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سرماى اروپا به غير از خساراتى كه به بار آورده داغ شدن بازار 
انواع حاملهاى انرژى را در بازارهاى جهانى را نيز باعث شده است.

فرودگاه  از  بسيارى   ، مرگبار  يخبندان  موج  و  سنگين  برف  بارش 
را  چك  جمهورى  تا «پراگ»  گرفته  فرانسه  از «پاريس»  اروپا  هاى 
فلج كرده است. به گزارش رويترز، قاره سبز ، سرد ترين روزهاى 
20 سال اخير را سپرى مى كند و پرواز بسيارى از هواپيماها ، يا 
كم  دست   ، چك  جمهورى  و  لهستان  دارد.در  تاخير  يا  و  شده  لغو 
31 بى خانمان «زنده زنده» يخ زدند و جان سپردند.در اين سرماى 
و  كوچه  از  خانمانان  بى  آورى  جمع  به  پليس   ، سوز  استخوان 

خيابانها و انتقال آنان به پناهگاه هاى موقت رو آورده است.
اين خبرها از هفته پيش بر روى سايت هاى خبرى به جهان مخابره 
شد، سرما بار ديگر اروپا را غافلگير كرده است و در حالى كه جهان 
هزارن اروپايى را تهديد مى كند درست در زمانى كه اين اتحاديه 
در بحرانى ترين شرايط اقتصادى يك دهه گذشته به سر مى برد 
سرما با خسارات گسترده اى كه به بار آورده دولتهاى اروپايى را 

با چالشى جدى مواجه كرده است.
در خبر ها امده است انگلستان نيز با سخت ترين زمستان 17 سال 
اخير رو به رو و سفر قطارها از لندن به جنوب اين كشور قطع شده 
است.همچنين از هفته گذشته هزاران واحد آموزشى و ادارى بر اثر 

بارش برف سنگين تعطيل شده است ...
صفحه  8 

اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست كه هزاران دست، قلم خواهند زد! اين حقير، 
سر دبير را قانع كردم كه اين صفحه مخاطب خود را خواهد داشت و از آن جا كه ما 
ايرانيها دست به نوشتن داريم، هزار دست ما را يارى خواهد داد تا با هم بنويسيم و 
انديشه، داستانى را خلق كنيم يا به سوالى پاسخ دهيم. آقاى سردبير، كمى مكث كرد، 
شك كرد، تفكر كرد، كله سيگار آتش زد، رمل و اسطرالب به كار گرفت، با ستارگان 
به مشورت نشست، به گوى بلورين و كف دست نگاه كرد و آخر گفت: مسووليت اش 
با خودت، خوب و بدش با خودت، ولى  هر گلى  زدى، به سر من زدى ! حاال من و شما! 

باال غيرتا بياييد آبروى ما را به خريد، 
 صفحه 11

صفحه  6 
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

به آرامى به روزهاى پايانى سال و ايام كريسمس نزديك مى شويم تا آغازگر سال و شروعى تازه 
باشيم. با بازگشت به عقب و نگاه به آنچه در طى يكسال گذشته در عرصه بين المللى رخ داد، شاهديم 
كه بايدها و نبايدها زيادى به وقوع پيوست كه البته همگى آنها ناشى از اختالف نظر و تفاوت ديدگاه 

هاى گردانندگان دولت ها و حكومت ها بوده است و مى باشد. 
هر روز در خبرها خوانديم فاجعه اى به وقوع پيوست. هواپيمايى سقوط كرد. سيل يا طوفان ... بطور 
كلى فجايع طبيعى رخ داد، بر وخامت جنگ ها و درگيرى ها افزوده شد، انفجارها و بمب گذارى هاى 
گوناگون در گوشه و كنار دنيا اتفاق افتاد. اخبار قتل و خودكشى بر ميزانش افزوده شد. ترورها و 
پرده  پشت  بازى  از  هولناك  اسرارى  از  پرده  افتاد.  اتفاق  وحشيانه  صورت  به  كشورى  در  ها  اعدام 
و  اندوه  بر  تنها  شنويم،  مى  كه  را  آنها  همه  مشابه.  خبر  ده  و  ها  ده  و  شود  مى  برداشته  سياسيون 
ناراحتى هاى ما افزوده مى شود. بى اختيار به فكر فرو مى رويم كه چه زمانى اين خبرها پايان خواهد 

يافت و نور اميد بخشى در زندگى ها خواهد تابيد.
فارغ از انديشه هاى سياسى و اعتقادى، بايد در اين بحبوحه نو شدن ها، تازه هايى را تجربه كرد كه 
اميدوارى و شوق زندگى را در ما بدمد. كريسمس بهانه اى است براى نو شدن ها. براى خالى شدن از 
آنچه بر ما گذشته و افكار و قلب هاى ما را آزرده ساخته. كريسمس بهانه اى است براى دميدن روح 
اميد بر روح هاى خسته مان. بايد نگاه مان را تغيير دهيم. همانگونه كه بهانه اصلى كريسمس زادروز 
عيسى مسيح است. او را به عنوان پيام آور صلح و محبت در دنيا مى شناسيم بهتر است جداى تمامى 
افكار، تمايالت و خواسته هاى سليقه اى، همه را به كنارى بگذاريم و يكدلى و همراه بودن با هم را به 
ظهور برسانيم. به اميد روزى كه پيام صلح و محبت در همه جا فراگير شود و نشانى از ظلم و بى 

عدالتى به چشم نرسد.
 هفته نامه پرشين از اين فرصت استفاده نموده و فرا رسيدن كريسمس و سال نو را پيشاپيش به همه 
مى  تان  تقديم  را  تبريكات  و  ها  شادباش  بهترين  و  گفته  تبريك  ايرانى  مسيحيان  خصوصا  هموطنان 

نمايد.
هفته نامه پرشين

يادداشت هفته

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح كوتاه يك 
جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد  مشخص  نشريه،  صفحات 
كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02084554203
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برگزارى فستيوال رومى (موالنا)
نام  با  اى  روزه  يك  فستيوال   2011 ژانويه   15 شنبه  تاريخ  در 
در  ديگر  هاى  گروه  برخى  و  پيوند  انجمن  مشاركت  با  «رومى» 

سالن (Arts Depot) واقع در شمال لندن، برگزار خواهد شد. 

معين،  باقر  همچون   شناسى  مولوى  استادان  سخنرانى  كنون  تا 
عالء اميرشاهى، شهباز ايرج، عبدالحى پيرزاده، پروفسور لِولسون، 
اين  است.  شده  قطعى  فستيوال  اين  در  خيام  تئاتر  از  لقمان  آقاى 
برنامه يك روزه بخش هاى جانبى متعددى شامل نمايشگاه عكس، 
را   .... و  كودكان  براى  خوانى  قصه  سماع،  رقص  خوانى،  مثنوى 
نيز در بر دارد. عالوه بر آن استاد نامى، داوود آزاد نيز در اين 

فستيوال خواهد نواخت.

برگزارى جشن هاى كريسمس 
ايرانيان مسيحى لندن

كريسمس  رسيدن  فرا  مناسبت  به  لندن  مسيحى  ايرانيان  كليساى 
داده  ترتيب  را  هايى  جشن  نو،  سال  آغاز  و  مسيح)  عيسى  (تولد 
است كه عالقمندان و پارسى زبانان مى توانند به طور رايگان در 
متنوعى  هاى  برنامه  كه  مراسم  اين  نمايند.  شركت  ها  جشن  اين 
را همراه با پذيرايى در بر دارد؛ به ترتيب در تاريخ سه شنبه 21 
دسامبر، ساعت 7 شب در شمال لندن به آدرس زير برگزار مى 

شود:
Christ Church
Friern Barnet Road, Friern Barnet, N11 3EP

جشن هاى ديگر در تاريخ پنجشنبه 23 دسامبر ساعت 7 شب و 
يكشنبه 26 دسامبر ساعت 10:30 صبح و 12 ظهر به آدرس زير 

برقرار مى باشد:
Iranian Christian Fellowship

158 Sutton Court Road, w4 3HR
قابل ذكر است كه شركت در اين برنامه ها براى عموم آزاد است.

سهم ايران از 
ادعاهاي ويكي ليكس 
اميد ملكي

«جوليان آسانژ» چه نام يك عروسك خيمه شب بازى باشد كه ديگر 
نخ هاى دست و پايش هم «نخ نما» شده و چه قهرمانى «آشيل» نام 
كه براى زمين گير كردنش، هژمونى آمريكايى دست به كار شده و 
پاشنه اش را نشانه رفته باشد، كسى است كه 28 نوامبر 2010 را به 
تبديل  جهان  رهبران  از  بسيارى  براى  ويژه  به  نرفتنى  ياد  از  روزى 
«آتنيان»  خوش  خواب  وار»  «خرمگس  «سقراط»،  كه  همانطور  كرد، 
را برآشفت. آشفتگى كه تنها خواب را از چشم سياستمداران جهان 
امروز  تا  اگر  كه  است  برآشفته  نيز  را  تحليلگران  بلكه  است  نربوده 
كمبود داده ها راجع به عملكرد دستگاه سياست خارجى اياالت متحده 
اساسى ترين معضل تحليلگران بود، امروز اين كثرت داده هاست كه 
سرگيجه آور شده است. تعداد اسنادى كه از «ويكى ليكس» تا كنون 
رونمايى شده و هنوز به «صبح دولت» نرسيده غبارى اين چنين بر 
سياست جهان نشانده است، حجمى كمتر از 2 دهم درصد كل اسناد 
را در بر مى گيرد. در چنين شرايطى و در پاسخ به نياز تحليلگران، 
بانك هاى اطالعاتى در جهان به وجود آمده اند كه عناوين و كليدواژه 
هاى كليه 250 هزار سند ويكى ليكسى را در اختيار تحليلگران قرار 
آنها،  در  ها  داده  ويژگى  ترين  مهم  كه  اطالعاتى  هاى  بانك  مى دهند. 
كه  است  اينگونه  و  است  اسنادى»  بندى  «طبقه  هرگونه  وجود  فقدان 
تحليلگران براى استفاده از اين داده ها ناچار به بازآرايى داده هاى 

اين بانك ها هستند. 

چرا كه رسيدن به هر چارچوب تحليلى مستند، درباره هر عنوانى از 
عناوين موجود در ويكى ليكس، نيازمند بررسى هم زمان هر دو اين 
منابع اطالعاتى، هم اسناد رونمايى شده و هم كليدواژه هاى اسناد، آن 
هم به طور هم زمان است. تحليلى كه اين گزارش با محور قرار دادن 
نگاه «ديپلماسى  چگونگى  تا  است  كرده  سعى  اسناد،  اين  در  «ايران» 
آمريكايى» را به كشورمان نشان دهد، نيز از اين چارچوب روشى در 

ان بهره برده است. 

خارجى  سياست  دستگاه  از  اطالعات  از  اى  مجموعه  درز  از  قبل  تا 
اياالت متحده تحت عنوان «ويكى ليكس»، افكار عمومى در جهان چيز 
زيادى راجع به «سايپرنت» (SIPRNet) نمى دانستند. سايپر نت در 
اصل شبكه اينترنتى سرى است كه ويژه سيستم نظامى اياالت متحده 
اطالعات  انتقال  براى  پوششى جهانى  داراى  چند  هر  و  شده  طراحى 
است اما به طور كلى از شبكه اينترنتى كه مورد استفاده شهروندان 
عادى دهكده جهانى است، جدا بوده و زير نظر مستقيم دپارتمان دفاع 
آمريكا در واشنگتن اداره مى شود. با وقوع حمالت يازده سپتامبر، 
اياالت متحده براى آنچه «مبارزه با حمالت تروريستى درون آمريكا» 
خوانده شد ترتيبى داد تا دستگاههاى ذى ربط از جمله برخى نمايندگى 
اطالعاتى  بانك  اين  به  جهان  سراسر  در  كشور  اين  ديپلماتيك  هاى 
دست يابند تا جايى كه تعداد سفارت خانه هايى كه دسترسى شان به 
اين بانك اطالعاتى فراهم شده بود از يك 125 سفارت خانه در پايان 
سال 2002، به 180 سفارت خانه در پايان سال 2005 افزايش يافت. 
هر چند اطالعات داراى طبقه بندى «فوق سرى» و همچنين اطالعات 
مربوط به نيروهاى امنيت خارجى سازمان جاسوسى اياالت متحده 
بندى  طبقه  با  اطالعاتى  درز  اما  شود،  نمى  يافت  سايپرنت  شبكه  در 
«محرمانه» نيز كافى بود تا تكانه هاى بمب خبرى ويكى ليكس جهان 

را در بهت فرو برد. 

عنوان  سايپرنت  در  كه  است  اسنادى  اصل  در  ليكس  ويكى  مادر 
«سيپديس» (SIPDIS) را يدك مى كشند يعنى اسنادى كه قابل «دانلود» 
اياالت  ديپلماتيك  هاى  نمايندگى  محرمانه  هاى  سايت  وب  در  شدن 

متحده در سراسر جهان هستند. اين وب سايت ها شبكه اى را تشكيل 
مى دهند كه امروز بيش از سه ميليون نفر ديپلمات، نيروى امنيتى و 
مقام نظامى آمريكايى به آن دسترسى دارند كه هر كدام مى توانستند، 
يا شايد هنوز هم بتوانند، يك «جوليان آسانژ» از نوع آمريكايى اش 
باشند! افرادى كه مقامات ويكى ليكس ادعا مى كنند اين اسناد را با 
كمك شبكه اى به هم پيوسته از آنان جمع آورى كرده و به تدريج 
منتشر خواهند كرد.اين روزها گستردگى فوق العاده داده هاى ويكى 
ليكس باعث شده تا روزانه تحليل هاى بى شمارى بر پايه اين داده ها 
توليد شده و انتشار يابد، تحليل هايى كه عمده آنها در دودسته جاى 
مى گيرند: دسته اول تحليل هايى هستند كه بر مبناى اسناد رو نمايى 
شده درباره اخبار و تحليل هاى ديپلمات هاى آمريكايى درباره ساير 

دولت ها و مقامات آنها منتشر مى شوند و دسته دوم اسنادى هستند 
كه محور آنها عمده ترين روندهاى جهانى نظير منع اشاعه تسليحات 
بر  عالوه  اما  شوند.  مى   ... و  بشر  حقوق  تروريسم،  جمعى،  كشتار 
اسناد  و  شده»  نمايى  «رو  اسناد  ميان  نيز  تمايزى  بندى،  تقسيم  اين 
تكنيكى،  نظر  ،از  شده  رونمايى  اسناد  دارد.  وجود  نشده»  «رونمايى 
به اسنادى اطالق مى شود كه در آنها متن سند عينا منتشر شده و 
در دسترس قرار مى گيرد، در حالى كه در اسناد رونمايى نشده تنها 
مى توان به: عنوان سند، كليد واژه هاى اصلى موجود در سند، تاريخ 
توليد آن و منبع توليد كننده آن دسترسى پيدا كرد. از اين منظر است 

كه بايد اسناد ويكى ليكس را نيز به دو دسته تقسيم نمود. 

بر اساس اعالم ويكى ليكس تعداد 251287 سند در اين بانك اطالعاتى 
آن  از  سند   692 تعداد  تحليل  اين  نگارش  لحظه  تا  كه  است  موجود 
رونمايى شده است، تقسيم بندى اي كه براى جلوگيرى از اعوجاج در 
تحليل وضعيت ايران در ويكى ليكس ، الزم است تا آن را به اسنادى 

كه در اين بانك اطالعاتى درباره ايران موجود است نيز تسرى داد. 

برگرفته از نشريه تهران امروز

كلينتون: آمريكا در كنار مخالفان 
در ايران ايستاده است

آمريكا  امورخارجه  وزير   " كلينتون  فارس،"هيالرى  گزارش  به 
"وزارت  اينترنتى  پايگاه  در  كه  بيانيه اى  انتشار  ضمن  گذشته  روز 
از  دسته  آن  تمام  كرد:  اعالم  شد،  منتشر   " آمريكا  امورخارجه 
ايرانيانى كه مى خواهند عقايد خود را آزادنه بيان كنند و براى حقوق 
بشر و آزادى هاى اصلى خود مى جنگند، بدانند كه تنها نيستند. آمريكا 

و جامعه بين المللى در كنار شما ايستاده است.
مجمع  جديد  قطعنامه  انتشار  بدنبال  كه  بيانيه  اين  ادامه  در  كلينتون 

منتشر  ايران  در  بشر  حقوق  وضعيت  درباره  ملل  سازمان  عمومى 
شد، گفت: آمريكا از قطعنامه مجمع عمومى سامان ملل كه از دولت 
ايران خواسته است تا به تعهدات خود در خصوص حقوق بشر در 
قطعنامه  اين  مى كند.  استقبال  باشد،  پايبند  كامل  طور  به  كشور  اين 
همچنين بر ضرورت اجازه ايران به انجام تحقيقاتى مستقل و معتبر 
كشور  اين  در  بشر  حقوق  نقايض  به  مربوط  اتهامات  خصوص  در 
تأكيد مى كند.اين ها همه در حالى است كه وزارت امور خارجه روسيه 
چندى پيش با استناد به گزارش نهايى كارگروه شوراى حقوق بشر 
سازمان ملل، از توصيه هاى سازمان ملل به مقامات آمريكا در رابطه 
با رعايت حقوق بشر و رفع مشكالت داخلى اين كشور خبر داده بود 
كه  كرد  اعتراف  ملل  سازمان  به  گزارشى  در  نيز  واشنگتن  خود  و 
سوابق آمريكا از لحاظ حقوق بشر پايين تر از حد ايده آل بين المللى 

است. هيالرى كلينتون در ادامه بيانيه خود ضمن تالش براى مداخله 
سوء  درباره  بين المللى  جامعه  شد:  مدعى  ايران  داخلى  امور  در 
اسفناك  وضعيت  و  ايران  در  بشر  حقوق  به  مربوط  استفاده هاى 
مواجه  كشور  اين  دولت  دست  به  شكنجه  با  كه  ايرانى  شهروندان 
هستند، بشدت نگران است. قطعنامه روز گذشته سازمان ملل شدت 
اين وضعيت را به ويژه آزار، شكنجه و سركوب مخالفان سياسى، 
مدافعان حقوق بشر و طيف وسيعى از نمايندگان جامعه مدنى با تكيه 
به خشونت مورد تأييد قرار داد.اين قطعنامه منعكس كننده نگرانى ما 
در رابطه با شمار رو به افزايش زندانيان سياسى در ايران است كه 
براى كسب حداقل حقوق خود به اعتصاب غذايى روى مى آورند كه 
زندگى آنها را تهديد مى كند. اين حقوق در قانون اساسى خود ايران 
نيز عنوان شده است و پايبندى ايران به تعهدات بين المللى را مى طلبد.

فستيوال هنر برگزار مى كند 

شب صوفى 
با حضور تعدادى
 از هنرمندان

شنبه 22 ژانويه 

در سالن كادوگان هال   

جهت اطالعات بيشتر به وب سايت
www.festivalofarts.co.uk

مراجعه نمائيد
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عزادارى مراسم تاسوعا دربهشت
باورها و اعتقادات در هر ملت و مردمانى، يافت مى شود و تنها مشخصه بارز جامعه مذهبى نمى 
تواند باشد. باورها در پيشينه ذهنى انسانها جاى دارد و هر شخصى در هر سن و سالى مى تواند 
آن را بارور سازد. اصول و اعتقادات مذهبى اين توانايى را دارد كه بر شدت آن افزوده و يا اينكه بر 

عكس تاثير منفى بر اين باورها بگذارد. 
ناديده  را  غلط  يا  درست  باورهاى  اين  توان  نمى  انسانها،  اجتماعى  و  فردى  زندگى  در  حال  هر  به 
انگاشت و از كنار آنها عبور كرد. اعتقاد به اين باورهاست كه جنبه هاى فكرى و رفتارى انسانها را 
به نحوى شكل مى دهد. بسيارى اين باورها را از نسل هاى پيش از خود، بر مى گيرند و بدون اينكه 
به صحت و سقم آن شك داشته باشند، آن را پيروى مى كنند و برخى نيز بر اساس تجربياتى كه در 

زندگى و در شرايط مختلف، پشت سر گذارده اند، به اعتقاد و باورى دست يافته اند.

به  مهاجرت  با  چنانكه  باشد  داشته  خاصى  جغرافيايى  مختصات  تواند  نمى  اعتقادات،  و  باورها  اين 
سرزمينى ديگر، باز هم همراه شخص خواهد بود و از افكار و وجود فرد پاك نخواهد شد. به عنوان 
نمونه با اينكه ما ايرانيانى كه در انگلستان زندگى مى كنيم، همواره پايبند باورها و اعتقادات خويش 
بوده و هستيم. ممكن است كه دست خوش تغييراتى شده باشد؛ اما اصل آن باور و اعتقاد را همراه 
خود نگه داشته ايم. نمونه بارزش را همه سال در برگزارى مراسم هايى به مناسبت ايام محرم مى 
بينيم.در اين  ايام، شاهديم كه هر ساله در برخى مناطق لندن همچون مجمع اسالمى، و ديگر مراكز 
خصوصى مراسم هاى عزادارى و نوحه خوانى هر شب بر پا بود و افراد عالقمند در اين برنامه ها، 

شركت مى كردند.
يكى  از اين مراكز خصوصى "رستوان بهشت" در منطقه شمال غربى لندن است كه هر ساله ظهر 
تاسوعا، مملو از عالقمندان مذهبى مى شود كه براى برگزارى مراسم عزادارى در آنجا حضور مى 

يابند كه پس از مراسم، از آنها پذيرايى مى شود.

تاكيد  وى  شديم.  جويا  را  مراسم  اين  برگزارى  علت  فكورى  اميد  آقاى  رستوران  صاحب  از  امسال 
كرد كه بر اساس نذرى كه دوازده سال پيش، براى مشكل يكى از فرزندانش كرده بود، هر ساله اين 

مراسم را برگزار مى كند و نذر دارد كه  تعداد نزديك به هزار غذا جهت شكر گزارى به مردم بدهد.
او مى گويد در سال اول اين مراسم در منزل خودم همراه با خانواده ام با تعداد كمى افراد (چهار- 
هشت نفر) برگزار شد. اما رفته رفته اين رسم جايگاه خود را يافت و بعد از آن در ظهر روز تاسوعا 
در رستوران بهشت فقط براى آقايان و در محل ديگرى براى بانوان اين مراسم انجام مى شود و 
خوشحاليم كه هرساله جمعيت زيادى از نژادها و گروه هاى مختلف، براى شركت در مراسم عزادارى  

به اين محل مراجعه مى نمايند و همچنين اهالى محل نيز براى گرفتن غذاى نذرى به اينجا مى آيند.

محكوميت جعفر پناهي 
اعالم شد 

سال  شش  به  سينما  كارگردان  پناهي  جعفر 
حبس تعزيري و 20 سال محروميت از ساختن 
مسافرت  و  فيلمنامه  نوع  هر  نوشتن  فيلم، 
ديگر  رسول اف  محمد  و  كشور  از  خارج  به 
سال  شش  به  نيز  ايران  سينماي  كارگردان 

حبس تعزيري محكوم شد. 
در  پناهي  جعفر  مدافع  وكيل  غيرت،  فريده 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص حكم صادره 
مورد  در  انقالب  دادگاه   26 شعبه  سوي  از 
جعفر پناهي گفت: «اين حكم روز 27 آذر ماه 
به من و موكلم ابالغ شد كه متاسفانه بسيار 
سنگين در نظر گرفته شده است. آقاي پناهي 
به اتهام اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام به 
تتميم  عنوان  به  و  تعزيري  حبس  سال  شش 
حقوق  از  محروميت  سال   20 به  مجازات 
هر  نوشتن  فيلم،  ساختن  شامل  اجتماعي 
و  كشور  از  خارج  به  مسافرت  فيلمنامه،  نوع 
و  داخلي  مطبوعات  و  رسانه ها  با  مصاحبه 

خارجي محكوم شده است. » 
رسول اف»  «محمد  محكوميت  حكم  همچنين 
اتهام  به  تعزيري  حبس  سال  شش  بر  مبني 
اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام صادر شده 

است. 
ميرزازاده، وكيل مدافع رسول اف نيز با تاييد 
سوي  از  موكلش  محكوميت  حكم  صدور 
دادگاه بدوي به ايسنا گفت: «به راي صادره 
در مهلت مقرر اعتراض خواهيم كرد. در حال 
حاضر آقاي رسول اف فيلمي در دست ساخت 
دارد كه در مرحله اخذ مجوز از وزارت ارشاد 

است.» 

وجود هواپيماهاي 
عراقي در ايران؟ 

وي  ايراني  همتاي  كه  شد  مدعي  عراق  نقل  و  حمل  وزير 
ايران  در  عراقي  شناور  و  هواپيما  تعدادي  كه  پذيرفته 

وجود دارند. 

به گزارش روزنامه عصرايران به نقل از روزنامه الصباح 
چاپ بغداد، عامر عبدالجبار وزير حمل و نقل عراق گفت: 
و  هواپيماها  داشتن  اختيار  در  به  ايران  اعتراف  از  پس 
شناورهاي عراقي، پرونده اين موضوع در آستانه بسته 
شدن است. وي افزود: طرف ايراني تاكنون به اين مسئله 
اعتراف نمي كرد و آن را نمي پذيرفت ولي وزارت حمل و 
نقل عراق در ديدارهاي مستمر با وزير راه و ترابري ايران 
اعتراف  از  قبل  جانبه،  دو  توافقنامه اي  هرگونه  امضاء  از 
تهران به در اختيار داشتن هواپيماها و شناورهاي عراقي 

خودداري كرد.

 پيش از اين خبرگزاري سومر عراق نوشت كه ايران 130 
هواپيماي نظامي و مسافربري عراقي را در اختيار خود 
دارد و حاضر به پس دادن آنها به بغداد نيست و با نصب 
پرچم خود از آنها استفاده مي كند. وزير حمل و نقل عراق 
ترابري  و  راه  وزارت  تا  شد  باعث  مسئله  اين  ادامه داد: 
را  رسمي  يادداشت  و  كند  اعتراف  موضوع  اين  به  ايران 
امضا كند كه بر اساس آن وجود هواپيماها و شناورهاي 
عراقي  مقام  اين  اشاره  بپذيرد.  ايران  خاك  در  را  عراقي 
به هواپيماهايي است كه عراق در سال 1991 براي دور 

ماندن از آسيب حمله نظامي آمريكا، به ايران آمدند.

و  هواپيماها  اين  نوع  و  دقيق  شمار  هنوز  حال  اين  با   
شناورها مشخص نشده است. 
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 يك روز پس از ضبط مخفيانه صحبت هاي انتقاد 
آميز وزير بازرگاني بريتانيا و افشاي آن در رسانه 
ديگري  بدبياري  با  كشور  اين  ائتالفي  دولت  ها، 

مواجه شده است.
دسامبر   22 چهارشنبه  روز  بريتانيا  هاي  رسانه 
صحبت هاي انتقاد آميز سه وزير از حزب ليبرال 
ضبط  مخفي  و  جداگانه  طور  به  كه  را  دموكرات، 

شده، گزارش كرده اند.
كه  بريتانيا،  دولت  هاي  سياست  از  ها  مقام  اين 
اولين دولت ائتالفي بريتانيا در بيش از شصت سال 
گذشته است، انتقاد كرده و گفته اند حزب آنها بايد 

قاطعتر در اين دولت عمل كند.
وزير  كيبل،  وينس  كه  شد  فاش  شنبه  سه  روز 
خبرنگاران  از  يكي  با  گفتگو  در  بريتانيا،  بازرگاني 
روزنامه ديلي تلگراف كه هويت خود را فاش نكرده 
بود، دولت ائتالفي را "ميدان جنگ" توصيف كرده 

است.
رهبران دولت ائتالفي (ليبرال دموكرات و محافظه 
كار)، تالش كرده اند نشان دهند اين احزاب قادرند 
مالي  بحران  با  مقابله  براي  و  ملي  منافع  جهت  در 
بريتانيا، بايكديگر همكاري كنند اما اختالف نظرهاي 

فاش شده، به اين وجهه آسيب رسانده است.

"سياست نگران كننده"
روزنامه ديلي تلگراف به طور مخفيانه صحبت هاي 
وزير  ديوي،  اد  اسكاتلند،  امور  وزير  مور،  مايكل 
مشاور در امور بازرگاني و استيو وب، وزير امور 
بازنشستگي، را كه گفته اند از سياست هاي دولت 
شهريه  و  بهزيستي  امور  اصالح  مورد  در  ائتالفي 
تظاهرات  و  جنجال  باعث  اخيرا  كه  ها  دانشگاه 
نگران  شد،  كشور  مختلف  نقاط  در  بار  خشونت 

هستند.

از جمله مايكل مور به خبرنگار ديلي تلگراف كه به 
بوده،  او  هاي  صحبت  ضبط  سرگرم  مخفي  طور 

هزار   9 تا  ها  دانشگاه  شهريه  افزايش  است،  گفته 
پوند (حدود 14 هزار دالر)، "بزرگترين، زشت ترين 
و وحشتناك ترين سياست هاي دولت ائتالفي بوده 

است."

او افزود: "من تعهدنامه اي را امضا كردم كه شهريه 
ها افزايش نيابد. حاال با تصويب اين اليحه من به 
به  است  ممكن  سياستمدار  يك  كه  جنايتي  بدترين 
آن دست بزند، مرتكب شدم. من علنا تعهد خودم را 
شكستم. اين همان چيزي است كه باعث مي شود 

مردم به سياستمداران اطمينان نداشته باشند."
حزب  وزيران  از  برخي  كه  است  گفته  همچنين  او 
محافظه كار از "سياره اي ديگر" آمده اند ، او و ليام 
"احتماال  كار،  محافظه  حزب  از  دفاع  وزير  فاكس، 

بزودي از دولت خارج خواهند شد."

وينس  هاي  صحبت  قبال  تلگراف  ديلي  روزنامه 
كيبل، وزير بازرگاني را كه از جمله گفته بود عليه 
روپرت مرداك، غول رسانه اي، "اعالن جنگ" كرده 

است، افشا كرده بود.
ائتالفي  دولت  در  وزير  نخست  معاون  كلگ،  نيك 
تاسف"  مايه  شدت  "به  را  كيبل  اظهارات  بريتانيا، 

توصيف كرده است.

اظهارات وزير بازرگاني بريتانيايي در باره روپرت 
خود  كه  تلگراف  ديلي  خبرنگار  توسط  كه  مرداك 
را يكي از راي دهندگان حوزه انتخاباتي او معرفي 
كرده بود، باعث خشم زيادي شده است زيرا وينس 
سهام  فروش  باره  در  كه  گيري  تصميم  در  كيبل 
بيشتر "بي اسكاي بي"، بزرگترين شبكه تلويزيوني 
جريان  در  مورداك  روپرت  به  بريتانيا،  در  پولي 

است، نقش مهمي دارد.

اين  در  گيري  تصميم  توان  اكنون  هم  كيبل  وينس 
مورد را از دست داده است.

اشتراك برابر است با 
تداوم در انتشار

www.persianweekly.co.uk

ايران و جهان

در  كه  آمريكايي  شهروندان  از  كمي  تعداد 
كردند،  شركت  اخير  ميان دوره اي  انتخابات 
در راي دادن، مسائل سياست خارجي آمريكا 
جهاني  نقش  به  توجه  با  دادند.  قرار  مدنظر  را 
دنيا  مردم  براي  مسئله  اين  فهم  آمريكا، 
سياست  به  آمريكايي ها  چرا  كه  است  سخت 
براي  همه  اين  با  بي توجه اند.  خارجي شان 
بسيار  رشد  اكنون  آمريكايي ها  از  بسياري 
در  بيكاري  مداوم  و  باال  نرخ  و  اقتصادي  كند 
ديري  بين المللي  چالش هاي  و  است  اولويت 
كنار  آنان  زندگي  اولويت هاي  متن  از  كه  است 

گذاشته شده است. 

جنگ سرد يك نسل پيش تمام شد و حمالت 
است.  داده  رخ  پيش  سال  هم 10  سپتامبر   11
اتفاقات  به  اعتنايي  آمريكايي ها  از  بسياري 
در  آمريكايي  سربازان  حضور  به  مربوط 
كه  واقعيت  اين  اما  ندارند.  عراق  و  افغانستان 
سياست خارجي تاثير عيني بر روي انتخابات 
ميان دوره اي نداشته به اين معنا نيست كه نتايج 
خارجي  سياست  روي  بر  هم  انتخابات  اين 
تاثير  داشت.  نخواهد  تاثير  متحده  اياالت 
است.  شگفت آور  حتي  و  متناقض  نتايج،  اين 
پيروزي  از  متاثر  مطمئنا  كه  روابطي  از  يكي 
و  آمريكا  رابطه  شد،  خواهد  جمهوريخواهان 

روسيه است. 
كنترل  جديد  معاهده  آسان  و  سريع  تصويب 
توسط  جديد-  استارت  به  موسوم   – سالح ها 
به  بنا  برعكس،  مي رسد.  نظر  به  بعيد  سنا 
بازرسي  درباره  شده  اعالم  اظهارنگراني هاي 
بايد  آمريكا  موشكي  دفاع  برنامه  حفاظت  و 
جمهوريخواهان  كه  داشت  را  اين  انتظار 
توافق  به  آن  سر  بر  كشور  دو  كه  معاهده اي 
رسيده اند را با تاخير يا با اصالحاتي تصويب 
سر  از  موانع  برداشتن  در،  هم  كنگره  كنند. 
تجارت  سازمان  به  پيوستن  براي  روسيه  راه 
جهاني تمايل اندكي از خود نشان داده است و 
دليل  را  روسي  رهبران  غيردموكراتيك  رفتار 

اين اقبال اندك دانسته اند. 
چين هم از تعادل جديد سياسي در كنگره متاثر 
خواهد شد. چين از افزايش ارزش ارز خود و 
رساندن آن به قيمت واقعي خود در برابر دالر 
امتناع مي كند و همين حاال هم فشار [سياسي و 
اجتماعي] براي اعمال محدوديت هاي اقتصادي 
در پاسخ به اين امتناع زياد است. چنين فشاري 
خود  امر،  اين  و  شد  خواهد  هم  بيشتر  احتماال 
را در ابراز نگراني از رفتار چين هم در داخل 
نشان  بين المللي  عرصه  در  هم  و  كشورش 
داده است. در مورد كوبا هم، كنگره در برابر 
قديمي  اقتصادي  تحريم هاي  كاهش  هرگونه 

عليه اين كشور مقاومت خواهد كرد. 
گام هاي  مي تواند  رئيس جمهور  مقام  در  اوباما 
اما  بردارد  روابط  عادي سازي  براي  اندكي 
برابر  آمريكا  خارجي  سياست  در  عمده  تغيير 
كنگره  و  دارد  كنگره  مصوبه  به  احتياج  كوبا 
در  بايد  اول  عمده  تغيير  كه  دارد  اصرار  هم 
كوبا روي دهد تا در سياست خارجي آمريكا. 
دارد.  هم  ديگري  نتايج  ميان دوره اي  انتخابات 
داشت  وجود  كه  هم  اندكي  شانس  ميزان  آن 
براي  جهاني  برنامه  يك  از  آمريكا  آن  طي  كه 
كاهش گازهاي گلخانه اي حمايت كند، حاال دود 
پيشرفتي  هر  براي  است.  رفته  هوا  به  و  شده 
اقليمي  تغييرات  حوزه  در  آمريكا  كارنامه  در 
داشت.  [غيردولتي]  ابتكارات  به  اميد  بايد 
كه  جمهوريخواهاني  كرد  بيني  پيش  مي توان 
اكنون كنگره را در اختيار دارند، از قدرت خود 

كنگره  به  امورخارجه  مسئوالن  كشاندن  براي 
سياست  دادن  قرار  بازبيني  و  سوال  مورد  و 
خارجي استفاده كنند. بنا به اين كه اين قدرت 
قرار  سوءاستفاده)  (يا  استفاده  مورد  چگونه 
گيرد، مي تواند هم مفيد باشد (چرا كه اشتباهات 
و  سياست ها  شفافيت  به  و  كرده  تصحيح  را 
سياستگذاري ها كمك مي كند) هم مخرب ( اگر 
به طور مثال، سوال كنندگان با اغراض سياسي، 
حمله  مورد  را  دولت  سياست هاي  و  مقامات 
نظر  به  ديگر،  حوزه هاي  اغلب  در  دهند.)  قرار 
شاهد  را  سياست ها  تداوم  بيشتر  مي رسد 
باشيم تا تغيير. با توجه به اينكه نظام حقوقي و 
سياسي آمريكا بسياري از اختيارات در حوزه 
سياست خارجي را به رئيس جمهور داده است، 
البته  نيست.  ذهن  از  دور  چندان  پيش بيني  اين 
مخارج  كند،  جنگ  اعالم  بايد  كه  است  كنگره 
عمده  تصميم گيري هاي  با  كند،  تصويب  را 
معاهدات  سنا)  مورد،  اين  (در  و  كند  موافقت 
به   – رئيس جمهور  اما  برساند  تصويب  به  را 
خصوص وقتي دغدغه ديپلماسي داشته باشد 
يا از نيروهاي نظامي در مواردي غير از جنگ 
استفاده كند كه عمال اغلب حوزه هاي سياست 
خارجي را دربر مي گيرد- حوزه عمل وسيعي 
سياست  احتماال  كه  حوزه اي  داشت.  خواهد 
خارجي آمريكا در قبال آن بدون تغيير خواهد 

ماند، خاورميانه است. 

جايي كه اوباما به تالشش براي واسطگي ميان 
ادامه  ايران  بر  فشار  و  فلسطيني ها  و  اسرائيل 
خواستار  جمهوريخواهان  (احتماال  داد  خواهد 
اعمال فشار كمتر روي اسرائيل و فشار بيشتر 
او  عوض  در  اما  شد.)  خواهند  ايران  روي 
حساب  جمهوريخواهان  حمايت  روي  مي تواند 
در  آمريكا  نظاميان  حضور  بخواهد  اگر  كند 
در  آنان  حضور  يا  جوالي  از  بعد  افغانستان 
بدهد.  ادامه  هم   2011 پايان  از  بعد  را  عراق 
خارجي  سياست  درباره  سواالت  و  ابهامات 

اقتصادي هم زياد است. 

كره  (با  تجاري  امضاشده  نامه  موافقت   3
در  كه  سال هاست  كلمبيا)  و  پاناما  جنوبي، 
مخالفت  هم  دليل اش  مانده اند.  ميز  كشوي 
دموكرات  حزب  و  كارگري  اتحاديه هاي  عميق 

با تجارت آزاد بوده است. 

آزاد  تجارت  از  تاريخي  به طور  جمهويخواهان 
بر  مبتني  دوطرفه  موافقت نامه هاي  چنين  و 
آيا  اما  كرده اند.  بيشتري  حمايت  آزاد  تجارت 
ادامه  را  سنت  اين  محافظه كاران  جديد  نسل 
مي دهند؟ فرصت خوبي است كه يكي يا بيشتر 
شوند  تصويب  موافقت نامه ها  اين  از  يكي  از 
نهايت  در  مي رسد  نظر  به  كه  خصوص  (به 
دولت اوباما هم به اين نتيجه رسيده است كه 
اشتغال  ايجاد  به  مي تواند  تجارت  در  گشايش 
مي تواند  كه  موضوعي  مورد  در  كند.)  كمك 
مهم ترين مسئله امنيت ملي آمريكا باشد – يعني 
كسري بودجه دولت فدرال- ابهامات و سواالت 
زيادتري وجود دارد. هرگونه ناكامي در كاهش 
مي تواند  بدهي ها)  باالرفتن  (و  بودجه  كسري 
در  بودجه  تخصيص  در  آمريكا  دولت  توانايي 
حوزه هاي كمك هاي خارجي، اطالعات خارجي 
و امور دفاعي را كم كند. گرچه جمهور خواهان 
بيشتر از دموكرات ها عالقه مندند كه بودجه اين 
به جز مورد كمك هاي خارجي- كم  حوزه ها – 

نشود. 
 projectyndicate.org :منبع

رفتارهاي خاورميانه اي 
بدون تغيير خواهند ماند 

عميق تر شدن شكاف دولت ائتالفي بريتانيا
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رهبران فاسد و رشوه خوار از 
منظر ويكي ليكس 

اطالعاتي  بار  نخستين  براي  «ويكي ليكس»  اينترنتي  پايگاه 
را بر اساس گزارش ديپلمات هاي آمريكايي درباره  رهبران 
سران  آن،  طي  كه  كرد  منتشر  تاجيكستان  و  تركمنستان 
آسياي مركزي «رشوه خوار و فاسد» توصيف مي شوند. به 
گزارش ايلنا به نقل از دويچه وله، «قربانقلي بردي محمداف»، 
رئيس جمهوري تركمنستان، در كانون افشاگري ويكي ليكس 
قرار دارد. وي شايد تنها رهبر جهان باشد كه ويكي ليكس 
هفته  است.  برداشته  وي  خصوصي  كامال  زندگي  از  پرده 
ويكي ليكس  محرمانه  اطالعات  برخي  كه  «اشپيگل»   نامه  
بردي محمداف  كه  مي دهد  خبر  نيز  مي كند،  منتشر  را 
رشوه اي به مبلغ 60 ميليون يورو به شكل ناو تفريحي به 
«ايتراي»  شركت  از  رستاخيز)،  معناي  (به  «غالقينيش»  نام 
روسيه دريافت كرده است تا با انعقاد قراردادهاي سودآور 
با اين شركت موافقت كند. اشپيگل نوشت كه بردي محمداف 
دراين كشتي، نشست كابينه  اش را برگزار مي كند و ملوانان 
گزارش  به  استناد  با  اشپيگل  هستند.  سوئدي  نيز  آن 
ديپلمات هاي آمريكايي فاش كرده است: «بردي محمداف به 
هديه  روس ها قانع نبوده و ناو بزرگ تري شبيه ناو تفريحي 
اما  است  كرده  درخواست  روسي  ميلياردر  آبراموويچ، 
روس ها به دليل غيرممكن بودن انتقال چنين ناو تفريحي به 
درياي خزر از آن سرباز زدند.» بنا بر اين گزارش، شركت 
ساختماني «بوئيك» در فرانسه نيز تابه حال50 قرارداد به 

مبلغ دو ميليارد يورو 

با تركمنستان امضا كرده است. منابع خبري آسياي  مركزي 
در  بردي محمداف  كارآمدن  روي  با  كه  كرده اند  تاييد 
فرانسوي  شركت  جهاني  مالي  بحران  به  رغم  تركمنستان 
است.  بسته  تركمنستان  با  را  كالني  قراردادهاي  بوئيك 
را  ويكي ليكس  ادعاي  بيانيه اي  صدور  با  بوئيك  شركت 
عالي رتبه   مقام هاي  دامن  ليكس  ويكي  افشاگري  كرد.  رد 

تاجيكستان را نيز گرفته است. 

بوي بد ديپلمات ها را فراري داد 
شوراي  سالن  گفت:  خبرنگاران  به  ملل  سازمان  سخنگوي 
شد  تخليه  ناشناس  بوي  يك  دليل  به  ملل  سازمان  امنيت 
جست وجوي  در  محلي  مقامات  با  همراه  سازمان  اين  و 
نقل  به  ايسنا  گزارش  به  ناشناسند.  بوي  اين  منبع  كشف 
از خبرگزاري شينهوا ، به دليل يك بوي ناشناس ، سازمان 
ملل روز سه شنبه تمام كاركنان و پرسنلش را از سالن هاي 
برده  بيرون  سازمان  اين  امنيت  شوراي  و  عمومي  مجمع 
شرق  در  و  ملل  سازمان  مجموعه  در  سالن ها  اين  است. 
منهتن واقع هستند. فرهان حق ، سخنگوي سازمان ملل گفت:  
اين سازمان با مقامات نيويورك سيتي همكاري مي كنند تا 
منبع اين بو را كشف كنند. شوراي امنيت سازمان ملل در 
ابتدا اعالم كرد كه اين بو ناشي از نشت گاز در زير زمين 

است اما صحت اين موضوع هنوز تاييد نشده است. 

ساحل عاج در معرض جنگ 
داخلي است 

بحران  گرفتن  شدت  دنبال  به  متحد  ملل  سازمان  دبيركل   
سرگيري  از  خطر  افزايش  درباره  عاج،  ساحل  در  سياسي 
جنگ داخلي در اين كشور آفريقايي هشدار داد. به گزارش 
اينكه  اعالم  با  مون»  كي  «بان  بي بي سي،  از  نقل  به  ايلنا 
«لورا گباگبو»، رئيس جمهوري ساحل عاج سعي دارد به طور 
غيرقانوني نيروي حافظ صلح سازمان ملل متحد را از اين 
كشور اخراج كند، نسبت به خطر از سر گيري جنگ داخلي 
در ساحل عاج هشدار داد. بان گفته است كه نگران وضع 
است.  عاج  ساحل  در  صلح  حافظ  نفري  هزار   10 نيروي 
صلح بانان  فعاليت  از  مانع  عاج  ساحل  ارتش  وي،  گفته  به 
از  حفاظت  مسئول  كه  نيروها  اين  از  نفر   800 و  مي شود 
واتارا هستند، در محاصره نيروهاي نظامي وفادار به لورا 
و  غذايي  مواد  نرسيدن  نگران  كه  گفت  بان  هستند.  گباگبو 
ساحل  ارتش  به  و  است  صلح  حافظ  نيروهاي  به  امكانات 
را  صلح بانان  طريق  اين  از  نكند  سعي  كه  داد  هشدار  عاج 

وادار به پذيرش خواسته هايشان كند. 

