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کارگردان ايراني به علت انگشت نگاري توهين آميز از کارگرداني اپرا در لندن منصرف شد  
عباس کيارستمي چهارشنبه 6 می اعالم کرد به علت انگشت نگاري توهين آميز سفارت 
انگليس در تهران براي کارگرداني »همه زنها مثل هم اند« اثر موتزارت به انگلستان نمي 
رود   عباس کيارستمي به دليل انگشت نگاري از او و صادر نشدن ويزا براي اجراي 
اپرا به لندن نمي رود. اين کارگردان سينماي ايران به دليل آنچه »رفتار پيچيده و دور از 
انتظار سفارت انگلستان در تهران براي صدور رواديد« خوانده، از سفر به انگلستان و 
رهبري اپراي فصل لندن منصرف شده است. اين موضوع بازتاب گسترده يي در رسانه 
انگلستان  از سوي رسانه هاي  تهران  در  انگليس  اقدام سفارت  است.  داشته  لندن  هاي 
همچون »گاردين« و »ديلي تلگراف« توهين آميز و باعث به حاشيه کشيده شدن فصل 
اپراي انگلستان خوانده شده است. طبق گزارش اين رسانه ها »مقامات سفارت انگلستان 
انگشت  پيچيده براي صدور رواديد که شامل  اقدامي بي جهت، زمانبر و  در تهران در 
نگاري مجدد مي شده باعث شدند عباس کيارستمي انصراف خود را براي اجراي اپراي 
لندن اعالم کند«. به گزارش خبرگزاريها در همين حال اپراي ملي انگلستان که کيارستمي 
قصد داشت »همه زن ها مثل هم اند« اثر موتزارت را در آنجا اجرا کند، اعالم کرد؛ »در 
فاصله سه هفته تا آغاز فصل اپراي انگلستان، در غياب کيارستمي دستيارش الن تيلر 

هال که همکاري ....
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کیارستمی دیپلماسی انگشت نگاری را کلید زد! 

صفحه 47ورزش

قتل  به  متهم  نقاش  دارابي  آرا  دل 
اطالع  بدون  می   1 جمعه  روز  صبح 
وکيل مدافع و خانواده اش در زندان 
رشت اعدام شد تا پرونده اتهامي وي 
با وجود پرسش هاي زيادي که هنوز 
به  شود.  بسته  اند،  مانده  پاسخ  بي 
اعدام  حکم  جمعی  رسانهای  گزارش 
دل آرا در حالي اجرا شد که يک هفته 
پيش به خانواده اش اطالع داده بودند 
رئيس قوه قضائيه براي مدت دو ماه 

اجراي حکم وي را به ...

صفحه  4گزارش

حکم اعدام دل آرا دارابي 
نقاش متهم اجرا شد 

فروغ فرخزاد مشوق 
اصلي نوشتن من بود 
همه جغدهايش  با  بخارا  مجله  دفتر 
پنجشنبه يي که گذشت ميزبان گلي 
بود.  ايران  معاصر  نويسنده  ترقي 
محل  فرانسه  از  تازگي  به  که  او 
به  کوتاهي  مدت  براي  اش  زندگي 
ايران آمده، به کوشش علي دهباشي 
جمع  ميان  بخارا  مجله  سردبير 
کوچکي از اهالي ادب و عالقه مندان 

بود و از هر دري سخن گفت.
.... تا    ايران  به  بازگشتش  دليل  از 

 اشک و عشق، فینال و 
منچستریونایتد 

الزم نبود مانند بازي هاي دو تيم در 
اوايل و اواسط دهه 90 کرکري خوانده 
شود يا پيتزاي گاززده و پرتاب شده 
روحي  ملزومات  فرگوسن،  سوي  به 
نام بگيرد. چهره مصمم  بازي بزرگ 
کريستيانو  مانند  بزرگي  بازيکنان 
با  درآميخته  ويديچ  نمانيا  و  رونالدو 
اشتباهات جوانان وحشت زده ميزبان، 
براي تشخيص پيروز از بازنده کفايت 
مي کرد. البته در جريان بازي تفاوت 

بيشتر رخ نمود  ...

صفحه 19ادبیات

دولت من با تصرف یک کوه، 
صفحه 6سقوط نمي کند! 

هفته نامه پرشین در شهر های منچستر، لیدزو بیرمنگهام هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.

نظر سنجی
با توجه به عدم همبستگی  وعدم اتحاد بين ايرانيان و ايرانی گريزی 
هموطنان خارج از کشوربه نظر شما بهترين راهکار برای هرچه بهتر 

شدن اين روابط چيست؟

 1-   ایجاد یک نشریه یا یک تلویزیون مستقل 
 2-  شرکت در جشن ها و گرد همایی ها

    3-  ایجاد یک مرکز مستقل خیریه و فرهنگی ایرانیان 

عدد گزینه مورد نظر خود را لطفا به 
شماره 07811000055 پیامک نمائید
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

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

01707827990
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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 .
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

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

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
Tel/fax: 020 8453 7350

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

و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

آثار 30 هنرمند 
ایراني در حراج 

»بونامز«
 انگلستان 

 
آثار 30 هنرمند ايراني سوم ژوئن 
حراج  در  خردادماه(   13(  2009
مي  چکش  انگلستان  »بونامز« 
ژوئن  سوم  حراج  بونامز  خورد. 
خود را به فروش آثار هنر مدرن و 
معاصر خاورميانه و آسياي جنوبي 
آثار 30 هنرمند  و  داده  اختصاص 
عکاس  و  ساز  مجسمه  نقاش، 
برجسته کشور نيز از جمله آثاري 
فروش  به  دوره  اين  در  که  است 
خواهد رسيد. در اين حراج، 96 اثر 
»نيوبونداستريت«  در  هنرمندان  از 
فروش  و  نمايش  معرض  به  لندن 

گذاشته مي شود. 

32 اثر از سهراب سپهري، منوچهر 
فرح  نيا،  پزشک  هوشنگ  يکتايي، 
عسل«،  »ماه  تابلوي  با  اصولي 
فتحي،  گلناز  آغداشلو،  آيدين 
يي  افجه  نصراهلل  پيالرام،  فرامرز 
با  تناولي  پرويز  »عشق«،  تابلو  با 
دو مجسمه »هيچ در قفس« و »هيچ 
مارکو  ملکونيان،  سيراک  عاشق«، 
گريگوريان با تابلو »چهار در يک«، 
دادخواه،  بهرام  درخشاني،  رضا 
تابلو  با  گران  شيشه  کوروش 
فرمانفرماييان،  منيره  من«،  و  »ماه 
عباس  زاده،  عليخان  سميرا 
شادي  نشاط،  شيرين  کيارستمي، 
فريده  پيرهاشمي،  افشين  قديريان، 
جاه،  ترقي  محمدعلي  الشايي، 
آريانپور،  پويا  زاده،  حائري  رکني 
اخوان، حسين خسروجردي،  رويا 
عربشاهي،  مسعود  مرشدلو،  احمد 
و  تيرافکن  صادق  بائوف،  فرسا 
قاسم حاجي زاده ارائه شده است . 

شفیعی کدکنی

شبگیر کاروان 
 پيش رويم گرد راه کاروانی رفته تا بس دور 
 سوی آفاقی دگر سرشار از شادابی و شادی

پشت سر گسترده دشت روزگاران تهی
 سرشار خاموشی

 دشت انبوه فراموشی
 وای من کز بستر آن لحظه های سبز 

دير ‚ چشم از خواب نوشينم گشودم ‚ دير 
برده بود افسون شيرين الی الی نغز تاريخم

سوی شهر ساحل رويا 
 من در آن بشکوه و طرفه شارسان دور 

شهسوار رخش رويين غرور خويشتن بودم 
 باختر سو تاختگاهم : دشتهای روم
مرز خاور سوی فرمانم : ديار چين 
شعله می زد در نگاهم آتش زردشت 

تازيانه می زد مغرور بر دريا 
با شکوه شوکت ديرين 

پيش آهنگ سپاهم 
 صد هزاران گرد رويين تن 

با درفش کاويان جاودان پيروز 
تيغ هاشان بر گذشته از حرير ابر 

 سر به سر روی زمين زير نگين من 
 من به رويای نجيب و مهربان خويش

 شادمان بودم 
همچو موج برکه ای 

 با خلوت مهتاب در نجوا 
 در شبستان خيال خويش بيرون از زمين و 

آسمان بودم 
 بانگ زنگ کاروان روزگاران 

خواب نوشين مرا آشفت 
تا گشودم چشم 

 رفته بود آن کاروان و مانده بود از او 
گرد انبوهی پريشان 
 چون تنوره ی ديو 

در صحرا 
که نيارم ديد از بس تيرگی ديگر 

 جای پای کاروان رفته را يا پيش پايم را 
کاروان رهروان باختر ديری ست 
 کرده شبگير و گذشته از کنار من 
رفته تا شهر هزاران آرزوی دور 

شهر آذين بسته از رنگين کمانهای بهار 
 فکر انسان ها 

شهر افسونگر کبوترهای پيغام بشر 
زی کشور خورشيد 

شهر زرين غرفه های نور
وينک اينجا مانده من خاموش و سرگردان 

 با گروهی حسرت و هيهات 
ديگرم هرگز

نه توان راه پيمودن
به سوی کاروان رفته تا بس دور 

 که گذشته روزگارانی ست زين صحرا 
 نه دگر باور بدان افسانه والاليی شيرين 

مانده از اين سو 
 رانده از آنجا 

 نک چه سود از اين شتاب دير 
 از پس آن خامشی و آن درنگ

 زود 
دير شد هنگام بيداری

ای خوش آن دنيای خاموشی
و سکوت پرنيان پوش فراموشی

اعتراض کیارستمي به سفارت انگلیس  
 

کارگردان ايراني به علت انگشت نگاري توهين آميز از کارگرداني اپرا در لندن منصرف شد 
 عباس کيارستمي چهارشنبه 6 می اعالم کرد به علت انگشت نگاري توهين آميز سفارت انگليس در تهران براي کارگرداني 

»همه زنها مثل هم اند« اثر موتزارت به انگلستان نمي رود  
 عباس کيارستمي به دليل انگشت نگاري از او و صادر نشدن ويزا براي اجراي اپرا به لندن نمي رود. اين کارگردان سينماي 
به  از سفر  رواديد« خوانده،  براي صدور  تهران  در  انگلستان  انتظار سفارت  از  دور  و  پيچيده  »رفتار  آنچه  دليل  به  ايران 
انگلستان و رهبري اپراي فصل لندن منصرف شده است. اين موضوع بازتاب گسترده يي در رسانه هاي لندن داشته است. 
اقدام سفارت انگليس در تهران از سوي رسانه هاي انگلستان همچون »گاردين« و »ديلي تلگراف« توهين آميز و باعث به 
حاشيه کشيده شدن فصل اپراي انگلستان خوانده شده است. طبق گزارش اين رسانه ها »مقامات سفارت انگلستان در تهران 
در اقدامي بي جهت، زمانبر و پيچيده براي صدور رواديد که شامل انگشت نگاري مجدد مي شده باعث شدند عباس کيارستمي 
انصراف خود را براي اجراي اپراي لندن اعالم کند«. به گزارش خبرگزاريها در همين حال اپراي ملي انگلستان که کيارستمي 
قصد داشت »همه زن ها مثل هم اند« اثر موتزارت را در آنجا اجرا کند، اعالم کرد؛ »در فاصله سه هفته تا آغاز فصل اپراي 
انگلستان، در غياب کيارستمي دستيارش الن تيلر هال که همکاري نزديکي با اين کارگردان ايراني دارد، اين اپرا را اجرا مي 
کند.« از سوي ديگر جان بري کارگردان هنري اپراي ملي انگلستان که از اقدام سفارت انگلستان در تهران براي عدم صدور 
رواديد شديداً متاثر شده، گفته است؛ »کيارستمي به همراه دستيار و تيم اپراي ملي انگلستان پس از اولين اجرا در پاريس، 
طي شش ماه اخير براي پيشبرد اين پروژه، نشست هايي داشتند. بسيار ناراحت کننده است که چنين هنرمند تحسين شده يي 
به لندن نخواهد آمد. من و کيارستمي حتي از راه دور همچنان در ارتباط نزديک با هم خواهيم بود.« اين رسانه ها همچنين 
اعالم کرده اند؛ »پروسه صدور رواديد براي کيارستمي طوالني شده بود، اگرچه سفير انگليس براي کمک به او در آخرين 
دقايق وارد کار شده است، اما بسيار دير شد. اين درحالي است که کيارستمي در ايتاليا و فرانسه به راحتي کار کرده بود و 
هرگز مشکل صدور رواديد نداشته است.« اما آژانس مرزي انگلستان نيز در واکنش به اين اتفاق اعالم کرد؛ »اين قوانين سفت 
و سخت براي همه متقاضيان دريافت رواديد وجود دارد.« چندي پيش اپراي ملي انگلستان اعالم کرد عباس کيارستمي قرار 
است نمايش »سوسي فان توته/ همه زن ها مثل هم اند« موتزارت را در مرکز کلوزيوم لندن روي صحنه ببرد. اما به گزارش  
گاردين نيز در اين باره نوشته است؛ »از قرار معلوم اين کمپاني هنري حساب ويژه يي هم روي اجراي اين برنامه باز کرده 
بود اما عباس کيارستمي روز گذشته اعالم کرد براي کارگرداني اين اثر به انگلستان نمي رود زيرا يکي از مسووالن اپراي 
ملي انگلستان به وي گفته است آنها احساس مي کنند وي هنگام درخواست ويزا براي سفر به انگلستان رفتار خوبي نداشته 
و به شيوه احترام آميزي رفتار نکرده است. به همين دليل اين فيلمساز ايراني احساس مي کند اوضاع در شرايط فعلي کمي 
پيچيده است و زمان خوبي براي سفر وي به انگلستان براي کارگرداني اين اثر نيست.« گاردين از کيارستمي به عنوان يک 
فيلمساز بزرگ ايراني نام برده و نوشته است؛ »عباس کيارستمي در بيانيه يي که در اين رابطه منتشر کرده است، اعالم کرده 
من مايلم از اپراي ملي انگلستان تشکر کنم زيرا آنها موقعيت پيچيده فعلي من را درک کردند. آنها به موقعيت من و ديدگاه 
هاي من احترام گذاشتند و اين در شرايطي است که آنها در وضعيت بي ثبات و متزلزلي قرار دارند. اين مساله باعث مي 
شود من اعتراف کنم چنين حرکتي باعث اميدواري من مي شود و احساس مي کنم هنوز هم ما در جهاني زندگي مي کنيم که 
مي توان در آن به زندگي ادامه داد.« عباس کيارستمي طي چند سال گذشته سفرهاي زيادي به فرانسه و ايتاليا داشته است 
و معمواًل براي سفر به کشورهاي خارجي با مشکل ويزا روبه رو نبوده است. هنوز واکنشي از سوي سفارت انگلستان در 

تهران صورت نگرفته است. 
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 کل ماجرا

حکم اعدام دل آرا دارابي 
نقاش متهم اجرا شد 

 

اتهامي دل آرا ساعت 6 صبح جمعه با قصاص وي  پرونده 
دیوارهاي  روي  هنوز  دختر  این  هاي  نقاشي  اما  شد  بسته 
حیاط زندان رشت در برابر چشم هم بندي هایش قرار دارد.

 
 دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل صبح روز جمعه 1 می بدون اطالع وکيل مدافع و خانواده اش در 
زندان رشت اعدام شد تا پرونده اتهامي وي با وجود پرسش هاي زيادي که هنوز بي پاسخ مانده 

در  آرا  دل  اعدام  حکم  رسانهای جمعی  گزارش  به  بسته شود.  اند، 
بودند  داده  اطالع  اش  خانواده  به  پيش  هفته  يک  که  اجرا شد  حالي 
رئيس قوه قضائيه براي مدت دو ماه اجراي حکم وي را به تعويق 
اما هفته گذشته خبر رسيد دل آرا ساعت شش صبح  انداخته است 
آرا  دل  قصاص  است.  شده  قصاص  رشت  شهر  مرکزي  زندان  در 
عموي  داده شد.  اطالع  اش  خانواده  به  اجرا  از  قبل  لحظاتي  دارابي 
دل آرا در اين باره  گفت؛ ساعت 30/6 صبح جمعه از زندان با منزل 
برادرم تماس گرفتند و گفتند قرار است تا لحظاتي ديگر حکم دل آرا 
اجرا شود. زماني که برادرم با من تماس گرفت، اصاًل نمي توانست 
حرف بزند چرا که به ما گفته بودند حکم او مطابق دستور رئيس قوه 
قضائيه براي مدت دو ماه متوقف شده است. لحظاتي بعد سراسيمه 
خودمان را به مقابل زندان رسانديم. هيچ کس جلوي در زندان نبود. 
بتوانيم وارد  تا  نگهبان صحبت مي کرديم  با  همين طور که داشتيم 
از  اينکه  يا  ببينيم  را  آرا  دل  آخر  لحظات  در  حداقل  و  زندان شويم 
اولياي دم بخواهيم از خون اين دختر بگذرند، صداي آژير آمبوالنس 
از  آمبوالنس  که  زماني  داد؛  ادامه  وي  محوطه شنيديم.  داخل  از  را 
محوطه خارج شد، ديديم روي آن نوشته شده؛ »مخصوص پزشکي 
قانوني«. من و خانواده برادرم مي دانستيم داخل آن جسد برادرزاده 

23ساله ام قرار دارد اما پذيرش موضوع براي ما سنگين بود. باالخره اجازه ورود به محوطه را به ما 
دادند. به دفتر زندان که رسيديم به ما گفتند حکم اجرا شد و براي گرفتن جسد دل آرا بايد به پزشکي 
قانوني برويم. کار از کار گذشته بود. ما حتي در لحظه آخر هم نتوانستيم دل آرا را ببينيم. دل آرا حق 
داشت پدر و مادرش را براي آخرين بار ببيند. وي در مورد اينکه حکم به دل آرا ابالغ شده بود يا نه، 
گفت؛ دل آرا پنجشنبه شب با مادرش تماس گرفته و صحبت کرده بود. او به مادرش گفته بود چرا 
اولياي دم رضايت نمي دهند مگر نه اينکه همه شرايطي که گفته بودند، اجرا کرديم و قرار بود آنها بعد 
از اجراي اين شرايط اعالم رضايت کنند. دل آرا هم تا پايان شب از اينکه قرار است جمعه اعدام شود، 
باخبر نبود. او هم مانند ما زماني که براي اجراي حکم پاي چوبه دار رفت، متوجه ماجرا شد. عموي 
دل آرا در مورد اينکه لحظه اعدام چه اتفاقي افتاد، گفت؛ ما در آنجا نبوديم اما آن طور که به ما گفتند 
تنها يکي از فرزندان مقتول که در رشت زندگي مي کند، در زمان اجراي حکم در محل حضور داشت. 
مطابق گفته کساني که زمان اجراي حکم در آنجا بودند، دل آرا از تنها ولي دمي که در آنجا بود مي 
خواست حکم را اجرا نکند اما فرزند مقتول با بيان اين جمله که خون را با خون مي شوييم، طناب را 
به گردن دل آرا انداخت و او را قصاص کرد. وي در مورد اينکه چرا حکم در روز تعطيل و بدون اعالم 
قبلي اجرا شد.« بنا بر اين گزارش 10 روز پيش زماني که خبر اجراي قريب الوقوع حکم دل آرا در 
روزنامه ها منتشر شد، اولياي دم مقتول نامه يي خطاب به رسانه ها نوشتند و از مظلوميت خودشان 
سخن گفتند، در ضمن خواستار اين شدند که دل آرا قتل را بپذيرد، وکيلش را عزل کند و نامه يي 
براي عذرخواهي بنويسد تا آنها از اجراي حکم صرف نظر کنند. به رغم اينکه دل آرا و خانواده اش 
تمام شرط ها را پذيرفتند و آنها را اجرا کردند، اين حکم صبح ديروز اجرا شد. دل آرا پنج سال پيش 
در 17سالگي به اتهام قتل دخترعموي پدرش به زندان افتاد و بعد از اعتراف اوليه بارها بر بي گناهي 

اش تاکيد و اقرار قبلي اش را نفي کرد.

او بعد از محاکمه در دادگاه اول به قصاص محکوم شد و بعد از آن عبدالصمد خرمشاهي وکالت او را 
برعهده گرفت. با اعتراض خرمشاهي پرونده به ديوان عالي کشور رفت اما حکم قصاص مورد تاييد 
قرار گرفت. خرمشاهي يک بار ديگر به راي صادره اعتراض کرد و زماني که پرونده براي استيذان 
نزد آقای هاشمي شاهرودي رفت، حکم قصاص نقض شد. خرمشاهي در ايرادات خود آورده بود روز 
حادثه دل آرا و پسر مورد عالقه اش با هم به خانه مهين رفتند. اگرچه دل آرا در تحقيقات اوليه قتل 
را به گردن گرفته، اما از آنجايي که وي چپ دست است نمي توانسته از پشت ضربه به سمت راست 
مقتول زده باشد و اگر يک بار ديگر صحنه قتل بازسازي شود، وي مي تواند بي گناهي خودش را 
ثابت کند. ضمن اينکه دل آرا دختري ريزنقش و هنرمند است که با توجه به شرايط جسمي و روحي 
که دارد، نمي توانسته مرتکب قتل شود. با اين استدالالت راي صادره نقض و پرونده يک بار ديگر 
به شعبه هم عرض فرستاده شد. دل آرا در دور دوم محاکمه هم گفته هايش را تکرار کرد و گفت؛ 
پسر مورد عالقه ام به من گفته بود شخصي قصد دارد خانه مهين را با سندي جعلي بفروشد. او از 
من خواست وي را به خانه مهين ببرم تا در مورد اين ماجرا با او صحبت کند. وقتي وارد خانه شديم 
مهين بلند شد تا از ما پذيرايي کند ولي من به قصد کمک به آشپزخانه رفتم و از او خواستم بنشيند. 
وقتي برگشتم ديدم اميرحسين با چوب بر سر مهين کوبيده و پيرزن روي زمين افتاده است. آنقدر 
ترسيده بودم که نمي دانستم بايد چه بکنم. اميرحسين از من خواست برايش چاقو بياورم. من هم اين 
کار را کردم. بعد از پشت با چاقو مهين را زد و او را به قتل رساند سپس هر آنچه در کشوها بود، 

برداشت و فرار کرد. 
دل آرا در ادامه دفاعياتش گفت؛ من کيفم را در خانه مقتول جا گذاشته 
به  بياورد  را  آن  و  برود  داخل خانه  به  نشد  اميرحسين حاضر  بودم. 
او کمک  از  با پسري که خواستگارم بود، تماس گرفتم و  همين خاطر 
و  برداشت  را  کيف  و  رفت  مهين  خانه  به  کرد،  قبول  هم  او  خواستم. 
بيرون آورد. من به منزل خودمان رفتم و به اين فکر مي کردم که چطور 
بايد موضوع را به خانواده ام بگويم که يکباره پدرم به خانه آمد و با 
پليس 110 تماس گرفت و بدون اينکه از من چيزي بپرسد، مرا تحويل 
از  اخاذي  براي  بود،  داد. متوجه شدم پسري که خواستگار من  پليس 
پدرم به او زنگ زده و موضوع را به او گفته است. من در بازداشتگاه 
را  قتل  از من خواست  او  آنجا  را هم آوردند. در  اميرحسين  بودم که 
گردن بگيرم تا او اعدام نشود. وي به من گفت چون من 18 سالم نشده، 
مرا اعدام نمي کنند اما او را قصاص مي کنند و من هم که از خانواده ام 
رانده شده بودم، قتل را گردن گرفتم. اما زماني که فهميدم پدرم قصد 
دارد به من کمک کند، تصميم گرفتم واقعيت را بگويم. زماني که قتل را 
گردن گرفتم چيزي براي از دست دادن نداشتم اما زماني که رابطه ام با 
خانواده ام بهبود يافت و آنها متوجه شدند من ضارب نبودم، همه چيز 
تغيير کرد. دفاعيات دل آرا در جلسه دوم محاکمه اش کارساز  برايم 
نبود و وي بدون اينکه صحنه قتل مجدداً بازسازي و خواسته وکيل اين 
دختر برآورده شود، يک بار ديگر به قصاص محکوم شد. اين حکم مراحل قانوني خود را طي کرد و 
براي اجرا به شعبه اجراي احکام زندان رشت فرستاده شد. به رغم تالش هايي که در اين چند سال 
شخصيت هاي هنري و سياسي کشور انجام دادند و ديدارهايي که با اولياي دم داشتند، آنها حکم 
قصاص دل آرا را اجرا کردند. پس از انتشار خبر اجراي حکم تالش خبرنگار ما براي پرس وجو در 
مورد اينکه چرا به رغم دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر توقف حکم، قصاص اجرا شده است، به 

نتيجه نرسيد. 

عبدالصمد خرمشاهي وکيل دل آرا که بنا بر خواسته اولياي دم مقتول چند روز پيش از سوي اين 
دختر نقاش عزل شده بود، در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ من صبح ديروز از طريق خانواده دل آرا 
از اجراي حکم وي باخبر شدم و نمي دانم چرا اولياي دم به رغم اينکه تمام خواسته هايشان عملي 
شده بود، حکم دل آرا را اجرا کردند. البته نامه عزل من از طرف دل آرا هنوز به دستم نرسيده است 
و اين موضوع را به من به صورت تلفني اطالع داده اند ضمن اينکه به جز من دل آرا وکيل ديگري هم 
داشت و حتي اگر عزل من ابالغ مي شد، بايد زمان اجراي حکم به محمد مصطفايي همکارم در اين 
پرونده ابالغ مي شد. وي گفت وگوي بيشتر در مورد آن را به آينده موکول کرد. اين حکم در حالي 
اجرا شد که عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين اعالم کرده بود کليه احکام قبل از 

اجرا بايد به وکيل مدافع متهم ابالغ شود و ابالغ نکردن آن، کاري غيرقانوني است. 

در عين حال محمد مصطفايي نيز با انتقاد از اجراي حکم قصاص دل آرا بدون ابالغ قبلي و در روز 
تعطيل گفت؛ اول اينکه تمام شروطي که اولياي دم مقتول براي اعالم گذشت تعيين کرده بودند، اجرا 
شده بود. ضمن اينکه طبق قانون و آيين نامه اجراي احکام قصاص و اعدام، 
زمان اجراي حکم بايد به وکيل محکوم عليه اعالم شود و اگر محکوم، وکيل 
خود را عزل کرده باشد حتمًا بايد مراتب به وکيل عزل شده ابالغ شود که عزل 
آقاي خرمشاهي به او ابالغ نشده بود ضمن اينکه من نيز در اين پرونده وکالت 
مواردي  در  کردند. حتي  ابالغ مي  به من  را  اجراي حکم  بايد زمان  و  داشتم 
که محکوم، وکيلش را عزل مي کند بايد از او بخواهند وکيل جديدي را براي 
حضور در زمان اجراي حکم معرفي کند چون ممکن است فرد در آخرين لحظه 
خواسته يي داشته باشد يا داليلي براي بي گناهي اش ارائه بدهد اما در پرونده 
دل آرا در اجراي حکم عجله شد و هيچ کدام از اين اقدامات صورت نگرفت. 
مصطفايي ادامه داد؛ عالوه بر اينها هفته گذشته در کميسيون حقوقي و قضايي 
آن  که مطابق  به تصويب رسيد  اسالمي  قانون مجازات  از  يي  مقرره  مجلس 
اطفال زير 18 سال به شرط اينکه بلوغ فکري نداشته باشند، قصاص نمي شوند. 
با توجه به اينکه اين مقرره از طرف خود دستگاه قضايي به مجلس ارائه شده 
بايد صبر مي شد تا اين قانون مراحل تصويب را پشت سر بگذارد و در واقع 
اين اليحه مي توانست بهانه يي براي جلوگيري از احکام باشد. بنابر اين گزارش 
به رغم تمامي ابهامات موجود، پرونده اتهامي دل آرا ساعت 6صبح جمعه با 
قصاص وي بسته شد اما نقاشي هاي اين دختر هنوز روي ديوارهاي حياط 

زندان رشت در برابر چشم هم بندي هايش قرار دارد.
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آصف علي زرداري در امريکا؛ 
 

دولت من با تصرف یک کوه، 
سقوط نمي کند 

ساعاتي پيش از نشست سران کشورهاي امريکا، افغانستان و پاکستان در واشنگتن و با افزايش درگيري ميان 
طالبان و نيروهاي دولتي هزاران تن از ساکنان دره سوات منازل خود را ترک کردند. شبه نظاميان طالبان نيز 
در تازه ترين عمليات خود در دره سوات، ساختمان هاي دولتي را تصرف کردند، در بسياري از مناطق مين کار 

امنيتي  نيروهاي  با  و  گذاشتند 
طرفي  از  شدند.  درگير  نيز 
هزاران  شد  باعث  عمليات  اين 
سوات  دره  ساکنان  از  تن 
بر  را  خود  ضروري  وسايل 
دوش گيرند و از اين منطقه در 
شمال غرب پاکستان فرار کنند. 
خبرگزاري  گزارش  براساس 
افتخار  ميان  آسوشيتدپرس، 
استان  اطالعات  وزير  حسين 
اظهار  غربي  شمال  سرحد 
داشت؛ احتمال مي رود نزديک 
به 500 هزار تن از دره سوات 
در  اين  و  باشند  کرده  فرار 
نفر  ميليون  نيم  که  است  حالي 
آواره  ديگر  مناطق  در  ديگر 
مردم  از  تن  هزاران  اند.  شده 
کاميون  و  اتوبوس  با  مينگورا 
از مينگورا واقع در دره سوات 

گفته سليم  به  و  اند  خارج شده 
اطهر، يک خبرنگار در مينگورا، صف هاي طوالني مردم که منتظر اتوبوس هستند در اين شهر تشکيل شده و 
صدها تن از زنان و کودکان با کيلومتر ها پياده روي به دنبال وسيله نقليه هستند. خوشحال خان رئيس دولت 
محلي منطقه از ساکنان درخواست کرده همزمان با ازسرگيري درگيري ها ميان شبه نظاميان و نيروهاي امنيتي، 
منازل خود را ترک کنند. در همين حال منابع نظامي پاکستان اعالم کردند، نزديک به 8 تا 10 هزار سرباز آماده 
هستند تا عمليات عليه شبه نظاميان را آغاز کنند. شورشيان طالبان که مجهز به مسلسل هستند، مشغول گشت 
زني در خيابان هاي مينگورا هستند و مواضعي را روي سقف ساختمان هاي شهر مينگورا تشکيل داده اند. 
مينگورا شهري با جمعيت 300 هزار نفر است. ساکنان اظهار داشتند؛ شورشيان يک پاسگاه پليس را که سربازان 
ارتش در آن حضور دارند، محاصره کرده اند و اطراف آن مين کار گذاشته اند. مسلم خان سخنگوي طالبان ادعا 

کرد؛ شبه نظاميان کنترل 90 درصد مناطق دره سوات را در دست گرفته اند. 

وي افزود؛ اقدام طالبان در پاسخ به نقض توافقنامه صلح ميان دولت و طالبان است که در ماه فوريه امضا 
شد. وي دولت پاکستان را متهم به اقدام عليه طالبان تحت فشار امريکا کرد. از سوي ديگر گزارش هاي رسيده 
از واليت فراه در غرب افغانستان نيز حاکي از کشته شدن ده ها غير نظامي در اثر حمله هوايي شب گذشته 
نيروهاي ائتالف در اين واليت است. شماري از اهالي منطقه گرانه ولسوالي باالبلوک واليت فراه مي گويند در 
اين بمباران هوايي، بيش از 120 شهروند غيرنظامي کشته شده اند. به گزارش بي بي سي شماري از شاهدان 
عيني گفته اند زنان و کودکان نيز در ميان کشته شدگان اين رويداد هستند. آنان همچنين گفته اند اجساد ده ها 

تن از غيرنظامياني که در اثر اين بمباران کشته شده اند را در محل بمباران شده ديده اند. 

روح االمين والي فراه مي گويد؛ اين عمليات پس از آن انجام شد که شماري از افراد طالبان که از خانه هاي مردم 
به عنوان سنگر استفاده کرده بودند، روي نيروهاي ارتش افغانستان و ائتالف بين المللي آتش گشودند. والي 
فراه از تشکيل هياتي براي بررسي اين رويداد خبر داد اما به علت آنچه او حضور افراد مسلح طالبان در منطقه 
بمباران شده خواند، گفت؛ تاکنون نيروهاي دولتي نتوانسته اند خود را به محل حادثه برسانند و گزارش کاملي 
از تلفات و خسارات وارد شده به مردم تهيه کنند. روح االمين که با بي بي سي سخن مي گفت، احتمال کشته 
شدن غيرنظاميان در اين حمله هوايي را رد نکرد. والي فراه با اشاره به سنگر گرفتن افراد طالبان در نزديکي 
خانه هاي مسکوني، از احتمال کشته شدن غيرنظاميان در اين رويداد ابراز نگراني کرد اما ساکنان منطقه بمباران 

شده مي گويند افراد طالبان هنگام بمباران منازل مسکوني در محل حضور نداشته اند. 

در همين حال بلقيس روشن يکي از اعضاي شوراي واليتي فراه مي گويد با وجود اينکه تاکنون اطالعات دقيقي 
از ميزان تلفات غيرنظاميان در دست نيست اما بر اساس گزارش هايي که به او رسيده، ظاهراً ساکنان محل تلفات 
سنگيني متحمل شده اند. با اين حال تاکنون نه نيروهاي بين المللي و نه طالبان به صورت رسمي در مورد اين 
عمليات اظهارنظري نکرده اند و هنوز به درستي معلوم نيست در اين رويداد چه تعداد غيرنظاميان کشته شده 
باشند اما اگر آمار ارائه شده از سوي ساکنان محل صحت داشته باشد، اين رويداد يکي از مرگبارترين عمليات 
نيروهاي بين المللي در سال جاري خواهد بود. سال گذشته نيز در اثر حمله هوايي نيروهاي ائتالف به رهبري 
امريکا در ولسوالي شيندند در جنوب هرات، بيش از 90 غيرنظامي کشته شدند. در آن رويداد نيز ابتدا نيروهاي 
ائتالف کشته شدن غيرنظاميان را رد کرده بودند اما تحقيقاتي که بعداً از سوي دولت افغانستان و سازمان ملل 

متحد انجام شد، نشان داد تمامي قربانيان آن شهروندان غيرنظامي بوده اند.

10نفر در انفجار بازار میوه بغداد کشته شدند 
 

در  منطقه رشيد  واقع در  الدوره،  ميوه و سبزيجات محله  بازار  در  بمبي  چهارشنبه 5 می 
به گفته مقامات وزارت کشور عراق، دست کم  پايتخت عراق، منفجر شد که  بغداد،  جنوب 
به  انفجار  اين  هاي  است. زخمي  کرده  را زخمي  ديگر  نفر   35 از  بيش  و  را کشته  نفر   11
بيمارستان هاي بغداد انتقال يافته اند و منابع محلي احتمال افزايش آمار تلفات اين حادثه را 
منتفي ندانسته اند. اين انفجار حدود ساعت هفت بامداد به وقت محلي و زماني روي داد که 
مراجعه مشتريان براي خريد به اين بازار عمده فروشي آغاز شده بود. اکثر ساکنان الدوره 
را پيروان تسنن تشکيل مي دهند اما اين محله همچنين محل سکونت اقليت قابل توجهي از 
شيعيان، مسيحيان آشوري و ساير اقليت هاي ديني است. در جريان حمله نيروهاي ائتالف 
به عراق در مارس 2003، اين محله که گفته مي شد محل پنهان شدن پسران صدام حسين 
است، هدف بمباران هوايي امريکاييان قرار گرفت که تلفاتي نيز در پي آورد. پس از سقوط 
رژيم سابق عراق، الدوره به تدريج به يکي از محله هاي ناامن و ناآرام بغداد مبدل شد که 
شاهد موارد متعدد بمب گذاري و درگيري هاي مذهبي به خصوص حمله به مسيحيان و 
مراکز ديني آنان بود. تا سال 2007، از محله الدوره به عنوان يکي از خطرناک ترين نقاط 
عراق و محل تجمع شورشيان وابسته به شبکه القاعده نام برده مي شد. الدوره زماني يکي از 
خطرناک ترين نقاط عراق نام گرفته بود اما در پي اجراي سياست جديد امريکا براي برقراري 
امنيت در بغداد و مناطق اطراف آن و تشکيل شوراهاي بيداري براي مقابله با نفوذ شورشيان 
القاعده، شرايط محله الدوره طي حدود دو سال اخير بهبود يافته و حتي مسيحيان توانسته 
اند اماکن ديني خود را بازگشايي کنند. با اين همه، در هفته هاي اخير مناطق مختلف عراق، 
از جمله پايتخت اين کشور، شاهد وقوع چند مورد بمبگذاري بوده که مراکز پر رفت و آمد 
غيرنظامي را هدف قرار داده اند. از جمله، ماه آوريل شاهد چند مورد بمبگذاري در محله 
هايي در بغداد بود که اکثر ساکنان آن را شيعيان يا مخلوطي از شيعيان و سنيان تشکيل مي 
دهند که يادآور تنش هاي فرقه يي بود که در سال 2006 آغاز شد و يک رشته عمليات تالفي 
جويانه و پرتلفات را در پي آورد. تشديد خشونت در بغداد پس از حدود دو سال آرامش 
نسبي در حالي گزارش مي شود که قرار است نيروهاي امريکايي کمتر از دو ماه ديگر از 
تمامي مناطق شهري عراق خارج شوند و حفظ امنيت شهرها را به نيروهاي عراقي واگذار 
کنند. مقامات عراقي تاکيد دارند با وجود تشديد خشونت در چند هفته اخير، برنامه خروج 
نيروهاي امريکايي از مراکز شهري و خاک عراق طبق برنامه پيش خواهد رفت و نيروهاي 

عراقي مصمم هستند امنيت اين کشور را بدون کمک خارجي حفظ کنند. 
 

  صدام؛ من را شکنجه دادند 
 

 روزنامه نيويورک ديلي نيوز از سندي حاوي پيام مکتوب صدام خبر داد که از طريق دفتر 
تحقيقات فدرال امريکا به آن دست يافته است. رونالد کسلر خبرنگار امريکايي در گفت وگو 
با شبکه ماهواره يي العربيه گفت؛ پيام مکتوب متعلق به صدام است؛ اما صدام در گفته هايش 
صادق نبود. کسلر که تاليف کننده کتابي درخصوص نحوه بازرسي از صدام است، گفت؛ 
در زندان با صدام به طور انساني رفتار مي شد و جرج پيرو بازپرس صدام همواره براي 
او شيريني مي برد و بر اساس اطالعاتي که من دارم و گفت وگوي طوالني که با جرج پيرو 
داشتم، صدام هرگز شکنجه نشد و دفتر تحقيقات فدرال امريکا )اف بي آي( هرگز تالشي در 
اين باره نکرد. وي ادامه داد؛ آنچه صدام درباره شکنجه نوشته شايد شکنجه هايي بوده که 
خود عليه معارضانش در زندان ها صورت داده است. روزنامه امريکايي نيويورک ديلي نيوز 
نوشته است؛ اين پيام جزيي از پرونده تحقيقات صدام در دفتر تحقيقات فدرال است. صدام 
در پيام نخست خود بعد از ¹ روز بازداشت در تکريت در پانزدهم دسامبر 2003درخواست 
مبلغ يک ميليون دالر را کرد. صدام در اين پيام اين گونه آغاز کرده است؛ از صدام رئيس 
جمهور عراق به کسي که نامه من برايش مهم است. من در مکاني هستم که از زمان بازداشتم 

در 13/12/2003تا امروز 
رياست  کانديداهاي  از  نام  ثبت  روز  دومين  در  و ضر  مورد شکنجه  26/12/2003همواره 
از  نام  ثبت  روز  دومين  در  سياست  مردان  از  خالي  کشور  وزارت  داد  روي  جمهوري 
و شتم  ب  مردان سياست  از  خالي  کشور  وزارت  داد  روي  جمهوري  رياست  کانديداهاي 
قرار گرفتم و در تمام بدنم آثار شکنجه ديده مي شود و من طي چند روزي که اينجا هستم 
روي هم چهار يا پنج ساعت در هر روز خوابيده ام. صدام در ادامه نامه اش اين گونه نوشته 
است؛ جايي که من در آنجا هستم همانند ديگر بازداشتگاه هاست و البته اينجا تبديل به محل 
شکنجه زندانيان در شب و در طول روز شده است. همچنين من صداي فرياد ديگر زندانيان 
را که شکنجه مي شوند، مي شنوم و نمي توانم در ميان فرياد شکنجه گرها و شکنجه شده 

ها بخوابم. 

دزدان دریایي سومالي یک کشتي آلماني را ربودند  
 

 دزدان دريايي سواحل سومالي کشتي آلماني را که در آن ملوانان رومانيايي حضور داشتند، 
ربودند. يک مقام دريايي در نايروبي پايتخت کنيا با اعالم اين خبر و تاييد آن، اين رويداد را 

آخرين حرکت دزدان دريايي در خليج عدن توصيف کرد.
»اندور ام وانگورا« هماهنگ کننده برنامه کمک به ملوانان در شرق آفريقا )ساپ( گفت؛ کشتي 
»ام وي ويکتوريا« ديروز سه شنبه با 11 خدمه رومانيايي آن در آب هاي سومالي و محوطه 
دزدان دريايي ربوده شد. وانگورا گفت؛ مبداء کشتي روشن نيست، اما کشتي هنگام عزيمت به 
جده در عربستان ربوده شد و خدمه آن هنوز سالم هستند. در چند ماه گذشته دزدان دريايي 
فعاليت هاي خود را تشديد بخشيده و در اين مدت تعداد زيادي کشتي تجاري را به گروگان 

گرفته اما پس از گرفتن مبلغي آنها را آزاد کرده اند.  
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برگزاري نشست ویژه شوراي امنیت 
درباره خاورمیانه  

  
از  ايسنا؛ سفير روسيه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت روسيه پس 
به دست گيري رياست شوراي امنيت سازمان ملل در ماه مه، برگزاري 
نشستي در مورد مسائل خاورميانه با هدف ارائه يک محرک جديد براي 
روند صلح را خواستار شد. ويتالي چورکين سفير روسيه در سازمان ملل 
خاطرنشان ساخت؛ روسيه از وزيران خارجه 15 عضو شوراي امنيت و 
بان کي مون دبيرکل سازمان ملل براي حضور در اين نشست يک روزه 
دعوت به عمل آورده است. اما اسرائيل، مقام هاي تشکيالت خودگردان 
فلسطين و کشورهاي عربي براي سخنراني در اين نشست دعوت نشده 

اند.  

 رهبر ببرهاي تامیل در محاصره ارتش  
 

 آسوشيتدپرس؛ نخست وزير سريالنکا روز گذشته اعالم کرد ويلوپيالي 
پرابهاکاران رهبر شورشيان ببرهاي تاميل را در منطقه ساحلي کوچکي 
محاصره کرده اند. وي که در پارلمان سريالنکا سخن مي گفت، اعالم کرد 
پرابهاکاران 54ساله همچنان به رهبري ببرهاي تاميل مشغول بوده است. 
وي گفت؛ »ما اطالعاتي در دست داريم که نشان مي دهد پرابهاکاران در 
محدوده يي به مساحت چهار کيلومتر مربع به محاصره نيروهاي ارتش 

سريالنکا درآمده است.  

اخراج دیپلمات هاي روسي از بلژیک  
  

در  نمايندگي روسيه  هيات  از  بلژيک رسمًا  امور خارجه  وزارت  فارس؛ 
مقر ناتو خواست دو کارمند خود را که از سوي مقامات ناتو اعتبارنامه 

هايشان لغو شده، به روسيه بازگرداند.

 سخنگوي وزارت امور خارجه بلژيک ديروز با اعالم اين مطلب خاطرنشان 
ايم  داشته  اعالم  ناتو  مقر  نمايندگي روسيه در  به هيات  »ما رسمًا  کرد؛ 
اعتبارنامه هاي دو تن از ديپلمات هاي روسي شاغل در اين دفتر، ديگر 
قابليت اجرايي نداشته و به اين ترتيب ديگر دليلي براي استفاده آنها از 
حقوق ديپلماتيک در بلژيک وجود ندارد.« وزارت امور خارجه بلژيک اعالم 
داشته است اين دو کارمند دفتر نمايندگي روسيه در مقر ناتو در بروکسل 

بايد در کوتاه ترين زمان ممکن خاک اين کشور را ترک کنند.  

منع ورود سمیر قنطار به انگلیس  
 

به  از رهبران حماس را  انگليس، ورود سمير قنطار و يکي  ايسنا؛ دولت 
خاک اين کشور به دليل اظهارات ضديهودي ممنوع کرد. وزارت کشور 
ها، طي  از صهيونيست  در حمايت  ادامه سياست هاي غرب  در  انگليس 
لبناني  آزادشده  اسير  ترين  قديمي  قنطار  سمير  ورود  جديدي  فهرست 
و  )حماس(  فلسطين  اسالمي  مقاومت  جنبش  رهبران  از  اسطل  يونس  و 
نماينده اين جنبش در شوراي قانونگذاري فلسطين را به خاک اين کشور 
ممنوع کرد. اين فهرست شامل اسامي 16 شخصيت ديگر از جمله تعدادي 
تحريک  اظهارات  دليل  به  انگليسي  مقامات  به ظن  که  نئونازي هاست  از 

آميز عليه يهوديان از ورود آنها به انگليس ممانعت مي شود.  
 

دفاع ضدموشکي امریکا موضوع 
مذاکره لهستان و روسیه  

  
به  يکديگر  با  ديدار  در  وي  لهستاني  همتاي  و  الوروف  سرگئي  ايسنا؛ 
استقرار  انرژي و  المللي  بين  امنيت  اروپا،  امنيتي جديد  بررسي ساختار 
سامانه دفاع ضدموشکي امريکا در شرق اروپا پرداختند. سرگئي الوروف 
سيکورسکي  رادوسالو  با  امروز  است  قرار  روسيه  خارجه  امور  وزير 
ابتکار عمل  همتاي لهستاني خود در مسکو ديدار کند. مذاکره در مورد 
و  انرژي  المللي  بين  امنيت  اروپا،  جديد  امنيتي  ساختار  درباره  روسيه 
از موارد مورد بحث و  اروپا  امريکا در شرق  سامانه دفاع ضدموشکي 

مذاکره طرفين خواهد بود. 

ارتباط  اين  در  روسيه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  نسترنکو  آندري 
اظهار داشت؛ در اين سفر دوروزه عالوه بر موارد فوق، پيرامون مسائل 
بين المللي، همکاري طرفين براي غلبه بر بحران اقتصادي و ابتکار عمل 
انرژي  زمينه  در  همکاري  و  هاي حقوقي  پايه  ايجاد  براي  طرف روسي 
اين  در  داشت؛  اظهار  همچنين  نسترنکو  شد.  خواهد  نظر  تبادل  و  بحث 
ديدار طرف لهستاني از مواضع روسيه در مورد نادرست بودن عضويت 
از  بخشي  استقرار  براي  امريکا  برنامه  و  ناتو  در  گرجستان  و  اوکراين 
خواهد  مطلع  مفصل  طور  به  لهستان  در  اش  ضدموشکي  دفاع  سامانه 

شد.  

رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا اعالم کرد 
 

جاي زرادخانه هسته یي پاکستان امن است 
 

درياساالر مايک مولن رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا درباره امنيت زرادخانه اتمي پاکستان ابراز اطمينان کرد. به گزارش 
بي بي سي، در روزهاي اخير رسانه هاي گروهي امريکا گزارش هايي مبني بر نگراني دولت اين کشور از دستيابي شورشيان 
طالبان يا عناصر تندرو در پاکستان به تسليحات اتمي آن کشور منتشر کرده اند. اما رئيس ستاد مشترک ارتش امريکا روز 
دوشنبه گفت درباره امنيت تسليحات اتمي پاکستان خيالش آسوده است. با اين همه، او گفت چنين سناريويي همچنان براي 
امريکا يک »نگراني استراتژيک« است. اين مقام ارشد وزارت دفاع امريکا گفت، تدابير امنيتي که براي محافظت از مراکز هسته 
يي پاکستان در نظر گرفته شده و جديت ارتش پاکستان در محافظت از اين مراکز موجب اطمينان خاطر اوست.درياساالر مولن، 
بلندپايه ترين مشاور نظامي باراک اوباما رئيس جمهوري امريکاست.او در ماه هاي گذشته حداقل 11 مرتبه به پاکستان سفر 
کرده و با مقام هاي ارشد نظامي و سياسي اين کشور ديدار کرده است. اين نظامي ارشد امريکايي همچنين گفت به شدت نگران 
پيشرفت هاي طالبان در جنوب افغانستان و نيز در پاکستان است، تحولي که به گفته وي تهديدي است مستقيم براي امنيت ملي 

امريکا و منطقه.
درياساالر مولن همچنين عمليات اخير ارتش پاکستان عليه شورشيان طالبان در منطقه دره بونير در شمال غرب پاکستان را 

اميدوار کننده خواند، اما گفت نمي تواند در مورد اثر اين عمليات در بلندمدت 
اظهار نظري کند. روز چهارشنبه گذشته پاکستان اعالم کرد نيروهاي دولتي با دست زدن به عمليات تهاجمي غافلگيرانه توانسته 
اند شهر دگر از شهرهاي مهم منطقه دره بونير را که در اشغال افراد مسلح طالبان پاکستاني بود، از آنان باز پس گيرند. دولت 
باراک اوباما پاکستان را يکي از اولويت هاي سياست خارجي خود مي داند.باراک اوباما روز پنجشنبه گذشته گفته بود دولت 
پاکستان در »موقعيتي شکننده« قرار دارد و با دشواري هايي جدي در ارائه برخي خدمات اساسي مورد نياز مردم مواجه است. 
دولت آقاي اوباما از کنگره امريکا درخواست کرده است 400 ميليون دالر به طور اضطراري براي کمک به پاکستان اختصاص 
دهد. کاخ سفيد همچنين درصدد است با سه برابر کردن کمک هاي ساالنه اين کشور به پاکستان آن را به يک و نيم ميليارد دالر 
در سال برساند. همچنين قرار است آصف علي زرداري رئيس جمهوري پاکستان و حامد کرزي رئيس جمهوري افغانستان 
امروز با باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا ديدار و مذاکره کنند. اين مذاکرات در حالي انجام مي گيريد که طرحي از سوي دو 
تن از اعضاي سناي امريکا به اين مجلس ارائه شده است که هدفش حمايت از دولت فعلي پاکستان و نابودي افراط گرايان در 
اين کشور است. اين طرح که هزينه يي معادل هفت و نيم ميليارد دالر براي امريکا به همراه خواهد داشت، از سوي جان کري 

عضو دموکرات و رئيس کميته امور خارجه در مجلس سنا و ريچارد لوگار همتاي جمهوريخواه وي به سنا ارائه شده است.
همچنين روز گذشته در جريان يک حمله انتحاري در شمال غرب پاکستان در نزديکي استان پيشاور اين کشور، پنج نفر کشته 
شدند. همزمان با سفر آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان به امريکا براي گفت وگو با باراک اوباما خشونت ها در 
پاکستان افزايش يافته است.در انفجار روز گذشته در نزديکي پيشاور يک سرباز ارتش پاکستان و چهار غيرنظامي کشته شدند.

پيشاور همان استاني است که هفته پيش در معرض تصرف شبه نظاميان قرار داشت و با عمليات گسترده ارتش از اين خطر 
نجات يافت. در اين عمليات از پيشروي طالبان به سوي اسالم آباد جلوگيري شد. مقامات پليس پاکستان اعالم کرده اند در 
انفجار اخير پيشاور 21 تن ديگر از جمله 10 نظامي و دو کودک نيز مجروح شدند. شبه نظاميان طالبان در پاکستان تهديد کرده 
اند در پاسخ به حمالت ارتش امريکا به القاعده و طالبان در خاک پاکستان دست به حمالت انتحاري گسترده خواهند زد. همچنين 
دولت پاکستان روز گذشته به اهالي دره سوات هشدار داد هرچه زودتر منطقه را ترک کنند چراکه هر لحظه ممکن است ميان 

شبه نظاميان طالبان و نظاميان ارتش درگيري رخ دهد. 

