي مانند کتاب 
اوهام يا مون پاالس باشد چيزي به دست نخواهد آورد و هر نوع 
بحث ساختاري، زيبايي شناسانه و فکري درباره اين کتاب عبث و 
بيهوده اي به نظر مي آيد، چون کتاب حتي اصال ويژگي تاريخي يا 

جامعه شناسانه پررنگي هم ندارد.
*عنوان يادداشت برگرفته است از رمان تجربي احسان نوروزي 

است. 
   

مروري بر مهم ترين آثار
 داستاني منتشر شده در سال 87  

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

پائولو کوئليو به تاثيرپذيری از 
آثار مولوی اعتراف کرد

پائولو کوئليو، نويسنده برزيلی از عالقه اش به اسالم و موالنا و تاثيرات آن بر 
آثارش سخن گفت و بر تاثيرپذيری از آثار جالل الدين مولوی اعتراف کرد.

کوئليو که تا به امروز آثار پرفروشی چون کيمياگر، مکتوب، کوه پنجم، يازده 
دقيقه، ساحره پورتوبلو و... را در کارنامه ادبی اش دارد، در مصاحبه با مجله 
فوروارد سوريه از عالقه اش به اسالم و تاثيرات آن بر آثارش ياد می کند. به 
اعتقاد اين نويسنده، دستورات عرفانی اسالم بسيار قابل تامل و بررسی است. 
پائولو کوئليو، نويسنده برزيلی، به سامان رسيدن »کيمياگر« و بسياری از آثار 
منتشرشده اش را تحت تاثير عوالم عرفانی و آثار جالل الدين رومی اعالم کرد. 
اين نويسنده که عميقًا تحت تاثير آثار و اشعار جالل الدين رومی قرار دارد، در 
اين باره معتقد است که بخش زيادی از کتاب کيمياگر و ظهير را تحت تاثير اين 
شخصيت و آثار او به رشته تحرير درآورده است. به اعتقاد کوئليو، نگرش و 
ديدگاه رومی به دقت و روشنی در آثارش مطرح شده و آموزه های بسياری در 

آثار او به چشم می خورد

رمان »مهرجويی« به نمايشگاه 
کتاب می رسد

را  مهرجويی  داريوش  نوشته  لعنتی«  بلند  فيلم  يک  خاطر  »به  رمان   
انتشارات قطره منتشر و در بيست و دومين نمايشگاه کتاب تهران عرضه 
می کند.مهرجويی رمان »به خاطر يک فيلم بلند لعنتی« را حدود دو سال 
پيش نوشته و ماجرای آن درباره سرگذشت يک پسر جوان فيلمساز است 
که فيلم های کوتاه ساخته و می خواهد اولين فيلم بلندش را بسازد، ولی 
مشکالتی دارد و درگير ماجرايی عشقی می شود و... داريوش مهرجويی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس، انتشار و عرضه اين رمان را در نمايشگاه 
کتاب تهران تأييد کرد. وی رمان آماده چاپ ديگری با نام »در خرابات 

مغان« دارد که قرار است نشر هرمس آن را منتشر کند. 

»در خرابات مغان« سرگذشت مردی است که در آمريکا تحصيل کرده و 
همان جا مانده است و خانواده تشکيل داده و بعد از مدتی بيکار می شود 
مقاله ای  کتاب  کند.  کار  کازينو  يک  در  که  می کند  پيشنهاد  زنش  پدر  و 
بزرگ«  مفتش  و  رذل  »روشنفکران  عنوان  با  ادبيات  در  فلسفه  درباره 
از  فلسفی  تحليلی  اثری  که  است  موجود  کتاب  بازار  در  مهرجويی  از 
»جهان  کتاب  همچنين  است.  توتاليتريسم  و  داستايفسکی  انديشه های 
و  ذهن  فراطبيعی  توانايی های  توضيح  برای  )نظريه ای  هولوگرافيک« 
اسرار ناشناخته مغز و جسم( نوشته مايکل تالبوت توسط نشر هرمس 
اکنون به چاپ نهم رسيده و به  زودی چاپ دهم آن نيز منتشر می شود. 
وی نمايشنامه های کودک مدفون و غرب واقعی )سام شپارد( و درس 
کتاب  بازار  در  که  کرده  ترجمه  را  يونسکو(  )اوژن  طاس  آوازخوان  و 
موجود است. کتاب يونگ، خدايان، انسان مدرن )آنتونيو مورنو( نيز به 

چاپ سوم رسيده است. 
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فرهنگ
پوششی رنگ در رنگ به زيبايی

لباس محلی زن گيالنی ، 
نشانه ای ازهويت ملی

علی رضايی

يکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ايران، لباس های محلی است. اين لباس ها با توجه 
به آب و هوای مناطق از تنوع رنگ و شکل برخوردار بوده و از گذشته های دور دارای پوشش کامل 
بوده اند. لباس محلی گيالن ميراث جهانی ايرانيان با زيبايی که از روح نياکان اين خاک در آن به امانت 

مانده است، بايد به عنوان يک هويت ملی حفظ شود. 

زنان روزگاران کهن گيالن با لطافت روح شان بهشت چشم را به تار و پود پارچه رسوخ دادند و رنگ در 
رنگ در هم تنيدند و با عشقی به پهنای طبيعت زيبای گيالن پوششی تهيه کردند رنگين و پرنشانه. آنها 
سينه به سينه آموختند، طرح زدند، به تن کردند، گوشه گوشه بقچه های جهيزيه را با آن زينت کردند و 

نسل به نسل به يکديگر »رنگ« هديه کردند. 
● طرح لباس محلی زنان گيالن قدمتی بيش از چهار هزار سال دارد 

هم اکنون بايد برای ديدن شليته های پرچين و بلند لباس زن گيالن کيلومترها دشت را پيمود تا شايد زنی 
را ببينی که با طره  های خاکستری مو، لباسی محلی به تن کرده و خاطره ای از گذشته باشد که به گفته 

محققان اين طرح لباس قدمتی بيش از چهار هزار سال دارد. 
روسری و سربند )لچک(، پيراهن يا جمه، جليقه کت، الجاقبا، دامن، شليته، شلوار و چادر کمر از بخش های 
اصلی لباس محلی زنان گيالن است. »الجاقبا« پوشش دوخته شده ای از مـخمل يا پارچه چادر شب است 

که پوشش زنان در کوهستان های شرقی و قاسم آباد بوده است. 
»شليته« يا کوتاه تومان )تنبان( دامنی کوتاه و پرچين است که به آن »گرد تومان« نيز می گويند. دامن، 
دراز تومان )تنبان( واژه ای است که برای دامن بلند چين دار در مرکز و شرق گيالن استفاده می شود که 

در غرب گيالن تالشی ها آن را »شالر« می گويند. 
● لباس محلی گيالن جزو چهار لباس منتخب دنيا در المپيک جهانی شناخته شد 

چادر کمر، پوششی است که بانوان گيالنی آن را به کمر می بندند. بانوان ساکن جلگه به آن »کمردبد« 
می گويند همچنين در گويش محلی به چادرشب »چارشو« گفته می شود و رنگ اصلی زمينه آن معمواًل 

قرمز است. 
بانوان چادر را هنگام کار کشاورزی مثل چيدن برگ سبز چای، نشاء، وجين و چيدن مرکبات در هوای 
سرد و هنگامی که مجبورند ساعت ها به شکل خميده کار کنند، به دور کمر می بندند زيرا بستن آن هم از 
کمردرد جلوگيری می کند و هم موجب گرم نگه داشتن آنان می شود. همچنين از آن برای بستن کودک 

به پشت هنگام کار کردن استفاده می شود. 
يک پژوهشگر گيالنی درباره اهميت و کاربرد لباس های محلی گيالن می گويد: روسری و سربند )لچک(، 
پيراهن يا جمه، جليقه کت، الجاقبا، دامن، شليته، شلوار و چادر کمر از جمله بخش های اصلی لباس محلی 

زنان گيالن است. 
فرشته انسان دوست می افزايد: هر تکه از لباس زن گيالنی کاربردی داشته که با تغيير شرايط نياز به آن 
از بين رفته و کم کم حذف شده است. در گيالن مردم به دليل وجود طبيعتی زيبا و مملو از رنگ، کمتر 
از رنگ مشکی استفاده می کردند مگر زنان مسن که آنان نيز تنها لچک خود را که زير روسری بسته 

می  شد، از اين رنگ تيره انتخاب می کردند. 
انسان دوست ادامه می دهد: مردم گيالن در گذشته برای عزا نيز لباس های کهنه و مندرس خود را به تن 

می کردند و از پوشيدن لباس سياه امتناع می کردند. 
اين پژوهشگر گيالنی يادآور می شود: امروزه با گذشت زمان لباس های محلی ديگر از رونق افتاده  اند و 
رنگ های شاد آن که اميد به زندگی را در دل ها زنده می کرد، به کنج پستوها، صندوق ها و بقچه ها خزيده 
و در پشت بام ها جای گرفته اند. لباس های محلی زنان گيالن را می توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز 
تقسيم بندی کرد که لباس زن شرق گيالن به لباس »قاسم آبادی« ، زن غرب گيالن »تالشی« و لباس 
مرکزی گيالن با عنوان »رسوخی« معروف است.لباس رسوخی بيشتر در شهر ماسوله ديده می شود که 

يادگار زمان قاجار است و از شهرهايی مانند زنجان به گيالن رسوخ کرده  است. 
پارچه هايی که در لباس شرق و غرب زن گيالنی به کار می رفت نيز متفاوت است، در لباس زنان غرب 
گيالن متن پارچه های لباسی دارای گلهای رنگارنگ و درشت است حال آنکه لباس شرق گيالن زمينه 

پارچه ساده و يکرنگ است و تزئينات آن مانند نوار دوزيها از رنگهای مختلف تشکيل شده  است. 
تنوع رنگ به صورت  » دارايی« می گويند  آنها  به  بافته های قديمی بدست آمده در غرب گيالن که  در 
بافته ها مشخص  اما  استفاده شده  رنگ  نوع  همان  از  گيالن  در شرق  ولی  است  نامشخص  بافته های 

است. 
پيش سينه، زيگزاگ و ناخنک ) نوارهايی که به شکل زيگزاگ دوخته می شود( از ديگر نشانه های لباس 
محلی گيالن است. با توجه به تغيير و تحوالت در نوع تزئينات در بازار وسايل تزئينی لباسها نيز تغيير 

کرده اما نشانه ها تغيير نکرده  است. 
هرچه به کوهپايه های گيالن نزديک  ترمی شويد نوع پارچه ضخيم تر می شود، مثاًل آنهايی که در ديلمان 
زندگی می کنند بيشتر از پارچه مخمل استفاده می کنند و آنهايی که در جلگه زندگی می کنند لباسهايشان 
از جنس ابريشم است. در بخش مرکزی پيژامه يا شلوار، دامن، پيراهن روی دامن و روسری که به فرم 

متداول در شرق و غرب نيست در واقع همان چارقد سنتی کشور است، استفاده می شد. 
لباس زنان غرب گيالن دارای زيبايی خاص و منحصر به فردی است 

لباس زنان تالشی در نمای کلی و در غربی ترين منطقه تالش شامل روسری يکدست سفيد، جليقه که 
گاهی با سکه های درشت تزئين می شود، پيراهن بلند تا مچ پا و دامنی که در فارسی شليته و در زبان 

محلی»شالر« ناميده شده که زنان تالشی چند تا از اين شالر را روی هم می پوشند. 
بلندی پيراهن و شليته مشخص کننده بخشهای مختلف غرب گيالن است به طور مثال در غربی ترين 
منطقه تالش يا همان هشتپر مشخصات ذکر شده در باال، در ماسال پيراهن کوتاه تا باالی زانو بوده 

است. 
در يک روستا لباس افراد يک شکل بوده و به وضوح لباس ارباب و رعيت قابل تشخيص نبوده و جنس، 

تعداد لباس و دفعات پوشيدن آنان را از هم متمايز می ساخته است. 
● جذابيت بسيار باالی لباس قاسم آبادی به دليل تنوع رنگ 

منطقه قاسم آباد در شهرستان رودسر و در شرق گيالن دارای ويژگی فرهنگی خاصی است، لباس 
زنان قاسم آباد به دليل تنوع رنگی زياد و جذابيت بسيار باال معروف بوده وعموميت پيدا کرده است به 

طوريکه نشانه هايی از اين لباس در نقاط ديگر جلگه شرق گيالن ديده می شود. 
اين لباس شامل يک روسری زيرين به نام )منديل( که به جای آن از کاله نيز استفاده شده و با تعداد 
زيادی سکه در قسمت پيشانی تزئين می شود البته اين کاله مختص قاسم آباد نيست، جليقه اين لباس 
به مانند جليقه های ديگر بوده با فرق اين که با سکه تزئين شده است. پيراهن لباس قاسم آبادی تفاوت 

خاصی با پيراهن های نقاط مختلف گيالن دارد. 
به گزارش مهر ، لباسهای ديلمان نيز بسيار زيبا دوخته می شود، ويژگی های اين لباس عبارتند از استفاده 
از دوختهای ابتدايی که سطح لباس را به حالت گسترده ای با نخهای رنگی و با دست بخيه ساده می 
زدند، طرح گل و گلدان و طرح ماه و ستاره که در معماری ايران استفاده می شده از جمله طرح هايی 
است که به همراه طرح زيگزاگ در اين لباس وجود دارد . همچنين در ديلمان نوعی از دامن زنانه با حفظ 

نشانه های تاريخی آن از پارچه مخمل دوخته می شود. 
● لباس ديلمانی سراسر سکه دوزی شده است 

»چادر شب« جزيی از لباس زنان گيالنی است که در برخی روستاها به ويژه روستاهای مرکزی از 
پارچه چادر نمازی استفاده و به تدريج در بخش شرق گيالن چادر شب جايگزين می شود. 

چادر شب جزيی از صنايع دستی شرق گيالن است که از سوی زنان بافته می شود و دارای تنوع زيادی 
است، چادر شب کمردبله را از نخ های رنگی به شکل چهارخانه می بافند اما از چادرشب طرحدار برای 
مصارف ديگری مانند جهيزيه عروس استفاده می شود. طرحهای چادرشب دارای تنوع زيادی است، 
طرح بز کوهی، مرد اسب سوار، ميز، قندان، چنگال و طرح ماکو )يکی از وسايل بافت چادر شب( از جمله 

طرح هايی است که در بافت چادرشب از آنها استفاده می شود. 
در گذشته چادرشب را از نخ به دست آمده از پيله درجه سه ابريشم می بافتند اما امروزه بافت چادرشب 

با نخ ابريشم تقريبًا منسوخ شده است. 
کاله ترک دار تالشی و کاله نمدی و پوستين کاله که از پوست بره تهيه می شد انواع کاله برای مردان 

گيالنی است، برای چوپان ها نيز پوششی به نام »باشالق« تهيه 
می شد که آب را از خود عبور می داد، باشالق، پوششی بلند است که از برش زدن پارچه ای بافته شده 

)پشم شال( به دست می آيد. 
چوپانان در روز از پوشش کوتاه تر استفاده می کنند که به »کوالگير« معروف است و در شب از نوع 

ديگری به نام »شوال« که هر دو به صورت نمد مالی ساخته می شود. 
پيژامه  بوده،  باز  يقه  قسمت چپ  در  آن  پيراهن  که  بوده  مرسوم  داماد  ويژه  لباسی  گيالن  در شرق 

)شلوار( آن مشکی ساده و از شال کمر قرمز طرحدار استفاده می کردند. 
● يک کارشناس لباس محلی گيالن در اين باره 

فيلم های  پخش  مطبوعات،  و  سيما  و  صدا  در  اطالع رسانی  مختلف،  نمايشگاه های  برگزاری  می گويد: 
مستند و داستانی و کاربرد صحيح از لباس های محلی اصيل در ترويج، فرهنگ سازی و احيای لباس های 

محلی گيالن مؤثر است. 
سيده زهرا همتی سراوانی می افزايد: اگر برنامه ای مدون درباره معرفی و طراحی لباس های محلی ارائه 

شود، مطمئنًا اين لباس جايگاه واقعی خود را به دست خواهد آورد. 
● ايجاد موزه تخصصی لباس های محلی گيالن ضروری است 

وی در ادامه خواستار ايجاد موزه تخصصی از لباسهای محلی گيالن شده و می گويد : ترويج فرهنگ 
استفاده از لباس های سنتی در کشور ايده  ای برای طرح های جديد پوشاک جامعه امروز است. 

همتی با اعالم اينکه بدون معرفی اين فرهنگ، استفاده از اين نوع لباسها ممکن است مورد استقبال جوانان 
واقع نشود، می افزايد: تلفيقی از لباس های سنتی ايران با شيوه های مدرن نه تنها موجب استقبال جوانان 
تاريخی  سابقه  توصيف،  اين  با  شد.  خواهد  جهان  کشورهای  ديگر  به  ارائه  برای  طرحی  بلکه  کشور 
لباس های محلی استان گيالن به اشيای کشف شده در چراغعلی تپه رستم آباد )مارليک( بازمی گردد. در 
تکه های يافت شده در اين اکتشاف طرحی از بانوی گيالنی وجود دارد که هنوز هم در لباس زنان گيالن 
بويژه در کوهپايه های شرق گيالن اين نشانه ها را می توان يافت، اين نشانه ها شامل بلندی لباس تا مچ 

پا، طرح جلوی لباس، طرح زيگزاگ در پای دامن و نحوه بستن روسری است. 
همچنين در مجسمه سالطين آن دوره طرح يقه ای که در لباس بوده هنوز در لباسهای مردم گيالن وجود 
دارد اما بعد از آن نشانه هايی که بيانگر ويژگی لباس گيالن باشد تا زمان تسلط صفويه بر کشور وجود 
نداشته است. به هرحال لباس محلی زن گيالنی به واسطه تنوع رنگ و نوع پوشش يکی از بهترين انواع 

لباس های محلی ايران است که بايد به عنوان يکی از نشانه های هويت ملی حفظ و ماندگار شود.
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گفت و گو با ميشل  سيمان؛ سردبير نشريه پوزيتيف  

شليک به 
منتقدان

سال  در  بازن  آندره  اینکه  از  بعد  یک سال  درست   
کایه دو سینما شد،  نام آشناي  نشریه  پایه گذار   1951
برنارد شاردر مجله پوزیتیف را منتشر کرد که هنوز 
به  را  کایه  رقیب  اصلي ترین  عنوان  است  هنوز  که 
دوش مي کشد. نویسندگان حاشیه نشین پوزیتیف در 
مخالف  قطب  در  بیستم  قرن  میانه  پرتالطم  سال هاي 
نویسندگان پر شر و شور کایه قرار داشتند و تالش 
 کردند به دور از هیاهوي جو زمانه مواضعي صریح 
دهند.  ارائه  محبوب شان  فیلم هاي  درباره  مستدل  اما 
میشل سیمان در مقام مهم ترین فرد شوراي سردبیري 
با  رو  پیش  گفت و گوي  در  پوزیتیف  نشریه  فعلي 
نشریه فیلم کامنت نقبي به گذشته مي زند و با تکیه 
انتقادي خود جایگاه دو  بر دانش سینمایي و تجربه 
نشریه معتبر سینماي فرانسه را در سال هاي اوج با 
یکدیگر مقایسه مي کند. میشل سیمان به عنوان رئیس 
در  که  )فیپرشي(  فیلم  منتقدان  بین المللي  فدراسیون 
کارنامه اش تألیفات متعددي درباره استنلي کوبریک، 
فرانچسکو رزي، جان بورمن و فریتس النگ به چشم 
پیشگامان  مشي  خط  توضیح  کنار  در  مي خورد 
نویسندگان  به  مولف  تئوري  انتساب  »پوزیتیف« 
آنها  سیاسي  گرایش  و  مي برد  سوال  زیر  را  »کایه« 
از  بگذارید  برمي شمرد.  ضعف  شان  عوامل  از  یکي  را 
سینمایي  مجالت  بیشتر  برخالف  کنم.  شروع  اول 
سنگ  شدند  پایه گذاري  فرانسه   50ِ دهه  اوایل  در  که 
در  اساسا  »پوزیتیف«  بناي شوراي سردبیري مجله 
»شهرستان« لیون گذاشته شد )لیون در واقع دومین 
شهر بزرگ فرانسه است(. این مکان چه تأثیري در لحن 
اولیه مجله داشت؟ و آیا وقتي شوراي سردبیري به 
پاریس نقل مکان کرد این خاستگاه برون متني کارکردي 

نمادین یافت؟

اوال بيشتر افرادي که »پوزيتيف« را شکل دادند تا دو سال از جيب خودشان 
هزينه مي کردند چرا که خيال نداشتند به منتقدان حرفه اي فيلم تبديل شوند. 
همه آنهايي که در اين مجله شروع به کار کردند دانشجو بودند. مشخصه 
به  بلکه  واژه  اين  بد  معناي  به  نه  البته  بود؛  آماتورگرايي اش  »پوزيتيف« 
معناي خوب آن که »عشق ورزيدن« است؛ عشق ورزيدن آدم هايي که عاشق 
سينما بودند؛ آدم هايي که هيچ نقشه اي براي شغل شان نداشتند؛ آدم هايي 
که نمي خواستند از راه نقد نويسي کارگردان يا تهيه کننده شوند. آنها صرفا 
مي خواستند به سينما به عنوان عرصه اي فرهنگي پرداخته شود و به اندازه 
هم  پولي  به عالوه کسي  گرفته شود.  ادبيات جدي  يا  نقاشي  يا  موسيقي 
دريافت نمي کرد و به دليل وجهه شهرستاني ليون هيچ کدام از آنها در زندگي 
روشنفکرانه خودمحورانه پاريسي جايي نداشتند ؛ زندگي روشنفکرانه اي که 

البته خوبي هايي دارد اما محدوديت هايي را هم به همراه مي آورد.
به اين دليل که مراکز بزرگ فرهنگي نوعي فضاي شهرستاني مخصوص 

به خود را توليد مي کنند؟
تا اندازه اي بله؛ تا اندازه اي. مثال بلژيک نسبت به فرانسه فضاي بازتري در 
بسياري از جريان هاي روشنفکري دارد چرا که بلژيکي ها کنجکاوي بيشتري 
نسبت به اين چيزها دارند ؛ چون بلژيکي ها مرکزگرا نيستند. وقتي شما در 
»در  هم  که چيزي  مي کنيد  فراموش  راحتي  به  گاهي  مي گيريد  قرار  مرکز 
حوالي« مرکز وجود دارد. معتقدم »پوزيتيف« به همين دليل تا اندازه اي خود 
را از روحيه مرکزگرايي دور نگه داشته است. فکر نمي کنم مجله مي توانست 
کشور  در  که  چرا  بکشد  بيرون  آب  از  را  خود  گليم  شهرستان ها  در 
متمرکزي مانند فرانسه واقعا ايجاد يک مجله فيلم خوب در شهرستان ها از 

بوردو گرفته تا استراسبورگ غير ممکن است. واقعا غير ممکن است. همه 
مي زنند.  به شهرستان ها  ندرت سري  به  و  پاريس هستند  در  کارگردان ها 
تمام نمايش هاي خصوصي در پاريس برگزار مي شود. در پاريس است که 
شاهد آن همه مرور آثار در سينماتک هستيد. به عنوان مثال همين سينماتک 
جايي بود که براي منتقدان جوان »پوزيتيف« و »کايه« اهميت فوق العاده اي 

داشت. به همين داليل ماندن در جايي مثل ليون غير ممکن بود.
پاريس  به  سردبيري  شوراي  مکان  نقل  از  )بعد  مي کنم  فکر  حال  اين  با 
يا  فيلمسازان  به  ما  از  کمي  شمار  شد.  حفظ  اوليه  روزهاي  روحيه  هم( 
فيلمنامه نويسان يا تهيه کنندگان حرفه اي تبديل شده اند. انگيزه نوشتن واقعا 
هنوز شور و شوق خاصي برمي انگيزد ؛ عشق و تا حد زيادي اشتياق به داد 
و ستدي روشنفکرانه؛ عشق به سينما. معيار ما براي تماشاي يک فيلم واقعا 
هرگز ايدئولوژيک يا تئوريک نبوده و هميشه به سوال »آيا از فيلم خوش مان 
مي آيد« ختم شده است؛ فيلمي که مي توانست »سال گذشته در مارين باد« 
باشد يا يکي از فيلم هاي جان فورد. اصال  به همين دليل است که توانسته ايم 
از دهه ناگوار و تئوريک 70 که مملو از الکانيسم، مائوئيسم، ساختارگرايي 
به  ببريم. همان دهه اي که مردم  اين جور چيزها بود جان سالم به در  و 
کلي فراموش کرده بودند سينما از چه چيزي بايد سخن بگويد. مردم فقط 
قرار  قالب هايي  در  را  آنها  مي کردند  سعي  و  مي دوختند  چشم  فيلم ها  به 
دهند و کاري نداشتند که فيلم ها اندازه آن قالب ها هستند يا نه. »پوزيتيف« 
هرگز چنين واکنشي از خود بروز نداد. در عوض يکبار به لذت پرداخت و 
يکبار به عشق  ؛ همينطور ميل به تحليل، ميل به استفاده از مفاهيم، ميل به 
استفاده از روانکاوي، جامعه شناسي، تاريخ و اين جور چيزها. لکن رويکرد 

زيبايي شناسانه هميشه بر آن حاکم بوده است.
»پوزيتيف«  سابق  سردبيران  اغلب  سوررئاليستي  گرايش  مي کنيد  فکر 
سوررئاليست ها  است؟  مربوط  مجله  ايدئولوژيکي  ضد  سياست هاي  به 
تقليل ناپذير هستند و  به لحاظ تحليلي  از هنر عالقه داشتند که  به جوانبي 
نمي توانند کامال عقالني شوند. آنها به اميد کشف برخي لحظات متعالي »هنر 
تصادفي« دل  شان را به نمايش فيلم هاي پيش پاافتاده، به لحاظ هنري فاقد 
جاه طلبي و به لحاظ سياسي ارتجاعي خوش مي کردند. ظاهرا اين جهان بيني 
اساسا بيش از آنکه مستعد جزم انديشي باشد متمايل به تسري در ذائقه  هاي 

هنري افراد است.
و 10  »پوزيتيف«  دوره  اولين  در  که  گفت  اينطور مي توان  مسلما؛ مسلما! 
بود  شهرستاني  جبهه  اول  جبهه  آمد.  وجود  به  جبهه  دو  آن  اوِل  سال 
و سر  زنده  هم  هنوز  و  بود  مجله  پايه گذار  که  برنارد شاردر  با حضور 
پاست. آن جبهه متمايل به جناح چپ و سندرم عشق به سينما بود. سپس 
مانند  معدودي  افراد  کرد  مکان  نقل  پاريس  به  سردبيري  شوراي  وقتي 
لگران اضافه شدند که همگي جزو  بينايون، آدونيس کايرو و ژرار  روبر 
جمعيت سوررئاليست ها بودند. آنها اين ايده را مطرح کردند - ايده اي که 
جري  فيلم هاي  ترسناک،  فيلم هاي  که   - نداشت  اول  ايده جبهه  با  ضديتي 
لوئيس، کمدي هاي موزيکال يا هر چيز ديگري مي تواند بدون هيچ تفاوتي 
و به اندازه فيلم هاي روسوليني يا برسون هنر محسوب شود. همچنين اين 
فقدان سلسله مراتبي ربطي به سلسله مراتب هنر واال و هنر پست و سلسله 
مراتب ميان فيلم هاي ژانر محور و فيلم هاي مؤلف محور نداشت البته نوعي 
نگاه سلسله مراتبي به اين معنا که آنها اين نقاش را بيشتر از نقاش ديگر 
مجله  اوليه  شيوه  در  رويکردي  چنين  مي خورد.  به چشم  داشتند  دوست 
نماينده  نتوان  را  سوررئاليستي  دوره  شايد  البته  مي شد.  تأکيد  و  تأييد 
تمام دوران سردبيري برنارد شاردر دانست. شخصا معتقدم »پوزيتيف« 
تا  است  بوده  وفادار  سينما  به  شاردر  اوليه  و  جوانانه  اشتياق  به  بيشتر 
اصالت  يک  دادند؛  اصالت  مجله  به  فقط  سوررئاليست ها. سوررئاليست ها 

جامع.
چپ  جناح  به  متمايل  افرادي  سياسي  لحاظ  به  همچنين  سوررئاليست ها 
بودند. شاردر يک ليبرال به سبکي کالسيک بود. در مقابل سوررئاليست ها 
بيشتر به تروتسکي، آنارشيسم و اين جور چيزها گرايش داشتند. اما همگي 
آنها ضد استالين گرايي بودند؛ همگي آنها. تمام شان عليه حزب کمونيست 
موضع مي گرفتند که بر زندگي روشنفکرانه دوران خود حاکم بود. حزب 
کمونيست در دهه 50، 25 درصد رأي دهندگان را به خود اختصاص مي داد 
که شامل کلوني بزرگي از نويسندگان مانند آنها هم مي شد. به عالوه سارتر 
که بدون عضويت در حزب از آن جانبداري مي کرد و در زمينه هاي متعددي 
همکار کمونيست ها بود. اما روي هم رفته »پوزيتيف« کامال از اين بستر فرار 

کرد. در حالي که »کايه« به تعابير متعدد يک جناح راستي دو آتشه بود.
حتي باَزن؟

قرابت  بودند  »کايه«  سردبيران  که  والکروز  دونيول  و  بازن  واقع  در  نه! 
بيشتري با »پوزيتيف« داشتند. آنها خيلي از »پوزيتيف« خوش شان مي آمد 
 politique des« به  اعتقادي  تروفو  افراطي  تا حد  کدام شان  هيچ  که  چرا 
مشي  »خط  يا   politique des auteurs )اصطالح  نداشتند   »auteurs
فرانسه«  سينماي  در  حاکم  »رويکرد  مشهور  مقاله  در  تروفو  را  مؤلفان« 
به کار برد. در همين مقاله بود که تروفو نوشت چيزي به نام فيلم خوب و 
بد وجود ندارد و فقط کارگردان هاي خوب يا بد داريم. م( بازن و والکروز 
اعتقادي به سياست هاي تروفو و رومر نداشتند و به همين دليل در واقع 
نظر  نقطه  از  هم،  »کايه«  و  »پوزيتيف«  رابطه  بودند.  نزديک  ما  به  بيشتر 
باشد که  پير کاست  بازن، والکروز و  آنکه در مقابل  از  »پوزيتيف«، بيش 
هم براي »پوزيتيف« و هم براي »کايه« مي نوشتند عليه رويکرد فراجناحي 
مطرح شده به وسيله تروفو و رومر بود )New Right که با اغماض مي توان 
آن را به فراجناحي تعبير کرد در فرانسه به تفکري مدرن اطالق مي شود 
شده اما  متهم  افراطي  محافظه کاري  به  منتقدان  برخي  سوي  از  گرچه  که 
مدعي رويکردي فراتر از جناح بندي هاي چپ و راست در جهت گيري هاي 
به خود  مؤلفي مخصوص  کارگردان هاي  هم  مجله  هر  م(.  است.  سياسي 

داشت. »پوزيتيف« از هيوستن دفاع مي کرد و »کايه« از آلدريچ.
البته نسبت به آلدريچ اشتياق مشترک وجود داشت.