ديپلمات هايى كه جاسوس از كار درآمدند
ديپلمات  دو  متقابل  اخراج  و  ديپلمات ها  جاسوسى  جنگ  پى  در   
سفارتخانه هاى روسيه و انگليس، تنش ميان لندن و مسكو افزايش يافت. 
خبرگزارى  از  نقل  به  ايران  شبكه  الملل  بين  سرويس  گزارش  به 
و  روسيه  پايتخت هاى  از  ديپلمات  دو  اخراج  با  روسيه،   ريانووستى 
آغاز  مسكو  و  لندن  ميان  جاسوسى  جنجال  از  جديدى  فصل  انگليس، 

شده است.
از  انگليس  و  روسيه  ديپلمات  يك  متقابل  اخراج  با  گزارش،  اين  بنابر 
لندن و مسكو، دو كشور وارد دور جديدى از نزاع جاسوسى ديپلماتيك 

شده اند.
ريانووستى گزارش داد: وزارت امور خارجه روسيه از هرگونه اظهار 
و  انگليس  در  كشور  اين  سفارت  از  روس  ديپلمات  اخراج  درباره  نظر 

اقدام متقابل مسكو در اين زمينه خوددارى كرده است.
از  انگليس  اطالعات  دستگاه  كه  گرفت  صورت  آن  از  پس  اقدام  اين 

شناسايى شبكه هاى گسترده جاسوسى روس خبر داد.
لندن پس از انتشار اين خبر از يك ديپلمات روس خواست به اتهام دست 

داشتن در اين شبكه ها خاك انگليس را ترك كند.
روسيه هم در واكنش به اين اقدام، در 16 دسامبر يك ديپلمات انگليسى 

را از مسكو اخراج كرد.
اين  عوام  مجلس  به  خطاب  انگليس  خارجه  امور  وزير  هيگ"  "ويليام 
داليل  به  توجه  با  دسامبر  دهم  تاريخ  در  انگليس  كرد:  اعالم  كشور 
از  انگليس،  منافع  عليه  روسيه  اطالعاتى  سرويس  فعاليت هاى  آشكار 
سفارت روسيه در لندن خواسته است تا يكى از كارمندان خود را از 
انگليس خارج كند.هيگ خاطرنشان كرده است: انگليس مانند روابط خود 
با  سازنده تر  روابطى  برقرارى  خواستار  همچنان  ديگر،  كشورهاى  با 

روسيه بر اساس احترام به قوانين است.
روسيه در سال 2007 به تالفى اخراج سه ديپلمات اين كشور از لندن، 
به  امر  اين  و  كرد  اخراج  را  مسكو  در  انگليس  سفارت  كارمند  چهار 
منازعه ديپلماتيك و جنجال سياسى ميان طرفين مبدل شد و مناسبات 

دو كشور به شدت به سردى گراييد.

Coming Soon
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بازار داغ انرژى در 
اروپاى يخ زده

سرماى اروپا به غير از خساراتى كه به بار آورده داغ شدن بازار 
شده  باعث  نيز  را  جهانى  بازارهاى  در  را  انرژى  حاملهاى  انواع 

است.
بارش برف سنگين و موج يخبندان مرگبار ، بسيارى از فرودگاه 
هاى اروپا از «پاريس» فرانسه گرفته تا «پراگ» جمهورى چك را 
فلج كرده است.به گزارش رويترز، قاره سبز ، سرد ترين روزهاى 
20 سال اخير را سپرى مى كند و پرواز بسيارى از هواپيماها ، يا 
لغو شده و يا تاخير دارد.در لهستان و جمهورى چك ، دست كم 
31 بى خانمان «زنده زنده» يخ زدند و جان سپردند.در اين سرماى 
و  كوچه  از  خانمانان  بى  آورى  جمع  به  پليس   ، سوز  استخوان 

خيابانها و انتقال آنان به پناهگاه هاى موقت رو آورده است.
جهان  به  خبرى  هاى  سايت  روى  بر  پيش  هفته  از  خبرها  اين 
مخابره شد، سرما بار ديگر اروپا را غافلگير كرده است و در حالى 
كه جهان هزارن اروپايى را تهديد مى كند درست در زمانى كه اين 
اتحاديه در بحرانى ترين شرايط اقتصادى يك دهه گذشته به سر 
مى برد سرما با خسارات گسترده اى كه به بار آورده دولتهاى 

اروپايى را با چالشى جدى مواجه كرده است.
در خبر ها امده است انگلستان نيز با سخت ترين زمستان 17 سال 
اخير رو به رو و سفر قطارها از لندن به جنوب اين كشور قطع 

شده است.همچنين از هفته گذشته هزاران واحد آموزشى و ادارى 
بر اثر بارش برف سنگين تعطيل شده است و بسارى از هواپيماها 
زمينگير شده اند. البته شرايط به صورتى است كه در همين ايام 
و  كرده  پيدا  افزايش  شدت  به  انرژى  حاملهاى  انواع  براى  تقاضا 
به غير از افزايش قيمت اين حاملها به دليل سرما مشكالت زيادى 
براى تامين اين ميزان تقاضا كه در انگلستان بى سابقه عنوان مى 

شود وجود دارد.
يخبندان  و  برف  مالى  خسارت  دهد  مى  نشان  اوليه  براوردهاى 
تنها در انگلستان طى هر روز، دو ميليارد يورو بوده و با توجه 
به  رو  همچنان  خسارات  اين  گذشته  هفته  دو  طى  سرما  ادامه  به 

افزايش است.
شده  مختل  زمينى  و  هوايى  آمد  و  رفت   ، سوييس  در  همچنين 
اداره   ، حال  همين  است.در  بحرانى   ، آلبانى  شمال  وضعيت  و 
اعالم  زرد  وضعيت  كشور  اين  استان  در 24  فرانسه  هواشناسى 
دماى  تامين  براى  برق  انرژى  داد.كمبود  هشدار  مردم  به  و  كرد 
هفته  است.طى  محسوس  نيز  فرانسه  مردم  هاى  خانه  نياز  مورد 
هاى گذشته 10 هزار كاميون در سطح جاده هاى برف زده فرانسه 
، زمينگير و رانندگان مجبور شدند شب را در هواى سرد سپرى 
كنند و در كنار اين موارد سرگردانى مسافران پروازهاى هوايى به 

دنبال لغو پروازها نيز بر حجم خسارات اضافه مى شود.
اروپايى  مسافران  از  نويسد:بسيارى  مى  مورد  اين  در  بلومبرگ 
نگران نرسيدن به خانه هاى خود در آستانه تعطيالت كريسمس 
هستند . اين براى سومين روز متوالى است كه فرودگاههاى بزرگ 
انگليس، فرانسه و آلمان با لغو بسيارى از پروازهاى خود به علت 

سرماى شديد، بارش برف سنگين و يخبندان روبرو هستند . 
دسامبر  ماه  سردترين  انگليس  و  فرانسه  آلمان،  رسد  مى  نظر  به 
بينى  پيش   . گذارند  مى  سر  پشت  را  اخير  سال  طى 40  در  خود 
بزرگ  فرودگاههاى  در  چهارشنبه  روز  تا  شرايط  اين  شود  مى 
اروپا ادامه داشته باشد . به اعتقاد كارشناسان صنعت هواپيمايى 
تاخيرهاى بيشتر و لغو  مسافران اروپايى طى ساعتهاى آينده با 
بيشتر پروازها روبرو خواهند شد . ارتفاع برف در آلمان و انگليس 

به بيش از 25 سانتى متر رسيده است . 
موسسه تحقيقاتى يورو كنترل نيز اعالم كرد شرايط در برخى از 
فرودگاههاى بزرگ اروپايى به حالت بحرانى رسيده است . ويلى 
والش رييس شركت بريتيش ايرويز ابراز اميدوارى كرد با بهبود 
شرايط جوى بخشى از پروازهاى اين شركت انجام شود . بيش از 
83 پرواز اين شركت از فرودگاه هيترو به مقصدهاى پراگ برلين 

لغو شده است . 
فرودگاه هيترو هم اكنون با 40 درصد ظرفيت عادى خود فعاليت 

مى كند . فرودگاه گات ويك دومين فرودگاه بزرگ انگليس نيز قادر 
به انجام فعاليت با تمام ظرفيت خود نيست و تا كنون 30 پرواز اين 
فرودگاه لغو شده است . شركت لوفت هانزاى آلمان نيز اعالم كرد 
بسيارى از پروازهاى اين شركت به مقصد كشورهاى اروپايى لغو 

شده يا با تاخيرهاى زيادى روبرو شده است . 
فرودگاه شارل دوگل پاريس نيز با لغو 30 درصد پروازها روبرو 
شده است . بخشى از پروازهاى فرودگاه زوريخ به مقصد فرودگاه 
هيترو و فرانكفورت با تاخير روبرو شده يا لغو شده است. اين لغو 
پروازها روزانه ميليون ها يورو به شركتهاى هواپيمايى اروپايى 
خسارت وارد كرده و به نظر مى رسد اين شركتها كه تازه مدتى 
است از زير فشار جهانى بحران اقتصادى قبلى خارج شده بودند 

دوباره با بحرانى تازه دست به گريبان شوند.
اين بحران البته براى شركتهاى هواپيمايى با افزايش قيمت سوخت 
قيمت  افزايش  دنبال  به  زيرا  است.  شده  تبديل  جدى  كابوسى  به 
هاى جهانى نفت كه با شدت گرفتن سرما ايجاد شده است دامنگير 
تمامى صنايع دست اندركار گردشگرى اروپا نيز مى شود و انهم 
سود  هاى  بينى  پيش  تمامى  درعمل  ميالدى  نو  سال  آستانه  در 
حاصل از آغاز فصل تعطيالت را براى اين شركتها معكوس كرده 
اروپا  هواپيمايى  شركاتهاى  براى  كه  بارى  تاسف  است.وضعيت 
بسيارى  شده  باعث  كه  باراست  فاجعه  حدى  به  آمده  وجود  به 
را  انها  دولتى  هواپيمايى  شركتهاى  كردن  متهم  با  ها  رسانه  از 
انى  دى  المللى  بين  الكترونيكى  نشريه  بدانند.  كفايت  وبى  مقصر  
در  گردشگرى  صنعت  كامل  خاموشى  عنوان  تحت  مطلبى  در  اى 
اروپا مى نويسد: بحران شركتهاى هواپيماى در اروپا ناشى از بى 
گذشته  سالهاى  طى  كه  است  دولتى  هواپيمايى  شركتهاى  كفايتى 
هيچ سرمايه گذارى جدى براى مقابله با شرايط بد آب و هوايى 
در اين شركتها كه بخش اعظم آنها دولتى هستند صورت نگرفته 
وضعيت  شدن  تر  بد  شاهد  ساله  هر  كه  است  شده  باعث  اين  و 

مسافرتهاى هوايى درست در فصل مسافرتها باشيم.
خبرگزارى رويترز از بازارهاى جهانى نفت خبر مى دهد كه قيمت 
هر بشكه نفت سبك آمريكا  در روز سه شنبه در بازار نيويورك 
دالر   89.70 به  افزايش  سنت   33 با  ژانويه  ماه  در  تحويل  براى 
رسيد . قيمت هر بشكه نفت برنت درياى شمال در بازار لندن نيز 
با 24 سنت افزايش به 92.98 دالر رسيد . تتسو امورى كارشناس 
ارشد انرژى در اين باره گفت بازار جهانى نفت تحت تاثير افزايش 
سرماى  موج  ادامه  و  كريسمس  تعطيالت  علت  به  بنزين  تقاضاى 
هوا در آمريكا و اروپا است . ميانگين قيمت هر ليتر بنزين در بازار 
امريكا به بيش از 63 سنت رسيد كه اين رقم از اوايل ماه مى تا 

كنون بى سابقه است.

سال 2010  سال خشم زمين
بيش از 250 ميليون نفر در سراسر جهان بر اثر بالياي 

طبيعي در سال 2010 جان خود را از دست دادند 
ناميد.زلزله  زمين  خشم  سال  مي توان  را   2010 سال 
طوفان هاي  آتش نشان ها،  ها،  گرما،سيل  موج  ها، 
باعث  قحطي  و  يخبندان  و  سرما  زمين،  سهمگين،رانش 
در  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون   250 از  بيش  مرگ 
بالياي  اثر  بر  كه  انسان هايي  تعداد  است.  شده  سال  اين 
از  داده اند  دست  از  را  خود  جان  سال 2010  در  طبيعي 
در مجموع حمالت  گذشته  سال  در 40  كه  افرادي  تعداد 
ترين  مهلك  به  اينجا  است.در  بيشتر  مرده اند  تروريستي 

بالياي طبيعي در سال 2010 نگاهي مي افكنيم: 

زلزله هائيتي: زمين لرزه اي در تاريخ 12 ژانويه 2010 

هفت  قدرت  با  محلي)  وقت  به   16:53:09 ساعت  (در 
ريشتر بود كه كانون آن در 15 كيلومتري جنوب پورتو 
پرنس، پايتخت كشور هائيتي، واقع شده بود و خسارات 
كه  زمين لرزه  اين  كرد.  وارد  شهر  اين  به  را  بسياري 
نيز  دومينيكن  جمهوري  در  و  لرزاند  را  هائيتي  كشور 
احساس شد، بدترين زلزله هائيتي طي دو سده اخيرش 
هزار   300 به  نزديك  حادثه  اين  قربانيان  مجموع  بود. 
زمين لرزه  اين صورت  در  كه  شده  زده  تخمين  بالغ  نفر 
هائيتي مرگ آورترين فاجعه در تاريخ مدرن بشر خواهد 
فاجعه اي  بدترين  را  زمين لرزه  اين  ملل  بود.سازمان 
بوده است.  روبه رو  آن  با  سال 2010  تا  كه  خوانده است 
آنچه كمك ها را دشوار مي كرد آسيب ديدن ساختارهاي 
مديريت اين كشور است كه استفاده از كمك هاي خارجي 

را نيز با مشكل روبه رو كرد. 

باران هاي  پي  در  كه  بود  عظيمي  سيل  پاكستان:  سيل 
موسمي شديد و باال آمدن سطح آب رود سند، استان هاي 

را  پاكستان  كشور  از  بلوچستان  و  پنجاب  سند،  سرحد، 
در بر گرفت. بيش از 2000 نفر در اين حادثه جان خود 

را از دست دادندو بيش از يك ميليون خانه ويران شد. 
بر اساس تخمين هاي سازمان ملل، بيش از 20 ميليون نفر 
در اثر اين حادثه، زخمي يا بي خانمان شدند كه اين تعداد، 
اقيانوس  سونامي  حادثه  سه  در  كه  افرادي  مجموع  از 
 2005 سال  در  كشمير  زمين لرزه   ،2004 سال  در  هند 
و زمين لرزه هائيتي در سال 2010، زخمي يا بي خانمان 
يك  حدود  سيل،  شدت  اوج  زمان  در  است.  بيشتر  شدند 
بود. رفته  آب  زير  به  پاكستان،  كشور  مساحت  از  پنجم 

خسارت وارده به ساختمان ها، حدود 

حدود  غالت،  رفتن  بين  از  و  آمريكا  دالر  ميليارد  چهار 
500 ميليون دالر آمريكا تخمين زده مي شود. 

شهر  ريشتر  دهم   8.8 مقياس  با  اي  شيلي:زلزله  زلزله 
پايتخت  سانتياگو  جنوب  كيلومتري   90 در  كانسپسيون 
چند  هر  مهيب  زلزله  اين  لرزاند.  فوريه   28 در  را  شيلي 
تنها 300 نفر را به كام مرگ كشاند اما به گفته دانشمندان 
زلزله شيلي عمر زمين را كوتاه كرد.بر اساس محاسبات 
رايانه اي جديدي كه توسط ريچارد گراس از ناسا انجام 
گرفته است اين زلزله به بزرگي 8.8 ريشتري كه پنجمين 

زلزله بزرگ تاريخ به شمار مي رود. 
جاني  تلفات  هرچند  فشان  آتش  ايسلند:اين  فشان  آتش 
زيادي در بر نداشت اما براي روزها خطوط هوايي اروپا 
مسافر  ميليون  هفت  سفر  مدت،  اين  در  و  كرد  مختل  را 
حادثه  اين  از  هوايي  شركت هاي  داد.  قرار  تاثير  تحت  را 

طبيعي ميليون ها دالر خسارت ديدند. 
روسيه  سراسر  تيرماه  در  كه  روسيه:گرمايي  در  گرما 
را فرا گرفت در 50 ساله گذشته در اين كشور بي سابقه 
پنج  از  بيش  جنگل ها  در  سوزي  آتش  بر  عالوه  و  بوده 
هزار نفر به كام مرگ كشانده شدند. اين گرماي بي سابقه 
ميلياردها دالر به بخش كشاورزي اين كشور آسيب زد. 
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دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

يورو  حيات  ادامه  از  اطمينان  بين المللي،  نهادهاي  حمايت  سبب  به 
افزايش مي يابد 

سال آينده نرخ رشد اقتصادي اروپا 
1.4 درصد خواهد بود 

هفته گذشته ارزش يورو پس از چهارروز كاهش باال رفت. موسسه 
مالي  و  اقتصادي  وضعيت  از  خود  گزارش  در  موديز  رتبه بندي 

دولت هاي بدهكار در بلوك يورو، اميدهايي را درباره افق اين اتحاديه 
كشورهاي  ورشكستگي  خطر  گزارش  اين  در  داد.  سرمايه گذاران  به 
بدهكار عضو اتحاديه پولي بسيار دور از انتظار توصيف شده است. 
به سبب حمايت اعضاي قدرتمند بلوك يورو از كشورهاي ضعيف تر، 
احتمال از ميان رفتن بلوك يورو يا خارج شدن هر يك از كشورهاي 
عضو اين اتحاديه پولي از وضعيت قابل سرمايه گذاري بسيار كم است. 
البته طي ماه هاي اخير موسسه رتبه بندي موديز از رتبه اعتباري يونان 
و ايرلند كاسته و با اين اقدام لطماتي به بازارهاي مالي اروپا و جهان 
وارد كرده است. همچنين هشدارهايي در باره كاهش قريب الوقوع رتبه 
اعتباري پرتغال و اسپانيا مطرح شده است. رشد كمتر از حد انتظار 
اقتصاد اين دو كشور و هزينه باالي استقراض در آنها علل اصلي اين 
كاهش محسوب مي شوند. در بخش ديگري از گزارش موسسه موديز 
آمده است، در ميان مدت هيچ يك از كشورهاي ضعيف عضو بلوك 
يورو دچار مشكل در بازپرداخت سود اوراق قرضه اي كه فروخته اند، 
بانك  و  پول  بين المللي  صندوق  اروپا،  اتحاديه  آمادگي  شد.  نخواهند 

حفظ  در  بدهكار،  اعضاي  از  جانبه  همه  حمايت  براي  اروپا  مركزي 
اعتماد سرمايه گذاران بسيار موثر بوده است. 

اما اين همه ماجرا نيست. موسسه رتبه بندي فيچ اعالم كرد، احتماال 
طي شش هفته آينده با كاهش رتبه اعتباري يونان، وضعيت اعتباري 
از  داد.  خواهد  تقليل  سرمايه گذاري  غيرقابل  حالت  به  را  كشور  اين 
ديد بسياري از كارشناسان، تالش هايي كه از سوي مقامات مالي و 
اقتصادي اروپا انجام شده است نتوانسته اعتماد را به سرمايه گذاران 
در  مالي  شاخص هاي  اخير،  روزهاي  طي  بازگرداند.  كامل  به طور 
بازارهاي  در  اما  داشته اند  شديدي  خيزهاي  و  افت  جهان  بازارهاي 
برخي  در  دولتي  بحران هاي  خيزها،  و  افت  عامل  مهم ترين  اروپايي، 
افق  پيش بيني  در  كارشناسان  است.  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي 
بازارهاي مالي و سرنوشت يورو مي گويند، احتمال از ميان رفتن اين 
بلوك بسيار ضعيف است و در سال 2011 وضعيت بازارهاي مالي 
اروپا بهتر از سال جاري خواهد بود. اكنون اين اعتقاد وجود دارد كه 
احتمال از ميان رفتن ارز واحد اروپايي تنها 20 درصد است. اما مركز 
اطالعات اقتصادي و تجاري بريتانيا در گزارش جديد خود از وضعيت 
آتي بلوك يورو اعالم كرد، حفظ يورو مستلزم كاهش شديد بودجه 
به  بايد  يورو  بلوك  عضو  دولت هاي  يعني  است  اروپايي  كشورهاي 
ميزاني قابل مالحظه از هزينه هاي خود بكاهند و ماليات ها را باال ببرند. 
كاهش  كشور   16 اين  در  زندگي  استاندارد  مي شود  باعث  اقدام  اين 
هيچ  معاصر،  دوران  در  شود.  كاسته  اقتصادي  رشد  نرخ  از  و  يابد 
ضروري  كه  ميزاني  به  زندگي  استاندارهاي  كاهش  از  ديگري  نمونه 
است.  نداشته  وجود  دهد  رخ  يورو  بلوك  عضو  كشورهاي  در  است 
اجراي سياست هاي رياضت جويانه در اكثر اقتصادهاي عضو بلوك 
يورو، از توان مصرف مردم مي كاهد و خانوارها از درآمد خود براي 
يونان،  ايرلند،  كشور  پنج  در  مي كنند.  استفاده  بدهي هايشان  پرداخت 
 15 آينده  سال  شهروندان  مصرف  ميزان  ايتاليا،  و  اسپانيا  پرتغال، 
بدهي ها  بازپرداخت  هدف  به  اقدام  اين  يافت.  خواهد  كاهش  درصد 

صورت مي گيرد. 

و  آسيا  به  خود  صادرات  حجم  بر  نتوانند  اروپايي  دولت هاي  اگر 
شد.  خواهد  تسريع  بدهي ها  بازپس دهي  روند  بيفزايند،  چين  به ويژه 
اين  انقباضي  سياست هاي  و  چين  نقش  مي شود  مشخص  جا  اين  در 
كشور تا چه حد بر اقتصاد جهان چشمگير است. در حال حاضر به 
نظر مي رسد دولت چين تالش مي كند به شكلي بسيار كنترل شده و 

تدريجي از رشد اقتصادي و نرخ تورم بكاهد. 

افزايش 18 درصدى ثروت 
پولدارهاى عرب 

 فهرست ثروت تجاري در كشورهاى عرب در 
بزرگ  ثروتمند  مي دهد 50  نشان  سال 2010 
ميليارد   245 از  بيش  مجموع  در  جهان  عرب 
دالر دارايى دارند كه نسبت به آمار مشابه در 
يك سال گذشته 18 درصد افزايش يافته است. 
رئيس  الوليد،  شاهزاده  فهرست  اين  صدر  در 
دارد  قرار  هولدينگ  كينگدام  مديره  هيات 
بن  محمد  دارد.  ثروت  دالر  ميليارد   20.4 كه 
از  خود  دارايي  افزايش  از  پس  الجابر  عيسي 
9.7 به 12 ميليارد دالر طي يك سال گذشته، 
خانواده  كرد.  حفظ  را  فهرست  اين  دوم  رتبه 
رتبه  از  دالر  ميليارد   11.9 دارايي  با  اواليان 
العمودي  محمد  و  يافت  جهش  سوم  به  پنجم 
الخرافي،  ناصر  فرستاد.  چهارم  رتبه  به  را 
سومين شخص پولدار در سال گذشته نيز به 
عربستان  ديگر  بار  كرد.  تنزل  ششمين  رتبه 
سعودي باالترين شمار پولدارهاي اين فهرست 
را دارد و پنج رتبه برتر اين فهرست در اختيار 
 32 مجموع  در  است.  عربستاني  پولدارهاي 
پولدار عربستاني در فهرست 2010 قرار دارند 
و از 24 فرد جديد در اين فهرست، 20 نفر از 
عربستان هستند كه بزرگ ترين اقتصاد منطقه 
متحده  امارات  كشورهاي  است.  خاورميانه 
چهار  با  عربستان  از  پس  نيز  كويت  و  عربي 
اين  در  موجود  كشورهاي  باالترين  پولدار، 
فهرست هستند و پس از آنها مصر با سه نفر، 
لبنان دو نفر، عراق، فلسطين، قطر، سوريه و 

كويت هر يك با يك نفر، قرار گرفتند. 
در  مالى،  بحران  رغم  به  جارى  سال  طى 
ثروت  ميزان  بر  نيز  ثروتمند  كشورهاى 

پولدارها افزوده شده است. 
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دو فيلم بريتانيايى 
پيشتاز جوايز منتقدان 

فيلم لندن شدند
 فيلم هاى سينمايى «گفتار پادشاه» و «سال ديگر» 
هر يك با نامزدى در هفت رشته بيشترين بخت را 

فيلم  منتقدان  حلقه  جوايز  دوره  يكمين  و  سى  در 
لندن دارند.

موفق  فيلم هاى  از  يكى  عنوان  به  پادشاه»  «گفتار 
فصل جوايز سينمايى امسال در بخش هاى اصلى 
شامل بهترين فيلم سال، بازيگر مرد سال (كالين 
فيرث) و بازيگر زن سال (هلنا بونهم كارتر) نامزد 

دريافت جوايز منتقدان لندنى است.
اين فيلم درباره تالش هاى يك گفتار درمان گر است 

كه در سال هاى منتهى به جنگ جهانى دوم به جرج 
زبان  لكنت  بر  كرد  كمك  انگلستان  پادشاه  ششم 

غلبه كند.
بخش هاى  در  هم  لى  مايك  ساخته  ديگر»  «سال 
فيلم  بهترين  آتن بورو  جايزه  جمله  از  اصلى 
بريتانيايى  كارگردان  بهترين  سال،  بريتانيايى 
سال، بازيگر زن بريتانيايى (لسلى منويل و روث 
برودبنت)  (جيم  بريتانيايى  مرد  بازيگر  و  شين) 

بخت دريافت جايزه را دارد.

اين فيلم كه اولين بار ماه مه پيش در بخش مسابقه 
جشنواره كن نمايش داده شد، يك روز از زندگى 
را  متوسط  طبقه  از  خوشبخت  ميانسال  زوج  يك 
فيلم  ديگر  اجتماعى»  مى كشد.«شبكه  تصوير  به 
رشته  پنج  در  نامزدى  با  جوايز  فصل  محبوب 
شامل بهترين فيلم سال، بازيگر مرد، بازيگر مرد 
فيلمنامه نويس  گارفيلد)،  (اندرو  بريتانيايى  مكمل 
فينچر)  (ديويد  كارگردان  و  سوركين)  (آرون 

« هرگز  براى  گارفيلد  دارد.  قرار  بعد  رده  در 
 2005 سال  رمان  از  اقتباسى  كه  بروم»  مگذار 
بازيگر  بهترين  بخش  در  است،  ايشيگورو  كازو 
است.«آالچيق»  شده  نامزد  نيز  سال  بريتانيايى 
اولين فيلم بلند بريتانيايى كليو برنارد و «شهامت» 
ساخته برادران كوئن هر يك در چهار بخش نامزد 
سى و يكمين جوايز حلقه منتقدان فيلم لندن هستند.
ديگر  است»  خوب  بچه ها  «حال  و  سياه»   «قوى 
رقباى مطرح فصل جوايز نيز هر يك در سه رشته 
بخت دريافت جايزه را دارند. «داستان اسباب بازى 
3» در بخش بهترين فيلم سال رقابت دشوارى با 
«گفتار  است»،  خوب  بچه ها  «حال  سياه»،  «قوى 
پادشاه» و «شبكه اجتماعى» دارد. انتظار مى رود 
هر پنج نامزد اين بخش در ميان فهرست نامزدهاى 

اسكار بهترين فيلم هم باشند.
حلقه  جوايز  پارسال  برگزيده  بازيگر  فيرث  كالين 
منتقدان فيلم لندن، امسال براى بازى در نقش جرج 
حضور  بخش  دو  در  پادشاه»  «گفتار  در  ششم 
با  سال  مرد  بازيگر  بهترين  بخش  در  او  دارد. 
جف بريجز («شهامت»)، رايان گازلينگ («ولنتاين 
آبى»)، جسى آيزنبرگ («شبكه اجتماعى») و ادگار 
راميرز («كارلوس») رقابت مى كند. فيرث در بخش 
بهترين بازيگر مرد بريتانيايى سال هم نامزد است. 
(استخوان  الرنس  جنيفر  تازه كار  بازيگران 
خالكوبى  با  («دخترى  راپاس  نومى  زمستان»)، 
بخش  در  («شهامت»)  استاينفلد  هيلى  و  اژدها») 
بهترين بازيگر زن سال آنت بنينگ («حال بچه ها 
را  سياه»)  («قوى  پورتمن  ناتالى  و  است»)  خوب 

پيش روى خود دارند.
ايتن  و  جوئل  سياه»)،  («قوى  آرونوفسكى  دارن 
كوئن («شهامت»)، ديويد فينچر («شبكه اجتماعى»)، 
آپيچاتپونگ  و  («آغاز»)  نوالن  كريستوفر 
ويراستاكول («عمو بونمى كه مى تواند زندگى هاى  
گذشته خود را به ياد بياورد») نامزدهاى بهترين 

كارگردان سال هستند.
امسال 197 فيلم مورد ارزيابى حلقه منتقدان فيلم 
لندن قرار گرفت كه شامل بيش از 120 منتقد فيلم 
و نويسنده است. اين حلقه سال 1913 تاسيس شد. 
خدمات  خاطر  به  كه  پوول  ديليس  جايزه  برنده 
مى شود،  اعطاء  او  به  سينما  به  فرد  يك  چشمگير 

ژانويه 2011 مشخص خواهد شد. 
منتقدان  حلقه  جوايز  دوره  يكمين  و  سى  مراسم 
نشنال  در  بهمن)   21) فوريه 2011  لندن 10  فيلم 

فيلم تيه تر لندن برگزار مى شود. 

هاليوود ريپورتر / 20 دسامبر

پولسازترين بازيگر سال 
چه كسى است؟

ميليارد   1/1 فروش  لطف  به  دى كاپريو  لئوناردو 
دنيا  در  آيلند»  «شاتر  و  «آغاز»  فيلم  دو  دالرى 

پولسازترين بازيگر سال 2010 شناخته شد.
فهرست  صدر  در  «آغاز»  ستاره  حضور 
تعجب  باعث   2010 سال  بازيگران  پولسازترين 
كمتر  بازيگر  يك  حضور  عجيب  نكته  نيست؛ 

شناخته شده در رده دوم اين فهرست است.
در  «آليس  در  بازى  خاطر  به  واسيكووسكا  ميا 
سرزمين عجايب» به كارگردانى تيم برتن كه 03/1 
ميليارد دالر در دنيا فروخت، در رده دوم فهرست 
مجله  سوى  از  كه  است  بازيگران  پولسازترين 

فوربس منتشر شده است.
خود  همبازى  دپ  جانى  از  باالتر  واسيكووسكا 
در «آليس در سرزمين عجايب» قرار گرفت، چرا 
در  او  فيلم  دومين  است»  خوب  بچه ها  «حال  كه 
سال 2010 بيش از «گردشگر» ديگر فيلم دپ در 
كه  جونير  داونى  داشت.رابرت  فروش  سال  اين 
مجموع  در  او  بچه»  تولد  و «روز  من 2»  «آيرون 
چهارم  رده  در  داشت  فروش  دالر  ميليون   808

فهرست فوربس قرار دارد. 
ميليون   780 فروش  لطف  به  هم  رادكليف  دانيل 
دالرى «هرى پاتر و يادگاران مرگ: قسمت 1» در 

سطح جهانى نفر پنجم فهرست است.
هاليوود ريپورتر / 21 دسامبر

فيلم كيارستمي در فهرست 
20 فيلم برتر 

عباس  ساخته  جديدترين  اصل»،  برابر  «كپي 
نوبت  در  برتر  فيلم  فهرست  20  در  كيارستمي 
«فيلم  سينمايي  گرفت.مجله  قرار  آمريكا  اكران 

كامنت» روز گذشته فهرست  50 فيلم منتخب سال 
اعالم  را  آمريكا  اكران  نوبت  در  برتر  فيلم  و  20 

كرد. 
در فهرست بهترين فيلم هايي كه هنوز در آمريكا 
عباس  ساخته  اصل»  برابر  «كپي  نشده اند،  اكران 
مرز  كه  فيلم  اين  مي شود.  ديده  نيز  كيارستمي 
سر  پشت  را  دالر  ميليون   1,3 جهاني  فروش 
از  شده  اعالم  زماني  برنامه  طبق  است،  گذاشته 
مارس   2011 در آمريكا به روي پرده خواهد رفت. 
جايزه  كن  جشنواره  در  كه  اصل»  برابر  «كپي 
بينوش»  «ژوليت  براي  را  زن  بازيگر  بهترين 
متعددي  جشنواره هاي  در  تاكنون  آورد،  به همراه 
چون ريودوژانيرو، ملبورن، نيويورك، ابوظبي و 
شيكاگو نمايش يافته و اخيرا به جشنواره  انجمن 

فيلم آمريكا نيز دعوت شد. 
خارج  در  كه  بود  كيارستمي  اثر  اولين  فيلم  اين 
از ايران و در توسكاني ايتاليا فيلم برداري شد و 
كمپاني «MK2» فرانسه به همراه «آنجلو بارباگالو» 

از ايتاليا تهيه كنندگي آن را برعهده داشتند. 
طاليي»  «خوشه   جايزه  گذشته  ماه  فيلم  اين 
بهترين  براي  را  اسپانيا  وايادوليد  فيلم  جشنواره  
كشورهاي  در  نمايش  براي  كرد،   كسب  فيلم 
اروگوئه،  پاراگوئه،  آرژانتين،  استراليا،  نيوزلند، 
به  سوئيس  و  هلند  بلژيك،  هنگ كنگ،  شيلي، 

كمپاني هاي توزيع و پخش فروخته شده است. 

«عمو  چون  سرشناسي  فيلم هاي  فهرست  اين  در 
را  گذشته اش  زندگي  خاطرات  مي تونه  كه  بونمي 
به ياد بياره»، برنده نخل طالي كن، «سوسياليسم» 
ساخته «ژان لوك گدار»، «از انسان ها و خدايان»،  
«شعر»  كن،  جشنواره  داوران  هيات  جايزه  برنده 
ساخته  سياه»  و «ونوس  دونگ  چانگ  لي  ساخته 

«عبداللطيف كچيچه» حضور دارند. 

برترين  در فهرست  ريپورتر،  هاليوود  به گزارش 
سينمايي  نشريه  اين  نگاه  از  سال  2010  فيلم هاي 
در  آساياس»  «اوليوير  ساخته  «كارلوس»  فيلم 

رتبه اول قرار دارد. 
«شبكه اجتماعي» ساخته ديويد فينچر، «روح نگار» 
«استخوان  «پيام آور»،  پوالنسكي،  رومن  ساخته 
اسباب بازي  «داستان  ديگر»،  «سالي  زمستاني»، 
 3»، «جزيره شاتر»، «قوي سياه»، «آغاز»، «مخزن 
پادشاه»  «سخنراني  و  «شهامت»  «لبنان»،  ماهي»، 

ديگر فيلم هاي سرشناس اين فهرست هستند.  

سينما
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ید ون 
اگر خورشيد بودم، به كجا نمى تابيدم؟

اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست كه هزاران دست، قلم خواهند زد! اين حقير، سر دبير را قانع كردم كه اين 
صفحه مخاطب خود را خواهد داشت و از آن جا كه ما ايرانيها دست به نوشتن داريم، هزار دست ما را يارى خواهد 
داد تا با هم بنويسيم و انديشه، داستانى را خلق كنيم يا به سوالى پاسخ دهيم. آقاى سردبير، كمى مكث كرد، شك كرد، 
تفكر كرد، كله سيگار آتش زد، رمل و اسطرالب به كار گرفت، با ستارگان به مشورت نشست، به گوى بلورين و كف 
دست نگاه كرد و آخر گفت: مسووليت اش با خودت، خوب و بدش با خودت، ولى  هر گلى  زدى، به سر من زدى ! حاال 
من و شما! باال غيرتا بياييد آبروى ما را به خريد، تئورى ما ايرانيها خالقيم و دست به قلم را با هم به اثبات برسانيم !  

جواب شما به اين ندا ميتواند روى كاغذ باشد يا در سايت هفته نامه باشد يا در فيس بوك. منتظرم!  آرتشين

يادداشتهاى نيمچه رسمى  
يك محقق

   
پراكنده  يادداشتهاى  خواندن  به  بخش  اين  در 
دفترچه  نشست.  خواهيم  بين  نكته  محققى 
نكته  براى  جاييست  رسمى،  غير  ياداشتهاى 
بردارى سريع تا در فرصتى، به تحقيق يا مقاله اى 
خبرى،  اى،  نوشته  اى،  جمله  شود.  تبديل  علمى 
اتفاقى، براى او كافيست تا آغاز يك مبحث جديد 
در حوزه جامعه شناسى، علوم سياسى ، روابط 
بين الملل يا هنر باشد. گاهى حتى نامه دوستى 
يا نامه به دوستى، حاوى نكتى محققانه است، گر 
دقيق،  كنجكاو،  نگاه  دارد….  دوستانه  لحنى  چه 
نكته بين كه گاه زبانى طنز دارد، دريچه جدييست 

براى دريافت خود و جهان پيرامونمان.
محقق  يك  چركنويس هاى  خواندن  حال  در  ما   
لبداهه  ا  فى  مناسبت  به  كه  طبيعيست  هستيم، 
ميشود،  ديده  تكرار  و  گويى  وا  گاه  بودنش، 
سواالت  با  يادداشت  گاهى  گيجى،  خستگى،  گاه 
بيشتر از آن كه شروع شده، پايان مى  يابد. آن 
چه كار را با طراوت و اصيل ميكند آن است كه 

در هيچ موردى خود را سانسور نميكند. 
كارى  نوشته هايش  چاپ  براى  او  كردن  قانع   
ساخت بود، قبول كرد با اين شرط كه ناشناس 

بماند. ايدون باد! 

افراد  به  كه  قديمى  گچى...حكايتيست  دايره 
و  على   حضرت  جمله  از  ميدهند  نسبت  متفاوتى 
برتلت  به  آن  معاصر  روايت  سليمان.  حضرت 
برشت ميرسد در نمايش نامه ا ى به اسم "دايره 
با  زن  دو  است؛  ساده  داستان  قفقازى".  گچى 
حاكمى  يا  قاضى  نزد  به  فرزندى  مادرى  ادعاى 
و  سوال  از  قاضى  ميروند.  عادل  و  هوشمند 
بر  دايره  گچ  با  نميابد،  را  حقيقى  مادر   ، جواب 
زمين ميكشد، بچه را در داخل قرار ميدهد و دو 
كدام  هر  دايره.  بيرونى  سوئ  دو  در  را  مدعى 
بكشد،  خود  سمت  به  را  بچه  زور  با  بتواند  كه 
تكرار  بار   3 موضوع  اين  است.  فرزند  مادر 

اطمينان  با  و  محكم  كه  زنى  بار  هر  و  ميشود 
ميدان  فاتح  است،  كشيده  خود  سمت  به  را  بچه 
مادرش  به  بچه  و  ميكند  حكميت  حاكم  ميشود. 
كشيده،  را  بچه  زور  با  كه  آن  نه  ميشود،  داده 
كه آن زن كه براى آسيب نديدن فرزندش، او را 
رها مى كند. (در حكايت حضرت على ، بچه نوزاد 
است و حضرت على  شمشير ميكشد تا بچه را 2 
نصف كند، مادر بچه فرياد ميزند كه دروغ گفت 
است، كمى خشن و راديكال به نظر ميرسد ولى  

خوب، جواب فورى و بدون درد است!).
اى ملك جوان! اين حكايت را از بهره آن آوردم 
وطن  از  خارج  مبارز  دوستان  داستان  بگم  كه 
ما نيز دست كمى از اين موضوع ندارد. در اين 
فاصله كه امكان شنيدن، خواندن و مصاحبت با 
ايرانيان مقيم خارج از ايران را داشتم، گاه -كه 
كم هم نبود- به كسانى  بر خوردم كه به شدت 
در جهت گرفتن قدرت در ايران تالش ميكردند و 
ميكنند. ميان آنان، مردان و زنانى ديدم كه بيشك 
سر زمينشان را بسيار دوست داشتند، ولى  وقتى 

به پاى استدالل و نگرش آنها مينشستم...
زمان خروج از ايران، ساعت ما به خواب ميرود. 
اماكن،  اتفاقات،  وقايع،  كه  است  آن  باورمان 
خانواده در همان شرايط كه آن را ترك كرديم، 
ميماند. پس از آن شروع به ساختن و باز سازى 
اخبار ميكنم در فضايى كه ربطى به حقيقت ندارد 
خواب  در  ساعت  ماست،  ذهن  زده  واقع  در  و 

مانده.
نكردنيست؛  باور  ايران  در  وقايع  تغير  سرعت 
جوان،  جمعيت  دوم  مقام  داشتن  با  كشورى 
تعداد  فراگرفتن،  براى  عظيمى  بلقوه  داشتن 
بسيار قابل توجه دانشجو، روزنامه نگار، و فعال 
اجتماعى، حقوقى و سياسى را نميتوان جامعه ى   
فرو بسته، منجمد شده در زمان و وقايع دانست.

اين اولين و بزرگترين قدم براى اشتباه فهميدن 
است و در نتيجه اشتباه تصميم گرفتن. 

 ولى  موضوع تنها اين نيست! موضوع آن است 
كه دوستان چنان به انديشه خود وابسته اند كه 
حتا حاضرند وطن را فداى انديشه خود كنند. در 
كشاكش دايره گچى، مدعيانى هستند كه حاضرند 
با قدرت بچه را به سمت خود بكشند و از صدمه 

ديدن آن سرزمين ابايى ندارند. به شمشير اخته 
هم براى شقه كردن اين بچه تن ميدهند...وقتى از 
ايران حرف ميزنند، آن چه ميبينند، "برنده" شدن 
در عقيده سياسى خود است، نه آن چه به صالح 
آن سرزمين است. عجيب نيست كه "منافع ملى " 
واژه با بسامد نزديك به صفر است. ظاهراً منافع 

سازمانى و افراد در الوييت است. 
ميشود،  ياد  ايران  از  وقتى  همين  براى  شايد 
فراموش ميشود كه 70 ميليون در آن سرزمين 
زندگى  ميكنند، گاه آنچنان راحت راجع به جنگ، 
صحبت  ايران  سازى"  "آزاد  براى  آمريكا  حمله 
ميشود كه انگار جنگ ، بازى كودكان است و آن 
كه در زير بمباران و چكمه ها له  ميشود، گلهاى 

قالى است.
مقيم  ايرانيان  ميان  دره  حقيقت،  از  فاصله  اين 
ايران و خارج از آن ميشود. تصميم گرفتن براى 
بدون  گروهى  و  حزبى  منافع  دريچه  از  وطن، 
نگاه كردن به واقعييتهاى جارى آن كشور، مردم 
خود،  سمت  به  بچه  كشيدن  آنها.  درخواست  و 

بدون توجه به صدماتى كه خواهد خورد...
تمام آن چه گفتم، نه براى ترويج سكوت بود و 
انفعال، كه فقط براى آن كه شايد بد نباشد گاهى، 
از  بپرسيم  خود  از  و  كنيم  صبر  آنى ،  ى،  لحظه 
چى  حرف ميزنيم؟ چقدر آن را ميشناسيم؟ چقدر 
ترجيح  خود  خواسته  و  صالح  به  را  او  صالح 
آن  سالمت  و  صالح  بپرسيم  خود  از  ميدهيم. 
ايرانى   چه  بپرسيم،  خود  از  كجاست؟  سرزمين 

ميخواهيم و با چه ايرانى  "قهر" كرديم؟

كنم  فراموش  نميتوانم  ولى   شد،  طويل  سخن 
گفتگوى كه  چند هفته قبل با هموطنى داشتم كه 
بين  از  داشت  كه  وطنى  چون  ندارد،  وطن  گفت 
رفته است، آن چه مانده را نميخواهد و در واقع 
وطن تمام شده است؛ نابود. براى او ايران همان 
بود كه زندگى  كرده بود، پس از آن، ديگر وطن 

وجود ندارد. 

و اين آغاز حكايت ديگريست!

تان ار د تان    با     ار   دا
     

در زير، پاره نگارى هست كه آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را 
تكميل كنيد. به ذوق خود بخشى را به آن اضافه كنيد. 