روسیه طراحي کودتا در گرجستان را تکذیب کرد  
 

 فرانس پرس؛ وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه يي اتهام وارده بر اين کشور مبني بر تالش براي کودتاي نظامي در گرجستان 
را تکذيب کرد. وزارت کشور گرجستان صبح روز گذشته روسيه را به تالش براي کودتاي نظامي در اين کشور متهم کرده بود 
اما در بيانيه وزارت خارجه اعالم شد اين اظهارات بيشتر به هذيان گويي شبيه است. وزارت کشور گرجستان با اعالم اين اتهام از 

کشف گروه هاي شورشي در رده هاي مختلف ارتش اين کشور خبر داده بود.  
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افزایش صادرات سالح هاي آلماني 
 

آلمان سال هاست که در سطح جهان در صدر کشورهاي صادرکننده اسلحه قرار دارد، اين در حالي است که 
قوانين سختگيرانه يي در مورد فروش جنگ افزار وجود دارد. صادرات اسلحه آلماني در پنج سال گذشته 70 
درصد افزايش داشته است.بر اساس يک گزارش انستيتوي سوئدي پژوهش هاي صلح )SIPRI(، صادرات 
تسليحاتي آلمان طي پنج سال گذشته حدود 70 درصد افزايش را نشان مي دهد.آلمان طي پنج سال گذشته 
سهم بزرگ تري از بازار جهاني تجارت با اسلحه را به خود اختصاص داده است. در اين مدت سهم آلمان 
در بازار جهاني از 7 به 10 درصد رسيده است. هم اکنون سهم امريکا در تجارت اسلحه 31 و روسيه 25 
درصد است.به ويژه به صادرات سالح هاي آلماني به کشورهاي اروپايي به طور بي سابقه يي افزوده شده 
است. اين افزايش از سال 1998 تا 2003 به ميزان 123 درصد بوده است. حدود 13 درصد اين صادرات فقط 
به کشور يونان بوده که تانک جنگنده »لئوپارد 2« و زيردريايي از نوع 214 را خريداري کرده است.همين 
سالح ها را نيز آلمان به کشور عضو ناتو، ترکيه صادر کرده است. اقالم خريدهاي اين دو کشور حدود 
يک سوم صادرات تسليحاتي آلمان را دربر مي گيرد.از نظر اين نهاد پژوهشي سوئدي، آلمان در افزايش 
صادرات تسليحات خود »راهبرد خاصي« را دنبال نمي کند. اين زيردريايي هاي متعارف و مدرن آلماني 
هستند که بيشترين خريدار را دارند. آلمان جزء نادر کشورهاي توليدکننده چنين زيردريايي هايي است. هم 

اکنون پرتغال و کره جنوبي نيز چندين زيردريايي سفارش داده اند.
بر اساس ارزيابي هاي انستيتوي پژوهش هاي صلح سوئد، ميزان صادرات تسليحات آلماني طي پنج سال 

گذشته بالغ بر 8 ميليارد و 700 ميليون يورو بوده است.
ده ها سال است که مهر »ساخت آلمان« شهرت خوبي براي کاالهاي آلماني به همراه آورده است. از قرار 

تانک و  از  برخوردارند؛  از محبوبيت  که  ديد  توان روي کاالهاي تسليحاتي  را مي  اين نشان  معلوم هنوز 
زيردريايي گرفته تا کشتي جنگي و اسلحه کمري. اسلحه آلماني يکي از کاالهاي صادراتي پرخريدار است.به 
ويژه خودروهاي زرهي آلماني طرفداران زيادي دارد که عبارتند از؛ تانک جنگي از نوع »لئوپارد«، زره پوش، 
نفربر و خودروهاي زرهي براي جمع آوري مين. آلمان در سطح جهان در ساخت زيردريايي در صدر قرار 
دارد. مدل هاي شرکت هاي کشتي سازي »بلوم و فوس« و HDW مجهز به باالترين سطح فناوري هستند 
و ويژگي هايي را ارائه مي دهند که هيچ نوع ديگري در سطح جهان ياراي رقابت با آن را ندارد.از جمله 
ديگر توليد کنندگان اسلحه در آلمان دو شرکت »راين متال« و »کراوس مافاي« هستند. اين دو شرکت پيش 
از هر چيز واحدهاي بزرگ تري توليد مي کنند مانند تانک، انواع خودروهاي زنجيري و خودروهاي زرهي.

شرکت هاي ديگري نيز هستند که در کنار فعاليت هاي توليدي غيرنظامي خود، از صادرات اسلحه نيز سود 
مي برند، مانند شرکت هاي »دايملر بنز« و »تيسن کروپ«.قوانين آلمان براي صادرات کاالهاي تسليحاتي 
محدوديت هايي در نظر گرفته است. اين مقررات در دو قانون ا»قتصاد برون مرزي« و قانون »کنترل جنگ 
افزار« درج شده اند. اينکه آيا صادرات اسلحه امکان پذير يا دشوار شود، بستگي به کاربست اين دو قانون 
و البته بستگي به اراده سياسي دولت آلمان دارد.وقتي درباره صادرات تسليحات صحبت مي شود، بيشتر 
منظور کشتي هاي جنگي، هواپيماهاي جنگنده يا تانک است ولي بخش عمده صادرات اسلحه را سالح هاي 
کوچک تشکيل مي دهند، مانند سالح کمري و تفنگ.کوفي عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل زماني از اين نوع 
سالح ها به عنوان سالح هاي کشتار جمعي واقعي نام برده بود. وي در حاشيه يک کنفرانس سازمان ملل 
گفته بود؛ »کشتن هايي که ما از آنها صحبت مي کنيم، آن عملي است که در دارفور يا در کنگو با سالح هاي 
کوچک صورت مي گيرد.«بخش عمده صادرات تسليحاتي آلمان را سالح هاي کوچک تشکيل مي دهند که 
بيش از همه از شرکت سازنده موسوم به »هکلر و کوخ« است. سالح »ژ3« و مدل پيشرفته آن که ساخت اين 
شرکت است محبوبيت جهاني دارد.اگر کسي با دقت به گزارش هاي تلويزيوني آلمان توجه کند، درخواهد 
به سالح هاي »ساخت  نظامي مجهز  يا واحدهاي شبه  برخي کشورها  ارتش  اندازه سربازان  تا چه  يافت 
آلمان« هستند، مانند نيروهاي جانجاويد در دارفور.در نمونه همين سالح هاي کوچک مي توان دريافت تا چه 
اندازه کنترل و ممنوع کردن صادرات اسلحه دشوار است. برنامه تلويزيوني »رپورت ماينتس« سال گذشته 
در يکي از برنامه هاي خود افشا کرد در جنگ قفقاز و در مناطق حول اوستياي جنوبي سالح هاي »هکلر 
و کوخ« به کار رفته اند.اين شرکت به کلي تکذيب کرد که سالحي به آن منطقه ارسال کرده باشد. بديهي 
است اگر اين شرکت مي خواسته سالحي به آن منطقه ارسال دارد، بايد از وزارت اقتصاد آلمان درخواست 
ارسال کاال را مي داده، ولي چنين درخواستي هم داده نشده است. بنابراين واردات سالح به اين منطقه بايد 
از طريق کشور سومي صورت گرفته باشد. از قرار معلوم قوانين آلمان قدرت کنترل مسير اسلحه از طريق 

کشور ثالث را ندارند.
 

پزشک حسود هندي دست زن و مادر زن خود را قطع کرد  
 

مقامات پليس هندوستان اعالم کردند يک پزشک اهل ايالت پنجاب هند، به بهانه عالقه مادرزن 
به همسرش و حسادت ورزيدن به وي دستان هر دو را قطع و پس از آن، دو دست قطع شده 
همسر و مادرزنش را در محلي مخفي کرد. در گزارش پليس جنوب هند آمده است؛ وضعيت 
جسماني اين دو زن به شدت وخيم بوده و پزشکان اعالم کردند به دليل آنکه دستان اين دو 
زن تاکنون يافت نشده، امکان پيوند زدن وجود نخواهد داشت. همچنين رئيس پليس پنجاب 
هند اعالم کرد؛ تالش براي دستگيري اين پزشک فراري ادامه دارد و در صورت دستگيري، 

اين مرد به حبس طوالني مدت محکوم خواهد شد.  
 

اعتصاب غذاي میا فارو براي دارفور  
  

ميا فارو بازيگر سرشناس سينما و همسر سابق کمدين امريکايي وودي آلن اعالم کرد در 
اعتراض به فجايع دارفور و در حمايت از مردم بي پناه اين منطقه از آفريقا دست به اعتصاب 
غداي نامحدود خواهد زد.به گزارش رويترز، وي از هفته آينده اعتصاب غذاي تر خود را آغاز 
مي کند.بازيگر فيلم هاي »بچه رزماري« و »هانا و خواهرانش« اعالم کرد؛ »من اميدوارم اين 
اعتصاب باعث شود رهبران جهان به دولت سودان فشار وارد کنند تا گروه هاي امدادگري را 

که اخراج کرده دوباره برگرداند يا اجازه دهد کمک هاي مردمي به منطقه دارفور برسد.«
در ماه مارس گذشته دولت سودان 13 سازمان امدادگر و حقوق بشري را از دارفور اخراج 
کرده است. اين کار دولت سودان بعد از محکوميت عمر البشير رئيس جمهوري آن کشور در 
دادگاه بين المللي به اتهام نسل کشي مردم دارفور و مشارکت در قتل عام 35 هزار نفر اقليت 
غيرعرب اين کشور که در شورش 2003 شرکت داشتند، صورت گرفته است. از سوي ديگر 
سفير سودان در سازمان ملل از ميا فارو خواسته است از شهرت و نفوذ خود استفاده کرده و 
به جاي دست زدن به اعتصاب غذا از مخالفان و شورشيان دارفور بخواهد پاي ميز مذاکره با 
دولت سودان بيايند. عبدالمحمد عبدالحليم سفير سودان در سازمان ملل همچنين گفت دارفور 
اين کار گرفته شود«. وي  افراد تبديل شده و بايد جلوي  تبليغات و شهرت  »به محلي براي 
گفت؛ »اين وظيفه دولت سودان است که از مردمش حمايت کند نه افرادي که دنبال شهرت و 
تبليغات هستند.« مردم دارفور از سال 2003 قرباني خشونت هايي هستند که بين دولت سودان 
و شورشيان مخالف حکومت اين کشور در آن منطقه جريان داشته است. بر پايه آمار رسمي 
سازمان ملل، در درگيري هاي ميان دولت و شورشيان دارفور تاکنون بيش از 300 هزار نفر 

کشته و نزديک به 7/2 ميليون نفر آواره شده اند.  

حراج نقاشي هاي هیتلر در انگلستان  
 

 اين نقاشي ها که ادعا مي شود آدولف هيتلر در دوران جواني اش آنها را کشيده مجموعًا 98 
هزار پوند به فروش رسيد. بيشتر اين تابلوها، آبرنگ بوده و امضاي هيتلر را بر خود دارند. 
ريچارد وست وود بروکز متخصص اسناد تاريخي و صاحب حراجي مالًکس در شروپشاير 
انگلستان، اصل بودن اين تابلوها را تاييد کرده و معتقد است مردم اين تابلوها را به خاطر 
جنبه هنري آن نمي خرند بلکه به اين خاطر مي خرند که به يک شخصيت مشهور تاريخي تعلق 
دارند. يکي از اين تابلوها که با آبرنگ نقاشي شده، مرد افسرده يي را نشان مي دهد که روي 
يک پل سنگي نشسته است و حروف »اي اچ« در گوشه آن ديده مي شود. هيتلر اين تابلو را 
در سال 1908 زماني که داوطلب تحصيل در رشته هنر در شهر وين بود، کشيده است. چهره 
يي که هيتلر در اين تابلو نقاشي کرده، فاقد دهان و بيني است. اين تابلو در حراج موالک به 
قيمت 10 هزار پوند به فروش رفت. هيتلر قبل از پيوستن به ارتش و شرکت در جنگ جهاني 
اول، براي تحصيل در مدرسه هنر وين تقاضا داده بود اما تقاضاي او رد شد. تابلوي ديگر، 
چشم اندازي از کوهستان آلپ است که با رنگ روغن نقاشي شده و در حراج مالکس، 13 هزار 
و 500 پوند به فروش رسيد. به گفته بروکز اين تابلوها متعلق به يک سرباز انگليسي است 
که در سال 1945 در جنگ جهاني دوم شرکت داشته و آنها را از شهر اًًسن در آلمان خريده 
است. پيش بيني مي شد اين تابلوها هر کدام بين 400 تا هزار پوند به فروش روند. دو سال 
قبل نيز 21 تابلو از نقاشي هاي هيتلر در يک حراجي در انگلستان به مبلغ 118 هزار پوند به 
فروش رفت. طي سال هاي گذشته همواره بر سر اصالت تابلوها و اسناد متعلق به هيتلر ميان 
کارشناسان آثار هنري و اسناد تاريخي بحث و مشاجره وجود داشته است.در سال 1983 
مجله آلماني اًشًترن، قسمت هايي از خاطرات شخصي هيتلر را منتشر کرد که بعداً تقلبي بودن 

آنها آشکار شد.  

اعتراض معلمان لس آنجلس به کوچکي کالس ها 
 

اتحاديه معلمان لس آنجلس در امريکا در اعتراض به کوچک بودن کالس هاي درس و افزايش 
اعالم  بر اساس  اعتصاب يک روزه دست زدند.  به  اين منطقه،  از معلمان در  بيکاري برخي 
اين اعتصاب يک  اتحاديه معلمان لس آنجلس از والدين نيز خواسته در  رسانه هاي امريکا، 
روزه معلمان را همراهي کنند، چرا که دولت بايد نسبت به عملکرد مدارس رويکردي متفاوت 
داشته باشد. »اي جي دافي« - رئيس اتحاديه معلمان لس آنجلس کاليفرنيا - در گفت وگو با 
رسانه هاي دولتي امريکا يادآور شد؛ کالس هاي درس در اکثر نقاط ايالت کاليفرنيا به ويژه 
لس آنجلس بسيار کوچک هستند، اما مديران مدارس براي آنکه دانش آموزي از تحصيل جا 
المللي مغاير  با استانداردهاي بين  اين تعداد  نماند، در هر کالس، 30 نفر را مي گنجانند که 
است. رئيس اتحاديه معلمان لس آنجلس کاليفرنيا در ادامه خاطرنشان کرد؛ عالوه بر مساله 
کوچک بودن کالس هاي درس، موضوع بيکار شدن معلمان نيز مطرح است، چرا که بحران 
اقتصادي در امريکا گريبانگير معلمان و مدرسان نيز شده و از ماه ژوئيه سال گذشته ميالدي 
تاکنون نزديک به 35 معلم در اين ايالت به اجبار بازخريد يا اخراج شده اند. از طرفي بسياري 
از مدارس در سراسر ايالت کاليفرنيا، به دليل رکود اقتصادي تعطيل و دانش آموزان آن به 
با يکديگر ادغام شده  اينکه در برخي مدارس کالس هاي درس  يا  مدارس ديگر منتقل شده 

اند. 
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نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

 رابطه بحران اقتصادي و 

تضعیف مردانگي 
 

در جريان بحران اقتصادي کنوني، هيچ کشوري در 
کوتاهي  مدت  در  نديد.  لطمه  ايسلند  اندازه  به  اروپا 
نرخ بيکاري به 10 برابر رسيد و اين سير صعودي 
ارزش  سرعت  به  ايسلند  کرون  دارد.  ادامه  همچنان 

خود را از دست داد و نرخ تورم به 
جلوي  توانست  که  چيزي  تنها  رسيد.  درصد   15  /2
دالر  ميلياردها  بگيرد،  را  ايسلند  مطلق  ورشکستگي 
بود.  کشور  اين  به  پول  المللي  بين  صندوق  اعتبار 
تمامي  و  اقتصادي  بزرگ  هاي  شرکت  پول،  اين  با 
بانک ها دولتي شده و از اين طريق نجات يافتند. اما 
بار  پس  آن  از  که  بود  معنا  آن  به  همزمان  امر،  اين 
سنگين مسووليت بر دوش دولت خواهد افتاد. به اين 
ترتيب مردم ايسلند اعتماد خود را به حکومت سابق 
سيستم  براي  آلترناتيوي  دنبال  به  و  داده  دست  از 

کهنه گشتند. 
 18 از  پس  تنها  نه  پارلمان،  اخير  انتخابات  از  پس 
را  خود  جاي  و  رفت  کنار  کار  محافظه  حزب  سال 
مردم  بلکه  داد،  سبزها  و  ها  دموکرات  سوسيال  به 
خواهان به دست گرفتن بيشتر قدرت سياسي توسط 
زنان شدند. در روز 25 آوريل 2009 ، 8/ 29 درصد 
ايسلندي مقام موقت خانم »جوهانا  از راي دهندگان 
سيگورداردوتير« را که در فوريه سال جاري ميالدي 
وزيري  نخست  به  دولت  کابينه  استعفاي  پي  در  و 
سيگورداردوتير  جوهانا  کردند.  تاييد  بود،  رسيده 
رهبر حزب سوسيال دموکرات پس از کسب اکثريت 
هايش  دست  حزب،  انتخاباتي  جشن  در  آرا،  مطلق 
فرا رسيده  ما  زمان  »اکنون  زد؛  فرياد  و  برد  باال  را 
 30 ايسلند،  اقتصادي  ورشکستگي  دنبال  است.«به 
را  خود  دولتي  هاي  بانک  رتبه  عالي  مديران  از  نفر 
به خارج از کشور منتقل کردند و جا براي زنان در 
از  بسياري  شد.  باز  اقتصادي  مديريت  هاي  پست 
ايسلندي ها خواستار حضور زنان در اداره سياسي 
و اقتصادي جامعه هستند. به گزارش روزنامه آلماني 
ولت، در پارلمان آتي 27 کرسي از مجموع 63 کرسي 
در اختيار زن ها قرار خواهد گرفت. اين براي اولين 
بار است که زنان 43 درصد از کرسي هاي مجلس را 

به خود اختصاص داده اند. 
مجله اشپيگل در آستانه انتخابات از قول خانم »هاال 
فوماسدوتير« دبير کل اتاق بازرگاني ايسلند مي گويد؛ 
ايسلندي  شرکت  تنها  است.«آئودور  مردانه  »بحران 
سال  در  ايسلند  اقتصادي  فروپاشي  دوران  در  که 
اداره  گذشته سوددهي داشت، تحت مديريت دو زن 
را  شرکت  اين  موفقيت  راز  فوماسدوتير  شود.  مي 
وارد کردن ارزش هاي زنانه در دنياي اقتصادي مي 
داند. برخالف شرکت هاي مردانه که مايلند در کوتاه 
بزنند،  به جيب  را  بهره  و  بيشترين سود  ترين مدت 
آئودور در پروژه هاي درازمدت سرمايه گذاري کرد. 
موفق  گذاري  سرمايه  نظر  از  تنها  نه  ها  پروژه  اين 
محيط  و  اجتماعي  مالحظات  همزمان  بلکه  بودند، 
اين  زن  مديران  شعار  داشتند.  نظر  در  را  زيستي 
سوسيال  کل  دبير  است.  پرنسيب«  با  »سود  شرکت 
دموکرات اتاق بازرگاني ايسلند که مردان را مسوول 
بحران اقتصادي مي داند، در توصيف آنان مي گويد؛ 
همه شان يک جور هستند. 99 درصد از آنان در يک 
مدرسه تحصيل کرده اند، يک نوع ماشين را مي رانند، 
لباس هايشان يکي است و همان رفتار را دارند. آنها 
مهاجم و بي مالحظه اند و فقط به منافع آني خود فکر 
مي کنند. آنها هستند که ما را به اين وضعيت کشانده 

اند و حتي از اين وضع تفريح هم مي کنند. 
 

آرایشگران روانشناس  
  

آسوشيتدپرس؛ آرايشگران در منطقه »کراگويواچ« در 
به مشتريان خود، دوره هاي  براي کمک  صربستان 
منطقه  اين  روانشناسي  دانشکده  در  را  روانشناسي 
مي گذرانند. در جلسه آرايشگران سراسر صربستان، 
اکثر دارندگان سالن هاي زيبايي بر اين عقيده بودند 

سر  هستند،  دستشان  زير  که  هنگامي  مشتريان  که 
مي  درددل  آرايشگران  با  و  کرده  باز  را  صحبت 
يا  موي سر  کردن  کوتاه  هنگام  دليل  همين  به  کنند. 
به مشکالت  بردن  پي  براي  موقعيت  بهترين  اصالح، 
مقرر  همچنين  جلسه  اين  در  آنهاست.  و حل  روحي 
منظور  به  »کراگويواچ«،  منطقه  در  آرايشگران  شد 
روانشناسي شخصيت مشتريان خود، در کالس هاي 

روانشناسي دانشگاه منطقه شرکت کنند.  

راننده شش ساله  
  

در  »ولگا«  منطقه  اورژانس  سخنگوي  ريانووستي؛ 
روسيه خبر داد يک کودک شش ساله با نشستن پشت 
فرمان خودرو پدرش، کودک شش ساله همسايه را 
که مشغول بازي بود، زير گرفت. سخنگوي اورژانس 
رسانه  با  يي  مصاحبه  در  روسيه  در  »ولگا«  منطقه 
هاي اين کشور يادآور شد؛ اين حادثه غم انگيز زماني 
پدرش،  غفلت  با  کودک شش ساله  يک  که  داد  روي 
پشت  نشستن  با  و  برداشته  را  وي  خودرو  سوئيچ 
فرمان خودرو، آن را به حرکت درآورد. وي افزود؛ 
به حرکت درآوردن خودرو،  با  اين کودک  متاسفانه 
در  بازي  مشغول  که  را  همسايه  ساله  شش  کودک 
شد.  وي  کشته شدن  باعث  و  گرفت  زير  بود  حياط 
اين در حالي است که ماموران پليس منطقه در حال 
بررسي اين پرونده هستند تا به طور کامل از چگونگي 

وقوع اين حادثه اطالع کسب کنند.  

موش ها گوش هاي پیرمرد 
را جویدند  

 
 دسته يي از موش ها در يک آسايشگاه سالمندان در 
گوش  و  کردند  حمله  پيرمرد  يک  به  استراليا  کشور 
هايش را جويدند. پرستاران اين پيرمرد را در حالي 
که به شدت مضطرب و دستانش خون آلود شده بود، 
حزب  از  مجلس  نمايندگان  از  يکي  هاپر  ري  يافتند. 
مخالف دولت که از طريق خانواده اين پيرمرد از ماجرا 
آگاه شده است،گفت؛ موش ها گوش هاي پيرمرد را 
به شدت جويده اند و ضرباتي به سرش وارد کرده 
و زخم شديدي هم در گلويش ايجاد کرده اند. هوپر، 
مقامات بهداشتي را به کوتاهي در برخورد با هجوم 
استقرار  محل   - »دالبي«  بيمارستان  در  ها  موش 
اليوت  جاستين  کرد.  متهم   - »کارينگال«  آسايشگاه 
انجام  دستور  استراليا  سالمندان  امور  فدرال  وزير 
تحقيقاتي را درباره اين حادثه در بيمارستان دولتي 
مزبور در ايالت »کويينزلند« صادر کرد. اداره بهداشت 
منطقه دليل اين حادثه را فزوني و هجوم موش ها در 
منطقه به دليل سرماي پاييز استراليا دانسته است. پل 
لوکاس وزير بهداشت ايالت کويينزلند به خبرنگاران 
گفت از پيرمرد آسيب ديده و خانواده او عذرخواهي 
مورد  آسايشگاه  ساکنان  ساير  است  قرار  و  کرده 

هجوم موش ها به مکان ديگري منتقل شوند.  
 

کشف بوفالوي زال  
  

بي بي سي؛ سازمان حفاظت از حيات وحش کنيا از 
بار  اولين  براي  کمياب  آلبينوي  بوفالوي  يک  کشف 
اين کشور خبر داد. محققان سازمان  در جنگل هاي 
حفاظت از حيات وحش کنيا اعالم کردند براي اولين 
بار در طول تاريخ حيات وحش اين کشور موفق شدند 
منطقه  نزديکي  در  را  آلبينو  ماهه  بوفالوي شش  يک 
محققان  که  است  حالي  در  اين  بيابند.  ولي«  »ريفت 
سازمان حفاظت از حيات وحش کنيا قصد دارند براي 
نگهداري و حفاظت از اين بوفالوي کوچک، اين حيوان 
را به پارک ملي »هلزگيت« منتقل کنند. »نلي پالمريس« 
رئيس پارک ملي »هلزگيت« گفت؛ نسل بوفالوهاي کنيا 
به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد، چرا که 
زيست،  محيط  در  انساني  هاي  کارشکني  بر  عالوه 
بروز  نظير  طبيعي  جانوران،عوامل  اين  زيستگاه 
سيالب ها و خشکسالي ها نيز باعث شده بوفالوهاي 
کنيا به شدت در معرض خطر انقراض قرار بگيرند.  
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ایران

هر ايرانی به شاهکارهای ادبيات خود عشق می ورزد، پی در پی 
ميخواند و روايت می کند تا به عمق فرهنگ با ارج ايران عزيز، پی 
ببرد. زبان و ادبياتی که سرشار و غنی است از اندرز های سودمند 
و راهکارهای مفيد که در خالل وقايع و و حوادث زمانه گنجانده 

مردمان  بد  و  نيک  سرانجام  و  روزگار  درشت  و  نرم  از  و  شده 
مايه دارد و پهنايی به عظمت و روشنايی انديشه های آدميان می 
آفريند. بر اين اساس در هر زمان با يکی از اين شاهکارهای تاريخی 
همراه می شويم تا مروری بر باريک انديشی ها، بلند نظری ها و 
دور بينی های زمانه داشته باشيم و در سايه آن افق، افکاری را 
می  مجسم  ،چگونه  ها  تفاوت  ذهنمان  در  که  بيابيم  و  کنيم  لمس 
بيان  را  زيبايی  و  اصولی  شناختهای  تفاوتها  اين  دل  از  تا  شوند 
داريم. در اين نوشتاريکی از آثار بسيار گرانبهای نثر فارسی، تاريخ 
مسعودی، معروف به تاريخ بيهقی مورد بررسی قرار می گيرد که 
ابوالفضل بيهقی در قرن  قلم  از  نقش اجتماعی و سياسی زنان را 

چهارم و پنجم هجری جستجو می کند. 
معرفی: بيهق نام ديرينه بخشی از خراسان بوده که شهر بزرگ آن 
اکنون سبزوار است ابو الفضل محمد بن حسن بيهقی نويسنده توانا 
و تاريخ نگار فرزانه ايران در سال 385 هجری در حارث آباد بيهق 
ديده به جهان گشود و بنا بر پژوهش استاد بزرگ سبک شناسی، 
ملک الشعراء بهار، بيهقی تدوين و نگارش تاريخ را در شصت وسه 
سالگی به سال 448 آغاز کرد و در فرصت بيست و دو سا ل آخر 
زندگی اش، اين آثار جاودانه را به يادگار گذاشت و سرانجام در 
صفر سال 470 روی در نقاب خاک کشيد. تاريخ بيهقی آينه روشن 
نگری  بينی و ژرف  باريک  با  نويسنده آن  عصر غزنوی است که 
بيشتری جلوه های زندگی اجتماعی آن زمان را با خامه توانای خود 

بر دفتر ايام نقش داده است. 
برگ های زرين زمان يکی پس از ديگری بر صفحه روزگار فرو 
می ريزد که در هر فروريختن تکانی بر قلب فشرده تاريخ می دهد 
تا ناخواسته خاک و پريشانی بر آن حاکم نشود و يا شايد دقيقه 

ای در خواب نرود و رنگ و بويی از آرامش نبيند. بررسی تاريخ 
گذشته هر ملتی با هر قوميتی بسيار زيباست ، نمی دانم چه اسراری 
در آن نهفته که هر چه مطالعه شود هيچ صدايی از کهنگی در آن 
شنيده نمی شود البته ناگفته نماند که پهنه گسترده تاريخ و ادبيات 
يا چند کتاب نمی  ايرانيان در چند سطر و چند مقاله  ما  ارزشمند 
گنجد بلکه بخش عمده ای از زمان را به خود اختصاص می دهد. اما 
در اين سطر ها هدف بر اين بوده که در چند برگ نوشته، از نقش 

سياسی، اجتماعی زنان ايران عزيز، سخن گفته شود. 
ما بر آنيم که نيمی از تاريخ، سطر نوشته زنان است يا شايد بهتر 
بتوان گفت که نيمی ديگر نيز با اين آينه که هر مردی از دامان زنی 
برخواسته و در کنار هر مرد بزرگی زن بزرگی هست تمام تاريخ 
خط نوشته زنان است. و اما در دوره غزنويان زنان حضور سياسی 
ازدواجهای  دوره  اين  در  که  داشتند  نشيبی  و  فراز  پر  اجتماعی 
متقابل سياسی بسيار، رايج بوده بدين گونه که فرمانروايان برای 
آسوده خاطر شدن از جا نب حکام ديگر، خواهر يا دختر يکديگر 
را خواستگاری و به نکاح خود در می آوردند. در اين دوره مهريه 
و جهيزيه های بسيار مفصل، رايج بود و اغلب دختران با جهيزيه 
و مهريه های کالن به خانه همسر خود می رفتند و زنان در اين 
پادشاهان  جانشينی  مساله  مانند  سياسی  مسائل  برخی  در  دوره 
از  يکی  کردند  می  نقش  ايفای  آن  ونظير  معاهدات صلح  عقد  يا  و 
اين بانوان درباری خواهر سلطان محمود غزنوی است که برای به 
قدرت رسيدن سلطان مسعود برادرزاده خود، پس از مرگ برادر، 
نقش بسزايی داشت. خواهر سلطان محمود به خاطر عالقه شديد به 
برادر زاده خود به خط خويش نامه ای به او نوشت و او را وليعهد 
پدر ناميد و پند و اندرز داد که ما زنان و گنج های کشور در اين 
سرزمين رها شده ايم، هر فکر و انديشه ای که در سر داری رها 
بگير و  بر عهده  را رسما  پدر  بيا و حکومت  نزد عمه خود  و  کن 
سلطان مسعود هم تحت تاثير افکار و نامه عمه خود قرار گرفت و 

بر جانشينی پدر استوار شد. 

زنان ایرانی مادرانی فداکار و همسرانی 
مهربان بوده اند که در این عصر هم، 
حضور آنها کمرنگ تر از تاریخ گذشته 
را  فرزندانشان  که  مادرانی  نیست 
و  در جنگ  که  اند  کرده  تربیت  چنین 
نبرد مقا بل دشمنان، کشور و ناموس 

خود را حفظ کرده اند
تاريخ  ديگر  های  سطر  در  مسعود،  سلطان  عمه  نقش  بر  عالوه 
قلم شيوای خود نقش مادر حسنک  با  بيهقی  ابوالفضل  مسعودی، 
وزيران  از  يکی  وزير  )حسنک  دارد:  می  بيان  چنين  را  وزير 
نفوذ زيادی  از قدرت و  بود و در آن زمان  دوره سلطان محمود 
برخوردار بود اما در دوره سلطنت سلطان مسعود مورد غضب و 
خشم قرار گرفت و با تهمت و ناسزا گويی بد خواهان محکوم به 
اعدام شد( »حسنک نزديک به هفت سال بردار بماند چنانکه پاهايش 
اجازه  با  تا  نماند  او  از  اثری  فروريخت و خشک شد چنانکه  همه 
کجاست  که سرش  ندانست  کس  چنانکه  کردند  دفن  و  فروگرفتند 
و تن کجاست و مادر حسنک زنی بود سخت پر دل و جرات چون 
بشنيد بی تابی نکرد چنانکه زنان کنند. بلکه گريست بدرد، چنانکه 
حاضران از درد وی خون گريستند پس مادر حسنک گفت: همانا 
جهان  اين  محمود  چون  پادشاهی  که  بود  بزرگی  مرد  چه  پسرم 
بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان«! اما حکا يتی ديگر از 
، که چه استوار  تاريخ، به نقش مادر عبداله زبير اشاره دارد  اين 
اعتقادات مذهبی شيعيان را نمايان ساخته است. )عبداله زبير پس از 
درگذشت معاويه با يزيد بيعت نکرد و با حضرت امام حسين)ع( به 
مکه رفت و پس از شهادت آن حضرت مدعی خالفت شد عبدالملک 
بن مروان خليفه اموی در سال 72 هجری سردار خونريز و بی باک 
زبير  عبداله  لشکرکشی  دفع  برای  را  ثقفی  يوسف  بن  خود حجاج 
به مکه گسيل داشت و عبداله پس از هفت ماه مقاومت دليرانه در 
محاصره قرار گرفت.( »وی نزديک مادر)اسماء( آمد. و همه حالها با 
وی بگفت اسماء زمانی انديشيد پس گفت: ای فرزند اين دشمنی که 
تو بر بنی اميه کردی برای دين بود يا دنيا؟ گفت: به خدا که برای 
دين بود ودليل آنکه، نگرفتم يک درهم از دنيا. و مادر گفت: اين تو 
نگاه کن  بر مرگ و کشتن. و  را معلوم است. گفت: پس صبر کن 
که حسين بن علی)ع( چه کرد. او کريم بود و با يزيد بيعت نکرد. 
عبداله زبير گفت: ای مادر من هم بر اين عقيده ام که تو می گويی. 
اما نيت و انديشه تو را خواستم که بدانم در اين کار اکنون بدانستم، 
جان سپردن دليرانه پيش من خوش است. اما،می انديشم که چون 

بريدن( شوم، مادرش گفت: چون  بينی  مثله )گوش و  کشته شوم 
نيايد.  کندن دردش  بر  و پوست  مثله کردن  از  بکشند،  را  گوسپند 
کرد  غسل  سحر  وقت  خواند.  قرآن  و  کرد  نماز  شب  همه  عبداله 
و نماز بامداد به جماعت بگزارد و زره بپوشيد و سالح ببست. و 
درعرب هيچ کس جنگ پياده چون وی نکرده است و در نهايت او 
را کشتند و سر از تن جدا کردند و پيکيرش را بر،دار کردند و خبر 
همه  »بازگشت  گفت  و  نکرد  گريه  هيچ  آوردند.  مادرش  به  کشتن 
به سوی اوست« پس گروهی زنان با حيله و نيرنگ، اسماء را بر 
جانب پيکر بر،دار پسر، بردند بجای آورد که پسرش است. روی 
به زنی کرد از شريف ترين زنان و گفت:»هنگام آن نرسيده که اين 
سوار را از اين اسب فرود آوردند.« در اين حکايات منتهای عروج 
انسانی، مثل مادر عبداله زبير با خصوصياتی شبيه به مادر حسنک 
نکته ای اساسی است که در بسياری از اوراق تاريخ و ادبيات ما 
وقتی زنان صاحب نقش مهم و موثر، می شوند که فرزندی داشته 
کنند  نمايان  را  بهتر حضور خود  بتوانند  آن  واسطه  به  که  باشند 
که اگر خوب دقت کنيم ايفای نقش آن ها ،در همين لحظات بحرانی 
که  نماند  ناگفته  باشد.  مصلحتی  و  سياسی  ترفندهای  شايد  يا  و 
زنان ايرانی مادرانی فداکار و همسرانی مهربان بوده اند که در اين 
عصر هم، حضور آنها کمرنگ تر از تاريخ گذشته نيست مادرانی 
که فرزندانشان را چنين تربيت کرده اند که در جنگ و نبرد مقا بل 
دشمنان، کشور و ناموس خود را حفظ کرده اند و ما هم اکنون در 
پناه آن فداکاريها در آرامش و آسايش زندگی می کنيم و پس از 
آن هم در اين دهه اخير زنان ايران عزيز با برداری و شکيبايی در 
عرصه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نقش بسزايی 
را ايفا کرده اند که اميدواريم همانند گذشته نقش زنان در تاريخ با 
عظمت کشورمان همانند خورشيد تابان بدرخشيد تا جامعه ای به 

روشنی آفتاب داشته باشيم.
منابع : 

-ابوالفضل بيهقی ،تاريخ بيهقی ،به کوشش دکتر خطيب رهبر 
خير  ،عبدالرسول  ايران  تاريخ  در  زنان  به  راجع  تاريخی  دشواريهای   -

انديش

از  کار  جهاني  سازمان  گزارش 
وضعیت شغلي زنان در جهان  

  
ژنو؛ طبق گزارش سازمان جهاني کار )ILO( تعداد زنان بيکار در 
سراسر جهان بيشتر از مردان است. بر اساس اين گزارش که در 
آستانه روز جهاني زن منتشر شد، شمار موقعيت هاي شغلي در 
است.  از مردان  کمتر  مراتب  به  زنان  براي  انسان،  منزلت  و  شأن 
نيز  درآمدشان  و  مردان  از  کمتر  شاغل  زنان  تعداد  براين  عالوه 
16 درصد کمتر از مردان است. ژوان سوما وييا مديرکل سازمان 
جهاني کار گفت؛ »روز به روز بر تعداد زناني که وارد دنياي کار 
مي شوند، افزوده مي شود. ولي اين مساله نبايد ما را از واقعيت 
وجود نابرابري هايي که زنان در مشاغل گوناگون با آن روبه رو 
هستند، غافل کند.« بر اساس گزارش کميته ويژه سازمان ملل در 
سال گذشته، 2/ 1 ميليارد نفر از زنان با کار بيرون از خانه درآمد 
کسب کرده اند که در طول 10 سال گذشته، 18درصد رشد داشته 
است. اما همزمان، شمار زنان بيکار از 2/ 70 به 6/ 80 ميليون نفر 
افزايش يافته است. يعني نرخ بيکاري در ميان مردان 7/ 5 و در ميان 
زنان 4/ 6 درصد بوده است. بيشترين تعداد زنان بيکار در شمال 
آفريقا، خاورميانه، امريکاي جنوبي و کارائيب زندگي مي کنند. به 
گفته کارشناسان، زنان معمواًل همانند گذشته در بخش هاي خدماتي 
و کم درآمد کار مي کنند که اين به معناي ريسک اقتصادي باال با 
وجود امنيت اجتماعي و حقوقي پايين براي اين قشر از جامعه است. 
کارشناسان ادامه مي دهند در مناطق فقيرتر اين احتمال وجود دارد 
که از زنان بدون استخدام آنان، در فعاليت هاي اقتصادي خانواده 
به عنوان نيروي کمکي استفاده شود. در گزارش منتشرشده آمده 
از  نيمي  از  با نگاهي به 10 سال گذشته مي توان ديد بيش  است، 
زنان در سراسر دنيا در اين شرايط کار مي کنند.کاري که با شأن 
و منزلت انسان همخواني دارد، کاري است با درآمد کافي، تامين 

اجتماعي، حق اظهارنظر در کار و رعايت هنجارهاي کاري.  
 

اجاره  دفتر در منطقه 
پارک رویال 

دارای 3 اتاق کامال مستقل
07958427905
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   رضا سيدحسينی درگذشت . . .

ترجمه مرگ  
 

    

   

»همه دوستانم دارند از دست می روند. حاال بايد منتظر نوبت خودم باشم.« يادداشت رضا سيدحسينی در روز مرگ اکبر رادی با اين 
جمله آغاز می شود. بعد از تحمل يک بيماری طوالنی که باعث شده بود رضا سيدحسينی از 16 فروردين در بخش مراقبت های ويژه 
بيمارستان ايرانمهر بستری باشد و گزارش وضعيت عمومی حالش به صورت روزانه روی خروجی خبرگزاری ها قرار بگيرد اين 
مترجم و پژوهشگر ادبی بزرگ ايرانی که کتاب »مکتب های ادبی« اش هنوز هم برای خوانندگان ايرانی اولين گام و معتبرترين دريچه 

شناخت ادبيات غربی است صبح روز جمعه بر اثر ذات الريه درگذشت. رضا سيدحسينی 22 مهر 1305 در اردبيل متولد شد. 
بعد از پايان دوره ابتدايی به تهران رفت و در مدرسه پست و تلگراف تحصيل کرد. سپس به پاريس رفت و مدتی در دانشگاه يوسی ال 
ای امريکا فيلمسازی خواند. هرچند به زبان فرانسه آشنا بود از آنجا که تصميم داشت ترجمه را به صورت حرفه يی آغاز کند از محضر 
استادانی چون پرويز ناتل خانلری، عبداهلل توکل و پژمان بختياری بهره برد. يکی از درخشان ترين دوره های کاری رضا سيدحسينی 
زمانی است که سردبيری مجله »سخن« را برعهده داشت. سيدحسينی که ادبيات مدرن اروپا را می شناخت نويسندگان نوجوی زمانه 

خويش مثل بهرام صادقی، جمال ميرصادقی و اکبر رادی... را به ادبيات ايران معرفی کرد. 
سيدحسينی از حدود 20سالگی شروع به ترجمه کرد و در طول شش دهه آثاری از آندره مالرو، مارگريت دوراس، ياشار کمال، ناظم 
حکمت، ژان پل سارتر، آندره ژيد، آلبرکامو، توماس مان، ماکسيم گورکی، بالزاک، جک لندن و... را به فارسی برگرداند. ترجمه های 

سيدحسينی چنان که احمد سميعی گيالنی می گويد مجموعه يی از سرزندگی، شادابی، فصاحت و بالغت است. 
او پيش از انقالب دوبار به عنوان مترجم سال انتخاب شد. يکی از اين دو جايزه به خاطر رمانی از انوره دو بالزاک بود که سيدحسينی 
ابتدا آن را با نام »دختری با چشم های طاليی« منتشر کرد اما با وجود دريافت جايزه، اين نام به نظرش نامانوس آمد و آن را در چاپ 
های بعدی به »دختر چشم عسلی« تغيير نام داد. مقدمه رضا سيدحسينی بر ترجمه »ضدخاطرات« آندره مالرو حساسيت ، تسلط و 

ظرافت طبع او را در ترجمه نشان می دهد. 
سيدحسينی بارها ابراز عالقه کرده بود که ترجمه رمان های آندره مالرو را برای چاپ های جديد تصحيح کند که ميسر نشد. به جز 
ترجمه آثار برجسته ادبيات فرانسه، اين مترجم آثار ارزشمند نويسندگان ترکيه را مثل رمان سه گانه »آن سوی کوهستان« از ياشار 
کمال، » از چهار زندان« و »آخرين شعرها« از ناظم حکمت و »مرگ عزيز بيعار« از لطيفه تکين به فارسی ترجمه کرد. در سال های اخير 
بسياری از مترجمان جوان از مشاوره و راهنمايی او بهره بردند، ضمن آنکه دوره های مختلف آموزش مکتب های ادبی را در نهادهای 
فرهنگی مختلف برگزار کرد و از ميان نويسندگان و مترجمان امروز کمتر کسی است که در کالس های او شرکت نکرده باشد.»مکتب 
های ادبی« سيدحسينی در پنج دهه گذشته يکی از مهم ترين مراجع برای شناخت ادبيات غرب و جريان های اصلی آن بود و به زبان 
های خارجی ترجمه شده است. سيدحسينی اين کتاب را در چاپ های متعددش بارها تصحيح کرد و هرگاه به نظرش رسيد که نکته تازه 
يا مقاله روشنگری در باب يکی از مکتب های ادبی يافته، آن را به متن کتاب افزود. از اين رو » مکتب های ادبی« را می توان مصداق 
دقيق يک تاليف علمی پويا دانست. سيدحسينی در سال های اخير هم کار بزرگ ديگری را به سرانجام رساند و آن سرپرستی مولفان 
»فرهنگ آثار« بود که دو سال قبل از طرف انتشارات سروش منتشر شد و در تدوين »فرهنگ آثار ايرانی - اسالمی« با سرپرستی احمد 
سميعی گيالنی همکاری داشت. رساله » شکوه سخن« لونگينوس نيز از آخرين آثار ترجمه او بود. در طول شش دهه حضور رضا 
سيدحسينی در کانون جريان های فرهنگی و ادبی ايران هيچ جريان و گروه فکری با هر نگاه و سليقه يی نقش او را انکار نکرد تا آنجا 

که اين روشنفکر مستقل و آگاه حتی از سوی صدا و سيما به عنوان چهره ماندگار شناخته شد.
 

چه کسی از چه ضرب المثلی 
خوشش میاد!

دزداز ، طشت طال را سرت بگيرو برو!
راننده تا کسی از ، هررفتی آمدی دارد !

کهسه بشقابی از ، يه کاسه زيرنيم کاسه است !
مسئولين از، وعده سرخرمن!

آقازاده از ، هرچی خورده پس نداده !
پزشک خانواده از ، شيشه عمرش پيش منه !

سارق از ، صداش صبح درمياد!
فوتباليست از ، گل پشت و رونداره !

معماراز، هرکه بامش بيش برفش بيشتر!
کارکنان دادگاه از، پيش قاضی و معلق بازی !

سرباز از ، پيش توپچی ترقه در کردن !
کفاش از ، پادرکفش اين و ان کردن !
نانوا از، تاننور گرمه نان را بچسبان !

گاوداراز،تا گوساله گاوشود دل صاحبش آب می شود!
ساربان از، تخم مرغ دزد شتردزد ميشه !

نقاش از ، حناش رنگی نداره !
پسرجوان از ، دختر همسايه مستترحال من بهتر!

مديران از ، پولش از پارو باال ميره!
نمايندگان مجلس از ، قدرزرزرگرشناسد قدرگوهر گوهری!

روستايی از ، مرغ همسايه غازه!

تلنُگر
صمد شکارچی 

اخبارفرهنگی

یادکردي از مردي که نرفته و بین 
ماست هنوز 

 بهاء الدين خرمشاهي

احتمااًل وقتي مخاطب فرهيخته اين دست نوشته را مي خواند، با خود 
فکر خواهد کرد که چه نيازي است به معرفي مردي که همه مترجمان 
از روي دست او هنر برگردان و ترجمه آموخته اند. چه مي شود کرد. 
بايد از نو بگوييم که او کيست و چرا زندگي کرد و چه شد که رفت؟، 
قصد زنجموره و آه و ناله و فغان در سوگ دوست و استادم مرحوم 
رضا سيدحسيني ندارم چراکه بر اين باور خود مصرانه تاکيد کرده 
نسبت  اطالق  حتي  يا  سوگ،  از  سيدحسيني  رضا  »شأن  کنم؛  مي  و 
هايي چون استاد و بزرگ و حتي مرحوم باالتر است. به قدر آسمان.« 
براي  نوشت«   - به سوگ  »و  کرد  ياد  کرد.  آغاز  گونه  اين  بايد  پس 
مردي که نرفته و بين ماست، هنوز. روانشاد استاد رضا سيدحسيني 
يکي از برجسته ترين اديبان، ادب پژوهان، مترجمان و مرجع نگاران 
روزگار ما بود. تحقيقًا هيچ اهل ادبي نيست که مکتب هاي ادبي ايشان 
را که بيش از 15 بار منتشر شده نخوانده باشد، و هنوز پس از قريب 
آن  از  بهتر  يا  شود  آن  جانشين  که  مشابهي  کتاب  هيچ  سال   50 به 
باشد نداريم؛ به ويژه آنکه چند بار اين کتاب روزآمد شده است. مرجع 
و  پربار  عمر  پاياني  نيم  و  دهه  يک  در  که  ايشان،  ديگر  مهم  نگاري 
 - دانند  مي  کتاب  اهل  همه  که  چنان   - يافت  دست  آن  به  اش  برکت 
فرهنگ آثار است که در شش جلد بلندباال، از سوي انتشارات سروش 
اين کتاب فرانسوي است و همکاران نزديک  منتشر شده است. اصل 
و پرکار او در اين کار بزرگاني چون ابوالحسن نجفي، احمد سميعي 
گيالني و اسماعيل سعادت بوده اند همراه با جمعي بيشتر از 50 نفر از 
مترجمان برجسته. او طرحي ريخته بود که کتاب هاي ايراني - اسالمي 
آقاي سميعي  نظر  زير  اين طرح  معرفي شود.  در شش جلد جداگانه 
دامنه  و  است. وسعت  منتشر شده  هم  آن  اول  جلد  و  رود  مي  پيش 
تحقيق مرحوم سيدحسيني به واقع به مديريت پروژه هايي از اين دست 
خالصه نمي شود بلکه زمينه هاي پژوهشي گوناگوني داشت. ترجمه 
هاي او اندک شمار و هر يک برجسته اند مانند طاعون آلبر کامو يا 
»اميد« يا »ضدخاطرات« آندره مالرو. او حتي گاهي از ترکي استانبولي 
هم ترجمه کرده است اما اغلب برگردان هاي او از فرانسه است. دقت و 
صحت ترجمه هايش و نثر فارسي پيراسته آنها براي ما که نسل ادبي 
بعد از او هستيم سرمشق بود. چنان که پيشترها نيز گفته ام نسل ما از 
روي دست آنها مي نوشت و ترجمه مي آموخت. حال بگذريم که نسل 

ادبي بعد از ما هم از او و آثارش مي بايد بياموزد و مي آموزد. 
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طرح فیات برای تبدیل شدن به 
قدرت بزرگ خودروسازی جهان

اگر مدير اجرايی شرکت فيات ، سرجيو مارچيونی بتواند هدف خود را عملی کند، اين شرکت در مسير 

تبديل شدن به يک قدرت بزرگ جهانی در زمينه اتومبيل سازی گام برمی دارد.
اقتصاد و امور خارجه  با وزرای  ، مارچيونی قرار است در برلين  تايمز  به نقل از روزنامه فايننشال 
مالقات نمايد و راجع به پيشنهاد فيات به واحد آلمانی جنرال موتورز در اروپا يعنی اوپل، بحث و تبادل 

نظر نمايند. 
فيات روز يکشنبه تأييد کرد که درحال مذاکره برای خريد قسمت اعظم کارخانه اروپايی شرکت جنرال 
موتورز می باشد. فيات در حال ارزيابی احتمال تبديل تجارت اتومبيل خود و تشکيل هسته مرکزی يک 

شرکت جديد می باشد. 
جنرال موتورز همواره در تالش بوده است سرمايه گذارانی برای داراييهای نه چندان پراهميت و بدون 
سود خود بيابد تا از فروپاشی آن جلوگيری کند. آلمان مشتاق است،از آينده شرکت آدام اوپل که هسته 
مرکزی کارخانه اروپايی شرکت GM است و 25 هزار نفر در چهار کارخانه آن در آلمان مشغول به 

کار هستند را حفظ کند. 

گروه اتومبيل های فيات شامل فيات، آلفارومئو و فراری است. بعالوه، فيات در حال تالش برای دستيابی 
به اتومبيل سازی آمريکايی کرايسلر بدون افزايش نقدينگی می باشد. 

اين  اتومبيل سازی که طبق ادعای فيات، 105 ميليارد دالر درآمد ساالنه خواهد داشت،  شرکت جديد 
شرکت اتومبيل سازی ايتاليايی را در بازارهايی مطرح خواهد کرد که هيچ حضوری نداشتند يا حضور 

کمی داشتند يعنی آمريکای شمالی که هميشه بزرگترين بازار جهانی بوده است. 
اريک مرکل، تحليل گر مستقل صنعت اتومبيل در گراندرپيدز، ميک، می گويد: »من گمان می کنم آنها در 
حال تبديل شدن به يک قدرت جهانی هستند. چه کسی فکر می کرد چنين اتفاقی رخ دهد؟ بنظر می رسد 
آنها در خريدهای خود ولخرجی می کنند و بدنبال داراييهای ارزان قيمت و بحران زده مثل کرايسلر و 

اوپل هستند.« 
هرچند فيات تنها خواهان اوپل نيست. هفته گذشته شرکت کانادايی سازنده قطعات اتومبيل، ماگنااينترنشنال 
)Magna International Inc( به وزير اقتصاد آلمان، کارل ـ تئودور زو گوتنبرگ پيشنهادی نمود که 

وی آن را »فرضيه دشوار برای قراردادی با اوپل« خواند. 

دولت آلمان گفته است کمک دولتی مستقيم را پيش بينی نمی کند ولی می تواند با تضمين وام به يک 
سرمايه گذار برای اوپل کمک کند. معامله کرايسلر که بايد هنوز هم از طرف دادگاه ورشکستگی آمريکا 
تأييد شود، به جای اجازه دستيابی کراسيلر به تکنولوژی موتور اتومبيل کوچک فيات است. اتومبيل ها 
و کاميون های کرايسلر نيز از طرف فيات در شبکه توزيع جهانی به فروش خواهند رسيد. به گفته مرکل 
اين معامالت فيات را به يک مهره جهانی تبديل خواد کرد ولی اين احتمااًل برای اتومبيل سازی ايتاليايی 

که با دستيابی به اين داراييها بيش از حد معمول دارايی خواهد داشت ، بهترين گزينه نخواهد بود. 
کرايسلر می  به  وقتی  است.  زياد  بسيار  اين معامالت  باشيم،  نسبتًا صادق  بخواهيم  »اگر  گفت:  مرکل 
نگريد، اين کار آنها را به يک اتومبيل سازی بسيار بزرگ تبديل خواهد نمود ولی ما ديده ايم که بزرگی 
هميشه نشانه موفقيت نبوده است. مرکل گفت: » سالها طول خواهد کشيد تا فيات از طريق طرح جهانی 

شدن، عمليات مهندسی و ساخت به کرايسلر و GM برسد. 

GM اروپا همچنين شامل کمپانی بريتانيايی واکس هال و اتومبيل سازی سوئدی سئاب می باشد. هرچند 
سئاب در اين معامالت وارد نخواهد شد. اين کمپانی تحت قوانين سوئد مجدداً سازماندهی خواهد شد 
و احتمااًل از بقيه بخش های اروپايی GM جدا خواهد شد. سئاب از ابراز نظر راجع اينکه آيا فيات يکی 
از 10 شرکت کننده در مزايده که تمايل جدی به اتومبيل GM سوئدی دارند خواهد بود يا نه،خودداری 

کرد. 

سخنگوی سئاب، گانيلو گوستاوز گفت مرحله فروش طبق برنامه پيش می رود و انتظار می رود قبل از 
پايان ژوئن، معامله ای به امضاء طرفين برسد. وی گفت: »ما هم اکنون به مرحله ای وارد می شويم که 
تعداد مزايده کاران عالقمند راکاهش می دهيم. حدود 10 مزايده کار جدی تر وجود دارند که مذاکرات 

بيشتری با آنها داشته ايم و اطالعات بيشتری رد و بدل کرده ايم« 
فروش می  به  و  کرده  توليد  نيز  را  اروپا  در  های کوچک شورلت  اتومبيل  GM همچنين  گفت:  مرکل 
رساند که در کره جنوبی توسط واحد دوو اين کمپانی طراحی شده است و احتمال فروش آن بسيار 
کم است چون تنها جای پای باقيمانده GM در 

اروپا خواهد بود. 
است  کرده  تالش  همواره  موتورز  جنرال 
و  اهميت  بی  داراييای  برای  گذارانی  سرمايه 
بدون سود خود به عنوان بخشی از بازسازی 
خود بيابد که برای آن 4/15 ميليارد دالر از 
دولت آمريکا برای اجتناب از فروپاشی، کمک 

دريافت کرده است. 
برای  دالر  ميليارد   3/4 به   ، کرد  اعالم  اوپل 
دولت  دارد.  نياز  اقتصادی  بحران  از  رهايی 
آلمان گفته است کمک مستقيم دولتی را پيش 
آنگالمرکل  آلمان،  صدراعظم  کند.  نمی  بينی 
يک  به  تواند  می  دولت  که  نموده  پيشنهاد 
سرمايه گذار در شرکت اوپل، با تضمين وام، 

کمک کند. 