بله؛ شايد. اما قطعا در مورد هيوستن، وايدا و بونوئل چنين دسته بندي هايي 
حس مي شد. »کايه« روسيليني، دراير و هيچکاک را ترجيح مي داد. آدم هاي 
به دوران رسيدگي و حفظ وجهه  تازه  با آن خصيصه شخصيتي  »کايه« 

از  تئوري مؤلف در دهه 50  تاکيد مي کردند که  اشتباه(  )از روي  عمومي 
»کايه« نشأت گرفت. چه مزخرف تمام عياري! هيچ جوري هم قابل اثبات 

 1928 سال  در  شده  منتشر   Le Revue du Cinéma مجله  اگر  نيست. 
 1921 سال  در  منتشر شده  دلوک،  لوئي  مجله  اولين  حتي  سينه  آرت،  يا 
به چه چيزي  مي کنيد؟  پيدا  آنها چه  فهرست سرفصل هاي  در  بخوانيد  را 
استرنبرگ،  اشتروهايم،  ويدور،  کينگ  استيلر،  شوستروم،  برمي خوريد؟ 
سيسيل ب. دوميل، گريفيث، چاپلين و الي آخر. در ميان اروپايي ها هم با 
النگ، مورنائو، پابست و الي آخر مواجه مي شويد. در فرانسه هم آبل گانس، 
اين  از همان زمان کارگردان بوده است. منظورم  رنه کلر و... پس مؤلف 
است که چنين چيزي مثل روز روشن بوده است! به »ام« که نگاهي بيندازيد 
که  نبود  گدار  اين  بار  اولين  مي شويد.  مواجه  النگ«  فريتس  از  »فيلمي  با 
اين بعد مؤلف، محوِر يک فيلم است. نه! تنها کاري که »کايه«  از  گفت آه! 
کرد پيدا کردن مؤلف هاي جديد مانند تاشلين بود )که »پوزيتيف« هم وي 
را به رسميت مي شناخت(. اما افراد »کايه« به عنوان مثال از کارگردان هايي 
خوش شان مي آمد که مثل نيکالس ري در آمريکا قدرشان ديده نشده بود. 
را جاي درست  کارگردان  که  بوديم  اولين کساني  ما  گدار مي گويد  وقتي 

خودش نشانديم از مزخرفي تمام عيار دم مي زند.
فارغ از اين مناقشه مداوم و ريشه دار ميان »پوزيتيف« و »کايه« برايم جالب 
است بدانم آيا تفاوت بزرگي ميان اين دو مجله فرانسوي زبان و همتايان 
انگليسي زبان  شان »سايت اند ساوند« و »فيلم کامنت« مي بينيد. روشن است 
غيرانتفاعي  نهادهاي  تحت حمايت  کامنت«  »فيلم  و  اند ساوند«  »سايت  که 
بزرگي هستند اما »پوزيتيف« و »کايه« از اين حمايت محروم مانده اند. به 
عالوه آيا فکر مي کنيد اين مجالت تفاوت هايي اساسي در چشم انداز و قالب 

هم دارند؟
همينطور  و  کامنت«  »فيلم  از  هم  و  ساوند«  اند  »سايت  از  هم  خب! 
جدي  بسيار  مجالتي  آنها  مي کنم  فکر  مي آيد.  خوشم  خيلي  »سينه است« 
يا  ايتاليا  در  نمي کنم  فکر  اما  نيستم  خارجي  زبان  به  مطالعه  اهل  هستند. 
فارغ   - که  بگويم  اينطور  بشود.  پيدا  آنها  با  مقايسه  قابل  مجله اي  آلمان 
–فکر  اين مجله  ها حاصل کار خوره هاي فيلم هستند  اينکه بديهي است  از 
فراگيري  شکل  به  فرد  ذائقه  »اظهار«  سنت  فرانسوي  مجالت  در  مي کنم 
وجود دارد. اگر شماره هاي سال هاي گذشته »پوزيتيف« را مرور کنيد واقعا 
احساس مي کنيد اين نويسندگان »افرادي« هستند که واقعا از چيزي دفاع 
اينکه گاهي اغراق را هم چاشني ستايش خود مي کنيم.  از  مي کنند. بگذريم 
اما هنوز هم درمجله با فهرستي از کارگردان هاي برجسته مواجه مي شويد. 
وقتي »پوزيتيف« را ورق مي زنيد در هر شماره به چهار مقاله اصلي درباره 
وجود  فيلم  )ريويو(  يادداشت  پنج  يا  چهار  بعد  برمي خوريد.  جاري  اموِر 
که  مقاالتي  نهايت  در  و  پرونده  يک  بعد  کوچک،  يادداشت   25 بعد  دارد، 
ارزش گذاري  طريق  از  اما  دارند.  اختصاص  گذشته  شماره هاي  مرور  به 
را  مرزبندي  وضوح  به  است  نهفته  مجله  ساختار  در  که  سلسله مراتبي 
مشاهده مي کنيد: از چه چيزي حمايت مي کنيم و از چه چيزي دفاع مي کنيم. 
اند ساوند« و »فيلم کامنت« که به  اين صورت در »سايت  به  شيوه اي که 
نظرم روشي گزينشي دارند وجود ندارد. ما هم گزينشي عمل مي کنيم اما 
گزينشي به اين معنا که همه چيز در يک سطح به جز شايد جلد کنار هم 
قرار مي گيرد. غير از اين فکر نمي کنم تفاوت بزرگي وجود داشته باشد. غير 

از اشتراک و سبک بصري که کيفيت برابري دارند.
سردبيري  شوراي  ساختار  درباره  اطالعي  که  کساني  براي  است  ممکن 

»پوزيتيف« ندارند توضيحاتي ذکر کنيد؟
فقط  نداريم؛  رئيسي  يا  سردبير  هيچ  ما  است.  بي نظيري  کامال  ساختار 
کار  مجله حاصل  گفتم  قبال  که  همانطور  نفره.   15 يک شوراي سردبيري 
کساني است که عاشق فيلم ها هستند اما سوداي فيلمساز شدن در سرشان 
نمي پرورانند و بيشترشان هم فيلمساز نشده اند. از وقتي تعداد زيادي افراد 
جوان هم به ما اضافه شده اند به چندين نسل همجوار تبديل شده ايم. اين 
ساختار بر اساس داد و ستد مداوم استوار است. هر هفته جلسه اي داريم 
درباره  نيم.  و  هفت  تا  ظهر  بعد  پنج  از  نيم  و  ساعت  دو  حدود  زماني  با 
فيلم هاي روز بحث مي کنيم، درباره مندرجات مجله و درباره پرونده اي که 
بايد تا شش ماه ديگر آماده اش کنيم. همه چيز بر اساس رأي است. درباره 
فيلمي تصميم مي گيريم که قرار است روي جلد کار شود و تعيين فيلمي که 
قرار است يادداشت بلند يا کوتاه داشته باشد. واقعا همه چيز به نظر جمع 
بستگي دارد. البته در هر گروهي افرادي پيدا مي شوند که در مقام باالتري 
از ديگران قرار دارند اما تصميم جمعي بخشي از پويايي کار گروهي است. 
افرادي هستند که هر هفته حضور دارند و افرادي هم هستند که ماهي يکبار 
سر و کله شان پيدا مي شود و قطعا کساني که فعاليتي دائمي دارند، فيلم ها 
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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

شراب  بطر  يک  ميکردند  صحبت  گذشته  خاطرات  درباره  حاليکه  در  آنها 
)اش(  نمياورد  بخاطر  )اش(را  که  اظهار داشت  ليماس  ابتدا  )ژاپن(نوشيدند 
از اين موضوع متعجب و کمی غمگين شد. او گفت که شبی ليماس را در 
آن  ودر  نمود  در)کودام(مالقات  واقع  او  )درکويليامز(درآپارتمان  ميهمانی 
مهمانی تمام روزنامه نگاران نيز حضور داشتند سپس پرسيد: حتما مهمانی 
بهيچوجه  درهرحال حتما )درک ويليامز(را که  بيادداريد؟ نخير  را  آنشب 
در روزنامه )ايزور(کار ميکرد بخاطر داريد.او مرد مهربانی بود که گاهگاه 
زود  خيلی  را  اشخاص  نام  من   : گفت  ليماس  ميداد.  باشکوهی  مهمانيهای 
فراموش ميکنم اين جريان مربوط به سال 1954 بود و از آن زمان مدت 
مديديميگذرد.ولی من بخوبی همه چيز را بياد دارم. اسم کوچک من ويليام 
است ولی همه مرا بيل صدا ميکنند. ما اغلب شبها با هم مشروب ميخورديم 
. اتفاقا شب آول که شما را در ميهمانی )درک(مالقات کردم )درک(رقاصان 
کاباره را به خانه خود دعوت کرده بود و همگی ما شب خوشی را گذرانديم. 
شما چطور ميتوانيد اين چيزها را فراموش کنيد؟ بازهم تعريف کنيد. شايد 
از  تن  با سه  و شا  آنشب من  داد:  ادامه  بيل چنين  بياورم.  بياد  را  چيزی 
. تصادفا من  به يک کاباره رفتيم  از منزل )درک( خارج شديم و  رقاصها 
چون  و  پرداختيد  را  کاباره  صورتحساب  شما  ولی  نداشتم.  همراه  پولی 
ميخواستم يکی از رقاصه ها را بخانه خود ببريم 10 ليره هم بمن داديد.... 
ليماس ناگهان حرف او را قطع کرد و فرياد زد : بله يادم افتاد عجب آدم 
کند ذهنی هستم! )اش(گفت: من مطمئن بودم که باالخره مرا بياد مياوريد. 
و حاال خودتان دنباله جريان را تعريف کنيدو. زندگی خيلی شيرين است . 
اينطور نيست ؟ )اش( از آن قبيل افرادی بود که ضعفا حمله ميکنند. ولی در 
مقابل مردان قوی سر تسليم فرود مياورند. چون خودش اراده ای نداشت 
هميشه تسليم اراده دوستان خود ميشد و برايش تفاوتی نميکرد که به کافه 
برود و چای بنوشد يا به يک بار رود و درحاليکه به موسقی جاز گوش 
لحن  ميکرد  صحبت  استعمار  ضد  باره  در  هنگاميکه  بنوشد.  آبجو  ميدهد 
بالحنی  با سياهپوستان  انگليس  مشتاقانه ای داشت و درباره رفتار مردم 
او خسته شده بود. ولی وانمود  از حرفهای  ليماس  خشمگين حرف ميزد. 
ميکرد که مصاحبت با او لذت ميبرد. ساعت نزديک4 بعدازظهر شده بود که 
آنها صورتحساب خود را خواستند. ليماس خواهش کرد که سهم خودش 
را بپردازد، ولی )اش( بهيچوجه زير بار اين حرف نرفت و پس از پرداخت 
اکنون که   : بيرون آورد و گفت  از جيب  را  صورتحساب دسته چک خود 
توانستم شما را پيدا کنم ميخواهم قرض خود را بپردازم . پس يک چک 20 
ليره ای برايتان مينويسم. او نگاه دوستانه ای به ليماس انداخت و افزود: 
راستی آيا با چک موافقيد؟ رنگ چهره ليماس کمی سرخ شد. او در جواب 
گفت : فعال من حساب جاری ندارم.... تازه از خارج آمده ام ... هنوز فرصت 
نکرده ام ک باين جزئيات رسيدگی کنم . يک چک دروجه حامل بنويسيدتا 
به بانک شما بروم ووجه آنرا دريافت دارم. دوست عزيز، دراين صورت 
بايد برای دريافت وجه تا روترهيت برويد. فکرش را هم نکنيد. من خودم 
ترتيب کار را ميدهم. ليماس شانه های خود را باال انداخت.)اش( باو پيشنهاد 
کردکه فردا ساعت 1 بعدازظهر در همان محل حاضر شودتا 20 ليره را نقدا 
دريافت دارد. )اش( در گوشه خيابان يک تاکسی گرفت و ليماس با عالمت 
. ساعت  انداخت  خود  مچی  بساعت  نگاهی  و  کرد  خداحافظی  او  با  دست 
دليل  بدين  باشد.  تعقيب  تحت  هنوز  که  داشت  امکان  بود.  بعدازظهر  چهار 
پياده تا رفت ، يک قهوه در کافه ای نوشيد، مدتی و يترين مغازه ها را تماشا 
کرد ونگاهی به روزنامه ها انداخت. ناگهان مانند کسی که برق او را گرفته 
داخل اتوبوسی که در حرکت بود پريد. بر اثر تراکم عبور و مرور راه بند 
آمده بود و اتوبوس نزديک يک ايستگاه مترو متوقف شد. ليماس از فرصت 
ايستگاه مترو شد و  ، بسرعت وارد  پريد  بيرون  اتوبوس  از  استفاده کرد 
پياهده شد  ازمترو  بعدی  ايستگاه  در  او  گرديد.  مترو  واگن  آخرين  سوار 
و مسير را انتخاب نمود. يکبار ديگر مسير خود را تغيير داد و باالخره در 
ايستگاه از مترو پياده شد. ساعت 9 شب و هوا خيلی سرد بود. در گوشه ای 
از خيابان يک اتومبيل وانت توقف کرده بود. در پشت فرمان اتومبيل ، راننده 
ظاهرا بخواب رفته بود. ليماس نگاهی به شماره وانت انداخت . سپس خود 
را نزديک پنجره رساند و گفت : آيا کلمنتز شمارا فرستاده؟راننده ناگهان از 
خواب پريد و پرسيد: شما اقای توماس هستيد؟ ليماس جواب داد: نخير آقای 
توماس نتوانستند بيايند من آمی نام دارم. راننده در حاليکه در اتومبيل را 
باز ميکرد و گفت : لطفا بفرمائيد آقای آمی . اتومبيل بطرف کينگزرود براه 

افتاد . راننده جاده را بخوبی ميشناخت.

  ادامه دارد

داستان )11(
به بهانه 285مين سالگرد تولد ايمانوئل کانت، فيلسوف آلماني آزاد باش 

وسواس هاي يک فيلسوف 
  

ايمانوئل کانت در سال 1724 در شهر کونيگسبرگ آلمان در خانواده اي تهيدست 
شد،  فرستاده  مذهبي  مدرسه اي  به  سالگي  هشت  در  شد.  زاده  مذهبي  و 
فضايي که تکدر خاطر کانت نوجوان را همراه داشت و قدرداني از معلمانش 
با تلخکامي او از تعصب سختگيرانه آنان عجين شده بود و نتيجه اين شد که 
در سال هاي جواني و ميانسالي از هرنوع ذکر ايام تحصيل خودداري مي کرد. 
تاثير سختگيري دوران مدرسه را مي توان از خالل اظهارنظري در يک رساله 
کوچک در باب آموزش و پرورش يافت: »بسياري از مردم چنين مي پندارند که 
سال هاي جواني شان شيرين ترين و بهترين ايام زندگيشان است اما به راستي 
چنين نيست. اين سال ها سخت ترين سال ها به شمار مي آيند؛ زيرا ما در اين 
ايام تحت خشک ترين مقررات و نظم ها قرار داريم. به ندرت مي توانيم دوستان 
از آزادي برخورداريم.« پس جاي تعجب نيست که  خود را برگزينيم و کمتر 
ايمانوئل کانت ايام تحصيل در مدرسه را درحالي به پايان رساند که بار قابل 
ميراث داشت. توجه  قابل  انضباطي  و  نظم  به عالوه  از ترشرويي  مالحظه اي 

در سال هاي جواني به رغم شرايط سخت و پرمشقت زندگي، برخورداري از 
جثه اي ناموزون و کوچک و از دست دادن پدري که برايش احترام قائل بود 
از محبوب ترين شهروندان  يکي  به  کانت  و مادري که عميقا دوستش داشت، 
کونيگسبرگ تبديل شد و به اعتبار وقار و بذله گويي و خوش سخني در همه 
جا مقدمش گرامي بود. کانت در 16 سالگي به دانشگاه زادگاه خود وارد شد 
و شش سال بعد فارغ التحصيل شد. به دليل عدم دستيابي به شغلي دانشگاهي 

به عنوان معلم سرخانه مشغول به کار شد. در 31 سالگي اما به عنوان مدرس 
خصوصي شغلي در دانشگاه به دست آورد که فاقد حقوق و دستمزد بود و تنها اين امتياز را داشت که به کانت اجازه مي داد 
سخنراني هاي عمومي برگزار کند و درآمدي ناچيز از راه تعليم خصوصي به دانشجويان کسب کند.کونيگسبرگ در ايام جواني 
انگليسي،  اقوام گوناگوني همچون هلندي و  از  اعتبار و داراي جمعيتي پرجنب وجوش و متنوع  از  کانت شهري بود برخوردار 
لهستاني و...دانشگاه اين شهر که در سال هاي اوليه تاسيس تا اندازه اي از اعتبار برخوردار بود اما در نيمه قرن هجدهم چنان 
در گمنامي فرورفته بود که وقتي فردريک کبير در مقام وليعهد از شهر بازديد کرد آن را به عنوان مرکزي » مناسب براي تربيت 
خرس ها تا پايگاهي براي تحصيل علوم« توصيف کرد. باري دلبستگي پرشور کانت به زادگاهش سبب شد که او زماني طوالني را 
براي دستيابي به شغل دانشگاهي به انتظار بنشيند و پس از آن نيز به مدت 15 سال ديگر تا رسيدن به مقام استادي که آرزويش 
بود صبر پيشه کرد. در اين مدت کانت پيشنهاد همکاري ديگر دانشگاه هاي آلمان را رد کرد و در خانه اش به عرضه دروسي که 
شهرتش را افزون و تثبيت کرد ادامه داد.اينکه کرسي استادي کانت در متافيزيک و منطق بود و نه رياضيات و علوم طبيعي، تا 
اندازه اي محصول بخت و تصادف روزگار است اما او از اين مرحله به بعد در سير فعاليت حرفه اي خود يکسره انرژي خويش 
را وقف فلسفه ساخت و به تکميل انديشه هايي همت گمارد که بنا بود آنها را در زمره آثاري به چاپ رساند که برايش عنوان 
بزرگترين معلم اخالق آلمان را به ارمغان آورد. زندگي خصوصي ايمانوئل کانت را برخوردار از نظمي ساعت وار، باريک بينانه و 
مشکل پسند و غرق در ايده هاي عالي و بريده از واقعيت هاي علمي و خودمحورانه توصيف کرده اند. گفته اند که توجه بيش از حد 
او به سالمت جسماني اش نمايانگر نوعي بيماري وسواس افراطي بوده است. نفرت او از هرنوع موسيقي به جز مارش هاي نظامي 
شهره بود و همچنين بي اعتنايي مطلق او به هنرهاي بصري. کانت تنها يک تابلو نقاشي داشت؛ تصويري از روسو که دوستي به 
وي اهدا کرده بود. بزرگترين اثر کانت يعني ـ نقد عقل محض« به سال 1781 زماني که 57 ساله بود منتشر شد. کانت اما آخرين 
درس رسمي خود را در سال 1796 عرضه کرد و در 1804 در حالي که قواي ذهني اش زايل شده بود به مرگ سالم گفت.در 

مراسم تشييع جنازه او مردم از همه شهرهاي آلمان گرد آمده بودند تا دين خود را به افتخار آلمان ادا کنند. 

**************************************************************************
را تماشا مي کنند و به سينماها يا جشنواره ها مي روند تأثير بيشتري مي گذارند - نمي خواهم ريا کنم! - شک نکنيد چنين افرادي نسبت به کساني 
که عاشقانه مي نويسند اما چندان از تماشاي هر چيزي استقبال نمي کنند تأثير بيشتري مي گذارند. به همين دليل چنين شيوه اي نوعي توازن به 
همراه مي آورد. اما اگر هر 15 نفر به شکل فوق العاده اي فعال باشند فاجعه به بار مي آيد و در سراسر اتاق، جنگ در مي  گيرد. کم و بيش نيم 
دو جيِن افراد فيلم ها را انتخاب مي کنند و اکثِر باقي مانده با اتکا به آنها درباره فيلم ها مي نويسند. اما اگر خودشان هم يکشنبه حاضر باشند در 
بحث ها مشارکت مي کنند. در بخش سخن سردبير که در اولين شماره »پوزيتيف« منتشر شده است مي خوانيم- نوعي هدف گذاري براي مجله اي 
با تيتر »چرا قصد جنگ کرده ايم« - : »به جاي تکرار مکرراِت هر چند خوشايند به دنبال کشف چيزهاي جديد هستيم«. شوراي سردبيري بعد از 
حدود 60 سال چگونه ميان رجوع به گذشته و کشف چيزهاي تازه توازن ايجاد مي کند؟ آيا سهميه يا نسبت معيني را براي خود تعيين کرده ايد 

يا به شکلي بيشتر عملياتي شماره به شماره چنين توازني را بسط مي دهيد؟
هم عملياتي است و هم طبيعي. به عنوان مثال شماره جديد که هفته آينده سر و کله اش پيدا مي شود درباره سينماي نوين بلژيک خواهد بود. 
وقتي سينماي تايوان، سينماي روماني، سينماي مکزيک و آرژانتين سربرآورد به اين نتيجه رسيديم که مجله بايد بر چنين مباحث جديد، جاري 
و قطعا قابل توجه تمرکز کند، مانند دهه 60 و سينماي چک و کانادا،. اما همزمان – فکر مي کنم توضيحش در »فيلم کامنت« هم آمد – اخيرا 
پرونده اي 26 صفحه اي براي ريچارد فليشر داشتيم که به کلي فراموش شده بود و اکنون هم پرونده ديگري درباره سيسيل ب. دوميل آماده 
کرده ايم. کمي قبل تر پرونده هايي درباره رائوال والش، ويليام ولمن و کسان ديگري داشته ايم. عمده صفحات مجله به سينماي جديد اختصاص 
دارد اما نيمي از پرونده هم به سينماي قديمي تعلق مي يابد. نوعي تبادل ميان حال و گذشته است اما اساسا نمي خواهيم مجله  مان را به مجله اي 

تاريخي – با هر گونه تعبيري از واژه تاريخي! – تبديل کنيم.
آن بيانيه »چرا قصد جنگ کرده ايم« با اين خط شروع مي شود: »همين االن است که بگوييد: باز هم يک مجله سينمايي ديگر!« درست همانطور 
که بازار نشريات عشق فيلم ها در فرانسه پس از جنگ به مرز اشباع رسيد ميزان دسترسي به نقد هم در عصر اينترنت به شکل فزاينده تري 
افزايش يافته است. فکر مي کنيد انتشار تحت وب چگونه عرصه نقد فيلم را متأثر مي کند؟ آيا پوزيتيف نقشه هاي بلند مدتي براي گذار به سمت 

ژورناليسم ديجيتال دارد؟ 
)مي خندد( شخصا ميانه اي با فرهنگ سينمايي آن الين ندارم. در »پوزيتيف« مگر براي فروش شماره هاي گذشته وب سايتي نداريم. اخيرا براي 
فروش اينترنتي برخي شماره هاي اخير با قيمت 7 يورو که همان قيمت دکه هاي روزنامه فروشي است اقدام کرده ايم. حدود 300 تا 400 نفر 
هم اين شماره ها را خريده اند. خيلي جالب و به شدت غير منتظره بود. براي ما تعداد زيادي است. 400 نفري که احتماال در شهر هاي کوچک و 
شهرهايي که مجله در آنها فروخته نمي شود زندگي مي کنند. احتماال در خارج هم وضع مشابهي حاکم است. »پوزيتيف« را در رم يا لندن پيدا 

مي کنيد اما نه به راحتي.
اما درباره اينترنت واقعا نمي دانم. ما به کاغذ اعتقاد داريم. اميدوارم بتوانيم سر پا بمانيم. پارسال در اشتراک 10 درصد افزايش قيمت داشتيم 
که غير طبيعي است. منظورم اين است که »کايه« در پنج سال، 7 ميليون يورو ضرر داده است. به همين دليل به اندازه کافي خوشحال هستيم 
که شمارگان مان را افزايش داده ايم. اما اين افزايش شکننده است. االن مي فهمم چرا وقتي بيشتر نويسندگان از مجله  هايشان بيرون انداخته 
مي شوند وب سايت شخصي خودشان را راه اندازي مي کنند و خوشحالم که از اين طريق مي توانيد خواننده نوشته هايشان باشيد. برخي از آنها 
گاهي خيلي بااستعداد هستند. اصال شايد به دليل همين استعداد زيادشان اخراج شده اند. به اين دليل که حاضر نشده اند خيلي عاميانه بنويسند، 
قضاوت هاي سريع بروز دهند يا از اين قسم کارها. اما نمي دانم اينترنت به طور کلي چه تاثيري بر نقد خواهد گذاشت. مشکل اينجاست که 

چيزهاي خيلي خيلي زيادي آن بيرون هست که تو بايد يک متخصص باشي تا بداني به کجا سرک بکشي. اينترنت... يک جنگل است. 
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آيا تا به حال از بانک وام دريافت کرده ايد؟

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، بانک 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  
بانک پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک 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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خشم خود را تحويل بگيريم
يکتا فراهانی

همه ما گاهی آنچنان دچار خشم و عصبانيت می شويم که هيچ راه گريزی از آن نداريم. در واقع خشم 
ما بيش از آنکه ديگران را آزرده کند، خودمان را تحت الشعاع قرار می دهد و نخستين آسيب های آن 

البته طبيعی است  را نشانه می گيرد.  ما  هم سالمت 
هنگام ابراز خشونت، ديگران از ما رنجيده می شوند 
و در نتيجه فضايی به وجود می آيد که از هر نظر 
آرامش زندگی را سلب کرده و قدرت و توانايی ما را 
برای انجام کارهای مهم و تصميمات درست کاهش 

می دهد. 
شايد يکی از علل بروز خشم آن است که بيشتر از 
حد و توان خود فعاليت می کنيم. بسياری از اوقات 
هم خشم ما نسبت به عملکرد و رفتار خودمان است، 
زيرا خود را به علت اشتباهات محکوم کرده و گمان 
می کنيم هيچ گاه نبايد خطايی از ما سر بزند؛ اما بايد 
بدانيم که انسان کامل و بی عيب و نقص وجود ندارد. 
است؛  انسان  زندگی  جدانشدنی  جزو  کردن  اشتباه 
البته اين بدان معنا نيست که به خود اجازه دهيم دائمًا 
عمل  درست  هم  گاهی  اگر  اما  کنيم؛  اشتباه  و  خطا 
نکنيم نبايد آنقدر از عملکرد خود خشمگين شويم که 

آثار مخربی داشته باشد. 
درواقع خشم، حسی است که آن را احساس می کنيم 
و به هر حال وجود دارد و بايد به آن توجه داشته 

باشيم. 
برافروختگی  شدت  و  هستيم  خشمگين  که  هنگامی 
مان زياد است، سعی می کنيم بی جهت طرف مقابل 
فراموش می کنيم که خود ما هم  بدهيم و  تغيير  را 
بايد تغيير کنيم؛ در اين صورت کم کم عادت می کنيم 
تا به گونه ای رفتار کنيم که همه اميدها، ارزش ها و 
قابليت های خود را برباد رفته بدانيم و ناگهان متوجه 
می شويم که همه صفاتی که جامعه به يک شخص 
پرخاشگر نسبت داده است، کسب کرده ايم؛ بنابراين 

احساس افسردگی می کنيم و اعتماد به نفس خود را از دست می دهيم. 
وقتی خشم خود را بيهوده آشکار می کنيم، گرفتار دور باطلی می شويم؛ يعنی عاملی وجود دارد که 
به خاطر آن عصبانی می شويم؛ اما کسی شکايت ها و گله ها را نمی شنود و در نتيجه به جای حس 

همدردی ديگران، نارضايتی آنها را فراهم می آوريم. 
اين شرايط، احساس رنجش و اجحاف را در ما افزايش می دهد؛ حال آن که مسبب اصلی عصبانيت 

همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند. 
درواقع آن عده از ما که بيهوده و بدون مکالمه ای صحيح، فقط پرخاشگری می کنيم، درگير تالشی بی 
فايده برای تغيير کسانی هستيم که ميلی به تغيير کردن ندارند و چون تالش ما برای تغيير اعتقادات، 
احساسات و واکنش ها يا رفتار آنها به جايی نمی رسد، سعی می کنيم به کار خود ادامه دهيم و نتيجه 

کار ما هم فقط اضافه کردن بر مشکالتی است که از آن شکايت داريم. 
● چگونه با خشم مقابله کنيم 

برای مقابله با خشم راه های زيادی وجود دارد که سريع ترين آن بستن بالفاصله چشم و آرام نفس 
کشيدن است. از محل وقوع منازعه فاصله بگيريد، به آرامی تا 10 بشماريد و از هر گونه بحث و جدل 

هم خودداری کنيد. 
بعضی افراد معتقدند بهتر است هنگام عصبانيت توجه خود را به کار ديگری جلب کنيد، اما مهم اين 
است که ببينيد آيا می توانيد از اين خشم برای يافتن راهی در زمينه برخورد صحيح با روابط مهم خود 
کاری انجام دهيد همه ما به صورت های مختلف با خشم و عصبانيت خود برخورد می کنيم. مثاًل ممکن 

است خشم خود را روی ديگران خالی کنيم و موجب آزار آنها شويم. 
توانيد در مشخص  بينديشيد. شما می  ديگران  با  به روابط خود  در شرايط فشارهای شديد روانی، 

ساختن موضع خود هنگام سختی ها به اين موارد توجه کنيد: 
ـ بعضی افراد هنگام سختی ها و ناراحتی ها تابع ديگران هستند و حالت انفعالی پيدا می کنند. 

ـ عده ای در مواجهه با خشم سعی می کنند از آن فاصله بگيرند زيرا نشان دادن نيازها و وابستگی ها 
برايشان سخت است، بنابراين سعی می کنند هميشه با اضطراب خود مقابله کنند و اغلب به جای حل 

مشکل، اقدام به تصحيح رابطه می کنند. 
ـ بعضی اشخاص هم هنگام رويارويی با مشکالت فقط ديگران را سرزنش می کنند که البته اين کار 
اصاًل منصفانه نيست. شما می توانيد نوع برخورد خود را با خشم و اتخاذ روش صحيح هنگام مواجهه 
با آن تشخيص دهيد، اما بايد توجه داشته باشيد که هيچ يک از شرايط و طبقه بندی های مذکور لزومًا 
خوب يا بد و درست يا غلط نيستند. اما کار شما زمانی با اشکال مواجه می شود که در هر يک از اين 

مواضع، موضع شديد بگيريد يا نتوانيد موضع خود را به خوبی تشخيص دهيد. 
درواقع شما بايد برای برخورد با خشم خود برنامه ای تدارک ببينيد و کاری متفاوت انجام دهيد. سعی 
کنيد هنگامی که خشمگين می شويد، آرامش خود را حفظ کرده و درباره اينکه واکنش طرف مقابل چه 

خواهد بود، فکر کنيد. 
اگر احساس خشم می کنيد، قبل از هر کاری درباره موضع خود تصميم بگيريد. 

وقتی خشمگين می شويم، دوست داريم خشم خود را آشکار کنيم و آن را به طرف مقابل انتقال دهيم، 
اما تصميم گيری ما هنگام خشم و عصبانيت درست نيست و در آينده موجب پشيمانی خواهد شد؛ 
بدين ترتيب بايد متوجه اين ماهيت باشيم و از انجام هر اقدام شتاب زده ای در اين هنگام خودداری 

کنيم.بهترين راه آن است که به خود فرصت دهيد و سعی کنيد هنگام خشم ذهن تان را به مسئله ديگری 
معطوف کنيد تا با آرامش و به دور از عصبانيت و عجله راه خود را برگزينيد. اين موارد می تواند شما 

را هنگام بروز خشم ياری کند: 
- هنگام بروز خشم، هرگونه بحث و گفت وگويی را به زمان ديگر موکول کنيد تا بتوانيد در آرامش 

تصميم درستی بگيريد. 
- وقتی با مشکلی مواجه می شويد که شما را آزار می دهد، کمی وقت بگذاريد و خوب آن را بررسی 
کنيد؛ سپس به مشکل پيش روی خود بينديشيد و آن را برای خود مشخص کنيد و علت ناراحتی تان را 

کاماًل مشخص کنيد. 
- از هرگونه سرزنش، تحسين و قضاوت زودهنگام و تحليل و موعظه خودداری کنيد. 

- هميشه درخواست های خود را صريح و مشخص بيان کنيد و مبهم صحبت نکنيد، زيرا امکان دارد 
طرف مقابل متوجه منظور شما نشده و برخالف ميل تان عمل کند 

يا کارهايی انجام دهد که اصاًل خواست شما نبوده است. 
با هم فرق دارند و هر  افراد  - هميشه در نظر داشته باشيد که 
شخص برداشت خاصی از هر موضوع دارد. اگر بحث شما بر 
سر اثبات حقانيت افراد است، بدانيد که به نتيجه نمی رسيد، زيرا 
نمی توانيد از ديگران توقع داشته باشيد که حرف شما را بپذيرند 

و مطابق ميل شما رفتار کنند. 
اتفاقًا در بعضی مواقع هيچ کس هم مقصر نيست؛ بلکه اين ديدگاه 
های متفاوت است که موجب بروز اختالف نظر، بحث و مجادله 
موضوع  يک  به  نسبت  مختلف  های  واکنش  بنابراين  شود؛  می 

لزومًا به معنای درست و غلط بودن نگرش افراد نيست. 
خودشان  را  شان  کارهای  مسئوليت  که  دهيد  اجازه  ديگران  به 
نيست،  درست  آنها  کارهای  شما  نظر  به  اگر  بگيرند.  برعهده 
را  شما  ديگران،  اشتباه  خاطر  به  کس  هيچ  نکنيد.  شان  محکوم 

متهم نمی کند. 
- به خاطر داشته باشيد شما نمی توانيد با جنگ و دعوا و به زور 
به تغيير دلخواه خود برسيد؛ بلکه برای اين که بتوانيد ارتباط خود 
را به شيوه ای که می خواهيد تغيير دهيد، بايد صبر و حوصله 
بايد  برايتان مهم است،  ارتباطی واقعًا  اگر  زيادی به خرج دهيد. 
و  شدن  خسته  کنيد.  حفظ  را  آن  نحو  بهترين  به  تا  کنيد  تالش 
هدف  به  شما  رسيدن  زمان  شود  می  موجب  فقط  عصبانيت 

طوالنی تر شود. 
نيستيد،  راضی  خود  موجود  روابط  و  شرايط  از  اگر  بنابراين 
برای تغيير دادن آن نهايت تالش خود را بکنيد و منتظر نباشيد تا 
ديگران برای اين کار اقدام کنند. فراموش نکنيد زندگی کوتاه تر از 
آن است که بخواهيم با عصبانيت و خشم و رنجيدن از ديگران، 

آن را تلخ کنيم.

روانشناسی



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین26
سال دوم -  شماره نود و دو

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

سرزمين 
چهارفصل 

ايران
استان لرستان، نگين سرسبز و زيبای 
ديار  يگانه  بتوان  شايد  را  زاگرس 
سرزمين  بهشت وار  و  بکر  طبيعت 
زيبای ايران خواند و در ميان رشته 
زاگرس  کشيده  فلک  به  کوههای سر 
چون صحنه ای بی بديل از زيبايی های 
اين سرزمين در فصل زيبای بهار به 

نظاره نشست. 
در خرم آباد، استان لرستان سرزمينی زيبا با آب و هوای دلپذير و 
محصور درکوههای مرتفع و صعب العبور است که بين 46 درجه 
و51 دقيقه تا 50 درجه و22 دقيقه عرض شمالی در سلسله جبال 

زاگرس ميانی واقع شده است. 
اين استان از شمال به استانهای مرکزی و همدان، از شرق به استان 
به  از جنوب  به چهار محال وبختياری،  از جنوب شرقی  اصفهان، 
استان خوزستان و از غرب به استان کرمانشاه و ايالم محدود است 

و از اين حيث دارای جغرافيايی بی نظير است. 
کيلومتر مربع در غرب  با مساحت 28 هزار و 64  لرستان  استان 
کشور پهناور ايران واقع و 7/1 درصد مساحت کشور را به خود 

اختصاص داده است. 
نقطه  بلندترين  ارتفاع  متر   150 و  هزار   4 با  سرافراز  اشترانکوه 
استان لرستان است و پست ترين نقطه در جنوبی ترين نقطه استان 

واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 500 متر است. 
● لرستان، سرزمين چهار فصل ايران 

استان لرستان دارای آب وهوای متنوعی است، اين تنوع از شمال به 
جنوب و از شرق به غرب کامال محسوس است. 

در فصل زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کوالک در 
هوايی  و  آب  دارای  لرستان  جنوبی  قسمتهای  است  باريدن  حال 

مطبوع وبهاری است. 
قسمتهای  به  نسبت  کوه  سفيد  مانند  استان  اين  غربی  بخشهای 

شرقی، يعنی دورود و اليگودرز نزوالت جوی بيشتری دارد. 
به  می شود  مشاهده  لرستان  های  در شهر  که  وهوايی  آب  تنوع 
طوری است که خرم آباد از اعتدال زمستانی و گرمای تابستانی، 
بروجرد از سرمای زمستانی واعتدال تابستانی و اليگودرز از آب 
برخوردار  تابستان  در  معتدل  و  زمستان  در  بسيار سرد  وهوای 
را سرزمين چهار  لرستان  که  امر موجب شده است  اين  که  است 

فصل ايران بنامند. 
لرستان  وهوای  آب  تنوع  علل  برخی  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
شامل موقعيت رشته کوههای زاگرس نسبت به جهت وزش بادهای 
مرطوب غربی، ارتفاع نسبتا زياد اين منطقه از سطح دريا، فشردگی 
کوهها، واقع شدن در عرض جغرافيايی متوسط و اثر بادهای گرم 

جنوبی ايران می باشد. 
لرستان همچنين دارای فرجگاه های طبيعی بسياری در شهرستان 
اين تفرجگاههای طبيعی می  از جمله  های مختلف استان است که 
تفرجگاه مخمل کوه،  تفرجگاه شيرز،  تفرجگاه تخت شاه،  به  توان 
تفرجگاه بابا عباس، تفرجگاه بابا عباس، تفرجگاه نوژيان و تفرجگاه 

تنگه چمشک اشاره کرد. 
● لرستان، سرزمين آبشارهای منحصر به فرد 

لرستان را همچنين می توان سرزمين آبشارهای منحصر به فرد و 

زيبا و باشکوه خواند. 
آبشارهايی چون آبشار شور يا تله زنگ، آبشار بيشه، آبشار آب 
سفيد، آبشار نوژيان، آبشار چکان، آبشار سرکانه، آبشار وارک و 
آبشار افرينه از جمله آبشارهای لرستان هستند که هر کدام زيبايی 

ها منحصر به فرد خود را دارند. 
تونل برفی از ديگر جاذبه های طبيعی لرستان است که خود نشانه 

ای بی نظير ديگر از طبيعت چهار فصل اين ديار است. 
تونل برفی بصورت طبيعی در برف و يخ های دامنه زيبا و سر به 
فلک کشيده اشترانکوه در منطقه کمندان شهرستان ازنا بوجود آمده 
است که طول اين تونل بالغ بر 800 متر وارتفاع آن از کف تونل تا 

سقف بين 5/2 تا 3متر می باشد. 
سرمای اين تونل رويايی به حدی است که تونل برفی را تنها می 

توان در فصول بهار و تابستان بازديد کرد. 
درياچه های لرستان، جلوه ای ناب از قطرات فيرزوه ای فام آب 

اشترانکوه- و درياچه کيو در  ای رنگ  فيروزه  نگين  درياگه گهر، 
خرم آباد از ديگر جاذبه های طبيعی و بکر استان لرستان است. 

درياچه  اشترانکوه،  ارتفاعات  دامنه  در  و  لرستان  استان  درشرق 
های دائمی و شيرين "گهر باال" و "گهر پايين" قرار دارند. 

می  کوهستانی کشور  های  درياچه  زيباترين  از  يکی  گهر  درياچه 
انباشت آب آن  از ذوب برف های اشترانکوه و  اين درياچه  باشد 
در پشت سد يا آب بندی که از ريزش کوه پديد آمده است. فراوانی 
نسبی آب های ورودی به اين درياچه باعث می شود ، سر ريز آب 

آن به درياچه پايينی )بزرگ( بريزد. 
طول درياچه اصلی گهر را ?/? کيلومتر و عرض متوسط آن را ??? 
متر برآورد کرده اند. حداکثر عمق درياچه ?? متر و مساحت آن در 
حدود ??? هکتار و در ارتفاع 2400 متری ازسطح دريا وتنها دارای 

يک راه مالرو وصعب العبور به دامنه است. 
درياچه گهر مانند آبگيری است که از چشمه ها، آبشارها و سراب 

های اشترانکوه پر شده و آب آن در تابستان و زمستان ثابت است 
و بيش تر سطح درياچه گهر در زمستان يخ می بندد. 

انواع بوته ها، درختان تنومند بيد، گياهان و گلهای زيبای پيرامونی، 
در  انگيز  شگفت  طبيعی  پارک  يک  صورت  به  را  درياچه  اطراف 

آورده است. 
زيبايی خيره کننده و چشم اندازهای بديع درياچه سبب شده است 

هر ساله، با وجود سختی راه انبوهی از مردم لرستان، استانهای 
اطراف و ديگر نقاط کشور، با پای پياده يا سواره به ديدن درياچه 
و زيبايی های آن بروند و چند روزی از اوقات فراغت خود را در 

آنجا سپری کنند. 
در مرکز شهر خرم آباد نيز در کنار پارک کيو درياچه بسيار زيبای 
کيو قرار دارد که اين درياچه به شهر جلوه خاصی داده و در کنار 
جاذبه های تاريخی فراوان در دره خرم آباد و چشمه های پر آب 
دره خرم آباد شهر را در رديف يکی از شهر های زيبای توريستی 

ايران قرار داده است. 
آب درياچه کيو از چشمه تامين می شود و مساحت آن هفت هکتار 

و عمق آن بين سه تا هفت متر است. 
اين درياچه از ارزش های توريستی درون شهری برخوردار است 
و به لحاظ ويژگيهای خاص خود می تواند به عنوان يکی از مراکز 

جذب توريست تبديل شود . 
● تاالب های لرستان، زيستگاه پرندگان مهاجر 

که  است  استان  اين  طبيعی  های  جاذبه  جمله  از  لرستان  تاالبهای 
بويژه در فصل بارندگی زيبای خاصی به منطقه می دهد. 