شما مختاريد داستان را به هر جا كه ميخواهيد ببريد، شخصيتها را 
بسازيد، به آتش عشق و انتقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را 
سازمان دهيد، و زمان را در به در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين 
با  ميخواهيد  كه  آنگونه  كنيد!  خراب  آباد،  را  آن  برانيد،  فرمان  خود 

مردم و اتفاقا ت رفتار كنيد! 
داستان

اين دفعه گلهايش سر حال نبود. وقتى كه دست گل را به دست گرفت، 
مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه   40 سنگينى  نبود.  مغرور  هميشه  مثل 
هميشه به جلو خمش كرد، ولى ته دلش نا آرام بود. نگران، كه گلها 
تازه نيست، كه غنچه نيست، كه پر رنگ و آتشين نيست، يا …نمى 
دانست چه بالى سر گلها آمده كه اين 40 شاخه، اين بار برايش نه 
دست گلى  فاخر، كه بار علفى سنگين بود. مثل هميشه، مغرور، سر 
بلند و مطمئن نبود، احساس ميكرد كه مسخره است، با اين بار علف! 

به نفس نفس افتاد، زير بار 40 شاخه گل؟ فكر كرد...
دست اول) عطر گل هام بوى اسپرى هاى گل فروشى ست....همينطور 
كه با شانه هاى آويزان به جلو مى رفت ...تكان شديدى خورد...گلها 
افتاد ...زير لب گفت به...خيلى تازه و سرحال بودن ولو هم شدن حال 
گفت  صدايى  كنه  جمعشون  شد  بودخم  هم  مثل  گلهاش  و  خودش 

ببخشيد كمكت كنم.....ياد روزهاى دور و رزهاى سرخى افتاد كه بچه 
ها روى زمين چيده بودن هر رز يك حرف همراه داشت...نشست و 
شد...نگاه  رد  روز....يكى  آن  ياد  به  چيد  فرش  سنگ  روى  رو  رزها 

سنگين رهگذرها اورا به خود آورد....بلند شد..... / ماندانا.  ن

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
 دست دوم)  اين ديگه چه حماقتى بود ؟ 40 شاخه گل روز به نيت 40 
رويايى، نه؟ ولى  چه بار سنگينى! لب جمع  سالگى نرگس، هر 40 رز… 

كرد. از خودش خجالت كشيد. 
مهرداد به او زنگ زد، سر كار، بى موقع، با گيجى، با مين مين؛ بيمارستانيم، 
نه چيزى كه نشده، يعنى خوب چرا…اين وضع حرف زدنه؟ ... اگر بيايين 
چرا؟  چى ؟  كجا؟  كى؟  شده؟  چى   بشه؟  چيه  كه  بهتره…  البته  خوب 
مهرداد هل شده، گيجتر از هميشه،  كلمات را مقطع ميگفت، يا او مقطع 
ميشنيد، مثل يك تلفن از راه دور؛  نرگس… بزرگراه… تصادف… جدى 
همراهش را خانه جا گذشته  ولى  خوب باالخره…تلفن شما…  كه نه… 
رز  بود، 12  رفته  كما  به  بود،  حالش وخيم  نرگس  نيست؟  جدى  بود… 
مانده به 40 سالگى. 40 شاخه رز سرخ! به جلو خمش كرد، بار علف… 
نرگس عاشق گل رز سرخ بود، مثل 90 در صد زنها، چه تكرارى. ميترسيد 
و منتظر 40 سالگى بود، چون سّن عقل است و پختگيست ولى خوب 40 
به  عشق  سّن،  از  ترس  تكرارى.  چه  سالگى،   40 سّن،  و  زن  سالگيست، 
حكمت، چه سخت. 40 شاخه گل سرخ براى 40 سالگى، اونم در كما، و 
بعد  سرخ  گل  شاخه  سنگين، 40  چه  رويايى!  چه  رز،  هر  40  آن  تكرار 
از 4، 40 رز. نفسش بريده زير بار پنجمين، 40 شاخه رز سرخ تكرارى، 

ايستاد… / گلفروش

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
دست سوم) …به نفس نفس افتاد. قدم كند كرد. ” از دست اين هواى 
چشم  پرستار  سبز،  چشم  زد.  مژه  چند   ” شدم!  نفس  بى  چه  آلوده! 
به  گلهايش  با  او  كه  بار  هر  كرد؟  فكر  او  به  نرگس...چرا  طبقه  سبز 
راهرو بيمارستان ميرسيد و يا با او برخورد ميكرد، پرستار چشم 
سبز قدم كند ميكرد و چشم ريز ميكرد .  با لحن دو پهلوى ميگفت؛ 
”واى چه رويايى! حتما خانمتان به شما افتخار ميكنه...حيف كه اصال 
يا  اوست  مال  ”طفلى“  اين  نميدانست  طفلى!!“  نميكنه!  حّس  را  هيچى 
نرگس. حرصش ميگرفت، از خودش، از پرستار چشم سبز، از نرگس 
كه هيچى را حّس نميكرد، كه بلند نميشد به او افتخار كند، كه به گلها، 

40 شاخه گل سرخ ور نميرفت...
 40 نزديك  ساله،   40 تقريبا  تقريبا.   بود،  سبز...زيبا  چشم  پرستار 
سال، 40 سال؟ شايد هم 35 ساله، خالصه 20 ساله نبود. حتما وقتى 
40 سالش بشه، شوهرش براى او هم 40 شاخ گل سرخ ميبرد. حتما 
شوهرش از او قبراق تر است و شاد تر، حتما او در موقع 40 سالگى 
دراز به دراز نخوابيده... جشن 40 سالگى با 40 شاخه گل، با زنى كه 
سر پاست، كه چشمانش سبز است، كه ميخندد،كه ميتواند....فكر كرد...

دست پرستار حلقه نديده است! نه، حلقه نداشت. شايد هم داشت! او 
بيشتر به چشمان سبز پرستار چشم سبز نگاه كرده بود، تا دستانش 
كه حلقه...نداشت، داشت؟ اگر نداشت؟ نرگس بى حّس خوابيده است، 
40 شاخه رز، هر 40 روز، خشك ميشود و او نميبيند، ولى  پرستار 
چشم سبز! هر روز او را ميبيند و 40 شاخه گل رز را ، و او را! به راه 
رفتن پرستار چشم سبز فكر كرد. 40 شاخه گل را به بدنش چسباند... 
 وفا يمانى

جواب شما به اين ندا ميتواند روى كاغذ باشد يا در سايت هفته نامه باشد يا در فيس بوك. منتظرم!  آرتشين

يادداشتهاى نيمچه رسمى  
يك محقق

   
پراكنده  يادداشتهاى  خواندن  به  بخش  اين  در 
دفترچه  نشست.  خواهيم  بين  نكته  محققى 
نكته  براى  جاييست  رسمى،  غير  ياداشتهاى 
بردارى سريع تا در فرصتى، به تحقيق يا مقاله اى 
خبرى،  اى،  نوشته  اى،  جمله  شود.  تبديل  علمى 
اتفاقى، براى او كافيست تا آغاز يك مبحث جديد 
در حوزه جامعه شناسى، علوم سياسى ، روابط 
بين الملل يا هنر باشد. گاهى حتى نامه دوستى 
يا نامه به دوستى، حاوى نكتى محققانه است، گر 
دقيق،  كنجكاو،  نگاه  دارد….  دوستانه  لحنى  چه 
بيبيبيبيببين كه گاه زبانى طنز دارد، دريچه جدييست  تكتكتكتكتكتكتكتهههههههه نننننن

خود و جهان پيرامونمان. يييريرييريرييااافافاافافافافتت ىاااىاىاىاىىاى د د د ربرررر
محقق  يك  چركنويس هاى  خخووواواواواواندن  خخ  خخخ  خخخخ  حححالالال رددددرددردردردر  ما   
لبداهه  ا  فى  مناسبت  به  كهههههه كك  ك  كك  ك  طبيبيبيعيعيعيستستست  ط  ط  ط  ط  ط  هستيم،م،م،
ميشود،  ديده  تكرار  ووووووووو گويويويىىى گ  گ  وواواواواواواواوا  اگاگاگاگاگااههه بودنش، 
سواالت  با  دادااداداددددادادداداداداششششت  ي ي  ي  گاگاگاهىهىهى  يييييگييگيججججىجىجىجىجى،،، ىگى،  خست گاه 
مم ممممىىىىىىىى ى  يابد. آن  شششششششدشدشده،ه،ه، پ پ پايايايانانان شششش ششش ش ششروععععععع كهه زززززاز آ آآ آآ آآنننن بيشتر 
آنآنآن ا ا ااستسستستستستست كه  يميميميكنكنكنددد با ط ط طراراراراوووتوتتوتوتوتت و اصييييلللللللللل رررررار را چه ك

مننمنمنمنممنمييييييكيكيكيكندندند.. ررراراررررارارارا سانسور مومممممموموردى خوددد در هيچچچ
كارارارىىى كك  ششيشيشيشيشيشيشيشيش نوشته هااا چچچچچچاپ  براراراراىىىىىىى اااو  ددردددنننننننن ك قانع   
ككك ك كك ك ك ككررررررررد با اين شرط كه ناششششششناناناناناناناناناناسسسسسسسس لولولولوللولوللولولول بققبقبقق ساخت بود، 

نوننن بببباادااداداداداداد!!!!!!!!! بماند. ايد

اففراااااددد به  كه  قديمى  گچى...حكايتيست  دايره 
و  على   حضرت  جمله  از  ميدهند  نسبت  متفاوتى 
برتلت  به  آن  معاصر  روايت  سليمان.  حضرت 
برشت ميرسد در نمايش نامه ا ى به اسم "دايره 
با  زن  دو  است؛  ساده  داستان  قفقازى".  گچى 
حاكمى  يا  قاضى  نزد  به  فرزندى  مادرى  ادعاى 
و  سوال  از  قاضى  ميروند.  عادل  و  هوشمند 
بر  دايره  گچ  با  نميابد،  را  حقيقى  مادر   ، جواب 
زمين ميكشد، بچه را در داخل قرار ميدهد و دو 
كدام  هر  دايره.  بيرونى  سوئ  دو  در  را  مدعى 
بكشد،  خود  سمت  به  را  بچه  زور  با  بتواند  كه 
تكرار  بار   3 موضوع  اين  است.  فرزند  مادر 

اطمينان  با  و  محكم  كه  زنى  بار  هر  و  ميشود 
ميدان  فاتح  است،  كشيده  خود  سمت  به  را  بچه 
مادرشش به  بچه  و  ميكند  حكميت  حاكم  ميشود. 

كشيده،  رررارا  بچه  زور  با  كه  آن  نه  ميشود،  داده 
كه آن زن كه براى آسيب نديدن فرزندششدشدشدشدش، او را 
چچبببچبببچبچه نننننوزاد  رها مى كند. (در حكايت حضرت على ، 
بب بچهچهچهچهچه ر ر ر را 2 اتا است و حضرت على  شمشير ميكشد 

گگگگگفگفگفت  ددد ددددروروروغغغ نصف كند، مادر بچه فرياد ميزند كه
وووو وووللى   است، كمى خشن و راديكال به نظر ميييرريرسدسدسد

خوب، جواب فورى و بدون درد است!)))))).)..
آوررررررررردم  آآآ آآآآآننن اى ملك جوان! اين حكايت را از بهره
طوووطططن  از  ججرججج  خا مبارز  دوستان  داستان  بگم  كه 
ىىمىمىمىى از اين موضوع نداردد.ددددد.. در ااااين  ك كك ك ما نيز دستسسستستست
تتبتتتتت با  صمصصصاااااااااحاحاح شششششنشششنشنيدن، خواندن و  ممامامامكاككاكاكاننننن ك ك كههههه فاصله
كك---ك-كه  ايران را داشتم، گگگگاگاگاگاگاه  ااااززززززز اخخخارججرجرجرج مممقيقيقيقيقيممم ننننانننن ايراني
ووبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوددد- به كسكسكسانىىىىىىى بر خوردم كه به شدششدشدشدشدشددتتتت ن نننننن كم هم
ووووووو قدقدقدرررترترترترترترت در ايران تالش ميكرددننددددندندندندد در جهت گرگرگرگرفففتفتففتفتفتفتفتفتننننننننن
ششششيششششششككك ميكنند. ميان آنان، مردان و زنانى ديدم كه ب
سر زمينشان را بسيار دوست داشتند، ولى  وقتتتتتىىىىىىى

به پاى استدالل و نگرش آنها مينشستم...
زمان خروج از ايران، ساعت ما به خواب ميرود. 
اماكن،  اتفاقات،  وقايع،  كه  است  آن  باورمان 
خانواده در همان شرايط كه آن را ترك كرديم، 
ميماند. پس از آن شروع به ساختن و باز سازى 
ميكنم در فضايى كه ربطى به حقيقت ندارد  ابابباباباررررررر خخخخاخخخخخ
خواب  در  ساعت  ماست،  ذهن  زززززززده  ععقعقعقعقع وواوااا دددررر ووو

ماماماندندندههه.
نكردنيست؛  وواواواور  ببببب ننانانانان ااايريرير دردردر وقوقوقايايايععع تتتغيغيغيررر رسرسرسرسررررعععععتعتعت
نننننان،  ججوجوججوجوجو ييعيتتت جججم دودودوممم مممقاقاقاممم نتنتن ددداشاشاش ببباباباباباابا كشورىى
تعتعتعددداددد فرفرفراگاگاگرفرفرفتنتنتن، بببراراراىىى عععععععظيظظظيظيظيظيظيظيمممى بلقوه ششششششاشاشاشتتنتنتن د
وو و ف ف فعاعاعاللل نن نگاگاگاررر، ررررر ر روزوزوزنانانامهمهمه توجه دانشجشجشجشجو،وو،و،و،وو،و،و، ييسيسيسيسياااار قابللل ب

ىىى   جاجاجامعمعمعههه يتيتتيتيتيتيتووواواواااوانننننن ننمنمننمنن اجتماعى، حقوقى و سياسى راااا
سسنسسنسنسنسنسنسنسنستتتت.ت. شده در زمان و وقايع داداداااا مجمجمجمددد فرو بسته، من

اشتباه فهميدن  ااراراراىىىىىىى ببب قققدم اين اولين و بزرگترين
است و در نتيجه اشتباه تصميم گرفتن. 

 ولى  موضوع تنها اين نيست! موضوع آن است 
كه دوستان چنان به انديشه خود وابسته اند كه 
حتا حاضرند وطن را فداى انديشه خود كنند. در 
كشاكشكششكششكشكشكش دايره گچى، مدعيانى هستند كه حاضرند 
چچچچبچبچبچچچچه را به سمت خود بكشند و از صدمه  ررردرررررتتت با ق

ديدن آن سرزمين ابايى ندارند. به شمشير اخته 
هم براى شقه كردن اين بچه تن ميدهند...وقتى از 
ش" شدن  ححححح حررررفرففرفررففرف ميزنند، آن چه ميبينند، "برنده ايران
تتست، نه آن چه به صالح  در عقيده سيااااااااسى خود ا
ململململململىىى" "منافععععععع كككككككككهه آن سرزمين است. عجيب نيست
منمنمنافافافععع هاههاهاهاههراراراًًً واژه با بسامد نزديك به صفر است. ظ
ىىى ععععععع ي جيب ين ن

سازمانى و افراد در الوييت است. 
مميشيشيشودودود،،، ياد ايران  از  وقتى  همين  براى  شايد 
ييميميميميميميمينننننن زرززرزرزرزرزرززرز فراموش ميشود كه 70 ميليون در آن س

زندگى  ميكنند، گاه آنچنان راحت راجع به جنگ، 
ببحبحببحبببححبحبحبتتتتتتتتت ص ايران  سازى"  "آزاد  براى  آمريكا  حمله 
آآ آآآآننننننننن ببب ب بباازى كودكان است و گنگنگنگ ،، ، جججج ج كه انگار ييميميميميميميميشوشوشوشوشوشوششوشوشودددد
گلگلگلگلگلگلهههههههاهاى ها له  ميشوودودودود،،،،، بببببببمباارارارارارارانانااان و چچككممكمكممههههه ز زز ززززيريرييريريرير ب ككككه در

.ت. قالى اس
مقيممم ياياياييررررررانيان  مممميييييان  درهرهره حححقيقت،  اززززززززز هههلهله  فاص اااااين 

گگ گ گ گرفتن براى  .دددد. تتتتتتتتصصصصميم وووشوشوشو مي آ آآآ آآآآآآآنننننننننن خخخخخخ خااارج ازز ووووو و نناناناننانانانان اير
وووودوونننننننن ب گرووووههىهىهى  و  حزبى  فافاففافاافاففاففعععع نمننن دريچه  از  وطن، 

وشوشوشوشوشوشور،ر،ر،ر،ر،ر، مردم  نگاه كردن به واقعييتهاى جارى آن ك
خود،  سمت  به  بچه  كشييديديديديديدنننن نننننننآنههههاهااهاهاهاهاها.... درخواست  و 

هكهههكهكهكهكهكه خ خ خ خواهد خورد... ببببدبدون توجه به صدماتى 
گگ گفففتم، نه براى ترويج سكوت بود و  تممماااامامامام آن چه
ااشااشاييييديد بد نباشد گاهى،  آن كه  بب بب ب بببررارارراراراراىى كه فقط للللاللل،،،،،، انفع
اززز بپرسيم  خود  اااااززززز وووووووووو ميميميميميميميميم كن ببصبصبصبببررررررر آآآنآنىىى،  ى،  لللللحلحللحظه 
چچ چ چ چ چقققدقدقدقدقدررر چقچقچقچقددر آآآن را ميشناسيم؟ ميميميزنزنزنزنزننييميميميميم؟؟؟؟؟ ىچىىىىى  حرحرحرففف
ترترترجيجيححح ددد خخخوخخوخوخ خخخخووواواواواسستسستسستستهههه وو صصصالحالحالحال هبه رررااا اواواو صالالالالحححححح
آآننن سالمت و  صالالححح بپرسيم  خخخودودود  اازازازاززززاز ميدهيم. 

ايرانىنى   چه  بپرسيم،  خود  از  كككككككجاجاجاجاجااججاجااجاست؟؟؟ سرزمين
يييييايرارارانننى  "قهر" كرديم؟ چ چچچچهههههههه ميخواهيم و با

كنممممم فراموش  نميتوانم  ولى   شد،  طوطوطوطوطوطوطوطويليليلليل  خخسخخخخخنننننن
تم كه  ىىنى داشا هموطوطط فهفهفتهتهته قبلبلبل با كهكهكه چچنچند  تتفتگوگوگوىىى گگگ
يبيبيننن از  داشششت  كككه وطوطوطنىنىنى چوچوچوننن نننداداداردردرد، وووطنطنطن گگگفتفتفت

دردردر واقع  ووو ههاهددد نن نميميميخوخوخو رارارا ماماماندندندههه چچچههه اا استستست، آنآنآن رفرفرفتهتهته
اماماننن اا ايرانانان ه اواواو نانانابوبوبود.د.د. ب ب بررراىىى تستست؛؛؛ اا ا ممماماماام شده تمتمتممتتمتمتم ططوططوطططوطوططنننننننن
وططوططططوططوطننننننن گيگيگيگييگيگررر ازززاززازاز آآآآآآآآننن،ن،نن،ن ددددد پپسسسس بود كه زندگى  كككرده بود،ددد

وجود ندارد. 

دددديگريست! و اين آغاز حكايتتتتتتتت

     
آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را  ككك كك ك ك ك ككههههههه تتست ىىرىرىرىرىرى ه در زير، پاره نگاگاگاااگاگاگاگا

ىىىشىشىشىشىشىشىشى را به آن اضافه كنيد.  بخخبخبخبخ خووخوخوخوخوخوددد تكميل كنيد. به ذووذذوذذوذوققققققق
كه ميخواهيد ببريد، شخصيتها را  ججج ج ج ج جا ههرهرهر ببب بههه رررارارارارااا سسساسسسستاتتتتاتاتاتاننن شما مختاريد د
تتتنتنتنتققاقاقاقااقاقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را  وووووو و و ا قشقشقشقشقشقق بسازيد، به آتش ع
را در به در كنيد…شما پادشاهيد! ب سرزمين  سازمان دهيد، و زمانننننن
با  ميخواهيد  كه  آنگونه  كنيد!  خراب آباد،  رراررارارارا  آآآآننننننن آ  برانيد، فرمان  خود 

مردم و اتفاقا ت رفتار كننننيديديديديديد!!!!!!!
داستان

اين دفعه گلهايش سر حال نبود. وقتى كككه دست گل را به دست گرفت، 
مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه  سنگينى 40 نبود.  مغرور  هميشه  مثل 
هميشه به جلو خمش كرد، ولى ته دلش نا آرام بود. نگران، كه گلها 
تازه نيست، كه غنچه نيست، كه پر رنگ و آتشين نيست، يا …نمى 
شاخه، اين بار برايش نه  دانست چه بالى سر گلها آمده كه اين 40
دست گلى  فاخر، كه بار علفى سنگين بود. مثل هميشه، مغرور، سر 
بلند و مطمئن نبود، احساس ميكرد كه مسخره است، با اين بار علف! 

به نفس نفس افتاد، زير بار 40 شاخه گل؟ فكر كرد...

ا اا ااففتاد كه بچه  رسرررررخخخخى كمكمكمكتكتكتكتككتكتكتكتكت كنم.....ياد روزهاى دور و رزهاى  ببببخبخبخشيشيشيدددد
ااددددداششتششتشت......نشست و  چ چ چ چچيييديديدييديده بودن هر رز يك حرف همراه  زمزمزميينينين روروروىىى هههااا
شد...نگاه  ررردددد روز....ييككىكىككككىكى آن  ياد  به  چيد  فرش  سنسنسنگگگگگگگ روروروىىى رررووو رزرزرزهاهاها

بهبهبهه خ خخ خ خود آورد....بلند شد..... / ماااننددداانناناا.  ننن نن گهگهگهگهگهگهگهگهگذرذذرذرذرذرذرذرذرهاهاها اا اورورورااا سسسسسسننگگنگگنگنگنگين ر

ن ن ننن نننننننننن نننننننن ننننننن نننننننننن ن ن ن ن ن ن نننننننننن نننن 
نيت 40 ر رررررروز بهههه شاخه گل ؟ 40 ووبووووددد اماااااققتقتقتقتقتىىىى مومموموموموموموم) اين ديگه چه ح ددد دست

گگنگگگگگييييييينى!! لب جمع  روياييىىىىى،ى،ى، نههه؟ه؟ه؟ه؟ه؟ ولى  چه بار س گرگسسسسسس، هر 40 رز…  نننن سالگگگگىگىگىگىگى
خجالت كشيد.  خخ خوددششش كرد. ازازاازازاز

ب ببييميميميميميميميماااااااارستانيم،  جيجيججىىىىى، با مين مين؛ اباااا گ گ گ گ مهرداد به ااااااو زنگ زد، سر كار، بى موقع، 
ح حرفرفرفرفرف زدنه؟ ... اگر بيايين  ععضضضعضعضعضعضع چچ چچ چ چ چ چررارارراررا…اين و بوببوبوبوبوب نه چيزى كه نشده، يعنى خخخخخ
چرا؟  چى ؟  كجا؟  ككىى؟ىى؟ى؟ى؟ى؟ى؟ى؟  ؟؟؟ه؟؟؟؟ شششششد چىچىچچىچى  بشه؟؟ چيه  كه  بهتره…  البته  خوب 
ميميگگگگگفگفت، يا او مقطع  طقطططعععععع شيشيشيششششيشههه،ه،ه، كلمات را م ممهمهمهمهم مهرداد هل شده، گيجتر ازز
فدفددفدفدفدف… جدى  رنرنرنرگسگسگسگسسس… بزرگراه… تتتتتصاصاصاصااصاصاصاا ميشنيد، مثل يك تلفن از رررررراه دودودووررر؛؛ر؛؛  
گذشته  جج ج جااااا هنهنهنهنهنهه خاخخخخاخاخاخاخا رررررررراااا همراهش ههرهرهرههه………تلفن شششششماماممااماا……………… ولى  خوب باالخ كه نه… 
رز  ر  121212121221221 بود،  فرففرفتتتتته  كما  به  بود،  وووخيخيخيخخخيممم حححححاحاحاحاششلشلشلش نرگس  نيست؟  جدى  بود… 
سالگى. 40 شاخه رز سرخ! به جلو خمش كرد، بار علف………… مانده به 40

نرگس عاشق گل رز سرخ بود، مثل 90 در صد زنها، چه تكرارى. ميترسيد 
404040404044040 بببب منتظر 40 سالگى بود، چون سّن عقل است و پختگيست ولى خوخخخخ و

به  عشق  سّن،  از  ترس  تكرارى.  چه  سالگى،   40 سّن،  و  زن  سالگيست، 

ن ن نننننننننننن ننننننننننن نننننن  نننننن ننننن ن نننننن  ننننننننننن ننننن نننننن نننن نننننننننن ننننننننن
زازاززازز دست اين هواى  ككك كردردردرد. ””” ك ككندندند ق قددددمدددددم افافافافتتتاد. نفنفنفسسسسسس دست سوم) …به نفسسسسسسس
چشم  پرستار  ببسسبسسبسبزززززز،  چشچشچشچشمممم زززددد.  مژهههههههه چند  شدم! ””” نفس  بى  چه  آآلآآلآلآلآلآلوووووده! 
به  گلهايش  با  او  كككككه  بببباارارارارارااارار رهههرهرهرهر كرددردردردردردد؟  فكر  وااواوو  ببببببهههه نرگس...چررراارارارارا طبقه  ززبززبزبزبزبز  سسسسسس
ميكرد، پرستار چشم  خخرخرخرخرخخووروورددددددد ببببببب يييايايايايا با او ووو وررورورو بيمارستان ميرييييريييريرسيسيسيسيسيسيددد ههااهااهاهه ر
لحن دو پهلوى ميگفت؛  .  بااا ميكرددددد ييريريريزززززز چچششششششچشششممممممممممم ققققققدم كند ميكرد ووووووووو ببببسببببزززززززز
راااارارارار ميكنه...حيف كه اصال  ففافافافافففتتخختختخ ببب به شما  امااا خ خخ خخ خ خخخااانمتتتاناناناننن چ چچچچه رويايى! حت ىىىىاىىىى ”و
يا  اوست  مال  ””””طططططفلى“  ااااينيينيينينينينينينين نميدانست “““““!!!!!!!!!!!!!! ففطفطفطفطفطفطفطفففللىلللىلىلىلىلى نميكنه!  حّس  رااااا ىىىىچىىىى هي
مششششمشمشمشمشم سبز، از نرگس  چچ چ تتتستتتتتاراراراراراراراراررار صصصرصرصرصصش ميگرفت، از خودش، از پر نرگسسسس.. ح
كككه به گلها،  راررارارارار كندندند،، ختتختختختختختخ فافف سححسحسحسحّس نميكرد، كه بلند نميشد به او  رر رااا ىىىچىچىچىچىچىچى كه هي

ور نميرفت... سرسرسرسررررخخخخخ ههخخهخهخهخهخهخه گ گ گللل 40 شا
40 يييديك  ززنزنزنز اساسساسساسساللهلهلهلهله،،،،،،  40 تقريبا  تقريبا.   بود،  .....زززززيبا  سبسبسبزززز.زز ششچشچشچشچشچشچشچشمممم پرستار 

اامااااا وقتى  35 ساله، خالصه 20 ساله نبود. حتتت ه ههههممممم دديد شااشا لللالللللل؟؟؟؟؟ سال، 40404040440 س س س
هوهوهووهوهوهررررش ببببررررراراى او هم 40 شاخ گل سرخ ميبرد. حتما  ش ششششش بببببشه، لالللشششششششش 40 س
40 سالگى  و شاد تر، حتما او در موقع سساساساساساساستتتتتتت شوهرش از او قبراق تر 
40 سالگى با 40 شاخه گل، با زنى كه  ججشجشجشجشجشجشجشجشننننن دراز به دراز نخوابيدهدهدهه........
تستتستستست، كه ميخندد،كه ميتواند....فكر كرد... ا ااا سر پاست، كه چشمانش سبز

دست پرستار حلقه نديده است! نه، حلقه نداشت. شايد هم داشت! او 
بيشتر به چشمان سبز پرستار چشم سبز نگاه كرده بود، تا دستانش 
كه حلقه...نداشت، داشت؟ اگر نداشت؟ نرگس بى حّس خوابيده است، 

ا
ص

جج

جواب از شما . ستون سفيد مى ماند تا افتخار پر 
شدن با نوشته هاى شما را بيابد.

به سر زمينى كه زنى مردى را با چاقو وسط خيابان 
ميكشد، نميتابم! / بهرام.س

 من به همه جا ميتابيدم، من خورشيدم، كارم تابيدن 
است، حّق انتخاب ندارم، خدا را شكر. / م.فريد

 حتما به صحراها نميتابيدم، خيلى قاط زدن! همونا كه 
اسم خليج فارس را هم عوضى ميگن! / سهيل ايرانى 

به افراد كچل نمى تابيدم !/شيوا ف    

من به ابرها ميتابيدم، (نه به زمين) تا باران شوند، به 
سر تهران ببرند، تا هوا از آلودگى نجات پيدا كند! به 
قله دماوند، تا يخهايش آب شود، و مردم از كمبود آب 

غصه نخورند.../ ندا.ب

مرا آفريد تا تابشم گرمابخش حيات باشد، نمى توانم 
سرپيچى كنم و فقط به آنچه خود دوست مى دارم ، 

بتابم.
و  زشت  جوان...  و  پير   ... تابيد  خواهم  كس  همه  بر 
زيبا... فقير و ثروتمند... گناهكار و پاك... زن و مرد... 
كهنه و جديد... عاقل و ديوانه.....به همه و همه / غريبه
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نگاهي به رمان« سايه بازي» نوشته ژرژ سيمنون

زندگى زير سايه ترس
ميثم نبى

 

آفريند،  مى  بازى»  «سايه  در  سيمنون  ژرژ  كه  هايى  شخصيت 
و  هراس  از  پر  دنيايى  در  كه  اند  صنعتى  عصر  انسان  از  بازتابى 

ترس زندگى مى كنند.
ژرژ سيمنون را يكى از پركار ترين نويسندگان قرن بيستم مى دانند 
جاى  به  كوتاه  داستان  زيادى  تعداد  و  رمان  از 200  بيش  او  از   .
مانده اما شهرت اصلى سيمنون به خاطر خلق داستان هايى در ژانر 
پليسى - جنايى است كه كاراگاهى به نام «مگره» نقش اصلى را در 
آنها ايفا مى كند .سيمنون هدف از نگاشتن داستان هايش را «تالش 
براى جستجوى انسان آنگونه كه هست» مى داند  و مى گويد : «آنچه 
من جستجوى انسان مى نامم جستجوى خودم است . چون مانند 

ديگران انسان ساده اى بيش نيستم ».
 داستان هاى اين نويسنده بلژيكى از منظرى روانشناختى به واكاوى 
عقده ها خفته در ناخودآگاه انسان ها مى پردازند . عقده هايى كه در 
شرايط بحران سربر آورده و به بى رحمانه ترين قتل ها و جنايت 

ها دامن مى زنند .
رمان «سايه بازى »كه به تازگى از سوى نشر مرواريد روانه بازار 
شده هم  مانند بسيارى ديگر از آثار سيمنون داستان كشف راز 
يك قتل است . جستجويى براى يافتن حقيقت و بر مال كردن اسرار 
آن هايى كه همچون سايه اى مرموز كاراگاه مگره را در اين جستجو 

به بازى گرفته اند .
(صاحب  كوشه  دهد.  مى  رخ  پاريس  هاى  محله  از  يكى  در  داستان 
اكنون  و  است  رسيده  قتل  به   ( داروسازى  آزمايشگاه  ثروتمند 
بخشى از دارائى اش به يغما رفته . همزمان با مرگ وى ، كودكى در 
همان ساختمان در حال متولد شدن است و  چرخه ى مكرر مرگ و 
حيات همچنان در كنار زندگى عادى ساكنان ساختمان جريان دارد 
. اما اين روزمرگى عجيب بوى تعفن و مرگ مى دهد . محيطى كه در 
ابتداى داستان همراه با شيون هاى نوزاد در حال تولد و فريادهاى 
گاه و بى گاه «زن ديوانه » تصوير مى شود،  حكايت از فضايى نه 
چندان عادى دارد . گو اينكه همه به نوعى به طور مستقيم و غير 

مستقيم در مرگ كوشه شريك هستند .
 روژه (پسر مقتول) فردى دائم و الخمر است و  به شكلى كولى وار 
ديگر  از   ( كوشه  سابق  همسر   ) مارتن  .مادام  گذراند  مى  روزگار 
ساكنان اين ساختمان است . او كه در گذشته به دليل عدم توانمندى 
با   اينك  گفته،   ترك  را  او   ، زندگى  رفاه  آوردن  فراهم  در  كوشه 
دون  كارمندى  كه  دومش  شوهر  با  وى   فعلى  شرايط  به  حسرت 
پايه و بى دست و پا است زندگى مى كند .  پيرزن ديگرى نيز در اين 
ساختمان سكونت دارد كه تنها تفريح زندگى اش فالگوش ايستادن 

در پشت درب خانه ى ساكنان ساختمان است .
 خواننده پا به به پاى تحقيقات كاراگاه «مگره» با جنبه هاى مختلف 
دخترى  منظر  از   . شود  مى  آشنا  مقتول  شخصيت  متضاد  گاه  و 
به  كه  است  شاد  و  باز  دل  و  دست  مردى  كوشه  «نينه»  اسم  به 
همه نيازمندان بى هيچ چشمداشتى كمك مى كند . اما افراد مختلف 
نظرات گوناگونى در مورد او دارند . مگره ضمن كشف راز مرگ 
كوشه به حقايق زندگى انسان هاى مختلفى پى مى برد كه همه به 
نوعى در دنيايى پر از حسادت ، بى رحمى و طمع غرق شده اند اما 
آنكه در نهايت وارث اين دارايى انبوه مى شود، همسر فعلى مقتول 
است .  زنى خانواده دار و متشخص كه مانند ديگران چشم طمع 

به دارايى وى ندارد .
آفريند،  مى  بازى»  «سايه  در  سيمنون  ژرژ  كه  هايى  شخصيت     
بازتابى از انسان عصر صنعتى اند . انسان هايى كه  در پس نقاب 
اين دنياى متمدن و پر زرق و برق  با دنيايى پر از هراس و ترس 

روزگار مى گذرانند.

جهان فرهنگ
يادداشت

يلدا ، باز هم يك آيين ، يك سنت 
و يا بيش از همه  اينها يك حقيقت.

ثانيه  چند  ى  اندازه  به  حقيقتى 
و   ، سال  ديگر  شبهاى  از  بيشتر 
واصل  ريسمان  باز  كه  حقيقتى 
بسيارى  كه  است  سنت  به  ما 
فلسفه  امروزى،  ى  انسانها  از 
سنتها  همين  را  وجوديشان 
واقعيتش،  كه  دنيايى  در  ميدانند 
اى  گونه  به  را  وجودى  فلسفه 
است،  ميكند.جالب  توجيه  ديگر 
اتكاء  با  هم  بار  اين  انسانها  كه 
پاسخهاى  واقعيت  و  حقيقت  به 

متفاوتى ميگيرند.

انسانها  امروزى  وجودى  فلسفه 
كه  است،  پول  عوام،  لفظ  در 
و  نمايد  مى  ناپذير  انكار  واقعيتى 
اما  ندارد  عامه  لفظ  كه  حقيقتى 
شب  بلنداى  ى  ثانيه  چند  همين 

است .

همين چند ثانيه نوزادى بدنيا مى 
ايد، كودكى راه رفتن مى آموزد، 
پدرى  ميشود،  عاشق  جوانى 
نهايت  در  و  ميكند،  كار  بيشتر 
حقيقت  يك  و  ميرد  مى  پيرمردى 

ديگر رغم ميخورد. 

حال بايد روزهايمان را با واقعيت 
به  لحاظاتى  تنها  و  كنيم  سر 
لحاظاتى   . انديشيم  بى  حقيقت 
شايد  ثانيه،  چند  واسطه  به  كه 
نميدانم  نشود.  تكرار  ديگر  سالها 
به دنبال كدام فلسفه وجودى بايد 
حقيقت  يا  امروزى  واقعيت  رفت، 
ميدانم  را  چيز  يك  اما  هميشگى. 
دگر  هست  اى  فلسفه  هم  اگر  كه 

حوصله ى نيست .

سرما به بازار كتاب اروپا هم رحم نكرد
درصد  و  راكد  اقتصاد  نامناسب،  هواى  و  آب   
شده  موجب  گذشته  سال  به  نسبت  تخفيف  باالى 
كريسمس 2010 به بدترين بازار كتاب فروشى ها 

در 10 سال گذشته تبديل شود.
 فقط يك اتفاق دقيقه نود مى تواند اين بازار را تكان 
دهد. بارش برف اوايل ماه جارى ميالدى مشكالت 
و  شمال  و  اسكاتلند  از  بخش هايى  در  بسيارى 
جنوب غربى انگلستان به بار آورده، و اين موجب 

شده كتاب فروشى ها درصد تخفيف كتاب ها را باال 
ببرند.

طبق آمار نيلسن بوك اسكن ميانگين تخفيف براى 
درصد   37.1 سال  پرفروش  كتاب  عنوان  هزار 
بود.  درصد   31.3 گذشته  سال  در  رقم  اين  بود، 
با  سال  پرفروش  كتاب   20 كه  است  درحالى  اين 

تخفيف 50 درصد به فروش مى روند.
دومنيك مايرز، مدير فروشگاه كتاب «واتراستونز» 
درخواست  ركود  اصلى  دليل  اقتصاد  است  معتقد 
دقت  «خريداران  گفت:  وى  بود.  كتاب  خريد 

كه  چيزى  به  بيشتر  و  مى دهند  خرج  به  بيشترى 
خوب  مطرح  عنوان هاى  مى كنند.  فكر  مى خرند 

فروش مى كنند و بيشتر هم تخفيف خورده اند.»
مى دهد  نشان  مسئله  «اين  داد:  ادامه  مايرز 
كردن  خرج  پول  درمورد  حتى  مصرف كنندگان 
محتاط  بسيار  هم  كتاب  چون  ارزانى  اقالم  براى 
با  وقت  چه  كه  است  اين  اساسى  سوال  شده اند. 
كه  كريسمس  مى شويم.  روبرو  فروش  افزايش 
هوا  اميدوارم  مى شوند.  محتاط تر  مردم  مى شود 

خوب شود و مردم براى خريد بيايند.»
موجب  مى تواند  تخفيف  فروش  خوب  شرايط  در 
امسال  فروش  آمار  اما  شود  فروش  افزايش 
موسسه  است.  عقب  گذشته  سال  از  هفته  يك 
مى دهد  نشان  كه  كرده  منتشر  آمارى  «سنوويت» 
آمار  امسال  دسامبر  يازده  تا  دسامبر  پنج  از 
 2009 سال  با  مقايسه  در  درصد  هفت  فروش 

كاهش يافته است.
آب و هوا مقصر اين مسئله است و به نظر مى رسد 
اين شرايط بد جوى تا آخر هفته هم بريتانيا را رها 
عمده فروشان  و  خرده فروشان  حال  اين  با  نكند. 
بازار كتاب هنوز اميدوار هستند كريسمس آنها را 

از اين شرايط «بخور و نمير» نجات دهد.
كتاب  فروشگاه  مدير  نيل،  مايكل  ديگر  طرفى  از 
كتاب هاى  از  انبارشان  «همه  گفت:  «برترامز» 
با  اما  است  پر  هوا  و  آب  دليل  به  ارسال نشده 
توجه به تمامى مشكالت فروشمان بد نبوده است. 

مى شود گفت فروش خوبى هم داشته ايم.»
«گاردنرز»  فروشى  كتاب  مدير  جكسن،  باب  اما 
فروش  روى  بدى  تاثير  خيلى  هوا  و  «آب  گفت: 
كريسمس  هديه  خريد  براى  مردم  اما  گذاشت 
مى آيند. هميشه روز آخر مردم هجوم مى آورند.»