فيات گفت که طی چند هفته آينده، مارچيونی بدنبال 
ارزيابی ادامه حيات در صورت ادغام فعاليتهای 

اتومبيل های گروه فيات شامل تمايل به خريد 
کرايسلر( و جنرال موتورز اروپا و تبديل آنها به يک 

کمپانی خواهد بود. 
گروه  اين  مرحله،  اين  از  بخشی  عنوان  به 
ساختارهای متعددی را شامل پتانسيل توقف 
کمپانی  اندازی  راه  و  فيات  گروه  اتومبيلهای 
فعاليتهای  با  را  فعاليتها  آن  که  آينده  جديد 
کند،  می  ادغام  درهم  اروپا  موتورز  جنرال 

ارزيابی خواهد کرد. 

روز  در  کوريودالسرا  با  ای  مصاحبه  در 
کوردرو  لوکا  فيات،  شرکت  رئيس  يکشنبه، 
را يک  اوپل جنرال موتورز  مولو،  مونتز  دی 
شريک ايده آل خواند و ادغام احتمالی آن با 

فيات را يک »موقعيت فوق العاده« ناميد. 
در همين حال، فيات با داشتن کرايسلر ،خود 
را به جلو می راند. کرايسلر بدنبال فروش همه 
بايد  ولی  باشد  می  فيات  به  خود  داراييهای 
نيويورک  دادگاه ورشکستگی  از  را  آن  تأييد 

بگيرد.

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد
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کاهش شدید سود شرکت هاي
 بزرگ نفتي  

 
 بوي تند نفت که بعد از رسيدن به سطح 140 دالر کمتر مشام را آزار مي داد، به نظر مي رسد در حال 
حاضر با رسيدن به کمتر از 55 دالر شرکت هاي بزرگ نفتي را مي آزارد. کاهش سود شرکت هاي 
بزرگي همچون شورون، اگزون موبيل، اني، شل و ... اگرچه آنها را به مرز ورشکستگي نکشاند اما آينده 
اين شرکت ها را به دليل کاهش بيش از 60 درصدي به مخاطره انداخت. شورون به عنوان دومين شرکت 
بزرگ نفتي امريکا با آغاز بحران جهاني و کاهش قيمت نفت با کاهش 64درصدي سود نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شد. سود خالص اين شرکت از پنج ميليارد و 170 ميليون دالر در سال 2008 به 
يک ميليارد و 840 ميليون دالر رسيد. ديگر رقيب اين شرکت در امريکا يعني شرکت اگزون موبيل نيز 
اگرچه به اندازه شورون با کاهش سود مواجه نشد اما با کاهش 58 درصدي سود روبه رو شد. سود 
اين شرکت از 10 ميليارد و 890 ميليون دالر در سه ماهه نخست سال 2008 به چهار ميليارد و 640 
ميليون دالر در سه ماه نخست سال 2009 کاهش يافت. اما کاهش سود در سه ماه و نخست سال جاري 
تنها مربوط به اين دو شرکت در امريکا نمي شود چون سود شرکت کونوکو فيليپس سومين شرکت 
بزرگ نفتي نيز در سه ماه نخست سال 2009 با 80 درصد کاهش به 700 ميليون دالر رسيد. اين در 
حالي است که سود اين شرکت در مدت مشابه سال قبل به دو ميليارد و900 ميليون دالر رسيد. شرکت 
نفتي ماراتن نيز از قافله کاهش سود عقب نماند. اين شرکت به عنوان چهارمين شرکت بزرگ نفتي امريکا 
که در هوستون واقع شده در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش سود 
61 درصدي مواجه شد به گونه يي که سود اين شرکت از 731 ميليون دالر سود خالص به 282 ميليون 
دالر رسيد. اما بحران اقتصادي تنها گريبان اقتصاد امريکا را نگرفته. اين بحران جهاني سود شرکت 
هاي بزرگ نفتي اروپا را نيز تحت تاثير قرار داده است به گونه يي که سود شرکت بريتيش پتروليوم در 
سه ماهه نخست سال 2009 ميالدي بيش از 62 درصد با کاهش مواجه شد. درآمد خالص اين شرکت از 
09/7 ميليارد دالر در سه ماه نخست 2008 به کمتر از دو ميليارد و 56 ميليون دالر در سه ماه نخست 
سال جاري ميالدي رسيده است. همچنين شرکت اني ايتاليا طي سه ماه نخست سال 2009 با کاهش 
43 درصدي سود و درآمد خالص روبه رو شده است به گونه يي که سود اين شرکت از سه ميليارد 
و 320 ميليون دالر در سال 2008 به دو ميليارد و 480 ميليون دالر در سه ماهه نخست امسال رسيد. 
سود شرکت رويال داچ شل نيز با افت 58 درصدي مواجه شد. سود اين شرکت از 5/1 ميليارد دالر 
در سه ماهه نخست سال 2008 به 1/7 ميليارد دالر در سال 2009 رسيد. بر اساس اين گزارش کاهش 
قيمت جهاني نفت و گاز نقش مهمي در کاهش سود خالص اين شرکت داشته است و اين در حالي است 
که سود اين شرکت ها طي دو سال گذشته به شدت افزايش داشته ولي کاهش قيمت نفت آنها را مجبور 
کرده هزينه هاي خود را طي سال 2009 به شدت کاهش دهند. همچنين در پي کاهش قيمت کاالها، نبود 
تقاضا در بخش هاي صنعتي و کاهش رانندگي مردم در بحبوحه رکود اقتصاد جهاني، تحليلگران نيمه 
دوم سال 2009 را براي شرکت هاي نفتي سخت و 

دشوار پيش بيني مي کنند. 

چین نقطه شروع
با وجود برآوردهای متعدد درباره ادامه بحران مالی جهان تا پايان سال 2010، به نظر می رسد اين 

بحران زودتر از اين پايان يابد. 
نشانه های اوليه بهبود وضع اقتصادی جهان دو ماه پيش در بازارهای سهام آمريکا مشاهده شد؛ به 
طوری که از نيمه اسفند تا نيمه فروردين، شاخص سهام در بورس نيويورک به صورت پيوسته افزايش 
يافت. اين روند افزايشی دو هفته پيش دوباره متوقف و از هفته گذشته روند نزولی آغاز شد. اما همزمان 
با کاهش ارزش سهام در آمريکا، در گوشه ديگری از جهان يعنی چين، نشانه هايی اميدوارکننده از آغاز 
خروج از بحران مشاهده شد. همانگونه که سهام نيويورک به عنوان دماسنج اقتصاد آمريکا شناخته 

می شود، ميزان صادرات هم شاخص بهتر يا 
بدتر شدن وضع اقتصادی چين است. 

بر اساس اين شاخص، وضع اقتصادی چين 
در فروردين ماه امسال از اسفند سال گذشته 
زمستان  اواخر  در  زيرا  است:  شده  بهتر 
گذشته صادرات چين نسبت به زمان مشابه 
در سال 2008 ميالدی، 28درصد کاهش يافت 
به  امسال نسبت  اين کاهش در فروردين  اما 
بود.  در سال گذشته 17درصد  زمان مشابه 
اين  نشان دهنده  نخست  وهله  در  آمارها  اين 
نتوانسته است صادرات  است که هنوز چين 
خود را به وضع عادی برگرداند اما از سوی 

ديگر کند شدن سرعت افول، نشانه ای اميدوارکننده از متوقف شدن روند نزولی چند ماهه است.رخداد 
ديگری که از آغاز دوران خروج چين از بحران خبر می دهد، شتاب گرفتن روند امضای قراردادهای 
چينی  بزرگ  50بنگاه  گذشته  هفته  است.  آمريکايی  همکاران  با  چينی  بنگاه های  توسط  تازه  تجاری 
28قرارداد سرمايه گذاری به ارزش تقريبی 6ميليارد دالر با بنگاه های آمريکايی امضا کردند. کارشناسان 
اقتصادی، امضای اين قراردادها را نشانه های بازگشت اميد به بازارهای چين و آمريکا ارزيابی کردند. 
در پی اين تحوالت، از اواسط هفته گذشته شاخص سهام در بازارهای چين روبه رشد گذاشت. اگر چه 
اين روند هنوز به نقطه ماندگاری نرسيده است و احتمال کاهش دوباره شاخص سهام وجود دارد، اما 
اقتصاددانان و موسسات علمی جهان، با اطمينان خاطر از ادامه رشد اقتصادی چين در فصل آينده خبر 
می دهند و اميدوارند اين روند، موجب بهبود وضع اقتصادی ديگر نقاط جهان هم بشود. اقتصاددانان 
20موسسه از جمله مورگان استنلی پيش بينی کرده اند که رشد صنعتی چين در سه ماهه دوم سال 2009 

کمتر از 8درصد نخواهد بود. همچنين نرخ سرمايه گذاری به حدود 29درصد خواهد رسيد. نرخ تورم در ایران به 
24/5 درصد رسید  

 بانک مرکزي در گزارشي نرخ تورم اولين ماه 
از سال 1388 را 5/24 درصد اعالم کرد. 

مرکزي  بانک  عمومي  روابط  گزارش  به 
به  نتايج  خالصه  ايران،  اسالمي  جمهوري 
دست آمده از شاخص بهاي کاالها و خدمات 
براساس  ايران  شهري  مناطق  در  مصرفي 
سال پايه 100= 1383 )359 قلم کاال و خدمت( 
است.  ذيل  شرح  به   1388 ماه  فروردين  در 
در  مصرفي  خدمات  و  کاالها  بهاي  شاخص 
 1388 ماه  فروردين  در  ايران  مناطق شهري 
نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزايش يافت. اين 
شاخص نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل در 
مهر، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفندماه 1387 
معادل 5/29 درصد، 3/28 درصد،  ترتيب  به 

4/26 درصد، 

0/24 درصد، 8/20 درصد و 8/17 درصد و در 
فروردين ماه سال 1388 نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل 5/15 درصد افزايش يافت که 
نشان دهنده روند کاهشي رشد شاخص نسبت 
به ماه هاي مشابه سال قبل است. با توجه به 
ماه  فروردين  تا  مهرماه 1387  از  فوق  ارقام 
از رشد  سال 1388، معادل 14 واحد درصد 
شاخص قيمت کاسته شده است. نرخ تورم در 
دوازده ماه منتهي به فروردين ماه سال 1388 
نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 
سال 1387 معادل 5/24 درصد است. الزم به 
توضيح است نرخ تورم در دوازده ماه منتهي 
به اسفندماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي 
بود  درصد   4/25 معادل   1386 اسفندماه  به 
که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ 

تورم در فروردين ماه است. 
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30نما
عکس، فيلم و حرکت

تامل فلسفی 
در باب سینما

او دو شیء  است.  انتزاعی  ارائه می دهد  فيلم  از  دانتو  که  تعريفی 
يک  و  و صلح  ]کتاِب[ جنگ  عنوان  از صفحه   فيلم  يک  تميزناپذير 
اساليد مشابه از همان صفحه را مقابل ما قرار می دهد و فرضيات 
مختلف را برای شناختن اين مساله ]يعنی تفاوت اين دو تصوير[ 

قابل  اين دو، غير  بين  تفاوت قطعی  به کار می گيرد، در حالی که 
فيلم[  بين اساليد و  ]برای تشخيص  او  توصيف است. شرطی که 
با  تماشاگران  هستی شناختی  وضعيت  بين  تفاوت  می کند،  بيان 
توجه به حرکت ]در تصاوير[، هنگامی که آنان کامال مطلع اند که 
مشغول تماشای فيلم يا اساليد ]و نه يک تصوير ثابت مانند نقاشی 
يا عکس[ هستند، می باشد. بنابراين، بر مبنای اين گمان، دانتو در 
وضعيتی است که نتيجه گيری کند يک شرط منطقا ضروری برای 
اين که تصويری که مشاهده می کنيم، يک تصوير متحرک باشد اين 
است که منطقی يا قابل توجيه باشد که انتظار داشته باشيم ]پيش 
از پايان يافتن تماشای آن تصوير[ در آن، حرکت مشاهده کنيم، يا 
حداقل نامعقول نباشد که انتظار امکان حرکت در آن داشته باشيم. 
اين خصيصه از تصاوير متحرک آنها را از تمام تصاوير ثابت، که 

شامل نقاشی نيز می شود، متفاوت می سازد. 
فيلم و  بين  يک مثال نقض مشهور برای رد روش دانتو در تميز 
تصاوير متحرک از يک طرف و اساليدها و تصاوير ثابت در طرف 
 »a casing shelved«نام به  اسنو  مايکل  اثر  ديگر يک کار هنری 
مقابل  منظره   از  طبقه بندی صنعتی،  يک  از  اساليد  يک  اين،  است. 
است که با پارچه های نقاشی شده، بسته بندی شده است و هنگامی 
در  که  می شود  اجرا  نوار صوتی  يک  می افتد  پرده  بر  اساليد  که 
چه  که  می کند  بيان   )Hollis Frampton( فرامپتون  هوليس  آن 
و  می کند  هدايت  را  ما  نگاه  او  صدای  قفسه هاست.  در  چيزهايی 
ما چشمان خود را برای يافتن اشيايی که فرامپتون شرح می دهد 

می چرخانيم. به طور تاريخی اين گونه فهميده شده است رويدادی 
بيننده و  مقام  فعاليت های خود در  از  را  بيننده  باشد،  بازتابی  که 
طريقی که در آن صدا چشم را در »فيلم های صوتی« هدايت می کند، 

آگاه می سازد. 
بخصوص  فيلم،  تاريخ  سنت  در  را  آن  فيلم،  اين  تفسير  بهترين 
بر  تفسير  يک  عنوان  به  بازتابی،  يا  مدرنيست  فيلم  تاريخ  در 
می دهد  قرار  آن  مرتبط  ساختارهای  و  تماشاگری  پديدارشناسی 
و اين ممکن است کسانی را وسوسه کند که آن را به عنوان يک 
با  اگر چنين طبقه بندی ای در تضاد  بياورند، حتی  به حساب  فيلم 
نتيجه  استدالل انتزاعی دانتو باشد. آيا ما در اينجا يک مثال نقض 
 »a casing shelved« داريم؟ براساس زمينه های تاريخی می توان
را يک فيلم سينمايی دانست؛ ما دقيق ترين تفسير از آن را هنگامی 
به دست می آوريم که به آن به عنوان يک نقطه عطف در فرآيند 
تکامل بحث تاريخی از فيلم بازتابی بنگريم. به همين دليل، ]اين اثر 
هنری[ بهترين تفسير خود را به عنوان يک اثر هنری عرضه شده 
بنابراين ما داليلی برای  به مباحث مدرنيستی تاريخ فيلم می يابد. 
توجيه اين مساله داريم تا اين فيلم را در کنار ديگر فيلم های بازتابی 
قرار دهيم. آيا اين بررسی های تفسيری، ارزشمندتر از داليل قطعی 
يا انتزاعی برای رد کردن شايستگی ]اين اثر هنری[ به عنوان يک 

تصوير متحرک است؟ 
من اين گونه فکر نمی کنم. تنها دليل برای اين که فرض کنيم جايگزيِن 
]ديگری[ وجود ندارد اين است که يک نفر فرض کند تنها تفاسير 
بازتابی هستند که می توانند در مورد يک اثر هنری در سبک رسانه  
مورد بحث به کار روند. به همين سبب برای مثال تفاسير بازتابی 
هنری  تفاسير  و  شوند  بيان  فيلم ها  وسيله   به  بايد  فيلم  درباره  
درباره  ماهيت نقاشی بايد در رسانه  نقاشی بيان شده باشند. اما 
اين بوضوح غلط است. رويدادهايی که در ماهيت اجراهای تئاتری 
بيان  مدرن  نقاشی  سياست های  درباره  تفاسيری  دارند،  وجود 
هنری  آثار  بر  تفسيری  رسانه،  يک  در  که  هنری   آثار  می کنند. 
مساله ای  رويدادها،  مانند  می دهند،  ارائه  ديگر  رسانه ای  در  ديگر 
ايجاد نمی کنند و همچنين تعلق آنها به تاريخ يک نوع هنری ديگر 
 a که  کنيم  اذعان  می توانيم  ما  بنابراين،  نيست.  پارادوکسيکال 
casing shelved يک فيلم نيست، در حالی که در همان زمان ممکن 
از  بخش  يک  اين  که  است  اين  تفسير  بهترين  باشيم  موافق  است 
تاريخ فيلم است به عنوان يک تفسير )از يک رسانه  هنری همجوار( 

بر ساختار تماشاگری فيلم. 
هرچند مقصود دانتو از اصطالح تصاوير متحرک چيزهای بسياری 
دارد تا کاربرد آن را توصيه کنيم، من تصور می کنم يک اصالح 
کوچک نياز است تا آن را به طور موفقيت آميزی بر پديده مورد 
متحرک«  »عکس های  از  دانتو  که  هنگامی  زيرا  کنيم.  منطبق  بحث 
صحبت  متحرک  تصاوير  از  تا  است  مناسب تر  می کند،  صحبت 
عمدی  بصری  هنری  اثر  نوعی  »عکس«  که  می رسد  نظر  به  کند. 
را بازنمايی می کند که در آن فرد، تصوير کردن اشيا، اشخاص، 
موقعيت ها و رويداد ها را تشخيص می دهد. اما بسياری از فيلم ها و 
ويدئوها تحت عنوان آنچه غيربازنمايانه ناميده می شود طبقه بندی 
غيرقابل  اشکال  شامل  است  ممکن  ويدئوها  و  فيلم ها  می شوند. 
اين  البته  باشند.  فقير  بصری  لحاظ  از  ساختارهايی  و  تشخيص 
ممکن است تصوير متحرک باشد، يا اگر تصوير ثابت است فيلم ها 

و ويدئوهای مورد بحث به هر حال امکان حرکت را دارند. 
منظره  يک  الف  اگر  تنها  است  متحرک  تصوير  يک  الف  بنابراين 
برگردانده شده داشته باشد )يا   اگر بخواهيم کمتر وابسته به انسان 
باشيم   تنها اگر الف يک بازنمايی غيرمتصل باشد( و تنها اگر منطقا 
انتظار حرکت، اگر تماشاگر اطالع داشته باشد الف چيست ]يا به 
عبارت ديگر تماشاگر مطلع باشد که الف يک عکس يا نقاشی يا يک 
تصوير ثابت نيست[، قابل توجيه باشد. شرط ضروری دوم به ما 
يک مفهوم می دهد که به وسيله  آن فيلم ها و ويدئوها را از نقاشی 
و اساليد تميز دهيم. اما تا هنگامی که حرکت يک انتظار معقول در 
تئاتر است، ما چگونه می توانيم تصاوير متحرک را از بازنمايی های 

دراماتيک تميز دهيم؟

تراژدي یک 
فروشنده 

 
 مهرزاد دانش

از مهم ترين آثار »فولکر شلندروف«، سينماگر سينماي نوين آلمان، 
فاسبيندر وجهه اي  و  وندرس  ويم  نظير  فيلمسازاني  با  که همگام 
آنکه  ويژه  به   ( کرد  خلق  کشور  اين  سينماي  براي  روشنفکرانه 
عميقا بحث هويت سياسي را در آثارش پي گرفت و ارتباط آن را 
با بزنگاه تاريخي ظهور فاشيسم تحليل کرد(، »مرگ يک فروشنده« 
است که چهارمين برگردان تصويري از نمايشنامه معروف آرتور 
مستقالنه  ديدي  با  کرده  تالش  شلندروف  مي آيد.  شمار  به  ميلر 
که  است  گونه اي  به  آن  ساختار  اگرچه  بنگرد،  نمايشنامه  به 
برداشت هاي فردي کمترين مجال را براي بروز دارد. شلندروف 
در اين باب گفته است:»اين روزها ديگر اين ماجرا جنبه اي تراژيک 
نداشتيم صرفا يک شاهکار کالسيک را  پيدا کرده است. ما قصد 
است.  خانواده  اهميت  به  اشاره  کار،  ويژه  اهميت  کنيم،بلکه  زنده 
ديگر کسي به روياي آمريکايي اعتقادي ندارد در حالي که اين توهم 
هنوز به حکومت خود ادامه مي دهد« برخالف ايده هايي که معموال 
نمايشنامه توصيه مي شود و  از  اقتباس سينما  استانداردهاي  در 
سينماگران را به گسترده سازي فضاي نمايشي فرامي خواند و مثال 
پيشنهاد مي شود که اتاق ها به ساختمان ها و ساختمان ها به شهرها 
تبديل شوند يا کثرت ديالوگ ها در کنش سازي مبتني بر موقعيت ها 
در  شلندروف  نرود،  سر  مخاطب  حوصله  تا  کند  پيدا  استحاله 
متعارف  قراردادهاي  عليه  جنگ  به  که  نخواسته  هرگز  اقتباسش 
آن  از  نمايشي  جاي  به  تصويري  کامال  روايتي  تا  برود  تئاتر 
تصنعي اند.  عمدا  دکورهايي  همگي  فيلم  مکان هاي  کند.  استخراج 
به  ديوارها شکل  يا  نيست  داخل منزل ويلي  اينکه هيچ سقفي در 
هم پيوسته ندارند ناظر به همين رهيافت است. اين در حالي است 
که بهره گيري از اين دکورهاي تئاتري، زمينه هاي جديدي را براي 
تبيين فيلمساز از تم اثر مهيا ساخته است. مثال قبرستاني که با سنگ 
قبرهاي زيادش در پس زمينه حياط خانه ديده مي شود، به نوعي 
فرجام ويلي است. همچنين  باب  پيش هشداردهندگي در  در حال 
تمايزبخش  زمينه هاي حرکتي  ايجاد  با  که  فيلم  فيلمبرداري ساده 
برخي  بر  سينماست  پوياي  ميزانسن  با  تئاتر  ميزانسن  سکون 
را در  ويلي  فيلم  آغاز  در  است.  کرده  تاکيد  کار  تماتيک  ايده هاي 
داخل اتومبيل مي بينيم که با تلفيق حرکت دوربين و افکت صوتي، 
بروز تصادف پس از خلسه تداعي مي شود و اين در حالي است که 
در نمايشنامه چنين صحنه اي وجود ندارد و ماجرا با حضور ويلي 
در منزلش شروع مي شود. با اين نوع ايده ها شلندروف سعي کرده 
است برخي جنبه ها را پررنگ تر از متن براي مخاطب عرضه کند. از 
سوي ديگر رنگ زمينه اگر چه اغراق آميز به نظر مي رسد اما دقت 
در گزينش آنها باعث مي شود منويات دروني آدم ها بيشتر جلوه گر 
باشند. مثال زماني که ويلي در روياي خاطراتش به حياط مي رود 
و بچه ها دورش بازي مي کنند، رنگ هاي سفيد و صورتي و آبي و 
نارنجي غلبه دارند تا اين شادي رويايي بيشتر نمود داشته باشد. 
امتيازات  بزرگترين  جزو  هافمن  داستين  بازي  بين  اين  در  شايد 
فيلم باشد که البته به پشتوانه بيش از 200 بار نقش ايفا کردنش 
در قالب شخصيت ويلي لومان در برادوي و آشنايي با زير و بم 
دراماتيک اين کاراکتر، در قياس با بسياري از ديگر بازيگران ايفاگر 
اين نقش مانند جورج سي اسکات و برايان دنهي و فردريک مارچ، 
چه از لحاظ ظاهري و جثه کوچکش و چه به لحاظ القاي افسردگي، 

بسيار مسلط و چيره مي نمايد.

آگوستو بوال نمایشنامه نویس و کارگردان 
برزیلي از دنیا رفت  

 
آگوستو بوال کارگردان تئاتر و نمايشنامه نويس معروف برزيلي روز شنبه در 78سالگي 
درگذشت. آگوستو بوال که عمده شهرت او به واسطه طرح ژانر تعامل دوسويه به نام 
»تئاتر مردم ستم ديده« بود، پس از سال ها ابتال به بيماري کم خوني در بيمارستاني در 
شهر ريودوژانيرو برزيل درگذشت. او فارغ التحصيل هنرهاي تئاتر از دانشگاه کلمبيا 
نيويورک بود و در اوايل دهه 60، »تئاتر مردم ستم ديده« را براي برقراري ارتباط ميان 
مروج  نوعي  به  که  کرد  اندازي  راه  تئاتر  بازيگران  و  کارگردان  نمايشنامه،  تماشاگر، 
فعاليت سياسي بود. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، بوال در دهه 60 به علت آنکه 
تهديدي براي دولت وقت برزيل محسوب مي شد، دستگير و به آرژانتين تبعيد شد. او 

پس از سقوط رژيم نظامي برزيل به کشورش بازگشت. 

قسمت دوم »مردان ایکس 4« هم ساخته می شود 
با بازی هيو جکمن را دنبال می کند و  ابرقهرمانانه مرد گرگ نما  خط اصلی قصه همسان ماجراهای زندگی و فعاليت های 
مثل مجموعه قصه کميک استريپی آن حال و هوايی سامورايی وار خواهد داشت. با انتخاب يک فيلمنامه نويس برای نگارش 
فيلمنامه قسمت جديد فيلم اين فيلم به زودی کليد می خورد.  کمپانی فوکس هنوز زمانی را برای شروع فيلمبرداری قسمت 
جديد اعالم نکرده است.  در عين حال هنوز کارگردانی هم برای آن انتخاب نشده است اما هيو جکمن دوباره در نقش مرد 
گرگ نما ظاهر خواهد شد. موفقيت مردان ايکس 4 باعث شده تا تهيه کنندگان سينما برای فيلم های جديد خود به سراغ هيو 
جکمن بروند. وی در عرض چند روز گذشته با چند پيشنهاد جديد کاری روبرو شده که از قرار معلوم همه آنها را قبول کرده 
است يکی از آنها شهر متروپليسی ارواح نام دارد که در آن هيو جکمن در نقش ابرقهرمانی ظاهر می شود که بايد به يک شهر 

خيالی و عجيب و غريب رفته و در آن پسر کوچکی را که گم شده است پيدا کند. 
مردان ايکس 4 در سه روز اول نمايش خود در هفته ای که گذشت حدود 85 ميليون دالر فروش کرد. اين فيلم که به نوعی پيش 
درآمدی بر مجموعه فيلم مردان ايکس است قصه آن در دورانی قبل از شروع قصه قسمت اول برمی گردد و در آن به بررسی 
وضعيت کاراکتر مرد گرگ نما می پردازد. قصه فيلم برای تماشاگران خود اين نکته را آشکار می کند که مرد گرگ نماچگونه از 

يک انسان عادی تبديل به يک ابرقهرمان شد.
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اسکندر طالیي تسالونیکي به هرتزوگ مي رسد
 فيلمساز صاحب نام آلماني جايزه اسکندر طاليي افتخاري پنجاهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم تسالونيکي را 
دريافت مي کند که در يونان برگزار مي شود. ورنر هرتزوگ عمومًا از حضور در برنامه هاي تقدير و مرور آثار 
خود در جشنواره ها سر باز مي زند، اما به خاطر عالقه به يونان پيشنهاد برگزارکنندگان بزرگ ترين جشنواره 

سينمايي در منطقه بالکان را پذيرفت.

همبازي هاي لئوناردو دي کاپریو در فیلم نوالن 
 با پيوستن کن واتنبل و تام هاردي به فيلم جديد »کريستوفر نوالن« فهرست بازيگران »آغاز« تکميل شد. داستان 
آغاز که توسط خود »نوالن« به نگارش درآمده است يک داستان علمي- تخيلي در دوران معاصر خواهد بود. از 
ديگر بازيگراني که پيشتر به اين پروژه وارد شده اند مي توان به لئوناردو دي کاپريو، جوزف گوردون ، سيليان 

مورفي و آلن پچ اشاره کرد.

انتخاب فيلم بهمن قبادي براي افتتاحيه»نوعي نگاه« کن  

طالي  دوربین  جایزه  داوران  هیات  اعضاي   

جشنواره کن 2009 نیز معرفي شدند 
 

اسامي اعضاي هيات داوران بخش »نوعي نگاه« جشنواره کن درحالي اعالم شد که فيلم جديد بهمن قبادي رسمًا 
براي افتتاحيه اين بخش رسمي جشنواره کن انتخاب شد. برگزار کنندگان جشنواره شصت ودوم کن روز گذشته 
نويس  فيلمنامه  و  کارگردان  پائولو سورنتينو  کردند.  اعالم  را  نگاه«  »نوعي  بخش  داوران  هيات  اعضاي  اسامي 

مشهور ايتاليايي که سال گذشته با فيلم »II Divo« جايزه هيات داوران کن را گرفت، امسال رياست بخش »نوعي 
نگاه« را برعهده خواهد داشت. جولي گايت بازيگر فرانسوي، پيرز هندلنيگ رئيس جشنواره تورنتو، اومادا کوها 
روزنامه نگار هندي و ماريت کاپال از جشنواره گوته بورگ سوئد ديگر اعضاي هيات داوران اين بخش رسمي 
جشنواره کن هستند. بر اساس اعالم برگزار کنندگان جشنواره کن، فيلم »کسي از گربه هاي ايراني خبر نداره« 
ساخته »بهمن قبادي« روز چهاردهم مه در مراسم افتتاحيه نوعي نگاه نمايش خواهد داشت. اين در حالي است که 
قبادي پخش جهاني فيلمش را نيز به کمپاني وايدبانچ سپرده است. او در اين باره گفت؛ »کمپاني هاي مختلفي در يک 
رقابت سخت در تالش براي گرفتن پخش جهاني فيلم »کسي از گربه هاي ايراني خبر نداره« بودند که سرانجام با 
بهترين پيشنهاد، کمپاني »وايدبانچ« برخالف اخباري که در رسانه هاي خارجي منتشر شده بود پخش اين فيلم را 
برعهده گرفت. اين کمپاني فرانسوي پخش فيلم هاي اميرکاستاريکا ،ژان لوک گدارو وودي آلن را برعهده دارد. « 
اين کارگردان درباره حضور در کن گفت؛» برايم کن خيلي جذاب نيست، چون عالقه مندم بمانم و روي طرح فيلم 
بعدي ام کار کنم اما اگر حضوري هم پيدا کردم در افتتاحيه بخش »نوعي نگاه« درباره تحريف نام خليج فارس 
صحبت مي کنم.« قبادي اين روزها مشغول کار روي فيلمنامه يي است که قصه آن در خليج فارس مي گذرد. او در 
اين باره گفت؛ »در اين فيلمنامه يک زن و شوهر باستان شناسي هستند که ساليان سال در سواحل خليج فارس با 
مردم آنجا در پي کشف يک گور دسته جمعي هستند که زماني که آنجا خشکي بوده، دفن شدند.« به گزارش ايسنا 
چندي پيش محمد اطبايي پيشنهاد داد اهالي سينماي ايران در کن به جعل نام خليج فارس اعتراض کنند. قبادي در 
اين باره گفت؛» اگر در جشنواره کن حاضر شوم من نيز عالقه مندم با توجه به اين پيشنهاد در مراسم افتتاحيه 
بخش »نوعي نگاه« که قرار است فيلمم به نمايش درآيد، به روند جعل نام خليج فارس اعتراض کنم.« روز گذشته 
اعضاي هيات داوران جايزه دوربين طالي جشنواره کن 2009 نيز معرفي شدند. روچدي زم بازيگر فرانسوي که 
سال 2006 اولين فيلم بلندش را ساخت، رياست هيات داوران را برعهده خواهد داشت. ديانا باراتير )فيلمبردار(، 
اوليوير چياواسا )عضو انجمن تکنسين فيلم(، ساندريش راي )کارگردان(، چارلز تسون )عضو انجمن منتقدان( و 
ادوارد وانيتروپ از مسووالن جشنواره فيلم »فرايبورگ« ديگر اعضاي هيات داوران جايزه دوربين طالي کن 2009 
هستند. جايزه دوربين طال که در سال 1978 راه اندازي شد، به بهترين فيلم اول يک کارگردان از بخش هاي رقابتي، 
هفته منتقدان يا دو هفته کارگردانان تعلق مي گيرد. امسال 21 فيلم براي دريافت اين جايزه رقابت خواهند کرد که 

برنده آن روز 24 مه در مراسم اختتاميه کن مشخص خواهد شد. 

»میلیونر زاغه نشین« 
در فهرست نامزدهای 

»ام تی وی«
دو فيلم »ميليونر زاغه نشين« و »گرگ و ميش« نامزدهای اصلی رقابت های امسال مراسم جوايز »ام 

تی وی« هستند.
اين دو فيلم بيشترين تعداد نامزدهای دريافت جوايز اين مراسم را از آن خود کرده اند. 

وی  تی  ام  جوايز  دريافت  نامزد  رشته   6 در  زاغه نشين«  »ميليونر  و  رشته   7 در  ميش«  و  »گرگ 
هستند. 

انتخاب  بار مردم عالقمند حق  اولين  برای  که  اين است  »ام تی وی«  امسال  نکته جالب در مراسم 
نامزدهای رشته های مختلف مراسم را داشتند. 

»گرگ و ميش« و »ميليونر زاغه نشين« برای دريافت جايزه بهترين فيلم مراسم »ام تی وی« با فيلم های 
»شواليه تاريکی« ، »مرد آهنی« و »موزيکال دبيرستانی 3 « رقابت می کنند. 

مراسم جوايز »ام تی وی« که يک مراسم سينمايی نوجوانانه است به اندازه مراسم هايی مثل اسکار 
آن  در  معروفی  بسيار  هنرمندان  سال  هر  اينکه  دليل  به  اما  نمی شود  گرفته  جدی  کلوب  گلدن  و 
شرکت می کنند و جوايز آن به نوعی منعکس کننده ديدگاه تماشاگران نوجوان است از اهميت خاصی 

برخوردار است. 
»ون تافلر«، مدير مراسم »ام تی وی« می گويد امسال اولين بار است که تصميم گيری در مورد انتخاب 
نامزدهای جوايز بخش های مختلف مراسم را به عهده تماشاگران نوجوان گذاشته ايم و مطمئن هستيم 

که اين قضيه با استقبال عمومی روبرو می شود. 
بازيگران هر دو فيلم »ميليونر زاغه نشين« و »گرگ و ميش« در رشته های بهترين بازيگر زن و مرد 

نامزد دريافت جايزه شده اند. 
»ميليونر  که  حالی  در  کرد  فروش  دالر  ميليون   380 بين المللی  در سطح  قبل  ميش« سال  و  »گرگ 
زاغه نشين« با وجود لحن بيانی غيرمتعارفی که داشت توانست در سطح بين المللی 343 ميليون دالر 

فروش کند. اين فيلم سال گذشته موفق به دريافت 8 جايزه اسکار شد. 
اين اساس، هر دو فيلم پاييز سال قبل در آمريکا و ديگر کشورهای جهان به نمايش درآمدند.  بر 
با آنکه اين دو فيلم قصه هايشان شبيه به هم نيست اما منتقدان شباهت های زيادی را بين آنها پيدا 

کرده اند. 
منتقدان می گويند خط اصلی قصه هر دو فيلم درباره نوجوانانی است که در يک شرايط سخت به 

يکديگر دل می بندند. 
مراسم جوايز »ام تی وی« 2009 روز 31 ماه مه در شهر لس آنجلس برگزار می شود و به صورت 
زنده از شبکه تلويزيونی »ام تی وی« پخش می شود. »اندی سامبرگ« مجری سرشناس تلويزيونی 

مجری اين مراسم است. 
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حافظ به سازهای 
ایرانی اضافه شد

حافظ ناظري اهل مصاحبه نيست و انگيزه اش از برگزاري کنفرانس 
انجام  مطبوعات  با خبرنگاران حوزه موسيقي  که  اخيرش  مطبوعاتي 
داد معرفي ساز تازه اش به نام حافظ است که نمونه کامل تري از سه 
تارهاي مرسوم است. او با افزودن دو سيم توانسته 11 نت به مجموعه 
نت هاي اين ساز اضافه کند تا دامنه موسيقايي اش را وسعت ببخشد 
و امکان دسترسي بيشتري را به نت هاي بم در اين ساز فراهم کند. 
نتيجه هشت سال تحقيق و کار روي اين ساز منجر به ساخت بيستمين 
لب  لبخند روي  آن  نواختن  هنگام  کامل شده يي شده که حاال  نمونه 
هايش مي نشيند و با قطعيت مي گويد در اجراي کنسرت بزرگ پاريس 
حضور  با  مراسم  اين  نواخت.  خواهد  ساز  همين  با  را  قطعات  تمام 
بر  عالوه  آن  در  که  برگزار شد  چکناواريان  استاد  و  ناظري  شهرام 
معرفي اين ساز جديد از برگزاري کنسرت پاريس در 16مه و ايجاد 
ميان  به  سخن  ايران  سنتي  موسيقي  شدن  جهاني  براي  راهکارهايي 
آمد. ساختن ساز حافظ به معني حفاظت کننده و به اعتبار نام بزرگ 
حافظ نتيجه سال ها تحقيق و نوازندگي است. او در مقدمه يي که بر 
لوح فشرده »رومي« نوشته است، آورده؛ »با آغاز قرن بيستم، يکي از 
مقوله هاي اصلي در موزيک غرب، بحث گسترش تکنيک سازها بوده 
است و آهنگسازان همواره سعي در کشف و استفاده از تمام قابليت 
امکانات  آنها،  تکنيک  افزايش و بسط  با  بتوانند  تا  داشته  هاي سازها 
صدادهي  با  جديد  قطعات  و  برده  باالتر  را  آهنگسازي  و  نوازندگي 
هاي تازه تري به وجود آورند.« حافظ محدوديت هاي اجراي حرکت 
هاي پلي فونيک را بر روي ساز سه تار به دو دسته تقسيم مي کند؛ 
»محدوديت هاي فيزيکي سه تار مثل نزديک بودن سيم ها به هم امکان 
نواختن نغمه هاي چندصدايي راکوردها را دشوار مي کند. و محدوديت 
هاي تکنيکي مثل استفاده نکردن از انگشت چهارم دست چپ، استفاده 
نکردن از سيم سوم سه تار )هنگام( و اينکه چگونه در اين ساز فقط 
از دو سيم به جاي چهار سيم استفاده مي شود. سيم بم و سيم سوم 
درصد بسيار پاييني در نوازندگي بر عهده دارند و به جاي پنج انگشت 
دست فقط از سه انگشت استفاده مي شود. اين شواهد براي من پيامي 
بيشتر و کشف  تجربه  به  نياز  تار  ديدم ساز سه  و  داشت  به همراه 
هاي تازه تري دارد.« حافظ آنچه را که صباها، هرمزي ها و عبادي ها 
نواختند، نهايت اوج هنر مي داند، ولي اين نهايت در نسل بعد و نسل 
ما کمرنگ تر شده؛ »دنياي جديد و نسل امروز نياز بيشتر به تحقيق را 
چه در زمينه سازسازي و چه نوازندگي و کشف قابليت هاي تکنيکي 
نواختن را با ديدگاه جهاني طلب مي کند. هرچند اين ديدگاه مخالفاني 
دارد اما دنياي امروز مي طلبد که ما از امکانات و تجربيات جهان براي 
تقويت فرهنگ خود استفاده کنيم همچنان که جهان از فرهنگ و تمدن 

قديمي ما بهره برده است.«
حافظ نخواسته ساز تازه يي به وجود بياورد که هدفش تکامل بخشيدن 
به سه تار است؛ »ساز من يک سه تار است که مي تواند نقش پررنگ 
من  باشد.  داشته  ويولنسل  مثل  هايي  تکنوازي  و  ارکسترها  در  تري 
فقط خواسته ام مشکالتي را که در ساز سه تار وجود داشته حل کنم. 
نخواسته ام ساز جديدي ثبت و اختراع کنم. به نظر من تفاوت بزرگ 
موسيقي شرق و غرب در هارموني است. سيستم هارموني کالسيک 
ناچار مي  آهنگساز شرقي  و  آيد  درنمي  آکادميک جور  نوع  با  غرب 
که  تاري  سه  در  بياورد.  وجود  به  يي  سليقه  را  هارموني  اين  شود 
به  تا  گيرد  مي  قرار  نوازنده  اختيار  در  بيشتري  امکانات  ام  ساخته 
ايجاد  به  آينده  در  و  بزند  تري دست  متفاوت  و  تر  تازه  هاي  تجربه 
فضاهايي متفاوت در موسيقي سنتي ايران کمک کند.« او مي گويد؛ »در 
آينده باز هم کارهاي عجيب و غريب خواهم کرد. نه به صرف اينکه 
فقط نوآوري کرده باشم. حرکت و پويايي به شرط آنکه برخاسته از 
تفکر و تجربه باشد، به تکامل کمک خواهد کرد. به همين خاطر طرح دو 
تا سه تار را کشيدم که در سال 2000 در امريکا به ثبت رسيد و سازي 
که االن ساخته شده نمونه کامل شده يي از 19 ساز قبلي است که به 
او  ام.«  نقص هايش تالش کرده  رفع  و  بهتر شدن  براي  مرور زمان 
کاسه ساز سه تار را بزرگتر کرده چون سيم هاي بم نياز به صفحات 
ايراد اين ساز را در وهله اول در اين مي داند که  بزرگتري دارند و 
سوراخ کردن و بستن پرده ها 20 دقيقه طول مي کشد و ديگر اينکه 
هر نوازنده سه تار مدت زماني را براي اخت شدن با اين ساز الزم 

نيز هست  تار  نوازنده چيره دست سه  که خود  ناظري  دارد. شهرام 
تجربه و خالقيت را الزمه ماندگاري مي داند و مي گويد؛ »ذات هر فرد، 
تربيت خانوادگي، همين طور محيط و ساير  و  اش  ژن هاي سازنده 
عوامل مي تواند ذهنيت ها را خالق يا منفعل کند و من هميشه خواسته 
بيان  لحن حماسي،  آوردن  گيرم.  کار  به  آثارم  در  را  اين خالقيت  ام 
صداها و آواهاي تازه، خواندن اشعار فردوسي و موالنا، حتي تلفيق 

اشعار نو با موسيقي سنتي راهکارهاي من براي اجراهاي جديدتر و 
پيش  سال   35 است.  بوده  سنتي  موسيقي  از  تري  تازه  هاي  تجربه 
وقتي شعر »مي تراود مهتاب« نيما را خواندم چند نفر قهر کردند و از 
مجلس بيرون رفتند اما بعد ديديم به مرور زمان خواندن شعر نو و 
اشعار موالنا عادي شد.«شهرام ناظري هدف حافظ را از ساختن ساز 
حافظ ارتقا بخشيدن سه تار مي داند و رسيدن به يک نوع هارموني 
که مطابق با سليقه موسيقي ايراني باشد؛ »حافظ نخواسته شخصيت 
سه تار را از بين ببرد. او تجربه و تحقيق کرده تا به اين نتيجه برسد 
اين  بر  خوبي  تاثير  نظر حسن صدادهي  از  سيم  و  کردن  اضافه  که 
ساز خواهد گذاشت. اصواًل تجربه مبارک است و انجامش براي ارتقاي 
فرهنگ جامعه و فضايي که هنرمند در آن نفس مي کشد، الزم است.« 
در ادامه لوريس چکناواريان از حضورش در پروژه سمفوني رومي 
ابراز خرسندي مي کند و مي گويد؛ »هر روز بايد از سنت آموخت و 
به نوآوري پرداخت و گرنه آب مانده که جرياني به راهي باز نکند مي 
گندد و بو مي گيرد. شايد وقتي حافظ به من پيشنهاد رهبري در آن 
ارکستر را داد، کمي ترديد داشتم ولي وقتي ديدم در اين قطعات فکر و 
ايده جديدي نهفته است ديگر جايي براي ترديد نبود و بعد از روزي که 
با حافظ صحبت کردم تا روزي که اين سمفوني ضبط شد، مي ديدم 
اين قطعات تغيير مي کند و هر روز کامل تر مي شود.«  که هر روز 
چکناواريان درباره ساز حافظ مي گويد؛ »صداي فوق العاده يي دارد 
و نت هاي بمي که به آن اضافه شده صداي سوالريته را عوض نکرده 
بلکه دامنه اش را وسيع تر کرده است. من به حافظ تبريک مي گويم و 
بايد اعتراف کنم در آينده خيلي پيشرفت خواهد کرد چون از تجربه و 
نوآوري نمي ترسد و ترس مهم ترين دليل براي عقب ماندن از قافله 
پيشرفت است.« از شهرام ناظري درباره کنسرت سمفوني رومي در 
16 مه در پاريس سوال شد، او گفت؛ »هر سال به دعوت فرانسه در 
تئاتر شهر پاريس که از مراکز فرهنگي معتبر فرانسه است به اجراي 
برنامه مي پردازم، امسال نيز از ما دعوت شده تا در سالن مهم »سن 
پلي پر« پاريس که تا به حال هيچ موسيقي شرقي در آن اجرا نشده 
از شرق يعني عالم  بار در کنار خواننده معروف ديگري  اولين  براي 
قاسم اف از آذربايجان به اجراي کنسرت بپردازيم. اين اجرا در واقع 
به اين معني است که شرقي ها و به خصوص ايراني ها به اين مرحله 
از ارزش هنري رسيده اند که در کنار هم به دور از رقابت ها، حسادت 
ها و تنگ نظري ها در جهت معرفي ارزش هاي اصيل فرهنگي و هنري 
شرق به غرب تالش کنند و نوايي تازه بيافرينند.« از استاد چکناواريان 
درباره تنظيم 12 قطعه و اجراي آن توسط شهرام ناظري سوال مي 
شود که نزديک پنج سال است به تاخير انجاميده، استاد چکناواريان 
با تجربه يي  از اجراي موفقيت آميز سمفوني رومي،  مي گويد؛ »بعد 
فوق العاده زيبا و دلنشين، 12 قطعه را تنظيم کردم که هنوز به اجرا 

درنيامده و منتظريم دولت، موسسه يا شخصي به عنوان اسپانسر از 
اين اجرا حمايت کند تا بتوانيم آن را ضبط کنيم يا کنسرت بدهيم. اين 
12 قطعه بيش از يک ساعت يعني در حد يک برنامه کامل است و جنبه 
ارزنده است که روي آن سرمايه گذاري شود؛ کاري  جهاني دارد و 
که مربوط به فردوسي است و امسال که هزاره فردوسي نام گرفته 
ناظري  شهرام  شود.«  حمايت  تاريخي  روايت  اين  اجراي  از  بجاست 

اجراي اين برنامه و ضبط آن را کاري واجب مي داند و مي گويد؛ »اين 
اجرا حاصل سال ها تحقيق و کاربر روي طرز بيان شعر فردوسي، 
اسطوره ها و متون قديمي است. من حتي از سرودهايي که در ايران 
باستان داشتيم به صورت تئوري استفاده کرده ام تا به لحن مرتبط با 
اين قطعات برسم. حافظ هم که پايان نامه تحصيلي اش در امريکا در 
ارتباط با شاهنامه فردوسي بود و استاد چکناواريان هم که سال هاي 
سال درباره شاهنامه و لحن حماسي آن کار کرده، مجموعه يي درخور 
و قابل ستايش آفريده است.« حافظ درباره اجراي 12 قطعه تنظيم شده 
توسط استاد چکناواريان مي گويد؛ »براي اجراي اين قطعات به مرکز 
موسيقي و معاونت هنري وزارت ارشاد رفتم که برخالف آنچه شنيده 
بودم، برخورد بسيار مثبتي داشتند و قرار است هماهنگي هاي الزم 
براي اجراي اين ارکستر انجام شود چون براي انجام اين ارکستر نياز 
داريم 100 نوازنده حرفه يي را به ايران بياوريم و طبيعي است هزينه 
اش در حدي نيست که بتوان آن را شخصي انجام داد و بايد حمايت 

هاي دولتي و سازماني از اين پروژه بزرگ صورت بگيرد.«

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان
  مشاغل معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

آلبوم »بنیامین« در سراسر دنیا پخش می شود
در اين آلبوم که توسط شرکت ترانه شرقی و آوای نکيسا منتشر شده 
قطعاتی چون شناسنامه، کجای دنيا، من و تنها، عاشقی با تو، آهای 
تو، عشق آدم کش، بيا عاشقم کن، ای وای دلم، صدای قلب تو، خواب، 
من لعنتی، رفيقا می گن، پرسه، ليلی در پاييز، هفته به هفته، شومينه و 
تموم شد بر اساس ترانه هايی از فريد احمدی به آهنگسازی بنيامين 

بهادری و با تنظيم پيام شمس به چشم می خورد. 
پاپ است که  اين خواننده  اثر  بنيامين 88 دومين  اين گزارش،  بنابر 
به صورت يک مجموعه کامل شامل دفترچه ای از عکس های بينامين 
غالمعلی  و  رجب پور  محسن  تهيه کنندگی  به  پوستر  يک  با  همراه 
علمشاهی منتشرشده است. رجب پور، مدير شرکت ترانه شرقی گفت: 
اين آلبوم به عنوان اولين اثر فارسی زبان هم زمان در ايران و سراسر 
از طريق کمپانی آمريکايی  ايرانيان مقيم کشورهای ديگر  دنيا برای 
»لبينا رکورد« منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: طبق هماهنگی های به 
عمل آمده اين کمپانی آمريکايی که وظيفه انتشار اين آلبوم را در دنيا 
بر عهده دارد، تالش می کند اين اثر را برای فروش بر روی يکی از 
سايت های معتبر موسيقی قرار دهد تا همه عالقه مندان که دسترسی 
تهيه  را  دنيا آن  بتوانند در هر جای  ندارند،  ايرانی  به فروشگاه های 

کنند. 
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کیوسک

امنیت روزنامه نگاران افغان
 تهدید مي شود 

 
تهديدهاي امنيتي عليه روزنامه نگاران از چالش هاي عمده در برابر آزادي بيان 
افزايش  از  افغان  نگاران  روزنامه  از  مي شود. شماري  افغانستان شمرده  در 
خشونت ها عليه خود ابراز نگراني کرده و آن را چالشي در برابر آزادي بيان 

در کشور خوانده اند. 
داوود يعقوبي مديرمسوول هفته نامه آيينه روز در يک نشست خبري در کابل 

گفت به تازگي مورد ضرب و جرح شديد افراد ناشناس قرار گرفته است.
يعقوبي که به سختي روي پاي خود مي ايستاد، گفت ضرب و جرح او به دليل 
»انتقاد از اوضاع نابسامان دولت و زورگويان در افغانستان« بوده است. مدير 
آيينه روز در حالي که مي گفت براي چندمين بار است که مورد ضرب و جرح 

قرار مي گيرد، تاکيد کرد به فعاليت هاي خود همچنان ادامه مي دهد.
يعقوبي مي گويد پيش از اين نيز از سوي برخي افراد مورد ضرب و جرح قرار 

گرفته است. او مي گويد در برخي موارد مهاجمان براي او آشنا بوده اند.
مدير آيينه روز گفت؛ »در نشريه گفتم، به رياست جمهوري رفتم، به هر کدام از 
مراجع گفتم که تهديد مي شوم. به من قول دادند تا آخر انتخابات امنيت مرا مي 

گيرند. حاال هم به ايشان تلفن کردم، حاال هم امنيت من تامين نيست.«
اين روزنامه نگار افغان گفت با آنکه بارها از تهديدها عليه خود به مراجع امنيتي 
اطالع داده اما واکنشي از اين مراجع در برابر اين تهديدها نديده است. در همين 
حال هاشم عصمت اللهي رئيس اتحاديه ملي روزنامه نگاران افغانستان هم در 
همين نشست گفت خشونت عليه روزنامه نگاران به آزادي بيان در اين کشور 

آسيب مي رساند.
عصمت اللهي مي گويد برخي افراد از کار روزنامه نگاران »احساس خطر« مي 
کنند. به نظر او آنان نمي گذارند روزنامه نگاران حقيقت ها را گزارش بدهند.او 
گفت؛ »عده يي خالفکار، رشوه گير و کساني که غرق در فسادند، از روند کار 

ژورناليست احساس خطر مي کنند.«
در  نگاران  روزنامه  عليه  ها  خشونت  اخيراً  گويند  مي  اتحاديه  اين  مسووالن 

افغانستان افزايش يافته است. 
 

 بحران اقتصادي و هراس از ناآرامي هاي 
اجتماعي در آلمان  

 
که  دارند  آن  بيم  آلمان  مردم  اکثريت  که  دهد  مي  نشان  جديد  نظرسنجي  يک 
بحران اقتصادي اين کشور به ناآرامي اجتماعي بينجامد. اما وزير کشور آلمان 
مي گويد، اين نگراني ها بي اساس هستند. بنابر نظرسنجي جديد موسسه امنيد، 
54 درصد از مردم آلمان بيم آن دارند که اوضاع اجتماعي ناآرام شود. روزنامه 
آلماني »بيلد ام زونتاگ« با اشاره به اين نظرسنجي مي نويسد، 54 درصد از 
افراد شرکت کننده احتمال دادند اوضاع اجتماعي آلمان ناآرام شود. شمار اين 
 32( نفر  نفر يک  از هر سه  اعالم شده است.  آلمان 61 درصد  افراد در شرق 
درصد( تمايل دارد در تظاهرات يا اعتراضات حضور داشته باشد در حالي که 
65 درصد اعالم کرده اند نمي خواهند در اعتراضات شرکت کنند. 79 درصد از 
افراد شرکت کننده در نظرسنجي نسبت به چنين اعتراض هايي از خود تفاهم 
نشان داده اند.يک چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجي، يعني 26 درصد، گفته 
اند به شدت نسبت به دورنماي اقتصادي کشور بيمناک هستند. 46 درصد از 
اين  در  ترسي  هيچ  اند  کرده  اعالم  درصد   26 و  اند  گفته  سخن  اندک  هراس 
زمينه ندارند.ولفگانگ شويبله وزير کشور آلمان، هشدار نسبت به ناآرامي هاي 
با  مصاحبه  در  آوريل،   26 يکشنبه  روز  وي  داند.  مي  اساس  بي  را  اجتماعي 
دويچلندفونک گفت، دليلي نمي بيند اين موضوع به بحث و بررسي گذاشته شود. 
به  نبايد  اما  گرفته شود،  مردم جدي  هاي  نگراني  که  است  طبيعي  افزود،  وي 
وجود  به  ناآرامي  تواند  مي  بيکاري  افزايش  که  شود  القا  عقيده  اين  شاغالن 
بياورد.اين در حالي است که ميشائيل زومر رئيس اتحاديه سنديکاهاي آلمان، 
گفت،  و  کرد  مقايسه   30 دهه  هاي  سال  بحران  با  را  کنوني  اقتصادي  بحران 
اکنون نيز احتمال آن وجود دارد که بحران باعث رويگرداني مردم از سياست 
از  آلمان  جمهوري  رياست  نامزد  شوان  شود.گزينه  گرايي  افراط  افزايش  يا 
سوي حزب سوسيال دموکرات، معتقد است دلسردي عمومي مي تواند منجر به 
ايجاد شرايط انفجاري در جامعه شود.اما وزير کشور چنين اظهاراتي از سوي 
گزينه شوان را با »تالش ديوانه وار« براي پيروزي در انتخابات ارتباط داد و 
ابراز داشت دليلي براي چنين هشدارهايي وجود ندارد.شويبله گفت، نگراني از 
وضعيت اقتصادي و بازار کار باعث خواهد شد مبارزات انتخاباتي مجلس فدرال 
آلمان کم اهميت تر از هميشه شود. وي تاکيد کرد در ماه هاي آينده مهم ترين 
مساله براي احزاب و سياستمداران آلمان مبارزات انتخاباتي نخواهد بود، بلکه 
به گفته وي، آنچه اکنون بيش از همه اهميت دارد اين است که کشور و مردم 
آلمان به گونه يي رهبري شوند که با کمترين فشار ممکن شرايط دشوار کنوني 

را پشت سر بگذارند.