عالوه بر زيبايی های بی بديل اين تالبها مامن و زيستگاهی مناسب 
برای انواع پرندگان، آبزيان و پرندگان بومی و مهاجر است. 

به فرد  تاالبهای لرستان می توان به هفت تاالب منحصر  از جمله 
همچنين  و  کوه  کبير  کشکان  رودخانه  شرق  در  آهکی  منطقه  در 
تاالب بيشه داالن در جنوب شهرستان بروجرد و تاالب سيالخور 

در شمال غربی شهرستان دورود اشاره کرد. 
بلمک،  تاالب  سياه،  تاالب  زردابه،  تاالب   ، لفانه  تاالب  تکانه،  تاالب 
تاالب جمجمه، تاالب کبود، تاالب تاف تاالب بيشه داالن و تاالب گلم 
سوزه از جمله تاالب های منحصر به فرد لرستان است که بيشتر 

آنها در شهرستان پلدختر وجود دارند. 
● لرستان، زادگاه چشمه های خروشان 

ازجمله ديگر مواهب طبيعی و اکوتوريستی در لرستان وجود چشمه 
ها و سرابهای متعدد در سطح شهرستان های مختلف اين استان 
را جهت  مناسبی  اين سرابها وچشمه ها شرايط  به طوريکه  است 
جذب جمعيت توريستی داخل استان وخارج از استان را در روزهای 
درشهرستان  کهمان  سراب  و  هنام  سراب  کند.  می  فراهم  تعطيل 
سلسله، سراب چگنی، کيو و چشمه های گلستان و گرداب دارايی 
در خرم آباد، سراب جانيزه، زرشکه، سفيد، زارم، کرتول و چشمه 
های ونايی، دره خونی، هفت چشمه و اسل در بروجرد و اشترينان، 
سراب غارتمندر و گردکانک، ماهی چال، فرسيان، گايکان، سر دره 
و رود آب در اليگودرز، سراب چشمه و رودک در دورود و چشمه 
نظير طبيهت دست نخورده  بی  از جمله جاذبه های  ازنا  فلفلی در 
لرستان است. اطراف برخی از اين چشمه ها و سرابها لرستان از 
پوشش گياهی نادری برخوردار بوده و در طول فصول مساعد از 
گردشگران  جذب  جهت  را  مناسبی  شرايط  تابستان  و  بهار  جمله 
ای  جلوه  تنها  شد  گفته  که  آنچه  حال  هر  به  است.  آورده  فراهم 
که  است  لرستان  نام  با  زمين  ايران  زيبای  بهشت  اين  از  کوچک 
حتی همين جمله های ناتوان می تواند خود بهانه ای برای ديدن و 

دريافتن اين سرزمين زيبا و کهن غرب ايران باشد.

سرزمين مادری
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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 ايرانيان 

شمال انگلستان
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سالمت
آشنايي با بزرگ ترين غده بدن - دکتر هومن خليقي

جگرتان 
را بهتر 
بشناسيد

مجازات  است،  یوناني  اساطیر  از  که  پرومتئوس 
در  صخره اي  به  که  است  این  مجازاتش  مي شود. 
ناحیه قفقاز زنجیر مي شود تا هر روز صبح عقاب 
یا کالغي وحشي، قسمتي از کبد او را بخورد و شب 
یا  عقاب  غذاي  شده،  خورده  کبد  رشد  با  دوباره 
کالغ وحشي آماده مصرف باشد. این، از باورها و 
کردن  مطرح  از  غرض  است.  یونانیان  افسانه هاي 
و  بدن  غده  بزرگ ترین  به  پرداختن  داستان  این 
تنها عضوي است که با از بین رفتن بخشي از آن، 
مي تواند بافت خود را بازسازي کند و به شکل اول 

درآید. درباره کبد، مختصري مي نویسیم...

14 وظيفه اصلي کبد 

چه مي کند اين کبد؟
وظايف کبد را مي توان اينچنين برشمرد:

1( کبد مسوول بيش از 500 کار کرد حياتي در بدن است.
فيلتر  کبد  طريق  از  دقيقه  هر  در  خون  ليتر  يک  از  بيش   )2

مي شود.
مواد  تجزيه  زدايي،  سم  زايد،  مواد  از  مغذي  مواد  تفکيک   )3
شيميايي و يا تبديل مواد شيميايي سمي  و غيرقابل دفع به مواد 
غيرسمي  و قابل دفع )متابوليزه کرده و غيرفعال کردن سموم( 

از کارکردهاي کبد است.
4( يک کبد سالم قادر است 100 درصد باکتري ها و سموم را 
پيش از آنکه به جريان عمومي خون بدن راه يابند، از بدن دفع 

کند.
5( کبد در حفظ تعادل و تنظيم هورمون هاي بدن نقش دارد.

6( کبد در ذخيره سازي و متابوليسم چربي ها، کربوهيدرات ها و 
پروتئين ها نقش دارد.

7( کبد محل ذخيره گلوکز )قند( خون است. کبد گلوکز را تبديل 
نياز  صورت  در  مي کند.  ذخيره  خود  در  و  کرده  گليکوژن  به 
خون  جريان  به  و  کرده  گلوکز  به  تبديل  را  گليوکوژن  مجددا 

وارد مي سازد.
)به ويژه ويتامين هاي  کبد محل ذخيره چربي ها، ويتامين ها   )8
A,D,E,K,B12(، امالح معدني )آهن، فوالت، مس( و ساير مواد 

مغذي است.
9( کبد يک کارخانه بيوشيميايي است:

سنتز آلبومين: پروتئيني که تبادل آب ميان خون و بافت هاي بدن 
را تنظيم مي کند.

سنتز کلسترول: کبد تمام کلسترول مورد نياز بدن را مي سازد.
سنتز فاکتور هاي انعقاد خون

و  گليسرول  خاص،  اسيدهاي  آمينو  برخي  از  گلوگز  ساخت 
الکتات

سنتز گلوبين: بخشي از هموگلوبين خون
سنتز فاکتورهاي ايمني سيستم ايمني بدن

از  ليپوپروتئين ها-سنتز تري گليسيريدها  و  فسفوليپيدها  سنتز 
اسيدهاي چرب و گليسرول

به  متمايل  زرد  مايعي  مي کند. صفرا  را  ترشح  کـبد صفرا   )10

سـبـز اسـت. صفرا وظيفه کمک به گوارش و جذب چربي ها و 
عمده صفرا شامل  دارد. ترکيبات  عهده  بر  را  زايد  مــواد  دفـع 
صفراوي  امالح  و  بيلي  روبـيـن  فسـفوليپـيـدها،  کلـسترول، 
اسـت. صـفـرا از طـريـق مجاري متعدد صفراوي کبد ابتدا در 
از مصرف مواد غذايي حاوي  کيسه صفرا ذخيره شده و پس 
چــربي  به روده کوچک تخليه مي گردد. کيسه صفرا يک ارگان 

گالبي شکل بوده که به کبد متصل است.
مسوول  طحال  خون.  از  بيلي  روبين  زدودن  مسوول  کبد   )11
انهدام گلبول هاي قرمز فرسوده و پير است. از انهدام هموگلوبين 
گلبول هاي قرمز ماده اي زرد رنگ به نام بيلي  روبين پديد مي آيد 
اما اين بيلي  روبين نا محلول در آب در کبد به بيلي  روبين قابل 

دفع تبديل مي گردد.
12( آمونياک حاصل از تجزيه پروتئين ها يک ماده سمي  خطرناک 
است که کبد با تبديل آمونياک به اوره  اين ماده سمي  را از طريق 

ادرار از بدن دفع مي کند.
ما  که  هر چيزي  است.  بدن  پااليشگاه  و  خانه  تصفيه  کبد   )13
تماس  پوستمان  با  يا  و  مي کنيم  تنفس  مي آشاميم،  مي خوريم، 
تصفيه  وظيفه  کبد  مي رسد.  کبد مان  به  سرانجام  مي يابد، 
الکل،  شيميايي،  مواد  سيگار،  دود  آفت کش ها،  هوا،  آالينده هاي 
مواد مخدر و تمام داروهاي مصرفي ما را به عهده دارد. اگر کبد 
وجود نداشت داروها براي هميشه در بدنمان باقي مي ماندند و 

الکل هيچ گاه از بدن دفع نمي گرديد.
14( در 3 ماه نخست بارداري توليد گلبول هاي قرمز در جنين 
منحصرا توسط کبد صورت مي گيرد. از هفته 24 بارداري به بعد 

مغز استخوان اين وظيفه را به عهده مي گيرد.
 18  عالمت خوب کار نکردن کبد

1( عدم تحمل غذاهاي چرب و ادويه دار
2( افزايش وزن

3( سردرد تکرار شونده
4( سوء هاضمه

5( يبوست مزمن
6( ضايعات پوستي: اگزما، پسوريازيس و جوش دانه ها

7( طعم فلزي در دهان
8( تورم و يا درد شديد شکم

9(اختالالت رود ه اي، سينوسي و آلرژيک
10( سيستم ايمني ضعيف

11( پيري زودرس
12( خستگي مزمن

13( خون ريزي و يا کبود شدن سريع پوست
14( ادم)خيز( پاها.

15( مدفوع آغشته به خون و يا قير مانند و يا مدفوع کم رنگ
16( ادرار خيلي تيره

17( خارش طوالني مدت پوست
18( بي اشتهايي، تهوع و استفراغ و عاليم شبيه آنفلوآنزا

کبد کار مي کند
حتي اگر 80 تا 90 درصد سلول هايش را از دست بدهد

العاده اي  خارق  ترميم  و   بازسازي  قدرت  مقاومت،  از  کبد 
برخوردار است. هرگاه کبد ?? تا ?? درصد سلول هايش را نيز از 
دست بدهد باز هم قادر است به وظايفش عمل کند. همچنين کبد 
قادر است خودش را به طور کامل احياء و باز سازي کند حتي 
اگر بخش عمده کبد با عمل جراحي برداشته شود، کبد پس از 
چند هفته قادر است کامال خودش را بازسازي کند. از اين رو در 
پيوند کبد تنها لوب بزرگ تر کبد فرد سالم به بدن فرد دريافت 
کننده پيوند زده مي شود که پس از چند هفته هم اهداکننده و هم 
ناپذير هم  فنا  اما کبد  دريافت کننده کبدشان بازسازي مي گردد 
نيست. سمومي  مانند الکل، برخي داروها و ويروس هايي همچون 

هپاتيت B و C مي توانند آسيب دايمي  به کبد وارد  سازند. 
جگر سياه در يک نگاه

بزرگ ترين و پيچيده ترين ارگان بدن کبد است. کبد بزرگ ترين 
غده بدن نيز محسوب مي گردد. کبد در قسمـت راسـت شکم و 
زير قفسه سينه درست زير ديافراگم قرار دارد. کبد مخروطي 
شکل بوده و سطحي صاف، نرم و الستيک مانند دارد. رنگ آن 
قهـوه اي متـمـايل بـه قـرمز تـيـره است. کبد از دو بخش به نام 
لوب بزرگ و کوچک تشکيل شده است. وزن آن از 1.2 تا 2.5 
کيلوگرم متغير بوده و با ابعاد 20 سانـتـي مـتـر طـول در 17 
سانتي متر عرض و ضخامت 12 سانتي متر است. کارکردها و 
وظايف متعدد کبد آن را به يک عضو بسيار حياتي و مهم تبديل 
ساخته است. تمام خون برگشتي از دستگاه گوارش که حاوي 
تمام غذايي که  بنابراين  کبد مي رود.  به  ابتدا  مواد غذايي است 
کبدي  از سيروز  مي شود.نمايي  پردازش  کبد  در  مي خوريم  ما 
بروز  کبد  عملکرد  اختالل  پيشرفته  مراحل  در  که  )بيماري اي 

مي کند(

عالئم هشداردهنده 
بيماري رواني  

 
هرازگاهي  را  نحس  و  بد  روزهاي  زندگي  در  است  ممکن  فردي  هر   
تجربه کرده باشد که در اين شرايط اغلب شخص احساس خوبي از 
اين  يا با موضوعات خاصي دست به گريبان است. وقتي  خود ندارد 
پيدا مي کنند که  موضوعات خاص و گريبانگير آنقدر شدت و قدرت 
زمان  شايد  اندازند،  مي  سايه  شما  زندگي  هاي  جنبه  تمام  بر  تقريبًا 
وي  از  و  کنيد  مراجعه  روانپزشک  يک  به  که  باشد  رسيده  فرا  آن 
کمک بگيريد. انجمن روانپزشکي امريکا براي شفاف سازي اين مطلب 
فهرستي از عالئمي را ارائه و منتشر کرده که نشانه هاي ابتدايي بروز 
بيماري رواني هستند و بايد از جانب يک متخصص ارزيابي و بررسي 

شود. اين عالئم عبارتند از؛

- احساس نگراني و اضطراب دائمي يا ترس از چيزهايي که مي دانيد 
غيرمنطقي هستند.

- احساس مداوم غم و افسردگي
- تغييرات خلقي آشکار يا تغيير در شخصيت فرد

- دشواري در انجام کارها و مسووليت هاي روزانه
- تجربه توهم يا افکار غيرواقعي

- تغييرات جدي و مهم در عادات تغذيه يي و خواب
- روي آوردن به مواد مخدر يا الکل براي تسکين يافتن

- احساس عصبانيت شديد و رفتارهاي پرخاشگرانه 
- تفکر خودکشي

اين عالئم شخص  مشاهده  در صورت  کنند  مي  توصيه  پژوهشگران 
بايد براي کمک فوري به پزشک مراجعه کند. به گفته متخصصان، هر 
مي  ها  بيماري  اين  شود.  مبتال  رواني  بيماري  به  است  ممکن  فردي 
تواند پيامد يک اتفاق مصيبت بار، جراحت و بيماري باشد يا هيچ دليل 
بارزي نداشته باشد. عالئم اختالل رواني معمواًل حدود 20 سالگي بروز 
مي کند اما ممکن است خود بيماري حتي تا سال هاي پيري مشخص 
نشود. برخي از سرنخ هاي اين قبيل بيماري ها نيز در دوران کودکي 
تثبيت مي شوند. هرچند علت اصلي بيماري رواني هنوز شناخته شده 
نيست اما محققان احتمال مي دهند بروزاختالل بيولوژيک در مغز مي 
با  گزارش،  اين  براساس  باشد.  اختالالت  قبيل  اين  تظاهر  عامل  تواند 
درمان موثر امکان بهبودي وجود دارد. درمان اين نوع بيماري اغلب 
يک پروسه چندگانه شامل اقداماتي چون مصرف دارو، روان درماني، 
به  است.  زندگي  سبک  در  تغيير  و  خانواده  و  جامعه  حمايت  تغذيه، 
نيز ضروري است. گاهي  استراحت  يافتن،  بهبود  براي  ايسنا  گزارش 
ممکن است چندين هفته طول بکشد تا مصرف دارو تاثير بگذارد. علت 
نياز بيمار به استراحت زياد تنبلي يا عدم همکاري نيست بلکه در واقع 
تاثير بيماري است که مغز و جسم فرد را ناتوان مي کند. شايان ذکر 
است حمايت و درک خانواده و جامعه و اطرافيان هسته اصلي درمان 

بيماري هاي رواني است.  

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

رانندگي بي خطر براي مبتاليان
 به آرتريت  

  
آرتريت يا التهاب مفاصل باعث مي شود مفاصل در بازوها، شانه ها 
اين عارضه مي تواند موجب شود  و دست ها سفت و متورم شوند. 
فرد مبتال براي رانندگي با مشکل مواجه شود و روي توانايي فرد براي 
مي  نامطلوب  تاثير  پشت سر وي  يا  اطراف  در  ها  راننده  ديگر  ديدن 
گذارد. بر همين اساس متخصصان پزشکي سازمان ملي ايمني ترافيک 
اند با ورزش کردن به طور منظم مي  امريکا تاکيد کرده  بزرگراه در 
توان کمک کرد رانندگي آسان تر و ايمن تر شود. اين سازمان همچنين 
توصيه کرده است استفاده از دارو طبق تجويز پزشک متخصص براي 
کنترل آرتريت نيز در اين زمينه مفيد است اما به شرط اينکه داروها 
خواب آور و گيج کننده نباشند چرا که در اين صورت رانندگي خطرناک 
تر مي شود. اين متخصصان تاکيد کرده اند اگر به آرتريت مبتال هستيد 
ايد حتمًا با پزشک خود مشورت  و هنگام رانندگي دچار مشکل شده 
کنيد. برخي مواقع مي توان براي آسان تر شدن رانندگي براي اين قبيل 
بيماران ابزار خاصي را روي خودرو نصب کرد؛ اما پيش از آن بيمار 
بايد درباره نحوه استفاده از اين امکانات آموزش ببيند تا خطر جان وي 

و ساير سرنشينان را هنگام رانندگي تهديد نکند.  
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گوگل ارث،
 زير تيغ 
سانسور 

 

رضا يکتا

مي  را  ارث  گوگل  نوعي  به  وب  دنياي  کاربران  اکثر 
يا  اند  يا خبرهاي آن را خوانده  شناسند به صورتي که 

اينکه جزء افرادي به شمار مي آيند که از طريق اين نرم 
گفت  بايد  هرحال  به  اند.  پرداخته  وگذار  گشت  به  افزار 
به  نيازي  که  است  معروف  و  محبوب  آنقدر  ارث  گوگل 
معرفي چنداني ندارد اما براي اطالعات بيشتر بايد گفت 
گوگل ارث نرم افزاري است که براي اولين بار از طريق 
صداي  و  سر  خود  آمدن  با  و  شد  ارائه  گوگل  شرکت 
زيادي به پا کرد. اين نرم افزار در دل خود توانايي هاي 
افزار  نرم  اين  گفت  بايد  کالم  يک  در  که  دارد  بسياري 
با نقشه هاي سه بعدي که براي آن تعريف شده است، 
اين امکان را به کاربران خود مي دهد که تمام نقاط دنيا 
با چند کليک مشاهده کنند. گفته مي شود گوگل  تنها  را 
ارث برنامه يي است که توسط شرکت کي هول ساخته 
گرفته  يي  ماهواره  تصاوير  مشاهده  براي  و  است  شده 
 aerial و   satellite imagery هاي  توسط شرکت  شده 
photography و GIS 3D از سراسر زمين استفاده مي 
شود. اين برنامه در سه گواهينامه ارائه مي شود همچنين 
اين برنامه داراي نسخه هاي فراواني است که از جمله آن 

مي توان به موارد زير اشاره داشت.

-Free نسخه رايگان با امکانات محدود
دالر   20 سالي  که  اضافه  امکانات  با  يي  نسخه   Plus-

امريکا حق عضويت دارد.
مورد  تجاري  مقاصد  براي  که  يي  حرفه  نسخه   Pro-
استفاده قرار مي گيرد و حق عضويت ساالنه آن معادل 

400 دالر امريکاست.
اين برنامه همچنين امکان ديدن نقشه جاده ها و خيابان 
هاي شهرها و روستاهاي مختلف جهان را فراهم کرده و 
اين برنامه مي توان به جست وجو در  از ديگر امکانات 

هتل ها، رستوران ها و ديگر اماکن مختلف شهرها اشاره 
کرد اما نکته قابل توجه آن است که گوگل ارث همچنان 
مهيا  کاربران  براي  را  تصاوير  آسان  وجوي  که جست 
کرده است از طرفي دل نگراني هايي را نيز از نظر امنيتي 
به  مجبور  ارث  گوگل  که  آنجا  تا  است  داشته  همراه  به 
اقدام گوگل دست  سانسور شده است که در تازه ترين 
به سانسور تعدادي از مهم ترين مراکز نظامي و امنيتي 
از  نقل  به  ها  مکان  اين  که  است  زده  اروپا  و  امريکا  در 

گيگانيوز به اين شرح است؛
امنيتي  به داليل  بنا  امريکا؛ گفته مي شود  -1 کاخ سفيد 
تصاوير کامل و واضحي از مقر رئيس جمهور امريکا در 

گوگل مپ و گوگل ارث به نمايش درنمي آيد.
-2 کنگره امريکا؛ در ابتداي راه اندازي گوگل مپ تصاوير 
اين  اما اخيراً  کنگره به صورت تيره نشان داده مي شد 
مورد برطرف شده و جاي آن را تصاوير قديمي گرفته 

است.
-3 پايگاه هوايي Soesterberg در هلند که محل نگهداري 
گوگل  در  است  امريکايي   15-F استراتژيک  هواپيماهاي 

ارث سانسور شده است.
PAVE PAWS-4 در ايالت ماساچوست امريکا که محل 
امريکاست  به  موشکي  حمالت  اخطار  هاي  رادار  اصلي 

ناواضح و سانسور شده است.
-5 محل اقامت ديک چني؛ محل اقامت معاون اول رئيس 
جمهور سابق امريکا نيز در گوگل ارث ناواضح ديده مي 
شود، اين در حالي است که تمام مناطق اطراف آن واضح 

ديده مي شود.
سربازان  اقامت  محل  که  هتل  اين  العرب؛  شط  هتل   6-
اخباري  انتشار  از  بعد  احتمااًل  انگليسي در بصره است، 
گوگل  اطالعات  از  استفاده  با  است  ممکن  اينکه  بر  مبني 
ارث مورد حمله قرار گيرد، از نقشه هاي گوگل پاک شده 

است.
-7 شهر Leeuwarden در هلند يکي از مراکز و پايگاه 
شمال  در  ناتو  هوايي  عمليات  و  فرماندهي  اصلي  هاي 
اروپاست که در گوگل ارث دچار سانسور شده است تا 
آنجا که گفته مي شود با زوم کردن روي نقشه و مقايسه 
آن با مناطق اطراف متوجه مي شويم طراحان نقشه هاي 

گوگل به جاي اين شهر چمن کاشته اند.
-8 پايگاه هوايي ريمس؛ تنها ساختمان اين پايگاه هوايي 
فرانسه در نقشه هاي گوگل به صورت شطرنجي نمايش 

داده مي شود.
به  هم  نظامي  پايگاه  اين  صربستان؛  در   Novi Sad-9

صورت کاماًل مبهم و نا واضح مشاهده مي شود.
انگلستان  Kamp van Zeist در  پايگاه هوايي   10-
که يکي از پايگاه هاي مقدم امريکا به شمار مي آيد به 
طور رسمي در نقشه هاي گوگل مخدوش و غيرقابل 

نمايش شده است.
اين محل  بلژيک؛  ناتو در بروکسل   C-311 آژانس-
جهت  که  آيد  مي  شمار  به  علمي  انستيتوي  يک 
پشتيباني علمي نيروهاي ناتو احداث شده است. اين 

ساختمان نيز به طور کامل سانسور شده است.
هلند؛  در  امريکا  سفارت  جديد  ساختمان  محل   12-
ارث مخدوش  کامل در گوگل  به طور  نيز  اين محل 

شده است.
-13 پايگاه هوايي رامستين در آلمان؛ اين پايگاه که 
از آن به عنوان يکي از مراکز فرماندهي ناتو ياد مي 
شود، در جنگ عراق مورد استفاده نيروهاي امريکايي 
استراتژيک  هواپيماهاي  گرفت.  قرار  متحدانش  و 
توسط نيروي هوايي امريکا در اين محل نگهداري مي 
شود. اين پايگاه نيز به طور کامل توسط گوگل ارث 

سانسور شده است. 

انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه 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 نماييد و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

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 کمک کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

افزايش نرم افزارهاي جاسوس  
  

نتايج يک بررسي نشان مي دهد تعداد نرم افزارهاي جاسوس در سه ماهه اول سال 2009 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود 10 درصد افزايش يافته است. تحقيقات شرکت پاندا نشان مي دهد تعداد تروجان هاي 
شناسايي شده در فضاي مجازي نيز در مقايسه با سه ماهه اول 2008 معادل 5/31 درصد و تعداد آگهي 
افزارها نيز طي همين مدت 21 درصد بيشتر شده است. هم اکنون از مجموع بدافزارهاي اينترنتي تروجان ها 
73 درصد از کل آنها را به خود اختصاص داده اند. کارشناسان امنيتي هشدار مي دهند اين افزايش استفاده 

از ضدويروس هاي مناسب و ارائه آموزش به کاربران را ضروري مي سازد.  

 هکرها و اوج سرقت اطالعات  
  

هکرها در سال گذشته ميالدي به اندازه چهار سال گذشته اطالعات سرقت و به کاربران اينترنت 
خسارت وارد کردند. بررسي هاي DBIR همچنين نشان مي دهد 90 درصد از تمامي هک هاي 
صورت گرفته به منظور سرقت اطالعات در قالب جرائم سازمان يافته و گروه هاي هکري صورت 
يا هشدار به ديگر  با هدف تفريح  اقدامات  اين  از  اندکي  گرفته و برخالف گذشته درصد بسيار 
کاربران صورت مي گيرد. جالب آنکه اشباع بازار از کارت هاي اعتباري هک شده قيمت هر يک از 
آنها را به ميزان چشمگيري کاهش داده، به طوري که قيمت هر کارت اعتباري سرقت و هک شده 
از 10 الي 16 دالر در اواسط سال 2007 به کمتر از 50 سنت در حال حاضر کاهش يافته است. 
براساس اين گزارش 74 درصد از موارد نفوذ به ديتا از خارج از شرکت هاي تجاري و موسسات 

اداري صورت گرفته و بقيه آنها از داخل اين موسسات انجام شده است.  

آفيس 2010 مي آيد  
 

براي  عمومي  بتاي  آزمايشي  برنامه  نشدن  عرضه  درباره  افتاده  راه  به  شايعات  مايکروسافت   
مجموعه آفيس 2010 از سوي اين شرکت را انکار کرد. ب ه گفته يکي از سخنگويان مايکروسافت، 
به  داد  امکان خواهد  کاربران عمومي  به  و  کند  دنبال مي  را  الگوي طراحي معمول خود  اين شرکت 
نسخه هاي آزمايشي بتاي بسته برنامه هاي آفيس دسترسي داشته باشند. به گفته اين سخنگو، اگرچه 
مايکروسافت تاريخي براي بتاي آزمايشي تعيين نکرده اما قطعًا يکي خواهد بود و اين دور توسعه 
براي آفيس متفاوت از سال هاي گذشته نيست. براساس اين گزارش آفيس 2010 در سه ماهه سوم 
سال جاري به مرور فني وارد مي شود که استفاده از آن تنها با دعوت امکان پذير است و پس از آن 
يک نسخه آزمايشي بتاي عمومي عرضه مي شود که ميليون ها نفر مي توانند به آن دسترسي داشته 
باشند. براساس اين گزارش بيانيه مايکروسافت مدت کوتاهي پس از اين خبر که نسخه آينده آفيس به 
صورت آزمايشي بتا موجود نخواهد بود، انتشار يافت. آفيس 2010 نخستين به روزرساني مجموعه 
نرم افزاري آفيس مايکروسافت از زمان انتشار آفيس 2007 به همراه ويندوز ويستا در ژانويه سال 
2007 است. مايکروسافت به تازگي نسخه آينده آفيس را از آفيس 14 به آفيس 2010 تغيير نام داده 
است. طراحي آفيس 2010 مانند نسخه هاي قبلي همچنان که مايکروسافت در حال آماده کردن نسخه 
بعدي ويندوز است، در حال انجام است. طبق پيش بيني مايکروسافت نسخه ويندوز 7 در ماه مه منتشر 

خواهد شد و نسخه نهايي احتمااًل تا سه ماهه چهارم سال جاري روانه بازار خواهد شد.  
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10 طالق سينمايي
دنيا  ور  آن  چون  دارد،  ويژه اي  امتياز  غربي اش  همتايان  به  نسبت  ايران  سينماي 
به  به گوش نرسد؛ حتي کار  ازدواج  و  اين جور خبرهاي طالق  از  نيست که  روزي 
زندگي هاي چندروزه هم کشيده است. اما به هر حال اين ور هم خبرهايي بوده است؛ 
هرچند خيلي کم و انگشت شمار. چندتايي از اين طالق ها را مرور کرده ايم تا نشان 
دهيم هرچند طالق اتفاق خوشايندي نيست، اما مي توان پس از آن زندگي موفقي 

داشت و با همسر سابق نيز با احترام برخورد کرد.
-1ماجرا از اولين فيلم ناطق سينماي ايران يعني »دختر لر« به کارگرداني عبدالحسين سپنتا و اردشير 
ايراني شروع شد. با ساخت اين فيلم و نمايش آن در سال 1312 يک طالق واقعي اتفاق افتاد.  اين فيلم 
آن قدر براي ايراني ها جذاب بود که به مدت 3سال در سينماهاي تهران و شهرستان ها نمايش داده شد 
فيلم، روح انگيز  اين  بازيگر زن  اما خانواده  انتخاب شد.  فيلم زمان خودش  پرفروش ترين  به عنوان  و 
سامي نژاد که از حضور او در اين فيلم ناراضي بودند، او را طرد کردند و همسرش هم او را طالق داد. 
اين اولين طالق يک چهره سينمايي در تاريخ سينماي ايران است؛ اتفاقي که سال هاي بعد کمي شايع تر 

شد و به يکي از ويژگي هاي زوج هاي سينمايي، به خصوص در دوران قبل از انقالب، بدل گشت.
 با پيروزي انقالب و آغاز دوران جديد سينماي ايران، طالق  زوج هاي سينمايي هم کمتر شد و االن خيلي 
از زوج هاي سينمايي را مي توان مثال زد که سال هاست با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي مي کنند. 

سوسن تسليمي/داريوش فرهنگ
-2سي و پنج سال پيش، داريوش فرهنگ آدم خيلي معروفي بود و سوسن تسليمي را کسي نمي شناخت، 
اما پس از ازدواج و در سال هاي دهه شصت، ماجرا برعکس شد و تسليمي شهرتي فراوان پيدا کرد. در 
اين سال ها اگرچه داريوش فرهنگ فيلمساز بود و بعضي کارهايش خيلي مطرح شد، اما حضور ثابت 
تسليمي در فيلم هاي بهرام بيضايي، اين بازيگر هنرمند را به اوج رساند. اين دو که از طريق گروه تئاتر 
پياده با همديگر آشنا شده بودند، پس از مدت ها زندگي مشترک سرانجام فرصت پيدا کردند تا در فيلم 
»شايد وقتي ديگر« ساخته بهرام بيضايي، نقش زن و شوهر را بازي کنند. تسليمي، پس از اين فيلم، به 
همراه فرزندش عازم سوئد شد و  امروز يکي از چهره هاي سرشناس تئاتر سوئد است. اما داريوش 

فرهنگ مانده و فيلم سازي و بازيگري را تا امروز ادامه داده است.

خسرو شکيبايي/تانيا جوهري
-3شايد خيلي ها ندانند که شکيبايي در دهه 40 کار خودش را با دوبلوري شروع کرد و پس از ناکامي 
در اين رشته به تئاتر رفت و سال ها گذشت تا دوباره با فيلم »خط قرمز« مسعود کيميايي به سينما 
بازگشت. تانيا جوهري هم در همان سال هاي دهه 50 بازيگر تئاتر بود. اين رابطه که منجر به ازدواج 
در  بعد  در سال هاي  و  نبودند  آدم هاي معروفي  دو،  اين  از  يک  هيچ  نبود؛ چون  شد، چندان خبرساز 
ايران  سينماي  سرشناس  و  محبوب  بازيگران  از  يکي  کماکان  شکيبايي  شدند.  سرشناس  حرفه شان 
فيلم  مشهورترين  که  است  جالب  است.  کم کار شده  بسيار  اخير  سال هاي  در  جوهري  تانيا  اما  است 
شکيبايي يعني»هامون«، داستان مرد روشنفکري است که تمايلي براي جدايي از همسرش ندارد اما زن 

و خانواده اش اصرار دارند که اين جدايي هر چه زودتر اتفاق بيفتد.

آيدين آغداشلو/شهره آغداشلو
ازدواج  از يک  قبل، پس  تواناست، سال ها  نويسنده اي  نقاش، طراح، گرافيست و  آغداشلو که  -4آيدين 
ناموفق و در حالي که دختري به نام تارا داشت، با شهره آغداشلو ازدواج کرد. شهره در فيلم هاي علي 
حاتمي )سوته دالن( و عباس کيارستمي )گزارش( بازي کرده بود و با تحسين مواجه شده بود و کم کم 
با بازي در فيلم »خانه اي از شن و مه« و  داشت به بازيگري توانا تبديل مي شد.  شهره آغداشلو که 
نامزدي اسکار، امروزه يک بازيگر معتبر در عرصه جهاني است، از آيدين جدا شد و مجددا ازدواج کرد و 
خدا دختري به او داده که ظاهرا آن هم اسمش تارا است. شهره آغداشلو در تمام گفت وگوهايش همواره 
از آيدين آغداشلو به عنوان کسي ياد کرده است که دوران سعادتمندي را با هم سپري کردند؛ بر خالف 
عادت بسيار زشتي که خيلي ها دارند و پس از جدايي، با لحني زننده درباره همسر سابقشان صحبت 
مي کنند. ظاهرا نه ازدواج و نه جدايي اين دو، در مسير پيشرفت حرفه اي شان هيچ تاثيري نگذاشته و هر 

دو همچنان از چهره هاي فعال در حيطه کاري خود هستند.

ابوالفضل پورعرب/ آناهيتا نعمتي
-5زماني که ابوالفضل پورعرب با آناهيتا نعمتي ازدواج کرد، بازيگر بسيار معروفي بود. او محبوبيتش 

را که با بازي در فيلم »عروس«، ساخته ي بهروز افخمي، به دست آورده بود؛ تا سال ها حفظ کرد.
 از آن طرف، آناهيتا نعمتي تازه با فيلم خوش ساخت »هيوا«، ساخته ي رسول مالقلي پور، وارد سينما 
شده بود و به عنوان يک چهره جوان و بااستعداد، اول راه بود. از اين ماجرا حدود 8 سال مي گذرد. 
ابوالفضل پورعرب از آن زمان، سير نزولي را در کارش تجربه کرد و آناهيتا نعمتي هم در حاشيه ي 

سينماي ايران به کار خود ادامه داد.
جدي  سينماي  به  دوباره  نعمتي  آناهيتا  هم  هنرمند،  زوج  اين  جدايي  سال ها  از  پس  روزها  اين  حاال 

بازگشته و هم ابوالفضل پورعرب در تلويزيون پرکارتر شده است. 

 بابک رياحي پور/مهتاب کرامتي
-6بابک رياحي پور يکي از معروف ترين نوازنده هاي ايراني با ساز تخصصي گيتار باس است و در 
ادامه داده و با  ايران  زمينه موسيقي راک فعاليت مي کند. او در آلمان موسيقي را آموخته، آن را در 
دنبال  را  تلفيقي  موسيقي  نوعي  که  آويژه  و  اوهام  مثل  گروه هايي  و  نوري  محمد  مثل  خواننده هايي 

مي کرد ه اند، همکاري داشته است. 

مهتاب کرامتي از سال 1377 با بازي در فيلم »مردي از جنس بلور« پايش به سينماي ايران باز شد.
 جالب  اين که رياحي پور زودتر از کرامتي به سينما آمده بود. او در سال 1374 براي موسيقي فيلم 
با  کرامتي  مهتاب  ولي  رفت.  آن  کمتر سراغ  پور  رياحي  بعدها  که  کاري  بود؛  کرده  نوازندگي  »فاتح« 
جديت، حضور در سينما و تلويزيون را ادامه داد و رشد کرد و خيلي زود به ستاره سينماي ايران تبديل 
شد. حاال مهتاب کرامتي تنها زندگي مي کند و عالوه بر بازيگري و فعاليت در يونيسف، در يک موسسه 

طراحي و توليد لباس هم حسابي مشغول ست. 

  نيما بانکي/ ليلي رشيدي
-7خانم رشيدي سواي اين که دختر احترام السادات برومند و داود رشيدي است و از بچگي در محافل 
هنري بزرگ شده، بازيگر خوبي هم هست. بيشتر ما او را با »مادرخانمي زي زي گولو« مي شناسيم.  اما 
بعضي ها شايد بولتن جشنواره فيلم کودک را به ياد بياورند که عکس هاي کودکي او را در کنار ليال 
حاتمي به چاپ رسانده بود. اين دو ليلي و ليالي محبوب، از کودکي همبازي بوده اند؛ هرچند بعدها، ليلي 

يک چهره تلويزيوني شد اما ليال يک ستاره سينما.  
ليلي رشيدي همسر پيشين نيما بانکي است که به اندازه رشيدي مشهور نيست اما در عکاسي استعداد 
داشت و رفته رفته در کارش به موفقيت دست پيدا کرد تا اين که امروزه به چهره اي مطرح در عالم تبليغات 
تبديل شده است.  نيما بانکي را اگر از »پرايد تهران يازده« به ياد نداشته باشيد، در آگهي هاي سامسونگ 
با لباس برزيل، يا با کت و شلوار در حالي که پايش را از قاب ال سي دي بيرون گذاشته، ديده ايد.  حاصل 

زندگي مشترک اين دو، پسري است که با مادرش پيش خانواده رشيدي زندگي مي کند. 