امسال  فروش  مى دهد  نشان  آمار  حال  اين  با 
و  دارد  تنزل   2005 سال  فروش  حد  در  احتماال 
پوند  ميليون   650 و  ميليارد  يك  حدود  رقمى  به 
ساالنه  كتاب  بازار  افت  حاضر  حال  در  مى رسد. 
هفته  فروش  افت  است.  درصد   3.8 حدود  چيزى 
پيش  سال  گذشته  هفته  با  مقايسه  در  هم  گذشته 

4.5 درصد بوده.
اگر فروش به همين منوال ادامه پيدا كند، مجموع 
فروش آخر سال به يك ميالرد و 680 ميليون پوند 
مى رسد كه در مقايسه با سال گذشته 70 ميليون 

پوند افت داشته است.
بوك سلرز / 20 دسامبر

مهدى تربتى
دانشجو از انگلستان
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تحليلي بر زندگي ژان ژنه به مناسبت 100سالگي او  

دروغگوي 
واال

ابوالفضل اهللا دادي 

كتابي  اين كه  از  بيش  واال»  دروغ گوي  ژنه،  «ژان 
اين  است.  دوستي  يك  داستان  باشد  ژنه  درمورد 
دوستي در سال 1974 آغاز مي شود و 12 سال به 

درازا مي انجامد. 
بزرگ  نويسنده  دارد،  سال   64 طرفين  از  يكي 
وضعيت  در  است  شهري  آواره اي  و  فرانسوي 
شورش كه قطعا هيچ نشاني از مردي كه اهل ادبيات 
است ندارد؛ ديگري 30 سال دارد، به تازگي نخستين 
منتشر  نادو  موريس  انتشارات  در  را  خود  رمان 
كرده است، از راه وقايع نگاري هايش براي لوموند، 
امرار معاش مي كند و مراكشي اي است كه به پاريس 
مهاجرت كرده. يكي خود را همچون پدري جانشين 

براي ديگري مي داند. 
تانژه  به  عالقه  شاعري،  ادبيات،  آنها  مشترك  نقطه 
[شهري در مراكش] و دفاع از مسئله فلسطين است.... 
فرد كوچك تر با فرد بزرگ تر بعد از انتشار كتابش 
اما  مي كنند  مالقات  را  همديگر  آنها  مي گيرد،  تماس 
ژنه كه تحمل تحسين ها را ندارد، ناگهان قراردادي 
وضع مي كند: «ديگر هيچ وقت درمورد كتاب هايم با 
من حرف نزن؛ من نوشتم تا از زندان خالص شوم، 
نجات  را  خودم  من  دهم؛  نجات  را  جامعه  اينكه  نه 
تالش  خوب  دانش آموز  يك  مثل  كه  حالي  در  دادم 

كردم، همين.» 
اينكه  نه  كند  افشا  و  بيان  را  ادبيات  مي خواهد  ژنه 
نويسنده ها  به  عالقه اي  او  كند.  بحث  آن  درمورد 
كتابي200  واال»  دروغ گوي  ژنه،  ژان   » ندارد. 
گاليمار  انتشارات  كه  جلون  بن  طاهر  اثر  صفحه اي 
آن را منتشر كرده است به تحسين ژنه مي پردازد تا 

فاصله ما با دنياي او را از بين ببرد. 
كه  مواردي  كوتاه،  جمله هاي  از  است  پر  كتاب  اين 
بن جلون در زندگي نويسنده مشاهده كرده و ديگر 
طاهر  كه  است  حالي  در  اين  و  ژنه  خاص  موارد 
صحبت  طول  در  نت برداري  از  همواره  جلون  بن 
هاي شان منع شده است. به ندرت در مورد ژنه متني 

اين چنين انساني و دقيق خوانده ايم. 
اين كتاب ما را به بازخواني آخرين رمان او «اسيري 
همه  كليد  به  آنجا  تا  مي كند  دعوت   (1986) عاشق» 
اين  و  مادر.  جوي  و  جست  ببريم؛  پي  ژنه  آثار 
برخالف نظر لويي ـ پل آسترو، نويسنده كتاب «ژان 
ژنه، جواني از دست رفته» (150 صفحه، انتشارات 
گل  معجزه   » كتاب هاي  دارد  اعتقاد  كه  است  وور) 
سرخ » و « دفترچه خاطرات يك دزد » هويت واقعي 
ژنه را به ما نشان مي دهند. ژنه كه چندي پيش 100 
سالگي او جشن گرفته شد، نوشته هاي خود را فارغ 

از هرگونه معناي سياسي مي دانست. 
همه  كه  شد  تبديل  شخصيتي  به  او  زمان  مرور  به 
حتي  كنند!  اعدام  را  او  محاكمه  بدون  مي خواستند 
اگر حرفي از موضع گيري هاي او به سود خمر هاي 
سرخ و حمله هاي مكررش عليه «نژاد سفيد» به ميان 
كور  تفكرات  برخي  به  نسبت  مي توان  آيا  نياوريم، 

سياسي وي بي توجه بود؟ 
گرايش هاي  و  او  به  كه  دارند  وجود  كتاب هايي 
كه  است  حالي  در  اين  و  پرداخته اند  وي  سياسي 
سياسي  موضع گيري  هرگونه  از  را  خود  بارها  ژنه 
نمايشنامه هايي  پس  در  سياسي  مقاصد  يا  و 
است:  دانسته  مبرا  «كلفت ها»  يا  «سياهان»  همچون 
اريك  از  است  كتابي  تحرير»  از  پس  ژنه،  ـ  «ژان 

بحث  ژنه  يهودي  ضد  تمايالت  مورد  در  كه  مارتي 
است  ديگري  كتاب  ژنه»  ژان  ننگين  مي كند؛ «حقايق 
را  ژنه  دلبستگي  و  است  نوشته  ژابلونكا  ايوان  كه 
پاياني  سال هاي  در  ژنه  مطرح   مي كند.  فاشيسم  به 
مسئله  از  دفاع  صرف  منحصرا  را  خود  وقت  عمر، 
فلسطين مي كند. نفرتش از اسرائيل موجب مي شود 
رسانه هاي فرانسوي را «همچون دستاويزهايي زير 

نظر صهيونيست ها» بداند. 
هيتلر  از  اطاعت شان  دليل  به  را  آلمان  مردم  او 
ضعيف ترين مردم دنيا مي خواند، و هيتلر را تجسم 

خود  كتاب  در  جلون  بن  جنايت.  و  استبداد  دوگانه 
كوشيده است تعهد ژنه را نسبت به پلنگ هاي سياه 
ناشي  فتح  و  آمريكا]  سياهان  از  مبارز  [گروهي 
ژنه  كه  حقيقت  اين  تا  بداند،  عرفاني  حساسيتي  از 
در  آنها  اعتقادات  از  بيش  را  مبارزان  جسم  زيبايي 
نظر داشته است. بن جلون از ما مي خواهد به دنبال 
اظهارنظر هاي دوستش درمورد ادبيات نباشيم و اين 
در  واقع مطلبي است كه باعث مي شود «بنگاه كفن و 
بخوانيم  را  سپتامبر 1944)  در  شده  نوشته  دفن» ( 
بي آنكه ببينيم در اين كتاب مدح اس اس و شرارت 
بديهي است. اما احترام به نويسنده اي ستوده شده 
بپذيريم،  او  مورد  در  را  چيز  همه  نمي شود  موجب 
وقتي به ياد مي آوريم او چنين اهميتي به زبان، دقت 
آن و قدرت و زيبايي آن معطوف كرده است. عنوان 
بهتري براي اين كتاب نمي شد برگزيد، چرا كه ژنه 

در واقع يك دروغگو بوده است. 
حس خيانتي كه در وجود او موج مي زده موجب شده 
است تانژه را دوست داشته باشد چرا كه تانژه براي 
او همچون نماد خيانت بوده است و دروغگويي در 
باالترين سطح است و «واال» در معناي قرن هفدهمي 
آن بيانگر سبك و لحني خاص در مورد سوژه هاي 
مي دهد  ارائه  كتاب  اين  كه  تصويري  است.  برتر 
تصويري  است.  با ارزش  بسيار  ادبيات  تاريخ  براي 
جذاب درمورد زندگي نويسندگان فرانسوي نيم قرن 

را  خوانندگان  يا  كتاب  اين  در  ژنه  تصوير  گذشته. 
جذب مي كند يا آنها را مي رنجاند. هر كدام از اين دو 

اتفاق روي دهند يك نكته قطعي است: اصالت ژنه. 
و  اعمال  يا  زندگي  و  آثار  بين  شكافي  همه،  اين  با 
و  دوستي  مسئله  در  او  ندارد.  وجود  ژنه  ايده هاي 

انتخاب دوست انعطاف ناپذير بوده است. 
كه  كند  برقرار  ارتباط  كسي  با  است  نمي توانسته 
مثل خودش از بورژوازي متنفر نباشد، يا از سارتر 
بميرد،  كه  سارتر   ») باشد  نبوده  بيزار  او  گروه  و 
ژيد  مفاهيم  يا  مي شود.»)  محو  كه  است  دود  كمي 

و  خانه اي  نه  تلفني،  نه  آدرسي،  نه  نكند.  تحقير  را 
نه  و  عينكش  نه  گذرنامه اش،  نه  بانكي.  حساب  نه 
پول  تلفن،  شماره  از  پر  كاغذي  شامل  كه  جعبه اي 
نقد و سنجاق قفلي هايي براي بستن جيب هايش بوده 

است، هيچ كدام براي او اهميتي نداشته اند. 
تصاوير  كنيم  توصيف  را  او  بخواهيم  وقتي  و 
متعددي جلوي چشمان مان رژه مي رود: شهودي و 
انعطاف  و  سخت گير  روزمره،  زندگي  در  متواضع 
رسوا،  و  تنها  مطلق،  خائني  نوشتن،  در  ناپذير 
خود  شهرت  كه  متعهد»  «روشنفكري  و  شورشي 
كه  مي دهد  قرار  كساني  و  محرومين  خدمت  در  را 
براي شناساندن مشروع بودن مبارزات خود به او 
نياز داشته اند، اگرچه وي بيشتر، مجرمان را ستوده 
هتل هاي  در  فقط  كه  حالي  در  را،  قربانيان  تا  است 
مي كرده  زندگي  قطار  ايستگاه هاي  نزديك  كوچك 
است و بر اثر سرطان گلو در تنهايي كامل در بطن 
پاريس مي ميرد؛ مردي بدون چمدان كه اينگونه نيز 

زندگي اش به پايان رسيد. 
تانژه  كيلومتري   100 تقريبا  الراش،  در  ژنه  ژان 
به  را  فرانسه  او  تابوت  وقتي  شد.  سپرده  خاك  به 
اتيكت  روي  مي شد  مي كرد،  ترك  مراكش  مقصد 
گورستان،  در  مهاجر».  كارگر   » خواند:  آن  كوچك 
كسي نخستين لوح يادبود او را دزديد. حتي روح او 

نيز شكايتي نكرد! 

كتاب خاطرات 
مدير ويكى ليكس 
منتشر مى شود

ويكى ليكس  موسس  آسانژ  جولين 
آينده  سال  مارس  است  اميدوار 
كتاب خاطراتش را توسط انتشارات 

«كنون گيت» منتشر كند.

به  را  خاطراتش  كتاب  آسانژ 
و  بريتانيايى  ناشر  «كنون گيت»، 

فروخته  آمريكايى  ناشر  «ناپف»، 
است.

بخش  مدير  لوپز،  كلوديو  را  خبر  اين 
مودادورى»  هاوس  «رندوم  ادبى 
اجتماعى  سايت  طريق  از  اسپانيا  در 
«توئيتر» منتشر كرد و نوشت: «كتاب 

ماه مارس آماده است.»

پول  آنالين  سايت  فرانس»،  «ديلى 
از  بينگ  جيمى  گفت  هم  سرمايه  و 
با  را  خبر  اين  «كنون گيت»  انتشارات 
ارسال ايميلى به «ديلى فرانس» تاييد 
تمام  بريتانيايى  ناشر  گفت  و  كرد 
در  را  ترجمه  حق  به  مربوط  امور 

دست دارد.
آژانس كارگزارى ادبى «پيترز، فريزر 
مبنى  گزارشى  درمورد  هم  دانلپ»  و 
چاپ  براى  قرارداد  شدن  بسته  بر 
كاولين  بين  كتاب  انگليسى  نسخه 
موسس  و  ادبى  كارگزار  ميچل، 

ويكى ليكس اظهار نظر نكرد.
به  حاضر  حال  در  اتريشى  آسانژ 
و  است  آزاد  بريتانيا  در  ضمانت  قيد 
براى  سوئد  دولت  خواسته  برابر  در 
به  پاسخ  و  كشور  اين  به  بازگشت 
سئواالت آنها درمورد پرونده اخالقى 

خود مقاومت نشان داده است.

سوى  از  كه  نيست  كتابى  تنها  اين 
جنجالى  سايت  ارشد  مقامات 
كتاب  مى شود؛  منتشر  ويكى ليكس 
در  من  روزهاى  ويكى ليكس:  «درون 
خطرناك ترين وبسايت جهان» نوشته 
اين  دوم  مرد  دامشيت-برگ،  دانيل 
زبان آلمانى  به  ژانويه  نيز 27  سايت 

به بازار مى آيد.
كامپيوتر  متخصص  ساله   39 آسانژ 
كه  محرمانه اى  اطالعات  و  است 
از  سرعت  به  و  منتشر  او  سايت  در 
طريق مطبوعات چاپى و آنالين پخش 
در  دولتمردان  از  گروهى  مى شود 
كشيده  چالش  به  را  جهان  سراسر 
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دوربين ديجيتال براي بيماران 
آلزايمري 

فراموشي، ضعف حافظه، حواس 
مشكالت  از  آلزايمر  و  پرتي 
اما  است  امروز  دنياي  رايج 
كليد  ساده  حل هاي  راه  گاهي 
هستند.  بزرگ  مشكالت  حل 
مايكروسافت براي آنهايي كه با 
حافظه شان دچار مشكل هستند 
كرده  طراحي  كوچكي  دوربين 
و  مي شود  آويزان  گردن  به  كه 
فرد  همراه  روز  تمام  مي تواند 

باشد. اين دستگاه هر 30 ثانيه يك بار با تغيير محيط اطراف و يا 
حركت جديد، يك عكس مي گيرد. حافظه داخلي اين دوربين هم دو 
گيگابايت گنجايش دارد يعني مي شود حدود هزار تصوير را در آن 

ذخيره كرد. 
هر عكس در فرمت VGA و با وضوح تصوير پايين 640 در 480 
دارد  شارژ  ساعت  حدود 12  هم  دوربين  اين  باتري  است.  پيكسل 
و دستگاه شارژ باتري را به سرعت پر مي كند البته به شرطي كه 

كاربر به خاطر داشته باشد كه باتري دوربين خالي است. 

كه  افرادي  و  آلزايمر  به  مبتال  بيماران  براي  مي تواند  دوربين  اين 
مدت  كوتاه  حافظه  در  مشكالتي  مغزي  ديدگي هاي  آسيب  اثر  در 
مثال  براي  مكان ها  و  خاطرات  ثبت  در  آنها  به  و  باشد  مفيد  دارند 
در بازسازي خاطرات مربوط به مسير برگشت به خانه كمك كند. 

در ابتدا شركت مايكروسافت با همكاري محققان دانشگاهي در سال 
 Sensecam 2003 ايده ساخت چنين دوربيني را مطرح كردند كه
رنج  مدت  كوتاه  حافظه  ضعف  از  كه  آنهايي  براي  و  داشت  نام 
مي بردند طراحي شده بود. امروز بعد از گذشت هفت سال شركتي 
ليسانس  تحت  را  جديد  دوربين  اوليه،  طرح  توسعه  با  خصوصي 
ViCon Motion براي مصرف عمومي به بازار عرضه كرده است. 
نتايج 40 آزمايش استفاده از اين دوربين در بسياري از كشورهاي 
در  شدت  به  دوربين  كه  داد  نشان  تجاري  عرضه  از  پيش  و  دنيا 
بهبود حافظه فردي افراد با مشكالت حاد حافظه مفيد بوده است. 

اين دوربين به قيمت 775 دالر در بازار عرضه مي شود. 
سى نت - 21 دسامبر 2010 

غرور در خون انسان است 
كساني كه به توانايي هاي خود افتخار مي كنند، يعني احساس 
و  خوش مشرب  افرادي  است  نمايان  آنها  در  ذاتي  غرور 
دارند  بيشتري  روحي  ثبات  افراد  اين  هستند.  دوست داشتني 
مقابل  در  موفق ترند.  خود  اجتماعي  و  عاطفي  روابط  در  و 
كساني كه  به دليل وابستگي هايي مانند مليت، خانواده يا تعلق 
زياد  احتمال  به  مي كنند  افتخار  خود  به  خاص،  گروهي  به 
گرفتار  بيشتر  افراد  اين  هستند.  پنهان  ترس  نوعي  گرفتار 
رابطه هاي عاطفي و اجتماعي ناخواسته مي شوند. با آزمايش 
كدام  از  فرد،  غرور  احساس  كه  داد  تشخيص  مي توان  خون 
نوع است.  در واقع بدن فردي كه به توانايي هاي خود مطمئن است، 
يعني مي داند كه كارش را با موفقيت به سرانجام مي رساند و البته 

در مقابل تشويق مي شود، تستوسترون كمتري ترشح مي كند.

است.  بيشتر  سروتونين  هورمون  فردي  چنين  خون  در   
تستوسترون و سروتونين، دو هورموني هستند كه در رفتارهاي 
گسترده  تحقيقات  نتيجه  مي كنند.  بازي  مهمي  نقش  اجتماعي 
افرادي  بدن  مي د هد،  نشان  كلمبيا  بريتيش  دانشگاه  پژوهشگران 
كه شغل هاي مهمي دارند، تستوسترون بيشتري توليد مي كند. در 
نتيجه رفتار اين افراد با كمي تكبر آميخته است.فرقي نمي كند كه 
انسان به چه علت به خود افتخار مي كند. در هر حال فرد اندام خود 
را بيشتر به نمايش مي گذارد. مثالچانه را كمي باال مي دهد، لبخند 
مي زند به احتمال زياد دست ها را كمي در هوا مي چرخاند. چنين 

رفتاري را حتي در ميان نابينايان هم مي بينيم.

 در نتيجه غرور احساسي است ذاتي و نه آموختني. پژوهشگراني 
كه در اين زمينه تحقيق كرده اند، مي گويند كه اين احساس از حدود 
كودك  كه  زماني  از  يعني  مي دهد.  نشان  را  خود  سالگي  چهار 
با  را  خود  و  مي دهد  تشخيص  را  خود  توانايي هاي  رفته  رفته 
ديگران مقايسه مي كند. در نتيجه غرور احساسي است ذاتي و نه 
آموختني. پژوهشگراني كه در اين زمينه تحقيق كرده اند، مي گويند 
كه اين احساس از حدود چهار سالگي خود را نشان مي دهد.يعني 
از زماني كه كودك رفته رفته توانايي هاي خود را تشخيص مي دهد 

و خود را با ديگران مقايسه مي كند.
 اما نشان دادن اين حس با گذشت زمان باتوجه به فرهنگ و آداب 
و رسومي كه فرد در آن رشد مي كند، دستخوش تغيير مي شود. 
به نظر مي  رسد كه هنوز تكليف انسان با احساسي به نام غرور 
غرور،  احساس  است؛  مشخص  نكته  يك  اما  است  نشده  روشن 

نقش بسيار پررنگي در زندگي عاطفي انسان بازي مي كند. 
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بايد با گوگلي شدن مبارزه كرد 
زماني سهم گوگل از بازار موتورهاي جست وجو بالغ بر 85.75 
درصد بود وهم اكنون هم بيشترين سهم جست وجوهاي اينترنتي را 

بر عهده دارد به نظر مي رسد 
اين  تداوم  صورت  در  گوگل 
بسياري  مي تواند  وضعيت 
در  را  كاربران  رفتارهاي  از 
اينترنت  از  استفاده  زمان 
بيشترين  بگيرد.  زيرنظر 
در  جست وجو  فعاليت هاي 

منطقه آسيا و اقيانوسيه صورت گرفته كه شامل كشورهاي چين، 
ژاپن و هند است و بيش از  258 ميليون كاربر در اين منطقه  20.3 
ايران  در  جست وجو  موتور  اين  دادند.  انجام  جست وجو  ميليارد 
در  اينترنتي  جست وجو هاي  اكثر  و  دارد  بيشماري  طرفداران  هم 
كشورمان از طريق اين موتور انجام مي پذيرد. اروپا با داشتن  219 
ميليون جست وجو كننده دومين منطقه بوده و پس از آن آمريكاي 
رو  اين  از  گرفت.  قرار  جست وجو كننده  ميليون  با  206  شمالي 
مي توان گفت كه گوگل بازار جست وجوي اينترنتي را در انحصار 
در  اطالعاتي  سرويس هاي  از  بسياري  شده  سبب  و  گرفته  خود 
سرتاسر جهان در پي كسب و خريد اطالعات از اين كمپاني باشند. 
شايد به همين دليل است كه برخي گروه هاي حامي حقوق مصرف 
كنندگان خواسته اند تا با انحصارطلبي تجاري گوگل مبارزه كنند. 
وابسته  رسمي  وبالگ هاي  از  يكي  در  گوگل  مقامات  پيش  چندي 
URL هاي  و  عبور  كلمات  ايميل،  كه  كرده اند  تصريح  خود  به 
مورد بازديد كاربران اينترنت را در جريان تصويربرداري براي 

سرويس نماي خياباني خود جمع آوري مي كردند. 

مديران  شد  سبب  و  داشت  پي  در  را  شديدي  اعتراضات  امر  اين 
گوگل مجبور شوند با طرح اين ادعا كه اكثر اين اطالعات كم اهميت 
بكاهند.مديران  انتقادات  شدت  از  بوده اند  ريز  خرده  و  جزئي  و 
گوگل ادعا كردند كه گوگل در اسرع وقت اين اطالعات را پاكسازي 
گري  انحصار  كرد.  نخواهد  نگهداري  را  آنها  ديگر  و  كرد  خواهد 
گوگل اين امكان را فراهم آورده كه به اخبار و اطالعات هم اولويت 
جست وجو  مختلف  مباحث  خصوص  در  وقتي  كه  به طوري  بدهد 
مي كنيم آن اطالعات وتصاويري در ابتداي صفحه قرار مي گيرند 
مي رسد  نظر  به  باشد.  آن  وسياستگذاران  گوگل  نظر  خاص  كه 
تازماني كه موتور هاي جست وجوي قوي تر كه امكان رقابت با آن 
را داشته باشند به روي كار نيايند اين انحصارگري ادامه خواهد 

داشت. 
ديلى نيوز - 20 دسامبر 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

داروهاي تسكين دهنده هزاره سوم 
فن آوري مدت هاست كه در علم پزشكي را متحول كرده است اما هر 
استراليايي  مي كند.محققين  پيدا  تري  پررنگ  نقش  مي گذرد  بيشتر  چه 
نوعي تراشه هوشمند طراحي كرده اند كه با كار گذاشتن آن در ستون 
فقرات از رسيدن سيگنال هاي درد فرستاده شده از اندام ها به مغز جلو 

گيري مي كند. 
ارسال  مغز  به  نخاع  طريق  از  سيگنال هايي  ديده  آسيب  عضو  هر 
عضو  در  فرد  مغز،  به  سيگنال ها  اين  رسيدن  با  نتيجه  در  مي كند. 
آسيب ديده احساس درد خواهد كرد. به اين ترتيب با كار گذاشتن اين 
تراشه هوشمند عمال جلوي ارسال اين سيگنال ها به سمت مغز گرفته 
خواهد شد. اين تراشه كه حاصل تالش دوساله محققين بيو پزشكي، 
وسيله  يك  در  ساده  جراحي  عمل  يك  با  است.  مكانيك  و  الكترونيك 
جاسازي  است،  انسان  بدن  زيستي  و  شيميايي  محيط  با  سازگار  كه 
با  و  مي رود  فرو  نخاع  در  الكتريكي  نازك  بسيار  سيم هاي  مي شود. 
برقرار  هوشمند  تراشه  اين  و  نخاع  بين  ارتباط  پليمري  الياف  كمك 

خواهد شد. 
كبريت  چوب  يك  نوك  از  بزرگ تر  كمي  را  آن  مي توان  اندازه  نظر  از 
يك  و  باتري  يك  داراي  هوشمند  تراشه  اين  همچنين  كرد.  تجسم 
خواهد  شارژ  قابل  بي سيم  صورت  به  آن  باتري  هست.  نيز  پردازنده 
تعويض  براي  بيوالكترونيك  مجموعه  اين  كه  ندارد  لزومي  پس  بود. 
باتري بعد از مدتي از بدن بيمار خارج شود. اين فن آوري براي تسكين 
درد بيماراني است كه ساليان سال با درد هاي مزمن اندام ها، دست 
و پنجه نرم مي كنند. بررسي ها و آزمايش ها انجام شده تا كنون نتايج 
مثبتي داشته است و قرار است به زودي آزمايش آن روي انسان آغاز 
شود. هرچند درد به عنوان يك عالمت هشدار دهنده مفيد تلقي مي شود 
اما در بعضي بيماري ها دردهاي مزمن فشار زيادي را به بيمار وارد 
مي كند و اين تراشه مي تواند براي آنها يك تسكين دهنده هميشگي به 
يك  عنوان  به  هوشمند  تراشه  اين  آينده  در  است  قرار  بيايد.  حساب 

مسكن الكترونيكي وارد بازار شود. 
سى نت - 20 دسامبر 2010 
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خنده با روش هاي 
آكادميك 

تحصيل  به  مشغول  دانشگاهي  در  كنيد  تصور 
هستيد كه در آنجا به عنوان واحد درسي به جاي 
درسي  كتب  و  جزوات  كردن  حفظ  و  زدن  ورق 
ياد  و  بزنيد  لبخند  چگونه  كه  مي آموزند  شما  به 
مي دهند كه به جاي ثروت و رفاه، سالمتي كسب 
كنيد. در اين دانشگاه نيازي نيست براي امتحانات 
از خواب خود بزنيد و در عوض ياد مي گيريد كه 

چگونه بي خوابي تان را معالجه كنيد. 
به گفته مسئوالن هندي به زودي چنين دانشگاهي 
خواهد  تاسيس  هند  در  بانگالور  شهر  حومه  در 

شد. 
از  زيادي  تعداد  مقر  اينكه  دليل  به  بانگالور  شهر 
است  اطالعات  فن آوري  سازمان هاي  و  شركت ها 
و زنان و مردان جوان بسياري ساعات طوالني و 
پر استرس در اين مراكز مشغول به كار هستند، به 

عنوان پايتخت فن آوري هند شناخته شده است. 
هزاران  هند  تكنولوژي  پايتخت  در  كه  آنجا  از 
آوري  فن  زمينه  در  فعال  شركت  و  كارخانه 
جوان  كار  نيروي  هزاران  و  دارد  وجود  اطالعات 
در  شركت  هستند،  كار  به  مشغول  زمينه  اين  در 
براي  مي تواند  خنده  آموزش  آكادميك  كالس هاي 
راهگشا  شديد  استرس  و  كاري  فشار  از  رهايي 

باشد. 
بانگالور  شهر  ويژگي هاي  اين  تمام  به  توجه  با    
اولين دانشگاه خنده در اين شهر افتتاح خواهد شد 
و در آن به دانشجويان آموخته مي شود كه بخندند 
سالمت  از  تا  بكشند  نفس  مناسب  شيوه اي  به  و 
تمام  شوند.اگر  بهره مند  بيشتري  ذهني  و  جسمي 
رود،  پيش  برنامه  طبق  دانشگاه  افتتاح  مراحل 
سال  مه  ماه  تا  آوريل  بين  دانشگاهي  مجمع  اين 

كرد.  خواهد  آغاز  را  خود  فعاليت  ميالدي   2011
هزينه  دالر  هزار  دو  حدود  پروژه  اين  فاز  اولين 
ساخت  براي  الزم  سرمايه  شامل  كه  برداشته 
زيربنا و توسعه دانشگاه هم مي شود. اين دانشگاه 
شامل دپارتمان هاي مختلف از جمله يوگاي سنتي، 
طب دارويي، طب سوزني و رايحه درماني است و 
قبلي  جالب  ساختمان هاي  به  هم  خنده  دپارتمان 

اضافه شده است. 
21 دسامبر 2010 

موش ژاپني چهچه مي زند 
كه  كردند  اعالم  ژاپني  دانشمندان 
موفق به توليد آزمايشگاهي موشي 
صداي  توليد  به  قادر  كه  شده اند 
ژاپني  دانشمندان  است.  پرندگان 
را  حيوان  اين  كه  اوزاكا  دانشگاه  تحقيقاتي  تيم 
كه  موش»  خلقت  «پروژه  عنوان  با  پروژه اي  در 

مي زنند،  موش ها  ژنتيك  اصالح  به  دست  آن  در 
خلق كرده اند و اين موضوع را انقالبي در مهندسي 
ژنتيك و چراغي در مسير شناخت ريشه هاي زبان 
اوشيمورا»،  «آريكوني  كرده اند.  توصيف  انسان 
مدير اين تيم تحقيقاتي با اعالم اينكه اين جهش ها 
نيروي جلو برنده تكامل به شمار مي روند، گفت:«ما 

پيوند موش هاي دو رگه با موش هاي اصالح شده 
شاهد  حاصله  نتيجه  مشاهده  براي  را  ژنتيكي 
بوديم.» «اوشيمورا» در ادامه با اعالم اينكه تيمش 
مورد  يك  به  يك  را  آمده  دنيا  به  تازه  موش هاي 
كشف  را  موشي  روز  يك  و  داده  قرار  بررسي 
كرده اند كه مانند پرندگان چهچه مي زند و صدا در 
مي آورد، تاكيد كرد كه تولد اين موش آوازخوان 
از روي شانس بوده اما اين خاصيت به نسل هاي 
بعدي منتقل خواهد شد:«ما بسيار از اين موضوع 
شاهد  تنها  زمان  آن  تا  كه  چرا  شديم  شگفت زده 
به  بوديم.  يافته  تغيير  ظاهر   با  موش هايي  تولد 
شبيه  موشي  پروژه  اين  در  تر  پيش  مثال  عنوان 
به سگ هاي پاكوتاه با داشتن دم كوتاه نيز به دنيا 

آمده است.» 

«تاكيشي  پروفسور  توسط  كه  آزمايشگاه  اين 
اداره  ژاپن  غرب  در  اوزاكا  دانشگاه  در  ياگي» 
مي شود اكنون در حال تحقيق روي بيش از 100 
موش آوازخوان در تحقيقات آينده خود است. اين 
تيم اميدوار است بتواند سرنخي را به دست آورد 
تغييرات  دچار  چگونه  انسان  زبان  دهد  نشان  كه 
شده و تكامل يافته است. بر اين اساس تحقيقات 
محققان ساير كشورها روي آواز پرندگان از جمله 
فنچ به آنها در توجيه ريشه يابي زبان انسان كمك 
كرده است. اين دانشمندان پي برده اند كه پرنگان 
قادرند اجزاي مختلف صداها را براي خواندن در 
كنار يكديگر قرار دهند كه اين پديده شبيه ساختن 

جمالت در انسان مي باشد. 

«اوشيمورا» عقيده دارد براي مطالعه در اين  زمينه 
پستاندار  زيرا  هستند،  پرندگان  از  بهتر  موش ها 
جنبه هاي  و  مغزي  ساختار هاي  نظر  از  و  بوده 
بيولوژيكي ديگر بيشتر به انسان ها شباهت دارند. 
22 دسامبر 2010

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعكس
 در كمتر از 15 دقيقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در كمتر از 24 ساعت ( جهت اختالف ساعت)

تخفيف ويژه براى دانشجويان و مشتريان داراى عضويت
قبل از تماس با ما قيمت هاى ديگر صرافى ها را چك كنيد.

با خريد از صرافى هستى و دريافت كد مخصوص از تخفيف 10 درصد 
كامپيوتر و لوازم الكترونيك از شركت A- Pox بهره مند خواهيد شد.

آدرس صرافى
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن هاى صرافى:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729

درخت كريسمس ارتش براي 
شورشيان فارك 

در  را  بزرگ  بسيار  كريسمس  درخت  يك  كلمبيا  ارتش 
اين  به  شايد  تا  كرده  نصب  شورشيان  كنترل  تحت  منطقه 
چند  از  ويژه  نيروهاي  بياورد.  دست  به  را  آنها  دل  ترتيب 
دورافتاده  منطقه  به  بزرگ  كاج  اين  بردن  براي  كوپتر  هلي 
هزار  دو  با  را  متري  درخت 25  و  گرفته اند  كمك  «ماكارنا» 
چراغ تزئين كرده اند. تمام چراغ هاي تزئيني مجهز به حسگر 
درخت  اين  كنار  از  شورشيان  اگر  بنابراين  هستند  گرمايي 
عبور كنند تمام چراغ ها روشن مي شوند. روي بنرهاي زينتي 
چيز  همه  مي شود  عيد  شده:«وقتي  نوشته  شاخه ها  روي 
امكان پذيراست» و «اگر كريسمس به جنگل آمده، پس شما 
هم مي توانيد به خانه برويد.» تصاوير ويدئويي اين عمليات 
نشان مي  دهد سربازان با چه مشقتي از وسط جنگل عبور 
كردند تا درخت را با اين تعداد چراغ تزئين كنند. كل عمليات 
چهار روز طول كشيده است. متن نوشته شده روي تصاوير 
تا  كرديم  استفاده  فرصت  اين  از  است:«ما  چنين  ويدئويي 
نشان بدهيم زمان جشن و كريسمس همه چيز ممكن است. 
كه  بيندازد  فكر  به  را  آنها  نوراني  چراغ  هزاران  دارد  امكان 
اين  كنند.»  اصالح  را  شان  زندگي  تا  رسيده  وقتش  ديگر 
درخت كريسمس درست در جايي قرار داده شده كه مسير 
تامين موجودي شورشيان منطقه است و چندي پيش در ماه 
سپتامبر، «مونو جوجوي»، رهبرشورشيان فارك در عمليات 
گسترده و كم سابقه ارتش در همانجا كشته شد. در راستاي 
نيروهاي  گرفته  نام  كريسمس»  «عمليات  كه  عمليات  همين 
فارك  كنترل  تحت  كه  نقاطي  ساير  در  دارند  تصميم  ارتش 
است 9 درخت ديگر را به همين ترتيب نصب و تزئين كنند 
تا به اين ترتيب شورشيان كمي به خودشان بيايند و متوجه 
دولت  با  خصومت  گذاشتن  كنار  براي  زمان  بهترين  شوند 

همين روزهاست. 
 2400 از  بيش  جاري  سال  در  كلمبيا  دولت  گزارش  به 
زندگي  به  و  گرفته اند  قرار  عفو  مورد  پارتيزاني  شورشي 

عادي شان برگشته اند.  تلگراف - 19 دسامبر 2010 
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مسيحى لندن در ايام 
كريسمس

گزارش: فرشته كديور

به ياد دارم آن روزها كه در ايران دوران كودكى و نوجوانى 
را مى گذرانديم؛ آنچه سبب مى شد آمدن كريسمس را حس 
كه  جادويى  جعبه  از  معروفى  كارتون  پخش  فقط  كنيم، 
«اسكروچ»  نام  به  ثروتمندى  پيرمرد  آن  اصلى  شخصيت 
بود. او با ِخساست و تندخويى اش باعث ناراحتى و شكستن 
ادامه،  در  اما  بود.  شده  كارمندش  خصوصا  اطرافيان،  دل 
هايى  خواب  و  روياها  ديدن  اثر  بر  يكباره  به  او  شخصيت 
تغيير كرد و در روز كريسمس تبديل به فرد مهربان و دست 
مى  كمك  شهر،  فقراى  و  كارمندش  به  كه  شود  مى  دلبازى  و 

كند.

ديگر  كه  كنيم  مى  زندگى  شهرى  در  امروز  گذشته،  سالها 
بود؛  كريسمس  رسيدن  يادآور  كه  «اسكروچ»  آن  از  خبرى 
هواى  و  حال  شهر  زودتر،  ماه  دو  يكى  از  اينجا  در  نيست! 
ديگرى پيدا مى كند. همه به سرعت در حال خريد و ديد زدن 
شوق  و  شور  روى  مى  كه  سمت  هر  به  و  هستند  ها  مغازه 
مردم را در انتخاب هديه ها و تدارك ديدن براى اين روز، مى 
بينى. همه جا شلوغ و پر از ترافيك است. حتى سرما و برف 
رفتن  بيرون  از  مانع  نتوانست  امسال،  سنگين  و  زودهنگام 

مردم براى خريد كريسمس شود.

كم كم سر و كله ى بابانوئل ها هم پيدا شده كه كنار خيابانها 
كريسمس  زودتر  آنها  اند.  شده  ها  بچه  ذوق  و  شادى  باعث 
را به عابران تبريك مى گويند. كاج هاى تزئين شده و زيبا 
ويترين  سمت  به  را  مردم  درخشان،  نورهاى  و  ها  چراغ  با 
مغازه ها، جلب مى كنند.... براى تهيه گزارش از حال و هواى 
لندن  مسيحى  ايرانيان  كليساى  از  بهتر  جايى  چه  كريسمس 
كه آگاه شديم، برنامه ها و جشن هاى گوناگونى را براى اين 
ايام ترتيب داده اند. عصر سه شنبه 21 دسامبر كه متقارن 
در  تا  رفتم  لندن  شمال  كليساى  سراغ  به  يلدا،  شب  با  بود 
جشن آنها حضور يابم و از نزديك شما خوانندگان عزيز را 

در جريان اين مراسم قرار دهم.

كليسا به زيبايى تزئين شده بود و گروه ُكر در حال تمرين بودند تا 
نمايند.  اجرا  مردم  براى  را  جشن  اين  به  مربوط  نيايشى  سرودهاى 
در گوشه اى از سالن توانستم گفت و گويى كوتاه با يكى از رهبران 
كليسا كه در قسمت پرستش نيز مسووليتى دارند، داشته باشم. آقاى 
كوروش جهانشاهى كه با وجود فشردگى برنامه و كمى وقت، در آن 

لحظات با خوشرويى سواالت مرا پاسخگو شدند....

پرشين: به طور كلى كريسمس چه مفهومى دارد؟
كريسمس از لحاظ لغوى از دو كلمه (Christ ) و (Mas) تشكيل شده 
است. كلمه اول به معنى منجى بشر است. در طول تاريخ هم قوم يهود 
منتظر اين منجى بودند و هم مسيحيان كه اعتقاد دارند اين منجى دو 

هزار سال پيش آمده است. 
كلمه دوم هم به معنى َعشاء ربانى است كه در قرون وسطى متداول 
بوده است. در واقع يكسرى آئين عبادى است كه از قرون وسطى در 
تمام كليساها (در آن زمان همه كليساها كاتوليكى و يكپارچه بودند) 
يكشنبه ها دور هم جمع مى شدند و َعشاء ربانى را انجام مى دادند. 
مى  انجام  منجى  خاطر  به  كه  مراسمى  و  َعشاء  يعنى  كريسمس  پس 

شود.
شود  مى  گفته  كه  معناست  اين  به  معنوى  مفهوم  در  كريسمس  اما 
عيسى مسيح در 26 دسامبر به دنيا آمد. اما از لحاظ تاريخى سنديت 
كاملى ندارد. بسيارى اعتقاد دارند كه اين تاريخ خيلى هم دقيق نيست 
و برگرفته از مراسمى است كه در زمان ُرم باستان وجود داشته و 
در اين روز، جشن مى گرفتند. صرف نظر از اينكه واقعا تاريخ دقيق 
تولد عيسى مسيح است يا نه... اين اهميت دارد كه مردم جهان در يك 

روز خاصى تولد منجى خودشان را جشن مى گيرند. 

پرشين: هر ساله چه فعاليت هايى در روزهاى كريسمس داشته ايد؟

را  آن  اساسى  ركن  كه  است  همراه  پرستش  با  همواره  كريسمس 
تشكيل مى دهد. اولين چيزى كه در ذهنم بوده و فعاليت عملى مرا هم 
شامل مى شده؛ شركت در مراسم پرستش بوده است. در سال هاى 
را  لندن  غرب  كليساى  ُكر  گروه  متوالى،  سال  چهار  مدت  به  گذشته، 
رهبرى مى كردم و خاطرات خوشى از اين دوران به ياد دارم. سعى 
تشكيل  را  ُكرى  گروه  يك  دارم،  موسيقى  از  كه  دانشى  با  كردم  مى 

بدهم كه از نظر سطح موسيقى هم كامل باشد.

ايران  در  كه  زمانى  كريسمس!  سمبليك  مفاهيم  به  برگرديم  پرشين: 
درخت  مسيحيان  مناطق،  برخى  در  كه  ديديم  مى  ايام  اين  در  بوديم 
كريسمس مى خريدند و به خانه شان براى تزئين مى برند، اما قادر به 

ديدن مراسم ها و تزئين درخت ها نبوديم، اما در اينجا به وفور شاهد 
بوده ايم. در اصل فلسفه خريد و تزئين درخت كريسمس چيست؟

درخت  معموال  كريسمس  درخت  است.  خوبى  خيلى  و  جا  به  سوال 
كاجى است كه آن را تزئين مى كنند. همانطور كه مى دانيم كاج و سرو 
تنها درختانى هستند كه در دوازده ماه سال سبز هستند. اين درخت، 
سنبل حيات و جاودانگى است. پس بهترين سمبلى مى باشد كه مى 
چراغ  شامل  معموال  آن  روى  هاى  تزئين  نمائيم.  تزئين  را  آن  توانيم 
هاست. در زمان هاى قديم كه الكتريسيته، اختراع نشده بود؛ مردم با 
شمع آن را تزئين مى كردند كه نمايانگر روشنايى و بوجود آمدن نور 

در زند گى آنهاست.
ستاره  اين  دارد.  قرار  ستاره  يك  معموال  كريسمس  درخت  باالى 
نيز سنبلى از ستاره اى است كه هنگام تولد عيسى مسيح، بيت لحم 
كه  خوانيد  مى  كنيد؛  مراجعه  متى  انجيل  به  اگر  دهد.  مى  نشان  را 
مجوسيان از سمت مشرق زمين حركت كردند و بوسيله يك ستاره 
راهنمايى شدند تا به محل تولد عيسى مسيح رسيدند. وقتى از نماى 
عيسى  كه  است  محلى  همانند  كنيد؛  نگاه  كريسمس  درخت  به  دورتر 
مسيح در آنجا به دنيا آمد و در آن حيات و زندگى است كه منبع اش 
درخت كاج است و در بااليش آن ستاره بيت لحم است كه محل تولد 

عيسى مسيح را نشان مى دهد. 

پرشين: بابانوئلى كه گفته مى شود شب كريسمس از دودكش، مى آيد 
و كنار تخت بچه ها هديه مى گذارد....

بابانوئل امروزه سنبلى از كريسمس است. اما تاريخچه آنرا كه مطالعه 
در  ميالدى.  چهارم  قرن  به  گردد  مى  باز  كه  شدم  متوجه  كردم،  مى 
آن دوران فردى بود كه امروزه سانتا كروز ناميده مى شود. گفته مى 
شود او اولين اُسُقف كليساى ُرم بوده است. او فرد بسيار خيرخواه و 
نيكويى بود و در قرن چهارم كه مسيحيت تازه در حال رواج در غرب 
بود، مى زيسته. وى سعى مى كرد از افراد ضعيف و فقير تيماردارى 
كند و گفته مى شد به صورت پنهانى به مردمى بى بضاعت؛ پول هديه 
مى داد. بعدها كه او مى ميرد؛ جانشينانش اين رسم را تا چندين صد 
سال ادامه مى دهند و بعدها به مرور زمان، تبديل به نماد و سنبلى از 

كريسمس مى شود. 
زمان  آن  در  كه  است  دليل  اين  به  بابانوئل،  پوشيدن  قرمز  لباس 
كاردينال ها، لباس هاى قرمز مى پوشيدند و اين سانتا كروز اولين بى 
شاب كاردينالى بود كه در كليساى كاتوليك اسم و رسمى پيدا كرد و 
چون لباس قرمز مى پوشيد امروز نمادى از بابانوئل است. مهمترين 
چيزى كه ما اعتقاد داريم اينكه پدر آسمانى ما در اين روز هديه اى به 

ما داد و آنهم عيسى مسيح است و ما هم مى توانيم با دادن هديه اى 
اين شب را گرامى بداريم.

براى  كريسمس  مناسبت  به  ايرانيان  كليساى  خاص  برنامه  پرشين: 
امسال چيست؟ 

مشغول  لندن  شمال  و  غرب  بخش  دو  در  لندن  در  ايرانيان  كليساى 
فعاليت است. هر يك از اين كليساها در روزهاى مختلف، جشن هايى 
را تدارك ديده اند. جشنى نيز براى جوانان كليسا چند شب قبل برگزار 
شد كه آنها ساعات خوش و پر از شادى را در كنار هم سپرى كردند. 
از چند ماه قبل براى برگزارى جشن هاى كريسمس شروع به برنامه 
قبل  هاى اين گروه از يك ماه  بچه  در بخش پرستش،  كرديم.  ريزى 
مشغول تنظيم آهنگ ها و تمرين هستند تا بتوانند بهترين هاى خود 
را به حضور خداوند بياورند. همچنين از مدتها قبل، گروه هاى تئاتر 
و موسيقى بچه ها نيز در بخش كانون شادى، توسط معلم هايشان 
كه  هست  ايرانيان  كليساى  در  خانمى  اند.  بوده  شدن  آماده  حال  در 
استعداد خاصى در سرودن شعر براى خداوند دارد و سرود و دكلمه 
هايى نيز اجرا مى شود. در اين شب كنار هم شام خواهيم خورد كه 
از  سراسر  شبى  مجموع  در  است.  باهم  كليسا  اتحاد  نشانگر  نيز  اين 

خوشى و شادى را با هم سپرى خواهيم كرد.
................

مسيحيان  توسط  كليسا  سالن  شدن  پر  و  مراسم  شروع  با  ادامه  در 
هايى  دكلمه  و  نيايشى  سرودهاى  شامل  كه  ها  برنامه  عالقمندان،  و 
در وصف عيسى مسيح و تولد او بود، آغاز شد. جو شادى و نشاط 
جشن  اين  در  شركت  از  نيز  ها  بچه  بود.  حكمفرما  آنجا  بر  خاصى 
غافل نماندند و با اجراى سرودها و تئاتر، شادى و اشتياق خود را 
كشيش  كرايدون،  كليساى  شبان  ادامه  در  دادند.  نشان  حاضران  به 
ميلتن دانيل كه براى سخنرانى به اين جشن دعوت شده بود به پشت 
ميكروفون رفت و سخنانى را در مفهوم تولد و حيات عيسى مسيح 
براى حاضران، ايراد نمود.پس از خاتمه سخنانش، سرودهاى ديگرى 
اجرا گرديد و ناگهان بابانوئلى در سالن حاضر شد كه باعث شگفتى 
در  شد.  كودكان  و  ها  بچه  فريادهاى  و  شادى  مخصوصا  و  همگان 
سالن  در  حاضران  از  بود،  شده  ديده  تدارك  آنچه  و  غذاها  با  ادامه 

پذيرايى به عمل آمد.
كريسمس  درباره  و  كردم  مالقات  را  جسله  سخنران  ميلتن  كشيش 
سوال پرسيدم. او مدت 28 سالى مى شود كه ايمان دار مسيحى است. 
كشيش ميلتن با مهربانى و فروتنى خاصى گفت: مراسم در كشورهاى 
مى  گرفته  جشن  اعيادى  بيشتر  ايران  در  ولى  است  متفاوت  مختلف 
شود كه به نظر آنها مهم است مانند تولد عيسى مسيح (كريسمس)، 
قيام عيسى مسيح و عيد پنطيكاست كه آتش روح خدا بر زمين ريخت. 
مى  جشن  همه  كه  است  بزرگى  جشن  كريسمس،  مشخص  بطور  اما 
گيرند حتى در ايران. درخت كاج را تزئين مى كنند. درخت كاج سنبل 
زنده بودن است چرا كه هميشه سبز است و در اين روز، مسيحيان 

در كليسا يا خانه ها كنار هم جمع مى شوند.
پيام  كرد:  اضافه  كه  داشت  همگان  براى  خاصى  پيام  ميلتن  كشيش 
عيسى  نام  به  كه  است  اين  هستند  مسيحى  كه  كسانى  براى  من 
مسيح، مسيح را بهتر بشناسند و براى كسانى كه در راهش هستند 
يا پيغامش را مى شنوند اين حرف من است كه به عيسى مسيح، فقط 
زندگى  در  بلكه  نكنند؛  توجه  جشن  روز  عنوان  به  و  كريسمس  براى 
هر روز خود او را قبول كنند. آن وقت است كه مفهوم واقعى و حقيقى 

كريسمس را درك خواهند كرد.
...............

سراغ بابا نوئل (مهدى، پسر جوانى كه لباس ها و گريم بابانوئل را 
داشت) رفتم و پرسيدم: 

آيا هر ساله در مراسم هاى مربوط به كريسمس در كليساى ايرانيان 
شركت مى كنيد؟

كريسمس  هاى  مراسم  در  دائم  بطور  كه  است  سالى  هفت  حدود 
كليساى ايرانيان شركت مى كنم. طى سه سال گذشته در بخش هايى 
مثل تداركات، سيستم صداگذارى، كامپيوتر و ... همكارى و مشاركت 

داشته ام.

كريسمس براى شما چه مفهومى دارد؟
تشبيه  اينگونه  بتوانم  شايد  است.  دوباره  زندگى  معنى  به  من  براى 
كنم كه منجى آمد و باعث نجات بسيارى از انسانها شد. زندگى همه 
انسانها را تغيير داد. تولدش براى من تنها مفهوم خريد كردن را ندارد 

و برايم مفهوم باالترى را دارد كه اميدوارم مردم به آن توجه كنند.