منبع؛ دويچه وله 

 همسریابي اینترنتي در 52 هفته 
 

نينا پيکت زني 43ساله، شاغل و موفق اهل ايالت نيوجرسي امريکا مي خواهد ظرف 52 هفته همسر و عشق واقعي خود را پيدا 
کند. روش او به گونه يي است که هر مشتاق کنجکاوي مي تواند با او تماس گرفته و از جزئيات تالش وي در اين مسير باخبر 
شود. سايت شبکه تلويزيوني سي ان ان مي نويسد؛ او زني جدي و مشاور امور رسانه يي است و خود شخصًا وب سايتي را 
به نام »52 هفته براي يافتن او« راه اندازي کرده تا از اين طريق همسر دلخواه خود را بيابد.وي مي گويد به مرحله يي رسيده 
که فکر مي کند براي يافتن همسري مناسب بايد اقدامات جدي انجام داد و با توجه به ساعات طوالني کار و گرفتاري هاي 
روزمره ديگر بايد از ابزارهاي مناسب براي رسيدن به هدف خود استفاده کند. سال هايي که او فکر مي کرد عشق از راه خواهد 
رسيد ديگر سپري شده اند.نينا پيکت از طريق وب سايت خود تمام کارهاي مربوط به اين ماموريت جدي را اداره مي کند. وي 
پيشنهاد و کمک فکري دوستان و حتي غريبه ها را دريافت کرده و با مشتاقان ارتباط مي گيرد. او مي گويد در 14 هفته يي که 
از آغاز اين ماموريت مي گذرد هميشه درگير جزئيات آن بوده و گاه خسته کننده بوده ولي در نهايت بسيار موثر بوده است. 
او مي گويد ظرف دو ماه توانسته با تعداد زيادي آشنا شود که قباًل شايد در دو سال پيش نمي آمد. به همين خاطر داشتن يک 

زمانبندي و مهلت براي پايان ماموريت و انتخاب نهايي ضروري است.

گزارش سي ان ان پس از ذکر اين نمونه تالش افراد مجرد ساکن شهرهاي بزرگ براي يافتن همسر، به انواع روش هاي مرسوم 
از جمله زوج يابي از طريق سايت هاي ويژه اين کار اشاره مي کند و اينکه چگونه کتاب ها و برنامه هاي تلويزيوني با اين 

مضمون فکر و ذهن بسياري را به خود مشغول کرده است.

اما آيا براي موضوع مهمي مثل يافتن عشق واقعي تعيين يک مهلت زماني کار درستي است؟
بلير آليسون مشاور دوست يابي و ازدواج معتقد است از نظر تبليغ و بازاريابي شيوه کارآمدي است ولي حقيقت زندگي چيز 
ديگري است. خانم آليسون هم چند سال پيش وقتي 27ساله بود به روش مشابه زوج خود را يافت و چند سالي با وي زندگي 
کرد ولي بعدها به اين رابطه خاتمه داد چون به اين نتيجه رسيد که تحت فشارهاي فرهنگي و اجتماعي پيدا کردن همسر را اصل 
قرار داده بود بدون آنکه فرصت کافي يا شانس آن را واقعًا در زندگي پيدا کرده باشد که ابتدا خود و خواست هاي خود را از 
زندگي بشناسد. خانم آليسون مي گويد پس از آن تجربه روي شناخت خود تمرکز کرد و اين شناخت به او آرامش و اعتماد به 
نفس ويژه يي داده است که مسلمًا به جذب مرد مناسب کمک خواهد کرد. با تکيه به اين آرامش دروني او ديگر در يافتن همسر 

عجله يي ندارد و اين موضوع هراس و نگراني در وي ايجاد نمي کند.
سم ون رود يک مشاور دوست يابي ساکن لندن نيز معتقد است مهم ترين عامل در جذابيت يک زن شادي و شادابي او است. او 
مي گويد تعيين مهلت براي يافتن زوج مي تواند خطراتي به همراه داشته باشد و اختصاص زمان به شناخت فردي براي همه چه 
زن و چه مرد ضروري است. سم ون رود از تجربه شخصي و حرفه يي خود چنين نقل مي کند؛ بسياري از افراد در صورت 
فقدان شناخت از خود و نيازهاي خود ممکن است به جاي عشق وارد رابطه يي شوند که رشته پيوند آن ممکن است نياز، 
دلسوزي يا خالء ديگري در زندگي يکي از طرفين باشد.نمونه ديگري که گزارش شبکه سي ان جي به آن اشاره مي کند جانت 
دختر 23ساله يي است که يک دوره تحصيلي يک ساله با عنوان »من ظرف يک سال ازدواج خواهم کرد« را در يکي از دانشگاه 
هاي آتالنتا طي کرده است. البته بعداً طراحان اين دوره تحصيلي براي دادن عنوان جديدتري به آن نام »طرح دوازده ماهه« را 
دادند؛ »همزمان با يافتن خويشتن خويش، زوج رويايي خود را نيز بيابيد.«جانت معتقد است يافتن فرد مناسب و زندگي موفق با 
او مثل هر عرصه ديگري نيازمند دانش، تمرکز و پيگيري است. او مي گويد درست است که يافتن عشق محدوديت زماني ندارد 

ولي داشتن يک چارچوب زماني مي تواند مردم را تشويق کند که اين کار را جدي تر بگيرند.

و شايد همين عامل يعني تمرکز و کار هدفمند است که نينا پيکت را واداشته تا يافتن عشق خود را ماموريتي 52 هفته يي بداند. 
اما اگر در پايان اين يک سال به نتيجه نرسيد چطور؟ پاسخ او اين است که يک سال از زمين بازي کناره گيري خواهد کرد تا 

به زندگي و موقعيت خود بينديشد.

منبع؛ سي ان ان

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

گاردین؛ نخستین انگلیسي مبتال به آنفلوآنزاي خوکي 
 

شيوع آنفلوآنزاي خوکي از تيتر يک روزنامه ها پايين آمده است اما هنوز هم موضوع مورد بحث صفحه اول نشريات است. 
روزنامه انگليسي گاردين، عکس اولين شهروندي را که در اين کشور به آنفلوآنزاي خوکي مبتال شده در صفحه اول خود 
چاپ کرده است. عکس کيفيت خوبي ندارد اما خبر و مشخصات فرد براي ديگر شهروندان اين کشور مهم است. از اين جهت 
که رفاقت و روابط دوستانه باعث بروز و انتشار اين ويروس در جزيره بريتانيا شده است. نفر سمت راست در عکس، گرايم 
پاسيتي نخستين انگليسي مبتال به آنفلوآنزاي خوکي است. او کارگر يکي از بيمارستان هاي انگليس است. در اين عکس او را در 
کنار يکي از دوستانش مي بينيد. روزنامه گاردين با استناد به نظريات کارشناسي پزشکان و نحوه انتشار اين ويروس درباره 

ارتباط با مبتاليان به سرماخوردگي به شهروندان انگليسي هشدار مي دهد. 

گاردین؛ دوباره تکرار کرد 
 

طبق معمول اين روزها آنفلوآنزاي خوکي و راه هاي جلوگيري از گسترش آن تيتر يک گاردين و بسياري از روزنامه هاي جهان 
است. گاردين چاپ انگليس در کنار اين موضوع، از سوژه يي به نام کودکان قاچاق هم در صفحه اول خود گزارش تهيه کرده 
است؛ کودکاني که توسط نوانخانه يي که در آن زندگي مي کرده اند قاچاق شده اند، اما فوتبال در کنار اين دو سوژه، صفحه 
اول گاردين را به خود اختصاص مي دهد. عکس يک اين روزنامه به کريس رونالدو و شادي او پس از سوت داور و پايان 
بازي اختصاص دارد. گاردين با تيتر؛ »او غفرگوسنف دوباره تکرار کرد« از خواننده هايش مي خواهد در صفحات ورزشي 
يادداشت هاي مک کارا، هيوارد و ويليامز را درباره فرگوسن و پيروزي تيمش مقابل آرسنال بخوانند. اين روزنامه انگليسي در 
شرح عکس مي نويسد؛ »بي هيچ حرف و حديثي، منچستر راهي فينال جام باشگاه هاي اروپا شد.« شب تمام انگليسي غديدار 
آرسنال و منچستريونايتدف نيمه نهايي جام باشگاه هاي اروپا نه تنها گاردين که بسياري از روزنامه هاي انگليسي را تحت 

تاثير قرار داده است. 
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نشان امپراتور ژاپن به رجب زاده
نماد   - مقدس  گنجينه  نشان  چهارشنبه  فردا  ژاپن  امپراتور 
امپراتوري ژاپن- با پره ها يا شعاع هاي طاليي و نقش گل سرخ 
مطالعات خارجي  دانشگاه  پيشين  استاد  به هاشم رجب زاده  را 
اوساکا به پاس تالش هايش براي معرفي تمدن و فرهنگ ايران 
به  ژاپن  ادب  و  تاريخ  و  فرهنگ  شناساندن  و  ژاپن  جامعه  به 

ايرانيان اهدا مي کند. 

نامه هاي جالل آل احمد
دهباشي  علي  کوشش  به  آل احمد«  جالل  »نامه هاي  دوم  جلد 
از  نامه هايي  جلد  اين  در  ايسنا،  گزارش  به  مي شود.  منتشر 
صادق چوبک، پرويز داريوش، سيمين دانشور، ابراهيم گلستان، 
علي اصغر خبره زاده، حميد محامدي، مجيد تهرانيان و... به جالل 
آمده است. ناشر اين کتاب انتشارات نگاه است و مجوز انتشار 

آن صادر شده است. 

اثر تازه اي از آدونیس
از  مجموعه اي  شامل  سوري  شاعر  آدونيس  اثر  تازه ترين 
اشعار و متون نثر او توسط نشر دار الساقي در بيروت منتشر 
انگليسي  و  عربي  زبان  دو  به  اثر  اين  فارس،  گزارش  به  شد. 
اين کتاب را به دو بخش »صداقت، مشروحات  است. آدونيس 
و مناقشات« و »جسمم را به جسم هاي بسيار تقسيم مي کنم« 

تقسيم کرده است. 

مجموعه رباعی »صدای سوختن« 
منتشر می شود

مجموعه رباعی »صدای سوختن« سروده شاپور پساوند توسط 
انتشارات نويد شيراز منتشر می شود. 

با خبرنگار  در گفت  وگو  رباعی سرا  و  پساوند« شاعر  »شاپور 
فارس، اظهار داشت: مجموعه رباعی »صدای سوختن« شامل 
134 رباعی است که به تازگی مجوز انتشار گرفته است. قصد 
دارم از ميان اين رباعی ها 80 تا 90 رباعی گزينش کنم و حجم 
کتاب را کاهش دهم. اين رباعی ها مضامين مختلفی چون عشق، 

وطن و عرفان را شامل می شوند. 
متأسفانه  داد:  ادامه  شعر«  زخمی  »گلوی  مجموعه شعر  شاعر 
در  عرضه  برای  اثر  اين  انتشار  ناشر،  کار  حجم  به  توجه  با 
نمايشگاه کتاب منتفی شد اما قرار است که اين مجموعه رباعی 

تا آخر فصل منتشر شود. 
پساوند همچنين از تجديد چاپ مجموعه ديگر رباعياتش با نام 

»ای عشق!« خبر داد. 
همه  آغازيه  که  است  رباعی   152 شامل  رباعی  مجموعه  اين 

آن ها با عبارت »ای عشق« است. 
اين شاعر در اين باره گفت: اين کتاب با طرح جلد جديد و همچنين 
ضميمه تابلوهای خوشنويسی رباعيات و همچنين الحاق بخش 

نقدها و نظرها منتشر خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار فارس، در ابتدای اين کتاب نظرها و نقدهای 
اشخاصی چون مرحوم حميد مصدق، سيمين بهبهانی، سيمين 
دانشور، بهاءالدين خرمشاهی و... درباره رباعيات اين دفتر درج 

خواهد شد. 
اين شاعر 58 ساله همچنين از به ناشر سپردن مجموعه ای از 
زاللش  هم  »ما  نام  با  کتابی  قالب  در  غزلياتش  و  آزاد  اشعار 
خواستيم« خبر داد و اظهار داشت: انتشارات نويد مدتی است 
ارشاد  وزارت  کتاب  اداره  به  مجوز  کسب  برای  را  کتاب  اين 

فرستاده است.

چهارمقاله و تعلیقات
کالسيک  ادبيات  نوادر  از  يکي  عروضي  نظامي  »چهارمقاله« 
ايران است. در مورد اهميت اين کتاب هم عالمه قزويني و هم 
دکتر معين به تفصيل نوشته اند. اما در »چهارمقاله«اي که امسال 
توسط نشر معين به چاپ رسيده تمام نواقص چاپ پيشين را 
برطرف کرده اند و برخي نوشته هاي ديگر مرحوم دکتر معين 

را به آن افزوده اند.

درباره جي جي باالرد نويسنده انگليسي 

 از فضاي خارج به صحن درون 
 

م.ايميس/ ترجمه؛ نشميل مشتاق

جي جي باالرد- نويسنده بزرگي که در هفته جاري درگذشت- سوالي را مطرح کرد که ذکر آن در اينجا خالي از لطف نيست. تاثير دنياي 
اشکالي  به  سوال  اين  پاسخ  است؟  بوده  چه  ما  روان  و  روح  بر  فناوري-  و  نگاري  برهنه  ها،  خريد  مرکز  بتوني،  هاي  بزرگراه  مدرن- 

گنگ  و  پيچيده  مفهومي  در  را  خود  گوناگون 
به  باالرد  از  ايميس  کند.مارتين  مي  پنهان 
کند؛  مي  ياد  ددخو  گمراه  نويسنده  يک  عنوان 
داشتني  دوست  فردي  حال  عين  در  که  مردي 
و منظم بود.نخستين بار باالرد را در نوجواني 
ديدم. او دوست پدرم بود. پدرم نخستين آثار 
ستاره  ترين  »تابناک  را  او  و  ستود  مي  را  او 
باالرد  ناميد.  مي  تخيلي«  علمي-  هاي  داستان 
گيرايش  چشمان  و  بود  سيما  خوش  مردي 
درصورت برافروخته و گردش مي درخشيد و 
با اينکه فرد طعنه گري نبود، استهزاي خاصي 
در صداي محکم و موزونش احساس مي شد. 
که  آزمونگري-  به شيوه  باالرد  که  آنجايي  از 
پدرم آن را »سر به سر خواننده گذاشتن« مي 
خواند- متمايل شد دوستي ميان آن دو چندان 
اين همه ديدارهاي من و جي  با  نيافت.  دوامي 
جي باالرد کماکان ادامه پيداکرد چراکه به رغم 
وجهه عجيب و غريبش در افواه، من او را مردي 

دوست داشتني و ستودني مي يافتم. دنياي تخيالت او هنوز تحت تاثير زندگي اش در زمان جنگ در شانگهاي- زمان رانده شدنش از ژاپن و 
پناهنده شدن به چين- بود. او در آن زمان 13 سال داشت و در يک پناهگاه جنگي- به قول خودش در يک خانواده بزرگ زاغه نشين- زندگي 
مي کرد. فقط زندگي در آن پناهگاه نبود که بر شخصيت او اثري ژرف گذاشت بلکه بي ارزش شمرده شدن نوع بشر- چيزي که در سراسر 
کودکي اش با آن مواجه بود- روح جوان او را حساس و آزرده کرد. خود باالرد به من گفت هر روز در راه رفتن به مدرسه حمال هاي زيادي 
را در چندقدمي اش مي ديد که زير فشار بار له مي شدند و همين طور جنازه هايي که تازه سرد شده بودند. سپس سروکله ژاپني ها پيدا شد؛ 
کساني که به گفته باالرد با خشونت هاي معمول زندگي روزمره مردم جوامع عقب مانده بيگانه بودند. آري به راستي اين سيه روزي ها در 
چشم مردم جوامع مردم ساالر افسانه يي بيش نبود.نکته جالب آنکه از هر دو رمان معروف باالرد فيلم ساخته شد؛ »امپراتوري خورشيد« 
توسط استيون اسپيلبرگ )هنرمند اساسًا خوش بيني که از به تصوير کشيدن زاويه هاي تاريک تاريخ واهمه نداشت( و »تصادف« به وسيله 
ديويد کراننبرگ )يک هنرمند تلخ تر و متخصص فيلم ساختن از رمان هاي غيرقابل به تصوير کشيده شدن(. رمان»تصادف« بيش از ساير 
آثار باالرد شيوه نوشتاري او را نشان مي دهد. نويسنده در اين داستان که به يک تصادف جاده يي مربوط مي شود به خواننده يادآوري 
مي کند ريشه التين واژه وسواس )آبسشن( همان »آبسيدر« به معناي »محاصره کردن« است و حتي خود باالرد هم در محاصره وسواس 
هايش قرار دارد. وضعيت و حالت داستان از نظر او يکي هستند. وي به طور قراردادي عالقه کمي به موجودات بشري دارد )در آثار او اثري 

از ديالوگ نيست(؛ او به شکلي سبعانه بصري است.
باالرد در »امپراتوري خورشيد«- موفق ترين اثر خود- حتي طرفداران وفادارش را نيز شگفت زده مي کند. چنين مي نمايد که رمان يادشده به 
رغم وضعيت و ماجراهاي غريبش به وضوح اثري واقع گراست، يعني در حقيقت چيزي مغاير با کيش و مکتب فکري باالرد. به زعم صاحب 
نظران، اين امپراتوري نشان مي دهد تخيل نويسنده چگونه مي تواند در قالبي چنان مضحک، جهان را به گونه يي ديگر بازنماياند. به نظر 

منتقدان، نويسنده با نوشتن اين اثر همچون کاهني تقلبي بودن جادويش را فاش مي سازد.
ازدياد جمعيت، فساد  با مضاميني آشنا همچون  ابتدا قصه هايي کوتاه  از داستان هاي علمي- تخيلي آغاز کرد. وي در  باالرد نوشتن را 
اجتماعي و مطالبي از اين دست- ويژه ژانر داستان علمي- تخيلي- نوشت. اما به اين محدوده قانع نشد و با نوشتن چهار رمان مجموعه »آخر 
زمان بي فروغ؛ بادي از ناکجا« )1961(، »دنياي مستغرق« )1962(، »خشکسالي« )1964( و »دنياي بلورين« )1966( -که در آنها دنيا با باد، 
آب، گرما و معدني شدن نابود مي شود- مرزهاي داستان علمي- تخيلي را در ادبيات مربوطه شکست. پس از آن وي وارد وحشيانه ترين 
دوران زندگي خود شد و در اوان دهه 1970 »نمايش سبعيت« را نوشت. دو داستان آن کتاب- »پوست کشي شاهزاده مارگرت« و »چرا مي 
خواهم دانلد ريگان را بيچاره کنم«- به کتاب شکل يک مجموعه داستان بخشيد. سپس روح دوران بتون آرمه بر ذهن نويسنده سايه انداخت. 
چيزي که در داستان »تصادف« )1973(، »جزيره بتون« )1974( و »آسمانخراش« )1975( نمود پيدا کرد. دوره بعدي با عنوان يک داستان 
ديگر تکوين يافت؛ »افسانه هايي از آينده يي نزديک« )1982(. وي تا زمان مرگ خود کماکان در همين دوران به سر مي برد. با اين حال فضاي 
آخرين اثر باالرد- شرح حال زيبا و تکان دهنده »معجزات زندگي« که سال بعد منتشر شد- به دوران ياد شده مربوط نمي شود. رمان هاي 
پاياني اين نويسنده- »شب هاي کوکائين« و »جزاير کن عليا«- در مورد نياکان گرايي مستعمرات مرفه و فوق ممتازي نوشته شده بود که در 
آينده يي نزديک به وجود مي آمدند.باالرد با طرح اين سوال که »اثر وضعيت مدرن دنيا بر روان بشر- و همچنين بر پيکره متحرک بزرگراه 
ها، معماري فرودگاه ها، فرهنگ مراکز خريد، برهنه نگاري و فناوري- چيست؟« بار ديگر مهارت هاي کاهنانه خود را آشکار ساخت. با اين 
همه پاسخ به سوال پيچيده مي نمايد و جواب قطعي آن اشکال ذهني گوناگوني به خود مي گيرد. وي با گذار از مرزهاي قواعد انعطاف ناپذير 
داستان نويسي علمي- تخيلي ادعا مي کند بايد فضاي بيرون را فداي »دنياي درون« کرد؛ گفته يي که همواره او را به چالش کشيده است. اما 
شکي نيست که باالرد هميشه به عنوان اصيل ترين داستان نويس انگليسي قرن بيستم در يادها خواهد ماند. به زعم او نويسندگان بايد يک تنه 
به ميدان بروند و از مخاطبان خود جربزه بيشتري داشته باشند. ياد او به عنوان يگانه »دالور« ژانر داستان هاي علمي- تخيلي گرامي داشته 
خواهد شد زيرا هيچ نويسنده يي به اندازه او دور و در عين حال قابل لمس نبوده است. باالرد يک جادوگر بود. چنين است که کساني که فکر 
مي کنند مي توانند راه او را بپيمايند ابلهاني بيش نباشند. او همتا ندارد. نثر سره و ناب او عجيب، تاثيرگذار و سنگين است و نوشته هايش 
تجلي تخيل عجيب و پيچيده او هستند.باالرد نماينده يک نويسنده بزرگ پيرو خط فکري گوستاو فلوبر است- کسي که هرچند زندگي منظم 
و پيش بيني شده يي داشت ولي در دنياي نويسندگي وحشي و گمراه بود-وي در پانسيوني در شپرتون- که دانرومين نيز خوانده مي شد- 
زندگي مي کرد. من در سال 1984 شرح مفصلي از زندگي باالرد نوشتم. او مرا يک »شيفته تصادف« سوربني مي ناميد که عقب يک نويسنده 
معتاد و مزاحم آمده است. اما آنچه من جلوي رويم مي ديدم يک آدم تپل گرد قبراق مثبت انديش بود که در حومه شهر زندگي مي کرد. مردي 
که در سال 1964 همسرش را از دست داده و هر سه فرزندشان را تنهايي بزرگ کرده بود. از او پرسيدم البد زندگي سختي داشته است. او 

در پاسخ گفت؛ »سخت؟ زندگي ام مثل جنگ استالينگراد بود،« اما همه چيز بر بي عيب و نقص و ستودني بودن پدرانگي او گواهي مي داد. 
آخرين ديدار من و باالرد به سه سال پيش بازمي گردد يعني زماني که من به همراه او، همسرم، دوستان مان ويل سلف و دبورا آر در 
رستوراني شام مي خورديم. در آنجا او با شجاعتي که فقط خاص خودش بود- در حالي که حزن و اندوه در صدايش )مردي که عاشق 

زندگي بود( موج مي زد- به ما گفت به گفته پزشکان دو سال بيشتر زنده نخواهد ماند.
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 با »محاکمه« آغاز شد و... )7(
 

علي شروقي

بیژن و منیژه
از  اما  شد.  منتشر  بيشتر  ايراني  رمان  گذشته  سال  برخالف  امسال 
البته بخشي از اين  قديمي تر هاي اين عرصه چندان خبري نبود. که 
غياب به ماندن کتاب هاي برخي از اين نويسندگان در وزارت ارشاد 
برمي گردد. از قديمي ترها تنها جعفر مدرس صادقي با رمان »بيژن 
و منيژه« در صحنه حضور داشت. »بيژن ومنيژه« مانند آثار پيشين 
مثلثي  حول  رمان  ماجراي  خوشخوان.  است  رماني  صادقي،  مدرس 
عشقي شکل گرفته است. سعيد و اردالن دو همبازي قديمي و هر دو 
عاشق بنفشه )هما( هستند؛ عاشق دختري که هر دو از دوران کودکي او 
را مي شناختند. مدرس صادقي در »بيژن و منيژه« بار ديگر سراغ طرح 
رابطه پدر و پسر رفته است يعني همان مقوله يي که در »گاوخوني« هم 
به آن پرداخته شده بود. ديگر شباهت اين رمان با »گاوخوني«، جايگاه 
رودخانه  هم  منيژه«  و  »بيژن  در  هرچند  است.  آن  در  رودخانه  مهم 
با بار معنايي متفاوتي حضور دارد و هم رابطه پدر و پسر از همان 
جنسي نيست که در »گاوخوني« بود. مدرس صادقي نويسنده يي است 
که در آثارش همواره گذشته هم در معنايي تاريخي و هم در معنايي 
اينها  همه  کنار  در  البته  و  خورد  مي  گره  حال  زمان  با  يي  اسطوره 
گذشته يي ديگر هم هست که گذشته خاص شخصيت هاي رمان است. 

»بيژن و منيژه« را نشر مرکز منتشر کرده است. 

کافه پیانو
را  ايراني  رمان  فروش  رکورد  که  بود  رماني  پيانو«  »کافه  امسال 
شکست و ظاهراً نه فقط بين مخاطب عام که بين منتقدان نيز به رماني 
پرطرفدار تبديل شد که اول شدن آن در نظرسنجي روزنامه اعتماد از 
اولين رمان  پيانو«  »کافه  است.  اين مدعا  گواه  نويسندگان  و  منتقدان 
فرهاد جعفري است و توسط نشر چشمه منتشر شده است. راوي اين 
رمان مدير يک کافي شاپ است که آدم هاي مختلفي از هر سنخ و طبقه 
به آن رفت و آمد مي کنند. يک دليل پرطرفدار بودن »کافه پيانو« شايد 
نوع قضاوت هاي راوي و جذاب بودن اين قضاوت ها براي مخاطبي 
هرچند  راوي  کند  مي  احساس  پيانو«  »کافه  با  مواجهه  در  که  باشد 
متعارف  هاي  اما چارچوب  دهد  مي  نظر  موردي  هر  در  با صراحت 
دليل  اين  کند.  نمي  رو  روبه  بنيادين  و  تعارضي جدي  با  را  مخاطب 
اصلي احساس امنيت مخاطب حين خواندن »کافه پيانو« و لذت بردن 
اش از اين رمان است. قضاوت هاي راوي »کافه پيانو« و طرز تلقي او 
از محيط اطرافش تهديدي عليه طرز تلقي مخاطب نيست. راوي کسي 
است که تفاوتي بنيادين با اکثريت پيرامون خود ندارد و به همين دليل 

به راحتي از سوي مخاطب پذيرفته مي شود. 

خاله بازي
بعد از »بازي آخر بانو«، خاله بازي دومين رمان بلقيس سليماني است. 
سليماني در خاله بازي مساله عقيم بودن را مطرح کرده است. ناهيد 
شخصيت اصلي اين رمان زني نازا است که زني ديگر به زندگي اش 
پا مي گذارد. وقايع اين رمان در دهه 60 مي گذرد و اين بار هم مثل 
زندگي  به  را  اجتماعي   - نويسنده فضاي سياسي  بانو«،  آخر  »بازي 
خصوصي شخصيت هاي رمانش پيوند زده است. رمان از منظر دو 
شخصيت اصلي آن يعني ناهيد و شوهرش مسعود روايت شده است. 
مسعود به دليل نازايي ناهيد با ستاره ازدواج کرده و ناهيد اين ازدواج 
را در ظاهر تاب آورده است. سليماني در »خاله بازي« کوشيده است 
از روابط بين ناهيد- سيما- مسعود به کل يک فرهنگ نقب بزند و تنش 
هاي برخاسته از يک وضعيت فرهنگي را آشکار کند؛ »وقتي تقريبًا يک 
سال بعد به خواستگاري سيما رفتم و ستاره ماند و تاب آورد، فهميدم 
بازي  را مي شناسد.«)ص 185( خاله  ايران  از من جامعه  بهتر  دکتر 
را نشر ققنوس منتشر کرده است. از سليماني سال گذشته مجموعه 
داستان بازي عروس و داماد منتشر شده بود که مجموعه يي بود در 

حال و هوايي متفاوت با رمان هاي »بازي آخر بانو« و »خاله بازي«.

ادامه دارد

مروري بر مهم ترین آثار
 داستاني منتشر شده در سال 87  

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

گلي ترقي در نشست مجله بخارا؛ 
 

فروغ فرخزاد مشوق اصلي 
نوشتن من بود 

 

دفتر مجله بخارا با همه جغدهايش پنجشنبه يي که گذشت ميزبان گلي ترقي نويسنده معاصر ايران بود. او که به تازگي از فرانسه محل 
زندگي اش براي مدت کوتاهي به ايران آمده، به کوشش علي دهباشي سردبير مجله بخارا ميان جمع کوچکي از اهالي ادب و عالقه 

مندان بود و از هر دري سخن گفت.

از دليل بازگشتش به ايران تا خاطره هايش از سهراب سپهري 
و فروغ فرخزاد؛ »ديگر تصميم گرفتم بعد از 28 سال به ايران 
بازگردم. به خاطر بچه هايم آنجا بودم. آنها بزرگ شدند. در 
همين حال بود که قصه يي به اسم »بازگشت« به ذهنم رسيد؛ 

درباره زني تنها که رفته خارج و قصد بازگشت دارد.«

سرفصل اين قصه در پاريس مي گذرد. در ميانه اين قصه 
اتفاقي براي يکي از دوستان گلي ترقي مي افتد که تمام نقشه 
هاي او را به هم مي ريزد و قصه جديدي مي نويسد. »نام 
و  علت  پايه  بر  چيز  همه  ام.  گذاشته  »اتفاق«  را  قصه  اين 
معلول پيش مي رود، هميشه غافل از اينکه يکهو اتفاقي مي 
افتد که معادله ها را به هم مي زند.« گلي ترقي قصد نوشتن 
رماني ديگر به اسم »آقاي الف« را هم داشت؛ »اين داستان را 

گذاشتم براي زماني ديگر؛ روز مبادا.«

ترقي  گلي  هاي  حرف  ديگر  موضوع  فرانسه  امروز  ادبيات 
زبانش  ندارم.  اصاًل دوست  را  فرانسه  »ادبيات جديد  است؛ 
شل و ادبياتش لوس است. سينمايش هم همين طور. فرانسه 
داستان  اما  دريدا  و  فوکو  مثل  دارد  بزرگ  فيلسوف  البته 
نويس ندارد.« يکي از ميان جمع سوالي درباره عالقه نداشتن 
گلي خانم به ادبيات سوررئال مي پرسد و او اين طور پاسخ 
مي دهد؛ »سوررئاليسم به معناي سوررئاليسم خيلي شديد و 
اتفاق هاي خيلي عجيب و غريب را نمي پسندم. همان طور که 

رئاليسم مطلق مثل عکاسي در ادبيات برايم ناکامل است.«

ترقي همواره دوست داشته قصه هايي که مي خواند يا مي 
نويسد حس شاعرانگي هم داشته باشد؛ »هر قصه يي که مي 
نويسم يا مي خوانم بايد حسي شاعرانه داشته باشد. هميشه 
در قصه هايم سعي کرده ام زباني بيافرينم با حسي آميخته 

از شعر و قصه. اگر همه اش شعر باشد سنگين مي نمايد، پس کوشيدم با استفاده از کلمه يي عاميانه و خيلي معمولي اين سنگيني را 
بشکنم.«

اما بخوانيد نظر گلي ترقي را درباره ادبيات پست مدرن؛ »شخصًا هنوز نمي دانم ادبيات پست مدرن يعني چه اما مي دانم بازي هاي 
زماني و مکاني فهم را دشوار مي کند. آخر چه لزومي دارد مخاطب را اذيت کنيم؟ ساده بنويسيم که درکش هم ساده باشد.«

گلي ترقي و فروغ فرخزاد

آغاز قصه نويسي گلي ترقي با فروغ فرخزاد بوده است. در واقع فروغ بوده که جرات نوشتن داده به او. روايت ترقي از اين داستان 
اين گونه است؛ »آن موقع طيف روشنفکر و شاعر در يکي از کافه هاي شمال تهران گردهم مي آمدند. روزي من و مادربزرگم در خانه 
تنها بوديم. من غرق در تنهايي و پيري مادربزرگم بودم و به آينده خودم مي انديشيدم که ممکن است مثل او شود. همان روز در کافه 
فروغ را ديدم و ماجرا را برايش تعريف کردم. فروغ با شنيدن اين ماجرا اصرار کرد بنويسم. مي گفت همين ماجرا را بنويسم. تشويق 

او بود که وادارم کرد ماجرا را بنويسم که تبديل به نخستين نوشته و قصه کوتاه من شد.«

ترقي البته درباره شخصيت فروغ هم سخن گفت؛ »فروغ فرخزاد سواد خيلي بااليي نداشت. تغيير و تحول او از آîشنايي اش با ابراهيم 
گلستان آغاز شد. شعرهاي آخر فروغ - »تولدي ديگر« و »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« - از دنيايي ديگرند. فروغ مثل هندي ها که 

خالي ميان دو چشم خود دارند چشم سوم داشت. وقتي از ميان ما رفت با خود گفتم ديگر براي چه کسي بايد داستان بنويسم.«

گلي ترقي و آشپزي و فلسفه

»ديگر نمي توانم با دست بنويسم. مدت هاست تايپ مي کنم. البته آشپزي را هم خيلي دوست دارم.« گلي خانم ترقي با گفتن اين جمله 
خاطره يي آميخته از هايدگر و آشپزي را تعريف کرد؛ »استادي داشتم در دانشگاه که کتابي از هايدگر را به من قرض داد. در خانه 
داشتم مي خواندمش و در عين حال سيب زميني هم سرخ مي کردم. کتاب به يکباره افتاد توي ماهي تابه و رنگ روغن گرفت.« استاد 
دانشگاه گلي ترقي از اينکه کتاب هايدگرش رنگي شده بود، عصباني شده و رو به دانشجويش گفته؛ »آشپزي و فلسفه با هم جور 
درنمي آيند.« اما ترقي عقيده دارد؛ »براي من خواندن و نوشتن با آشپزي عجين است. در بيشتر کتاب هايم هم به اين موضوع اشاره 

کرده ام.« 
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

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

اندیشه سیاسی
به مناسبت 191 امين سالروز تولد کارل مارکس فيلسوفي که مي ترسيد حوادث از افکارش سبقت 

بگيرد 
 

فیلسوفي که 
مي ترسید

 
ترجمه محمد اسکندري: امروز خواندن حاشيه هايي که مارکس موقع خواندن »دولت گرايي و بي سروري« 
باکونين در سال 1874 نوشت هم ناراحت کننده است و هم عبرت آموز.باکونين در دوران انترناسيونال 
اول رقيب آنارشيست مارکس بود.مارکس قطعاتي از کتاب او را يادداشت کرده و بعد نظر خودش را 
درباره هر قطعه نوشته بود بنابراين اين يادداشت ها شکل يک گفت وگو را به خود گرفته است که قسمتي 

از آن از اين قرار است:

باکونين: حرف آخر مارکسيست ها و مکتب دموکرات اين است: انتخاب عمومي نمايندگان و اداره کنندگان 
دولت توسط مردم.اينها دروغ هايي هستند که در پس آنها استبداد اقليتي حاکم در کمين نشسته است؛ 

دروغ هايي که به غايت خطرناکند چراکه اين اقليت را به صورت به اصطالح اراده مردم نشان مي دهد.
مارکس: آنچه به اراده مردم معروف است با استقرار مالکيت جمعي ناپديد مي شود و جاي آن را اراده 

واقعي تعاوني ها مي  گيرد.
باکونين: نتيجه: حکومت اقليتي ممتاز بر اکثريت قاطع مردم.مارکسيست ها مي گويند فرق کار اينجاست 
که اين اقليت از کارگران تشکيل شده است.بله درست است، اما از کارگران سابقي که درست از لحظه اي 
که به نمايندگان يا حاکمان مردم بدل شدند، ديگر کارگر به حساب نمي آيند. مارکس: اين حرف به اين 
سرمايه دار  ديگر  درآمد  شهر  شوراي  عضويت  به  وقتي  امروزي مان  کارخانه دار  بگوييم  که  مي ماند 

نيست.
باکونين:آنها از بلنداي دولت به دنياي ساده کارگران به ديده تحقير نگاه خواهند کرد.از آن به بعد آنها نه 
نماينده مردم، بلکه پاسدار خود و داعيه هاي حکومت بر مردم خواهند بود.هر کس در اين باره ترديدي 

به خود راه دهد هيچ چيز درباره سرنوشت انسان نمي داند.
مي داشت،  آشنايي  اندکي   دارد  کارگران  تعاوني  در  مدير  که  موقعيتي  با  باکونين  آقاي  اگر  مارکس: 
به راحتي از چنگ کابوس هايش درباره اقتدار خالص مي شد.باکونين بايد از خود مي پرسيد: بر مبناي 
دولت کارگري – اگر از به کار بردن اين اصطالح اکراه نداشته باشد – کارکردهاي اداري و مديريتي چه 

شکلي مي توانند به خود بگيرند؟

سرانجام دردناک مارکسيسم در آن است که يک قرن بعد از آنکه مارکس اين کلمات را نوشت، تجربه 
ما از حاکميت کارگران در کشورهاي مختلف درستي اعتراضات باکونين را نشان مي دهد، نه پاسخ هاي 
هم  و  بود  روزنامه نگار  هم  سياسي.او  اکتيويست  هم  و  بود  انديشمند  هم  مارکس  کارل  را.  مارکس 
نويسنده.روحي ناآرام داشت و سري نترس.دلش براي انقالب مي تپيد و هر روز به اميد انقالب قلم بر 
کاغذ مي لغزاند. اين انديشمند انقالبي ناآرام در سال 1818 در آلمان به دنيا آمد. پدر و مادري يهودي 
اما  فرستادند  بن  دانشگاه  به  تحصيل حقوق  براي  را  مارکس  بودند،  گرويده  پروتستان  مذهب  به  که 
براي کارل مارکس جوان نه حقوق که فلسفه جذابيت داشت و ديري نگذشت که در دانشگاه برلين به 

فلسفه خواني مشغول شد.
در اين سال ها مارکس براي نشريه ليبرالي »راين« مطلب مي نوشت و ارتباطش با اين روزنامه چنان 
گسترده شد که وقتي در سال 1842 سردبير آن استعفا کرد،  مارکس اولين کسي بود که براي جانشيني 
او به ذهن همه مي آمد.دوران سردبيري مارکس اما کوتاه بود و افزايش عالقه مردم به روزنامه راين، 
توجه دولت پروس را به آن جلب کرد و موجبات تعطيلي روزنامه را همراه آورد.مارکس که از چنگ 
وظايف سردبيري رهايي يافته بود به دوستي نوشت که »دولتيان آزادي مرا به من بازگردانده اند« و 

تصميم گرفت که مطالعات انتقادي در باب فلسفه سياسي هگل را آغاز کند.
فرانسوي شود،   – آلماني  تا سردبير مشترک سالنامه  از مارکس دعوت شد  در همين دوران بود که 
پس جانب سفر به پاريس را گرفت و با سوسياليست ها و راديکال هايي که در اين مهد آزادي و انديشه 
مترقي جمع شده بودند،  جوش خورد.عمر سالنامه اما کوتاه از آب درآمد و دولت پروس به دليل عقايد 
کمونيستي و انقالبي مطرح شده در آن نشريه، حکم دستگيري سردبيران آن را صادر کرد.بدين ترتيب 

مارکس ديگر نمي توانست به آلمان بازگردد چه آنکه او ديگر يک پناهنده سياسي در پاريس بود.
همين زمان بود که مارکس تمام  وقت را صرف پروراندن مواضع فلسفي اش کرد.او در اين زمان ديگر 
ابايي نداشت که خود را کمونيست بخواند که البته در پاريس آن زمان که سوسياليست ها و کمونيست هاي 
جورواجور در آن به وفور يافت مي شد، برچسب چندان ناچسبي نبود.در همين زمان بود که مارکس با 
فردريش انگلس مراوداتي يافت؛ مراوداتي که به دوستي اي صميمي و همکاري ناگسستني ختم شد و از 
وراي همين دوستي بود که مارکس به ايدئولوگ مارکسيسم تبديل شد.باري مارکس از پاريس هم اخراج 
شد و جانب بروکسل گرفت و براي دريافت مجوز اقامت در بلژيک مجبور شد نسبت به عدم شرکت در 
فعاليت هاي سياسي تعهد بدهد اما او خيلي زود تعهدش را فراموش کرد و با هدف ايجاد ارتباط ميان 

کمونيست هايي که در کشورهاي مختلف زندگي مي کنند،  هيات مکاتبات کمونيستي را سازمان داد.
مارکس در اين سال ها زمان زيادي را صرف حمله به کساني مي کرد که مي  توانستند متحدانش باشند.

کتابي جدلي نوشت به نام فقر فلسفه و در آن به پرودون، سوسياليست برجسته فرانسوي تاخت.مارکس 
آنچنان به اهميت افکار خودش ايمان داشت که نمي توانست عقايد مخالف با عقيده خود را تحمل کند.
در دسامبر سال 1847 به لندن رفت تا در مجمع اتحاديه کمونيست ها شرکت کند.او در آن نشست از 
فرصت استفاده کرد و به مجمع قبوالند تا افکار او را مبناي فعاليت هاي کمونيستي خود قرار دهد.او 
در مجادالت طوالني از نظرياتش درباره چگونگي فرا رسيدن کمونيسم دفاع کرد و به اين ترتيب مجمع 
در خاتمه مارکس و انگلس را مامور کرد تا به زباني ساده آموزه هاي اتحاديه را بنويسند.نتيجه تالش 
آنها کتاب »مانيفست کمونيست« بود که در فوريه سال 1848 منتشر و بعدها به خالصه کالسيک نظريه 
مارکس تبديل شد.مارکس اگرچه ديگر نام آور شده بود، اما توفيق مانيفست فوري نبود.هنوز مانيفست 
منتشر نشده بود که انقالب سال 1848 فرانسه وضعيت اروپا را دگرگون کرد و به يک سلسله جنبش هاي 

انقالبي در سراسر اروپا دامن زد؛ جنبش هايي که وقوع آن مارکس را به شعف آورد.
او به پاريس بازگشت و سپس برلين.روزنامه منتشر کرد اما ديري نگذشت که باز هم اخراج شد و جانب 
لندن گرفت و باقي عمر را در اين شهر زيست.در لندن بود که وضعيت نامساعد مالي هم بر مارکس 
فشار آورد و او را براي مدتي به انزوا کشاند.در نامه هايش مدام شکايت مي کرد که چيزي نمي تواند 
بخورد جز نان و سيب زميني،  تازه آن هم نه به اندازه کافي.او حتي تالش کرد که به استخدام راه آهن 
درآيد اما به علت خط ناخوانايش قبولش نکردند.مارکس تمام اين سال ها چشم  انتظار بروز انقالب بود.

رکودي  او  که  بود  اشتباه  اين  از  1858، سرشار  و   1857 سال هاي  او،   زندگي  دوران  پرحاصل  ترين 
اقتصادي را با آغاز بحران نهايي سرمايه داري اشتباه گرفت.

مارکس از ترس اينکه حوادث از افکارش سبقت گيرند، آنطور که براي انگلس نوشت، سراسر شب را 
ديوانه وار به کار پرداخت تا پيش از آمدن سيل طرح کلي اش را تمام کند.او در شش ماه بيش از 800 
صفحه پيش نويس »سرمايه« را نوشت و باالخره در سال 1867 جلد اول سرمايه را کامل کرد اما انتشار 
نه سرمايه.اين کتاب متن  بيشتر رساند  به شهرت  را  فرانسه« بود که مارکس  کتاب »جنگ داخلي در 
سخنراني اي بود که مارکس درباره کمون پاريس – قيام کارگران بعد از شکست فرانسه از پروس – 
براي بين الملل نوشت. سرکوب کمون پاريس اما بين الملل را تضعيف کرد و اختالفات دروني آن آشکار 

و قدرت مارکس در اتحاديه ضعيف شد.
مارکس در اين سال ها با انگلس روابط دوستانه خويش را حفظ کرد و به صورت جسته و گريخته روي 
جلد دوم و سوم سرمايه کارکرد اما هيچگاه آن را براي چاپ آماده نکرد.آخرين نوشته مهم او اما به 
اجالسي که در سال 1875 در گوتاي آلمان برگزار شد مربوط است.هدف اجالس اين بود که احزاب 
سوسياليست رقيب آلمان را با يکديگر متحد کند به همين منظور پالتوم مشترکي تنظيم شد.درباره اين 
برنامه با مارکس و انگلس مشورت نشد و مارکس از بابت انحراف هاي برنامه از سوسياليسم عملي 
مورد نظر خودش عصباني بود. مارکس مجموعه انتقادهايش به برنامه را نوشت که پس از درگذشتش 
نادري بود که مارکس درباره سازماندهي جامعه  از موارد  منتشر شد و به شهرت رسيد چون يکي 
کمونيستي آينده در آن سخن مي گويد اما نقد او زماني نوشته شد که بي اثر ماند و اتحاد مورد نظر 
احزاب سوسياليستي صورت گرفت.مارکس آن دسته از سوسياليست هايي را که مي خواستند با ترسيم 

نقشه اي از جامعه کمونيستي آينده به کمونيسم برسند، خيال انديش مي خواند.
او به محکوم کردن آن دسته از انقالبيون مي پرداخت که سوداي کسب قدرت و ايجاد سوسياليسم را 
داشتند، بدون آنکه زيربناي اقتصادي جامعه آنقدر تکامل يافته باشد که کل طبقه کارگر براي شرکت 
در انقالب آماده باشد.مارکس معتقد بود که مي تواند قوانين بنيادين هدايت کننده گذشته و زمان خود را 

توصيف کند اما مي دانست که نمي تواند اراده اش را بر تاريخ تحميل کند. 
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روز ایران در دانشگاه 
آکسفورد

برنامه روز ايران در دانشگاه آکسفورد با عنوان »ايران را تجربه کنيد« روز شنبه دوم ماه می 2009در 
اين دانشگاه برگزار گرديد.

اين برنامه به همت انجمن دانشجويان ايرانی دانشگاه آکسفورد و با همکاری رايزنی فرهنگی ايران در 
بريتانيا در محل کيبل کالج اين دانشگاه برپا شد.

 برنامه روز ايران که با هدف آشنايی بيشتر اساتيد و دانشجويان با جنبه های متنوع فرهنگ و هنر 

ايرانی طراحی شده بود بخش های مختلف نمايشگاه عکس ،کتاب ،صنايع دستی ،اجرای موسيقی و 
سخنرانی را شامل می شد.

ايران هم   در اين مراسم گروه موسيقی سنتی صفا از استان اصفهان که با دعوت رايزنی فرهنگی 
اکنون دربريتانيا حضور دارند قطعات زيبايی از موسيقی ايرانی را اجرا نمودند که با استقبال زياد 

حاضران روبرو گرديد.
در حاشيه برنامه نمايشگاه عکسی از تصاوير جاذبه های فرهنگی و گردشگری ايران و نيز تابلوهای 
خوشنويسی و تذهيب به نمايش گزارده شده بود.همچنين کتاب هايی مصور از مناظر طبيعی و تاريخی 

شهرهای مختلف ايران در معرض ديد عالقمندان قرار داشت.
نمايش  به  خاتم  و  زنی  کاری،قلم  مينا،منبت  هنرهای  از  برجسته  آثاری  نيز  دستی  بخش صنايع  در 

درآمده بود.
 رييس انجمن ايرانيان دانشگاه آکسفورد ضمن خوش آمدگويی و تقدير از کليه همکاران اين برنامه از 
گروه موسيقی صفا و رايزنی فرهنگی ايران در بريتانيا تشکر و قدر دانی نمودو اظهار اميدواری کرد 

اين همکاری ها در برنامه های آتی اين انجمن ادامه داشته باشد.
برنامه »ايران را تجربه کنيد«از ساعت سه بعد از ظهر تا هفت شب ادامه داشت و مورد استقبال زياد 

دانشجويان و اساتيد غير ايرانی دانشگاه آکسفورد قرار گرفت.

برنامه شبی با موسیقی سنتی 
ایرانی در بیرمنگهام

جمعه اول ماه می 2009 سالن کينگ ادوارد شهر بيرمنگهام شاهد اجرای زنده موسيقی سنتی ايرانی 
توسط گروه موسيقی صفا بود. اين برنامه با همکاری فدراسيون مدارس فارسی بريتانيا و رايزنی 

فرهنگی ج.ا. ايران در لندن برگزار شد. 
 

فدراسيون مدارس فارسی بريتانيا که دو سال پيش با عضويت تعدادی  از مدارس آخر هفته فارسی 

در بريتانيا تاسيس گرديد تا کنون نشست های متعددی را برگزار نموده و در سال گذشته نيز يک 
دوره آموزشی را برای معلمين و آموزگاران فارسی مدارس تکميلی بريتانيا در دو شهر لندن و شفيلد 

برگزار نمود.
 

در  ايران  فرهنگی  رايزنی  با همکاری  و  فدراسيون  اين  به دعوت  که  ايرانی  با موسيقی  برنامه شبی 
بريتانيا برگزار شد با استقبال قابل توجه خانواده های ايرانی مقيم  بيرمنگهام روبرو شد. 

در ابتدای اين مراسم آقای بيوک قربانی مدير مدرسه فارسی بيرمنگهام ضمن خوش آمد به حاضران 
از رايزنی فرهنگی برای  روز معلم را به تمامی معلمين و آموزگاران مدارس فارسی تبريک گفت و 
حمايت از اين برنامه قدردانی نمود.سپس گروه موسيقی صفا متشکل از پنج تن از هنرمندان موسيقی 
سنتی از استان اصفهان آقايان حميد شيخ بهايی ، فريبرز عالقه بند، بهمن بابايی، خليل ملکی و مرتضی 
قاسمی قطعاتی در آواز بيات اصفهان و دستگاه شور اجرا کردند. در پايان اجرای نخست هنرمندان 
موسيقی ، خانم دکتر مارال فولر سخنرانی خود را با عنوان »نگاهی به موسيقی سنتی ايران« ارائه 

کرد.
 