 يوسف مراديان  / سارا خوييني ها
-8  همين اواخر بود که از سارا خوييني ها فيلم پر حرف و حديث »نقاب« اکران شد که داستانش درباره 
سوء استفاده هاي متقلبانه از موضوع ازدواج بود. چندي پيش از تلويزيون هم سريالي پخش مي شد که 

داستانش درباره سياوش و رستم شاهنامه بود و نقش سياوش را مراديان بازي مي کرد. 
خوييني ها در »معصوميت از دست رفته« هم بازي خوبي داشت اما نقشي که مراديان در »سربازهاي 
جمعه« بازي کرد، به هر دليل، آن قدر کوتاه شد که اصال به چشم نيامد. اين دو بازيگر که زماني با 
يکديگر زير يک سقف زندگي مي کردند، سرانجام از هم جدا شدند و امروزه به فعاليت قبلي شان که همان 
بازيگري در سينما و تلويزيون است ادامه مي دهند؛ از جمله خوييني ها که چهره اش را در نقش اصلي 

»بي صدا فرياد کن« حتما ديده ايد. 

فريبرز عرب نيا/آتنه فقيه نصيري/ عسل بديعي
-9اين 3 بازيگر، معروف تر از آن هستند که بخواهيم معرفي شان کنيم. فريبرز عرب نيا به ترتيب با آتنه 

فقيه نصيري و عسل بديعي ازدواج کرد و از آن ها جدا شد. 
عرب نيا که اغلب، او را با بازي هاي چشمگيرش در فيلم هاي مسعود کيميايي، مانند»سلطان« و »ضيافت«، 
به خاطر مي آورند، در فيلمي با موضوع طالق نيز ايفاي نقش کرده است. او در اين فيلم )هزاران زن 
مثل من(، از همسرش )نيکي کريمي( جدا شده و مانع احقاق حق او براي تصاحب بچه مي شود.  آتنه 
فقيه نصيري نيز که در فيلم ها و سريال هاي متعددي ايفاي نقش کرده است، با بازي خوبش در نقش 
»خاله سارا« در يک سريال تلويزيوني، نگاه ها را به خود متوجه کرد. درخشش عسل بديعي نيز از بازي 

در فيلم »بودن يا نبودن«، ساخته ي کيانوش عياري، شروع شد. 



    جمعه 28 فروردین ماه 1388
35سال دوم -  شماره نود و دو

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

هفته نامه پرشین     جمعه 28 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره نودودوم

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

معرفی نماييد. آگهی های شما موجب 
ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  
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اجناس رز با کيفيت ارزان و بی علت 
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شامپانزه ها و 
جفتگيري در 
ازاي غذا  

 
در  گوشت  »تبادل  به  خاصي  عالقه  ها  شامپانزه 
موسسه  شناسان  ميمون  دارند.  جفتگيري«  ازاي 
ماکس پالنک و کارشناسان رشته انسان شناسي 
که  اند  دريافته  اليپزيک  در  تکامل  گرايش  با 
جفتگيري  نرهايي  با  بيشتر  ماده،  هاي  شامپانزه 

تقسيم  آنها  با  را  خود  شکار  گوشت  که  کنند  مي 
مي کنند. پژوهشگران اميدوارند از اين پس به يافته 
هاي جديدي درباره تبارشناسي رابطه زن و مرد 

برسند.
محققان اسکاتلندي چندي پيش در جنگل هاي گينه 
مشاهده کرده بودند که شامپانزه هاي نر از مزرعه 
ها و باغ ها براي ماده هاي مورد عالقه خود ميوه 
مي آورند. تاکنون پژوهشگران براي توضيح علت 
اين رفتار شامپانزه هاي نر در تقسيم غذاي خود 

ميان ماده ها با مشکل روبه رو بودند. 
اليپزيک  شهر  از  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
اين  پالنک  ماکس  موسسه  پژوهان  ميمون  آلمان، 
شهر، با بررسي هاي خود در پارک ملي »تاي« در 
براي توضيح  نتايج جديدي  به  آفريقا،  ساحل عاج 
اند  اند. آنها ثابت کرده  يافته  اين نوع رفتار دست 
شامپانزه هاي ماده بيشتر با نرهايي جفتگيري مي 
با  را  يا طعمه خود  بار غذا  کنند که دست کم يک 
آنها تقسيم کرده باشند. در مقابل نرهايي که غذاي 
از جفتگيري  اند،  نکرده  تقسيم  ها  ماده  با  را  خود 
بي نصيب مانده اند. بر اين اساس نرهاي خسيس 
ارزيابي  در  دارند.  کمتري  جاذبه  ها  ماده  براي 
با  جفتگيري  علمي،  مشاهده  نوع  اين  نتايج  آماري 
ماده هايي که در روزهاي تخمک گذاري بوده اند، 
ثبت نشده است. علت آن است که شامپانزه هاي نر 
ماده  با چنين  غذا  تقسيم  به  معمواًل عالقه خاصي 

بررسي  نتايج  دقت  است  ممکن  اين  و  دارند  هايي 
ها را کاهش دهد. با وجود اين در بررسي هاي اين 
دانشمندان رابطه مستقيمي ميان جفتگيري با نرها 
و تقسيم غذاي آنها با ماده ها به چشم مي خورد. 

پژوهشگران موسسه ماکس پالنک همچنين به اين 
در  جفت  بي  هاي  شامپانزه  که  اند  رسيده  نتيجه 
ها  ماده  با  را  خود  طعمه  گوشت  جفتگيري،  ازاي 
تقسيم کرده اند. در اين ميان ماده ها هنگامي بار 
دريافت  غذا  عنوان  به  را  نرها  ديگر گوشت طعمه 
قبلي مدتي گذشته است.  از جفتگيري  مي کنند که 
اين ممکن است به دليل نياز مجدد نرها به جفتگيري 

باشد.
انسان  رشته  کارشناس  گومس  کريستينا  خانم 
است؛  معتقد  پژوهشي  اين گروه  شناسي و عضو 

ها  ماده  با  را  خود  طعمه  که  نر  هاي  »شامپانزه 
دو  تا  را  خود  جفتگيري  شانس  کنند،  مي  تقسيم 
غذا  تقسيم  با  واقع  در  دهند.  مي  افزايش  برابر 
سخت  آنها  براي  شکار  که  ماده  هاي  شامپانزه 
و  انرژي  از خطر زخمي شدن، مصرف  است،  تر 
خستگي خود مي کاهند.«کريستف بوش پژوهشگر 
موسسه ماکس پالنک در اليپزيک بر اين باور است 
بر  مستقيمي  تاثير  ها  پژوهش  اين  هاي  يافته  که 
ابهام زدايي از رابطه مردان و زنان و تبارشناسي 
اين  به  آينده  در  ها  بررسي  از  بعضي  دارند.  آن 
موضوع خواهند پرداخت که آيا در جوامع بدوي و 
گروه هاي شکار انسان هاي اوليه نيز پيوندي ميان 
شکارچيان  سوي  از  زنان  براي  غذايي«  »مشوق 
مرد وجود داشته يا خير.پيشتر کاوش هاي انسان 
اوليه تکامل  اند که در دوران  شناختي نشان داده 
قبيله يي، شکارچيان موفق، زنان  انسان و زندگي 
اند.  داشته  بيشتري  فرزندان  آن  پي  در  و  بيشتر 
پيش از انتشار يافته هاي جديد دانشمندان موسسه 
اين  اثبات علمي  اندکي براي  ماکس پالنک، شواهد 
پژوهشگران  از  بعضي  داشت.زماني  وجود  مدعا 
علوم ديني چنين ديدگاه هايي را »خرافه علمي« مي 
پنداشتند، اما با تکميل يافته هاي دانشمندان، نظريه 
تکامل انسان و تبارشناسي رفتارهاي او، رفته رفته 

شاخ و برگ بيشتري مي گيرند. 

مدارس موقت براي کودکان زلزله زده  
  

مقامات وزارت آموزش و پرورش ايتاليا اعالم کردند براي کودکان و نوجوانان زلزله زده مناطق 
لرزه  اثر وقوع زمين  بر  است.  اندازي شده  راه  مدارس موقت  و »الکوئيال«  »فوسا«  »آبروزو«، 
منازل  از  بسياري  دادند،  از دست  را  نفر جان خود  به 300  نزديک  که  ايتاليا  در  ريشتري   ¶/³
و ساختمان هاي واقع در شهرها و روستاهاي منطقه »الکوئيال« با خاک يکسان شد و هزاران 
نفر نيز بي خانمان شدند. اين در حالي است که اکثر مدارس نيز در اين مناطق تخريب شده و 
کودکان ديگر قادر نيستند به کالس درس بروند، به همين دليل وزارت آموزش و پرورش ايتاليا 
به  را  نوجوانان  و  کودکان  ديگر  بار  زده  زلزله  مناطق  اين  در  هايي  کمپ  چنين  کردن  داير  با 
مدرسه فراخوانده تا در اين موقعيت نيز آنها از وقت خود استفاده کنند و درس بخوانند.»سيلويو 
برلوسکوني« نخست وزير ايتاليا نيز که در بازديد از اين مناطق زلزله زده در جمع بازماندگان 
حضور داشت، تصريح کرد؛ ما تمام تالش خود را به کار بسته ايم تا مردم هر چه سريع تر به 

وضعيت و زندگي عادي بازگردند و شادي و نشاط خود را از سر بگيرند

مرکز  اين  تخمين  آخرين  در  ايتاليا  مترقبه  غير  حوادث  ستاد  رئيس  که  است  حالي  در  اين   .
و  »آبروزو«  ويژه  به  منطقه  سه  اين  در  نفر  هزار   µµ لرزه،  زمين  اين  اثر  بر  کرد  خاطرنشان 
³³ هزار نفرشان در يکصد کمپ در 20 کيلومتري »الکوئيال«  اند و  »الکوئيال« بي خانمان شده 

اسکان داده شده اند و زندگي مي کنند.  
 

30 هزار دالر درآمد چاقي  
 

در  »بلکبرن«  منطقه  اهل  خانواده  يک  است  آمده  لندن  چاپ  تلگراف  ديلي  روزنامه  گزارش  در 
انگلستان با آنکه بسيار چاق بوده و توانايي کار کردن ندارند، ساالنه 30 هزار دالر درآمد دارند، 
خانواده چهارنفري »چاونر« به دليل آنکه بسيار چاق هستند، قادر نيستند کار کنند و به اين دليل 
هميشه در منزل به سر مي برند.»فيليپ چاونر« 57 ساله پدر خانواده در گفت وگو با رسانه هاي 
انگلستان تصريح کرد؛ اينکه ما کار نمي کنيم، عيب نيست چون واقعًا قادر به کار کردن نيستيم. 
اين مرد 57 ساله و همسرش هر کدام 152 کيلوگرم وزن داشته و دو دخترشان »اما« 19ساله 
107 کيلوگرم و »سامانتا« 21 ساله 114 کيلوگرم وزن دارند. اين در حالي است که »آدري« مادر 
خانواده به دليل ابتال به آسم و بي خوابي و پدر خانواده و دو دخترش به دليل ابتال به ديابت نوع 
دوم به اين اضافه وزن گرفتار شدند و حتي رژيم هاي غذايي نيز نتوانسته آنها را الغر کند و از 
وزن شان بکاهد. با اين حال اين خانواده بيکار و چاق ساالنه بيش از 30 هزار دالر درآمد دارند 

و نيمي از اين مبلغ را بيمه بيکاري به آنها پرداخت مي کند.  
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10 نکته واقعی راجع به کسب 
رتبه بهتر در گوگل 

مقدمه
من صدها مقاله خوانده ام که به ما می گويد چه طور رتبه بندی بهتری در گوگل به دست آوريم. برخی از اين 
توصيه ها خيلی خوب هستند و برخی ديگر چنين نيستند. در اين جا شما 10 نکته صادقانه راجع به کسب رتبه بهتر 
در گوگل پيدا می کنيد که من شخصًا آنها را بعد از سالها پژوهش، درست يافته ام. پس بياييد چربی را کنار زده 

و به گوشت خالص)اصل موضوع( برسيم.
-1 نصب سريع

اولين خبر بد اين است، متأسفانه راه حل فوری  وجود ندارد که رتبه بندی بهتری در گوگل ايجاد کند. در بازی بهينه 
سازی موتور جستجوی گوگل شما بايد کمی بردبار باشيد.ماه ها طول می کشد تا تالشهای شما به ثمر بنشيند. به 

همين دليل مهم است که از اول به دنبال چيزهای صحيح باشيد و استراتژی خود را برنامه ريزی نماييد.
-2 کلمات کليدی

از شروع  قبل  بايد  توانيد،  می  اگر  موتور جستجو هستند. شما  بهينه سازی  در  مهمترين بخش  کليدی،  واژگان 
وبسايت خود، راجع به کلمات کليدی خود تحقيق کنيد. چون اين کار پايه و اساس تمامی بهينه سازی های موتور 

جستجو را تشکيل می دهد. 
برای کلمات کليدی گسترده ای مثل "طراحی وبسايت"، هيچ مزيتی وجود ندارد زيرا که رقابت بسيار زيادی بر 
سر آن کلمات  کليدی هست و شما آنرا اگر نه غير ممکن، بلکه بسيار مشکل به دست می آوريد تا بتوانيد به  مکان 
بااليی  در گوگل دست پيدا کنيد. شما بهتر است که از کلمات کليدی بلند و دنباله دار ويژه استفاده کنيد.آنها حجم 
جستجوی کوچکتری دارند، اما جايگاه باال را آسانتر به دست می آورند. مردم بيشتر عالقمندند که در جستجوی 
کلمات کليدی دنباله دار و طوالنی باشند. برای مثال اگر کسی نيازمدند يک وبسايت باشد، ممکن است "طراحی 
وب" را در گوگل تايپ کند و تعداد زيادی وبسايت را مشاهده کند. همچنين ممکن است متوجه شود که نياز به 
ميزبانی و نام دامنه دارد و جستجوی ديگری را با عنوان "طراحی  وبسايت خدمات نام دامنه و ميزبانی" انجام دهد 
و اين ممکن است کلمه يا عبارت کليدی مهم شما باشد.شما چگونه می توانيد کلمات کليدی را پيدا کنيد که مردم 
در جستجوی آن هستند؟ يک ابزار خوب رايگان را می توانيد در SeoBook.com پيدا کنيد. با رجوع به نشانی 
http://tools.seobook.com/general/keyword يا اگر چيزهای حرفه ای تری می خواهيد، می توانيد از ردياب 
http:// کلمات استفاده کنيد که يک سرويس خوب برای جستجوی کلمات کليدی مهم می باشد با مراجعه به نشانی

tinyurl.com/2uhc14 ]البته اين نشانی  فيلتر شده و نمی توان بدان دسترسی داشت[. شما بايد تالش کرده و 
حداقل 10 عبارت کليدی به دست آوريد.

اولين بار که کلمات کليدی  خود را به دست آورديد، جستجويی را درون گوگل انجام دهيد. اولين نگاهتان اين باشد 
که چه تعداد نتيجه به دست می آيد. اگر ميليونی باشد، نمی تواند کلمه کليدی خوبی برای شما باشد و اصالً  قابل 
رقابت نيست.اگر کلمات کليدی شما با نتايجی در حدود 50000 تا به دست آيد، پس شما می توانيد يک برنده باشيد. 
همچنين شما بايد رقابت خود را بررسی کنيد. بر بر روی باالترين نتيجه به دست آمده در کلمه کليدی تان در 
SERPS )صفحات مربوط به نتايج موتور جستجو(، کليک کنيد و رتبه بندی  صفحاتشان را بررسی کنيد. اين کار به 
شما يک ايده ی  خام و اوليه می دهد که شما نياز داريد به آن چيزی دست پيدا کنيد که در باال قرار بگيرد. همچنين 
شما بايد ببينيد که آنها چه تعداد پيوند دارند که به وبسايت شان اشاره می کند و اين به شما يک ايده اوليه می دهد 
که  به چه تعداد پيوند نياز خواهيد داشت تا در مکان پبااليی قرار بگيريد. برای انجام اين کار در کادر جستجو،  تايپ 

کنيد:  دامنه.نام سايت.www  و شما فهرستی از وبسايت هايی  را پيدا می کنيد که به نام مربوطه پيوند داده اند.  اما 
فکر خوبی است که اين کار را در موتور جستجوی ياهو انجام دهيد چون فهرست گسترده تری از لينکهای پشتيبان 

ارائه می دهد. گوگل فقط درصدی از از پيوندهايش را نشان می دهد، معمواًل با رتبه صفحه 3 يا باالتر.
مناسب  پيوندهای  است،  متفاوت  وبسايت  هر  است. چون  اوليه  تخمين  يک  فقط  اينها  که  باشيد  داشته  خاطر  به 

بيشتر، نتايج بهتری به دست می دهد.
 

-Tag 3  عنوان
گوگل، Tag های عنوان را از ديدگاه مهمترين و وابسته ترين بخش از صفحات وبی  نگاه می کند که در حال بازيابی 
آن است. اين، يکی از چند چيزی  است که شما در گوگل بايد در نتايج موتور جستجو، کنترل کنيد. تگ عنوان، همان 
تيتر زيرخط دار  نتايج شما در SERPS می باشد. همچنين آن در باالی پنجره مرورگر شما ظاهر می شود. اين را 
تشريحی و خوانا در نظر بگيريد، اما همزمان کلمات کليدي مهم نويافته را نيز اضافه نماييد. گوگل کلمات کليدی  را 

در عناوين، برجسته و مشخص می نمايد. همان کلماتی که در درخواست پرس و جو گذاشته ايد.

-Tag 4  توصيفی
تگ توصيفی، شرحی از صفحه وب است که زير تگ عنوان در نتايج بدست آمده، جای می گيرد. دوباره از کلمات 
اين  اهميت تر تشخيص دهيد.  بقيه، کم  به  اين جا استفاده کنيد، شايدممکن است برخی را نسبت  کليدی تان در 
فقط بخش ديگری از نتايجی است که شما بايد کنترل کنيد. گوگل کلمات کليدی را برجسته می نمايد که با سئوال 

جستجو مطابقت داشته باشد. دوباره به ياد داشته باشيد که آن را توصيفی و خوانا نگه داريد.

Domain 5 نام-
اگر امکان دارد، سعی کنيد نام کلمات کليدی اصلی  تان را در نام دامنه اضافه کنيد. وقتی که با سئوال پرس و جو  
تطبيق پيداکنند، گوگل آنها را برجسته)های اليت( می نمايد. اين می تواند به شما رتبه ی زيادتری بدهد چون نشان 

خواهد داد که وبسايت شما مرتبط با پرس و جوی درخواست شده می باشد.

 -6 محتوا
محتوا خيلی مهم است. اگر ما هميشه تغييرات تازه در سايت بدهيد و محتوای منحصر به فرد در سايت بگذاريد که 
مرتبط با عناوين آن باشد، گوگل به خاطر آن شما و ديگر وبسايت هايی را که بدان لينک داده اند، دوست می دارد. 
در نتيجه اين کار رتبه بندی شما را افزايش خواهد داد، اما شما بايد واقعًا اين کار را از هر طريق ممکن انجام 
دهيد. وبسايتی که هيچ تغييری در محتوای آن داده نشود،  يک وبسايت مرده است. محتوای شما بايد شامل کلمات 
کليدی تان باشد اما، محتوا را با با کلمات کليدی به هرزنامه)اسپم( تبديل نکتيد. از آنها در ابتدا و انتهای صفحه وب  
استفاده کنيد و يا پخش کنيد. همچنين آنها را در متن سربرگ و حتی کمی ضخيم تر به کارببريد. اين امر به گوگل 

نشان می دهد که اين کلمات اهميت بيشتری دارند. 

-7 رتبه ی صفحه
چرا مردم معمواًل با ديدن نوار سبز کوچک در نوار ابزار گوگل، نگران می شوند؟ خب من در اينجا هستم تا بگويم 

که شما می توانيد نگرانی درباره آن را همين اآلن متوقف نماييد.
يک چيزی درباره نوار)ميله( رتبه صفحه وجود دارد و آن اين است که می تواند حداقل تا 3 ماه به روز نباشد چون 
گوگل فقط در يک دوره زمانی هر سه ماه يکبار آن را به روزآوری می نمايد. فقط گوگل رتبه صحيح صفحه شما 
را می داند که هر لحظه در حال تغيير است. گوگل به طور منظم وبسايت شما را مرور می کند و به دنبال محتوا و 
پيوندهای جديد می گردد تا مناسب ترين محتوا را در نتايج جستجويش نشان دهد. از اينرو رتبه صفحه تاحدی 

نادقيق است.
چيز ديگری که مردم را سردرگم می نمايد اينست که آن رتبه ی صفحه است،  و نه رتبه ی سايت. چيزی که من 
قصد دارم مشخص کنم آن است که وبسايت شما به يک شکل "رتبه صفحه" متصل خواهد شد و سپس از طريق 
صفحات ايندکس شده شما، توزيع خواهد گرديد. مثاًل اگر وبسايت شما شکل)درجه( 5 را بگيرد،  ممکن است صفحه 
خانگی شما رتبه 3 و ديگر صفحات رتبه 2 و شايد 1 را کسب کرده باشند. همچنين اگر ديگر صفحات به يکديگر 

پيوند داشته باشند، اين کار رتبه اختصاصی آنها را افزايش خواهد داد.
تنها مزيت اين نوار سبز رنگ آن است که من می توانم آن را برای تبادل لينک ببينم. شما می توانيد يک ايده اوليه به 

دست آوريد که رتبه بندی سايت چيست؟ و می توانيد تصميم بگيريد که آيا با آن تبادل لينک داشته باشيد يا نه.

 -8 پيوند زدن
لينک های يک طرفه، بهتر از پيوندهای  دوطرفه هستند. اما پيوندهای يک طرفه سخت تر به دست می آيند. چرا بايد 
کسی لينک شما را در وبسايتش قرار دهد؟ برای او چه فايده ای دارد؟ شما می توانيد اين کار را با نوشتن يک مقاله 
مثل همين متن، و ارسال آن به وبسايت های مقاله ای و  رسانه های  جمعی  و يا وبالگ شخصی تان، انجام دهيد. 

اما به ياد داشته باشيد که بيوگرافی نويسنده را نيز اضافه کنيد که شامل پيوندهايی به سايت شما می باشد.
نتوانيد يک رتبه صفحه خوب داشته  اما در مراحل پيشين،  وقتی شما  لينکهای دوطرفه، آسانتر به دست می آيند. 
باشيد، مشکل تر هم  به دست خواهد آمد. يکبار که رتبه صفحه تان زياد می شود، می توانيد انتخابهای بيشتری در 

رتبه ی صفحاتی که با آنها تبادل داريد، داشته باشيد.
وقتی نوار سبز شروع به افزايش و رشد می کند، يک چيز را راجع به ارتباط با ديگران فراموش نکنيد. اگر آنها 
يک وبسايت با کيفيت و محتوای خوب داشتند،  آنگاه شما بايد اتصال با آنها را در نظر داشته باشيد.به ياد داشته 
باشيد که همه ی ما نياز داريم از جايی شروع کنيم و  رتبه ی  1 امروز ما، رتبه 5 ما در آينده خواهد بود. سعی کنيد 
به وبسايت های مناسب پيوند بزنيد، چون گوگل اين امر را می پسندد و شما برای سالها، ترافيک)تبادل( کيفيت را از 

اين وبسايت دريافت خواهيد نمود.
همچنين تعدادی  ابزار خوب پيدا کرده ام که پتانسيل شرکای لينک را بررسی می کند تا ببيند آيا آنها به همسايگان 
بدی  پيوند خورده اند يا نه. همچنين تبادل لينک با  يک وبسايت جريمه شده، منجر به نتايجی در گوگل می شود که 

وبسايت شما را نيز تنبيه و جريمه کند. اين ابزارها را در اين نشانی ها پيدا خواهيد کرد:
http://www.bad-neighborhood.com/text-link-tool.htm

ياد داشت نويسنده: صفحه مربوط به نشانی فوق، ممکن است در تمامی مروگرهای وب قابل رويت نباشد. اما در 
مرورگر اينترنت)اينترنت اکسپلورر( ديده شود.

) DMOZ ( 9 فهرست باز-
شما هميشه بايد سايت خود را به DMOZ ارائه دهيد. من اخيراً  مقاله ای نوشته ام که راجع به اين موضوع بحث 
می کند و بعضی از مردم درباره آن نظر داده و گفته اند که در DMOZ عضو نيستند و رتبه آنها نيز خوب است. 
اين ممکن است درست باشد،  اما يک چيزی که بايد به خاطر داشته باشيد آن است که تعدادی  از وبسايت های 

دايرکتوری)فهرستی( از نتايج DMOZ استفاده می کنند که به شما لينکهای يک طرفه بيشتری خواهند داد.
 

-Blog 10 ها
گوگل، بالگها را می پسندد چون مقداری متن دارد و به طور ثابت به روز آوری می شوند پس وبالگ شخصی خود 
را در وبسايت خود آغاز نماييد. مقاالت، داستانها و هرچيزی که مربوط به سايت  است را اضافه نماييد. اگر شما 

به مردم چيزهای جالب بدهيد،  آنها نيز برای کسب اطالعات بيشتر، بر می گردند و به شما پيوند می دهند.
حاال همه چيز آماده است. مراقب باشيد و موفق شويد! و به خاطر داشته باشيد که شما فقط چيزهايی را می دانيد 

که در آن قرار گرفته ايد.
 Kevin Gallagher 
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مرد امريکايي پس از کشتن 
تمامي اعضاي خانواده اش 
با شليک گلوله به زندگي 

خود پايان داد. 
مأموران  محلي  وقت  به  بامداد شنبه  خبرگزاري ها،  گزارش  به 
يک  اعضاي  قتل  از  مردي  تماس  پي  در  امريکا  »مريلند«  پليس 
خانواده باخبر شدند. زن 33 ساله اي به نام »فرانسيس بيلوتي 
وودو« و سه فرزند خردسالش به قتل رسيده بودند. مأموران 
خونين  پيکرهاي  با  درحالي  جنايت  محل  در  حضور  از  پس 
اعضاي خانواده روبه رو شدند که شواهد نشان مي داد همگي 
با شليک گلوله از پا درآمده اند. به گفته کارآگاه »چارلز جنکينز« 

بررسي هاي مقدماتي نشان مي داد مرد 34 ساله خانواده به نام 

شليک  با  بالفاصله  خانواده،  قتل  از  پس  آلن وود«  »کريستوفر 
گلوله به زندگي خود پايان داده است. پسران »کريستوفر« چهار 
اين خانواده،  و پنج ساله بودند و خواهرشان دو سال داشت. 
پنج ماه پيش به شرق »مريلند« مهاجرت کرده بودند، اما هنوز 
انگيزه جنايت فاش نشده است. بازرسان در محل جنايت چندين 
از  وي  نارضايتي  بر  مبني  خانواده   مرد  دستخط  با  يادداشت 
در  نيز  هم اکنون  و  يافته  جامعه  و  خانواده   در  موجود  وضع 
به  نيز  همسايه ها  هستند.  خود  يافته هاي  تحليل  و  تجزيه  حال 
مأموران پليس محلي گفتند خانواده  »وود« افراد آرامي بودند که 
هميشه روزهاي يکشنبه به کليساي کاتوليک ها مي رفتند. گفتني 
است ماجراي جنايت زماني فاش شد که پدرزن »وود« به خانه 

دخترش رفته بود که با اين صحنه فجيع روبه رو شد. 
به گفته کارشناسان جرم شناسي امريکا، قتل هايي که از ماه مارس 
سال جاري ميالدي در اغلب نقاط امريکا روي داده، بي ارتباط 
با بحران اقتصادي و وضعيت نابسامان معيشت در اين کشور 
نيست، به طوري که اوايل همين ماه، يک مهاجر بيکار در مرکز 
رسيدگي به امور مهاجران در منطقه »بينگهمتون« نيويورک با 
شليک گلوله 13 نفر را پيش از خودکشي، به قتل رساند. يک روز 
بعد از وقوع اين حادثه فرد مسلحي در »پنسيلوانيا« سه افسر 

پليس را با شليک گلوله کشت و سپس خودکشي کرد. 
در  مسلح  مرد  يک  نيز  ميالدي  جاري  سال  مارس  ماه   29 در 
مرکز نگهداري از سالمندان در »کاروليناي شمالي« هشت تن را 
به ضرب گلوله از پا در آورد و سي ام ماه مارس نيز يک مرد 
کاليفرنيا، شش تن را کشت و  آپارتماني در شمال  به  با حمله 
سپس خودکشي کرد. در اول ماه آوريل نيز يک مرد جوان در 
»بوستون« پس از کشتن خواهر 17 ساله و بريدن سر خواهر 
پنج ساله اش و مجروح کردن خواهر ديگر، توسط پليس کشته 

شد. 
دانشگاه  جرم شناس  ـ  لوين«  »جک  که  حاليست  در  اين 
شمال شرق بوستون ـ در گفت و گو با رسانه هاي دولتي امريکا، 
در  انساني  فاجعه  يک  را  قاتالن  خودکشي  و  قتل ها  اين  وقوع 
امريکا دانست و تصريح کرد: اين قتل ها شايد از نگاه اول و به 
صورت سطحي اقدامي جنون آميز و شتاب زده از سوي آنها به 
نظر برسد، اما در يک بررسي دقيق و عميق، بروز بحران هاي 
در  مردم  بيکاري  و  مالي 
امريکا، مي تواند دليل و عامل 
غيرقابل  فجايع  اين  اصلي 
که  طوري  به  باشد،  هضم 
کنترل  غير قابل  امريکا  مردم 
پيش بيني شدند و  و غير قابل 
را  آنها  تا  کافيست  يک جرقه 

منفجر کند. 
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25 سال حبس براي آتش افروز 
استراليايي  

 
فردي که مسبب بروز نيمي از آتش سوزي هاي مرگبار اخير در استراليا 
بود به 25 سال حبس محکوم شد.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري 
لند« - رئيس پليس مرکزي استراليا- گفت؛ بر  فرانسه، »رابرت مک کل 
اثر وقوع يک سلسله آتش سوزي که از ماه فوريه سال جاري ميالدي 
از دو هزار واحد مسکوني در  استراليا آغاز شد، بيش  نقاط جنوب  در 
آتش سوختند و نزديک به 300 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران 
»ويکتوريا«  ايالت  ويژه  به  مناطق  اين  هاي  جنگل  و  اراضي  از  هکتار 
نابود شد.وي افزود؛ بر اساس گزارش کارشناسان پليس و آتش نشاني 
مرکزي استراليا، نيمي از اين آتش سوزي ها عمدي بود. در بررسي ها 
و تحقيقات عميق تر، بازرسان پليس موفق شدند فردي را که اين مناطق 
را آتش زده است، دستگير کنند.اين فرد توسط دادگاه عالي استراليا به 
25 سال حبس بدون دادخواست فرجام محکوم شده است. کارشناسان 
و بازرسان پليس احتمال مي دهند افراد ديگري نيز در رابطه با اين آتش 
سوزي بزرگ که در هفت ايالت اين کشور رخ داده، دست داشته باشند. 

به همين دليل تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.  

تجاوز 20 ساله پدر به دختر و 
تولد 8 کودک

يک پدر کلمبيايی به اتهام تجاوز به دخترش به مدت بيش از 20 سال و 
داشتن هشت فرزند از او توسط دادگاه عالی اين کشور محکوم شد. 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
پزشکی  گزارش  اساس  بر 
»آرسبيو  کلمبيا،  قانونی 
اتهام  به  آلوارز«، 68 ساله 
از  بيش  مدت  به  تجاوز 
»آلبا  دخترش  به  سال   20
داشتن  و  آلوارز«  نيديا 
پسر  و  دختر  فرزند  هشت 
دادگاه  توسط  دخترش،  از 

عالی کلمبيا محکوم شد. 
را  خودش  دادگاهی،  جلسه  در  ساله   68 »آلوارز«  که  حاليست  در  اين 
بی گناه دانست. اما رسانه های محلی کلمبيا اين مرد را بر اساس گزارشات 
رسمی پزشکی قانونی و شهادت دخترش، »هيوالی مارتينيک« ناميده و 

او را محکوم به تجاوز به دخترش کردند. 
دختر اين مرد هم اکنون 32 ساله است و از پدرش به دليل تجاوز به وی 
به دادگاه شکايت کرده و در شکايت خود اعالم کرده که پدرش از زمانی 
به صورت مداوم مورد  را  او  از مرگ مادرش  بوده و پس  که 9 ساله 
تجاوز قرار داده است و او در سن 13 سالگی اولين فرزندش را از پدرش 
به دنيا آورده است. با اين حال، ماه گذشته در سال جاری ميالدی،  دادگاه 
عالی کلمبيا اين مرد را به دليل کهولت سن آزاد کرد، اما او همچنان تحت 

نظر پليس منطقه »مارتينيک« که در جنوب غرب کلمبياست قرار دارد. 
به  فريتزل«  »جوزف  اتريشی،  پدر  ساله   24 تجاوز  پرونده  تجاوز،  اين 
تداعی  شد،  محکوم  مدت  طوالنی  حبس  به  گذشته  ماه  که  را  دخترش 
می کند. اين مرد اتريشی به اتهام تجاوز به دخترش، داشتن هفت فرزند 
از او و قتل دو کودک تازه متولد شده اش، توسط دادگاه عالی اتريش به 

حبس محکوم شد.

سه مامور پليس روسيه به اتهام رانندگی 
حين مستی از کار برکنار شدند

اتهام  به  شبانه  گشت  مامور  که سه  کردند  اعالم  مسکو  مرکزی  پليس  مقامات 
رانندگی و گشت زنی حين مستی از کار برکنار شدند. 

به نقل از رويترز، پليس مرکزی مسکو طی بيانيه ای در مورد وقوع اين رويداد 
گفت: پس از انجام تست الکل که توسط ماموران يکی ديگر از گشت های پليس 
مسکو از اين سه مامور گشت شبانه صورت گرفت، مشخص شد که اين ماموران 
حين مست بودن، رانندگی می کرده و در حال گشت زنی در خيابان های مسکو 

بودند. 
قوانين  به  نکردن  توجه  دليل  به  افراد  اين  که  است  آمده  همچنين  بيانيه  اين  در 
راهنمايی و رانندگی و رانندگی و گشت زنی حين مستی و شانه خالی کردن از 

زير بار مسووليت از کار برکنار شدند. 
در گزارش رسمی پليس مرکزی روسيه آمده است که اين کشور دارای بيشترين 
در  الکلی  مشروبات  از  زياد  استفاده  و  بوده  جهان  کشورهای  بين  افراد مست 
ميان مردان، ميانگين سنی و اميد به زندگی آنان را بسيار پايين آورده است، به 
طوری   که در سال جاری ميالدی، طی يک رويداد بسيار نادر، پس از انجام تست 
الکل از يک خلبان خطوط هوايی روسيه، مشخص شد که اين خلبان مست بوده 
و حادثه برخورد هواپيمای مسافربری با 88 سرنشين به کوهستان های »اورال« 

را رقم زده است.

حکم اعدام 
برای قاتل 

زنان کره يی
در  »سئول«  جنايی  دادگاه 
به  را  مرد  يک  جنوبی  کره 
يی  زنجيره  کشتار  جرم 
اعدام  به  دختران  و  زنان 

محکوم کرد.

ايسکانيوز  گزارش  به 
38ساله،  هوسون«  »کانگ 
اتهام  به   2009 ژانويه 
کشتن يک دختر دانشجو در 
شد.وی  دستگير  »سئول« 
کشتار  از  ها  بازجويی  در 
زنجيره يی هفت زن و دختر 
ديگر بين سال های 2006 تا 
2008 ميالدی پرده برداشت 
و افزود چهار سال پيش هم 
زن و مادرش را خفه کرده 
است. به دنبال اعتراف های 
وی  اعدام  حکم  جانی  اين 
شد.  ابالغ  ديروز  و  صادر 
اين نخستين حکم اعدام دهه 

اخير در کره جنوبی است.