هديه كريسمس گرفته ايد؟
اين  در  دهم.  مى  هديه  هم  ام  خانواده  به  و  ام  گرفته  هديه  هميشه   
روزها،هداياى كوچكى مثل عطر، كتاب، شكالت و ... به همديگر هديه 

مى دهيم. حتما نبايد هديه اى گران قيمت باشد.
دوست داريد كريسمس را تبريك بگوئيد؟

كه  آنهايى  همه  گويم  مى  تبريك  هموطنانم  همه  به  جا  همين  از  من   
به كريسمس  نيستند  مسيحى  كه  هم  آنها  دانم  مى  و  هستند  مسيحى 

عالقمندند و آن را جشن مى گيرند به آنها هم تبريك مى گويم.
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فيس"  "بانى  ها  افسانه  اساس  بر 
قديس، زمانى كه براى تبليغ دين 
بدوى  قبايل  ميان  به  مسيحيان 
مخروطى  شكل  دليل  به  رفت، 
درخت كاج، براى ارائه و توضيح 

مفهوم تثليث از آن استفاده كرد.

درخت كريسمس يكى از محبوب ترين سنت هاى 
طور  به  كه  رود  مى  شمار  به  كريسمس  جشن 
گياهان  خانواده  سبز  هميشه  درختان  از  معمول 
مخروطى، همراه با تزئينات متنوع با چراغ و ديگر 
ابزار زينتى، و به عنوان نماد تجديد حيات زندگى 

استفاده مى شود. 
كريسمس  روز  براى  گياهان  اين  گونه  بهترين 
درخت صنوبر محسوب مى شود، چرا كه داراى 
عطر خوشى است و پس از آن كه خشك مى شود، 

زيبايى خاصى دارد. 
فعلى  تونس  كشور  در  باستان  هاى  زمان  در 
اسطوره  پيروزى  دهنده  نشان  كريسمس  درخت 
اى بازگشت الهه يونانى و باستانى زندگى و مرگ 
و تولد از هندوستان بود كه اين درخت مخروطى 

افسانه  كه  شرايطى  در  كرد.  مى  حمل  خود  با  را 
هاى قرون وسطايى اغلب اين درخت را به دوره 

كريسمس نسبت مى دهند. 
زمانى  قديس،  فيس"  "بانى  ها  افسانه  اساس  بر 
كه براى تبليغ دين مسيحيان به ميان قبايل بدوى 
براى  كاج،  درخت  مخروطى  شكل  دليل  به  رفت، 

ارائه و توضيح مفهوم تثليث از آن استفاده كرد. 
ديگر داستان ها وجود درخت كريسمس در زمان 
عيد مسيحيان در آلمان قرن شانزدهم را به عنوان 
اولين كشور شناخته شده كه از درخت كريسمس 

استفاده كرده به حساب مى آورند. 
درخت  از  استفاده  اولين  ها  داستان  از  برخى 
كريسمس را به شهر باسل در سوئيس نسبت مى 
دهند. در سال 1597 يك شاگرد خياط درختى را 
با سيب و پنير تزئين كرد و به شهر آورد. اين در 
لتونى  جمهورى  در  ريگا  شهر  كه  است  شرايطى 
ادعا مى كند كه از اولين درخت كريسمس استفاده 
كرده است. در ميدان اين شهر تابلويى نصب شده 
كه به هشت زبان روى آن نوشته شده است: اولين 
درخت كريسمس براى سال نو در سال 1510 در 

شهر ريگاه مورد استفاده قرار گرفت. 
به  كريسمس  درخت  از  استفاده  هفدهم  قرن  در 
يوهان  شد.  ها  خانواده  وارد  رسم  يك  عنوان 

اين  از  استراسبورگ  كشيش  دانرهار،  كونارد 
رسم انتقاد كرد و آن را انحراف از كالم خداوند 

خواند. 
شمالى  هاى  بخش  در  رسم  اين  هجدهم  قرن  تا 
استان راين در آلمان به يك رسم تبديل شد، اما 
در مناطق روستايى گسترش پيدا نكرد. در اواخر 
تزئين  براى  شمعدان  از  استفاده  هجدهم  قرن 
مدت  تقريبًا  اما  كرد،  پيدا  رواج  كريسمس  درخت 

مديدى اين رسم تنها به بخش هاى شمالى استان 
راين اختصاص داشت و توسط اكثريت كاتوليك 
رسم  عنوان  به  راين  استان  جنوبى  هاى  قسمت 

پروتستان ها توصيف مى شود. 
در اوايل قرن نوزدهم، اين سنت در ميان اشراف 
زادگان مجبوبيت يافت و به بارگاه هاى سلطنتى 
وين  ويلبرگ  ناسو  ون  هنريتا  پرنسس  يافت.  راه 
را در سال 1816 با درخت كريسمس آشنا كرد و 
اين رسم در سراسر اتريش گسترش يافت. اولين 
درخت كريسمس در سال 1840 وارد فرانسه شد. 
 24 شب  تا  كريسمس  درخت  سنت  صورت  به 
دسامبر به وارد خانه نمى شود، پس از اين تاريخ 
مى  آورده  خانه  به  كريسمس  شده  تزئين  درخت 
از  ژانويه  ششم  يعنى  بعد،  شب  دوازده  و  شود 

خانه خارج مى شود. 
ياد  مدت  از  بيش  كريسمس  درخت  نگهدارى 
شده يا آوردن آن پيش از 24 دسامبر به عنوان 
از  البته  كه  شود  مى  گرفته  نظر  در  بدشانسى 
در  و  اخير  هاى  سال  در  كريسمس  كه  آنجايى 
زمان مدرن به صورت تجارى درآمده اين درخت 
بسيار زودتر و حتى در اواخر اكتبر در فروشگاه 

ها قرار مى گيرد. 
درخت  نوزدهم،  قرن  هاى  امريكايى  از  بسيارى 
اولين  و  دانستند  مى  غريب  چيزى  را  كريسمس 
درخت كريسمس در امريكا، مربوط به سال 1830 
است كه آن هم توسط ساكنان آلمانى پنسيلوانيا 
به نمايش گذاشته شده بود. اين درخت براى جلب 
كمك هاى مردمى برپا شده بود. در سال 1851، 
برپا  كليسا  يك  خارجى  محوطه  در  درختى  چنين 
بسيار  شهر  اين  ساكنان  براى  آن  وجود  اما  شد، 

به  پرستى  بت  به  بازگشت  نوعى  و  آميز  توهين 
شمار مى آمد و آنها خواستار جمع كردن تزئينات 

شدند. 
در حدود سال هاى 1890، لوازم تزئينى كريسمس 
از آلمان وارد مى شد و درخت كريسمس بتدريج 
در اياالت متحده محبوبيت يافت. نكته جالب اينكه 
تا 5/1  حدود 1  كه  كوچكى  درختان  از  اروپاييان 
متر طول داشتند، استفاده مى كردند، در حالى كه 

سقف  تا  كه  پسنديدند  مى  را  درختى  امريكاييان 
خانه برسد. 

هاى  درخت  ها  امريكايى  بيستم،  قرن  اوايل  در 
ساز  دست  تزئينى  لوازم  با  بيشتر  را  كريسمس 
خودشان تزئين مى كردند اما بخش هاى آلمانى/ 
امريكايى همچنان به استفاده از سيب، بلوط، گردو 

و شيرينى هاى كوچك بادامى ادامه مى دادند. 
كشف برق، به ساخته شدن چراغ هاى كريسمس 
منتهى شد و امكان درخشش را براى درختان به 
ارمغان آورد. پس از آن ديدن درختان كريسمس 
ايام  اين  آشناى  منظره  يك  به  شهرها  ميدان  در 
مبدل شد و تمام ساختمان هاى مهم چه شخصى 
و چه دولتى با برپا كردن يك درخت، به استقبال 

تعطيالت كريسمس مى روند. 
جاى  به  اوليه،  كريسمس  هاى  درخت  تزئين  در 
مجسمه فرشته در نوك درخت، از فيگورهاى پرى 
و  زنگوله  يا  مهربان  ارواح  نشانه  به  كوچك  هاى 
شيپور كه براى ترسانيدن ارواح شيطانى به كار 

مى رفت استفاده مى شد. 
هاى  مجسمه  با  كريسمس  درخت  لهستان،  در 
و  ديگر  پرندگان  و  طاووس  فرشته،  كوچك 
در  شد.  مى  پوشيده  ستاره،  زيادى  بسيار  تعداد 
سوئد، درخت را با تزئينات چوبى كه با رنگ هاى 
درخشان رنگ آميزى شده و شكل هاى كودك و 
كنند.  مى  تزئين  كاه  و  پوشال  جنس  از  حيوانات 
و  دانمارك  كوچك  هاى  پرچم  از  ها،  دانماركى 
دانه  و  قلب  ستاره،  زنگوله،  شكل  به  آويزهايى 
برف استفاده مى كنند. مسيحيان ژاپنى بادبزن ها 

و فانوس هاى كوچك را ترجيح مى دهند.

درخت كريسمس، 
نماد حيات دوباره
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نوشتارى  فرهنگ  ساختار  گمان  بى 
از  متاثر  ملتى  و  قوم  هر  گفتارى  و 
عناصرى است متعدد كه در طول تاريخ 
هوّيت زبانى آنها را بوجود مى آورد و 
طبعا از آنجايى كه زبان ساختارى زنده 
دارد ، مانند موجودى زنده حاوى تغذيه ، تبادل ، 
شادابى ، بيمارى و زايندگى است و حتا دست آخر 

ميتواند مرگ را به همراه داشته باشد. 
دائمى  زايش  زبان  يك  بودن  زنده  هاى  نشانه  از 
جمالت مختصرى است كه به تدريج شكل گرفته و 
بين همگويان آن زبان رواجى ريشه دار مى يابند 
كه نام آنها بطور اجمال «ضرب المثل » ميباشد . 
طول  در  ملتى  هر  نزد  زبان  هر  هاى  المثل  ضرب 
را  آنها  ميتوان  كه  كنند  مى  طى  را  روندى  تاريخ 
تبلورى از ادبيات ، احساسات ، ارزشهاى اخالقى 
و اجتماعى و بطور كل فرهنگ و روحيات آن ملت 

قلمداد كرد . 
اين جمالِت مختصر اغلب هشدار دهنده ، آموزنده 
و يا در برخى موارد كنايه و طنزى زيركانه و حتا 
تلخ و گزنده را به همراه دارند بطورى كه در البالى 
مكالمات روزمره و حتى مطالب نوشتارى آن قوم 
و ملت جايگاهى جدى به خود اختصاص مى دهند . 
از سوى ديگر بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه 
مختلف  ملل  بين  در  فرهنگى  هاى  تفاوت  عليرغم 
ميتوان به فصول مشترك و مشابهت هايى بين َمثل 
كه  يافت  دست  مختلف  ملل  المثلهاى  ضرب  و  ها 
البته ردگيرى و تاثير پذيرى آنها از يكديگر در بين 
اقوام مختلف كارى است مجزا كه نياز به پژوهشى 

ويژه دارد . 

� تفاوت بين امثال و حكم و ضرب المثل ها 
بسيارى از آحاد مردم و حتى برخى نويسندگان و 
فرهيختگان از مفاهيمى چون امثال و حكم و ضرب 
المثل تلقى واحدى دارند و تفاوتى بين آن دو قائل 
نيستند وحال آنكه بين آنها اگر چه مشابهت هايى 
وجود دارد ولى نوعا با يكديگر متفاوت مى باشند . 
از  برخى  براى  شايد   ، مردم  عموم  از  گذشته 
و  جدايى  نيز  حوزه  اين  دانشمندان  و  خبرگان 
تفكيك آنها به سختى ميسر باشد و به همين دليل 
است كه شايد تا كنون از بدست دادن معيارهايى 
براى شناسايى مرز امثال و حكم از ضرب المثل ها 
پرهيز شده است بطورى كه استاد دهخدا كه كتاب 
امثال و حكم ايشان يكى از معتبرترين و معروف 
مقدمه  نوشتن  از  است  حوزه  اين  در  اثرها  ترين 
در  پرهيز كرده و  براى اين دائره المعارف بزرگ 

اين خصوص چنين مى گويند : 
در  كه  كردم  پيدا  لغت  هفده  فرانسوى  زبان  «...در 
فرهنگهاى عربى و فارسى همة آنها را مثل ترجمه 
فرانسوى  بزرگ  فرهنگهاى  در  و  بودند  كرده 
تعريف هايى كه براى آنها نوشته اند مقنع نيست و 
نمى توان با آن تعريفات آنها را از يكديگر تميز داد . 
ناگزير توسط يكى از استادان دانشكدة حقوق نامه 
اى به فرهنگستان فرانسه نوشتم و اختالف دقيق 
پاسخى   . شدم  خواستار  را  لغت  هفده  آن  مفهوم 
كه رسيد تكرار مطالبى بود كه در لغت نامه هاى 
فرانسوى آمده بود و به هيچوجه مرا اقناع نكرد ، 
از اينرو از نوشتن مقدمه و تعريف مثل و حكمت 
مقدمه  بدون  را  كتاب  و  كردم  دارى  خود  غيره  و 

منتشر ساختم ...» 
از  جلوگيرى  براى  بايد  كه  رسد  مى  نظر  به  اما 
زنده  ى  شاخه  اين  در  اغتشاش  و  خدشه  ايجاد 
تدريج  به  تا  آيد  عمل  به  اقداماتى  فارسى  زبان  از 
نوشته  و  گفتارها   ، ها  انديشه  نظر  صاحب  افراد 
هاى خود را در جهت تعالى و پاكيزه سازى آنها 

به ميدان آوردند . 
فرهنگ  محورى  و  تنومند  شاخة  كه  فارسى  زبان 
ايرانى است هم اكنون دچار آفت ها و آسيب هاى 
كوته  و  واژگان  هجوم  طرف  يك  از   ، است  جدى 
بدون  بيگانه  زبانهاى   (Acronym)هاى نوشته 
ساماندهى ، معادل يابى به موقع و اقداماتى از اين 
دست به درياى زبان و ادب فارسى سرازير شده 
اند و از سوى ديگر گويى متوليان و مسئولين امر 
در خوابى نوشين از غافله عقب افتاده و فاقد انگيزه 

هاى الزم در اين زمينه هستند . 
بهر روى تالش اين مقاله در دو جهت است . يك 

بين  فاصلى  حد  است  ممكن  كه  آنجايى  تا  اينكه 
امثال و حكم و ضرب المثلها قائل شود و دو ديگر 
منفذ و راهى براى نقد و پااليش گنجينه ى ضرب 
زوائد  تدريج  به  تا  كند  باب  فارسى  زبان  المثلهاى 

و شاخه هاى ناسالم از ميان آنها زدوده شوند . 
در دانشنامه هاى فارسى و عربى اَمثال جمع َمَثل و 
مِثل به معناى همتا و مانند آمده است و به عبارتى 
امثال يعنى مانندان . امثال به معناى مطلِق سخن و 

پند و عبرت نيز آمده است . 
حقيقت  با  كه  كالمى  يعنى  است  ِحكَمت  جمع  ِحَكم 
آن  در  بردبارى  و  عدالت  حال  عين  در  و  سازگار 

لحاظ باشد . 
فردوسى سخنسراى بزرگ زبان فارسى چنين مى 

گويد : 
جهان سر به سر حكمت و عبرت است 

چرا بهرة ما همه غفلت است 
اما در اين ميان استاد احمد بهمنيار در خصوص 
امثال و حكم تعريفى دارد كه بسيار پخته و جامع 

است : 
«جمله يا تركيبى است مختصر و مفيد ، مشتمل بر 
تشبيه يا مضمونى حكيمانه كه به سبب روانى لفظ 
، روشنى معنا و لطف تركيب ، قبول عام يافته است 
و همگان آن را بدون تغيير يا با اندك تغييرى در 

موارد مشابه به كار مى برند .» 
با عنايت به تعريف ياد شده مى توانيم بگوئيم كه 
امثال و حكم مانند دو قلو هاى به هم چسبيده اند 
يعنى مانند ظرف و مظروف بايد با يكديگر باشند 
اندرزى  و  پند  و  سو  يك  از  َمَثل  و  حكايت  يعنى 
حكيمانه از سويى ديگر به هم گره خورده اند كه 
براى  را  يى  گشا  راه  و  هدايت  خود  جوهرة  در 

انسانها به ارمغان مى آورند . 

دسته  را  حكم  و  امثال  هاى  ويژگى  بخواهيم  اگر 
بندى كنيم بايد به موارد زير اشاره كنيم : 

� مختصر بودن (ايجاز) 
� گويا و روشن بودن (روانى ) 

� معنايى حكيمانه و پند آموز داشتن . 
� نداشتن تعارض با ساير عناصر فرهنگى نزد آن 

قوم و ملت . 
� نداشتن بار منفى . 

اتفاقات  و  فرهنگى   ، دينى  معتبر  آثار  در  ريشه   �
تاريخى داشتن . 

� ُحسن تشبيه داشتن . 
قوم  يا  ملت  آن  همگانى  استفادة  و  قبول  مورد   �

بودن . 

حال آنكه ضرب المثلها لزوما اينچنين نيستند يعنى 
همه ى ويژگى هاى هشت گانة ياد شده را يكجا در 
بر ندارند هر چند كه در برخى موارد مشتركاتى با 
توجهى  و  دقت  با  ولى  باشند  داشته  حكم  و  امثال 

اندك به تفاوت آنها پى مى بريم . 

حكم  و  امثال  از  هايى  نمونه  دادن  دست  به  براى 
آنكه  قيد  با  فارسى  زبان  در  آن  هاى  ريشه  و 
معيارهاى ياد شده در درون آن لحاظ شده است 
متوسل به آثار چهار سخنسرا و اديب بزرگ زبان 
فارسى ميشويم يعنى فردوسى ، موالنا ، سعدى و 

حافظ و از آنها مواردى را ذكر مى كنيم : 

فردوسى : 
ـ من و گرز و ميدان افراسياب 
ـ نمانى همى در سراى سپنج 

موالنا : 
ـ تا صدف قانع نشد پر ُدر نشد 
ـ با همه سالوس و با ما نيز هم 

ـ آدمى مخفى است در زير زبان 
سعدى : 

ـ آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك 
است . 

ـ عطايش را به لقايش بخشيدم . 
ـ مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان . 

حافظ : 
ـ در كار خير حاجت به استخاره نيست . 

ـ حسابش با كرام الكاتبين است . 
ـ هر سخن جايى و هر نكته مقامى دارد . 

ضرب المثل ها : 
و  ها  المثل  ضرب  براى  اشتراكى  وجوه  چنانچه 
امثال و حكم قائل باشيم كه بايد باشيم ، آنگاه مى 
توانيم به وجوه تفريق و يا جدايى آنها نيز نظرى 

بيافكنيم . 

وجوه اشتراك : 
ـ هر دو آنها مختصر و گويا هستند . 

ـ هر دو آنها ريشه در متون دينى ، ادبى ، هنرى 
و يا اتفاقاتى دارند كه در گذشته ها رخ داده اند . 

افتاده  جا  مردم  عمومى  فرهنگ  در  آنها  دو  هر  ـ 
و همة مردم آنها را ضمن درك و فهم ، بكار مى 

گيرند . 
ـ هر دو آنها بطور مخلوط و ممزوج مورد استفادة 

عموم مردم و نويسندگان و هنرمندان است . 

وجوه اختالف : 
اما ضمن مشابهت هاى ياد شده بايد توجه كرد كه 
بين امثال و حكم و ضرب المثلها وجوه اختالفى نيز 

وجود دارد از اين قبيل : 
بسيار  معنايى  بار  حاوى  عموما  حكم  و  امثال  ـ 
عميقى هستند كه لزوما در ضرب المثل ها اينچنين 
نيست . مثال مقايسه كنيد « هركه بامش بيش برفش 
بيشتر » را كه جزء امثال و حكم است با « دل دادن 

و قلوه گرفتن » كه ضرب المثل است . 
ـ خاستگاه كلى و عمومى امثال و حكم متون دينى 
، فرهنگى و يا اتفاقات ريشه دار تاريخى است كه 
ميتوان آنها را در عناصر فرهنگى رد يابى كرد ، در 

حالى كه ضرب المثل هل لزوما اينچنين نيستند و 
ميتوان گفت كه اغلب آنها نتيجه ى روابط و اتفاقات 
عادى مردمى است كه در اثر استفاده ى مكرر و 
بجا در بين مردم ريشه دوانيده است . مثال مقايسه 
با  را   « شود  نمى  ميسر  گنج  رنج  نابرده   » كنيد 

ضرب المثل « پاتو از گليمت درازتر نكن » 
و  بوده  مثبت  بارى  حاوى  همواره  و حكم  امثال  ـ 
طبعا اندرز و يا هشدارى به همراه دارند در حالى 
حتى  و  نيستند  اينچنين  لزوما  ها  المثل  ضرب  كه 
بعضى وقتها گمراه كننده نيز هستند . مثال مقايسه 
فرومايگان  نان  كه  بهتر  مردن  گرسنگى  به   » كنيد 
خوردن » را با اين ضرب المثل كه مى گويد : «بگرد 

تا بگرديم » 
تشبيه  ُحسن  حكم  و  امثال  هاى  ويژگى  ديگر  از  ـ 
كه  صورتى  در  هستند  دور  به  ركاكت  از  و  بوده 
اخالقى  غير  نكاتى  حاوى  ها  المثل  ضرب  برخى 
هستند . مثال « آدمى از زبان خود به بالست » را 
مقايسه كنيد با ضرب المثلى كه ميگويد : « از تنبلى 

به خر ميگه دايى » 
كوچه  عموما  ها  المثل  ضرب  اينكه  آخر  دست  ـ 
بازارى هستند در صورتى كه امثال و حكم وجهى 
از فرهنگ متين و فرهيختگى به همراه دارند . مثال 
سهراب  مرگ  از  بعد  دارو  نوش   » كنيد  مقايسه 
آوردن » را با ضرب المثلى اينچنين كه ميگويد : « 

خر رو با پالونش مى خورن » 
اما در بين ضرب المثل هاى زبان فارسى مواردى 
ضد  هاى  ويژگى  داشتن  ضمن  كه  دارند  وجود 
ساختار  و  عناصر  ساير  با  تعارض  در   ، اخالقى 
فرهنگى مردم ايران قرار دارند و اگر چه همگى آنها 
بخشى از فرهنگ كوچه و بازارى ما ايرانيها شده 
است ولى با همه ى اين احوال بايد در بكار گيرى 

آنها احتياط الزم را به عمل آورد : 

ـ از نخورده بگير بده به خورده . 
ـ اصل بد نيكو نگردد چونكه بنيادش بد است. 

انتخاب  خودش  براى  خدا  بود  خوب  شريك  اگر  ـ 
مى كرد . 

ـ اگر بگه ماست سفيده من ميگم سياهه . 
ـ اگر لر بازار نره بازار ميگنده . 

ـ با يك گل بهار نمى شود . 
ـ باالتر از سياهى رنگى نيست . 

ـ بخور و بخواب كار منه خدا نگه دار منه . 
ـ بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد ، يا طاق فرود آيد 

و يا قبله كج آيد . 
ـ به هر كجا كه روى آسمان همين رنگ است . 

ـ تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر . 
ـ تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است . 

•ـ ترك عادت موجب مرض است . 
ـ جواِب هاى ، هويه . 

ـ چار ديوارى اختيارى . 
ـ چو فردا شود فكر فردا كنيم . 

ـ حرف مرد يكى است . 
ـ خدا خر رو شناخت شاخش نداد . 

ـ خدا يه عقل زياد به تو بده و يه پول زياد به من . 
ـ در چهل سالگى طنبور مى آموزه ، در گور استاد 

ميشه . 
ـ دستى را كه نمى توان بريد بايد بوسيد . 

ـ دنيا پس از مرگ ما ، چه دريا چه سراب . 
ـ دورى و دوستى . 

سگ  سر  ميخوام   ، نجوشه  من  براى  كه  ديگى  ـ 
توش بجوشه . 

ـ رفتى شهر كورا تو هم كور . 
ـ سگ باش كوچيك خانه نباش . 

ـ عقد پسر عمو ودختر عمو را توآسمونا بستن . 
ـ على دارم چه غم دارم . 

ـ كلوخ انداز را پاداش سنگ است . 
ـ كوفت باشه مفت باشه . 

ـ گربه را بايد دم حجله كشت . 
ـ نگذار پيراهن تنش دو تا شود . 

ـ گليم بخت كسى را بافتند سياه ، به آب زمزم و 
كوثر سفيد نتوان كرد . 

ـ نرود ميخ آهنين در سنگ . 
ـ هر چه پيش آيد خوش آيد . 

ـ هر كه خر شد ما پالونيم . 
و مواردى از اين دست .

فرهنگ

امثال و حكم و تفاوت آنها با 
ضرب المثل ها  

   ميرحسن ولوى
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ناسزاگويى  تاثير  نهنگ،  فين  جمع آورى  چگونگى   
نفت،  و  آب  شدن  مخلوط  اثبات  درد،  كاهش  بر 
ريش،  ميكروب  كشف   ، شانسى  مديريت  كارايى 
براى  كپك  از  استفاده  شهربازى،  با  آسم  درمان 
كفش  روى  جوراب  پوشيدن  و  راه آهن  طراحى 
جايزه ساالنه ايگ نوبل كه يك هفته قبل از معرفى 
توسط  مى شود،  معرفى  نوبل  جايزه  برندگان 
هدف  و  شده  پايه گذارى  ريسرچ  ايمپروببل  بنياد 
نگاه  در  شايد  كه  است  تحقيقاتى  به  توجه  آن،  از 
اول شما را به خنده بياندازد، اما در پس اين خنده 
تفكر عميقى نهفته كه ارزش واقعى اين تحقيقات را 

مشخص مى كند.
اقصى  از  پژوهشگرانى  ايگ نوبل،  امسال  برندگان 
هم  با  ويژگى  يك  در  آنها  همگى  كه  جهان  نقاط 
روى  تحقيق  به  كه  اين  هم  آن  بودند؛  مشترك 
را  آن ها  كسى  كمتر  كه  بودند  پرداخته  چيزهايى 
خود  حتى  شايد  مى داند  چه  كسى  مى گيرد،  جدى 
افتاده  خنده  به  فكرى  چنين  از  ابتدا  در  هم  آنها 

باشند!
اولين  براى  برندگان  ديگر  و  دتريك  فورت  گروه 
هم  نقدى  جايزه  يك  برنده  ايگ نوبل  تاريخ  در  بار 
شدند: در رقابت با 1.3 ميليون دالر امريكا كه به 
برندگان جايزه نوبل داده مى شود، به هر برنده اين 
جايزه 10 تريليون دالر! تعلق گرفت، ولى متاسفانه 
در  زيمبابوه  دالر  امريكا،  دالر  جاى  به  بنياد  اين 

اختيار داشت!!!

 فين كردن نهنگ 
پلى تكنيك  ملى  انستيتوى  از  جندرون  دايان 
از  مى توان  كه  اين  اثبات  با  همكارانش  و  مكزيك 
جمع آورى  براى  دور  راه  از  كنترل  هليكوپترهاى 
جايزه  كرد،  استفاده  نهنگ ها  بينى  ترشحات 

ايگ نوبل مهندسى را به خود اختصاص دادند.
اين گروه در حال تحقيق بر روى سالمت نهنگ ها 
با نظارت بر مايعى است كه از بينى (اگر بتوان آن 
را اين گونه ناميد) نهنگ ها خارج مى شود. در تحليل 
استفاده  مى توان  خروجى  اين  از  ميكروسكوپى، 
كرد تا دريافت كه كدام گونه هايى از باكترى ها در 
داخل بدن يك نهنگ سالم و يا بيمار از هر سن و 

سالى يافت مى شود.
اين  جمع آورى  كه  است  روشن  وضوح  به  ولى 
دستمال  يك  در  كردن  فين  سادگى  به  ترشحات 
فشار  با  را  آب  نهنگ  يك  كه  هنگامى  اما  نيست؛ 
پاسخ  مى داد،  بيرون  خود  سر  باالى  سوراخ  از 
اين  صورت  به  كلمه  واقعى  معناى  به  سوال  اين 
توضيح  جندرون  كرد(!).  برخورد  پژوهشگران 
مى دهد: «خيلى بو دارد! و حتما بايد در آن باكترى 

يافت شود».
يك  روى  از  كه  مترى  يك  هليكوپترى  از  گروه 
ظروف كشت  تا  كرد  استفاده  كنترل مى شد،  قايق 
آبى  معرض  در  و  نهنگ ها  سر  باالى  را  ميكروب 
روشى  اين  درآورند.  پرواز  به  مى پاشند،  كه 
آن  متوجه  نهنگ ها  هرچند  كه  است  غيرتهاجمى 

مى شوند، ولى اهميتى به آن نمى دهند.
كارنا آسودو وايت هاوس از انجمن جانورشناسى 
لندن مى گويد: «آيا هيچ راه ديگرى براى نمونه گيرى 
از بزرگ ترين پستاندار جهان بدون دست زدن به 

او به ذهن شما مى رسد؟»

ناسزاگويى درد را كاهش مى دهد
اگر كسى از افراد مورد عالقه شما بتواند بارانى از 
ناسزا را بر زبان جارى كند، احتماال خبر از چيزى 
دارد كه شما نداريد: ناسزا گفتن نوعى واكنش به 
كمك  درد  تسكين  به  مى تواند  واقعا  و  است  درد 

از  گروهى  كه  است  ادعايى  اين  دست كم  كند! 
كرده اند  مطرح  انگليس  كيل  دانشگاه  پژوهشگران 
و توانسته اند با ادعاى خود، جايزه صلح امسال را 

به خود اختصاص دهند.
از  گسترده،  تحقيقى  طراحى  با  پژوهشگران  اين 
هر  تا  را  خود  دست هاى  تا  خواستند  داوطلبان 
وقت كه مى توانند، در آب بسيار سرد قرار دهند. 
تكرار  را  ناسزا  يك  كه  داشتند  اجازه  كه  كسانى 
كنند، در مقايسه با گروه ديگر كه مجاز به انجام 
چنين كارى نبودند، توانستند درد را دست كم 50 

درصد بيش از گروه ديگر تحمل كنند.
سطح  و  باالتر  قبل  ضربان  همچنين  ناسزاگويان 
خود  از  مودب تر  گروه  نسبت  به  را  كمترى  درد 
يا  «بجنگ  پاسخ  دليل  به  شايد  كه  دادند،  نشان 
بپر» بود كه با فعل و انفعاالتى مانند كاهش سطح 

آدرنالين، سطح تهديد را كمتر مى كند.
كاهش  اين  كه  مى دهد  نشان  بيشتر  تحقيقات  ولى 
درد در كسانى كه به طور معمول بددهن نيستند، 
براى  كاهش  اين  كه  حالى  در  است؛  بيشتر  خيلى 
يا  و  كم  دارند  ناسزاگويى  به  عادت  كه  كسانى 

ناچيز است.
ريچارد استيونز از روانشناسان دانشگاه كيل كه 
«ناسزا  مى گويد:  داشته،  مشاركت  تحقيق  اين  در 
نكنيد». افراط  آن  در  ولى  است،  خوب  گفتن 

واقعيت در مورد آب و نفت
(بى پى)  بريتيش پتروليوم  شركت  نفت  چاه  حادثه 
و لكه نفتى خليج مكزيك شايد توانسته باشد باور 
قديمى عدم امكان تركيب آب و نفت را نقض كرده 
از  آدامز  اريك  همراه  به  شركت  اين  اكنون  باشد. 
اسكات  ماساچوست)،  فناورى  (انستيتو  ام آى تى 
و  تگزاس  اى اند ام  دانشگاه  از  سوكولوفسكى 
اثبات  براى  هاوايى  دانشگاه  از  ماسوتانى  استفان 
اين كه آب و نفت با هم تركيب مى شوند، توانسته اند 

جايزه ايگ نوبل شيمى را از آن خود كنند.
اين سه دانشمند، يك دهه پيش با سرويس مديريت 
همكارى  نفتى  شركت   23 و  متحده  اياالت  معادن 
كردند تا تاثيرات يك لكه نفتى را در آب هاى عميق 
بررسى كنند. آن ها 60 متر مكعب از انواع تركيبات 
نفت خام و گاز طبيعى را در عمق 800 مترى آب 
بر  تا  كردند  تالش  و  كردند  آزاد  نروژ  درياى  در 
اتفاقى  چه  كه  ببينند  و  كنند  نظارت  آن  خروجى 
جريان هاى  كه  دريافتند  شگفتى  با  آنها  مى افتد. 
دريا،  بستر  باالى  مترى   300 در  اقيانوسى 
تركيباتى از نفت و حباب هاى گاز را در توده هايى 
اندازه  به  آنها  شگفتى  البته  ولى  مى اندازد.  دام  به 
در  بى پى  نبود!  شركت  جايزه  اين  در  شريكشان 
بهار و تابستان سال جارى نتايج تحقيقات آنها را 
(و  مدت تر  طوالنى  و  بزرگ تر  بسيار  مقياسى  در 

البته پر هزينه تر) در خليج مكزيك تجربه كرد.
بى حركت  اقيانوس  «اگر  مى گويد:  سوكولوفسكى 
به  سرعت  به  ديده  حادثه  چاه  نفت  آن گاه  بود، 
سطح آب مى آمد و با آب اقيانوس تركيب نمى شد. 
ولى آزمايش ها و پژوهش هاى ميدانى كه ما انجام 
داديم، نشان داد كه جريان هاى اقيانوسى و تفاوت 
چگالى منجر به اين مى شوند كه قطرات كوچك نفت 
از توده اصلى جدا شوند و با آب مخلوط شوند. 
احتماال اين خوب است كه حجم وسيعى از نفت با 
آب مخلوط شده و در زير سطح آب باقى مانده، 
چرا كه ميكروب ها راحت تر مى توانند آن را تجزيه 

كنند و تاثير آن را بر حيات وحش كاهش دهند».

كارايى بهينه مديريت شانسى
شايد بى پى بتواند از پژوهش هايى كه برنده جايزه 

مديريت سال جارى شد نيز سود ببرد. آلساندرو 
از  گارافالو  سزار  و  راپيساردا  آندرئا  پلوچينو، 
دانشگاه كاتانياى ايتاليا، نگاه تازه اى به اصل پيتر 
انداختند. اين سه نفر با استفاده از نظريه بازى ها 
بازدهى  ارتقاى  براى  راه  بهترين  كه  دادند  نشان 
طور  به  بار  هر  يا  كه  است  اين  سازمان،  يك 
تصادفى به يك نفر از كارمندان ارتقاى رتبه داده 
بدترين  و  بهترين  به  تصادفى  طور  به  يا  و  شود، 
اعضا ارتقا داده شود. و اين يعنى اين كه براى ارتقا 

نيازى به داشتن شايستگى نيست!
سال  در  محبوب  كتابى  موضوع  كه  پيتر  اصل 
1969 / 1348 بود، بيان مى دارد كه در يك نظام 
سلسله مراتبى، هر كارمندى به طور مداوم ارتقاى 
مى رسد  جايى  به  باالخره  اين كه  تا  مى گيرد  شغل 
كه لياقت آن را ندارد! نكته جالب تر اينجاست كه در 

اين رتبه به طور نامحدود باقى مى ماند.
عجيبى  راه حل  مشكل  اين  براى  راپيساردا  گروه 
يافتند؛ ارتقاى تصادفى كارمندان. با خلق مدل هاى 
آنها  كارمند،  نفر   160 با  سازمانى  از  كامپيوترى 
كارايى  مى تواند  سيستمى  چنين  كه  دريافتند 
باالترى به نسبت سيستمى داشته باشد كه در آن 
مقام  ارتقاى  خود  شايستگى هاى  حسب  بر  افراد 
بدترين  و  بهترين  متناوب  ارتقاى  حتى  مى گيرند. 
حسب  بر  ارتقا  استاندارد  مدل  از  نيز  كارمندان 

شايستگى بهتر بود.
كه  است  اين  امر  اين  دليل  راپيساردا،  گفته  به 
قبلى  كار  در  افراد  چون  كه  بگوييد  نمى توانيد 
خود خوب بوده اند، پس در شغل فعلى نيز خوب 
عمل  در  تصادفى  ارتقاى  نتيجه  در  بود؛  خواهند 
بازدهى كلى را بهبود مى بخشد: «ايده اين است كه 
است  اين  بهتر  مى كند،  كار  خوب  واقعا  كسى  اگر 
را  او  ولى  بدهيد،  پاداش  او  به  نشود!  جابجا  كه 
در جاى خود نگاه داريد. كسى كه يك دكتر خوب 
بيمارستان  براى  خوب  رئيس  يك  شايد  است، 

نباشد».

 كشف ميكروب ريش
مانوئل باربيتو, چارلز متيوز و لرى تيلور از اداره 
سالمت و ايمنى فورت دتريك مريلند به خاطر كار 
در  بار  اولين  كه  آزمايشگاهى  خطر  يك  روى  بر 
شد،  برده  پى  آن  وجود  به   1346  /  1967 سال 
جايزه امسال ايگ نوبل بهداشت عمومى را به خانه 

بردند.
هيچ گاه  كه  مى دهد:  «دانشمندى  توضيح  باربيتو 
در  كه  هنگامى  بود،  نكرده  ايجاد  مشكلى  ما  براى 
ريش  مى كرد،  كار  شده  قرنطينه  آزمايشگاه  يك 
صورتش  اصالح  از  دانشمند  اين  بود.  گذاشته 
شواهدى  هيچ گونه  كه  چرا  مى كرد،  خوددارى 
وجود نداشت كه نشان دهد اين ريش ها يك خطر 

محسوب مى شوند».
اين شد كه باربيتو و سه داوطلب ريش هاى خود 
را به مدت 73 روز نتراشيدند و سپس باكترى هاى 
نشان  و  كردند  اسپرى  آن ها  روى  را  بى خطرى 
دادند كه شستشو و پاك كردن جرم از روى يك 
صورت  يك  از  سخت تر  خيلى  ريش دار  صورت 

صاف است!
ريش  بودند،  نشده  قانع  حد  همين  به  كه  آنها 
مصنوعى را روى يك مانكن گذاشتند،  يك باكترى 
نهايت  در  و  كردند  اسپرى  آن  روى  را  بيمارى زا 
مانكن را در معرض جوجه ها و خوكچه هاى هندى 
قرار دادند. نتيجه آزمايش مشخص بود: برخى از 
نتيجه  تنها  اين  البته  شدند.  مريض  موجودات  اين 
واقعيت  پذيرفتن  آزمايش،  اين  ديگر  حاصل  نبود، 
و آشتى همكارشان با ادوات اصالح صورت بود.

تجويز شهربازى براى آسم
دارو  هميشه  كه  اين  به  آسم  به  مبتال  افراد 
در  تنفسى  اسپرى  يك  دست كم  و  كنند  مصرف 
كرده اند.  عادت  باشند،  داشته  خود  بغل  جيب 
درمانى  روش  ابداع  با  هلند  از  پژوهشگرانى  ولى 
ايگ نوبل  جايزه  بيمارى،  اين  براى  غيرعادى 
شدن  سوار  دادند:   اختصاص  خود  به  را  پزشكى 

بر رولر اسكيت!

سايمون ريتولد از دانشگاه آمستردام و از اعضاى 
اين گروه توضيح مى دهد: «احساسات منفى پيش 
نفس  تنگى  با  اسكيت،  رولر  بر  شدن  سوار  از 
كه  كسانى  براى  حتى  چيزى  چنين  دارد.  ارتباط 
سابقه بيمارى هاى تنفسى ندارند هم صادق است. 
ولى ما همچنين دريافتيم كه احساسات مثبت بعد 
از پايان سوارى با رولر اسكيت، با برطرف شدن 
مشكل تنگى نفس همراه است؛ حتى در بيماران با 

سابقه پيشين آسم».
شهربازى،  كه  است  اين  كشف  اين  اخالقى  نتيجه 

بهترين درمان آسم به شمار مى رود.

راه آهن كپك زده
و  ژاپنى  پژوهشگران  از  گروهى   ،2008 سال  در 
مجارستانى با اثبات اين كه كپك لجن مى تواند با 
موفقيت در يك مسير پر پيچ و خم مسيريابى كند، 
شدند.  حمل ونقل  سيستم  طراحى  ايگ نوبل  برنده 
بار  گروه  اين  اعضاى  از  برخى  جارى  سال  در 
ديگر اين جايزه را برنده شدند، البته اين بار براى 
از  استفاده  با  كارامد  آهن  راه  شبكه  يك  طراحى 
همان كپك ها.آن ها، كپك لجن را بر روى نقشه اى 
مى داد،  نشان  را  اطرافش  شهرهاى  و  توكيو  كه 
كشت كردند؛ به جاى هر يك از شهرها يك ذخيره 
غذايى قرار دادند و اجازه دادند كه كپك ها با رشد 

طبيعى، يك شبكه را تشكيل دهند.
آكسفورد  دانشگاه  پمبروك  كالج  از  فريكر  مارك 
شبكه  چگونه  انسان ها  كه  مى دانيم  «ما  مى گويد: 
كپك هاى  راه حل  آيا  ولى  كرده اند،  ايجاد  را  خود 
شبكه اى  باشد؟  مفيدى  حل  راه  مى تواند  هم  لجن 
كه كپك هاى لجن ايجاد كردند تا حد زيادى شبيه 
جالب  و  بود؛  توكيو  آهن  راه  موجود  شبكه  به 
لجن  كپك هاى  كه  جايگزينى  شبكه  كه  اينجاست 
فعلى  شبكه  از  كمترى  بازدهى  دادند،  پيشنهاد 
شبكه سازى  طبيعى  الگو هاى  اعمال  با  ندارد! 
دانشمندان  كامپيوترى،  مدل  يك  به  لجن  كپك هاى 
مى توانند طراحى شبكه هاى هوشمند حمل ونقل را 

از يك منبع عجيب و غريب بياموزند».

 جوراب را روى كفش بپوشيد
نشان   (!) عجيب تر  آمارگيرى  يك  عجيب  نتايج 
داشته  پا  به  جوراب  افراد  وقتى  كه  مى دهد 
كمتر  بخورند،  ليز  يخ  روى  اينكه  احتمال  باشند، 
و  باشند.  نداشته  پا  به  جوراب  كه  است  وقتى  از 
شگفت انگيزتر (و يا شايد احمقانه تر) اين كه اين امر 
وقتى محقق مى شود كه افراد جوراب خود را روى 
كفش يا چكمه خود به پا كنند. اين تحقيق عالمانه! 
و اين نتايج نبوغ آميز را ليان پاركينز، شيال ويليامز 
و پاتريشيا پريست از دانشگاه اوتاگو در نيوزيلند 

به دست آورده اند.
در روزهاى متعددى در هر زمستان، خيابان هاى 
شيب دار داندين در نيوزيلند با اليه اى از يخ پوشيده 
در  روى  پياده  هوس  كه  افرادى  براى  و  مى شود 
را  خطرناكى  دام  باشند،  داشته  را  خيابان ها  اين 

پهن مى كنند.

برخى  واقعا  هم  گذشته ها  «در  مى گويد:  پاركين 
از افراد در چنين روزهايى جوراب خود را روى 
كفش به پا مى كردند. تصور انجام چنين آزمايشى 
در ابتدا سبب خنده اعضاى گروه شده بود، ولى 
برد.  فرو  فكر  به  را  آنها  جدى  طور  به  ادامه  در 
ما  عمومى،  بهداشت  دانشگاهى  افراد  عنوان  به 
به  را  مورد  اين  داريم  وظيفه  كه  كرديم  احساس 
چنين  كه  دريافتيم  و  كنيم  بررسى  مناسب  طور 
روى  بر  بهترى  تعادل  انسان  به  واقعا  تجربه اى 

سطوح شيب دار يخ زده مى دهد».
داوطلبان آزمايش كه جوراب به پا كرده بودند به 
نسبت ديگران خيلى راحت تر و با اطمينان بيشترى 
وجود  با  حتى  نيفتادند؛  كدام  هيچ  و  مى رفتند  راه 
اين كه خيلى از كسانى كه جوراب هاى خود را به 
طريقه درست! به پا كرده بودند، پايشان ليز خورد.

دانش و فناورى
خنده دارترين كشفيات علمى سال 2010

كشف ميكروب ريش!
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افسردگى زمستانى از 
پرنده ها كمك بگيريد

ادعا  انگليس  در  طبيعى  علوم  متخصصان 
كرده اند كه فقط پنج دقيقه در روز گوش 
كردن به آواز پرندگان در از بين بردن و 
مقابله با افسردگى و دل گرفتگى زمستانى 

موثر و مفيد است. 

درمان»  و  «بهداشت  سرويس  گزارش  به 
آواز  كه  معتقدند  متخصصان  اين  ايسنا، 
پرنده ها براى سالمتى انسان بسيار مفيد 
و سودمند است و آثار افسردگى را كه در 
فصل هاى سرد و تاريك سال بيشتر مى 

شود از بين مى رود. 

فصل  در  تلگراف،  روزنامه  گزارش  به 
زمستان بيشتر پرنده ها به دليل اين كه به 
جست وجوى غذا مى روند كمتر آواز مى 
خوانند به جز برخى از گونه ها كه نداهايى 

را براى حفظ قلمروشان سر مى دهند. 