در بخش دوم برنامه هنرمندان به اجرای قطعات زيبايی از موسيقی ايرانی دردستگاه شورپرداختند.
در پايان اين برنامه که با استقبال زياد حاضرين روبرو گشت از ميهمانان با شيرينی ايرانی پذيرايی 

به عمل آمد. 
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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

فردای آنروز ساعت يک وبيست دقيقه ليماس در حاليکه دهانش بوی ويسکی ميداد 
او بگرمی استقبال  از  با )اش( قرار مالقات داشت رسيد. )اش(  بمحلی که در آنجا 
کردو ادعا نمود که او هم تازه بانجا رسيده است زيرا مدتی وقت در بانک تلف کرده 
است. اوپاکتی را به ليماس داد و گفت : 20 اسکناس يک ليره ای اميدوارم که مورد 
قبول شما قرارگيرد. ليماس جوب داد متشکر چطور که ليوانی مشروب بنوشيم. او 
صورت خود را اصالح نکرده و يقه پيراهنش بقدری چرک بود که سياه شده بود. او 
يک ويسيک دو بل برای خود و يک جين مارتينی برای )اش( سفارش داد. گارسون 
مشروب آنها را آورد. ليماس ميخواست که سودا در ليوان خود بريزد. ولی دستش 
بقدری ميلرزيد که نزديک بود ليوانش به زمين بيافتد. آنها ناهار و مشروب مفصلی 
خوردند و بارديگر )اش(بسخن پردازی پرداخت. همانطور که ليماس حدس ميزد، 
پيدا  عالی  بسيار  کاری  که  اقرارکنم  بايد  گفت:  و  کرد  صحبت  خودش  از  ابتدا  او 
کرده ام. من در يک موسسه مطبوعاتی استخدام شده و برای جرايدخارجی مقاله 
مينويسم. پس از برلن وضع من خراب شد. شرکت سابق نميخواست کنترات مرا 
شدم  مشغول  بکار  پيرمردها  مخصوص  مجله  يک  در  ابتدا  دليل  بدين  کند.  تمديد 
خوشبختانه يکی از روزها کارگران چاپخانه اعتصاب کردند و آن مجله ورشکست 
شد. نميدانی چقدرازاين موضع خوشحال شدم! بالفاصله نزد مادر م که در چلتنهام 
يک مغازه عتيقه فروشی دارد رفتم. مغازه او نسبتا خوب کار ميکرد و زندگی راحتی 
را ميگذرانديم. چندی بعد ، نامه ای از يکی از دوستان قديمی خود بنام )سام کيور( 
دريافت کردم. سام تازگی در يک آژانس مطبوعاتی استخدام شده بود و ميخواست 
انگليسيها تهيه نمايد. خودت ميدانی که چطور  برای جرايد خارجی درباره زندگی 
آنجا  اينجا و  از  تهيه کند و چند ستون هم  بايد مقداری عکس محلی  است.انسان  
بنويسد. ولی سام زيرکی کرد و مقاالت خود را ترجمه شده برای جرياد خارجی 
فرستاد. اين موضع باعث شد که پس از مدتی موقعيت خوبی بدست آورد و کار 
انتظار داشت که  او   . بيشتری باورجوع شود.دراينجا اش حرف خود را قطع کرد 
ليماس هم از خودش حرف بزند. ولی ليماس فقط سرخود راتکان دادو گفت : عجب 
را  که ويسکی  باوگفت  ليماس  آدم زرنگی! اش خواست شراب سفارش دهد، ولی 
ترجيح  ميدهد. اونا آنوقت چهار ليوان ويسکی نوشيده بود و حالش خراب بود. او 
از هر لحاظ به مردان دائم الخمر شباهت داشت. سام؟ )اش( که حوصله اش سررفته 
بود گفت : بله سام کيور رئيس من. همان کسی ه چند لحظه پيش درباره اش صحبت 
کردم. آيااوهم در برلن بود؟ نخير او آلمان را خوب ميشناسد ولی هيچگاه به برلن 
او را در جای ديگری ديده  )يبن( کار ميکرد شايد  او در روزنامه ای  نرفته است. 
مدتی  )اش(  باشم.  ديده  تابحال  را  او  که  نميکنم  فکر  بسيار خوبيست.  مرد  باشی. 
سکوت کرد باالخره پرسيد فعال چيکار ميکنی؟ ليماس شانه های خودرا باال انداخت 
وجواب داد:  مرا مرخص کرده اند. بله ، مرا مانند جوراب کهنه ای دور انداخته اند 
درست بخاطر ندارم که در برلن چيکار ميکردی . آيا تصادفا يکی از ماورين جنگ 
سرد نبودی؟ ليماس پيش خود گفت : کوچولو خيلی تند رفتی. او مدتی مکث کرد و 
سپس با لحنی عصبانی جواب داد: من هم مانند همه پادوی اين آمريکائيهای احمق 
بودم! راستی تو بايد با سا م آشنا شوی. حتما با هم کنار خواهيد آمد. بگو ببينم 
تو کجاست؟  فهمم خانه  نمی  ترا  بگيرم. هيچکجا! منظور  تماس  تو  با  ميتوانم  کجا 
بيشرف سازمان  مردان  اين  نتوانستم  کردم  هرچه  بيکارم.  فعال  وهيچجا!  جا  همه 
را متقاعد کنم که زندگی مرا تامين نمايند. اش با لحن دوستانه ای گفت : چرا اين 
موضوع را قبال بمن نگفتی؟ چطور است که بيائی در خانه من اقامت کنی ؟ خانه 
کوچکی است. ولی می توانيم يک تخت سفری برای تو تهيه کنيم.آخر نميشود که 
تاابد زيز پلها بخوابی! ليماس در حاليکه با دست يه پاکت محتوی پول شاره ميکرد 
گفت: فعال وضع خوبست. ميگردم تا کاری برای خودم پيدا کنم. فکر ميکنم که تايکی 
دوهفته شغل مناسبی بدست آورم. پس از آن کارها روبراه خواهند شد. اش پرسيد: 
دنبال چه نوع کاری ميگردی؟ اوه نميدانم. هرجور کاری که باشد؟ ولی تو که نبايد 
هرکاری را قبول کنی. تو بزبان آلمانی کامال مسلطی بله حاال کامال يادم افتاد. بدين 
ترتيب ميتوانی کار بسيار مناسبی را پيدا کنی.من تا بحال هر نوع کاری را انجام 
داده ام . برای يک شرکت آمريکائی دايره المعارف فروخته ام. دريک کتابخانه کتاب 
چيده ام و در يک کارخانه کثيف چسب هم کار کرده ام. ديگر چه کاری ميتوانم بکنم؟ 
او سعی ميکرد که به اش نگاه نکند و بدين دليل چشمهای خود را به ميز دوخته 
بود. لبهايش بشدت ميلرزيد. اش خود را بجلو خم کرد و با لحن دوستانه ای گفت 
: ميدانی آلک تو به پارتی احتياج داری. من هم مانند تو روزی آس و پاس بودم و 
معنی بی پولی را خوب ميفهمم. در چنين مواقعی انسان حتی حاضر است که دست 
به دزدی بزند . من درست نميدانم که در برلن چکار ميکردی و نميخواهم هم بدانم. 
ولی در هر صورت حتما با اشخاص مهم ارتباط نداشتی. اينطور نيست؟ اگر منهم 
پنج سال پيش سام را نديده بودم اکنون وضع رقت باری داشتم. گوش کن آلک يکی 
دوهفته در خانه من بمان تا باتفاق نزد سام برويم . شايد هم بتوانيم يکی از روزنامه 
نگاران سابق برلن را پيدا کنيم و ترتيب کارت را بدهيم. ليماس حرف او را قطع کرد 
و گفت : ولی من نميتوانم حتی يک سطر چيز بنويسم. اش دست خود را روی بازوی 
ليماس گذاشت و گفت : اين حرفها را نزنيد. راستی اسبابهای شما کجاست؟ اسبابها؟ 
بله لوازم زندگی. يعنی لباسها و چمدانها ولی من چيزی ندارم. هرچه را که داشتم 

فروختم تمام دارئی من همان بسته است.
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فروش نرفتن شاهکار پیکاسو و نمایش 
آگورا با بازي ارشادي 

 
 

روزنامه نيويورک تايمز روز گذشته از فروش نرفتن شاهکارهاي پيکاسو و جاکومتي در حراج پنجشنبه شب موسسه ساتبي 
خبر داد. در اين حراج پرتره اي معروف از پيکاسو مربوط به سال 1938 شرکت داده شده بود که فروش نرفته و Unsold اعالم 
شد. نيويورک تاميز با انتخاب تيتر »استادان مدرن در حراجي ها رنج مي برند« به تداوم بحران مالي بازارهاي دنيا و تاثير آن بر 
حراجي هاي هنري پرداخته است. اين دومين شکست موسسه حراج ساتبي طي يک ماه اخير است. ماه گذشته هم حراج ابوظبي 
اين موسسه شاهد به فروش رفتن تنها 30درصد آثار بود. اثري از آلبرتو جاکومتي که در حراج اخير اين موسسه در نيويورک به 
فروش نرفته، يک مجسمه برنزي با عنوان »گربه« است که در سال 1951 ساخته شده، برآورد اوليه در نظر گرفته شده براي اين 
اثر بين 16 تا 24 ميليون دالر بوده است. ظاهرا قبل از برپايي حراج پنجشنبه شب ساتبي در نيويورک مجموعه داران شرکت کننده 
نسبت به باال بودن برآوردها هشدار داده بودند، اما از نظر مسووالن اين حراج، هشدارهاي مزبور خيلي جدي گرفته نشده بود. 
حاال که اخبار تجسمي را مرور مي کنيم اين خبر جالب را هم به نقل از لس آنجلس تايمز بخوانيد که اعالم کرد؛ شماري از فيلمسازان 
تراز اول دنيا قصد دارند بين هنرهاي تجسمي و سينما پل بزنند. از جمله اين افراد، ديويد لينچ است که تا به حال نقاشي ها و 
عکس هاي خود را در شهرهاي پاريس و مسکو برپا کرده و اخيرا هم درصدد برپايي نمايشگاهي در يک گالري در لس آنجلس 
آمريکا است. اين نمايشگاه »شب تاريک روح« نام دارد و قرار است روز 30 ماه مه گشايش يابد. در اين نمايشگاه قريب به 50 عکس 
از لينچ روي ديوار مي رود. به عالم سينما پا مي گذاريم با چند خبر؛ اول اينکه فيلم »آگورا« با بازي همايون ارشادي بازيگر موفق 
کشورمان 27 آذر )18 دسامبر 2009( اکران خواهد شد. اين فيلم که ساخته آلخاندرو آمه نابار است، يک درام عاشقانه و تاريخي 
به حساب مي آيد که در مصر رخ مي دهد و زندگي يک زن متخصص در زمينه پزشکي را به تصوير مي کشد. قرار است نسخه 
اصلي »آگورا« به انگليسي اکران شود. ارشادي قبل از اين هم در فيلم »بادبادک باز« ساخته مارک فوستر بازي کرده بود. خبر ديگر 
سينمايي اعالم نامزدهاي نهايي جوايز اسکار دانشجويي 2009 است. بنا به گزارش خبرگزاري فرانسه، پنج فيلم مواجهه رودررو 
)روسيه(، داستان باورنکردني زيتون مادربزرگم )انگلستان(، سرشت عجيب ما )آلمان(، پنهاوس )اسرائيل( و الکلند )انگلستان( از 
ميان 57 فيلم معرفي شده براي دريافت اسکار بهترين فيلم خارجي دانشجويي انتخاب شده اند. مراسم نهايي اين اسکار 13 ژوئن 
در کاليفرنيا برپا مي شود. خبر ديگر هم مربوط به پيش افتادن صنعت فيلمسازي نيجريه از  هاليوود است! بنا به گزارش مرکز آمار 
سازمان ملل صنعت فيلمسازي نيجريه از نظر توليد فيلم از  هاليوود پيشي گرفته و در فاصله کمي از باليوود )صنعت فيلمسازي 
هندوستان( است. بنا به اين آمار هم اکنون باليوود با توليد 1091 فيلم در رتبه اول، ناليوود )صنعت فيلم سازي نيجريه( با 872 فيلم 
در رتبه دوم و  هاليوود با 485 فيلم در رده سوم قرار دارد. خبر آخرمان هم در مورد گونتر گراس، نويسنده مطرح آلمان است 
که قرار است هفته آينده در جمع 160 نويسنده از کشورهاي مختلف جهان از جمله ايران در انجمن قلم آلمان سخنراني کند. اين 
گردهمايي پنجشنبه هفته آينده به مدت چهار روز برپا مي شود و يکي از موضوعات محوري آن »ديالوگ بين آلمان و لهستان« 
است. وضعيت حقوق بشر در کشور چين و ادبيات و فرهنگ سياسي از ديگر موضوعاتي است که در اين گردهمايي بررسي 

خواهد شد. ظاهرا تنها نويسندگان برنده نوبل ـ که گراس هم جزو آنهاست ـ در اين گردهمايي سخنراني خواهند کرد.
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روانشناسی

تقدیم به خودم، با عشق
برای دوست داشتن ديگران بايد اول خودمان را دوست داشته باشيم همه مان بارها چنين جمالتی را 
شنيده ايم که »برای تجربه کردن عشق واقعی، بايد اول از خودمان شروع کنيم؛ بايد اول خودمان را 
دوست داشته باشيم.« اما در جهانی که بسياری از عرفا عشق را علت وجودی آن می دانند، ما می پذيريم 
و می آموزيم که به خانواده، به آشنايان، به خانه مان، به شهر و کشورمان، به حيوانات، به طبيعت و به 
همه چيز عشق بورزيم غير از خودمان و بالکل يادمان می رود که ما هم از جمله اجزای همين عالميم و 

سزاوار عشق... 
سوءتفاهم نشود؛ عشق به خود با خودخواهی و خودپسندی فرق دارد. عشق به خود يعنی خشنودی 
از آنچه هستيم، نه اينکه همه چيز را برای خود بخواهيم، آن هم به هزينه ديگران. عشق به خود برای 
برقراری ارتباط با ديگران ضروری و زمينه ساز اعتماد به نفس است. برای داشتن روانی سالم و برای 
تبديل شدن به انسانی کامل، بايد از عشق به خود شروع کنيم. اينکه بخواهيم خود را کامال بشناسيم 
اصال کار آسانی نيست اما از آن سخت تر، ياد گرفتن اين مهارت است که چه طور خود را دوست داشته 
باشيم، مخصوصا اگر کودکی سختی را پشت سر گذاشته باشيم اما برای شروع، بد نيست اين نکات را 

به کار ببنديد: 
● ديگران دوستم دارند چون... 

شما چه خصوصيات مثبتی داريد که باعث می شود ديگران از شما خوش شان بيايد؟ جواب دادن به اين 
سوال شايد برای خودتان سخت باشد، پس بد نيست آن را از اطرافيان تان بپرسيد. از دوست، همسر، 
برادر، همکار، پزشک معالج و خالصه هر کسی که شما را از نزديک می شناسد. از آنها بخواهيد به چند 
خصوصيت دوست داشتنی در مورد شما اشاره کنند. سپس، اين موارد را به دقت يادداشت و فهرستی 
از آنها تهيه کنيد. اين اولين قدم است برای اينکه ياد بگيريد چه طور خودتان را دوست داشته باشيد. اگر 
به هر دليلی نمی خواهيد چنين حرف هايی را مستقيم و چهره به چهره بشنويد، می توانيد از اطرافيان تان 
خواهش کنيد تا مواردی را که به ذهن شان می رسد برايتان روی کاغذ بياورند يا حتی مثال روی پيغام گير 

تلفن تان بگذارند. 
خالصه، فهرست که آماده شد، بارها و بارها آن را بخوانيد يا بشنويد حتی اگر فکر می کنيد يک يا چند 
تا از اين موارد نمی تواند در شما وجود داشته باشد، به آن دوست يا هم خانواده اعتماد کنيد و حرفش 
را بپذيريد. در شرايط بحرانی، وقتی که افکار آزاردهنده مغزتان را اشغال می کند، وقتش است که سراغ 

آن فهرست برويد تا بدانيد چه آدم دوست داشتنی ای هستيد. 
● خودم را دوست دارم چون... 

حاال وقت آن است که از خودتان بپرسيد: »چه چيزهايی در من هست که خودم از آنها خوشم می آيد و به 
آن افتخار می کنم؟« به اين ترتيب، به زودی فهرستی خواهيد داشت از آنچه در وجود خود می پسنديد. با 
خودتان صادق باشيد. از طرف ديگر، سعی نکنيد بی خود شکسته نفسی کنيد. کاری هم به افکار منفی که 
در لحظه تهيه فهرست در مغزتان ظاهر می شود و می خواهد توی ذوق تان بزند نداشته باشيد. سعی کنيد 
آنها را کنار بزنيد حتی اگر نمی توانيد خصوصيات مثبت خود را سراغ بگيريد، سعی کنيد خصوصيات 
مثبت دوستان و اطرافيان تان را به خاطر بياوريد. بعد، ببينيد آيا مواردی از اين فهرست در شما هم 

هست يا نه. 
● دفترچه متمايز 

حاال که فهرست آماده شد، آنها را در يک دفترچه به خصوص يا روی چند کارت يادداشت کنيد. اين 
دفترچه بايد تا جايی که می شود، زيبا و متمايز باشد. چيزی باشد که با اشتياق به سراغ آن برويد و 
از ديدنش کيف کنيد. حاال هر وقت که افکار منفی به سراغ تان آمد و شروع کرديد به انتقاد از خودتان، 
دفترچه زيبای خود را بيرون بياوريد. هر وقت کسی چيزی به شما می گويد که افکار منفی را در سرتان 
به جنب و جوش وادار می کند، دفترچه به دادتان خواهد رسيد. جدای از اين موارد، بد نيست وقت و 
بی وقت، دفترچه خود را بخوانيد و فهرست را در ذهن تان به جريان بيندازيد. شايد اولش احمقانه به نظر 
برسد اما تداوم اين کار اثر فوق العاده ای دارد. حتما زياد شنيده ايد که يک جمله منفی يا تحقيرآميز که 
به دفعات خطاب به کودک گفته می شود، به مرور زمان در ذهن او نقش می بندد و تاثيرش را باالخره 
جمالتی  خود  درون  کودک  به  خطاب  و  کنيد  رفتار  آن  عکس  که  است  آن  وقت  حاال  پس،  می گذارد. 

ستايش آميز و در عين حال، واقعی را بگوييد تا اثر جادويی اش را احساس کنيد. 
● بهانه ای برای ستايش روزانه 

اما  است  نادرست  و  کاری خودخواهانه  از خود،  کردن  که ستايش  بزرگ می شويم  ذهنيت  اين  با  ما 
اشتباه نکنيد. اينکه خود را بابت يکی از خصوصيات مثبت خود بستاييد، به معنی خودپسندی و غرور 
نيست. با اين کار، شما به ارزش وجودی خود واقف می شويد و آن را تکريم می کنيد. وقتی ما خودمان 
را دوست داشته باشيم، شادتريم و می توانيم اين شادی را به ديگران منتقل کنيم. پس هر روز به يکی از 
خصوصيات مثبت تان يا به کار خوبی که امروز کرده ايد، فکر کنيد. کاری که باعث شده شما يا ديگران 
حس خوبی پيدا کنيد. اصال هم مهم نيست که اين کار چه قدر کوچک يا چه اندازه بزرگ است. بابت اين 
کار خوبی که کرده ايد، خودتان را تشويق و ستايش کنيد. درست همان طور که اگر يک دوست، کاری 

مشابه را انجام داده بود او را ستايش می کرديد. 
● شما به جای دوست تان 

چشمان خود را ببنديد و شخصی را که خيلی دوست داريد و مورد اعتمادتان است در نظر مجسم کنيد. 
شخصی را که مطمئن هستيد او نيز شما را دوست دارد. به تمام آن خصوصياتی که در وجود اين 
دوست تحسين می کنيد، فکر کنيد. ببينيد که اين کار چه طور شما را سرشار از روحيه و نشاط می کند. 
حاال برعکس رفتار کنيد. خودتان را به عنوان همان دوست در نظر مجسم کنيد و با همان عشق و عالقه 
به خودتان نگاه کنيد. به عشقی که آنها به شما دارند، اعتماد کنيد. همان طور که يک دوست از روی مهر 
و رافت به شما نگاه می کند، به خودتان نگاه کنيد حتی اگر شده اين حالت فقط چند ثانيه به طول بينجامد. 
حاال اجازه بدهيد آن عشق در وجودتان جريان پيدا کند، عشقی که شما به عنوان يک رفيق نسبت به 
خودتان داريد. بگذاريد اين گرما در شما جاری شود. اين حس را به خاطر بسپاريد و بعدها هم دوباره 

به همين شکل آن را در خود بيدار کنيد. 
● جعبه کوچک خوبی های من 

هر بار که کسی شما را مخاطب قرار می دهد و چيزی درباره شما می گويد که از شنيدن آن احساس 
رضايت می کنيد، آن را بالفاصله يادداشت کنيد يا به ذهن بسپاريد و در موقعيتی مناسب آن را جايی 
کوچک  »جعبه  مثال:  کنيد.  انتخاب  اسمی  آن  برای  و  باشيد  داشته  کوچکی  جعبه  نيست  بد  بنويسيد. 

خوبی های من.« می توانيد اين جعبه را با سليقه خود تزيين کنيد. وقتی به خانه رسيديد، آن يادداشت را 
در جعبه بگذاريد. دايم از اين يادداشت ها تهيه کنيد و داخل جعبه بريزيد و هروقت که نياز به تجديد قوا 

داشتيد، آنها را بخوانيد. 
● به خودتان تسلی بدهيد 

داريد خودتان را مالمت  از خودتان شاکی هستيد و  يا حرفی که زده ايد،  بابت کاری که کرده ايد  اگر 
می کنيد، سعی کنيد بفهميد اين انتقاد واقعا از کجا ناشی می شود. منظور يک پاسخ سطحی نيست بلکه 
بايد ببينيد ريشه اين انتقاد کجا است. آيا از چيزی می ترسيد؟ آيا احساس ناامنی می کنيد؟ آيا واقعا فکر 

می کنيد کار اشتباهی مرتکب شده ايد يا اين که اين صداهای انتقادآميز دارد از گذشته دور و از کودکی 
شما بلند می شود؟ سعی کنيد با کودک درون تان که دارد آن گونه رفتار می کند، ارتباط برقرار کنيد و 
دقيقا گوش کنيد و ببينيد چه می گويد و چه می خواهد. آن کودک را در آغوش بگيريد و به او اطمينان 

خاطر بدهيد که او کار بدی نکرده و شما همچنان او را دوست داريد. 
● عشق از درون شما سرچشمه می گيرد 

اگر آن طور که بايد در دوران کودکی مورد محبت قرار نگرفته ايد يا خانواده ای نامهربان داشته ايد، چه 
بسا همچنان در بزرگسالی نيز به دنبال پدر و مادری باشيد که نسبت به شما مهر و عطوفت نشان 
بدهند؛ همان مهر و عطوفتی که در مقام يک کودک از آن محروم مانده ايد اما اين عشق و عالقه ای که 
اگر  اما  باشد  از طرف والدين متوجه شما نخواهد شد. شايد سخت  در کودکی نصيب تان نشد، ديگر 
به رغم نامهربانی ها، تاکنون دوام آورده ايد و راه خود را در زندگی هموار ساخته ايد، پس شما قادريد به 
خودتان به عنوان منبع عشق و عطوفت نگاه کنيد و محبتی را که در گذشته از شما دريغ شده، از درون 
به خودتان برگردانيد، با کودک درون خود ارتباط برقرار کنيد؛ کودکی که مستحق برخورداری از تمام 

عشق و عطوفت شما است.
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جزایری که در ایران 
وجود دارند!!

قريب هفتاد نوع ماهيهای تزئينی در اين آکواريوم وجود دارد 
که از نظر شکل و رنگ پولک  ها و زیبایی ظاهری، کم نظیر 
این،  بر  کمیاب هستند. عالوه  بسیار  نیز  آنها  از  برخی  و 
از جذاب  ترین  یکی  مروارید کیش  و کشت  پرورش  مرکز 

دیدنی  های جزیره است...

● جزيره کيش 
اين جزيره بيضی شکل با مساحت 7 / 89 کيلومتر مربع و با طول 6 / 
15 و عرض 7 کيلومتر ، در جنوب غربی بندرعباس و در ميان آب های 
نيلگون خليج فارس واقع شده است. فاصله دريايی اين جزيره تا بندرلنگه 
پنجاه مايل دريايی است. جزيره کيش از نظر محيط زيست طبيعی، يکی 

موقعيت  و  طبيعی  استعدادهای  است.  فارس  خليج  مناطق  بکرترين  از 
جغرافيايی ويژه آن زمينه بهره برداری جهانگردی و تجاری از آن را در 

حد قابل توجهی فراهم ساخته است. 
سواحل کم نظير اين جزيره مرجانی، نه تنها در فصول گوناگون سال، بلکه 
در طول يک روز،  در ساعات مختلف جلوه های بديع و گونه گون و بسيار 
زيبايی از طبيعت را به تماشا می گذارند. سواحل کيش در شرق و شمال 
شرقی و جنوب از زيباترين سواحل جهان است. در سواحل جنوب غربی 
آن زيباترين منظره غروب خورشيد را ميتوان ديد. از جمله نقاط ديدنی 
با  جزيره،  شرقی  گوشه  در  که  است  آن  بزرگ  آکواريوم  کيش  جزيره 
معماری زيبا قرار دارد و گونه های مختلف ماهيان و آبزيان اطراف جزيره 

در آن به تماشا گذارده شده است. 
قريب هفتاد نوع ماهيهای تزئينی در اين آکواريوم وجود دارد که از نظر 
شکل و رنگ پولک  ها و زيبايی ظاهری، کم نظير و برخی از آنها نيز بسيار 
اين، مرکز پرورش و کشت مرواريد کيش يکی  بر  کمياب هستند. عالوه 
با  کيش  جزيره  تفريحی  اسکله  است.  جزيره  ديدنی  های  جذاب  ترين  از 
امکانات مفيد و مختصر در بخش جنوبی جزيره از ديگر جاذبه  های کيش 
است. در اين اسکله سرگرمی  هايی از قبيل گردش در روی آب با قايق 
کف شيشه ای که از باالی آن می توان عبور گروهی ماهی  ها و زيبايی  های 
دنيای زير آب را مشاهده کرد،  هم  چنين امکانات ورزش اسکی روی آب 
برای عالقه  مندان فراهم شده است. تفريح غواصی نيز از جمله تفريحات 
به يادماندنی است که در آب  های گرم خليج فارس همراه راهنمايان مجرب 

امکان پذير است. 
در کنار اسکله  تفريحی، پيست دوچرخه  سواری نيز در پيرامون جزيره 
احداث شده است. در اين مجموعه )اسکله تفريحی( امکان بازديد از هتل 
بزرگ کيش و ساختمان ساحلی کازينوی سابق وجود دارد. هم  چنين در 
اطراف يکی از کهنسال  ترين درختان جزيره، مجموعه ای تفريحی و ديدنی 
مراکز  جمله  از  و  است  معروف  درخت سبز  مجموعه  به  که  ايجاد شده 
زيبا و جذاب جزيره کيش می باشد و مسافران بسياری را به خود جذب 
می کند. جزيره کيش همچنين معماری خاصی را به نمايش گذاشته است 
که برای هر تازه واردی جالب و در خور تحسين است. معماری کيش دو 
شکل متمايز دارد: يکی معماری سنتی و ديگری معماری مدرن. معماری 
سنتی جالب توجه است و مصالح آن غالبًا از سنگ  های مرجانی موجود 

در جزيره تشکيل شده است. 
معماری جديد و مدرن جزيره نيز تقليدی از معماری بومی و سنتی آن 
است که نمونه آن در »صفين« ديده می شود. تنها تفاوتی که ميان خانه  های 
جديد و قديم وجود دارد، پراکندگی نسبی و تنوع ارتفاع آنها است. عالوه 
بر آن، معابر عمومی جديد نيز به نسبت وسيع  تر از معابر بخش قديمی 
از طريق  که  به کيش، کشتی و هواپيما است  آمد  و  هستند. وسيله رفت 

پرواز از تهران يا شيراز يا بندر عباس صورت می گيرد. از جمله امکانات 
کلبه های  کيش،  هتل  طبقه،   سه  هتل  به  می توان  جزيره  اين  در  موجود 
با يک  از مجموعه کاخ ها، يک رستوران ساحلی همراه  وياليی، چهارکاخ 
سلسله ويالهای خصوصی و توريستی مدرن و غيره اشاره کرد. افزون 
بر اين، جزيره کيش دارای امکاناتی از قبيل قايق رانی، شهربازی، بازارها، 
مراکز عمده خريد و فروش نيز می باشد. جزيره کيش همچنين اولين بندر 
آزاد تجاری ايران است که امروزه به طور روزانه هزاران نفر جهت خريد 
و ديدار از زيبايی های طبيعی اين جزيره به سمت کيش عزيمت می کنند . 

● جزيره الوان 
اين جزيره از شمال شرقی به بندر مقام، از شرق به جزيره شتور و از 
می شود.  محدود  سلمان  و  رشادت  رسالت،  نفتی  های  حوزه   به  جنوب 
وسعت اين جزيره 76 کيلومتر مربع است و پس از قشم و کيش بزرگ 
 ترين جزيره ايران در آب  های خليج فارس است. فاصله اين جزيره تا بندر 
لنگه 91 و تا بندرعباس حدود 198 مايل دريايی است. جزيره الوان دور 
ترين جزيره نسبت به مرکز استان هرمزگان است. آب و هوای آن گرم و 
مرطوب و دمای آن در تابستان به حدود پنجاه درجه سانتی  گراد ميرسد 
نزديک  آب  های  نفتی  ذخاير  است.  زياد  بسيار  نيز  آن  هوای  رطوبت  و 

جزيره الوان بسيار قابل توجه است. 
در حال حاضر صنايع جزيره منحصر به تأسيسات نفتی است که با نام 

»مجتمع پااليشی الوان« فعاليت دارد. 
يکی ازشگفتی های اين جزيره وجود کندو های عسل در کنار تأسيسات 
نفتی و مخازن آنها است که عسل آنها به رنگ سبز تيره است و بوی نفت 
می دهد، اما طعم آن مشابه عسل های معمولی است. اهالی جزيره در فصل 

معينی از سال به صيد مرواريد می پردازند و تنها کاالی صادراتی جزيره، 
مرواريد آن است. اين جزيره يک بندرگاه مناسب برای صدور فرآورده  

های نفتی و يک اسکله فلزی جهت حمل و نقل دريايی دارد. 
● جزيره هندورابی 

 325 فاصله  در  مساحت،  مربع  کيلومتر   22  /  8 با  هندورابی  جزيره 
کيلومتری بندر عباس و 133 کيلومتری بندرلنگه و در حد فاصل بين دو 
جزيره کيش و الوان قرار گرفته است. اين جزيره سرزمينی هموار و تقريبًا 
بدون عارضه طبيعی است. بلندترين نقطه آن بيست و نه متر و بزرگ ترين 
قطر آن هفت و نيم کيلومتر است. اين جزيره از يک رشته ارتفاعات کوتاه 
می شوند.  منتهی  دريا  به  ماليمی  با شيب  آن  کرانه های  و  است  پوشيده 
مجاورت با دريا، اغلب موجب باال رفتن ميزان باران و رطوبت می شود. با 
اين حال در تمام کرانه های خليج فارس، همجواری با دريا، تأثير چندانی 
بر ميزان بارش اين نواحی ندارد. فعاليت اقتصادی اکثر اهالی در جزيره 

هندورابی، صيد و غواصی است. 
فعاليت  های صنعتی يا بهره  برداری از معادن و منابع زيرزمينی و حتی 
دليل  به  جزيره  زيست  محيط  ندارد.  وجود  هندورابی  در  دستی  صنايع 
بسته بودن آن محدود است و موجوداتی از قبيل انواع پرندگان کوچک، 
از خزندگان و موش  انواع کمی  و  باز و شاهين  نظير  پرندگان مهاجری 
بسيار محدود  آب جزيره  تأمين  منابع  يافت می شود.  آنجا  در  صحرايی 
تأمين می شود.  انبار  يا آب  از طريق چاه  آن  و کم است و آب مصرفی 
ايرانگردی از زير مجموعه های کيش است  اين جزيره از نظر سياحت و 
که با توجه به امکانات و استعداد طبيعی جزيره از نظر آب، خاک، هوا و 
شرايط خاص تجاری جزيره کيش و هم چنين برخورداری از زيبايی های 
طبيعی، قادر است بخشی از نيازهای سياحتی و گردشگری ايرانگردان را 

تأمين کند. 
● جزيره شتور 

جزيره شتور در فاصله حدود يک و نيم کيلومتری جنوب شرقی جزيره 
الوان قرار دارد. طول جزيره 7 / 1 کيلومتر و عرض آن 800 متر است. 
جزيره شتور غير مسکونی است و هيچ گونه فعاليتی در آن ديده نمی شود. 
وحش  حيات  های  پناهگاه   مهم  ترين  و  ارزش  ترين  با  از  جزيره  اين 
فارس  خليج  در  دلفين  ها(  و  ها  ماهی   دريايی،  الک پشت  های  )پرندگان،  

است و جزء مناطق حفاظت شده کشور می باشد. 
● جزيره ابوموسی 

است.  ابوموسی  جزيره  خليج  فارس،  آبهای  ايرانی  جزيره  جنوبی  ترين 
کيلومتری   75 در  چنين  هم   و  بندرعباس  کيلومتری   222 در  جزيره  اين 
بندر لنگه واقع شده است. جزيره ابوموسی يکی از چهارده جزيره استان 
هرمزگان است که بيشترين فاصله از سواحل ايرانی خليج فارس را دارد 

و طول و عرض آن درحدود 5 / 4 کيلومتر است. شهر ابوموسی مرکز 
جزيره ابوموسی می باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 46 متر و مساحت آن 

دو و دو دهم کيلومتر مربع است. 
استوا  به خط  ايران  از خاک  پهنه خشکی  نزديک  ترين  ابوموسی  جزيره 
و  آب  فاقد  جزيره  اين  دارد.  گرم تری  و  مرطوب  هوای  و  آب  که   است 
اراضی مناسب کشاورزی است؛ ولی کشت و زرع محدودی در آن صورت 

می گيرد و بيشتر مردم بومی محل به صيد ماهی اشتغال دارند. 
اين جزيره يکی از مراکز صدور نفت خام کشور است که با ظرفيتی قابل 
ابوموسی 8 / 68 کيلومتر مربع  توجه فعاليت می کند. وسعت شهرستان 
تنب   کيلومتر مربع(، جزيره  )با 12  ابوموسی  بر جزاير  که مشتمل  است 
بزرگ )با 3/10 کيلومتر مربع( تنب کوچک )با 5/1 کيلومتر مربع(، سيری 
)با 3/17 دهم( کيلومتر مربع، فرور بزرگ )با 2/26کيلومتر مربع( و فرور 

کوچک )با 5/1 کيلومتر مربع( می باشد. 
● جزيره تـنب بزرگ 

اين جزيره در فاصله چهارده مايل دريايی از جنوب غربی جزيره قشم، در 
فاصله نود و هفت مايل دريايی از بندرعباس و در فاصله بيست و هفت 
مايل دريايی از شمال شرقی ابوموسی واقع شده است. طول و عرض آن 
سه و هفتاد و پنج دهم در سه و نه دهم کيلومتر و مساحت آن ده و سه 
دهم کيلومتر مربع می باشد. مرتفع  ترين نقطه جزيره تنب پنجاه و سه متر 
در  و  اين جزيره  غربی  قسمت های جنوب  در  دارد  ارتفاع  دريا  از سطح 
نزديکی سواحل آن، خانه  های مسکونی از راه چندين خيابان و جاده به 
هم پيوسته اند. اين جزيره دارای موج  شکن و لنگرگاه است. مردم بومی 
اين جزيره از صيد ماهی و مرواريد امرار معاش می کنند. در اين جزيره 

معدن خاک سرخ نيز وجود دارد. 
● جزيره تـنب  کوچک 

اين جزيره مثلث شکل در شش مايلی غرب جزيره تنب بزرگ قرار دارد. 
پنج مايل دريايی  از طريق دريا، حدود صدو  تا مرکز استان،   فاصله آن 
می باشد. بزرگ ترين قطر جزيره يک و نه دهم کيلومتر و مساحت آن حدود 
دو کيلومتر مربع است. اين جزيره غيرمسکونی است و مرتفع  ترين نقطه 

آن از سطح دريا، بيست و يک متر ارتفاع دارد. 
● جزيره سيری 

مرکز  تا  آن  فاصله  دارد.  قرار  فارس  خليج  آب های  قلب  در  جزيره  اين 
شده،  واقع  سيری  جزيره  شرقی  قسمت  در  که  ابوموسی  شهرستان 
درحدود بيست و هفت کيلومتر است همچنين فاصله دريايی آن تا مرکز 
 3/17 سيری  جزيره  وسعت  است.  دريايی  مايل   152 حدود  در  استان، 
کيلومتر مربع می باشد. اين جزيره فاقد پستی و بلندی بوده و نسبتًا مسطح 
است. مرتفع  ترين نقطه آن بيست و چهار متر از سطح دريا ارتفاع دارد 
و بزرگ  ترين ابعاد طولی و عرضی جزيره شش و يک و چهار و شش 

دهم کيلومتر است. 
در قسمت  های شمالی و نزديک سواحل جزيره، مناطق مسکونی همراه با 
ساير تأسيسات جای گرفته اند. اهالی بومی جزيره از طريق ماهيگيری و 
صيد ميگو و کشاورزی محدود، زندگی و امرار معاش می کنند و همچنين 
عده ای ازمردم جزيره در تأسيسات نفتی کار می کنند. در اين جزيره تعداد 
فقط  آن  که محصول  دارد  وجود  پراکنده  بطور  نخل خرما  توجهی  قابل 
مصرف محلی دارد. اين منطقه پوشش گياهی فقيری دارد. در اين جزيره 

معدن خاک سرخ نيز موجود است. 
● جزيره فرور بزرگ 

يکی ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيره فرور بزرگ است که در 
فاصله سی و شش مايلی شهر ابوموسی و در فاصله حدود صد و چهل 
ابعاد طولی و عرضی  قرار دارد. بزرگ  ترين  بندرعباس  از  و يک مايلی 
تا نزديک   نيم کيلومتر می باشد. فاصله آن  نيم و چهار و  جزيره هفت و 
ترين نقطه سواحل ايران در حدود بيست کيلومتر و مساحت آن بيست  و 
 شش و دو دهم کيلومتر مربع و ارتفاع بلندترين نقطه  آن از سطح دريا صد 
و چهل و پنج متر است. سطح جزيره از تپه ماهورهای کوچک تشکيل شده 
است. اين جزيره بر روی يکی از کمربندهای زلزله  خيز جهان قرار دارد. 

رنگ  آب در نزديکی جزيره سياه است. 
از ده متر  آنها  ارتفاع  دارد که گاهی  پرتگاه هايی  تند و  جزيره شيب های 
و  باير  اراضی کشاورزی  و  مخروبه  بقايای ساختمان های  است.  بيشتر 

چاه های آب نشانه مسکونی بودن جزيره در زمان های گذشته است؛ 
ولی در حال حاضر، جزيره غيرمسکونی است و تنها تعدادی مأمور دولتی 
در آن حضور دارند. در آب های اين جزيره ماهی فراوان وجود دارد و 
به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادی دارند. از کانسارهای 
مهمی که در اين جزيره وجود دارد،  معدن آهن است است که از يک اليه 
رسوبی تشکيل شده و ذخيره آن حدود پانصدهزار تن برآورد شده است. 

در اين جزيره يک چراغ دريايی نيز وجود دارد. 
جزيره فرور بزرگ يکی از کانون های زيست حيات وحش است و تعداد 
قمری  چک چک،  طوطی،  ماهيگير،  عقاب  قبيل:  از  پرندگان  از  بی شماری 
خانگی، چکاوک کاکلی، پرستو، بلبل خرما، چاخ لق، هدهد، دم جنبانک زرد، 
 ... و  ياکريم  معمولی،  خور  زنبور  سرسياه،  چک چک  معمولی،  سرخ  دو 
همچنين پستاندارانی از قبيل جير و جانورانی همچون يک نوع خارپشت، 

مارمولک، مار جعفری و عقرب در آن زندگی می کنند. 
● جزيره فرور کوچک 

و  است  واقع شده  ابوموسی  جزيره  غربی  قسمت شمال  در  جزيره  اين 
حدود سی و شش مايل دريايی تا شهر ابوموسی و صد و چهل و نه مايل 
دريايی تا بندرعباس فاصله دارد. مساحت اين جزيره يک و نيم کيلومتر 
مربع و بلندی مرتفع  ترين نقطه آن از سطح دريا سی و شش متر است. 
بزرگ  ترين ابعاد طولی و عرضی جزيره، يک  و چهار دهم و يک  و يک 
دهم کيلومتر می باشد. جزيره فرور کوچک و سواحل آن، به علت موقعيت 
اقليمی و استقرار در مسير مهاجرت پرندگان دريايی، زيستگاه گونه های 

متنوع پرندگان مهاجر و بومی است. اين جزيره غير مسکونی می باشد.

سرزمین مادری
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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
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پزشکی
 

صورت بيمار در يک تيراندازي در امريکا متالشي شده بود  

 جراحي بي سابقه پیوند 
چهره در جهان 

 مينا شرفي، گروه ترجمه؛ دسامبر گذشته در کلينيکي در کليولند امريکا يک داستان تخيلي به واقعيت پيوست و چهره زني تازه در 
گذشته به زن ديگري پيوند زده شد. روز گذشته اين زن در برابر دوربين هاي تلويزيوني و عکاسان قرار گرفت تا چهره جديدش 
را به جهانيان نشان دهد. پنج سال پيش بود که همسر کاني کالپ با اسلحه صورت او را نشانه گرفت و باعث شد اين زن تقريبًا 
تمامي صورتش به جز پيشاني، پلک بااليي، لب پايين و دندان هاي پايينش را از دست بدهد. شدت آسيب ديدگي اين زن به قدري 
شديد بود که او قادر به غذا خوردن نبود و به سختي هم نفس مي کشيد. از همه مهم تر ادامه زندگي با آن صورت وحشتناک براي 
کالپ 46 ساله که مادر دو فرزند است دشوار شده بود. کاني مي گويد؛ »روزي مشغول رانندگي بودم که شنيدم کودکي مي گويد 
آن هيوال را نگاه کنيد. پس از شنيدن اين حرف از اتومبيل پياده شدم تا عکس گواهي نامه ام را نشان آن بچه بدهم و بگويم از اول 
صورتم اين شکلي نبوده است.« عمل پيوند صورت کاني کالپ اولين پيوند صورتي است که در امريکا انجام شده و در نوع خود 

چهارمين پيوند 

بود که با موفقيت در جهان انجام 
در  کليولند  کلينيک  جراحان  شد. 
اهايوي امريکا با يک تيم 11 نفره 
طول  به  ساعت   22 که  عملي  در 
يک  صورت  درصد   80 انجاميد 
کالپ  کاني  صورت  به  را  جسد 
پيوند زدند. پس از اين عمل دکتر 
پژوهش  مدير  سيمونوو«  »ماريا 
کلينيک  در  پالستيک  جراحي 
بودن  آميز  موفقيت  خبر  کليولند 
جراحي را به اطالع همگان رساند 
به  را  خبر  اين  اينکه  »از  گفت؛  و 
افتخار  احساس  دهم،  مي  شما 
زده  هيجان  بسيار  و  کنم  مي 
خوب  برنامه  مطابق  ما  کار  ام. 
بيمار هم  پيشرفت داشت و حال 
خوب است. اين بيمار به دليل از 
در وضعيت  رفتن صورتش  بين 
داشت. کودکان  قرار  بدي  بسيار 
کردند.  مي  وحشت  او  ديدن  با 

براي مواجهه با دنيا به صورت نياز است.« اين زن، يک چشم، بخش زيادي از بيني و فک باالي خود را از دست داده بود و از همين 
رو ديگر قادر به تنفس نبود. اما امروز کاني کالپ مي تواند صحبت کند هرچند صدايش هنوز واضح نيست. او مي تواند لبخند بزند 
و طعم غذايي را که مي خورد احساس کند. صورت کاني کالپ زيبا نيست اما براي يک زندگي معمولي کافي است. قسمتي از پوست 
صورت او افتاده اما پزشکان در نظر دارند با جراحي پالستيک پوست او را بکشند. اما کاني از صورت جديدش بسيار راضي است 
و با تمام وجود از کساني که اين صورت را به او بخشيده اند سپاسگزار است. در کنفرانس خبري که در کلينيک کليولند ترتيب 
داده شده بود تا صورت کاني کالپ براي اولين بار به مردم نشان داده شود اين زن 46 ساله گفت؛ »حدس مي زنم همه براي ديدن 
من به اينجا آمده ايد. اما من فکر مي کنم بهتر است در ابتدا از خانواده زني که اعضاي صورتش را به من بخشيدند ياد بکنيم.بدون 
بخشندگي آنها من اکنون صورتي نداشتم.« تا روز سه شنبه هويت کاني کالپ و اينکه چگونه صورتش را از دست داده بود فاش 
نشده بود. در سال 2004 توماس کالپ به صورت همسرش شليک کرد سپس با اسلحه خودش را هم زخمي کرد. توماس کالپ به 
خاطر اين کارش به هفت سال زندان محکوم شد و کاني با جراحات شديدش براي زنده ماندن با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد. 
بر اثر اين حادثه کاني کالپ بيني، کام، گونه ها و يک چشمش را از دست داد و صدها ذره از گلوله و استخوان هاي خرد شده در 
بافت صورت او قرار گرفته بود. کالپ از طريق لوله يي که در نايش قرار داده بودند نفس مي کشيد. دو ماه پس از اين حادثه دکتر 
ريسل يوهان جراح پالستيک در کلينيک کليولند کاني کالپ را معاينه کرد. کالپ در اين باره مي گويد؛ »او به من گفت اطمينان ندارد که 
بتواند صورتم را فيکس کند.«پزشکان براي فيکس کردن صورت کاني کالپ 30 عمل جراحي روي او انجام دادند. آنان با برداشتن 
قسمتي از لب هاي کالپ براي او گونه درست کردند و با برداشتن قسمتي از استخوان هاي پايش براي او فک باال ساختند. اين در 
حالي بود که مقدار وسيعي از پوست ران هايش هم به صورت کاني پيوند زده شد. اما او هنوز نمي توانست غذاهاي جامد بخورد 
يا به تنهايي تنفس کند. سرانجام در 10 دسامبر تيم جراحي دکتر ماريا سيمونوو در کلينيک کليولند رگ هاي خوني، ماهيچه ها 
و پوست زني که به تازگي فوت شده بود به کاني کالپ پيوند زده شد.در ماه ژانويه براي اولين بار پس از سال ها توانست پيتزا، 
مرغ و همبرگر بخورد. دکتر سيه مي يونف مي گويد کاني عاشق اين است که با قهوه اش بيسکويت بخورد. هيچ گونه اطالعاتي در 
مورد خانواده اهدا کننده صورت به کالپ منتشر نشده است اما دکتر سيه مي يونف مي گويد اين خانواده با ديدن عکس قبل و بعد 
از عمل کاني کالپ به شدت منقلب شده اند. کالپ در ادامه حرف هايش افزود؛ »زماني که با فردي مواجه مي شويد که صورتش 
زشت شده در مورد او زود قضاوت نکنيد چرا که نمي دانيد چه اتفاقي براي آن فرد افتاده است. من هيوال نيستم. من آدمي هستم 
که فردي به ناحق به او شليک کرده است.«کاني کالپ که اهل پنسيلوانيا است مي خواهد فعاليت هاي اجتماعي اش را از سر گيرد. 
او يک دختر و يک پسر دارد که در نزديکي مادرشان زندگي مي کنند. او دو نوه پسر هم دارد. کالپ پنجم فوريه از بيمارستان 
مرخص شد اما براي پاره يي از مراقبت ها به بيمارستان بازگشت. او در حال حاضر تنها قرص هاي مربوط به ايمني بدن را 
مصرف مي کند. هزينه چنين عملي بين 250 تا300 هزار دالر تخمين زده شده است.ايزابل دينوار اولين زني بود که صورتش با 
پيوند عضو ترميم شد. اين نوع جراحي نادر صورت پيش از اين، سه بار در جهان انجام شده بود. در سال 2005 ميالدي صورت 
زني که توسط سگ وي به شدت آسيب ديده بود در فرانسه با عمل پيوند ترميم شد. همين جراحي در سال 2006 در چين هم 
اتفاق افتاد و پزشکان صورت زن 30ساله يي را که بر اثر حمله خرس آسيب جدي ديده بود، با پيوند اعضاي آسيب ديده ترميم 
کردند. در سال 2007 و باز هم در فرانسه مرد 29ساله يي که بر اثر بيماري »نوروفيبروما« چهره اش تغيير شکل يافته بود، با 
عمل پيوند، صورت جديدي پيدا کرد. اين در حالي است که پنجشنبه گذشته پزشکان در بيمارستاني در بوستون ظرف کمتر از يک 
هفته پس از انجام يک عمل پيوند صورت در فرانسه، هفتمين عمل پيوند صورت جهان را انجام دادند و انتظار مي رود عمل هاي 

بيشتري نيز در اين زمينه انجام شود.

تکرر ادرار در شب را جدي بگیرید  
 

 متخصصان مي گويند افرادي که در شب به دفعات نياز به ادرار کردن پيدا 
به  نياز  پژوهشگران  گفته  به  مواجه هستند.  با خطر مرگ  بيشتر  کنند،  مي 
ادرار کردن حداقل دو بار در طول شب به ويژه در سالمندان خطر مرگ و 
مير را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. اين پژوهش روي گروهي از 
سالمندان ژاپني انجام شده است و طي آن 788 سالمند حدوداً 70 ساله يي 
که در يک خانه سالمندان نگهداري مي شدند در يک بررسي گسترده تحت 
آزمايش قرار گرفتند. همچنين در اين افراد فاکتورهايي که روي سالمت بدن 
)BMI(، ديابت، فشار  تاثير دارند شامل سن، جنسيت، شاخص توده بدني 
از  ناشي  کليوي  مشکالت  عروقي،  قلبي  هاي  بيماري  به  ابتال  سابقه  خون، 
مصرف الکل و مشکالت ديگري مربوط به مثانه و دفع ادرار در نظر گرفته 
شد. سخنگوي انجمن اورولوژي امريکا در بيانيه يي تاکيد کرد؛ »افرادي که 
هنگام شب دچار تکرر ادرار مي شوند بايد اين مشکل را جدي گرفته و با 
از  پزشک براي تشخيص علت آن مشورت کنند. شايد ناراحتي آنها ناشي 

بيماري خطرناکي باشد که البته قابل درمان خواهد بود.« 
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انجمن حمایت از معلولین ایرانی
)عضو جامعه خیریه انگلستان(

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

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

نماید
معلولیت   ، اجتماعی  های  کمک  فرمهای  کلیه  تکمیل  کمک جهت  به  احتیاج  اگر 
کارت  و  ترانسپورت شهری  هزینه  کمک  دریافت  داریداگربرای  فرمها  دیگر  و 

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

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

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

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

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

چرنوبيل، 23 سال بعد 

فاجعه یي دیگر از نوعي دیگر 
 

در  اوکراين  پايتخت  کيلومتري   90 در  واقع  يي  منطقه  چرنوبيل 
دليلش هم  تنها  به خود جلب کرد.  را  عرض يک شب توجه جهان 
انفجار واحد چهارم نيروگاه اتمي آن بود. امروز پس از گذشت 23 

سال از اين فاجعه، در چرنوبيل چه مي گذرد؟
اتفاق  پيامدهاي آنچه در شب 26 آوريل سال 1986 در چرنوبيل 
قرباني  نفر  هزار  ها  ده  داشت.  ادامه  نيز  بعد  ها  سال  تا  افتاد، 
پرتوهاي راديواکتيو شدند و بيماري هاي ناشي از اين انفجار اتمي 
از  اين ميان برخي  نيز گرفت. در  را  گريبان صدها هزار تن ديگر 
بخش هاي اروپا هم از اين پرتوها مصون نماند و بسياري مجبور 
شدند با آسيب هايي که سالمتي آنها را تحت تاثير قرار داده بود، 
دست و پنجه نرم کنند. در حال حاضر به نظر مي رسد درگيري 
براي تصاحب مقام هاي دولتي، انتخابات، بحران اقتصادي و بحث 
ذهن  و  فکر  همه  از  بيش  اوکراين،  در  احزاب  ميان  ائتالف  بر سر 
سياستمداران اين کشور را به خود اختصاص داده است و فاجعه 
اتمي چرنوبيل در اين بين چندان جايي ندارد. با اين همه، دو روز 
اين فاجعه، يعني در روز 24 آوريل، تحويل يک  به سالگرد  مانده 
آلماني،  يک شرکت  توسط  راديواکتيو  هاي  زباله  انبار مخصوص 
موجب شد وزير حوادث غيرمترقبه اوکراين از چرنوبيل سخن به 
ميان آورد. پروژه ساخت اين انبار که کميسيون اروپا نيز با پرداخت 
بيش از 43 ميليون يورو در آن سهيم بوده است، اين امکان را فراهم 
انبار شدن  براي  زياد  راديواکتيو  ميزان  با  هايي  زباله  که  کند  مي 
نهايي آماده شود. در گام نخست، زباله هايي که ميزان راديواکتيو 
آنها کم يا متوسط است، دسته بندي شده و سپس سوخته يا فشرده 

مي شود، يا اينکه آنها را در قالب هاي سيماني دفن مي کنند.

وضعیت ایمني نه چندان مناسب
همه کارشناسان هم عقيده اند که اين انبار به طور چشمگيري باعث 
بهتر شدن وضعيت اکولوژيکي پيرامون اين منطقه شده است. هم 
اروپا و بانک اروپا در مورد کمک  اتحاديه  با  نيز  اکنون مذاکراتي 
هاي مالي براي بازسازي در جريان است. بانک اروپايي در ابتداي 
سال جاري ميالدي، کمکي 135 ميليون يورويي را به اوکراين وعده 
داد تا براي بازسازي و همچنين ايمن سازي رآکتور منفجر شده به 
کار رود. حدود نيمي از اين مبلغ براي ساخت يک پوشش محافظ 
از مدت ها پيش آغاز  اين محافظ  فلزي هزينه خواهد شد. ساخت 
انفجار  شود.  مي  کشيده  شده  ويران  رآکتور  روي  و  است  شده 
چرنوبيل ده ها هزار نفر را قرباني کرد. تا اينجا تنها از يک پوشش 
بتوني به عنوان محافظ رآکتور استفاده مي شد که از لحاظ ايمني 
مي  ديده  چند سوراخ  آن  بدنه  در  ندارد.  مطلوبي  چندان  وضعيت 
شود که آب باران از آنها به داخل نفوذ مي کند. با اين حال به گفته 
»آندره ساوين«، مسوول اجرايي اين پروژه، در چهار سال گذشته 
اين پوشش بتوني ايمن سازي شده است. او مي گويد؛ »بدون ترديد 
اين پوشش تا 20 سال آينده همچنان ايمن است اما تنها زماني که 
با خيال راحت و  توانيم  ايمني مطمئن تر ساختيم، مي  يک محفظه 

بدون هيچ خطري مواد قابل اشتعال را از آنجا خارج کنيم.«

ساکنان در ترس از دست دادن مزایا
کارشناسان از مدت ها پيش از دولت اوکراين انتقاد مي کردند که 
به اندازه کافي به فکر ايمن سازي اين نيروگاه اتمي غيرفعال نبوده 
است. افزون بر آن، ساخت اين محفظه ايمني نيز همواره با تاخير 

همراه بود که مهم ترين دليل آن را وجود بحران دائمي در دولت 
اوکراين مي دانند. به رغم تمام اين مسائل، وزير حوادث غيرمترقبه 
اوکراين نسبت به آينده خوش بين است. تحقيقات اخير نشان مي 
دهد در بيش از 300 روستا، نشاني از آلودگي اتمي ديده نمي شود 
از  بسياري  دانست هرچند  پاک  مناطقي  توان  را مي  مناطق  اين  و 
ساکنان مخالف اين تغييرات هستند. مهم ترين دليل اين مخالفت نيز 
امتيازاتي است که آنها طي اين سال ها  ترس از دست دادن تمام 
به خاطر زندگي در مناطق آلوده از دولت مي گرفته اند. با در نظر 
گرفتن بحران اقتصادي وخيمي که در حال حاضر در اوکراين حاکم 
است، اين امر براي مردم اين مناطق به منزله فاجعه يي ديگر است، 

تنها از نوعي ديگر.
 www.dw-world.de

انفجار جرم آسماني در فاصله 13 
میلیارد سال نوري  

  
ستاره شناسان ايتاليايي موفق شدند سيگنال هاي نوري مربوط به 
يکي از مهم ترين المپ هاي پرتوهاي گاما را که هرگز ثبت نشده بود 
را رصد کرده و سال نجوم را گرامي دارند. به گزارش مهر محققان 
توانستند  قناري  جزاير  در  گاليله  ملي  تلسکوپ  کمک  با  ايتاليايي 
اولين عالئم نوري مربوط به اين المپ گامايي را که تاکنون هرگز 
ثبت نشده بود با رقم 1/8 در مقياس تغيير مکان سرخ رصد کنند. 
اين جرم آسماني در ابتداي شکل گيري جهان و زماني که تنها 600 
ميليون سال از واقعه »انفجار بزرگ« مي گذشته، منفجر شده است. 
اين المپ گامايي در فاصله بيش از 13 ميليارد سال نوري از زمين 
قرار دارد و دورترين جرم آسماني است که تاکنون رصد شده است. 
به گفته اين ستاره شناسان با اين کشف مهم، تلسکوپ ملي گاليله 
به بهترين شکل توانست چهارصدمين سال اولين رصدهاي آسمان 
را جشن بگيرد. در سال 1609 گاليله منجم ايتاليايي با اختراع اولين 
تلسکوپ نوري مدرن دنيا موفق شد آسمان را رصد کند. به همين 

مناسبت سال 2009 به عنوان سال نجوم معرفي شده است.  