    جمعه 28 فروردین ماه 1388
39سال دوم -  شماره نود و دو

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

هفته نامه پرشین     جمعه 28 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره نودودوم

حوادث
2800 کيلومتر جدال با مرگ در زير اتوبوس

مهمان ناخوانده افغانی مسافت يونان تا لهستان را زير يک اتوبوس خوابيد و با مرگ و زندگی دست 
و پنجه نرم کرد. 

جنوب  در  »نوآدبا«  به  يونان  »آتن«  از  تازه  که  اتوبوسی 
لهستان رسيده بود به خاطر نقص فنی به يک مکانيکی برده 
ساله   19 پسری   ، تعجب  کمال  در  تعميرکاران  شد.سپس 
جمعی  خودرو  شاسی  به  کمربند  با  را  خود  که  ديدند  را 
به  قاچاقی  خواست  می  افغانی  ناخوانده  بود.مهمان  بسته 
ايتاليا برود و به همين دليل جان خود را در مسافت 2800 
حامل  اتوبوس  اين  بود.  گذاشته  دستش  کف  کيلومتری 
، مجارستان و  ، صربستان  مقدونيه  از  که  بود  مسافرانی 
بودند.جوان  شده  لهستان  خاک  وارد  و  گذشته  اسلواکی 

خانه به دوش وقتی از زير اتوبوس بيرون کشيده شد پرسيد : اينجا ايتالياست ؟ وی تازه فهميد خود 
را 30 ساعت اشتباهی به شاسی اتوبوسی بسته بود که به ايتاليا نمی رفت.

پسر افغان به خاطر ضعف شديد به بيمارستان فرستاده شد تا در فرصت مناسب از لهستان اخراج 
شود.پيش تر پليس ايتاليا اعالم کرده بود گروهی از مهاجران افغان را در فاضالب زير ايستگاه راه 
آهن »روم« يافت. بين افزون بر 100 مهاجر بی خانمان که در فاضالب زير ايستگاه راه آهن »روم« 
زندگی می کردند 24 کودک افغان به چشم می خورند.هم اکنون اين بچه ها در نهادهای اجتماعی »روم« 

نگهداری می شوند و قرار است به زودی تکليفشان مشخص شود.
برخی گروه های خيريه تخمين زده اند که در سال ميالدی گذشته افزون بر 1000 کودک بی سرپرست 
از کشورهای مختلف آسيا ، آفريقا و آمريکای التين وارد پايتخت ايتاليا شده اند.اين بی خانمانان با 

پسمانده غذاهای مردم ، شکمشان را سير می کردند. 

وقوع دو زمين لرزه در شرق کابل 45 کشته و 60 
زخمی برجا گذاشت.

احمد ضياء عبدالزای سخنگوی دولت افغانستان اعالم کرد دو زمين لرزه در 90 کيلومتری شرق کابل 
روی داد که در اين حادثه 100 خانه ويران شد.سازمان زمين شناسی امريکا اعالم کرد اين دو زمين 
لرزه به بزرگی 5/ 5 و 1/ 5 به مقياس ريشترحدود ساعت دو بامداد و چهار بامداد روز جمعه استان 
ننگرهار را لرزاند.شاه محمد يکی از مقامات محلی منطقه شعرزاد استان ننگرهار نيز در اين خصوص 
کابل  از  يافت.آسوشيتدپرس  خواهد  افزايش  احتمااًل  لرزه  زمين  اين  تلفات  آمار  گفت:  خبرنگاران  به 
گزارش داد: در اين دو زمين لرزه دست کم 40 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند اما مقامات دولتی 

افغانستان کشته ها را 15 تن و مجروحان حادثه را 20 تن اعالم کردند.  

جنايت خونين در بيمارستان
کارمند بيمارستانی در ايالت کاليفرنيا - امريکا - پس از آنکه با شليک های مرگبار، دو تن از همکاران 

خود را به قتل رساند خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مقامات پليس فدرال امريکا و مأموران پليس منطقه »النگ بيچ« 
در ايالت کاليفرنيای امريکا، هويت مرد تيرانداز را »ماريو راميرز« - 50 ساله - اهل »الحمراء« اعالم 
کرده و قربانيان او را »هوگو بوستمانت« - 46 ساله - و »کلی هالز« - 56 ساله - که هر سه نفر از 
»النگ  منطقه  پليس  رئيس  ـ  تبز«  بردند.»آنتون  نام  اند،  بوده  مرکزی  بيمارستان  اورژانس  کارمندان 
بيچ« در ايالت کاليفرنيای امريکا ـ درباره اين حادثه تيراندازی تصريح کرد: اين حادثه در اورژانس 
بيمارستان »مموريال« روی داد و طی آن »راميرز« با شليک به سمت همکارانش آنها را از پا در آورد 
و سپس با شليک گلوله به سمت سرش، خودکشی کرد.با اين حال، هنوز از علت اصلی چنين اقدامی 
اطالعی در دست نيست؛ به همين دليل تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.وی در ادامه خاطر نشان کرد: 
اين تيراندازی که در پی تيراندازی های اخير در امريکا روی داده است، باعث شده تا مردم ديگر به 

مأموران پليس و دولت اطمينان نداشته باشند و اعتماد خود را از دست بدهند.

اين در حاليست که هم خانواده »ماريو راميرز« و هم همسايه های او، اين مرد را فردی آرام و خونسرد 
دانسته و به رسانه های دولتی امريکا گفتند که »راميرز« هميشه آرام صحبت می کرد و از خشونت 
متنفر بود، به همين دليل چنين عملی از وی دور از ذهن است.همچنين مدير اجرايی بيمارستان يادآور 
شد: خانواده دو مقتول از سوی بيمارستان تا آخر عمر تأمين شده و به آن ها غرامت پرداخت می شود.

با اين حال، کارشناسان پليس فدرال امريکا احتمال می دهند بروز بحران اقتصادی و بيکاری فزاينده در 
امريکا، باعث تخريب روحی مردم اين کشور شده و چنين فجايعی را رقم می زند. 

کالهبرداری ميلياردی دو زن به 
بهانه شراکت در سودهای کالن   
دو زن که در ماجراهای جداگانه به بهانه مشارکت در پروژه های تجاری و ساختمانی کالهبرداری 

ميلياردی انجام داده اند، روانه زندان شدند.

تهران گشوده شد.  يک  ناحيه  دادسرای  در  کيومرث  نام  به  مردی  با شکايت  ها  پرونده  اين  از  يکی 
از  يکی  طريق  از  گفت؛  ماموران  به  رفت،  قلهک  کالنتری  به  وقتی  است  ثروتمند  مردی  که  کيومرث 
آشنايانم با زنی به نام هيلدا آشنا شدم. او ادعا می کرد زنی پولدار است و در خارج از کشور تحصيل 

کرده و اکنون می خواهد يک پروژه تجاری را در دوبی پيش ببرد.

توضيحات هيلدا بيانگر آن بود که اين پروژه سود بسيار زيادی دارد. من وقتی فهميدم هيلدا برای 
رسيدن به هدفش پول کم دارد وسوسه شدم در سرمايه گذاری با اين زن شريک بشوم. او اعتماد مرا 
جلب کرده بود و هرگز تصور نمی کردم يک کالهبردار حرفه يی است. باالخره بعد از مذاکره های اوليه 

و تعيين درصد سود، من 60 ميليون تومان به هيلدا دادم.

مرد مالباخته ادامه داد؛ هيلدا زنی خوش قول بود و تا دو ماه اول کاماًل به وعده اش عمل و سر موعد 
سود مرا پرداخت کرد ولی ماه سوم خبری از او نشد. چون به وی اعتماد داشتم اعتراض نکردم ولی 
حاال چند ماه از شراکت ما می گذرد و هيلدا فرار کرده و هيچ خبری از او نيست.هنگامی که ماموران 
به دستور بازپرس دادسرای ناحيه يک بررسی های خود را برای دستگيری متهم آغاز کردند، چند نفر 
ديگر نيز با اظهاراتی مشابه از هيلدا به جرم کالهبرداری های کالن شکايت کردند. به اين ترتيب دامنه 
تحقيقات گسترده تر شد تا اينکه کارآگاهان متوجه شدند اين زن از اسم و مشخصات جعلی استفاده 
کرده است. در اين بين چهره نگاری از متهم و تطبيق تصوير به دست آمده با آلبوم عکس مجرمان 
سابقه دار فاش کرد زن شياد شهال نام دارد و فردی است که تاکنون چندين بار به خاطر ارتکاب جرائم 

متعدد از جمله کالهبرداری و جعل عنوان به حبس محکوم شده است. 

پس از افشای اين اطالعات سرنخ هايی از شهال به دست آمد و او دستگير شد. اين زن با پذيرفتن 
جرم خود و فريب افراد ثروتمند گفت با اين شگرد 900 ميليون تومان به دست آورده است. شهال بعد 
از اعتراف به جرمش راهی زندان شد. دومين پرونده نيز مربوط به کالهبرداری های يک زن شيرازی 
است که با ترفندی مشابه بيش از سه ميليارد تومان به جيب زده است. اين زن 50ساله که فريبا نام 
دارد، بعد از طراحی نقشه يی پيچيده افراد ثروتمند را شناسايی کرده و با معرفی خودش به عنوان 
يک زن پولدار که از طريق آپارتمان سازی درآمد هنگفتی دارد، با آنها وارد مذاکره می شد و می گفت 
برای ساخت يک مجتمع بزرگ به سرمايه گذار نياز دارد. او با اين ترفند اعتماد طعمه هايش را جلب و 

از آنان پول دريافت می کرد.

فريبا بعد از اينکه توانست از 60 نفر با اين شيوه کالهبرداری کند، فراری شد و شرکای او که پول خود 
را از دست رفته می ديدند عليه وی اقامه دعوی کردند و معلوم شد متهم از هر يک از آنان مبالغی بين 
50 تا 60 ميليون تومان گرفته است. از آنجا که ابعاد اين کالهبرداری بسيار وسيع بود، کارآگاهان 
تحقيقات ويژه يی را در اين خصوص انجام دادند و با رديابی های گسترده توانستند فريبا را بازداشت 
کنند، اين زن هنگامی که تحت بازجويی قرار گرفت، اتهام کالهبرداری را انکار و از شاکيان به عنوان 
اند. به رغم  شرکای خود ياد کرد و گفت هيچ فريبی در کار نبوده و آنها بی دليل او را متهم کرده 

انکارهای اين زن با توجه به مدارک موجود وی برای ادامه يافتن تحقيقات بازداشت شد.  
 

 آيا می دانيد
 چرا جای اين آگهی خاليست؟
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]فرناز قلعه دار [ 

بوي سوختگي و شعله هاي آتش و دود فضاي خانه را پر 
کرده بود. نمي دانست چقدر زمان گذشته، وقتي صداي آژير 
ماشين  آتش نشاني از دوردست به گوش رسيد ديگر توان 
مقاومت نداشت. چشمهايش بي اختيار بسته شد. هنوز بوي 

دود و سوختگي به مشام مي رسيد. اما ... 
وقتي به بوي خاک باران خورده و چمن هاي خيس مشامش 
را پر کرد. نفس عميقي کشيد و چشمهايش را گشود و به 
صورت زيباي نسترن خيره ماند. حاضر بود تمام زندگي اش 
را بدهد اما چند ساعت بيشتر در همان حال و هوا و در کنار 

دختري که از صميم قلب دوستش داشت باقي بماند. 
گفت:  لب  زير  شد.  خيره  دختر دايي اش  چشم هاي  به  وقتي 
خداوند آبي  آسمان و سبزي چمنزار را يک  جا در چشمان 

تو ريخته است. 
نسترن نيز خنده کنان گفت: به جاي اين همه شعر و شاعري 
يک کم هم به دنياي واقعي اطرافمان فکر کن. اگر دير اقدام 
از شنيدن  انگار  »پدرام« که  داد.  پدرم شوهرم خواهد  کني 
چه؟!  يعني  گفت:  بود،  خورده  جا  دختر دايي اش  حرف  اين 

مگر دايي  نمي داند که ما قصد ازدواج داريم. 
آرام  که  حالي  در  و  بلند شد  از روي چمن ها  دختر جوان 
دايي   مي داني  خودت  گفت:  پدرام  به  بود  افتاده  راه  به 
از وقتي خواستگار  پول دوست است.  جانت چقدر مادي و 
طور  به  را  خواهرزاده اش  انگار  شده،  پيدا  برايم  پولداري 
و  کن  عجله   مي گويم  خاطر  همين  به  کرده.  فراموش  کامل 
بتواند  او  عمه را براي خواستگاري بفرست خانه ما. شايد 

نظر پدرم را جلب کند. چند روز بعد پدرام و مادرش براي خواستگاري راهي خانه نسترن شدند. بعد 
از صحبت هاي معمولي و خانوادگي عمه  خانم موضوع اصلي را پيش کشيد و رو به برادرش گفت: 

»خان داداش من اهل مقدمه چيني و حاشيه نيستم. امشب آمدم اينجا تا با اجازه شما دخترت نسترن را 
براي پسرم خواستگاري کنم. »پدرام« مثل پسر خودت مي ماند از وضع تحصيل، شغل و زندگي اش هم 
به خوبي خبر داري، بنابراين نيازي به توضيح اضافي نيست. آنها از بچگي با هم بزرگ شده و به هم 
عالقه دارند. بيا و بزرگي کن و اجازه بده آنها با هم ازدواج کنند. « پس از پايان حرف ها و تعارف هاي 
معمول پدر نسترن بي آنکه پاسخ درستي به خواهر و خواهرزاده اش بدهد اظهار نظر قطعي را به آينده 
موکول کرد. تا اين که يک ماه بعد و در کمال ناباوري خبر نامزدي نسترن و خواستگار ثروتمندش در 

ميان فاميل پيچيد. 
پدرام که از شنيدن اين خبر شوکه شده بود، سراسيمه راهي خانه دايي اش شد. 

اما اسماعيل – پدر نوعروس – در کمال خونسردي و آرامش به پدرام گفت: ببين پسرم من قبول دارم 
که شما به هم عالقه داريد اما براي داشتن يک زندگي  ايده آل و مناسب، تنها عشق و عالقه کافي نيست. 
با هم ازدواج  من همين يک دختر را دارم و آرزويم خوشبختي اوست. اگر شما 
مي کرديد مطمئن باش که بعد از چند ماه پشيمان مي شديد و مشکالت زندگي عشق 

و عالقه شما را تبديل به تنفر مي کرد. 
پسر جوان با شنيدن حرف هاي دايي اش بدون اين که پاسخي بدهد از اتاق خارج 
شد. وقتي در آشپزخانه چشمش به نسترن افتاد، در حالي که بغض راه گلويش را 
گرفته بود و صدايش بشدت مي لرزيد به آرامي گفت: مطمئن باش حتي اگر يک روز 

هم به پايان عمرم باقي مانده باشد با تو ازدواج خواهم کرد.« 
پدرام پس از گفتن اين جمله آنجا را ترک کرد و رفت. نسترن نيز بي اختيار روي 
زمين نشست و اشک ريخت. بعد هم زير لب گفت: »من هم قسم مي خورم که با تو 

ازدواج کنم.« 
نيز  آن  از  بعد  به خانه بخت رفت. دو سال  ناراحتي  اوج  در  بعد نسترن  ماه  يک 
پدرام با پافشاري هاي مادرش با دختري ازدواج کرد و مدتي بعد نيز صاحب فرزند 
شد. از آن جا که رابطه خانوادگي آنها به هم خورده بود از دور و نزديک شنيد 
که نسترن نيز صاحب فرزند شده است. با اين حال در هر ميهماني که مي دانست 
او  با  ديدار  نمي خواست  نمي کرد. دلش  دارند شرکت  نسترن و همسرش حضور 

پايه هاي زندگي مشترکش را متزلزل کند. 
8 سال از ازدواج نسترن گذشته بود که يک روز صبح پدر آماده رفتن به محل 
کارش بود که تلفن خانه به صدا درآمد. همسرش گوشي را برداشت اما صدايي 
نشنيد. دقايقي بعد بار ديگر زنگ تلفن به صدا درآمد. اين بار همين که پدرام گوشي 
را برداشت و الو گفت سرجايش ميخکوب شد. صداي نسترن بود. ضربان قلب مرد 
جوان با شنيدن صداي نسترن تندتر شد. نسترن به آرامي صحبت مي کرد. قبل از 
آن که منتظر شنيدن پاسخي از سوي پدرام باشد گفت: مي دانم همسرت در خانه 
است و نمي تواني صحبت کني يکساعت ديگر به اين شماره که مي دهم زنگ بزن. 
ديدن چهره  با  را سرجايش گذاشت. همسرش  تلفن  مبهوت گوشي  و  مات  پدرام 
رنگ پريده او پرسيد: »اتفاقي افتاده! چه کسي پشت خط بود؟ چرا حرف نمي زني؟ 

او فقط يک جمله گفت: »اشتباه گرفته بود« و بدون توجه به کنجکاوي هاي همسرش از خانه رفت. 
آن روز متوجه نشد چگونه خودش را به محل کار رساند، چرا که چشمش به عقربه ساعت دوخته شده 

بود مبادا زمان بگذرد. در همين فاصله نيز هزاران فکر و خيال گوناگون از ذهنش گذشت. 
باالخره رأس ساعت مقرر گوشي تلفن را برداشت و شماره را گرفت. با همان زنگ اول نسترن گوشي را 
برداشت. براي لحظه اي ميان هر دو نفر سکوت حکمفرما شد، سکوتي که هزاران حرف در خود داشت. 
سرانجام زن جوان سکوت را شکست و اين مکالمه سرآغاز ارتباطي دوباره بود. نسترن از زندگي خود 
و همسرش و مسائل و مشکالتي که باعث بحران در زندگيشان شده و آنها را در آستانه طالق قرار 
داده بود حرف زد و به پدرام گفت تا چند روز ديگر با سپردن فرزندم به همسرم براي هميشه از او جدا 
خواهم شد. بدين ترتيب پس از طالق، رابطه پنهاني آنها حدود يک سال ادامه داشت. تا اين که سرانجام 
جغد شوم جدايي بر زندگي  پدرام نيز سايه افکند. همسرش نيز مي دانست چه کسي شعله هاي آتش را 
در زندگي اش انداخته است. او وقتي به سراغ نسترن رفت در حالي که از شدت ناراحتي و خشم تمام 
بدنش مي لرزيد گفت: تو را به خاطر نابود کردن زندگي ام نمي بخشم و نفرين تان مي کنم. اميدوارم آتشي 

که به زندگي ام انداختي، تو را بسوزاند و خاکستر کند! 
يک سال بعد پدرام به عهدي که 10 سال قبل با نسترن بسته بود عمل کرد و او را پنهاني به عقد موقت 
خود درآورد. همسر اول پدرام که هنوز درگير مشکالت مالي و دريافت مهريه و نفقه اش بود، پيغام 
فرستاد تا ريال آخر حق و حقوقش را نگيرد، پدرام را رها نخواهد کرد. اين در حالي بود که مرد جوان 
براي فرار از پرداخت مهريه و نفقه همسرش، با نيرنگ، سند خانه و خودرواش را به نام نسترن و يکي 
از برادرانش منتقل کرده بود. آنها قرار گذاشته بودند پس از آنکه همسر پدرام طالق گرفت اموالش را 

برگردانند. 
حق  فقط  و  گذشت  حقوقش  و  حق  از  شکايت  و  فراوان  پيگيري هاي  رغم  به  پدرام  زن  ترتيب  بدين 
سرپرستي تنها پسرش را از دادگاه گرفت و راضي به طالق شد. پدرام و نسترن هم خوشحال از اين 
موفقيت زندگي مشترکشان را جشن گرفتند. چند ماه بعد پدرام که همراه نسترن براي صرف شام به 
رستوران رفته بود موضوع بازگرداندن اموالش را مطرح کرد و گفت: حاال که ديگر خيالم از بابت همسر 
سابقم راحت شده بهتر است يک روز به محضر برويم و سند خانه، خودرو و بقيه اموال را به اسم 

خودم باز گردانم. 
نسترن که از شنيدن اين حرف بشدت ناراحت شده بود با لحني عجيب گفت: اي خسيس حاال که بعد از 

اين همه سال به هم رسيده ايم حاضر نيستي يک خودرو و خانه هم به اسم من باشد؟ 
پدرام هم با لبخند گفت: مي داني که همه زندگي ام متعلق به توست اما قرارمان اين نبود. 

بدين ترتيب مشکالت و اختالف هاي اين زوج از همان شب ريشه دواند. کم کم شوخي هاي نسترن رنگ 
جدي گرفت و او پايش را در يک کفش کرد و گفت: »من هيچ سندي را به اسمت نمي کنم!« 

پدرام که از سر و کله زدن با نسترن خسته شده بود، سراغ برادرزنش رفت و گفت: يک روز را تعيين کن 
تا با هم محضر برويم و سند خانه ام را به نام من بازگرداني. اما وي نيز با تعجب گفت: مگر خبر نداري، 

چند روز قبل خانه را به اسم نسترن کردم. خودش گفت با موافقت تو اين کار را مي کند. 
پدرام با شنيدن اين جمالت ناگهان تعادلش را از دست داد و روي زمين افتاد. 

آن شب وقتي به خانه بازگشت با همسرش به جر و بحث و مشاجره پرداخت اما به هيچ نتيجه اي نرسيد. 
دخالت اطرافيان نيز به آتش اين اختالف ها دامن مي زد. تا اينکه نيمه هاي يک شب، پدرام با يک گالن 
20 ليتري بنزين، وارد خانه شد. نسترن در اتاق خوابيده بود، پدرام در اتاق را قفل کرد و... دقايقي بعد 
شعله هاي سرکش آتش، از سوي آتش نشانان خاموش شد. آنها در ادامه جست وجوها اجساد سوخته 

زوج جوان را در اتاق يافتند. 
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گوناگون
هيتلر، چرچيل، ناپلئون و خرافات

دنياي خرافات
دکتر سيداحسان بيکايي

»امروز جمعه سيزدهم خرافات ريشه علمي ندارند از عاشقي هيلتر 
زير  از  آينه شکستي،  يک  تو  به سيزده،  ناپلئون  نفرت  تا  هفت  به 
نردبان رد شدي و در ضمن يک گربه سياه هم هستي.« اين جمله 
يکي از جمالت معروف يک کارتون والت ديسني است که راجع به 
بدشانسي هاي يک گربه است و تقريبا تمام اعتقادات خرافي راجع 
آمريکا، خيلي ها  اروپا و  است...در  بدشانسي در آن جمع شده  به 
به اين عاليم بدشانسي اعتقاد دارند، عدد سيزده، جمعه سيزدهم، 
آنقدر  آينه.  و شکستن  نردبان  زير  از  رد شدن  گربه سياه،  ديدن 
که بعضي ها بسياري از تصميمات مهم زندگي شان را هم با توجه 
جنگ  در  آلمان  ارتش  حمله هاي  اکثر  مي گيرند.  خرافات  اين  به 
جهاني دوم در روزهاي هفتم ماه اتفاق مي افتاد چون هيتلر عاشق 
به هيچ وجه در  بود و  متنفر  از عدد سيزده  بود.ناپلئون  عدد هفت 
بدشانسي  اينکه  براي  چرچيل  نمي جنگيد.وينستول  سيزدهم  روز 
و  مي داشت  نگه  خانه  در  سياه  بچه گربه  يک  کند  دور  خود  از  را 
هري ترومن رييس جمهور آمريکا يک نعل اسب به در دفترکارش در 
کاخ سفيد مي زد. اينها همه نشان دهنده رسوخ اين اعتقادات خرافي 
به مسايل فوق و  با توجه  آمريکاست.  اروپا و  بين همه مردم  در 
براي اثبات بي اساس بودن اين اعتقادات. در سال 2000 يک مطالعه 
وسيع در بريتانيا توسط کالج سلطنتي انجام شد تا به طور علمي 
با  دانشجويان  از  گروه  يک  کند.  آزمايش  را  خرافي  اعتقادات  اين 
فاصله  در  آسيب ها  و  جراحات  تصادفات،  ميزان  آماري  بررسي 
ژانويه سال 2000 تا آوريل سال 2001 احتمال بدشانسي هايي از 
جمعه  شب  در  يا  و  است  کامل  ماه  که  شب هايي  در  را  قبيل  اين 
کار  اين  براي  آنها  کردند.  مقايسه  بقيه شب هاي سال  با  سيزدهم 
اطالعات اورژانس چندين بيمارستان مختلف را در روزهاي مختلف 
احتمال  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  درنهايت  و  کردند  ارزيابي  سال 
هيچ  سال  خاص  روزهاي  اين  در  آسيب  و  تصادف  و  بدشانسي 

تفاوتي با روزهاي ديگر ندارد. آنها به طور علمي نتيجه گرفتند که 
چيزهايي  و  کامل  ماه  و  سيزدهم  جمعه  و  سيزده  عدد  بدشانسي 
مسايل  در  تاثيري  هيچ  و  است  خرافي  اعتقاد  يک  کامال  اين  مثل 
روزمره زندگي ندارد.در بخشي از اين تحقيق هم به ريشه هاي اين 
اعتقادات خرافي اشاره شده است که نشان مي دهد چگونه اينها وارد 
جا  به  عقيده  يک  گربه سياه  از  عادي شده اند.ترس  مردم  اعتقادات 
مانده از قرون وسطي است. زماني که جادوگران را آتش مي زدند 
و مردم معتقد بودند جادوگرها به شکل گربه هاي سياه به زندگي 
باز مي گردند.رد شدن از زير نردبان و بدخيمي آن هم يک عقيده 
به جا مانده از يکي از رسوم آسيايي است. در گذشته مجرمان و 
جنايتکاران را به وسيله آويزان کردن از يکي از پله هاي نردباني که 
به ديوار تکيه داده شده بود اعدام مي کردند و مردم معتقد بودند 
روح آن جنايتکار در زير نردبان باقي مي ماند.عدد سيزده به خاطر 
يهودا حواري مسيح و نفر سيزدهم شام آخر است که باعث دستگير 

شدن و به صليب کشيده شدن مسيح است.
هر کدام از اعتقادات خرافي، ريشه اي غيرعلمي شبيه اينها دارند که 
نمي توانند تاثير خاصي داشته باشند. اما با اين حال مردم دوست 

دارند به آنها پايبند باشند.

چه مي کند اين شانس و خرافات در دنياي فوتبال!
دو  بين  اندکي  اختالف  با  رقابت هاي ورزشي  از  اين روزها خيلي 
طرف برنده و بازنده به پايان مي رسد. در اين رقابت شديد، استفاده 
از موقعيت ها سهم زيادي در برنده يا بازنده بودن يک ورزشکار 
دارد به همين دليل اعتقاد به شانس و يا خرافاتي شبيه به اين در 

بين ورزشکاران بسيار شايع شده است...
که  است  کارهايي  يا  و  خرافي  اعتقادات  اين  از  تعدادي  اينها 

ورزشکاران معروف انجام مي دهند.
مايکل جردن

 ،NBA ليگ  و  آمريکا  بسکتبال  اسطوره   بازيکن  جردن،  مايکل 
تيمش  ورزشي  زير شورت  بازيگري خود  دوره  طول  در  هميشه 
شورت تيم دوره کالج خود را مي پوشيد و معتقد بود اين شورت 

برايش شانس مي آورد.
تايگر وودز

تايگر وودز، اسطوره بازي گلف که هنوز هم به کسب قهرماني در 
اين رشته مشغول است در همه بازي هايش در روز يک شنبه لباس 
قرمز مي پوشد. او مي گويد مادرش معتقد است رنگ قرمز در اين 

روز به او انرژي مي دهد و برايش شانس دارد.

فابين بارتز
که  بارتز  فابيان  که  زماني  فرانسه،  ملي  تيم  بازي هاي  تمام  در 
مي ايستاد  دروازه  درون  در  بود،  بودن  خوش شانس  به  معروف 
لورن بالن کاپيتان تيم، سرطاس بارتز را مي بوسيد تا براي تيم شان 

خوش شانسي بياورد.
تي يري آنري

را  آهنگ خاص  فوتبال يک  بازي  از هر  قبل  آنري هميشه  تي يري 
گوش مي کند. اين کار او اگر چه حوصله همه همبازي هايش را سر 

برده است اما براي او شانس مي آورد.
ژان ماري فاف

ژان ماري فاف دروازه بان معروف بلژيکي در دوره بازي اش هميشه 
يک عکس از خانواده اش را درون دروازه  مي گذاشت.

فيروز کريمي
مربي هاي  و  ورزشکاران  بين  در  را  باورهايي  چنين  مي شود 
ايراني هم ديد. اعتقاد فيروز کريمي مربي استقالل به پوشيدن کت 

خوش شانسي يا آتش زدن کت بدشانسي.
روبرتو دونادوني

در بازي آرژانتين- ايتاليا در نيمه نهايي جام جهاني 1990، بعد از 
خراب کردن پنالتي توسط دونادوني و حذف ايتاليا، تا مد ت ها کسي 
بود  معتقد  بپوشد چون   17 پيراهن شماره  ايتاليا  در  نبود  حاضر 

برايش بدشانسي مي آورد.
اريک کانتونا

برگرداندن يقه اريک کانتونا در زمان بازي اش در تيم منچستر بيشتر 
از اينکه يک ژست باشد کاري براي به دست آوردن خوش شانسي 

بود.
هکتور کوپر

هکتورکوپر مربي تيم اينترميالن در تمام بازي ها و قبل از شروع 
بازيکني که  به سينه هر  بياستد و  کنار خط  بايد  بود  بازي معتقد 
وارد زمين مي شود با کف دست بکوبد. در غير اين صورت در طول 

بازي بدشانسي خواهد آورد.
ژاک سانتيني

اعتقادات خرافي در بين فرانسوي ها و خصوصا ورزشکاران شان 
بسيار رواج دارد. معروف ترين آنها هم ژاک سانتيني مربي تيم ملي 
فرانسه بود که اعتقاد داشت طالع بعضي بازيکن هاي معروف براي 

بودن در تيم خوب نيست و آنها را به تيم دعوت نمي کرد.
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشک و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

تاريخچه طال و جواهر

اين بازي را آقايان شروع 
کرده اند

بومیان، قرن ها پیش، طبیعت را به خود حلقه آویز 
قدرت  تمام  طبیعت،  بودند  معتقد  آنها  مي کردند. 
سنگ  و  چوب  و  برگ  و  گل  در  را  خود  جادویي 
ذخیره کرده و آنهایي که حلقه اي از گل یا نخ یا 
سنگ به دور گردن و کمر خود مي آویزند، قدرت 
طبیعت را به بهاي رواج زیبایي مي خرند. تاریخ 
بشریت از تاریخ زیورآالت جدا نیست. گرایش به 
زیبایي و زیباتر شدن همیشه در همه جا وجود 
تاریخ  ماقبل  مدسازان  اولین  ظهور  با  داشته. 
آناتومیک  لحاظ  به  که  انسان هایي  )نخستین 
قدرت هاي  نامید(  مدرن  انسان  را  آنها  مي توان 
تاریخ  سراپاي  به  زیورآالت  نمادین  و  جادویي 
بشریت آویخته شد. حاال هم برخي از مردم با این 
باور که ارواح شرور از خانه و خانواده شان دور 
مي شود، نماد دلفین یا اسب تک شاخ را روي سنگ 
مي تراشند و بر سر در خانه شان نصب مي کنند. 
خبیث،  و  بد  ارواح  دفع  براي  مسیحیان  برخي 
و  خطرها  انواع  برابر  در  حمایت  گناه،  از  دوري 
شمایل  زایمان،  حین  باردار  زن  نجات   و  دشمني 
مسیح و حواریون را از طال و کهربا مي سازند و 

روي میز دعا مي گذارند.

مردها پيشگام  بودند

اغلب طرفداران وسايل زينتي را خانم ها تشکيل مي دهند ولي هزاران سال پيش، مردها  امروز  گرچه 
بودند که براي اولين بار با برگ درختان، موهايشان را زينت  دادند. 3 هزار سال پيش از ميالد مسيح، 
هنرمندان سرزمين فراعنه اولين کساني بودند که طال را کشف کردند و چون چکش خور خوبي داشت، 

از آن براي فراعنه تاج و گردن بند ساختند. 

1400 سال پيش از ميالد مسيح، در يونان باستان، مرواريدهاي زيبا به شکل  گل و صدف و پروانه 
تولد  از  پيش  سال   300 دقيقا  يعني  بعد،  سال   100 و  هزار  خورد.  تراش 
مسيح، يونانيان دست به ساخت زيورآالت چندرنگ زدند و در اين ميان از 
زمرد، عقيق سرخ، لعل کبود و مرواريد استفاده کردند. آنها سنگ هاي رنگي، 

شيشه و مينا را هم در کارهاي خود به کار بردند.

طالي معروف ايتاليا 8 سال پيش از تولد مسيح به بازار آمد و از آن پس، 
ميالدي،   13 قرن  در  کرد.  پر  را  جهان  طالها سراسر  آن  زيبايي  آوازه ي 
وفور  به  مي شد  و  شد  متداول  باستان  اروپاي  در  جواهرات  از  استفاده 
لباس هاي اشرافي مملو از جواهرات را بر تن زنان ديد. اين در حالي بود که 
در فرانسه، به تن داشتِن کمربند زينتي و جواهرات براي شهروندان، ممنوع 
بود. با شروع رنسانس در قرن 14 و کشف راه هاي دريايي و سرزمين هاي 
جديد در آمريکا و استخراج طال، استفاده از گردن بند و گوشواره و سنجاق 
لباس در طبقه اشراف رايج شد. در اين عصر، زيورآالت براي مراسم مذهبي 
استفاده مي شد و فقط تاجران قدرت خريد آن را داشتند. اما کم کم جواهرات 

هم مانند تمام چيزهاي ديگر فراگير و همگاني شد.
طراحي جواهرات به صورت آن چه امروز مي شناسيم، از قرن 16 آغاز شد. 
تمام زيورآالتي که براي اولين بار در ايتاليا و فرانسه ساخته شده هم اکنون 

در موزه هنر لندن و لوور پاريس نگهداري مي شود.

جواهرات رمانتيک
فرانسه  در  ساعت  زنجير  و  انگشتر  حلقه،  بار  اولين  براي   17 قرن  در 
و  طراحي، ساخت   1789 در سال  انقالب صنعتي  با  همزمان  ساخته شد. 
فروش جواهرات ممنوع شد و در حدود 3 سال بعد مجددا رواج پيدا کرد. 
آغاز شکوفايي جواهرات در اروپا را بايد قرن 19 دانست. وقتي ويکتوريا 
يا  رمانتيک  حالتي  بيشتر  جواهرات  شد،  انگلستان  ملکه ي   1837 سال  در 
و  آمريکايي ها  ويکتوريا،  ملکه  به سلطنت رسيدن  با  داشتند.  ناسيوناليستي 

انگليسي ها هم دست به ساخت جواهرات زدند.

گول زنک هاي پرخريدار
ايتاليايي،  تجار  بوده اند.  شرقي  اصلي  مرواريدهاي  و  گرانبها  سنگ هاي  اصلي  خريداران  ايتاليايي ها 
جواهرات را به قيمت نازل از شرق مي خريدند و به گزاف به اروپاييان مي فروختند. در ميان جواهرات، 
مرواريدهاي سفيد هند و ايران ارزش بااليي داشت. ونيزي ها کم کم براي آن که فروش و سودشان را 
باالتر ببرند به فکر افتادند که سنگ هاي مصنوعي شبيه مرواريد بسازند و به قيمت پايين تر به مردم 
عادي بفروشند و سرانجام 1300 سال پيش، با مخلوط کردن پودر شيشه سفيد، سفيده تخم مرغ و ماده 

لزج حلزون، مرواريد مصنوعي ساختند.

جواهرات مردگان
جواهرات مردگان با فوت شاهزاده آلبرت باب شد. جواهرات مرده، شامل تمامي سنگ هاي گرانبهاي 
مشکي مي شد که به صورت تاج روي سر مرده قرار مي دادند. اطرافيان آنها تا ماه ها از هيچ جواهري 

استفاده نمي کردند. 
فانتزي ترها

از سال 1960 به بعد، طراحان جواهرات تصميم گرفتند از روش ها و طرح هاي سنتي کمي فاصله بگيرند 
و فانتزي تر بشوند. اولين کساني که مشتاقانه به سمت اين جواهرات رفتند، بازيگران بنام هاليوود بودند 
که باعث شدند اين سبک از جواهرسازي در تمامي جهان رونق پيدا کند. امروز هم مي توانيد انواع و 
اقسام اين جواهرات فانتزي را که مخلوطي از طالي زرد )طال+ آلياژ برنز(، طالي سفيد )طال+ آلياژ نقره( 

و انواع سنگ هاي قيمتي است، بيابيد. 
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شما چه جور شخصيتي داريد؟

آزموني براي 
تعيين تيپ 

شخصيت شما
انواع و اقسام پرسشنامه هاي شخصيتي معتبر وجود دارند که 
مي توانند ته وتوي شخصيت شما را بريزند روي کاغذ و شما را 
در شناخت بهتر خودتان ياري دهند. اما جالبي پرسشنامه ي زير 
به اين است که عالوه بر رو کردن برخي ويژگي هاي شخصيتي  
شما، مي تواند پيش بيني کند که آيا شما مستعد بيماري هاي قلبي 
هستيد يا نه! چرا؟ اول تست را بزنيد؛ تا بعد!کافي است در مقابل 
هر يک از 25 عبارتي که در زير مي خوانيد، موافقت يا مخالفت 
مي توانيد،  که  جايي  تا  کنيد.  مشخص  »بله/خير«  با  را  خودتان 
از »نمي دانم« اجتناب کنيد. ناسالمتي شما مي خواهيد شخصيت 

خودتان را بشناسيد!