و  پرندگان  سكوت  اين  ديگر،  سوى  از 
سبب  زمستان  تاريك  و  سرد  روزهاى 
افزايش بروز عالئم افسردگى و غمگينى در 
انسان ها مى شود اما متخصصان معتقدند 
كه حتى گوش دادن به صداى ضبط شده 
عالئم  كاهش  در  تواند  مى  هم  ها  پرنده 

افسردگى موثر باشد.
  

پروژه هزار ژنوم 
انسانى، تفاوت انسان ها 

را مشخص كرد

ژن هاى  در  تنوع  يافتن  براى  المللى  بين  تالش  يك   
با  و  رسيده  خود  عطف  نقطه  اولين  به  انسانى 
شناسايى 15 ميليون گونه ژنى، تفاوت هاى ژنتيكى 

بين اقوام و افراد مختلف را آشكار كرده است.

آزمايشى  فاز  نتايج  براى  انتظار  مدت ها  از  پس 
اولين تالش گسترده تعيين توالى ژنى انسان ها، اين 
شده  شناخته  گونه هاى  درصد   95 توانست  پروژه 
در ژنوم انسانى را تعيين كرده و به شناخت چيزى 
در حدود 15ميليون گونه ژنى منجر شود كه بيشتر 
از نصف آنها تا پيش از اين هرگز ديده نشده بودند. 
شده  انجام  تالش  كامل ترين  نمايان گر  داده ها  اين 
تاكنون براى درك عمق تفاوت هاى ژنتيكى بين افراد 
و اقوام است، ولى نتايج حاصل همچنين اين واقعيت 
را برجسته مى كنند كه داده هاى بسيار زيادى براى 

كشف باقى مانده اند.

كه  انسانى  ژنوم  هزار  پروژه  نيچر،  گزارش  به 
از  بيش  پژوهشگران  از  كنسرسيومى  حاصل 
است،  جهان  سراسر  از  شركت  و  دانشگاه   75
كردن  فهرست  براى  را  ماموريتى  پيش  سال  دو 
در  افراد  بين  كوچك  (تفاوت هاى  ژنتيكى  گونه هاى 
مناطق مشخص ژنوم انسان) كه در همه اقوام پيدا 
كه  داد  نشان  ارزيابى  نتايج  كرد.  آغاز  مى شوند، 
چنين تفاوت هايى نسبتا معمولند و ژنوم هر فرد به 
طور متوسط حاوى بين 250 تا 300 نمونه از چيزى 
خوانده  عملكرد»  «نبود  جهش  اصطالحا  كه  است 

مى شود و ژن را از انجام وظيفه خود باز مى دارد.

موسسه  در  ژنوم  متخصص  دوربين،  ريچارد 
ولكام تراست سنجر در هينكستون انگليس و يكى از 
معماران ارشد اين پروژه مى گويد: «اين رقم نسبتا 
زيادى است؛ و تقريبا يك درصد كل ژن ها را در بر 

مى گيرد»
.معدن طالى داده ها

بخش  سه  از  كه  است  پروژه  بازوى  اولين  اين 

تشكيل شده است: اول تعيين توالى كامل ژنى 179 
سطح  با  ژاپن  و  چين  اروپا،  افريقا،  غرب  در  نفر 
دو  كامل  ژنى  توالى  تعيين  دوم  پايين؛  نسبتا  دقت 
و  كودك  يك  شامل  نفره  سه  خانواده هاى  از  گروه 
والدينش با سطح دقت باال؛ و در نهايت تعيين توالى 
نواحى exome (نواحى از ژنوم كه حاوى ژن هاى 
كدگذارى كننده پروتئين هستند) براى 697 نفر ديگر.

از  ژنتيك  متخصص  گلدشتاين،  ديويد  گفته  به 
در  كه  كاليفرنياى شمالى  دورهام  در  دوك  دانشگاه 
تحليل  كه  مقاله اى  داشته،  شركت  كنسرسيوم  اين 
كه  قدر  آن  شايد  مى كند،  تشريح  را  داده ها  توالى 
غافل گيرى  شده،  منتشر  عموم  ميان  در  تاكنون 
به  ولى  نباشد؛  ژنتيك  متخصصين  براى  بزرگى 
گفته او تاثيرات چنين كشفى طوالنى مدت و سازنده 
از  عظيمى  مقادير  توليد  بر  عالوه  بود.  خواهند 
داده هاى خام، تحليل آنها نيز پژوهشگران را بر آن 
داشته تا ابزارهايى را براى كار با اين گونه داده ها 
از  مملو  گنج  «صندوقچه  را  اين  گلدشتاين  بسازند. 
ابزارهاى الزم براى تعيين كامل توالى ژنى» مى نامد.

اين پروژه در فاز بعدى خود، دامنه اقدامات تعيين 
به 2500  خواهد كرد و كار را  توالى را گسترده تر 

نفر تعميم خواهد داد.

تا  داد  خواهد  مرجعى  پژوهشگران  به  فهرست  اين 
جهش هاى ژنى را كه در بيماران خود پيدا مى كنند، 
نكته  اين  به  هم چنين  دوربين  كنند.  مقايسه  آن  با 
ژنوم هاى  در  تفاوت ها  مقايسه  كه  مى كند  اشاره 
افراد مختلف منجر به خلق تصوير بهترى از نحوه 
عملكرد نيروهاى تكاملى بر روى ژن هاى مشخص 

براى ايجاد ويژگى هاى جديد مى شود.
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«مدتى بود كه با همسرم اختالف داشتيم 
زندگى  جدا  هم  از  كه  شد  مى  يكسالى  و 
مى كرديم. خودش مى دانست كه تعادل 
به  كه  پذيرفت  ندارد.  روانى   – روحى 
نزد  وقتى  كنيم.  مراجعه  روانشناس 
روان شناس رفتيم، در ايران زند گى مى 
كرديم. اما او همكارى نمى كرد و مى گفت 

كار آنها را قبول ندارم.
كنيم،  زندگى  جدا  هم  از  اينكه  از  قبل 
خانه  ايران  در  كه  بوديم  گرفته  تصميم 
اى بخريم. اين فكر از مدتها قبل در ذهن 
او بود. شوهرم دندانپزشك بود و درآمد 
گرفت  تصميم  اما  داشت.  خوبى  خيلى 
از  درصد   80 بنابراين  نكند  كار  ديگر 
را  پولش  از  مقدارى  فروخت.  را  مطبش 

به ايران برد و در آنجا خانه اى خريد.»

درد  و  ها  حرف  از  هايى  گوشه  اينها 
لندن  از  ش.ك  خانم  كه  است  هايى  دل 
كه  را  مسائلى  و  گذاشت  ميان  در  ما  با 
گذشته  او  بر  اخير  يكسال  در  خصوصا 
باشد  اى  تجربه  شايد  تا  كرد  مطرح  را 
بيشتر  و  بدانند  بهتر  بايد  كه  آنها  براى 

بشناسند...... دنباله اش را مى خوانيد.

چند سال است كه ازدواج كرده ايد؟
شش سال از ازدواج ما در ايران مى گذرد. ما در 
ايران ازدواج كرديم و شوهرم لزومى نمى ديد كه 
هشت  سن  از  او  باشيم.  داشته  هم  انگليسى  ثبت 
سالگى در اينجا بزرگ شده بود. اما وقتى به ايران 
ما  خانواده  به  را  او  مادرم  دوستان  از  يكى  آمد 
معرفى كرد. پس از آشنايى كوتاهى با هم ازدواج 

كرديم.

مشكل اصلى شما چه بود؟
تصميم ما اين بود كه مدتى در ايران زندگى كنيم 
و هر وقت خواستيم به اينجا بيائيم. اما وقتى براى 
ما  مشكالت  و  ها  اختالف  رفتيم،  ايران  به  زندگى 
بيشتر و بيشتر شد. مدام فحاشى مى كرد و ظروف 
و شكستنى ها را مى شكست. مرا تهديد مى كرد كه 
از پنجره مى اندازمت بيرون. هرچيز كه دم دستش 
بود را به صورتم پرت مى كرد. اوضاع روحى و 
روانى او هر روز بدتر مى شد و با مشاور و روان 
شكل  همين  به  وضع  كرد.  نمى  همكارى  شناس 
براى  پيش،  سال  كريسمس  نزديك  تا  داشت  ادامه 
گرفت  تصميم  اش،  مالى  هاى  حساب  به  رسيدگى 
داشت  اصرار  و  بيايد  لندن  به  هفته  سه  براى  كه 
كه من هم با او بيايم. اما من به علت سرماى هوا و 

حال بچه مخالفت كردم كه نتيجه اى نداشت. 

از چه زمانى پى برديد كه همسر شما مشكل روحى 
– روانى دارد؟

بود؛  مشاوره  من  تحصيلى  رشته  آنجائيكه  از 
پس از ازدواج با او متوجه شدم كه او حالت هاى 
را  اينها  نبود.  خندان  و  شاد  اصال  دارد.  افسردگى 

به حساب تنهايى هايش گذاشتم. اما پس از مدتى 
متوجه شدم كه او مشكل جنسى هم دارد. با يكى 
از استادانم در ايران صحبت كردم و او گفت الزم 
است كه اين مشكل را حل كنيد. شوهرم مى گفت 
اينگونه  مورد  در  هم  من  و  ندارد  مشكلى  هيچ  كه 
باور  را  او  هاى  حرف  نداشتم؛  اى  تجربه  مسائل، 
شدت  به  داشت.  عصبى  هاى  حالت  او  كردم.  مى 
پس  رفت.  مى  بيرون  خانه  از  و  شد  مى  عصبانى 
مى  زارى  و  گريه  و  گشت  مى  باز  ساعت  چند  از 
كرد كه: ...من به جز تو كسى رو ندارم.... من آدم 
اما  بخشيدم.  مى  را  او  هم  من  هستم....  بدبختى 
و  شد  بدتر  رفتارهايش  شدنمان،  دار  بچه  از  پس 
با كوچك ترين حرف من عصبانى مى شد و به من 

ناسزا مى گفت.

را  آنها  هستند؟  انگليس  در  همسرتان  خانواده  آيا 
در جريان اين مشكالت قرار داديد؟

كنند.  مى  زندگى  اينجا  در  آنها  كه  است  سال  سى 
مدتى كه ازدواج مان گذشته بود روزى، پدر شوهر 
و مادر شوهرم را دعوت كردم و آنها را در جريان 
تعجب  با  آنها  اما  دادم.  قرار  شوهرم  رفتارهاى 
طول  در  نيست!  مهمى  چيز  اصال  اينكه   ... گفتند: 
اين مدت آنها را در جريان هر چه كه رخ مى داد، 
قرار دادم. اما آنها عكس العمل خاصى نداشتند و 
همه چيز برايشان عادى بود. نمى توانستم خانواده 
خودم را در جريان قرار دهم. آنها راه دور بودند 
و فقط  بر نگرانى آنها اضافه مى كردم. پدرم عمل 
قلب داشت و بسيار حساس بود. اين مسائل باعث 
بنابراين  شد.  مى  پدرم  روى  بدى  تاثير  و  فشار 
تاجايى كه مى توانستم سعى كردم خودم به تنهايى 

مشكالتم را با همسرم حل كنم.

رابطه همسرتان با خانواده اش چگونه است؟
با آنها نيز رابطه خوبى ندارد. مدام مقابل مادرش 
مى ايستاد و به او فحاشى مى كرد. هميشه با آنها 
زياد  نيز  آنها  با  اختالفش  و  داشته  سردى  رابطه 

بود.
چرا  بود.  اى  ريشه  همسرم،  مشكالت  من  نظر  به 
كه والدينش نيز هميشه در زندگى با هم مشكل و 
اختالف داشته اند. هيچ گاه رابطه صميمى بين آنها 
و  است  گذرانى  خوش  و  تفريح  اهل  پدرش  نبود. 
بيشتر سال را در ايران مى گذارند و مادرش تنها 
در اينجا زندگى مى كرد. او هم چيز زيادى براى ياد 
دادن و تربيت بچه هايش نداشت. شوهرم از سن 
18 سالگى كه وارد دانشگاه شد، تنها با دوستانش 

زندگى مى كرد و از خانواده اش جدا شد.

پس از تولد فرزندتان، رفتار همسر شما بهتر نشد؟
رفتارش بدتر شد. حتى يكبار قاب عكس عروسى 
خرده  از  پر  جا  همه  و  شكست  بچه  مقابل  را  مان 
شيشه شد. مرا نيز از خانه بيرون كرد. من ساعت 
هميشه  نرفتم.  پليس  نزد  اما  بودم  خيابان  در  ها 
تالش كردم تا به او فرصت دهم شايد تغيير كند اما 
بيرون  هم مرا از خانه  در ايران  فايده اى نداشت. 
قفل  را  اتاق  در  بود،  عصبى  خيلى  هم  يكبار  كرد. 
كرد و مانع بيرون رفتن من شد. در مقابل چشمان 
بچه كوچك، فرياد مى زد و فحاشى مى كرد و مدام 
بيرون.  كنم  مى  پرتت  پنجره  از  كه  كرد  مى  تهديد 
او  اما  شوم  خارج  اتاق  از  كردم  سعى  سختى  به 
شد.  كبود  شدت  به  دستم  و  داد  هل  مرا  شد  مانع 

بايد  گفتند  رفتم  دادسرا  به  كردم.  شكايت  بار  اين 
به پزشك قانونى بروى. چند روز بعد به سختى از 
خانه خارج شدم و به پزشك قانونى رفتم. زمانى 
حاضر  قانونى  پزشكى  جواب  روز،  ده  از  بعد  كه 
دادسرا  به  گرفتم  را  نتيجه  مكافات  با  من  و  شد 
چرا  شده  بسته  پرونده  كه  گفتند  و  كردم  مراجعه 

كه نه شاهد دارى نه مدرك!

اين تصميم مشترك شما بود كه بچه دار بشويد؟
بله. يكى از اين داليل اين بود كه همسرم مدام مى 
گفت تو بچه نمى خواهى، پس معلوم است مشكلى 
خواستى  مى  فقط  تو  گفت  مى  هم  بعدها  دارى. 
شوى.  جدا  من  از  خواهى  مى  و  بگيرى  پاسپورت 
فكر كردم شايد با تولد يك بچه، اخالقش تغيير كند 

و بهتر شود.

خب بعد از ورود به لندن چه اتفاقى افتاد؟
در  برگشتيم.  لندن  به  گذشته  سال  دسامبر   20
اما  بدهم.  طالقت  خواهم  مى  گفت  مى  مدام  ايران 
بعد پشيمان مى شد و مى گفت طالقت نمى دهم تا 
احساس خوشبختى نكنى. مهريه من فقط 14 سكه 
نمى  تو  از  چيزى  هيچ  من  گفتم  مى  او  به  و  بود 
را  دخترم  فقط  اموالى.  و  مال  نه  پول  نه  خواهم؛ 
پذيرفت.  نمى  او  اما  بده.  طالق  مرا  و  بده  من  به 
تصميم گرفتم وقتى به لندن آمديم، به دنبال طالق 
گرفتن باشم. پس از چند روزى كه رسيده بوديم؛ 
نزد پليس رفتم و همه رفتارها و كارهاى شوهرم 
 Victim Support را به پليس گفتم و آنها مرا به
روزهاى  با  نزديكى  علت  به  اما  كردند.  معرفى 
كريسمس، اين سازمان تعطيل بود و بايد تا پايان 
تعطيالت صبر مى كردم. از طرفى هم همسرم مى 
گفت زودتربرگرديم ايران. اما من مى گفتم بمانيم.

 Victim با  ما  مالقات  وقت  به  روزى  سه  دو، 
من  با  دوستانم  از  يكى  بود.  مانده   Support
تماس گرفت و گفت: بهتر است قبل از رفتن به اين 
من  به  او  بيائى.  بيرون  خانه  آن  از  ابتدا  سازمان، 
گفت همين االن يك شخص مطمئنى را مى فرستم 
تا دنبالت بيايد. تا زمانى كه همسرت خواب است، 
از  بچه،  همراه  به  و  بردار  را  نيازت  مورد  وسايل 
كردم؛  استفاده  فرصت  از  منم  شو.  خارج  خانه 
وسايل و مدارك مورد نياز را برداشتم و با وجود 
خارج  خانه  از  آمد.  ما  دنبال  شخصى  زياد،  برف 
شديم. دو شب در منزل آن فرد ماندم. اما به پليس 

تماس داشتم و به آنها آدرس را دادم.
برادرم  نزد  كانادا  به  من  بود  كرده  فكر  شوهرم 
رفته ام. بنابراين به فرودگاه رفته بود، تا مرا پيدا 
و  من  با  رفتارهايش  درباره  را  چيز  همه  من  كند. 
را  بچه  حتى  اواخر  اين  بودم.  گفته  پليس  به  بچه 
به شدت تكان مى داد و يا او را ُهل مى داد. پليس 
هم به در منزل رفت و او را دستگير و يك شب در 

زندان نگه داشتند.
اما  گشتند.  مى  مناسب  جاى  دنبال  من  براى  آنها 
جاى نزديكى پيدا نمى شد. به پليس گفتم: من مى 
خانه  به  را  همسرم  و  بروم  ام  خانه  به  خواهم 
خودمان  خانه  به  ما  بنابراين  بفرستيد.  مادرش 

برگشتيم.
گفت:  و  گرفت  تماس  من  با  پليس  بعد  روز  چند 
براى گرفتن پاسپورت هاى خودت و بچه مى آئيم. 
پرسيدم: چرا؟ گفت: همسرت نگران است كه شما 
چنين  من  گفتم  شويد.  خارج  كشور  اين  از  بچه  با 
تصميمى ندارم و مى خواهم تكليفم  با او روشن 

شود.
روزى دو نفر پليس آمدند و پاسپورت هاى ايرانى 
و انگليسى من و دخترم را گرفتند. آنها از داد گاه 
به  مساله  اين  براى  شوهرم  چون  داشتند  حكم 
 Miles and) دادگاه رفته بود. در اين زمان وكيل
اما  كردم  اقدام  هم  طالق  براى  Partners)گرفتم. 
فقط  آنها  دادند.  طول  را  مساله  اين  خيلى  وكاليم 
خانه  اين  به  ديگر  همسرم  كه  گرفتند  برگه  يك 
بود  برده  را  بانكى  هاى  كارت  همه  شوهرم  نيايد. 
هيچ پولى براى من نگذاشته بود. به بانك رفتم  و 
بانكى  كارت  شوهرم  كه  دادم  توضيح  برايشان  و 
مرا برده است. برايم كارتى صادر كردند و گفتند 
شوهرت در حال خارج كردن مبلغ زيادى پول از 
به  ژانويه  ماه  اواخر  را  مساله  اين  است.  حسابش 

جلوگيرى  براى  اقدامى  هيچ  آنها  اما  گفتم  وكاليم 
براى  زمانى  و  نكردند  حسابش  از  پول  خروج  از 
بود. (ماه  گذشته  ماه  چند  كه  كردند  اقدام  كار  اين 

مارس)

شما به دادگاه رفتيد، در آنجا چه اتفاقى افتاد؟
شوهرم در دادگاه گفته بود اين بچه در ايران بدنيا 
آمده است، پس متعلق به ايران است و بايد به آنجا 
برود. در High court  به ما گفته شد كه فرصت 
نداريم و وقت دادگاه به 10 و 11 جون منتقل شد. 
هم  باز  و  بعد  هفته  يك  ديگرى  دادگاه  آن  از  پس 
با  شد.  برگزار  ديگر  دادگاه  يك  جوالى  اواخر  در 
 (Amanda) وكيلم  مدارك،  و  شواهد  به  توجه 
در  آنها  برم.  مى  را  دادگاه  من  كه  بودند  مطمئن 
دادگاه هيچ دفاعى از من نكردند. دلم مى خواست 
فرياد بزنم كه كسى از حق من دفاع كنه. آنها مرا 
براى دادگاه آماده نكرده بودند. روز قبل از دادگاه، 
بلسترم را ديدم و از من پرسيد: اگر قاضى به تو 
بگويد كه بچه را به ايران بفرستيم تو چه مى كنى.... 
چه پاسخى مى دهى؟ گفتم: من نمى توانم به ايران 
بروم. چون اگر به ايران بروم همسرم مرا ممنوع 
الخروج مى كند و بعد به همراه دخترم به لندن مى 
آيد و من در آنجا گير مى افتم. اما اگر مجبور شوم؛ 
به خاطر بچه ام مى روم. او به من گفت اگر چنين 
نمى  تو  كه  كند  مى  تصور  قاضى  بگويى  چيزى 
خواهى به همراه بچه ات بروى. او مرا متقاعد كرد 
كه بگويم من هم همراه بچه ام مى روم. در دادگاه 
قاضى(Justice Parker) اين سوال را پرسيد و من 
گفتم نمى توانم بروم اما اگر اينطور تصميم گرفته 
شود، مجبورم كه بروم. گفتن اين جمله باعث شد 

كه دچار دردسر شوم.
قاضى هم گفت: آنچه كه به صالح بچه باشد، همان 

تصميم گرفته خواهد شد.
مساله عجيب ديگر در دادگاه اين كه قاضى به من 
خواست  و  بگيرم  كمك  مترجم  از  كه  نداد  اجازه 
قسمت  برخى  در  من  كنم.  صحبت  انگليسى  خودم 
ها به درستى نمى توانستم احساس و منظورم را 
هم  او  اما  كرد  دخالت  مترجم  بار  چند  كنم.  بيان 
نادرست منظور مرا ترجمه كرد. قاضى، زن مسنى 
حدود هفتاد ساله كه بسيار هم عصبى بود و مدام 
مى  را  هايش  ناخن  يا  و  بود  موهايش  در  دستش 
جويد. از قاضى خواستم كه يك كار كوچك براى 
من انجام دهد و حداقل شوهرم را نزد روان پزشك 
بفرستد تا مشخص شود او مشكل روحى – روانى 
دارد و نمى تواند از بچه مراقبت كند. با وجودى كه 
من مدارك پزشكى شوهرم را ارائه كرده بودم كه 
او بيمارى دارد و قرص اعصاب مصرف مى كند، 
اما توجهى به آن مدارك نشد. بچه را به او دادند 
كه به ايران ببرد. در حكم قاضى آمده است: چون 
من بى كارم و درآمد و هيچگونه پس انداز مالى هم 

ندارم، قادر نيستم كه بچه را خوشبخت كنم. 

پس بچه را به همسر شما دادند؟
بردن  اجازه  اما  ندادند.  را  او  حضانت  بگويم  البته 
او به ايران صادر شد. گفتند حضانت بايد در ايران 
به  مرا  كردند  سعى  من  وكالى  شود.  مشخص 
دفترشان بكشانند و از من براى پايان اين پرونده 
شما  گفتم  آنها  به  و  نپذيرفتم  من  و  بگيرند  امضا 
براى من هيچ كارى انجام نداديد. من از اين حكم 

راضى نيستم و امضا نمى كنم. 
در  بتواند  كه  بود  نرفته  سربازى  به  شوهرم  حتى 
ايران مطب داشته باشد و فعاليت كند. او اصال در 
دادگاه  به  تقلبى  مدركى  اما  بود.  نكرده  كار  ايران 
خوبى  كارى  سابقه  اينكه  بر  مبنى  بود  كرده  ارائه 
بازنشسته  سرهنگ  پدرم  است.  داشته  ايران  در 
است و در ايران كلى تحقيق و دوندگى كرده بود 
كه  بگيرد  را  شده  موم  و  مهر  اى  نامه  توانست  تا 
در آن مشخص شده بود، همسرم سربازى نرفته 
او  كه  مدركى  و  كند  كار  ايران  در  توانسته  نمى  و 
به دادگاه ارائه داده تقلبى است. گفته شده بود كه 
اين نامه را به سفارت ايران در لندن بدهيم. من در 
مورد اين نامه به وكاليم گفتم كه اگر مى خواهند 
اين پرونده را پيگيرى كنند من مى توانم اين مدرك 
را ارائه دهم. اما آنها گفتند كه ديگر اين مدرك به 

ماجرا

اشكهاى تنهايى يك 
مادر در غربت
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كنار  كه  كسى  افكار  به  مايليد  آيا 
اگر  ببريد؟  پى  است  نشسته  دستتان 
باشيم  شده  مواجهه  زيادى  افراد  با 
مى توانيم بسيارى از افراد را حتى از 
نوع صحبت كردن شان نيز بشناسيم، 
دانستن  با  حضورى  مواجهه  در  شناخت  اين  اما 
بسيارى از حاالت اثبات شده در علم روانشناسى 
بهترين شناخت را نسبت به ديگران را به ارمغان 

مى آورد.

آيا مايليد به افكار كسى كه كنار دستتان نشسته 
شده  مواجهه  زيادى  افراد  با  اگر  ببريد؟  پى  است 
باشيم مى توانيم بسيارى از افراد را حتى از نوع 
صحبت كردن شان نيز بشناسيم، اما اين شناخت 
در مواجهه حضورى با دانستن بسيارى از حاالت 
شناخت  بهترين  روانشناسى  علم  در  شده  اثبات 
در  آورد.  مى  ارمغان  به  را  ديگران  به  نسبت  را 
دنياى درون امروز و با توجه به نكته فوق الذكر 
مى توانيد از روى هر يك از حاالت زير افكار افراد 

مختلف را بخوانيد و بشناسيد: 
كمر  پشت  را  دستهايش  شخصى  اگر  خوددار:   �
خود قفل كند اين امر نشان ميدهد كه وى خود را 
سعى  او  حالت  دراين   . است  كرده  كنترل  بشدت 
دور  خود  از  را  اميدى  نا  احساس  يا  خشم  دارد 
كند. اين فرد در واقع نشان ميدهد كه از اعتماد به 
در  ميتواند  و  است  برخوردار  بااليى  بسيار  نفس 
حاالت مختلف بر خشم يا نااميدى خود غلبه كند . 
در اين حالت بهتر است با اين فرد به آرامى ارتباط 

برقرار كرد. 
� تدافعى: اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده 
باشد اين حالت نشان دهنده حالت تدافعى در برابر 
حمله غير منتظره و ناگهانى يا بى ميلى براى تغيير 
چهره شخص است. اگر انگشتها مشت شده باشند 

بهتر  حالت  اين  در  است  شديدتر  ميلى  بى  حالت 
برخورد  بحث  مورد  شخص  با  ارامش  با  است 

شود تا كم كم از حالت تدافعى خود خارج شده و 
ارتباطى زيبا را شروع كند. 

� متفكر: گره كردن دستها به دسته هاى صندلى 
نشان ميدهد كه شخص سعى دارد احساس خود را 
مهار كند اما قفل كردن قوزك پاها به يكديگر حالت 
مسافران  در  بيشتر  شايد  حالت  اين  است  تدافعى 
مظطرب هواپيما به هنگام پرواز و فرود ديده شود. 
بسيارى از افراد اين حالت را به نوعى رسيدن به 
بالينى  روانشناسان  اما  ميدانند  بزرگ  تصميمى 

ميگويند كه حتى اظطراب نيز نشانه تفكر فرد است. 
� دقيق: وقتى شخص انگشت سبابه خود را روى 
در  كرده  گره  بصورت  را  دستش  بقيه  و  صورت 
مورد  فرد  كه  يعنى  ميدهد  قرار  صورتش  پايين 
نظر بسيار دقيق است. اين حالت نشان ميدهد كه 
گوش  شما  هاى  صحبت  به  زياد  دقت  با  شخص 
در  و  سنجد  مى  را  شما  كلمات  يك  يك  و  ميدهد 
عين حال در چهره او حالت انتقادى نيز به چشم 
ميخورد اما اين انتقاد جنبه دوستانه دارد و شايد 
نفر  دو  بين  ارتباط  يك  برقرار  منظور  به  بيشتر 

است. 
� دودلى: انگشت هاى گره شده زير چانه و نگاه 
خيره نشان دهنده حالت ترديد و دو دلى است . او 
به صحبت هاى شما و صحت گفته هايتان ترديد 
ميز  روى  آرنج  است  ممكن  حالت  اين  در   . ميكند 
قرار گرفته باشد به گفته برخى از روان شناسان 
نگاه خيره هميشه نشانه دو دلى است چرا كه ثابت 
قدم و محكم بودن نگاه انسان را نيز مصمم و با 
اراده مى سازد. شايد چون از نگاه شما ترديد و 
دودلى آشكار است ديگران براى قدم جلو گذاشتن 

و دوست شدن با شما تريد دارند. 
� بى گناه: دست هايى كه روى سينه قرار گرفته 
گناهى  بى  حالت  براى  نمونه  بهترين  باشند 
اكثر  عقيده  به  حالت  اين  است.  درستكارى  و 
سوگند  شكل  از  اى  باقيمانده  اثر  روانشناسان 
قرار  قلب  روى  را  دست  آن  در  كه  است  خوردن 
ميدهند. حالت تواضعى كه در اين عمل وجوددارد 
ميتواند به شما بگويد كه اين فرد به رغم آنكه خود 
چگونه  نميداند  ولى  دارد  اذعان  گناهيش  بى  به 
آنرا به اثبات برساند و در عين حال بسيار مايل 
است تا دوست صميمى براى بيان آنچه در قلبش 

ميگذرد داشته باشد. 
ميشود  زده  كمر  به  كه  هايى  دست  مطمئن:   �
آنچه  به  فرد  كه  است  آن  دهنده  نشان  مردها  در 

ميگويد اعتقاد و اعتماد كامل دارد. خانمها هنگامى 
كه دست خود را به كمر ميزنند نشان ميدهند كه 
به آنچه ميگويند اطمينان دارند. اما در هر دو مورد 
اين حالت به ما ميگويد كه فرد به هر حال احساس 
اطمينانى در گفته ها و رفتار خود دارد كه ميتواند 
به سادگى اين شرايط را به ديگرى نيز منتقل كند. 
� مرموز: دستهاى مشت شده در زير چانه نشان 
به  و  ميكند  پنهان  را  نظرياتش  شخص  كه  ميدهد 
شما اجازه مى دهد تا صحبت خود را تمام كنيد. 
كمال  در  يافت  پايان  شما  حرفهاى  زمانيكه  آنگاه 
آرامش به شما و نظريات شما حمله ميكند. شگرد 
جلب  را  شما  اطمينان  ابتدا  شخص  است.  جالبى 
ميگويد  شما  به  آرامش  نهايت  در  سپس  و  ميكند 

كه شما و نظرياتتان را قبول ندارد. 
بنظر  آرام  شخص  حالت  اين  در  ساز:  ظاهر   �
اين  است  توفان  از  پيش  آرامش  اين  اما  ميرسد 
تا  ميگيرند  بخود  روسا  بيشتر  كه  است  حالتى 
و  كنند  نزديك  دستان  زير  به  اى  بگونه  ا  ر  خود 
در عين حال جاذبه و جذابيت آنها نيز كم نشود. 
ظاهرسازى معموال از آن دسته حالتهايى است كه 

در بيشتر افراد ديده ميشود ولى نوع آنها با 
(روى  چيز  هر  روى  پاها  دادن  قرار  مالكيت:   �
صندلى ميز سكو و (اشانه حالت مالكيت است. در 
حالتى  چنين  دارد  اجازه  رئيس  تنها  گرد  ميز  يك 
داشته باشد و از اين طريق آرامش خود را نشان 
مالكيت  حالت  را  حالت  اين  شناسان  روان  دهد. 
به  نظر  مورد  فرد  عقيده  به  نهايت  در  كه  ميدانند 

موفقيت وى در كارها منجر خواهد شد. 
� اعتماد به نفس: تكيه زدن به صندلى درحالتيكه 
اعتماد  دهنده  نشان  شده  قفل  سر  پشت  دستها 
حالت  اين  در  شخصى  اگر   . است  قوى  نفس  به 
صحبت ميكند به گفته هاى خود اعتماددارد و اگر 
به صحبت هاى شما گوش ميدهد به خود زحمت 

ندهيد ا و خود همه ماجرا را ميداند.

روانشناسى

اگر مى خواهيد فكر ديگران
 را بخوانيد...

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1

راه هاي موفقيت در كسب و كار كدامند؟ 
فارغ از اينكه چه تعريفي از موفقيت داشته باشيد، يكسري ويژگي ها بين تمام كساني كه كسب و كار 
موفقي داشته اند مشترك است. اگر بخواهيم تمام اين خصوصيات مشترك را نام ببريم بايد به 25 مورد 

اشاره كنيم اما در اينجا پنج مورد مهم تر را ذكر مي كنيم: 
1 -از كاري كه مي كنيد لذت ببريد: همه آنچه كه شما از كسب و كار نصيب تان مي شود مانند رضايت 
از خود، سود مالي، ثبات و خشنودي، همگي وابسته به اين  است كه چگونه به كسب و كارتان مي نگريد. 
پس اگر از شغلتان راضي نيستيد، به احتمال زياد اثرات آن را در عدم موفقيت كاري خود خواهيد ديد. 
2 - كاري كه مي كنيد را جدي بگيريد: شما نمي توانيد انتظار موثر بودن و موفقيت در كارتان را داشته 

باشيد بدون اينكه به كاري كه مي كنيد و كاال و خدماتي كه ارائه مي دهيد، اعتقاد داشته باشيد. 
3 -همه چيز را برنامه ريزي كنيد: برنامه ريزي جنبه هاي مختلف كسب و كار نه تنها ضروري است 
بلكه باعث ايجاد عادت به برنامه ريزي در شما خواهد شد كه براي توسعه كسب و كارتان حياتي است. 
همچنين برنامه ريزي از اين جنبه اهميت دارد كه باعث مي شود شما مجبور به بررسي شرايط مختلف 
بشويد و سعي كنيد داده ها را تحليل كنيد. شك نكنيد كه برنامه ريزي، مسير رسيدن شما به اهدافتان 

را روشن خواهد كرد. 
4 -منابع مالي را هوشمندانه مصرف كنيد: جريان نقدي براي هر تجارتي مانند جريان خون مي ماند. 
و  كسب  توسعه  و  ارتقاي  براي  مي كنيد،  دريافت  كه  خدماتي  براي  نياز،  مورد  اوليه  مواد  براي  شما 
هر  بنابراين  هستيد.  پول  پرداخت  به  مجبور  اينها  مانند  و  تجهيزات  جايگزيني  و  تعمير  براي  كارتان، 
مديري بايد جريان نقدي را به خوبي مديريت كند تا پول كافي براي پرداخت صورت حساب ها باقي 
بماند. فراموش نكنيد كه سود شما تنها از درآمدي كه كسب مي كنيد به دست نمي آيد بلكه ميزان و نحوه 

هزينه كردنتان هم تاثير زيادي بر موفقيت شما دارد. 
5 -به ياد داشته باشيد كه همه اين كارها براي مشتري است. تجارت شما مربوط به كاال و خدماتي 
كه مي فروشيد، نيست. تجارت شما مربوط به قيمت كاال و خدمات هم نيست. همچنين قرار نيست شما 
تجارت كنيد تا رقبايتان را شكست دهيد. بلكه مهم ترين مسئله براي شما مشتري است. اين مشتري ها 
هستند كه تصميم مي گيرند كه كسب و كار شما پيشرفت كند يا تعطيل شود. قبل از انجام هر كاري بايد 
مشتري را در نظر بگيريد. هنگام سياستگذاري، ارائه خدمات پس از فروش، بازاريابي و تبليغ بايد به 
ياد داشته باشيد كه اين كارها براي مشتري انجام مي شود. پس بايد سعي كنيد مشتري هاي خود را به 
خوبي بشناسيد و با خصوصيات آنها آشنا شويد.اگر شما همه اين پنج ويژگي را نداريد، نگران نشويد. 
بيشتر اين خصوصيات اكتسابي هستند. فقط كافي است نگرش خود را تغيير دهيد و كمي تالش كنيد. 
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صبح، قبل از آنكه از خانه خارج شوم، سراغ كيف 
ريمل  كمي  مژه هايم  به  كه  رفتم  آرايشم  لوازم 
بزنم. چند ساعت بعد در محل كارم احساس كردم 
چشم هايم  كم كم  مي سوزند.  شدت  به  چشمان ام 
به  شن  مشتي  كسي  انگار  شدند؛  ملتهب  و  قرمز 
نزديك ترين  به  و  شستم  را  صورتم  فورا  بود!  پاشيده  چشم هايم 

درمانگاه مراجعه كردم...
و  آلودگي ها  گفت  جواب،  و  سوال  دقيقه  چند  از  بعد  پزشك   

معلق اند،  هوا  در  يا  هستند  صورت  و  دست  روي  كه  باكتري هايي 
اپليكاتورها  و  فرچه ها  برس ها،  مثل  آرايشي  لوازم  بر  مي توانند 
بنشينند و اگر هر يك از اين مواد را كه به باكتري هاي استافيلوكوك 
يا اي كوالي آلوده شده اند، به صورت بزنيم؛ همين عوارض را به 

دنبال خواهد داشت.
مدت  در  موضوع  اين  شناسايي  براي  نيوجرسي  دانشگاه  محققان 
لوازم  فروشگاه هاي  در  كه  را  تسترهايي  سال   2 حدود  زماني 
مي گرفت،  قرار  تست  براي  مشتريان  اختيار  در  بهداشتي  آرايشي 
را  مختلف  مارك   20 مدت  اين  در  و  دادند  قرار  آزمايش  مورد 
بررسي كردند. نتايج تحقيقات نشان داد كه 67 درصد مواد مورد 
آزمايش، به انواع باكتري ها از جمله استافيلوكوك آلوده بودند كه 
يا  التهابي  عفونت هاي  همچون  عفونت هايي  بروز  مسبب  مي تواند 
زردزخم شوند. در اين مواد همچنين انواع قارچ ها و اي كوالي و... 

هم شناسايي شد.

برخي مواد آرايشي آلوده ترند
برخي لوازم و مواد آرايشي محل مناسب تري براي رشد باكتري ها 
حالي  در  كنند؛  رشد  پودري  مواد  در  نمي توانند  باكتري ها  هستند. 
كه به راحتي در مواد مرطوب رشد مي كنند. به همين دليل رژ هاي 
مايع و ريمل ها محل هاي مناسب تري براي رشد باكتري ها هستند. 
تمام مواد آرايشي روغني مانند رژلب ها و برق لب ها يا رژگونه ها 
مانند  ميكروب هايي  تجمع  محل  مي توانند  چرب  كرم پودرهاي  و 
اي كوالي و سالمونال باشند و در صورتي كه اين مواد به باكتري ها 
آلوده شوند، با وارد كردن آنها به دهان و چشم هاي تان به راحتي 

بيمار مي شويد.

به تاريخ مصرف دقت كنيد
براي پيشگيري از بروز چنين آلودگي هايي، شركت هاي توليدكننده 
مواد آرايشي به محصوالت خود نگه دارنده اضافه مي كنند. گرچه 
پيشگيري  آرايشي  مواد  به  باكتري  ورود  از  نگه دارنده ها  اين 
مي كنند، اما با پايان مدت زمان مصرف و رسيدن به زمان انقضاي 

محصول، اين نگه دارنده ها هم اثر خود را از دست مي دهند. به همين 
دليل است كه توصيه مي شود مواد آرايشي خود را اگر هنوز هم 
سالم اند، بعد از تاريخ انقضا حتما دور بيندازيد. براي مثال، معموال 
تاريخ مصرف يك ريمل 3 ماه است اما رژلب، كرم پودر، رژگونه و 
سايه هاي پودري را 1 تا 2 سال مي توانيد استفاده كنيد. روي تمام 
اهميت  زمان  اين  به  است.  شده  درج  انقضا  و  توليد  تاريخ  كِِرم ها 
بدهيد و اگر حس كرديد كِِرم شما بوي بدي گرفته، فورا آن را دور 

بيندازيد.

جلوي آلودگي ها را بگيريد
اگرچه بايد به تمام مسايلي كه گفته شد پايبند باشيد، اما توصيه هاي 
آرايشي  مواد  شدن  آلوده  جلوي  تا  مي كنند  كمك  شما  به  هم  زير 

مورد استفاده خود را بگيريد:
تماس  طريق  از  آلودگي  ميزان  بيشترين  بشوييد.  را  دست هاي تان 

دست با كِِرم به صورت منتقل مي شود.
از مواد آرايشي به صورت شخصي استفاده كنيد. اينكه دوست يا 
خواهر شما پوست خوبي دارد و به بيماري خاصي دچار نيست، 

دليل نمي شود كه بخواهيد مواد آرايشي تان را با او شريك شويد.
اپليكاتورهايي  يا  اسفنج ها  كنيد.  تهيه  شستشو  قابل  اپليكاتورهاي 
عمر  مي دهند  قرار  آرايشي  مواد  داخل  توليدكننده،  كارخانجات  كه 
طوالني ندارند و مي توانند محل مناسبي براي رشد باكتري ها باشند. 
بهتر است اپليكاتورهاي قابل شستشو تهيه و از آنها استفاده كنيد.

هنگام استفاده از تسترها محتاط باشيد. فروشگاه هاي مواد آرايشي 
بايد به هر مشتري اي كه مي خواهد مواد آرايشي را تست كند، يك 
اپليكاتور يك بار مصرف بدهند. اگر به محلي رفتيد كه اين قانون در 
آنجا رعايت نمي شد، هرگز محصوالت آرايشي را به صورت نزنيد 

و آن را پشت دست تان تست كنيد.

چگونه محصوالت آرايشي را پاك كنيم؟
دستمال  يك  از  مي توانيد  آرايش تان  لوازم  كيف  كردن  پاك  براي 
آرايشي تان  كيف  اگر  كنيد.  استفاده  صابون  به  آغشته  مرطوب 

مقاوم است مي توانيد آن را داخل ماشين لباسشويي هم بيندازيد. 
براي پاك كردن برس ها و فرچه هاي سايه بعد از هر بار استفاده، 
از الكل استفاده كنيد و هر چند وقت يكبار هم آنها را كامل با آب و 
مواد شوينده بشوييد. براي پاك كردن رژلب يا پنكك در صورتي 
كه در تماس با پوست فرد ديگري بوده مي توانيد از دستمال هاي 

مرطوب آرايشي استفاده و فورا آن را با سشوار خشك كنيد.