 تعبیر رویاي تولید پارچه هاي

پاره نشدني  
 

عنکبوت  تارهاي  شدند  موفق  نظير  کم  پژوهشي  در  ان  دانشمند 
کنند.  توليد  ابرمحکم  و  فلزي 
پيشين  تحقيقات  در  ان  دانشمند 
که  نائل شدند  هايي  پيشرفت  به 
دسترسي  و  توليد  آن  حاصل 
و  تر  محکم  عنکبوت  تارهاي  به 
سبک تر از فوالد بوده و در سال 
هاي اخير کاربردهاي مفيدي نيز 
عنکبوتي  تار  بار  اين  اما  داشته، 
برابر  سه  که  اند  کرده  توليد 
محکم تر و قوي تر از نمونه هاي 
قبلي است. به گزارش ايسنا آنها 
کوچکي  ذرات  منظور  اين  براي 
از فلز را به ساختار تارعنکبوت 
پژوهشگران  اند.  کرده  اضافه 
براي  تکنيک  اين  کردند  تاکيد 
هاي  پارچه  و  منسوجات  توليد 
بسيار مستحکم و پاره نشدني و 

همچنين مواد پزشکي فناوري برتر شامل استخوان ها و تاندون هاي 
مصنوعي کاربرد خواهد داشت. »سئونگ مو لي« محقق انستيتوي 
فيزيک ميکروساختاري ماکس پالنک آلمان با اعالم خبر توليد اين 
ابرتار عنکبوت خاطرنشان کرد وي و دستيارانش در بررسي هاي 
تار  طول  به  آلومينيوم  يا  تيتانيوم  روي  افزودن  با  دريافتند  خود 
عنکبوت مي توان آن را در برابر پارگي يا تغيير شکل مقاوم کرد. 
محققان در اين پژوهش از روشي موسوم به رسوب گذاري اليه يي 
اتمي استفاده کرده اند که در اين روش نه تنها تارهاي عنکبوت با 
فلز پوشيده مي شود بلکه در عين حال موجب مي شود برخي از 
يون هاي فلزي به درون رشته ها نفوذ کرده و با ساختار پروتئيني 
آنها واکنش انجام دهد. »لي« تصريح کرد در نظر دارد در آزمايش 
هاي بعدي مواد ديگري از جمله پليمرهاي مصنوعي مانند تفلون را 
به اين تارها اضافه و نتايج آن را بررسي کند. وي ايده ابداع اين 
تکنيک را با مطالعه روي اعضاي بدن برخي از حشرات به دست 

آورده است.  

پنگوئن هاي روباتیک با قابلیت 
پرواز و شنا  

 متخصصان روباتيک شرکت فتسو، پنگوئن روباتيکي را با توانايي 
حرکتي مشابه پنگوئن هاي واقعي ابداع کردند. اين روبات با استفاده 
از باله هاي روباتيک خود مي تواند مانند پرنده واقعي در آب شنا 
از پنگوئن روباتيک که  و حرکت کند. همچنين نمونه يي بزرگ تر 
از هليم انباشته شده است توانايي پرواز در آسمان را نيز خواهد 
داشت. هر يک از اين روبات ها حسگرهاي سه بعدي به همراه دارند 
که براي کنترل محيط اطراف و جلوگيري از برخورد با ديواره ها 
و ديگر پنگوئن ها مورد استفاده قرار مي گيرند. هر يک از پنگوئن 
که  انعطافي  قابل  يي  فيبرهاي شيشه  از  استفاده  با  روباتيک  هاي 
تاب خوردن  قابليت چرخيدن و  را کنترل مي کند  آنها  دست هاي 
را به نرمي پنگوئن هاي واقعي خواهند داشت. اين فيبرها در کنار 
سر روبات در کنار يکديگر چيده شده و با استفاده از موتورهايي 
قسمت  حرکات  است،  شده  گذاشته  کار  روبات  بدن  درون  در  که 
روبات  فتسو  شرکت  دارد.  عهده  بر  را  پنگوئن  بدن  مختلف  هاي 
جديد خود را در نمايشگاه مسي در هانوفر به نمايش گذاشته است. 
مطالعات  انجام  منظور  به  دارد  قصد  شرکت  اين  مهر  گزارش  به 
روباتيکي و زيستي در آينده يي نه چندان دور اقدام به ارائه ستاره 

دريايي روباتيک کند.  
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

عدم محبوبيت ويندوز ويستا بين کاربران، ورود ويندوز 7 را رقم زد 

 غریبه یي به نام ویستا 
 

رضا جوالچي

دنياي کامپيوترها به نوعي بدون وجود سيستم عامل ها بي معناست و به همين دليل است که بين غول هاي 
هرچند  دارد  وجود  عامل  سيستم  عرضه  براي  تنگاتنگ  رقابتي  هميشه  اينترنت  و  کامپيوتر  بزرگ صنعت 
به اعتقاد بسياري از کارشناسان فعال اين حوزه هنوز هم مايکروسافت در دنياي سيستم عامل ها حرف 

اول را مي زند. براي صحت اين ماجرا کافي است به دستگاه خود و 
اطرافيان تان گذري کوتاه داشته باشيد تا با اين حقيقت به طور کامل 

آشنا شويد. 
به هرحال مايکروسافت چه حرف اول را در اين صنعت بزند چه نزند 
اين روزها به نوعي در صدر اخبار در خصوص ارائه سيستم عامل 
جديد خود به نام ويندوز 7 است. ويندوزي که پس از شکست عرضه 
آنجا  تا  اعالم شد  موعد  از  نوعي جلوتر  به  آن  ارائه  ويستا  ويندوز 
که هر روز از کانال هاي رسمي تاريخ ارائه آن اعالم مي شود. در 
آخرين خبر نيز گفته شده است در حالي که قباًل اعالم شده بود نسخه 
جديد سيستم عامل ويندوز موسوم به ويندوز 7 در زمستان يا بهار 
سال آينده عرضه مي شود، هفته گذشته بار ديگر اين خبر دستخوش 
تغيير شد تا آنجا که گفته شد ممکن است اين محصول بسيار زودتر 

از موعد مقرر يعني ماه اکتبر )مهرماه( در دسترس قرار بگيرد. گفتني است اين خبر پس از آن منتشر شد که 
شرکت ايسر اعالم کرد ويندوز 7 را روي رايانه هاي توليدي خود که پس از تاريخ 23 اکتبر روانه بازار مي 

شوند نصب خواهد کرد.
در مجموع بايد گفت چه ويندوز 7 پنجم مه عرضه عمومي شود چه ماه اکتبر، در حال حاضر بسياري از 
کاربران روي سيستم هاي خود ويستا را بارگذاري کرده اند. از همين رو در اين مطلب به طور خالصه با چند 
نکته در خصوص اين سيستم عامل شما را آشنا خواهيم کرد چرا که هنوز ويستا براي بسياري از کاربران 

ناآشنا باقي مانده است.

ویستا و اشتهاي سیري ناپذیر
به عقيده بسياري از کارشناسان ويستا بسيار مجهز ولي شايد از يک نظر بسيار نامرغوب باشد و آن نياز 
باالي اين سيستم عامل به سخت افزار قوي و سنگين است. مشخصًا سخت افزار مورد نياز براي اجراي 
سيستم عامل ويستا در مقايسه با سيستم عامل هاي قبلي ويندوز اختالف زيادي دارد. يعني سخت افزار 

مورد نياز براي اجراي اين سيستم عامل بايد بسيار قوي و پرسرعت باشد. در واقع براي اجراي اين سيستم 
عامل نياز به دو گروه سخت افزار جداگانه است؛ يک گروه سخت افزاري مورد نياز براي اجراي سيستم 
عامل Vista Capable و ديگري براي اجراي Vista Premium Ready . اين در حالي است که براي اجراي 
Premium Ready نياز به پردازشگر يک گيگاهرتز و حافظه RAM حداقل يک گيگابايت و کارت گرافيکي با 
کيفيت بسيار باال است. البته سخت افزار مورد نياز براي اجراي »Capable« اندکي پايين تر و ارزان تر است 

و در مجموع بايد گفت ويستا يک اشتهاي سيري ناپذير دارد.
ویستا و چند نگارش متفاوت 

يکي از نکات مثبت ويندوز XP داشتن چندين نگارش متفاوت است که کار را براي بسياري از کاربران آسان 
کرده است. اين ويندوز داري چهار نگارش است؛ نگارش هايي تحت عنوان ويژه کامپيوترهاي خانگي، حرفه 
يي، ويژه لپ تاپ و عاقبت نگارش مديا سنتر. اما در خصوص ويندوز ويستا بايد گفت وضعيت کمي پيچيده 
است. اين ويندوز داري پنج نگارش شامل Home Basic، Home Premium، Business، Enterprise و 
 XP است که تا حدودي انتخاب را براي کاربران سخت کرده است و از اين منظر بايد گفت ويندوز Ultimate

از نظر نگارش نسبت به ويستا بسيار برتري دارد.

ویستا و مجوز استفاده
مايکروسافت در سيستم عامل جديد خود نگارش Enterprise را اضافه کرده 
يا   Software Assurance عضو  که  کارهايي  و  کسب  براي  فقط  که  است 
Microsoft Enterprise Agreement باشند قابل دسترسي و استفاده است.

امکان جديد ديگري که مايکروسافت ارائه داده است امکان به روز کردن ويندوز 
ويستا در هر زماني است که شايد براي برخي کسب و کارهاي کوچک بسيار 
مفيد باشد. اين برنامه امکان به روز کردن برخي نگارش هاي ويندوز ويستا 
به نگارش هاي باالتر را در هر لحظه يي براي خريداران فراهم مي سازد. براي 
مثال شما مي توانيد نگارش Home Basic را به نگارش Home Premium يا 

نگارش Business را به Ultimate تبديل کنيد.

ویستا و سازگاري باال
مهم ترين عامل براي پيشرفت يک کسب و کار نرم افزارها و برنامه هاي ويژه يي است که آن کسب و کار 
براي انجام کار خود نيازمند آن است. بنابراين براي کسب و کارها اجراي مناسب و بدون دردسر نرم افزارها 
اولويت و ارجحيت بيشتري نسبت به سيستم عامل مورد استفاده دارد. از اين رو در طراحي يک سيستم عامل 
مهم ترين نکته يي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که اين سيستم عامل امکان اجراي همه نرم افزارها و 
برنامه هاي کامپيوتري را بدون مشکل و دردسر براي کاربران فراهم آورد. ساختار ويندوز ويستا به شکلي 
است که مي تواند تمام نرم افزارهايي را که در نگارش هاي قبلي سيستم عامل ويندوز قابل استفاده هستند 
 Virtual PC ، Virtual پشتيباني کند. همچنين شما در اين سيستم عامل مي توانيد از فناوري هايي مانند
Server و Terminal Services براي سازگار کردن نرم افزارهاي مورد نياز خود با ويستا استفاده کنيد. 
با اين حال شما بايد نرم افزارها و برنامه هاي مورد نياز و حياتي کسب و کار خود را مشخص کرده و 
سازگاري آن را با ويندوز ويستا امتحان کنيد و اگر اين برنامه ها در ويستا قابل اجرا نباشند براي استفاده 

از نرم افزارهاي مشابه يا ارتقاي نرم افزار موجود برنامه ريزي کنيد.

ویستا و اتصال به اینترنت
يکي از نکات بارز ويستا پشتيباني بسيار مناسبي از پروتکل جديد اينترنت است. براي ويندوز XP و همچنين 
TCP/IP در  نياز به نصب پروتکل جداگانه يي دارد در حالي که   IPv6 استفاده از ،Server2003 ويندوز
ويندوز ويستا و سرور النگهورن قابليت پشتيباني توام IPv4 و IPv6 به صورت پيش فرض را دارا هستند. 
 IP نه تنها باعث بهبود امنيت IPv6 وجود دارد. تغيير به IPv6 به IPv4 داليل بسيار زيادي براي تغيير از
مي شود بلکه سبب افزايش کارايي در استفاده از امکانات صوتي و تصويري در برنامه هاي اينترنتي نيز 

مي شود.

ویستا و سواد کامپیوتري
ويندوز ويستا عالوه بر امکانات متفاوت خود نسبت به ويندوزهاي قبلي با تغييرات بسياري روبه رو شده 
است تا آنجا که بايد گفت کار کردن با آن براي همه کاربران به آساني امکان پذير نيست و براي تغيير سيستم 
عامل کامپيوتري و تبديل آن به ويستا نياز است عالوه بر آنکه کامپيوترمان را ارتقاي سيستم دهيم بايد تا 
حدودي سواد کامپيوتري مان را نيز افزايش دهيم. البته توجه به اين نکته بسيار مهم است که تعداد بسيار 
کمي از کاربران کامپيوتر از فناوري هاي جديد استقبال مي کنند و عالقه زيادي به يادگيري و استفاده از 
فناوري هاي جديد ندارند. در واقع ذات بشر به نوعي است که در مقابل هر تغييري مقاومت مي کند، حتي 
اگر اين تغيير به نفع او باشد و سبب بهبود کارها شود بنابراين آموزش نياز اوليه ويستا است. البته بايد 
به اين نکته توجه داشته باشيد که براي ارتقاي سيستم عامل به ويستا تنها آموزش کافي نيست بلکه شما 
بايد از امکانات و فناوري ها و همچنين دستياران خود براي پشتيباني کاربران هنگام استفاده از اين سيستم 
عامل استفاده کنيد چرا که در ابتدا کاربران هنگام استفاده به چندين سوال و مشکل برخورد مي کنند که بايد 
تمهيدات الزم براي رفع آنها انديشيده شود. به هر حال آنها براي اينکه بتوانند آموزش کافي داشته باشند و 
در زمينه استفاده از اين سيستم عامل خبره شوند به صورت مشخص نياز به کار کردن بيشتر از حد طبيعي 

با اين سيستم عامل و سپري کردن زمان کافي براي يادگيري عملي آن دارند.
در پايان بايد گفت ويندوز ويستا سيستم عاملي است که در تاريخ 22 ژوئن 2005 پرده برداري شد و با 
کد نام النگهورن شناخته شده است اما در ژانويه 2007 اين سيستم عامل براي خريد و دانلود براي عرضه 
عمومي منتشر شد. گفتني است اين ويندوز پس از پنج سال از انتشار ويندوز اکس پي گسترش يافت. اين 
ظاهر  روزرساني  به  شامل  ها  قابليت  اين  اغلب  که  دارد  شده  بازپردازش  و  جديد  قابليت  صدها  ويندوز 
قابليت جست  Windows Aero شناخته مي شود.  نام  با  که  است  استايل هاي بصري  و  کاربر  گرافيکي 
وجوي بهبوديافته، ابزار هاي ايجاد رسانه هاي جديد مانند Windows DVD Maker و بازطراحي کامل 
قابليت هاي شبکه، صوت، چاپ و زيرسيستم هاي تصويري از ساير قابليت هاي آن به شمار مي رود اما با 
تمامي موارد ذکر شده در خصوص توانايي هاي ويستا بايد گفت اين ويندوز نتوانست دل مخاطبان خود را 
به دست بياورد و اين مساله سبب شده ويندوز 7 آرام آرام به جاي اين غريبه پا به ميدان بگذارد. گفته مي 
شود ويندوز 7 نيز داراي امکانات بسياري است اما شايد امکانات ويندوز 7 بتواند بر امکانات ويستا به نوعي 
غلبه کند. هر چند هنوز مايکروسافت ويژگي ها و مزاياي ويندوز 7 را به طور کامل شرح نداده است اما گفته 
مي شود يکي از امکاناتي که روي آن تبليغات فراوان شده است مربوط به رابط کاربري چندلمسي آن است 
که از حرکات چند انگشت در ويندوز پشتيباني مي کند و تعامل کاربر تمامي برنامه ها را در صورتي که 
بخواهد از آنها استفاده کند، بهبود مي بخشد. به عنوان مثال کاربر مي تواند يک پيانوي مجازي را با لمس 
کليدهاي مجازي روي صفحه اجرا کند، به سادگي عکس ها را روي صفحه درک کرده، عکس ها را با دو 

انگشت چرخانده و روي آنها زوم کند. 

کامپیوتر
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»جوزف فریتزل« زندگینامه خود را می نویسد
»جوزف فرتيزل«، پدر اتريشی که دخترش را به مدت بيش از 24 سال زندانی کرده و به او تجاوز 

می کرد، قصد دارد يک کتاب در مورد 
زندگی خود بنويسد. 

به نقل از پايگاه اطالع رسانی اتريش 
تصميم  فريتزل«  »جوزف  تايمز، 
کتاب  يک  نوشتن  مورد  در  را  خود 
بر اساس زندگی خود هنگامی که با 
اعالم  رسما  داشت،  مالقات  وکيلش 

کرد. 
ماير«  »ردولف  که  حاليست  در  اين 
در  ـ  فريتزل«  »جوزف  وکيل  ـ 
دولتی  رسانه های  با  مصاحبه ای 
اتريش يادآور شد: اين مرد می خواهد 

با نوشتن زندگی اش، خودش را تنبيه 
کند، چرا که گمان می کند حبس ابد برايش کافی نيست. 

»جوزف فريتزل« درباره اين تصميم در گفت و گو با خبرنگاران خاطر نشان کرد: هنگامی که در 
جلسه دادگاهی آخر چشمم به دخترم »اليزابت« که هم اکنون 42 سال دارد، خورد و او را در 
مقابل خود ديدم، بسيار شرمنده شدم و پس از آن بود که تصميم گرفتم اعمال پليدم را با نوشتن 
يک کتاب در مورد زندگی ام از ابتدا و تمامی روزهايی را که با دخترم داشتم، جبران کنم. اين 
مرد حيوان صفت در ادامه تصريح کرد: زمانی که در جلسه دادگاهی شهادت دخترم »اليزابت« 
را شنيدم که چگونه با وحشتی که هنوز در چشمانش بوده، رو به هيات منصفه صحبت می کرد، 
با زندگی در واقعيت  اين نکته پی بردم که زندگی داخل آن خانه و زير زمين مخوف چقدر  به 
تفاوت دارد، حال می فهمم که طی اين 24 سال چگونه خانواده ام را با کارها و رفتارم زجر دادم. 
»جوزف فريتزل« که هم اکنون 74 سال دارد و برق کاری بازنشسته است در ادامه اضافه کرد: 
من از هيات منصفه هيچ درخواستی ندارم و می دانم که اين حق من است که در بدترين شرايط 

تا آخر عمر حبس شوم. 
»جوزف فريتزل« دو هفته پيش، بنا به نظر قاضی دادگاه »سانکت پولتن« و رای هيات منصفه 
اين دادگاه به اتهام تجاوز بيش از سه هزار بار به دخترش »اليزابت«، قتل دو کودک تازه متولد 
شده اش از »اليزابت«، زندانی کردن و حبس وی و کودکانش او را به مدت بيش از 24 سال در 
يک زير زمين مخفی در منزل مسکونی اش به حبس ابد و بدون درخواست استيناف محکوم شد. 
وکيل مدافع اين مرد اعالم کرد که »جوزف فريتزل« می خواهد کتابی نه برای مردم، بلکه برای 
بود  گفته  جايی  در  فريتزل«  »جوزف  کند.  عذرخواهی  رفتارش  برای  او  از  و  بنويسد  دخترش 
که قصد دارد با روان پزشکان و روان درمانان زيادی صحبت کند تا بتواند بهتر زوايای تاريک 

روحش را متوجه شود

بازداشت دو خواهر 65 و 70 ساله 
به اتهام فروش هروئین

دو خواهر 65 و 70 ساله به جرم فروش هروئين در آمريکا بازداشت 
شدند.اليزابت مری گروب 70 ساله و خواهرش الن ولکرت 65 ساله 
به نظر زندگی عادی و آرامی را در خانه متحرک خود در پنسيلوانيا 
داشتند. اما ماه گذشته مقام های قضائی شهر آلنتاون اين دو را به 
جرم معامله هروئين به ارزش 10هزار دالر در هر هفته بازداشت 
کردند. مقام های رسمی اعالم کرده اند که مردی 28 ساله نيز متهم 

به استخدام اين دو زن برای فروش مواد مخدر است. 
به نوشته لس آنجلس تايمز دستگيری اين دو پيرزن می تواند نمونه 

مخالف با کليشه های فروشندگان مواد مخدر باشد. 
با نشان دادن  ديويد کريستين دادستان منطقه در نشستی خبری 
عکس اين دوخواهر به خبرنگاران گفت: مطمئنًا آخرين چيزی که با 
ديدن اين عکسها به ذهن هر شخصی راه پيدا می کند فروشندگی 
هروئين است. اين 2 زن کانتينر محل زندگی خود را ماهی 600 دالر 
اجاره کرده بودند و پس از دريافت محموله های بزرگ هروئين آنها 

را در بسته های 10تا 20 دالری تقسيم می کردند. 
اين دو خواهر به همراه رئيس 28 ساله آنها ماه گذشته بازداشت 
شدند و هم اکنون رئيس آنها با قرار 75 هزار دالری در بازداشت 

به سر می برد و دو خواهر نيز به قيد قرار آزاد هستند. 
فروشندگان  شناسايی  به  موفق  مخفی،  عملياتی  جريان  در  پليس 
شده بود و در بازرسی خانه آنها بيش از 1400 بسته هروئين را 

کشف کرد.

حمله بیش از 200 مار سمی به 
روستایی در چین

چين،  در  روستايی  به  سمی  مار   200 از  بيش  حمله  دليل  به 
روستاييان مجبور به ترک منازل خود شدند. 

به نقل از خبرگزاری شينهوا، رسانه های دولتی چين اعالم کردند که 
بر اثر حمله بيش از 200 مار سمی به روستايی در منطقه »ژوهايی« 

در استان »گوانگ دونگ« در چين، روستاييان به اجبار منازل خود 
را ترک کرده و به مناطقی امن تر پناه برند. در گزارش آتش نشانی 
اين 200 مار را در کانال های  اين استان آمده است که ماموران، 
فاضالب، جاده ها و بر در و ديوار خانه ها، درخت ها و زمين های 
کشاورزی يافته و آن ها را به دام انداختند. اين در حاليست که رييس 
رسانه های  با  مصاحبه ای  در  دونگ«  »گوانگ  استان  آتش نشانی 
دولتی اين کشور، يادآور شد: هنوز از علت اصلی حضور اين مارها 
سمی در اين منطقه اطالعی در دست نيست و تحقيقات کارشناسان 

آتش نشانی در اين باره ادامه دارد. 
موجوداتی  مارها،  که  عقيده اند  اين  بر  چينی ها  از  برخی  همچنين 

مقدس بوده و نبايد به آن ها آسيبی رساند

روزانه 40 فقره سرقت در اتریش 
اتفاق می افتد

.بر اساس آمارهای جديد اداره مرکزی پليس اتريش، روزانه دست 
کم 40 فقره سرقت در نقاط مختلف اين کشور به وقوع می پيوندد. 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش رسمی پليس مرکزی 
اتريش طی سه ماهه گذشته در سال جاری ميالدی نزديک به سه 
هزار و 600 سرقت از منازل و مغازه های مناطق مختلف اين کشور 

انجام شده و اکثر سارقان نيز از دست پليس فرار می کنند. 
اين در حاليست که ساالنه بر ميزان وقوع جرايم به ويژه سرقت و 
دزدی در اين کشور افزوده می شود، به طوری که در سال گذشته 
ميالدی اين افزايش 30 درصد بود، اما امسال به 60 درصد افزايش 
که  مناطقی  در  ويژه  به  مردم  از  پليس  است،  گفتنی  است.  يافته 
سيستم های  خواسته  می شود،  انجام  آن ها  در  سرقت ها  بيشترين 
کرده  پنجره های خود نصب  و  درب ها  بر روی  دزدگير  و  امنيتی 
بيشتری  دزدی های  از  تا  کنند،  استفاده  مطمئن تری  قفل های  از  و 
اين گفته می شود که در ماه های  جلوگيری به عمل آيد. عالوه بر 
اوليه سال جاری ميالدی، در وين نزديک به 80 درصد سرقت ها از 

خودروهای پارک شده در خيابان ها صورت گرفته است.

واژگونی مرگبار اتوبوس 
گردشگران فرانسوی

واژگونی اتوبوس مسافربری در يکی از محورهای پر رفت و آمد 
ايالت کاليفرنيای آمريکا ، ده ها کشته يا زخمی بر جا گذاشت. 

به گزارش ايسکانيوز، اتوبوسی که ديروز 48 گردشگر فرانسوی را 
به جنوب »سانفرانسيسکو« می برد در 210 کيلومتری اين شهر می 

برد به حفاظ فوالدی کناره بزرگراه خورد و واژگون شد. 
در نتيجه اين رخداد دلخراش ، دست کم 10 مسافر جان باختند و 
برخی  حال   ، پزشکان  شدند.  فرستاده  بيمارستانها  به  زخمی   38
آسيب ديدگان را وخيم اعالم کرده اند و اکنون بيم افزايش شمار 
پرونده  بررسی  سرگرم  شرايطی  در  رود.کارشناسان  می  تلفات 
هستند که گفته می شود جنون سرعت در بروز رخداد ، نقش پر 

رنگی داشت.

استاد امریکایی در دانشگاه خون به پا کرد
استاد يک دانشگاه امريکا تازه ترين کشتار خانوادگی اين کشور را 

در سالن دانشگاه جرجيا رقم زد و بالفاصله گريخت.
در شهر  دانشگاه »جرجيا«  تئاتر  ايسکانيوز سرسرای  گزارش  به 
»آتنز« امريکا روز شنبه شاهد شليک های مرگبار پروفسور »جرج 
داشت  دست  در  تپانچه  قبضه  دو  که  بود.وی  57ساله  زينخواه« 
»بن تيگو« همسر 63 ساله اش و دو کارمند سالن تئاتر به نام های 
مری بروس )47ساله( و تام تينر )40ساله( را به گلوله بست و با 
زخمی کردن چهار نفر ديگر، سوار بر خودرو خود گريخت.پليس 
ايالت »جرجيا« وقتی از اين جنايت باخبر شد به قربانگاه رفت اما 
از »جرج« خبری نبود.به گفته شاهدان مرد مسلح پيش از تيراندازی 
با کارمندان تئاتر به شدت زد و خورد کرد. همچنين بررسی های 
مقدماتی حاکی از اين است که »جرج« با همسرش اختالف ديرينه 
داشت و همين موضوع نقش کليدی در تازه ترين کشتار خانوادگی 
امريکا ايفا کرد.در حالی که گفته می شود حال دو نفر از زخميان 
وخيم است، تجسس »اف بی آی« برای رديابی و دستگيری متهم 

ادامه دارد.

حوادث
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حوادث
توريست قالبي بعد از دستگيري اعتراف کرد 

 

سرقت هاي سریالي در ایران و هشت کشور جهان 
 

 مردي که خود را توريست معرفي و به بهانه ديدن اسکناس هاي رايج ايران از شهروندان کف زني 
مي کرد، پس از دستگيري به 30 فقره سرقت 
در استان هاي مختلف کشور و بيش از هشت 
کشور جهان اعتراف کرد. به گزارش خبرنگار 
ما چندي قبل شخصي به کالنتري ستارخان 
پول  از  تومان  هزار   450 سرقت  از  و  رفت 
وي  داد.  خبر  يي  ترکيه  مردي  توسط  هايش 
توريست  ظاهراً  که  مردي  قبل  لحظاتي  گفت؛ 
بود، نزد من آمد و کمک خواست. او به سختي 
مي توانست فارسي صحبت کند، اما از حرف 
هايش فهميدم اهل ترکيه است. او به من گفت 
و چک  ها  اسکناس  اما  کند  خريد  دارد  قصد 
پول هاي ايراني را نمي شناسد. به همين علت 
از من خواست يک دسته اسکناس به او نشان 
کرده  باور  را  هايش  که حرف  هم  من  بدهم. 
به  اسکناس  چند  و  پول  بسته چک  يک  بودم 
برايش  را  کدام  هر  ارزش  دقت  با  و  دادم  او 

توضيح دادم. او اسکناس ها را از من گرفت و با دقت نگاه کرد و پس از چند دقيقه پول ها را پس داد 
و تشکر کرد. من دقايقي بعد فهميدم 450 هزار تومان از پول هايم سرقت شده است.

در پي اين ماجرا ماموران که حتم داشتند سارق ايراني و از اعضاي طايفه فيوج است در قالب چند 
گشت ويژه به جست وجوي متهم در آن حوالي پرداختند. شواهد نشان مي داد مرد کف زن در کارش 
خبره است و اين احتمال وجود دارد که سرقت هاي ديگري هم انجام بدهد. گشت زني هاي ماموران 
ساعتي طول کشيد تا اينکه با توجه به مشخصاتي که از مرد تحت تعقيب ارائه شده بود، وي هنگامي 
که در يکي از فروشگاه هاي اطراف فلکه اول صادقيه در حال سرقت از شخص ديگري بود، دستگير 
شد. ماموران در بازرسي از متهم 26ساله به نام بهداد پول هاي مسروقه را کشف و وي را براي انجام 
تحقيقات به پايگاه دوم پليس آگاهي منتقل کردند. بهداد که از اقدام ضربتي ماموران شوکه شده بود در 
بازجويي هاي مقدماتي اتهامش را پذيرفت و گفت تاکنون بيش از 30 بار اين کار را تکرار کرده است. 
وي گفت؛ در شهرهاي مختلف مثل رشت، رودبار، تهران، اردبيل، شهرهاي استان خراسان رضوي و 
... خودم را تبعه ترکيه معرفي مي کردم و با اين ترفند که پول هاي ايراني را نمي شناسم افراد ساده 
ادامه تحقيقات از متهم نشان داد وي بارها با  لوح را فريب مي دادم و پول هايشان را مي دزديدم. 
خروج غيرقانوني از کشور، به ترکيه، بلغارستان، روسيه، آذربايجان، روماني، ژاپن، مالزي، تايلند و ... 
رفته و در آنجا نيز کف زني کرده است. بهداد با پذيرش تمامي اتهاماتش گفت در تمامي اين سرقت ها 
تنها بوده اما کارآگاهان احتمال مي دهند شخص ديگري نيز با وي همدست باشد. هم اکنون اين متهم 
در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات از او براي افشاي ساير جرائم احتمالي اش ادامه دارد. سرهنگ 
مهرداد يگانه رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ درباره اين خبر گفت؛ با وجود اينکه در يک 
سال گذشته اطالع رساني وسيعي در مورد اعضاي طايفه فيوج و شگردهاي آنها انجام شده است باز 
هم افراد ساده لوح به راحتي فريب سارقان را مي خورند و پول هايشان را در اختيار آنان قرار مي 
دهند.اين افراد معمواًل به زبان هاي خارجي تسلط دارند و موهايشان را رنگ مي کنند تا خودشان را 
توريست خارجي جا بزنند و ادعا مي کنند پول هاي ايراني را نمي شناسند. اما روي اسکناس ها و 
چک پول ها ارقام آنها به انگليسي نيز نوشته شده است. اين مقام پليس همچنين از درخواست بازپرس 
شعبه سوم دادسراي ناحيه 5 تهران براي انتشار بدون پوشش تصوير متهم خبر داد و از افرادي که 
در تهران يا ساير استان ها با اين شگرد از آنان سرقت شده خواست براي پيگيري پرونده به پايگاه 

دوم پليس آگاهي تهران بزرگ يا دادسراي ناحيه 5 تهران مراجعه کنند. 

در يک دهکده اتفاق افتاد 

 در حمله مردان مسلح به یک عروسي 

در ترکیه 45نفر کشته شدند 
حمله مسلحانه مردان نقابدار به يک روستا در مرز ترکيه و سوريه باعث کشته شدن دست کم 45 نفر 
داقي در  اهالي دهکده مازي  انجام شد که  شد.اين يورش ظهر ديروز توسط هشت مرد مسلح زماني 
نزديکي شهر ماردين براي شرکت در مراسم عروسي دختر کدخدا در ميدان اصلي روستا جمع شده 
بودند. هنوز چند دقيقه يي از آمدن عروس و داماد نگذشته بود که مردان مسلح به مردم حمله کردند و 
45 نفر از جمله چندين نفر از نزديکان کدخداي روستا را به قتل رساندند.پليس اعالم کرده است 32 نفر 
از کشته شدگان از خانواده کدخداي روستا هستند و مابقي از ساير اقوام بوده اند.بيشتر کشته شدگان 
زنان و کودکان بودند چرا که عروسي ظهر برگزار شده و آن زمان مردان در حال کار بودند. تنها دو نفر 
از کساني که در محل واقعه بودند جان سالم به در برده اند. آنها در اولين گفته هايشان به پليس اعالم 
کردند مردان مسلح ابتدا اهالي را به رگبار بستند و سپس با نارنجک به افرادي که سالم مانده بودند، 
حمله کردند. به گفته اين شاهدان در ابتدا تعدادي از اهالي موفق به فرار شدند اما مردان مسلح آنها را 
دنبال کردند، از خانه ها بيرون کشيدند و به قتل رساندند.دو شاهد که دختراني نوجوان هستند، گفتند؛ 
ما خود را ميان قربانيان مخفي و اين طور وانمود کرديم که کشته شده ايم. ما شاهد بوديم آنها چطور 

کودک سه ساله يي را از خانواده کدخداي روستا با گلوله زدند و او را روي زمين انداختند.
بشير اتاالي وزير کشور ترکيه در اين باره گفته است؛ دو شاهد تحت نظر پليس هستند و بازجويي ها 
از آنها ادامه دارد اما اين دو دختر که به شدت وحشت زده هستند و تعداد زيادي از اعضاي خانواده 
شان را از دست داده اند، مي گويند چهره مردان مسلح را به ياد ندارند چرا که در تمام مدت چشمان 
خود را بسته بودند. اين دختران مي گويند دقايقي بعد از حمله مردان مسلح توفان شن به راه افتاد و آنها 
توانستند فرار کنند.اهالي دهکده هاي اطراف مي گويند آنها نيز صداي تيراندازي را به خوبي مي شنيدند. 
تيراندازي در روستاهاي کردنشين ترکيه امري طبيعي به حساب مي آيد و معمواًل شليک چند گلوله براي 
مردم تعجب آور نيست اما شدت اين تيراندازي به حدي بود که آنها تصور کردند يک حمله نظامي انجام 
شده است.اکنون پليس ترکيه تمام راه هاي ارتباطي با اين روستا را بسته و سيم هاي تلفن و برق روستا 
نيز در اثر اين يورش قطع شده و هيچ راهي براي کسب اطالعات بيشتر در دست نيست و خبرنگاران 
نيز اجازه ورود به منطقه را ندارند.دقايقي بعد از اين قتل عام مسلحانه پليس تعدادي مظنون را دستگير 
کرد که تحقيق از آنها آغاز شده است.کارآگاهان دو فرضيه را درباره اين قتل عام مطرح کرده اند. قوي 
ترين فرضيه درگيري قبيله يي در اين روستا است چرا که افراد مسلح مراسم عروسي دختر کدخدا را 
انتخاب کرده و بيشتر اقوام کدخدا را به قتل رسانده اند و احتمال مي رود وي با بزرگان قوم ديگري 
اختالف داشته و اهالي قرباني اين اختالف شده اند.اهالي مي گويند کدخداي روستا بر سر آب شهري که 
از اين روستا مي گذرد با چند روستا درگيري داشت.البته فرضيه تروريستي بودن اين حمله نيز براي 
پليس مطرح است و احتمال اينکه اهالي قرباني انتقام جويي کردان جدايي طلب ترکيه شده باشند، وجود 
دارد.وزير کشور ترکيه در اين باره گفت تمام امکانات اين وزارتخانه را براي دستگيري عامالن اين حمله 
خونين به کار خواهد گرفت و قطعًا متهمان را تحويل مقامات قضايي خواهد داد.گزارش هاي رسيده 

حاکي است کدخداي روستا نيز به شدت زخمي شده و امکان بازجويي از وي وجود ندارد. 

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

محکوم کرد.
اتهام کشتن يک دختر دانشجو در  به  ايسکانيوز »کانگ هوسون« 38ساله، ژانويه 2009  به گزارش 
»سئول« دستگير شد.وی در بازجويی ها از کشتار 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 اين جانی حکم اعدام وی صادر و ديروز ابالغ شد. اين نخستين حکم اعدام دهه 

اخير در کره جنوبی است.
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

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

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

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

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

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

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

دیوانه شهرت
]ايران واشقاني فراهاني[ 

پشت ديوارهاي سرد و سنگين زندان، ثانيه ها را مي شمرد و با هر نفس مرگ را به خود نزديک تر مي ديد. 
حاال ديگر زندگي سرد و آشفته اش به پايان رسيده بود و مي دانست هيچ فرصتي براي جبران لحظه هاي 

شاکي هايش  همه  داشت  اعتقاد  هم  هنوز  اما  ندارد  رفته  دست  از 
ديوانه شهرت بوده و قرباني ساده لوحي خود شده اند. 

همه بدبختي ها از روزي شروع شد که »الله« دست بچه ها را گرفت 
و براي هميشه قهر کرد و رفت. ازدواجشان به خاطر روابط فاميلي 
هيچ  نادر  خاطر  همين  به  بود.  گرفته  شکل  بزرگترها  اصرار  و 
عالقه و محبتي نسبت به همسرش نداشت. دلش مي خواست انتقام 
ازدواج تحميلي اش را از همسرش بگيرد و به او بفهماند ناخواسته 
پرده تاريکي روي همه آرزوهاي زندگي اش کشيده است. به همين 
خاطر روزگار همسر جوانش را سياه کرد. در برابر همه محبت ها 
و مهرباني هاي »الله« جوابش را با ناسزا و مشت و لگد مي داد 
با کوچکترين  بيچاره را بدون خرجي مي گذاشت.  و مدت ها زن 
بهانه اي او را از خانه بيرون مي انداخت و تحقيرش مي کرد. نزد 
اينکه  از  او بدگويي مي کرد و آبرويش را مي برد.  از  فاميل  همه 
»الله« با ديدن شوهرش مثل بيد به خود مي لرزيد، لذت مي برد و 
حتي دو فرزندشان را هم آزار مي داد تا همسرش عذاب بيشتري 
بکشد. صبر و تحمل »الله« انگار تمام نشدني بود. بر تمام بدنش 
آثار زخم و کوفتگي کتک هاي شوهرش برجا مانده بود و چهره 
از  يک  هر  داشت.  زيادي  دردهاي  از  حکايت  بي رمقش  و  تکيده 
تکه هاي جهيزيه اش در جريان درگيري ها و مشاجرات شان از بين 
رفته بود. تا اينکه سرانجام پس از 8 سال کشمکش و تحمل رنج و 
درد، »الله« به خاطر نجات فرزندانش از فقر غذايي و افسردگي با 
کوله باري از غم و خاطراتي دردآور براي هميشه خانه جهنمي را 
ترک کرد. او حاضر شد تمام حق و حقوقش را ببخشد و از پس 
گرفتن جهيزيه اش خودداري کند تا به اين ترتيب بتواند رضايت 

اين وضع فالکت بار نجات دهد.  از  »نادر« را براي دريافت سرپرستي فرزندانشان بگيرد و بچه ها را 
باالخره حکم طالق توافقي در حالي صادر شد که زن جوان بدون هيچ اندوخته و پشتوانه اي از همه 
مهريه اش گذشته بود و نفقه اي هم براي فرزندانش نخواست. او با دست خالي از خانه بخت به خانه پدر 

برگشت و به خاطر ظلمي که »نادر« به همسر و فرزندانش کرده بود، روابط فاميلي شان تيره تر شد. 
حاال ديگر »نادر« تنها شده و از اين که همسر تحميلي اش زندگي مشترکشان را ترک کرده بود، احساس 
رضايت مي کرد. احساس مي کرد فرصت دوباره اي براي يک زندگي جديد به دست آورده و مي تواند 

هر طور بخواهد زندگي کند. 
6 ماه از رفتن »الله« مي گذشت و ارتباط آنها با هم به طور کامل قطع شده بود. با اين که مي دانست 
»الله« براي تأمين هزينه هاي زندگي خود و فرزندانش در شرايط بدي به سر مي برد اما هيچ سراغي از 
آنها نگرفت. گاهي که به لباس هاي رنگ و رو رفته همسر و فرزندانش که در کمد لباس ها جا مانده بود 
نگاه مي کرد، تازه مي فهميد آنها چه زندگي فالکت باري داشته اند. هر بار که به ياد نفرين ها و اشک هاي 
»الله« مي افتاد، زود ذهنش را پاک مي کرد و همه را به فراموشي مي سپرد. انگار از مدت ها قبل وجدانش 
راه اصلي خود را گم کرده بود.در اين ميان مرد تنها به دوستان قديمي اش پناه برد. اما آنها سرگرم 
مسائل زندگي خودشان بودند و به خاطر مسئوليت هايشان فرصت زيادي براي ديدار و معاشرت با او 
نداشتند. به همين خاطر بيشتر اوقاتش را در کوچه و خيابان سپري مي کرد. 
تا اين که در مدت کوتاهي اطراف خود را شلوغ تر از گذشته ديد. رفقاي جديد، 
خانه اش را پاتوقي امن براي مصرف موادمخدر و خوشگذراني مي دانستند و 
او بي آنکه متوجه باشد، در دام اعتياد گرفتار شد.حال آن که اعتياد سرآغاز 
بدبختي هاي بعدي اش بود. مدت زمان کوتاهي نگذشته بود که از محل کارش 
اخراج شد و براي تأمين هزينه هايش مسافرکشي مي کرد.يک روز به صورت 
تصادفي بهمن ـ همکالسي دوران مدرسه اش ـ را سوار کرد. دوستش زندگي 
موفقي داشت و در ساخت و توليد دکور فعاليت داشت. پس از کمي گفت وگو 
»نادر« از وضعيت شغلي و بيکاري اش ناليد و تقاضاي کمک کرد. يک هفته 
بعد از اين ديدار، »بهمن« با او تماس گرفت و خبر خوشي به دوستش داد. 
يک تهيه کننده براي ساخت فيلمي تصميم داشت تا پايان مرحله فيلمبرداري 

راننده اي استخدام کند. 
نادر که به دنبال چنين فرصتي بود با شادماني به پيشواز شغل جديد رفت و 
تجربه جديدي را آغاز کرد. اما به خاطر اعتياد شديد، همکاري اش دوام زيادي 
انتقام به طور  با هدف  او هم  نياورد و دو ماه بعد نيز عذرش را خواستند. 
تا در  اداري و قراردادهاي مشارکت را برداشت  از فرم هاي  پنهاني مقداري 

فرصتي مناسب از آنها سوء استفاده کند. 
»نادر«،  خانه  به  معتاد  افراد  دائمي  آمدهاي  و  رفت  و  اعتياد  خوشگذراني، 
که  چندبار  دليل  همين  به  داشت.  دنبال  به  را  زندگي  اش  محل  در  او  بدنامي 
تصميم به ازدواج مجدد گرفت وقتي تحقيقات محلي صورت گرفت، همه چيز 

به هم خورد؛ چرا که همسايه ها او را عامل ناامني و فساد مي دانستند. 
با اين وجود شدت رفتارهاي تبهکارانه »نادر« با يک جرقه شيطاني در ذهنش 
فيلم هاي  ساخت  براي  قرارداد  عقد  بهانه  به  گرفت  تصميم  او  شد.  عميق تر 
سينمايي دختران جوان و ساده لوح را اغفال کند. به همين خاطر با پرسه زدن 
در خيابان ها طعمه هايش را از ميان زنان و دختران تنها و زودباور که پوشش 

مناسبي هم نداشتند انتخاب مي کرد و... 
چند ماه بعد نخستين شکايت از کارگردان قالبي در دادسراي تهران مطرح شد. 

»پريسا« دختر 24 ساله که از سوي يک راننده پژو به بهانه تست بازيگري اغفال شده بود، خواستار 
شناسايي و دستگيري مرد شيطان صفت شد. وي گفت: از همان کودکي به بازيگري عالقه مند بودم و 
اکثر فيلم ها را به دقت دنبال مي کردم. حتي در تئاترهاي مدرسه شرکت داشتم تا استعدادم را در اين 
زمينه امتحان کنم. عصر آن روز شوم براي خريد از خانه خارج شدم که خودروي پژو مقابلم توقف 
کرد. راننده که حدود 35 سال داشت پس از طي مسافتي سر صحبت را باز کرد و به تعريف و تمجيد 
از سر و وضع ظاهري و زيبايي ام پرداخت. او که خود را تهيه کننده فيلم معرفي مي کرد مرا براي بازي 
در يک سريال خانوادگي مناسب نقش آفريني دانست اما گفت قبل از رفتن به سر صحنه فيلمبرداري بايد 
تست بدهم. سپس يک فرم قرارداد خريد خدمت پروژه ساخت سريالي به نام »زندگي عاشقانه« را در 
اختيارم گذاشت و خواست پس از تکميل فرم ها و تهيه مدارک الزم به خانه اش بروم. قرار بود تست 
گريم و بازيگري در دو جلسه جداگانه صورت بگيرد. در حالي که مي خواستم توانايي هايم را نشان دهم 
تا از همه شرکت کنندگان سبقت بگيرم پس از دو مرحله رفت و آمد به خانه نادر خودم را در دام شيطاني 

گرفتار ديده و پس از مدتي فهميدم او مردي معتاد و بيکار بوده که فريبم داده است. 
در حالي که مأموران با دستور قضايي در تالش براي شناسايي و دستگيري کارگردان قالبي بودند زن 
جوان ديگري نيز به خاطر سرقت طال و جواهراتش از وي شکايت کرد. اين زن گفت: چند روز قبل، از 
مراسم جشن تولد دوستم به خانه برمي گشتم که با راننده خودروي پژوي سفيد در خيابان رودکي آشنا 
شدم و او مرا به خانه ام در غرب تهران رساند. در طول مسير وقتي شنيدم تهيه کننده فيلم هاي سينمايي 
است از شادي در پوست خود نمي گنجيدم. او که با چرب زباني و حرف هاي عاشقانه اعتمادم را جلب 

کرده و فريبم داده بود به من پيشنهاد دوستي و ازدواج داد. 
با اين حال مبناي اعالم نظر نهايي را به مشورت با پدر و مادرم موکول کردم. 

با اين حال او با جلب اعتماد خانواده ام به عنوان خواستگار به خانه ما راه يافت. حاال هم متوجه شده ايم 
کارگردان قالبي مقدار قابل توجهي طال، پول و چک از خانه ما سرقت کرده است.تجسس هاي ويژه براي 
رديابي و شناسايي مخفيگاه مرد شياد ادامه داشت تا اين که مأموران پليس از درگيري يک عروس و 

مادرشوهر با مردي ناشناس در يکي از خيابان هاي مرکز شهر باخبر شدند. 
مأموران پس از انتقال طرفين درگيري به کالنتري به بازجويي پرداختند. زن ميانسال به مأموران گفت: 
اتفاقي با يک کارگردان سينما  عروس جوانم چند روز پيش که با خوشحالي به خانه آمد از آشنايي 
خبر داد. وقتي شنيدم به خاطر زيبايي چهره اش، براي بازي در يک فيلم سينمايي پذيرفته شده است 
به موضوع مشکوک شدم و به تحقيق در اين باره پرداختم. سرانجام راز زندگي سياه مرد شياد فاش 
شد و حاال هم دستگيرش کرده ايم. »نادر« که از سوي مأموران شناسايي شده بود به اتهام مزاحمت، 
اغفال و فريب زنان و دختران و برقراري رابطه شيطاني در دادگاه کيفري تهران محاکمه و محکوم به 

اعدام شد. 
همه  داشت  عقيده  و  مي دانست  بيگناه  را  که وي خود  تأييد شد  حالي  در  زنان  اعدام شکارچي  حکم 

طعمه هايش ديوانه شهرت بوده اند. 
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36 CAP HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

SAFE STORAGE 
& 

RECOVERY 
 

 BROCKEN CARS TO BE RECOVERED 
 AND STORED

جابجای خودروهای تصادفی
جابجایی اتومبیلهای خراب  

در اسرع وقت

CALL
 24/7 ON   

07533642947 



    جمعه 18 اردیبهشت ماه 1388هفته نامه پرشین40
سال دوم -  شماره نود و پنج

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

عروس پُستی
خاطره بهفر

لطفًا همه سکوت کنيد داماد می خواهد بله 
بگويد؛ بله ای از آن سوی آب ها، به فاصله 
هزاران کيلومتر . تنها عکس  داماد در کنار 
جاری  ازدواج  عقد  و  است...  عقد  سفره 

می شود؛ پيوند 2 انسان در 2گوشه دنيا.
عروس گوشی تلفن را رو به مهمان ها نگاه داشته است. 

لطفًا همه سکوت کنيد داماد می خواهد بله بگويد؛ بله ای از 
آن سوی آب ها، به فاصله هزاران کيلومتر . تنها عکس  داماد 
در کنار سفره عقد است... و عقد ازدواج جاری می شود؛ 
در  که  مرد ، سال ها ست  دنيا.  در 2گوشه  انسان   2 پيوند 
و  دايره شناخت عروس  می کند،  زندگی  از کشور  خارج 
بوده؛ چند مکالمه  تنگ و محدود  يکديگر بسيار  از  داماد 
اينترنت و وب کم و  از راه چت و  يا گفت وگوهايی  تلفنی 
همکار  دوست  سفارش  و  پيشنهاد  به  ازدواجی  ای ميل؛ 
قدری  شناخت ها  .گاهی  همسايه...  دوست  خاله  يا  فالنی 
بيشتر است؛ قرار مالقات و ديداری در يکی از کشورهای 

همسايه و اقامتی چند روزه در يک هتل! 
چند سالی است که سودای زندگی در يکی از کشورهای 
خارجی و مبهوت ماندن بر سراب خوشبختی در آن سوی 
همسر  انتخاب  علت  ايرانی  دختران  برخی  برای  مرزها 
به گونه ای خاص شده؛ انتخاب مردی که سال هاست برای 
کار، ادامه تحصيل  و... به کشور ديگری مهاجرت کرده و 
در آنجا اقامت گزيده است . درميان اينگونه ازدواج ها ، خود 
که  ديگری می دانند  از هر کس  بهتر  او  و خانواده  دختر 
صرف اقامت مرد)داماد منتخب ايشان (در خارج از کشور ، 
انتخاب  اين  سوی  به  شدن  کشيده  برای  سنگينی  وزنه 
بوده است و در همين جاست که پايه های کج در معماری 

ساختار خانواده و زندگی مشترک نهاده می شود . 
انگيزه ازدواج، پيوند دل ها ست ، جاذبه و کشش دو همدل ، 
همفکر و همراه به يکديگر که شيفتگی ، باور و اطمينانشان 
به طرف مقابل آنقدر نيرومند است که هم سقف شدن را 
زمينه رشد و تکامل و آرامش و لذت بيشتر می بينند. اما 
انتخاب همسر ، وسيله ای است برای رسيدن به  آنگاه که 
اقامتی دائم در کشوری خارجی و مايه  افتخار و بازکردن 
می آيد  پديد  عميق  شکافی  تعجب ،  و  حسرت  از  دهان ها 
آنچه هست  با  باشد ،  همسر  انتخاب  دليل  بايد  آنچه  بين 
و چه بسيار حقايق ارزشمند و شايسته توجه که در آتش 
نابود  و  شده  گرفته  ناديده  عجوالنه  و  کور  انتخاب  اين 
می شود. جبران اين حقيقت سوزی، غفلت و انتخاب اشتباه، 

چندان ساده نيست . 