تاکيد  کلمات  برخي  روي  خود  روزمره ي  مکالمات  در  آيا   .1
مي کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

2. آيا سريع غذا مي خوريد و سريع حرف مي زنيد؟
بلي           خير              نمي دانم

بهترين  هميشه  تا  داد  آموزش  کودکان  به  بايد  شما  نظر  به   .3
باشند؟

بلي           خير              نمي دانم

4. آيا وقتي کسي کند و آهسته کار مي کند، بي حوصلگي نشان 
مي دهيد؟

بلي           خير              نمي دانم

تند حرف  به  وادار  را  آنها  مي زنند،  ديگران حرف  وقتي  آيا   .5
زدن مي کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

6.آيا وقتي احساس مي کنيد محدود شده ايد يا بايد در رستوران، 
منتظر خالي شدن ميز باشيد، از فرط عصبانيت ديوانه مي شويد

بلي           خير              نمي دانم

7. آيا وقتي کسي براي شما حرف مي زند، همچنان افکار شخصي 
خودتان را دنبال مي کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

8. آيا سعي مي کنيد در حال اصالح صورت يا آرايش، صبحانه 
هم بخوريد؟

بلي           خير              نمي دانم

کار  تابستاني  يا  نوروزي  تعطيالت  در  که  مي افتد  اتفاق  آيا   .9
کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

عالقه ي  مورد  موضوعات  به  مربوط  مباحث  هميشه  آيا   .10
خودتان را دنبال مي کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

11. آيا اگر وقت گذراني کنيد، خودتان را گنهکار مي دانيد؟
بلي           خير              نمي دانم

12. آيا آن قدر مشغول کار هستيد که متوجه اطراف خودتان يا 
مثال متوجه تغيير دکوراسيون خانه نمي شويد؟

بلي           خير              نمي دانم

13. آيا با ماديات بيشتر از مسايل اجتماعي درگير هستيد؟
بلي           خير              نمي دانم

زمان  کمترين  در  را  خود  فعاليت هاي  مي کنيد  سعي  آيا   .14
برنامه ريزي کنيد؟

بلي           خير              نمي دانم

15. آيا هميشه به موقع سر قرار حاضر مي شويد؟
بلي           خير              نمي دانم

16. آيا اتفاق افتاده است که براي بيان نظر خودتان مشت گره 
کنيد يا مشت بزنيد؟

بلي           خير              نمي دانم
17. آيا موفقيت هاي خود را به توانايي سريع کار کردنتان نسبت 

مي دهيد؟
بلي           خير              نمي دانم

سريع  خيلي  و  حاال  همين  بايد  کارها  مي کنيد  احساس  آيا   .18
انجام گيرد؟

بلي           خير              نمي دانم

مي کنيد  سعي  هميشه  خود،  کارهاي  انجام دادن  براي  آيا   .19
ابزارهايي را به کار ببريد که بيشترين بازده را دارند؟

بلي           خير              نمي دانم

20. آيا هنگام بازي، آن چه برايتان بيش از هر چير ديگري اهميت 
دارد، اين است که برنده بازي باشيد؟

بلي           خير              نمي دانم

21. آيا معموال حرف ديگران قطع مي کنيد؟
بلي           خير              نمي دانم

22. آيا وقتي ديگران تاخير مي کنند، عصباني مي شويد؟
 بلي           خير              نمي دانم

23. آيا پس از غذا خوردن بالفاصله از سر ميز يا از سر سفره 
بلند مي شويد؟

 بلي           خير              نمي دانم

24. آيا هميشه احساس مي کنيد عجله داريد؟ 

بلي           خير              نمي دانم

25. آيا از عملکرد فعلي خود ناراضي هستيد؟
 بلي           خير              نمي دانم

تفسير آزمون
حاال با توجه به جدول ذيل نوع شخصيت خود را پيدا کنيد.

اين را هم درگوشي از ما داشته باشيد که اگر شما مثل آدم هاي تيپ 
A فکر مي کنيد اما مثل افراد تيپ B رفتار مي کنيد، روان شناسان 
به شما مي گويند تيپC . يعني اين که شما دوست داريد مثل تيپ 
A رفتار کنيد اما حرص مي خوريد و به قول معروف، مي ريزيد 
توي خودتان. شما مستعد بيماري سرطانيد. پس بهتر است شما 

هم سري به يک روان شناس بزنيد.

شخصيت شناسي به 
صرف بستني!

داده  انجام  مزه شناسي  به  مربوط  تحقيقي  بستني سازي،  کارخانه  يک 
است. اين تحقيق نشان داده است که چطور مزه هاي بستني که ما براي 
را  تحقيق  اين  نشان مي دهد.  را  ما  ترجيح مي دهيم شخصيت  خوردن 
بنياد پژوهش و درمان مزه  آر. هيرش دبير عصب شناسي  آلن.  دکتر 
و بو در شيکاگو انجام داده و نشان داده است که چطور مزه بستني 
اسرار شخصيت ما را هويدا مي کند. البته نتايج اين تحقيق علمي، به درد 
ميز غذا و مغازه بستني فروشي هم مي خورد. اين جور جاهاست که 

مي شود آدم ها را شناخت! ...
از بين مزه هاي زير، بستني مورد عالقه تان را انتخاب کنيد و ببينيد که 

چطور آدمي هستيد:

 6- و  توت فرنگي   5- موز،   4- گردويي،   3- شکالت،   2- وانيلي،   1-
تکه هاي شکالت.

اگر بستني وانيلي دوست داريد، شما سرشار از رنگ زندگي، پرانگيزه 
انتظارات بااليي از خودتان در  و ريسک پذير هستيد و اهداف عالي و 
مي بريد.  لذت  نزديک  خانوادگي  روابط  از  همچنين شما  داريد.  زندگي 
يک انسان اجتماعي که زندگي پرجنب و جوشي دارد. نفوذ پذير، پرمعنا، 

ايده آليست. )نمونه معمول: يک همسر خانه دار دلباخته(
اگر بستني شکالتي دوست داريد، شما سرزنده، خالق، پرشور، خونگرم، 
در  خوش ذوق و ستاره هر مهماني هستيد. طرفداران شکالت معموال 
مرکز توجهات قرار دارند و ممکن است از زندگي روزمره خسته شوند. 
تاثير قرار مي گيرند.  خوش لباس و برونگرا هستند و به سادگي تحت 
پيرو شهودي هستند و از روابط صميمي لذت مي برند. )نمونه معمول: 
زناني که به ويژگي هاي زنانه معروفند، مرداني که به ويژگي هاي مردانه 

معروفند(
محتاط،  کمال گرا،  منظم،  آدمي  داريد،  دوست  گردويي  بستني  اگر 
از نظر مالي محتاط هستيد. همچنين  باوجدان، اخالق گرا و  جزئي نگر، 
شخصيتي عالقه مند به رقابت، مبارزه طلب در ورزش و مسوول داريد.

)نمونه معمول: افراد اجرايي(

اگر بستني موزي دوست داريد، آسانگير هستيد، ولخرجيد، صادق و 
فرزند  يا  و  مادر  و  پدر  همسر،  معمول: شوهر،  )نمونه  هستيد.  همدل 

ايده آل(
احساساتي  اما  هستيد  خجالتي  داريد،  دوست  توت فرنگي  بستني  اگر 
خودتان  به  و  درونگراييد  و  يکدنده  جزئي نگر،  شکاک،  داريد.  قوي 
مرتب ايراد مي گيريد. به راحتي ممکن است احساس گناه کنيد، شکننده 
هستيد، نااميديد و اعتماد به نفس پاييني داريد. )نمونه معمول: کارمند، 

روزنامه نگار(
با تکه هاي شکالت دوست داريد، دست و دلباز، رقابت گرا  اگر بستني 
و چيره دست هستيد. در موقعيت هاي اجتماعي خوش برخورديد، انگيزه 
داريد و کارآمديد. يک انسان آينده نگر و غالب هستيد. از برآوردن نياز 
ديگران لذت مي بريد، آدم پرتالش و کوششي هستيد و تحمل شکست 
را نداريد. )نمونه معمول: رهبران صنايع،  کساني که در مدرسه راي باال 
مي آورند(تحقيق مزه شناسي شامل بخش ديگري هم مي شود که نشان 
مي دهد طرفداران کدام مزه ها بهترين زوج را تشکيل مي دهند. در ستون 
سمت راست، مزه مورد عالقه تان را پيدا کنيد و ببينيد که با چه کساني 

ممکن است کنار بياييد.
منبع: ريدرز دايجست
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جدول و سرگرمی

فال هفته
از  يکي  فروردين:  متولدين 
و  شد  خواهد  شما  حال  کمک  خويشاوندان 
شما  دوش  روي  از  را  سنگيني  بار  قولي  به 
احساس  کاري  انجام  براي  داشت.  برخواهد 
خواهيد کرد که بايد منافع اقتصادي خود را به 
خاطر مسئله اي احساسي به مخاطره بيندازيد. 
همين امر شما را در يک نوع رودربايستي و 
دودلي قرار خواهد داد . بعضي دلخوري هاي 
بزرگ  هست  که  آنچه  از  بيش  را  خانوادگي 
نکنيد. وضعيت مالي شما در موقعيت رضايت 

بخشي قرار مي گيرد.

يک  انجام  در  ارديبهشت:  متولدين    
معامله و يا عقد قرارداد حسن نيت طرف مقابل 
براي شما ثابت خواهد شد و از شک و ترديد 
بيرون خواهيد آمد. از يک نوآشنا مهرباني ها 
زودي  به  ديد.  خواهيد  ذيقيمتي  هاي  کمک  و 
و  کرد  خواهيد  مشاهده  خود  کار  در  رونقي 
شايد به فکر گسترش کار خود و يا شروع کار 
يابيد آنچه  اين هفته درمي  بيفتيد. در  جديدي 
را که برايتان مشکل و يا غيرمقدور مي نمود 

چقدر آسان و در دسترس است.

متولدين خرداد: هفته اي خوب و پر از 
شادي در پيش داريد. به زودي بنا به اتفاقي 
آينده  به  نسبت  تفکرات شما  در  اي  تازه  افق 
پديد خواهد آمد. افقي روشن و رنگارنگ . يک 
مشکل و يا موردي که نسبت به حل آن بدبين 
بوديد، برايتان آسان خواهد شد. مقداري پول 
به دست شما مي رسد. براي حل يک اختالف 
و يا عقد قرارداد، بهتر است اندکي از خواسته 
نفع شما  به  نهايتأ  تا قضيه  بکاهيد  هاي خود 

تمام شود.

  متولدين تير: براي انجام کاري ناچار 
بدهيد.  ناخواسته  مسافرتي  به  تن  شويد  مي 
مشکلي که در رابطه با آينده داريد، بنا به ميل 
شما حل خواهد شد. دانش آموزان متولد اين 
يابند.  مي  دست  تحصيلي  موفقيتهاي  به  ماه 
افراد  از  يکي  سالمتي  بابت  از  شما  نگراني 
خانواده برطرف ميشود. به زودي چشم شما 
خواهد  روشن  عزيزاني  يا  و  عزيز  ديدار  به 
پنداشتيد  مي  شده  سوخت  که  را  طلبي  شد. 
وصول خواهيد کرد و يا در حال وصول قرار 

مي گيرد.

پي  هفته  اين  در  مرداد:  متولدين   
مورد  در  شما  رفتار  يا  تفکر  که  برد  خواهيد 
يا  و  غيرواقعي  حد  چه  تا  نزديکان  از  يکي 
بيش  خود  نزد  خود  و  است  بوده  غيرمنطقي 
هفته  اواخر  در  شد.  خواهيد  شرمنده  همه  از 
احساس خواهيد کرد که از يک بن بست رهايي 
ايد و آن وقت اعصاب خود را در حال  يافته 
بابت  از  شما  نگراني  يافت.  خواهيد  آرامش 
سالمتي خود برطرف مي شود. بنا به موردي 
هدايايي  يا  و  گيريد  مي  قرار  تشويق  مورد 

دريافت خواهيد کرد.

شما  درخواست  شهريور:  متولدين 
هفته  گيرد.  مي  قرار  مقابل  قبول طرف  مورد 
خوب و آرامي در پيش داريد . احساس خواهيد 
ايد. يک  به دست آورده  اي  تازه  کرد روحيه 
براي  را  خوش  اوقات  اين  غيرمنتظره  اتفاق 
زندگي  وقت  آن  و  کرد  خواهد  تر  کامل  شما 
را در وجهي زيباتر خواهيد ديد. تغييراتي در 
پديد  شما  مسکن  وضعيت  يا  و  شغلي  امور 
شما  عالقه  مورد  چندان  البته  که  آمد  خواهد 
از  خاصي  مورد  هيچ  بي  يکي  بود.  نخواهد 

دست شما دلخور مي شود.

زندگي  مشکل  يک  مهر:  متولدين 
به خود مشغول  هفته  اين  همه  در  را  فکرتان 
خواهد کرد. يکي از بزرگان خانواده راه خوبي 
است  بهتر  کرد.  خواهد  پيشنهاد  شما  به  را 
امور روزانه  کنيد. در  فکر  بيشتر  باره  دراين 
با تحرک بيشتر مي توانيد پله هاي موفقيت را 
با سرعت باال برويد. چند ديدار مسرت بخش 
خواهيد داشت. نسبت به يک معامله خوش بين 
باشيد. همه چيز در آينده اي نه چندان دور رو 

به راه خواهد شد.

متولدين آبان: از دنبال کردن اموري که 
چندان به نتيجه آن مطمئن نيستيد، خودداري 
يا  و  اهميت شما  مناسبتي  به  زودي  به  کنيد. 
تر  روشن  خانواده  اعضاي  براي  شما  کار 
خواهد شد. مسافري در راه داريد. امر خيري 
در خانواده در حال انجام است. براي پيشرفت 
يا  و  رقابت  يک  در  شويد  مي  ناچار  کاري 
سنجش شرکت کنيد. يکي به موقعيت و يا کار 
به ضرر  که  اما کاري  کند،  شما حسادت مي 

شما تمام ميشود، نمي کند.

انجام  در  هفته  اين  در  آذر:  متولدين   
احتياط  و  دقت  روزانه  يا  و  محوله  امور 
احتمالي  يک ضرر  بروز  از  تا  بکنيد  بيشتري 
جلوگيري به عمل آوريد. کار شما در موقعيت 
حساس تري قرار مي گيرد و يا تعهدات تازه 
اي به عهده شما گذاشته مي شود. منتظر هديه 
مسئله  يا  و  اختالف  يک  باشيد.  پاداش  يا  و 
پيش آمده در خانواده و يا در محل کار را مي 
توانيد با دورانديشي و گفتگو با طرف مقابل به 
خوبي و خوشي خاتمه دهيد. مواظب سالمتي 
خود باشيد. در غير اين صورت يک ناراحتي 

جسمي در راه داريد.

فرصت  هفته  اين  در  دی:  متولدين   
بسيار خوبي براي حل يک اختالف و يا انجام 
به دست  بود،  افتاده  تعويق  به  که  اي  معامله 
مي آوريد. شانس با شما همراه است. فرصت 
ها را از دست ندهيد. در امور شغلي موقعيت 
مناسبي که هميشه آرزو مي کرديد، به دست 
مي آوريد. يک مزاحم و يا يک حسود از سر 
راهتان به کنار خواهد رفت. بهترين روز هفته 
ها  است. مواطب حرف  براي شما چهارشنبه 
و رفتارتان باشيد تا موجب دلخوري ديگران 

نشود.

متولدين بهمن: نسبت به خواسته يکي   
از نزديکان بي قيد و سهل انگار نباشيد وگرنه 
کمک  به  اينکه  از  دور  چندان  نه  اي  آينده  در 
او نرفته ايد، پشيمان خواهيد شد. در برخورد 
داشته  را  رفتاري  همان  ديگران  با  مالقات  و 
انتظار داريد. موقعيت و  از ديگران  باشيد که 
شخصيت کساني را که از لحاظ سني از شما 
نگراني  دوره  يک  بگيريد.  نظر  در  کوچکترند، 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پايان  به  سختي  و 
ماه  اين  متولد  متأهلين  شود.  مي  برآورده 
نسبت به خواسته شريک زندگي خود بي اعتنا 

نباشند وگرنه ضرر خواهند کرد.

يک  مناسبتي  به  اسفند:    متولدين   
خوشحالي نسبتأ بزرگ در راه داريد. در يک 
براي  شما  هاي  بدگماني  علت  خاص  مورد 
خودتان روشن خواهد شد. يک دوست قديمي 
به  کرد.  خواهد  شما  حق  در  بزرگ  خدمتي 
تازه  اي  دوره  کرد  خواهيد  احساس  زودي 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي کنيد بر 
مشغله هاي خود بيش از اين نيفزائيد و براي 
خود آرامش بيشتري فراهم آوريد. يک معامله 
مي  پيدا  اي  گمشده  داريد.  پيش  در  شيرين 

شود. مزاحمت يک مزاحم خاتمه مي گيرد.

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qxc7    Kxc7  Bd6+    Kc8  Nb6#

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید
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 فروش و نصب برنامه 
های جديد کامپيوتری

XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی ديگر 

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

خطر نابودي حيات تا 
پايان قرن 21 

 
المللي مستقر در واشنگتن در گزارشي که اخيراً  سازمان تحقيقات آب و هوايي بين 
از نتايج تحقيقات خود منتشر ساخته است، هشدار داده است اگر روند افزايش توليد 
گازهاي گلخانه يي در قرن 21 به ميزان 70 درصد سطح فعلي کاهش نيابد تا پايان قرن 
21 بيش از 75 درصد يخ هاي قطبي آب خواهند شد. در اين گزارش که حاوي نکات 
هشداردهنده يي درباره خطر »گرمايش زمين« و تبعات آن است، آمده است اگر روند 
افزايش توليد گاز دي اکسيد کربن تا پايان قرن 21 به ميزان 70 درصد سطح کنوني 
آن کاهش نيابد، با آب شدن يخ هاي قطبي و افزايش سطح آب اقيانوس ها کيفيت حيات 

روي کره زمين به شدت مورد تهديد خواهد بود.

در اين گزارش آمده است نخستين تاثير افزايش گرمايش کره زمين در از بين رفتن 
اکوسيستم حيات در قطب خواهد بود و تاثير تبعي اين واقعه حتي حيات انسان در کره 

زمين را نيز تحت تاثير جدي قرار خواهد داد.

اياالت متحده خود از زمره کشورهايي است که حجم عظيمي از گازهاي گلخانه يي را 
توليد مي کند. اين در حالي است که در زمان دولت بوش، واشنگتن با خروج خود از 

پيمان کيوتو انتقادات شديد جهاني و داخلي را باعث شد. 

پيمان کيوتو مقرر مي دارد تا سال 2050 ، 50 درصد از حجم توليد گازهاي گلخانه يي 
کاهش يابد تا به اين وسيله از گرمايش بيشتر کره زمين و تهديد اکوسيستم حيات در 

اين کره شگفت انگيز کاسته شود.

در اين تحقيق که با همکاري وزارت انرژي اياالت متحده تهيه شده است آمده است 
متوسط درجه دماي هواي زمين قرن بيستم در مقام مقايسه با قرن نوزدهم يک درجه 
افزايش يافته است و اين افزايش در نتيجه توليد بي رويه گاز دي اکسيد کربن در قرن 
PPM )قسمت در واحد ميليون( در سطح فعلي  گذشته و رسيدن آن به ميزان 380 

تحقق يافته است.

گذاري کشورهاي  راهکارهايي چون سرمايه  به  توجه  با  است  آمده  گزارش  اين  در 
مي  بيني  پيش  يي  گلخانه  گازهاي  توليد  از  کاستن  و  پاک  هاي  انرژي  روي  مختلف 
 PPM 450 شود اگر توليد گاز دي اکسيدکربن در اواخر قرن ميالدي جاري به سطح
برسد، اين وضعيت تا حدودي قابل تحمل است. در اين گزارش آمده است اگر هيچ 
سياست جهاني مبني بر کاهش توليد گازهاي گلخانه يي در پي گرفته نشود، تا سال 
2100 ميالدي توليد گاز دي اکسيدکربن به حدود PPM 750 خواهد رسيد که اين امر 
با افزايش دماي کره زمين به چهار درجه بيش از متوسط دماي فعلي، حيات را به طور 

جدي مورد تهديد قرار خواهد داد.

در اين صورت هزاران نوع و گونه گياهي و جانوري در اين وضعيت نابود خواهند 
شد. 

قرن  پايان  در  يابد  ادامه  کنوني  روند  که  در صورتي  است  آمده  مزبور  گزارش  در 
اثر  در  يافت که  افزايش خواهد  متر  ها 22 سانتي  اقيانوس  ميالدي جاري سطح آب 
آن بسياري از جزاير زير آب رفته و حيات در بخش هايي از کره خاکي نابود خواهد 

شد.
اين در حالي است که در گزارش تاکيد شده است اگر راهکارهاي اصالحي و جبراني 
اجرا شود تا پايان قرن ميالدي جاري همزمان با رسيدن حجم دي اکسيد کربن در جو 

به 450 ميليون در واحد، سطح آب اقيانوس ها 14 سانتيمتر باال خواهد آمد. 
به عبارت ديگر هر کس با شما »دوست« باشد گرايش هاي سياسي و اجتماعي شما 

را مي بيند.

 رشد چشمگير استفاده از تلفن همراه در آلمان  
 

در سال 2008 به طور متوسط هر شهروند آلماني 5/30 ساعت با تلفن همراه صحبت کرده است. هر شهروند آلماني 3/1 قرارداد 
به  ثابت  تلفن  از  امر باعث شده استفاده  اين  تلفن همراه دارد.  امکانات  از  براي استفاده 

تدريج کمتر شود. 
براي بسياري از آلماني ها ديگر برقراري ارتباط بدون تلفن همراه به سختي قابل تصور 
همراه  تلفن  با  5/30 ساعت  آلماني  هر شهروند  متوسط  طور  به   2008 در سال  است. 
صحبت کرده است. اين رقم 10 درصد بيش از سال 2007 است. در مجموع ساعاتي که 
کل شهروندان آلمان در سال 2008 با تلفن همراه صحبت کرده اند به بيش از 150 ميليارد 
ساعت مي رسد. اين رقم از سال 1999 پنج برابر و از سال 2005 دو برابر بيشتر است. 
بنا به پيش بيني اتحاديه ارتباطات آلمان )BITKOM( در سال 2009 باز هم رقم فوق با 

افزايشي چشمگير مواجه خواهد بود.
با  ارزان  قيمت هاي  با  تلفن همراه  از  استفاده  افزايش فاحش   BITKOM به گفته رئيس 

استفاده هاي فاقد محدوديت هاي زماني مرتبط است. اين قيمت ها اينک به گفت وگو هاي ميان تلفن هاي همراه و تلفن هاي ثابت 
نيز تعميم يافته اند. به لحاظ صرفًا محاسباتي، بهره مندي شهروندان آلماني از تلفن هاي همراه اينک از 100درصد هم فراتر رفته 
است. بنا به داده هاي BITKOM، در سال 2008، شمار قراردادها براي استفاده از تلفن همراه در آلمان، به بيش از 107 ميليون 
مورد رسيده است. به عبارت ديگر هر شهروند آلماني 3/1 قرارداد براي استفاده از امکانات تلفن همراه دارد. اين امر باعث شده 
استفاده از تلفن ثابت به تدريج کمتر شود.بر اساس داده هاي اداره آمار اتحاديه اروپا، سال 2007 ، 11 درصد خانوارهاي آلمان 
صرفًا از تلفن همراه استفاده کرده اند. با اين همه آلمان در اين زمينه پايين تر از ميانگين کشورهاي اروپايي قرار دارد به ويژه در 
کشورهاي اروپاي شرقي که در سال هاي اخير ناگزير از نوسازي شبکه تلفن خود بوده اند، امکانات وسيعي در استفاده از تلفن 
همراه ايجاد شده است. هم اينک در جمهوري چک، در 64 درصد خانه ها فقط از تلفن همراه استفاده مي کنند. اين رقم در ليتواني 

53 و در فنالند 61 درصد است. 
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شرکت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، 
طبق استانداردهای 

انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله 
کشی، برقکاری، نجاری، 

نقاشی، کاشیکاری و 
آجرکاری

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

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

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترين قيمت

Full Insurance

07974606836

Qualified and an 
experience Iranian chef 

required in Glasgow 
Scotland.

Please contact  on : 
0779527 8989.

Excellent rate of pay to right chef.

رابطه ذرات غبار و دود با گرمايش
 قطب شمال  

  
توليد گاز هاي گلخانه يي تنها دليل آب شدن يخچال هاي قطب شمال نيست. پژوهشگران امريکايي 
دريافته اند در قطب شمال ذرات دوده در جو زمين نيز نقش بسيار مهمي در آب شدن يخ هاي قطب 
شمال دارند. هيچ قسمتي از زمين به شدت قطب شمال تحت تاثير گرمايش زمين نيست. از ديدگاه 
پژوهشگران سازمان فضايي امريکا )ناسا( ذرات دوده و غبار در جو درست مانند گازهاي گلخانه يي 
در گرمايش زمين و آب شدن يخ هاي قطب تاثير دارند. از ديدگاه اين پژوهشگران نقش غبار و ذرات 

دود در گرمايش زمين همسنگ گازهاي گلخانه يي مانند دي اکسيد کربن است.

دور شيندل و گرگ فالوگي دو دانشمند موسسه مطالعات فضايي سازمان ناسا، در مشابه سازي 
کامپيوتري از جو، يک رشته محاسبات کامپيوتري انجام داده اند. آنها در اين محاسبات بيش از هر 
چيز به تاثير غلظت گازکربنيک، ذرات دوده و غبار و غلظت گاز ازن در قسمت هاي مختلف زمين 
پرداخته اند. در اين محاسبه هاي نمادين قسمت هاي متوسط و قطور بازسازي شد ه جو زمين توسط 
برنامه ها به تغييرات ذرات غبار حساسيت نشان داده اند. براساس ديدگاه دور شيندل و گرگ فالوگي 
45 درصد گرمايش سه دهه گذشته در قطب شمال در اثر غبار و ذرات دوده موجود در جو زمين 
بوده است. موضوع هنگامي نگران کننده تر مي شود که درمي يابيم ذرات دوده از سوي ديگر باعث 

نرسيدن نور خورشيد به زمين و سرمايش آن مي شوند.

بيش از هر چيز، ذرات گوگرد که از سوختن نفت و زغال توليد مي شوند، در افزايش اين غبار در جو 
زمين نقش مهمي دارند. اما با تدابير حفظ محيط زيست در اروپا و امريکاي شمالي اين سهم کمتر 

خواهد شد. از اين راه خاصيت سردکنندگي اين ذرات در جو زمين کم مي شود. 

کوه هاي يخ در قطب شمال با سرعت بيشتري نسبت به قطب جنوب آب مي شوند.ذرات دوده که در 
فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي کشورهاي آسيايي به وفور توليد مي شوند، عاملي براي نرسيدن 
نور خورشيد به زمين هستند. ترافيک خودروها و بخاري هاي هيزمي و آتش سوزي هاي گسترده 
نيز علت هاي ديگر آلودگي جو زمين به ذرات دود هستند. جو زمين از اين طريق همواره تيره تر مي 
شود. از ديدگاه دانشمندان مشکل ابرهاي تيره در جو زمين همواره گسترده تر و جدي تر مي شود. 
پيامد فوري اين مشکل ذوب يخ هاي قطب شمال است. سرعت گرمايش زمين در قطب شمال به مراتب 

بيشتر از قطب جنوب است.
از اواسط دهه 70 دماي قطب شمال نزديک به 1/5 درجه سانتيگراد افزايش يافته است. پژوهشگران 

خواستار بررسي نقش ذرات دود و غبار در بحث هاي آينده حفظ محيط زيست هستند.  

چهار سال حبس براي ارسال اي ميل هاي تهديدآميز  
 

 مردي که با ارسال اي ميلي تهديد آميز يکي از گويندگان خبر تلويزيون را تهديد کرده بود، به چهار 
به  مربوط  اخبار  ارائه  که  گوينده زن  اين  تهديد  با  ريو 25 ساله  الکساندر  سال حبس محکوم شد. 
هواشناسي را نيز در شبکه آي تي وي بر عهده داشت، به او گفته بود استوديوي آنها را منفجر مي کند. 
ريو بيش از 50 اي ميل به الکسيس بواتر )گوينده خبر( فرستاده بود که همگي آنها محتوايي غيراخالقي 
يا تهديدآميز داشتند.متهم به مدت 48 ماه به ارسال اين قبيل اي ميل ها ادامه داد تا سرانجام تصميم 
گرفت متني تهديدآميز براي بواتر ارسال و او را به بمبگذاري در استوديويي که مشغول به کار است 
تهديد کند. ريو برخي از اين اي ميل ها را به زبان عربي ارسال کرده بود تا اين شبهه ايجاد شود که 
سازمان القاعده اين اي ميل ها را براي بواتر ارسال کرده است. به نقل از بي بي سي، پس از دستگيري 
الکساندر ريو، الکسيس بواتر که مادر دو فرزند است، اعالم کرد؛ بسيار خوشحال هستم فردي که 

سال ها من و خانواده ام را تهديد مي کرد به دست قانون سپرده شد.  
 

نوزادان قبل از تولد هم مي توانند 
موسيقي گوش کنند  

  
محققان وسيله جديد پخش موسيقي موسوم به »آي پاد کودک« را 
تواند در داخل شکم  نيز مي  با کمک آن جنين  اند که  طراحي کرده 
مادر به موسيقي گوش بدهد. اين وسيله مجهز به يک کمربند منحني 
تراز است که در داخل ام پي تري جاسازي مي شود. همچنين داراي 
را  ها  لرزه  و  ها  که ضربه  است  بلندگوهاي خاص  از  يي  مجموعه 
زيادي  هاي  سال  ان  دانشمند  کند.  مي  منتقل  جنين  به  موسيقي  از 
تاثير موسيقي به عنوان کاتاليزور و تسريع کننده يي براي  درباره 
به  اند.  کرده  نظر  تبادل  و  مطالعه  مادر  رحم  در  جنين  رواني  رشد 
گفته مهندسان اين وسيله ساده به مادران امکان مي دهد در جهت 
اثبات اين تئوري تالش کنند. البته کارشناسان براي اين هدف استفاده 
از موسيقي هاي کالسيک را پيشنهاد مي دهند، اين وسيله با تالش 
محققان کانادايي ابداع شده و در پشت کمربند آن سه مکانيسم بسيار 
فرزندشان  تولد  انتظار  در  که  مادراني  براي  که  دارد  وجود  ظريف 

هستند، يک پيغام آرامش بخش ارسال مي کند.  
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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 الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 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

 

مراکز توزيع 
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

نيازمنديها

 نمايندگی 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 

تميزکردن پنجره و 
نظافت منزلتان را به ما 

بسپاريد 

07735302067

اعتماد به آگهی ها 

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

پرشين چاپ ميشود.
ی  وظيفه  که  آنجايی  از 
اين رسانه اطالع رسانی 
سهولت  منظور  به 
باشد،  می  دردادوستد 
درباره ی  لذا مسئوليتی 

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمينان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مکانيک سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهای

 بنزينی و ديزلی

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 هواکش پيتزائی 

07500679571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

 مغازه فروشی
Kingston-

Surbiton
Pizza-

Restaurant
 با موقعيت عالی با در آمد

4000 پوند هفتگی

07723569790

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

07894862619

fish & chips
و پيتزايی 

در گريد بار 
بيرمنگام 

فروش يا اجاره 

07912984698
0774561555
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ورزش ايران
جريمه 10 هزار دالري در انتظار استقالل  

  
حاجي  کرد.  تهديد  جريمه  با  را  استقالل  تيم  آسيا  فوتبال  کنفدراسيون 
توجه  با  ديدار  اين  از  پيش  صالل  ام  و  استقالل  ديدار  ناظر  کمرالدين 
داد  هشدار  باشگاه  اين  به  ترقه  پرتاب  در  آزادي  استاديوم  سوابق  به 
در اين بازي چنين مواردي به وجود نيايد و در صورت مشاهده چنين 
اساس  بر  مي شود.  جريمه  باشگاه  اين  هواداران،  از سوي  رفتارهايي 
اساسنامه کنفدراسيون فوتبال آسيا جريمه در نظر گرفته شده نيز 10 

هزار دالر است.  
 

جلسه فراکسيون ورزش درباره 
حوادث اخير فوتبال  

 
درباره حوادث  آينده  هفته  اسالمي  مجلس شوراي  فراکسيون ورزش   
تيم  انتخاب سرمربي  در  تحوالت سريع  و  تغيير  و  فوتبال کشور  اخير 
ملي تشکيل جلسه مي دهد. علي اصغر يوسف نژاد عضو هيات رئيسه 
فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران پارلماني 
فدراسيون  ذيربط  مسووالن  از  احتمااًل  جلسه  اين  در  کرد  خاطرنشان 
فوتبال نيز دعوت خواهد شد گزارشي از تحوالت اخير در اين فدراسيون 
ارائه کنند. يوسف نژاد با بيان اينکه معتقدم در شرايط حساس کنوني با 
اعتبار فوتبال به نوعي بازي شده است، خاطرنشان کرد؛ الزم است تدبير 

مناسبي از سوي مسووالن امر اتخاذ شود.  

مربيان ايراني تماشاگر بازي کروزيرو - مينيرو  
  

برزيل سفر  به  مربيگري  دوره  يک  در  براي حضور  که  ايراني  مربيان 
رقابت  در  مينيرو  اتلتيکو  و  تيم هاي کروزيرو  بازي حساس  اند،  کرده 
هاي ليگ اين کشور را از نزديک تماشا مي کنند. 20 مربي ايراني از سوي 
اتحاديه فوتبال جهت گذراندن يک دوره ويژه راهي کشور برزيل شدند و 
تا ديروز شش جلسه کالس ويژه تئوري را سپري کرده اند. اين مربيان 
همچنين از نزديک شاهد چند جلسه از تمرينات تيم کروزيرو خواهند بود. 
تماشاي يک مسابقه حساس ليگ برزيل بين دو تيم کروزيرو و اتلتيکو 
مينيرو، همچنين بازي فينال مسابقات فوتبال زير 20 سال برزيل از ديگر 

برنامه هاي مربيان ايراني در ادامه اين سفر خواهد بود.  
 

استقالل در تهران متوقف شد  
  

ديدار تيم هاي فوتبال استقالل و ام صالل قطر در ليگ قهرمانان آسيا با 
نتيجه يک - يک به پايان رسيد. بازيکنان استقالل که براي اميدوار شدن 
به صعود از اين گروه به پيروزي نياز داشتند، از ابتداي اين مسابقه بازي 
را هجومي آغاز کردند. با اين وجود آبي پوشان تا دقيقه 44 نتوانستند 
دروازه تيم قطري را باز کنند تا اينکه آرش برهاني در اين لحظه با ضربه 
سر براي استقالل گلزني کرد تا اين تيم نيمه اول را با پيروزي پشت سر 
بگذارد. در نيمه دوم تيم قطري بازي متفاوت تري را به نمايش گذاشت و 
توانست در دقيقه 70 توسط سعود قانم بازيکن تعويضي به گل تساوي 
برسد تا سکوت سکوهاي ورزشگاه آزادي را فراگيرد. استقالل بعد از گل 
تساوي تالش کرد نتيجه بازي را به نفع خود تغيير دهد اما آنها فرصت 
هاي بسيار خوبي را از دست دادند. استقالل با اين تساوي با دو امتياز 
را  بعد  به دور  ماند و شانس صعود خود  باقي  رتبه چهارم جدول  در 

بسيار کاهش داد.  