منبع: ريدرزدايجست 

خانه و خانواده

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد

بيشتر بخوانيد/ ترجمه حسين غالمي

ركـورد بـيـشـتـريـن فـاصـلـه 
سـنـي در ازدواج

زوج اندونزيايي، آقاي سودار كامپونگ ديونگ مالكا 105 ساله و خانم 
بيشترين  سال،   83 سني  فاصله  با  ساله   22 رحمت  ماريوليانتي  الي 

فاصله سني ازدواج در جهان را دارند....
و  موسي  نور  محمد  ميان  سني  فاصله  از  بيشتر  سال  ركورد 12  اين   
در  داشتند.  البته  سني  فاصله  سال  كه 71  است  مالزيايي  كاندور  ووك 

مورد اين زوج، عروس فرد مسن تر بود!
سودار، كاسبكار اندونزيايي يك همسر 69 ساله زمين گير، 6 پسر، 19 
نوه و دو نبيره دارد و الي خدمتكاري از شهر پكران بارو در اين كشور 
است. سودار كه در شهر كامپونگ پرمتانگ ديونگ زندگي مي كند، گفت: 
موافق  ازدواج  اين  با  هم  ما  خانواده هاي  و  بوديم  همديگر  عاشق  «ما 
بودند.» سودار افزود: «من با الي بيش از يك سال آشنا شده بودم تا 
كار  من  پسرخوانده  خانه  در  او  هستيم.  هم  مناسب  فهميدم  كه  زماني 
مي كرد و من مجذوب شخصيت ماليم و آرام او شدم. ما خيلي خوب 
مي شد.»  تنگ  برايش  دلم  او  نبود  در  واقعا  من  و  مي  آمديم  كنار  هم  با 
داد:  ازدواج  پيشنهاد  الي  به  كه  مي آورد  ياد  به  را  بعدازظهري  سودار 
از  بعد  و  بود  پوشيده  آبي  لباس  يك  او  بودم.  پسرخوانده ام  خانه  «در 
انجام كارهاي روزمره استراحت مي كرد. من مساله را هنگام نوشيدن 
خواستگاري  به  بالفاصله  او  من  تعجب  نهايت  در  و  كردم  مطرح  چاي 
من جواب مثبت داد.» البته سودار با وجود تجربه زيادش باز هم هنگام 
خواستگاري مشوش بوده است. او مي گويد: «كار ساده اي نبود، اولش 
به خاطر فاصله سني مان احساس ناامني مي كردم اما حسم اين بود كه 
موافقت  دختري  كه  شده  باعث  عاملي  چه  اما  دارد.»  دوست  مرا  هم  او 
كند كه با مردي كه آنقدر سنش باالست كه مي تواند پدر پدربزرگ او 
باشد، ازدواج كند؟ الي كه دختري خجالتي و آرام است در پاسخ به اين 
سوال مي گويد: «من به خاطر ثروتش با او ازدواج نكردم. من عاشق او 
هستم و مي خواهم از او و همسرش مراقبت كنم. فاصله سني چندان مهم 
نيست، مهم اين است كه در فكر شما مي گذرد.» سودار در حالي كه كف 
دستش را روي قفسه سينه اش مي گذارد، مي گويد: «ممكن است از لحاظ 
گذر سال ها پير باشم، اما در اينجا هنوز جوان هستم.» سودار مي گويد 
از زمان ازدواج با الي بسيار شادمان تر شده است. او مي گويد: «دختر 
بسيار پخته اي است و ما همديگر را خيلي خوب مي فهميم. او هم مراقب 
خوبي است و هم آدم سرگرم كننده اي است.» و طبيعت دوستانه الي، نه 
تنها قلب سودار، بلكه قلب همسر اول او فاطمه را هم ربوده است. فاطمه 
شده  نصيب   جواني  زن  كه  داشته  بلندي  بخت  سودار  كه  است  معتقد 
است، چرا كه خود او ديگر نمي توانست از شوهرش مراقبت كند. فاطمه 
مي گويد: «اگر سالم بودم به او اجازه نمي دادم دوباره ازدواج كند اما اين 
ازدواج به نفع من هم هست چون الي از من هم مراقبت مي كند.» سودار با 
وجود سن بااليش حافظه، شنوايي و بينايي خوبي دارد. سودار مي گويد 
راز سالمتش اين است كه غذاي خوب مي خورد و شادمان است. سودار 
يك گياهخوار مطلق است و نوشابه  هاي گازدار نمي خورد. مقدار زيادي 
خودش  قول  به  تا  مي كند  اضافه  غذايش  به  سنتي  گياهي  مكمل هاي  از 
بدن و خونش را گرم نگه دارد. سودار وقت آزادش را در «باغ وحش» 
بوقلمون ها،  بزها،  با  است  كرده  درست  خانه اش  پشت  در  كه  كوچكي 
 غازها، مرغ ها و ساير پرندگان مي گذراند. سودار در پاسخ به اين سوال 
چنين  «اگر  مي گويد:  نه،  يا  شود  بچه دار  الي  از  مي خواهد  آيا  كه  مهم 

چيزي مقدر باشد، چه كسي مي تواند از آن بگريزد؟»

ركورددار قبلي فاصله سني
ساله   35 موسي  محمدنور  آقاي  ازدواج  سني  فاصله  قبلي  ركورددار 
وخانم ووك كاندور106 ساله بودند. خانم ووك كاندور 22 بار ازدواج 
خوبي  سرانجام  موسي  محمد  با  او  سوم  و  بيست  ازدواج  بود.  كرده 
نداشت. چون داماد معتاد از آب درآمد و به يك مركز توانبخشي براي 
طالق  دنبال  به  مدتي  كاندور  شد.  فرستاده  كواالالمپور  در  اعتياد  ترك 
گرفتن و پيدا كردن شوهر جوان تر جديدي بود و مي گفت نياز به كسي 
دارد كه همدم او باشد. كاندور گفت: «مي دانم كه زن سالمندي هستم و 
مانند يك زن جوان جذابيتي ندارم، بنابراين به دنبال مرد جذابي مانند 
عمر  پايان  سال هاي  اين  در  كسي  كه  همين  نيستم،  نخست وزيرمان 
همراهيم كند، كافي است.» او حتي با اينكه شوهرش زن جواني هم داشته 
باشد، مخالفتي ندارد. البته خانم كاندور نيازي به پيدا كردن شوهر ديگر 
پيدا نكرد، چون محمد موسي پس از 18 ماه از درمان اعتياد از مركز 

توانبخشي اعتياد مرخص شد و به عروس 106 ساله پيوست.

worldrec.info :منبع

آلودگي هاي آرايشي را جدي بگيريد
ترجمه: الهه جوانپور /هشدار محققان دانشگاه نيوجرسي



2929 هفته نامه پرشين جمعه 3 دى ماه 1389 - شماره 179
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

مكمل هاي ويتاميني و مواد معدني خيلي معروف 
مي توان  مختلفي  مكان هاي  از  را  آنها  هستند. 
بقالي ها،  از  داروخانه ها،  بر  عالوه  كرد.  تهيه 
انواع  مشاهده  با  و...  اينترنت  سوپرماركت ها، 
احساس  مكمل ها  ساير  و  ويتامين ها  اقسام  و 

مي كنيم كه به مغازه آبنبات فروشي رفته ايم...

است.  سختي  كار  آنها  ميان  از  كردن  انتخاب   
احتماال دلتان مي خواهد از هر كدام، چندتايي به 

عنوان نمونه  برداريد!
اما قبل از مصرف آنها خوب فكر كنيد... آيا واقعا 
شما  سالمت  واقعا  آنها  آيا  داريد؟  نياز  آنها  به 
را بهبود مي بخشند؟ چه مقدار از اين مكمل ها را 

بايد مصرف كرد؟

نبايد تصور كرد كه اين مواد هيچ ضرري ندارند 
و «هر چه بيشتر، بهتر!» به تازگي محققان نتايج 
در  و  كر ده اند  منتشر  را  خود  ساله   2 تحقيقات 
به  مردم  از  زيادي  عده  كه  شده اند  متذكر  آن 
خصوص آمريكايي ها، عالقه عجيبي به مصرف 
انواع و اقسام مكمل ها دارند و در مصرف آنها 
زياده روي مي كنند. يكي از مكمل هاي موردعالقه 
است.  كلسيم  و   D ويتامين  آمريكا،  در  افراد 
در  افراد  كه  شده  اعالم  جديد  تحقيق  اين  در 
از  كافي  كلسيم  و   D ويتامين  شمالي،  آمريكاي 
مواد غذايي دريافت مي كنند و لزومي به استفاده 
در  انسان  بدن  ندارد.  وجود  آنها  مكمل هاي  از 
با  و  مي سازد   D ويتامين  نورخورشيد،  مقابل 
قرار گرفتن حدود 15 دقيقه در مقابل نور آفتاب، 
ويتامين D مورد نياز روزانه بدن تامين مي شود. 

از  بسياري  شمالي،  آمريكاي  در  عالوه  به 
موادغذايي مانند شير، آبميوه ها و غالت صبحانه، 
با كلسيم و ويتامين D غني شده اند، به همين علت 
ديگر نياز چنداني به مصرف كلسيم يا ويتامين 
D نيست. شايد تنها گروهي كه نياز به مصرف 
بيشتر اين مواد داشته باشند، دختران 10 تا 18 

ساله باشند. اما شركت هاي داروسازي كه سود 
كالني را از ساخت و فروش چنين داروهايي به 
موافق  تحقيقات  اين  نتيجه  با  مي آورند،  دست 
نيستند. آنها عقيده دارند كه افراد كامال به چنين 
موادي نياز دارند و به مردم القا مي كنند كه اين 
مواد براي بدن ضروري هستند و هر چه بيشتر 
محكم تري  استخوان هاي  كنند،  استفاده  آنها  از 
بيش  آمريكايي ها  گذشته  سال  داشت.  خواهند 
مكمل هاي  خريد  صرف  فقط  دالر  ميليارد   1 از 
سال  در  مكمل ها  اين  فروش  و  كرده اند  كلسيم 
گذشته، 5 تا 10 درصد نسبت به سال پيش از آن 

افزايش داشته است.

مواد  همين  كه  مي دهد  نشان  جديد  تحقيق  اما 
ضروري و مفيد، در مقادير باال نه تنها براي بدن 
فايده اي ندارند بلكه مي توانند باعث آسيب جدي 

به سالمتي افراد شوند.

ويتامين هاي خطرساز
قوي  و  ساخت  براي  كه  است  ماده اي  كلسيم، 
نگه  داشتن استخوان ها و دندان ها الزم است. به 
هميشه  كلسيم  حاوي  مواد  مصرف  علت  همين 
اهميت داشته است. اما به تازگي مشخص شده 

كه نياز روزانه افراد به ويتامين  D و كلسيم كمتر 
از آن چيزي است كه در گذشته تصور مي شد. 
مطمئنا   ،D ويتامين  كم  مقادير  مصرف  البته 
اغلب  در  اما  مي شود  زيادي  مشكالت  به  منجر 
موارد حداقل موردنياز آن از طريق موادغذايي و 
نورخورشيد به دست مي آيد و در نتيجه نيازي به 
دريافت مقادير اضافه تر نيست. در گذشته تصور 
مي شد كه مقادير باالي ويتامين D، مانع از بروز 
بسياري از سرطان ها و بيماري ها مي شود و به 
به  پزشكي  معمول  مراقبت هاي  در  علت  همين 
مشخص  تازگي  به  اما  مي شد  تجويز  بيماران 
و  ويتامين  اين  زياد  مقادير  مصرف  كه  شده 
خطر  مي تواند  بلكه  نيست  مفيد  تنها  نه  كلسيم 
را  قلبي  بيماري هاي  و  سرطان ها  بعضي  بروز 
باال ببرد و عالوه بر آن، سبب صدمه به كليه يا 

ايجاد سنگ هاي كليوي شود. 

به طوري كه اعالم شده ميزان كلسيم و ويتامين 
D موردنياز افراد به اين ترتيب است:

ميزان نياز روزانه كودكان 1 تا 3 سال: به كلسيم 
حدود 500 ميلي گرم و كودكان 4 تا 8 سال حدود 
800 ميلي گرم است. زنان 19 تا 50 سال و مردان 
تا 70 سال به 800 تا 1000 ميلي گرم كلسيم در 
و  سال   50 باالي  زنان  و  دارند  نياز  روز  طول 
مردان باالي 70 سال به 1000 ميلي گرم كلسيم 
به  افراد  روزانه  نياز  ميزان  دارند.  نياز  روزانه 
 70 افراد  در  و  واحد   600 تا   D، 400 ويتامين 

سال به باال 800 واحد است. 

اين مقادير به طور معمول از طريق رژيم غذايي، 
به دست مي آيد. به عنوان نمونه يك ليوان شير 
دارد.   D ويتامين  واحد   100 حدود  شده  غني 
عالوه بر آن اين مواد به طور طبيعي در تخم مرغ 
وجود  سالمون  ماهي  مانند  ماهي ها  بعضي   و 

دارند.

بهترين منبع
عده زيادي از محققان بر اين باورند كه بايد افراد 
را تشويق كرد تا مقادير الزم كلسيم و ويتامين 
كار  اين  آورند.  دست  به  موادغذايي  از  را   D
بسيار بهتر از تشويق مردم به استفاده از انواع 

و اقسام  مكمل هاي غذايي است. 

را  خود  كمد  اينكه  از  قبل  مي كنند  توصيه  آنها 
كه  بياوريد  خاطر  به  كنيد،  مكمل ها  انواع  از  پر 
هنوز هم موادغذايي، بهترين منبع براي دريافت 
هستند!  شما  موردنياز  موادمعدني  و  ويتامين ها 
تعيين اينكه شما به مصرف مكمل نياز داريد يا 

نه، بهتر است بر عهده پزشك گذاشته شود.

تغذيه اي،  عادات  وزن،  و  قد  به  توجه  با  او   
شرايط پزشكي، تاريخچه مصرف دارو و عادات 
كه  افرادي  بعضي  مي گيرد.  تصميم  شما  زندگي 
ويتاميني   مكمل هاي  دريافت  به  نياز  است  ممكن 
هستند:  گروه ها  اين  باشند  داشته  موادمعدني  و 
زنان باردار و شيرده، گياه خواران، سيگاري ها، 
زنان  سنگين،  ماهيانه  خون ريزي هاي  با  زنان 
وزن  و  هستند  رژيم  حال  در  كه  افرادي  يائسه، 
داروهاي  كه  افرادي  داده اند،  دست  از  زيادي 
بيماري هايي  دچار  يا  مي كنند  مصرف  خاصي 
مواد  و  ويتامين ها  بعضي  جذب  كه  هستند 
كه  گفت  بايد  پايان  در  مي كند.  مختل  را  معدني 
افرادي كه رژيم غذايي خوبي ندارند و دچار فقر 
كنند  مصرف  هم  مكمل  اگر  حتي  هستند،  غذايي 
منبع  بهترين  غذها  دارند.  ضعيفي  رژيم  هم  باز 
ويتامين ها و موادمعدني هستند. بهتر است وقت 
و پول بيشتري را صرف موادغذايي كنيد و فقط 
به فكر مصرف انواع و اقسام مكمل هاي ويتاميني 

نباشيد.

منبع: رويترز

«هـرچـه بـيـشـتـر، بـهـتـر» 
را فـرامـوش كـنـيـد!

ترجمه: دكتر آيدا روشن ضمير/ ترجمه: دكتر آيدا روشن ضمير
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مرد به ظاهر خير، 
يك متجاوز بود 

براي  مدرسه  يك  تاسيس  از  پس  كه  آمريكايي  مرد  يك 
جنسي  استفاده  سوء  آنها  از  هائيتي  در  بي خانمان  پسران 
كرده بود، در صورتي كه محكوم شود با مجازات 20 سال 
زندان مواجه است.داگالس پرليتز 40 ساله روز سه شنبه 
در دادگاه نيوهاون ايالت كانكتيكات متهم شناخته شد. او 
براي  خياباني  كودكان  دادن  پناه  از  پس  كه  كرده  اعتراف 
و  آزار  و  اذيت  مورد  را  آنان  از  تعدادي  تحصيل،  ادامه 
سوء استفاده جنسي قرار داده است.ماموران اداره گمرك 
سپتامبر  در  را  پرليتز  داگالس  متحده،  اياالت  مهاجرت  و 
رد  را  وارده  اتهامات  ابتدا  در  او  كردند.  بازداشت   2009
كرد، اما در ماه آگوست گذشته در يك مورد آزار و اذيت 
گناهكار شناخته شد. اين مرد همچنين به سوء استفاده از 
فدرال  كرد.بازپرسان  اعتراف  قانوني  سن  زير  فرد  هشت 
سال   19 به  دست كم  متهم  اين  تا  خواستند  دادگاه  در 
زندان محكوم شود. وكيل مدافع متهم نيز خواستار تاخير 
كرد. رد  را  او  درخواست  دادگاه  كه  شد  حكم  صدور  در 
تاسيس  به  اقدام  و  رفت  هائيتي  به  سال 1997  در  پرليتز 

اين  وسعت  كرد.  توسن  ير  پي  نام  به  خيريه  موسسه  يك 
موسسه در طول چند سال به 10 هكتار كه شامل خوابگاه، 
يافت.  افزايش  است،  فوتبال  زمين  و  درس  كالس هاي 
براي  خير  فرد  يك  عنوان  به  خود  دادن  جلوه  با  مرد  اين 
موسسه اش پول جمع مي كرد.با توجه به اسناد ارائه شده 
در دادگاه، پرليتز از سال 2002 تا 2008 بيش از دو ميليون 
دالر وجه نقد از افراد خير براي كمك به كودكان دريافت 
كرد. او در سال 2002 به دليل كمك به پسرهاي بي خانمان 
در هائيتي مدال افتخار گرفت.فرانسيلين ژان چارلز زماني 
كه 12 ساله بود در خيابان ها زندگي مي كرد كه با پرليتز 
مالقات  داگالس  با  وقتي  گفت:  باره  اين  در  او  شد.  مواجه 
آزار  مورد  را  من  او  وقتي  اما  كردم  شكر  را  خدا  كردم، 
وقت  هيچ  كاش  رفتم، اي  تباهي  سوي  به  داد  قرار  اذيت  و 
به آن مدرسه نمي رفتم.ژان چارلز و ده ها پسر ديگر ادعا 
كرده اند يك سال توسط پرليتز مورد سوء استفاده و اذيت 
و آزار جنسي قرار گرفته اند و در خوابگاه قرباني مي شدند. 
فردلين لگراند يكي ديگر از قربانيان گفت كه هرگز نتوانسته 
خواب  از  وقتي  هميشه  او  بخوابد.  خوابگاه  در  راحتي  به 
سرش  باالي  كه  مي ديده  را  آمريكايي  مرد  مي شده،  بيدار 

ايستاده است. 

22 دسامبر2010 

آدمخوار كماندار قاتل 
سريالي سه زن 

گريفيث كه محقق دانشگاهي بوده و در دكتراي تاريخ قتل 
قاتل  بدترين  مي خواسته  مي گويد  مي كرده  تحصيل 

سريالي بريتانيا باشد 
زماني كه « آدمخوار كماندار» بازداشت شد در ابتدا 
به قتل پنج يا شش زن اعتراف كرد. استفان گريفيث 
كه دوست دارد از او به عنوان يكي از سنگدل ترين 
قاتالن سريالي بريتانيا نام ببرند در نهايت تنها قتل 
را  اوليه اش  اعترافات  و  گرفت  گردن  بر  را  زن  سه 
اكنون  كه  دكترا  سابق  دانشجوي  اين  خواند.  دروغ 
جلوي  را  قرباني اش  آخرين  و  دارد  سن  سال   40
مدار بسته به طرز فجيعي به قتل رسانده به خاطر كشتن 
شناخته  متهم  انگليس  در  دادگاهي  در  خياباني  زن  سه 
شد.آقاي اوپن شاو قاضي اين پرونده جنايت هاي اين مرد 
را  عمرش  بقيه  بايد  اكنون  او  كرد.  توصيف  وحشيانه  را 
بگذراند.  زندان  ميله هاي  پشت  هايش  جنايت  اين  خطر  به 
ليدز  عالي  دادگاه  در  كه  مرد  اين  قربانيان  خانواده هاي 

حضور داشتند از جزئيات قتل عزيزان خود آگاه شدند. 

مثله  را  آنها  قربانيانش  قتل  از  پس  كماندار»  آدمخوار   »
كرده، اعضاي بدن آنها را پخته و مي خورده است.هر چند 
شناخته  متهم  قتل  سه  خاطر  به  حاضر  حال  در  گريفيث 
شده است اما كارآگاهان مشغول بررسي اعترافات او مبني 
بر به قتل رساندن شش زن هستند و مي خواهند هويت اين 

زنان را پيدا كنند. 

پس از آنكه نگهبان ساختماني كه او در آن زندگي مي كرده 
فيلم دوربين هاي مدار بسته را مي بيند متوجه مي شود او 

يك زن را به قتل رسانده. 

پس از اين اتفاق «آدمخوار كماندار» توسط پليس دستگير 
مي شود. در اين ويدئو خانم سوزانا بالميرس 36 ساله از 
ضربه اي  با  را  او  گريفيتث  اما  كرده  فرار  قاتل  آپارتمان 
سرنگون مي كند و از آپارتمانش كماني مي آورد و تير به 

سر او مي زند. 
و  مي برد  آپارتمانش  داخل  به  را  مقتول  جنازه  سپس  او 
در مقابل دوربين مدار بسته دستش را به نشانه پيروزي 

تكان مي دهد. در 24 ساعت آينده به گفته نگهبان ساختمان 
خارج  ساختمان  از  را  كيسه هايي  نوبت  چند  در  گريفيتث 
كرده. اين نگهبان در نهايت پليس را از اين ماجرا با خبر 
بقاياي  قاتل  اين  آپارتمان  به  رسيدن  با  ماموران  و  كرده 
هيچ  پليس  آمدن  مي كنند.با  پيدا  آنجا  در  را  مقتول  جسد 
تالشي براي فرار كردن نمي كند و به پليس مي گويد: «من 

اينجا هستم. من اسامه بن الدنم و اين آخر خط براي من 
است.»او در اداره پليس هم به بازپرسان مي گويد: «خودم 
يا بخشي از وجودم به خاطر قتل سوزان راشورث، شلي 
آدم ها  از  هستم.من  مقصر  بالميرس  سوزانا  و  آرميتاژ 
متنفر هستم و نمي خواهم وقتم را به خاطر آنها تلف كنم.» 

گريفيث يك ماه قبل از قتل بلميرس شلي آرميتاژ 31 ساله 
را به قتل رسانده بود. بخشي از اعضاي بدن او در همان 

محلي كه بقاياي جنازه بلميرس پيدا شده بود كشف شد. 

بقاياي جنازه قرباني اول اين مرد هرگز پيدا نشد. گريفيتث 
تحت  سالگي   17 از  و  دارد  رواني  بيماري  طوالني  سابقه 
درمان قرار داشته است. او بين سال هاي 1987 تا 2009 
در سه بيمارستان رواني مختلف تحت درمان قرار داشته 
به  او  بودند  معتقد  گريفيتث  معالج  پزشكان  است.همه 
فردي  عنوان  به  را  او  البته  نيست.  مبتال  رواني  بيماري 
بسيار خطرناك معرفي كرده بودند ولي به او اجازه داده 

بودند در اجتماع بدون هيچ محدوديتي زندگي كند. 

22 دسامبر2010 

حبس ابد براي معلم متجاوز 
پليس انگلستان از دستگيري يك معلم مدرسه به اتهام داشتن روابط نامشروع 
با شاگردانش خبر داد. در گزارش پليس منطقه «شفيلد» انگلستان آمده است كه 
اين معلم مدرسه به نام «دارن هلمز» بين سال هاي 2007 و 2008 ميالدي اقدام 
به برقراري روابط عمومي و نامشروع با شاگردانش مي كرده است.اين مرد 35 
ساله تاكنون به 20 دانش آموز تجاوز كرده و آنها را مورد سوء استفاده فيزيكي 
و جنسي قرار داده است. «آندرو كونل» رئيس كميته انضباطي مدارس انگلستان 
نيز در اين باره خاطر نشان كرد: اوايل اكتبر سال جاري ميالدي يكي از اولياي 
دانش آموزان مدرسه «شفيلد» به كميته مراجعه كرده و از راز ارتباطات نامشروع 
اين معلم 35 ساله با دخترش پرده برداشت. پس از آن اين معلم به كميته احضار 

شد و تمام اتهامات را پذيرفت. 

مردي حين بازسازي بانك 
255 هزار پوند پيدا كرد 

يك مرد جوان ترك ساكن بلژيك حين بازسازي يك بانك 255 هزار پوند يافت. 
«فرهاد كايا» 33ساله كه ساختمان قديمي يك بانك را در بلژيك خريداري كرده 
بود، حين بازسازي متوجه بسته هايي در زير زمين شد. وي عنوان كرد: من اين 
ساختمان را در سال 2008 ميالدي به قيمت 153 هزار پوند خريداري كردم و 

هم اكنون 255 هزار پوند در زير زمين آن يافتم. 

به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش رسانه هاي اين كشور، اين مرد جوان پس 
از يافتن اين مبلغ پول كه در سه بسته  جاسازي شده بود، با پليس بلژيك تماس 
گرفته و تمام پول را كه اسكناس هاي 20 و 50 يورويي بود، به ماموران تحويل 

داد. 

حوادث

صرافى توسعه
جابجاى پول و ارز به تمام دنيا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

 طراحى وب سايت
02084554203 - 07811000455

براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى 
دهندگان معرفى نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر 
و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود .
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� فروردين ماه
اين هفته ممكن است احساس كنيد كه نياز است در رابطه با كارى كه اخيرا 
تاسف  و  پشيمانى  احساس  اينكه  از  قبل  اما  بدهيد  توضيحى  ايد  داده  انجام 
كنيد انگيزه خود را از اين كار مشخص كنيد. اگر واقعا از حد و حدود خود 
خارج شده ايد عذرخواهى الزم است اما كارى انجام ندهيد كه بعد وانمود كنيد 
از انجام آن متاسف هستيد به ياد داشته باشيد شما مسئول اين نيستيد كه 

ديگران چگونه به رويكرد مستقيم شما واكنش نشان ميدهند.
� ارديبهشت ماه

داريد.  بهترى  احساس  افتاده  اتفاق  چه  آن  با  رابطه  در  احتماال  هفته  اين 
متاسفانه تغيير احساسات درونى شما ممكن است توسط اين افكار شما كه 
و  اشتباه انكار  به  كه  شويد  باشد. مطمئن  گرفته  تاثير  كنيد  دورى  اشتباه  از 
و  نگرانى  از  را  خود  هفته  تمام  ميتوانيد  ترتيب  بدين  و  نشويد  دچار  تكذيب 
اضطراب رهايى بخشيد ، بهتر است كه كنترل فشارها و استرس هاى خود را 
در دست بگيريد و به جاى اينكه وانمود كنيد همه چيز مرتب است اين وضعيت 

را مديريت كنيد.
� خرداد ماه

پيش  از  خالى  ذهن  يك  ميخواهيد  كه  چيزى  آن  با  رابطه  در  شما  هفته  اين 
داريد كه اين احساس شما را قادر مى سازد كه همه چيز را بسيار  داورى 
مطبوع تر و راحت تر از هميشه ببينيد اما شما آرزو داريد كه براى كسانى 
كه دوستشان داريد هر چيز مطبوع و خوشايند را بخواهيد. از واقف شدن بر 
احساسات تان نترسيد حتى اگر نتوانيد براى آنچه كه احساس مى كنيد دليل 
و منطق بياوريد. با وجود اينكه منطقى بودن و زندگى در قلمرو عقل و منطق 
براى شما آسان تر است اما خيلى بهتر است كه آنها را از احساسات تان جدا 
مطمئن  ولى  باشد  سختى  كار  تواند  مى  تان  قلب  نداى  به  دادن  گوش  ؛  كنيد 

باشيد ارزشش را دارد.
� تير ماه

اين هفته شما ديد ديگرى نسبت به زندگى داريد و اين ديدگاه شما به زندگى 
بسيار متفاوت تر از هميشه است. يك توجه عميق مى تواند شمارا به اولين 
گام براى يك سفر باورنكردنى و خارق العاده رهنمون كند اما شما احتماال 
انداز  چشم  يك  نتوا»ستيد  اگر  برويد.  خواهيد  مى  كجا  كه  دانيد  نمى  هنوز 
روشن براى خود ايجاد كنيد نگران نشويد؛ اين هفته هر حركتى كه بكنيد خوب 
است ؛ در واقع بهتر از اين است كه اصال حركت نكنيد ؛ مقصد شما به موقع 

خودش براى شما آشكار خواهد شد.
� مرداد ماه

اين هفته تالش براى برقرارى تعادل بين دنياى درونى و بيرونى تان مى تواند 
تبديل به يك سناريوى عالى شود. مسير شغلى شما ممكن است تغيير كند اما 
شما ترجيح مى دهيد تا به اهداف طوالنى مدت و قديمى خود وفادار بمانيد. اين 
هفته تسليم شدن در برابر امواج قوى تر شما را قادر مى سازد كه با موفقيت 
حركت كنيد به جاى اينكه در دقيقه آخر مجبور باشيد براى حركت كردن به 

خودتان فشار بياوريد.
� شهريور ماه

شما از كار كردن بر روى مسائل هيجان آور و شگفت انگيز خسته شده ايد 
و آرزو مى كنيد كه اى كاش به زمانى برگرديد كه زندگى و كارتان يك محيط 
اواخر  در  پرشتاب  و  سريع  هاى  گام  اين  خوشبختانه  داشت.  پايدار  و  ثابت 
اين هفته آهسته خواهد شد؛ بعد از آن هر آن چه الزم است انجام دهيد اما 

خودتان را خسته نكنيد. 
ممكن است نتوانيد احساسات شخص ديگرى را كنترل كنيد اما ميتوانيد روش 
تا  كنيد  تمرين  ؛  دهيد  تغيير  نشده  بينى  پيش  اتفاقات  با  مواجهه  در  را  خود 
استوار باشيد ؛ اين بهترين سياستى است كه ميتوانيد در زمان حال داشته 

باشيد.
� مهر ماه

آنها  تا  كنيد  تالش  شما  بيشتر  چه  هر  و  يافته  شدن  اكنون  شما  احساسات 
جاى  به  ؛  درآوريد  خود  اختيار  تحت  را  آنها  توانيد  مى  كمتر  كنيد  كنترل  را 
تالش براى سركوب كردن تغييرات خلقى تان فقط سعى كنيد با اين جريان 
پيش برويد. هر آنچه كه در آن لحظه احساس ميكنيد به زبان آوريد و به ياد 
داشته باشيد اين هفته نيازى به واكنش نشان دادن در برابر هر چيزى نداريد. 
شما  شوند  مى  تعديل  هفته  اين  اواخر  در  شما  شديد  هاى  واكنش  همچنانكه 

درباره آنچه كه بدرستى احساس ميكنيد آگاه تر ميشويد.
� آبان ماه

با وجود اينكه ديگران اين هفته تالش مى كنند تا با ايجاد فشار بر شما ذهن 
تان را سر و سامان ببخشند اين نياز آنها را نشان مى دهد نه شما! برنامه 
و روش شخص ديگرى را براى خودتان قبول نكنيد به خاطراينكه باعث مى 
شود كه شما تصميم احمقانه اى بگيريد. زمان خود را از دست ندهيد و درباره 
انتخاب هاى ممكن فكر كنيد ؛ بزودى شما مسير خود را بروشنى و وضوح مى 

بينيد پس قبل از اينكه قدم بعدى را برداريد تا آن زمان صبر كنيد.
� آذر ماه

شما در رابطه با آينده خود ذهنى خالى از هر گونه پيش داورى و قضاوت 
داريد با اين حال نمى دانيد جريان باد شما را به كجا مى برد. ديدگاه شما در 
رابطه با گذشته كامال برعكس آينده است و آن قدرها در رابطه با آن آسان 
گير نيستيد و نظرات و تمايالت محكم و نيرومند شما براساس تاريخ شخص 

شما طرح ريزى مى شود. مخصوصا اگر هيچ داستانى در رابطه با دوران 
كودكى خود نگوييد ؛ نگاه كردن به گذشته يك تمرين رها سازى است و تا 
زمانيكه تالش نكنيد تا حقايق را دوباره بنويسيد تصورات تان را تقويت ميكند. 

� دى ماه
در محل كار تصميم گيرى خيلى سخت است به خاطر اينكه شما دو جنبه از 
مسائل را مى بينيد و به آن توجه داريد اما فقط به خاطر اينكه شما نظرات 
چندگانه اى در رابطه با موضوع داريد به اين معنى نيست كه همه آنها خوب 
هستند. به سبك و سنگين كردن و فكر كردن در باره اين انتخاب ها ادامه دهيد 
اما جواب نهايى خود را به بعد موكول كنيد ؛ بعد از آن بايد بدانيد كه كدام 

راه را ميخواهيد برويد.
� بهمن ماه

شما هنوز بر اثر ضربه هايى كه باد بر صورت شما زده است گيج هستيد 
بنابراين بيهوده است كه فكر كنيد كه داريد در جهت رسيده به هدف هايتان 
گام بر مى داريد اما شما هنوز مى توانيد كار شگفت انگيزى انجام دهيد تا 
زمانيكه انرژى خود را براى جنگيدن در برابر جريانات غالب هدر ندهيد. اين 
هفته همه چيز بسرعت تغيير ميكند و شما بايد عاقل باشيد كه در لحظه حال 
بر اتفاقات ضرورى تمركز كنيد به جاى اينكه درباره آينده فكركنيد با محدود 

كردن توجه تان مى توانيد نيروى بيشترى براى ابراز وجود پيدا كنيد.
� اسفند ماه

اين هفته با وجود اينكه اتفاقات بسيارى در زندگى شما در حال وقوع است 
ممكن است شما بخواهيد كه از كنار همه اينها بگذريد. البته شما نياز خواهيد 
داشت كه در رابطه با كارتان موضع مشخصى اتخاذ كنيد اما شما به طور 
غريزى ميدانيد كه بهتر است انرژى خود را هدر ندهيد و آن را براى مواقع 
ضرورى نگاه داريد. شما انرژى زيادى را الزم خواهيد داشت پس بهتر است 

كمى استراحت كنيد و نيروى خود را ذخيره سازيد. 
اشخاصى  يا  شخصى  با  كنيد  كم  تان  منفى  هاى  انرژى  از  كه  اين  براى 

گفتگوهايى را انجام دهيد.

حوادث

طالع بينى هفته

 w
w

w
.persianw

eekly.co.uk 

½ HALVE YOUR LEGAL 
EXPENSES FROM  NOW ON
JUST CALL AN APPROACHABLE BARRISTER 
 WHO CAN ADVISE YOU AND REPRESENT YOU 
IN CASES BEFORE TRIBUNALS, AND ALL COURTS 
 WITH A WIDE RANGE OF EXPERIENCE FOR A FIXED FEE

مشاوره حقوقى با كمترين قيمت
زير نظر بريستر بازنشسته ژاكوب اومن

مشاوره در امور:
 جنايى، خانوادگى ، مهاجرت، قوانين 

مالك و مستاجر، مشاوره در عقد 
قراردادهاى تجارى و مسكونى

JACOB OOMMEN
TEL: 07958680272

www.justbarrister.com
سايت به زبان فارسى قابل دسترسى مى باشد
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دو مردى كه منچستر 
را ساختند 

پدى كرراند 

اسطوره باشگاه منچستريونايتد 

سر الكس فرگوسن توانست ركورد سر مت بازبى را بشكند 
و بيشترين دوران حضور روى نيمكت منچستريونايتد را 
منچستريونايتد  براى  نفر  دو  اين  كه  باشد.كارى  داشته 
سختى  به  و  كرد  ارزيابى  بتوان  دشوار  را  داده اند  انجام 
بتوان آنها را از هم جدا كرد. اين دو نفر فلسفه مشابهى 
كردن  قهرمان  شيوه  و  باشگاه  يك  ساختن  نحوه  درباره 
آن داشتند. آنها با سبكى بازى مى كردند كه دل هواداران 
در سرتاسر دنيا را ربود و يونايتد را بزرگ ترين باشگاه 
سياره ساخت اما تصور نكنيد اين شغل براى آنها آسان 
بوده است.برخى تصور مى كنند سر الكس پس از ساختن 
تماشاى  به  و  بنشيند  آسوده خاطر  مى توانست  تيم هايش 
باور  را  چيزى  چنين  هرگز  اما  بپردازد؛  تيمش  افتخارات 
نكنيد. به عنوان فردى كه بخش زيادى از عمر خود را صرف 
بازى و تماشاى ديدارهاى يونايتد كرده ام، مى دانم كه در 
باشگاه چه خبر است. هنوز هم پس از يك شكست مى روم 
و  نيفتاده  اتفاق  اين  مدت هاست  كه  هرچند  مى زنم،  قدم  و 
هر  الكس  است؟سر  شده  خبر  چه  مى پرسند  من  از  مردم 
روز با فشار زندگى مى كند و اين اتفاق 24 سال است كه 
مى افتد و او هنوز هم با يونايتد موفق است.او را از نزديك 
اول  فرد  بازيكنان،  ميهمانى هاى  و  جشن ها  در  كه  ديده ام 
مراسم است. اما فردا او به آنها مى گويد در تركيب يونايتد 
جايى ندارند، يا در انتهاى فصل مى گويد دوران بازى آنها 
خود  پدر  مانند  را  او  است.بازيكنان  آمده  سر  يونايتد  در 
او  است؟  دشوار  چقدر  الكس  سر  براى  اين  اما  مى دانند. 
هرگز اوضاع را شخصى بررسى نكرده و هميشه به دنبال 
بازيكنان  وفادارى  است.  بوده  منچستر  براى  كار  بهترين 
مى كنند.به  فكرى  چه  درباره اش  آنها  مى دهد  نشان  او  به 
كرده  امضا  جديدى  قرارداد  اخيرا  كه  بنگريد،  اندرسون 
منچستريونايتد  به  سپس  و  پرتغال  به  برزيل  از  او  است. 
ترك  قصد  هرگز  انگار  كه  مى كند  صحبت  طورى  و  آمده 
اينجا را ندارد.من جاك استين، بيل شنكلى، سر مت و سر 
الكس را مى شناسم. روش نگرش آنها به فوتبال و مردم 
مشابهى  پس زمينه هاى  همه  است.آنها  هم  به  شبيه  بسيار 
خانواده هايشان  سخت كوشانه  بسيار  زندگى  و  دارند 
الكس  سر  جوانى  در  است.  داده  شكل  را  شخصيت شان 
مى دانستم كه او تا حدى از جاك پيروى مى كند.او بسيار 
از جاك آموخت و سپس در اولدترافورد، سر مت بسيار از 
او حمايت كرد.هر دو نفر انگاره هاى مشتركى درباره دادن 
فرصت بازى به جوانان دارند و سر الكس هنوز هم همين 
طور است. آنها همچنين فوتبال تهاجمى را مى پسندند.آنها 
تيمى مى ساختند كه هرگاه نياز بود بازى را مى برد. سر 
الكس در آخرين روز سال جارى 69 ساله مى شود، اما از 
شور و شوق او براى فوتبال ذره اى كاسته نشده. مردم 
درباره بازنشستگى او صحبت مى كنند و من هميشه به ياد 
سه گانه او در سال 1999 هستم، منچستر در سال 1968 
زير نظر سر مت فاتح جام باشگاه هاى اروپا شد و مى توانم 
بگويم اين دو دستاورد به اندازه اى برابر باعث شادى من 
بازنشستگى  براى  زمان  بهترين  زمان  آن  نظرم  شدند.به 
او بود. 11 سال بعد و او هنوز هم دارد با قدرت به پيش 
مى انديشم  زمانى  به  كه  هنگامى  مى خندم  مى رود.هميشه 
كه او گفت قصد بازنشستگى دارد و كتى، همسرش باعث 

شد نظرش را عوض كند. 

شود  مى  كانتونا  اريك  از  صحبت  وقتى 
خيلى ها به پنج سال حضور مقتدرانه او 
در تيم شياطين سرخ فكر مى كنند؛ جايى 
شماره   1997 تا   1992 هاى  سال  از  كه 
منچستريونايتد  تيم  اى  افسانه  هفت 
كرد.  مى  افتخار  آن  به  و  پوشيد  مى  را 
اش  لهجه  صراحت  خاطر  به  كه  اريك 
پيدا  جايى  فرانسه  ملى  تيم  در  هرگز 
نكرد به خاطر توهين به آنرى ميشل از 
و  فكر  همه  تا  شد  گذاشته  كنار  ملى  تيم 
كنار  در  آنقدر  او  باشد.  يونايتد  ذكرش 
كه  كرد  كمك  يونايتد  پيشرفت  به  فرگى 
لقب «بهترين بازيكن قرن يونايتد» را به 
خود اختصاص داد. «پادشاه اريك» پس 
و  در 30سالگى  اش  طاليى  دوران  آن  از 
به  بود  افتخار  از  سرشار  كه  حالى  در 
آواز  صداى  ديگر  تا  داد  پايان  فوتبالش 
80 هزار نفر تماشاگر اولدترافورد را كه 
برايش شعر مخصوصى سروده و به او 

تقديم كرده بودند نشنود. 

در  شد؛  شروع  روز  همان  از  ماجرا  همه  اما 
حالى كه بسيارى از فوتباليست ها كه به تازگى 
جذب  كنند،  مى  خداحافظى  فوتبال  دنياى  از 
شبكه هاى تلويزيونى شده و به عنوان مفسر 
مشغول به كار شده و گهگاه دستمزدهاى قابل 
پيش  در  ديگرى  راه  «اريك»  گيرند  مى  تاملى 
هنرپيشگى  و  رفت  سينما  سمت  به  او  گرفت؛ 
شود.  ها  خيلى  حيرت  مايه  تا  كرد  انتخاب  را 
انتخاب او براى همه به غير از بازيكنان المپيك 
با  را  تمرين  چطور  بودند  ديده  كه  مارسى 
عجيب  آميزد  مى  هم  در  تئاتر  هاى  صحنه 
چندين  در  سال   12 طول  در  و  حاال  او  بود. 
همان  اينكه  جالب  و  كرده  بازى  مختلف  فيلم 
بى اعتمادى و بدگمانى را كه زمانى در زمين 
نيز  هايش  فيلم  در  همچنان  داشت  فوتبال 
نه  «كانتو»  لهجه  صراحت  است.  كرده  پياده 
پيشرفت  راه  بلكه  نبوده،  مانعى  برايش  تنها 
براى او را نيز هموارتر كرده است؛ جايى كه 
روز  هر  مختلف  هاى  فيلم  در  بازى  پيشنهاد 
از  تازگى  به  او  رسد.  مى  او  به  پيش  از  بيش 
به   ،  Mouvementdu bassin فيلم  در  بازى 
همراه همسرش فارغ شده و حاال به زودى در 
هنرپيشه  از  يكى  برابر  بايد   De force فيلم 
هاى اسطوره دنياى سينما يعنى ايزابل آجانى 
بسنده  جا  همين  به  اريك  البته  كند.  هنرنمايى 
نكرده است. او در همين راستا تبديل به تهيه 
كننده هم شده و به همراه برادرانش ژان مرى 
و ژوئل موسسه Canto Bros را راه انداخته 

كه بيشتر ايده هاى آن مربوط به سينماست. 

و  محبوبيت  همچنان  كه  43ساله  كانتوناى 
ساير  و  ها  فرانسوى  براى  خاصى  جذابيت 
تبليغاتى  برندهاى  در  دارد  دوستان  فوتبال 
اوره  مارك  براى  و  شده  حاضر  هم  زيادى 
آل، شركت رنو و همچنين برند بيك، دست به 
نيز  تاملى  قابل  پول  راه  همين  از  و  زده  تبليغ 
به دست آورده است. با وجود موفقيت نسبى 
كانتونا  اريك  سينما،  و  فوتبال  عرصه  دو  در 
براى  جديدترى  حوزه  كه  است  صباحى  چند 
پيش  چندى  است؛  كرده  انتخاب  دهى  جوالن 
خاطر  به  فرانسه  در  اى  گسترده  تظاهرات 
سن بازنشستگى به راه افتاد كه تبعات بسيار 

گسترده اى داشت. بسيارى از نهادها كارشان 
حدودى  تا  اعتصاب  و  درآمد  تعليق  حالت  به 
اقتصاد فرانسه را فلج كرد. در اين بحبوحه بود 
كه «پادشاه اريك» دوباره دست به كار شد و 
مردم را به نوعى دعوت به شورش عليه دولت 
كرد و راه جديدى نيز پيش پاى آنها گذاشت: 

«اين روزها انقالب كردن كار راحتى است. 

به جاى اينكه كيلومترها در خيابان راه برويد 
هاى  بانك  به  است  كافى  كنيد  اعتراض  و 
از  را  هايتان  پول  و  برويد  تان  زندگى  محل 
 20 كنيم  تصور  اگر  حاال  بكشيد.  بيرون  آنجا 
ميليون نفر اين كار را كنند آنگاه سيستم بانكى 
نابود مى شود و به راحتى انقالبى در كشور 
آيد. اين كار چنان ساده است كه نه  پديد مى 
نيازى به اسلحه دارد، نه خونريزى!» اريك در 
ادامه تاريخى هم براى اين مورد انتخاب كرد 
و مطابق با انتظار دست روى عدد هفت، عدد 
گذاشت.  يونايتد  منچستر  در  خودش  جادويى 
او اعالم كرد هفتم سپتامبر به بانك مى رود تا 
پولش را از آنجا بيرون بكشد و توصيه كرد 
اين  از  پس  كنند.  كارى  چنين  نيز  او  موافقان 
اظهارات بود كه موج جديدى در اطراف اريك 
هنرپيشه  و  فوتباليست  گرفت؛  شكل  كانتونا 
دولت  عليه  انقالب  به  را  مردم  حاال  معروف 
به  نيز  اى  گسترده  هاى  نگرانى  و  فراخوانده 

وجود آورده است. 

با اريك در صفحه فيس بوك 25هزار نفر همراه 
شدند تا موجبات رضايت اطرافيان او را فراهم 
آورند. روند رو به رشد استقبال از طرح اريك 
كانتونا نگرانى هاى زيادى در عرصه بانكدارى 
پور»  «بائودوئن  كه  جايى  تا  آورد  وجود  به 
ترين  بزرگ   ،BNP Parisbas بانك  مديركل 
بانك فرانسه اين اقدام را ناعاقالنه و خطرناك 
شكل  موج  نگران  مشخصًا  و  كرد  توصيف 
پول  مردم  كه  ايده  «اين  گفت:  او  بود.  گرفته 
شان را از بانك بيرون بكشند، ايده اى تضمين 
اقتصاد  روى  تواند  مى  كامًال  كه  است  نشده 
كشور اثر سوء داشته باشد.» طرفداران اريك 
كانتونا تعدادشان در فيس بوك به 28 هزار نفر 
رسيد كه صفحه خودشان را اين طور طراحى 
كرده بودند: «انقالب! هفتم سپتامبر همگى پول 

هايمان را از بانك بيرون خواهيم كشيد.» اين 
موضوع آهسته آهسته به جايى كشيده شد كه 
نگرانى هاى دولتمردان را برانگيخت. فرانسوا 
به  دولت  سخنگوى  و  بودجه  وزير  باريون 
خشم آمد و گفت: «اين واقعه اگر تراژيك نباشد 
واقعًا خنده دار است.» اين وزير راجع به اريك 
در  ولى  بود  خوبى  بازيكن  «او  گفت:  كانتونا 

بعدها  حتى  و  نكرد  بازى   1998 جهانى  جام 
توسط امه ژاكه به تيم ملى فرانسه دعوت هم 

نشد. 