حقایقی از ازدواج راه دور 
1 ( اهميت شناخت : امروز، آمار طالق در داخل کشور رو به فزونی است و بخش قابل توجهی از 
نظر  در  که  هنگامی  است .  روحيات همسر  و  از شرايط  کافی  نداشتن شناخت  دليل  به  اين طالق ها 
آوريم زن و مردی که در يک کشور و در مواردی يک شهر ، يک محل و حتی يک فاميل و با وجوه 
فرهنگی مشترک ، زندگی می کنند ، در عرصه شناخت نامزد خود شکست خورده وگاه )نه چندان کم (

اين شکست منجر به جدايی شان می شود. 
چگونه می توان اطمينان يافت که شناخت مردی که سال ها دور از کشور و فرهنگ خود و در کشور 
و فرهنگی ديگر ، زندگی کرده ، با چند مکالمه تلفنی يا مالقات در هتلی در دبی يا استانبول ممکن است ؟ 
واقعيت اين است که فاصله ای اين چنين طوالنی )هزاران کيلومتر ( و اقامتی دراز مدت )10يا 15سال 
او دشوار  پدر و مادر و خانواده خود  برای  از کشور، شناخت فرد مهاجر را حتی  يا...( در خارج 
براساس مهر و عالقه  واقعيت برخی خانواده ها تصميم می گيرند  اين  ناديده گرفتن  با  اما  می سازد. 
پدر و مادر به فرزند خويش و شناخت و اطمينانی که سال ها پيش از فرزند خود داشته اند ، در ايران 
دختری را انتخاب و عقد کرده و برای او پست کنند . پدر و مادر بسياری از اين دامادهای ايرانی ساکن 
خارج از کشور ، هنگامی که گله های عروس را از اعتياد ، مشکالت روحی و اخالقی يا اقتصادی شوهر 

می شنوند، متعجب و شرمنده می شوند. 

اگر مردی ، زندگی  انتخاب ها و ازدواج ها فراموش می شود که  اينگونه  ( تفاوت فرهنگی: در ميان   2
در يک کشور خارجی را پذيرفته چرا در شکل و شيوه انتخاب همسر مطابق فرهنگ کشور و محل 
اقامتش رفتار نمی کند ؟ واقعيت آن است که بسياری از آقايان ايرانی پس از تجربه سال ها زندگی در 
کشوری بيگانه، به آداب و رسوم و سنت های موطن خويش در مورد ازدواج پايبند تر می شوند، از 
اين روست که مصمم می شوند از ايران همسر اختيار کنند. اين مردان ، از همسر ايرانی فرستاده شده 
برای خود ، انتظار دارند که زندگی با سبک و سنت ايرانی را برای شوهر به ارمغان بياورد در حالی که 
عروس از ايران آمده با اشتياق و سودای رسيدن به فرهنگ آن کشور خارجی است که چنين انتخاب 

و ازدواجی کرده است. 
تفاوت اين 2 ديدگاه موجب بسياری اختالفات، مشکالت و... ودر نهايت طالق هاست. 

3 ( عشق با يک نگاه يا به يک صدا: از نکات قابل توجه در انتخاب ها و ازدواج های راه دور اين است 
که ارتباط مستمر تلفنی و تنها شنيدن صدای مرد ، تعلق خاطری کاذب برای دختر ايجاد می کند . برای 
دختری که شنيدن صدای نامزدش از راه دور تنها وسيله ارتباط و شناخت است ، عرصه غرق شدن 
در خيال پردازی و رؤيا ، فراخ و گسترده است چرا که از صحنه واقعيات و ديدن رفتار نامزد و شناخت 
حقيقی او  محروم است. شايد آگاه بودن از تأثير کاذب و البته عميق شنيدن صدا بر احساسات زنانه ، 

جلودار انتخاب هايی باشد که تحت تأثير چنين احساسات نيرومند و غيرمنطقی شکل می گيرد . 
4 ( تبديل دالر به ريال : يکی از موارد گول زننده در اينگونه ازدواج ها ، فراموش کردن تفاوت ارزش 
پول 2کشور است. برای مرد ايرانی که در کشوری خارجی به دالر يا پوند حقوق می گيرد چندان 
دشوار نيست که درآمد چند ماهش را تبديل به ريال کرده و جشن عروسی مفصلی در ايران برگزار 

کند . 
اين خاصه خرجی چشمان خانواده عروس را خيره ساخته و شاد و مطمئن می شوند که دامادشان 
پولدار بوده و از شرايط مالی مطلوبی برخوردار است ، در حالی که با توجه به تفاوت ارزش پول ياد 
شده ، واقعيت چنين نيست، چه بسا عروس ايرانی به خارج رفته و پس از روبه رو شدن با واقعيت 
زندگی در خارج و رنگ باختن رؤياهايش نه تنها زندگی را از نظر اقتصادی آسان تر از ايران نمی بيند 
بلکه آگاه می شود که شوهر با زمزمه هايی سعی در تشويق او به کارکردن دارد و اميد به کمک خرج 

بودن همسرش بسته است . 
5( نه راه پس، نه راه پيش : اگر پس از چنين ازدواج هايی زن ، 
يا خيانت  اعتياد، خشونت  کافی ،  داليل مختلف عدم شناخت  به 
شوهر و... از انتخاب خود پشيمان شده و زندگی زناشويی اش 
را به بن بست رسيده ببيند ، در کشوری خارجی ، از جهاتی با 
و  سنتی  حکم  به  آنکه  نخست  است.  مواجه  خاص  مشکالتی 
ظالمانه بازگشت با لباس سفيد و ترس از آبرو که علت شوم 
بسياری از زندگی های فرسايشی در داخل کشور است، ايشان 

را حتی در کشوری خارجی رها نمی کند. 
گاهی طالق و جدايی در کشوری بيگانه ، دشوارتر نيز می شود 
)با خود می گويد : در حالی که دختران فاميل به حال او حسرت 
کانادا،  آمريکا،  راهی  همسر،  انتخاب  با  توانست  که  می بردند 
و  گرفته  طالق  اگر  رفت  نخواهد  آبرويش  شود،  و...  سوئد 
بازگردد؟( همين هراس، دختران بسياری را در خارج از کشور 
به تحمل شرايط دشوار زندگی مشترک با همسر وادار خواهد 

ساخت . 
اينگونه  به  دادن  تن  در  مهمی  عامل  نيز  اقتصادی  نياز 
که  است  هنگامی  ازدواج ها  اينگونه  ديگر  مشکل  زندگی هاست . 
به طالق و جدايی می رسد. حتی اگر زن با موفقيت جدا شده و 
از ميدان مشکالت اقتصادی – فرهنگی و روحی- روانی ، پيروز 
اجتماعی و خانوادگی  امنيت  نيز  آيد و در کشور خود  بيرون 
الزم برای بازگشت را داشته باشد درصورت داشتن فرزند با 
مشکل تازه ای روبه رو خواهد بود. او به لحاظ قانونی حق ندارد 
موارد خواهان  بيشتر  در  که   – پدر  از  را  فرزندانش  يا  فرزند 

ادامه اقامت در خارج از کشور است- دور کند . 
مختلف  اشکال  به  نگاهی  و شوهر:  زن  زياد  تفاوت سنی   )  6
اينگونه ازدواج ها نشان می دهد که گاه آرزوی زندگی در خارج 
آنقدر فريبنده است که افراد برای به دست آوردنش بهای گزافی 
ازدواج  )برای دختران( پذيرش  اين قيمت ها  از  می پردازند. يکی 
با مردی است که اختالف سنی غيرمتعارفی با وی دارد. برخی 
دختر  و  پدر  به  بيشتر  گاه  مهاجر  دامادهای  و  اين عروس  از 
از  اين عروس ها  تا زن و شوهر. در مواقعی که  شباهت دارند 
می کنند،  شکوه  مشترک  زندگی  و  شوهر  پژمردگی  و  سردی 
از ياد برده اند که زندگی ای چنين بی عشق و بی نشاط را  خود 

انتخاب کرده اند! 
برخی  که  دارد  وجود  تربيتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه ريزی های  در  کاستی هايی  چه  راستی  به 
دختران خوشبختی را نه در شعور و آگاهی و کسب توانايی های فکری،  علمی، معنوی و اخالقی و 
يافتن استقالل و توان مالی و پايگاه اجتماعی بلکه در آويزان شدن به شوهری می دانند که می تواند 
به آن سوی آب ها پرواز کند؟زنگ تلفن به صدا درآمده، عمه خانم است، می گويد دختر خوب سراغ 
که  می خواهد  ايرانی  خوب  دختر  يک  آمريکاست،  پسره  می خواهد .  همسايه اش  پسر  برای  نداری؟ 

برايش عقد کنند و بفرستند!

آیا شما با اینگونه ازدواج ها موافقید? آیا تجربه 
اینچنین داشته اید؟

لطفا نظرات و مطالب خود را با ما در ميان بگذاريد
.info@persianweekly.co.uk

02084537350
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5 نکته درباره خواب آلودگي بهاره
خيلي ها در فصل بهار از خواب آلودگي گله مي کنند اما جالب است بدانيد که در رابطه با اين خواب آلودگي 
بهاره ادله علمي محکمي نداريم. با اين حال، تئوري هايي وجود دارند که به بررسي علل بروز اين حالت 
در عده زيادي از مردم پرداخته اند. از جمله اين تئوري ها که سعي در علت يابي اين حالت دارد، تغيير 
دماست. معموال در فصول سرد سال عروق محيطي ما و از جمله عروق پوست ما منقبض مي شوند و 

خون بيشتري در اندام هاي داخلي و خصوصا مغزمان جريان پيدا مي کند...

با آمدن بهار و باال رفتن دما اين موضوع برعکس مي شود و بدن ما، يا بهتر بگوييم مغز ما، به مدت زماني 
نياز دارد که خود را با شرايط جديد تطبيق دهد و تا اين هماهنگي صورت بگيرد حالت خواب آلودگي در 
فصل بهار بروز مي کند. بدن بعضي از افراد خيلي سريع با اين شرايط جديد هماهنگ مي شود ولي گروه 
ديگري هستند که براي هماهنگ شدن با تغيير دما زمان مي خو اهند. مثال خوب اين مورد، افراد مسن 
هستند که مدتي طول مي کشد تا از خواب آلودگي بهار و کسلي آن رها شوند. علت ديگر خواب آلودگي 
بهاره، تغيير ساعات خواب و بيداري است. عمال با توجه به کاهش طول شب و هم زماني آن با جابه جايي 
ساعت ها، برنامه خواب افراد به هم مي ريزد. براي ما سخت است که هميشه زودتر از موعد بخوابيم 
و تا به اين روند عادت کنيم زمان نياز داريم. اما من توصيه هايي دارم که مي تواند کمک تان کند تا اين 

خواب آلودگي را از بين ببريد:

1( صبح  ها يک برنامه ورزشي مختصر براي خودتان در نظر بگيريد و سعي کنيد خودتان را در معرض 
نور آفتاب قرار دهيد تا فعاليت شما باعث شود گردش خونتان منظم تر شود و هوشيارتر شويد.

2( نوشيدن قهوه در اوايل صبح هم مي تواند کمک تان کند.
3( به تدريج، زودتر خوابيدن را جزو برنامه هايتان قرار دهيد. اين کار به راحتي ميسر نيست و جبران 
يک تا يک و نيم ساعت تفاوت زمان خواب نيازمند زمان است. اگر تا شنبه حوالي ساعت 23 مي  خوابيديد، 
از يکشنبه 22:45 به رختخواب برويد و تا چهارشنبه آن را تمرين کنيد، سپس 22:30 بخوابيد و تا چهار 
روز بعد همچنان اين روند را ادامه دهيد. به مرور عادت مي کنيد که رأس ساعت 22 يا زودتر بخوابيد و 

اين کمبود خواب جبران مي شود. 
4( راه حل بعدي، چرت هاي 10 تا 15 دقيقه اي در ميان روز است. به شرط آنکه بيشتر از 15 دقيقه نخوابيد 

وگرنه خواب آلودگي شما بيشتر مي شود. 
دچار  که  مي شود  ديده  کساني  در  باشد  شما  بهاره  خواب آلودگي  دليل  مي تواند  که  عللي  از  يکي   )5
حساسيت فصلي هستند. اين حالت کسلي در اين گروه شديدتر است و افرادي که به دليل آلرژي بهاره 
و يا خرخر شبانه خواب مناسبي ندارند دچار اين مشکل مي شوند. اگر شما همسر چنين شخصي يا هم 
اتاقي دوست دانشجوي خود هستيد و متوجه خر خر شبانه او مي شويد و گاهي علت وقفه تنفسي چند 
ثانيه اي هم اتفاق مي افتد حتما براي درمان جدي آن شخص اقدام کنيد. اين مشکل عوارض زيادي دارد 

و حتما نيازمند درمان است.

بارداري علیه زناشویي؟!
به طور معمول زوج ها طي بارداري تغييراتي را در روابط ميان فردي خود تجربه مي کنند که يکي 
از آنها تغيير در روابط زناشويي است. فعاليت جنسي در حاملگي مي تواند تحت تاثير عواملي قرار 
گيرد که از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد: شيوه رفتار جنسي زوج ها پيش از بارداري 
و همچنين مفهوم روابط زناشويي در نظر زوجين، وضعيت سالمت جسمي و رواني و عوارض 
دوران بارداري، باورها و ويژگي هاي فرهنگي زوج ها، نحوه برخورد آنها با تغييرات فيزيکي زنان 

طي حاملگي و در ضمن ترس از صدمه به جنين در زمان نزديکي...
در بارداري، ممنوعيت ها يا محدوديت هايي براي رابطه زناشويي وجود دارد که عبارت اند از:

-1 سابقه سقط يا تهديد به سقط يا زايمان زودرس
-2 سابقه انقباضات خود به خودي رحمي، خون ريزي و يا پارگي زودرس پرده دور جنين

-3 نارسايي دهانه رحم و همچنين زايمان هاي متعدد
-4 چهار تا شش هفته آخر بارداري

-5 سابقه فشارخون حاملگي
-6 و برخي موارد خاص ديگر که به وسيله پزشک يا ماما عنوان شود.

در سه ماهه اول اگر حاملگي طبيعي باشد و پزشک يا ماما منعي براي رابطه زناشويي عنوان نکند 
رابطه بالمانع است و در سه ماهه سوم با نظر پزشکي که حاملگي را پيگيري مي کند نيز مي تواند 
ادامه يابد. هر چند در حاملگي به خصوص ماه هاي آخر بايد بسيار مراقبت شود که به شکم زن 
حامله فشاري وارد نيايد.پيش از اين گفته بودم شايد بعضي خانم ها در حين بارداري به خصوص 
سه ماهه اول با کاهش ميل جنسي روبه رو شوند که در برخي متون علمي، اين مساله را به خستگي 
و تهوع ناشي از مراحل اوليه رشد جنين و جفت نسبت مي دهند. در برخي از خانم ها اين مساله 
درست به عکس اتفاق مي افتد و منجر به افزايش تمايالت جنسي زن در سه ماهه اول مي شود. به 
طور کلي اگر منعي براي رابطه زناشويي در بارداري نيست تعامل و تماس الزم است و نوازش 
کردن خانم ها در دوران بارداري به آرامش فکري و رواني آنها کمک مي کند و موجب مي شود 
فرزند شادتري به دنيا بياورند و پس از زايمان نيز زودتر به زندگي زناشويي خود بازگردند. پس 
از تولد فرزند نيز عموما چند هفته )4-6 هفته( طول مي کشد تا مادران بتوانند در کنار رسيدگي به 
نوزاد خود را براي رابطه زناشويي آماده کنند. به خصوص در اوايل رشد بچه، ممکن است زوج ها 
حريم خصوصي نداشته باشند تا احساسات جنسي خود را بروز دهند. توصيه مي کنم حتما به 
حفظ اين حريم خصوصي در هر مرحله از زندگي بپردازيد تا زندگي زناشويي و به دنبال آ ن ساير 

نقاط زندگي مشترک را با نشاط در کنار هم طي کنيد.

ویتامینه کردن موها مبناي 
علمي ندارد!

گاهي مي گويند فالن ماده گياهي يا فالن فرآورده شيميايي را روي سرتان بماليد تا موهايتان را 
تقويت کند. البته شما چنين سخني را از يک متخصص پوست نمي شنويد بلکه اين حرف را کسي 

مي زند که از ساختمان مو و پوست اطالعي ندارد...
تاثيري در  انواع ويتامين ها را روي موها بماليد   در واقع هر چه قدر شما موادغذايي مختلف و 
افزايش رشد موها ندارد. بنابراين چيزي به نام »ويتامينه کردن موها« مبناي علمي ندارد و اين 
مساله تنها اسباب دست عده اي جهت خالي کردن جيب مردم شده است. ممکن است سوال کنيد 
دردي  چه  به  مو  فرآورده هاي  و  شامپوها  در  مختلف  پروتئين هاي  و  ويتامين ها  وجود  پس  که 
مي خورد؟ در پاسخ بايد گفت که هر چند وجود اين مواد ممکن است به خاصيت نرم کنندگي يک 
فرآورده و حالت دادن موها کمک نمايند اما تاثيري در تقويت موها ندارند و اغلب اضافه کردن 
آنها جهت جلب مشتري مي باشد.به طور طبيعي تغذيه مو از طريق رگ هايي که به ناحيه پاپي مو 
مي رسند، صورت مي گيرد. از طريق اين رگ ها مواد مورد نياز براي تغذيه ريشه مو وارد مي شود و 
در اختيار سلول هاي سازنده مو قرار مي گيرد و از سوي ديگر مواد زايد سلول ها از طريق رگ هاي 
همان ناحيه خارج مي گردند. در صورتي که مواد مورد نياز براي رشد سلول هاي سازنده مو کافي 
نباشد خواه اين مساله به علت کمبود کلي آن ماده در بدن باشد )مثال به علل کمبودهاي تغذيه اي( و 
يا به خاطر نقصان در خون رساني، به موها باشد )مثال به علل اشکاالت عروقي( باعث ريزش مو و 
يا رويش موهاي غيرطبيعي مي گردد بنابراين الزمه داشتن موهايي سالم و با طراوت، برخورداري 
از تغذيه مناسب و کامل مي باشد، همچنان که اين قضيه در مورد تمامي اعضاي بدن صادق است. 
کمبودهاي تغذيه اي علت شايعي براي ريزش مو نيست و نبايد هر کسي که دچار ريزش مو شد 

گناه را به گردن نوع تغذيه او بيندازيم.

 در مواردي که ريزش و يا خرابي موها به علت کمبود تغذيه باشد معموال عاليم ديگري هم در 
فرد مبتال وجود دارد و اين طور نيست که شخصي در سالمت کامل و بدون هيچ شکايت ديگري 
فقط موهايش بريزد بنابراين در يک فرد معمولي که تغذيه مناسبي )در حد معمول( دارد نيازي به 
استفاده از داروهاي تقويتي مثل انواع ويتامين ها، کلسيم و... جهت جلوگيري از ريزش مو نيست 
و تجويز آنها هم دردي را دوا نخواهد کرد. حتي زياده روي در مصرف برخي از غذاها و حتي 
برخي گياهان خود موجب بيماري مي گردد. به عنوان مثال زياده روي در مصرف ويتامين A عالوه 
بر عوارض مختلف، باعث ريزش مو نيز مي شود و اين مساله بيشتر در کودکاني ديده مي شود 
که مادران با اين تصور غلط که دادن ويتامين زياده از حد به رشد کودک کمک مي کند، به طور 
مرتب به او داروهاي مولتي ويتامين مي دهند که البته با قطع اين ويتامين ها مشکل برطرف مي شود. 
بنابراين بايد مساله »ويتامين زدگي« و تصورات غلطي که در مورد مصرف اين فرآورده ها وجود 

دارد مورد توجه قرار گيرد و در اين رابطه با پزشک متخصص مشورت شود.
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فال هفته

 فروردين)بره( 
اين هفته با خوشحالي هاي زياد همراه است.
بايد بيشتر دنبال حقايق باشيد. اگر براي تکميل 
پروژه بودجه بيشتري نياز داشته باشيد، بايد 
اصطالحات  بنويسيد.  را  خود  کاري  برنامه 
پيدا مي کنند. زماني  تجاري در نوشتن، معنا 
خيلي  کنيد،  مي  صحبت  کاري  از  شفاها  که 
تشکيل  با  توانيد  مي   . افتند  مي  عقب  کارها  
بهتري دست  به موقعيت هاي  کاري،  تيم  يک 
پيدا کنيد و کمتر دچار نوميدي شويد. برنامه 

ها را آماده کنيد. 
  

 ارديبهشت)گاو( 
يکي از برنامه هاي اين هفته درست در آخرين 
خيلي  شما  براي  تغيير  کند.  مي  تغيير  لحظه 
خود  احساسات  هرگز  است.  کننده  ناراحت 
را بروز ندهيد، خصوصا در محل کار! حتما 
به زودي فايده اين کار را درک خواهيد کرد. 
عدم اطمينان به اطرافيان ، مانع پيشرفت شما 
به  نسبت  شما  که  وقتي   . ميشود  زندگي  در 
دوستان و يا تيمي که در آن هستيد اطمينان 

داشته باشيد، اوضاع خيلي فرق مي کند. 
  

 خرداد)دو پيکر( 
کنيد. عوض  را  خود  ديد  موفقيت  براي  بايد 

به  توان خود  از  بيش  دارند  ها عادت  بعضي 
ديگران وعده مي دهند. با موقعيت هاي بهتر ، 
مي توانيد در زمينه هاي مالي و يا ساير زمينه 
به  اگر  باشيد.  داشته  پيشرفت چشمگيري  ها 
شما بگويم چه اتفاقي خواهد افتاد، شگفت زده 
خواهيد شد. براي خريد زمين و يا خانه بايد 

در مورد جزئيات به توافق برسيد. 
  

 تير)خرچنگ( 
يک موضوع عاطفي برايتان همراه با سورپرايز 
به  منجر  تواند  مي  همکاري  يک  بود!  خواهد 
انتخاب  در  شود.  نزديکتر  هاي  رابطه  ايجاد 
کسي که مي خواهيد يک عمر درکنار او باشيد 
، دقت کنيد . اولين ارتباطات براي آشنايي بهتر 
است دور از هياهو و کامال خصوصي باشد، 
چرا که بعضي از اطرافيان مي خواهند از کار 
شما سر دربياورند! مذاکرات خود را به آرامي 
زندگي  اهداف  براي  و  برسانيد  سرانجام  به 
جديد  هاي  پروژه  بايد  بگيريد.  تصميم  خود 
 ، صادرات  توزيع،  روي  بر   . کنيد  شروع  را 
بيشتر  خود  تجاري  مسافرتهاي  و  واردات 
وقت بگذاريد.اگر قصد سفر داريد، االن بهترين 

زمان است.
  

 مرداد)شير( 
از احساسات  اي  اين هفته براي شما آميخته 
خالقيت  باعث  که  بود  خواهد  جديد  اهداف  و 
باعث  ناخواسته  است  ممکن  خواهدشد.  شما 
ناراحتي شخصي شويد که برايتان از اهميت 
که  نکنيد  فراموش  است.  برخوردار  خاصي 
به زودي  . شما  از همکاران خود تشکر کنيد 
منفعت مالي زيادي خواهيد داشت و اين نتيجه 
زحماتي است که از قبل براي کارتان متحمل 
و  کار  در  شما،  مثبت  روحيه  بوديد.  شده 
مسائل مالي بسيار به شما کمک خواهد کرد. 
باشد.مراقب  خطري  زنگ  ميتواند  کار،  فشار 

سالمتي خود باشيد. 
  

 شهريور)خوشه( 
رسيد.  خواهد  دستتان  به  خوبي  پاداش 
استعدادهاي خود را بيش از پيش عيان کنيد. 
دريافت  اليق  ديگران  از  بيشتر  توانيد  مي 
با سازمان قدرتمندي که  بايد  باشيد!   پاداش 
کنيد  همکاري   ، دانند  مي  را  شما  قدر  بيشتر 
 ، اوقات  گاهي  هستيد.  مالي  امنيت  .نگران 
ريسک در زندگي به منزله باز کردن درهاي 
معجزه است. با زندگي ، دوستان و خانه خود  
احساس راحتي مي کنيد. نگران آينده نباشيد! 
شده  پيش  از  بيش  االن  محبت،  به  شما  نياز 
نقش مهمي در زندگي  اين حساسيت  و  است 

شما دارد.
  

 مهر)ترازو( 
از خالقيت خود در کار خوشحال ميشويد. با 
شخصي که از شما دور است، تماس مي گيريد. 
ممکن است موقعيت شغلي شما بهتر شود و 
حقوقتان باال برود! با کسي که دوستش داريد، 
محکم  براي  مسافرت  .اين  رويد  مي  سفر  به 
کمي  بايد  بجاست.  بسيار  روابط  کردن  تر 
خود را از فشار کار رها کنيد. دوست داشتن، 
باعث  زندگي،  خوب  هاي  موقعيت  و  عواطف 
جديدي  مسير  در  شد.    خواهد  شما  تسکين 

قرار داريد.
  

 آبان)کژدم( 
بايد  شويد.  مي  احساساتي  خيلي   هفته  اين 
کنيد.  برخورد  ديگران  با  آرامش  با  بتوانيد 
باعث  بعدها  که  بزنيد  حرفي  است  ممکن 
، فکر  پشيماني شما شود. قبل از حرف زدن 
باشيد.  هماهنگ  خود  اطرافيان  با  بايد  کنيد. 
براي کارهاي خود نياز به پول بيشتري داريد. 
بيشتر  بايد  باشيد!  فکر قرض گرفتن  به  نبايد 
قابل  درآمد  که  اجتماعي شويد  کارهاي  وارد 

توجهي برايتان خواهد آورد. 
  

 آذر)کمان( 
داشت.  هفته خواهيد  اين  در  زيادي  ارتباطات 
تا  دهيد  مي  انجام  روزها  اين  که  کارهايي 
مدتهاي طوالني ادامه پيدا خواهد کرد. حاال مي 
اين توالي کارها مثبت  انتخاب کنيد که  توانيد 
بسيار  معاشرت  براي  نابودکننده!  يا  و  باشد 
درازمدت   ، روابط  اين  چراکه  باشيد،  دقيق 
، ايجاد  خواهد بود. ممکن است خستگي زياد 
اجازه  اگر  بکند.  شما  در  افسردگي  احساس 
قرار  تأثير  تحت  را  شما  تلخ  خاطرات  دهيد 
يک  با  شد.  خواهد  بدتر  احساس  اين   ، دهيد 
کار تفريحي اين احساس را از خود دور کنيد. 

همين حاال دست بکار شويد.
  

 دي)بز( 
هيچ کس اين هفته به شما “ نه” نخواهد گفت! 
را  آنچه  دقيقا  بگذاريد و  کنار  را  پس خجالت 
که از ديگران انتظار داريد، بخواهيد. اين هفته 
قدرت خود را به دست آورده ايد، قدر جذابيت 
، شخصيت و ابهت خود را بدانيد! يادتان نرود 
انجام  براي  بگيريد.  بايد  مهمي  تصميمات  که 
دادن کار و يا تصميم مهم امروز و فردا نکنيد. 
بايد مشغول باشيد و روياهاي خود را دنبال 

کنيد.
  

 بهمن)دلو( 
نشان  اين  کنيد.  آغاز  را  جديدي  کار  بايد 
به  و  ايد  گرفته  را  درست  تصميم  که  ميدهد 
گناه  درقبال  پاداش  که  ايد  رسيده  نتيجه  اين 
نبايد دريافت کرد! براي قلب و روح خود راه 
درستي درپيش گرفته ايد. انرژي اين هفته را 
براي يافتن آرزوها و هدفها ،دست کم نگيريد. 
بايد به خود ايمان داشته باشيد و به توانايي 

هاي خود! منفي گري را از خود دور کنيد.
  

 اسفند)ماهي( 
براي شما آشکار نخواهد کرد!  را  دنيا رازها 
نوبت شماست ، افکار و احساسات خود را به 
طرف مقابل بگوئيد. منتظر اتفاقات نباشيد، بايد 
روبرو  حقايق  با  و  کار شويد  به  دست  خود 

شويد.

سفید بازی را شروع می کند و در 2 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
e8=Q+   Kf6 (Kh6) Bd4# (Qf7#) ...            Kh6 
Rh5# (Be3#, Qh5#, Qe6#))  

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Nd7+      Qxd7  Be5+       Qc7 
Qb7# (Bxc7#)
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 فروش و نصب برنامه 
های جدید کامپیوتری

XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 

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

رسوخ فرهنگ باربي در 
کودکان چیني 

 
،مهديس اميري؛ 

مرکز خريدهاي شهرهاي بزرگي مانند پاريس، نيويورک و لندن جايگاه تثبيت شده يي در جهان دارند 
و اغلب ميزبان مارک هاي معروف و معتبر جهان هستند. اما از زماني که بحران اقتصادي قدرت خريد 
مردم اروپا و امريکا را به شدت کاهش داده است صاحبان سرمايه راه حل هاي خاص خود را ابداع 
مي کنند. يکي از اين راه حل ها روي آوردن به بازار هاي جهاني است، چنان که کمپاني باربي نسبت 
به آن اقدام کرده است. »ماتل« اخيراً نخستين فروشگاه انحصاري باربي را در شانگهاي افتتاح کرده و 
اميدوار است با استقبال شايان توجهي مواجه شود. اين فروشگاه شش طبقه دارد که از طريق پله هايي 
عريض به يکديگر متصل مي شوند. دکور اين پله ها از 875 عروسک باربي تشکيل شده که همگي آنها 

لباسي به رنگ صورتي تند به تن دارند. 
جايگاهي وجود دارد که مشتريان چيني که دوست دارند به شکل باربي آراسته شوند در آنجا پذيرايي 
مي شوند. در اين ايستگاه از متقاضيان عکسبرداري مي شود، پرنسس هاي کوچک که به شکل باربي 
آراسته شده اند مي توانند با لباس و ساير وسايل شان قدم بزنند و مانيکوريستي هم در آنجا حضور 
دارد که ناخن هاي متقاضيان )چه کودک و چه مادر او( را مي آرايد. و مهم تر از هر چيز، جعبه هاي 
بي شماري از عروسک هاي باربي که شامل تمام اشکال آن مي شود در آنجا وجود دارد که اغلب آنها 
موهاي طاليي دارند و به شکل باربي اصلي هستند اما بسياري نيز داراي چشم هايي با فرم آسيايي 

هستند. 
الرا لي مدير اين فروشگاه مي گويد؛ »ما اينجا را طوري طراحي کرده ايم که 

امکان تجربه هاي مختلفي را به دختران و مادران مي دهد. آنها در اينجا مي 
ناهار  رستوران  در  هم  با  يا  کنند  طراحي  باربي  يک  خودشان  براي  توانند 
بخورند. همچنين کافه يي براي خوراکي هاي ديگر نيز تعبيه شده است. به 
عالوه اينجا تنها حکم يک زمين بازي براي دختربچه ها را ندارد، بلکه به درد 
او است. يک مادر جوان در  با  دختران در هر سني مي خورد.« ظاهراً حق 
حالي که به دختر شش ساله اش کمک مي کند از روي نحوه پوشش باربي 
را  دنيا  نقاط مختلف  لباس پوشيدن زنان در  المللي مختلف، نحوه  بين  هاي 
ياد بگيرد، مي گويد؛ »من فکر مي کنم برند باربي به قدر کافي در شهرهايي 
مانند پکن و شانگهاي شناخته شده است. تنها مشکل اين است که قيمت اين 
را خريداري  تقلبي  هاي  نمونه  ما  گاهي  است.  گران  هنوز کمي  ها  عروسک 
مي کنيم، اما با ثروتمند تر شدن مردم، باربي به نظر من محبوب تر از پيش 

خواهد شد.«
اين يکي از داليل مهم کمپاني باربي براي انتخاب شانگهاي پس از تحقيقات 
فراوان است. چين هنوز کشور ثروتمندي نيست اما آنهايي که در اين کشور 

پولي براي خرج کردن دارند مشتاق تجربه هاي متفاوت و نو هستند. 
صندوقداران فروشگاه باربي در شانگهاي بسيار پرکار هستند زيرا فروشگاه 
معمواًل شلوغ است. جالب اينجا است که نمونه تيپيک باربي با موهاي بلوند و 
ظاهر اروپايي بسيار پرطرفدارتر از باربي هايي است که ظاهري شبه آسيايي 
گويد؛  مي  مورد  اين  در  شانگهاي  در  باربي  مسووالن  از  وانگ  آني  دارند. 
اين  متوجه  چندان  کودکان  نيست.  عجيب  چندان  من  نظر  به  موضوع  »اين 
تفاوت نمي شوند. براي آنها باربي با شيرشاه فرق چنداني ندارد و هر دو 
اين شخصيت ها به يک اندازه جزيي از زندگي اين کودکان به شمار مي آيند. 
درست مثل آنکه اين کودکان غذاي چيني مي خورند و در عين حال مک دونالد 

را هم مي شناسند.«
سازندگان باربي معتقدند چين در آينده نزديک تبديل به بازار بزرگي براي 

محصوالت آنها خواهد شد. فروشگاه شانگهاي حکم سرمايه گذاري براي آينده را دارد و تالشي است 
بزرگ  حال  در  کم  کم  که  مشترياني  جذب  براي 
شدن هستند. تعداد زيادي کودک و نوجوان چيني 
با اين محصوالت بزرگ مي شوند و مساله اينجا 
والدينش  از  تر  پرپول  جيبي  نسل  اين  که  است 

خواهد داشت. 
باربي تنها کمپاني نيست که از اين استراتژي جديد 
براي به دست گرفتن بازار در شانگهاي استفاده 
مدارس  اخيراً  نيز  ديزني  والت  کمپاني  کند.  مي 
آموزش زبان انگليسي را در اين شهر افتتاح کرده 
است. معلمان جوان خندان و سرشار از انرژي، از 
اين سوي دنيا به چين پرواز مي کنند تا با کمک 
شخصيت هايي از قبيل دانلد داک و ميکي موس به 
کودکان چيني انگليسي بياموزند. صنعت آموزش 
زبان در چين ارزشي برابر 1/2 ميليارد دالر دارد 
بازار  پرسودترين  اين  که  داند  مي  نيز  ديزني  و 
آموزش زبان در جهان است. در کنار اين مدرسه 
در  به طور گسترده  نيز  ديزني  قطعًا محصوالت 

اين کشور عرضه مي شوند. 
گرفت  خرده  بزرگ  هاي  شرکت  به  نتوان  شايد 
زيرا خصوصًا با توجه به بحران اقتصادي جهان، 

آنها چاره يي جز جست وجو به دنبال منفعت و حفظ حيات خود ندارند اما اينکه اين روند نهايتًا چه 
نتيجه يي دربر خواهد داشت و فرهنگ باربي با دختران چيني چه خواهد کرد چيزي است که با گذر 

زمان مشخص خواهد شد.
منبع؛بي بي سي
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شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

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

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران 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 توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی 
با نظارت مهندسین مجرب 

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

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

تماس  حاصل نمائيد 

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 ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 
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قهرماني یک رکابزن 
چکي در روماندي 

مشهورترين  از  يکي  روماندي،  تور 
ورزش  مدت  کوتاه  »تور«هاي 
دوچرخه سواري، دوره 2009 خود را در 
خاک سوئيس با قهرماني رومن کروزيگر 
به پايان رساند. اين رکابزن اهل جمهوري 
چک در مرحله نهايي کاري از پيش نبرد 
اسکار  به  را  مرحله  اين  اولي  عنوان  و 
مجموع  در  اما  سپرد  اسپانيايي  فريره 
مراحل در صدر ايستاد. فريره که سابقه 
3 بار کسب عنوان قهرماني جهان را در 
روز  در  دارد  جاده«  »دوچرخه سواري 
پاياني اين پيکارها در معيت يارانش در 
و  نمايش حساب شده  يک  رابوبنک  تيم 
دقيق را ادامه داد و با پشت سر گذاشتن 
گارمين  تيم  از  امريکايي  فارار  تايلر 
درآخرين کيلومتر مسير فاتح اين مرحله 
تور  مختلف  مراحل  مجموع  در  اما  شد 

هيچ کس به کروزيگر نرسيد. 
مسابقات  فتح  پيشينه  چکي  رکابزن  اين 
در  سوييس«  »دور  دوچرخه سواري 
سال  همان  در  و  دارد  را  پيش  سال 
معقول  نتيجه اي  با  هم  را  روماندي  تور 
در  و  پيشتازي  بود.  رسانده  پايان  به 
نهايت قهرماني کروزيگر در اين پيکارها 
زماني قطعي شد که او در مرحله ماقبل 
پاياني پيکارها در اطراف شهر ژنو و در 
اول را کسب کرد  ارتفاعات بودف رتبه 
جدول  در  پيشتاز  رکابزنان  ساير  از  و 
تيم  عضو  که  کروزيگر  افتاد.  جلو  کلي 
و  مدعيان  ساير  مثل  است  ليکيگاس 
و  کالسيک  تور  اولين  براي  اميدواران 
امسال ورزش دوچرخه سواري  طوالني 

)»دور ايتاليا«( تدارک مي بيند. 

نوه هاي فرگوسن 
تصادف کردند 

فوتبال  تيم  سرمربی  نوه  دو  و  عروس 
سانحه  دچار  شنبه  سه  منچستريونايتد 
دو  و  فرگوسن  نادين  شدند.  رانندگی 
روز  رانندگی  سانحه  از  پس  فرزندش 
منچستر  در  بيمارستانی  به  شنبه  سه 
منتقل شدند. چارلی و گريس فرگوسن، 
هستند  فرگوسن  ساله   6 و   10 نوه های 
بيمارستان تحت  در  که در حال حاضر 
رانندگی  سانحه  اين  دارند.  قرار  درمان 
محل  نزديکی  در  و  انگليس  چيشاير  در 
از  يکی  است.  داده  رخ  آنها  سکونت 
مسئوالن باشگاه منچستريونايتد به سان 
گفت: فرگوسن وقتی اين موضوع را شنيد 
می خواست به بيمارستان برود اما تيم 
او در مرحله نيمه نهايی رقابت های ليگ 
قهرمانان اروپا با آرسنال ديدار داشت. 
اين وضعيت دشواری برای اين خانواده 
است. گفتني است وضعيت مادر اين دو 

کودک نامساعد گزارش شده است. 

استعفاي ون باستن
پس  آژاکس  سرمربي  باستن  ون  ماکو 
نبود  ليگ هلند چندان موفق  اينکه در  از 
قناعت  سوم  مقام  به  تيم  اين  همراه  و 
کرد از سرمربيگري اين تيم استعفا داد. 
به  مانده  بازي  يک  آستانه  در  آژاکس 
هلند شانس صعود  ليگ  پايان مسابقات 
به ليگ قهرمانان را از دست داد.آلکمار با 

اختالف زياد قهرمان ليگ هلند شد.

نگاه روزنامه »برلینر سایتونگ« به رقابت بن همام و 
شیخ  سلمان داستان قدرت و پول 

 
 

اين، داستان عجيب يکي از قدرتمند ترين مردان فوتبال جهان است.مردي که به عنوان وليعهد بالتر محسوب مي شد.مردي که در دو انتخابات سال هاي 1998 و 2002 
که تحت الشعاع اتهام هاي فساد و تقلب قرار گرفت، با دالرهاي نفتي براي بالتر راي جور کرد.مردي که کارهاي کثيف را براي بالتر انجام مي داد و مديريت برنامه 
توسعه اي »گل« را بر عهده دارد، که به گفته منابع داخلي فيفا يک برنامه براي جمع کردن راي است.مردي که زيادي خطرناک شده و براي همين حاال بالتر، رئيس 

فدراسيون جهاني فوتبال او را از سر راهش برمي دارد: محمد بن همام قطري.
بن همام از سال 1996 عضو کميته اجرايي فيفاست و از سال 2002 رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا.اما اين 
جمعه، روز تولد 60 سالگي اش، هنگامي که در کواالالمپور کنگره اي اف سي برگزار مي شود، مي تواند پاياني 
باشد براي زندگي شغلي صعودي او.بن همام مرتکب اشتباه مبتديانه اي شد.او آنچه را که فکر مي کرد، به 
زبان آورد در حالي که قبل از آن خودش اشاره بجايي کرده بود: »در برابر بالتر قرار گرفتن فايده اي ندارد.

او لمس ناپذير است.هيچ کس نمي تواند مقابل او پيروز شود.« فقط حيف که فراموش کرد به حرفش عمل 
کند.او در پاييز 2008 خواستار اين شد که رياست فيفا به حداکثر سه دوره محدود شود.اين حرف اعالم 
مبارزه با بالتر بود، که 2011 براي چهارمين بار و 2015 احتماال براي پنجمين بار براي رياست فيفا کانديد 
خواهد شد.هنوز از درخواست بن همام خيلي نگذشته بود که خودش در مضيقه قرار گرفت: شيخ سلمان 
الخليفه از بحرين براي گرفتن جاي او در کميته اجرايي فيفا که کنگره اي اف سي جمعه در موردش تصميم 
مي گيرد، کانديد شد.شيخ مي خواهد بن همام را در فيفا ساقط کند و در اين راه از حمايت همه معتمدين بالتر 
برخوردار است.اين مناقشه بين نمايندگان دو کشور کوچک ثروتمند به هيچ وجه موضوع کم اهميتي نيست.

اين درگيري بر رياست آينده فيفا هم تاثير خواهد گذاشت.اگر بن همام در اين انتخابات شکست بخورد، ميشل 
پالتيني رئيس يوفا به عنوان تنها رقيب بالتر باقي خواهد ماند.دوئل ميان بن همام و شيخ سلمان ماه هاست 
که در رسانه هاي آسيا خبرساز است.داستاني درباره قدرت و پول، رشوه و دروغ.اتهام هايي را که دو طرف 
عليه يکديگر درباره خريدن راي و سوء استفاده از قدرت مطرح مي کنند، به سختي مي توان برشمرد.در اين 
نفوذ در  اعمال  الصباح، رئيس کويتي اش که در  با شيخ  )OCA( هم  المپيک آسيا  اتحاديه کميته هاي  ميان 
انتخابات ها فرد باتجربه اي است، فعاالنه در اين رقابت در حمايت از شيخ سلمان دخالت مي کند.در کل اين 
دوئل در باالترين سطوح ديپلماتيک آشفتگي ايجاد کرده است.هر چه باشد با استراليا، ژاپن، کره جنوبي، 
قطر و اندونزي پنج فدراسيون عضو اي اف سي براي ميزباني جام هاي جهاني 2018 و 2022 کانديد شده اند 
و همين اين رقابت را پيچيده تر کرده است.شيخ سلمان در مورد بن همام گفته است: »اين مرد يک ديکتاتور 

است! يک ريسک که بايد برود.« بن همام هم در مورد شيخ سلمان گفته است: »هر کس سر راه من قرار بگيرد، سر و دست و پاهايش را مي زنم!« همان طور که پيداست 
رقابت، رقابت تميزي نيست.هر دو طرف، از حريف خود به کميته اخالقي فيفا شکايت کرده است.همان کميته خنده داري که رئيس اش سباستين کو، به خاطر اينکه به 
عنوان رئيس کميته برگزاري المپيک 2012 لندن سرش شلوغ است، از بالتر موقتا مرخصي گرفته است.يکشنبه پيش، 24 فدراسيون از 46 فدراسيون عضو اي اف سي 
از فيفا خواستند تا بر اين انتخابات در کواالالمپور نظارت کند.انتخابات آزاد، شفافيت، نظارت - با نگهباني فيفا؟ اين رقابت از همان زمان که عدل بالتر دو طرف را 

طي اطالعيه اي به جوانمردي دعوت کرد، مضحک شد.
*نويسنده و روزنامه نگار آلماني.او که در روزنامه نگاري تحقيقي تخصص دارد، سال هاست که از مسائل پشت پرده، جنگ هاي قدرت و فساد در بزرگ ترين نهادهاي 
بين المللي ورزشي از جمله فيفا و کميته بين المللي المپيک گزارش مي دهد.واين رايش تا کنون نويسنده چند فيلم مستند درباره شخصيت هايي مثل سپ بالتر رئيس فيفا 

و خوان آنتونيو سامارانش، رئيس سابق آي او سي بوده است.او جايزه هاي مختلف روزنامه نگاري را نيز برده است. 

صبا هم رفت مثل سپاهان مثل استقالل ناکامي ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
 
 

با شکست يک - صفر از تيم الهالل عربستان ،صبا هم از ليگ قهرمانان آسيا حذف شد .صبا پيش از اين بازي هم کارش تمام شده بود مثل سپاهان که با شکست 
-2 يک در زمين الشباب امارات اندک اميدش براي صعود را از دست داد.پيش از اين دو تيم، استقالل هم از پنجمين بازي اش در ليگ قهرمانان آسيا بدون پيروزي 

بيرون آمده بود. سرنوشت استقالل که از 5 بازي تنها سه امتياز 
دارد، شايد از سپاهان و صبا هم دردناک تر بود.چند ماه پيش از 
امروز، وقتي حضور 4 تيم از ايران در ليگ قهرمانان آسيا قطعي 
شد، اغلب تحليل ها اين بود که ايران به حقش رسيده است. اگر 
اتفاقا يکي مثل صفايي فراهاني هم پيدا مي شد و هشدار مي داد 
که اين 4 سهميه بيشتر از آنکه حق باشد ، لطف است ، با واکنش 
تند کساني مواجه مي شد که فوتبال ايران را با کشورهاي منطقه 
مقايسه مي کردند و به اين نتيجه مي رسيدند که فاصله آنها با ما 
زمين تا آسمان است. اتفاقا امير قلعه نويي مربي استقالل، فرهاد 
با سپاهان به بن بست رسيده و فيروز کريمي،  کاظمي که حاال 
بودند  تفکري  شناخته شده  چهره هاي  از  نيمکت صبا  اول  مرد 
که فوتبال باشگاهي کشورهاي حوزه خليج فارس را به سخره 
اين  در  حضور  با  ايراني  بازيکنان  که  بودند  معتقد  و  گرفته 
ليگ ها تلف مي شوند.مشخصا امير قلعه نويي که حاال تيمش در 
انتهاي جدول گروهي است که تيم ششم ليگ قطر در آن صعود 
ستاره هاي  اينکه  از  بارها  بود  ملي  تيم  سرمربي  وقتي  کرده، 
فوتبال ايران به قطر و امارات مي روند ابراز تاسف کرده بود.
ترديدي نيست که ليگ هاي فوتبال قطر، امارات و البته تا حدودي 

عربستان هم سطح بااليي ندارند. با اين وجود نتايج اولين دوره 
ليگ قهرمانان آسيا نشان داد که تفاوت زيادي ميان سطح ما و آنها نيست.پيش از بازي هاي امروز صعود يکي از تيم هاي قطري به دور دوم ليگ قهرمانان حتمي شده، 
تيم دوم اين کشور هم همچنان شانس صعود دارد.در عربستان وضع بسيار متفاوت از ايران است.الهالل، االتحاد و االتفاق بي دردسر صعود کرده اند. الشباب هم 
که در گروه پرسپوليس بازي مي کند از شانس هاي اصلي صعود است. حتي ازبکستان هم شرايط بهتري از ايران دارد. پاختاکور پيش از دو بازي پاياني اش با 10 
امتياز به مرحله دوم رفته است. بنيادکار هم براي صعود ،در يک بازي خانگي مقابل الشباب امارات تنها يک امتياز مي خواهد.نا اميدانه سرنوشت تيم هاي ايراني در 
ليگ قهرمانان آسيا را دوباره مرور مي کنيم. 3 تيم از 4 تيمي که به زعم ما حقشان بود در اين ليگ بازي کنند، حذف شده اند و تنها اميد ما پرسپوليس است که خدا 

مي داند اگر به عنوان تيم دوم از گروهش صعود کند، در بازي با االتحاد در عربستان چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. 
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ورزش ایران
تیم ملي کشتي آزاد ایران قهرمان 

آسیا شد  
با پنج مدال طال و دو برنز به همراه کسب  ايران  تيم ملي کشتي آزاد   
66 امتياز قهرمان آسيا شد. بيست و دومين دوره مسابقات کشتي آزاد 
ايران براي  تيم ملي  پايان رسيد که  به  تايلند  پاتاياي  قهرماني آسيا در 
نوزدهمين بار قهرمان آسيا شد. در روز دوم مسابقات و در فينال وزن 
74 کيلوگرم صادق گودرزي به مصاف عبدالحکيم شاپيف از قزاقستان 
اما  با دفاع حريف قزاق خود روبه رو شد  تايم اول  رفت. گودرزي در 
با زيرگيري هاي خود سرانجام حريف را در خاک نشاند و تايم اول را 
يک بر صفر برد. در تايم دوم باز هم گودرزي مهاجم بود اما به دليل 
خروج از تشک يک امتياز از دست داد. در ادامه گودرزي با تکيه بر تبحر 
تايم دوم  با پيروزي در  امتياز رسيد و  به  بار ديگر  خود در زيرگيري 
قهرمان وزن 74 کيلوگرم آسيا شد. مسابقه پاياني وزن 84 کيلوگرم نيز 
بين احسان لشگري و لي جائه سانگ از کره جنوبي برگزار شد که ملي 
پوش ايران تايم اول را پنج بر يک به سود خود پايان داد و در تايم دوم 
هم در يک مبارزه يک طرفه حريف خود را ضربه فني کرد تا در اولين 
حضور خود در تيم ملي، قهرمان آسيا شود. در ادامه رقابت ها، سعيد 
ابراهيمي نايب قهرمان سال 2007 جهان در فينال وزن 96 کيلوگرم برابر 
با اجراي فن تندر  تايم اول  انخامگاالن از مغولستان قرار گرفت که در 
چهار بر صفر پيروز شد. ابراهيمي در تايم دوم هم کار دشواري مقابل 
اين حريف پيش رو نداشت و با پيروزي در اين تايم قهرمان آسيا شد. 
ابراهيمي يک بار هم در سال 2005 و در وزن 84 کيلوگرم قهرمان آسيا 
شده است. اما در مسابقه پاياني اين رقابت ها، فردين معصومي در فينال 
120 کيلوگرم با نام کيونگ جين از کره جنوبي مبارزه کرد که تايم اول 
را با حمالت پياپي خود شش بر صفر به پايان رساند و در تايم دوم هم 
با همين نتيجه به برتري رسيد تا تيم ملي کشتي آزاد ايران با پنج مدال 
طال و دو برنز قهرمان آسيا شود. اين چهارمين مدال طالي معصومي در 
مسابقات آسيايي بود. مهدي تقوي در 66 کيلو، صادق گودرزي در 74 
کيلو، احسان لشگري در 84 کيلو، سعيد ابراهيمي در 96 کيلو و فردين 
معصومي در 120 کيلو طاليي هاي ايران در تايلند بودند و حسن رحيمي 

به همراه مسعود اسماعيل پور صاحب مدال برنز شدند.  

»پورحیدري« سرپرست شد 
عنوان  به  ملي  تيم هاي  کميته  نشست  از  بعد  پورحيدري«  »منصور 
سرپرست تيم ملي فوتبال ايران انتخاب شد. اين نشست ديروز به رياست 

مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون فوتبال برگزار شد. 

آغاز مرحله نهایي مسابقه هاي بسکتبال 
نوجوانان 

کشور  قهرماني  يک  دسته  نوجوانان  بسکتبال  رقابت هاي  نهايي  مرحله 
در  مازندران  و  فارس  تهران،  توابع  تهران،  تيم هاي  حضور  با  امروز 
نوجوانان  بسکتبال  تيم  رقابت  ها  اين  در  مي شود.  آغاز  آمل  شهرستان 
کشورمان که خود را براي مسابقه هاي بازي هاي آسيايي نوجوانان آماده 

مي کند حضور خواهد داشت و دو ديدار تدارکاتي نيز انجام مي دهد. 

مظلومیت شیرجه 
شيرجه رو ملي پوش کشورمان با تأکيد بر اينکه اين رشته ورزشي مظلوم 
واقع شده است گفت: امکانات ورزشگاه آزادي در حد قابل قبولي نيست و 
اميدوارم اين مشکالت هر چه سريع تر از سوي مسئوالن برطرف شود. 

قائم ترابيان که خود را براي رقابت هاي توکيو آماده مي کند، با اعالم اين 
که هدفش موفقيت در اين مسابقه ها است، گفت: با تمريناتي که در حال 

حاضر انجام مي دهم اميدوارم بتوانم در توکيو به مدال دست پيدا کنم. 

انصاري: قلعه نویي همچنان سرمربي 
استقالل است 

عضو هيأت مديره باشگاه استقالل با تأکيد بر اينکه اميرقلعه نويي همچنان 
قلعه نويي  استعفاي  درباره  هنوز  گفت:  است،  استقالل  تيم  سرمربي 

جلسه اي نداشته و تصميم گيري نکرده ايم. 
علي انصاري با اعالم اينکه تغييرات در يک باشگاه حرفه اي يک مسئله 
استقالل  سرمربي  جايگزيني  درباره  مديره  هيأت  گفت:  است  عادي 

جلسه اي نداشته است. 