 ناکامي تيم هاي ايراني تکميل شد  
 

ازبکستان،  پاختاکور  برابر  با شکست  قم عصر چهارشنبه  تيم صباي   
ناکامي هاي تيم هاي ايراني را در ليگ قهرمانان باشگاه هاي آسيا تکميل 
کرد. تيم صبا عصر ديروز در ورزشگاه اختصاصي پاختاکور در تاشکند 
با نتيجه دو بر يک مغلوب ميزبان خود شد تا عماًل شانس خود را براي 
راهيابي به مرحله بعدي رقابت ها از دست دهد. تيم پاختاکور با کسب 
اين پيروزي 10 امتيازي شد و صعود خود را به جمع 16 تيم برتر آسيا 
در  »آکمادوف«  و  براي صبا  پنج  دقيقه  در  نوري«  »محمد  کرد.  مسجل 
دقيقه 36 از روي نقطه پنالتي و »اندروف« در دقيقه 48 براي پاختاکور 

در اين بازي گلزني کردند.  

کار استقالل و صبا را تمام شده بدانيد 

ناکامي هاي بي پايان در آسيا 
علي رضايي 

ناکامي هاي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان فوتبال آسيا پاياني ندارد. ديروز استقالل در تهران با ام صالل، تيم ششم ليگ قطر يک بر 
 A و C يک مساوي کرد و صباي قم در تاشکند به پاختاکور باخت. اين نتايج تقريبًا شانس استقالل و صبا را براي صعود از گروه هاي

به پائين ترين سطح خود رساند. به نظر 
نماينده  دو  اين  بايد  حاال  از  مي رسد 

فوتبال ايران را حذف شده دانست. 
روز  بازي  دو  هر  در  که  اين  جالب 
سه شنبه  ديدارهاي  مثل  گذشته 
شکست  پرسپوليس  و  سپاهان  که 
برتري  فني  لحاظ  به  خوردند حريفان 
کاماًل  مربيانشان  نقش  و  داشتند 
اخير  نتايج  پذيرفت  بايد  بود.  واضح 
ايران  فوتبال  واقعيت هاي  بيانگر  تنها 
با  رقابت  ياراي  داخلي  مربيان  است. 
و  ندارند  را  خارجي  بزرگ  همتاهاي 
تيم ها نيز در کارهاي تاکتيکي و حتي 
تکنيکي بازيکنان اوضاع خوبي ندارند. 
فوتبال باشگاهي ايران که بايد تيم ملي 
و  آسيا  مدعيان  قافله  از  کند  تغذيه  را 
حتي منطقه عقب مانده و هشدارها را 

جدي نمي گيريم. 
■ حکايت آبي ها 

ديروز استقالل مقابل ام صالل يک نيمه ميداندار بود و روي ضربه سر آرش برهاني در دقيقه 44 نيز از حريف پيش افتاد اما حکايت 
آبي ها در همه بازي هاي بزرگ و حساس اين فصل در نيمه دوم تکرار شد تا مسعود غانم يار تازه وارد ام صالل در دقيقه 70 کار را 
به تساوي بکشاند. آبي ها به همان يک گل بسنده کردند و بازي محتاطانه را در دستور کار قرار دادند تا حريف پس از اين که چندين 
فرصت خطرناک را خلق کرد، به گل تساوي بخش برسد. استقالل بعد از اين گل چندين فرصت خوب را در دقايق پاياني از دست داد اما 
خوش شانس هم بود که روي ضدحمله دروازه اش باز نشد. حتمًا امير قلعه نويي، اکبرپور و بخصوص پيروز قرباني را سرزنش مي کند 
که فرصت هاي استثنايي را در وقت هاي تلف شده هدر دادند اما وي آيا خود را هم در اين تساوي سهيم مي داند؟ ديروز استقالل از 
دقيقه اول تا پايان بازي فقط به ارسال هاي خسرو حيدري و ميثم منيعي )اميرآبادي( از جناحين دل بسته بود و هيچ تنوعي در حرکات 
بازيکنان اين تيم به چشم نمي آمد. آيا در دنياي فوتبال قلعه نويي فقط يک تاکتيک وجود دارد؟ اگر اين تدبير قرار بود جوابگو باشد چرا 
در ديدارهاي قبل نتيجه نداد؟ در آن سوي ميدان ژرارد ژيلي، سرمربي مشهور و فرانسوي ام صالل با داشتن بن عسکر در مرکز خط 
دفاع تيمش، نگراني  نداشت و با تعويض هايي که انجام داد، به خواستش رسيد. ام صالل با اين تساوي هفت امتيازي شد ولي استقالل 

تنها دو امتياز دارد. آبي ها بايد بپذيرند که تفکرات شان آسيايي نبود. 
■ باخت دوباره صبا 

در تاشکند صباي قم مثل بازي رفت به پاختاکور باخت. صبايي ها در دقيقه پنجم روي ضربه نوري به گل رسيدند و تا دقيقه 36 که 
احمد اف روي يک ضربه پنالتي کار را به تساوي کشاند چندان بد کار نکردند اما از آن پس اسير تيم ميزبان بودند و شايد به نوعي 
خوش شانس بودند که تنها يک بار در دقيقه 48 آندريف دروازه اين تيم را گشود. پاختاکور با اين برد 10 امتيازي شد ولي صبا در 

عدد 2 باقي ماند. صبايي ها نااميدانه به استقبال دو ديدار بعدي خود خواهند رفت. 
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ورزشی ايران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

بايرلورکوزن مسافر برلين شد  
  

بايرلورکوزن با شکست ماينس راهي ديدار پاياني رقابت هاي جام حذفي 
هاي  رقابت  نهايي  نيمه  مرحله  شب  شنبه  سه  شد.  آلمان  هاي  باشگاه 
جام حذفي باشگاه هاي آلمان موسوم به DFB POKAL آغاز شد. در 
نخستين ديدار نيمه نهايي بايرلورکوزن با نتيجه چهار بر يک ماينس را 
شکست داد تا نخستين تيمي باشد که بليت حضور در ورزشگاه المپيک 
برلين محل برگزاري ديدار پاياني اين رقابت ها را به دست آورده باشد.  

 يوونتوس محکوم شد  
 

نژادپرستانه  فريادهاي  دليل  به  ايتاليا  يوونتوس  فوتبال  باشگاه  يوفا؛   
يک  برگزاري  به  اينترميالن  بازيکن  بالوتلي«  »ماريو  عليه  هوادارانش 
مسابقه در پشت درهاي بسته محکوم شد. مهاجم تيم زير 21 سال تيم 
ملي ايتاليا که والدينش مهاجران غنايي هستند، در جريان تساوي دو تيم 
هواداران  از  گروهي  نژادپرستانه  فريادهاي  آماج  المپيکو  ورزشگاه  در 
يوونتوس قرار گرفت. بالوتلي تک گل اينترميالن را در اين مسابقه به ثمر 
رساند اما به دليل نقشي که در اخراج »تياگو« هافبک پرتغالي يوونتوس 
داشت، خشم هواداران يووه را برانگيخت. تياگو هنگام نزاع با بالوتلي و 
»سولي مونتاري« هافبک غنايي اينترميالن بر سر حفظ توپ در کنار خط 
مرتکب خطا و اخراج شد. با توجه به مجازات يوونتوس هواداران نمي 

توانند بازي اين تيم مقابل لچه در تورين را تماشا کنند.   

بکام ، موراي و مبارزه با ماالريا  
  

يوفا؛ »ديويد بکام« اسطوره حاضر فوتبال انگليس و »اندي موراي« تنيس 
باز شماره يک اين کشور يک مرکز جديد مبارزه با ماالريا را با همکاري 
يکديگر راه اندازي کردند. بيماري ماالريا ساالنه 250 ميليون نفر را در 
سراسر جهان مبتال کرده و بيش از يک ميليون نفر در سال جان خود را 
در اثر اين بيماري از دست مي دهند از جمله در آفريقا که هر 30 ثانيه 
يک کودک آفريقايي جان مي سپارد. هر يک از اين چادرها پنج پوند قيمت 
دارد. موراي در مراسم ويژه يي که روز گذشته برگزار شد، از مهارت 
هاي بکام در تنيس ابراز شگفتي کرده و بکام نيز بعد از چند شوت به 
سمت دروازه ساخته شده از پشه بند ها خطاب به موراي گفت؛ قباًل در 
مورد مهارت شما در فوتبال شنيده بودم. من هنوز شگفت زده ام، ضربه 
هاي آزادت بسيار خوب بودند. اين دو در ادامه مراسم با »دنيس لوئيس« 
برنده مدال طالي المپيک در ماده هفت گانه در داونينگ استريت مالقات 

کرده و يکي از پشه بندهاي بزرگ را برسر در خانه او نصب کردند.  

امرسون و ميالن به آخر خط رسيدند  
  

برزيلي خط  بازيکن  کرد.  را فسخ  امرسون  با  قراردادش  باشگاه ميالن 
ميالن  باشگاه  کرد.  نخواهد  همکاري  روسونري  با  ديگر  ميالن  مياني 
سه شنبه شب در پايگاه اينترنتي اش از فسخ قرارداد امرسون- ميالن 
خبر داد و نوشت؛ اين بازيکن 33ساله به داليل شخصي اين تصميم را 

گرفت.  

 پالتيني؛ يوفا 10 دقيقه از فوتبال را به 

سياهپوستان هديه مي کند  
  

رئيس يوفا از اختصاص 10 دقيقه اجباري در بازي هاي ملي اروپا براي 
مبارزه با نژادپرستي خبر داد. ميشل پالتيني عنوان کرد؛ احساس مي کنم 
کار سختي نباشد که در هر بازي 10 دقيقه از وقت يوفا براي مبارزه با 

نژادپرستي اختصاص پيدا کند.  

 رئال مادريد از شکست، پيروزي ساخت  
  

رئال مادريد با پيروزي بر ختافه اميدهايش به قهرماني در الليگا را همچنان 
زنده نگه داشت. سه شنبه شب با انجام دو ديدار هفته سي و دوم رقابت 
هاي فوتبال دسته اول باشگاه هاي اسپانيا آغاز شد. در اين ديدارها رئال 
مادريد توانست ختافه حريف همشهري اش را سه بر دو شکست دهد تا 
همچنان در تعقيب بارسلوناي صدرنشين باقي بماند. رئال مادريد در اين 
ديدار در حالي که تا دقيقه 83 از حريفش دو - يک عقب افتاده بود، در 
مدت پنج دقيقه توانست از شکست پيروزي بسازد. گل هاي گوتي )85( و 
هيگواين )90( باعث شد کهکشاني ها سه بر دو ختافه را شکست دهند. در 
ديگر ديدار سه شنبه شب اتلتيک بيلبائو در خانه نومانسيا دو بر يک به 
پيروزي رسيد. ديگر ديدارهاي هفته، چهارشنبه شب انجام شد.در جدول 
رقابت هاي الليگا، بارسلونا با 78 امتياز صدرنشين است. رئال مادريد 
با 75 امتياز در مکان دوم جاي دارد و تيم هاي سويا و والنسيا سوم و 

چهارم هستند. 

 بازگشت امپراطور : 

افشين قطبی جانشين 
مايلی کهن شد

 

افشين قطبي پيش از اين هم عالقه اش را به حضور در 
تيم ملي فرياد زده بود و قبل از انتخاب مايلي کهن به 
اما  بود  کرده  آمادگي  اعالم  و  بود  زده  زنگ  کفاشيان 

رئيس فدراسيون فوتبال فقط از او تشکر کرده بود

افشين  که  بود  چنين  شايد  تقدير   
پس  ماه  سه  دو  و  سال  يک  قطبي، 
سرمربي  مي کرد  فکر  که  روزي  از 
تيم ملي شده و با پرچم ايران زمين 
شيراز  حافظيه  ورزشگاه  چمن 
نيمکت  روي  زد،  دور  شادمانه  را 
گفت  بعدها  بنشيند.قطبي  تيم  اين 
همه  روزهاي  بدترين  از  روز  آن 
عمرش بوده. از فدراسيون زنگ زده 
پرسپوليس  بازيکنان  از  که  بودند 

براي  انتخابش  چون  کند  خداحافظي 
تيم ملي قطعي شده. او که شايد از روز اول با همين رويا به 
ايران برگشته بود و سرمربي پرسپوليس شده بود، سر از پا 
نمي شناخت. چند دقيقه بعد اما شادي پنهان نشدني اش، دستمايه 
سر  او  با  روزها  آن  که  شد  پرسپوليس  از  بازيکناني  شوخي 
زمان  همان  که  بود  قرار  اين  از  نداشتند.داستان  سازگاري 
از تهران به  نفر  با همه بود، يک  که قطبي در حال خداحافظي 
نيکبخت واحدي – يکي از مخالفان قطبي – تلفني خبر داده بود 
که علي دايي سرمربي تيم ملي شده است. چند روز بعد،همه از 
ماجراي انتخاب سرمربي تيم ملي با تمام جزئياتش آگاه شدند؛ 
اينکه قطبي را هيات رئيسه فدراسيون انتخاب کرده، حتي براي 
معرفي به سازمان تربيت بدني برده اما در نهايت تصميم آخر 
جايي خارج از فدراسيون و شايد حتي خارج ازمجموعه ورزش 
گرفته شده است. علي کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال، بعدها 
وقتي تيم ايران در مرحله مقدماتي جام جهاني با يک شکست، 
سه تساوي و تنها يک پيروزي، شانس صعودش کمرنگ شد، 
اعتراف کرد که دايي انتخاب فدراسيون نبوده است.او اين حرف 
را وقتي زد که دايي به خاطر همين نتايج و احتماال با تصميم 
کساني خارج از فدراسيون فوتبال، برکنار شده بود. تقدير شايد 
چنين بود که پس از دايي هم،مردان تصميم گيرنده در فوتبال 
ايران،بي اعتنا از کنار نام افشين قطبي بگذرند.قطبي اين بار هم 
عالقه اش به حضور در تيم ملي را فرياد زده بود، آن گونه که 
کفاشيان مي گويد او زنگ زده و گفته بود که با توجه به شناختي 
که از کره شمالي و کره جنوبي – دو حريف ايران در سه بازي 
به  باقي مانده مرحله مقدماتي جام جهاني - دارد، براي کمک 
تيم ملي آماده است.کفاشيان که البته خود عالقه زيادي به قطبي 
کرده  تشکر  او  از  تنها  آمادگي  اعالم  اين  به  پاسخ  در  داشت 
بود.رئيس فدراسيون فوتبال معتقد بود که محبوبيت قطبي در 
ميان طرفداران فوتبال و ادبيات منحصر به فردش،در روزهايي 
گشا  گره  مي تواند  دارد،  نياز  تعامل  و  آرامش  به  ملي  تيم  که 
باشد. همه اما مثل او فکر نمي کردند. کم نبودند و احتماال نيستند 
نگاه مي کنند،  غريبه  يک  به چشم  را  قطبي  که همچنان  کساني 
مردي که نزديک به 30 سال از عمرش را در آمريکا گذرانده، با 
فرهنگ ايران بيگانه است و اگر فرصتي پيش بيايد در گفت وگو 
مناسبات  سي،  بي  بي  فارسي  تلويزيون  چون  رسانه اي  با 
تقدير شايد  نقد مي کشد.  به  را  ايران  فوتبال  بر  سياسي حاکم 
چنين بود که با همه مخالفت هاي مخالفان و با وجود بي ميلي 
تصميم گيرندگان پشت پرده فوتبال، محمد مايلي کهن، جانشين 
علي دايي در تيم ملي ايران جنگي چنان ويران کننده با منتقدانش 
به راه اندازد که دو هفته پس از امضاي حکمش، فدراسيون از 

تصميمي که گرفته پشيمان شود.
آستانه  در  امروز  که  است  قطبي  افشين  اقبالي  ازخوش  شايد 
سه بازي سرنوشت ساز، تيم ملي ايران بيش از هر زماني به 
تماشاگران  بتواند  که  دارد، کسي  نياز  باال  محبوبيت  با  مردي 
از  پيش  حساس  روزهاي  در  و  دهد  آشتي  ورزشگاه ها  با  را 
از تصميمات  انتخابات رياست جمهوري ميزان رضايت مردم 
دولت را باال ببرد.ترديدي نيست که با مربيگري او که چند سال 
در کره جنوبي کار کرده و شناختي نسبي از فوتبال آسيا دارد، 

شانس صعود ايران هم مي تواند بيشتر باشد.
افشين قطبي امروز صبح از دبي به تهران مي آيد تا کارش را 
رسما آغاز کند. او گفته است پيش از هر چيزي ترجيح مي دهد 
نه  که  شود؛کاري  روبه رو  خبرنگاران  با  خبري  کنفرانسي  در 
علي دايي کرد و نه مايلي کهن به آن اعتقادي داشت. دست تقدير 
مردي  ايران،  در  فوتبال  گيرندگان  تصميم  تدبيري  بي  يا  بود 
که تنها پس از يک سال سرمربيگري پرسپوليس،به محبوبيتي 
بي مانند رسيده بود، با يک سال و سه ماه تاخير روي نيمکت 
سه  در  ايران  تيم  او  با  نمي داند  نشست.کسي  خواهد  ملي  تيم 
بازي دشوار چه سرنوشتي خواهد داشت اما ترديدي نيست که 
دست کم براي مدتي بيانيه هاي غافلگيرکننده و پرخاشگري هاي 

متداول در تيم ملي، فراموش خواهد شد. 
تاج: قطبي را براي سه بازي انتخاب کرديم

ديروز  فوتبال  فدراسيون  اول  رئيس  نايب  تاج،  مهدي  فارس: 
اعالم سرمربيگري  با  فدراسيون  در جمع خبرنگاران در محل 
افشين قطبي در تيم ملي گفت: »انتخاب 
سرمربي تيم ملي براي فدراسيون در 
از  بعد  امروز  و  داشت  قرار  اولويت 
تيم هاي  کميته  و  رئيسه  هيات  جلسه 
ملي به اين نتيجه رسيديم که با توجه 
کره  با  بازي  تا  که  کمي  فرصت  به 
شمالي باقي مانده و يکشنبه هم ليگ 
به پايان مي رسد، بايد کار اجرايي تيم 
ملي آغاز و سرمربي انتخاب شود. به 
مطرح  گزينه هاي  بين  از  دليل  همين 
 3 براي  را  قطبي  افشين  قبلي،  شده 
انتخاب  سرمربي  عنوان  به  بازي 
ديگر  دستيار  يک  و  هلندي  مربي  يک  نيز  او  کمک هاي  کرديم. 
جام  به  موجود  امکانات  از  استفاده  با  بتوانيم  تا  بود  خواهند 
زحمت  ملي  تيم  براي  که  کساني  همه  از  کنيم.  صعود  جهاني 
کشيدند تشکر مي کنيم. از علي دايي که به شدت به تيم ملي کمک 
کرد و برادر عزيزم محمد مايلي کهن که محبت کرد.« تاج در 
پاسخ به اين سوال که اين تصميم خود فدراسيون فوتبال بود يا 
جلسه امروز مسووالن فدراسيون با مسووالن سازمان تربيت 
بدني در اين تصميم گذار بود، گفت: »ما هميشه اعالم کرده ايم که 
انتخاب سرمربيگري تيم ملي بر عهده تيم هاي کميته ملي است. 
به سازمان رفته و از آنها مشورت گرفتيم، اما در نهايت کميته 
تيم هاي ملي تصميم آخر را گرفت.« تاج درباره اينکه مايلي کهن 
استعفا کرد يا برکنار شد، عنوان کرد:»نمي خواهم به اين سوال 
در حال حاضر جواب دهم. مي خواهيم به آينده فکر کنيم. مايلي 
در  ما  شود.  حفظ  فوتبال  در  بايد  و  است  دلسوزي  آدم  کهن 
حال حاضر بايد شرايطي را ايجاد کنيم که به تيم ملي روحيه 
با  ملي  تيم هاي  کميته  رئيس  کنيم.«  پيشرفت  بتوانيم  تا  بدهيم 
نشان دادن قرارداد امضا شده افشين قطبي به خبرنگاران گفت، 
قرارداد امروز براي قطبي فکس شد و خود او اين قرار داد را 

امضا کرد. 
سوابق سرمربي جديد تيم ملي 

افشين قطبي متولد 19 بهمن 1343 شمسي مطابق با 8 فوريه 
1964 ميالدي در شيراز است. 

او از سال 1360 تا سال 1370 در باشگاه هاي آليتاليا، آتوباهن، 
تا  سال  آن  از  بعد  و  کرده  بازي  آمريکا  فاليرز  و  ايگلز  ولي 
همين  در  و  بوده  بازيکن  آنجلس  لس  دانشگاه  در  سال 1376 
از  او  است.  شده   A حرفه اي  مربيگري  مدرک  صاحب  زمان، 
دانشگاه لس آنجلس مدرک مهندسي الکترونيک را نيز دريافت 
کرده است. افشين قطبي در تيم ملي زنان اياالت متحده آمريکا، 
تيم ملي فوتبال کره جنوبي )دسامبر -2000 جوالي 2002 به 
به  بلووينگز )2004 - 2002  عنوان مربي(، سوون سامسونگ 
مربي(،  عنوان  به   2004( گالکسي  لس آنجلس  مربي(،  عنوان 
مربي(  عنوان  به   2004  -  2007( جنوبي  کره  فوتبال  ملي  تيم 
و پرسپوليس )2008 - 2007 به عنوان سرمربي( فعاليت کرده 
است. وي در دوران سرمربيگري گاس هيدينک، ديک ادووکات 
و پيم وربيک، در تيم کره جنوبي کمک مربي بوده است. قطبي 
در سال 2007 براي هدايت تيم فوتبال پرسپوليس بازگشت. وي 
توانست در اولين سال حضورش در فوتبال ايران، اين تيم را به 
مقام قهرماني ليگ برتر برساند. در 30 مه 2008 ميالدي اعالم 
کرد که براي فصل ديگر در ايران نخواهد ماند و از عقد قرارداد 
تازه براي هدايت تيم فوتبال پرسپوليس سرباز زد. اودر روز 13 
تير 1387 اعالم کرد که به مدت دو فصل سرمربي پرسپوليس 
خواهد بود. قطبي در نوامبر 2008 ميالدي، از سرمربيگري در 

اين تيم استعفا و ايران را ترک کرد. 
قطبي قرار است هدايت تيم ملي فوتبال ايران را در 3 ديدار با 
کره شمالي، امارات و کره جنوبي برعهده داشته باشد. تيم ملي 
16 خرداد با کره شمالي ديدار مي کند، سپس 20 و 27 خرداد به 

ترتيب به مصاف امارات و کره جنوبي مي رود. 
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پروفسور فرانسوي ممنون چمن آنفيلد 
 

ونگر؛ ليورپول هنوز شانس دارد 
 

آرسن ونگر سرمربي آرسنال از رالي گل آنفيلد به وجد آمده اما 
نه آنقدر که واقعيات را فراموش کند.

اختصاصي  ورزشگاه  هموار  چمن  ممنون  چيز  هر  از  بيش  او 
ليگ برتر  يگانه  »تنها در چنين زمين هايي کيفيت  ليورپول است؛ 
عيان مي شود. بابت به ثمر رساندن چهار گل خوشحالم، با اين 
حال دريافت اين تعداد گل در جاي خود نگران کننده است.« ونگر 
مي داند همه هواداران منچستريونايتد بابت عدم پيروزي دشمن 
البته  او  هستند.  خوشحال  خيلي  جدول  صدر  رقيب  و  ديرينه 
قهرماني  بخت  از  هنوز  »ليورپول  دهد؛  مي  را  الزم  هشدارهاي 
برخوردار است چون منچستريونايتد بازي هاي دشواري پيش رو 
دارد.« آرسن دوست داشتني در ادامه زبان به تحسين از آرشاوين 
و فابيانسکي گشود؛ »آرشاوين با حضور در تمام پست ها، حرفه 
بايد  است.  طلبي  فرصت  بازيکن  او  کرد.  ثابت  را  خود  بودن  يي 
از فابيانسکي هم تشکر کنم؛ هرچند در نيمه دوم مانند 45 دقيقه 
تلخ  اتفاقات  به  واکنش  نتيجه  اين  نشد.  ظاهر  صالبت  با  نخست 
بازي ابتداي هفته بود. جو رختکن تيم ما فوق العاده خوب به نظر 
مي رسيد و بازيکنان براي جبران ناکامي جام حذفي واقعًا انگيزه 
داشتند. اگر با همين شرايط ادامه بدهيم، کسب نتايج شگفت انگيز 

چندان دور از دسترس ما نخواهد بود.« 
*********************** 

بنيتس؛ امکان جبران محبت 
وجود نداشت 

 
از  دست  خواندن  کري  به  اشتياق  هرگونه  از  تهي  بنيتس  رافائل 
سوي  از  صورتش  مختصات  دليل  به  که  دارد.او  برنمي  مبارزه 
مقابل  ليورپول  نمايش  بود،  گرفته  نام  زميني  سيب  فرگوسن 
آرسنال را ستود؛ »دريافت چهار گل ناراحت کننده است. فوتبال 
خيلي غيرقابل پيش بيني شده و ما به همين دليل تا آخرين روز 
دهيم.  نمي  دست  از  را  اميدمان  برتر  ليگ  هاي  ثانيه  واپسين  و 
چند اشتباه بزرگ مرتکب شديم و به همين دليل اکنون بايد منتظر 
لغزش منچستريونايتد باشيم. البته يک نکته را فراموش نکنيد؛ اين 
آرسنال رقيب هفته هاي آتي شياطين سرخ خواهد بود. يادآوري 
به  تنريف  در  مربيگري  زمان  طي  دهد.  مي  اميد  من  به  خاطرات 
به  رقيب  مقابل  اسپانيا  ليگ  دوم  دسته  جدول  چهارم  تيم  عنوان 
ما  تا  خوردند  شکست  بتيس  و  سويا  اما  داديم  رضايت  تساوي 
با يک امتياز بيشتر از آنها براي صعود به دسته اول الليگا آماده 
شويم.« بنيتس در ادامه با خوشبيني گفت؛ »نکته مثبت ثبت چهار 
از ما حمايت کردند. قصد داشتيم  گل بود. هواداران خيلي خوب 
اما گاهي واقعًا  بدهيم  را  پيروزي جواب محبت هايشان  با کسب 
بگويم  توانم  مي  فقط  ندارد.  وجود  محبت  و  لطف  جبران  امکان 
ليورپول من خيلي خوب جنگيد و تا انتهاي بازي کلمه يي به نام 
از هواداران  ديگر  بار  نداشت.  ما جايي  لغات  فرهنگ  در  نااميدي 

تشکر مي کنم.« 

هيگواين؛ رئال مادريد قهرمان است  
 

مهاجم آرژانتيني رئال مادريد در پي درخشش برابر ختافه گفت؛ 
گفت؛  هيگواين  گونسالو  است.  قهرمان  تيم  اين  دارم  اطمينان 
تنهايي  به  و  بود  بازيکنان  ساير  همکاري  کنار  در  من  درخشش 
نمي توانستم اين کار را انجام دهم. از اينکه نقش پررنگي در اين 
بازي  ساير  در  اميدوارم  و  بسيار خوشحالم  ام،  داشته  پيروزي 
هاي خود نيز موفق عمل کنيم. باورم نمي شد بتوانيم در ثانيه هاي 

پاياني به اين پيروزي برسيم و بسيار خوشحالم.  

مياتوويچ؛ تا پايان بايد همين طور باشيم  
 

 نايب رئيس باشگاه رئال مادريد گفت؛ پيروزي برابر ختافه بسيار 
ارزشمند بود. پردراگ مياتوويچ بازيکن اسبق رئال مادريد عنوان 
کرد؛ بازي بسيار نفس گيري بود و خيلي استرس داشتيم تا اين 
بازي تمام شود. وي افزود؛تا پايان بايد همين طور باشيم، درگيري 
هوادار  يک  عنوان  به  اگر  البته  کرد.  ناراحت  را  همه  بازي  آخر 
صحبت کنم، بايد بگويم اين حرفه يي بودن هيگواين بود که باعث 
شد در آن شلوغي به گل برتري دست پيدا کنيم اما در کل پيروزي 
برابر ختافه تصادفي بود و ختافه نيز شايسته اين شکست نبود. با 

اين حال بايد تا پايان الليگا همين گونه ادامه دهيم.  

در تحسين استراتژي و تقبيح تاکتيک مايلي کهن 

توليد  با  مقابله  پروژه   

مثل دايي جان ناپلئون 
 

فرزاد حبيب اللهي

استراتژي محمد مايلي کهن در برخورد فردي با امير قلعه نويي درست بود اما هيچ کس تاکتيک و نحوه برخورد او را قبول ندارد. 
نويسنده اين يادداشت نه با انتخاب مايلي کهن براي سرمربيگري تيم ملي موافق بود و نه دوست دارد از پنجره مايلي کهن جامعه را 

نقد کند. اينجا اما يک بحث ديگر وجود دارد؛ چرا استراتژي مايلي کهن در قبال 
قلعه نويي درست بود؟ جواد زرينچه مي خواست تا ته خط برود و تباني را ثابت 
کند. در آخرين لحظه عقب نشيني کرد و تنها دو ميليون تومان جريمه شد. داود 
حقي بازيکن راه آهن مي گويد گلر تيمش از دستيار سرمربي استقالل تراول چک 
گرفته تا به مهاجمان اين تيم راه بدهد. راه آهن پنج گل مي خورد و داود حقي 
پيگير ماجرا نمي شود؛ جا ميزند. درباره جزييات فينال فصل قبل جام حذفي حرف 
هاي زيادي زده مي شود. پرونده فرهاد کاظمي که به جرم هاي »غيرشفاف« در 
فدراسيون فوتبال بود، گم مي شود تا او را دوباره روي نيمکت سپاهان ببينيم. 
محروم شده بود، يک شبه برگشت. در هفته هاي پاياني ليگ برتر و ليگ آزادگان، 
شنيدن اين خبر که فالن تيم با فالن تيم بسته، يک خبر عادي شده است. در اين 
فصل بارها اين موضوع مطرح شد که استقاللي ها با فالن بازيکن حريف، پيش 
در مصاحبه  آهن  مربي ذوب  اند. مجيد صالح  کرده  مذاکره  تيم  آن  با  بازي  از 
کوتاهش که روز يکشنبه 22 فروردين در روزنامه دنياي فوتبال چاپ شده، مي 
گويد؛ »ما قهرمان مي شويم به شرطي که استقاللي ها با بازيکنان حريف تماس 
نگيرند.« مديرعامل باشگاه ذوب آهن چند بار در طول اين فصل مصاحبه کرده و 
با حداقل »شفافيت« از بعضي مسائل پشت پرده گله کرده است. ما بيداريم؟ مگر 
اينقدر راحت گفت و هيچ کس واکنشي نشان ندهد...مثل  مي شود اين چيزها را 
آنکه بهت بگويند دزد آمده توي خانه ات و تو لبخند بزني و دوباره بخوابي. محمد 
مايلي کهن مي گويد؛ »در اين سال ها نه تيمي که قهرمان شده، حقش قهرماني 
بوده و نه تيم هايي که سقوط کردند، بايد مي افتادند.« در ايتاليا که مهد مافياست، 
لوچانو موجي مدير يوونتوس پس از »شفاف« شدن فسادش، محاکمه و از فوتبال 

رانده مي شود. در اين فوتبال اما متولي فوتبال هيچ برخوردي با عامالن فساد ندارد و يکي مثل مايلي کهن مجبور مي شود مثل خلباناني 
که خود را به اهداف استراتژيک دشمن مي زدند و خودکشي مي کردند، وظيفه ا ش را انجام دهد. از اين منظر استراتژي محمد مايلي کهن 
درست بود آن هم در جامعه يي که شفاف نبودن و شفافيت نداشتن، فضيلت است و حاشيه امنيت مربيان و مديران فاسد، بيش از افکار 
سالم است. تاکتيک مايلي کهن اما او را از پا انداخت و يک جدال مهم را نيز خراب کرد. بايد با »فرهنگ« به جنگ »ضدفرهنگ« بروي تا 
ضعف طرف مقابل را نشان بدهي اما مايلي کهن با ضدفرهنگ، پاسخ ضدفرهنگ را داد و يک برگ مهم را در فسادزدايي فوتبال سوزاند، 
خودش هم کنار رفت. انگار خلبان فداکار، بدون اينکه هواپيما را به هدف استراتژيک بزند، سقوط کرد. بايد استراتژي و تاکتيک مايلي 
کهن را از هم جدا کنيم. او يک هدف پاک و راهبرد سالم را با راهکاري زشت همراه کرد تا همه چيز خراب شود. حاال اما ما که از زشتي 
کار مايلي کهن مي نويسيم، چه وظيفه يي داريم؟ مگر ما مربي که به بازيکنانش آمپول مي زند را نمي شناسيم؟ خب براي چه نشسته 
ايد؟ کساني که در حال ترور کردن يک پديده هستند، سرشان را باال گرفته اند و ميان ما و باالتر از ما دارند زندگي مي کنند. ماهي هاي 
ريز اسفند سال قبل دستگير شدند؛ ماهي هايي که چند تا از آنها همکاران و نه همراهان خود من بوده اند،همکاراني که در پروژه توليد 
مثل دايي جان ناپلئون هاي فوتبال نقش داشتند. ماهي هاي درشت اما کجا هستند؟ من به شما مي گويم. روي نيمکت ها. مردم براي آنها 
هورا مي کشند. پشت ميزهاي مديريت. دايي جان ناپلئون تمام دنيايش خياالت و توهمات نبود. اطرافيان کمک مي کردند توهماتش بيشتر 
شود. اتفاقًا او بعضي چيزها را همان طور که بود، مي ديد. جامعه و دنياي محيطي بهش کمک مي کرد دنياي درونش پر از ترس و توهم 
شود. با اين همه فکت و »خبر« و شايعه و ديده ها و شنيده ها و تجربه نديدن شفافيت چرا نبايد بترسيم؟ چرا بايد فکر کنيم مربيگري 
در ايران حق را به حق دار مي رساند؟ ماهي هاي درشت و ريز، يک پديده اجتماعي به اسم فوتبال را ترور کرده اند و اميد به زندگي 
ما را پايين آورده اند. افشين قطبي، ضعيف يا قوي يک مرد خوشبين با اميد به زندگي باال بود. حاال مصاحبه هايش را بخوانيد. همان 
خنده تلخي را برايت مي سازد که تماشاي دايي جان ناپلئون تحويلت مي دهد؛ »نمي خواستند من موفق شوم. در زمان من فقط يک پنالتي 
براي پرسپوليس گرفتند و بعد از رفتنم، پشت سر هم دارند براي پرسپوليس پنالتي مي گيرند.« چند درصد اين ادعاها درست است؟ چند 
درصدش توهم؟ متولي اين فوتبال کيست؟ مگر نه اينکه دولت؟ وظيفه شفاف کردن اين شيشه با کيست؟ ماهي هاي درشت کجا هستند؟ 
دايي جان ناپلئون ها قارچ وار در حال رشد هستند. وقتي محيط شفاف نيست، شفافيت از ذهنت گرفته مي شود. در يک محيط پارانوئيد، 
همه مستعد ابتال به پارانويا هستند. مشکل، وجود دايي جان ناپلئون نيست. مشکل جامعه يي است که توليد دايي جان ناپلئون مي کند. 
مگر چسبيده به اگزوز کاميون، بو کشيدن زندگي شدني است؟ شفافيت را از ذهن ما »گرفتند« بايد پسش بدهيد؛ پسش بگيريم. ما همان 
ذهن سالمي را مي خواهيم که از فوتبال لذت مي برد؛ همان ذهني که وقتي حرف فوتبال مي شود، با انرژي مي پرد وسط بحث و درباره 
سيستم و تاکتيک و ضدتاکتيک و تعويض ها و جو ورزشگاه حرف مي زند. نه، نگو توي ترافيک يک راننده نامردي کرد و از روي جدول 
دور زد. نگو بازيکن حريف را خريده بودند. نگو يکي چراغ قرمز را رد کرد و برگشت و به ما خنديد. نه، نمي خواهم بشنوم. جدي مي 
گويي؟ زرينچه مصاحبه کرده، گفته تباني بود؟ چي؟ حاال زيرش زده؟ کجاييد آدم ها؟ کجاييد مربيان سالم؟ کجايي بازيکن باوجدان؟ من 
اينجا ايستاده ام، با امضايي که باالي اين مطلب »روشن« است؛ با دستي که مي خواهد تا آخر عمر بنويسد و ذهني که مي خواهد روي 
نيمکت فوتبال بنشيند. فساد نداشتن، شجاعت مي آورد؛ شفافيت. حرف تان را بزنيد. بگوييد چه چيزهايي ديده ايد. سالمت بودن فقط اين 
نيست که نان حالل به خانه ببري و آن وقت شيشه خانه و آکواريوم را غبار گرفته باشد. زندگي همه ما به هم ربط دارد. بياييد آن ذهن 
سالم را پس بگيريم؛ همان ذهن سالمي که عاشق فوتبال است، عاشق فرياد پس از رسيدن به گل، معتاد گريه پس از خوردن گل. ماهي 
هاي درشت، شيشه را کثيف کرده اند. از اين ور آکواريوم خيلي ماهي ها الکي درشت ديده مي شوند. کوچک ها بايد قرباني شوند؟ فقط 

ماهي هاي کوچک؟ دايي جان ناپلئون انگار همين ديروز ساخته شده... 
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ورزش
بنيتس: هيچ توضيحي ندارم 

توقف ليورپول در 
برابر ستاره روسي 
وصال روحاني 

رافا بنيتس  اعتراف کرد که بعد از تساوي 4-4 سه شنبه شب تيمش 
انگليس  فوتبال  برتر  ليگ  هفته سي و سوم  در  آرسنال  برابر  در 

شانس هاي قهرماني ليورپول در اين پيکارها به حداقل رسيده است 
و افزود حال بايد منچستريونايتد را باز هم شانس دار اول دانست. 