بينيم  مى  كنيم  مى  نگاه  چيزها  اين  به  وقتى 
از  پيش  است!»  داشته  مشكلى  حتمًا  آقا  اين 
سپتامبر  هفتم  يعنى  مقرر  موعد  رسيدن  فرا 
با  وگو  گفت  در  بار  اين  باريون  فرانسوا 
مردم  به  نوعى  به  فرانسوى  هاى  روزنامه 
از  پس  كانتونا  «اريك  گفت:  او  داد.  هشدار 
شغل هاى مختلف حاال مشاور اقتصادى شده، 
چيزى كه به نظر اصًال جدى نمى آيد. هركس 
بايد به حيطه خودش بپردازد تا كارها صحيح 
و اصولى پيش برود. در هر حال اگر طرفداران 
و  زندگى  متضمن  كه  را  هايشان  پول  او 
آنگاه  بكشند  بيرون  بانك  از  است  شان  آينده 
آقاى  عهده  بر  همگى  آنها  آينده  مسووليت 
كه  بود  ترتيب  اين  به  بود.»  خواهد  كانتونا 
طرفداران او در فيس بوك به بيش از 30 هزار 
آن  نويد  كانتونا  كه  انقالبى  علنًا  تا  نرسيد  نفر 
دواسى  نيكال  نپيوندد.  وقوع  به  بود  داده  را 
باره  اين  در  فرانسوى  اقتصاددانان  از  يكى 
گفت: «30هزار نفر يعنى 05/0 درصد جمعيت 
فرانسه و اين يعنى اينكه اين جمعيت مى توانند 
تنها قطره اى آب در سيستم بانكى فرانسه را 
در  سرانجام  و  دهند.»  قرار  تغيير  دستخوش 
روز هفتم سپتامبر اريك كانتونا تنها 150 هزار 
يورو از دارايى اش را از بانك بيرون كشيد تا 
عرصه جديدى كه او به آن وارد شده است با 
ناكامى روبه رو شود. اين اتفاق درحالى افتاد 
 LCL بانك  براى  نيز  كانتونا  اريك  همسر  كه 
فرانسه تبليغ كرد تا ضمن آزاد خواندن خود، 
به نوعى با ايده هاى همسرش كه حاال سوداى 

جديدى در سر دارد نيز مخالفت كرده باشد.
  

 فوتباليستى كه آرتيست شد و سوداى 
سياست دارد  

   سجاد فيروزى  
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چهار  كعبى  حسين  و  پيوس  فرشاد  رضايى،  رحمان  پيروانى،  افشين 
فوتباليستى هستند كه در دوره هاى زمانى مختلف سابقه حضور در 
فوتبال قطر را دارند. آشنايى آنها با حال و هواى فوتبال اين كشور 
كشورمان،  جنوبى  همسايه  درباره  را  سواالت  از  بسيارى  تواند  مى 
فوتبال در اين كشور كوچك و كم جمعيت و البته كيفيت پيروزى آنها 

در رقابت براى كسب ميزبانى جام جهانى پاسخ دهد. 

� پيروانى: قطر جسارت كارهاى بزرگ را دارد 
افشين پيروانى بازيكن سابق و مربى فعلى فوتبال كشورمان مثل اكثر 
بازيكنان مطرح كشورمان مدتى را در كشورهاى عربى گذرانده است 
و در تيم هاى فوتبال آن كشورها بازى كرده است. او در مورد رفتن 
خود به كشور قطر مى گويد: در سال 75 باشگاه السد براى باشگاه 
پرسپوليس نامه زد و خواهان جذب على دايى و من شد. باشگاه هم 
چون  بروم  كشور  اين  به  داشتم  دوست  هم  خودم  البته  كرد،  قبول 
تجربه خوبى در اين مورد به دست آوردم و پول خوبى نصيب من شد 
كه تا حدود زيادى زندگى من را تامين كرد، اما از نظر فوتبالى چيزى 
به من اضافه نكرد و براى اينكه مى ترسيدم از تيم ملى فوتبال دور 

بمانم، بعد از يك سال به تيم پرسپوليس بازگشتم. 
پيروانى مثل خيلى از طرفداران فوتبال و كارشناسان موقعى كه قطر 
كانديداى ميزبانى جام جهانى شد، آن را زياد جدى نگرفت و بيشتر 
به عنوان بلوف به آن نگاه مى كرد. او در اين باره مى گويد: اين را 
مى دانستم كه قطر از نظر انتخاب سخت افزارى پيشرفت زيادى كرده 
است، اما اينكه بخواهد كانديدا شود را باور نمى كردم، چون با توجه 
به جمعيت كم و هواى گرم فكر نمى كردم آنها بخواهند دست به چنين 
جسارت بزرگى بزنند، ولى حاال نه تنها كانديدا شدند، بلكه توانستند 
ميزبانى 2022 را هم در اختيار خودشان بگيرند كه واقعًا فوق العاده 
است و بايد به آنها تبريك بگوييم و به حال خودمان افسوس بخوريم 
كه از برگزارى يك تورنمنت ساده بين المللى در فوتبال عاجز هستيم. 
پيشنهادات و ابتكاراتى كه قطر عنوان كرده نه تنها براى ما بلكه براى 
تمام دنيا حيرت آور بود. زمانى كه ما در اين كشور حضور داشتيم 
به طور كل پايه گذارى براى برگزارى المپيك آسيايى صورت گرفته 
بود و آنها پتانسيل الزم را نشان دادند. در المپيك آسيايى 2006 هم 
كه بسيار موفق بودند و مطمئن باشيد آنها به دنبال المپيك 2020 هم 
هستند. كشور قطر به خوبى خرجش را از تمام كشورهاى عربى جدا 
بين  مسابقات  اكثر  برگزارى  اصلى  مكان  آينده  سال  چند  تا  و  كرده 
المللى خواهد بود. هر چند اين كشور از نظر كيفيت ورزش در سطح 
پايينى قرار دارد ولى اين ميزبانى ها باعث مى شود آنها از نظر فنى 
نيز پيشرفت كنند، چون نشان دادند جسارت كارهاى بزرگ را دارند. 

� رحمان رضايى: گرماى هوا نقطه ضعف آنهاست 
رحمان رضايى در چند سال گذشته بعد از جدا شدن از تيم پرسپوليس 
از صدر اخبار كنار رفته و در تيم هاى شاهين و پيكان مشغول بازى 
بوده است. البته مدت كوتاهى هم در تيم االهلى قطر بازى كرده است. 
براى  آنها  عالقه  شيفته  بوده  قطر  كشور  در  كه  كوتاهى  مدت  در  او 
پيشرفت شده است و واقعًا باور نمى كرده كه اين كشور بتواند ميزبانى 
جام جهانى را به دست بياورد. او در مورد انتخاب قطر مى گويد: براى 
من اهميت داشت كه بدانم قطر مى تواند ميزبانى را به دست بياورد يا 
خير، چون من كاتولوگ هاى اين كشور را براى ميزبانى ديده بودم. 
آن چيزهايى كه گفته بودند اگر عملى كنند واقعًا شگفت آور است. اگر 
بخواهم به يك نمونه آن اشاره كنم ساخت هتل هاى مختلف در اكثر 
مى  جهانى  جام  ميزبانى  از  غير  به  واقعًا  كه  است  كشور  اين  مناطق 
تواند به توسعه گردشگرى آنها هم كمك زيادى بكند. من در اين كشور 
حضور داشتم هر چند بسيار كوتاه مدت، اما واقعًا تحت تاثير عالقه 
آنها به پيشرفت كشورشان و ورزش قرار گرفتم. مسووالن آنها عالقه 
زيادى به اين دارند كه ساير كشورهاى جهان فرهنگ و آداب و رسوم 

خودشان را به آنها معرفى كنند و بالعكس. 
گويد:  مى  تابستان  فصل  در  مسابقه  اين  برگزارى  مورد  در  رضايى 
گرماى هوا در اين كشور فوق العاده زياد است و برگزارى اين مسابقه 
در فصل تابستان براى بازيكنان نيز ضرر دارد و مطمئن باشيد كيفيت 
بازى ها پايين مى آيد. هر چند ميزبان مى خواهد به وسيله دستگاه 
هاى خنك كننده گرماى هوا را كاهش دهد، اما اين كاهش غيرطبيعى 
نيز به بازيكنان ضربه مى زند. شايد يكى از نقاط ضعف ميزبانى قطر 
هم همين گرماى بيش از اندازه هوا باشد. متاسفانه كار به جايى رسيده 
است كه ما بايد در مورد ميزبانى قطر نظر بدهيم و خودمان نتوانستيم 
زياد  تاسف  جاى  اين  كه  باشيم  كشورمان  در  بزرگى  رويداد  شاهد 

دارد. 

� فرشاد پيوس: قطر شبيه بيابان بود 
فرشاد پيوس يكى از بزرگ ترين گل زنان تاريخ كشورمان است كه 
در طول دوران بازيگرى توانست گل هاى فراوانى به ثمر برساند. او 
در سال 67 به االهلى قطر پيوست و در اين تيم نيز توانست گل هاى 
زيادى به ثمر برساند. پيوس در مورد حضور خود در اين كشور مى 
اما  بود،  بيابان  شبيه  بيشتر  رفتم  كشور  اين  به  من  كه  زمانى  گويد: 
پيشرفت  حال  در  كشور  اين  ورزش  كل  طور  به  و  آنها  هاى  باشگاه 
حال  در  اصولى  و  صحيح  ريزى  برنامه  يك  با  زمان  همان  از  بود. 
پيشرفت بودند. آنها از نظر منابع انسانى به هيچ عنوان شرايط ما را 
نداشتند و هنوز هم ندارند ولى براى ورزش مديريت فوق العاده انجام 
دادند. زمانى كه در اين كشور بودم به هيچ عنوان فكر نمى كردم به 
اين كشور يك تورنمنت درجه سوم آسيايى بدهند اما حاال بعد از 30 
سال آنها در سال 2022 ميزبان جام جهانى خواهند بود كه براى من 
غيرقابل باور است. اين كشور پله پله به اين جايگاه رسيده است. آنها 
پيش از اين المپيك آسيايى را در سال 2006 برگزار كردند و تا يك ماه 
ديگر هم بازى هاى جام ملت هاى آسيا را برگزار مى كنند كه اين بازى 

ها مى تواند باعث شود آنها جام جهانى را بهتر برگزار كنند. 
باشيد  مطمئن  دهند.  نمى  كشورى  هر  به  را  جهانى  جام  ميزبانى 
فيفا  كه  دادند  نشان  خود  از  زيادى  هاى  قابليت  كشور  اين  مسووالن 
ميزبانى جام جهانى را به آنها داده است. اميدوارم عمر باقى باشد تا 
اين بازى ها را از نزديك ببينم و شاهد باشم كه در اين 30 سال در اين 
كشور چه اتفاقاتى افتاده است. فقط افسوس اين را مى خورم كه چرا 
ما به جاى اين كشور نيستيم و شاهد برگزارى اين دوره از مسابقات 
در كشورمان نيستيم. پيوس در مورد سطح فنى فوتبال اين كشور مى 
گويد: فوتبال قطر در سطح پايينى قرار دارد، اما تا جام جهانى مطمئن 
باشيد تغيير و تحول زيادى از نظر فنى در اين كشور روى خواهد داد 
و ما با تيم به نسبت خوبى در جام جهانى از سوى اين كشور مواجه 

خواهيم بود. 

� حسين كعبى: يك زمانى به آرزوى قطرى ها مى خنديدم 
كرده  بازى  كشورمان  باشگاه  چند  در  اينكه  از  غير  به  كعبى  حسين 
است، در چند تيم باشگاهى خارج از كشور نيز حضور داشته كه السد 
قطر يكى از اين تيم ها بوده است. هر چند كعبى حضور كوتاهى مثل 
اكثر فوتباليست هاى ايرانى در اين كشور كوچك داشته است، اما نكات 
زيادى از اين كشور ياد گرفته است. كعبى در مورد ميزبانى قطر مى 
گويد: يكى از كسانى بودم كه به شدت به دنبال اين بودم كه ببينم اين 
كشور مى تواند ميزبانى را به دست بياورد يا خير؟ چون زمانى كه من 
در اين كشور بودم، موقعى بود كه اين كشور مى خواست بازى هاى 
آسيايى را برگزار كند و مسووالن اين كشور استرس زيادى داشتند 
تا اينكه بتوانند رقابت ها را به خوبى برگزار كنند. وقتى دليل استرس 
را از مدير باشگاه السد پرسيدم، گفت ما اين رقابت ها را برگزار مى 
كنيم تا يك روز المپيك و جام جهانى را بتوانيم برگزار كنيم. وقتى اين 

حرف را زد من خنديدم. 

حاال بعد از چهار سال مى بينيم كه اين كشور پيشنهاد برگزارى اين 
رقابت ها را مى دهد و اين پيشنهاد مورد قبول هم واقع مى شود كه 
واقعًا براى ما جاى تاسف دارد. اين كشور نه عالقه مند زيادى دارد و 
نه آب و هواى خوبى كه بتواند اين رقابت ها را به نحو احسن برگزار 
كند، با اين حال توانست اين ميزبانى را به دست بياورد و بايد به آنها 
تبريك بگويم. برنامه ريزى مسووالن قطرى باالخره به نتيجه رسيده 
است و آنها توانستند به آرزوى هميشگى خود برسند. ورزشگاه هاى 
اين كشور بسيار مجهز هستند و با توجه به وعده هايى كه دادند حتمًا 
ورزشگاه هاى بهترى را در اين دوره از مسابقات خواهيم ديد. حيف 
زنده  اگر  قطع  طور  به  و  كنم  بازى  فوتبال  توانم  نمى  زمان  آن  تا  كه 
باشم، مى خواهم بازى ها را از نزديك ببينم. اين بازى ها اوج توانايى 

يك كشور خواهد بود.
 

بوي حلواي فوتبال 
اصغر شرفي 
پيشكسوت فوتبال 

ما  است  ممكن  مگر  گفتند  مي  عربي  هاي  تيم  روزگاري 
ايران را شكست دهيم؟ اين نكته را در كنار ماجراهاي اين 
روزهاي فوتبال مان بگذاريد تا بدانيد مراسم تشييع وتدفين 
را  منطقه  تمام  حلوايمان  بوي  و  ايم  كرده  برگزار  را  آن 
دوقطب  عنوان  به  پرسپوليس  و  استقالل  است.  پركرده 
هوار  برسر  كه  رسيده  جايي  به  كارشان  آسيا  فوتبال 

مالمحمد دعوا مي كنند. 
كه  است  فوتبالي  سر  بر  بحثم  فوتبال.  اين  سر  بر  خاك 
سازندگي را از ياد برده و كارش به جايي رسيده كه يك 
در  رقص  به  جور  هفتاد  را  گربه  برايش  عراقي  بازيكن 
مي زنيم  دست  برايش  هم  خودمان  كه  عجبا  و  مي آورد 
فوتبال مان  عزاي  روزهاي  اين  نوازيم.  مي  دهل  و  ساز  و 
اما  خورند  مي  تا  چهار  تا  چهار  هاي مان  ابرقدرت  است. 
كك كسي نمي گزد. مربي استقالل مي گويد پنالتي كمر ما 
را شكست و مربي پرسپوليس خداحافظي مي كند. تحليل 
فني هم بي تحليل فني. باور كنيد تيم ملي برره هم از پس 

پرسپوليس برمي آيد. 

تيمي كه حريف 10 نفره اش با او خرس وسط بازي مي كند 
قرار است در آسيا نماينده ما باشد. دايي يك اسطوره است 
بار  يك  كند.  حفظ  را  خودش  ومرتبه  شان  نيست  بلد  اما 
پرسپوليس.  در  بارديگر  و  سوزاند  ملي  تيم  در  را  بليتش 
حاال هم مي گويد مي روم و كاري به قبول يا رد استعفايم 

ندارم اما نرفته برمي گردد. 

اين براي دايي خوب نيست. من دايي را به عنوان شناسنامه 
بين المللي فوتبال مملكتم دوست دارم اما او با خودش جنگ 
دارد و هيچ كس به اندازه علي دايي به علي دايي ضربه نزده 
پور  فردوسي  آيد.  مي  هم  به  فوتبال مان  چيز  همه  است. 
اما  زد  حرف  كلمه  يك  اراك  به  تهران  نفت  انتقال  برسر 
جوري با او صحبت كردند كه من تصور كردم او سلمان 
بگذاريد  زند  مي  فوتبالي  حرف  كسي  اگر  است.  رشدي 
حرفش را بزند. چهار تا آدم فوتبالي هم پيدا مي شوند كه 
درست يا غلط بودن آن را مشخص كنند. اينجا مغلوب ها 
لباس فاتحان را برتن مي كنند و طوري حرف مي زنند كه 
انگار طلبكارند. تيم اميد مي بازد، مي گويند مربي مقصر 
نيست. پس البد فدراسيون مقصر است. پيرواني مي گويد؛ 
منتقدان را نفرين كردم. خب دستت درد نكند. با نفرين تو 
فردا طاعون مي آيد وهمه را از بين مي برد. شما كه نفس 
آسيايي  بازي هاي  در  تيم مان  كردي  مي  دعا  داشتي  حق 

گوانگژو به يك جايي برسد. 

بعيد مي دانم غالب مربيان ومديران ما بلد باشند استعفا نامه 
بنويسند يا دوخط از مردم بابت ناكامي ها عذر خواهي كنند 
اما تو به آنها بگو فالني، فالن جا، فالن ساعت يك كلمه عليه 
ات حرف زده، يك بيانيه بلند باال مي نويسند وچنان كلمات 
را در كنار هم مي چينند كه گمان مي كني داستايوفسكي 
شاگردشان بوده. فوتبال بازي شكم سيرها نيست. اگر قبال 
پابرهنه  كه  بود  آنهايي  خاطر  به  مي كرديم  آقايي  درآسيا 
روي آسفالت داغ ودر زمين هاي خاكي بازي مي كردند. 
انگيزه  شود  مي  سوار  300ميليوني  ماشين  كه  بازيكني 
سطح  در  را  فوتبال  اين  سال  دو  باشد  من  به  اگر  ندارد. 
كار  پايه  هاي  رده  در  فقط  و  كنم  مي  تعطيل  بزرگساالن 
مي كنم تا اين بناي خراب از نو ساخته شود و بساط پول 
هاي بيهوده جمع شود. تيم ملي نوجوانان را داده اند دست 
اما  است  احترام  قابل  آدم ها  شأن  تلويزيوني.  مجري  يك 
آيا شأن پرچم يك مملكت مهم نيست واحترام ندارد؟ اگر 
من اصغر شرفي بروم بشوم مجري يك برنامه تلويزيوني 

عالم وآدم به من نمي خندند؟ پس تخصص چه مي شود؟ 

اوضاع اين روزهاي فوتبال ايران نگران كننده است و من 
اين حرف ها را مي زنم تا دردها را گفته باشم. اگر ورزش 
هست  كه  باشد  بزهكاري ها  از  خيلي  از  پيشگيري  اسباب 
من  كرد.  معروف  به  امر  وبايد  است  معروف  نوعي  پس 
سراسر مشكل هستم ولي چيزي كه به نظرم درست است 
را مي گويم وان شاءاهللا كه گوش شنوايي هم پيدا مي شود. 

ورزش

  ميزبان جام جهانى 2022 از نگاه فوتباليست هاى ايرانى  



جمعه 3 دى ماه 1389   -  شماره 179هفته نامه پرشين3434

info@persianweekly.co.uk نيازمنديهاى پرشين
شماره تلفن هاى ضرورى در 

لندن
اورژانس                                       999

كانون ايرانيان   02077000477
كانون ايران              02087463269 

جامعه ايرانيان          02087486682 
 

سفارت انگلستان در تهران  98216705011-7+
سفارت ايران در لندن       02072253000 

وزارت كشور انگلستان       08456000914 
اطالعات پرواز هيترو          08700000123 

دفتر ايران اير هيترو          02085649806

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر انزلى

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر انزلى

 سوپر بازارچه
ايرانى

سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
 سوپر تخت

جمشيد
 سوپر تهران
سوپر جردن
 way 2 سوپر

save نيزدن
 way 2 سوپر
save هندون
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپيد
سوپر سيب
 سوپر سهند
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور
 سوپر فرديس
 سوپرايرانى
كويينزوى

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرين
 سوپر ماركت

 اينتر نشنال
گلدرز گرين

قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت (
(كرايدون
 رستوران

ايلينگ كباب
رستوران مهدى

 رستوران
مهدى2

رستوران بهشت
رستوران پرشيا

 رستوران
پرشين پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژينو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Turk-
ish Super 

Market,TFC
Turkish Su-
per Market, 

CODI
Turkish Su-
per Market, 

ELING

نقاشى ساختمان
نجارى و تعميرات كلى و جزيى

با نازلترين قيمت
07780814374
به تعداي خانم جهت كار در

 رستوراني بسيارشيك در شمال 
 لندن با تجربه قبلي نيازمندم

07856588900 

رفوگرى و  شستشوى فرش
خريد و فروش فرش نو و كهنه

07868669068

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

و با همكارى
 مواد غذايى ماهان
 در سراسر انگلستان
توزيع ميگردد

****************
 در صورت تمايل به توزيع نشريه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشين 02084554203 تماس
 حاصل فرمائيد

كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت 
خواندن، نوشتن و مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk
تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

آموزش نقاشى
در تمامى مقاطع خصوصى 

07503936274
آموزش زبان فرانسه

خصوصى و نيمه خصوصى
07503936274

فروش مغازه پيتزايى
در منطقه جنوب شرقى لندن

با رنت و ريت مناسب
 و درآمد عالى

07904067934
07515022506

www.persianweekly.co.uk/Persian Guide

 به تعداي موتور سوار جهت كار
دليورى در شمال لندن با

 تجربه قبلي نيازمندم 
07856588900 



3535 هفته نامه پرشين جمعه 3 دى ماه 1389 - شماره 179
پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com
دردى نمى خورد و اين پرونده به انتها رسيده و 
تو بايد بيايى و امضا كنى. اما من خوددارى كردم.

خالصه با پيگيرى هاى من، دادگاه ديگرى تشكيل 
اما  بود  ديگرى  شخص  قاضى  دادگاه،  روز  شد. 
زمانى كه من دنبال اتاق مربوطه مى گشتم متوجه 
شدم كه قاضى تغيير كرده و مجددا همان قاضى 
قبلى، پرونده را در دست گرفته است. قاضى به من 
گفت ما نمى توانيم شما را مجبور كنيم تا چيزى 
را امضا كنيد. اما ما بر اساس صالح بچه تصميم 
مى گيريم. چون پدرش وضع مالى خوبى دارد و 
خانواده اش هم در ايران هستند. (اما او در ايران 
خانواده اى ندارد جز دختر خاله و دختر عمه آنها 
چگونه مى توانند خانواده بچه من باشند؟). درباره 
مشكالتى كه در آينده پس از ورودم به ايران پيدا 
هم  المللى  بين  وكيل  يك  گفتم.  او  به  كرد،  خواهم 
در پرونده من بود كه همه شرايط ايران را براى 
قاضى توضيح داد. اما قاضى به هيچ كدام از اين 
حرف ها توجه نكرد و حكم كرد كه بچه مى تواند 
چهار  و  سال  دو  فقط  من  (بچه  برود.  ايران  به 
ماهش بود. آخر بدون مادر چگونه به تنهايى مى 

تواند آنجا زندگى كند؟)

همسرتان با دخترتان به ايران رفتند؟
ايران  به  جوالى   21 شوهرم  مادر  همراه  به  آنها 
رفتند. چون نمى توانستند از بچه مراقبت كنند او 
را در اين سن كم به مهد كودك فرستادند. شوهرم 
او  به  وقت  هيچ  و  نداشت  را  بچه  حوصله  اصال 
توجه نمى كرد. اگه بچه سمتش مى رفت او را كنار 
مى زد و به او هيچ عالقه اى نشان نمى داد. قرار 
از  من  تا  بگيرد  اينترنت  رفت،  ايران  به  وقتى  بود 
طريق وب بتوانم دخترم را ببينم. اما او مدام پشت 
وقتى  اوايل  ندارم.  فرصت  گفت  و  انداخت  گوش 
صحبت  بچه  با  دادن  مى  اجازه  گرفتم  مى  تماس 
است  مدتى  حاال  اما  بشنوم.  را  صدايش  و  كنم 

صحبت  تو  با  خواهد  نمى  بچه  گويند  مى  من  به 
نمى  اجازه  حتى  او  آورند.  مى  اى  بهانه  يا  و  كند 
از  بويى  آنها  ببينند.  را  شان  نوه  ام،  خانواده  دهد 
انسانيت نبرده اند و اجازه نمى دهند حتى صداى 

دخترم را بشنوم.
برو.  خانه  اين  از  گويد  مى  مدام  من  به  همسرم 
كجا  من  آخر  ندارد.  ارتباطى  من  به  تو  مشكالت 
ندارم.  شهر  اين  در  را  كسى  ندارم.  جايى  بروم؟ 
دولت  از  كه  است  ماهى  چند  و  ندارم  پولى  هيچ 
بنفيت مى گيرم و آنها هم مدام مرا تحت فشار قرار 

داده اند كه بايد كار پيدا كنم.

مراجعه  خاصى  سازمان  به  مشكل  اين  حل  براى 
كرده ايد؟

براى  و  ام  رفته  مختلفى  هاى  سازمان  به 
بازگرداندن فرزندم از آنها كمك خواستم اما هيچ 

كدام نتوانستند براى من كارى انجام دهند:
 Council-  Citizen adviser- MP – Social
services و مراكز خصوصى حمايت از كودكان و 
... هر جاى ديگر كه تصورش را بكنيد. اما هيچ كدام 
 Victim Support هيچ كارى انجام ندادند و فقط
و Home start بودند كه به من كمك كردند و از 

آنها سپاسگزارم.

به عنوان سوال آخر، قبل از ازدواج چقدر همسرتان 
را مى شناختيد؟

يكى از اقوام همسرم، از دوستان قديمى و چندين 
كوتاهى  مدت  او،  كه  گفت  ما  به  بود.  مادرم  ساله 
چون  ندارد.  زيادى  وقت  و  است  آمده  ايران  به 
قصد زندگى در خارج از كشور را نداشتم مطمئن 
بودم پاسخم منفى است؛ اما وقتى او را ديدم از او 
خوشم آمد و احساس كردم مرد رو راستى است. 
چند  هفته  يك  آن  طول  در  بود  ايران  اى  هفته  يك 
پس  رفتيم.  بيرون  هم  با  و  ديديم  را  همديگر  بار 

از آمدن او به لندن، ما سه – چهار ماهى تلفنى با 
آمد  ايران  به  اى  هفته  دو  كرديم.  مى  صحبت  هم 
كرديم.  عقد  هم  اول  ژانويه  گرفتيم.  برون  بله  و 
اين  من  اشتباه  نبود.  طوالنى  خيلى  ما  آشنايى 
همچون  هم  او  خانواده  كردم  مى  تصور  كه  بود 
خانواده دوست مادرم است. پدرش را ديده بودم 
 – روحى  مشكالت  نيز  (او  برادرش  و  مادر  اما 
واقعا  من  بودم.  نديده  را  دارد)  فراوانى  روانى 
اشتباه كردم. خودش به من پيشنهاد كرده بود كه 
به همراه مادرم يكبار به لندن بيايم و همه چيز را 
از نزديك ببينم. اما پدرش به شدت مخالفت كرده 
به  گذشته  كه  حال  شدم.  پشيمان  هم  من  و  بود 
باز مى گردم مى بينم كه آنها همه چيز را درباره 
مشكالت روحى و روانى پسرشان مى دانستند، اما 
مى خواستند به شكلى از دست او خالص شوند و 

من چيزى ندانم.
بهم  كه  داشت  عقد  يك  هم  من  از  قبل  همسرم 
خورده بود. به هر حال چون من مشاوره خوانده 
ام، سعى مى كردم حالت هاى روانى او را كنترل 
كنم. او مدام مرا تهديد مى كرد و وقتى شب ها مى 
خوابيدم، آرامش نداشتم و تصور مى كردم، او مرا 

در خواب اذيت خواهد كرد.

حرف خاصى نداريد كه مطرح كنيد؟
مقصر  را  وكاليم  درصد   90 پرونده  اين  در  من 
مى دانم. آنها مى توانستند به درستى از من دفاع 
كنند، اما اين كار را نكردند. از آنها شكايت كرده ام. 
فرزندم از من دور شده است. شايد اگر من هم در 
پرونده ام همه چيز را همچون همسرم دروغ مى 

گفتم، االن دخترم اينجا بود.  

از آنجائيكه ايرانيان در اين كشور همواره با مسائل 
مختلفى دست و پنجه نرم مى كنند يا با موضوعات 
پيش بينى نشده اى در زندگى، مواجهه مى شوند؛ 

عزيزانى كه عالقمندند تا ماجرا يا داستان زندگى 
آنها در اين كشور در هفته نامه پرشين درج شود، 
بودن نام و  با محفوظ  با ما تماس بگيرند و  لطفا 
مشخصات شما، در اين صفحه، منتشر خواهد شد.

مورد  در  دارند  تمايل  كه  عزيزى  خوانندگان 
ماجراى مطرح شده، نظرشان را به ما منتقل كنند 
تماس  نامه  هفته  دفتر  هاى  شماره  با  توانند  مى 
بگيرند. از طرفى شما مى توانيد نظرات خود را در 
صفحه فيس بوك و يا وب سايت هفته نامه پرشين 

نيز منعكس نمائيد.

نظرسنجى:
چه  شده،  درج  ماجراى  در  شما  نظر  به 

كسى مقصر اصلى است:
-1 همسر اين خانم كه از مشكالت روحى 

– روانى رنج مى برد.
-2 خانواده شوهر كه نخواستند توجهى 
به مشكالت روحى فرزند و اختالف هاى 

آنها داشته باشند.
قبل  كافى  اندازه  به  كه  ش.ك  خانم   3-
و  نكرد  تحقيق  او  مورد  در  ازدواج  از 

شناخت كافى نداشت.
كشور  حقوقى  و  قضائى  سيستم   4-
انگلستان كه بسيارى از شواهد و مدارك 

را ناديده انگاشت.

اين  به  را  خود  مورد  پاسخ  عدد  لطفا 
شماره اس.ام. اس بزنيد: 07756926225 



The condition of Hamoun Wetland is worsening by 
the day, as officials are compiling a unified manage-
ment plan for removing its problems. 
Announcing the above, Director General of Sistan-
Baluchestan’s Department of Environment Touraj 

Hemmati said on Monday climatic changes and in-
creasing deforestation in the province should be 
taken seriously. 
“Department of Environment (DoE), as a coordina-
tor, paves the way for resolution of environmental 
problems and this requires a managerial unity at the 
regional level,” Hemmati was quoted as saying by 
Mehr News Agency. 
He recalled that management of a wetland plays a 
key role in regulating environmental woes. 
Referring to ongoing efforts for reviving Hamoun 
Wetland, he said, “We are compiling a unified man-
agement plan for removing Hamoun Wetland’s prob-
lems. In the near future, we will implement the plan 
for the comprehensive and strategic management of 
this wetland.” 
He added that the plan is being implemented by the 
provincial environmental department. 
“Our meetings can help forge convergence in line 
with the common goals of related organizations and 
enhance related interactions,” he said. 

Significance 
Climatic changes in Sistan-Baluchestan province are 

a serious issue. The impact of these changes and 
other environmental problems should be surveyed 
and tackled by all provincial officials. This calls for an 
indigenous-regional paradigm. 

In the past 10 years, the province has faced tough 

conditions and perhaps tougher times are ahead. 
In order to overcome the present water shortage, 
systematic plans are required to safeguard Hamoun 
Wetland. Unfortunately, studies have not been con-
ducted to devise these plans and there exists a big 
vacuum in this regard. 
For five millennia, under the banners of nearly a 
dozen empires, through the preaching of countless 
religions and amid the technological marvels of the 
modern age, Hamoun Wetland remained a major 
source of food and shelter for the people of Central 
Asia. 
Located on the border of present-day Afghanistan and 
Iran, and fed by Helmand River, the 2,000-square-
kilometer (800-square-mile) wetland formed a true 
oasis in the middle of hundreds of kilometers of arid 
plains. 
The wetland provided those around them with an 
abundant source of fish, game and water for farm-
ing. Its dense marshes and clear lakes supported all 
manner of wildlife from carp to otter to leopard. Its 
location far from any other substantial body of fresh 
water made it an ideal stop for migrating birds trave-
ling south to the Indian Ocean. 

Challenges 
In the past five years, however, the once fertile wet-
land has deteriorated rapidly. 
Due to the remoteness of and conflicts surrounding 
Hamoun, scientists of the last century did not have 
the opportunity to closely monitor the wetland. 
For the past 5,000 years, people have for the most 
part lived in harmony with the wetland and their 
wildlife. An entire culture and way of life formed 
around Hamoun. 
People living in its vicinity fashioned long reed boats 

to navigate the shallow waters and erected squat, 
red clay houses to withstand the heat of the desert. 
Their livelihood was based almost entirely on hunt-
ing, fishing and farming. 
Not more than five years ago, the annual fish catch in 
the region topped 5,000 kilograms (12,000 pounds). 
Cattle, goat and sheep breeders tended over one 
million domesticated animals in the region. 
Farmers cultivated a wide range of fruits and vegeta-
bles around Hamoun, including wheat, barley, millet, 
cotton, sugarcane, grapes and melons. 
Earlier, Hamoun Lake annually hosted about 400,000 
migratory birds, but today there are no traces of 
these birds. 
Furthermore, hundreds of fish species in the area 
have perished. 
Many factors are responsible for the drying up of 
this beautiful wetland, including Afghanistan’s dam 
construction activities that have prevented Hirmand 
River water from pouring into Hamoun Wetland, 
drought in the past few years and the increasing 
level of sediments. 
The river is fed by Baba Yaghma Mountains and Hin-
du Kush Range in Afghanistan. 
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Filmmaker Alireza Davudnejad, 
whose grandmother won an award 
at the Dubai festival this year, be-
lieves cinema will grow and develop 
if it arises from within the heart of 
the everyday lives of people. 
Kobra Hassanzadeh Esfahani 
grabbed the best actress award in 
the Asia Africa section of 7th Dubai 
International Film Festival for her 
role in “Salve” by Davudnejad on 
Sunday. 
“When a filmmaker knows his actor 
well, he can get the best acting out 
of him in his role in the production,” 
Davudnejad told the Persian service 
of Fars. 
“Iranian cinema finds its way into 
people’s hearts when the daily lives 
of Iranians are depicted in films. Lo-
cal cinema will be promoted when 
local people, their lives and relations 
are featured, and where an snap-
shot of daily life goes on screen,” he 
opined. 
He said that making use of real-
life local individuals and focusing 
on their issues lends credibility to a 
film. 

Davudnejad also explained his opin-
ions on the procedures to boost 
credibility of Iranian cinema and 
said, “We need to either hold work-
shops where new talents can be 
trained for acting and learn how to 
represent real characters in the so-
ciety, or make use of the individuals 
around us to make our films real-
istic. 

“I personally use members of my 
family or relatives in my films be-
cause I know them better than 
anybody else. It is essential for a 
filmmaker to know his actors. When 
you know your actor, you can easily 
create the role you want. 
“My mother won an award several 
years ago. My son was also nomi-
nated as the best actor,” he said. 

“The Rival Wife”, “The Octopus” and 
“Meeting with Parrot” are among his 
credits. 
Photo: Kobra Hassanzadeh (R) and 
Tannaz Tabatabaii in a scene from 
“Salve” by director Alireza Davud-
nejad 

Offscreen an-
nouncer Baghi 
dies at 60

The outstanding Iranian offscreen an-
nouncer Mohammad-Hossein Baghi 
died of brain damage on Monday. He 
was 60. 
Baghi was known to the younger gen-
eration by his voice, which vocalized 
major characters in the TV series “Se-
cret Army” created by Gerard Glaister 
and “The Old Fox” (original German 
title “Der Alte”). 
Born in 1940, Baghi was a graduate in 
translation and began his career as a 
dubber in 1969, but the next year he 
shifted his focus to TV commercials. 
Since then, his voice has almost always 
been the one heard in most teaser ads, 
the Persian service of MNA reported. 

His voice was used for dubbing the 
starring roles in blockbuster hits such 
as “Ben-Hur” (1959), an epic film di-
rected by William Wyler, and “Sparta-
cus” (1960) by Stanley Kubrick. In ad-
dition, his voice was also used regularly 
in animations and in advertisements, 

for example, it was used in an ad for 
a watch. 
He was so talented that he was able 
dub the voice of several characters in a 
movie at the same time. 
Baghi pursued his career with intensity 
and took the reactions of audiences se-
riously. 
He believed that a dubber needed to 
experience the real situation where the 
film or the product was produced. “I 
had to announce a product that prob-
ably had taken from 3 to 7 years of 
work to be produced. That was a huge 
responsibility,” he had once said. 
Photo: Hossein Baghi in an undated 
photo 

 Thirty-one-year-old musician Bardia 
Kiaras has succeeded veteran musician 
Farhad Fakhreddini as Iran’s National 
Orchestra conductor. 
The appointment was announced 
by the National Orchestra’s Techni-
cal Council director Ali Torabi during a 
press conference on Sunday. 
Sevety-three-year-old former conduc-
tor Fakhreddini, who had established 
the orchestra in 1998, resigned on July 
13, 2009, following the Music Office’s 
decision to entrust the management 
of the orchestra to the Rudaki Founda-
tion. 
The decision was made after Fakhred-
dini refused to perform concerts sched-
uled for Tehran’s Vahdat Hall from June 
18 to 20, 2009, when the result of the 
June 12 presidential election provoked 
protests in the city. 
Fakhreddini had said that the situation 
was ‘incongruous for listening to music 
and performing concert’ in his reason 
for cancellation of the concerts. 

The National Orchestra made its debut 
concert along with world-renowned 
Iranian vocalist Mohammadreza Sha-
jarian in 1998 as Fakhreddini led it in 
reminiscent works composed by Ali Ta-
jvidi. 
Fakhreddini led the orchestra in many 
concerts, which were warmly wel-
comed. He has also composed sound-
tracks for “Mrs. Ahu’s Husband”, “Night 
Nurse”, and several other films. He 
has also composed music for TV series 
“Sarbedaran”, “Avicenna”, “Once Upon 
a Time”, “Imam Ali (AS)” and “British 
Bag” and several other serials. 
The new National Orchestra conduc-
tor Bardia Kiaras has previously led the 
Iranian Chamber Orchestra in Decem-
ber 2009 in its debut concert series en-
titled the Zero Degree Turn. 
The National Orchestra is to resume 
rehearsals beginning December 22 af-
ter a hiatus of over one-year with new 
musicians in the orchestra, Kiaras said 
in the press conference. 

‘Cinema will develop if it arises 
from everyday life of people’

31-year-old musician replaces 
73-year-old conductor in Iran’s
National Orchestra

Akbar Abdi to stage “Iranian Su-
per Grocer” in Tehran

The renowned Iranian actor and co-
median Akbar Abdi will stage “Iranian 
Super Grocer” from late January for 
one year. “I intended to stage the play 
in one of the private halls in Tehran. 
I have conducted negotiations with 
some officials for staging the play and 
it should be performed in the near fu-
ture,” he told the Persian service of 
MNA. He went on to say that Tehran’s 
City Theaters are booked almost solid 
for the next two years and available 
schedule openings would only allow 
30 or 40 performances, which is not 

sufficient for his play. 

“Iranian Super Grocer” narrates the 
story of a family that emigrates from 
Iran and faces numerous challenges 
at their destination. Four actors who 
play the roles of family members 
perform live and four characters are 
screened in the form of video clips”, 
he said. 
He previously stated that he played 
seven or eight characters simultane-
ously in the play. 
Abdi’s directorial debut “Mr. Akbar, 
the Theater Actor” went on stage at 
Tehran’s Sangelaj Hall in 2006. 
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Iran to increase nuclear 
fuel production: MP
Iran will increase the capacity to produce nuclear fuel in 
order to meet its needs, MP Ismail Kowsari said on Sun-
day. 
“Iran will increase nuclear fuel and will meet its needs,” 
Kowsari told the Mehr News Agency. 
He also said Tehran has already announced its position to-
ward talks with the negotiating partners (five permanent 
members of the Security Council and Germany). 
Kousari also said Iran cannot accept a framework for talks 
devised only by the West, he stated. 
Iran and the 5+1 group are set to meet early next month. 
The MP went on to say that the Islamic Republic has nev-
er rejected the idea of nuclear fuel swap but the West has 
always acted in a way that led to the postponement of 
talks over nuclear fuel exchange 

Iran is designing missile system 
similar to Russian S-300: 
minister

Iran is currently designing a missile system which resem-
bles to the Russian S-300 missile system, Defense Minis-
ter Ahmad Vahidi announced on Sunday. 
He said the process of designing and manufacturing the 
system would take a while but the Islamic Republic can 
now defend itself without it, Vahidi told the Mehr News 
Agency. 
He also said Tehran will sue Moscow for breaking the deal 
to deliver S-300 missile system to Iran. 

Russia’s president has signed a decree banning supplies 
of S-300 missiles and other arms to Iran. 
Elsewhere in his remarks, Vahidi said Iran is currently 
manufacturing ‘Iran 140’ passenger airplanes and it also 
plans to design and manufacture other types of passenger 
planes. 
He also said Iran is manufacturing new satellites, some of 
which will be launched into space soon 

Powerful quake hits 
southeast Iran
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An earthquake measuring 6.5 
on the Richter scale struck the 
mountainous Fahraj area in 

the southeastern province of 
Kerman on Monday night, kill-
ing four and injuring thirty six. 
The quake happened at 22:12 
p.m. local time. 
Tehran University’s Institute of 
Geophysics reported that the 
epicenter of the quake was 20 
kilometers far from Hossein-
abad village in Fahraj city. 

Fahraj is located 300 kilom-
eters away from the capital 
city of Kerman, near the city 
of Bam. 
The massive quake happened 
in sparsely populated areas 
otherwise it could cause a 
tragedy. 
The earthquake was so sever 
that it also shook some parts 
of Sistan-Balouchestan, Ker-
man, Yazd, South Khorasan 
and Hormozgan provinces. 
Many aftershocks followed the 
earthquake, the strongest one 
measured 5 on the Richter 
scale. 
The director of the Iran’s Red 
Crescent said that it is difficult 
to deliver humanitarian aid to 
some villages even with heli-
copters because they are lo-
cated in mountainous areas. 

--Providing shelter is essential 

A local governor said provid-
ing relief aid to quake-stricken 
people in the cold of winter is 
essential. 
The power has been cut in 
some villages in mountainous 
areas. 

---40 percent of houses dam-
aged 
It has been reported that over 

40 percent of houses in the re-
gion have been severely dam-
aged. 

A local official said about 
1,150 residential houses has 
been demolished 20 to 60 per-
cent. However, another local 
official said 1800 houses have 
been demolished from 20 to 
100 percent. 

Pictures taken from the region 
shows some mud houses have 
been leveled to the ground. 
People are now living in tents. 

------Turkey dispatches hu-
manitarian aid 

Turkish Red Crescent has 
dispatched two trucks carry-
ing humanitarian aid. Tents, 
gas-burning stoves, blankets 
and other basic supplies were 
among the goods sent by Tur-
key. 

Turkish Red Crescent, in a 
statement, said it is ready to 
send more humanitarian aid to 
Kerman province. 

Many areas in Iran are located 
on seismic fault lines and Iran 
is frequently hit by powerful 
earthquakes. 

In 2003, a 6.6 magnitude 
quake flattened the south-
eastern city of Bam in Ker-
man Province, leaving about 
30,000 people dead. 

The deadliest earthquake of 
the country, measured 7.7 on 
the Richter scale, struck the 
northwestern provinces of Gi-
lan and Zanjan in 1990, killing 
about 37,000 people 
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Iranian director Mohsen Abdolvahab and actress Kobra Has-
sanzadeh Esfahani won two awards at the 7th Dubai Film 
Festival this year. 

Abdolvahab grabbed the Muhr Asia Africa Feature Best 
Screenplay award for “Please Do Not Disturb” at the gala and 
the best actress award in the Asia Africa section went to Has-
sanzadeh for her role in “Salve” by Alireza Davudnejad. 
The festival, which ran from December 12 to 19, played host 
to 157 films from 57 countries competing in different sec-
tions. 

A special mention was presented to the documentary “Amin” 
by Shahin Parhami in the Asia-Africa Documentary section. 
The movie is a coproduction by Iran, Canada, and South Ko-
rea. 
“The House under the Water” by Sepideh Farsi (a joint pro-
duction of Iran, Morocco, Netherlands, Germany and France) 
was another Iranian entry. 

The Cinema of the Asia Africa section of the festival also 
screened the joint Iranian and French production 
“The Hunter” by Rafi Pitts. 

“Stray Bullet” by Lebanese director Georges Ha-
chem won first prize at the festival. 

Jordanian director Mohammed al-Hushki’s film 
“Transit Cities” won the Special Jury Prize. 

The festival’s Lifetime Achievement Award went to Malian di-
rector Souleymane Cisse. 

Photo: Mohsen Abdolvahab holds the Muhr Asia Africa Fea-
ture Best Screenplay award he received for “Please Do Not 
Disturb” during the closing ceremony of the 7th Annual Dubai 
International Film Festival at the Madinat Jumeriah Complex 
on December 19, 2010 in Dubai. 

Iranian cinema 
shines at Dubai 
festival
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