 
سکوت باشگاه استقالل در برابر استعفاي سرمربي 

 سپاهان مقصد بعدي قلعه نویي  
 

نتايجي که استقالل و سپاهان در بازي هاي دو روز پيش خود در ليگ قهرمانان آسيا کسب کردند، عالوه بر اينکه باعث شد اين دو تيم از 
صعود به دور بعدي اين رقابت ها باز بمانند، آينده مربيان اين دو تيم را هم دچار ابهام کرد. به نظر مي رسد با توجه به اتفاقات روزهاي 

گذشته بايد کار امير قلعه نويي و فرهاد کاظمي را در تيم هايشان تمام شده دانست. قلعه نويي در کنفرانس خبري پس از بازي
و  داد  خبر  ها  آبي  جمع  از  اش  گيري  کناره  از  االتحاد   - استقالل 
گفت؛ »واقعيت اين است که خيلي ها دوست نداشتند استقالل قهرمان 
شود. اين آقايان روزي که ما قهرمان شديم چهره هايشان درهم رفته 
بود و از اين قهرماني ناراحت بودند. نمي خواهم در دوستي که با 
آقاي واعظي دارم، خدشه يي وارد شود. من خودم مي روم تا کسي 
نتواند عوضم کند.« در اين شرايط همه انتظار داشتند باشگاه استقالل 
اميررضا  اما  کند  گيري  موضع  اش  مربي  استعفاي  درباره  ديروز 
کنوني  شرايط  در  داده  ترجيح  استقالل  مديرعامل  آشتياني  واعظي 
نويي  قلعه  گيري  کناره  اين  درباره  اظهارنظري  هيچ  و  کند  سکوت 
انجام نداد. ديگر مسووالن استقالل هم چنين رويه يي را پيش گرفتند. 
تنها علي انصاري عضو هيات مديره استقالل ابراز اميدواري کرد که 
قلعه نويي و واعظي آشتياني به توافق برسند. علي نظري جويباري 
مي رسد  نظر  به  داشت.  مشابه  اظهارنظري  هم  استقالل  سرپرست 
و  داده  استعفا  نويي  قلعه  که  ندارد  اعتقاد  استقالل  باشگاه  مديريت 

به  داند،  نمي  استعفا  معناي  به  را  نويي  قلعه  هاي سه شنبه  صحبت 
همين دليل اعالم نشده که اين استعفا پذيرفته يا رد شده است. طبق گفته قلعه نويي، مديرعامل استقالل از او خواسته بود اوايل هفته آينده 
براي مذاکره نهايي بر سر تمديد قراردادش جلسه يي با هم داشته باشند که قلعه نويي تاکيد کرد اين جلسه برگزار نخواهد شد. احتمااًل 
واعظي آشتياني تا اوايل هفته آينده منتظر مي ماند تا ببيند قلعه نويي حاضر به مذاکره مي شود يا خير. اگر تا چند روز آينده دو طرف 

حاضر به مذاکره نشوند آن موقع بايد منتظر موضع گيري و واکنش باشگاه استقالل بود.
با توجه به اتفاقات روزهاي اخير بعيد است قلعه نويي و واعظي بتوانند با هم همکاري کنند. اختالف اين دو پس از قهرماني استقالل علني 
شد. مديرعامل استقالل از حضور گروهي از هواداران استقالل بر سر تمرينات اين تيم جلوگيري کرد و در يکي از مصاحبه هايش گفت 
قصد دارد »لمپن ها« را از استقالل بيرون کند. وي سه شنبه هم در اين باره توضيح داد؛ »ما به اين دليل کارت ليدرهاي باشگاه استقالل 
را باطل کرديم که در ورزشگاه ها از الفاظ رکيک استفاده مي کردند.« اين در حالي است که اين دسته از هواداران و ليدرها از طرفداران 
هميشگي قلعه نويي به شمار مي روند. سرمربي استقالل شديداً نسبت به اين عملکرد باشگاه اعتراض کرد. قلعه نويي درباره اختالفش با 
واعظي آشتياني گفت؛ »اختالف ما از زماني شروع شد که آقاي واعظي در دو مصاحبه تلويزيوني شرکت کرد و اوضاع استقالل را به هم 
زد.« همچنين گروهي از هواداران هم در روزهاي گذشته عليه آشتياني موضع گرفتند و حتي در جريان بازي سه شنبه استقالل مقابل 
االتحاد تماشاگران به دفعات عليه مديرعامل آبي ها شعار دادند و قلعه نويي را تشويق کردند، البته واعظي آشتياني اين شعارها را خطي 
دانست و گفت؛ »شعارهاي هواداران استقالل خطي بود و مي دانم از کجا نشات مي گيرد.« و در آن سو امير قلعه نويي درباره شعارهاي 
تماشاگران اين گونه اظهارنظر کرد؛ »حتمًا من به هواداران پول داد ه ام تا تشويقم کنند.« مديرعامل استقالل معتقد است عده يي هستند که 
به اين ليدرها )سردسته هواداران( خط و به شعارهاي آنها جهت مي دهند. با اينکه آشتياني از کسي نام نبرده اما او به طور غيرمستقيم 
قلعه نويي و اطرافيانش را نشانه گرفته است. حتي شنيده شده چند نفر از ليدرها که سه شنبه عليه آشتياني شعار داده اند، شناسايي شده 
اند و باشگاه استقالل قصد دارد آنها را به مراجع قضايي معرفي کند. اين اختالفات واضح ثابت مي کند قلعه نويي و واعظي جنگي پنهان را 
عليه هم شروع کرده بودند و هم اکنون اين جنگ علني شده است. پيش بيني مي شود چند روز ديگر قلعه نويي و استقالل به طور رسمي 
از هم جدا شوند، هر چند استقالل هنوز يک بازي ديگر در اين فصل دارد و بايد 29 ارديبهشت در يک بازي تشريفاتي به مصاف الجزيره 
امارات برود و اگر قلعه نويي رسمًا استعفاي خود را به باشگاه ارائه نکند و آن هم پذيرفته نشود، بايد در آن بازي حاضر شود. با توجه به 
اينکه کنار گذاشتن مربي قهرمان يک ريسک بزرگ است و مشکالت زيادي براي مديران استقالل به وجود مي آورد، آنها براي برگرداندن 
آرامش به باشگاه بايد سريعًا به دنبال جانشين قلعه نويي باشند. با توجه به شرايط کنوني بعيد است در داخل کشور گزينه يي وجود داشته 
باشد که بتوان با نام او جاي خالي قلعه نويي را پر کرد پس نگاه آبي ها بايد به آن سوي مرزها باشد. درست است که بعضي ها همچنان 

خوشبين اند که قلعه نويي به جمع آبي ها برگردد اما او را ديگر روي نيمکت استقالل نخواهيم ديد. 
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ورزش جهان
شوستر روي نیمکت گاالتاسراي  

 
تيم گاالتاسراي  نيمکت هدايت  از حضور برند شوستر روي  روزنامه اسپورت 
خبر داد. روزنامه اسپانيايي مدعي شد سرمربي پيشين رئال مادريد قراردادي 
يک ساله به ارزش دو ميليون يورو با باشگاه گاالتاسراي ترکيه به امضا رسانده 
است. روزنامه اسپورت همچنين خبر داد شوستر آلماني در صورتي که بتواند 
گاالتاسراي را به رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا برساند مبلغ بيشتري به دست 
داشت.  خواهد  نيز  را  قراردادش  ساله  يک  تمديد  حق  همچنين  و  آورد  خواهد 
اسپورت يادآور شد تنها مورد باقيمانده در مورد پيوستن شوستر به گاالتاسراي 
اوليه صورت  هاي  توافق  تمامي  و  بوده  باشگاه  اين  با  قرارداد رسمي  امضاي 

گرفته است.  

»رانیري« تا پایان فصل در یووه مي ماند  
  

رئيس اجرايي باشگاه يوونتوس خبر داد سرمربي کنوني اين تيم تا پايان فصل از 
کار برکنار نخواهد شد. ژان کالود بالن روز سه شنبه اعالم کرد با وجود نتايج 
باقي  تيم  اين  سرمربي  فصل  پايان  تا  رانيري  کلوديو  يوونتوس،  اخير  ضعيف 
خواهد ماند. بالن به شبکه اسکاي ايتاليا گفت؛ »در پايان فصل موقعيت را مورد 
باقيمانده  بازي هاي  بايد تمرکز خود را روي  اکنون  داد.  بررسي قرار خواهيم 
معطوف کنيم چرا که ما انگيزه الزم براي ارتقاي رتبه خود در جدول سري A را 
داريم.« تيم يوونتوس که هم اکنون در جدول رقابت هاي سري A رتبه سوم را 
به خود اختصاص داده يکشنبه شب با تساوي دو - دو برابر لچه براي پنجمين 
بار متوالي موفق به شکست حريفان نشد. آنها در مرحله يک هشتم نهايي ليگ 
قهرمانان اروپا هم توسط چلسي حذف شده و به تازگي با شکست برابر التزيو 

از رقابت هاي جام حذفي ايتاليا نيز کنار رفتند.  

هواداران رئال در انتظار ونگر  
  

در يک نظرسنجي سراسري از سوي روزنامه آاس اسپانيا هواداران رئال مادريد 
آرسن ونگر را به عنوان نجات دهنده تيم شان انتخاب کردند. در اين نظرسنجي 
که تنها هواداران رسمي رئال مادريد با کد شناسايي مي توانستند شرکت کنند 
آرسن ونگر 71 درصد آراي هواداران را به خود اختصاص داد. کارلو آنچلوتي با 
9 درصد در مقام دوم ايستاد و ساير آراي هواداران به ژوزه مورينيو اختصاص 
پيدا کرد. به اين ترتيب به وضوح مشخص شد هواداران رئال مادريد آنقدر ها هم 
که فلورنتينو پرز ادعا مي کند با رئيس آينده باشگاه شان همفکر و همسو نيستند. 

گزينه اول پرس، آنچلوتي است.   

رونالدو؛ روني بازیکني همه کاره است  
 

شياطين سرخ همانند سال پيش به ديدار پاياني رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا 
راه يافتند. مدافع عنوان قهرماني اکنون منتظر برنده ديدار چلسي و بارسلوناست 
تا در ورزشگاه المپيک رم براي تکرار عنوان سال گذشته اش با اين تيم پيکار 
کند. کريستيانو رونالدو مرد سال فوتبال اروپا و جهان در سال گذشته در ديدار 
برگشت مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا زننده دو گل از سه گل تيمش بود 
بازيکن  بهترين  لندن  هاي  توپچي  برابر  امارات  در ورزشگاه  بازي  پايان  در  تا 
ميدان شناخته شود. مهاجم پرتغالي شياطين سرخ در نشست خبري پايان بازي 
سه شنبه شب با تمجيد از بازي روني گفت؛ »وين روني در روزهاي اخير اغلب 
با انتقاد روبه رو بود. او امروز با پاس طاليي اش سازنده گل سوم بود. وين 
هرگز بد بازي نمي کند و بازي در کنار او فوق العاده است. وين بازيکني همه 

کاره است.«   

فرگوسن؛ شروع سریع بازي باعث 
پیروزي منچستر شد  

 سرمربي تيم فوتبال منچستريونايتد گفت؛ شروع سريع بازي با آرسنال سبب 
برد  از  برسيم. سرالکس فرگوسن پس  مقابل حريف خود  برتري مطلق  به  شد 
تيمش در بازي برگشت ليگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال اظهار داشت؛ در اين 
ديدار شروع خوبي داشتيم که همين امر باعث ايجاد فاصله ميان ما و آرسنال 
شد. به خاطر همين شروع خوب، توانستيم به دو گل خيلي سريع برسيم. اين دو 
گل سبب شد برتري به سود ما شود. در مقابل، آرسنال بسيار جوان بود و در 
تان  توانيد عقب ماندگي  داريد، سخت مي  تيمي جوان  چنين سطحي وقتي شما 
را جبران کرده و به بازي برگرديد. وي تصريح کرد؛ از قبل هم بارها گفتم که 
محکوم به کسب مجدد اين جام هستيم زيرا از کيفيت الزم برخورداريم. فرگوسن 
در مورد گل سوم تيمش عنوان کرد؛ گل سوم ما که توسط رونالدو زده شد، 
خارق العاده بود. در موقعيتي که رونالدو بود، فقط بازيکنان بزرگ هستند که مي 
توانند سرنوشت را رقم بزنند. من ناگزير هستم به اين نکته اشاره و تاکيد کنم که 
همه اعضا منچستر سهم بسزايي در کسب برد داشتند. با اين حال وقتي آرمي 
حرکت پارک جي سونگ يا جهش خيره کننده فلچر را مي بيند، از خود مي پرسد 
به راستي بازيکن برتر ميدان چه کسي بود؟ دراين بازي آرسنال حريف ما نبود. 
اين تيم يکي، دو مصدوم داشت تا نتواند مقابل ما بايستد، اما براي فصل آينده 
آنها مي توانند يکي از رقباي قابل بحث مان شوند. من االن دقيقًا مي دانم آرسن 

ونگر چه احساس و برنامه يي دارد.  

آنچه از شب زيباي شياطين سرخ باقي ماند 

 اشک و عشق، فینال و منچستریونایتد 

الزم نبود مانند بازي هاي دو تيم در اوايل و اواسط دهه 90 کرکري خوانده شود يا پيتزاي گاززده و پرتاب شده به سوي فرگوسن، 
ملزومات روحي بازي بزرگ نام بگيرد. چهره مصمم بازيکنان بزرگي مانند کريستيانو رونالدو و نمانيا ويديچ درآميخته با اشتباهات 
جوانان وحشت زده ميزبان، براي تشخيص پيروز از بازنده کفايت مي کرد. البته در جريان بازي تفاوت بيشتر رخ نمود؛ زماني که 
پارک کره يي در هشتمين دقيقه به لطف اشتباه گيبس و پاس هاي منظم هم تيمي هايش، عنوان »اولين آسيايي حاضر در ترکيب 
اصلي يکي از چهار تيم پاياني ليگ قهرمانان« را با افتخار »ثبت اولين گل آسيايي در نيمه نهايي اين رقابت ها« گره زد. شاهکار اصلي 
180 ثانيه بعد شکل گرفت؛ کريس رونالدو سه چهارم زمين را دويد و ضربه آزاد خود را به تور دروازه آلمونيا دوخت. تنور رقابت 
کمي سرد شد تا اينکه بار ديگر بهترين بازيکن حال حاضر کره خاکي راه افتاد. دوربين رونالدو را خارج از جريان بازي نشان مي 

داد اما او به محض هدر رفتن فرصت آرسنال، ناگهان توپ را دريافت کرد، پارک جي سونگ را راه انداخت، در ادامه پاس آخر را 
از روني گرفت و کار را تمام کرد؛ آن هم در شصتمين دقيقه. آرسنال کوچک )البته در اين بازي( کوچک هاي بزرگ شده يي به نام 
»کارلوس وال« را به بازي آورد. در آن سمت ميدان سر به هوايي، کار دست منچستريونايتد داد. فلچر به دليل خطاي مشکوک با 
تصميم سختگيرانه روزتي اخراج شد و فن پرسي از روي نقطه پنالتي اختالف را به دو گل رساند اما 14 دقيقه بعد حاصلي در پي 
نداشت تا منچستريونايتد براي چهارمين بار فيناليست شود. آرسنال همه چيز را باخت. چرا؟ اتکاي بيش از حد به بازيکنان جوان، يک 
فصل بدون جام ديگر را فراروي دوستداران بي صبر توپچي ها قرار داد. ترک کردن ورزشگاه، مدت ها قبل از پايان بازي )آنچه در 
سنت هواداري فوتبال انگليس جايي ندارد( زنگ هشدار را براي آقاي ونگر به صدا درآورده است. گيبس 19ساله آموزه هاي مدرسه 
فوتبال ويمبلدون را به هيچ انگاشت. ساير دانش آموخته هاي ديگر آکادمي ها هم انگار در آرسنال به يک بيسواد تبديل شده اند. در 
اين بين کسي نپرسيد گيبس همان بازيکني است که شش هفته پيش پس از مصدوميت کيليشمي تمام وظايف تدافعي خود در بازي 
جام حذفي را به درستي انجام داد؟ البته مشکل فقط او نبود. هواداران آرسنال در حال يادآوري ناتواني گيبس در قطع پاس رونالدو 
بودند و منچستريونايتد با ولع تمام رو به جلو مي تاخت. اگر گل نخست حاصل يک اشتباه تلقي مي شد، ضربه کريس رونالدو جاي 
هيچ گونه توجيهي باقي نگذاشت. رابين فن پرسي فقط مي توانست شوت از فاصله 35 ياردي رونالدو را نظاره کند. فابرگاس نسبت 
به بازي رفت وظايف عمقي تري داشت اما هيچ گاه نتوانست در اين قالب مانع رسيدن پاس هاي کمرشکن رونالدو به هم تيمي هايش 
شود. فن پرسي هم کاري از پيش نبرد. در واقع خطاي او، ضربه آزاد منجر به گل کريس پرتغالي را در پي داشت. تير خالص هم 
محصول شناسه اصلي بازي بود؛ از دست دادن توپ در نيمه زمين خودي، حرکت و دوندگي بي امان رونالدو و گل. بزرگان فوتبال 

حمله را با حمله جواب مي دهند و منچستريونايتد يک ضدحمله را با يک گل، 
در اين راستا عجيب نبود که گل سوم منچستريونايتد نتيجه ناتواني تيم ونگر در استفاده از ضربه کرنر باشد. اشاره صرف به 
رونالدو ناسپاسي در حق ساير خوب هاي اولين فيناليست فصل جاري ليگ قهرمانان است. دارن فلچر تا دقيقه 75 يادآور روزهاي 
اوج کين و رابسون بود و هنگام اخراج خطاي »کينو«ي منچستريونايتد را روي پاتريک ويراي آرسنالي تداعي کرد. جالب اينکه فرجام 
آن نبرد به سود منچستريونايتد خاتمه يافت که در نهايت به سمت فتح سه جام در فصل -1999 1998 پيش رفت. اگر پنالتي مهارشده 
از سوي اشمايکل سند خوش شانسي شياطين سرخ بود، جوانان پراشتباه امروز آرسنال دليل بدشانسي ونگر تلقي مي شوند. پنالتي 
همان پنالتي بود اما شور دروازه بان دانمارکي يونايتد کجا و بي حوصلگي زننده و گيرنده تنها پنالتي اين بازي کجا، البته قهرمان 
بدون شکست فصل 2003-2004 ليگ برتر نبايد از بخت بد خود گله کند چون خواسته قبلي مبني بر حمايت پرشور هواداران را عملي 
ديده و با توجه به بضاعت فعلي چه فاکتور بيروني ديگر مي توانست عصاره شانس نام بگيرد؟ جو ورزشگاه امارات شبيه مستايا، 
آنفيلد و علي سامين بود اما دريافت دو گل در 11 دقيقه سر و صداهاي فراوان را به سکوتي معنادار تبديل کرد. هواداران ميزبان 
تکليف خود را مي دانستند. تيم شان چنان واداده بود که ديگر نمي شد ادعا کرد از دست دادن فرصت هاي بازي رفت ناکامي اصلي 
را به وجود آورده است. تنها دو بازيکن حاضر در فينال فصل -2006 2005 ليگ قهرمانان در ترکيب اصلي حضور داشتند و سه نفر 
باقيمانده فقط در ليست 18نفره ديده مي شدند. خب، عالقه ونگر به تحول و جوانگرايي از او يک چهره دوست داشتني و بازنده يي 
تحمل پذير ساخته اما با اين نوع فوتبال ديگر بعيد است مفري براي انتقادات احتمالي بيابد. وقتي شکست هافبک هاي آرسنال مقابل 
قدرت فردي ميهمان را مي ديديم، ناخودآگاه مي پرسيم چرا سرمربي فرانسوي براي فالميني، ويرا و گيلبرتو جايگزينان مناسبي در 
نظر نگرفته است. زماني آرسن آرسنال، السانا ديارا را مي خواست اما به خواسته خود نرسيد. به هر حال اتفاق حاشيه يي در لحظات 
ثبت گل سوم منچستريونايتد، شايد گوياي همه چيز بود. قدرت بي نظير بازيکنان که زير نظر فرگوسن بهترين دوران حرفه يي را 
سپري مي کنند، گل سوم را به ارمغان آورد و معدود آرسنالي هاي باقيمانده در ورزشگاه فرياد »ما هنوز مي توانيم عاشقت باشيم 

آرسنال« را سر دادند. حرارت عشق اين افراد به سردي سکوها برخورد مي کرد، اشک مي شد و روي گونه ها مي ريخت.
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 Mahram heading for
FIBAAsian Championship
Iran’s Mahram basketball team will travel to Indonesia 
on Wednesday noon to take part in the 20th FIBA Asia 
Champions Cup. Mahram will make their maiden appear-
ance in this prestigious annual tournament held in Jakarta, 
Indonesia, from May 12 to 20, replacing Saba Battery (now 
Saba Mehr) as the representative of Iran. Mahram earned 
the right to play in Jakarta after winning the West Asian 
Basketball Association (WABA) qualifiers in Amman in 
March. 
Mahram has been drawn in Group A along with fellow 
WABA rivals and Lebanese giants Al Riyadi Beirut. 
Groupings: Group A: Mahram (IRI), Al Riyadi Beirut 
(LBN), Sangmoo (KOR), Smart Gilas (PHI), Al Qadsia 
(KUW). Group B: Al Arabi (QAT), Al Wasl (UAE), Zain 
( JOR), Young Cagers (IND), Satria Muda (INA). 
Iran’s Saba Mehr won the two previous editions of the 
championship 

 Handball Team Rivals in
World Event
 
Iran handball team has been drawn with France in the 
2009 Men’s Junior World Championship.
The event will take place in Egypt from 6 to 19 August 
2009. Iran is in Group B along with France, Spain, Tunisia, 
Brazil and Norway, Mehr News Agency wrote.
Other groups are as follows: 
Group A: Egypt, Germany, Kuwait, Argentina, Qatar, Ice-
land
Group C: Sweden, Estonia, Slovenia, the Netherlands, 
Libya, Greenland
Group D: Denmark, Portugal, Czech Republic, Algeria, 
Belarus, Morocco

 Tehran Hosting Asian
 Sports Ministers
The 2nd Asian Sports Ministers Meeting opened in Tehran 
on May 5.According to Fars News Agency, 28 countries 
have voiced their willingness to participate in the meeting, 
which is being held at Esteqlal International Hotel.
Representatives from Japan, Syria, China, Bangladesh, 
UAE, Kuwait, Cambodia, Mongolia, Myanmar, Saudi Ara-
bia, Vietnam, Hong Kong, Qatar, South Korea, Taiwan, 
India, Brunei, Lebanon, Tajikistan, Philippines, Singapore, 
Nepal, Jordan, Oman, Cyprus, Maldives, Pakistan and Sri 
Lanka are participating in the three-day event.
The first edition of the meeting was held in Japan in 2007.

 Iran’s freestyle wrestling team lifts
Asian Championship trophy

PATTAYA, Thailand - Iran claimed the title of the 2009 
Asian Senior Freestyle Wrestling Championship on 
Wednesday. The heavyweight team bagged five gold med-
als and two bronze in the event which was held from May 
2 to 7 in Pattaya, Thailand. Iran was crowned as the Asian 
champion for the 19th times. Mehdi Taghavi in 66kg class, 
Sadegh Gudarzi in 74kg, Ehsan Lashgari in 84kg, Saeid 
Ebrahimi in 96kg and Fardin Masumi in 120kg claimed 
gold, while Hossein Rahimi and Masoud Esmaeilpour in 
55kg and 60 kg seized the bronze. Iran claimed the title of 
the 2009 Asian Greco-Roman Championship prior to this 
on Sunday. Iran won four gold medals and one bronze in 
that event 

 Esteghlal out of ACL

Iran’s Esteghlal football team failed to advance to the Asian Champions League (ACL) next round after a home tie against 
Al-Ittihad at the Azadi Stadium. 
Esteghlal held to a 1-1 draw against the two-time Asian champions Al-Ittihad in Group C of ACL. 
Hicham Aboucherouane gave the visitors a lead in the 80th minute with a long-range shot which was deflected by Es-
teghlal defender Hadi Shakouri. 
Ali Alizadeh’s header equalized the match but it was not enough for Esteghlal and the team was eliminated from ACL. The 
Iranian representative needed a victory to boost its chance to book a berth in the next stage but failed to beat the power-
house team in front of approximately 20,000 spectators. 
Esteghlal lies fourth in the group behind Al-Ittihad which will likely qualify for the next round as the first team. Umm Salal 
of Qatar and the UAE’s Al-Jazira are the second and third teams in the group respectively 

 Qotbi Can Lead Iran to S. Africa
    

 The former technical director of the German Football Association (DFB) Erich Rutemoeller believes that Afshin Qotbi 
can steer Iran to South Africa 2010 World Cup.
“I didn’t know Qotbi very well until recently when we had 
few meetings. I have found him competent and profession-
al. I believe his great ambition can boost Iran’s chances for 
qualification“, Rutemoeller told IRNA.
“Iran’s football level is very high. We shouldn’t count Iran 
out of the race yet. Team Melli can still qualify with three 
wins in the remaining matches“, he added.
“I love Iranian football and I hope that Iran will qualify 
for the World Cup.“Rutemoeller who has also been linked 
with Iran’s U-23 team, continued, “I am going to negoti-
ate with Iranian Football Federation (IFF) regarding my 
new role after the end of the coaching instruction lectures. 
Nothing has been decided yet.“Asked about the reasons of 
Ali Daei’s lack of success, he explained, “Daei’s record at 
national team was not bad at all. He was sacked by IFF of-
ficials only after a single defeat.“The former FC Cologne 
and Hansa Rostock coach, who is currently conducting a 
professional license coaching course for Iranian trainers, 
became assistant coach to Daei earlier this year. After Daei’s dismissal, Erich Rutemoeller temporarily took over Iran’s 
national team leading Iran to a 1-1 draw against Senegal at Tehran’s Azadi stadium.
Elsewhere, head of the IFF Ali Kaffashain said reaching the 2010 World Cup is the main priority for the federation.

PERSIAN SPORT
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Swine Flu and Iranian Boars
By Sadeq Dehqan

After the swine flu spread across the world, the poor pig has hogged the 
international media limelight. 
Global warnings about this disease have not created anxiety among Irani-
ans, as they have banished it from their cuisine for religious reasons and its 
wild kith is scattered in the country.
Mazandaran province has the highest population of wild boars in the coun-
try. However, environmental authorities have not presented any official 
guidelines for warning rural residents about the spread of swine flu. This is 
while wild boars roam the rural areas around forests in the province.
Global warnings about this disease have not created anxiety among Irani-
ans, as they have banished it from their cuisine for religious reasons.
 Pandemic Threat
Recently, World Health Organization (WHO) raised the official global alert 
level to Phase five, the second highest alert of a flu pandemic. Phase five, 
one step short of a full pandemic, is defined by WHO as a strong signal 
that a pandemic is imminent and that the time to finalize planned mitiga-
tion measures is short. Phase six declares a global pandemic or sustained 
community-level illness on more than one continent. 
WHO also announced that efforts for producing a vaccine should not stop. 
The epidemic first started in Mexico and the latest facts and figures suggest 
that so far 22 people who contracted the flu in the country have died. 
Official statistics compiled by WHO reveal 898 people in 20 countries have 
contracted the H1N1 virus. Laboratory studies on swine flu show that since 
the epidemic pertains to the transfer of virus from animal to man, it is very 
dangerous. The symptoms of the swine flu are fever, reduction of appetite, 
coughs, sneezing, clogged nasal passages and inflammation of the throat. 
The human body has no immune system against the flu.

Habitat
Deputy head of Amol’s Department of Environment (DoE), Yadollah Ran-
jbar, told Iran Daily, “The habitat of boars is defined by the availability of 
water. A boar is largely compatible with its surroundings and only water 
shortage can create problems for it.“
A boar is an omnivorous mammal. It is viewed as a valuable species and 
ecologists even call it the gardener of nature, as its teeth are effective in cul-
tivating lands and planting seeds.Since boars inflict damage on farmlands 
near forests, they are considered harmful and villagers constantly complain 
about this.Ranjbar noted that in the laws for hunting, wolf and boars are 
viewed as harmful species. “Special people authorized by the Department of 
Environment once in a while hunt them in the wake of complaints by rural 
residents. In most cases, these people manage to make wolves and boars es-
cape from the territory where they have inflicted losses,“ he said.On separat-
ing the habitat of boars from rural areas, he pointed out that farmers set up 
barriers for preventing them from entering farmlands. “The DoE is opposed 
to fencing the habitats of boars, as it believes they should be able to meet 
their needs from the habitat. Of course, since boars are timid and basically 
wander at nights, they keep away from human beings,“ he said.
On the illegal hunting of wild boars in forests, he said, “Hunting boars and 
using its meat is forbidden according to Islamic tenets and the laws of DoE.“ 
Ranjbar said the DoE permits religious minorities such as Jews and Arme-
nians to hunt boars in a limited manner, but their hunt is not examined in 
terms of health considerations.
No Guidelines
“We have no specific guidelines for preventing the spread of swine flu. Of 
course, we had guidelines about confronting bird flu when it spread in the 
country. Before the threat of bird flu came to the fore, the issue of selling live 
birds in Amol was not taken seriously. But then, chicken farms were moni-
tored and the sale of live birds became illegal,“ he said.
An environmental official of Mazandaran, Kouros Rabiei said that since the 
meat of boars is considered unlawful for consumption, they are not hunted 
frequently and their population also do not decline.
He said statistics related to the population of boars in Mazandaran are not 
precise.
“But, it is estimated that boar population in regions like Miyankaleh is 
2,000,“ he said.
Officials should monitor the boar population for removing any concerns 
about swine flu in the country.

Sharjah facing two-year ban
The UAE Football Association have urged Sharjah to reconsider their decision to withdraw from the Asian 
Champions League as it would damage the reputation of UAE football on the continental stage. 
Sharjah were scheduled to host Iranian side Persepolis on Wednesday night, but after failing to win a single 
point from their four Group B games, they declared they had decided to opt out and focus instead on the 

Pro League, where they are battling to avoid relegation. 
The decision has not gone down well with the UAE FA, who have been working hard to raise the image of 
UAE football in Asia, and general secretary Yousuf Abdullah is hoping the club will have a rethink. 
“We are really disappointed with this decision,” said Abdullah. “We have written to Sharjah and we are 
trying to convince them to reconsider their decision. We understand their position. They have lost all their 
games in the Champions League and are facing a tough time on the home front. 
“But their decision could really tarnish the image of UAE football. So we hope we can find a solution to 
this problem, though at this moment there doesn’t seem to be a way out. 
“We were really proud to have four teams taking part in the AFC Champions League, but now we are feel-
ing a bit let down. 
If Sharjah refuse to budge, they could face a two-year suspension from Asian football and incur financial 
penalties, which include returning “all AFC financial stipends and compensating any damages or losses 
suffered by the opposing club, the AFC and its commercial and television partners”. 
The club will, however, escape any sanctions from the UAE FA as there are no regulations for such of-
fences. “We have reminded Sharjah about their commitment to the AFC and the penalties they face if 
they back out,” added Abdullah. 
“But we don’t have any clauses in the UAE FA regulations for such situations, so we can’t take any action 
against them. Still, I hope they will understand and play for the sake of UAE football.” 
Sharjah qualified for the Champions League with a 3-0 win over Indian champions Dempo, but have lost 
all their four group games. After the Persepolis match at home, they were due to travel to Qatar for their 
final game against Al Gharafa on May 20. In the Pro League, they have three games remaining and the 
prospects of playing five games inside 21 days “forced” them to pull out from the Champions League. 
The decision was made after several meetings of their board, headed by chairman Sheikh Ahmed Al Thani 
and a statement released on the club website said: “Given our current situation, we have decided to pull 
out of the AFC Champions League and give our players and staff an opportunity to focus on the Pro 
League. “We are now threatened by relegation to the second division and continuing in the Champions 
League would have added to the players’ fatigue and suffering. 
“So we have been forced to take this difficult decision, conscious of the need to lift the burden on the play-
ers, which would have resulted from the stress and pressure of these games. 
“We hope that the Asian Football Confederation will understand our situation especially as we do not 
have any hope left to advance from our group.” 
Sharjah have just one win in their last nine Pro League games and are third from the bottom with 18 
points, three more than Al Shaab and four ahead of Al Khaleej. In their remaining three games, they will 
be hosting Khaleej and then travelling to Shaab and Dhafra. 
Abdul Wahab Abdul Qader, who took over as coach following the sacking of Toni Oliveira last week, has 
backed the decision of the club to opt out of the Champions League. 
“Opting out is better than losing two more games,” said the Iraqi. “It would have further demoralized the 
players at this difficult stage, when we are struggling to survive in the top flight. 
“Now we have plenty of time to prepare for the three remaining games and try to correct the mistakes and 
eliminate the negatives.” 

(Source: National) 
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THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

As mentioned, there are several short-wave and medi-
um-wave transmitters in various parts of country which 
broadcast for foreign residents.  Some external broad-
casts are transmitted by way of provincial transmitters.  
For example, the Urdu programs are received in Paki-
stan, Afghanistan an India from a 100-kilowatt transmit-
ter at Zahedan,    a southwestern city in Iran.  The Urdu 
program has a large audience and over 10,000 letters are 
received monthly.  Most of the programs broadcast to 
foreign countries are devoted to answering letters’ ques-
tions and providing entertainment.

The Arabic language programs are intended for the 
countries south of Persian Gulf.  A thirty-minute pro-
gram is broadcast from Tehran on short-wave.  In addi-
tion, there are a four-and- half hours program from the 
Ahvaz transmitter, and one hour from Kermanshah.

Azary and Turkish programs are broadcast from the 
Tabriz and Rezayeh transmitters which are located in 
northwest Iran.

Similarly, the programs in Kurdish are broadcast from 
Kermanshah, Sanandaj, Rezaiyeh and Mahabad trans-
mitters.  The programs in Kurdish consist of three 
separate dialects: Surani, Urami and Northern Kurdish.  
Surani and Northern Kurdish are literary languages, 
while Urami is a vernacular.  Radio Kermanshah broad-
casts in Surani two hours daily.  Radio Rezaiyeh broad-
casts in Northern Kurdish one and half hours daily.  The 
programs consist of news. Music, literary features, mail-
bags, youth features and special programs in Northern 
Kurdish called “Thought and Knowledge” which dis-
cusses agricultural and religion.

There are also programs in Assyrian which are broad-
cast from Tehran for half hour daily and programs in 
Turcoman which are broadcast from Radio Gorgan.  
By broadcasting in Farsi as well as the region’s special 
dialects the regional dialects are preserved and the Farsi 
language is promoted as well

To be countinued

Sistan’s Achaemenid City
   
Dahane Gholaman in the desert of Sistan is the only city belonging to the Achaemenid era, but it has not received the atten-
tion of officials despite its significant status in Iranian 
history.
Sistan-Baluchestan province is of paramount impor-
tance to archeologists. Tens of important historical sites 
such as Burnt City, Khajeh Mount and Dahane Ghola-
man, which is the only ancient city in the region, indi-
cate the civilizational roots of the region, Mehr News 
Agency reported.
Dahane Gholaman is situated two kilometers from 
Qaleh Nou Village and extends for about four to five 
kilometers long.
   
Research
An Italian archeological group for the first time con-
ducted research in this area in 1966. After unearthing 
remnants of the city, the group reached the conclusion 
that it belongs to the Achaemenid period. 
The city has various sections, including industrial, resi-
dential, public and religious as well as a special section 
for the ruler’s residence.
Archeologists have so far carried out seven phases of 
excavations in the city and identified various buildings, 
the architectural style and precincts of the city.   
 Experts maintain that Dahane Gholaman is the only 
ancient city whose buildings were built on the basis of 
drawings and the entire city was designed in a compre-
hensive project with special targets. One can dare say 
this city is the only urban area of the Achaemenid era 
where people’s houses are adjacent to government and 
religious buildings. The city is symbolic of the era’s ar-
chitectural style and the impact of climatic conditions 
in urban structure.
The city had a lifetime of 150 to 200 years in the sixth 
and fifth centuries BC. The main name of the city has 
not yet been clarified, but research conducted by experts 
show Dahane Gholaman was for a short period the po-
litical, administrative and social hub of the region. 
   
Findings
Since no significant objects have been discovered in ar-
cheological diggings in the area, it can be deduced that 
people evacuated the city in a disciplined manner and 
no external parameter was involved. 
The largest wall painting of Achaemenid era, which is a 
unique masterpiece, was discovered on one of the walls 
remaining in this ancient city. The painting depicts a 
horse rider hunting a boar.
A local tourism official, Reza Ganjali, said that in the last two phases of excavations, archeologists discovered three more 
buildings.
“Domestic and foreign tourists believe Sistan is a treasure-house for archeologists and many historical sites have been un-
earthed in the important region,“ he said.

Stone Age Graves Discovered 
Iranian archeologists have discovered caves, shelters, stone tools and three graves belonging to the Stone Age in eastern 
Iran. 
The archeologists discovered the 8,000-year-old site and tools across Samireh Dam in Iran’s eastern provinces of Lorestan 
and Ilam, Presstv reported.
The graves revealed that the dead were placed in a fetal position. 
“Archeological studies at Samireh Dam help determine the process of Neolithic and human transition from cave dwelling to 
village dwelling,“ said Hojjat Darabi, head of the archeological team. 
Decorative objects and gemstones are among the relics discovered in the area. Despite their proximity to other Neolithic 
sites, no clay or earthenware has been found in the region. 
“Archeological strata were studied to establish a platform for archeologists to carry out comprehensive studies,’’ he said.

IRANICA
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2 Iranians Join US 
Academy of Sciences
The National Academy of Sciences (NAS) announced the election of 72 new members, including 2 Ira-

nians and 18 foreign associates, during its 146th annual meeting in Washington, D.C. 
The new members bring the total number of active US members in NAS to 2,150 and its foreign mem-
bership to 404, ISNA reported. 
The newly-elected Iranian members are Keyvan Shokat, a researcher at Howard Hughes Medical Insti-
tute and professor at the Department of Cellular and Molecular Pharmacology, University of California, 
San Francisco, and Kamran Vafa, a professor at the Department of Physics, Center for Fundamental Laws 
of Nature, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.  
Keyvan Shokat The National Academy of Sciences is a private organization of scientists and engineers 
dedicated to the furtherance of science and promotion of public welfare. 
Established in 1863 by a congressional act of incorporation signed by Abraham Lincoln, the academy acts 
as an official adviser to the federal government, upon request, in any matter of science or technology.

 Japan to Honor
 Iranian Researcher

Rajabzadeh will be presented an order of merit by the Japanese government 
next week.
Rajabzadeh, currently teaching at Rikkyo University in Japan, will receive the 
honor in recognition of his efforts to introduce Persian culture and civiliza-
tion to Japan’s society.
He has been teaching Iranology and Persian literature at several Japanese uni-
versities during the past 27 years, ISNA reported.
’The Order of the Sacred Treasure; Gold Rays with Rosette’ was established 
on January 4, 1888 by Emperor Meiji of Japan. It is generally awarded for long 
and meritorious service. The awarding ceremony will be on May 13.
Rajabzadeh, 68, holds a PhD in political sciences from Tehran University. He 
has so far published over 50 books and 240 articles mostly about Japanese 
culture and history as well as commonalities between Persian and Japanese 
culture.
The professor’s recent publications, including ’Bayan Al-Haq’ and ’Soltanieh 
Discussions’ are centered on Iranian scholar Khajeh Rashideddin Fazlollah 
Hamedani, a minister during the Ilkhanid rule serving in the courts of Gha-
zan (ruled 1295-1304 AD), Uljaitu (1304-16) and Abu Saeed Bahador Khan 
(1316-35). 
Over 700 years ago, Fazlollah Hamedani established a big academic center 
named ’Rab-e Rashidi’ in Tabriz. He also wrote ’Complete History of Rashi-
di’, the most credible history book of the Mongol rule in simple Persian.
The book has been registered by UNESCO, and published by the universities 
of New York, Paris, London and Columbia.

 Persian Gulf Studies on
Agenda

 
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHHTO) has placed underwater 
studies in the Persian Gulf on its agenda, as an im-
portant part of the waterway is submerged.Address-
ing the Fifth National Conference on Persian Gulf, 
ICHHTO Chief Esfandiyar Rahim Mashaei said, 
“Persian Gulf is like a vein through which Iranian 
blood flows É It is the third largest waterway in the 
world and dates back to 30 million years.“He em-
phasized that the Persian Gulf is among the most 
important national and international regions and 
hosts many historical and cultural works, CHTN 
reported.“The name Persian Gulf exists in almost all 
global geographic materials. Its Iranian identity is 
so clear that there is no need to conduct research to 
prove this. Historians in the past recognized Persian 
Gulf and mentioned it in their works,“ he said.The of-
ficial noted that Persian Gulf has been registered as 
a national heritage with all its components. “But, this 
does not mean that no move had been taken in this 
respect before. In fact, experts have taken many mea-
sures regarding environmental considerations in the 
Persian Gulf,“ he said.Mashaei concluded by saying 
that his organization will take more measures for a 
better identification of the valuable aspects of Persian 
Gulf.

 Iranian artworks
 to go under
 hammer at
London auction
Artwork created by 30 celebrated Iranian art-
ists will go on sale at the Bonhams auction 
house. 
Entitled “Modern and Contemporary Middle 
Eastern and South Asian Art,” the auction, 
which offers works by painters, sculptors 
and photographers from Middle East and 
South Asian countries, will be held on June 3 
in London. A total of 32 creations by several 
renowned Iranian artists, including Sohrab 
Sepehri, Manuchehr Yektaii, Farah Osuli, 
Parviz Tanavoli, Hossein Khosro Farideh 
Lashaii, Abbas Kiarostami, Kurosh Shishe-
hgaran, and Shirin Neshat, will go on sale at 
the event. Bonhams conducts over 700 sales 
a year, more than any of its rivals worldwide. 
The company’s international fine arts sale-
room is located on London’s New Bond Street, 
while its other flagship London saleroom is in 
Knightsbridge, where sales are aimed primar-
ily at the collectors’ market. 
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 Iranian musician
 promoting homeland’s
melodies in Austria
Iranian-based Austrian musician Vaseqi believes that using Iranian musical instruments in 
foreign bands is an effective way to introduce Iran’s music to the rest of the world. 
“As you know, concerts by foreign music groups are mainly attended by non-Iranian audi-
ences while Iranians mostly go to concerts performed by Iranian music ensembles,” Es-
maeil Vaseqi told MNA. 
Vaseqai, who plays santur in the Austrian ensemble Klemenchich said that he has tried to 
introduce the Iranian instrument santur as well as Persian culture to the world through-
out his career. He went on to say that he did this by accompanying the band at hundreds 
of concerts in several cities around the world. 
“The band is composed of individuals from different countries and its repertoire consists 
of traditional music, belonging to past ages. We have done research as well as holding 
concerts and I have accompanied the band for more than 30 years by playing the santur,” 
he mentioned. 
He also gave details on the band’s recent album “Carmina Burana,” recently released in 
Europe. He said that he used the santur on the album and pointed out that it resembled 
an early instrument played in former times in Europe. 
Vaseqi resided in Vienna for more than 30 years. He studied music at the University of 
Tehran in 1974 and he continued his studies at the Vienna Conservatory in the area of 
composition. He came back Iran in 1978 and taught music at the University of Tehran for 
one year and then returned to Vienna. 
His album “The Alley” was released in Iran. He is going to release another album in which 
he will be accompanied by vocalist Bijan Bijani, which will contain poems by Hafez and 
Sadi. 

 Kiarostami cancels London
trip over visa row
Iranian director Abbas Kiarostami has cancelled his London trip due to an “unduly and complicated” 
visa application process that included fingerprinting. 
Supported by the English National Opera (ENO) Trust, The internationally-acclaimed filmmaker was 
to stage Mozart's Cosi Fan Tutte at London's Coliseum Theater. 
The Daily Telegraph quoted unnamed sources as saying that Kiarostami was not treated respectfully by 
the British Embassy in Tehran 
and although the ambassador 
tried to intervene by that time 
Kiarostami had decided to no 
longer pursue the matter. 
This is while the award-win-
ning filmmaker has worked 
freely in Italy and France and 
has never had an issue with 
a visa application, the report 
added. 
In a statement, Kiarostami 
thanked the ENO for their 
support and understanding 
concerning the “very compli-
cated but delicate situation.” 
“I would like to thank ... ENO for the understanding and support they have shown in this. They respect-
ed my position and my principles in spite of the obvious fact that it was putting them in a very precarious 
and disagreeable position,” it said. 
ENO artistic director John Berry said the company was hugely disappointed by what had happened. "It 
is very sad that such a widely admired artist as Abbas will not be coming to London." 
This is while the UK Border Agency rejected the disrespectful treatment of Kiarostami, saying the 
checking was not something they would apologize for. 
"Fingerprint visas mean we can check everyone who wants to come to the UK against immigration and 
crime databases. These checks are a crucial part of securing the border and they are not something we 
will apologize for - they have already detected at least 5,000 false identities,” a spokesman said. 
Kiarostami's assistant Elaine Tyler-Hall is now slated to direct the opera, which will be staged from May 
29 to July 5, 2009. 
Filmmaker, painter, designer and photographer, Kiarostami has received many prestigious international 
awards, including the 1997 Cannes Golden Palm award and the 2008 Glory to the Filmmaker award of 
the Venice Film Festival. 
He has also held a photo exhibition at Beijing's Imperial City Art Museum. 
He debuted his Cosi Fan Tutte comic opera buffa at the 2008 Festival of Lyric Art in Aix-en-provence, 
France. 

TE/HGH

 Toos Foundation in Celebration of the ‘Immortal Flowers’ of
Persian Song and Music

Shayda, Aref Qazvini, Bijan Taraqqi, Rahi Moayyeri, Kiamarz Vusuqi, Mo‘ini Kermanshahi,  
Monir Taha, Turaj Nigahban, and Simin Bihbihani, not to mention famous composers such 
as Mortaza Mahjubi, Homayun Khorram, Abu’l-Hasan Saba, ‘Ali Tajvidi, Ruhu’llah Khaliqi, 
Habibu’llah Bada’i, Faramarz Payevar, Javad Ma‘rufi, Mehdi Khalidi, Hosayn and Parviz Ya-
haqqi, soloist virtuosos Jalil Shahnaz, Farhang Sharif, Hasan Kasa’I, Ahmad Ibadi, Hosayn 
Tehrani, Asghar Bahari, Reza Varzandeh, Nasir Iftetah and Mohamad Ismaili.
Although largely dedicated to recapturing the musical ambience and reviewing the histori-
cal achievements of the Golha programmes, the Toos Foundation programme also featured 
some live singing. There was brief cameo appearance by Akbar Golpayigani, who sang sev-
eral couplets to rapturous applause, and a wonderful ten-minute performance of the female 
vocalist Sirush Izadi (who successfully sang some lyrics in the style made famous by Qamar 
almost a century ago) and a mezmerising performance by Nahid Da’i-Javad. There was also 
much live declamation of Persian poetry by Azar-i Pazhohish, Firuzha Amir-Mu‘izz, and 
Fakhri Nikzad as the programme drew to a close.
Finally, around 10:30 pm, the audience spontaneously rose to their feet as the Toos Founda-
tion’s tireless director, the lovely Jamil Kharrazi in a short strapless black dress emblazoned 
with a scarlet sash, appeared on stage to invite all of the great singers, musicians, radio pre-
senters, and other contributors to the original Golha programmes to receive the Toos Foun-
dation’s accolades and awards, as well as adulation accompanied by several standing ovations 
and encores from the audience. 
Congratulations are due to the presenters not only for succeeding perfectly in realizing their 
grand ambition to preserve the endangered legacy of these great performing artists of classi-
cal Persian music but in offering Iranians today a much needed history lesson: that the Per-
sian people still must labour not only not to forget but to equal the glorious achievements of 
their still-living forbears in the world of music.

 French children to enjoy Iranian
story books
A French publisher will translate 
and release two of the first Irani-
an children’s story books in near 
future. 
Grandir Publications will re-
lease “Uncle Noruz” and “King 
Jamshid,” which were published 
by Iran’s Institute for Intellec-
tual Development of Children 
and Young Adults (IIDCYA) in 
1967. 
IIDCYA granted the books copy-
right to Grandir in return for the 
copyright permission of two 
books released by the French 
publisher. 
Written by Farideh Jaam and 
Mahmud Moshref Tehrani 
(M.Azad), “Uncle Noruz” con-
cerns the legendry Iranian figure 
Uncle Noruz who is similar to 
Santa Claus and brings new life 
and warmth to every household 
each Noruz, the Iranian New Year which begins on March 21 and coincides with spring. 
“King Jamshid” by Mehrdad Bahar concerns the great mythological figure of Iranian cul-
ture and tradition, Jamshid. In tradition and folklore, Jamshid is described as having been 
the fourth and greatest king of the epigraphically unattested Pishdadian dynasty (before 
the Kayanian dynasty). 
Grandir Publications previously released the French version of Samad Behrangi’s “The 
Little Black Fish” by René Turc in 2008, which was published by IIDCYA. 
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 Toos Foundation in
 Celebration of the
 ‘Immortal Flowers’ of
Persian Song and Music
The music and literary repertoire of the programmes known gen-
erally as Golha, ‘Flowers [of Persian Poetry and Song]’, a series of 
weekly radio programmes produced by Davoud Pirnia and aired on 
Iranian National Radio between 1956 and 1979, was the subject of 
a special bi-lingual (Persian/English) symposium held at the Insti-

tute of Education’s Logan Hall in central London on April 26, 2009. 
Convened and conceived by Jamila Kharrazi, the dynamic Director 
of the charitable Toos Foundation, this free symposium (no admis-
sion fee was charged) was devoted to introducing one of the most 
glorious episodes in modern Persian music history to the modern 
British public.
Logan Hall was packed and attended by over 1300 people, the Toos 
Foundation’s four-hour long symposium having been fully booked 
weeks in advance. Devoted to reviving the memory and legacy of 
these programmes, the large audience was offered a spiritual feast 
which featured a comprehensive overview to the five different 
types of Golha programmes: (1) Barg-i Sabz; (2) Golha-yi Javidan; 
(3) Golha-yi Rangarang; (4) Golha-yi Sahra’i; (5) Yik Shakh-i Gul, 
Golha-yi Tazeh (A Green Leaf, Immortal Flowers, Multi-coloured 
Flowers, Desert Flowers, A Single Flower, Fresh Flowers).
The approximately 1500 different Golha programmes presented the 
best and most poetically diverse—recorded collection of the clas-
sical corpus of Persian music and poetry made in the 20th century. 
They covered the entire history of classical as well as contemporary 
Persian poetry, giving marvellous expression to the whole gamut of 
traditional Persian music and poetry. With the support of the En-
dangered Archives Programme of the British Library, a researcher 
at the Music Department of SOAS, University of London, Jane 
Lewisohn, recently succeeding in compiling and digitalizing the 
complete archive of the Golha radio programmes. All the different 
Golha programmes are now safely archived in the British Library in 
an even more complete and comprehensive form than can be found 
in the Iranian National Radio (whose archive is incomplete due to 
both pilfering and destruction by zealous ideologues at the begin-
ning of the 1979 revolution). 
Last week’s Logan Hall symposium, which was largely modelled on 
Jane Lewisohn’s archival work and recent research, was accompa-
nied by an immaculate exhibition of rare photographs of many of 
the famous Persian musicians featured in the Golha programmes 
presented by the contemporary ethnomusicologist and journalist 
Forugh Bahmanpour (who had brought her photos over from Iran 
especially for this occasion), each of which was meticulously an-
notated with captions identifying their year, place and the various 
persons portrayed in each picture.
As the audience settled into their seats, listeners were drawn back 
into the intensely romantic ambience of the music of the Golha 
and reintroduced into the literary, social and political history un-
derlying the programmes. Making use of recorded quotations from 

many of the still surviving poets, song-writers, musicians and vo-
calists who performed on the programmes, original clips of song 
recordings, along with written texts projected onto a screen in both 
Persian and English, the audience was soon mesmerized into an at-
tentive silence. 
The event opened with a brief historical account of the genesis of 
the Golha programmes presented (in Persian with English subti-
tles) by Jane Lewisohn. This was followed by a detailed, decade by 
decade overview of the life and work of Davud Pirnia, the founder 
and original producer of the Golha programmes, illustrated by pho-
tographs, live voice recordings, and the hostess of ceremonies: the 
actress Elizabeth Mansfield’s running commentary. Attending the 
symposium were three of the four of Davoud Pirnia’s living sons: 
Daryush, Shahrukh and Faroukh Pirnia. The eldest son, Daryush 
Pirnia (a renowned scholar and Pahlavi-period diplomat) appeared 
on stage to explain in his own words the mystical Sufi background 
of the inspiration underlying the programmes:
“The Immortal Flowers’ programmes,” Daryush Pirnia comment-
ed, “represent an innovation in regard to presentational approach, 
involving poetry, music and spoken narrative, which were created 
to further the understanding and development of the gnosis and 
spiritual teachings of Persia.… The blend of prose, poetry and mu-
sic in these programmes, where the biography and works of a single 
mystic was featured and presented to the public over a period of 23 
years, were intended to provide a vignette into the spiritual banquet 
of the Sufis which has roots in millennia of history.”
Sociologically speaking, the most fascinating aspect of the sympo-
sium was the attention drawn to the grand achievement of the great 
Persian female vocalists of the 1960s and 1970s such as Marzieh, 
Khatera Parvaneh, Sima Bina, Homayra, Mahasti, Elaheh, Pooran,  
Hayedeh, Ahdi’eh, Parvin and Nahid, clips from whose songs were 
played, preceded by snippets from their biographies. Perhaps the 
rowdy, vociferous cheers with which these clips were greeted by the 
audience reflected the fact that for the past three decades in Iran 
the government of the “Islamic” Republic has acted as if no great 
Persian female vocalists ever flourished at all during the 20th cen-
tury. In Iran today—not incidentally—all female singers’ voices are 
currently banned from the radio airwaves, and the sale of CDs by 
solo female artists is also forbidden throughout the land. London, 
not Tehran, was thus the natural venue for the Toos Foundation 
to choose to host this symposium in which the forbidden wine of 
Persian music could be imbibed in public without fear.
One of the most innovative and thrilling aspects of the entire event 

was the presence of some of the most famous living Persian perform-
ers who had participated in the Golha programmes. These included 
the virtuoso tar player Hushang-i Zarif, the famous singer Akbar 
Golpayigani, the classical Persian female vocalist Nahid Da’i-Javad, 
three famous Iranian Radio presenters: Azar-i Pazhohish, Firuzha 
Amir-Mu‘izz, and Fakhri Nikzad (specializing in the declamation of 
poetry, these ladies together represent the most celebrated female 
presenters in modern Iranian radio history). At various intervals 
during the event, these celebrities (several of whom the Toos Foun-
dation had brought from Iran especially for the occasion) appeared 
on stage singing or speaking in turn, charming the audience with 
their artistry and welcomed by rapturous applause. 
Considerable time was also devoted to the famous male singers 
such as Banan, Adib Khwansari, Hosayn Qavami (Fakhta’i) Naser 
Mas‘udi, Kurush Sarhangzadeh, Mahmudi Khwansari, Zabihi, 
Golchin, ‘Abdu’l-Vahab Shahidi, to song-writers and poets such 

Jamila Kharrazi
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