مربي اسپانيايي سرخ هاي آنفيلد گفت: اشتباهات عظيم شاگردانش 
بپاخيزي  براي  را  فرصتي  ديدار،  اين  طي  دفاعي  خط  در  بويژه 
مدافعان  مکرر  اشتباهات  هنگامه  در  است.  نگذاشته  باقي  تيمش 
ليورپول اين آندره آرشاوين، ستاره روسي بود که يک تنه ميزبان 
را متوقف کرد و هر چهار گل توپچي ها را در دروازه لرزان په په 
دادند! وي  هم  گل  پاس  او  به  مدافعان حتي  اين  و  داد  راينا جاي 
اولين مرد بعد از دنيس وست کات، بازيکن پيشين وولور همپتون 
در سال 1946 است که توانسته است در آنفيلد چهار گل به ثمر 

برساند. 

تفاضل  لطف  به  و  همپا  يونايتد  با  امتياز حاصله  تک  با  ليورپول 
گل بهتر صدرنشين شد اما شياطين سرخ منچستر دو بازي کمتر 
انجام داده اند که اولين آن ديشب در برابر پورتزماوس بود و آنها 
در صورت فتح آن ديدارها، 6 پوئن از مردان پراشتباه بنيتس پيش 
خواهند افتاد و با اين اوضاع بعيد است که يونايتد صاحب سومين 

قهرماني متوالي خود در اين ليگ نشود. 
ما مي جنگيم اما... 

که  تيمش  لرزان جديد  اما  پرگل  نمايش  از  بعد  24 ساعت  بنيتس 
جام  در  چلسي  با  پيش  هفته   4-4 بدفرجام  تساوي  تکرارکننده 
قهرمانان باشگاه هاي اروپا بود، مي گويد: »بديهي است که ناراحت 

باشم زيرا در اين مسابقه هم 4 گل خورديم. 
به  يک حسن  زديم،  هم  گل  که چهار  اين  افزايد: شايد  مي  بنيتس 

دو  و  دفاعي  کارهاي  در  عظيم مان  قصورهاي  اما  آيد  حساب 
از دست مان رفت، سرنوشت ساز بود. ما به تالش و  امتيازي که 
جنگ مان ادامه خواهيم داد اما حاال توپ و بازي در زمين منچستر 
است و تنها راه براي ما اين است که منچستر بلغزد. البته کار آنها 
هم آسان نيست زيرا برخي رقباي قوي انتظار آنان را مي کشند و 

با همين آرسنال نيز بازي دارند.« 

آنچه به جاي نمي ماند 
اما اين که شاگردان بنيتس در دو ديدار آخرشان مجموعًا 8 گل 
و  چهارم  گل  حتي  و  است  کننده  نگران  حد  از  بيش  خورده اند، 
تساوي بخش ليورپول در برابر توپچي هاي لندن هم فقط در وقت 
تلف شده به دست آمد و در غير اين صورت بنيتس بايد تلخي باخت 
را هم پذيرا مي شد. او که تيمش دو گل از چهار گل خود را توسط 
فرناندو تورس اسپانيايي زد، هيچ توضيحي بر ضعف مفرط اين 
روزهاي خط دفاعي ليورپول نيز ندارد. »خودم نيز در اين قضيه 

مانده ام. نوع و تعداد گلزني هاي ما نشان مي دهد که کاراکتر الزم را 
داريم اما با گل هاي آسان و مفتي که مي خوريم، چيزي که به جاي 

نمي ماند، اعتماد به نفس است.« 

بسيار خطرناک 
متوقف  به رغم  تيمش  که  آرسنال  فرانسوي  مربي  وانژه،  آرسن 
و  ندارد  انگليس  ليگ  فتح  براي  آنفيلد شانسي  در  ليورپول  کردن 
نيمه نهايي  با منچستريونايتد در مرحله  اميدهايش را در مصاف 
مي کند،  جست وجو  رو  پيش  هفته  دو  طي  اروپا  قهرمانان  جام 
بازي  توان  بزرگ  فوتباليست هاي  ساير  مثل  »آرشاوين  مي گويد: 
کردن در هر نقطه زمين را دارد. او حرکات جالبي در بازي اش دارد 

و بسيار خطرناک است و ما امشب مديون او شديم.« 
قصه تمام نشده است 

با اين وجود مربي سابق موناکو اين نتيجه مساوي را لزومًا نشانه 
با  تضاد  در  و  ندانست  انگليس  ليگ  در  ليورپول  کار  کامل  پايان 
تمام شده  منچستر  به سود  حاال  از  را  کار  نبايد  که  گفت  بنيتس 

تلقي کرد. 

او افزود: »هنوز هم حوادثي مي تواند روي دهد که به سود ليورپول 
و يا چلسي باشد. بايد ديد يونايتد از واقعه حذف شدنش به دست 
شکل  چه  به  انگليس  حذفي  جام  هفته  اين  بازي هاي  در  اورتون 

رهايي يافته و فرمش در ديدارهاي بعدي چگونه خواهد بود.« 

سافينا براي اولين بار در صدر رنکينگ تنيس زنان 
 

افسانه خواهر و برادر 
 

شاداب ارضي؛دينارا سافينا پس از اينکه براي اولين بار زن شماره 
تنيس  دنياي  يک 
ابراز  گرفت،  نام 
کرد  اميدواري 
زودتر  هرچه 
جام  از  انبوهي 
به  را  مختلف  هاي 
چندان  نه  ويترين 
افتخارات  پررونق 
بيفزايد. خود 

عادت  بنابر  او 
بار  اين  هرروزه 

با رسانه هاي گروهي رفت؛  به استقبال مصاحبه  با چنين جمالتي 
»هرگاه نام من مطرح مي شود، مردم بي اختيار احوال برادرم مارات 
سافين را مي پرسند. خواهر کوچک او هستم و هرچقدر هم با دست 
مرا نشان بدهيد و بگوييد هي، اين خواهر مارات است، باز هم فقط 
يک ياور کوچک برادرم باقي خواهم ماند، نه چيز ديگر،«اين تنيسور 
22ساله متولد روسيه در روزهاي ناکامي مارات 29ساله اوج گرفته 
است. به زير کشيدن سرنا ويليامز امريکايي اصاًل کار آساني نبود، 
با اين حال دينارا خيلي خوب از عهده انجام اين عمليات بزرگ برآمد. 
به هر حال براي زني که شش سال پيش تورنمنت سوني اريکسون 
را فتح کرد، صدرنشيني در رنکينگ جهاني طعم ويژه يي دارد چون 
نتيجه يک صبر بزرگ تلقي مي شود. حاال به نظر مي رسد سافينا 
راه همواري را طي خواهد کرد؛ »ژاستين هنين هاردن« بلژيکي در 
فرم  از  ديدگي  آسيب  دليل  به  شاراپووا  است.  بازنشستگي  تدارک 
مطلوب گذشته فاصله گرفته و يانکوويچ، ايوانوويچ و آزارنکا خيلي 
سخت بتوانند مانند گذشته چشم ها را خيره کنند. در اين شرايط فقط 

سافينا مي ماند و سرنا ويليامز.

تنها خواهر و برادر شماره يک
دنياي  در  را  نادر  اتفاق  يک  جهاني  رنکينگ  در  دينارا  صدرنشيني 
تنيس رقم زد. او و مارات تنها خواهر و برادران تاريخ اين ورزش 
اند.  اختيار گرفته  را در  رتبه نخست جهان  محسوب مي شوند که 
مارات سافين طي 9 هفته بين سال هاي 2000 تا 2001 جلوتر از همه 
بزرگان اين عرصه قرار داشت و اکنون در روزهاي افت، درخشش 

خواهرش را عامل سربلندي نام خانوادگي خود مي داند. 
هرچه باشد مارات به عنوان عضوي از خانواده دختري که در 20 
سالگي فاتح يواس اوپن شد، حق دارد تا باالترين نقطه ممکن سرش 
را باال نگه دارد. از آن زمان مصائب سافين ها هنگام خروج از خانه 
چندبرابر شده چون ديگر صف هاي منفکي براي امضا گرفتن از دو 
»دينارا«  بگوييم  اگر  تشکيل مي شود.  خانواده  اين  پرافتخار  عضو 
حداقل در مقاطعي محبوب تر از مارات شد، سخني به گزاف نگفته 
بين  وقفه  سال  چهار  وجود  با  سافينا  که  نشاني  آن  به  نشان  ايم؛ 
فتح اولين جام و کسب دومين افتخار همچنان به بهترين نحو روي 

سکوها تشويق شده و مي شود.

انسان هاي تک بعدي
برخالف رسم معمول برادر بيش از خواهر به دنبال مد است، مارات 
چهار بار پياپي جايزه خوش تيپ ترين تنيسور مرد دنيا را دريافت 
کرد. اما مي گويد فقط دغدغه يي به نام موفقيت در تنيس را دارد؛ 
»براي من تنها يک سرگرمي و دلمشغولي وجود دارد؛ تنيس.« سافينا 
با او موافق است؛ »اول تنيس، دوم تنيس و سوم تنيس. وقتي دور 
از راکت باشم چند انتخاب محدود دارم و در حقيقت لذت زندگي من 
در رشته ورزش مورد عالقه ام تعريف مي شود. هشت سال است 
تا آخرين  اگر الزم باشد حاضرم  ام و  تنيس شده  به  اعتياد  دچار 
اميدوارم  کنم.  تالش  سطح  باالترين  در  موفقيت  براي  خونم  قطره 
هنگام خداحافظي سربلند به گذشته فالش بک زده و سپس با خودم 

بگويم به به چه دستاوردهاي بزرگي،«
او عالوه بر اين کار مي تواند ضمن تورق آلبوم خانوادگي بادي به 
غبغب بيندازد. دليل مي تواند خانواده کاماًل ورزشي سافين باشد. 
ميخائيل پدر دو تنيسور برجسته حال حاضر دنيا اوايل دهه 70 در 
رقابت هاي حرفه يي اين رشته شرکت مي کرد و پس از بازنشستگي 
مربيگري قهرماناني مانند دمنتيوا و مسکينا را برعهده گرفت. دختر 
خلف او در هشت سالگي راکت به دست شد اما خيلي ديرتر از حد 
داد.  الشعاع هنرنمايي هايش قرار  تنبل خود را تحت  برادر  تصور، 
براي آدم هايي با پشتکار او واژه هاي »شروع ديرهنگام« و »موفقيت 
هاي اندک« معنا ندارد زيرا هميشه باد موافق اقبال )آنچه نتيجه تالش 

هايش است( را در حال وزيدن به استانداردهاي خود مي بينند. 
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در حاشيه تساوي 4-4ليورپول و آرسنال 

 قصه به سر مي رسد 
 

تصاوير تکرارپذيرتر از صداها هستند.عکسي که آرشاوين را در حال صدور فرمان سکوت به ليورپولي ها نشان مي داد، 
گوياتر از صداي شکسته شدن قلب پراميد ليورپولي ها، خاطرات را به ياد مي آورد. 20 سال پيش يکي از اسالف ستاره روس 
به نام مايکل توماس در اوقات تلف شده 
 1988  -  1989 فصل  پاياني  هفته  بازي 
ليگ انگليس روياي برتري با اختالف دو 
گل در آنفيلد را به واقعيت تبديل کرد و 
در پايان نبرد رودرروي مدعيان قهرماني 
آن فصل جام به هايبري پر کشيد. دو دهه 
بعد ليورپول که از آن تاريخ فقط يک بار 
قهرمان ليگ شده بود، به زور کش دادن 
افتخارات  فاصله  خواست  مي  بدنش  به 
دهد  افزايش  را  منچستريونايتد  و  خود 
اما آن دست دراز شده با لگدي از سوي 
و  بازگشت  اش  قبلي  جاي  به  آرشاوين 
اين شايد يعني پايان کار. تصاوير، قياس 
را مع الفارق جلوه مي دهد اما به اندازه 
کافي راهگشا است. فرمان هيس آرشاوين 
کمتر از يک سال قبل مدعي اصلي يورو 
و  کرد  اطاعت  به  وادار  را  )هلند(   2008
سرسخت  از  يکي  دستور  همان  حاال 
نااميد  را  منچستريونايتد  رقباي  ترين 
شوت  چهار  موقعيت،  چهار  است.  کرده 
درون چارچوب و چهار گل. بله، آندري 
محسوب  ونگر  نياز  مورد  بازيکن  همان 
ليورپول  ميدان  سوي  آن  در  شود.  مي 
را  دفاع  و  »حمله کن  دکتراي  نامه  پايان 
فراموش کن« را با موفقيت تحويل استاد 
هاي  بيننده  و  هواداران  داد.  برتر(  )ليگ 
تلويزيوني دوستدار ليورپول ترجيح مي 
دادند تيم شان يک بر صفر پيروز شود تا 
اينکه از لب چشمه تشنه برگردد. به طور 
يک  تنها  از  رفت پس  نمي  انتظار  طبيعي 
هفته بار ديگر شاهد رقابتي با هشت گل 
باشيم اما در يک رالي گل جذاب ليورپول 
است  درست  درام شد.  بازنده  ديگر  بار 
که تا قبل از بازي ديشب منچستريونايتد 
و  سرخ  شياطين  پورتسموث،  مقابل 
قرمزپوشان آنفيلد هم امتياز بودند، با اين حال حتي راه دشوار تيم فرگوسن نيز نمي تواند احتمال بيشتر هجدهمين قهرماني 
مدافع عنوان قهرماني را نفي کند. در اين راه بازيکن سابق زنيط يک برنده تلقي مي شود چون از آن دست بازيکنان کمياب در 
جوخه ونگر است. اگر باور نمي کنيد، اظهارات پروفسور فرانسوي نيمکت توپچي ها را بخوانيد؛ »او يک برنده است.« آرشاوين 
در سال هاي پاياني سومين دهه زندگي خود، بي دليل تا آخرين ساعات فصل نقل و انتقاالت آرسنال را معطل نگذاشت. او حاال 
نه تنها قهرمان جديد تيم لندني بلکه منبع الهام منچستريونايتد نام دارد. به اعتقاد سرمربي ميهمان بازي سه شنبه، گلزن جديد 
شمالي ها از آنجا که يک بازيکن حرفه يي است، مي تواند در هر پستي انجام وظيفه کند. ذوق و قريحه تهاجمي ليورپول هر 
بيننده يي را به تعجب وامي دارد. اما خط دفاع آشفته آن، روي ديگر سکه را مي نماياند. هيچ يک از مدعيان قهرماني در سه 
بازي 11 گل دريافت نمي کنند. پرافتخارترين تيم انگليس )اين عنوان تا چند ماه آينده به تيم ديگري نيز تعلق مي گيرد( تقريبًا 
دست از قهرماني شسته چون با وجود يک خط حمله آتشين راه و رسم بسته نگه داشتن دروازه )آنچه در زمان هوليه نقطه 

قوت تيم محسوب مي شد( را نمي داند.

 اکنون فقط دعا کردن امکان ناتواني منچستريونايتد در کسب برتري در نيمي از بازي هاي عقب افتاده را فراهم مي آورد. 
از طرفي ليورپول چند رقابت مهم پيش رو دارد. هال سيتي، وست بروم و نيوکاسل براي کسب جواز بقا، روياروي مردان 
آنفيلد قرار مي گيرند و وستهام و تاتنهام در سوداي رزرو بليت اروپا پنجه در پنجه مدعي مي اندازند. هنوز اين سوال بي 
جواب مانده است؛ چگونه روياي شيرين ژانويه به کابوس آوريل تبديل شد؟ چند ماه قبل نظم و اميدواري موج مي زد و 
اکنون آشفتگي و اضطراب در گوشه گوشه آنفيلد حکمفرما شده است. ساختار تيم مشکلي ندارد و علت را بايد در فاکتورهاي 
ديگري جست وجو کرد. ليورپول مي توانست از هيجان موجود در روزهاي بيستمين سالگرد فاجعه هيلزبورو مناسب ترين 
بهره برداري را داشته باشد اما نااميدکننده ترين نتايج را گرفت. خداحافظي آرسنال با جام حذفي نيز باعث شد جوانان ونگر 

دندان هاي خود را براي ليگ قهرمانان تيز کنند. در اين شرايط بايد يک تيم ليگ برتري قرباني مي شد تا ميزان 

درنده خويي دار و دسته ونگر قابل اندازه گيري باشد. البته به قول ونگر زمين هموار آنفيلد هم عالوه بر فراموشي شرايط 
بد استاديوم ويمبلي، امکان عملي شدن تمام تئوري هاي ميهمان را داد. تاکتيک فعلي آرسنال بر پايه حضور در زمين خودي، 
رساندن توپ به آرشاوين و دل بستن به قدرت تمام کنندگي او طرح ريزي شده است. ولکات مانند صحنه گل چهارم آرسنال 
با حرکت در جهت موافق تک مهاجم تيمش باعث آسايش خاطر آرشاوين مي شود. هر چقدر نقش اين جوان پررنگ بود، 
تورس اصاًل نتوانست وظيفه القاي کاريزماي جرارد مصدوم به هم تيمي ها و رقيب را به دوش بکشد. ال نينو در شب هاي 
اوج خود معجوني از سرعت، قدرت، گلزني و ساير عناصر يک مهاجم خوب است. افسوس که کاشته هاي او و بنايون زير 

جرثقيل اشتباهات مدافعان ضعيف ليورپول فرصت جوانه زدن را نيافت.
 

شکست ناپذير نيستند 
 بن اسميت

گابريله مارکوتي نويسنده يي شناخته شده در حوزه ورزش و باالخص فوتبال 
است. يادداشت هاي هميشگي او در نشريات تايمز و گاردين هميشه خواندني 
و جذاب است و حتي شيوه نگارش و ديد او نسبت به فوتبال الگوي بسياري از 

نويسندگان ورزشي است.
اما اين بار اتفاق جالبي رخ داده و آن هم اينکه سايت تايمزآنالين گفت وگويي با 
اين نويسنده ايتاليايي تبار منتشر کرده؛ گفت وگويي که هسته اصلي آن صحبت 
اناري ها در ليگ قهرمانان اروپاست.بن  درباره تيم بارسلونا و درخشش آبي 
اسميت اين گفت وگو را با مارکوتي انجام داده که خواندن آن قطعًا جالب خواهد 

بود.
-

- زماني که قرار شد بایرن مونیخ در یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان مقابل 
چه  فوتبال  به  مند  عالقه  و  کارشناس  یک  عنوان  به  گیرد  قرار  بارسلونا 

انتظاري از تاکتیک تیمي بایرني ها داشتي؟

در حقيقت پيش بيني چنين تاکتيکي در شرايطي که تيمي مانند بارسلونا يک طرف 
آن  با  رفت  ديدار  که  زماني  است. مخصوصًا  بسيار سخت  دارد  قرار  داستان 
نتيجه به پايان رسيد، کسي به درستي نمي توانست بگويد بايرن بايد چه تدابيري 
بينديشد. اما من معتقد بودم بايرن مي تواند حريف دست و پا بسته يي نباشد و 
حتي نتيجه را به نفع خود برگرداند.تا اينجا که بازي ها پيش رفته، من فکر مي 
کنم در همان بازي يک چهارم نهايي بايرني ها بايد خيلي زود گل مي زدند و اگر 
اين اتفاق مي افتاد مي توانستند اعتماد به نفس تيم شان را حفظ کنند و فرصت 
هاي بيشتري خلق کنند. اما نکته يي باقي مي ماند و آن اينکه بارسلونا تيمي نبود 
که تن به اشتباه داده و اجازه دهد حريف تاخت و تاز کند. به همين دليل هم در 

بازي برگشت اتفاق هيجان انگيزي براي حريف آلماني نيفتاد.
بارسايي ها خيلي منسجم و اصولي بازي کردند و صعود دلچسبي داشتند.

همین  هم  آنري  تیري  و  اتوئو  ساموئل  مسي،  لیونل  بدون  بارسلونا  آیا   -
بارسلوناي قدرتمند و پیروز است؟

آنها بازيکنان ديگري هم دارند. اما خب اين سه بازيکن در ترکيب بارسا تبديل به 
بازيکنان کليدي و تاثيرگذاري شده اند. گوديانسن، الکساندر هلب و حتي بويان 
کرکيچ هم مهره هاي خيلي خوبي هستند. اما مساله اينجاست که بازيکناني که 
اسم بردي آنقدر باتجربه و حرفه يي هستند که تصور بارسلونا بدون آنها سخت 

است و مي توانند همه چيز را کنترل کنند.

-در حال حاضر راهي هست که بتوان بارسلونا را متوقف کرد یا اینکه بقیه 
تیم هاي اروپایي باید امیدوار باشند یک روزي اتفاقي بیفتد که آبي اناري ها 

خودشان متوقف شوند؟

به نظرم راه هايي هست که بتوان بارسلونا را از اين همه تاخت و تاز بازايستاند. 
اما بايد بسيار عاقل و حرفه يي باشيد تا بتوانيد خود را براي يک جنگ اساسي 
و  کنيد  مناسب حمله  نقطه  از  توانيد  داريد، مي  کنيد.شما هميشه فرصت  آماده 
نبايد فکر کرد اين تيم نفوذناپذير است. مهارکردن رافائل مارکز و جرارد پيکه در 
قلب خط دفاعي مي تواند به حريف کمک کند تا به گل برسد. ويکتور والدس هم 
شکست ناپذير نيست. اگر شما بازيکنان درست و خوبي در اختيار داشته باشيد، 

مي توانيد بيشترين سود را ببريد و ژاوي و اينيستا را هم قلع و قمع کنيد.
خط حمله بارسا سه بازيکن اصلي دارد؛ مسي، اتوئو و آنري، که پايه حمالت تيم 

براساس اين بازيکنان چيده مي شود.
مهار کردن اين سه بازيکن نياز به مدافعاني دارد که قدرت فيزيکي خوبي داشته 
اجازه  و  کنند  خطا  زيرکانه  کمي  درگير شوند،  عاقالنه  بسيار  بتوانند  و  باشند 
که  کنم  توانم تصور  بگيرند.مي  قرار  آزاد  اين سه مهاجم پشت ضربات  ندهند 
چگونه امکان شکست دادن بارسلونا فراهم مي شود. در نظر داشته باشيد که 
آنها بازي هاي بسيار سخت و دشواري را در پيش رو دارند و قطعًا نمي توانند 

در همه اين مسابقات پيروز شوند.
حتي همين فصل ما ديديم که آنها هم شکست پذير هستند؛ »شاختار« استحقاق 
تيم را شکست داد.  اين  پيروزي بر بارسلونا را داشت، اسپانيول هم در الليگا 
بارسا تيمي بسيار تهاجمي است. اما هر تيمي نقطه ضعف هايي دارد که حريفان 

باهوش مي توانند از آن استفاده کنند.
-هفته گذشته فرانک ریبري به هم تیمي هایش گفت قصد دارد تابستان امسال 
به نوکمپ برود. به نظر تو حضور او در میان آبي اناري ها چقدر مفید خواهد 

بود؟
اين بازيکن را بايد سرزنش کرد؛ در حالي که تيمش با بارسلونا بازي داشت نبايد 

روحيه بقيه هم تيمي هايش را تضعيف مي کرد.
بزرگ  باشگاه  يک  در  بخواهد  که  است  طبيعي  ريبري  مثل  بازيکني  براي  البته 
بازي کند. بارسلونا در حال حاضر گزينه خيلي خوبي براي اوست. اگر اين اتفاق 
بيفتد بارسا نسبت به قبل پرستاره تر خواهد شد اما اين به معناي اين نيست که 

بارسلونا نفوذناپذيرتر مي شود.

منبع؛ تايمزآنالين 
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THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

Or volunteers who are near the site of the incident can 
assist the people in trouble.  This program has created 
a communication network similar to that of American 
Citizen Radio Broadcasting (CB Radio) and has been 
in service since 1960.  
Since Fridays in Iran are the weekend holiday similar 
to the Sundays, Radio Iran presents special programs 
which have a large audience.  The programs are specially 
produced and include a variety of music, talk shows, 
dramatic readings and radio dramas.
Radio Iran is linked to all major radio stations through-
out the country by relay stations and microwave com-
munication systems.  In 1971 radio Iran merged with 
the National Iranian Television, a move which placed all 
of Radio Iran’s programming under the National Iranian 
Radio and Television (NIRT).
Program II, also called Radio Tehran, and operates 
on a medium-wave 200-kilowatt and FM, 10-kilowatt 
transmitter from its main broadcasting center in Teh-
ran.  Program II airs its programs daily and are intended 
primarily for listeners in Tehran and surrounding towns 
and cities; however, because of interest in the programs 
they are also transmitted to a number of cities through-
out Iran.  While the programs of Program I are intended 
for the general public, the programs of Radio Tehran or 
Program II, are designed for a comparatively more so-
phisticated audience.  The listeners to this Program are 
predominantly high school and college students, the in-
tellectual elite, and families with higher education. Ob-
viously, it is equally available to other sectors of society 
as well.
The programs consist of variety of interesting subjects 
and topics.  They are produced in the Radio Tehran pro-
duction center by group of highly educated writers and 
specialists in the field of radio programming.  They are 
backed up by a group of skillful engineers and techni-
cians.  The programs are in Farsi and offers Iranian and 
western music, drama, soap operas and news.  In addi-
tion, the English and French languages are taught for 
the benefit of those who wish to study these languages 
at home.  Western music programs include classical, 
popular and rock-and-roll selections.  An entire book is 
read and interpreted in a series of half-hour programs.  

To be countinued

Happy Sadi Day
Iranian people annually commemorate Sheikh Muslih od-Din Sadi Shi-
razi (C. 1213-1291), one of the greatest figures of classical Persian litera-
ture, on April 21, which has been named Sadi Day. 
Following is Maxim 34 from Sadi’s Gulistan translated by Richard Fran-
cis Burton: 
When a sage comes in contact with fools, he must not expect to be hon-
ored, and if an ignorant man overcomes a sage in an oratorical contest, it 
is no wonder, because even a stone breaks a jewel. 
What wonder is there that the song 
Of a nightingale ceases when imprisoned with a crow 
Or that a virtuous man under the tyranny of vagabonds 
Feels affliction in his heart and is irate. 
Although a base stone may break a golden vase, 
The price of the stone is not enhanced nor of the gold lost. 
Photo: Tomb of Sadi, Shiraz 

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

“Persian Gulf” sculpture reveals another proof for its name
The beautiful “Persian Gulf ” sculpture glitters in the Persian Gulf 
port of Assaluyeh in Iran’s Bushehr Province. 
The huge travertine artwork made by Simin Ekrami was unveiled 
a few days before Noruz (mid-March) in the presence of President 
Mahmoud Ahmadinejad, the Persian service of Fars News Agency 
reported on Tuesday. 
“The design is an adaptation of a map depicted by the Iranian geog-
rapher of the 10th century, Abu-Ishaq Estakhri in his book “Maps of 
Lands.” In his map, the Persian Gulf is portrayed as a very beautiful 
bird, and the two rivers of Dejleh and Mehran and the two ports be-
tween the rivers stand like a comb on the head of the bird. Its breast 
bears three holes resembling the three islands of Kharg, Lask and 
probably Lavan,” said sculptor Ekrami. 

“I began my research on the idea of the sculpture many years ago, and I always had this dream in my mind to make one based 
on Estakhri’s maps. This dream came true after 19 years. 
“The 12-ton sculpture was made in 15 pieces and is three meters in height, and 4.5m wide. The pieces were later carried to 
Assaluyeh by a truck. The 5-step pedestal is made of black granite. The first and largest step is 15x15m and the last fifth step, 
which bears the stone bird, is 5x5 m,” she described. 
She also explained why she chose the travertine for her work and said, “Since the region Assaluyeh is polluted with various 
kinds of acids in the air, bronze was not a good choice as it becomes black within a short time. I chose travertine and, of course, 
it was covered with a protective layer. Most of the Greek temples are also made of travertine and held up for thousands of 
years. So travertine is the best choice for open spaces.” 
She further continued that the project took only five weeks to complete, adding, “If I did not work on the design in my mind, 
it would have been impossible to finish the work in such as short time.”  
Ekrami’s other sculpture “The Earth” was set up at Tehran’s Goft-o-Gu Park in 1995. 

India, Iran to hold seminar on Iran and Zoroastrianism
The Islamic Culture and Relations Organization (ICRO) and India’s Cama Oriental Institute are to hold a seminar on Iran 
and Zoroastrianism on April 27. 
ICRO International Department Director Khalaj Monfared recently discussed the issue with Cama Oriental Institute Presi-
dent M.N.M. Cama and. 

Homai N. Modi, the trustee and secretary of the institute, who was also attended the session, gave a brief review of the pro-
grams of the seminar. 
Several Indian historians are scheduled to deliver speeches at the seminar. 
Monfared suggested that Iranian scholars travel to India for future seminars. 

The proposal to hold one seminar in India and one in Iran annually was also brought up at the meeting. 
Commenting to the millennial anniversary of the Shahnameh in 2010, Monfared said that Iran is currently helping to orga-
nize a cultural week at the Cama institute for February 2010, in which Mir Jalaleddin Kazzazi and several other Shahnameh 
experts are scheduled to give lectures. 
The possibility of the Cama institute and ICRO collaborating to arrange a seminar on the role of Indian Persians in the pro-
motion of Iranian culture was also discussed. 



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین54
سال دوم -  شماره نود و دو

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

 

We are a group of interested  
individuals who would like to educate the 
Iranian community about life in  
the UK in order to help them integrate into 
their new country of residence through 
culture, art, entertainment,  
articles and personal stories and also the 
purpose of our weekly newspaper is to 
promote the fascination of Iranian culture 
by exposing the audience to rich  
traditions in Persian celebrations, literature, 
cinema, art, poetry, music, and etc.  
In addition, we provide a common website 
for more than 3 million Iranian profession-
als outside Iran. Persian weekly is a non-
political, non-religious newspaper that  
encourages anyone who is interested in Per-
sian culture to contribute with the Persian 
Weekly Newspaper. You can also contribute 
through your article, opinion, photographs 
and any other ideas you might have.

Editor-in-Chief:  A.Najafi (020 8453 7350)
Designers: Alireza Ryahi, A.Zarafshan 

Writers: Dr Kimiachi, Dr Ara, Parastoo,  

Website: www.persianweekly.co.uk 
Email: info@persianweekly.co.uk 
Address: Lord Business Centre 
     2 Floor Unit 20 
    665 North Circular Road 
    London NW2 7AX 
    Tel:  020 8453 7350 
    Fax: 020 8453 7351

Special Thanks to: 
Dr. Bijan Kimiachi 
NUJ (National Union Journalist)  
Avesta Iranian School

Print:
Web Print UK Ltd.

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 
when you leave

When you have finished with this 
magazine please recycle it.

 Column bases of Susa
Achaemenid palace broken
Two column bases of an Achaemenid palace, which have re-
cently been exposed at the perimeter of the Elamite capital of 

Susa, have been destroyed. 
The column bases had previously been damaged by the activ-
ity of drug traffickers and beggars, who set fires at the site, the 
Persian service of CHN reported on Wednesday. 
“The new damage seems to be caused by junkies and beggars,” 
Shush Cultural Heritage Center (SCHC) Director Moham-
madreza Chitsaz said. However, he said that it is not exactly 
clear that people have destroyed the column bases or they have 
been damaged due to their own weakness! A part of a fence 
surrounding the site has been removed by drug traffickers and 
beggars over the past few years. However, the walls were not 
high enough to guard the site in and of themselves, and more-
over, no guard was assigned to protect the site. The SCHC 
plans to rebuild the fences and restore the column bases of the 
palace. The palace, known as the Shaur Palace, was built dur-
ing the reign of King Artaxerxes II (circa 404–359 BC). Ruins 
of the palace were discovered by a farmer plowing a field west 
of the river Shaour in 1970. A cuneiform inscription was also 
discovered at the site, reading “By the grace of Ahura Mazda, 
I built this palace, which I have built in my lifetime as a pleas-
ant retreat [paradise]. May Ahuramazda, Anahita, and Mithra 
protect me and my building against evil.” In January 2008, the 
column bases of Susa’s Apadana Palace were destroyed by van-
dals. Located in Khuzestan Province, Susa (the Biblical city of 
Shushan, now the modern city of Shush) was an ancient city in 
the Elamite, Persian, and Parthian empires of Iran. It is one of 
the oldest known settlements in the region, probably founded 
around 4000 BC, though the first traces of an inhabited village 
there date back to 7000 BC. 

New Qobadi film to go to 
Cannes 2009
Renowned Iranian 
filmmaker Bahman 
Qobadi’s Nobody 
Knows about Persian 
Cats is set to participate 
in the 2009 Cannes 
Film Festival. 
“Qobadi’s latest fea-
ture-length produc-
tion has been filmed by 
SI-2K camera,” ISNA 
news agency cited Mi-
jFilm. 
His first feature-length 
film A Time for Drunk-
en Horses (2000) won 
the Caméra d’Or of the 
Cannes Film Festival. 
One of the most re-
nowned figures of the 
new wave Iranian cinema, Bahman Qobadi has also won the Glass 
Bear and Peace Film Awards of the Berlin International Film Festi-
val. 
The World Economic Forum chose him as one of the Young Global 
Leaders of 2008 for his cinematic accomplishments, commitment to 
society and potential to work toward a better future for the world. 
Turtles Can Fly, Half Moon and Marooned in Iraq are among his 
best-known works. 
Numerous Iranian films have represented Iran at the Cannes Film 
Festival and some have been nominated and won major awards at 
the prestigious event. 
Prominent filmmakers Abbas Kiarostami and Jafar Panahi won the 
festival’s Palme d’Or and Camera d’Or awards respectively for Taste 
of Cherry and White Balloon. 
Samira Makhmalbaf also won the festival’s 2001 and 2003 Prix du 
Jury award for her Blackboard and At Five in the Afternoon. 
The 2009 Cannes International Film Festival will be held from May 
13 to 24. 

Iran to add PG to 
Spiritual Heritage list
Iran is planning to hold the Persian Gulf national day and register the 
historical waterway on the country's Spiritual Heritage list. 

“The Persian Gulf day was marked on the national calendar during 
the previous president's term in office, but no effort has been made 
to protect the Persian Gulf 's identity in recent years,” head of the 
Prominent Architects Society of Iran, Alireza Qahari told reporters 
on Wednesday. 

“The waterway will be registered on Iran's Spiritual Heritage list on 
the national Persian Gulf day on April 31, 2009,” he added. 

“Unfortunately our hesitation in such activities has always caused 
others to lay claim to our national treasures therefore we must not 
allow the Persian Gulf to be registered as the Arab Gulf on the world 
list.” 

Certain Persian Gulf littoral states have recently stepped up efforts to 
rename the waterway which historical documents show has always 
been the Persian Gulf. 

 French, British authors’ books now
available for Iranian children
The Institute for Intellectual Development of Children and 
Young Adults (IIDCYA) has recently published two books for 
Iranian children authored by British and French writers. 
“Swell with Anger” (“Grosse Colère”) by Mireille d’Allancé was 
translated by Seyyed Mehdi Shojaii. 
Released by Ecole des Loisirs Publications in France, the book 
narrates the story of a little boy named Roberto who has a very 
bad day and has to face the monster that is his own anger. 
Masumeh Ansarian translated “Daft Bat” by Jeanne Willis and 
is illustrated by Tony Ross. It was released by Andersen Press 
Ltd. in England. It is about young wild animals who think that 
the Bat is mad. Until they consult with the wise Owl, who sug-
gests that if they just try looking at things from Bat’s point of 
view, they might see thing very differently. IIDCYA published 
the books only with the permission of the copyright owners, 
namely Ecole des loisirs Publications and Andersen Press 
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